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Сіз қолыңызда ұстап отырған кітап Шығыс Қазақстан табиғатының географиялық 
және басқа да спецификалық ерекшеліктерінің кең көлемін айқындап көрсетеді. 11 
тараудың әрқайсысы аймақтың өткені мен бүгіні туралы – батысындағы Сары-Арқа, 
шығысындағы Орталық Алтай таулы аймақтары мен солтүстіктегі Ресейдің шекарасынан 
Қытаймен шекаралас аудандарға дейін қызықты әрі танымдық ақпарат береді.

Бұл кітап арқылы сіз алғашқы зерттеуші-саяхатшылар, археологиялық жаңалықтар, 
аңыздар мен әфсаналар, осы өңірдің тарихына есімі енген әгілі тұлғалар – ақындар, жа-
зушылар, суретшілер туралы көп мағлұмат ала аласыз... Кейбір халық дәстүрлері мен 
аймақтық және планеталық деңгейдегі айтулы жайттар туралы баяндалады. Алайда, 
кітаптың негізгі тақырыбы Шығыс Қазақстан табиғатының ерекшелігіне, оның Зайсанның 
құмды шөлдері, Алакөл ойпаты, Алтайдың мәңгі мұздақтары мен Сауыр-Тарбағатай 
жоталары секілді республикамыздың баға жетпес генофонды кіретін бай табиғи-аймақтық 
кешеніне арналған.

Тайга ормандары, жазық далалар, құмды алаптар, альпы жайылымдары, далалы 
және таулы өзендер, үлкен-кішілі көлдер – мұның бәрі аймақтық өлкетану мен облыс 
шекарасындағы экотуризмді дамытудағы үлкен рөл атқаратын, өзінің сұлулығымен адам-
ды тәнті ететін өңірдің бай табиғи мұрасы.

Кітап мектеп оқушыларына, студенттерге, мұғалімдерге және Шығыс Қазақстанның 
табиғатына, оның өткені мен болашағына немқұрайлы қарамайтындардың барлығына 
қызықты болатыны сөзсіз.

Раушанов Е., Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, ақын,
«Жазушы» баспасының бас директоры;

Шапошник Ю.Н., Қазақстан Республикасы Жаратылыстану ғылымдары 
Ұлттық Академиясының академигі
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ЖЕРІНІң 

ПАйДА БоЛУЫ ТУРАЛЫ АңЫЗ

Құрылыс материалдары бітіп, Алла тағала жерді жасап біткенде, таулар мен шөлдер, 
ұлы далалар, ну ормандар, көлдер, теңіздер мен өзендері бар алып шар шық ты. Бірақ, 
Құдайлар да қателеседі екен: осы жолы Жасаған жер кіндігінде тесік барын аңдады. Не 
істеу керек? Сол мезетте Жаратушы шөлдер мен таулардың, ормандар мен түз дердің сол 
тесік ті бітеуге құн арлы бөліктерін ал ды. Жұмыс аяқталғанда Алла жердің көріктілігіне 
тамсанады: оның бетінде алтын апталған сахара шөлдер, жар қыраған мұздар мен қардың 
қы лаңы да астасып жатады. Ал, тесік бітелген жер аса әсем еді.

Жұмысына разы жаратқанның енді жер жүзіне тіршіліктің кере гін сезді. Сол сәттен 
бастап жер жер беті тіріле бастады: жел соғып, өзендер ағып, көлдер мен теңіздерде 
балықтар, ормандарда құстар мен аңдар пайда болды. Бұл аңдар мен құстар көбейе 
бастады.

Сол кезде жаратқан иеміз жерді өзінің мәңгі айналмалы шеңберіне қойды. Осы 
кезден жер күнді айнала бастады. Құдіретті Алла өзінің таңданысына орай, тесік бітелген 
жердің ең әдемі көрініске ие болға нын байқады. Сол маңды адамдар дың мекені қылуға 
бекінеді. Алдымен, адамдар тоқшылық пен мол шылықта өмір сүруі үшін жер асты қазба 
байлықтарын толтырады.

Осылай Шығыс Қазақстан жері пайда болған...



ШЫFЫс ACпАнЫ 
АсТЫндА

Адамзат баласының алдында үш айғақты зор міндет тұр: бірі 
– бейбітшілікті, екіншісі – руханиятты, үшіншісі – табиғатты 
қорғау һәм сақтап қалу. Бұлардың қай-қайсысы да – біздің 
тіршілігіміздің басты бағдары. Бір-бірін толықтыратын ұғымдар. 
Осы үш бастауға Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемнің болашағы 
байлаулы.

Нұрсұлтан Назарбаев,
Қазақстан Республикасының Президенті, 

14 наурыз 2001 ж., Астана
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ТЕАТР МЕН оНЫң КЕйІПКЕРЛЕРІ 

– Сіз театрды жақсы көресіз бе? – классикалық сұрақ. 
Егер осы сұрақ маған қойылса, қалай жауап берерімді де білмеймін. Маған 

көріністердің жабық алаңда – театр сахнасында өтетіні ұнамайды. Қоршаған ортаның 
барлығы қолдан жасалынған, табиғи емес, бір сөзбен айтқанда – безендіру; ал соңғы 
қатарда отырғандарға әртістердің дауысы естілуі үшін олардың дауыстары қаттырақ 
шығады. Сондықтан да, театрды сүю немесе сүймеуді әрқалай талқылауға болады.

Ия, жақсы көремін, бірақ басқа театрды, оның кейіпкерлері белгілі бір кезеңде емес, 
орман мен далада, шашылған құм немесе қар басқан кеңістікте тұратын болса. Бұл 
театрдың кейіпкерлері ән айтып немесе билеп, секіріп немесе ұшып, жүзіп немесе қайта 
жаңғыра алады...; олар ашық қайғырып және шынайы қуанады, егер де керек болса 
өздерін құрбандыққа шалады; 

Олар көптеген қылықтарымен адамзатқа үлгі бола алады; өзіндік құпиясы бар және 
соншалықты жұмбақ. Бұл – өмір сахнасына адам келгенге дейін ойналатын ұлттық 
әндер, әртүрлі халықтардың үздік поэзиялық туындылары, үйлесімділікке үміткер, 
шынығуды жетілдіру. Бұл театрда бар жан-тәніммен күлемін және жылаймын, олардың 
кейіпкелерімен бірге қуанып, бірге мұңаямын.  

Олар әдемі әшекейленген терілер мен қауырсындар, қабыршықтармен қапталған, 
жабыншымен жабылған, олар – ағаштар мен жапырақтар, гүлдер мен шықтар, тастар 
мен жартастар... Олар өз шегінде қарапайым және қол жетпейтіндей. Театр олардың іс-
әрекетінің планетасы. 

Олардың қойылымдарына теңіз бен мұхит асып, әртүрлі континеттен, тәуекел етіп, 
теңіз тұңғиығына батса да, биік-биік шыңдарды асып отырып, қар қатып, мұз жамылып 
келетіндер бар... Олардың іс-әрекеттері біздің кім екенімізді тануға көмектеседі. Осының 
барлығы бір ғана ғаламшарда өтеді, оның аты – Жер шары!

Ия, мен театрды жақсы көремін, оның шынайы табынушысымын. Онда мен бірде 
көрермен болсам, бірде әртіспін. Кейіпкердің өмір шындығына, таусылмайтын жанр мен 
сюжеттерге таң қаламын.

Менің сұрағыма мынадай жауап: мен театрды жақсы көремін бе? Ия, жақсы көремін 
және оның кейіпкерлерін де танимын, олармен доспын және осы достығыммен мақтанамын, 
сондықтан да мен өзімді қазіргі заманға сай – мәдениетті адаммын деп санаймын!
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ҒАЖАйЫП ӨЛКЕ

1999 жылғы 3 мамырдағы қысқартудан соң Шығыс Қазақстанның бұрынғы аумағына 
Семей облысын қосқаннан кейін, жаңартылған облыстың әкімшілік шекарасында 
Еуразиялық континенттің орталығында 293 мың шаршы метр жер табиғи байлығы мол 
кең алқап пайда болды, онда шығыс жақтауын алған қазақтың сары белі немесе Сарыарқа; 
оңтүстік батысы жақтауы Алтай таулары, немесе Алтайдың Қазақстандық бөлігі; 
оңтүстігінде – Сауыр, Тарбағатай таулары, Маңырақ жоталары мен Шілікті аңғары 
бөліп жатқан кең жазықтағы Зайсан мен Алакөл су қоймалары. Таңғажайып өлкенің 
тұрғындар ен жайлаған ең басты күре тамыры Ертіс маңы. Ертісті бойлай шөл де, тау 
да, орман да, жазық дала да бар; тау жоталарының шатқалдары мен сілемдері, әртүрлі 
су қоймалары мен таудан аққан бұлақтар келіп қосылады. 

Бұл керемет географиялық кеңістік Еуразиялық континенттің дәл ортасында 
орналасқандығы сондай, Солтүстік мұзды мұхит пен Үнді, Тынық және Атлант 
мұхиттарынан бірдей арақашықтықта орналасқан.   

Шығыс Қазақстанның ірі көлдері Зайсан, Алакөл және Сасықкөл маңындағы шөл 
далаларды көз алдыңызға елестету үшін бұрынғы кезде осында өмір сүрген, қазірде 
адам қолымен жойылған екі өркешті жабайы түйе, құлан, сайғақ, қарақұйрық, жолбарыс 
сияқты жануарлар әлемінің маңызды бір бөлшегін еске алған жеткілікті... Қазіргі кезде 
мұнда Орта Азияның жануарлар әлемінің түп-тамыры болып табылатын омыртқалы 
жәндіктер, құстар және ұсақ сүтқоректілер 
сақталған. Солтүстігіне қарай таулы дала 
мен толқынды кең-байтақ шөл дала созы-
лып жатады, олар Семей маңында қалдық 
таспа борларға ұласып, ары қарай Ертіс 
маңындағы майда құмдарға жалғасады. 
Сонымен қатар, солтүстік жақ Батыс-Сібір 
жазығынан ойысып көк теректі-қайың қоңырауларымен, тайга ормандарына араласып 
кетеді. Ал, облыстың оңтүстігіндегі шөл дала Алтайдың Қазақстан жақ бөлігінің жотала-
рымен, биік шың басындағы мәңгілік мұздықтарына көршілес орналасқан. Алтайдың 
Қазақстандық бөлігі Кенді Алтай деп танылған кен байлығы мол Батыс телімінде және 
де Батыс жаққа қатысты оңтүстік жақтауды алып жатқан Оңтүстік Алтай телімінде 
орналасқан; Ертістің сол жағалауында Алтай қалбасы немесе Қалба таулары созылып 
жатыр. 

Осы таулы аймақтың орталық бөлігін алып жатқан Жоғары немесе Таулы Алтайдың 
көп бөлігін қалың тайга орманы алып жатыр, онда шырша, самырсын, балқарағай (сібір 
қарағайы), қарағай сияқты қара қылқан жапырақты жыныстар жиі орналасқан: ұсақ 
жапырақтылардан – қайың, көктерек, шетен басқа да ағаштардың түрлері бар. Зайсан 
қазаншұңқырының оңтүстігіне қарай ораналасқан Сауыр жоталары үшін терең және тар 
шатқалдарда өсетін қылқан жапырақты ормандар мен аралас жапырақты ормандар тән. 
Қазақстанның шығысындағы далалар мен ормандарға қалың және әртүрлі шөптермен 
араласқан бояуы қанық өсімдіктер мен жануарлар, ұлы континенттің әртүрлі аумақтарын 
қамтып жатқан аймақтар тән келеді.     

Сіз білеСіз бе:
Қазақстанның 90%-ға жуық 
жері жазық болып келеді, оның 
40 %-дайы адырлы жер.
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Альпі аймағындағы таудың биік жоталарындағы баурайларды қорымдар жауып 
жатыр. Бұл мәңгілік қар мен мұздақтың орны, онда өз заманындағы суытулар кезінде 
шеткі полярлық кеңдіктерден көшіп осында орын тепкен өсімдіктер бар.   

Биік таулардың келбеті өте керемет: құламалы жоталардағы қалың тайга ормандары 
алыстан қарағанда көз алдыңда қою көк түсті киіз түстес болып көрінеді; аппақ қар 
жарқырап көзге түссе, Алтай тауының ақ бас шыңдары көгілдір аспанға шағылысады, 
күмістей жарқырай көшкен будақ-будақ ақ бұлттар... Түкті кілемдей әртүрлі түске боялған 
гүлдер мен шөптер, таудың етегін жағалай жапқан ну орманмен бірге ұзақ жылғы 
мұздақтар мен әлі ерімеген қарлар да биік таудың керемет келбетіне үйлесіп-ақ тұр. 
Өзендер мен жылғалар бастау алатын таудың таза бұлақтары мұнда сайды қуалай ағып 
жатыр. Осы белдеуде биік тауларға тән батпақтар да бар. Бір таңқаларлығы тау 
белдеуіндегі көлдер мөлдір тұнық және таза, судың тұнықтығы сондай су түбінен биік 
шыңдар мен ақ бұлттар анық көрінеді. Орман белдеуінде ғасырлық ғұмыры бар балқарағай 
мен қарағай ағаштары өсіп тұр. Жалпы, таулы аймақтың табиғаты, маңызды лығымен 

қатар ерекше нәзіктігімен ұмытылмастай 
ұлы әсер қалдырады. 

Шығыс Қазақстанның жері респуб-
ликаның басқа облыстарынан жоғарыда ай-
тып өткен табиғаттың сыйға тартқан сан 
түрлі көркем байлығымен ғана емес, сансыз 
көп, тіпті мыңдаған бұлақтар мен жылғалар, 
өзендер мен көлдерімен де ерекшелене 
түседі. Олардың ең ірілері – Ертіс, 
Бұқтырма, Үлбі, Хамир, Шар, Аягөз және 
тағы да басқалары; шөл дала ландшафтының 
көлдері – Зайсан, Алакөл, Сасықкөл және 

таулы ландшафт көлдері – Марқакөл, Рахман көлі, Маралды...   
Облысты шығыстан, оңтүстіктен шеңбердей айналып орап жатқан тау жоталарына 

қарамастан, ол әлем үшін барлық жағынан ашық болып қала береді. Бұл дегеніміз 
тарихтың салған ізі оны барлық жағынан бірегей ете түседі. Респуб ликамыздың қиыр 
шығысындағы табиғи мол ресурстары мен ландшафтардың керемет көркемдігі, жан-
жануарлары мен өсімдік әлемінің қайталанбас молшылығы, эстетикалық көркемдігі, та-
рихи тереңдігімен басқа да ерекшеліктері осы аймақты құрлықтың үлкен бір бөлшектері, 
тіпті континенттің маңыздылығымен теңестіріп тұр. 

Мұнда сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлар әлемінің әрқилылығы, тіпті 
олардың жүйелі түрлерде дамып-таралуы осы өлкенің маңызды биогеографиялық 
ерекшеліктерінің бірі екендігін ескерген дұрыс, бұндай құбылыстар облысты континеттер 
арасындағы бірегейі етіп ерекшелендіре түседі. Мысалы, мұнда олардың Еуразияның 
әртүрлі жерлерінен тарих көшімен келген биологиялық түрлері мен олардың қоғамдастығы 
кездеседі. Бір қызығы, тура осы жерлерден Жерорта теңізінен, Орта Азия, Оңтүстік, 
Орта және Шығыс Сібірден, Қиыр Шығыстан, Азияның Оңтүстік-Шығысынан, сол 
сияқты Полярдың арғы жағы мен Қытай мен Моңғолия, Тибеттің таулы аудандарынан 
шыққандардың географиялық шекаралары өтеді. Тарихтағы көшіп-қонудың нәтижесінде 
біздің дәуірімізде, осы өсімдіктер мен жануарлардың 3 мыңнан артық түрлері, омыртқалы 

 Cіз білеСіз бе:
Жер шарының 70% су алып  жа-
тыр. Оның 3 %-дайы ғана  тұщы 
су, олар: өзендердегі, көлдердегі 
және таулардың басындағы мұз 
түріндегі шыңдарында және 
полюстердегі сулар.  Адамзатқа 
тек қана 1 %-ы тиесілі; ағын су-
лар өзендерге және біздің үйімізге 
ағып кеп жатыр. .



11ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

жануарлардың 600 мыңға жуық түрлері (балықтар, қосмекенділер, бауырымен жор-
ғалаушылар, құстар мен сүтқоректілер) өмір сүреді. 

Дегенмен, осы жарқын, әдемі, табиғи бояуы тұнық өлкенің шын мәнінде жан-
жануарларына қатысты ерекшелігі бар, олардың саны сондай көп те емес: жалпы алғанда  
кадастрлық аумақпен алып қарасақ, шамамен аз ғана аумақта жерсінген, олар бар болғаны 
жүз шаршы метрлік жерде тіпті одан да аз жерлерде мекен етіп жатыр. Сондықтан да, 
адамдардың іс-әрекетінің салдарынан табиғат жаһандық тоқырауға ұшыраған қазіргі за-
манда осы жердің табиғатының ерекшелігі туралы білу өте маңызды болмақ. Осындай 
бағыттағы мәліметтерді басшылыққа ала отырып, біз аталған табиғат нысандарының 
жағдайын қадағалап отыруымыз керек. Сәйкесінше, бірегей ұлттық мақтанышымызды 
– гендік қорымызды жоятын, жерлердің қаңырап қалуына әкеп соғатын шаруашылық 
жұмыстарын да бақылауда ұстауымыз керек.  

Жоғарыда айтылған ерекшеліктерді қорыта келе түйгеніміз, біздің облысымызда 
мемлекеттік, тіпті халықаралық деңгейде экологиялық, спорттық және рухани туризмді 
дамытудың болашағы зор деп санауға барлық мүмкіндік бар. 

Сіз қолыңызға ұстап отырған кітап, облыстың келбеті көркем табиғатының титімдей 
ғана бөлігін қамтиды; ол Шығыс Қазақстан деп аталатын ғаламшар көлеміндегі кішкентай 
ғана өлкенің бірегей, ғажайыптарға толы мекен екенін білуге көмектеседі.   

МЕНІң ӨЛКЕМ – МЕНІң МАХАББАТЫМ 

О менің сүйікті өлкем!
Саған деген махаббатым 
Тұнған жүрегімді, 
Өзіңе сыйлап кетем!

Автор

Егер бұлбұлға: «өзің білетін ең әдемі әніңді шырқа» деген бұйрық берілсе. Ол таң 
қалатын еді... Өйткені ол әр әнін жүрегімен орындайды, оның әрқайсысы бір-ақ рет 
шырқалады, оның әні отаны туралы, отанын қалай көрсе, дәл соны ғана жеткізеді. 
Сондықтан да, бұлбұл сайраған әнімен әлемді мойындатты, мен оны түсінемін: ол «он 
сегіз мың ғаламның» ішіндегі – ЖЕР деп алатын ғаламшарда туды! Мен мына өмірге 
келмесем, не болады деген ойдан шошимын. Бірақ мен келдім, мен келгенде дәл – 
Еуразияның жүрегінде – Шығыс Қазақстанда дүниеге есігін аштым.    

Махаббат – біздегі оянатын сезімдердің ішіндегі төресі. Осы сезім мені шабыттан-
дырып – табиғаттың өлшемі жоқ сұлулығына мақсатсыз тамсана қарап, жануарлар әлемін 
зерттеуге байланысты көп жылдар бойы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп «қаңғып» 
жүргенде көргендерім мен алған әсерімді жазу үшін кітап жазуға жетеледі.   

ХVII ғасырдың басынан бастап осында алғаш келген саяхатшы ғалымдар қалам мен 
суреттің тілі арқылы осындағы таңғажайып сұлу мекен, керемет тарихи із қалдырған онда 
өмір сүрген адамдар туралы деректерді әлемге таратты. Туған жердің жүрекке жиналған 
одасын жеткізу үшін менде қолыма алдым: өткен күн мен қазіргі күннің дуэті шығатын 
өз әнімді мен де бұлбұлдай сайрап жеткізгім келді. 
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Бұл кітапты жазғандағы басты мақсатым – Жер бетінде табиғаттың миллиард жыл-
дар бұрын сыйлаған сұлулығын, адамның қолымен жасалған кереметтің барлығын жақсы 
көру және сақтап қалу. 

ЖҮРЕКТЕН ШЫҚҚАН ӘН 

Мен басқа жерде өмірге келіп, Шығыс Қазақстан мен үшін бөтен жер болса – мен 
үшін бұндайды ойлаудың өзі қорқынышты. Құдайдың қалауымен менің ата-бабаларым 
осы жерде тұрған, сондықтан де мен үшін жүрегімнің үйі осы жер болып қала береді. 
Тіпті, жүрегімнің бар екенін осы жерге ғашық болғаннан кейін ғана барып білдім. 

Шағын ғаламшар сияқты – Шығыс Қазақстанның да өлкесіне табиғат әлемінің 
барлық сұлулығы – кіп-кішкентай шөптен бастап аспандағы жұлдыздарға дейін сыйып 
тұр. Оның жері маған алтындай сары шөлді көрсетті, осы шөлді көрген соң мен әлемнің 
барлық шөлді жерлеріне ғашық болдым. Алтай мен Тянь-Шаньның ұлы тауларына 
шығып, әрине жер бетіндегі таудың бәріне ғашық болдым. Ну орман мен үшін дауыстар 
мен дыбыстардың сырын ашты – осы арқылы басқа континеттегі ормандардың сырын 
ұқтым. 

Ежелден келе жатқан Зайсан көлі мен қарт Ертістің күні шығып күні бататын 
шығысы мен батысының түрлі-түсті отшашулары таң қалдырды, менің жанымның шегі 
ағытылып, лирикалық әуені ойнады. Лирик болғанымды өзім де байқамай қалдым. Менің 

Алтай тауларының шыңдары
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оқушы кезімде Өскеменнің шетінде тұрған тапал тамды артқа тастап жыл өткен сайын 
көргенім де, білгенім де арта түсті. Ең алғашқы сапарға шығуым әжем екеуіміз тұрған 
менің кішкентай ағаш үйімнің табалдырығынан басталған. Осы жерден арқама дорбамды 
асып, қолыма дәптерімді алып табиғатпен оңаша кездесуге жиі шығатынмын.    

Ертіс пен Үлбі, Хамир, Тұрғысын басқа да көптеген өзендер мен бұлақтар, жыралар 
мен көлдер, жайылған су қоймаларындағы қамыс-құрақтың арасында сайраған бұлбұл, 
шалғыны биік, сары торғай мен көкегі бар табиғат барған сайын мені баурап алып, өзіне 
тарта берді.     

Жан-жағымдағының барлығының өзінің поэзиясы бар – ондай тек Табиғатқа ғана 
тән. Табиғаттың сыйға тартқан кез-келген жаратылысы, ол – ұлылардың ойлап тапқан 
өсиет сөздерінен қымбат.  

Менің үйім – Шығыс қазақстан, күн жүйесі бойынша – ол менің ғаламшарым! 
Ешқандай да бояусыз, ешқандай да күштің ықпалынсыз, патриот екенімді көрсетпей-ақ, 
мен жария ете аламын: осы жолдарда жазылған сөздерде айтылған жерден артық жер 
жоқ! Осы жылдар ішінде көргенім мен естігенімнің барлығын Сіздерге жеткізу үшін 
менің тілдік қорымның жетпейтіндігіне ғана өкінемін.    

Кез-келген адам өзінің отанында ол аз ба, көп пе бәрібір, бір жақсылық  жасауы 
керек. Сол кезде менің туған әнді мен сіздерге жеткізуге тырыстым, менің отаным тура-
лы білгенімді басқалар да білсін деген оймен. Бұл жазып отырғандарымның ішінде менің 
сапарда,  экспедицияда жүріп көргендерім мен барлығы сыйған жоқ. Осы өңірді зертте-
уге келіп, өмірінің жылдары мен қажыр-қайраттарын, денсаулықтарын жұмсап, өз 
өмірлерінің өте құнды естеліктерін бізге мұра қылып тастаған ғалымдардың, 
оқымыстылардың, саяхатшылар мен натуралистердің алдында тіземді бүгіп тағзым 
етемін.     

Өткен ғасырларда ежелгі сауда жолдарымен, «географиялық қақпа» арқылы Зайсан 
мен «Жоңғар қақпасынан» өтіп, аңдардың ізімен тау асуларынан асып, өзендерден 
қайықпен, салмен, пароходпен өтіп, біресе жаяу, біресе атпен жүріп, автокөлікпен де келіп 
зерттеген талай танымал зерттеушілердің осы жерлерде табандарының ізі қалды. Бала 
күнімде алыс сапарларға шығуды армандайтынмын. Балалықтың буымен танымал 
оқымысты-полярник, география ғылымдарының докторы И.Д. Папанинге қандай жағдай 
болса да көнетінімді айтып, мені кез-келген экспедицияға алуын сұрап хат жазғанмын. 
Кейін өз тілімде, өз жерлестеріме тропикалық табиғат пен жабайы тайпалар туралы, бізге 
бәймәлім елдер мен халықтар туралы көрген-білгенімді айтып отыру үшін бұрынғы Кеңес 
одағының барлық редакциясына «теңіздің арғы жағындағы» сапарларға мені алу туралы 
хат жолдадым. Дүние жүзінің әдебиет әлеміндегі барлық танымал кітаптардың: 
тропикалық табиғат туралы, джунглидағы, саваннадағы, мұхит аралдарындағы өсімдіктер 
мен жануарлар әлемі туралы жазылған кітаптардың авторлары неміс, француз, пояк, 
ағылшын және жүрмейтін жерлері жоқ американ натуралистері екен.

Осы кітаптарды біздің баспалар орыс тіліне аударып, біз оны сондай қызығушылықпен 
оқыдық. Біздің натуралистер жазған кітаптарды басып шығарған баспалар жоқтың қасы 
еді. Не орыс тілінде, не қазақ тілінде, не еліміздің құрамын кіретін басқа халықтардың 
тілдерінде олардың кітаптары жоқ еді. 

Ашылған ұлы географиялық жаңалықтарға аттары байланысты ұлы оқымыстылар: 
П.С. Паллас, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов, В.А. Певцов, 



14 Щербаков Б.В.

В.А. Обручев, Г.А. Щуровский және басқа да ғалымдардың еңбектері уақыттың құмына 
сіңіп, ескерусіз қалды. 

Шет елдерге қалам ұстай алатындар мен әртүрлі мамандар сапарға шығып тұратын. 
Олар келгенде өздерімен бірге кәдесый немесе табиғатқа байланысты эпизодтары бар 
журналдар алып келетін. Негізінен сол жақтың ас мәзірі немесе халықтардың салт-
дәстүрлерін айтып келетін. Міне осымен бітті. 

Социализмнің дамыған кезінде шет елдерге мұғалімдерді, құрылысшыларды, ме-
таллургтер мен әскери адамдарды жіберетін... Шет елдегі достарымызға біздің дамыған 
қоғамымыздың үлгісі бойынша «жаңа өмір» бастауларына көмек көрсететінбіз. Шет елге 
ондай тапсырмалармен ұзаққа созылған сапарларының соңында бірнеше очерктер мен 
мақалалар жазып әклетін репортерлар мен журналистер шығатын. Олар жазған 
материалдың мазмұны міндетті түрде біздің социалистік жолымызды мадақтап, әсіресе 
батыс елдеріндегі капиталистік бағытты жамандап, олардың дұрыс жолға қойылмаған 
экономикасы мен өмір сүру дағдылары жазылатын. Ал таусылмайтын махаббат тақырыбы 
сияқты, табиғат тақырыбына ешқайсысы да қалам тартпайтын, ал табиғаты керемет бір 
жерге барғандардың әңгімесі қандай нан жегені, болмаса қандай ет шайнағанынан әрі 
аспайтын...    

Өткен ғасырда бірде бір натуралист-жазушыға шет елге барып, олар туралы жазу 
мүмкіндігі берілмеді. Сондықтан да, кеңес үкіметінде болсын, қазір де болсын алыс 
елдердің табиғаты туралы отандас-натуралистердің жазған кітаптарын қоятын орындар 
бос тұр. Жасыратыны жоқ, табиғат туралы жазылатын әдебиетті өнер қатарынан түсіріп 
тастады. Әрине, бұндай қатынас өзімізді қоршаған ортаны – әлемді, мемлекеттерге 
бөлініп тасталған табиғатты тануға мүмкіндік бермейді. Жанрда пайда болған бос орын 
біздегі экологиялық таза ойлаудың, тиісінше экологиялық этиканың дамуын тежеп таста-
ды. Сондықтан да, біздің отандастырымыздың арасынан зерттеуші болғысы келетін, 
алыс елдердің ғажайып табиғаты мен халықтарын зерттеп жаңалық ашатын – саяхатшы 
болғысы келетін адамдар шықпады.   

Соңғы кездерде жастардың барлығы бизнеспен айналысып кетті, енді келер ұрпаққа  
П. Семёнов-Тян-Шанский, Г. Потанин, Шоқан Уәлиханов және қаншама географиялық 
жаңалықтар ашып, артында өлместей із қалдырған басқа да да отандастарымыз туралы 
кім айтып береді. Міне, сондықтан да біздің табиғат ресурстарына деген қарым-
қатынасымыз төмен, жеріміздің экологиялық жұтап бара жатқанына мән бермейміз, 
табиғаттанушылар мен жазушы-натуралистерді, ғалым-биологтардың еңбектерін бағалай 
алмаудамыз. Халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларына біздің натуралистерді 
тартпады және табиғатты қорғап, аялап ұстау және туған жерді сүюге шақыратын, 
жастардың бойына патриоттық сезім ұялататын – танымал кейіпкерлеріміз де жоқ.   

Біздің табиғат танушылардың еңбектерін әлемде ешкім білмейді, ешбір кітапханаларда 
жоқ, шет елдің ешбір мектептерінде оқытпайды, олар бұл өмірде мүлдем болмаған да 
сияқты... Онымен қоймай, бізде оларды табиғатпен «сөйлесетін» әпенді-дарақы көреді. 
Өлең жазуға әуестенгендерді ақын дейді, сурет салатындарды – суретші, ашық хаттар 
мен қайдағы жоқ шүрім-бүрім мен сыра бөтелкелеріндегі жапсырмаларды жинайтындар-
ды – коллекционер, ал табиғатты жақсы көріп, ол туралы айтатындарды – әпенді не-
месе дарақылар дейді. Міне сондықтан да, бірде бір қаланы немесе көшені отандық-
натуралистердің атымен атамайды. Бізде ондайлар жоқ. Бірде бір оқушы жерлес 
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саяхатшының атын атап бере алмайды. Ал осы мақсаттағы жаңалықтар мен идеяларды 
шет елдердің әдебиетінен аламыз.    

Жоғарыда айтылғандай, осындай мақсатта жазылған журналистердің мақалалары 
мен белгілі бір басқа саланың мамандарының жұмыс арасында жазған очерктері бірен-
саран кездеседі. Ал табиғат сыртта қалып қойған. Көптеген авторлар өз еңбектерінде 
алдымен экономикаға, этнографияға көңіл бөледі де, алыс елдердің ең көрікті жерлерді 
туралы үн қатпай қояды. Негізі алып қарайтын болсақ, ең қызықтысы осы емес пе! 
Атақты жазушы-натуралист, саяхатшы доктор Этинборо: «...Кім джунглиде болып көрген 
жоқ, сол бұл жердің бетінде өмір сүрген жоқ», – деп тегін айтпаған болар. Бұндағы 
статистикаға өте қарапайым: соңғы екі жүз жылдың ішінде бұрынғы кеңес одағындағы 
бір де бір жазушы-натуралист Жер ғаламшары тек Солтүстік жарты шардан құралған 
сияқты Оңтүстік жарты шар туралы ештеңе айтпаған, сондықтан да біз жарты басымыз-
бен ғана ойлаймыз, бір көзімізбен ғана көреміз. Басқа елдердің зерттеуші-саяхатшылары 
табиғат туралы экзотикалық фильмдер мен кітаптарды жазады, көрсетеді, ал біз сағаттап 

теледидардың алдында отырып соларды көреміз. Ғарыш кеңістігін алғашқы болып игер-
ген бұрынғы Кеңес үкіметінің артында кітаптарын бүкіл әлем оқитын А. Брем, Д. Дар-
рел, Б. Гржимек, Д. Этинборо, Я. Линбланд және басқа да көптеген әлемге танымал 
натуралистердің атымен қатар аталатын есімдер қалдырмағаны әрине өкінішті-ақ.      

Осы туралы жаным ауырып отырып айтамын: өйткені сондай жұмысқа кезінде мен 
дайындалған едім, «қолдың қысқалығынан» ондай мүмкіндік болмады. Ал мүмкіндігі 
барлар бұл істі керек деп танымайды – бір кем дүние!  

Бірде мәскеулік редакциялардың бірімен ғаламшардың алыс түкпірлеріндегі 
табиғатты суреттеу және бару мақсатындағы ынтымақтастық туралы сөз болған. Ойға 
алған іске тіпті ат қойып та үлгердік – «Шет елдің табиғаты – орыс натуралисінің 
көзімен». Әдеттегідей, армандар орындалмады. Алдымен Кеңес үкіметі тарады. 
Өкінгеннен не пайда, менің арғы аталарымның бірі – Владимир – Құлынды жылқы 
зауытының иесі, саудагер көпес болған. Төңкеріс болмағанда, мүмкін менің армандарым 
орындалар ма еді.   

Құдайға күпірлік келтіре беруге болмайды. Ең бастысы менің жолым болды – мен 
Шығыс Қазақстанның жерінде тудым! Балалық шағымнан бастап Өскеменнің шет 

Айғырқұм шөлінің құмды таулары – Зайсан қазаншұңқыры
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жақтарын аралап, қаңғи бастадым. Тарабайшық тауындағы Шешек жотасындағы, Ертістің 
жоғары айлағындағы  жартастардың бірінде отырып джунглий, тропикалық аралдар ту-
ралы және саяхатқа шығуды армандадым.   

Бірақ менің жасаған жорықтарым мен экспедицияларым өзімнің жеке бастамаммен, 
мұғалімнің мардымсыз жалақысымен іске асырылған еді: осы жылдар ішінде мемлекет-
тен бірде бір қолдау көрген емеспін, бірақ жанымның қалауымен бұрынғы Кеңестер 

одағының бірталай елдерінде болып 
қайттым. Қапырық пен ыстықтан тамағым 
кеуіп Қарақұм мен Қызылқұмның шөлдерін 
араладым; құдіретті Жейхун – Әмуда-
рияның, Аралдың, Ертістің суына шомыл-
дым; Сібірде де, Қиыр Шығыста да, 
Кеңестік Украинада болдым; Тянь-Шань 

мен Сауырдың суық шыңдарына бірнеше рет шықтым және Орта Азияның – Гиссар, 
Кугитан, Копет-Дага, Байсұтау, Ферғана сияқты жоталарының асуларын асып, жартаста-
рына өрмеледім; Памирдің етек жағына барып, Тянь-Шаньға бардым; жазушылық са-
пармен шыққанда ұшақ пен автокөліктің терезесінен Үнді мен Вьетнамның джунглилерін 
көріп өттім.     

Сапарға жиі шыққан сайын, шыршалар мен қарағайлардың астында жаңбырдан 
қорғанып, ақ қайыңның астынан көлеңке тауып жүрдім. Түнгі алаудың жанында ұйықтап, 
масаға таланып шөлдерде қаңғыдым, ну орманның арасында шіркейге таландым, тау 
өзендері мен көлдерінің мөлдір суынан іштім. Ия, бәрі осылай болған, ғылыми кітаптардан 
оқығандарымды миыма тоқи бастағанымды да байқамаппын. Ең бастысы менің 
отанымның, тіпті бүкіл біздің ғаламшарымыздағы табиғаттың тым нәзік келетін сұлулығын 
сақтап қалудағы адамның ұлы жауапкершілігін сезіндім.  

Өткен жүз жылдықтың ортасы мен екімыңыншы жылдықтың алғашқы он жылында 
менің көз алдымда, бұрындары 200-300 
жыл уақыт кететін табиғи өзгерістердің 
қазіргі кезде тым жылдам орын алып 
жатқанын байқадым. Қазір әлемнің 
қарапайым тұрғыны ретінде Антарктидадағы 
мұздың еріп құлап жатқаны, жабайы 
Солтүстіктің ұсқыны кетіп бара жатқаны, 
Америка мен Африкада, Оңтүстік-Шығыс 

Азиядағы, Сібірдегі және Қиыр Шығыстағы ағаштардың кесіліп жатқаны жаныма қатты 
батады. Бұл қасірет Шығыс Қазақстанды да айналып өткен жоқ... Қазақстанның, 
Сібірдің, Австралия мен Испанияның ормандарындағы өрт көзіме оттай басылады. 
Қайғыға тап болған өсімдікке де, жануарға да жай қарап тұра алмаймын; өзеннің 
жылғалары кеуіп қалса менің таңдайым кебеді; ақылсыз адамдардың ағашты құлатқан 
балтасы маңдайыма тигендей сезінемін. Осылардың барлығына жақындарым мен 
достарымның басындағы қасіреттей бірге қайғырамын. Осы сезім өзімнің туған өлкемді 
терең тани түскеннен бастап бойымнан арылмады.   

Уақыты келгенде бәрін ұқтым: біздің өлкеміз маған не берсе, сол үшін мен оған 
қарыздармын. Өзімнің оқырмандарымның әлемнің табиғатына деген қызығу шы лық тарын 

Сіз білеСіз бе: 
Жалпы алғанда қайыңдардың 45 
түрі бар, оның 14 түрі Қазақстанда 
өседі. дов.

Сіз білеСіз бе: 
Жер бетін мекен еткен 6 миллиард 
тұрғын дем алғанда Жер бетіндегі 
ормандардан түзіліп шыққан 50% 
оттегін пайдаланады. 
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оятқым келді; академиялық тіркестерсіз, ақынның жанымен, жазушының жүрегімен, 
натуралистің көзімен және публицисттің қаламындағы қарапайым сөздермен жеткізу 
дұрыс деп шештім. 

Он жылдан астам уақыт жолда жүрген кездерде, қаншама бақылау жасай жүріп 
ұққаным: натуралистің географиядан да, палеонтологиядан да, климатологиядан да, әрине 
– зоология мен ботаникадан хабары болуы керек... Оған керек емес пәндерді де атауға 
болады, бірақ ондай пәндер жоқ та... Табиғаттанушы оқып білдім, толдым деп ойламау 
керек, өйткені шындық ең соңында тұрады. Осы кітапты жазғанда, әңгіме геологиялық 
дәуір туралы болғанда әртүрлі ғылыми және ғылыми-танымдық дереккөздерді ақтаруға 
тура келді; жер шарының дәуірлік кезеңдері әлі де біркелкі зерттелмеген. Бұрынғы жыл-
дарда өмір сүрген ғалымдар мен қазіргілердің пікірлері бір-біріне сәйкес келмейді, әрине 
бұндай жағдайда Жер шарының бетінде болып өткен катаклизмалардың серияларын, 
тарихқа дейінгі дәуірлерді танып-білу қиындық тудырады.     

Шындық үшін айтып кетуге тиіспін: кітапта менің жеке пікірлерім мен қоршаған 
ортаны жеке адам ретіндегі қабылдауым, көңіл-күйімнің реңкі де берілген. Әсіресе ол, 
бізге дейінгі мыңдаған жылдар бұрынғы, бұлыңғыр өткен дәуірлер кезеңдері туралы 
әңгімеде. Сондықтан да, автор өз пікірлері мен танымын жазады. Оқырман осы жағын 
кешірер деп сенемін. Бырақ бізге, жүз пайыз сенімділікпен әр жылдары жер бетінде 
осындай кезең болып, осындай дәуірлер өткен деп кім айтып бере алады? Ешкім! 
Сондықтан да, нақты деректер келтірілсе де, әркім өзінше топшылайды, соңында осы 
топшыларулар бір-біріне қарама-қарсы кеп жатады. 

Бұл бір жағынан жақсы, шындық бір дегеннен танылмайды. Сондықтан да 
адамзаттың алдында әлі талай жаңалықтарды ашу жұмысы жатыр. Геохронологияны 
қарап отырып, арасында күмән тудыратын жерлері көп болса да, көп жылдық құбылыстар 
легін түсінікті тілде жеткізуге тырыстым. Ең басында «ежелгі дүние» түсінігі дұрыс 
қалыптаспаған, сондықтан да оғаштықтар басым: 13,7 миллиард жыл бұрын болған 
«Үлкен ғарыштық жарылыстардан» соң, Жер 4,5 миллиард жыл бойы «қайнаған жастық 
шағында» дүниеге келген және қалыптасқан деп санайды. Ежелгі дүниені жастық шақ 
деп атауға болады ма, ол жағын білмедім? Жер жас болған, ал қазір ғарыштың кең 
байтақ кеңістігінде ол жас «кемпір» – тылсым ғажайыптар мен құбылыстар. 

АЗДАП РоМАНТИКА 

Осы еңбекті бастамас бұрын, бұрынғы кездері экспедицияда жүргенде серігім болған 
қойын дәптерлерді бір қарап шықтым. Олардың беттері жаңбырмен шайылған, өткелдерден 
өткенде сумен жуылған. Ондағы жазбалар өшіңкіреп қалыпты, әзер оқылады; басқа 
беттерінде – әбден кеуіп қалған масалар мен шіркейлер, гүлдер мен құстардың қанаттары 
жатыр. Кейбіреуінде асығыс-үсігіс жай қарындашпен, түрлі-түсті қарындашпен, шарикті 
қаламмен салынған суреттер бар екен. Осының бәрі Шығыс Қазақстанның әр түкпірінде 
жүріп өткен соқпақтар туралы естеліктерді ойға түсірді. Өткен күндерде осы өлкеге кел-
ген атақты саяхатшылар мен табиғат зерттеушілерінің қолдағы бар еңбектерін қарап 
шықтым да, жаныммен, жүрегіммен түйсіне отырып, көзбен көргенімді ойымда жаңғыртып 
кейбір қанатты сөздерін таңдадым. Осының барлығын қайта еске түсіре отырып, сол 
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кезде жүріп өткен соқпақтармен қайта жүргендей бар жан-дүниеммен кірістім. Аз ғана 
танылған, немесе мүлдем белгісіз, бірақ тартымды, әрі таң қаларлық, қызықты, 
ерекшелігімен есте қалатын ақпараттарды жеткізуге тырыстым. Осы мақсатта Оңтүстік 
Алтайдың табиғатына таң қалып өткен, атақты оқымысты, профессор және саяхатшы 
В.В. Сапожниковтан дәйексөз келтірейін (1985 ж.): «Биік жартастардан төңкеріле құлап, 
күмістей шашылып ағып жатқан асау тау суының сарқырама тұсы күрілдеп ағып жатса 
да сиқырлы әдемілікке толы, қаланың тыншу көшелеріне ерікті де, еріксіз де таңылған 
талай адамдар табиғаттың осыншалық пәк көрінісін білмейтінін түсіну соншалықты 
өкінішті, олардың осындай ғажайып сұлулыққа деген таңданысы сәл ғана езу тартумен 
шектеледі». Оның әдемілігі әрбір тал гүлде деп қосар едім, адамдардың ақылсыз 
көзқарастарына басымды төмен иемін... қайтадан ақылсыздыққа қарсы шығамын. 

Кітабымды аяқтай отырып, үнемі күмәнданып отырамын: қажетті сөздерді таба 
алдым ба? Таулар мен даланың көркемдігін аздап болса да жеткізе алдым ба? Ол 
жағын оқырман таразылай жатар. Мен тек қана ұйқылы-ояу адамдардың, жеріміздің 
тарихы мен оның тіршілік иелеріне, тіпті әдемілікке енжар қарайтындардың көзін ашуға 
тырыстым. 

Соғыстан кейінгі жылдарда, яғни менің бала күнімде және жасөспірім шағымда 
Орта Азияда – Өзбекстанда, Қырғызстанда, Түркіменстанда, Қарақалпақстанда, 
Украинада біраз өмір сүрдім, бұл менің жетілуіме көмектесті; бұрынғы Кеңес 
одағының басқа да рес публикаларында болып көрдім. Барлығы да салыстыру арқылы 
білінеді екен, қаншама ел мен жерді араласам да, менің «саяхатшылық» қасиетім 
қайтпады, керісінше Шығыс Қазақстан – отаныма деген балалық махаббатым, жер-
ге деген құштарлығым нығая түсті. Тұрғылықты мекенімді ауыстыру мен үшін тек 
қана табиғаттың әдемілігіне ғана емес, тірі тарихқа, тұрмысқа және Орта Азияда 
тұратын халықтардың салт-дәстүрлеріне терең үңілуге көмектесті. Қазіргі күнде 
соғыстан кейінгі уақыттағы адамдардың кедейлігін елес тету мүмкін емес. Ол кезең 
біздің әкелеріміз бен аталарымыздан – аға буыннан айрылған жылдар еді. Менің 
жасымдағы буынның да жетімдіктің ащы дәмін татып өскен жылдары еді. Дегенмен 
де осы қиындықтар тұрмыс тауқыметін көтеруге шынықтырды, тағдырдың тезіне 
түскенде өзіңді сақтап қалуға үйретті. Ондаған жылдар өткен соң да балалық шақпен 
байланысты қандай да бір қиын кезеңдердің өзі ойға оралғанда романтикаға толы 
болады екен. Мені сол кездегі өркениеттің қыспағы аз көрген табиғаттың бай, әрі 
көркем болғаны қуантады. Табиғатпен қауышқан әрбір кездесу аз болсын, көп бол-
сын қандай да бір жаңалықтарды жомарттықпен ұсынды.

МЕН НЕГЕ КІТАП ЖАЗУҒА КІРІСТІМ?

Қандай да бір істі бастамас бұрын, күшің мен мүмкіндігіңді өлшеп алу керек, ал осы 
жағдайда жазылған жайдың шынайылығына жауапкершілік болуы керек. Мен, бұрын да 
айтқанымдай, күнәларымның да бар екендігін жасырмаймын. «Ешнәрсе жасамаған, 
ешқашан қателеспейді», – деп бекер айтылмаған. Мен өзімнен сұрадым: «Кім тағы 
осындай жұмысты қолға алғысы келеді?». Жауап таппадым да, бала кезімнен ғашық 
болған Шығыс Қазақстан туралы толығырақ айту үшін «ерлік» жасауға бел будым.  
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Табиғаттың әдемілігін, оның қайталанбас құбылыс екенін түсіну және күтпеген жер-
ден жолға шығу маған көп көмектесті. Әртүрлі географиялық жерлерде болу кез келгеннің 
пешенесіне жазылмаған. Бұл үшін уақыт, күш және үлкен үміт керек. Сонымен қатар, зор 
денсаулық та қажет. Қырық жылдан артық мен Шығыс Қазақстанды араладым, жұпыны 
жалақыға риза болдым, отбасыма пайда болмады. Дегенмен әділдік үшін айтарым: 
Шығыс Қазақстанның өсімдіктері мен жануарларын зерттеуші ірі энтузиаст, белгілі 
ғалым-ботаник, Алтай ботаникалық бағының қызметкері – Ю.А. Котуховтың 
ұйымдастырған экспедицияның мен үшін маңызы өте зор болды. 40 жылғы еңбек жо-
лымда Өскемендегі облыстық юннат (табиғаттанушылар) станциясының жас юннаттары-
мен де бірнеше саяхаттарға шықтық. Ең бастысы: осындай маған мүмкіндікті берген 
адам, жарым – Щербакова Лилия Ивановна. Институтта сабақ бере жүріп, оның үстіне 
үй шаруасының барлық жүгін мойнына алып, балалардың тәрбиесі және біздің пәтерімізде 
он жылдап өмір сүріп келе жатқан экзотикалық құстарды күтуге кез-келген әйел адам 
келісе бермес еді.   

Табиғаттағы кез-келген бөлшек алабажақ болса да, еленбейтін болса да – соншалықты 
құнды екендігі кітаппен жұмыс істеп жүргенде есіме түсті. Ұлы ақынның бір ауыз өлең 
жолындағы әрбір сөзі мен әрбір белгісінде тұрған ұғымдай болып ландшафтар фабула-
сында, гүлдер формуласында, кішкентай ғана қарапайым құстың қанатында тарих сыры 
жатады. Кітаппен жұмыс істеу жауапкершілігі басым, қызықты да. Сондықтан да, 
табиғатпен байланысты екінші тынысым ашылғандай сезіндім. Өткеннің барлығы да 
бүгінгімен байланысты, ұлылықтың өзі көзге көріне бермейтін бірденеге бағынышты екені 
де жайдан-жай емес, барлығы да табиғи заңдылық шеңберінде және үнемі қозғалыста 
жүреді. 

Шығыс Қазақстанның табиғатының мінезі бір жағынан көп нәрсені ұғындырады, 
екінші жағынан – ашылмаған тылсымы да көп. Тибеттің, Моңғолияның биік тауларындағы 

Туған өлкеде
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шөлдер, Альпі, Саян, Оралдың биік тауларындағы, Таяу Шығыс пен Қиыр Шығыс, 
Жерорта теңізі мен Полярьдан ары жерлерде өсетін өсімдіктер мен жануарлар осы 
өңірден табылғаны табиғат зерттеушілеріне құпия болып қалып отыр... Осы өсімдіктер 
мен жануарлардың географиялық отаны мен Шығыс Қазақстанның ортасын қазіргі кезде 
олардың дамуы үшін жарамсыз болып саналатын мыңдаған шақырымды алып жатқан 
тайга мен оның саз балшығы бөліп жатыр. Сонда қалай? Олар қандай жолмен бұл жаққа 
көшіп келді? Егерде осында өсіп жатса, континент ішілік ұлы көштің болғаны да.  

Егер өсімдіктер осылай көшсе, жыбырлаған жануарлар туралы айтып артығырақ, 
дегенмен де бұл да құпиясы ашылмаған жұмбақ болып қала бермек, баламалы болжамдарға 
сенсек бәрі де мүмкін. Өлкеміздің жанды табиғатының тарихын қалыптастырудың 
гүлдестесіне менде де өзімнің әр жапырағына өткен кездердің оқиғалары жазылған 
қарапайым гүлімді қосуға тырыстым. Шығыс даналығы былай дейді: «Егер алқызыл 
түстегі жайқалған алма ағашы жұпар аңқып тұрса, оның сұлулығына бір күн ғана қызығу 
керек пе. Әрқайсымыз сияқты, оның да өз уақыты бар».

Әңгіменің төркінінде осы өлкенің табиғатын зерттеуде біраз қызмет еткен адамдар 
туралы да айтылды; олардың аттары осы жердің сұлулығын ұлғайта түседі.

ӘРІПТЕСТЕР ТУРАЛЫ 

Бұрынғы өткен саудагерлер, әскерилер, алғашқы келген оқымыстылардан қалған ескі 
фолиантта (жазбаларда, кітапта) Шығыс Қазақстан туралы көптеген, тамаша деректер 
айтылады... Бұл материалдар өте құнды, өйткені өткен ғасырлардағы алғашқы 
саяхатшылардың сол кездегі әлі де зерттелмеген даланы көрген кезде алған әсерлерінен 
негіз алған. Олардың келтірген деректері осы уақытқа дейін қызыққа толы және танымы 
мол. Уақыттың ізі қалып сарғайған кітап беттерінен қазірдің өзінде тарих тірілгендей әсер 
қалдырады. 

Кейінгі кезде де заманауи өлкетанушылар-жорналшылар, ақындар, жазушылардың 
да біздің өңірдің табиғаты туралы «жазып тастағандары» баршылық. Менмендік пен 
өзімшілдіктен арылмаған көптеген очерктер мен шығармасымақтар жарық көрді, онда 
«білімпаздардың» түсіндірумен және көргендерін түйсінбеген аңшылар, балықшылар 
және қарапайым очерк жазғыштардың да еңбектері бар. 

Ондай көркем шығарма әрине сынға көп ұшырайды, дегенмен де кейбір деректерге 
«таң қаларлық» түсінік беріледі, бір қызығы осының барлығы есте жақсы сақталады және 
ойымызда қалып қояды, өйткені біз солай жаратылғанбыз. 

Соңғы он жылдықта өңіріміздің танымал табиғат танушылары (натуралистер) және 
жазушылар Владимир Нетисов, Александр Лухтанов, Александр Егоров, Иван Самусев, 
Николай Березовиков, Александр Морозов және тағы да басқа авторлардың «қызықты 
оқиғалары» мен зерттеулері Шығыс Қазақстанның табиғаты туралы әдебиеттерде жарқын 
із қалдырды. Бірақ та, негізінен натуралистік жанрда жазылған шағын жазбалары, 
очерктері, әңгімелері мен повестері сияқты осы туындыларда Шығыс Қазақстанның 
тұмса табиғатының басты артықшылықтарын аша бермейді. Уақыт көрсеткендей, мектеп 
және жоғарғы оқу орындарының оқулықтары немесе анықтамалықтар сияқты қашанда 
қажеттілік тудыра бермейді, осы өңірдің табиғаты туралы тақырып та көпті қызықтыра 
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бермейді. Онымен қоймай, көп жылдар өткеннен кейін осы кітаптар да, басқа баспа 
өнімдері де шашылып, мұражайлар мен үй кітапханаларында шаң басып қалды, оларды 
табу да оңай емес. Осыған байланысты сізге ұсынылып отырған кітапта өткен уақыттағы 
да, қазіргі кездегі де Шығыс жерінің, табиғатының ең басты ерекшеліктері айтылады.

ШЕКСІЗДІК...

Кузьма Прутков «Құшаққа сыймасты құшақтай алмайсың» дейді. Шығыс Қазақстан 
табиғаты туралы барлығын қамтып айту мүмкін емес. Мысалы, Оңтүстік Алтай деп ата-
латын жабайы арқадағы Әйнек тауындағы самырсын мен қылқан жапырақты ағаштар 
арасындағы алаңқайда демалуға тоқтадым. Небәрі бір шаршы метр жерді таңдап алдым. 
Алаңқайды төрт жағынан өлшеп, қолыма түскен таяқпен белгілеп қойдым да, әр метрдің 
астында 6 миллион метр тереңдікте тұмса тастар мен магманың барлығын есіме алып, 
жата қалып, әр бұрышын асқан ыждағаттылықпен зерттей бастадым. 

Осы кішкентай бөлшек жердің бетінен 
мен қияқтың 42 түбін, самырсынның 
аршылған 7 жаңғағын, осы жаңғақтардың 
92 қабыршағын, шыршаның жас шыбық-
тарын, торжуаның 12 өскінін, көрші қылқан 
жапырақты балқарағайдың 2 қисық бұтағын, 
самырсынның 47 сарғайған қылқандарын, 
«бұршақтай» боп жер бетіне шыққысы кел-
ген әлдеқандай саңырауқұлақтың түрін, 2 
жасыл жемісі бар қара жидекті, көбелектің 
сынған қанатын, әрі-бері жосып жүрген 3 
құмырсқаны, белгісіз тышқанның ұясын, 
қаражидек жапырағының астындағы 
өрмекшіні, самырсынның шағылған 3 
жаңғағын, тағы басқа көптеген нәрселерді 
санап шықтым. Оның бәрін атап шықсам, 
тайганың шаршы метр жерінен де көп қағаз кетер еді. Аспанда ала бұлт жөңкіле көшкен 
сайын көрші самырсынның көлеңкесі зерттеп жатқан жерімді көлегейлеп өткені туралы 
айтпасам да болады. Әрине, бұл күн сәулесі мол түсетін жер екен. Сондықтан әрбір 
сантиметрі көзден таса өмірі бар қайталанбас әлемдей. Топырақтағы микроорганизмдер 
санын айтар болсақ, оның алуан түрлілігі сондай, тіпті де санап шыға алмайсың. Әрбір 
шаршы метрде тек микроскоппен көрінетін мың мыңдаған миллирд микроағзалар күн-түн 
демей жұмыс жасап, органиканы шірітіп жатыр. Егер көзге көрінбейтін сол тынымсыз 
еңбеккерлер жойылып кетсе, шірімей сасып жатқан тірі ағзалардың иісінен ғана адамзат 
бірден қырылады. Ғаламшардың ғажайыбы осы емес пе?

Көлемі жағынан кез келген еуропалық мемлекеттен үлкен Шығыс Қазақстан жері 
туралы не айтуға болады. Оның аумағындағы зерттелетін нысандардың санына өзендердің 
гүрілін, желдің әнін, таудың тынысын, батқан күннің қызылын, өсімдіктер мен 
жануарлардың алуан түрі мен түстерін, бозғылт көденің толқыған сабағын жатқызар едім.

Сіз білеСіз бе: 
Табиғаттың ғажайып жаратылысы-
тарының бірі топырақ, ол –
өсімдіктердің арқасында пай-
да болған. Топырақ арқылы бұл 
жерде 5-10 мың жыл бұрын, тіпті 
миллион жыл бұрын не өскенін 
аңғаруға болады. Егер топырақ 
алтын түстес болса, қазіргі кездегі 
дала мен ондағы шалғын қандай 
болса да – бұрын мұнда орман 
болғаны анық, ал қара топырақ 
жер – бұрын дала болған. 
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Кітапты жазу кезінде оқырманға, әсіресе есту және көру қасиетіміз нашарлап, 
саңырау, соқыр боп қалған біздің қатқан жүрегімізге табиғаттың алуан түрлі үнін қалай 
жеткізсем екен деген ой кетпеді. Әсіресе, табиғат аясында сирек болатын ірі қалалардың 
тұрғындары, біздер көрсоқыр және тас керең боп барамыз. Қала аспанынан түк көре 
алмағанымыздан ғана емес, ғылыми жетістіктердің арқасында Ғарыш бізге жақын да 
қолжетімді бола түскендіктен түнгі сыбдырдың құпиясын айыра алуды, жұлдызды 
аспанға сүйсіне қарауды қойдық. «Дискавери» географиялық арнасы арқылы әлемнің 
мәңгі құпиялары туралы үнемі көрсетеді. Мыңдаған жылдар бойы адамзатты толғандырып 
келген дүниелер азайып, оның орнын батыстың шытырманға толы кинолары мен ойсыз 
жеңіл комедиялары, компьютерлік ойындар басты. «Сұрғылт аурудың» білінбес белгілері 
біздің ойымыз бен мінез-құлқымызға өз таңбасын аяусыз қалдырып жатты. Біреуге ақыл 
айтумен айналысудың реті жоқ, орынды да емес, бірақ осы жағдайдың қалада тұратын 
біздің бойымыздағы жанашырлық сезімдерін ығыстырып бара жатқаны жанға батады. 

Менің оқырманым әншейін көз жүгіртіп оқи бермей, Шығыс Қазақстан сияқты 
ғаламдық көлемдегі аймақтың баға жетпес табиғи байлығын ұлттық мақтанышымыз бен 
құндылығымыз ретінде сақтау біздің әрқайсысымыздың міндетіміз екендігі туралы 

кішкене де болса ойланса деймін. 
Егілген алқап көлемі, шабылған орман 

текшеметрі, нормадан тыс ауланған балық 
тоннасы сияқты сандарды қуалаудың кел-
меске кеткенін сезінуіміз керек. Жеке ба-
стан өткерген тәжірибемізден бармағы-
мызды тістей отырып, сабақ алып, табиғатты 
аялай білу керектігін сезінейік. Біз болмасақ 
та, жер мен адамзат баласы қалады ғой. 
Сондықтан, көзқарасымызды өзгертіп, жер 
ананы, табиғатты аялай білейік. Болашақ 
ұрпақ та өз жерімен мақтанатын болады. 
Бірақ олар қазір біз өмір сүріп жатқан кезең 
туралы айтқанда саусағын шошайта, 

экологиялық мола қазып қалдырды деп бізді кінәлағанын жаным қаламайды. 
Қоршаған ортаның әрбір шөп-шаламын, құмырсқасын, көбелегі мен бұлағын қадірлеп, 

аялай білу деген сөзді өз-өзіңмен достасу деп қабылдау керек. Қаншалықты парадокс 
болса да, нағыз адам табиғатты қорғап, сақтауды үйренбей, жарқын болашақтың негізі 
қаланбайтынын түсінуі қажет. Жәй торғай адамның қолына қорықпай қонған кезде, 
жоғалып бара жатқан өсімдіктер есігіміздің алдында өсе бастағанда, адамзаттың санасы 
салтанат құрды деп айтуға болады.

ЗАМАНА ТҰңҒИЫҒЫНАН

Географиялық координаттар желісінде – меридиан мен параллельдер қиылысында 
жергілікті халықтан басқа батыс пен шығыстан, алыс солтүстік пен оңтүстіктен әкелінген 
флора мен фаунаның небір түрлері жинақталған аймақ жатыр. Олардың барлығы 

Сіз білеСіз бе: 
Академик В.И. Вернадскийдің анық-
та ған неосфера немесе ақыл сфера-
сы мұрағатында энергоақпараттық 
немесе био энергоақпараттық өріс 
бар: болып өткен оқиғалардың 
барлығы талдардың діңінде, тастар-
да «жазылып» қалады... Болашақ 
та жазылып қойған деген болжам 
бар, көріпкелдер мен  сәуегейлер  
осы арқылы ақпараттар алады...
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континенттердегі бос жерлерді жаулаушылар. Біз небір сансыз апат, топан су, зілзаладан 
аман сақталып қалған өсімдіктер мен жануарлардың түрлері туралы сөз қып отырмыз. 
Біздің өлкенің тірі әлемін көшіп-қонған, солбір жаугершілік заманда келмеске кеткен 
өткен шақта шөл даланы басып, өзенді кешіп, әрбір қыр мен тау – шыңнан асып, әрбір 
ендік пен кеңістік үшін күресте жеңіске жеткендер деуге болады. 

Өлкенің табиғи құндылығын бағалау 
үшін «Жердің ұлы тарихы» мұрағатына көз 
жүгіртейік.

Тарих, география, астрономия саласы-
ның Герадот, Коперник, Галилей, Шмидт 
және басқа да ғалым абыздары мен дана-
ларын есте сақтап, солардың еңбектерінің 
арқасында «Жер дөңгелек» деп адамзат 
таң қалған ғаламшардың өткеніне ғылымның 
олимпиадалық биігінен көз тастайық. Ды-
быстан жылдам қондырғылармен ұшып, 
ғарыштан Жерді көргеннен кейін біз оны 
шар дей бастадық. Жұлдыздар әлемімен 
салыстырғанда ол құмның кішкентай 
түйірішігіндей ғана. Ал, біздер – оны жаулап, билеп-төстеп, пайдаланған әншілер мен 
жауынгерлердің балаларымыз. Сол ұлылардың шөберелері жер алмұртты еске салады 
деді. Ғарыш кемелері шыққан заманда ғана жер кардиод (жүрек) формасындай екенін 
білді. Жердің жанып тұрған жүрегі – ядросы. Оңтүстік Африка елдерінің алмаз шахта-
ларында 360 метр тереңдікте температура +58 градус екені белгілі болды. Одан 40 
шақырым тереңдесе оның температурасы +90 градусқа жетеді. 200 км тереңдікте 3000 
градусқа жетеді. Әрі қарай қанша?

Ғаламшар ядросы – жердің жүрегі осындай. 
Алайда, осындай ерекше ақпаратты ғалымдардың халықаралық тобы айтты. Жер 

төлқұжатындағы жазбалар нақ емес деп олар ғылыми әлем мен әлемдік қауымдастықтан 
кешірім сұрады. Қазір олар анықталды: 4537 млн жыл деп келген Жер ананың жасы 
нақтыланғаннан кейін, 70 млн-ға жасарды. Оның жасы 44467 млн деп белгіленді. 

Сіз білеСіз бе: 
Соңғы кездері ғалымдар Айдың 
қайдан пайда болғаны туралы жаңа 
тоқтамға келді. Осының барлығы 
Жердің Марстың көлемі шамалас 
қандай да бір ғарыштық денемен 
соқтығысуы салдарынан пайда 
болған деседі... Соқтығыс салда-
рынан екі нысанның шашыраған 
сынықтары ғарышта жинақталып, 
одан Ай пайда болған.

Планеталар және жұлдызды материя Күндегі көпіршіктер
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Ғалымдар әзірге солай деп санайды. Пайда болған кезден бастап жер қойнауында жүрген 
геофизикалық процес стерді есептеудің арқасында жердің абсолютті нақ жасы туралы 
қорытынды жасады. Ғаламшардың қалыптасу уақыты 30 млн жыл емес, 100 миллион 
жыл көбірек жүрді деген басты қорытынды жасалды. Жердің алғашында өте тез өсіп, 

өзінің массасының 60% қысқа мерзімде 
10-40 млн. жыл ішінде жинап алғанын мо-
дельдеу көрсетті. Қалған уақытта бұл 
үдеріс біресе баяулап, біресе шапшаңдап 
тағы 70 млн жылға созылды. Бұл зерт-
теулердің қорытындысы «Nаture Geosci-
nees» журналында жарияланды.

Ғалымдардың кейбіреулері: ғаламшар 
– тірі организм, адамның жойқын әрекетіне 
қарсы тұрып қана қоймай, ол өз бетінше 

өмір сүреді, тыныс алады. Теңіздер мен көлдердегі судың келіп-қайтуына әсер ететін 
айдың тартылыс күші әсерінен Москвада ай толысқанда жердің беткі қабаты дем алып, 
40 см-ге жоғары көтеріледі деген бақылау бар. Ыстық магма тамырда аққан қан сияқты 
жанартаулардан атқылап, жер бетіне шығады. Атмосфера қабаты Жердің қорғаныс киімі 
іспетті екенін өзіміз байқамаймыз. Ал бұлтқа сүйсіне қараймыз. Жердің күн шуағына 
шомылып, жаңбырдың суына жуынған сәттерін көз алдымыздан өткеріп, оған куә бола-
мыз. Ал, былай алып қарасаң, жерге тек күн энергиясының 200 миллиардтық үлесі ғана 
жетеді, қалғаны ғарышқа ұшып, ғайып болады. 

Алайда күннің сол кішкентай ғана тамшысының өзінің адам мінез-құлқына әсері 
жеткілікті, ең сұмдығы, әсіресе күн бетінде орасан зор протруберанец ілмектері сияқты от 

шашыраған кезде жер бетіндегі апат пен 
соғыс шығып, эпидемиялар тарайды. Бұл 
кезде гелиосферадағы тәж сияқты заттар 
сағатына 8 миллион километр жылдам-
дықпен ұшады, пайда болған геомагниттік 
өріс барлық тіршілік иесіне, оның ішінде 
біздің денсаулығымызға да әсер етеді. 
Бұның бәрі түпкілікті дәлелденді және 
ғалымдар мұндай от шашырауды бірнеше 
күн бұрын болжай алатын болды. Барлық 
тіршілік сияқты Жер де миллиард жыл 
бұрын туды, балалық, жастық шағын 

өткерді және қазір орта жасқа келді. Біз оның балалық шағын ежелгі дәуір деп 
қабылдаймыз. Жердің есею кезеңі – аппақ қар жамылған қысы, орман-даласының жа-
сыл желегі, шөлінің алтын құмы мен теңіз-көлдердің көк көйлегі, оның ескірмейтін киім 
киген мәңгі жастығындай боп өтіп жатты. Ғарышта осы жер сияқты басқа ғаламшар бар 
ма деген сұраққа нақты жауап жоқ. 

Ықтималдықтар теориясы бойынша және батыл қиялшылдар мен теоретик-
ғалымдардың пайымдауынша, мұндай планета космоста бар. Ғалам төрт жүз миллиард 
жұлдыздан тұрады. Бірақ жер жалғыз, онда адам мекен етеді, оның теңдессіздігі осында. 

Сіз білеСіз бе: 
Күн жүйесінде 12-ші ғаламшар –
Ниберу ашылды. 2012 жылдың 21 
желтоқсанында Жердің тартылыс 
күші азаяды да, полюстер ауы-
сады, топан су, апатты оқиғалар 
көбейеді...

Сіз білеСіз бе: 
Палеозой кезеңіндегі судың 
химиялық құрамының формула-
сы біздің қанымыздың құрамына 
сәйкес келіңкірейді. Сондықтан 
да теңіз суына шомылудың пай-
дасы зор. Тері арқылы сіңген су 
қандағы  гемоглобиннің көбеюуіне 
көмектеседі.
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Ежелгі атомистиканың, атомның 
бөлінбейтін бөлшек екендігі туралы 
теорияның негізін қалаушы, философ-мате-
риалист, Фракиялық Демокрит көзге ұрып 
тұрса да күмәндана отырып: «мен өзімнің 
түк білмейтіндігімді білемін» деп батыл 
және тіке айтты. Ғаламшарлардың шығуы 
мен онда өмірдің пайда болуы туралы 
айтқанда, оның бұл дана сөздері өзектілігін 
әлі күнге дейін жоғалтпағанын көреміз. 
Ықтималдық теориясын қалай қарап, қанша 
гипотеза түзсең де, Адамзат – ғарыштық 
құбылыс, ғаламда жалғыз. Бұның барлығы 
айналамызда болып жатқан әр нәрсеге 
асқан жауапкершілікпен қарап, оның 
қайталанбас құбылыс екендігін біліп, бір-
бірімізбен түсіністікте, жақсы қарым-
қатынаста, ғаламшардағы көршілерімізбен 
тіл табысып өмір сүруге үйренуімізді 
қажетсінеді.

Әлемде бірдей, бір-бірінен айнымай-
тын ештеңе жоқ. Барлығы теңдесіз, жер 
шарындағы географиялық нүкте болсын, 
қар ұшқыны, жаңбыр тамшысы, шөп, тіпті 
біздің әрқайсысымыз және әрбір тіршілік 
иесі – өзінің қайталанбас бейнесімен ерек-
ше. Ғалымдардың есептеуінше, бұл әлемде 
сіздің көшірмеңіз пайда боуы үшін біздің 
ДНК-ны 7 миллиард рет сұрыптаудан 
өткізу қажет екен. Сондықтан біздің 
әрқайсысымыз, әр өсімдік немесе жануар 
өз өмірінде өзінің айнымаған көшірмесін 
көре алмайды, біз сондай теңдессізбіз.

Ғарыштағы сұлу – Жердің өмірбаян-
дық анықтамасына қарасақ, оның пайда 
болуы мен жастығы керемет ыстық кезеңде 
өткен. Сол себепті Жер ананың генетикалық 
жадында қалғандықтан, біздер – адамдар 
өз өмірімізде сондай қайнаған кезеңді ба-
стан өткеруіміз ықтимал. Жасөспірім кезі 
жұлдыз – ана болып қалыптасуына ұласып, өзге елестете алмайтын процесстермен 
ерекше ленді. Миллион жылдар бойы ол орасан үлкен жүрек сияқты, біресе шиыршық 
атып, құрысып, біресе жиырылып, серпіліп от шашты. Біздің дәуіріміздің өзінде жер 
бетінде күші 4 балл болатын жүздеген жер сілкінісі күн сайын болып жатқанын білеміз. 

Ұлы дүмпу!

Квазар

Галактикалар қақтығысы
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Жер үсті қатып, алғашқы Пангея суперконтиненті пайда болғанша, оның бетінде от 
лавалар мен теңіздер толқындарын шашып, қайнап, тасып жатты. 

Уақыт – құртушы да құрушы да. Жүздеген миллион жыл бойы құрлықтың бәрін 
қиратып, қолдан қайта құйып жатты. Тірі жасуша сияқты Пангея үлкен бөліктерге бөлінді. 
Солтүстігінде Лавразия материгі пайда болды. Одан оңтүстікке қарай кейінірек Гондва-
на бөлінді. 277 млн жыл бұрын орталық тепкіш күшінің әсерімен Австралия осы үлкен 
суперконтиненттен бөлініп кетті. Қазір бұл бөліктер континент пен аралдар деп аталады. 
Ғаламшарлық қайта құру туралы алғаш рет ХХ ғасырдың басында яғни 1914 жылы 
Бірінші әлемдік соғыс кезінде жараланып, еліне қайтарылған немістің дана геофизик 
ғалымы Альфред Лотар Вегенер мен оның әріптесі Росмус Гренландияның мұздақ тарын 
зерттей келе континенттердің дрейфі туралы ойын қорытты. Мамандығы бойынша ол – 
геолог еді. Еуропаның солтүстігіндегі мұздақтарды зерттеді. Әлем ғалымдары оқыс ой 
деп тапқан мобилизм теориясын Вегенер ұсынды. Альфред Лотар Вегенер мен оның 
әріптесі Росмус Гренландияның мұздақ тарын зерттеп жүріп қаза тапты. Әлем ғалымдары 

мойындаған керемет ұлы гипо те заның 
авторының саркофагы, оның шәкір тінің мо-
ласы континенттердің жылжу заңы бойын-
ша мұздақпен бірге көшіп жүр. Көптеген 
жылдар ғалымның жаңалығына дейін 
мұздақтардың көшуі туралы орыс географ-
теоретиктері Кремльге баяндап жатты, 
бірақ ол кезде оған ешкім құлақ аспады.

Ғасыр өте ғарыштық бақылаулар мен 
компьютерлік модельдеудің нәтижесінде 
50-60 млн. жылдан соң континенттердің 
қайта қосылатындығы белгілі болды. 

ХХ ғасыр 60 жылдары жасалған 
«Литосфера плиталарының тектоникасы те-

ориясы» бойынша континенттерде рифтік саңылаулар пайда болып, Байкал мен Өлі теңіз 
арасынан өтетіндігі анықталды. Бұл саңылаулар кеңейіп, уақыт өте мұхитқа айналады. 
Жалпы мұндай саңылаулар Жерде көп. Аравия мен Африкада осындай бөліну болады: 
атақты Қызыл теңіз болашақ планетаның жаңа мұхиты болуы әбден мүмкін. 

Жер тарихында континенттердің көшуі мен мұз болып қатуы бірнеше рет қайталанған. 
Бұл кезде флора мен фаунаның жаңа түрлері пайда болған. А. Вегенер теориясына сай 
динозаврдың, теңіз кесірткелерінің ұшатын түрлері көп болған. 

Бұл теорияға сай, Тынық мұхитының жасы-170-180 млн жыл. Мұхиттардың түбіндегі 
офеолиттер – өте ежелгі, Сібір мен Қытайды жалғап жатқан Тэтистің табаны болуы 
мүмкін. Тэтис мұхиты жоғалып, оның іздерін Каспийдің оңтүстігінде, Қара және Жерор-
та теңізінен көруге болады деп ғалымдар пайымдайды. Бұл гипотезаға сай, жердегі ең 
жасы – Атлант мұхиты. 

Жердің жастығына қайта оралсақ, қалыптасу кезеңінде толассыз күн күркіреп, от 
ойнаған. Оның жас денесі буырқанып жатты. От лавалар атқылап, теңіздерді қайнатты. 
Қатқан қабатында кей жерлерде тау болып үйілді. Кей жерінде ойықтай ойылып, орны-
на теңіз мен мұхит пайда болды. 

Сіз білеСіз бе: 
Атлант және Тынық мұхиттары 
арқылы жер шарын 60 мың 
шақырымдай орап жатқан жота 
өтеді. Атлант мұхитындағы оның 
шыңында бірнеше сөнбеен жанар-
тау бар; Тынық мұхиттағы жота 
жазық, дала сияқты жайылып 
жатыр. Жотаның үстіңгі жағы 
Исландия: бұл аралдарда жүру 
дегеніміз, ол – осы жоталардың 
шыңында жүру деген сөз.
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Тереңдіктегі буырқанған күш тыным таппады. Тау кенішін сыртқа лақтырды. Сөйтіп, 
сол лава аққан жерлермен өзен-бұлақ ағып, теңіз-мұхитқа құя бастаған уақыт туды. 

Одан кейін теңіз бен мұхиттардың жағалауларында алғашқы жасыл өсімдік өсіп 
шықты. Сөйтіп континентті биік папоротниктер мен ежелгі тропикалық орман басты. Сол 
кезден бастап жануарлар әлемі жанданды. Азия келбетінің түзілуі мен тірі организмдер 
эволюциясы 45 миллион жыл бұрын құрлықтың екі алпауыты – Евразия мен Гондвана-
дан оңтүстікке қарай бөлініп шыққан Индостанның, алапат жарты аралдың, жарты 
континенттің түйісуі салдарынан пайда болды. Алайда бір күні ойынан айнығандай, кон-
тинентпен түйіскенге дейін солтүстікке қарай жылжи берген Индостан қазір оңтүстік-
шығысқа қарай бет түзеді. Австралия болса, солтүстік бағытты ұстанды. Палеогеологтардың 
ойынша Жер тарихында бұрын болғандай, барлығы жаңа Пангеяны құру үшін жылжып 
келеді. Пангеядан Пангеяға дейінгі аралықта 60 млн жыл уақыт өтеді. Сөйтіп Жерде 
тағы Пантолас немесе ПАЛЕОТЫНЫҚ супермұхиты пайда болады. Мұзды мұхиттан 
басқаның барлығы Жерде екінші қайтара пайда болғандар. 

Біздің дәуірде ғаламшардың төртінші кезеңінде жайлы жағдай орнады. Бірақ 150 
млн. жылдан соң жердің бет-бедері өзгереді. Жанартаулардың жаңа тізбесі пайда бола-
ды. Теңіз бен мұхиттардың тек 2 ағысы қалады. Сөйтіп өмір сүрудің экстремалды шар-
ты туындайды. 300 млн. жыл өте күн планетаны 2,5 процентке қыздырады. Сөйтіп 
мұхиттағы температура 5-6 градусқа көтеріледі. Бұл мұхит пен жер бетіндегі көптеген 
тіршілік иелерін құртады. 

Жер шарының 43 нүктесінен жүргізілген бақылау мәліметтеріне сүйене отырып 
болашақ Жердің моделін жасаған американдық ғалым Скатэда басқа пікірді ұстанады. 
Оның болжамы бойынша, 500 млн жылдан соң қазіргі континенттерден жалпы көлемнің 
2/3 бөлігін алатын жаңа Пангея-Суприма түзіледі. Оның орта тұсында, Индия мұхитының 
орнына диаметрі 700 км және ауқымы 21 мың шаршы километр алып апан пайда бола-
ды. Жаңа спуерконтиненттің ішінде Венерадағы сияқты +52 градус ыстық температура 
болады. Бұл жағдайда рептилиялар мен кактустар, теңіз жағалауындағы шаяндар ғана 
тірі қалады. 

Солтүстікке қарай жүздеген есе жәй 
жылжи жүзген Индостанның тасбақалары 
бір күні жер бетін титандық инерцияның 
күшімен сығымдап қысудың арқасында 
шошайып шыққан әлемдегі ең биік Гималай 
тауына, алып континентке тап болады. 
Біздің уақытта, ғалымдар анықтағандай 
Африка континенті Еуропаға қарай өзі 
белгілеп алған жолмен жылжып келеді 
екен. Екеуі 50 млн жылдан соң түйіседі. Альпі мен Пиренея орынына биіктігі 8 800 м 
жаңа таулар бой көтереді. Бұл жаһандық өзгерістер біздің өлкенің келбетіне де де әсер 
етеді. Жердегі ең биік Гималай тауларын көтерген жаһандық геологиялық апаттың сал-
дарынан басқа да өзгерістердің тізбегі түзіледі: азиаттық құрлықтағы теңіздің табанындағы 
әк шөгінділерінің қабаты тау болып үйіледі. Бұл шөгінділер жерге құлаған орасан зор 
метеориттерден соң пайда болған көмір қышқыл газын жұтты. Жылыжайлық әсер жой-
ылады. Суық мерзім басталады: солтүстіктен тәулігіне 3 метрге жететін жылдамдықпен 

Сіз білеСіз бе: 
8 000 миллион жыл бұрын Сібірде 
қуаттылығы өте күшті жанартау 
атылған. Осының салдарынан сол 
кездегі жануарлар мен өсімдіктердің 
95 %-ы жойылып кеткен. 



28 Щербаков Б.В.

мұздақтар жылжып келе бастады. Солтүстік жарты шар қатып қалды: мұз қату дәуірі 
басталды. Мұз алаңдар солтүстік ендіктен оңтүстікке қарай 50 параллель бойымен біздің 
аумаққа да жетті. Өзендер секілді мұздар да біздің аймақ арқылы Тарбағатай, Сауыр, 
Алтай баурайына қарай ақты. Мұздақтардың жылжыған іздері ол жерлерде қазір де 
байқалады. Осылайша, Жер сол мыңжылдықта керемет өзгеріске ұшырады. Жел, жоғары 
және төмен температура, жауын-шашындардың алапат қуатымен жердің жаңа келбеті 
қазірге сай болып, екшеліп жатты. 

3,5-4 миллиард жыл деп анықталып отырғандай тіршіліктің пайда болуымен бірге 
жерде ірілі-ұсақты апаттар болып тұрды. Олардың арасында бір тіршілік иесін жойып, 
екіншісінің дамуына жол ашқан ғарыштық апаттар да болды. Жер қабатының жылжуы 
мен өзгерістері түрлі континент тердегі, теңіздер мен мұхиттардағы өсімдік пен жануарлар 
патшалығының түрін құрып жатты. Жердің беті ұсақ бөліктерге бөлінді. Оның тірі ағзалар 
бар бөлшектері әр түрлі ендікте қалып, әртүрлі өсімдіктер мен жануарлардың түрін 
жетілдіріп, біздің дәуірімізге дейін жетті. Ұрпақтан ұрпақ ауысып, мыңдаған жылдар 
бойы олар тұруға қолайлы жағдайы бар оңтүстік ендікке қарай жылжыды. Ал мұзы 
қатқан жерде қалғандары құрып бітті. Ғалымдардың соңғы зерттеулеріне сай, Жер 
бетіндегі тірі ағзалардың жаппай қырылуының ең көп болған кезі туралы гипатетикалық 
мәліметтер пайда болған және олар әрбір 27 млн жыл сайын қайталанып отырған. 

Данагөй біреу «Ай астында мәңгі ештеңе жоқ» деген екен. Мұз кетті. Құрлықта 
континентішілік теңіздер пайда болды. Қаптаған су арасынан бұғаздар мен аралдар 
шықты. Осы себептен кей ағзалардың түрлері оқшауланған ортада қалып қойды. Бір 
түрлер бір жағада, екіншісі келесі жағада қалды. Теңіздің суы қайтқанда, құрғақ жер 
қайта көрінді. Су қоймаларының түбінде, Сарыарқа даласының кеңістігінде және Алакөл 
қазандығында қалдық балшықтар мен тұздар және тұзды топырақтар қалды.

Шәкелмес тауы етегіндегі Зайсан көлі жағалауындағы көне саз-балшық
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Ғалымдар: «Пермь заманы – Палеозой эрасындағы соңғы кезең. Мұз дәуірі басталмай 
тұрып жердің климаты кілт өзгерді. Ыстық белдеу солтүстік жартышардың түкпіріне қарай 
ысырылды, сөйтіп үлкен шөлейт дала пайда болды. Күшті күн сәулесі өсімдіксіз жалаңаш 
қалған топырақты қатты қыздырып, пайда болған кеніштердің барлығы темір тотықтарының 
әсерінен қызғылт түске боялды», – деп санады.

Жер тарихында әр түрлі геологиялық кезеңде тек қана суып кетпей, жаһандық ысу 
болды. 

Жойылып кеткен түрлер қайта қалпына келіп, бұрынғы орындарына оралмады.
Өткеннен этюд: құрғақ жердің бір бөлігінде тау бой көтеріп жатты. Бір кездері та-

банда жатқан оны мекен етушілер таумен бірге лифтпен көтерілгендей бұлтқа қарай 
жақындай түсті. Таудың қиыр шыңында өте суық. Сондықтан кейбіреулері оған бейімделе 
алмады және етекке қарай түсті, ия болмаса жойылып кетті... Олардың орнын суыққа 
төзімділер басты. 

Оңтүстіктен солтүстікке қарай жылжыған Индостан аралының екпінімен жәймен 
биіктей түскен тауда өсімдіктер мен жануарлардың кей түрлері уақыт тезіне берілмесе де, 
жаңа тіршіліктің түрін құрап, өзгеріп жатты. 

Өткенге көз салсақ, апаттардың салдарынан болған географиялық және климаттық 
өзгерістердің небір түрлері болды. Нәтиже біреу: географиялық аймақ тарда, қауым-
дастықтарда өсімдік әлемінің формациясы 
алмасты. Бұның барлығы біздің өлкедегі 
жануарлар әлемі өкілдеріне де әсер етпей 
қалмады. Міне шамамен, осындай уақыт 
санаттарымен қазіргі бар өсімдіктер мен 
жануарлардың эволюциясы бетпе-бет келді. 
Аңшылық, саят құруды насихаттағанша, 
бізге дейін, адамға шейін пайда болғанды, 
онсызда жоғалып бара жатқанды өз 
қолымызбен құртып жатқанымыз жайлы бір сәт ойлануға болады ғой. Сол керек пе?

Палеонтолог, палеограф, геолог-ғалымдар бұған қатысты бір тоқтамға келмесе де, 
жердегі табиғи-климаттық жағдайдың алмасуына байланысты бөлінген кезеңдер бірнешеу 
болды деп санайды.

Күршім жотасының етегіндегі және Зайсан қазаншұңқырының                        
ортасындағы саз-балшықтар

Сіз білеСіз бе: 
Ғаламшардағы ең ежелгі және 
омыртқалы жануар қолтырауын 
болып табылады. Олар пайда 
болғалы 2 миллиард жыл болған 
деседі
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60 млн жыл бұрын не болды? 
Біздің жерімізде күйдірген күннен пальмалар мен секвоя көлеңкелерін паналап 

ежелгі бірінші жыртқыштар жүрді. Суық дегеннің не екенін білмейтін қолтырауындар, 
тасбақалар мен су жыландары жылы су қоймасының жанында күнге қыздырынып 
жатты...

Шамамен 20 млн жыл өткенде, қазіргі біз өмір сүріп отырған кезеңге тура 40 млн 
жыл қалды. Эоцен – «Жаңа уақыт эрасы» басталды.

Бұл кезең қазіргі тұяқты және тұмсықты аңдардың бабаларының пайда болуына 
түрткі болған геологиялық катаклизм-
дерімен ерекшеленді. 

Осы кезеңде қазір олардың өткені 
жайлы біз білмейтін, ешқандай із қалдырмай 
жоқ болып кеткен жыландар мен бауыры-
мен жорғалаушылар дамып, өсті. Климат 
өзгерді: су қоймалары маңындағы өсімдік-
тер азиаттық далалық жақтан соққан жылы 
суық желдің өтінде қалды. Осылай көктем-
қыс, жаз-күз, дәстүрлі жыл ауысу маусы-
мы басталды. Әрбір мыңжылдық сайын 
«ғарыштық уақыт қоңырауының» соғылуына 
ғана тәуелді климат өзгере берді. Адам 
пайда болғанға шейін тағы 25 млн жыл 
өтті. Бұл кезде құрғақшылық пен аяз 
қысты. Жылу сүйгіш өсімдіктермен 
жануарларға қиын болды. Олар оңтүстікке 
қарай ауды. Олардың орнына жаңалары, 
ашық кеңістік пен өзгерген климатқа шы-
дамдылары пайда бола бастады. Суып, 
қата бастаған су қоймалары маңында лала 
гүлдеп тұрса да, баяғы ғаламат үлкен жылу, 

Көне тасбақалар мен аң тәріздес бауырымен жорғалаушылар

Тас-көмір кезеңінің өсімдігі
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дымқылсүйгіш өсімдіктер азайып, алғашқы дала өсімдіктерімен алмасты. Одан кейінгі 
миллиондаған жылдарда жаңа жағдайда өмір сүруге бейімделген жануарлардың түрлері 
шықты. Олар – индрикотериялар – алып тоқал мүйізтұмсықтар еді. Бұған дейін болмаған 
жаңа түрлері де болды. Жылы су қоймаларында құндыз сүңгіп жүрсе, су жаңғағы, әлі 
күнге дейін бар су папортниктері сияқты көптеген өсімдіктер жайнап өсіп тұрды. 

Маусымдық температураның кілт өзгеруі тропикалық ормандардың, ондағы 
өсімдіктердің, жылусүйгіш жануарлардың азаюына әкелді. Далалық жер көлемі арта 
түсті. Онда жылқылар, сайғақ, киіктер басқа да тұяқтылар шауып жүрді. Шөппен 
қоректенетін жануарлардың көбеюі әрине 
өзіне жұмақ іздеген жыртқыштардың 
шығуына әсер етті. 

Біздің ендікте табиғи-климаттық 
жағдай дың ауысуы 20 млн жылға созыл-
ды. Төрттік кезеңге дейін әлі 4-5 миллион 
жыл қалып еді. Пілдер мен мүйізтұмсықтар 
қолайсыз жағдайда қалды, саны азайды, 
керісінше жылқылар мен басқа да тұяқтылар 
далалық жерде көбейе берді. Қылыштісті 
– Махайродус сияқты жыртқыштар әбден 
маманданып, олардың соңынан қалмады.

Адамның пайда болуына небәрі 2-3 
млн. жыл қалды деп «Жердің уақыт 
қоңырауы» баяғыда шылдырлап, хабарлап 
қойды.

Еуразиялық континентте өсімдіктер 
мен жануарлардың жаңа түрлерінің пайда 
болуы жолында үлкен рөл атқарған Тэтис 
– ұлы Жерорта теңізі шалқып жатты. 
Уақыт өте ол да қайраң тарта бастады. Бір 
кездері таудай толқыған теңіз жуасып қалды. 

Алғашқы жыртқыш аңдар және ежелгі жабайы жылқылар

Мамонттар және азуы алты қарыс 
жолбарыстар
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Аралдар мен таулар қылтиып көріне баста-
ды. Ақыр соңында, теңіз тұзды ащы суы 
бар, кейінірек тұщы суға ауысқан көл 
болып кетті. Бара-бара құрғап, үштік 
кезеннің орта тұсында өсімдікке бай құрғақ 
жерге айналды.

Батыс Сібір климаты ол кезде жылы 
әрі жұмсақ еді. Үштік кезеңнің ортасында 
мұнда магнолия, лавр өсті. Соңына қарай 
бұл жерде жалпақ жапырақты (емен, бук 
ағашы, үйеңкі) орман жайқалып тұрды. 

Төрттік кезеңнің басында Сібірде, 
оған қоса Ресейдің еуропалық бөлігімен 
Америкада суық түсті. Алтайдағы 
мұздақтар етекке қарай сырғыды. Қазір 

мұздақтан құтылған Алтай мен Солтүстік Оралдың кей тұстары сол кезде қалың мұз 
қабатының астында жатты. Өткен ғасырдың басындағы үдерістерді зерттеуші П.М. Го-
ловачёв осылай суреттеді. 

Уақыт өте континентішілік теңіздер мен өзеннен біздің Каспий, Қара және Жерорта 
теңізінен, Арал мен Балқаш – Алакөл, Зай сан өзендері ғана қалды. 

Босаған құрғақ жерлерді жан-жақтан құрғақ және ыстық климатқа бейімделген фло-
ра мен фауна өкілдері басты. Климат өзгерді – мұздақтар біресе басып, біресе еріді. 
Біресе дымқыл тартып, суытса, біресе құрғап ысыды. Одан да басқа қазір біз тек болжап 
қана айта алатын белгісіз өзгерістер де жүріп жатты. Еуразиялық континентте, оның 
ішінде Қазақстанда тіршіліктің дамуына әсер еткен құбылыстардың жобасы осындай 
болды. 

Осы кезде Ертіс өзенінің сағасы айшықталып бітеді. Алтай тауын кесіп өтетін Ертіс 
суы тау шатқалын немесе жарып шығу жазығынан өтіп, Алтайдың құзды құрсауынан 
құтылып, Сібірдің құшаққа сыймас кең жазығына қарай жайыла ақты.

Адам пайда болды!
Өзі дүниеге келген Олдувай шатқа-

лымен байланыстырып тұрған Африка 
континентінің жылы аумағын тастап, 
қарапайым қаруланған Еуропа мен Азияның 
шөппен қоректенетін ірі жануарлар көп ме-

кен еткен солтүстік ендігіне қарай жылжыды. Найзалар мен жебелердің металл және тас 
ұштарына қарап қана, солардың көмегімен қалай әртүрлі жануарларды аулағанын, немен 
қоректенгенін көз алдымызға елестете аламыз. Ал қазір, осы найзамен, жебемен қаруланған 
жүздеген мың адам мекен еткен қазіргі заманғы қаланы көз алдымызға әкелейікші. 
Осындай аңшылықпен айналысып, біреудің өзін-өзі қамтамасыз еткенін ойласаң, күлкің 
келеді. Аң жоқ. Бұрын жерде жыртқыш сияқты қорек үшін аңға шығатын аңшыға аулауға 
болатын аң-құстардың түрі көп болды. Жыртқыш емей... Мысалы, қаншалықты саналы 
болса да адам, өзінің тіршілігімен ғаламшардағы өмірді соншалықты қырып, жойып ба-
рады.

Сібір мүйізтұмсығы

Сіз білеСіз бе:
Бір ағаш үйді жасау үшін кесілетін 
ағаш саны 100-ге дейін жетеді.
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Станислав Куняевтің мына төрт 
шумағын тәржімаласақ:

Мен сені көп уақыттан бері 
                жақсы көремін
Құлақ асшы маған өтінемін.
Соңғы тайменді өлтірме
Жүре берсін қараңғы түнекте.
Соңғы батпақты құрғатпа
Бұрышқа тығылған қасқырды аяшы
Жер бетінде бірдеңе қалсыншы
Осы ойдан жүрегім ауырды, – деген 

мағынада өлең шығарады.
Ежелгі аңшыларға оралайық. Тас 

балтаны қолдарына ұстап, тері жамылған 
олар негізінен өсімдіктің тамырымен, 
дәнімен, жемістерін жинап, қоректенді. 

Ғасырлар өте алға қарай дамыған 
сайын, экватордан батыл алыстай берді.

От жаға білетін, екі аяқты жырт-
қыштың пайда болуы көптеген жануар-
лардың тағдырына балта шапты. 

Еті молдары қырылып-жойылды. 
Палеон  то лог тардың пайымдауынша, ма-
монт  тардың жойылып кетуіне адамдар 
кінәлі. Адам біздің және Америка 
континентіндегі мамонттарды және басқа 
да сүтқоректілерді аяусыз атып алып, жеп 
тауысты. Бұл – қырып-жою қазір де бар. 
Бірақ басқа көлемде. Жануарлар ғана 
емес, олардың өмір сүретін, мекен еткен 
аумақтары тарылды. Осылайша саналы 
деп саналатын адам билік еткен жаңа 
дәуір басталды. Адамның пайда болуы-
мен бірге тірі табиғат өзінің аянышты халін 
бастан кешіре бастады...

Осы кезеңдерді бастан кешірген Жер 
құрғақта, теңіз бен көлдерде, мұхиттарда 
жаңа биологиялық түрлермен толығып, 
қазіргі біз мекен еткен ғаламшарға ұқсай 
бастады. Ысылдаған, қырылдаған, ысқыр-
ған, қорсылдаған дыбыстар шығаратын 
байырғы жан-жануалардың үні әндеткен, 
арпылдаған, арсылдаған қазіргі заманғы 
жануарлардың дауысымен алмасты.

Бұқтырма алқабына алғашқы                     
боп келгендер
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Міне, мұның барлығы қазіргі заманғы 
Қазақстан аумағында болды. Мұндағы 
қазіргі шөл даланың орнында ол кезде 
жылы бұғаз болды, қазіргі биік таулардың 
орнында кит тәрізді ежелгі балықтары мен 
кальмарлары тулаған теңіз толқып жатты. 

Тропикалық климатты бұғаздардың, 
өзендердің жағалауында алып пальма-
лардың ірі жапырақтары желмен сыбдыр 
қақты. Араукария, магнолия арасында 
алып, ұсқынсыз динозаврлар маңғаздана 
кезіп жүрді. Әуеде құстар сияқты әртүрлі 
кесірткелер ұшып жүрді.

Одан кейін климат құрғаған сайын ма-
монттар, жүнді мүйізтұмсықтар, қылыштісті 
жолбарыстар, түйеқұстар келді. Біздің об-
лыста палеонтологтар жүргізген қазбалар 
соған дәлел. 

Егер Жаратушының жомарт қолы ор-
манды өсіріп, көлдерді таза сумен толтыр-
маса, өзендердің ағуына жол ашпаса, ыстық 
жазықты тұзбен опаламаса, бұл картина 
толық болмас еді. Қазақтың кең де жазық 
даласы оюлы сырмақтай жайылып, көз 
қызықтыра өзіне тарта бастады. 

Осы қызылды-жасылды ландшафтың 
арасында басты дауыс Ертіске беріледі. 
Алтайдың құз құрсауынан сытылып шығып, 
ол аймақты екіге бөле ақты. Таулы және 
далалы аймаққа бөлді. Кішілі-үлкенді 
өзендерді жолай қосып алып, оның суы 
толығып, күші мен сұлулығы арта түсті. 

Қазірде адам қолымен жасалған бетон 
плотиналармен бөгелсе де баяғы сұлулығын паш етіп, солтүстік-батысқа қарай орманды 
Сібірдің қойнауына жөңкіле ақты.

МӘңГІЛІККЕ ҚАРАй АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ

Мәдени құндылықтарды жасаушы, болашағын ойлаушы адамның мәдени эволюци-
ясын туа сала бұлдырлап көзден ғайып болатын, кейін тарихтың қойнауында пайда бола-
тын сағымның бұлдырымен ғана салыстыруға болады. Шеберліктің арқасында қиялдағы 
дүние адам қолынан шыққан туындыларға айналды. Атрибутика мен жазбаларда қалған 
балаң мәдениет жаңа уақыттың баға жетпес құндылығына айналды. 

Сіз білеСіз бе:
Сағатына 45 мың шақырым 
жылдамдықпен жерге қарай ұшып 
келе жатқан Апофис астероиды 
ғалымдарды әбігерге салуда. 2029 
жылы ол Жер шарынан 30 км 
арақашықтықта ұшып қтетін бо-
лады. Американ ғалымдарының 
санағы бойынша біздің ғаламшардың 
тағдырып 1-3 шақырым қашықтық 
шешеді екен: егер астероид осы 
қашықтықтан жоғарыда болса 
 жерді жанамалай ұшып өтеді, 
егер жақынырақ болса Жердің 
гравитациялық өрісіне енетін бол-
са  американ ғалымдарының пікірі 
бойынша – Орталық Америкаға, 
ресей ғалымдарының  пікірі бойын-
ша – Оңтүстік Оралға құлап түседі. 
Ол құлап түскен соң, осыжан 65 
млн жыл бұрын динозаврларды 
қырып кеткен сияқты алапат апат 
болмақ. Солтүстік Америка мен 
Еуропаның солтүстігі су астына 
кетеді, ғаламшардағы температура 
100 градусқа дейін көтеріледі. Жер 
бетінде өмір сүру мүмкін болмай 
қалады. Міне осы «ақырзаман»деп 
аталады. Бұдан да өткен қатер, 
тағы да 2036 жылы қайталанатын 
болады.
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Тамағы үшін аулауға шыққан адам аң қаптаған солтүстікке қарай жүре беріп, тарала 
бастады. Отпен қарумен қаруланып, ең бастысы аулау машығын меңгеріп, ол мамонт, 
марал, тау ешкілерді аулауға қорықпай шығатын болды. Аулауға шыққан аңның тісіне 
ілігіп, құрбаны болған кездер де болды, әрине. Соған қарамастан қолды күйдірер «от 
гүлді» уысынан шығармай, өзін қоршаған жануарлар әлеміне үстемдігін орната алды.

От оны жылытып қана қоймады, қорғады. Оттың көмегімен адам мекенінің, өзінің 
тұратын, жүретін жерінің шекарасын кеңейтті. Оттың жарығымен қоршаған әлемді танып 
білді, мәдениеті дамыды.

Тас балтамен, найзамен қаруланған ол Бұқтырманың Нарыммен қосылған тұсындағы 
орманды алқапқа жетті. Бұл адам үшін жұмақтай жер болды. Өзендері балыққа толы 
еді. Тау суық желді жібермей, қорғап тұрды. Осы жерде адамдар үңгірлерде от жағып, 
жылынып, өзінің паналайтын тұрағына айналдырды. Бұл біздің эрамызға дейінгі 40 және 
10 мың жыл бұрынғы дәуірдің басталған кезі еді. Адамдар әлі аң терілерін жамылып 
жүрді. Ыммен түсінісіп, аң аулау кезінде аса қажет болғанда тамақты бүлкілдете 
айқайлаумен бір-бірінің назарларын аударды. Қоршаған ортаның сұлу көрінісі олардың 
сезімін оятты. Мұз құрсауында жылтырап жатқан таудың биік құздарын, қар жамылған 
аппақ қырларды көзбен шолып, сұр тастар көмкерген тау етектерін «хан жазығы» деп 
атап, жерасты байлықтарын көздерінің қарашығындай сақтады. 

Санасы оянған сайын адам өзін қоршаған ортаны түсініп, зерттеу арқылы өз 
мәдениетін жасап жатты. 

Малшы, жаушы және аңшының назары өмірде басты рөл ойнайтын әйелге ауды. 
Қолына кескіш алып, ол өзі көрген аңдарды кейін әйелдің бейнесін ойып, кескіндерін 
жасауға көшті. Әйел үшін әртүрлі қауашақтардан, аңдардың тістерінен тесіп түрлі 
әшекейлер жасай бастады. Осылайша алғашқы білезіктер, мамонттың тістерінен жасалған 
моншақтар пайда болды. Ежелгі адамдардың мекендерін қазған археологтар мен пале-
онтологтар біздің эрамызға дейін 10 мың жыл бұрын соңғы мамонттарды аулап, жүнді 
мүйізтұмсықтармен басқа да қауіпті жыртқыштармен кездесіп қалудан қашып жүрген 
адамның қолынан шыққан заттарды тауып алды. Адамның рухани дамуы тез жүрген 
уақытта оның шеберлігі артып, эволюциясында із қалдырды. 

Аңшы әрі табыс табушы – өзінің физикалық күшін арттырған алғашқы қарудың 
авторы болды. Найзаны үнемі өзімен бірге алып жүретін ол енді алыс қашықта тұрып, 
өткір ұшы бар жебемен аңды атып алатын болды. Жебелері бар садақ ұстанған адам 
қауіпті бола бастады. Заттарды өңдеу шеберлігі артты. Сөйтіп ол қолдағы бар материал-
дарды тесетін, қашайтын, жонатын әдістерді ойлап тапты. Осылайша қолөнер пайда 
болды. Ең бірінші қыш құю шықты. Жоғарғы Ертіс жағалаулары бойындағы Бұқтырма 
саағасындағы үңгір мен Новоникольское ауылындағы ежелгі адамдардың тұрақтарынан 
табылған дүниелер ішінен тұрмыстық бұйымдар, әшекейлер соған дәлел. Жұмсақ та 
икемге көнгіш саз адамның шығармашылық қиялына қанат бітірді. Сүйек, таяқшалардың 
көмегімен шебер қыш заттарға ою сала бастады. 

Бұқтырма су қоймасы суының астында қалған Усть-Нарым және Малокрасноярск 
ауылдарынан, Бұқтырма-Нарым жазығындағы басқа да жерлерден біздің эрамызға 
дейінгі 3 мыңыншы жыл деп белгіленген найзаның ұшы, балтаның басы, өткір жүзі бар 
пышақ, тегіс және салалы мөрелермен салынған өрнектері бар ыдыстар сияқты небір түрлі 
дүниелер табылды. 
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«Неолитика революциясы» соңында санасы оянған, машықтанған адам шаруашылықпен 
айналысты, егін егуді, сондай-ақ тау кен және тоқыманы қолға алды. Осы кезден бастап 
тұрақтанып отырықшылыққа көшеді. Аң, балық аулау екінші орында қалады. Кешегі 
аңшы мен жинаушы жерде еңбек етті, мал бақты, металды пайдаланды, аң аулай аламын 
ба, жоқ па деп, ойланып жүрмейтін болды, сәтсіздіктерден құтылды, аң аулаудан олжа-
лы қайтатын болды. 

Біздің эрамызға дейінгі екінші мың жылдықта, отырықшылдыққа өткен сайын 
қолөнер дамып, халық саны өсе түседі. Әртүрлі географиялық нысандарда тайпалар пай-

да болады. Шаруашылықтарын бірге 
жүргізіп, тарала түскен тайпалардың өзде-
рінің тарихи-этнографиялық қауымдастығы 
дамыды. 

Оңтүстік Приуральеден Енисейге, 
Шығыс Қазақстанды қоса орталық дала 
аймағында елді мекендер пайда болды. 
Бұл андрон кезеңі деп аталды. Осы 
уақыттан бастап тарихтың жаңа белесі 

ашылды – адам кеніштерді танып, металлург болды.
 Қола дәуірдің ортасы археологтар үшін табысты болды: осы кезеңдегі біздің 

облыстың аумағы толық зерттеліп жатыр.
Өткен мыңжылдықтарда Ертіс маңы халықтарының өміріндегі аса маңызды 

өзгерістер болады. Адам жылқыны ерттеп мінді, қолға үйретті, аң аулау құралдарын 
жетілдірді. Жаугершілікті дамытты. Қауымдастықтың әскери қуаты күшейіп, соғыс бал-
тасы, жебенің ұштары, найзалары темірден құйыла бастады. Қола дәуірдің тағы бір 
ерекшелігі – қалайы, алтын, күмістерді өндіре бастауы болды. Жоғарғы Ертіс маңында 
металдан жасалған дүниелер көршілерге шығарыла бастады. Тайпалардың қуаты артып, 
аймақтан сыртқа шығып, алғашқы тауар алмастырылды. 

Ежелгі зергерлер нағыз материалды құндылықтардың қайталанбас түрлерін қолдан 
соқты. Олар қолданбалы өнердің небір әсем стилін қалыптастырып, үшбұрышты, томпақ 
коннелюр сияқты басқа да ою-өрнектермен көмкеріп, иректелген сымдармен шошайған 
әшекейлер мен әртүрлі салпыншақ алқаларды, сырғаларды жасады. Бұл шеберлердің 
жасағандары нағыз қолданбалы өнердің қайталанбас туындылары еді. Осылай ежелгі 
көшпенді халықтың жаңа мәдениетінің өзіндік қалыбын қалыптасты. 

Осы кезеңдегі шексіз даланы тұрағына айналдырған халықтардың мәдени-эко-
номикалық байланысы барынша кең көлемде дамыды. Еуразияның орта және оңтүстік 
бөлігінің негізін Орталық Сібірге, Жоғарғы Ертіс маңын Жерорта теңізі жаққа дейін тілі 
мен мәдениеті бір-біріне жақын халықтар мекендеді. Шығыс иран халықтары тайпасының 
қолжазбаларына сүйенсек, Каспийдің шығысын бойлай қонған халықты сақтар деп атаған 
екен. 

Кейін бұл атау кеңінен тарағаны сондай тіпті, қытай, грек-латын, иран қолжазбаларында 
кездесті. Бұл халықтардың өркендеп өсу кезеңін ерте темір дәуірі немесе ерте көшпенділері 
дәуірі деп атады. 

Ақтасты Эллада тұрғыны – «тарихтың атасы» Герадот Солтүстік Қара теңіз маңы 
мен Алдыңғы Азия көшпенділері өмірін суреттей келе, оларды скифтер деп атады. 

Сіз білеСіз бе:
Шамамен 60 мың жыл бұрын, 
адамдар Жердің әр тарабына 
шашыраңқы орналаса бастады, 
осыдан бастап әртүрлі нәсілдегі 
адамдар қалыптасты. 
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Бұл атау оның жеңіл қолымен тарих беттерінде өшпестей болып жазылып қалды. 
Геродоттың өзі: «...Барлық скифтерді парсылар сақтар деп атады», – деп жазды. 

Біздің ғасырымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта үлкен шеберлік пен кәсібиліктің 
шыңын атқа мінген шабандоздар бағындырды: атақты шабандоздар кезеңі басталды. 
Атқа мінген адам бейнесі аңызға айналып, «ат адам» – кентавр образы пайда болды. 
Көп ғасыр бойы атқа мінуші әскер даланың қожайыны болып саналды.

Шексіз даланың құрамына енген Шығыс Қазақстан аумағын сол «кентаврлардың» 
тұрақтарынсыз елесету мүмкін емес. Сансыз ордалармен жеңіл де шапшаң олар шексіз 
далада көшіп-қонып жүре берді. Қауіпсіз, жайлы жерлерді олар тұрақтарына айналды-
рып, тайпалар күшейе түсті, мәдениеті одан әрмен дамыды.

Көшпенділер мәдениеті «жыртқыш аң стилінде» танылды. Металдардан құйылған 
құстар мен аңдардың бейнелері атақты адамдар жерленген, әдейі биік етіп соғылған 
қорымдардан көптеп табылды. Қорғанның биіктігіне қарап, оның тайпадағы орнын ғана 
емес, тайпаның қуатын да анық байқауға болады. 

Тұрмыстық ыдыстардан бастап қыш, ағаш ыдыс аяқтар, өлімнен кейінгі өмірде керек 
болады деп түрлі заттар мен қымбат әшекейлерді молаларына адаммен қоса жерледі. 

Жоғарғы Ертістегі ерте темір ғасырының ескерткіштері жазықта жатқан қорғандар мен 
кешендерден, мазарлардан көптеп табылды. Археологтар оны үш негізгі сатыға бөлді: 
Майемер (б.э.д VII-VI ғасырдағы), Берел (б.э.д V-IV ғасыр) және Қолажорға 
(б.ғ.д. III ғасыр). 

Бірінші сатының ең атақты құрылысы ретінде атақты Шілікті қорғанын айтуға бола-
ды. Оның құрамында патша мен танымал ақсүйектер жерленген 51 қорған бар. Оңтүстік-
батысында Сауыр-Тарбағатай тау сілемдерімен шектелген және оңтүстігінде Маңырақ 
жоталарының арасымен өтетін биік таулы аймақты алып жатқан жоталы алқапта көделер 
өсіп жайқалады. Қорғанның көлемі де 
ерекше әсер қалдырады. Диаметрі 100 
метр, биіктігі 8-10 метр. Ол қорғандар 
қалай тұрғызылды, топырағы қайдан 
алынған? Бұл алқаптың теп-тегіс, адам 
қолы тимеген бетіне қарап көз алдыңа еле-
стете алмайсың. 

Патша қорғандарының біразы тоналып 
кетсе де, олардың ішіндегі ең ірісінде қола 
ұшы бар оншақты садақ оғы тиген тері 
сауыттың қалдығы мен 524 алтын дүние 
табылды. Олардың барлығынан ТМД 
территориясындағы ең ежелгі сақ-скиф 
әлемінің мәдениетіне тән дүниелер екендігі көрініп тұр. 

Одан басқа сауыттар мен берендерді, басқа да әскери сауыт-саймандарды 
безендіретін керемет шеберлікпен асқан талғампаздықпен жасалған әшекей бұйымдар, ат 
әбзелдері табылды. Қорғандардан табылғандардың ішінде «ұшып» бара жатқан бұғы, 
қанатты құстар, қонақтап отырған бүркіттің бейнесі, оралған пантера, қабан шошқалардың, 
балықтардың бейнесі бейнеленген түрлі бұйымдар да бар. Көбі алтынмен апталып, 
көгілдір асыл таспен әшекейленген.

«Ұшқыр бұғы»
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Берел уақыты кезіндегі көшпенділердің қолөнері үлгілерінің стилі таң-тамаша 
қалдырады. Бұл кезеңнің ескерткіштері Алтай тауы аймағындағы шекараларда кеңінен 
таралған. Олардың ішіндегі Бұқтырма өзені маңындағы жота – патша жазығы бүкіл елге 
танылды. ХIХ ғасырдың ортасында осы қорымдарды зерттеу басталды. 

Қорғанның шетінен қиял-ғажайып құстардың қола бейнелері бар саркофаг шықты. 
Бұл молаларда атымен жерленгендіктен ері, тері жүген, темір ауыздығымен алтынмен 
апталған ағаш бөлшектері сақталған, небір әбзелдер жақсы сақталыпты. Бұл әшекейлердің 
көбі зооморфты стильде жасалған. Өсімдік бейнеленген өрнектері бар. 

Берелдік хан жазығындағы қорымнан бальзамдалған әйел мен ер адамның мәйітінің 
табылуы ХХ ғасырдың соңындағы жаңалық, нағыз сенсация болды. Қымбат киімдері 
көгілдір ұсақ таспен көмкеріліп, алтынмен апталған. 

«Қатып қалған» молада көсемді аспанға апарады деп бүкіл құрал-жабдықтармен 
көмген. 20 жылқының сүйегі табылды. Со-
нымен бірге ағаштан, сүйектен, алтыннан, 
қоладан, теріден, киізден жасалған 
қолданбалы өнердің небір туындылары 
шықты. Мұның барлығы ежелгі берел-
діктердің қаншалықты жоғары деңгейде 
дамығанын көрсетеді. Берел молаларынан 
табылған дүниелер туралы Оңтүстік Алтайға 
арналған бөлімде тағы да тоқталатын бола-
мыз. 

 «Аң стиліндегі» негізгі ерекшелік құрту 
арқылы қайта пайда болатын қоршаған 
ортаның қырлары мен сырларын пәлсапалық 

тұрғыда түсіне білуге ұмтылудан шығады. Кішкентай бейнелерде ерекше қозғалыстағы 
жеңілдік пен ептіліктің үлгісі болған аңдардың күресі бейнеленген. 

Тарбағатайдан Жоғарғы Ертіс маңына дейінгі алқапты алған далалықта, жусан қаптай 
өскен қырларды, кедергі дегеннің не екенін білмейтін жел үстемдік еткен жерлерді 
III- ғасырдың басында атақты Жетісу маңын мекен еткен тайпалардың мәдениетіне ұқсас 
қола мәдениеті бар халықтың өкілдері тұрақтанып қалды. Бұл халықтардың мәдениетінің 
деңгейін қола мен ағаштан жасалған бұйымдардан анық байқауға болады. Типтік 
ұқсастықтары ретінде ендік бағыты, топографиясын ғана емес, сондай-ақ көрші Жетісу 
қорымдарының жерлеу рәсіміндегі ортақ ерекшеліктерді айтуға болады. Біздің ғасырымызға 
дейінгі 1-ші мыңжылдықтың аяғында «аң стилі» ақырындап артта қалады және оны по-
лихромды стиль алмастырады. Оның негізінде бұйымдарды түрлі-түсті тастармен көмкеру, 
басқа да әдістерді пайдаланып алтынмен аптау, күміспен күптеу қолға алынады. Шеберлер-
дің сүйіп жасайтын аңдарының бейнесі полихромды өрнектерге орын беріп, қолданыстан 
шыға бастайды. 

Жаңа эра кезінде Еуразия конти нентіндегі далалықта өркендеп өскен сақтар мен 
скифтердің қасына Гоби даласындағы «ешкімге бағынбайтын бірбеткей халық» ғұндар 
бірінен соң бірі келеді. Олармен бірге тұрмыс-тіршілік те өзгереді. Иран тілді көшпелі 
халықтардың бірігуі, олардың бұл жерде тамыр жаюы және мәдени шығармалардың ұлы 
нұсқаларын әлемге паш етуі тарих қойнауына енеді.

Берел қорымы
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Біздің ғасырымыздағы 1-ші мыңжыл дықта көшпелі халықтардың жаңа өмірі бас-
талады. Алтай бесігінен өрген көшпелі халық шоғырланған дала көкжиегінде түркі тілді 
халықтардың жұлдызы жанады. 

Ұлы даладағы үлкен өзгерістер жайлы хан тұқымынан тараған Күлтегін батыр жай-
лы жазбаларда жазылған. Онда: «Жоғарыда көк аспан, төменде қоңыр жер жаралғанда, 
екеуінің ортасында адамзаттың ұлдары өмір сүрді. Олар менің бабаларым... түркі 
халықтарының заңын орнатты», – деп жазылған. 

Тек ғасыр өте (VI ғ.) қолжазбалық ескерткіште осылай ең алғашқы «түркі» деген 
сөз жазылды. Осы уақыттан бастап біздің ұлы даламызға моңғолдар шапқыншылық 
жасағанға дейін бір-бірін алмастыра – Батыс Түрік, Түргештік, Қарлық қағанаты соны-
мен бірге оғыздар мемлекеті, қарханидтер, қимақтар мен қыпшақтар шыға бастайды. 

Қазіргі заманғы облыс территориясында VIII-ХI ғасырларда қимақтар тұрды. Олар 
туралы араб-парсы жазбаларында айтылған. 

Қимақтар VII ғасырдың ортасында Батыс-Түрік қағанатының құрамына енді. Бірақ 
қағанат құласымен өзінің қимақ тайпаларының одағын құрды.

IХ-Х ғасырдың соңында бұл тайпалар (түріктің жоғары шені) хан басқарған өзінің 
мемлекетін құрады. Бұл мемлекетті құруда көшпенді ақсүйектер мен әскери институттар 
үлкен рөл ойнады. Қимақ мемлекеті гүлдеп тұрған кезеңде (VII-ХIII ғасырларда) 
шаруашылық құрылыммен бірге әлемдік көзқарасымен, өнерімен қимақтар еңбек құрал-
дарын жасауға қажет темірді өңдеді, ат әбзелдері мен әскери жабдықтарды жасаушы 
шебер ретінде азиаттық халықтар тарихына енді. 

Алтын және күміс, мыс пен қоладан жасалған өрнектерге бай өте құнды бұйымдарымен 
ерекшеленген кезең болды. Теріден жасалған бұйымдар да кең қолданысқа енді. Қазір 
де өзінің құнын жоғалтпаған әйелдердің әшекей бұйымдары керемет еді. Өзінің нәзік те 
көз сүйсінтер әсем, шеті қосылмаған жүзік түріндегі сырғалар, күміс балдақтар, тігілген 
алқалар, әйнектерден түзілген моншақтар және тағы басқалары.

ХII ғасырдың екінші жартысы рухани дамудың ерекше кезеңі болды. Руникалық 
жазу түркі тілді халықтар арасында кеңінен таралды. Қимақ қоғамының қаймақтары да 
руникалық жазбаға ден қойды. Зевакино ауылы маңында табылған айнадағы руникалық 
жазу соған дәлел: «Ақсүйек әйел өзінің ашу ызасын ноқталай біледі. Оның бақыты сол 
кезде кіреді», – деп жазылған.

Бізді қызықтырып отырған аймақтағы ашық далалықта, жайылымда, өзен 
сағаларында, Ертіс маңының екі жағалауында қимақтардың мәдени ескерткіштері көптеп 
кездеседі. Негізінен Зевакино, Ахмиров, Меновной, Славянка, Пчела, сондай-ақ Бо-
бровка деп аталатын Ертіс маңы ауылдары жатқан аймақта шоғырланған. 

Бұл кезеңнің Жетісуда, Орталық және Шығыс Қазақстан даласындағы қайталанбас 
ескерткіштері – тастан қашалған небір мүсіндердің әлеміне, дала ландшафтына өзіндік 
ертегідегідей реңк береді.

Жетісудан Орталық және Шығыс Қазақстан аумағындағы адам аяғы баспаған бос 
жатқан далалықтың ортасында шығысқа көз тігіп, күзетіп тұрғандай әсер қалдыратын сол 
мүсіндер күміс көдеге шомылып, қазір де тұр. 

Тас жауынгерлердің үшбұрышты жағасы бар жейдесінің жеңі жіңішкертіп бейнелен-
ген. Бұл жер мен көктің байланысын көрсетеді. Оң қолына ыдыс, сол қолымен қылышын 
ұстаған. Әдетте бас киім бұл монументтерде салынбаған. Негізінен олардың шашы бір 
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өрім немесе екі өрім болып өрілген, иықтан төмен қарай арқаға түсіп тұр. Бұл ескерткіштердің 
жүзін шығысқа бұрып орнатқан. Тас бағандар – балбалдар да сол бағытқа қарай реті-
ретімен қойылған. Ескерткіштің стилистикалық орындауы да қимақтардың VI-ХI 
ғасырдағы ерте қыпшақтардан аумайтындығын көрсетеді. 

Осы мәңгі жауынгерлердің ішінде шаштарын екі өрімге өрген немесе бас киімдері бар 
әйелдердің бейнесі де кездеседі. Олардың алқасы, сырғалары, шашбаулары жақсы көрініп тұр.

Қазақстанның шығысындағы тас мүсіндер қатарында Зайсан қаласына жақын жер-
де биіктеу жерде тұрған биіктігі 2,55 м болатын ірі граниттен қашалған ер адамның 
бейнесі көзге ерекше түседі.

Белінде 7 аспалы бауы бар белдік тағынған. Тас қашаушылар тек алдыңғы жағын, 
бетін, кеудесі мен қолын ғана қашап салыпты. Жекелеген жағдайларда бұлар мүлде 
өңделмейді. Мүсіндердің ішінде әйелдердің бейнелері, олардың кеуделері мен іштері, 
бөкселері дөңгеленіп ерекшеленіп көрінеді. 

Шығысқа ислам діні жеткеннен кейін Қазақстан даласының негізгі бөлігінен тас 
мүсіндер жоғалады. Тек шығыс және орталық бөлігіне дін кейінірек келгендіктен, тасты 
қашау дәстүрі көпке дейін сақталады. 

Сонымен түркі халықтары шежіресіндегі қимақ мәдениетінің өркендеген бір бұтағы 
қазақ халқының тарихымен астасып жатыр. Бұл Ертіс маңы қорғандарын жаппай қазудың 
арқасында және кейбір ежелгі жазбалардан анықталған жәйт. 

Хат – ежелгі гоминидалардың ең басты жетістіктері. Ақыл-есті дамытудағы ұлы 
жаңалық болып қала береді. Қазір оны қоршаған ортаны түсініп, қабылдаудың бір әдісі 
деп, ия болмаса болашақ ұрпаққа арналып жазылған деп біржақты айту қиын. Бірақ ең 
алғашқы жазу икемге келмейтін қолмен сурет түрінде түскен еді. 

Жүздерін шығысқа бұрған тас мүсіндер
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Шығыс Қазақстан территориясындағы тас жазулардың хронологиясы – неолит за-
манынан басталып орта ғасырға дейін созылады. Ата-бабаларымыздың тарихының 
құпияларына қанығып, бағалау үшін бізге тек соларды әрі қарай зерттеп, түсіну қажет 
болады. 

Қазақстанның шығысындағы бұл монументалды өнердің үлгілерімен алғаш танысудың 
өзі тас ғасырынан басталды. Техникасы қарапайым болды – үңгірдің қабырғаларында, 
құз-шатқалдарда, жылтыр беті бар жекелеген тастарға ойып салынды. Осылайша ұлы 
іске жол ашылды. Адам өзінің ойын, арманын, білгенін, көргенін жазып, салып қалдыра 
бастады. Ежелгі және ең бағалы жазбалар, қолтаңбалар немесе суреттер Орынхай тау 
өзені, Ақ Бауыр үңгірлері мен шатқалдарында қызыл-қоңыр түспен салынған. Қалбы 
Алтай туралы бөлімде бұл шатқалдар туралы айтқанда жеке мәліметтер беріледі. 

Оңтүстік Алтайдың ормандары мен таулары, сұлулығы естен тандыратын ғажайып 
Марқакөлдің қасында ата-бабаларымыздың талантты қолдарымен түрлі-түсті саздың 
көмегімен өз санасы жеткенше сомдалып, салынған бейнелер сақталған. Осы тайпаның 
басқа суретшісі де болуы мүмкін өзінің еңбегін өшпестей қылып қалдыру үшін қолына 
металл құралын алып, жылтыр құзда, ірі тастарға жабайы аңдарды қалай аулаған сәттерін 
қашап, салып кеткен. Бұл суреттер олар үшін табынатын, сыйынатын жер болған шығар 
деп түсінеміз. 

Тас шатқалдардағы суреттер туралы қимақ елінде ең алғаш ХI ғасырдағы энцикло-
педист ғалым Әл Бирунидің трактаттарында кездеседі. Орта шығыста ол бірінші болып 
Жердің Күнді айнала қозғалатыны туралы айтқан ғалым еді. 

Шығыс Қазақстанның оңтүстік территориясы тас суреттерге бай. 
Біздің археологтар өткен ғасырдың ортасында Сауыр, Тарбағатай тауларында, 

Маңырақ арқасында, Қалбы беткейінде, Нарым өзені маңында ежелгі суретшілердің 
нағыз сурет галереясын тапты. Бейнелерді салғанда уақыт тезіне төтеп бере алатындай 
темір мен марганецтің тотықтары табиғи қабат болып түзілген тастарды таңдап алған 
екен. Есептері тура болған: олардың тастағы суреттері біздің кезімізге дейін уақыт тезіне 
шыдап, еш өзгеріссіз жетті. Тас бетіндегі суреттер шоколад түсті, күн сәулесі түскенде 
ерекше көрінеді. 

Осылайша біз ең алғаш аң аулауға шыққанда сәттілік болсын деп, жын-перілерді 
қуып жіберуді көздеп салған суретшінің жеке арманы мен қиялынан туған алғашқы 
таңбалармен таныстық.

Уақытпен бірге ол бейнелердің мағыналық мәні арта түседі. Онда аң аулау сәттері 
ғана емес, тас қашаушы суретшілер өз өнерімен адамның күнге, жердің құнарлылығына 
тәуелді екенін білдіре отырып, көптеген ақпараттық жүктемелермен толықтыра түседі. 
Бұның барлығы аңыздар мен эпикалық жырларда ауызша айтылатын еді. 

Шатқалдардағы суретшілердің мыңдаған қолтаңбалары жақсы жайылымы, бұлағы 
көп, аң-құсқа бай жақтарда көптеп кездеседі. 

Өмір сүруге жайлы жер болса ол тайпалар үшін әрі қарай өздерінің салт-дәстүрлеріне 
сай өз жоралғыларын жасайтын ашық аспан астындағы қасиетті орын болып саналған. 
Жартастағы суреттердің ішінде әртүрлі жерден жинақталған петроглифтерге қарасақ, 
олардың көбінде сақтардың сүйікті «аң стилі» сақталып, әлі де бұғы, жабайы шошқаларды 
бейнелейді. Түйелердің тістескендері, аю және басқа да аңдардың бір-бірімен алысқан 
бейнелері бар. Стилистикасы металдан жасалған сондай бейнелер қорғандарға жетелейді. 
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Сақтардың тас жазбаларында құдай мен космогония идеясын айқындайтын образдар 
кездеседі. Бастары күн сияқты салынған адамдардың ірі тұлғалары, би билеп жүрген 
адамдар тізбектеліп бейнеленген. Осылайша күн мен құнарлылықтың өзара берік байла-
нысын көрсеткілері келген болуы керек. Уақытқа сай түрлі жоралғылар жасап жатқан аң 
терісін жамылған шамандар бейнеленген сценаларды көріп қаласың. Мұндай тақырып 
Жоғары Ертіс маңындағы жартастардағы суреттерден, Таңбалытас пен Зевакин 
шатқалдарындағы графикада кеңінен таралған. 

Зевакин кешеніндегі өзен маңы террасасында жартастардың күнгей жазық бетінде 
адамға ұқсас бейнелер салынған. Олардың арасында қолын көтерген қиял-ғажайып тұлға 
адам қызығушылығын тудырады. Мұндай суреттер кең таралған және Алтайдан 
Ферғанаға дейін, Қызыл құмнан ішкі Моңғолиядағы шөл далада да кездесті. Қалбы 
тауы етегіндегі Никитинка ауылы жартастарынан табылған аң стиліндегі петроголифтер 
тіпті қызық. Оларды сібірлік сақтардың ең үздік үлгісі деуге болады. Сол кездегі скиф-
тер әлемінің қолданбалы өнерлерінің туындыларына тән 8 бұғы салынған суреттер де 
кездеседі. 

Күршім өзенінен 30 шақырым жерде Мойнақ (Күршім ауданы) шатқалында 3 
мыңға жуық графикалық бейнелер табылды. 5 жотаның жазық жағындағы нағыз суреттер 
галереясында әртүрлі жанрмен салынған адамдардың шағын бейнелерін көресің. Бұл 
адам рухының өскенін көрсетеді. Ол образдардан дүниеде бар жануарларды ғана 
көрмейміз, суретші қиялынан шыққан аңызда ғана кездесетін тіршілік иелері бейнеленген. 
Негізінен рухани әлемді бейнелейтін қиял-ғажайып тіршілік иелері. 

Олардың ішінен күнге табынушылардың символы – күн күймелері асқан қызығушылық 
тудырады.

ҚҰДАйМЕН БЕТПЕ-БЕТ КЕЛГЕНДЕ

Халықтың өмірімен, тағдырымен бірге діни сенім де үнемі өзгеріп отырады. Ғасырлар 
ауысқан сайын ескіргені қалып, жойылып жатты, жаңасы пайда болады. Діни ағымдар 
идеологияның бір түріндей өздерінің абсолюттік даму кезеңдерінен өтеді. Уақыт өзгергенде ол 
ағымды ұстанғандар, сенгендер қуғынға ұшырап, келмеске кетті де, жаңа діни сенімге жол 
береді. 

Жаңа діннің туындауының басында табиғаттың тылсым күшіне тәуелді адам тұр. 
Оның әлсіздігі, табиғаттың тылсым күшінен қорқуы, табиғи құбылыстарды түсінбеуі мен 
басқа да табиғаттың сан алуан құпиялары небір сенім-нанымдарды туғызды. Сөйтіп адам 
төбеден төнген жұлдызды, ғарышты, өзін қоршаған жануарлар мен өсімдіктер әлемін, 
табиғаттан тыс қауіп-қатерге балап, қорғана бастайды. 

Өзіне қорған іздеп, тыныштықты қалаған адам жоғарғы бір жаратушыға – Құдайға 
бетін бұрды, сыйынды. Жан-жағында болып жатқан оқиғаларды, өзгерістерді бақылап, 
оның себеп-салдарын зерттеген сайын, адамның сана-сезімі артып, абстрактілі ойлау 
қабілеті дамыды. Адам ойға батып, әлемнің қандай жолмен дамып жатқаны туралы өзін 
толғандырған сұрақтарға жауап іздеді. 

Тас ғасырдың орта тұсында материалдық мәдениетте ізі қалған алғашқы діни 
сенімдер пайда бола бастады. Аңшының өзі аулауға шыққан аңнан қорықса да, 
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бағындырсам деген тілек пен сенім негізінде аң аулаудың сиқыры бірінші орында тұрды. 
Сөйтіп ол дуалап, сиқырлап болса да өз қажетіне жаратуды көздеді. Бұл жерде таң 
қалдыратын бір жәйт бар. Діннен ажырамай-ақ өз тағдырына өз жетістіктері арқылы 
әсер етіп, көздеген мақсатына жетуге ұмтылу өнері алға бөлініп шығады. Жануардың да, 
өсімдіктің де жаны, рухы бар деген сенім адам санасынын дамытты. Аңшы және жина-
ушы ретінде рухтың, жаратушының құдіретінің кереметтілігін сезінді. Ежелгі адамдардың 
сенімінде рух – ана дүниеде бар. Бұның барлығы жерлеу рәсімдерінде көрініс тапты. 
Өлген адамды алыс сапарға шығатын адамдай дайындады. Қызыл қынаны үстіне сеуіп, 
небір әшекей, моншақтармен безендіріліген әдемі киімдерін кигізді. Аяғына мамонттардың 
азуынан жасалған білезіктерді тақты. Өлген адамның қасына кремний мен сүйектен 
жасалған бұйымдарды қойды. Бұл кезең табиғи құбылыстарға байланысты адамның өз 
түсініктерінің қалыптасқандығын көрсетеді. Күн мен отқа табынып, өлгендердің мәйітін 
өртейтін болды. Немесе табиғаттан тыс күші бар деп от түстес қызыл қынаны септі. 

Қола дәуірде күнге табынудың болғандығы өнер туындыларынан анық көрінеді. 
Мысалы, әшекейлерде орта тұстан тараған алтын сәулелер сияқты өрнектер көп 
қолданылған. Бұны әсіресе қыш құмыралардан көп кездестіресің. 

Жер бетінде болып жатқан құбылыстарды аспандағы оттармен байланыстыру арқылы 
тәжірибе жинақталды. Бірақ, енді тек күнмен ғана емес, аймен, жұлдыздармен байланы-
ста қарады. Аспандағы жарық көздері жақындай түсті. Жолға шыққанда, қауіпті жер-
лерден өткенде, түн мезгілінде көшіп-қонғанда сол аспан денелеріне қарап, бағыт-
бағдарларын анықтай бастады. Ертеректе жерлестеріміздің ғарыштық жарықтармен бай-
ланысты анықтайтын басқа да түсініктері болған шығар. 

Қола дәуірдегі тайпалардың дәстүрлі жоралғыларындағы ерекше орынды өлім ала-
ды: басқа өмірді ұзартуға керек деп салт-дәстүрді сақтай отырып, өлген адамды дайын-
дайды – жерлеу рәсімін жасайды, ана өмірге керек деп үйін салады, яғни тас плиталар-
ды тіке, ия көлденеңінен қойып, тік төртбұрышты немесе сопақ қылып арнайы жерленетін 
орынды қоршайды. Андрон мәдениетіне сай, жаңа өмірдің пайда болуы үшін керек деп, 
өлген адамның денесін өртейді. Күлін тастан соғылған саркофагта немесе шұңқырдағы 
арнайы камераларда сақтайды. Табиғаттан тыс күштерге деген сенім көк тәңірлерінің 
көңілін аулау әдістерінің шығуына сеп болды. Күн, От, Ай, жұлдыздар мен рухты 
сақтаушыларға сыйынып, құрбандық шалу рәсімі шықты. Жын-шайтандардан қорғайтын 
тұмар, иесіне күш-қуат беретін көз моншақтар қолданысқа енді. 

Идеологиясы, тілі, рухани мәдениеті, діни-нанымдарының барлығының түп-тамыры 
бір болса да өзара айырмашылықтарымен Азиядан Индия субконтинентіне дейінгі жерде 
таралды. Индоеуропалық космогонияның түрлі ескерткіштерде қалған шарттары ерекше 
қызықты. Иран мен индоиран жазбаларында көрсетілгендей олардың негізін жақсылық 
пен жамандық деген түсініктер құрады. Тамыры бір ежелгі жалпы иранеуропалық 
елдердің ғалам жаратылысы туралы түсініктерінің ұқсастықтары таң қалдырады. 

Оңтүстік Алтай, Берел ауылы мен Шілікті жазығындағы, Шығыс Қазақстандағы, 
Іле өзені оң жағалауындағы Бесшатырдағы, Тянь-Шань таулары мен Ыстықкөл 
маңындағы мәдени ескерткіштердің барлығы сақтардың Қазақстан территориясындағы 
ежелгі арий рухы туралы идеяны ұстанғандарын дәлелдейді. 

Сол кезеңдегі өрнектердің барлығы ғалам туралы негізгі ілімді: төменгі бөлігі – 
суды; ортаңғысы – жерді, жоғарғысыі – аспанды көрсететін Ғарыштың үштік моделін 
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қайталайды. Ғалам сферасында бұл өзара араласып жатқан үш әлемнің белгілері 
мифологиялық кейіпкерлермен байланысты айтылады. 

Индоирандықтар мен сақтар ұлы алау – Күнді, жердегі алау – отты өзара байла-
ныстырып, оны біртұтас бейне ретінде қабылдады. Әлемнің орта тұсы бір-біріне қарама-
қарсы тұратын қараңғы мен жарық, жақсылық пен жамандық сияқты күштерге толы деп 
саналды. Осы орайда әскерилер мен діндарлардың мәдениетімен астасқан әлеумет пен 
бос кеңістік арасында Митра есімді, мың көзі, мың құлағы бар, сәуле шашқан күн құдай 
мен көсем одақтары деген антропоцентрлік модель болды. Оның біріктіруші және жаза-
лаушы күші болды. Ол үлкен географиялық кеңістіктегі индоиран халқын біріктірген 
күштің символы сияқты болды. 

Сақ әлемі шекарасын бұзып «Халықтардың ұлы көшінің» толқыны жаңа леп әкелді. 
Бұл халықтың әлемі үнемі кеңейіп отырды: Орталық Азия халықтарының шиеленіскен 

көші басталды. Мифологиялық бейне-
лер, аңыздардың кейіпкерлері жырлар-
дағы шындық пен жазбаларға орын 
беріп, халықтың санасында төңкеріс 
жасады. Тарихты сезіну пайда болды, 
келесі мыңжылдыққа халықпен бірге 
өтетін діни-идеологиялық жаңа 
дәстүрлер шықты. 

Тәңіршілдікті ұстанған ежелгі 
түркілердің сенімдері өзінше қызық 
болды. «...Олардың кейбіреулері Тәңірі 
– аспандағы көктің атауы десе, 
кейбіреулері Тәңірі дегеніміз – аспан 

деп санады», – деп жазды (Хғ.) араб географы әл Маклиси. Түрік қағандарының 
жетекшілері көктен жаратылғанбыз деп санады, ал аспан мен жер-су түркі елін қилы за-
манда сақтап қалды. 

Митрдан кейін отбасы мен балалардың қорғаны болған Ұмай анаға сыйынды. Ол 
күнделікті тұрмыс-тіршілікті басқарып, көк тәңірлердің үштігіне кірді. Осы наным Алтай 
халықтарының кейбіреулерінде ХIХ ғасырға дейін сақталды. Рух қонған таулар қаған 
ұрпақтарын қорғайтын қасиетті орынға айналды. Ежелгі түркілер өздерінің қасқыр анадан 
туған ата-бабалары мекен еткен үңгірлер бар «Қасиетті Отыкен қарасын» – Хантай та-
уларын ерекше қастерледі. Олардың түсінігінде тұмса ормандарды, қара күш пен барлық 
жерді басқан суды рухтар билейді. Адамның қиялы ұшқырланған сайын тәуелділігін 
айқын сезінді. Ол сұраушы ретінде құрбандық шалып, рухтың нығметіне бөлену үшін 
жалбарынды, сыйынды. Жерасты патшалығын басқаратын Ажал құдайына сенді. 
Қыпшақ, қимақ, қарлық, оғыздардың жоралғыларының ұқсастығы олардың бір террито-
рияда мекен еткендіктерін көрсетеді. 

Бұл кезде исламға дейінгі дәуірде бұл халықтардың, оның ішінде қазақтардың ара-
сында шамандық кең таралды. Әйел мен ер адам кейпіне ене алатын рух дегенді білдіретін 
арабтың «жын» деген сөзін Ислам қазақ тіліне енгізді. Бұл халықтардың мифологиялық 
өмірінің орнынан аренаға өз кейіптерін оп-оңай өзгерте алатын «пері, албасты» сияқты 
жаңа рухтар шықты. 

Берел қорғаны
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Шаманизм – Қазақстан тарихындағы теңдессіз құбылыс. Шамандар рухтармен 
тікелей тілдесе алады деп ойлады. Мемлекетте олардың маңызды қоғамдық орны 
болды. Қазақстан даласына ислам келгенде де шаманизм (бақсылық) сақталып 
қалды, тіпті көшпенділер үшін рухани дүниенің бір бөлігі болды, осылайша қазақтардың 
санасында екі ұдай пікір қалдырды. Әлі күнге дейін барлық жерде сақталды. 

V-ХI ғасырда басқа халықтардың пайда болуымен, географиялық көршілермен 
байланыс орнауымен бірге зоро-астризм, христиандық, манихейлік, будда діндері 
енді. 

Буддизм бірінші Түрік қағанатының аумағында өте қолайлы ортада пайда бо-
лып, өркендеп, қатты тарап кетті. 

Оларды ендірушілер – қағандар буддизмді халықты біріктіретін мемлекеттік 
дін ретінде насихаттады. Ол қимақтар арасында тамырын тереңге жіберді. Қағанаттың 
шығысында ұзақ уақыт күлдің орнында өшіп қалмай, әр жерде бір жылтылдап жа-
нып жатты. Ортағасырлық Қазақстандағы егіншілер, малшылар мен көшпенділердің 
көзқарастары ортағасырда синкретизммен ерекшеленіп, әрқилы болды. Өткен шақтан 
жеткен салт-дәстүрлер мен жөн-жоралғылар дамыған қоғамдық жағдайда діни-
мифологиялық түсініктермен астасып бірігіп кетті. 

Шығыс Қазақстандағы діни сенімнің екі басты жыланның ұясы – орыстардың 
православтық христиандығы мен мұсылмандардың суниттік сенімдері бір-біріне қарсы 
болса да, бәсекелестік жағдайда жақсы дамыды. Тарихтың жаңа беттерінде бұл діни 
ағымдардың арасында келісім мен өзара құрметті насихаттап, біріктіретін күш пайда 
болғанша бір-бірімен қастасқан қарым-қатынас арнасында қан аралас қанша судың 
аққаны белгісіз. 

IХ ғасырдың соңында және Х ғасырдың басында оңтүстік-батыстан ислам дініне 
берілген, сенетін араб-ислам әлемінің алапат күшті толқыны жетті. 

Ұлттың қаймақтары жаңа конфессияны қабылдап тіпті тілін де алмастырады. 
Халық алғашқыда бірден қабылдамады, бірақ уақыт, күштілердің билігі өткеннің 
сарқыншағын жойып, отандастарын ислам дініне кіргізеді. Ежелі түркілердің 
руникалық жазулары шеттетіліп, сырттан келген араб әліпбиінің көлеңкесінде қалып, 
біржолата жоғалады. Орта Азия мен Жақын шығыс көкжиегінде ұлы ғалымдардың 
ғылыми ой-пікірлері жарық көреді. Олардың, бір кездері аяусыз ұмыт қалған Махмұт 
Қашғари, Баласағұн, әл Фараби сияқты ұлы ғалымдарының ғылыми дәлелденген ой-
пікірлері, трактаттар мен формулярларымен қабысады. Олар өздерінің туындыларын 
дәстүрлі жазба кілттерімен, араб тілінде жазды. 

ХII ғасырдың басында далалық аймақта Қазақстанда құпия ислам-сопылықтың 
негізін қалап, таратушы тарихи тұлға Қожа Ахмет Яссауи пайда болады. Оның есімі 
түркі халықтары арасында бір-біріне әсері мол тәңіршілдік пен мұсылмандық мәдениет, 
исламизмнің орнауына байланысты айтылады. Сопылық өмір салтын насихаттайды. 
Байлықты қаралап, кедейлікке мойынұсынып, қанағатшылдықты насихаттайды. Бүкіл 
Еруразия халықтарының фольклорында, ауыз әдебиетінде ізі қалған.

«Дана сөз» – «Диуани хикмет» кітабындағы Қожа Ахмет Яссауидің уағыздарын 
халықтың басым көпшілігі жақсы қабылдады. Содан кейінгі сегіз ғасыр бойы дала 
халықтары – қазақтың тұрмыс-тіршілігіне еніп, басқа діни көзқарастарды жайлап 
ығыстырып, рухани өмірінің бір бөлшегіне айналады.
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ХVII ғасырда христиан дінінің Қазақстанда таралуы Жоғарғы Ертіс өзені жақтағы 
Ресей тұрақтарының жылжуына сәйкес келген. Қазақстанның Ресейге қосылуы бұл 
үдерісті жандандырды, сөйтіп орыстардың кеңінен қоныстануына жол ашты. Православ 
шіркеуі тарапынан қазақтар арасында христиандықты тарату әрекеттері болды, бірақ 
ешқандай табыс әкелмеді. 

Сондықтан ХVII ғасырдың соңына қарай ислам діні бағытын ұстану жаппай жүрді. 
Шығыс Қазақстанда христиандық өз сценарийі бойынша дамыды. Қазан төңкерісіне 

дейін мұнда ескі православ дінін ұстанған аудандар болды, Орыс Православтық шіркеуі 
бөлініп кеткен соң Орталық Ресейден «Ақсу» өңіріне «старообрядтық» орыстар ағылып 
келді. Алайда, бүкіл империя бойынша конфессия өкілдерін қудалау мен қуғынға ұшырату 
басталды. Атеизм ілімімен қаруланғандар төңкерісті желеу етіп шіркеулер мен мешіттерді 
тонады, қасиетті діни заттар жойылды. Соғыс қарсаңында, соғыс жылдары тіпті соғыстан 
соң да 1980 жылдардың ортасына шейін формасы мен әдісін өзгерте отырып, дінге 
қарсы әрекеттер жасала берді. Алайда тарих бәрін өз орнына қойды, оны болжау мүмкін 
емес. 1980 жылдың соңында діндегі ұзаққа созылған дағдарыстан соң, ұйқыдан оянғандай 
Ресейдің шоқынғанына мың жыл толуы (1988) мемлекеттік деңгейде аталып өтті. Бірінші 
рет мемлекеттік деңгейде Ұлы елдің тарихында ұлы мереке тойланды. 

Одан кейінгі жылдар мемлекеттің дінге деген көзқарасын өзгерткен кезең болды. 
Діни сенім мемлекет пен қоғам арасындағы қарым-қатынастағы бөгде идея ретінде 
қаралмады. Ондаған жылдардан соң алғаш рет ар-ождан еркіндігі деген жалпыадамзаттық 
принциптің есігі ашылды. 

Аяздан соң жылы кезең басталатыны сияқты әртүрлі конфессияларға орнықты 
көзқараспен қарайтын болды. Одан соң түрлі діни бірлестіктер саңырауқұлақтай қаптады. 
2000 жылдың басында олардың саны біздің облыста 157-ге жетті. Бірінші орында про-
тестанттар бірлестігі тұрды, 77, екінші орында ислам-40, әрі қарай католицизм-4, право-
славтар-3, иудаизм-2 және тағы 4 дәстүрлі емес діни қозғалыс тұрды. Жаңа храмдар 
мен мешіттер салынып, халықтың рухани-діни сана-сезімі қайта өзгерген кез болды. 
Ұлан, Көкпекті, Жарма, Зайсан аудандарында жаңа мешіттер салынып, ашылып жатты. 
Облыс орталығында екінші мешіттің құрылысы басталды. Өскеменде Андрей Перво-
зданный храмының негізі қаланды, Мирный поселкесінде Орыс Православ шіркеуінің 
храмы өңделіп, қалпына келтіріліп жатты. Семейдегі Воскресенский храмы да толық 
жөндеуден өтті. 

Осыған байланысты дінге деген көзқарас өзгерді, дінге сенбеу, күмәнмен қарау 
және басқа да жек көру мен қабылдамау деген сияқты небір көзқарастар мен пікірлер 
біртіндеп азайып барады. 

Жаңарған халықтың беті Құдайға қарады, бір жаратушыға сыйынды. Соның 
нәтижесінде халықтың әлеуметтік жағынан аз қамтылған бөлігіне көзқарас өзгерді. Руха-
ни жан дүние жаңарған жаңа кезең басталды деуге болады.

Қазіргі нақты жағдайдың шарттарын таразылай отырып, имамдар, басқа да дін 
қызметкерлері жоғары білімді адамдар ретінде қоғамдық сана-сезімді қалыптастыруға 
атсалысып, қоғамдық хал-ахуалдың диагностикасын дәл тауып, әлеуметтік көрегендікпен 
сенімді орнатып, тамырын ұстап отырулары керек. Қорытындысында мемлекет пен 
конфессия қызметінің қарым-қатынасын оң дамытып, қоғамдық сана-сезім мен әлеуметтік 
нақты жағдайды бір арнаға тоғыстыратын бағыт қолға алынды. 
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Қазақстан Мұсылмандары діни басқармасының бас муфтиі Дербісәлі Әбсаттаров, 
Қарағанды епархиясы рим-католик шіркеуінің епископы Ян Павел Ленг 2001 жылдың 
тамызында Шығыс Қазақстанға келгенде негізгі конфессиялардың рухани пастырлері 
мен биліктің өзара қатынасындағы гармонияның барлығы анық байқалды. Бұл жарасым-
ды қатынасты одан әрмен бекіту бағытындағы жұмыстар қазір де жүріп жатыр. Шығыс 
Қазақстан облысы бұл бағытта жетекші рөлде болғандығының дәлелі ретінде осы жерде 
ең алғаш рухани Бірлік күні аталып өткенін айту керек. Республикада осы кезден, 1994 
жылдан бастап бұл мереке дәстүрге айналды. Барлық діни шараларда бейбітшілік пен 
келісімге шақыру міндетті болып саналды. 

Бүгіндері алыс-жақын шетелдердегі экономикалық күрделі жағдайларға, әлемде 
діни негізде болып жатқан саяси ойындарға, инсинуацияға қарамастан әртүрлі 
конфессиядағы адамдар арасында сыйластық бар, халықты осы түсіністікке шақырып, 
ұлтына, діни сеніміне қарамастан бір-бірін сыйлап, қадірлеуге тәрбиелеу – басты міндет. 

Христиан және Мұсылман дінін насихаттаудың дуэті құрылды. Оның принципі: 
сыйынғанда сөз әртүрлі болғанмен, мағынасы бір...

Құранда: «О Алланың құлдары, бір-бірлеріңді жек көрмеңдер, бір-бірлеріңе теріс 
қарамаңдар. Ағайын болыңдар» деп жазылған. 

Ең бастысы көпұлтты Қазақстанда ғасырлар бойы келе жатқан, өткен мен қазіргі 
кезде діни насихатта ғана емес, нақты өмірде тамыры тереңге кеткен әртүрлі халықтардың 
достығы жарасымды. 

Қазақстанда тұратын халықтардың күші – рухани бірлікте!

ТАҒЫ ДА ӨТКЕН ШАҚ ТУРАЛЫ 

Табиғатының байлығы мен климатының алуан түрлілігіне Шығыс Қазақстан терри-
ториясын мекен еткен халықтары мәдениетінің дамуы ерекше. Тарих сахнасында өтіп 
жатқан оқиғалардың барлығы тек қана географиялық жағдайының ерекшеліктеріне байла-
нысты болмады. Түрлі тайпалар мен халықтардың арасындағы қақтығыстар мен 
жаушылықтың және өмірді өзгертер орасан зор көшіп қонуға байланысты болды. 
Көшпенділер өздерімен бірге сол уақытқа тән соғыстың сұмдықтарын ала келді. 

Балықтары тулаған өзен-көлдері, аң-құсқа толы мүлгіген ормандары, жеміс-жидек 
толы даласы бар Алтай, Сауыр мен Тарбағатай тау сілемдерінің бауырында жатқан 
Шығыс Қазақстан о бастан байлық пен дәулет аңсаған басқа жабайы көшпенді халықтардың 
көз құрты болды. 

Сондықтан тарихи оқиғалардың ағыны ерекше қарқынмен, қысыммен тез болып, 
өзгерген сайын қолөнер мен мәдениет соғұрлым тез қарқынмен дамыды. Тас қару 
ұстаған адам пайда болған кез бен металл мен сүйектен қазір әлемді тамсандырған таң 
қаларлық қолөнер туындыларын жасаған бесаспап шеберлерге дейінгі кезең арасында 
сабақтастық бар. 

Баяғы замандағы аң терісін жамылған алғашқы адам тау сілемінің далалыққа, 
шөлге, шөлейтке ұштасқан тұсына жеткенде, Алакөл мен Зайсан көлдері маңында 
табиғаттың тылсым сұлулығына көзі тоймай, тұман мен бұлт басқан, қар көрпесін жа-
мылып, мұз құрсанған, тас сауыт киінген асқар таудың айбынын жанарымен шолып 
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таң-тамаша болды. Ал ит тұмсығы батпайтын орман мен сұлу таулардың арасында 
керіліп жатқан Бұқтырма-Нарым жазығы тіпті есті алды. 

Қазақстан осылайша ақырындап қоршаған табиғаттың сұлулылығы мен ұлылығынан 
қуат алған халықтардың рухани мәдени ошағы болды. 

Ал, сансыз өзен, бұлақтардың және Бұқтырманың көбік атқан тұнық суы бұл жердің 
айбынын асырды, атақты «Ақсудың» негізін қалады. Ең бастысы, таудан құс сияқты 
ұшқан көңілді толқып, жазық далаға қарай епіндеп аққан сұлу Бұқтырма, өзіне қарсы 
асыға жүгірген Нарыммен қосылып, өзінің қуатын арттырып, кәрі Ертіске сәлем бере 
жығылады. Ең алғаш осы жерге тұрақтанғандар мыңдаған жылдардан соң географтардың 
бұл жерді «Жердің кіндігі» деп атайтынын білмеді.

Бұл жазықтан оңтүстікке қарай, Алтай мен Сауыр тауларын бөліп «Географиялық 
қақпа» деп аталған кең дала жатыр. Және оңтүстікке қарай «Жоңғар қақпасы» бар. 
Мыңдаған жылдар өте бұл жолмен түрлі тайпалар мен халықтар солтүстікке қарай 
ағылады. 

Алтай тауларынан шөлейтті Каспийге, Қара теңіз маңына, еш кедергі дегенді білмей, 
ақ селеу көдесі жайқалған жусанды далаға жетесің. Шығыстың жас мәдениетінің бұғанасы 
бекіп, ежелгі халықтар бірі-бірімен араласқан тарихи авансцена болып қалды. 

Еліміздің шығысында жоғарғы Ертіс шөлейті мен даласы халықтарының географиялық 
бесігі болды. Солтүстікке өршелене ұмтылған Ертіс осы жерде өзінің ағысын бәсеңдетіп, 
жуаси жайыла ағады. 

Жан-жақтан аққан сулармен молайған Ертіспен бірге оның жағасын мекендеген 
халықтардың бай тарихы дамып, толығып жатты. 

Сансыз шегірткедей қаптаған жаудың салт атты әскерлері жолай халықтың жерлерін 
басып алып, малдарын айдап, арбаларына тонағандарын тиеп, жаңасын жаулауға ұмтылды. 
Бірақ салт жауынгердің атынан түсіп, найзасын жерге қадаған кезі де болды. Ол малмен, 
құрылыспен, ұсталықпен айналысты, даңқты батырлар туралы жыр шығарды және ұлы 
құдайлар мекен еткен жұлдызды аспанға көзін тікті... 

Жоғары руханият сатысына көтерілген сайын адам өзінің қатесінен, өз тәжірибесінен 
үйреніп, дами түсті. Алайда, жеңіл пайда іздеп, жаһан кезген шет жерліктер бейбіт өмір 
мен тыныштықты бұзды, қақтығыстар және соғыс шықты. Аяу дегенді білмейтін жау 
мінген аттың дүбірінен, серпіле атылған жебелердің ысқыра ұшуынан, салт аттылардың 
қиқуынан құлақ тұнды. Жеңімпаздар жеңілген тайпаның жеріне қоныстанып, олардың 
салт-дәстүрін өзгертті, өзінің дәстүрін толықтырып, байытты, сөйтіп жұлдызы жарқыраған 
солтүстік жақты игеруге ұмтылды. Орталық Азия халықтарының тарихын әлемнің басқа 
түкпіріндегілердікімен салыстыру бәлкім қиын болар: Ұлы Азия – ғасырлар бойы соғыс 
ашқандардың шабуылынан қорғанумен келді. 

Ежелгі халықтардың рухы мен еркі уақыт қатпарларында қалды. Тарих түбінде 
олардың мәдениетінің іздері бағалы кристалдардай шөгіп жатты. Және тек өнер ғана 
тарихтағы қақтығыстардың жойқын күшінен асып өтіп, шеберлердің таланты мен 
патшалардың, билеушілердің даңқын асырды. 

Ыдыстың сынықтары, жебенің ұштары, петроглифтер, аңдардың мүсіндері барлық 
уақытта өткен шақтан хабардар етті. Мың жыл бұрынғы қорғандар ежелгі халықтың 
үніндей сайрап жатты. Бір ғажабы, тек жерасты қараңғылығы ғана жан-жарасын емдеп 
жазып, ежелгі оттың алауынан соң қалған күлден қайта тірілтті. Мәңгілік үнсіздік 
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құшағындағы молалар мен ұлы 
суретшілер мен қолөнер шеберлерінің 
туындылары ғана бізге, олардың 
ұрпақтарына жүйрік атқа мінгенді 
жақсы көретіндердің өмірі, тұрмысы 
туралы, олардың қолдарына қанжар 
ұстап шыққан шайқастары туралы сыр 
шертеді. Жүздеген және мыңдаған 
жыл бұрын өмір сүргендердің далада 
және аңғарларда шашылып жатқан, 
қорғандарда қалдырғандары ХХІ 
ғасыр ұрпақтарына өзіндегі құпияларды 
ашады. 

Бірыңғай генетикалық түбірі бір 
ежелгі халықтардың әртүрлі темпера-
менттері, салауатты ой-санасы мен тілі, 
билік пен байлықты аңсағандардың 
кесірінен бүлінген, бөлінген тағдыры 
жайлы тек сол өнер арқылы білеміз. 

Сонымен бірге, сұлулықты жара-
тушылар мен рухты оятушылар көптеген 
ғасырлар бойы жиналған білім беру, 
ағарту ісіне беріліп, мәдениет 
сабақтастығы мен адамгершіліктің ұлы 
храмын тұрғызды. Әлем бірте-бірте 
өшпенділіктің отына өртене берудің 
қажеттілігі жоқтығын сезінді, бәріне 
ортақ – бейбіт өмір тілін іздеу керек 
болды. Бірақ қайдан және қалай? Ол 
қандай тіл – әртүрлі халықтарға ортақ 
па, жалпы ол бар ма? Иә, осындай тіл 
бар. Ол – адам қолымен жасалған 
тұтас Әлем, оның аты – МӘДЕНИЕТ!

Тарихтың жолы ұзақ та, азапты 
жол: шетелдіктерді жаулап алу үшін 
соғыс, әскери шабуылдар жасалды. 
Бірақ уақыт бұның мәңгілік еместігін 
дәлелдеді: таңғы жұлдыздай көсем-
дердің даңқы мен батырлығы 
ұмытылды; таң бұрынғыдан да әдемі 
болып атып, күннің құлпырып батпай-
тыны сияқты баяғы сән-салтанат пен 
байлықтан із де қалмады; кінәсіз 
өлтірілгендердің қандары жер мен 

 Моншақ – б.д. дейінгі ІІІ ғасыр

Саздан жасалған ыдыстар – б.д. дейінгі 
ХIII-ХII ғасыр

Семсер сабының сүйін төбесі - б.д. дейінгі 
VI ғасыр Шілікті алқабы
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шөпке төгіліп, сіңіп жоғалғандай, ерлік пен жеңістер де уақыт өте ұмытылады. Уақыт 
өткеннің барлығын аққан судай шайып, таратып, қойнауына тығып, жоқ қылды. Тек қана 
ол – тынбас еңбекпен және таланттың арқасында өмірге келген уақыттың тезінен ғана 
өтіп, замана сындарына төтеп берді. Және ғасырлар қойнауынан жеткен ежелгі шеберлердің, 
суретшілердің, бабаларымыздың қолынан шыққан туындылар бізге сыр шертеді. 

Міне, мұны біз мәдени мұра сабақтастығы деп айтамыз. Бұл жәдігерлер тілі, олар 
библия уағыздары жазылған уақыт кітабы сияқты, бізбен өз сырын бөліседі. 

Генетикалық «таза» халықтар қалай жоқ болса және «таза» ұлттық мәдениет солай 
жоқ: барлық уақытта ұлттық мәдениеттердің бірегей ағашын өсіргендей Шығыс пен Ба-
тыс, Солтүстік пен Оңтүстік өзара қарым-қатынаста болды. Қыш сынықтары, тас 

пышақтар, тастағы таңбалар... сол бір алы-
ста қалған сағымға оранған уақыттағы 
халықтардың рухани дамуы жайлы сыр 
шертеді. Дала мен тауларда тұрақтанып, 
жартылай жабайы адам тастан балта мен 
найза жасады, жебе, пышақ соқты және 
біздің ғасырға дейінгі 100 мың жыл 
бұрынғы шақырымдық бағана ғасырлардан 
өз жолын бастап, небір нәрселерін жоғалта 
отырып, сол ұрпақ басталғалы отырған 
заманның 40 мың жылдығына аяқ басты. 

Тастың көмегімен ең алғаш отты 
жаққан Адам оны өшірмей, бағалы гүл 
сияқты ғасырлардан алып өтіп, өзі де епті 
бола бастады. Тағы көп уақыт өткенде, 
малшы болмас бұрын ол жабайы жылқыны 
қолға үйретіп, итті қасына ертті, сөйтіп 
көшпенді-малшы болды. 

Кешегі жауынгер соғысқа мінген атын 
тастап, өзін-өзі танып білудің жолына 
түскенше жер күнді қаншама мың рет ай-
налып өтті десеңші. Жауынгер қолына 
алған найзасын қыш шеңберіне ауыстыр-
ғанша, сұлулыққа деген махаббаты оянған-
ша, сан мәрте, бірнеше ұрпақ алмасады. 
Сонда барып оның қолынан тастан, 
қоладан, темірден және ағаштан жасалған 
ғажайып туындылар шыға бастайды. 

О.С. Сапашевтың сипаттамаларына 
сай, Өкпекті тауынан табылған ғибадатхананың қалдықтары Қозы Көрпеш-Баян сұлу 
кешенінен 150 км жерде жатыр. Астыңғы негізі – дөңгелек пішінді. Ғибадатхана 
қабырғаларын қалау үшін жергілікті тау жыныстары – тастар қолданылды. Ескерткіш 
маңын тазалаған кезде жалпақ күлгін граниттер табылған. Мүсіндерді жасау үшін 
(қызғылт қырлары бар) материалды басқа жерлерден әкелген. Ғибадатхананың алдында 

«Аңдар стиліндегі» бұйымдар
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шығысқа қарай қараған жалаңаш денелі қыздар мен ер адамдардың қызғылт граниттен 
соғылған мүсіндері тұрды. Мұндай мүсіндер Қазақстанда бірінші рет табылды. Әйелдің 
мүсінінің иығынан жоғары тұсы сынып қалыпты. Сондықтан оның беті мен шашының 
қандай болғаны туралы белгілі бір тұжырым жасай алмаймыз. Ер адамның мүсінінде 
үшкір бұрышы бар бас киімі бар екен. Бет жүзі моңғол типтес. Екі мүсіннің де қолдары 
кіндіктен төменгі жерде айқасқан, жыныс мүшелері анық бейнеленген. Жергілікті халық 
бұл жерді «ғашықтар мекені» деп тәу етеді. 

Бұл қорымдарда табылған қару, ат әбзелдері, ыдыс, әшекейлер, ыдыстар, 
жануарлардың бейнелері, жебелер, әйелдерге, жауынгерлер мен патшаларға арналып 
жасалған моншақтар, жүзік-сақиналар және тарақтар келмеске кеткен, қазір өмір сүріп 
жатқан халықтардың өзіндік мәдениетінің дамуынан хабардар етеді.

ЕУРАЗИЯ ЖҮРЕГІНДЕ

Бірақ шын мәнінде, 
Азия – жәй ғана континент емес, 
одан да үлкен. Оның ауқымды 
көлеміне пара-пар ерекше әлем.       

Пьер Пфеффер

Шығыс Қазақстанның географиялық жағдайын анықтап алмас бұрын біздің облыс 
территориясы жатқан Азия континентімен танысып алайық. Азиаттық материк былай 
қарағанда жоқ деуге болады. Азия Еуропадан өте биік емес Орал таулары арқылы, ал 
Солтүстік Америкадан тар Беринг бұғазымен бөлінеді. Ал, Африка континентімен тіпті 
ХІХ ғасырдың ортасына дейін қазір Суэц арнасы арқылы жарып өткен жіңішке жер 
арқылы қосылады. Бұл ірі 44,4 миллион шаршы километр құрғақ монолит Солтүстік 
мұзды мұхиттан жылы Үнді мұхитқа дейін, Жерорта теңізінен Тынық мұхиты жағалауына 
дейін созылып жатыр. Тек қана Азияға қатысты қолданылса явандық қанатты сөз бар: 
әртүрліліктегі бірегейлік: табиғи аймақтар атауымен дәлелденеді. Тек қана осы құрлықта 
тундра да, тайга да, дала да және тропикалық жаңбырлы ормандар да бар. Азиядағы 
табиғаи аймақтардың классификациясы әлемнің басқа бөлігіне қазір де тән. Көптеген 
белгілі жануарлар: жолбарыс, орангутан, гиббон, орасан үлкен панда, як, үнді енекесі, 
Пржевальский жылқысы, мүйізтұмсық, киік, қосаяқтар, шөл шілдері басқа да көптеген 
жануарлар сияқты және сексеуіл, жүзген сияқты өсімдіктер – тек қана таза азиялық 
түрлер болып табылады.

Басқа құрлықтардың табиғи аймақтарынан айырмашылығы мұнда солтүстіктен 
оңтүстікке қарай біртіндеп ауыспайды. Сондықтан Азия – Бейбітшілік шатыры деген 
атау әділетті берілген, орталық бөлігі мозаикалық полотно таулы жоталарды қырлармен 
бөлінген аудандардан тұрады. 

Климаты алуан түрлі: мұнда суық полюс – Сібірдегі Верхоянск ауданында -60 
градус және ыстық полюс – Пәкістандағы Джейкобабадта маусым айында орташа тем-
пература +52 градусқа жетеді. Климаттың ылғалдылығы жағынан Азия рекордтық 
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орында тұр: Үндінің Ассам штаты Черапунджиде 10 метрден жауын-шашын түседі. Ал 
құрғақтығы бойынша – Гоби, Қарақұм және Синд провинциясының шөлі орталық 
бөліктегі Сахара сияқты кеуіп жатады.

Белгілі бір дәрежедегі шектен тыс құбылыстарды Шығыс Қазақстанның табиғатынан 
бақылай аламыз және бұл табиғи ортада әртүрлі ауқымда бір ландшафтан және климат-
тан басқаға кілт ауыса салады. Бізде де суық, ыстық, ылғалдылық және құрғақтық және 
тағы – Сұлулық Полюстері бар.

Шығыс Қазақстан ұлы құрлықтың ортасында орналасқандықтан Еуразиялық 
континентті жуып жатқан теңіздер мен мұхиттардан бірдей қашықтықта жатыр. 
Тағдырдың жазуымен, Жаратушының қалауымен бұл континенттің ортасындағы жер өз 
бойында даланы, тайганы, таулар мен шөлді біріктіреді. Сондай-ақ, бұл жерде әр түрлі 
топырақ-климаттық жағдайлар өз кезегінде, өсімдіктер мен жануарлардың көптеген 
түрлері бар патшалыққа жол ашты. Сондықтан жай ғана, тап осындай аймақты басқа 
жерден табу мүмкін емес. Табиғи сипаттамалары әртүрлі ландшафттар құшақтары 
айқасқан ғашықтарды біріктірді. Махаббат пен келісім бар Шығыс Қазақстан жері ғана 
осындай сұлу да ғажайып тектілікті туады. Геологиялық тарихы қалыптасқан өлкеде 
географиялық сюжеттер калейдоскопы табиғаттың тосын сырларынан туады. 

Азия құрлығында теңдесі жоқ орны бар Алтайдың тек биосфералық аумағы емес, 
Құрлық аумағында Алтай өзендер бассейні және көл жүйелері шекарасында жатыр, ауа 

АзиЯ
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массаларын таратып реттеуші рөлін атқарады. Сібірдегі ең биік тау жүйесі бола тұрып, 
оның ең биік тұсы Азиядағы үлкен су айрығы болып саналды. Ол құрлық ішіндегі 
ақпайтын өзен-көлдерді солтүстік Мұзды мұхитқа құятын өзендермен арасын бөліп тұр. 
Тау жоталарының елеулі биіктігі мұз қатқан ауқымды орталықтардың пайда болуына 
әсерін тигізеді; таза тұщы су жиналатын орын болып табылады. Мұздақтардан бастау 
алатын сансыз бұлақтар мен өзендер Ертіс, Обь, Бұқтырма, Қатын... сияқты Сібірдің 
және Алтайдың ірі өзендерінің тамырына қан жүгіртіп, суын толтырады. 

Ірі табиғи аймақтар қиылысында орналасқан Алтай өзіндік дербес биосфералық то-
рабын ұсынады – түрі мен генезисі жағынан әрқилы ландшафтардың – дала, шөл және 
шөлейт, сондай-ақ тайгалық және ұсақ жапырақты ормандардың ерекше мозаикасы мен 
қосылатын орны. Таулардың биік жоталарында Сібір және Ішкі Азия тауларына тән 
барлық белдеулер бар. Мұның барлығы ерекше алуан түрлі табиғи-аумақтық кешендерді 
күрделі үйлестіріп, өсімдіктер мен жанауарлар әлемінде әлемдік маңызы бар реликттер 
мен эндемиктердің бай түрлерінің өміріне қажетті жағдайды туғызады. 

Қазақстандық Алтайдың өрнекті кілемдей өсімдікті жамылғы қабатында желмен, 
құммен далалық және жайылымдық шөптер мен көкмайсалар бірге түрленіп, таралып, 
алтын түсті шәлідей жайқалып өседі. Қар мен мұз құрсауындағы алып жоталардың 
шетіне келгенде бетіңе ыстық құм батыл соғады. Міне, Алтай Сібірге сапары кезінде 
Н.К. Рерихке осындай әсер қалдырады: «...Міне, солтүс тігінде, жолдан оңға қарай 
тікелей жолаушы алдынан көк аспанды тіле таудың сілемі шығады. «Алтайдың өзі мен 
ортасы және Азияның жүрегі» болған, солтүстігінде Сібірді, орталығында ыстықтан 
құрға ған Түркістанды және табиғаты сан алуандығымен ерекшеленетін Моңғолияны 
қосады. Бұл жерде, Алтайда дәстүр бойынша көне қытай хроникасында жұмбаққа 
толы юэчжи немесе ежелгі аңызда «алтынды қорыған грифтер» деп аталған, 

Азутау бөктерінен бастап Зайсан қазаншұңқырының жазығына сүйірленіп 
кіріп жатқан Айғырқұм құмдарының көрінісі. Құмның периметрі бойынша 

шекаралық Алқабек өзенінің алқабы



54 Щербаков Б.В.

анығын айтқанда еркіндікті сүйетін жауынгер халық, сібірлік скифтер мекен етеді». 
Аймақтың тарихи-географиялық әңгімесінде көл – тау, дала, шөлейттердің 

жаратылған күйде қалған сұлулығы туралы жазылған. Көлдің көгілдір айнасында жақын 
маңдағы ну орманмен көмкерілген таулардың бейнесі қосарланып көрінеді – қамыс 
бекіністердің ішінде үйір–үйірімен тығылған масалардан жүре алмайсың. Ол тыныш 
уақыт емес еді, бұл жерге соғысқан жауласқан көшпенділер көп келетін. Жергілікті 
тайпалардың өмірін өзара соғыс пен қақтығыстар, қантөгістер әбден қиындатып жіберген 
еді. Олар еркін дала, бағалы аң қаптап жүрген ну ормандар, балықтары шоршыған 
өзендер үшін, ертегідей әртүрлі шөптерге бай өзен және тау аңғарлары үшін таласа 
беретін. Жебелер ысқырып, қылыштар сартылдап, ат тұяғынан дала дүрсілдеп, жаугерлік 
рухты көтеретін, дем беретін қиқулаған айқайдан құлақ тұнып, тұмса даланың тыныштығын 
бұзып жататын. Бұдан шошынған дала бүркіттері аспаға ұшып, бұлт арасына жасырына-
тын. Киіктер мен жабайы аттар далада жоси жөңкілетін. 

Және ең бастысы – жұмбақ жағдайда ғайып болған ежелгі Чудь тайпасының кеніш 
білгірлері осы жерден мыс, алтын және күміс, қорғасын және мырыш кеніштерінің көзін 
тапты. Германиядан Оңтүстік Сібір кеңістігінде өздерінен соң керемет көп кеніштерді 
қалдырған Чудь тайпасының тарихы мәңгі жұмбақ күйінде ашылмай қалды. Чудтардың 
қалашықтарынан және қорымдарынан табылған заттар ежелгі номадтармен салыстырғанда 
бай мәдениетінен хабар береді. Өткенге үңілсек, әртүрлі тайпалардың әлеуметтік-мәдени 
даму кезеңдері тас дәуірден мыс дәуірі арқылы темір дәуіріне өткенін көруге болады. 

Н. Рерих бұл туралы қызықты пайымдаулар жасайды. В.Е. Ларичев және Е.П. Ма-
точкин «Рерих және Сибирь» (1992 ж.) кітабында жазғандай, «шығыстан жойқын да 
қанды қырғын әкелген шабуылдарды біржақты бағалаудан бас тартуға шақырды». 
Батысқа қарай жорықтарға қатысушы түз адамдары Азияның жұмбақ бесігінде тербеліп 
өскен балаларымен шықты деп сендірді. Олар өздерімен бірге Қытай, Тибет, Үндістан, 
сондай-ақ Орталық Азия елдері халықтарының баға жетпес мәдени құндылықтарын – 
тамаша да нәзік әшекейлі бұйымдарын, Шығыстың таң-тамаша қалдыратын кереметі 
туралы сыйқырлы сөзге толы ертегілерін өздерімен бірге ала жүрді. Бұл теңізден теңізге 
дейін көшіп-қонып жүрген халықтардың қозғалысына Н.К. Рерих құртып қиратуды емес, 
керісінше білмегенді білуге, жаңаны көруге, табиғат байлығын игеруге, қиындықтар мен 
кедергілерден өтуге деген ұмтылысты көрді. Азиядан шыққан орасан зор көшті 
«сауықтыратын қозғалыстар» деп атады. Өйткені, ол осы арқылы жорыққа басын бәйгеге 
тігіп шығушылардың көкжиегі кеңіді деген пікірде болды. Ақылдары толысып, жаһандық 
көзқарастары қалыптасты, қиялдары жетіліп, оның барлығы көркем шығармашылықтарынан 
көрінді.

Осынау ойлардың бірі ретінде Н.К. Рерих «жолай тапқан пайда – қазына» деп 
қоладан жасалған бұйымдарды айтты, археологтар оларды бұрыннан аң стиліндегі өнер 
туындылары деп бағалаған еді. Бұл – өнер, күміс көдесі жайқалған Евразия даласы 
белдеулерін мекен еткен тұрғындардың өмірі жеңістен кейінгі тыныштық орнаған кезде 
тіккен киімдеріндегі өрнектерден, қастерлі рәсімдерден жан-жақты көрініс тауып, асқан 
шабытпен суреттелді». 

«Халықтардың тарихи қақпасы» деп аталған, Қара Ертіс пен Алакөл маңындағы 
таулар арасындағы жазықтар солтүстік пен оңтүстікке жол ашты, ежелгі тайпалардың 
көші-қонында маңызды орны болды, мәдени сабақтастықта үлкен рөл атқарды.
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Көшпенділердің болғандығын 
көптеген қорғандар, соғылған 
жалпақ бетті сары қызғылт тас 
«қатындар (бабы)», ақ селеулі да-
лада қақшиып қатып, күзетіп 
тұрғандай; сондай-ақ, балбалдар – 
өрескел дөрекі қашалып, тігінен 
қойылған тастар Қазақстанның 
шығысында бір кездері тұрғызылған 
көне түркі ғибадатханалары жайлы 
пкірді қалыптастырады. Жартас-
тардағы таңбалар мен суреттер 
адамның аяғы тиген жерлерден сыр 
шертеді. 

Облыста қалмақтар, жоңғарлар, 
қытайлықтармен және басқа да 
халықтар атау берген өзендер мен 
көлдер, таулы жоталар көп. 
Бұлардың барлығы көшпенділер 
еді және бір халықтың мәдениеті екінші бір халықтың мәдениетімен араласып, тез бір-
бірін ауыстырып жатты. Географиялық жолдардың қиылысында ХІХ ғасырға дейін 
қалған Шығыс Қазақстанның географиялық аренасында, олардың тағдырына әсер еткен 
көші-қонның ғасырлық мәні бар. Құрлықтың бұл бөлігінде Еуропа және Азияның 
мәдениеті бірге және қатар, араласа дамыды. Жер ана көптеген ғасырлар бойы ұзаққа 
созылған тыныштық дегенді 
білмеді, оңтүстік пен шығыс 
арасындағы көшпенділердің тол-
қыны дәл осы жерде өтіп жатты. 
Қақтығыстар мен қантөгістердің, 
қанды жорықтардың жиі болуы 
себепті Қазақстандағы шығыстың 
этникалық бейнесін қалыптастырған 
халықтар бірде пайда болып, бірде 
жойылып кетіп жатты. Қазіргі 
уақытта Шығыс Қазақстанда салт-
дәстүрлері, діни көзқарастары және 
мәдениеті әрқилы 100-ден астам 
түрлі ұлт өкілдері тұрады.

Қалай болмасын, тарихтың 
жады мықты, бірақ ұмытылуы тез 
болатын кездер жайлы мысалдар 
аз емес. Ата-тегін, тарихи 
оқиғаларды ұрпақтары ұмытпау-
лары үшін аңыз-ертегілердің, 

Ежелгі тас мүсіндер
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айтыстардың, күйлердің, поэмалардың, әңгімелердің, өлеңдер мен әндердің үлесі үлкен. 
Біздің облыста да аймақ тарихында орны бар көптеген талантты адамдар болды. Адам-
дар әлемі «Айна артындағы ел» сияқты – ғылым мен өнер шеберлері, шешендер, зер-
герлер қолынан шыққан, өткенмен байланысты ғажайыптарға толы. Осы адамдардың 
есімдері – біздің өлкеміздің мақтанышы.

Бір шетелдік танысым – голландиялық ғалым-натуралист, ондаған әртүрлі елдерде 
болып, іс жүзінде бүкіл жер шарын аралағаннан кейін: «Мен Антарктиданың қандай 
екенін білмеймін, онда болмадым, бірақ Тибет және Шығыс Қазақстаннан артық, 
ешқандай қызық жердің жоғын жақсы білемін» – деп айтты. Шетелдік, жағыну үшін 
емес, ешқандай бояу қоспай, шынын айтты. Бұл өлкені бір ай аралап, көргенін түсініп, 
ұққаннан кейін айтты. Кейін екінші рет келгенде онысын тағы растады. Осы жерде туып 
және өмір сүретін бізге не қалады? Өз отанын керемет сүйіп және мақтан ететін басқа 
өлке бар ма, жоқ па мен оны білмеймін.

ТАҒЫ БІРАЗ ӨТКЕН ШАҚ ТУРАЛЫ 

Біздің дәуірімізге дейін қазақ даласында сары шашты, көгілдір көзді ғұндар немесе 
үйсіндердің тайпалары көшіп-қонып жүрді. Оларды ішкі даладан жер бетінен жойды. 
V-VII ғасырларда Христос рождествосынан кейін, ғұндар жойылып кеткен соң, ХХ 
ғасырдың ортасына дейін түрлі түркі тайпаларының үзіліссіз даму қозғалысы жүрді. XV 
ғасырдың ортасында түркі тілдес халықтар, сол заманда орыстар «қырғыздар» деп атаған 
қазақтар – тарихи аренаға дербес саяси күш болып шығады. Кейінірек, құдіретті Алтын 
орда түпкілікті ыдырағанда, оның батыс бөлігіндегі «қырғыз-қайсақ» деп аталған 
көшпенділердің одағы – Абақ-Керей, Найман, Қыпшақ, Алшын, Арғын тайпаларынан 

құрылды. Наймандар Орхон және Ертіс 
өзендерінің арасында көшіп жүрді. Ал ХV 
ғасырда Шыңғыс хан мен Батый жорықта-
рына байланысты тартыстардың күшімен 
Оңтүстік Алтай, Қара Ертіс баурайында 
Керей тайпалары қоныстанды. «Абақ-
Керей арасында, – деп жазады А. Мин 
– баяғы заманда батыс германдық тайпа-
лар – жоңғарлар келгенге дейін, Тяньшан 
маңы мен Алтай маңындағы далалық жерін 
олардың ата-балалары қоныстанған деген 
пікір бар. Сол себепті олар бос жатқан ата-
баба жеріне оралатын болып шешті. Сол 
кезде Қытайды Цинн Маньчжур әулеті 

биледі. Цинь билігі аспан асты елі империясының бодандығына Абақ-Керейді қабылдауға 
қуана келісті. Тек жыл сайын мыңдаған арнайы үйретілген жылқы жеткізіп тұруға міндетті 
болды. Ия, үйретілген жылқы. Өйткені маньчжур-қытай сарбаздары шабандоздар ретінде 
танылмады. Осылай Абақ-Керей Қара Ертіс жерлеріне көшіп келді». (Қара Ертіс. Ал-
маты, 1982).

Сіз білеСіз бе:
Қалмақтар деп Алтайдың оңтүстік 
бөлігін мекендеген малшы тай-
паларды орыстар қателесіп ата-
ған. Олар алтай халықтарынан 
құралған – алтайлықтар мен тө-
лең гіттер. Олар тілдерінің және 
тайпалық туыстығына қарай емес, 
киімдерінің ұқсастығына қарай 
аталған.
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Уақыт заңдылығы бойынша жылдар ғасырға ұласады және осы барлық тарихи 
мерзім ішінде Ертіс пен Каспий арасындағы кең далалық жер бейбітшілік пен тыныштық 
дегенді әлі білген жоқ. Жерді басып алу және байлық пен дәулетті аңсағандар түкпір-
түкпірден шапқыншылықтарын тоқтатпады. XVII ғасыр басталады. Жоңғарлар өздеру 
жаулап алған алып аймақта тұрады. Үлкен орда мен Ортаның тәуелсіз бір бөлігі және 
Кіші орда Ресей шекарасына, солтүстік-батысқа қарай жылжыды. Жоңғар хандығының 
бұл кезеңде күш-қуаты артады. Оның шекарасы Алтайдан Семей облысының оңтүстік 
бөлігі арқылы Каспийге дейін созылып жатты. 1759 жылы олар қазақтардың тайпаларын 
шабуылап, оларды солтүстік-батысқа қарай тықсырды. XVIII ғасырдың ортасында 
қытайлар жаугер жоңғарларды қуып шығады.

ХVIII ғасырда, жоңғарлардың қазақ руларын қудалауынан дала өлкесіндегі қазақ 
тайпаларының басым бөлігі ерікті түрде Ресей бодандығын қабылдайды. ХІХ ғасырдың 
басынан бастап үкімет кабинеті осы өлкенің ішкі нығаюына күш жұмсайды. 1860 жылы 
Ресей өзінің ескі көршісі – Қытаймен шай, фарфор бұйымдарын сатып «айналымы 
мықты» сауда жүргізеді. Олар Оңтүстік Алтайдан Қара Ертіске, Зайсаннан Тарбағатай 
арқылы Тянь-Шаньға дейін жердің бөлігін Ресейге бөлу бойынша келісім-шарттар жаса-
сады. Тарихтың осы кезеңінде өлкені отарлау басталады, жергілікті халық тұратын 
маңның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында орыс шаруалары содан кейін сарбазда-
ры аймаққа қоныстана бастайды. 

Осы жерді мекендеген тайпалар мен халықтардың көшіп-қонуы туралы анықтаманың 
қысқаша тарихы осындай. Халықтардың тағдыры миллион жыл бұрынғы тактика мен 
стратегияны қайталады. Бірақ, ол кезде Еуропа мен Азияның әр жерінен өсімдіктер мен 
жануарлар келіп таралған еді. Дегенмен, географиялық жағынан әртүрлі шалғайдағы об-
лыстардан көшкен келімсектерді яғни флора мен фауна патшалығы өкілдерінің таралуын 
халықтың қоныстануымен салыстыру оғаш болып көрінуі мүмкін, бірақ параллель жүргізуге 
болады.

3 маусым 1999 жылы таратыл ған Семей облысының бұрынғы аумағын Шығыс 
Қазақ станға қосқаннан кейін, Еуразиялық континенттің географиялық орта лы ғы дала 

Шығыс Қазақстан



58 Щербаков Б.В.

кеңістігіне оңтүстікте жаңа шекара аумағы (293 мың шаршы км) Қытайдан, солтүстігінде 
Батыс Сібірдің жазығына дейін орасан зор аумаққа кірді. Батыстағы жердің басым 
бөлігінің бедері қазақтың ұсақ жоталарын құрады. Облыстың шекарасына оңтүстік-батыс 
Алтай деп аталатын Қазақстандық Алтай кіреді. Жер қойнауы байлығына сәйкес батыс 
бөлігі – Батыс Алтай – Кенішті Алтай деп аталды; оңтүстікке қарай, Нарым және 
Бұқтырма өзендерінің артында  әдемі таулы өлке – Оңтүстік Алтай бар. Нарым жотасы 
Оңтүстік Алтайдың солтүстік-батыс бағыты нан басталып, Ертіс арнасы қиылады, сол 
жағалауында Қалба жотасымен жалғасады.

Шығыс Қазақстан облысының жаңартылған шекарасы байып, тартымды бола түсті; 
физика-географиялық сипаттамалары күрде ле ніп кетті және әрине, географиялық және 
экологиялық жағдайлары қосымша түрленді. Егер жоғарыдан қарасаң аумағы ландшафтық 
әртүрлі мозаикадай әсер қалдырады. Өзара ірі апандармен, ескіліктің мөрі бар бейнеде 
көз тартарлық жазығымен, тау сілемі шешілместей байланған. Оңтүстіктен-батыстан 
Орталық Қазақстанға қарай дала және шөлейттің ландшафтысы алдыңнан ашылады. 
Еуразия картасында Шығыс Қазақстан Тынық және Атлант мұхиты жағалауларына 
Солтүстік мұзды және Үнді мұхиттардан бірдей алыс қашықтықта жатыр. Сондықтан 
өлкенің аумағын флора мен фауна түрлері мен типтерінің өкілдері қоныстанған тарихи 
орын ретінде теңіз портымен немесе үлкен қиылыстың трансшекаралық жолдардың 
қиылысымен салыстыруға болады.

Шығыс Қазақстанда Палеоарктиканың әртүрлі бөліктерінің кейбір өсімдіктері 
мен жануарларының таралуы
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Географиялық тұрғыдан өлкенің тартымдылығы аса бай ландшафтардың әртүрлі-
лігімен ерекшеленеді. Шектес аумақтардың, мәселен Оңтүстік-Батыс Сібірге тән 
балшықты участоктар, Моңғолия және Қытайдың шөл және шөлейттер аймақтық ланд-
шафтына кіреді. Облыстың оңтүстігінде орналасқан Сауыр-Тарбағатай жоталары солтүстік-
шығыс бөлігінде Тянь-Шань, Жоңғар Алатауымен түйіседі, мұндағы ландшафттар 
көршілес жоталардыкімен бірдей бірақ шекарадан тыс жатыр. Оңтүстік таулардан Қазақтың 
кең де сайын даласы басталады. Бірақ, елдің шығысында таулар, дала және ормандар 
қандай биік орында болса, шөл – құмды, сазды, тасты, биік таулы аумақ та сол шамада. 

Шақпақтасты-балшық тақыр

Орталық Азиядағы солтүстік үлгісіндегі құмды тақыр – Айғырқұм
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Осы жердің табиғи жағдайларының әртүрлілігі өткен шақтағыдан кем емес био әр түр-
лілікті қалыптастырып, қайран қалдырады.

Оңтүстік аудандардың шөл және шөлейтті жерлері, әсіресе Зайсан шұңқырының 
сазды, тұзды, құмды фрагменттері Орталық Азияның экстремалды жағдайларына 
бейімделген сексеуіл, бүйеөрген, жүзген, алабота, жас ұлан, бірқатар түрлі тұзшөптер 
сияқты көптеген басқа да өсімдіктердің өскен ортасы өз табиғатына сай жарамды болып 
шықты. 

Кесірткелер, домалақбастылар, геккондар; жылан, жолақты абжылан, оқжылан 
Азияның солтүстік типті шөліндегі фауна өкілдері болып табылады. Орталық Азия дала-
сы және шөліндегі құстар – дуадақ, саджа, қарабауыр қасқалдақ, шымшық басқа да 
торғайлар оңтүстік ландшафтарға тән. Олардың барлығы аймақтың қатаң, кілт өзгеретін 
континенталды климатында өмір сүруге тамаша бейімделген.

Естеріңізге сала кетейік, шамамен екі ғасыр бұрын Зайсан қазандығында жануарлардың 
аса маңызды түрлері – қос өркешті жабайы түйе, жабайы Пржевальский жылқысы, 
құлан, киік, қарақұйрық; әртүрлі қосаяқтар, жейрандар тағы онға жуық және басқа да 
шөлейт фаунасының өкілдері сақталған.

Зайсан маңындағы шөлді құдіретті Алтай тауы тас қабырғадай қорғап тұр. 
Оның беткейлерін қарағай, балқарағай және самырсын орманы жауып тұр. Ұсақ 

жапырақтылардан қайың, көктерек, терек, шетен және басқалар кездестіреміз. Орманды 
зонада Сібір, тіпті Қиыр Шығысты алып жатқан орманды зонада сол аймаққа тән шөп 
өсімдіктер бар. Омыртқалы жануарлардан сібір аумақтарына тән бұлғын, құну, құдыр, 
бұлан, сібір ешкісі сияқты түрлер мекендейді, үшкірбетті бақа, тірі туатын кесіртке де 
кездеседі. Құстардың – бұлдырық, сұр құр, кейбір үкілер, орман торғайлары сияқты 
түрлерін байырғы сібірліктер деуге болады.

Оңтүстік Алтайдың Тайгалы орманға ұласып жатқан таулы қырлары
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Тау жоталарының орман белдеуінен жоғары шекара мұздықтар мен қар басқан 
алаңқайлары, тастар мен қиыршық тас шашылған альпілік өсімдіктердің небір түрі бар 
жамылғыны жамылып алған. Бұл жерде мұздықтар азая бастағанда Заполярьеден 
әкелінген кейбір жануарлар мен өсімдіктер түрлері таралыпты. Оларға үлпілдек қамыс, 
ағаштардан дөңгелек жапырақты қайың, бұғы жейтін мүк, кейбір талдар және басқа да 

Тақыр Биік таулар

Бұталар Аралас ормандар

Бетегелі-алуан шөпті алқаптар Тайга
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альпілік шөптесін өсімдіктер жатады. Таудың альпілік белдеуінде Сібір, Заполярье, 
Тибет, Тянь-Шань, Жерорта теңізі, Еуропаның өмір сүруге болатын аумағында ақ және 
тундралық құр – тауықтар, шілдер мен құстардың басқа да түрлері бар. 

Облыстың солтүстік-шығыс шекарасында, Ертіс маңында, далалық жер өзінің сән-
салтанатымен ерекше тартымдылығымен көз қызықтыратын таспалы (реликті) ежелгі 

Тау көлдері Биік тау алқабындағы шалғындар

Тау алқаптарының орманды 
формацияларға көшу зонасы

Дала көлдері                                                                                                                                          

Алтайдың таулы өзендері Риддер маңындағы реликтілік орман
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заманғы алаңқайлармен, өркеш-өркеш құмдармен алмасып жатады. Қарағайлы ормандар 
Ертістің екі жағына бойлай Батыс-Сібір ойпаты ормандарымен жалғасып, солтүстік-
батысқа қарай кетеді. 

Бүркіт ұшатын биіктен қарау мүмкін 
болса, қар басқан алаңдарды, ормандары 
мүлгіген, тұман басқан тарау-тарау жота-
ларды, басқа да сұлулығы естен тандыра-
тын керемет көріністен көз алмас едің. 

Бұл жерлерді биік таулы аймақтың 
климатына бейімделген, біздің кеңістіктегі 
теңдессіз өсімдіктер мен жануарлар 
мекендейді. Бірінші кезекте, олардың 
қатарына қар мен тау шыңының патшасы 
– барысты жатқызуға болады. Ол сібір текелері жайылып жүретін тауды мекендейді. 
Бұл жерде халық арасында тау күркетауығы деп аталған, ғылыми атауы – алтай ұлары 
бар. Тау үстіндегі аспанда бүркіттер қалықтайды, қызыл тұмсықты, сирек кездесетін 
сарытұмсықты альпілік торғайларды; қызылбауыр қызыл құйрық торғай, гималай және 
сібір құнағы сияқты басқа да (Оңтүстік Азия және Еуропаның таулы аймағына тән 
құстар) құнақтарды кездестіріп, таудың бас игізер ұлылығы мен құдіретін сезінуге бола-
ды. Дәл осы адам аяғы баспайтын жерде, қатаң да экстремальды түрде ағып өтіп 
жатқан өмірдің бір сәттік екенін түсініп, биік таулы аймақ табиғатына ерекше қарап, аспан 
астындағы әлемді сақтай білудің маңызы миыңа жетеді. 

Оңтүстік Қытай шекарасында бұлтпен таласқан Сауыр және Тарбағатай, арасында 
Маңырақ жотасы төменірек жатыр. Сауыр тауларында жапырақты тұмса орман ішінара 
кездеседі. Жотаның солтүстік-батысы екі жарым мың метр дерлік биікке көтерілген жер-
де, мүлдем ормансыз Тарбағатай мен бұл тау жүйелеріне қарасты Маңырақ жотасы 
Зай сан қазандығын Шілікті тауынан бөліп жатыр. 

Шығыс Қазақстанға Зайсан, Алакөл, Сасықкөл, Марқакөл, Рахман, Қаракөл... 
сияқты ішкі ірі көлдердің көптігі тән. Өлке көп суымен ерекшеленеді. Оның аумағында 
мыңдаған өзендер мен жылғалар, жылым-бұлақтар бар. Ертіс, Бұқтырма, Оба, Үлбі, 
Хамир, Шар, Аягөз және басқа да өзендер аймақтың ең ірі су артериясы болып саналады.

Облыста шығыстан және оңтүстікке орай салынған тау-кен құрылыстары басқа 
тараптарға жол ашады. Еуразия континентінің әр түкпіріне тән табиғат көрінісі осы жердің 
ландшафтымен әдемі тіркесіп, аумақты континент көлемінде ерекше аймақ санатына 
кіргізеді. Бұл бірегейлігі, ең алдымен, зоогеографиялық критерийлерге сай негізделген: 
мұнда Еуропа, Жерорта теңізі, Орта Азия, Тибет, Оңтүстік, Орта және Шығыс Сібір, 
Қиыр Шығыс, Заполярья, сондай-ақ Моңғолия және Қытай солтүстік бөліктерінен 
әкелінген әртүрлі типтегі өсімдіктердің түрлері мен әртүрлі жануарлар – бауырымен 
жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілердің ескі шекаралары өтеді. Бұл өсімдіктер мен 
жануарлардың болуы осы жердің басты ерекшелігін алыс географиялық аумақтардағы 
байланыстан білінетін теңдесі жоқ бірегей табиғи-тарихи тағдырын көрсетеді.

600-ге жуық омыртқалы жануарлардың (балықтар, қосмекенділер, бауырымен 
жорғалаушылар, құстар мен сүтқоректілер), өсімдіктердің үш мыңнан астам түрлерінің 
араласуы осыған дәлел. 

Сіз білеСіз бе:
Мұздақтардағы, айсбергтерегі, қар 
жамылғылары, теңіз және жер 
асты мұздарындағы және Жердің 
атмоферасындағы мұздардың жал-
пы мөлшері – Жер бетіндегі ең 
көп таралған тау тынысы болып 
табылады.
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Еуразияның картасын дағы Шығыс Қазақстанның ерекше географиялық орны туралы 
тақырыпты жалғастыра отырып, континенттің сол түстік бөлігіндегі ірі табиғи аймақтардың 
орталығы екен дігін естеріңізге сала кетейін. Тап осы жерде тау мен дала, шөл және ор-
манды дала мәңгі қол ұстаса түйісті; осы жерде ежелгі дәуірлік апаттар кезіндегі «байырғы 
көшпенділер» – жануарлар мен өсімдіктер тарихи қоныс аударуының бағыттары сәйкес 
келді. 

Осы жерде ботаникалық және зоологиялық патшалықтың генетикалық бір-біріне 
жақын жүйелі топтары бір-бірімен кездесті. Ендеше, Дүниежүзілік топан су басу кезінде 
әлемнің әртүрлі бөлігінен жиналған жануарлар мен өсімдіктер сақталып, тірі қалған Ной 
кемесімен осы өлкені қалай салыстырмайсың. Мұндай тарихи көші-қонның ірі жолдары 
қиылысында ғана болатын жағдай. Жаратылыстану – тарихи себептері аталған 
территориядағы кейбір өсімдіктердің жаңа түрлерінің пайда болуына септігі тигізгені да-
усыз. Осылайша, Шығыс Қазақстанды орналасу ерекшелігімен Еуразия құрлығындағы 
Географиялық қиылыс деп атаймын, бұл ерекшелік әлем көлемінде Жер ғаламшарының 
белгісіз континенті немесе шағын континенті деген атауға салыстырмалы түрде құқық 
береді. 

оСАЛ БУЫНДАРЫ 

Табиғат тақырыбын жалғастыра отырып, бізде жануарлар мен өсімдіктер әлемінің 
бай екендігін, шындықты, оның өткенін біле тұра, солай болу керек сияқты қабылдаймыз. 
Бұл туралы жиі, барлық жерде және мақтанышпен айтамыз. Бірақ, сонымен қатар бұл 
жерде мекендейтін көптеген материяның тірі формасының аса қауіпті және екіұшты 
жағдайда тұрғанын біле бермейміз. Және, ең алдымен, шеткі шағын ауданда мекендейтін, 
ия болмаса ғылыми әдебиетте «оқшауланған» деп аталатын микропопуляцияға яғни, 
кішігірім дақ сияқты болып таралған ошақтарына қауіп төніп тұр. Бұл өсімдіктердің 
кейбіреулері шағын қопаларда өсетін түрде кездеседі немесе жекелеген ағаш түрлерінде 
ғана сақталған. Мысалы, Зайсан қазандығындағы тораңғы, немесе түрлі жапырақты те-
рек; Қызыл құм барқандарындағы құм бозқарағаны, Ивановка жотасындағы альпілік 
қамыс, Алтайдың таулы ормандарында кездесетін басқа да көптеген түрлері.

Өте шектелген аумақтарда, не жекелеген құстардың ұяларында саусақпен санарлық 
түрлері, шағын колония, топ болып жүретін жануарлар бар. Оларға: жылан жегіш бүркіт 
жатады. Одан барлығы 1-3 жұп қана қалыпты. Немесе үлкен дала бүркітін; сүтқоректілерден 
– тас сусарын, шұбар күзенді, алтай арқарын, Қалбы арқарын сол азайып бітуге 
қалғандарға жатқызуға болады. Сондықтан кез келген адам тарапынан жасалған қастандық 
немесе зілзала апаттары оларға қауіпті. Мектеп оқушысынан бастап әрбір аңшы мен 
қойшы, жоғары шенді шенеуніктердің барлығы бұл туралы білулері керек. 

Құрып кету қаупі төніп тұрған сирек кездесетін түрлеріне қатысты қалыптасқан 
жағдай әрине, алаңдатады. Бұл өсімдіктер мен жануарлардың ерекшелігі, биоәртүрлілікті 
сақтауға бағытталған стратегиялық бағдарламаларды әзірлеу кезінде басты назарға алы-
нуы тиіс.

2009 жылы жүргізген менің жеке санауым, жануарлардың әрбір 4-5-ші түрі және 
өсімдіктердің әрбір 10-12-ші түрі өте ауыр жағдайда екенін көрсетті, ал кейбіреулері 
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мүмкін қазірдің өзінде толық жоғалып кеткен де шығар. Соңғы жылдары жүргізілген 
ғалымдардың есебі бойынша, әр тәулік сайын Жер бетіндегі түрлердің 100-ге жуығы 
құрып барады, бұл қауіп мүмкін біздің облыстың биоалуантүрлілігіне де қатысы бар бо-
лар. Мұндай табиғи жағдайлар тіпті аздаған өзгеріске қатысты туындауы мүмкін, сондай-
ақ ормандарды шабу, жерлерді жырту, өрт, аңшылық пен заңсыз ату сияқты адамдар 
тарабынан ойланбай, есептелмей жасалынатын әрекеттердің кесірінен болады. Жойылып 
кету алдында тұрған түрлерден басқа, өз дәуірінің гүлденуін бастан өткеріп, енді құрып 
кету қаупі төнген бұрыннан келе жатқандары әлі де бар. Олар біздің дәуірімізде өздерінің 
соңғы панасын тапты, адам аяғы баспайтын, шектеулі алаңдардағы көз түспейтін 
бұрыштарға тығылып қалды. Ол таулы қыраттардың беткейлері, биік құздар мен шыңдар, 
шатқалдар сияқты жекелеген жерлерде өздерінің соңғы тарихи дәуірін бастан кешіріп 
жатыр. Мәселен, өткен кезеңдегі Алтай тайгасында болған қарапайым ғана құрды алсақ. 
Орнитолог М.А. Кузьминаның деректері 
бойынша, Лениногор ауданында (Риддер 
қ.) соғысқа дейін Оба өзенінің жоғарғы 
ағысында Уба бір таңда 10-15 құрды аулап 
алуға болатын еді. «Ивановка жотасында 
(Лениногор маңындағы) көктемгі көші-қон 
кезінде аңшылар сондай көп құрларды ау-
лап алатындары сонша, арбалап таситында-
рын айтып отыратын». 

Біздің облыстағы сирек кездесетін 
өсімдіктер мен жануарлардың арасында 
эндемика, яғни, осы жерде ғана өсіп, 
қалыптасқан, әлемде басқа ешқандай жер-
де кездеспейтін түрлері бар. Олардың 
қазіргі өсіп, мекен еткен, таралған жағдайына көз жүгіртіп қарасаң, адамның тікелей және 
жанама әсері мен қысымының барлығын көріп, алаңдай бастайсың. Осы жолдарды жа-
зып отырғанда солардың кейбіреулерінің құрып кеткен де болар. Осыған байланысты 
біздің тарапымыздан олардың жай-күйін тұрақты қадағалау болмаса құриды, табиғатта 
оларды инвентаризация жасап (түгендеу жүргізу) және осы мәселелерді ақпарат құралдары 
мен баспасөзде көтеріп, тиісті инстанцияларға жеткізу керек. Тіпті, кейбір ғалымдар ара-
сында жойылып кету қаупі төнген жануарлар тағдырына алаңдаушылықты басып, 
білместікпен «Жануарлар әрқашан жойылып кетіп отырды, бүгінде осындай заңды про-
цесс жүріп жатыр» дейтін пікірді айтушылар бар. Иә, бір қарағанда солай сияқты. Бірақ 
айырмашылық бар, мыңдаған немесе миллиондаған жылдар бойы, ұзақ тарихи кезеңдерде 
немесе жаһандық апаттардың салдарынан ғана жойылды. Бірақ, ол кезде Жер бетінен 
қазіргідей бір тәулікте шамамен 100 түр құрып кетпеген. Міне, осы жерде қандай да бір 
пікір айтып, дауласудың реті жоқ, ойлану керек. 2006 жылы Майами мейрамханалары 
үшін 20 миллион түрлі, тіпті сұлыкеш, шымшық, бұлбұл... сияқты ұсақ құстарға дейін 
ауланғанын айтудың өзі жеткілікті. Ал 2008 жылы – Кенияда (Африка) осы мақсаттар 
үшін шамамен 100 миллион құс ауланған. Қызғыш құстың ұсақ түрлерін ерекше мейрам-
ханаларда тамақ талғағыштардың алдына асқан талғампаздықпен жасалған, қуырылған 
және буға піскен күйінде жеңсік ас ретінде ұсынды. Олардан «Бұлбұлдың тілі» деп 

Сіз білеСіз бе:
Халықаралық ғылыми қоғамдас-
тық ғаламшарда небәрі оншақты 
данасы қалған жануарларды 
сақтап қалуға тырысуда, олар: 
суматрандық мүйізтұмсық (Сума-
тра аралы), испан барысы (Ис-
пания, Италия), көгілдір ара 
тотықұсы (Оңтүстік Америка) 
және үлкен жұмсақ денелі тасбақа 
(Қытай).
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аталған консервілер жасады. Сол себепті, олардың құрып кетуін қалай ғана тарихи про-
цесс деп айтуға болады. Күллі тіршілік иесіне, табиғатқа қарсы адамның көз алдымызда 
жасаған «геноциді» – қырып-жоюы демеске амал жоқ. Браконьерлікті айтпаған күннің 
өзінде, аңшылық, саят құру деген түсініктер өлтіру, қырып-жою деген ұғыммен алмасты, 
адам қызығы кеткенше, бұл жерде құрып-біткенше ойыншық сияқты олармен ойнады. 
Соңғы кездері аңшылықты насихаттаған «Аң және балық аулау» телеарнасы тұрақты 
жұмыс жасай бастады. Олар 5 километр қашықтықтан аң-құстарды атып алуға мүмкіндік 
беретін винтовкалармен, аң-құстарды атып алып, мәз-мәйрам болып жатқандарын 
түсіреді. Ол аз десеңіз, пілді, енекені, бұғыны, қабыланды немесе арыстанды, суырды 
немесе шілді атып өлтірген қандықол қарақшыны батырлардай көрсетеді. Ал, шын 
мәнінде: ақшасы қалтасына сыймағандар ерігіп жүріп, қызық үшін, жануарларды қырып, 
тайраңдайды. Сонымен қатар, өлтірушілер өз қатарына әйелдерді де тартады. Олар елік 
пен тау арқарын атып өлтірген аңшының атына мақтаулар айтып, балалардың құлағына 
аңшылық туралы құя береді. Ақша үшін әлемдік қазынаны тонап, аңшылардың аяғының 
астына лақтырып тастаудан сұмдық ештеңе жоқ. 

Әрине, бұның барлығы адамның сау психикасын бұзып, ақыр соңында адамның 
барлық тіршілік иесіне деген, тіпті адамдардың өзіне қатысты қатігез қарым-қатынасты 
қалыптастырады. Бірақ адамды заңдар қорғайды, ал заңдар жануарларды қорғамайды. 
Барлық континенттерде дәлдеп алыстан ататын қарудың небір түрімен қаруланып, жерде 
жыбырлағанды, аспанда ұшқанды жібермей атып қырып тастайтын, соны саудалап пайда 
табатын өздерін табиғат сүйгіш әуесқойлар деп атайтын қанішер саудагерлер қаптап кетті. 
Қазіргі біздің уақыт, біздің кіші бауыр-ағайындарымыз үшін ақырзаманға айналды деуге 
болады. Ал, біздің кіші бауыр-ағайын деген сөз, осыдан кейін мысқылға толы кекесін 
сияқты естіледі екен. Тек қызық үшін өлтіру – түйсіксіз жыртқыштың анайы қылығы. 

Соңғы екі-үш онжылдықта: көктемдегі ұзақ жылымықтан соң суық пен қардың жа-
ууы, өткінші борандар, бораннан кейінгі төмен температура, қыстағы қалың қар жамылғысы, 
-40°С төмен аяз, құрғақшылық, сондай-ақ басқа да экстремалды ауа-райы жағдайлардың 
рөлі маңызды. 

1974 және 2008 жылы сұмдық құрғақшылық болды, 1952-1953, 1955-1956, 1967-
1968, 1986, 2000 және 2008-2009 жылдары қатты суық қыс болып, ол көктемде 
қайталап соқты. Сол себепті осы көрсетілген жылдары қыста және көктемде жергілікті 
жағдайларға бейімделген үй және дала торғайлар жазға қарай, тікелей мағынада айтқанда, 
үсіп өлді. Мектепте оқып жүргенімде (1950-жылдары), табиғатты қорғау деген түсінік 
болмаған кезде қаладағы Ертістің сол жағалауында ашыққан шымшықтарды көріп, 
қарақұмықтар немесе құмырсқа шөп бар алаңқайды қардан тазалап едім, аршылған жер-
лерге бірден жүздеген қара және мүйізді шымшықтар, дала торғайлар, шекілдектер ұшып 
келді, соңымнан қалмай жүріп аяқ астындағы жерлерді қорықпастан шұқып жей бастады. 
Олардың кейбіреулері сол, 1956-шы жылы, ең құрыса жылынып алу үшін, менің 
шекпенімнің, пимамның, жағамның қайырылған астарына кіріп кететінін қайтесің. Шөптер 
мен сым темірлерде бастары төмен салбырап қатып қалған құстарды жиі көруге болады. 
Осындай қыстарда Қазақстанның шығысында құрлардың үйір- үйірімен, сондай-ақ сұр 
құр тауықтың, кекіліктердің көптеп қырылған кездері болды.

Қарлы қыста маралдарды (арықтап азған аңдар алдыңғы аяқтарын шанаға қойып 
және қарсыласпастан жартылай жаяу, жартылай шанаға артылып жүрді) тайгалық 
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аудандардағы (Оңтүстік Алтай) ауылға әкеліп, тамақтандырған, әлденгенде босатып 
жіберді. Сондай-ақ, әбден өлуге жақындаған маралдарды шанаға салып, жақын ауылдарға 
әкелген кездер болды. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары бүкіл Маңырақ пен Оңтүстік 
Алтайда тас құрлар, немесе кекіліктер қатып қалды. Суыққа төзімді «полярниктер» – 
қарапайым шекілдеуік қатты аязда жем іздеп жүріп, қырағылықтарын жоғалтатыны сон-
дай, біз, ұлдар, оларды жалаңаш қолмен ұстап алатынбыз. Мұндай мысалдар көп. 2008-
2009 жылдың қысы осындай қатаң болды: қалың қар мен қатты аязда жейтін тамақ 
таппай қиналған көптеген аңдар мен құстарға қырылу қаупі төнді. 

1986 жылғы көктемде кенеттен күн жылынғанда оңтүстіктен ұшып келген құстар аяқ 
астынан суық түсіп, қар жауғанда қырылып қалды. Алтайдың Қазақстандық бөлігіндегі 
емен тоғайда, таудағы қарабасты шақшақ, сары шымшық, ала бұлбұл, кәдімгі суық 
торғай, жыланторғай, кәдімгі сұлы және қызылқұлақ сияқты көптеген тағы басқа да 
құстардың ұсақ түрлері сирек және өте сирек түрлерін санадық. Олардың бұрынғы санын 
қалпына келтіру үшін шамасы, көптеген онжылдықтар қажет болар. Бірақ қазіргі заманғы 
жағдайларда бұл екіталай.

Әрине, облыстағы жануарлар мен өсімдіктерге сондай-ақ, өкінішке қарай, бүкіл 
Қазақстан бойынша шығатын кең ауқымды жайпаған алапат өрт қана емес, тіпті, жәй 
ғана шағын оттың өзі ерекше зиян келтіреді. Үлкен алқапты алаңдарды шарпыған от 
шалғынды дала мен бұталар туралы айтпағанда, ормандарды толығымен жояды. Өрт 
көптеген гүлді өсімдіктерді түп-тамырымен жоқ қылды. Олардың орнында көпжылдық 
шөптер мен бұталардың мардымсыз түрлік құрамы сақталды. Нәтижесінде өсімдіктер 
мен жануарлардың сан алуан түрлері түтінге ысталып, күл болған жерлерге қайтып 
шықпады, сөйтіп олардан тұқым да қалмады. Табиғат осылай жылдан жылға адамның 
тікелей кінәсінен азып-тозып, құрып барады. Аймақтық биоалуантүрлілікті іс-тәжірибесінде 
сақтаудың осы себепте рімен санаспау – біздің уақытта қылмыс болып саналады. 
Сондықтан өз планета мыздағы көршілерімізді тірі сақтау, адамның қорғалмаған, қорғансыз 
тіршілік иелеріне деген қатігез қарым-қатынасының градусын төмендету, осы кітаптағы 
басты ұрандардың бірі..

ГЕоГРАФИЯЛЫҚ ҚИЫЛЫСТА

Қалба тау етектерін айнала, Ертістің сол жағалау бөлігіндегі күнгей жағындағы жар-
таста бірінің үстіне бірі қызық жиналған текше гранит тастар бар. Тау беткейлері негізінен 
бұл жерде алуан түрлі дала шөптерінен тұратын жамылғы жабынған, тек кей жерлерінде 
аралас ормандар мен қарағайлы ұзынша ормандардың шоғырлары кездеседі. Әсіресе, бұл 
жерлерге жартастардың шатқалдары мен қуыстарында қарағайлар жабыса өскен. Оқыс 
қимылдап, сәл үркітсең, пыр етіп ұшып кетуге дайын тұрған, түрлі адам сенгісіз кейіпте 
қатып қалған алтын қанатты құстардай болып елестейді. 

Облыстың шекарасы Қытаймен оңтүстігіндегі көкжиекті, бүркіт сияқты Сауыр тауы 
жауып көрсетпейді. Оңтүстік баурайын түрлі шөптер басып жатыр, бос жерлері тек 
қуыстар мен аңғарларында итмұрындар, тобылғылар, ырғайлар тығыз өскен. Солтүстік 
баурайын ит тұмсығы батпайтын қалың жапырақты орман тұтастай басқан. Таудың бір 
баурайларында олар қалың, енді бір баурайында тау сілемін далалық жерлер үзіп жіберген. 
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Таудың ортасы тұсында теңіз деңгейінен 3800 метр биіктікте қиян ұшын мәңгі қар мен 
мұз басқан асқақ Мұзтау кеудесін керіп, аспанмен таласып тұр. 

Оның көз жетпес ұшынан бүкір болса да айбыны мысыңды басатын, әлдебір дыбы-
стан үріккен аңдай, ұсақ шоқылары бар еркін жазық даласына қарай ұмтылған құдіретті 
Тарбағатай тауын көресің. 

Ормансыз, құрғаған және желді жағынан ол өркешті және аңғарлы болып келетін, 
құламалы құздары арбиған тістей шошайып көрінетін жарбиған жартасты таудай көрінеді. 
Таудың ең биік жерлері – оның бұлт арасына жасырынып көрінбейтін өркештері, батысқа 
қарай созылып кете барады. 

Алтай тау бөктерінен Суыр тауының табанына дейін күнге күйген сары дала керіле 
түсіп, маңғаз жатыр. Күміс жіптей жылтырай аққан Ертіс өзенінің қымбат асыл тасты 
алқасындай жарқыраған бөлігін, қоңыраулы көл деп аталып кеткен Зайсан көлі екіге 
бөліп тастаған. Қатты ыстықтан шөптері құрғап кеуіп кеткен алапат үлкен қазандық сол 
жерден жан-жаққа тарамдала жайылып жатыр. Көктемде түрлі-түске бөленген гүлді 
жасыл алаңға айналатын қазандық жаз ортасынан ауғанда сұрғылттанып, сарғайып кетеді 
де, тіпті де танымай қаласың. Қазандықтың солтүстігі мен оңтүстігінде сырғыма 
сусылдаған құмның барқындары, ал тап ортасындағы солтүстік жарты бөлігі ежелгі саз-
дан ала-құла алқа таққандай, ал қызыл алау түске бөленеді. 

Ал, күн батқанда, алқызыл алау сәулелері айналаны алқызыл түске бояп, көз жетпес 
көкжиегінде тарамдала-тарамдала, ақырындап сіңіп жоқ болып кетеді. Сол көкжиекте 
тап сол мезетте ұйқыдан оянғандай өте биік емес, жалпақ жоталар бой жазып тұрады. 

Далалықтар көбінесе сусыз кеберсіп жатыр. Жаздың ортасынан бастап кеуіп қалатын 
дала шөптерінің тамырлары сияқты, сол шағын өзендердің көп бөлігі мүлдем құрғап 
қалады. Қандай жаз болмасын, дала үні ешқашан тынған емес, онда шымшықтардың 
шықылы, шегірткелердің шырылы үзілмейді. 

Егер, Алакөл маңындағы үлкен ойпатты алып жатқан сұрғылт-сары жартылай шөлейт 
туралы айтпасақ, бұл көрініс толық болмас еді. Мұнда Жоңғар Алатау етегінен бастау 

Оңтүстік үлгісіндегі кенттер Алакөл маңынан басталады
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алатын, кеуіп құрғап қалған жазықтық, әлемнің жан-жағына тартылған аппақ дастархан-
дай жайылып жатыр. Оның ойпатты, қыратты жерлеріндегі шексіз шөптесін жазығында 
далалық ақ баттауық, тростник-қамыстар шоғыр-шоғыр болып жатыр. Әр жерде бір 
жылтырап, сықсиып аққан шағын өзендердің құламалы жағалауларында бойшаң теректің, 
жіңішке жапырақты жиделердің қамыспен 
және сол баяғы далалық ақ баттауықпен 
араласа жайылып өскен тұсы шеңгелмен, 
жүзген басқан құмды бұйра қопасына қарай 
әкетеді.

Және көкжиекке қарай тағы да сортаң 
топырақты жирен-сары далада оңтүстік 
типті ауылдар сирек болса да ұшырасып 
қалады, олардың қасында зымыран сияқты 
сұңғақ теректің түрі немесе күміс түсті 
жіңішке жапырақты жиде бұтақтары өсіп 
тұр.

Күн көзіне шағылыса жалтылдаған 
Алакөл ойпатының басты әшекейі – 
Алакөл, Қошқаркөл және Сасықкөл деп 
аталатын көлдер. Олардың жалаңаш ұсақ 
тастармен көмкерілген немесе қамыс басқан 
жағалаулары тұзды өрнектерімен жалтырап 
жатыр.

Біраз уақытқа бұлттардың қанатына жармасып, «Алтын тау» аймағына өтейік. Онда 
Ұлы Ресеймен шекаралас жерде аспан асты патшалығының патшайымындай қар шәлісін 
жамылған Алтайдың Мұзтауы бар. Одан жан-жаққа тайгалық ормандар мен биік 
таулардағы көлдер: Марқакөл, Рахман, Черновое, Бұқтырма... маржандай керіле жалты-
райды. 

Таулы қыраттар мен жоталар, ойпаттар мен қыраттар, жазықтықтар, тақыр тұздар, 
жартылай шөлейт жерлер, құмдар, қарағайлы ормандар, құз-шатқалдар, көлдер, орман-
дар мен өзендер солтүстік пен оңтүстік арқылы Сарыарқаның ұсақ таулы даласына дейін 
созылып жатыр. Еуразия құрлығының дәл ортасындағы Шығыс Қазақстан деген атауы 
бар, шағын да, жұмбақ өлкенің жалпы портреті осындай.

ҒАСЫРЛАР СоҚПАҚТАРЫНДА

Қазақстанның гректер, арабтар, қытайлықтар мен моңғолдар жасаған ежелгі 
географиялық карталарында ешқандай қалалар мен елді мекендер, бірде-бір өзендер мен 
көлдер жайлы жазылмаған. Жабайы кеңістікте пайда болған соқпақтар керуен жолдары-
на айналды. Алайда, көшпенділер бұған дейін де өзінің «жолдарын» білген, көшпелі 
өмірден түйген өз тәжірибесі мен білімін ғасырдан ғасырға өткен сайын кейінгі ұрпаққа 
беріп отырды. Ұлы Азия өлкесінің кең даласын мекендеп, аңыз жырларда айтқандай, 
жұлдызға қарап бет түзеп, жаңа аймақтарды игере берді. 

Сіз білеСіз бе:
Алтай Атланта мен Арктиканың 
теңіз ауасымен «демалады». 
Мұнда негізінен Орталық және 
Орта Азияның, тіпті шығыс 
Сібірдің ауа массасы да келеді. 
Орта Азиядан жылы, тропикалық, 
континенталдық ауа келсе, 
Моғолия немесе Шығыс Сібірден 
– Якутиядан жаңбырлы, суық ауа 
келеді. Таудың ортаңғы жағына 
қарағанда, етек жағында аяз қатты 
болады. Жалпы алғанда, Алтай 
жан-жағын жазық қоршаған суық 
«теңіз» ауасының ортасындағы  
жылы арал болып табылады.
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Ұлы географиялық жаңалықтарға жол ашқан, цивилизацияны дамытудың уақыты 
келіп жетті. Неғұрлым дамыған сайын, соғұрлым табиғат қазынасын іздеп, басқа 
халықтарды басып алуға, жаңа жерлерді жаулауға деген қызығушылық оянып, алыс 
жақтарға жүзіп барып қайтуды аңсайтындар болды. Біздің континентте де солай болды: 
жаңа аумақтарға барып, сыртқы сауданы қыздыруға қызығушылық артты, батыл да 
ержүрек адамдар белгісіз жұмбақ елдерге қарай алғашқы жолды салды. Ең алдымен, 
олар – саудагерлер мен жауынгерлер еді. Олардың артында араға жылдар мен ғасырлар 
салып, зерттелмеген жерлерге қарай қауіпті болса да, бастарын қауіп-қатерге тігіп, 
көпжылдық экспедицияға аттанғандар тұрды. Және олар негізінен зерттеушілер мен са-
яхатшылар еді. Адамның өзінің қанында жиһанкездік қасиет о бастан бар. Бұлар ғылым 
мен романтика үшін өзін құрбандыққа шалуға дайын тұратын, алған беттерінен қайтпайтын 
қайсар, ерекше адамдар болатын.

Осындай ерік-жігерлері мықты, көзсіз ерлік жасауға бара алатын, жердің батыр 
академиктерінің, рухы күшті алыптардың арқасында әлем екінші мыңжылдықтың басы-
нан бастап одан кейінгі жылдары, орта ғасырда да ұлы географиялық жаңалықтар кезеңін 
бастарынан өткерді. Бұлар – өз ерік-жігері мен рухының беріктігінің арқасында жанда-
рына жақын туыстарын, өзінің шаңырағын, сүйіктілерін жылы жақта артқа тастап, алыс 
та қиын сапарға, жаһан кезуге бар ғұмыры мен білімін, өзін арнаған ғылымның фаронда-
ры, жерді танытқан ағартушылар және стратегтері еді. Алғашқы жаңалық ашушылар күші 
тасыған жас кезінен бастап ата-даңқтың алауына саналы түрде өздерін лақтырып, 
жылдардың тезінен өтіп, сақал-шаштарын қырау басқан ақсақалға айналғанша жаһан 
кезіп жүрді.

Зерттеуші-саяхатшының рухы мықты, ерік күші шексіз. Фридрих Геблердің жол-
жазбаларынан оның Оңтүстік Алтайдағы саяхатынан кішкентай ғана эпизодтың бірін 
келтіре кетейін. «Ол Фыкалке ауылына уақытша тоқтайды, сол жерде Қытайға және 
одан әрмен таудың түкпіріне қарай барып қайту үшін сапарға дайындалып жатқанда, 
старшина кірді... Ол бұл жорыққа барудың қажетті жоқ деп сендіруге тырысты. 
Өйткені, ол ит тұмсығы батпайтын жер ғана емес, аттар жүре алмайтын қауіпті аймақ. 
Оның үстіне осындай жылдың беймезгіл уақытында тіпті, мұнда Фыкалке ауылында, 
ауа-райы ашық кезде әр түн сайын қырау түседі, ал жақын арада тағы салқындай 
түседі, Мұзтауға жақындаған сайын суыта береді. Сонымен қатар, ауа-райы жақын 
арада бұзылуы тиіс және биік таулардың басына қар жауған кезде, жүк тиелген аттар-
мен әрі қарай жылжып жүру мүмкін болмай қалады да, сол қар басқан жерде тоқтауға 
мәжбүр болады. Старшина оның алдында да маған жол бойында кездесетін жартастар 
мен батпақтар туралы айтқан болатын. Және мұндай жолға шығудан бас тарт деп 
үгіттеп бақты. Сонымен қатар, маған жол көрсететін болып, қызметке тұрған жергілікті 
тұрғындардан ешкім жолды жақсы білмейді екен. Менің адамдарым да аштан және 
суықтан тауда қатып қалармыз деп қорқып, сапарды жалғастырудан бас тартты». 
Мұндай түрлі қиындыққа толы мысалдарды барлық дерлік ержүрек саяхатшылардың 
есептерінен көптеп кездестіресіз. Тағы өз атындағы медальді Н.М. Пржевальскийге 
тапсырған императорлық Ғылым Академиясының жылдық салтанатты жиылысында 
айтылған сөздер тіпті сенімді естілді. Міне, бұл осы мәселе бойынша академияның хат-
шысы К.С. Веселовский былай деді: «Мен құшақ жетпес орыс жерінің барлық 
кеңістігінде сіздің атыңызды білмейтін білімді адам табылмас деп ойлаймын. Иә, 
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бұл келтіргенім сіз үшін, сіз білмейтін жаңа не айта аламын. Егер, мен тіпті өз 
сөзімде саяхатшының тек тапқырылығы мен алған бетінен қайтпайтын қайсарлығының 
арқасында кездескен кедергілерден өтіп, қиындықтарды жеңіп, еліміздің ешбір адам 
баспаған, зерттелмеген бұрыш-бұрыштарын аралап, қауіп-қатерді бастан кешіре оты-
рып, көп жылдар бойы бастан өткерген оқиғаларыңызды тәпіштеп айтып берсем де, 
сіздің әрбір аттаған қадамыңыз сайын жолыңызды бөгеген табиғаттың алапат 
күштерінің қандай болғанын суреттеп бере алмас едім. Ол кедергі мен қияндар 
қатарында қыбырлаған тірі жанды кездестірмейтін суығы мен бораннан көз ашпайтын 
биік асқар тауларды, аптап ыстықтан бас айналып, тынысың тарылатын, суы жоқ, 
құмды борандары бар, елсіз, шексіз шөл даланы, сайып келгенде, одан да қауіпті 
тосқауылдар – надандықты, яғни, жоқтан өзгеден күдіктеніп, сенбей қарайтын 
жергілікті халықтың дұшпандай қабылдауын, барлығын жатқызар едім. Айта берсең, 
надандық деген жиі кездесетін, жеңе алмайтын қиындық. Қақтығыс кезінде 
саяхатшының батыл әрекеті ғана оны өлімнен құтқарып қалған сәттер болды. Міне 
осындай оқиғалар кезінде хас батырдай өзін көрсете білген адам ғана мақсатына 
жетеді. Ондай кездерде саяхатшының өз жанын аман алып қалуды ғана ойламай, 
«өзімнің жинаған рухани ғылыми байлықтарымды қалай сақтап қаламын» деп қана 
ойлағанына мен сенімдімін. Біздің саяхатшылардың ғылым үшін жинаған орны тол-
мас қазына-байлықтарының құны сапар кезінде жоғалтқандармен, бастарынан өткерген 
қауіп – қатерлермен, яғни, табиғаттың алапат күшімен бетпе-бет келгенде немесе 
сусыз шөлде адасып, ия болмаса надан азиаттың пышағына ілініп өлген 
құрбандықтардың қанымен, жанымен сатылып алынды. 

Пржевальский есімі бұдан былай адамдармен және табиғаттың қара күшімен 
күресте жеңіп шыққан батырлықтың синониміндей естілетін болады, ғылымға шексіз 
берілудің үлгісі болады» . 

Бұл сөзді естіген Николай Михайлович былай деді: «Міне, мен қайтыс болған 
соң, айтылатын тамаша некролог дайын».

Тап осылай деп сондай-ақ, Антарктида, Австралия және басқа да аралдық 
жерлерді ашқан, әйгілі және батыр теңізші Джеймс Кук және көптеген-көптеген ержүрек 
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саяхатшылар туралы айтуға болады. Олардың ерліктері, жан азаптары ақындардың өлең 
шығарар кездегі шабыттануының кілті және өмірдің формуласы сияқты мәңгі жұмбақ 
болып қалды. Олар – физикалық күш-қуаты мен ерік – жігері мықты боп жаратылған 
Құдайдың өзінің ен салып, таңдауы түскен адамдардың тағдыры ерекше және шыққан 
тегі бөлек, адам қызығарлық терең білімі, қарайғанды қалт еткізбейтін қырағы көзі бар.

Еуразия құрылығында ең орталық орынды иемденген Шығыс Қазақстан – тау жо-
талары дала, көлдермен шектесіп жатқан аймақ. Тынысыңды тарылтар аптап ыстық 
қыздырған шөлі бар. Ақ қар мен мұздақтарынан суық ауа мен боран соғатын тау шыңдары, 
басқа елдерге баратын географиялық қақпадай ашық тұр. Бұның барлығы көпестер, 
ғалымдар, саяхатшылар, географтар, геологтардан басқа да жерге қызығып көз тіккен 
жаулап алушыларды өзіне қызықтырып тартты. 

Орталық Азия шегіне кірген аймаққа өте ерте заманнан ғалым-геологтар мен 
өнеркәсіпшілер ерекше қызықты. Бірақ Орталық Азия шекараларының шын мәнінде 
қандай болғанын біздің ешқайсымыз білмейміз. Одақ ыдырағаннан кейін Батыс пен 
Америка «Орталық Азия» түсінігіне Орта Азия дегенді қосқаны соны дәлелдейді. 
Нәтижесінде Азияның осы бөлігі жоғалып кетті. Өйткені, батыс мамандары солай деп 
тапқан соң, жоғалды. Енді әрқашан – Орта Азия деп айтылып, зерттеліп келген, сол 
туралы жазылып көрсетілген әдебиетке, фильмдерге, тарихқа, ақыр соңында жердің өзіне 
қалай қараймыз, оны қайда жібереміз? Егер ертең саясат пен экономикада, географиялық 
карталарында, Таяу немесе Қиыр Шығыс жоғалып кетсе, таң қалуға болмайды. 

Батыс мамандарының пікірін қолдап, олардың айтқандарына оп-оңай еріп кетеміз 
де, өткенімізді ұмытып, тарихымызды аяқ асты етеміз. Тіпті өзіміздің ұлы ана тілімізді 
көп жағдайда өзіміз де түсіне бермейтін терминдермен шұбарлап жатырмыз. Шетелдік 
терминологияны әкелуші, сол шет тілді меңгерген зиялы қауым екенін айтсақ...

Енді, өткен ғасырдың бірінші жарты жылдығындағы Орталық Азияны тынбастан 
зерттеген саяхатшы, беделді академик В.А. Обручевке сілтеме жасай отырып, Орталық 
Азия сөзінің мағынасын анықтап алайық. Владимир Афанасьевич «Орталық Азия 
түкпірінде» (1956) кітабын білімқұмар оқырмандарға арнайды: «Азия материгінің 
ішкі бөлігін Орталық Азия тұтастай алып жатқандықтан жел мен боранының көптігімен 
ерекшеленеді. Азияның бедерлі картасын қарай отырып, Орталық Азияның жалпы 
кең ойпатта жатқанын байқауға болады. Барлық жағынан биік кей жерлерде қар 
желісі жоғары ұмтылған, сондықтан тірек мұздықтары бар: Забайкалье, Шығыс және 
Батыс Саян мен Алтай таулары қоршап тұр. 

Орталық Азияның батыстағы шекарасын бойлай, Жоңғар Алатау, Тянь-Шань 
және Памир-Алай тау жоталарының тізбегі және оңтүстігінде Куньлунь, Наншань 
және Цзиньлиншань тізбегі үлкен кедергі болып, жолды бөгейді. Оңтүстікке қарай 
Тибет пен Гималай таулары оны тағы да жоғары көтереді. Тек шығыста мұндай биік, 
әрі жаппай қоршаулар жоқ. Мұнда солтүстіккке қарай 44 градус созылып, 1200-1800 
м абсолюттік биіктікте жатқан үлкен Хинган жотасы, ал одан оңтүстігіне қарай Шань-
сий тауының биік құздарына ғана емес, Орталық Азияның түкпіріне қарай еркін 
жететін Тынық мұхитының ылғалды ауасының арқасында, керек өсімдіктердің тара-
луына жол ашылды. Орталық Азияның кең ойпаты біртекті теп-тегіс емес, оны тау 
жүйелері мен жоталары барлық жағынан орналасқан биік тау тізбегі әрқилы бағытта 
бөледі». 
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XVI–XVII ғасырларда алғашқы еуропалық зерттеушілердің соқпақтары Тынық 
мұхитынан Ертіс, Зайсан және Алакөл, Сауыр және Тарбағатай арқылы өтті.

Өткен ғасырдың басында Қытай Жоңғар қақпасы арқылы өткен академик В.А. Об-
ручев осы жерлер туралы былай деп жазды: «Мен бұл ХІІ ғасырда қаптаған қалың 
орданың өтуі қиын болса да қар жамылған биік асуларды бір жағында қалдырып, 
бірінші рет Шыңғысхан ордасының Азия қойнауынан осы алқап арқылы өткенін білдім. 
Бұл, теп-тегіс даланың соңғы бөлігі еді. Орхон өзенінде Шыңғысхан ордасының аста-
насы Қарақорымнан шығып, алдымен 
оңтүстікке, Гурбан-Сайхан тауының соңғы 
бөлігін шығысқа қарай айнала өтіп, 
Моңғолия жақтағы Алтай мен Тянь-Шань 
арасынан және Жоңғар Гоби арқылы Ебі-
Нұр көліне осы Жоңғар қақпасынан 
Қырғыз даласының солтүстік-батысына 
бұрылды. Осы арқылы орданың 
қақпасынан, Моңғолия мен Жоңғарияның 
даласымен шөлінде өз соңынан ұзын да 
тегіс жол қалдырып, қырғыздардың және 
қалмақтардың даласына оп-оңай өтті. 
Сөйтіп Бұхара, Хиуа, Самарқанд сияқты 
үлкен де бай қалаларға бет бұрды. 
Солтүстік-батысқа қарай Арал мен Каспий теңізі қасынан орыс княздерінің иелігіндегі 
Еділ жағасына табан тіреді».

Моңғол ханы бағындырған басқа да солтүстік елдердің басшылары басын иіп, 
«Ұлы жібек жолымен» оның алдына барды деген мәліметтер бар. Бұл туралы ғалым-
саяхатшы П.П. Семенов жазған: «Барлық орыс князьдері, мысалы, Ярослав Всеволо-
дович (Александр Невскийдің әкесі) Александр Невскийдің өзі, Тарбағатай мен Ал-
тай арасындағы Зайсан қақпасы арқылы таулы Азияға, Еділдегі Алтын Орда арқылы 
Қарақорымға, Ертіс желісі бойымен кірді».

Бірінші кезде осы өлке туралы алынған алғашқы мәліметтер жалпылама ғана түсінік 
бергенмен, Ресей мен батыс елдерінен мыңдаған шақырым шалғайда орналасқан жер-
лер туралы сөз болғандықтан үлкен қызығушылық тудырды. Петр I қол қойған 
жарлықтардан кейін бұл өлкеге ғылыми экспедициялар аттандырылды. Олардың ал-
дына тек шеткі территориялардың географиялық, этнографиялық, ботаникалық, 
зоологиялық ерекшеліктерін зерттеудің кешендік мақсаты қойылды. Онжылдықтар өте, 
бұл орынға атақты еуропалық саяхатшылар барады. Олар өздері жасаған ғылыми 
есептерінде және трактаттарында барлығын сипаттап жазып, картаға бағыттарын сы-
зып, ал суреттерде, кейінірек фотосуреттерде ландшафттарды және экспедиция жолын-
да кездескен көзге ілерлік дүниелердің барлығын бейнелеп, тізе берген. Сол саяхат 
кезінде бірегей коллекциялар жиналған, жетекшілердің дала жазбаларында барлығы 
жазылып отырған. Кейіннен осы материалдар негізінде Ресей, Англия, Франция, Гер-
мания, Бельгия елдері тілінде кітап жазылып, басылып шыққан. «Мұрағаттық шаң» 
басқан бұл еңбектер ғасырлардан соң әртүрлі ұрпақ өкілдерінің қолында жүр, енді оқып 
жатыр. Шығыс Қазақстан табиғатын зерттеуге бүкіл өмірін арнаған адамдардың 

Сіз білеСіз бе:
Певцов және  Грум-Гржимайлоның 
1890-1891 жылдары Қытау аума-
ғындағы Долина бесовқа жасаған са-
яхатында қазақстандық Каспийдің 
жағалауындағы Қарағия сияқты, 
мұхит деңгейінен 100-150 м төмен 
орналасқан  терең Турфан ойпатын 
ашқан.   Ол Шығыс Қазақстанға 
жақынырақ – Шығыс Тянь-Шан-
ның етегіне таман орналасқан.
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қалтырған жалпы мәліметтері түпкілікті, толық зерттеудің қорытындысы емес. Шын 
мәнінде ержүрек саяхатшылардың есімдері мен тектері өте көп: белгілі ғалымдарымен 
бірге, әдетте, бұл экспедицияға әріптестер мен серіктері және басқа да мамандар енген, 
оларда өзінің ғылыми үлесін қосты, сондықтан, олардың тарихи әрекеттеріне лайықты 
баға берілгені дұрыс. Бірақ мұнда зерттеу мақсаттары мен болғандар туралы қандай да 
бір толық мәліметтерді жинау уақытты алмас та еді, бірақ ол біздің мақсатымыз емес. 

Біздің дәуірімізге дейінгі V ғасырда Ақтасты Элладада тарих пен географияның 
атасы деп танылған Геродот осы өлкеге қатысты алғашқы географиялық түсініктердің 
негізін қалады. Оның шығармаларына дейін ешкімде, тіпті оның алдында болғандар 
Кас пий теңізі шығысындағы аңызға айналған жерлер жайлы ешқандай мәлімет те, түсінік 
те болмады. 

Ежелгі географтың сипаттамаларында Грецияға бағалы метеллдарды апарған исси-
дон, агрипейлер және фиссагеттердің тайпаларының аттары аталады. Сонымен қатар, 
біздің Ертіс маңы мен Алтайды қосқанда, Орта Азия жері туралы қытайлардың бұрыннан 
білгені тарихи деректерден белгілі болды. 2000-нан астам жыл бұрын Моңғолия аумағында 
жаугер ғұн халқы көшіп-қонып жүрді. Аяу дегенді білмейтін жаугерлер Қытайдың 
солтүстік батысында жатқан жерлерді жаулап алу үшін, шапқыншылыққа шығып отырды. 
Сол уақыттағы қытай жазбаларында Мөде басқарған жаугерлердің әскерінің жорығы 
туралы жазылған. Оның жауынгерлер оны біздің заманымызға дейін 203-202 жылдары 
еңсеріп өтуі қиын, Моңғолиядағы Алтай тауынан өтіп, жолай кездескен қыпшақтардың 
барлық тайпаларын бағындырып, Ертіс пен Бұқтырма өзенінің сағасына жетті. 

Кейінірек көп уақыт өте, Батыс және Шығыс аймақтардағы халықтар Ұлы Жібек 
жолының соқпақтарымен жеткен көпестерден Шығыстан Батысқа қарай мыңдаған кило-
метрге созылған біздің өлке жайлы көп деректерді естіп, білді. Айтпақшы, Бұқтырма 
жазығы арқылы өтетін бір тармағы «Алтын» деп аталды: өйткені, бұл жерден Алтайдан 
Шығысқа және Батысқа қарай алтын тасылды. Негізінен «жібек керуендер» Қашқарияға 
және Орта Азия арасында жүрді. Жолдың солтүстік бөлігі Ертіс алқабы арқылы Қытайға, 
одан ары Еруопаға қарай кетті. Бұл жолмен ХІІІ-ХІV ғасырлар аралығында ұлы 
қолбасшылар Шыңғысхан, Батый жүрді...

1221 жылы Шыңғысхан, өзі жаулап алған Самарқандқа терең білімімен аты шыққан, 
адам өмірін ұзартудың құпиясын тапқан, қытай ғалымы Чань-Чунді шақыртып алдыр-
ды. Дана қария ұлғайған жасына қарамастан өзінің шәкірттерінің қоршауында әлем пат-
шасына қарай ұзақ жолға шығады. Оның бұл саяхаты жарты жылға созылады. 12 мың 
километрді артқа тастап, өзін күтіп отырған жеңімпаз патшамен жүздесу үшін Алтайдың 
қия беткейлерінен Самарқандқа жетеді. Чань-Чунь және оның серіктері басқа да 
қытайдың саяхатшылары сияқты жолай бақылап-көргендерінің барлығын түртіп алып 
отырады.

Уақыт өте келе бұл жол ұмыт қалады. Орыс патшасы Алексей Михайлович 1654 
жылы Қытайға өз елшісін аттандырады. Экспедицияның басшысы боярин Федор Байков 
болған еді. Андронов тайпалары қалмақтар мен алтайлықтардан сұрастырып жүріп, сол 
жолды табады. Оның экспедиция Долон-Қарағайдан Ертіс бойымен Семей қаласының 
атауына айналған «Семь палат» бекінісіне жетеді. Жолында Өскеменде кейін қалай 
Абылай кент деп аталған ламалардың ғибадатханасын салған қалмақ ханы Абылай тай-
шыны (князь) көпес Байковтың өзі қарсы алады. Бекініс туралы ол былай: «Тау-тастың 
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арасында тұрған қаланың не тастан, не ағаштан салынғаны белгісіз...» – деп жазды. 
Абылайды патшадай сыйлықтармен көмген Байков қысты осы ғибадатханада өткізді. 
Князь оған қытай патшалығына жіберсін деп 50 жылқы береді. Байков Қалба тауы 
арқылы сапарын әрі қарай жалғастырды: Зайсан көлінің жанындағы шөлдегі шағын ор-
маннан сексеуіл деп аталатын «ауыр ағашты» көреді. Келесі қыста ол Бұғаз өзенінде 
«Абылайдың егістігі» деп аталған жерде болады. Оның жолы одан әрмен тау арасындағы 
Шаған-Оба асуы арқылы Шілікті жазығынан Ресей-Қытайдан тыс Улюнгур (Ұланғайыр) 
көліне жетеді. 

Қытайға баратын жолдың толық анықтамасын 1675-1678 жылдары экспедицияға 
шыққан басқа орыс елшісі Н. Спафарий жасаған. Оның маршруты ішінара Ертіс арқылы 
өтеді: «Қарапайым жолы бар, онымен бұхаралықтар мен қалмақтар барады, ал біздің 
орыстар, басқа да адамдар, Байков және өзгелер басқа жолмен бардық», – деп жазды 
ол бұл туралы кейіннен.

ХVII ғасырда өлке бұрынғысынша халқы аз қоныстанған, жартылай жабайы күйде 
қалды. Бірақ орыс көшіп келушілер келді. Қымбат металл кенішінің ашылуымен Ресей 
тағдырына алаңдаған өндірісші Акинфий Демидов кен орындарын игеруді батыл баста-
ды. Осы уақыттан бастап Ертіс алқабы мен оның алыс, адам аяғы баспаған бұрыштарына 
патша Кабинетінің шешімімен – шахталар және зауыттарда қара жұмыс жазасы берілген 
қашқын шаруалар мен жұмысшылар тартыла бастады. Олар негізінен биліктен тығылып, 
тас қашауға жұмысқа жазылды. Бұл бас бостандығын іздеген, «тас қалаушы», (оларды 
солай деп атаған), Бұқтырманың Ақ, Тыныш, Шимай деп аталатын жабайы тас 
шатқалдарын мекен етті. Осы уақыттан бастап Сібір игеру және зерттеу басталды деп 
айтуға болады. Саяхатшылар мен зерттеушілердің жолында тұрған Алтай бұрынғыдай ақ 
дақ сияқты өзіне ерекше тартып тұрды, өйткені оның қойнауындағы қазына-байлық жай-
лы қауесет әңгіме оқтын-оқтын жаңартылып, тарап жатты. Ал кейіннен дамып келе 
жатқан тау-кен ісі мамандарын – инженерлер, геологтарды қызықтыра бастады. 

Бұдан әрі, тарихи материалдарынан білгеніміздей, Пётр патша уақытында бірінші 
болып Шығыс Қазақстанның Ертіс – Зайсан көлінен бастап, басқа өңірлерге И.Д. Бух-
гольц және онымен Густав Ренаттың экспедициялары келе бастады. Соңғысы Полтава 
шайқасы кезінде тұтқынға түсіп, Тобылға жер аударылған еді. Жағдайларға байланысты 
Шығыс Қазақстанға сапары кезінде ол (1716-1733 жылдары) қалмақтардың хан орда-
сында 17 жыл тұтқында болды. Густав Ренат көшпенділерге металдан зеңбіректер мен 
пушкалардың ядро-оғын құйып жасауды үйретті. Тұтқыннан қайтқанда саяхатшы өзімен 
бірге Жоңғарияның картасын алып кеткен. Осылайша пайда болған алғашқы картаға 
Шығыс Қазақстан жері енгізіліп, жарияланды.

Петр патша уақытында 1721 жылы Мессершмидт экспедициясы осы өлкемен өтті. 
Оның қатысушылары баға жетпес жаратылыстану-ғылыми материалдарды жинады, 
этнографиялық сипаттама жасады. Тарихшы Ж. Миллер басқарған, жаратылыстанушы-
лар Ж. Гмелина және Т. Крашенинникова қатысқан басқа ғылыми экспедиция осы жер-
де бай этнографиялық материал жинады. Сол уақытта жаңа өсімдіктердің бейтаныс 
түрлері жинақталған ботаникалық коллекцияларға үлкен назар аударылды. Аталған экс-
педиция Барнаул – Змеиногорск – Өскемен – Семей бағыты бойынша жүріп өтті.

Атақты саяхатшы П. Паллас өз атын біздің өлкенің тарихымен байланыстырады. 
1771 жылы ол экспедиция Алтайдың батыс сілемінде, сол кездегі қаңыраған Өскемен 
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қаласында болды. Мәскеу университетінің түлегі, кейінірек маркшейдерге айналған 
П.И. Шангин Алтайдың ішкі бөлігіне еніп, түрлі-түсті тастар мен қымбат бағалы 
металдардың кен орындарын іздеуге мұрындық болды. 1786 жылы және тағы 1796 
жылы ол бірінші рет қазіргі Рудныйды немесе Батыс Алтайды сипаттай алды. Ол 
Бұқтырма өзені бассейні маңынан геология, география, ботаника бөлімдері үшін жеткілікті 
мөлшерде бай материал жинау мүмкіндігіне ие болды. 

Алғашқылардың бірі болып, Петербург ғылым академиясының мүшесі И. Сиверс, 
көптеген жылдар бойы емдік қасиеттері бар рауғашты іздеуге көп жыл уақытын арнады. 
Сол кезде Қытайдан Еуропаға рауғашты тасыды. Сиверс оны Сібірден іздеген және тек 
1792 жылы Өскеменге келіп, Бұқтырмаға барады. Бұқтырма бойымен жүріп, Быково 
ауылына жетеді. Сөйтіп, ол жерден кәдімгі Алтай рауғашын табады. Бірақ, ол іздеген 
тибет түрі емес еді. Келесі жылы ол Семейден дейін Өскемен бағытымен жүрді. Ғалым 
Сары Таудағы Күршім жотасына жеткен, одан шығып, Марқакөлге, Зайсан көліне дейін 
әрі қарай Тарбағатай жотасына жеткен.

Алайда, оны қызықтырған Тибет рауғашы шамамен 100 жылдан соң ғана табылды. 
Шамамен 1872 жылы Қытайдың Куку-Нор өзені аумағында рауғаштың бұл түрін 
Н.М. Пржевальский тапқан. 

Өскемен қаласына қарсы, Ертіс өзенінің сол жағалауында қазірге дейін «Айырбас 
орны» деп аталған жерде Орта Азия мен Парсы жағалауынан келген «азиаттық» керу-
ендермен жергілікті халық арасындағы сауда қызу жүрді. 

Өскемен қаласынан шамамен 40 шақырым жерде салынған тауларында, Қалба 
тау сілеміндегі тарихи ескерткіштерге қатысты әңгіме айтқанда Абылай кент монастырі 
туралы айтпаса болмас. Бұл орын, бізге жақсы таныс. Алғаш рет қираған осы 
ғибадатхана орнын Өскемен қаласының негізі қалаған 1720 жылы орыс солдаттары 
тапты. Қалашық тау аңғарында болған, жан-жағы тас қабырғамен қоршалған. Бір 
жағы жартасқа тіреледі. Қоршаудың ішінде пұтқа табынушылардың ғибадатханалары 
мен тұрғын үйлері болған, онда сірә, дін қызметкері өмір сүрген болар; аңғардағы 
қалған орындарда лашықтар болды.

Ғибадатхананың кірпіштен қаланған қабырғаларында беттері көкпеңбек бояумен 
боялған, ауыздарынан от шашқан бұрхан құдайлардың суреттері салынған. Осы жерде 
тас және қыш пұттар тұрды. Барлық жерде алтын және күміс бояумен жазылған қара 
және көк қағаз парақтары шашылып жатты.

Сарбаздар жинап алған қолжазбаларды Петр I жібереді. Петр патша болса, олардағы 
жазбаларды анықтап, аударып оқу үшін Парижге жөнелтеді. Алайда, француз ғалымдары 
бұл тапсырманы орындай алмады, тек әйтеуір бір мәтінді ойдан құрастырып жаза сала-
ды. Кейіннен бұл жазбаларды орыс тарихшылары – И. Георги және К. Лаксман ажы-
ратып, оқиды.

Бірақ, П. Палластың экспедициясына оралайық. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін 
алғаш рет кешенді зерттеген, экспедиция кезінде халықпен және оның тұрмысымен жіті 
танысып, зерттеуімен құнды болатын. Алтайдағы тау-кен ісі және металлургия да 
зерттелді. Экспедиция кезінде географиялық, гидрографиялық, геологиялық, тарихи-
этнографиялық, экономикалық-статистикалық және флористикалық сипаттамалар 
тыңғылықты жасалды. Алтайд, зерттеуге әлемдік деңгейде аты бар И. Фальк, И. Георги 
сияқты басқа ғалымдар, өз үлестерін қосқан.
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Нақты картаны анық жасау мақсатында жерден 1719-1720 жж. Ертістегі Өскемен 
бекінісінің негізін қалаушы гвардия майоры И. Лихарев отрядымен жүріп өтті.

Келесі экспедиция көрнекті орыс саяхатшы-жаратылыстанушысы, энциклопедиялық 
білімі терең, өмірінің көп бөлігін табиғатты зерттеу Петербург ғылым академиясының 
академигі П. Палластың ұлы Петр-Симона Палластың есімімен байланысты. Оның аты 
шықты. 1771 жылы ол флора мен фаунаның аса бай коллекциялар жинап, Батыс (Руд-
ный. – Авт.) Алтайда болды. Ғылымға белгісіз өсімдіктер мен жануарларға сипаттама 
жазып, құнды этнографиялық мәліметтер жинады. Бұл «Чудтың қираған жеті шатырын», 
яғни Ертістегі буддалардың «Жеті шатыр ғибадатханасының қирандыларын» көзімен 
көрген зерттеушілердің бірі еді. 

Жас ғалымға бұл ғылыми зерттеулері үшін академик атағын берді және әлемге та-
нылды. Жан-жақты ғалым-саяхатшы ретінде ол ботаника, зоология, геология салалары 
бойынша тіпті біздің уақытта да құнын жоғалтпаған іргелі жұмыстарын жазған. Оның 
жұмыстары: «Флора Ресей», «Таврияның жеке және топографиялық қысқаша сипаттама-
сы», «Ресей империясы оңтүстік губерниясына саяхат жазбалары», «Моңғол халқының 
тарихы». Бірақ оның – «1768-74 жж. Ресей империясының түрлі провинцияларына сая-
хат» деген басты еңбегі кең байтақ Ресей даласы сипаттамаларының негізін құрады. 
Оның 1768 жылы басталған көпжылдық экспедициясы Шығыс Қазақстан территориясы 
арқылы Сібірдің шалғай аудандарына Ертіс бойы арқылы Алтай тау жүйесі басталатын 
Семей және Айыртау арқылы жүріп өтеді деп белгіленді. Алайда, ауырып қалуына бай-
ланысты ол белгіленген маршрут Оба өзенінің жоғары жағына дейін қысқартылды.

П.С. Палластың айтуынша, сол Обада форпосттар – Усть-Уба, Краснояр, Шемо-
наиха әскери бекіністері қатарласа салынған. Оның ішінде «поляк қоныс аударушылары» 
– Петр уақытында Польшаға қашқан, кейіннен II Екатеринадан елге қайтуға шақырту 
алған христиан дінінің ескі салт-дәстүрін сақтаушы «старовер» орыстар өмір сүрген. 
Еркіндік уәде етілген жер аударылғандарда болды. Паллас: «Сол уақытта бұл өлкеде 
қоныстанушыларға толы болды», – деп жазған. Халық мұнда егіндікпен, бақша егумен 
және бал арасы шаруашылығымен айналысты. Паллас Алтайдағы даңқы жер жарған 
жұмыс істейтін шахталардың жай-күйін сипаттады. Убаның жанында сол кезде саны 

П.-С. Паллас Г.А. Щуровский Г.С. Карелин
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шексіз Чуд кеніштері деп аталған мыс, қорғасын, күміс кені және алтын өндірілген 
кенішті шұңқырлар көп болған. Ежелгі Алтайдың белгісіз тұрғындары кен өндірген Чуд 
кеніштерінің жартысы өзеннің бойында шашылған күйде жатты. Бұрынғы «Чудта» 
қараусыз кеніштер ғана емес, қорғандар да иесіз қалды. Осындай аудандағы Краснояр-
ка селосы маңындағы бір қорғанға саяхатшылар назары ауды. Бірнеше жыл бұрын 150 
мұжықтың қорғанды қазып, одан 1 пұттай алтын бұйымдарды алып шыққаны туралы 
әңгімені Палласқа айтып береді. Содан бері қорған «Алтынды – Золотарь төбешік» 
деген атауға ие болған.

Саяхатшы жақын орналасқан орындарды аралап Красноярка және Шемонаихада 
жарты айдан астам уақытын өткізді. Оның әрі қарайғы жолы Барнауыл мен Абылай кент 
ғибадатханасын зерттеу үшін Өскемен жағына көмекшілерінің бірі, студент Никита Со-
коловты жібереді. Қирандыларға барғанда ол қол тисе ағып кетіп, жарамсыз болып 
қалған қолжазбалардың қалдықтарын тауып алған екен. Осы жерлерден ол жазулары бар 
қайың қабықтарын, сондай-ақ ыдыс сынықтарын, шыны сынықтарын, слюдалар және т. 
б. жинап алады.

Қайтар жолда Н. Соколов жаңа Кузнецк шекара сызығы бойымен Өскемен қаласынан 
жоғары Үлбі арқылы Бобров қорғаны және Сентов редутіне барады. Содан кейін саяхат-
шы бағытынан ауытқып, Жоғары Оба өзені ауылына барады, Оба өзеніне жақын орналсқан 
Үлкен өзен қорғанына дейін жеткен. Бұдан әрі оның жолы Алтайға қарай түсіп, Соколов 
осы жерде саяхаттап жүрген Палласқа қосылады.

Н. Соколов таулы жермен Усть-Уба форпостына жетті және осы, жоғары Ертіс 
бойындағы Зевакино ауылы арқылы Сібірден Барашев форпостына әкелінген ерікті 
шаруалардың қонысына жетеді. Барашевтан 10 шақырымдай жерде 100 бас түтіні бар 
Крутая Березовка ауылында тек жер ауып келгендер тұрды. Ал, Берёзовка өзенінің ба-
стауында 200 аулалық Краснояр форпостысы болды. 5 шақырымдай жерде форпосттан 
солтүстікке қарай 1756 жылы негізі қаланып, тым шалғай және жабайы орын деп 
саналғандықтан сол жылы қалдырылған Берёзовский кеніші жұмыс істеді. Н. Соколов 
осы кеніште болады, руданың керемет тамаша үлгілеріне назар аударады және кен 
орнының келелі болашағы бар деген қорытынды жасайды. Ертістен жоғары жатқан Терең 

Пржевальский Н.М. Чихачёв П.А. Кащенко Н.Ф.
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ауылына Ресейден ауып келген шаруалар қоныстанған екен. Прапорщиково ауылында 
Сібірден қоныс аударушылар өмір сүрген. Ол Ресейдің соңғы, оңтүстік-батыс шекаралық 
форпостысы Өскемен бекінісіне келеді. Бекіністің маңы үйілген топырақты белдеулермен, 
қазылған орлармен бекітілген екен. Сол кезде қарқынды құрылыс жүріп жатады. Ульба 
және Ертіс бойында сол кезде ормандар шабылып алынған, бөренелер Бұқтырма 
жазықтығына сол өзен арқылы жөнелтіліп жатты. 

Палластың экспедициясы алғаш рет Алтайдың өсімдіктер мен жануарлар дүниесін, 
халықтың тарихын, тау-кен ісі және металлургиясын кешенді зерттеуімен құнды болатын. 
Ол үлкен округтің географиялық, гидрографиялық, геологиялық, тарихи-этнографиялық, 
экономикалық-статистикалық және флористикалық сипаттамасын жасады. Экспедицияға 
Алтайды зерттеуге И. Фальк, И. Георги және әлемге танылған аттары бар басқа ғалымдар 
үлес қосты. 

Зайсан өлкесінің және Алтай тау сілемінің көз тоймас сұлулығы туралы әңгімеге 
неміс профессор-ботанигі К. Ледебур және оның серігі А. Бунгенің назары ауады. 
1823 жылы олар Өскемен, Риддер, Бұқтырма, Зырян төңірегіне барып, Листвяге 
жотасында болады және өсімдіктер мен жануарлардың өте қызықты коллекциясын 
жинайды. К. Ледебур өзінің «Карл Ледебурдың Зырян руднигіне саяхаты» (1826 
жыл) есебінде жергілікті бірінші қоныстанушылардың ақкөңілділігі мен 
қонақжайлылығын бағалай отырып, өлкенің табиғатын қызығушылықпен сипаттады.

1840-1841 жылдары Қазақстанның шығысында белгілі зерттеуші Г.С. Карелиннің 
экспедициясы жұмыс істейді. Шағын жасағымен ғалым Семей, Риддер, Аягөз, 
Тарбағатай жотасы арқылы өтеді. Нарым жотасынан асып, Сары-Тау және Марқакөл 
көліне барады. Экспедиция кезінде өсімдіктер мен жануарлардың ондаған мың да-
насы жиналған. 1843 және 1844 жылдары Карелин зерттеу мақсаттарымен қайтып 
оралады, мұнда жаңадан қызықты бақылауларын жүргізеді, баға жетпес үлкен кол-
лекция жинайды. Алайда оның көп томдық еңбектері әртүрлі табиғи-апаттық 
жағдайларға байланысты жарияланбай қалады, бұл ғылым үшін үлкен жоғалту болды. 
Алғаш рет 1840 жылы тауларында Шыңғыс-Тауда «қара қойдың» – тау арқарының 
барлығы ашылады.

Н.Г. Потанин Ч.Ч. ВалихановП.П. Семенов-Тян-Шанский
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1840 жылы атақты мәскеу профессоры Г.А. Щуровский өз экспедициясымен 
геологиялық мақсаттарды көздеп Батыс Алтай арқылы Риддер, Зырян, одан кейін төмен 
қарай Ертіске аттанады. Зерттеушінің «Алтайдағы геологиялық саяхат» (1844 ж.) кітабы 
Рудный және Орталық Алтайдың табиғаты туралы, пайдалы қазбалары, геологиялық 
құрылымдары туралы барынша толық  сипаттамаларға толы еді. 

Сонымен қатар, 1841 жылы белгілі ботаник А.И. Шренк Марқакөл арқылы  
Тарбағатайға экспедициясымен жүріп өтеді. Оның атымен Тянь-Шань тауында көптеп 
өсетін Тянь-Шань шыршасы «Шренк шыршасы» болып аталды. Бұл ормандардың 
шағын аралдай шоғыры Шығыс  Қазақстанда, Сауыр тауы аңғарының біріндегі Теректі 
шатқалында бар. 

1856-1857 жылдары Тянь-Шань экспедициясынан кейін  Алакөл көлі мен 
Тарбағатай таулары арқылы, Кенішті Алтайдан Шемонаихаға, Черемшанкадан кейін 
Риддер арқылы орыс саяхатшылардың бірі  П.П. Семенов-Тянь-Шанский жүріп өтеді. 
Ол Семей қаласында да болды. Ғалым «Тянь-Шаньға саяхат» кітабында өлкеміздің 
табиғатын сипаттайды және сол жерде тұратын қызықты адамдармен кездесулер жай-
лы кейінгі ұрпаққа тамаша естеліктер жазып қалдырды.

Орталық Азия зерттеулері туралы айтқанда, 40 мыңнан астам шақырым жерді өз 
күшімен жүріп өткен Г.Н. Потанин және Струве деген  белгілі орыс саяхатшыларын 
атап өту қажет. 1863-1864 жылдары олар Алтайды басып өтіп, Зайсан мен Марқакөлге 
барды, халықтың тұрмысы және дәстүрін суреттей келе, жергілікті фольклорды зерт-
теп, фауна, этнография бойынша бірегей мәліметтер жинады.

К. Риттердің «Азияның жер иеленуі» үшінші томында (1860 ж.) қорытындыланған 
Алтай зерттеулерінің үлкен мәні, онда кезінде болған П.П. Семенов және Г.Н. 
Потаниннің (1877 ж.) сол «Жер иеленудің» үшінші томына қосқан толықтырулары 
керемет  қызықты болды. Орталық Азия одиссеиі, географиялық ұлы жаңалықтардың 
әкесі, барлық уақыттағы халықтардың ішінен шыққан саяхатшы – Н.М. Пржевальский 
біздің өлкемізге де келді. Зерттеушінің аты Орталық Азия зерттеулерімен мәңгі бай-
ланысты. 1877 жылы Лоб-Нор көліне саяхат кезінде ол қатты ауырып, Зайсан бекетіне 
оралуға мәжбүр болады. Мұнда оның экспедициясы қыстап шығады. 1879 жылы 
Пржевальский Зайсан «географиялық қақпасы» арқылы Орталық Азияға үшінші 
саяхатқа аттанады. 

Географиялық орналасуына байланысты Зайсан қазандығы және Алтайдың орталық 
бөліктерінде жатқан Оңтүстік Алтай – ғалымдардың назарын өзіне аударып, тартып 
тұрды. Олардың қатарына экспедиция бойынша Николай Михайловичтің оқушысы 
және жолдасы П.К. Козловты жатқызуға болады. Ол өзінің зерттеулері үшін жоғары 
және құрметті марапатты – Пржевальский медалін алды. Моңғолия және Тибет сая-
хаты алдында ол Алтайдағы (Катон-Қарағай) станицасында бір ай тұрып, экспедициялық 
түйелер керуенін жасақтады. 1899 жылдың жазында өз серіктерімен Сарым-Сақты 
алқабы мен ескерткіштер орналасқан (Укок) Үкек үстірті маңындағы орманды алқапты 
зерттеу мақсатында  Бұқтырма басын бірнеше рет аралап қайтты.

Географиялық ендікті жұлдыздарға қарап анықтау әдісінің авторы, атақты саяхат-
шы, географ М.А. Певцов Маңырақ жотасы мен Шілікті аңғары арқылы 1876 жылы-
нан керуенімен жүреді. Жолшыбай осы орындардың табиғатының сипаттамаларына және 
қызықты ақпараттарға толы этникалық бақылаулары бай коллекция жинақтап алады.



81ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

Сол жылдары Орта Азия, Қазақстан және Батыс Қытай халықтарының тарих және 
мәдениетін зерттеуші, этнограф саласындағы маман, саяхатшы, ағартушы және демократ, 
қазақ зерттеушісі Шоқан Уәлиханов атақты ғалым-саяхатшылар П.П. Семёнов-Тянь-
Шанский және Н.Г. Потанинмен таныс болады. Этнографиялық «Жоңғария очерктерінің» 
(1861 ж.) авторы атақты Уәлиханов өте дарынды адам болғандықтан, қажет болған 
жағдайда өзі акварельмен суреттер салды, бұл әрбір зерттеуші үшін құнды қасиет болып 
табылады.

Осы жылдары (1876) зоологиялық еңбектерімен белгілі атақты неміс ғалымдарының 
докторлары О. Финша және А. Брема Батыс Сібір, Алтай (Өскемен-Зайсан қазаншұңқыры 
– Маңырақ жотасы) бағыты бойынша ғылыми сапарға шығады, экспедиция жасайды. 
Егер б. э. дейінгі екі мың жыл бұрын  өмір сүрген Геродот «география әкесі» атанса, 
онда Альфред Брем – «зоология әкесі» атанған еді. Кейінірек, ХХ ғасырда бұл атақты 
басқа, чех ғалымы – Бернгард Гржимек алды.

1880 жылдан 1917 жылға дейін көбінесе Батыс, немесе Кенді Алтайдағы 
орнитологиялық (құстар) материалдарды белгілі ғалымдар, профессор А.М. Никольский, 
Н.Ф. Кащенко жинайды.

1892-1905 жылдары В.Н. Плотникованың бірқатар орнитологиялық жұмыстары 
жарық көреді. Негізінен, Семей облысы бойынша  зоологиялық зерттеулер жинайды. 
Шілікті алқабында және Тарбағатай тауларынан жиналған материал (1893 ж.) қызықты 
ұсынылады, әсіресе оның байқауларына сай  
біздің фаунада ең ірі құстар – көптеген 
мың дуадақтар мекендеді деген  мәліметтер 
қызықтырды.

1897 ж. Петербург Ботаникалық 
бағының тапсырмасы бойынша, көл 
зерттеушісі А.Н. Седельников осында экс-
педиция басқарып келеді. Ол Семейден 
Өскеменге, әрі қарай Зайсан көліне бара-
ды. Өз зерттеулерін Седельников 1905-
1906 жылдары тағы жалғастырды. «Зайсан көлі» (1919 ж.) бақылау кітабында көл мен 
оның маңының табиғи жағдайларының толық сипаттамасын беріп, Орыс географиялық 
қоғамының өте жоғары наградасы – Алтын медалімен марапатталады. Ол 1913 -1916 
жылдары Алтайда, ал 1917 және 1918 жылдары Оңтүстік Алтайдың кейбір көлдерін, 
Бөкен өзені мен Ертіс жағалауындағы құмды массивтерді қосымша зерттеп шығады. 
Ұзақ мерзімді тыңғылықты зерттеулер нәтижесінде А.Н. Седельников география, тарих, 
зоология, ботаника, орнитология және зоогеография салалары бойынша бай материал жи-
нады.

Алтай флорасының ірі маманы, саяхатшы, профессор В.В. Сапожников 1905 жыл-
дан бастап 1909 жылға дейін Ертіс, Моңғол Алтай және Қобда өзендерінің бастауы 
жатқан Оңтүстік Алтайды (ескерткіштер орналасқан Бұқтырма, Рахман қайнарлары, 
жоғарғы Ертіс,  Қаба өзені бассейнін) зерттеп шығады. Сондай-ақ ол Шілікті аңғарында, 
Сауыр тауларының жотасында, Кендірлік өзенінің аңғарында, Маңырақ және Тарбағатай 
тауларында болады. Ғалымның бірінші болып анықтаған  мәліметтері, флораның сібірлік 
және тіпті Гималайлық түрлерінің оңтүстік Түркістаннан ауысу заңдылығы географтардың, 

Сіз білеСіз бе:
Құйрығы жуан Житков қосая-
ғы, Пржевальский аламаны 
және жалман сияқты Алтай 
тышқандары  тек қана біздің 
республикамыздың аумағында 
бар.



82 Щербаков Б.В.

этнографтардың, ботаниктер және зоологтардың үлкен қызығушылығын тудырды. 1914 
жылы оның экспедициясы Зайсан уезінде және Семей облысында жұмыс істеді. Олардың 
керемет еңбегі «Алтай» (1895 ж.), «Ертіс және Кобда бастауындағы Моңғолиялық Ал-
тайда» (1911 ж.) кітаптарында жол жазбаларға негізделген ботаникалық зерттеулері жа-
рияланды.

1904 жылы доцент, Мәскеу университетінің ірі ғалымы-алтаист, академик П.П.  Суш-
кин Семей трактісінен Зайсанға қарай шығады. Петр Петрович Сайқан жотасына, 
Кендірлік, Шілікті өзендерінің аңғарына және Зайсан шұңқырының оңтүстік бөлігіне 
барады. Оңтүстік Алтайдағы ескерткіштер орналасқан Үкек үстірті мен Катон-Қарағай 
төңірегін аралайды. Алтайдың  құстар бар тау жүйесі туралы жазған «Алтайдың Құстар 
кеңесі» (1938 ж.) ғылыми еңбектері – орыс орнитологиясының классикалық үлгісі болып 
табылады, шетелде лайықты бағасын алып, танылды.

ХІХ және ХХ ғасырлар шебінде белгілі ботаника М.М. Сиязов және П.Н. Крылов 
Алтай мен Ертіс флорасына тыңғылықты сипаттау жасайды. Басқа өсімдіктер дүниесінің 
ірі білгірі Б.А. Келлер 1908 жылы, Зайсан, Қара Ертіс және Марқакөл көліне ботаникалық-
географиялық мақсаттармен барады.

1872-1912 жылдары казак офицері ретінде В.Н. Плотников Зайсан уезінде әскери 
борышын өтеді. Құстарды зерттеумен әуестенген аңшы-натуралист дүркін-дүркін бақылау 
жүргізген, ол туралы үнемі жариялап отырған. Облыстың оңтүстік аудандарында қызметте 
жүргенде ол Шілікті алқабына жиі барған, Шаған-Оба шатқалы, сондай-ақ, Кергентас, 
Бургусутай, Хабар-асу, керуендер Қытайға қатынаған кезде Владимир Николаевич осы 
жерлердегі орнитофаунаның байлығы туралы өте қызықты мәліметтер жинады.

Сонымен, аталған П. Велижанин, В.Н. Плотников, П.А. Ермаков  сияқты кейбір 
энтузиаст-әуесқой зерттеушілер Алтайдың Батыс бөлігіндегі фаунаны зерттеуге 
айтарлықтай үлестерін қосты.

Жоғары Ертіс бойымен 1909 жылы атақты мәскеулік ғалым-орнитолог Г.И. Поляков 
пароходта жүзіп өтті. Ертіс өңірінде жүргізілген бақылаулары туралы жазылған, жоғарыда 
аталған зерттеушілердің еңбектері «Орнитологиялық хабаршыда» (1915 ж.) жарияланды 
және бұл олардың өңірлік фауна құстарын зерттеуге қосқан үлкен үлестері болды. 

П.П. Сушкин В.А. Селевин И.А. Долгушин
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1913-1914 жылдардағы флористикалық материалды Семей облысында жинаумен 
Өскеменнің тумасы, В.В. Сапожниковтың оқушысы В.А. Крюгер айналысады.

ХХ ғасырдың басынан және революцияға дейін Зайсан қаласында тұратын зоолог 
В.А. Хахлов Зайсан өлкесінде қоныстанған орнитологиясы, географиясы, этнографиясы 
бойынша үлкен жүйелі материал жинайды. Ғалымның 1928 жылы жарық көрген «Зайсан 
қазаншұңқыры және Тарбағатай» атты кітабы күні бүгінге дейін танымдық маңызын 
жоғалтқан жоқ. Онда ғалым осы кезге дейін қоныстанған Зайсан өлкесінің жалпы тари-
хи бейнесін, аса бай өсімдік және жануарлар дүниесінің енді басталған қысқару үрдісін 
егжей-тегжейлі сипаттап берді.

1921 жылы белгілі орыс зоологы Штегман Б.К. зоологиялық мақсаттармен Алтайға 
жүреді. Экспедиция кезінде ол аймақтың фауналық құрамын  нақтылайды. 

1923 жылдан 1928 жылға дейін Қазақстанның картасындағы соңғы «ақ дақ» – 
Бетпақдала шөлін зерттеумен аты шыққан ғалым, белгілі қазақстандық зоолог В.А. Се-
левин үзілістермен Семей және Өскемен төңірегінде орнитологиялық материал жинай 
бастайды. Осы шөлде ол алғаш рет ғаламшарда ең сирек кездесетін, қазір оның атымен 
селевиния деп аталатын  ала тышқанды табады.

Атақты зерттеуші, белгілі жазушы, ғылыми білімді насихаттаушы В.А. Обручев 
геологиялық зерттеулермен Шығыс Қазақстанда болғанда, «Н.Г. Потанин, Н.М. Прже-
вальский мен М.В. Певцов сияқты өлкемізге тікелей қатысы бар, аттары белгілі осындай 
ұлы жаратылыстанушылар мен зерттеушілер Орталық Азияның географиялық жаңалықтары 
тарихында құрметті орын алады»,– деді.

Соғыстан кейінгі уақытта Алтайдың Қазақстандық бөлігінде және іргелес жатқан 
таулы-далалық аудандарда ғылым Академиясының Қазақ филиалы ғалымдары 
зоологиялық зерттеулер жасап, жұмыс істеді. Мысалы, 1946 жылы академик 
И.А. Долгушин. Осыған байланысты, сол жылдары Қазақстан фаунасын зерттеп-зерделеу 
міндеті тұрды, өткен ғасырдың 50-ші- – 80-ші жылдары құрамында М.Н. Корелова, 
М.А.  Кузьмина, Э.И. Гаврилов, А.Ф. Ковшарь, М.И. Исмагилова, А. Бекенов, В.И. Ка-
питонов, В.Н. Мазина, М.Г. Бекболатовтың және басқа да зоология Институтының 
қызметкерлері мен Қазақстан ғылым Академиясының орнитолог және терриологтардан 

М.А. Кузьмина М.Н. Корелов И.Ф. Самусев
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құралған топтары Алтайда және Зайсан қазандығында зоологиялық материал жинады.
1960-жылдардың басында белгілі зоологтар – орнитология және сүтқоректілердің ма-

мандары М.Н. Корелов және Д.И. Бибиков Тарбағатай тауында жұмыс істейді. Олар 
аталған жотаның орнитофаунасы бойынша барынша жан-жақты материал жинады. Осы жыл-
дар ішінде Қазақстанды соның ішінде шығысты мекен еткен жануарлардың әр түрі бойынша 
көптеген фаунистикалық жаңалықтар ашылды. 

1940-1960-шы жылдары Өскемен пединститутының оқытушысы, орнитолог И.Ф. Са-
мусев Зайсан көлінің, Зайсан ойпатындағы, Қалбадағы сондай-ақ жаңадан құрылған 
Бұқтырма су қоймасы құстарының фаунасы жайлы материалдар жинайды және жариялайды; 
алғаш рет Ж.Ш. Бердібаева Шығыс Қазақстанның бауырымен жорғала ушыларымен жұмыс 
істейді, Өскемен пединститутында жұмыс істеген биология ғылымдарының докторы, про-
фессор В.С. Бажанов сол уақытта Қазақстанның шығысында палеонтология саласына ерекше 
үлес қосты.

Одан кейін де жекелеген учаскелердегі ботаникалық зерттеулермен айналысуды ғалымдар 
жалғастырды. Риддердегі (Лениногор) ботаникалық бақтың қызметкері, белгілі ғалым-
ботаник Ю.А. Котухов өлкенің флорасын зерттеуге ерекше үлес қосты. Юрий Андреевичтің 
көпжылдық тұрақты экспедициясы 1960-жылдардың аралығында басталған, негізінен 
Алтайдың Қазақстандық бөлігінде, Сауырда, Тарбағатай тауларында, Зайсан қазандығында, 
Маңырақ  жотасында және республиканың оңтүстіктегі басқа жерлерінде өтті. Осы жылдар 
ішінде облысың флористикалық құрамын зерттеуден басқа сол немесе өзге де аудандардағы 
өсімдіктердің 60-тан астам жаңа түрлерін сипаттаған және экология, биология, өсімдіктер 
флорасы бойынша құнды мәліметтер жинақтаған; ол ботаникалық бақтан 1200-ден астам 
өсімдік түрін жинап, республика флорасының құнды генетикалық материалдары бар Қазақстан 
аумағындағы жабайы флораның теңдессіз коллекциясын жасап, ұсынды.

Осы жылдар ішінде Өскемен педагогикалық институтының (қазіргі Шығыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті) ғылыми қызметкерлері арнайы зерттеулер жүргізген. 
1980-1985 жылдары ботаник Л.И. Щербакова алғаш рет Ивановка жотасының флорасы 
бойынша жұмыс істеді. Кейінгі жылдары Вистениус-Панкратьев бақшасында оның 
басшылығымен студенттерді далалық практикадан өткізу үшін Шығыс Қазақстан 

В.А. Егоров А.Ф. Ковшарь Ю.К. Зинченко
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мемлекеттік университеті ботаника кафедрасының күшімен Алтай флорасының 
коллекциялық базасы құрылды. Осы жылдары осы оқу орнының оқытушысы В. А. Сне-
гирёв Алтай Қалбасында ботаникалық зерттеу жүргізген.

Тау бөктерінде және Ертіс аңғарында, көршілес Батыс Алтайда, сондай-ақ оған 
жапсарлас аумақтардағы дәлірек айтсақ, 1950-шы жылдарда, ал кейінірек – Сауыр жо-
тасында, Зайсан және Алакөл қазандықтарында, Маңырақ жотасында кітап авторы да 
нақты зерттеулерді жүргізді. Осы зерттеулердің нәтижесінде осы уақытқа дейін Қазақстан 
аумағында анықталмаған құстардың 25 түрі және 1 түршесінің ұя салғаны белгілі болды. 
Жалпы алғанда Қазақстанның шығысында жиналған мәліметтер, бұл өлкеде 150-ден 
астам құс түрлері мекен еткен ареалдардың шекаралары туралы бұрынғы көзқарасты 
өзгертті. Автордың тікелей қатысуымен және бастамасымен Марқакөл мемлекеттік 
қорығын құру кезінде біршама жұмыстар атқарылды, оның бастамасы бойынша жоспар-
дан тыс Батыс-Алтай мемлекеттік табиғи қорығы құрылған; Қандысу өзенінің бөлігін 
қоса алғанда Маңырақ жотасындағы бұрынғы Тарбағатай зоологиялық қаумалы аумағының 
шекарасы ауыстырылды; 1970-шы жылдары И.Ф. Самусевтің бастамасы бойынша 
1960-жылдардың басында құрылған Құлжа кешенді мемлекеттік қорықшасының әрекет 
ету мерзімі ұзартылды.

Қазақстанның шығысында алғаш рет өрмекшілердің фаунасын зерттеумен зоология 
кафедрасының аға оқытушысы Л.Г. Савельева айналысты; Л.В. Кривошеина – 
моллюскілерді, осы университеттің оқытушылары Л.А. Федотова және В.М. Короткова 
су ихтиофаунасын зерттеді. Ертіс өңіріндегі Сібір миногы биологиясын сол жылдары 
А.Н. Полтарыхина зерттеді, Шығыс Қазақстанның табиғи жағдайларын, оның флора-
сын, фаунасын зерттеген Л.А. Линева, А.Н. Егорина және басқа да оқытушылар 
географиялық зерттеулерді де жүргізді.

Алдағы уақытта өткен ғасырдың 70-жылдарынан бастап 2000-ші жылдың басына 
дейін Өскемен педагогикалық институтының түлегі, менің оқушым Н.Н. Березовиковтың 
«Батыс Алтайда (Ертіс өңірі) Марқакөл қорығының құстар фаунасы мен Оңтүстік 
Қазақстан облысы – Сауыр жоталарының, Тарбағатай, Маңырақ, Бұқтырма су қоймасын, 
Зайсан шұңқырының, Алакөл ойпатының, Алтайдың Қазақстандық бөлігіндегі фаунаны 

Н.Н. Березовиков С.В. Стариков В.В. Хроков
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зерттегенін мақтанышпен айтамын. Кезінде қорықта жасалған және Қазақстан бойынша 
құстарды зерттеуге жүргізілген жұмыстар бойынша олар «Марқакөл қорығының құстары» 
(1989 ж.) монографиясы және тағы 500-ден астам ғылыми еңбектерде жарияланды. 
Николай Николаевич осы өлкенің табиғаты туралы, адамдары туралы ғылыми-танымдық 
«Бүркіт», «Скопа» кітаптарын, және көптеген көркем әңгімелерді жазды. 

Осы жылдары біздің өлкеде белгілі ғалым-орнитолог – биология ғылымдарының 
кандидаты В.В. Хрокова және биология ғылымдарының докторы, сондай-ақ, қазір 
Новосібір қаласында тұратын және сонда жұмыс істейтін менің оқушым С.М. Цыбулина, 
педагогикалық институттың студенттері және оқытушылардың қатысуымен, бірлескен 
зоологиялық экспедицияға шығады. 

Өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап осы уақытқа дейін зерттелмей қалған 
Алтайдағы Қалбада Өскемен пединститутының оқытушысы В.А. Егоров орнитологиялық 
бақылау жүргізіп, мәліметтер жинады, кейіннен оның бірқатар ғылыми жұмыстары әртүрлі 
республикалық жинақтарда жарық көрді.

1960-жылдардың ортасынан Зайсан қазандығында, ал кейінірек Шығыс 
Қазақстанның басқа да аудандарында азайып бара жатқан ұсақ сүтқоректілер, оның 
ішінде, сары ала тышқан фаунасына аймақтағы ең белгілі зоологтардың бірі, Шығыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушысы көп жылдық зерттеулер жүргізді. 

Алтайдың Қазақстандық бөлігіндегі сүтқоректілердің белсенді фаунасын және, атап 
айтқанда Марқакөл және Батыс Алтай қорықтарындағы, Шығыс Қазақстанның және 
басқа да аудандарындағы аңдарды 1970-ші жылдардан бастап, Қазақстан республика-
сынан тыс жерлердегі сүтқоректілерді зерттеуге Р.Ж. Байдаулетов, сондай-ақ белгілі 
зоолог, Шығыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану мұражайының тамаша 
фотограф-натуралист қызметкері Ю.К. Зинченко елеулі үлес қосқан.

Шығыс Қазақстанның құстары және сондай-ақ бауырымен жорғалаушылары туралы 
облыс орнитофаунасына кейбір өзгерістер мен толықтыруларды облыстық тарихи-өлкетану 
музейінің қызметкері С.В. Стариков (2007 ж.) жариялайды. Олар Мемлекеттік Қатон-
Қарағай ұлттық паркі шекаралары және оған шектес аумақтардағы, сондай-ақ облыстың 
басқа да аудандарындағы құстар фаунасы: оның түрлік құрамы, Оңтүстік Алтайдың  

Л.И. Щербакова Б.В. ЩербаковЮ.А. Котухов
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таулы аймағындағы биіктің және биотоптық орналасуы туралы Қатон-Қарағай ұлттық 
паркі (2006 ж.) жинағында еңбектерін жариялады. Осы еңбектерінде Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің оқытушысы А.Б. Мырзағалиева және басқалар облыстың 
ботаникалық биоалуантүрлілігі туралы жұмысын ұсынған. Осылайша, соңғы 50 жылда 
Шығыс Қазақстан аумағында жүргізілген зерттеу-флористикалық және фаунистикалық 
аспектілердің осы уақытқа дейін нашар зерттелген немесе белгісіз қалған тараптарына 
өзгертулер енгізді. Осыны негізге ала отырып, Қазақстанның басқа қалған аумағы фо-
нында, осы аймақты қазіргі уақытта салыстырмалы түрде толық зерттелген деп санауға 
болады.

 ЖАңАЛЫҚТАР КҮТЕДІ

Көріп отырғанымыздай, Шығыс Қазақстанға көптеген зерттеушілер келген, соның 
ішінде өлке мақтанышына айналған атақтылары да болды. Алайда, физикалық-
географиялық қиын жағдайларымен оның бай және күрделі флора және фаунасының 
құрамы, жұмыстың кең өрісі, зерттелмеген жаңалықтар  зерттеушілерді әлі күтеді. Жаңа 
мәліметтер көптеген қызықты және бірегей жаңалықтарға әкеледі деп күтуге болады. Әлі 
күнге дейін жаратылыстанушылар өлкедегі қазірдің өзінде елеусіз, бірақ әлі де белгісіз 
жануарлар мен өсімдіктер түрлері, олардың мекендейтін жерлері, маусымдық циклдері, 
аз да болса  әлі анықталмаған олардың өмір сүру салтындағы ерекшеліктер туралы жаңа 
деректерді, мәліметтерді ашып жатыр.

Шығыс Қазақстан – оның жоғары экономикалық мәртебесін айтпағанда, географиялық 
аймақ ретінде шетелдік жаратылыстан ушылар, кинооператорлар, фотографтар 

Дала көлі 
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үшін өте тартымды. Соңғы жылдары табиғатының  түрлілігі мен ресурсына қызығып, 
бізге шетелдік қонақтар жиі-жиі келеді. Көптеген ғалымдар мен саяхатшылар осы 
аумақтағы экотуризмінің дамуының арқасында осы ерекше өлке халқының мәдениетімен, 
салт-дәстүрлерімен танысып, оның ландшафтарын, өсімдік және жануарлар дүниесін өз 
көзімен көруге алыс шетелден келеді.

Тек осы өлкеге тән табиғаттың контрасты суреттері бірегей қоғамдастықтары және 
сондай-ақ, флора мен фаунаның көптеген сирек кездесетін және аз зерттелген жаңа 
түрлері мен реликтері өзара ұштасқан. Бұл тұрғыдан алғанда, ең алдымен, жаңадан 
табылған ботаникалық жаңалықтарда, атап айтқанда, негізгі тарихи ареалдан елеулі 
географиялық қашықтықтағы өсімдіктер түрлері бар. Мұнда ботаник Ю.А. Котуховтың 
пікірінше, түр құраудың тарихи ошақтары орналасқан және Еуразияның басқа да бөліктерінде 
сирек байқалатын өсімдіктер түрлерін және кейбір құстардың көптеген туыстарын жүйелі 
будандастыру табиғи-тарихи тұрғыдан алғанда республиканың шығысына қызығушылықты 
арттырады. Кітап авторы тек қана Батыс Алтайда тоғыз жұп әр түрлі құстардың 
будандасқанын анықтады. Оларға тауықтүрлес құстар отрядының, сондай-ақ, тауқұдірет, 
бұлбұл, жыланторғай, суықторғай, қарғатектес және басқа да торғайтектес құстар жатады. 
Көріп отырғанымыздай, туыстығы жақын құстардың түрлерін будандастыру динамикасы-
на аймақтың географиялық орналасуы: аралас жұп құрған мен будандарды көбейту қабілеті 
бар генетикалық жақын түрлер, екінші қайтара тап осы жерде будандасты. Түрлерді құру, 
түрлердің эволюциясына қатысты сұрақтар, бұл аймаққа қатысты зерттеудің ерекше 
тақырыбына арқау болды. Сондықтан, ғылыми-зерттеулер өрісімен жаңа жаңалықтар, 
кейінгі ұрпақ ортасында өз жақтастары мен энтузиастарды күтеді.

Гүлдеп тұрған мойыл 
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Үй АйНАЛАСЫ МЕН ТАБАЛДЫРЫҚТА

Қыс таудан, көктем оңтүстіктен басталады – бұл қарапайым ақиқат. Облыстың 
табиғи жағдайын  көзбен шолатын жолда біздің ойымызша, үйден шыға, табалдырықтан 
бастап көзге ілінетін жәйттерге көңіл ауады. Сөйтіп, біз үйден шыққан бойда ыстық демі 
күйдірген шөлге, шыңдары алыстан көз тартқан, күн батқанда, шыққанда ерекше түспен 
түрленіп, гүрілінен құлақ тұнатын тентек мінезді  аспан асты көлдерге қарай бет түзейміз.  
Шегірткелер шырылын естіп, даланы кесіп өтіп, ия болмаса, мүлгіген тыныштықтағы 
үнсіз әуенді тыңдап, тайгамен баруға болады. Ал... жалпы, батпақ, ағаш, жартас бола ма, 
құрлықтың әрбір бұрышында тірі жәндік, өсімдік бар. Бұл дегеніміз өзіңнің жүрегінің бір 
бөлшегін арнап, сыйласаң, өзің үшін белгісіз, өзіңе құпия жерден сені қуана қарсы алар 
жаңа досты таба аласың. Табалдырықтан аттап шыққан жол әлемнің төрт бұрышына 
қарай кетеді: солтүстікте және шығыста Алтай таулары мұнартады, оңтүстігінде – Сауыр 
жоталары, Тарбағатай және Жоңғар Алатауы ертегі кейіпкерлеріндей маңғаз тұр. 
Солтүстік-батысқа қарай Ақшатау, Ханшыңғыс және тасты Шыңғыс-Тау және шексіз 
дала төбешіктерімен жазықтықтар мен аңғарлар оларға жақындап, тартыла түскендей. 
Осы жазық дала, солтүстігінде қазақтың ұсақ құмды жоталарына кірігіп кеткен. Жоңғар 
Алатауының солтүстігінде сары дала арасында әбден кеуіп, түсін жоғалтқан және 
тұздалған ежелгі көлдер – Алакөл, Қошқаркөл және Сасықкөлдер айнадай жылтырай-
ды.

Алайда, өткен және осы шақтың жаратылыстану тарихының сахнасында Ертіс 
жазығы бас кейіпкер болып қалады. Облыс картасынан Алтай таулары жартастарының  

Түнерген Алакөл
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арасымен Қытай шекарасынан құтылып шығып, солтүстікке қарай күрт бұрылып кеткенін 
көреміз.

Ғасырлар бойы табиғи географиялық қақпасы ретінде белгілі, Солтүстіктен Оңтүстікке 
қарай өтуге ыңғайлы өткел болған Ертіс ол жерде Қара деп аталады.

Сауыр және Алтай тау шыңынан оңтүстікке қарай  Қытайдың Шыңжаң автономиялық 
ауданының сағымға оранған тегіс даласының жыртық лашықтары мен егістік алқаптары 
бар көрінісі ашылады. 

Біртұтас және бөлінбейтін Орталық Орыс және Қазақстандық Алтай біріктіріп қосып 
солтүстік-шығыс шетінде орналасқан, бірақ  Қазақстанды Ресейден бөліп тұрған Алтайдың 
тұманды көкжиектегі көгілдір шыңдарына оралайық. Әрі қарай солтүстікке Ертіс бойы-
мен белгіленген жолмен өткенде романтикаға толы сұлу да қатігез, дала, батпақтар, ну 
орман, суы толы өзендер алдыңнан шығады. Мұнда қалың қар мен сақылдаған аязға 
үйреніп кеткен аңдар жүреді, ағаштар, шөптер өседі және адамдар тұрады. Бұл өлкенің  
халқының даңқы өзінің бай тарихымен және жарқын болашағымен шыққан.

Сонымен, алыс жолдар шақырады! Бірақ табалдырықтан аттап шықпас бұрын, 
Шығыс Қазақстанды аралауға қалай, қашан бару керек деп, басыңды қатыруға тура 
келеді. Табиғи ландшафтардың әртүрлілігі және өте бай екендігі таңдау қиындығын ту-
дырады. Аралауды неден бастау керек, немен аяқтау керек деп отырып, өз өлкеңде 
адасып кетіп, өзіңе керек жүйені таба алмай шатасу оп-оңай. Қандай да бір ландшафттар 
жүйесін жеке-жеке қарауға болатындығы туралы білгенде, ана жерге де де мына жерге 
де барғың келіп, көргің келіп, аңсарың ауып, қайсысын таңдарыңды білмей, аңырып 
қаласың.  

Біз жолымызды осы жердің географиялық жағдайлары сыбырлап айтқандай, Ертіс 
маңы аумағынан бастайтын болып шештік. Ал, Қара Ертісті сағат тілімен көз алдыңа 
елестетсең, Ақ немесе жай ғана Ертіс – сағаттың минуттық тіліндей; Зайсан көлі –  
біздің «географиялық» сағатта ортаңғы бөлігі, осі, түп қазығының рөлін орындайды. Со-
нымен, қиялдағы минуттық стрелка Ертіс маңынан шығып, өзінің дәстүрлі шеңбері: Ба-
тыс Алтай және Оңтүстік Алтайдан Зайсан қазандығынан, Маңырақ жотасынан, Шілікті 
аңғарынан ұшып шығып, Сауыр-Тарбағатай үстімен күнге күйген Алакөл шөлейтінен 
Сарыарқаның сары даласы маңынан өтіп, Қалбы тауы арқылы асып, Ертіс алқабындағы 
өзінің басқы шыққан нүктесіне қайта оралады. Осылайша біздің саяхат Шығыс Қазақстан 
жері бойынша бірыңғай бөлінбейтін шеңбер бойымен айналып шықты. 
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ӨТКЕН ШАҚТЫ ПАРАҚТАҒАНДА

Ертістегі өлкенің бас магистралі туралы айтпай тұрып, өткен шақтың парақтарын тағы бір 
рет ақтарып, осы жерде не болғанын тағы бір саралап шығайық. Шамамен 65 000 000 жыл 
бұрын Ертіс өзені өзіне күрделі арна жасап алған екен. Кейіннен, бірнеше миллиондаған жыл-
дан соң шаршауды білмейтін су, бір сәт те өзінің ағысын тоқтатпай, асқан табандылықпен 

Алтайдың тас құрсауын теседі және жарта-
старды мүжіп, оның ұсақ бөлшектерін, шаң-
тозаңдарын өзімен бірге ала жөнеледі, оның 
шөгіндісі өзен-көлдердің табанындағы 
топырақты қалыптас тырды. Үзіліссіз аққан су 
тастардың қырлы жақтарын майдалап, 
домалақтап, өңдеп жатты, нәтижесінде мал-
татастар мен домаланған үлкен тастар пайда 
болды. Өзеннің қатты ағысы жағалаудың 
топырақтарын шайып,өзінің арнасының көлемі 
мен кескінін өзгертіп жатты. 

Транзиттік өзендердің төменгі ағы сын-
дағы жағалауларда қазір ондаған және 
жүздеген километрге созыла өскен теректі 
тоғайлар, қарағайлы ормандар мен құмдар 
өзен арнасын ұстап тұр. Бұл өзгерістің соңғы 
куәгерлері – құмды дөңдер және ақселеу, 
қурай, қазтабан, кекіре, аққаңбақ, қымыздық 
өскен, одан да басқа, сан алуан шөптесін 
өсімдіктер өскен алқаптар. Қазақ ұсақ құмды 
шоқыла рынан жоғарғы Ертіс өңіріне ешқандай 
су ағып келмейді, сол себепті ескі Семей 
қаласына жақындаған сайын даланың құрғақ 
жерлері ұлғая түседі. 

Өзеннің алапат жұмысы Ертіс алқабының 
ең жақсы тұстарынан да көрінетін, сондай-ақ, 
өткеннен қалған іздер: көптеген ескі арналар, 
сансыз аралдар және бұралаң ағымдардан 

байқалады. Ертіс ұлы Обьке құйылатын сағасы бойымен өлке тарихының бір бетін оқып 
шығуға болады. 

Сіз білеСіз бе:
Кейбір географтардың пікірі 
бойынша: Ертіс Обьқа құйып 
жатқан жоқ, керісінше соңғысы –
алдыңғысына: Обь Ертістің келіп 
құятын саласы. Бұл сала Ертістен 
ұзындығы бойынша да, ені бойын-
ша да үлкен. Обь Ертістің саласы 
деп санаған дәйекті болар еді. Еу-
разия сияқты үлкен континенттің 
аумағындағы бұл жағдайды өзгеше 
деп қарауға болады.

Ертістің жоғарғы сағасы
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АЗИЯ ТРИКоЛоРЫ

Өзінің ағысына байланысты әртүрлі учаскелерде бірнеше атаумен аталатын өзендер 
сирек кездеседі. Ертісте үш атау бар. «Моңғол Алтай тауларындағы өзеннің басталар 
тұсында Қу Ертіс, яғни «көгілдір немесе көк Ертіс» деп аталады (В.В. Сапожников).

Ұлы өзеннің бастауы туралы мәлі меттерді, бір экспедициясын Алтай тауларынан Көк 
Ертістің шығуын зерттеуге арнаған В.В. Сапожниковтің жазбаларынан табамыз: «Оң 
жақтан тоқымнан шашақ талған тарақтай шыңның ұшына келгенде, солтүстік бөктерінде 
оның мұз боп қатқан кішігірім дағы қалады да, одан төменде мұздың қозғалысынан пай-
да болған сынықтармен қоршалған шағын көл пайда болады, ал одан әрі ағымы Шағын 
Қу Ертістен басталатын шағын бұлақтың көзі ашылады.

Екінші бастау сол тоқымнан солтүстікке қарай терең ордан басталады... Шағын Қу 
Ертістің жоғарғы жағында жалаңаш жартастары бар жота көрінеді. Үлкен Қу Ертістің 
жазығы өзінің ормандарымен терең жардың арасында көгеріп тұр. Қу Ертістің жазығы 
бұл жерде кең емес, оның түбі шақырымға жетпейді. Өзеннің өзінің ені 8-10 саженьге 
жетеді, гранит бөлкелердей жатқан тастарға соғылғанда су көпіршік атып, әрі қарай ағып 
кетеді. Қу Ертістің ормандарында марал 
(бұғы), бұлғын, аю және басқа да көптеген 
аңдар жүреді, оларды аулауға мұнда 
урянхайлықтар көптеп келеді; бұл тауларда 
көптеген таутекелер және арқарлар бар».

Көк Ертістің төменгі жағында түнеп 
шыққан соң, Василий Васильевич өзенді 
былайша сипаттайды: «Қу Ертіс жайлап 
ағатын тыныш өзен екен. Ені 25 сажень. 
Жағалауында тал бұтақтары қаулап өскен, 
биік теректер мен жапырақты ағаштарға 
толы. Көктоғай өзені құлай аққан жерде 
қамыс, қияқтары және басқа да батпақты 
жерде өсетін өсімдіктері қаулаған батпақ 
бар. Ертіс суы мөлдір, мұнда әрине көптеген 
шағын таймендер жүзіп жүр; сазды жерінде 
құстар көп, әсіресе балапанды қаздар көп». 

Қара Ертісте – төрт бастау бар. Біреуі 
басын биік тасты таулардан алады, оның 
ішінде «суық Арша» деп аталған Қыйтын 
Арша тауларымен биік таулы жазық баста-
лады. Мұнда, таулы жотада «біреу емес, 
бір-біріне аумайтын 2 конустық шың былай 
қарағанда, әйелдердің омырауына ұқсайды. 
Емшек атауы содан шыққан». Және таудан 
төмен жіңішкелеу жерде «Қара Ертістің бір 
сағасында желпуіш сияқты төрт бастауы 

Қу Ертіс – «көгілдір, немесе көк 
Ертіс»

В.В. Сапожников
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қосылады». Осылайша, «Қара Ертістің ба-
стауында қазіргі заманғы мұздықтардың 
бірде бір көзі жоқ, бірақ барлық жерде 
мұздың қозғалысынан пайда болған 
сынықтары шашылып жатыр. Соған қарап, 
Қыйтын Арша қазаншұңқыры бір кездері 
үлкен мұздықболған депсенімді түрде ай-
тады. Қара Ертістегі мол су, оның бастау-
ында саз бен батпақтардың бай қоры 
болғандығымен түсіндіріледі».

Көп сулы өзен, тұщы Зайсан көліне 
келіп құяр тұсында яғни, Қара-Ирцис не-
месе Қара Ертістіңтағы бір сол жақтағы 

ағынына келіп қосылғантөменгі тұсында қара түске боялады, сондықтан Қара Ертіс деп 
аталады. 

Зайсаннан ағып шыққан соң Ертістің байырғы сағасы мойын сияқты жіңішкерген 
тұсында Күршім мен Беконь өзендеріне келіп құйылады да, әрі қарай аппақ болып ағады. 
Ақ Ертіс немесе жәй ғана Ертіс деп аталады. Міне,өзеннің осындай көпұлтты түстері 
оның бағасын арттырады: Монғолияда – көк, Қытайда – қара, Қазақстанда – ақ болып 
ағады. Егер осы өзеннің өз туы, болса ол үштүсті ту, триколор болар еді.

Сіз білеСіз бе:
Шығыс Қазақстанда 1 000-нан 
астам өзен бар. Оның 80-і негізгі. 
Олардың жалпы ұзындығы ша-
мамен 50 мың км. Олардың 
ішіндегі 900-інің ұзындығы 10 км. 
– ден артық, 50-ден астамының 
ұзындығы 50 км және 20 
шақтысының ұзындығы шамама-
ен 100 км асады.

Емшек тауы

Қанаты қызарып күн батқанда 
Қара өзендегі қамыс ішінен,

Бүкіл кең өзен Ертісте
қайраңнан жирен тырна айқайлайдыПавел Васильев

Зайсан көлі тостағанын келіп толтырар алдында, Қара Ертіске бөтен жердітастап 
кетуі керек. 672 шақырым жолды біздің жақпен емес сұр-сары шөлейтті даланы кесіп, 
жабайы өзен ашумен бұлқынып ағады. В.В. Сапожников былай деп жазды: «Қара Ертіс 
шөл даланы кесіп өтеді, бірақ оның оң жақ үлкен салаларына солтүстігінде Сауыр жотасы-
нан ағып шыққан кіші өзендер қосылып, Ертіске жетіп жығылады. Ертістің сағасы бір 
шақырым және одан да көп жерге кеңейіп барып, кейде әсіресе, құмдары өзен жағалауына 

тым жақын орналасқан жерде жоғалып 
кетеді. Өзеннің жайылмасыалыстан жап-
жасыл болып көрінеді, ол жерде терек пен 
талдар, кей тұсында ақ қайыңдар араласа 
өскен. Ағаштар арасындағы неғұрлым 
құрғақ жерлерде қара-көк жидектері бар 
бұталар кездеседі. Бұлын-Тоғайға жақын 
жерден жиденің табылғаны туралы мен тек 
естідім, бірақ өзін көре алмадым». Бір 
қызығы, орта азиялық жиде ағашының бұл 
түрінжол бойына отырғызыла бастағанға 
дейін менің бақылауымша, тек Қара Ертіс 
бойындағы Ашутас тауына жетпейтін жерде 
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Ордынка ауыл маңында жиденің жекелеген топтары, олардың ішінде ондаған бұтасы ғана 
кездесетін. Белгілі ғалым-ботаник солар туралы естіген болар. 

Тек біздің облыста Ертісте адам қолы тимеген: теректің күміс түсті, лавржапырақты 
түрлері қаулап өскен, талдың тікен бұтақты, орасан үлкен қара түсті түрімен шалғындық 
шөптері бар үлпілдек савантүрлі алқаптан тұрады». Кезінде Қара Ертістің алқабын зерт-
теген В.В. Сапожников оны «Түркістан номенклатурасына» жатқызған. Ақ терек, көктерек, 
терек, қара және лавржапырақты теректердің аралас өсуі осыны дәлелдейді. Өзен бойы-
мен терең жайылған тұсында ғасырдың басында ефрат теректерін (тораңғы. – Авт.), 
талдың бірнеше түрлерін, сүйелді және түркістан қайыңдарын, долана, шеңгелді, мойылды 

кездестірдім. Соңғы жылдары біз келгенде (ХХ ғасырдың басы) тораңғыағаштарын осы 
жерлерде көрмегенімді айту керек.

Борпылдақ топырақты және жеңіл құмайтты ормандары бар Қазақстан жазығының 
күн ұзақ түсіп, тау жотасындағы қарды ерітіп жіберетін тұратын бөлігіндегі барлық 
дерлік оңтүстік-азиялық өзендердің сулары лайлы және ағысы қатты болады. Қытай 
жағындағы Ертісте лай, құм және сазды өзімен бірге шая әкелетіндіктен, түсі көктемде 
қара болып, лайланып ағады. Шамасы, сол жерді қаза, құм мен балшықты қопара 
ағатындығынан бұл өзен Ертіс деп аталған сияқты. 

Өзеннің бұл жүгіағыс барысында бірте-бірте түбіне шөккенімен, негізгі бөлігі ағып 
келеді. Онымен бірге «Қара» деген бұрынғы атауы – артта қалады. Бұл атауға 
қатысты басқа да жорамалдар бар, әрине. Ертіс алқабына Алтай тауынан әсіресе 
шалғайда жатқан Сауырдан қарағанда, оның тығыз ағаштар және бұталар қаулап 
өскен сағасы, шөл даланың күннен сарғайған жазығында қара-күлгін реңкпен 
ерекшеленіп көрінеді. Мүмкін дәл осы ерекшелігі оның солай аталуына себепші болған 
шығар, кім біледі?

Қара Ертіс
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Бірақ оның жоғарғы ағысына қайта оралайық. Қазақстан жерінің шегінде Қытай 
аумағын қалдырғанда Қара Ертіс, дәл бір тұтқын қашқындай сары жағалаудың арасынан 
теректердің көлеңкесіне тығылып, қамыстың жағалауларға қарай иілген бұйра шаштарын 
қорқақтап жуа, ұрлана ағады. Және барлық жерде оның жолы жасыл жағалау арасынан 
өтеді. Шетжердің лайынан құтыламын деп, шайынып, мөлдір болу үшін өзенге қосылуға, 
Ақ Ертіс қатты асығады. 

Және де бүкіл жолында қашқын тік жарлы жағалаудың ауыр жарынан теректердің 
шоғыры ылғалданған жапырақтарын жайып, көлеңкесімен оны бөгделердің көзінен сары 

Көктемгі тасқыннан кейінгі Қара Ертіс 

Қара Ертіс – кеме жүретін өзен 
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жоталы құм барқындарынан сақтайды. Жерде және көлеңкедекездесетінағаш 
шоғырларыиірім мен қойнауда екпінді лайлы ағынның әсерімен үйірлене шеңбер құрып, 
билейді.

Жағалауда мойынсұна иілген жалғыз талдар көрген көзге қатты әсер етеді. Жесірлер 
сияқты қайғылы жүзбен олар өзінің жұқа бұтақтарын бұлғап, өзенді шығарып салып 
тұрады. Осы картиналар ғасырлар бойы жиналған барлық жерде болса да көзге ілінбейтін 
романтикалық мұң мен сағыныштытудырады. Бұл көңіл-күй ақ шашты ши, хош иісті 
итмұрын, шеңгел және түлкіқұйрықты баттауық өскен аралда өмір сүреді. 

Жасыл желекті Қара ертіс 

Қамыс қопасы және Қара Ертістің тармағы 
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Жайылма үстінен көзге көрінбейтін құстай, ағын үстінен тыныштық күй ойға батып 
ұшып жүргендей. Көзге көрінбеген күйі ол қамыс арасында демін алып, жел лүп еткенде, 
елп етіп ұшуға дайын отырады. Неге екенін білмеймін, дәл осы жерде ең алғашқы 
жаратылған кездегі жалғыздықты сезінемін, барлығы жоғалып кеткен, жалғанда жалғыз 
қалғандай ерекше бір күй сезіледі. Егер құстардың дауысы және қанаттарының сусылы, 

Қара Ертістің шөп басқан ескі арналары

Қара Ертістің Зайсанға құяр тұсы 



99ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

үйректердің қылғына қырқылдаулары, үкінің ухілеуі естілмесе, жабайы тыныштықтан 
саңырау болып қалуға болады. Ертіс өз жолында жағалауды тізе бүктіре бірнеше жерден 
бұрылады, жарды мүжіп, лайлы суға шолп етіп түскен жағалаудың бөліктерінен өзі 
шошығандай, жағалауға барып ұрына ағады. Боран поселкесінен төменде «Жалаңаш тізе» 
деп аталатын шағын жағалау учаскесі бар. Жарлы жағалауа тұрып, томпиып жатқан арал-
дар мен шағын төмпешіктерді шайып аққан судың сылдырын ғана естисің. Жағалаулардың 
бөлшектері қайта-қайта суға мүжіліп құлап, су ортасындағы төмпешіктерде тұрған 
қоқиқаздарды үркітеді. Параграфтың ақ сұр түсті бұйраланған тұсы сияқты, бұл құстар 
Қара Ертістің ғасырларға созылған одиссеясының беттерін қызғыштай қорып тұр. 

Бірақ қалай болғанда да, адамның аяғы тимеуі мен тыныштықтың үстемдігінде бол-
са да өзенінің аңғары лирикалық үнсіздікке толы және бойындағы құпиясын көзден таса 

Қара Ертіс сағасы 

Аққұйрық субүркітінің балапандары
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ұстап, жасырып алып өткісі келуімен жаныңды баурайды. Тіпті, аяқ астында шылпылдап 
ағып жатса да, Ертіс өзінің алғаш жаратылған кездегі қол жетпес күйін сақтап қалған. 
Сондай-ақ, өзінің монах сияқты жалғыздығының сиқырына өзі алданып ағады. Өзіне 
ерекше күшпен тартып, қиялыңдыұштап, шөліңді қандыратын өзінің құпиясымен 
қызықтырап тұратын басқа өзен бар ма, жоқ па, білмеймін. Абақ Керей руының дәуірі 
кезінде өркендей бастап, бұл жерде шығысқа тән биязылық пен азиаттыққа тән 
күдікшілдіктің шашауын шашпай, бөгдежерліктің рухы кезіп жүреді. 

Судың шылпылдап аққан тілі де түсініксіз. Сондықтан, бәлкім, оның дауысына 
жағалаудағы терек зорлықпен құлақ асады, сондықтан да таяз жерлерде қамыстар 
шулайды, ал кешке қарай қайғылы суырлар қаптаған жұлдыздарға қарап ән айтады. Тек 
айлы желсіз түнде өзеннің өткенінбалшықшы құсжылап еске алғанда, үкілер қайғыра ухілеп, 
қасқалдақтар қайғыдан көкіректері қарс айрыла күңкілдейді. 

Әрбір жаңа күнде масаға толы бұта ішінде, өз ұяларының құрылысына алаңдаған 
үйректер бір-біріне дыбыс береді, ақ құйрықты ақиықсұңқар, өзен бетінен балықты көрген 

Қарала шалшықшы Сұр тырна

Сұр тырна
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бойда жемтігімді ілдім дегендей саңқ етіп, жеңісті дауысын шығара ұшып барады. 
Құстардың сирек кездесетін түрлері Қызыл кітапқа енгізілген. Өзен барлығына жомарттық 
танытады:мөңкебалық және шортанды, қарабалық және тарақ балықты жиі, сылан немесе 
ақбалық пен шоқыр сирек, ерекше жағдайларда тайменді немесе қартайған сібір бекіресін 
немесе жас тағыны жағалауларына, таяз жерлерге лақтырады.

Күш-қуаты мықты, ағысы қатты өзеннің жүгірісі құпияға толы. Айналасында өткен 
өмірдің иісі аңқып тұр, ежелгі сазды Ашутас тауында өткен мыңжылдықтардан 
жаңғырықтай жеткен дауыстар әлі естіледі. Тау шатқалдарында ежелгі ормандағы саз 
қабаттарында күкірттің иісі сезіледі. Ал, Қара өз ақылы өзінде, сырын ішіне бүккен күйі, 
қабағын ашпастан, құпиясымен бөліспестен, өзін күтіп тұрған Зайсан өзеніне қарай асыға 
ағып жатады.

Ені ондаған километрге жететін Ертіс, сағасындаөсімдіктері тұтасып өскендіктен ит 
тұмсығын тыға алмас қамыстары бар бекітпе аралдарымен, көңілсіз күйге түсіретін құм 
қатарларымен немесе қырағы көзді қайраңдарымен Зайсан көліне қосылады. 

Балықшы құс Шетен сайрауығы

Жар қарлығашы
Қыстау қарлығашы, немесе 

қарлығаш 
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Адам дегенді білмейтін өткен кездің атмосферасы әлі тірі. Әлі де болса, сарыкөзді 
жолбарыстар бір жерде соңыңнан білдірместен көз алмай аңдып тұрғандай, ал қопада 
қабан шошқа қорылдайды, Манула мысық болса, дыбысын сездірмей құсты аңдып жүр. 
Түн болса жағаға соғылған балықтай толқындары тулайды, оның тамшылары қамыс-
қияның қайратты жапырағына сыңғырлап барып тамады, қараталдың ескек сияқты 
бұтақтарын сылдырлатып, қаратеректіңжерге түскен қабықтарының жанына құлайды, 
құмды қайраңда, таяз жердегі ұсқынсыз тамырлардың қасында күңкілдей қисаяды. Ертіс 
саз балшықты кеміріп, жалаған күйі, құмдық шығанақтың өрімін жуып, шағала, бізтұмсық 
және қарқылдақ шағала, су құзғыны, балшықшы құс және құтан сияқты құстар саңғырығынан 
тастары ағарып кеткен аралды айнала ағады. Алайда, тек кеш түскенде, үлкенді – кішілі, 
алғашқыдан алтыншыға дейінгі, әрбір жұлдыз ұйқы көрмейтін толқынға жармасып, 
сықылықтай тербеледі. Осындай сағатта қара өзеннің жабайы айрығының үстінде, 
үймелеген маса қолының ызыңдап салған мұңды «бесік жыры» ғана естіледі. «Қара 
Ертістің жағасында,– деп жазды В.В. Сапожников, – масалардың сансыз қолы, ал 
құрғақ далада Сібірдің боғы деп аталатын шошала мен сона шағады».

Өзеннің бұрылыстарында шексіздік пен белгісіздікке апарар жолдаайтылмай қалған 
пәлсападай, мүлгіген тұмса тыныш түндерде ай сәулесі су бетінде біресе жанып, бірес 
өшкен шамдай жылтылдап ойнайды. Айдың қырағы көзін, судың әуенін, сыбдырымен 
сазын, өзінің санасы жетпейтін жаққа ағызып әкетеді.

ӨТКЕННЕН ЭПИЗоД

Князь Гагариннің шешімі бойынша «Азық-түлігін сайлап алған Лихарев 1720 жылы 
8 мамырда Тобылдан жағалауы қамыстан көрінбейтін, бекінісі үшін таптырмайтын орын 
деп, Норъ-Зайсанға 440 адам болып аттанады. Жоғарғы Ертіспен 12 күн еш кедергісіз 
жүзді. Өйткені өзеннің кіре беріс тұсында жағалауға тығылған қалмақтар 34 қайықты 
флотилияны көреді. Галдан-Цереннің мұрагері бастаған 20 мың қолға хабар береді. 1 та-
мызда жау байқамай кемеге қарай оқ атып алады. Біздікілер жағалауға атып шығып, 
жаудың қарсылығына төтеп беріп қана қоймай, тізе бүктіреді. Жау жағы бітімгерін жіберуге 
мәжбүр болады. Бірақ, Лихарев келіссөзге келуге 13 зеңбірегі мен 4 қысқа мойынды 
зеңбірек мортирге сеніп, жоғары қарай флотилияны жағалаудың екі жағында да жауды 
қыра берейін деп, өрлеп жүзе береді. Қалмақтар қатты қырылған атыс екі күнге созылады. 
Одан әрі жүзген сайын жағдай қиындап кетеді. Сондықтан қайту жағын ойластыра ба-
стайды. Және қалмақтар тағы да келіссөзге шақырған сәтте, қабыл алып, үшінші күн 
дегенде бітімге келеді. Қалмақтар орыстардың шабуылға шығуы Маньчжурдің келісімімен 
деп ойлап қалған екен. Бірақ, олардың ойында соғысу дегеннің болмағанын, тек кен 
қазатын орын іздеп, Ертістің бастауларына өтпек болғанын білген соң, бейбіт келісімге 
келеді. Бірін-бірі құттықтап, сыйлықтар береді. Қалмақтар флотилияны қуаныштары 
қойнына сыймай шығарып салып, істің насырға шаппай басылғанына көңілі толғаны сон-
дай, қонтайшы 1716 ж. ұсталған жүзбасы Чередовты дереу қоя береді. Бухгольц жасағының 
күші мен оның салдарының айрмасын қалай есіне салуға болады? Лихарев қайтар жолын-
да Өскемен бекінісін салысымен, Петербургке асықты. Екі жыл өте, яғни 1722 жылы Уба 
өзені сағасындағы осы аттас бекіністі одан әрмен бекіту үшін қайта оралады. Өскемен 
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бекінісі Ертістің оң жағалауында, Сібір мен қырғыз-қайсақ даласы арасындағы шекаралық 
сызық бойында тұр. Бекініс таспен қоршалып, білікті гарнизонмен жабдықталады. Әдемі 
тас шіркеуі және бірнеше жеке қазыналық ағаш үйлері болды». (Г. Спасский, 1809 ж.).

АШУТАС ТАУЫ

Қара Ертіске жақын жарықшақтанып, дүңкиіп жалаңаш жатқан ұсқынсыз жартастар 
– бұл жартылай шайылған, қып-қызыл Ашутас таулары. Барлық жерде шұңқырлары, 
сирек жауатын жаңбыр мен аққан судың ізі қалған жарлары қарайып көрінеді. Уақыт 
ағынының түбіне тығылғандай тау мен шоқы жағынан түксиіп тұрған; Қазақстанда сирек 
кездесетін палеонтологиялық ескерткіш. Сәске түсте Ашутастың жартастары қып-қызыл 
сүргіш түске боялады. Ал, жотаның етегі дәнекерлеу жұмысы кезіндегі от шашулар сияқты 
от алауларын шығарып жатады. Бұл мүйізді құлақты ғажайып кескіндегі шайтанжәне 
роза,кірпі тіпті көбелектердей гипс кристаллдың шашырандылары. Гипстің кристаллдары 
жота мен жартастарда шашылып жатыр. Кейбіреулерінің мөлдірлігі сондай, күлгін және 
көк түстердің ізі бар мұздар сияқты. Шөгінді жыныстардың астынан ашылған Ашутас 
– біздің жерімізде сирек кездесетін ежелгі мәңгіліктің сынығы. Оны көргенде таңғажайып 
және еш күтпеген бөгдепланеталық әлемнің есігін ашып, құпиясына үңілгің келеді. Мұнда 
бойыңды өзге көңіл-күй билеп алатын, алғаш ашушымен зерттеушінің құмарлығы оянады. 
Гипнозға түскендей, әрбір жарықшақты, әрбір жырықты тоқтай қалып, қарап, үңгір мен 
қуыстарға кіріп,фотоаппаратты үздіксіз шыртылдатып, бұған дейін кездестірмеген әртүрлі 
геологиялық дүниелерді етігіңнің ұшымен немесе қолыңмен түрткілеп,ұстап қараумен 
боласың. 

Қара Ертіс жақтан қарағандағы Ашутас
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Жоталар мен оның шыңдары, жартылай шашылған бөктер барлық жағынанқоршалған: 
олар жылтыр, киіз үй мен күмбез тәріздес, шегелеп қойғандай, немесе шайып кеткендей, 
жүзіпкететіндей жалпақ және жазық болып келеді. Бірақ, барлық жерге ыстық бояулардың 
сіңгені сондай, сырт қарағанда білінбейді. Саздың өзінің беті жаңбырдан соң пайда болған 
лайлы, бірақ күнге әбден күйген қабаты жылтыр немесе қабыршақтың астында, саздың 
астында жатыр. Жылдар және ғасырлар бойы сирек жауын-шашыннан немесе аяздан 
қызыл-кірпіш немесе ақ түсті, кей жерлерде көгілдір тартқан қабырғаданауыр 
кесектерісыпырыла құлайды. Үлкен кесектері қасында қара-қоңыр, ұсақ тау жыныстары 
және ұсақ қиыршық тастар ашылған түрлі-түсті жартасты еске салады. Саздың құлаған 
бөлшектері жаңбырдың суымен еріп, желмен ұшып, ақыр соңында түрі оқ кесекке немесе 
жайылып кеткен төмпешікке ұқсап, таудан аққан сумен шайылып кеткенше жатады. 

Ашутас тауларының – мезозой ескерткішінің қабырғалары мен құлаған бөліктері 
найзағай тілгендей қисық-қисық жарылған. Кей жерлерде бұл жарықтар соншалықты 
таңқаларлықтай, құйрықтары мен сызықшалары бар иереогливтерге көбірек ұқсайды. 
Суреттері әртүрлі: Х, У, М, В, Ч әріптеріне де келетіндері бар. Бұл құздардың қапталында 
белгілер сондай көп, әлем алфавитінің барлық әріптеріне ұқсатып, оқи бер тек. Таудың 
өткенін сарғыш қызыл бор шоқылардан, оны тапқан палеоботаниктер ғана оны оқиды. Саз 
бағаналарда ежелгі өсімдіктердің жапырақтары, бума қағаздай іздері анық жиналып 
қалған. Бетінде бүкіл өсімдіктердің жиынтығы жатыр, жақындап кел де ала бер. 
Кейбіржапырақтың ізі бар жарылған саз орамнан күкірттің иісі шығады. Саз текшелердегі 
жапырақтардың формасы мен структурасы ап – анық көрінеді. Бір кездері мұнда өскен, 
құрып біткен сигиллярий, гинкко, араукарий, секвой, бұқа, тұт, грек жаңғағы, жаңғақтар, 
сондай-ақ терек, үйеңкі, қара тал жапырақтарына қараған кезде ежелгі флораның тамыр-
лары мен бұтақтарын, тарамдарын анық көз алыңа елестетесің. Арасында саз фотосуреттердің 
беттерінен біздің уақыттатек Солтүстік Америкада өсетін алып ағаштардың, ғаламшардың 
жасы 5-7 мың жылға жетуі мүмкін ұзақ жасаушыларының іздері мен сондай-ақ секвой 
кездеседі. Әрине, бұл – «табиғат мұражайы» қорғалуы тиіс.

Бұрынғы климатты ауыстырып келген құрғақшылық жағдайлары шөлейттегі және 
жартылай шөлейтті жерде өсетін өсімдіктердің типтерінің өсіп, таралуына негіз болды. 
Бұл жерде негізінен ақсүйекті ағаш – Зайсан сексеуілі жалғыз шошайып өсті. Оларсағымға 

Ашутас тауының тік жарлары
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бөленіп, шөлейт ауасында төбеден қалықтай төнген бұлттардың көлеңкесінде серіппедей 
шиыршық атып, тамырлары қатты орамадай бұралып жатыр. Шөлін қандыру үшін онсыз 
да аз ылғалды іздеумен, әбден кепкен сексеуілдің тамырлары ыстық күннің астында 
тұншықтырып өлтірердейбірін-бірі қысқанда кәдімгідей сықырлайды. Желдің екпінмен 
құлайды, оның терең де қара ойықты тамырлары алтын түсті қабыршықтары бар 
экзотикалық жылан сияқты оратылып қалыпты. Осы жағдайда бөктердегі әрбір өсімдік 
немесе жалаңаш, түрлі түсті гүлдің жеке түбірі таңғажайып нәзіктікпен майысып, бұралуы 
– шөлдегі өмір трагедиясының жарқын көрінісі. Әсіресе кескен томардай кеуіп сұлаған 
сексеуілді көргенде дененің икемді майысуын өмір сүруге деген құштарлықтың белгісіндей 
қабылдайсың.

Кейбір тамырлары басқаша көрінеді: олар жерден кеудесін көтеріп, жақтарын 
үрлеп, айбат шеккен кобра жыландай не-
месе бірінің үстінде бірі айқасып жатқан 
ордалы жыландай үйіріліп жатыр. Кеуіп 
қалған сексеуілдің арасында құрбандығын 
тығылып күтіп жатқан орасан зор алып 
айдаһар жылан да бар. Таң қаларлықтай 
ілмектер жасап, ғасыр ұйқысына кеткен-
дей болғанмен, кез-келген сәтте құрбанын 
орап алуға дайын жатады. Бірақ әр қадам 
сайын өткен шақтан қалған өлі нәрсе ғана 
кездеспейді, иісі бұрқыраған жусан 
қызғылт саздың үстінде көгілдір 
нәзікшәлісін бұлғайды, улы ферула 
сарғаяды, көгілдір күлгінкүлтешесімен сыңғырлатып, көктемде қанжардай өткір 
жапырақты үлкен дәнді дақыл елемус гигантеа мен шеңгелдің иісі бұрқырайды. 

Мұндағылардың барлығы бір кездері осы жерді мекен етіп, енді осы бір қараусыз 
тасада қалған әлемді қатал да, қатігез жауынгердей күзетіп тұр. Бұл жерде дәуір мен 
өмір сүрудің стилінің араласуы толығымен аяқталды. Жатаған болса қытырлаған 
жапырағы бар шөл рауғашын байқамай өту мүмкін емес. Олардың сабақтары өте 
қысқа болған соң, жерге жабысып жатқандай көрінеді. Алтай рауғашынан айрамшылығы 
оның сабақтарының дәмі тұздалған алманың дәміндей қышқыл. Және де Зайсанның 
табиғи мұражайында барлық жерде – қадам басқан сайын таңғажайып өткен шаққа 
тиіп кетесің. Тау беткейінің барлық жерінде түрлі-түсті инелерімен қырыққабат сияқты 
Флораның құдайы – түрі жағынан теңдессіз итсигек пен сораңөседі. Шөлдің және 
күннің күшімен жарық көрген ұсқынсыз будандар. Түрінің сұрықсыздығына қарамастан, 
олар гүлдейді: көктемде олардың етті инелерінде жарты тиынның көлеміндей көзге 
ілінбейтін розаға ұқсас гүлі шығады. Ежелгі теңіздің жағасына лақтырылып тасталған 
теңіз жануары ма, әлде өсімдік пе, кім білсін, әйтеуір күн мен желдің астында 
тұрады. 

Ашутас тауы өзінің палеоботаникалықбай материалымен геологиялық ескерткіштер 
тізімінде орны бар және ғалымдар арасындағы лайықты даңққа бөленген. 

Оның тартымдылығы мен сиқырлы күші осымен бітпейді.Тот басып қалған 
темірдей сарғайған кесектер, қабаттар, көптеген темірлі төмпешіктер немесе тау етегінде 

Сіз білеСіз бе:
Қызыл-күрең түсті Ашутас та-
уында жапырақтары тікенекті 
келген, боз түсті сыртында ұсақ 
тікенектері бар шар сияқты, сыр-
тынан қарағанда «жиырылып 
қалған кірпі» сияқты – зайсан 
лақсасы өседі. Бұл өсімдік энде-
мик, өйткені ол жер шарының 
басқа жерлерінде кездеспейді.
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шашылған көмірдей қара тастар саз балшықты қара жамылдырып тұр. Осы жерде 
жұмыртқа тәрізді шекемтастар-кварцтың майда бөлшектері шашылып жатыр.Тау 
беткейінің барлық жерінде, тіпті құз биігінде де оның шашырандылары жылтырап 
жатыр. Уақыт өткен сайын ашыла берген Ашутас тауының таңғажайып бейнесі алдыңнан 
суреттей ашылады. 

Егер, Қара Ертіс қойнауынан қашып шығып, қаптаған масалардың үйірі туралы 
айтпасақ, геологиялық поэма толық болмас еді. Кеш түсе олар барлық жерде жүреді, 
сансыз ордасымен үйіріліп жеткенде, ауаның өзі олардың ызыңынан дірілдеп кетеді, 
не аңды, не құсты аямайды. Жоқ, масахана, тығыз жабылатын шатыр болмаса, адам 
өледі, тек тұрақты соққан жел ғана құтқарады. Барлық жерде жүретін масалар үшін 
жел ғана кедергі, алынбас қамалдай. Ал, жолаушы үшін құтылудың жолы. Сондықтан, 
бәлкім, бүгін осы аймаққа адам аяғы тимеген, бұл жерде ұлы мәртебелі Маса мырза 
билік етеді. Күмән жоқ, ол болмағанда, бұл тамаша ойпатқа адам қоныстанып алар 
еді. Сөйтіп, баяғыда-ақ Ашутас тауы мен Ертістің ғажайып теректі алқабынан кеспек-
тер мен томарлары ғана қалар еді. Бірақ Маса – мырза, табиғи мұражайдың жалғыз 
досы мен тірегі, сақтаушысы.

ЕЖЕЛГІ АБоРИГЕНДЕР

Қара Ертістің сағасында, миллиондаған жылды басынан өткерген, азиаттық кон-
тинент мінезіне сай бұрыннан қалған баяу су тармақтарында су жаңғағы немесе шы-
лым секілді өсімдіктер, жойылып бара жатқан өсімдік ретінде Қызыл кітапқа енген, 
олар жылы да ескі арналарда өседі. Жапырақтары қауқиған, үшбұрышты, шеттері 
нәзік ойықтармен әдіптелген. Жаңғақ жемісі – тікенекті шимайланған сызықтарға 
ұқсайды, жемісінің ішінде дәмді, тәтті де қуаттандыратын жұмсақ дәні бар. Бұл 
жаңғақтарды тек қана адамдар ғана емес, әкелінген және өздері келіп қоныстанған 
америкалық су тышқандары – құндыздар да оны сүйсініп жейді. Біздің заманда бұл 
өсімдікті кездестіру – үлкен олжа. 

Ағынсыз жылы су қоймаларының алқабында тамырсыз жүзетін өсімдіктер бар, 
олардың мөлдір тамырына ұқсас талданған жапырақтары бар. Олар өздеріне керек 
азықтанатын заттарын судан тартып отырады. Бұл таңғажайып өсімдік қатарына сулы 
папоротниктерді – жүзетін сальвиния мен өте сирек кездесетін марсилияны жатқызуға 
болады. Олар табиғатынан жердің өте ежелгі соны өсімдіктері. Оларды кейде аква-
риумшылардан кездестіре аласыз, аквариум әлемінде су ішінде жүзетін бір пішін 
ретінде безендіру үшін пайдаланады. Баяғыда бөгеттерді құрмай жатып, Ертіс 
бойындағы біршама арналарға қол тимеген уақытта, су бұдан да жылы болатын, бұл 
өсімдіктер өте кең таралған еді. Біздің уақытта олар өте сирек кездеседі және жойы-
лып бара жатқан өсімдік ретінде Қызыл кітапқа еніп отыр.
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БӘРІ ҚАЛАй БоЛДЫ

Қара аспанда ақсұрланып 
Боран кетті буырқанып
Шалғыменен шапқандай 
             тек құлаштап
Қарды үйеді ол маялап.

Павел Васильев

Өткеннің іздері – жағалаудың экзотикалық игілігі мен мұрасы болып қалды. 
Түнгі кеште, Қара Ертістің атырауында құстар сайрауын қойып, жұлдыздар жанғанда 
өткеннің өлі аруақтары әуелейді. Қамыс-құрақты паналайтын жолбарысты салыстыр-
малы түрде осындай бейнелерге ұқсатуға болады, одан басқа өзенді бөгеттеуші 
құндыздар мен ұя салғыш сансыз үйрек, қаз, қасқалдақ пен басқа да еркін де азат 
құстарды айтуға болады. ХХ-ғасырдың басында Зайсан өзені мен оның аумағын 
зерттеген В.А. Седельников жергілікті мекендеген құндыздар туралы: «Қара Ертістің, 
Алқабектің, Қабаның биік оң сағасын мекендегеніне көп болмаған құндыз соңғы уақытта 
жойылып кету алдында тұр». Жергілікті табиғаттың берекелі даңқы мен жабайы құстарға 
бай танымалдылығы әлі де ауыздан түскен емес, әрбір аңшы аңшылықтың ашылу мерзіміне 
асығып жатады.

БоРАН

Өткен ғасырлардада Қара Ертістің жағалауында жуандығы біршама құшақ 
айқасқанда сыймайтын алып терек пен талдардың саясында, баяу ағыстардың 
төбесінде жүзген жасыл бұлттардың бояуы буланып жатқан жағалауда, шағын ауыл 
бой көтерді. Ауыл 
тұрғындары балық пен 
аңшылықты кәсіп етті, тары 
егіп, бау-бақшамен айналы-
сты, мал шаруашы лығымен 
Атамекеннің шекарасын 
«ұстап тұрды». 

Мұндай ерекше, әдемі 
атау мынадай жағдайда пай-
да болды. Патшалық кезеңде 
ірі әскери шенеунік алыс Ре-
сей өлкесіне қарай шанамен 
жолға шығады. Атырапта 
адам аз, құлаққа ұрған тана-
дай тыныш, жан-жақтан 

Өзен Қалжыр ауылының Боран,  
жерде құятын Қара Ертіс
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соққан желге тосқауыл жоқ еді. Бораған қар бір апта бойы жол үстінде ұйытқып 
соғып, құтырынып жолды жауып тастап отырған. Солай патша шенеунігі бұл ұзақ 
жолды боранды, қарлы жол деп есте сақтап қалған. Сол шенеуніктің бұйрығымен бұл 
ауылдық жер – Боран деп аталып кеткен екен. 

Ауыл Қалжыр өзенінің Қара Ертіске құяр сағасында орналасқан. Өзен тармақтарының 
жайылған тұстарына алып терек-талдар жайқала өсіп, парктік ландшафт құрған. Жасыл 
талдармен қоршалған баяу жылжитын Қалжыр өзені алқапты кесіп өтеді. Өзенге қарап 
тұрып, 30 шақырым биіктікте бұл өзен Марқакөлді артына тастап, Қыршым тауларының 
тар саңылауларында гүрілдеп, қайнап, жартастарға секіріп, шу тудырған қылығы болған 
деп айта алмайсыз.

ЖАЛҒЫЗ ТҰРҒЫН

Қазақстанның шығысында, Қара Ертістің сағасында, түрлі-түсті Ашутас тауларының 
жанында, күміс түсті терек үлкен ақ талмен араласқан жерде, барлық Қазақстан бойынша 
сирек ұялайтын қоңыр кептер бар. Бұл – ағаштың қуысына ұя салатын жалғыз көгершін. 
Республиканың оңтүстік аудандарында және Орта Азияда ол жағалаудың биік құзында 
ұяшықтарда тұрғанды немесе саз балшықты ескі молашықтарды мекендегенді қалайды. 
Мұнда, Қара Ертісте, оны 1912 жылы зерттеуші Г.И. Поляков бірінші рет байқады. Со-
дан бері ғалым-зоологтар қанша рет іздеуге арнайы шыққанына қарамастан, бұл көгершінді 
табу мүмкін болмады. Текөткен ғасырдың 90-жылдарының басында осы жолдардың 
авторы бірден үш жұп қоңыр көгершінді кезіктірді. Әрине, қаратеректің қуысына үлкен 
есіктен кірген құстардың ұшып кіріп кеткенін көру біртүрлі болды. Төменнен ұшып кіріп, 
қуыс ішіне кірген соң, тіке 3-4 метр биіктіктегі ұясына ұшып көтерілді. Бұл көгершін 
Қазақстанда қорғалады. Алайда өзен жағасындағы, соның ішінде Қара Ертіс жағалау-
ындағы орманды алқапты аямай кесудің кесірінен осы құстардың өзен сағасында ұя салу 
мүмкіндігі азайды. Сол себепті, көгершіннің бұл түрі өлкедегі жоғалып бара жатқан 
фаунаның бөлігі ретінде, ғылыми зерттеудің нысанына айналды.

ТАңҒАЖАйЫП АРАЛ

Өзеннің арнасына жақын, Ашутастың қызылбетті тауларының сазы аяқталар жерде, 
гүл күлтешелері күлгін, жартылай шәлі бүркенген инелі жапырағы бар жыңғыл топтасқан. 
Қисықдіңгекті, қысқа бойлы сексеуілдеролармен аралас өскен. Ал, жағаға жақын орналасқан 
баттауықтар сарғайып, олардан кейін тізеден келер, кеуде тұсқа жететін суда қамыстар 
сыртылдайды. Күміспен апталғандай жапырақтары шағылысқан теректі тоғайлар көзге 
бірінші түседі. Алайда, құм бұйраларына дейін 10 метрден астам биіктіктегі шеңгел не-
месе ешкісабақ үстемдік етіп, жүргізбей, шаужайыңа жармасады. Кей жерлерде құлама 
мен шыңдарда сексеуіл, жүзгін жеке топ болып өседі. Шашақты дақылдар, тікенекті 
бұталар және осы жерде терек пен қара талдың жас өскіндері, уақыт тезінен өткен сайын 
бүлінген ежелгі алып қара терекке қарап, шөл даланы Орта Азия және Оңтүстік 
Қазақстанның тоғайларымен ұқсастырасың.
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Қара Ертіс сағасындағы құмды аралдар
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Әрі қарай сұр құмның арасынан шағын гүлденген алқапта, құрғақ ақ сортаңда, су 
арнасындағы ұсақ иірімдекәдімгі шырынды қияқ дақылы, басқа да ұсақ шөптесін өсімдіктер 
қаптап өскен. Содан кейін аққан сумен, соққан желмен, үйілген құмдар жатады. Олардың 
сусымалы өркештеріне тікенекті селеудің, баттауықтың, итмұрын мен қарағанның бұталары 
жабысып алған. Құмдар кенеттен тек сулы және ойпатты жерде өсетін ашық жасыл түсті 
шабындық пен қамысқа жол беріп, жоғалады. Ал айналада сол баяғы күмістей жалтылдаған 
теректер. 

Қайда барсаң да, қайда қарасаң да, Ашутас тауларының жартылай шайылып, қирған 
қызылбетті жартастары – бұл жердегі барлық уақытты басынан өткерген «тірі ескерткіштер». 

Бұл жерде, таудың етегінде өркешті құмдардың таңғажайып аралы қалыптасқан. 
Жапырақтары сыбдырлаған теректер, қамыс пен итмұрын бұталары, қалың шабындық, ал 
төменірек – қияқ, талдық дақылдардың үйлесімі көзге біртүрлі көрінеді. Міне, сұр алап 
– ол, осындай... саванналық өсімдіктердің тұтқынында қалғандай қабағын шытып, 
өркештеніп булығып тұр. Зайсан дөңгелек бастылары-кесірткелер зуылдап аяқ астыңнан 
қаша жөнеледі. Осы жердің жергілікті түрі. Құдайдың жарығына басқа бір бауырымен 
жорғалаушы – түрлі-түсті кесірткелер-қолтырауынның кішкентай көшірмесі(кішкенатй 
кезімізде қолтырауыншықтар деп атаған) атып шығады. Бұл жерде барлығы үлкен 
шөлдегідей. Немесе жыңғыл арасынан кенеттен құмтышқан атып шығады, ол осы 
жыңғылды жақсы көргендіктен оны жыңғылды құмтышқан дейді. Шөлдің тап осы 
бұрышынан құмтышқанды көрем деп күтпейсің. Ол – ашулы аң,тыным таппайды, маза-
сыз, сондықтан оның үнемі құйрығы тікірейіп жүреді, өзі барлығына дайын сақ тұрады. 
Өйткені оның жаулары тым көп. Сол, аса сақтығының арқасында ғана, шөлде ол жүздеген 
жылдан бері тірі, сақталып қалды. 

Құм төбелерден суретші қаламының ұшымен сызып қалдырғандай, іздердің тізбегі 
анық көрінеді. Бір құм төбеден екіншісіне қарай тізбектелген мына ойық із, түн ішінде оны 
кезіп шыққан қалқан құлақ кірпінікі. Өзіне ғана түсінікті, өзіне ғана керек істерімен кетіп 
бара жатқан доркодион-тамыр жегіш шөл қоңыздары күнбағыстың ала дәніндей көрінеді. 
Осы жерде қара қоңыздар мен әртүрлі ызылдақ қоңыздар жүр. Нағыз құмды қорық! 
Шөптер, аңдар, кесірткелер, жәндіктер-шөлейтке тән. Тек құстар жоқ – бірде-бір 
бұлдырық,не қара бауыр қасқалдақ, не дуадақ жоқ. Мүмкін, бір кездері болған шығар, 
бірақ, қазір олар барлық жерде сиреген. Бір күндері осы жерде боз сандуғаш кездесетін.
Қазір біздің жердегі шымшықтар басқа жердегідей емес, басқаша айтқанда, оның Ертіс 
маңындағы солтүстік құмдардағы және Зайсанның сазды жазығындағы шоғырларда 
кездесетін телеңгіт деп аталатын географиялық түрі қараған қопасында тоқ-тоқ етіп «неге 
келдің?» дегендей, зытып жүреді. Бұл оның ұясының жақын маңда екендігін көрсетеді. 
Түз жадырағының айқаршық іздері де жайрап жатыр. Жадырақ- далалық құс болғанмен, 
күн молынан түсетін жерге ұя салғанды жақсы көреді. Мыңдаған жыл өткен соң, әділеттілік 
орнап, бұл құсты құм жадырағы деп атайтын болар. Қандай екені белгісіз дала тышқанының 
ізін көргенімде, құм далаға, шөлейтке іліккеніме көзім жетті. Мүмкін, түкті ия болмаса 
секіргіш тышқан болар. Ал, мүмкін, мұнда тіпті қызықты үш саусақты, қысқа бойлы не-
месе ұзынқұлақтыежелгі қосаяқөмір сүретін шығар. Бірақ, анық білу үшін шөлдің түнгі 
өмірімен тиянақты танысу керек. Түнде оны мекендеушілер өздерін қауіпсіз сезінеді, 
сондықтан қорықпай кезетіндіктен, олардың іздері сайрап жатады. Түлкі табанының іздері 
де кездеседі. Аралап жүріп,айналаңнан құм далаға тән емес, қалың қопаны көріп, өз 
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көзіңе өзің сенбейді екенсің, соынмен бірге мұнда біреу байлап кеткендей ежелгі аң-құстар 
жүр. Құм арасындағы жасыл алаңның өзі, алыстан құм арасына тығылған дыбыс шығарып, 
мыңқ етпейтін өркешті төзімді түйелердей көрінеді. 

Құмды қорықтың ортасының ландшафтысы шөптесін және бұталы қопа, тығыз сазды 
алаңқайды, тармақтар мен ескі арналарды қоса алғанда шөлді мекендеушілер үшін алын-
бас тосқауылдай. Мұның барлығы олардың бұл жерді ежелден мекендейтініне дәлел.
Миллиондаған жыл бұрын осы жерде теректі тоғайлар, біздің өлкеде құрып кеткен 
үйеңкілер,шағандарөсіп шыққанға дейін олар осы жерде болған деуге болады. Енді 
олардың орыны ағаштың – жапырақты терек, тал, көктерек және әр түрлі бұталар өсетін 
қопаға айналды. Бұл өсімдіктер көрші шөл және даладан келді. Келді дешағын аралда, 
оқшау қалды. Құм кішкентай ғана бөлшек жерде бар,тарихи ғажайып мынада-олар өсетін 
жақын деген құм дала, бұдан 30-40 шақырым жерде. Ашутас тауы табанындағы шөл 
олармен салыстырғанда тамшы судай ғана. Сол тамшы суда шөл даланың нағыз өмірі 
бейнеленген.

Қара Ертіс жағасындағы адырлы құмдар
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КҮТПЕГЕН КЕЗДЕСУ

Терек, қамыс және үш адамның 
құшағы жетпейтін алып қара талдың ара-
сында шеңгел, сексеуіл, жыңғыл қоршаған, 
күн көзіне күйген таудың дәп ортасынан 
кенеттен біздің орманшы – қара тоқылдақ 
ұшып шығады! Тоқылдақ мұнда қайдан 
тап болды? Мұнда не бар оған? Иә, тек 
ұшып жүрген жоқ, ал ағаш қуысын ойып 
жатыр. Демек, ұя салады. Бұл ерекше кез-
десу болды. Егер, мысалы, тау ешкісі 
далалық жерде жүрсе... бұл да сонымен 
бірдей...

Тоқылдақ – қылқан жапырақты және 
қарағайлы ормандарды мекендейтін құс. 
Кенеттен мұнда жүр?!

Қара Ертістің жайылма қопасында 
ементұмсықтың ұя салғанына тіпті айран-
асыр болдық. Үлкен құс емес – басы 
үлкен, тотықұс сияқты, имиген тұмсығымен 
шиенің сүйегін жарып, жаңғақты шағады. 
Зоогео гра фиялық жағынан оны осы жер-
ден кездестіру тіпті қызық.

«ЗооЛоГИЯЛЫҚ ЖҰМАҚ» 

Қара Ертіс Зайсан көліне құяр алдында ағындар мен ескі арналарға бөлінеді. Тек, 
көктемгі тасқында су кең ауқымға жайылып, өзінің жас кезіндегідей ескі арналар аз уақыт 
болса да ағынға айналады. Қалың өскен қамыс пен қоға басқан кең атырауда, қопамен 
қоршалған көп қара су торфты аралдар немесе қопаларда тал және басқа да су маңы 
өсімдіктері бой көтерген. Су айырығы, құстар үшін ең басты мекен – «құстар жұмағы» 
болып саналады. Зайсандағы құстардың көптігі өткен жылдардан сыр шертеді. Алайда 
Бұқтырма су қоймасы толған сайын көп нәрсе өзгерді: көлдегі су 6 метрге көтеріліп, 
мыңдаған жылдар бойы қанатты және төрт аяқтылардың мекені болған атырапты су ба-
сты. Мұнда өзен және сүңгуір үйректер – барылдауық, сұр үйректер, бізқұйрық, қызылбас, 
отүйрек, сарыайдар, жалпақтұмсық, сондай-ақ ысқырғыш, тарсыл дақ сияқты әрқашан 
небір үйректердің түрі толып жүреді... Өте көп, бірақ көзге түспейтін иірімдерде қасқалдақ, 
сұрбетті, қызыл мойынды және қара мойын үлкен сұқсыр үйрек жүзіп жүреді. Айтпақшы, 
бұл құстар сырт пішініне қарамай өте әдемі, өте жақсы сүңгиді. Олардың етінен кішкене 
балық пен батпақтың иісі шығатындықтан, сұқсыр деп аталған. Еттері дәмді емес. Міне, 
адам сұлулықты, тірі ғажайыпты осылай асқазаны арқылы бағалайды.

Қара тоқылдақ 
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Зайсанның өткенін суреттегенде – өзен атырауында құстардың боқ шыбындай үймелеп 
жататынын айтасың. Олардың арасында қара, ақ қанат шағала, кіші және ең ірі – қарқылдақ 
шағала, сондай-ақ кәдімгі күміс түсті кішкентай шағала ұсақ балықтарды аулап, жеп жүреді. 
Сұр және аққұтандар кішкентай аралдай құрғақ жердегі шағын ағаштарда ұяларын қалай 
болса солай салған. Соңғы онжылдықта құтан сияқты квакв деп аталатын, топтасып өмір 
сүретін құстардың түрі пайда болды. Олардың да ұя салуы ағаштарға байланысты. Кендірлік 
өзені атырабында күні бүгінге дейін қаздардың ашық иірімі бар. Қамыс-қияқ басқан, 
томарларға үлкен суқұзғынның топтары ұялаған. Олардың жанына әдеттегідей бұйра 
бірқазандар қоныс тепкен. Көршілес, бірақ тыныш жерлерді қиқылдақ аққулар мен 
қалбағайлар қоныстаныпты. Қазір, Зайсандағы бұл құстарды саусақпен санауға болады.Ескі 
арналардың жағалауларында, жайылымында балшықшы ысқырып жүреді. Олардың мұнда 
жиырмадан астам түрі бар. Көктемгі және күзгі уақытта олардың саны артады. Олардың 
әуезді дауыстары қашықтан естіліп жатады. Нәзік және мұңға толы шырылдары да 
айналадағы тыныштықты бұзып, ерекше көңіл күй сыйлайды.

Ағаш қопалар, мың сан ұзақтардың топтарына толы. Сондай-ақ, өзен атырабы мен 
жайылмасында кәдімгі қара қарға бөтен ұяларды тонаумен жүреді. Ұсақ қырандардан – 
кәдімгі күйкентай, жағалтай жәнебіздің өңірімізде сирек кездесетін күйдіргіөзен сағасында 
ұялайды. Олар ескі талда ұзақтар тастап кеткен ұяларды тауып алып, қоныстанады. Алып 
қараталдың басына таяқтар мен бұталардан ақ құйрық бүркіт шөп үйіндісіне ұқсас үлкен ұя 
салады. Ақиық сұңқар, қаршығамұнда көбінесе балықпен қоректенеді. Қара Ертістің су 
айырығындағы ең биік ағаштың ұшында құрғақ тұмсық балықшы, балықшы тұйғынныңұя 
салғаны белгілі болды.

Ұсақ құстар барлық жерде қамыс қопаларда, қалың қоға арасында су тауығы, сутар-
тарлар, шырылдауық торғайлар,қамысты сарыторғай, мұртты шымшық өте көп. Көптеген 
ұсақ құстарды бұл жерде көптеп кездестіруге болады. Қарабасты құрқылтайлар ағаштардан 
мамық қолғап сияқты салбырап тұрады. Құстардың жалпы саны әртүрлі, кем дегенде үш 
жүзін санап шығасың.

ХІХ ғасырда аңдардан бұл жерде жолбарыстар болды. Олар қабандар мен киіктерді 
аулады. Қазір Зайсанда жолбарыстың жоғалғанына жүз жылдан асты. Осыған байланысты 
өте қызықты мәліметтер келтірейін. Ол уақытта Зайсан қаласында тұрған орнитолог В.А. 
Хахлов: «Көлдер мен өзендерден қаздар мен үйректербұлт сияқты болып ұшып көтеріледі; 
Жақындаған сайын жолаушы олардың шуылдаған дауысын анық естиді, өтіп кеткенше 
көпке дейін естіліп тұрады. Бұлан, елік, қабан, жолбарыстар, ешкілер және жабайы мысықтар 
қамыстан пана тапқан. Бір сөзбен айтқанда, барлығы бір жерде, таңқалдырады».

Жабайы мысық-манула жойылып кету алдында тұр. Дегенмен өткен ғасырдағы 
70-жылдың қысына дейін жергілікті аңшылар дан мануланы көрдім, қақпанға түсіп қалған 
дегендерін естуге болатын. Қара Ертісте құндыздар болатын, қазір ұмытылғанда болды. 
Қасқыр, түлкі, қарсақтар қыста олжалы жерлерге әлі де қайта айналып келіп тұрады. 

Қазіргі уақытта аталған жолбарыс, құндыз, манулдардан басқажануарлардың түрлеріәлі 
кездеседі. Осы «зоологиялық жұмақ» толығымен кедейленіп қалды,бір кездері құжынап 
жатқан аталған және аталмаған құстар мен аңдардың саны бірден азайды. Өкінішке қарай, 
бұл тенденция жалғасуда... Өткен ғасырдың және осы жаңа мыңжылдықтың бұл синдромы 
– озық өркениет осылай «маңдайларынан терін ағызып» тынымсыз жұмыс істеп жатыр.
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АҚ НЕМЕСЕ ЖАй ҒАНА ЕРТІС

Тау жоталары әсем. Бірақ олар өзендер мен көлдерсіз ештеңе емес? Жаратушының 
тіл жетпес құдіретімен жаратылған Ертіс – біздің облыс аумағында мыңнан астам 
шақырымға созылып ағып жатыр. Ол – таулар мен даланы байланыстырып, жартастар 
мен құздарды бөліп, жайылым мен сағалардағы қопаны суландырып жатыр. Өзен арқылы 
алғашқы көшіп келушілер жүзіп келіп, қоныстанды, содан кейін қазіргі заманғы қытай 
қаласы Шаче тұрған, алтыны көп Жаркент өзеніне қарай Ақсуды іздеген, қашқын және 
жер ауған шаруалар пайда болды. 

Бөгет салынғанға дейін шуақты жағалауда туып-өскендер, Ертіс бойында жалаңаяқ 
жүгірген балалық шақтарын асқан жылылықпен еске алады. Тек «Ертіс» деген сөздің өзі 
– өзеннің суы толық, қатал, суық, бірақ сонымен бірге жылы да аялы мінезін көрсете 
еркін аққан кезін еске түсіреді.

Ұлы Еуразия континентінің жүрегінде Ертіс күміс тамырдай бүлкілдей соғып, Зай сан 
мен Обь өзенін қосып, ағып жатыр. 

Өткен ғасырдың 50-шы жылдары күші тасып, қуаты ойнап, ешқандай қолдан жасалған 
кедергі, жасанды арна дегенді білмей, солтүстікті тұмса тайгаға қарай алаңсыз ақты. 
Ақшашты қарияның күші болжанбайтын сібірлік рухының мықтылығымен астасты.

ӨЛГЕН БАЛЫҚ ҚҰРМЕТІНЕ АРНАЛҒАН БИ

1964 жыл. Экспедициялардың бірі кезінде біз Бұқтырма су қоймасына «Шолғыншы» 
катерімен жүзіп келдік. Түн. Үлкен Нарын ауылдық лицейі шығанағы. Осы жылдары 
мұнда енді ғана қамыстар өсе бастаған еді. Катерден – «балықшы-браконьерлер!» деп 
жағылған от белгіні көрдік. Алайда, катер шуын естіп қалып, барлығын (қайықты, аула-
рын, жарты жәшік арақтарын, күртешелерді, резеңке етікті...) лақтырып тастап, олар 
алдыңғы жақтағы шоқыға қарай қашты. Балық инспекциясы қызметкерлеріне қайықтағы 
үш ауды өздеріне тартып шығаруларына тура келді. Бәрін көруге көз керек: ау іші балыққа 
лық толы. Ешкім сонда молшылықтың соңғы жылы екенін білген жоқ, балық қорларының 
азаю себебі әлі жас су қоймасының түпсіз тереңінде жасырынып өзінің уақытын күтіп 
жатты. 

Келесі күні таңертең ғылыми зерттеу институты ихтиологы Мағжанмен бардық. 
Шығын шығанақты айналып өтіп, мен жартылай шіріген үлкен балыққа тап болдым. 
Мағжанды шақырдым. Ол отыра қалып, балықты мұқият қарап шықты және кенеттен: 
«Алақай! Барлығы сәтті!» деп айғайлады. Атып тұрып және аяқ астынан өлі балық жатқан 
жерді айнала, әлдеқандай орта ғасырлық биді билей бастады.

Қуанышының себебін кейіннен ол былай деп түсіндірді: – 1961 жылы балық 
шаруашылығы Институтында жұмыс істеп жүргенде каспий көксеркесінің шабағын 
жерсіндіру үшін су қоймасына жіберген екен. Бірақ, әлі күнге дейін ол туралы ешқандай 
мәлімет болмаған, мамандар ол балық жерсінді ме, жоқ па деп жүріпті. Кейбір ихтиолог-
тар эксперименттің табысты аяқталарынына күмән келтірген. Міне, нәтиже: ересек көксерке, 
жартылай басынан бастап шірігені ештеңе етпейді, бірақ «қасқыр балықты» жерсіндіру 
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ісінің табысты аяқталғанының дәлелі. 
Мағжан сол жерде оны өлшеп, қажетті 
жазбаларды жасады... Ғалым үшін бұл өлі 
балық өте бағалы сыйлық болды. Олжа 
шабақтардың аман-есен өсіп жетілгенін 
көрсетті. 

Енді сол көксеркенің Бұқтырма су 
қоймасымен Зайсан көліндегі балықтың 
азаю себептерінің негізгісі болғаны белгілі 
болды. Өзінің үйірін көбейтіп, мұндағы 
барлық балықтарды жеп құртып, бірнеше 
жылдан соң өзі ауырып қалды. Содан бері 
көксеркенің саны ұлғайды, бірақ қоймадағы 
жалпы балық саны азайды. Сөйтсем, сол 
кезде мен Жоғарғы Ертіс бассейні ихтиофаунасының құрып бітуінің басын қарсы алған 
ихтиологтың биін тамашалаған екенмін. Егер ихтиолог тірі балықты осылай бимен қарсы 
алса, мүмкін барлығы басқаша болар ма еді... Көксерке Алакөл және Сасықкөлде де 
жерсіндірілді. Онда да Зайсан және Бұқтырма су қоймасындағыдай жағдай қалыптасты. 

Бірақ, барлығын да көксеркеге жабу әділетсіз болар еді. Басты рөлді балық қорлары 
мен балық аулау шаруашылықтары ойнады. Көксеркенің өзі де сондай қатты зардап 
шекті, 5-6 жыл бұрын оны ірі балықтардың орнынан аулап сатты. Алабұға мен шабақтар 
болмаған соң жас көксеркелерді де аулай берді. Осындай «үй ішінде шар жинақтау» 
тәсілімен Шығыс Қазақстанның балық ресурстарына біз өзіміз әсер еттік.

ҚҰСТАР АРХИПЕЛАГЫ 

Табиғаттағы тарихи жаһандық жаратылыстану құрылымына адамның жаппай арала-
суы тепе-теңдікті бұзды, әдетте, табиғаттың өзінің тарапынан болжалмайтын тартысты 
реакцияға әкелді. Мысалы, Бұқтырма бөгетінің құрылысы аймақтың шаруашылық-
экономикалық жағдайына әсер етіп қана қоймай, Ертістің жоғарғы бассейнінде биологиялық 
құрылымдардың қайта құрылуы мен көптеген өзгерістерді тудырды. Бұл жағалау 
ландшафтарының келбетіне әсер етіп қана қоймай, жануарлар және өсімдіктер дүниесі 
тағдырын өзгертті. Тақырып біздің ғылыми жұмыстарда жалғасын тапты және өзектілігін 
жоғалтпады.

1966 жылы Ертістің бұрынғы арнасы суға толтырылғанда және Бұқтырма су қоймасы 
қалыптасқанда, экспедициялардың бірі кезінде біз шалғынды даланы емес, алдымен 
Қызыл құмдағы шөл даланы су басқанына куә болдық, сондай-ақ құм арқылы өткен су 
барық құмдар мен құмды тізбектердің түбінде көптеген сүзгіленген көлдердің пайда бо-
луына әкеліп соқты. Кейбіреулері жағалаудан алыс-тереңде емес, басқасы – салыстырма-
лы түрде өзен арнасына жақын және терең орналасқан. Олардың кейбіреулерінде су 
өсімдіктері қаптап өсті. Көз алдымызда жағалаудың сыртқы келбеті мен оны мекендеушілер 
өзгеріп жатты. Олардың кейбіреулері судың екіпінімен шегінсе, енді бірі өмір сүруге 
қолайлы орын тапты. Кейбір шөптері өсіп кеткен құмды тостағандар суға толғанда, жоғары 

Үлкеннарым шығанағындағы 
Бұқтырма су қоймасы
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температура астында, тура хош иісті шөп салып қайнатқан шәйдің түсіндей түске боялады.
Бірақ күтпеген жерден жағалаулар бойында кей жерлерде сусымалы құмдар пайда 

болды. Менің өзім қорқынышты жайтты басымнан өткердім: мен сусымалы құм астында 
қалып, тұншығып қала жаздадым. Жылдар өтті, жағалаудағы құмды жолақ айтарлықтай 
өзгерген: көлшіктердегі енді өсе бастаған қамыстарға әртүрлі үйректер ұя сала бастапты. 
Олардың көптеген түрлері бұрын мұнда кездеспеген. Мысалы, экзотикалық шымшықтардың 
түрі – мұртты сарышымшықтар. Жағалауды бойлай теректер бой түзеген, және олардың 
арасында қарғаның ұялары, сауысқандар, ұсақ жыртқыш құстар – қаршығалар және 
бүркіттер, ақ құйрықты су бүркіті бар. Бір сөзбен айтқанда, бұрын бұл жерде болмаған, 
жаңадан пайда болғандар көп. Әлемдегі суы таза алып су қоймаларының бірі болып сана-
латын қойманың басқа да бөліктерінде елеулі өзгерістер болған. Су қоймасы жергілікті 
балықтар мен жерсіндіруге арнайы әкелінген балықтар есебінен байытылып отырады. 
Өзгерген жағдай кейбір балық жейтін құстар қызықтыра өзіне тартты. Су қоймасында 
шағала, қарқылдақтың түрлері толып жүр. Ал жағалаудағы қопада сүңгуірлер – өзен 
үйректері, қасқалдақтар, сұқсырлар, су шымшықтары және басқа да өмірі су жағасындағы 
жағдайлармен байланысты құстар. Соңғы екі онжылдықта үлкен су құзғындары соғысқа 
дейінгі жылдары ешкім көрмеген колония құрып алыпты. Және тағы, ең таңқаларлығы, Ақ 
Ертістің Зайсан көліне құяр тұсындағы «мойнында» барлаушы құс – сұр бірқазандардың 
2-5 түрі топтарымен төменнен жиі-жиі ұшып шығатын болыпты. Кейінгі 2-3 жылда күн 
жақсы жылынатын жерлерде, қайраңдарда су папоротнигі-сальвинии, рдесттер және сондай-
ақ қамыстан арал массивтері және қоғадан жағалаулық бекітпелермен басқа да су өсімдіктері 
пайда болған.

Бұл жылдары Зайсан көліндегі және су қоймасындағы жаңа жағдайлар мен 
орнитофаунаның өзгеруіне Өскемен педагогикалық институтының оқытушысы, биология 
ғылымдарының кандидаты И.Ф. Самусев қатты көңіл бөлді. Оның бақылаулары негізінде 
ғылыми хабарламалар жасалды. Антропогенді сипаттағы факторлардың – адамның тікелей 
немесе жанама әсерімен жергілікті фаунаның кескін-келбеті өзгергенде мұндай бағыттағы 
жұмыстар қазіргі уақытта әсіресе, болашақ экологиялық бағдарламаларды жасау кезінде 
жалпыға ортақ қызығушылықты тудырды.

1970-ші жылдардың соңында біз Зайсан және Үлкен Нарым шығанағында бүкіл су 
қоймасында қасқалдақтар мен бірқазандар санының артқанын атап өттік. Әдеттегі ішіп-жем 
уақытында ірі күміс түсті қарқылдақ шағала және шағаланың қызыл кітапқа енген түрі 
қарабасты қарқылдақ жай құсқа айналады.

2001 жыл! Шығыс Қазақстан аумақтық жануарлар және өсімдіктер әлемін қорғау 
басқармасының бір топ ресми тұлғаларымен бірге орта азиялық тасбақаларды жерсіндіру 
мақсатында оларды жіберетін аралды іздеп шықтық, сөйтіп «Бат» аралдарымен танысуға 
кірістік.

Бірінші, көзге түскені, аралға жақындағанда – балық жейтін құстар өте көп екен: ауа-
да күміс шағала қарқылдауын қоймай айнала ұшып жүр. Біздің келгенімізді жақтырмай 
өзен қасқалдақтары шіңкілдеп шулап кетті. Аралдың барлық жерінде балық аулап тұрған 
үлкен су құзғынының үйірі алыстан қарайып көрінеді. Алыста, бірақ қашықта, үлкен домалақ 
көпіршік толқында тербелгендей болып, жас бірақ ұшуға әлі дайын емес бірқазандардың 
тобы байқалады. «Теңіздің» тұңғиығынан қылтиып шығатын құздағы тастар құс саңғырығынан 
әдетте аппақ болып кетеді. Орта есеппен үшеуден болатын, аралдардың бірі ұялардан 
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қап-қара болып көрінеді және ол ұяларда отырған балапандар қанаттанып қалыпты. Ұялардың 
саны мыңнан асады, бірінің қасына бірі сала берген. Әрқайсысында бастары қарайып, 
қанаттары қатайып қалған балапандар мен олардың ата-аналары бар. Керемет сурет! Бірақ 
қайықпен жақындағанымыз сол-ақ екен, олар суға қарай, лап етіп ұмтылғанда арал 
жарылғандай әсер етті. Олар сондай көп. Қайықшы жолды кесіп, суға ұмтылған құзғынның 
балапанын тіпті басып кетпейін деп, әзер маневр жасап өтті. Ұялар колониясының ұзындығы 
тау бөктерінен 150 метр километрге созылады, ені кемінде 100 метр немесе одан да көп.

Және барлық төмендеу жерде көпжылдық құрылыс материалы салынған қарғаның 
ұялары қарайып тұр. Жалпы алғанда онда үлкен су құзғынының 1300-1500 жұбы ұя 
салған екен. 200-ден астам ұя көрші тасбақалар аралындағы тасты беткейлер мен 
жағалаудағы теректерге салыныпты. Мыңдаған су құзғыны біз жақындағанда аралдан 
ұшып шықты, ұзап кетпей, сол маңда жүзіп немесе сүңгіп жүрді. 

Зиян келтірмеу үшін, біз «су құзғындары аралын» айналып келе жатқанда 30 жұп 
сұр бірқазандарды кездестірдік. Олар жұмыртқадан енді шыққан, жүндері үлпілдеп 
тұрған, жартылай қанаттанған балапандарын ертіп алыпты. Қызыл кітапқа енгізілген бұйра 
бірқазанның аралды жерсінгені сондай, су құзғындарымен қатар ұя салыпты. 

Сонымен, балапандарын ерткен мыңдаған қарқылдақ шағалаларды, сонша өзен 
қасқалдақтарын үркітіп, аралды айналып жүрдік. Бұл «құс базарына» айналған шағын 
аралдар. Мұндай құстардың қаптап, шоғырлануы бүгіндері құстарға өте бай Қара Ертістің 
айрығында да, Алакөлде де және Балқашта да кездеспейді, жоқ. Әрине, бұл жоғарғы 
Ертістің бассейніндегі, атап айтқанда қолдан жасалған Бұқтырма «теңізіндегі» ғажайып 
құбылыс.

Мұнда құстар көп аулайтын рипустар жетеді. Тамыз айының ортасы болғанына 
қарамастан, басылмаған жұмыртқалар мен өліп қалған балапандары бар шағалалар тастап 
кеткен ұялар да көп болып шықты, ал өзеннің оң қанатына қарай ұшып көтерілген 
қасқалдақтардың қанаттанған балапандары және жұмыртқадан енді шыққан үлпілдектері, 
тіпті жартылай басылған жұмыртқалар да болды. Бұл аралдарда құстардың көбею 
маусымының бұлай ұзаққа созылуының себебі жергілікті климаттық жағдайларға тікелей 
тәуелді, ең бірінші азықтың көптігі әсер етті. 

Үріккен құстардың ретсіз шуылынан құлақ тұнады. Қазақстанның Қызыл ктіабына 
енгізілген қара басты қарқылдақтың шағын мекенін көргенде, қатты таң қалдық. Ұя 
қасында енді қанаттанған балапан өліп жатты, ал жақын маңда біреуі күміс шағалалармен 
бірге қоректеніп жүр екен.

Жағалауда ұя салған болуы керек, аздаған өзен шағалалары ұшып жүр. Балықшы 
құстарда өз тірліктерімен әлек. Ал қопа ішінде сан мыңдаған барылдауықтар жүр.

Осылайша, аралдар балық жейтін құстар жиналатын ірі орынға айналды. Аралдардың 
жағалаудан алыстығы, адамдардың бұл араға өте сирек келуі, мазаларын алатын 
факторлардың іс жүзінде болмауы – шағын аралдардың бай колониясын қалыптастырды.

Аралдарда далалық улы сұр жылан және түрлі-түсті қарашұбар жылан, жыбырлақ 
кесіртке табылды; сүтқоректілерден мұнда сұр суырдың шамамен екі-үш жұбы; олардың 
ұяларының қасында оқтың гильзалары жатты ...

Бұның барлығынан, ұзаққа созбай аралдарды зоологиялық қорыққа кіргізу қажет 
деген сұрақ тұрды. Оның облыс үшін мәні зор. Сирек кездесетін, жойылып бара жатқан 
құстардың түрлеріне бұл аралдар қауіпсіз мекен болды. Осындай ландшафттық жағдай 
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аумағында соңғы жылдары ірі су қоймалары салынған кейбір орта Азия республикала-
рында қалыптасты. Ондаған жылдардан соң «микроизоляттардың» қолдан жасалған 
модельдері сияқты жануарлар мен өсімдіктердің құрлықтық және аралдық 
популяциялардың антропогендік қызмет нәтижесінде пайда болған салыстырмалы мате-
риалдары арқылы ғылыми қызығушылық туғызатын арнайы зерттеулер жүргізілетін бо-
лады.

Осындай қоныстар практикалық тұрғыдан пайдасыз емес: мұнда ШҚМУ жекеле-
ген биолог-студенттері іс-тәжірибеден өтетін болады. Сонымен қатар, табиғи қорықтар 
әсіресе, мемлекетаралық қарқынды дамып келе жатқан туризм аясында жұрт 
қызығушылығын тудырды. Бірақ, ең бастысы, бұл аралдар Қызыл кітапқа енгізілген 
популяцияның түрлерін сақтауда үлкен рөл атқарады. Батинский архипелагты бақылау 
сиреп бара жатқан жануарлар мекендейтін жердің қалмай бара жатқандығын көрсеткенін 
ескерсек, бұл – болашақ ұрпаққа қалдыратын үлкен сыйлық болады.

Кейінгі үш жылда маған «Қазақстанның биоәртүрлілігін сақтау» (ASBK) 
қауымдастығының қолдауымен, атап айтқанда, Қазақстанның Шығысында 
қанаттылардың жиналатын жерін анықтау үшін жұмыс істеуге тура келді. Аралдар бой-
ынша ұсынған есептер 2007 жылы Қазақстан Республикасының аумағында аралдарға 
халықаралық маңыздағы мәртебе беретін тізімге қосуға негіз болды. Осы аралдар мен 
колонияларды сақтап қалу ісі әрі қарай қалай жүреді, әзірге белгісіз. Осы кітапты жа-
зумен айналысып жатқанда, бұл аралдарға демалушылар жиі-жиі бас сұғып, су құстарын 
мазалай бастайды деген күдігім расталды. Және ең қорқыныштысы балықты жыртқыштай 
аулаудың соңы су құзғындары мен бірқазандардың, сондай-ақ, шағалалардың және 
балықшылар жейтін азықтың жоғалуына әкеп соқты. Құстар амалсыз басқа жаққа ұшып 
кетті, мысалы, жейтін азық іздеген үлкен су құзғындарын Өскеменнен төмен Семейге 
дейінгі аралықта енді Ертістің бойымен ұшып, шарлап кеткендерін көруге болады.

ТАСБАҚА оДИССЕЯСЫ НЕМЕСЕ «ТАБИҒАТ 

ҚАТЕЛІГІН» ТҮЗЕТУ

Шығыс Қазақстанның ең шалғай бұрыштарын аралауға мүмкіндік берген көпжылдық 
экспедиция мысалы, Орта Азия мен Қазақстанның оңтүстігінде кең тараған бірегей бау-
ырымен жорғалаушылар, дала тасбақасы өмір сүруіне өте қолайлы Зайсан маңында шөл 
және шөлейтті жерлерде неге жоқ деп ойлауға себепші болды. Дегенмен, олардың жақын 
маңдағы мекендеу орындары Зайсан шұңқырының орналасқан жерінен салыстырмалы 
түрде алыс емес – Балқаш маңы және Алакөл ойпатында.

Көп жыл бұрын осы бір тамаша рептилиялардың оншақтысын Зайсан қазандығына 
әкеліп жіберу идеясы пайда болды. Тасбақа – ешкімге зияны жоқ, ешкімге бәсекелес 
болмайтын жануар. Эпизоотиялық тізімде жыртыштар қатарына жатпайды. Сол себепті 
басқаларға қарағанда осы бір сүйікті жануарларды – атап айтқанда бауырымен 
жорғалаушыларды тірі табиғат бұрышында және үйде жиі ұстайды. Үйлерінде жануарлар 
асырайтын әуесқойлар ғана емес, бірақ, өкінішке орай, тамақ талғағыштар арасында 
сұранысқа ие. Сондықтан оның басты жауы – адам болып қала береді. 
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Біздің ендікте жорғалаушылардың ішінен жалғыз тасбақаны шаруашылықта жаратуға 
болады, оның тас сауытынан түрлі сүйек заттар, әшекей бұйымдар жасайды, тіпті етіне 
дейін әртүрлі елде сұраныс бар екенін айта кету керек. Екінші дүниежүзілік соғыс жыл-
дарында мыңдаған тасбақаны (өзеннен арбалап тасыған) Орта Азия шөлінен аулаған. 
Олардың етінен жасалған консервілер «Жабайы тауық» деген атпен шетелдерге жөнелтілген. 
Мысалы, 1967 жылы шетелдік фирмалар үшін Қазақстан 43, ал 1975 жылы – 126 
мыңнан асатын тасбақаны экспорттапты.

Жақында, – делінген хабарламада, – ертегілер айтылады, бірақ іс тез жасалмайды 
дегендей, тек күрделі ғылыми-академиялық құрылым жасақтау, облыстық ұйымдардың 
рұқсатын алу сияқты ресми дәліздерден өткен соң тасбақаны жерсіндіру идеясы қабылдануы 
тиіс. Бұл рұқсаттан басқа, аулау және шығаруға қаражат қажет. Біздің елде осылардың 
барлығы қандай құнды болмасын идеяны іске асырмай тоқтатып тастауға жеткілікті. Де-
генмен, бұл тасбақаларға оның қажеті жоқ: «Жеті жыл мак (көкнәр) шықпаса да, аштық 
болмайды». Дегенмен, өңірді, Зайсан көлі аумағындағы шөл және шөлейттегі гендік 
қорын неге байытуға болмайды. Шығыс Қазақстан шөлінде оның ландшафты серіктес – 

Сұр және қызғылт бірқазандар

Үлкен суқұзғындар колониясы
Тасбақа аралындағы жас өгіз 

шағалалар



120 Щербаков Б.В.

кесіртке, жылан, жәндіктер, кейбір сүтқоректілер бар, ал ол жоқ. Неге олай? Осы жерде 
«Барлық жаңа, жақсы ұмытылған ескі нәрсе» деген мақалды еске алған орынды. Өткен 
ғасырдың басында Шығыс Қазақстанның табиғатын зерттеуші, Зайсан қазандығында 
жұмыс істеген белгілі ғалым, географ-лимнолог және этнограф – А.Н. Седельников осы 
мәселеге басын қатырды. Александр Николаевич экологиялық қуыс деп санаған біздің 
шөлде тасбақаның болмау себебі ретінде баяғы заманда құдіретті Тарбағатай жотасы олар 
таралатын солтүстік – шығысқа қарай яғни Зайсан шөлдеріне қарай жолды бөгеп, олардың 
жылжуына кедергі келтірді. Міне, бұл – «табиғаттың қателігі» еді...

Дала немесе Орта Азия тасбақасының ежелгі түрі шамамен 200 000 000 жыл бұрын 
қалыптасқан. Тас сауыты панцирьдің арқасында осы күнге дейін сақталған.

Өмірінің 11-12-ші жылында жыныстық жетілуі басталады. Қысқы ұйқыға 9 айға дейін 
кетуі мүмкін. Сәуірде оянады. Бір жылда кейде 3-6 жұмыртқадан 1-3 рет туады. Инкуба-
ция 90-100 күнге созылады. Жұмыртқаның ішінде эмбрион басын құйрығына тығып, бүгілген 
күйде жатады. Жұмыртқаны жарып шыққанда түзеледі. Жер бетіне жас тасбақалар тек 
екінші шығады. 50-ден 100 жылға дейін жасайды. Салмағы 500-600 г. Ең қатты жүргіш 
дененің өзінің үлкен жылдамдығы – минутына 15 метрге дейін жетеді. ТМД бойынша 
барлық Орта Азия елдерінің барлығында, Қазақстанда – оңтүстік шөл және Тянь-шань 
тауының етегін мекендейді. Олардың солтүстік шекараға таралу аумағы Батыс Қазақстандағы 
Ембіден Ырғыз өзені арқылы Солтүстік Балқан маңы мен Алакөл қазандығына дейін. 
Иран, Ауғанстан және солтүстік-батыс Үндістан шөлдерінде өмір сүреді.

Тасбақалардың ареалы соңғы онжылдықтарда күрт қысқарды, және қысқарып жатыр. 
Герпетологтар олардың жойылып кету қаупі барын айтып, ескертеді.

Міне, оған: Өскеменнің жас натуралистер станциясына бекітілген сол жақ жағалау 
аумағында тасбақаларды үшін қоршалған орында – жас натуралистер мен оқушылар үшін 
жоспарланған Ландшафты-экологиялық оқу саябағында болған бір оқиғаның септігі тиді. 
Бірде, 10-15 жас аралығындағы бес тасбақа қашып кетіп қалады да, қысқы ұйқыға кетеді. 
Олар 2000-2001 жылдың ең қатты қысын сәтті қыстап шығады. 

Осы кезде бір таңғажайып оқиға болды: келесі жылы көктемде сәуірде емес мамыр 
айында олар өздерінің жер астындағы орындарынан шығады... оның үстіне, бірі ұрғашы 
жұмыртқа салып кетеді. Осылайша, олардың кездейсоқ қыстауы өте көрнекі және маңызды 
сынақ болды. Олар біздің жағдайымызда өмір сүруге қабілетті болып шықты!

Адам өздері қателіктерге жол бермеуге және «табиғат қателігін» түзетуге ерікті. Бір 
күні Семейде кеден қызметі 200 астам тасбақаның партиясын ұстады. Оларды бір-бірлеп 
сату немесе мейрамхана тағамдарына жіберу сценарийі күтіп тұрған еді.

Біраз уақыт Семейде ұстайды. Осы уақытта қиын жағдайға тап болған бұл тасбақаларды 
жаңа географиялық жерге жерсіндіру ұсынысын Шығыс Қазақстан облыстық өсімдіктер 
мен жануарлар дүниесін мемлекеттік бақылау басқармасының бастығы және жарғысында 
өңірлік фаунаны қорғау және байыту ісі қарастырылған Экологиялық хайуанаттар бағының 
бастығы, бұл ұсынысты қызу қолдады.

Инспекторлық бөлімнің бастығы В.Г. Черанев басқаратын мемлекеттік бақылау 
өсімдіктер мен жануарлар дүниесін бақылау комиссияның қатысуымен, тасбақаларды 
Өскемен қаласына, Сол жақ жағалаудағы Экологиялық хайуанаттар саябағы аумағына тасы-
малдайды, сөйтіп онда қыстап шығуға байланысты жоғарыда аталған еріксіз эксперимент 
өтті.
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Сол уақытта қажетті дайындық жұмыстары жүргізілді: олардың экологиялық талап-
тарын ескере отырып, тасбақалардың өмір сүруіне лайықты орынды таңдау керек болды. 

Облыстың табиғи жағдайын жақсы білетін, күзет бастығы полковник 
В.В. Герасименконың атынан жерсіндіру үшін ең алдымен оның табиғи жаулары – түлкі, 
қасқыр, қарға, ұзақтар болмайтын, ең бастысы адам аяғы тимеген (адам – ең басты жо-
юшы) жерді таңдау туралы ұсыныс түседі. Және онда қажетті шөптесін жамылғы сының 
және қорғаныш факторлары, топырақ-климаттық жағдайлары тасбақалар үшін қолайлы 
болғаны маңызды делінген.

Бөгет салынғанға дейін өзінің құнарлы топырағымен, облыс бойынша ең тәтті қарбыз 
өсіруімен аты шыққан Бұқтырма су қоймасы маңайында, бұрынғы Баты ауылына таңдау 
түсті. Ел есінде Батинский деп аталған аралдар.

Үш арал – үлкен емес, тасты. Бұл су басқаннан кейін үстінде қалған бұрынғы 
шоқылардың ұшы. Олар шамамен бес шақырым қашықтықта су қоймасының жаға лауында. 
Тап сол жерге бару адамға оңай түспейді, жер үсті жыртқыштары тіпті де бара алмайды.

Экозоопарк қызметкерлерінен құрылған өсімдіктер мен жануарлар дүниесін 
мемлекеттік бақылау комиссиясы аралға барып, ол жердің тасбақалар өміріне қолайлы-
лығын зерттеді. Барлаушылардың архипелаг аралдарының біріне жіберу керек деген пікірі 
бірдей болды. 

Ұзаққа созылған дайындықтар басталған күнді біз асыға күттік. Оралған жәшіктер 
1-ден 15 жастағы 176 тасбақа салынған қораптар, көбі еркек тасбақалар болып шықты, 
(шамамен үштен бірі ұрғашы екен), су қоймасына жеткізілді. Шығыс Қазақстан телеви-
дениясы хроникасынан көргеніміздей учаске бекітіліп берілген балықшылар бригадаларының, 
сондай-ақ Палатцы ауылының тұрғыны Дудкина В.В. қатысуымен, ұзындығы 1 шақырым, 
ені де сол шамада, ең үлкен аралға тасбақалар жіберіледі. 

Айналаны айқай-шуға толтырып, арал үстінде жүздеген күміс және өзен шағалалары 
ұшып жүр, алыста қара су құзғындары толқында тербеліп тұр, аппақ қанаттары жарқырап 
бұйра немес сұр бірқазандардың тобы жүзуде.

Қалбы тау етегіне қарайтын аралдың солтүстік жағалауы биіктігі 8 м дейін құмнан 
тұрады. Оған қарама-қарсы қасықтай тасты тараптан бір түрлі оның ішінде ақселеу, жу-
сан, шайқурай жапырақты спирея, ақтікендер және басқа да шөптер өседі, топырағы 
тасбақалар түнде түнеуге және жұмыртқа салатын ұясын жасауға келеді. Және тек арал-
дар шыңында топырақ қабаты әлсіз – шыңнан сырғып, әдетте желмен ұшып кетіп жата-
ды. Бақылау көрсеткендей, бұл жерде жел солтүстік жағынан бұрынғы Ертістің арнасын 
бойлай соғады, қазіргі су қоймасы Қалбы бөктерінің сол жағалауымен және Нарым 
жотасының оң жағымен шектеседі. Жағалауға соққан толқындар дыбысы шағалалар мен 
балықшылардың шақылдаған дауысына қосылып, айналаны азан-қазан қылады. 

Шығарылған тасбақалар аралды тез игеріп кетті: бір сағаттан кейін біз оларды 
жіберген жерден 200-300 метр қашықтықта қайтара кездестірдік. Олар тынымсыз 
тарақандардай әр жаққа тарап кетіпті. Әзіл әңгімеге арқау болған баяу қимыл-қозғалысқа 
қарамастан олар осылай бірталай қашық жерге кетіп қалған. 

Осылайша, біздің ойымызша, орталық Азия типті облыс аумағындағы таулы-далалық 
географиялық мекендердің гендік қорын байытуға бағытталған қызықты акция осылай 
жасалды. Осылайша миллиондаған жыл бұрын тасбақалардың қоныстануына табиғи 
кедергіні айналып өтуге тырыстық. 
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Тасбақалармен жасалған эксперимент, әрине, қызықты... Және барлығы жақсы болар 
еді: жіберілген бауырымен жорғалаушылар тамаша қыстап шықты, таудың баурайларында 
олардың індері пайда болды. Алайда есеп болды – аралдардағы өте көп күміс шағалалар 
немесе қарқылдақ жыртқыштар жас тасбақаларға тірі қалуға мүмкіндік бермейтін еді. 
Сондай-ақ аралда тасбақалар пайда болғанын білген демалушылар катерлер мен моторлы 
қайықпен жүзіп келе бастады. Сондықтан аралдардағы тасбақаларды адамнан құтқару 
мүмкін емес. Бірақ, қалай болмасын, кейінгі жылдары қоныс аударушылардың саны азай-
ды, бізге тек саяқ кездесті. Бұл көрсеткіш сонымен қатар, біздің сәтсіз тасбақаларды 
жерсіндіру тәжірибеміз, олардың біздің климаттық жағдай ларда өмір сүре алуы мүмкін 
екендігін, бірақ біздегі аумағы орасан зор құрлықтағы құмды немесе сазды шөлдерде 
одан әрі жерсіндіру керектігін көрсетті. Жерсіндіру табысты болған жағдайда, республикалық 
және аймақтық деңгейде қызықты ғылыми жұмыс болары анық. 

Осылайша, «табиғат қателігі» түзетілмей қалды, дегенмен, Құлжа мемлекеттік қорығы 
құмдарында тасбақаларды жібергенде, олардың өмір сүріп кетуіне экологиялық жағдайлар 
бар еді. Салыстырмалы түрде бұл балықшылардың, аңшылардың, әсіресе, демалушылардың 
баратын жерлері болғандықтан ғана мүмкін еді.

Көгілдір шығанақ
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КӨГІЛДІР ШЫҒАНАҚ 

330 шақырымнан астам кеңістікке жайылған жасанды «теңіз» жағалауынан таулы 
жағалаудың жотасы бұлдыр көк төмпешік болып көрінеді. Бұл жер баяғыда Ертістің 
тұзақ құрған көрікті Қаз айлағы болған. Осы жерлерде бұрынғы Кеңес Одағының – «Го-
лубой залив» атты ең таңдаулы демалыс үйі салынды.

Көгілдір шығанақ
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Қайықпен серуендеу, суға түсу, балық аулау, түнгі алау жағу секілді экскурсиялық 
қызықтар – бұл демалыс орнын тек Шығыс Қазақстан аймағы үшін ерекшелендіріп 
қоймай, бүкіл елімізде танымалдыққа ие еді. Демалыс орнының одақтық маңызы болды. 

Бір қызығы, селдір борлы гранит тұғырын теңіздің салқын самалы тербеген Көгілдір 
шығанақ тек демалушыларды ғана арбап қойған жоқ. 

Жоғары тіке шаншылған құздар кезінде ғалымдардың да назарын аударған болатын. 
Геологтардың пайымынша, олардың пайда болу кезеңі 300 000 000 жыл бұрынғы уақытқа 
сәйкес келеді: жер қойнауына жиналып қалған қызған магма сыртқа шығып, жерге сіңісуі 
өте қиын жағдайда сирек кездесетін жолақты гранит текстурасы пайда болған. Тек гео-
логтар ғана толыққанды бағалай алатын өлке геологиялық-петрологиялық бірден-бір 
ескерткіштігімен көзге түседі. Атауларынан бейхабар геологиялық структуралары 
мыңжылдықтарда осынау биікке тырмысқан «жолақты» граниттердің астынан жарып 
шығып, өсіп тұрған қайыңдар үшін ғана түсінікті шығар.

БҰҚТЫРМА ҚАМАЛЫ

Осыдан 200 жыл бұрын І Петрдің елшісі гвардия мойоры И.М. Лихарев, осы 
аймақтан өтіп бара жатып болашақ қамал орнын белгілеп кеткен. «Бекініс үшін қандай 
ыңғайлы орын, – деп жазды ол, – тіпті үлкен қамал үшін қатып кетеді. Ертіс қол созым 
жерде. Қайық пен кеме үшін айлақты табиғаттың өзі дайындап қойған. Жартасқа күзет 
постын қойса болғаны он шақырымдық округты шола аласың. Ертіс пен алып жотаның 
ортасындағы алқапта ауыл тұрғызуға болады. Иә, бекініс салу керек». 

Бекініс салынды, ол қамалға айналды. Тарихшы, Петербор Ғылым Академиясының 
корреспондент-мүшесі, «Сибирский вестник» журналын шығарушы, Сібір тау жұмысының 
шебері, әрі саяхатшы – тау инженері Г.И. Спаский 200 жыл бұрын – 1809 жылы 
Өскеменге ат басын тіреп, Зеренді мен Бұқтырмаға соғып кеткен. 

«Ары қарай жол, – деп жазды ол, – Феклистов форпостынан өтіп, солтүстік бекініс, 
Александровский мен Березовскийге, Бұқтырма қамалына немесе Усть-Барминскіге қарай 
жақындайды. Бұқтырма қамалы деген атты иеленген қамал Ертіспен қосылатын тұсқа 
жақын өзеннің биік оң жағалауында жатыр. Қамал толқын жарқылымен, таяз ормен, 
мүйізгектермен қоршалған. Батыс жағынан кірпіштен қаланған қақпасы бар. Қақпа ішінде 
комендант үшін салынған ағаш үй, казарма, гауптвахта, тас дүкен мен дәрі сақтайтын 
жерқойма бар. Қамал сыртындағы бүкіл құрылыс: шіркеу, лазарет, тұз сақтайтын әрі 
әскердің азық-түлік дүкені, кеден және жергілікті түнеу үйлері ағаштан жасалған». Тау 
инженері Бұқтырма алқабының табиғатына тамсанып: «Көз алдымызға Бұқтырма өзенін 
елестетіп, Бұқтырма қамалынан шығысқа қарай аттандық, оң жағымызда Ертіс, сол 
жағымызда – орманды тау. Біздер ең алдымен жолдың ыңғайсыздығынан кідіріп қалдық, 
оның үстіне жергілікті жердің кереметі де жолымызды баяулатты, сол үшін де бірнеше рет 
тоқтап жаяулатып жүрдік. Бұл жерді тастап кетуге соншалықты бейілді емес едік, өз 
отаныңдай – ұзақ уақытқа тастап бара жатып әрең қоштастық». Ары қарай бүгінде көп 
өзгеріске ұшырамаған Бұқтырма жерінің сипаттамасын кезіктірдік: «Қамалда біз аттарды 
ауыстырып, Зеренді кеніне қарай жолға шықтық: алдымыздан біресе таулы алқап, 
шұбарланған жолақты бидай егілген дөңді далалықтар кездесіп отырды. 
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Бұқтырма солтүстікте қалып қойды; одан кейінгі биік те ақ қарға оранған таулы 
өлке көкжиекпен шектескен; оның алдында егістік алқап пен тасбеделер балғындай 
ашық жасыл түспен жамылып, көрікті үйлесіммен тоғайлар мен төбешіктерге бітісіп жа-
тыр. Әдемі таза үйлері бар ауылдар мен ауыл айналасында шашылған үй жануарларының 
табыны тұрғындардың береке-бірлігі мен қанағатшылдығын әйгілейтін, табиғи суретке 
қан жүгіртетін. Осы жердің мекендеушілері бейнебір өте бақытты адамдар сияқты».

СУ ҚойМАСЫНЫң БАСЫ

Зайсаннан Өскеменге дейін 435 шақырым жол бойында қарт Ертіс еңістер мен 
ойпаттарда өзінің күшін, жағалауға соқтығып, сынағанды жақсы көрді. Өзен жанындағы 
жартастар арасында тар жерлерде қысылып өткенде ашуланып, тулап алады. Өте са-
лысымен, көңілді әнін айтып, сылдырлап кеп ағады. Ондай кезде ертістіктер: «Ертіс 
ашуланып, тулап жатыр»деп айтатын. Серебрянскіден төмен жарты шақырымдай 
жердегі құздар мен таудың биік ұшы қысып тастаған алып жартастар арасымен тас 
құбыр ішімен өткендегі үрей-қорқыныштың бәрі ұмытылды. Таулы мойыннан өте са-
лысымен – оңтүстік Сібірдің кең даласына атыла аққанда жолай кездескен қайық-
салдарды қирата, өзімен қоса ағызып алып кететін. Енді сол жартастар қысып тастаған 

Ертістегі құз – Печи
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«мойынға» 87 метрлік бөгетсалынды. Сол жердегі баяғы жалғыз будда монастыріне бола 
«Монастырь» деп аталды.

Бұқтырма бөгеті құрылғыларынан көтерілген су, 500 шақырымға созылған Зайсанмен 
бірге ені жағалаудан 2-5 км жететін жасандытеңізді құрады, Бұқтырма алқабына жайы-
лып, оның табиғаты әдемі аралдары мен адам өтпес қопалары, бұғаздары бар барлық жеті 
жеңін су астында қалдырды. Ертістің бұл бөлігітуралы оған кірмес бұрын Үлбі және 
Қалба жоталарының жартастары арасындағы тар жерде 1844 жылы мәскеулік профессор-
геолог Г. Щуровский: «...Ауылға дейін өте тыныш және кең болып аққанөзеннің, жарта-
стар арасындағы тар қуыстан қысылып өткенсоң жылдамдығы артып, шуылы да күшейгенін 
байқайсыз...» – деп жазып қалдырған. Жалпы Бұқтырма бөгетінен жоғары жерді сумен 
толтыруға шамамен 11 жыл уақыт кетеді. Сонша жыл көз алдымызда жағалаумен және 
оларға байланысты сол жерде тұратын ертістіктердің де өміріөзгерді.

Су қоймасы өзінің қиын кездерін де басынан өткерді. 1983 жылы су деңгейі шама-
мен 10 метрге төмендеді. Су сорыптастаған 
жағалаулар жалаңаштанып қалды. Қара 
Ертістің Зайсанға құятына тұсына қарау, 
тіпті қорқынышты болды...

Ырыққа көнбейтін тентек Ертіс арқылы 
баржа мен пароходтар жүзген кезде болды. 
Мұнда салдар мен яхталар соқтығысып, 
адамдары қаза тапқан оқиғалар да болды. 

Ағыны қатты табалдырықтар үрей тудыра құрбандарын оп-оңай жұта салатын. Ол туралы 
Г. Щуровский: «Ертісті басқаларынан гөрі қаттырақ қысқан жартастар – өгіздер деп 
аталды. Өзенінің арнасын тарылтып, олар ағынды әлсіретіп, толқынды басты. Жүзіп бара 
жатқан кеменің ескекшілері сәл қателессе болды, ағыс оларды алып кетіп, жартасқа барып 
быт-шытын шығара, соғып, жоңқаға айналдыратын»,– деп жазды.

Табалдырықтардың ішінде Шарапка, Жеті ағайындыең танымал болды. Соңғысы 
туралы: «егер бірінші ағасына тап болсаң – бітті барлық жетеуінен өтуге туралы келеді». 
Басқа да тас табалдырығы және тас ескерткіштерде осал емес. Бижбаныч, Тегіс, Тасқын, 
Ешкі, Әтеш және Монастырь деп аталатын табалдырықтар. Әсіресе, ең қауіптісі, жаманы 
– Шарапка. Тағы бұқаның жотасындай күжірейген айбынды жартас – Өгіз деп аталады. 
Дегенмен, барлық шығыңқы жартастарбір сөзбен «бұқалар» деп аталды... Ең әдемісі және 
менмені Әтеш тарақ, немесе Қораз: қара смоласы жылтыраған тақтатастықұз өткір 
қырымен өзенді кескілеп жатқандай көрінеді. Тақта тасты құдіретті бір күш жер қойнауынан 
алып шығып, ағынның тап ортасына көлденеңдеп әдейі әкеліп қойып қойғандай. Әтеш 
керемет қарқынмен аққан су ағынына тайсалмай кеудесін тосады. Әтеш өзіне қарсы 
шыққанды аямайды. Оның төсінен тоннель тескен соң, қуаты кеміп, үрей туғызбайтын 
боп қалды. Астында алып жартас бар екенін ешкім білмейді, үстінен пойыздар өтіп жа-
тыр. Таңғажайып сұлу құз осылай жеңілді. Егер өзеннің осы бөлігімен пойыз арқылы 
өткенін біреуге айтсаң сенбейтіндей, Ертістің баяғы асау мінезінен тіпті із де қалмаған. 

Баяғыда мұндағы жағалауға жақындап, тоқтау мүмкін емес еді, тіп-тік биік жағалаулар 
қарқынды басып, қорқыныш ұялататын. Тек қана жағалаудың шалғындықпен үзілген 
жеріне, ия болмаса оң жақтағы шағын өзен маңы жазығына ғана қайықты қаңтаруға бола-
тын еді.

Сіз білеСіз бе:
Бұқтырма ГЭС бөгеті қатты жер 
сілкінісін немесе Хиросимаға 
тасталған атом бомбасының жа-
рылысына төтеп бере алады. 
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Жағалаудың оң жағында Бөлке тау өзінің сұлулығымен көзге түседі. Биік тау сұр 
гранит жартасымен, көлбеу тақтай тастарымен Ертістің тар сағасына күнді түсірмей 
көлеңкелеген алып пирамидаға ұқсайды. Жартастың беткейінде жырық қуыстармен жасыл 
бушлат киген сарбаздардай биік те әсем қарағайлар сап түзеп, бекінісіке шабуыл жасауға 
әзір тұр. 

Өлім дәлізінен өткен соң Бұқтырмадан шыққан салдар ауыр да қиын жұмысты жа-
сап тастағандай жеңілдейді. Ертістің толқыны құз-жартасқа соғылып, жағадан жағаға 
ұрған иірімдерімен дөңгелене билеп, әрі қарай аға жөнеледі. Әрі қарай ағысы қарқынды 
болғанымен, соншалықты қауіпті емес.

Бір қызығы, су деңгейі әр километрсайын бір жарым метргедейін төмендей береді, 
сондықтан ағысының жылдамдығыҮлбі және Қалба жоталарының арасынан өткен соң 
160 шақырымда сағатына 15 километрге жетеді. Өскемен су қоймасының суы бұрынғы 
жағалауларды, ауылдарды басқанда, өзеннің сағасы көрінбей, арыны басылып қалды. 
Бірақ, кейін су оң жағалауды басқан соң, бөгет алды көтеріліп, Пеш деп аталатын қырлы 
құз елу метр су түбіне кетті. 

Өткен ғасырдың 50-ші жылдарына дейін Ертістің жағалауларын жан баспады. 
Кіші және Үлкен Дьяконка, Үлкен және Кіші Феклистовка өзендері бойында арашы-
лар, бақалшықтар, балықшылар жағалауларына бұғаздарына, қасықтай – үйшіктерін 

Өскемен су қоймасы 
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тікті және мұнда шағын ауыл бой көтерді. Бірақ оларды жағалаудан әрі қарай көшіруге 
тура келді де, жаңа Сурово, Феклистовка, Ермаковка деген ауылдарды қайта тұрғызу 
керек болды. Үйлер ғана емес, жайқалған алқаптар, үйреншікті мекендердің барлығы 
су астына кетті. Қайта көшушілер өткен өмірлерімен байланысты шалғынды жердің 
барлығын тастап кетті. Бұқтырмадан төмен жатқан Ертістің ойпатты жерлеріндегі ескі 
қыстаулар да, жүргіншілер айлағы да су астында жоқ болды. Көне ауылдар жоғалды 
– Бұқтырма, Қаздарайлағы, Малокрасноярка, Баты, Қамысты, Каракас... Кейін су 
басқан ауылдар жақтан ағаш крес тер мен табыттар ұзақ уақыт бойы қалқып шығып 
жатты. Ауылдықтар бұл крестерді аулап алып, оларды сол су астында қалған моладан 
жоғары, тау мен шоқылар құламасы бойына қайта қойды. Уақыттың аумалы-төкпелі 
кезі: не істеу керек? Өткенді ұмытып, барлық жаңаға үйренуге тура келді. Жылдар 
өтті, үйренді... Ұрпақ ауысты, өткеннің бәрі келмеске кетті, аңызға айналды. Ал, 
Ертістің суы тік жағалаулар мен құзды жартастарға соғылған жері-енді су қоймасы 
болды. Толқыған толқындар ұрып-ұрып, қиыршық тасты жағалауды жағажайларға 
айналдырды деп айтуға болады. Уақыт өте ол жерлерде қамыстар бой көтерді, таяз 
суда су өсімдіктері, ал жағалауда ағаш өсті. Бір сөзбен айтқанда, басқа жаңа 
экологиялық орта қалыптасты, олармен бірге мұнда үйректер, қасқалдақтар, 
шалшықшылар ұя сала бастады... Үлбі және Қалба жоталарының табанынан бастау 
алатын тау өзендерінің Ертіске келіп құйылатын жерінде балық уылдырық салатын 
жылы қайраңдар пайда болды. Су қоймасы жағалауларында саяжайлық үйлер салы-
нып, тұрғындар енді қайыққа отырып, балық аулайтын болды. Баяғы балық жоқ... Ол 
суық та жайсыз суға бейімделе алмады. Және ешкім қазірдің өзінде ол туралы көп 
еске алмайды, өзеннің өткенімен байланысты ол нәрселердің барлығы ұмыт болды. 
Тіпті ешкім білгілері келмейді: болатын нәрсе болды, кетті...

Бұрынғы Ертістің бөгеттерден жоғары бөлігінде оң жағасынан шағын өзендер мен 
бұлақтар келіп құйылатын жерде өте әдемі шығанақтар пайда болды. Бұл желден 
қорғалған жер, тік құламалы беткейінде көктем мен жазда қалың болып өскен итмұрын, 
қарағандар, көктеректі торғай және мойылдықтардың арасынан орман кептері мен 
бұлбұлдар сайрайды. Жағалаулардағы шағын құз-жартастар шығанақтардың кей 
жерлерінің сұлулығын толықтырады. 

Адам қолымен жасалған «теңіз» тыныш ауа райында тіпті жуасып жатады, аспан-
да ұшып бара жатқан бұлттароның айнадай жарқыраған бетіне салынған суреттей 
көрінеді. Бірақ сәл ғана жел көтерілсе болды, тып-тыныш жатқан теңіз оянып, баяғы 
еркіндігін аңсағандай, толқындары аспанға ұшып барып, жарылады. «Теңіз» ондаған 
еселенген ашу-ызасын екі қапталдан қысқан жағалаудан алғысы келгендей, 2 метр 
биіктікке өз толқындарын бірінен соң бірінкөтере, атқылап лақтырады. Бірақ, ашу-
ызасы тыншыған желмен бірге басылып қалады. Және тағы да әрбір бөгет алдында 
баяғы күшін жинап алайын дегендей қайта алаңсыз ұйқыға кетіп, тым-тырыс жарқырап, 
тыныш жатады.
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«ПЕШ»-ТЕГІ АРАЛ 

Дейін салынған Өскемен бөгеттерін салғанға дейін сарқырап тез ағатын Ертіс 
суларының арасында Пеш деп аталтын жартасты құзға қарсы жазық, шайылып кететін 
құмы бар қиыршық тасты арал бар. Мұнда балықтардың түрі: түрпі, балық, торта, алабұға, 
шортан, таутан, мөңке балық, нельма, сүйрік, бекіре көп болғандықтан: ол балықты жейтін 
құстарды өзіне тартады. Шындығында балық аулаудан соң. Бірнеше жүз су құзғындары 
мен шағалалар демалып жатыр екен. Кейін бұл жерге бірқазандар ұшып келеді. Құстарды 
ешкім мазаламайды: олар мұнда балықтарды аулап, тоқ өмір сүріп жатты. 

Қара су құзғындарының қаптап жүруіне байланысты олардың саңғырығынан жаз 
ортасына дейін аралды кетпейтін әкпен ақтап қойғандай болып көрінеді. Бірақ, өткен 
ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап, бұл құстар жоғала бастады деген ақсақалдардың 
хабарына сенгің келмейді, бірақ жарты ғасырға жуық уақыт бойы Ертісте қара су 
құзғындарын ешкім көрмеді. 

Су қоймасы үстінен көтерілген Пеш жартасының биіктігі су басқанға дейін кем де-
генде 100 метрге жетті. Қазір ол су қоймасының ішінде шығып тұр. Құздың көлбеу 
бетейінде кептерлердің көкшіл сұр түсті және жартасты дейтін түрі қалыпты. Ондаған 
кәдімгі ұзақтар шиқылдайды; олардың үстінен жай айнала ұшады, ал түнімен үкілердің 
ухілеуі естіліп жатады. 

Кейін бөгеттер салынған соң, аңшылардың алғашқы құрбандары-көгершіндер болды: 
оларды кіреберісте мылтықпен – қайықтан, жартастың етегіне жақындап келіп атып алды. 
Осы аңшылықтың нәтижесінде жартаста тыныштық орнады. Егер ұялайтын болса, онда 
бір-екі күйкентай және бірнеше ұзақтың жұбы қалған болар. Жартасты көгершін мүлдем 
қырылған. Сол тағдыр облыс территориясындағы басқа да құстардың басына түсті. 
Көгершіндердің осы түрі өте әдемі және елдер оны қалың қара құйрығы мен сұрғылт 
қанатынан қарап, жақсы айырады.

Біздің кезде бұл көгершіндердің аздаған тобын, алдағы ұя салу орындарын, әзірге 
Оңтүстік Алтайда Марқакөл көлінің жартастарынан, Үкек үстірті мен Сауыр және 
Тарбағатай тауларынан ғана кездестіруге болады. Маңырақтың жартасты қуыстарында 
сирек кездеседі. Бөгеттен өткен су шиыршық атып, биіктен гүрілдеп құлайды. Шу және 
гүрілде су қайнағандай көбікке айналады, жіңішке сулы шаң немесе суық буда түрлі-түсті 
кемпірқосақ ойнайды да кесек-кесек болып, сол жерде жоқ болып кетеді. Ертіс тау 
жырығын қарқынмен тастап кетеді. Өскемен көпірі астымен өткенде бетондалған 
жағалаумен қысылса да, маңдайына тағдыр жазған өзінің жолы нәрі солтүстікке қарай 
жалғастырып және күн бататын жаққа кетеді.

Бірақ қалай ашуланып, бұрқылдаса да қарт Ертістің өз еркі жоқ, өзен мен адам 
текетіресі жалғасып келеді.

Қала ішімен және төмен ол шөптесін жамылғысы бар шалғындық пен кең әдемі 
жазық арасынан әсем сайраған құстары бар теректі тоғай жанынан, қара тал мен мойыл 
аралына ағады. Айнала кең шалғын және дала, тоғай-ертістіктер үшін әрқашан тамаша 
аңшылыққа шығып, балық аулауға таптырмайтын жер. Сондықтан, ежелден, алғашында 
көшпелі халық, артынан қашқындар бұл жағалауға қоныстанды. Ертіс әлі өзінің жағалауына 
неолит заманында бәлкім одан бұрын келген алғашқы қоныстанушыларын ұмытқан жоқ.
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Қазақстан аумағынан шығып кетуден бұрын Ертістің салқын суы Семей құмдарында, 
өзен бұғаздары мен қиыршықтарынан өткенде қызады. Сазды қайраңға жабысып, жасыл 
аралдарды құшақтап, бұрылыс пен иірімдерден әндете өтіп, алыстағы Сібірдің шексіз кең 
жазық даласына қарай асыға жөнеледі. Күндіз – күн, түнде – ай мен жұлдыз, шығу жо-
лын жарқыратып семафордай көрсетіп, жанып тұрады, қайраңдарда, өткелдерде кеме – 
пароходтар мен баржалардың соқтығысып қалмауларын қадағалайды. Мамырда гүлдеген 
мойыл мен терек өскен жап-жасыл шалғындарды ерте заманнан бері мал өсірушілер және 
жер өңдеушілер игерген. Өңірдің этникалық одиссеясы өте ерте заманнан басталады және 
барлық жабайы жағалауынан қатаң Ертіс кімге де қуана қарсы алады.

Үлбі жотасының бөктерінде өзендердің Өскемен су қоймасына құяр тұсында 
пайда болғанәдемі шығанақтар

Печи құзы және Аблакетка кенті маңындағы су қоймасына құятын шығанақ
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Қарт Ертіс сонау ежелгі заманда алғаш жүріп өтуші – номадтарды, Чудь тайпасының 
халықтарын, азып-тозған және әскери қақтығыстардан, қарақшылықтан шаршаған аш, 
жалаңаш, ауру күйде Ресейден қоныс аударғандарды ұмытқан жоқ. Оның сылдырлап 
аққан ағысының дауысына құлақ түрсеңіз – өңірдің таңғажайып, өзіндік тарихын білуге 
болады. Өскемен, Бұқтырма және Шүлбі бөгеттеріне жеткенде ашуланып, тулайды. Адам 
қолымен жасалған «теңіз» тыныш ауа райында аспанның биіктігі мен ондағы бұлттардың 
ия ақ бозғылт, ия түнерген келбетін көрсетіп, шығанақтарда айнадай жарқырап жатады. 
Жел көтерілсе: кілт оянады, өзі жоғалтқан бостандығын аңсағандай жарылады. Қақпанға 
түскен жыртқыштай он еселенген күшпен ашу-ызасын жағалаулардан алып, толқындарын 
бір-екі метрге дейін көтеріп, соққылайды да жатады. Мұндайда «теңіз» тіпті қауіпті бо-
лып кетеді.

Жел қалай тыншиды, бөгеттермен бөгелген Ертістің ашуы солай басыла қалады. 
Бөгет алдында тағы баяғы күшін жинап алғысы келгендей, арнасы суға толғанша, ол тағы 
да, кезекті бетон қақпадан асып, сол баяғы көшпелі номадтардай даланың кеңдігіне риза 
көңілмен ежелгі өз жағалауларын бойлай дәліздерде аға береді. Кең даламен аққанда 
өзінің толық бостандығын сезініп, Ертіс ағыстарға бөлінеді, теректі тоғайлары, қара мойыл 
мен қара талдары бар аралдарды сақинадай қоршап ағады. Бірақ, оны алда сынақтар мен 
кедергілер күтіп тұр. 

Облыс шегінде Ертіс маңы өңірінің төменгі тұсы өзгеше қайталанбас ландшафтармен 
ерекшеленеді... Ертіс маңы жазығында әсіресе тамыз айында әртүрлі шөптесіндер өсіп 

Үлбі жотасы сілемдерінің етегіндегі су қоймасы
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жетіледі, шегірткелер армадасы топ болып, ызылдап ұшады, шалғында кесірткелер және 
жақын ауыл маңында мал жайылып, күзгі шұбар киімдерін киіп алған қара торғайлардың 
үйірінің қанаттарының сусылдағандары ғана естілгені керемет әсер береді. Өріс сансыз 
ұзақтардың саңғырығынан қап-қара болып көрінеді. Ұйқы және демалыс дегенді білмей 
аққан Ертісті, Семейдегі ескі қала жағалауларын жалғаған жаңа ғасырдың көпірі қарсы 
алады.

Ал, әрі қарай барлық өткенін ұмытып, қарт Ертіс қарағайлы ормандары, көктерек 
және терек, қияқ және шілдер өскен сары барқын құмдардың жанымен ағады. Қарт 
өзеннің сағасы теректі аралға келгенде қатты доғалардай иіліп, өзен бойын жағалай барлық 
жерді қазіргі заманғы ауыл және қалаға бөледі.

«ПЕРМИТИН»УАҚЫТЫ

Өскемен қаласында – Ертістің Пионер және Комсомол аралында, Үлбінің шағын 
аралдарында – ХІХ ғ. Аяғында – ХХ ғасырдың басында қалың теректі тоғайлар мен 
ит тұмсығы батпайтын, құлмақ және арам сояумен шырмалған қоғаларда мойыл және 
қарақат өседі. Сол жерде қамыс, арам сояу, итмұрындар, ырғай мен араласа өсіп, жап-
жасыл шашыраңқы кеңістікті толтырған. Ол жерлерге барсаң, тырналып, жараланып қана 

Ертіс Жыланды тауындағы СЭС тоғанынан асқан соң тау шатқалдарынан сы-
тылып шығып, батыссібір жазықтарына қарай бірсарында жосылады
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шығасың, одан кейін ұзақ уақыт үстіңнен өсімдік қоқыстарын тазалап, бетіңнен өрмекші 
торын алумен боласың. Тыныш қопаларда теректер арасында сұр құтандар, барылдауық 
және шүрегейлер, ысқырғыштар; ағаштарда қарға және қырық – күйкентайлар, жағалтайлар, 
шілдер және жарғақ құлақты үкі ұя салады. Қопа жағалауларында әдетте балшықшы – 
шөпшілер, тасымалдаушылар, шүрілдектер және балшықшы қарғалар әртүрлі болатын. 
Өсімдігі қаптап өскен аралдарда қатты және жиі «есіріктеніп күлетін» даланың ақ шілдері 
ұя салған. Байырғы тұрғындар айтқандай, патша уақытында Кемежай және Ұзақ ауылының 
балалары «өйткені шайтандар қарқылдап күліп жүр» деп қара бүлдірген немесе мойыл 
теруге осы аралдарға барудан қорқатын. 

Қыс келгенде құр тауықтар Ертіс пен Үлбі алқабын тастап, жақын маңдағы қары 
желге ұшып, жалаңаштанып жататындықтан азық табуға оңай болып саналатын Шмелев 
мүйісі мен Жоғарғы айлақтардағы шоқыларға көшетін. Онда оларды жергілікті тұрғындар 
аулайды. Аңшылар саны көп емес, саусақпен санарлық. Сондықтан, олардың аулағандары 
құжынаған құстардың санына елеулі әсер ете қоймайтын. Бірақ, Өскеменде қыста сұр 
құрлардың, неге екені белгісіз қара ала деп аталатыны, саны ең көбі еді. Бұл құстардың 
көптігі сондай, құр тауықтардың қорғансыздығын, ақымақтығын пайдаланып, аңшылық 
машықтары барлар оларды қыс бойы тау мен шоқылар төңірегінен жүздеп аулап алатын. 
Осылай ауланған құстардың еттерін қатырып, жүздеп экспортқа шығарады. 

Бұл өлкедегі аң аулаудың бай тарихын белгілі жазушы Ефим Пермитин, кейбір 
әңгімелерінде керемет сипаттап жазады.

ӨСКЕМЕН СУ ҚойМАСЫ 

11952 жылы Үлбі және Қалба жоталарының бір тармағы ретінде Өскеменнен 
жоғары, Ертісті бөгетпен бөгегеннен кейін, ұзындығы 71 километр, орташа ені 400-ден 
750 метр болатын қала аттас су қоймасы пайда болды. Оның су бетінің жалпы көлемі 

Үлбі жотасының сілемдеріндегі оқшауланған көктерек нулар
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37 шаршы шақырым. Жобаға сай су толғанда орташа тереңдігі – 17 метр, қысу аймағында 
– 6 метр, ал шамамен бөгет қасында – 46 метрге дейін. Су қоймасына үлкен ағыс тән. 
Көктемгі кезеңде Ертістен төмен орналасқан суармалы жерлерге секундына 2000 текше 
метр су жіберіледі. Бұл реттесу қоймасындағы су 4-5 тәулікте толық ауысады, ал 
былайғы тұрмыстық режимінде бұған кем дегенде 10-12 тәулік кетеді. Осының салда-
рынан су қоймасындағы судың деңгейінің ауытқуы орта есеппен 1-1,5 метрді құрайды.

Су қоймасындағы су өте суық: тіпті оның беті ең жоғары оң температура болған 
кездің өзінде тек 22°С дейін ғана жылиды. Өзенді торта балықтар, табан балық және 
алабұғалар мекендейді, су бетінің 16,5°С төмен емес температурада уылдырық шашады. 
Су басқаннан кейін жағалаулық өсімдіктердің жоғалуымен балықтар өздеріне сәйкес 
келмейтін жағдайда, тасты немесе құмды түбі бар жерлерге уылдырық шашуға мәжбүр 
болатын.

Су қоймасының пайда болуымен өзеннің жағалары өздеріне тән емес мүлдем басқа 
кейіпке бөленді. Ертістің бұрынғы сұлулығы, барлық кереметі жоғалды, барлығы басқаша 
болып кетті. 

Су қоймасына қала тұрғындары, туристер демалуға келіп жатады. Алайда, барлық 
өзгерістер оның ихтиофаунасының репродуктивті цикліне кері әсер етті. Нәтижесінде, 
балықтың бұрынғы молдығы көзден бұлбұл ұшты. Және бір қызығы, сұлулығы қайран 
қалдыратын жерлерге лайықты қандай да болмасын суда жүзетін құстар мүлдем жоқ. 
Оқта-текте ғана шағала ұшып өтеді, кей жерде құпия қоғадан үйректің жұбы көтеріледі, 
немесе су бетінде жалғыз лашын, балық іздеп айнала ұшады, міне, бар болғаны осы.

Осындай жағдайларға бейімделген тек табан және көкшұбар балық қана тереңдікте 
уылдырық шашуы мүмкін екендігі анықталды. Соңғы жылдары облыс шегінде Ертіс 
бассейнінде аққайран, көксерке, торта балық, сазан жыл сайын шамамен 10 мың тонна-
лап ауланды.

Тынық ауа райындағы Өскемен су қоймасы
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ТАРИХИ ЖҰМБАҚ

«Борок» деген жердің «Көгілдір шығанақ» демалыс үйінде өткен ғасырдың 90-шы 
жылдарының соңында шыңдағы судан жолақты су абжыланы ұсталды – сол баяғы, 
Тайжүзген шатқалындағы Зайсан қазандығында ұсталды. Ол қайдан келген, алыс Корея 
мен Маньчжурияның тұрғыны мұнда Батыс Алтайда, қарағай мен жартастардың арасында 
неғып жүр? Осы мәселе бойынша әртүрлі 
болжамдар және жорамалдар жасауға бола-
ды. Негізінен ол болжамдар мынадай 
түрде: тұманды геологиялық дәуірде біздің 
өңірде сирек кездесетін жылан кең тарал-
ды. Қытай және Моңғолиядан басқа оның 
таралу аймағы Қазақстанның солтүстік 
бөлігін толық, бәлкім, Сібір және Алтайдың 
оңтүстігіне дейін қамтыды. Керек болса, 
бұл тау, сол дәуірде болмады, тапал үш саусақты тышқан сияқты таралды деп болжауға 
болады. («Зайсан қазаншұңқыры» тарауын қараңыз). Миллиондаған жыл өтті, біздің 
планетамыздың тынымсыз өмірі Жердің кейпін түбегейлі өзгертті: жазықта таулар пайда 
болды; ал, суы кетіп қалған теңіздер немесе шығанақтардың орнына дала, шөл пайда 
болған, кейбір жерлерде қарашұбар жылан аймағы өзінің тыныс-тіршілігіне жат ландшаф-
ты жерде түпкілікті оқшауланып қалды. Мұнда – сібір қысы жағдайында жазда күн 
күйдірген жартастың және қатты қызып кететін тасты беткейлердің арасында қарашұбар 
жылан қырылмай, тірі қалды. Табиғатынан ол Ертістің кең тұсын жүзіп өтуге тәуекелге 
бармайды және гипотезаның негізділігі осында. Сондықтан міне, Батыс Алтайдағы За-
йсан қазандығы және Оңтүстік Алтай тауынан жүздеген шақырым жерде кездеседі. Осы 
географиялық аумақтар арасындағы дала, орман, өзен оған өте алмас кедергі. Сондықтан 
оның «Көгілдір шығанақта» қалып қоюын өлкенің өткені фонында, ескінің жұрнағындай 
деп қарастыруға болады.

Алайда, Көгілдір шығанақта қарашұбар жыланмен кездесу – оның тарихи қоныстануы 
туралы сұраққа берілетін біздің жауап емес, ол тағы бір шешілмей қалған жұмбақ.

ҚАРТ ЕРТІС 

Қарт Ертіс деп, қала тұрғындары оның баяғы кезде аққан ескі арнасын атаған. 
Әрбір өзен, былайша айтқанда инерцияның немесе Жер айналғанда пайда болатын 
Кориолис деп аталатын күштің әсерінен өзінің табанын өзгертеді. Осы себеппен 
солтүстікке қарай ағатын өзеннің оң жағалауы әдетте, тік, сол – көлбеу болып келеді. 
Нәтижесінде миллиондаған жылдар ішінде әрбір өзеннің өзінің иректелген жайылма 
арнасы пайда болады және бағытын өзгерткен су жағалаудың кескінін өзгертеді. 
Ертісте де сол өзгерістер болды: ағысқа бағдарлап қарасақ Жыланды тауларынан 
төмен, Үлбі мен Қалбы тауларының тармақтарынан пайда болған тар мойыннан 
қысылып өте салысымен, ол тау бөктеріндегі жолмен қазірге қарағанда сол жаққа 

Сіз білеСіз бе:
Өскемен қаласынан Солтүстік 
полюсқа дейінгі ара қашықтық 
– 4 400, Оңтүстік полюске дейін 
– 554, ал Алматыдан Астанаға 
дейін – 1 100 километр.
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қарай аққан. Содан кейін арнасы Үлбі тауларының тармақтарына, бұрынғы көктемде 
су басып жататын жартастарға жақын ығысқан, тіпті жеңіл ағады. Сонымен қатар, су 
тасқыны басылғанда, тұрып қалған – кәдімгі үлкен ағынды ескі арнаға айналады.

Ескі Ертіс атауы қаланың пайда болған кезінен өзгермеді. Су тасқыны басылғанда, 
ондағы су тез жылитын, мамыр айының алғашқы күндерінде біз – айлақтағы ұлдар: 
– ең бірінші Жоғарғы Приторда жұмыс істеп тұрған пароммен өтіп, Ескі Ертістің сол 
жағалауына шомылуға баратынбыз. Онда балық аулаған жақсы: жайылмадағы 
қопаларда, қайраңда қаптап жүрген үйрек, шүрегейлер мен қамысшы және басқа да 
түрлі құстардың балапандарымен кездесесің.

Кейін ГЭС бөгетін тұрғызған соң, өзеннің ағысы реттеліп тұрады. Су тасқыны 
тоқтап қалды, және Ескі Ертіс өзені жыл бойы тынбай лайланып жатыр, тұңғиық 
гүлдер, шалаңдар, айыр, қамыс өседі. Қала құрылысы кең көлемде жүре бастағанда 
өзеннің арнасы қиыршық тас алу үшін пайдаланылды. Нәтижесінде, бұрынғы түрі 
өзгерді. Ескі Ертіс сияқты қала тұрғындарының жадында қалмады, ұмытылды.

Бұрынғы өзеннің ізі Предгорное ауылының жанында Демидова аралдарына 
қарама-қарсы жартылай сақталып қалған. Бірақ, ол да ұмыт болады, өте тез ұмытылды.

ШоҚЫДАҒЫ ЖАйЫЛЫМ

Бірінші өлкені зерттеушілердің сипаттамалары бойынша біз Өскемен жақтағы Ертіс 
бойында, оның сол жағында қарама-қарсы Аблакетка ауылына, қарама-қарсы Жыланды 
тауы биіктігінде, кішігірім өткел – жазықты батыстан басқа шоқы бөліп тұр деген өте 
қызықты мәліметтерді табамыз. Бұл көзге қораш жазық, кезінде өзеннің оң жағынан сол 
жағына жүзіп өтіп, жаппай көшетін тұяқты жануарларды бағыттаушы рөлін атқарады. 

Қаланың алғашқы көшіп келушілері: «Бұл тау бұғылардың жүзіп келуіне байланысты 
өз атауын алды. Әдетте, олар Бұқтырма шыңдарында жазды өткеретін, ал қысқа қарай 
қар қалың болмайтын өзенге қарай түсетін; күзде олар қаланың жоғары жағына қарай 
жүзіп өтіп, шоқыдағы жайылымға бару үшін жағалауына шығатын. Мұнда жануарлар 
құлап түсетін, сөйтіп аңшылардың олжасына айналуы үшін қазған тесіктері және 
шұңқырлары бар бірнеше шақырым жерге созылаған қоршаулар салды. Осыдан барып, 

Ертістің ескі арнасы. Артқы планда 
Жыланды тауы 

Бұл жерде әлі күнге дейін үйректің 
шөжелерін кездестіруге болады
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тау атауы шықты. Енді, әрине, бірде-бір аң, не аңшы қалмады»,– деп жазды.
Әрине, әңгіме халық арасында жабайы ешкі немесе елік деп аталып кеткен бұғылар-

дың түрі туралы. 
Қазіргі уақытта қар жауысымен олардың табыны Ресей жағындағы Көксу 

жоталарындағы қарлы ауданнан, Үлбінің солтүстік-шығыс бөлігіндегі Холзуна, Иванов-
ка ауылдарына ауа бастайды. Жануарлардың Ертісті жүзіп өтіп, Қалбы таулары арқылы 
оңтүстікке 1960-1980-ші жылдардан бастап жыл сайын екі мың бас қыстайтын Зайсан 
маңы құмдарына – Қызыл құмға немесе Өскеменнің Буконьскісіне кетеді. Енді бір 
осы құмдардағы еліктердің жартысы Ертіс өзені қата салысымен (енді Бұқтырма су 
қоймасы), Нарым жотасы арқылы Оңтүстік Алтайдың тауларына бет түзейді.

Негізінде қоныс алмастыратын немесе қыстауға қалатын еліктердің осы құмдағы 
жаппай көп жиналатын жерінде бұрынғы Өскемен педагогикалық институтының 
оқытушысы Самусев И.Ф. бастамасы бойынша 1961 жылы Құлжа зоологиялық қаумалы 
құрылды.

Енді, бұл еліктің санының азайып кетуімен баяғы көштің көлемі туралы айтудың 
реті жоқ. Барлығы келмеске кетті...

«АйЫРБАС АУЛАСЫ» 

Шығыс Еуропа және Сібірді, Алтайды қоса алғанда, (1768-1774 жж.) саяхат тау 
кезінде, Пётр-Симон Паллас Обадағы Красноярка ауылынан Өскемен жаққа Аблайкент 
монастырін зерттеу үшін көмекшісі – студент Соколов Никитаны жібереді. Соколов Глу-
бокое, Прапорщиково, Зевакино ауылы, Барашевский форпост қасынан өтіп, үйме 
топырақтармен қазылған орлармен қоршалып, бекітілген Өскемен бекінісіне келеді. 
Бекіністе бұл уақытта құрылыс жүріп жатты. Сондықтан қала маңайындағы жерлерде 
орман түп-тамыры қалмай шабылды, сонау Бұқтырмадан жеткізілді.

Ертіс өзенінің басқа жағалауындағы ол бекіністен бері, қазір Меновной ауылы 
орналасқан жерде «айырбас орны» болды. Мұнда Орта Азия және Парсы елдерінен кел-
ген саудагерлер мен жергілікті тұрғындары арасында қызу сауда жүрді. П.С. Паллас өзі 
1761 жылы барып, мындай жазба қалдырды: «Айырбас орны қатарға ормен бөлінген 

Өскемен, Ертістегі жоғарғы Кемежай



138 Щербаков Б.В.

бірнеше ағаш үйлер немесе дүкеннен тұрды». Мұнда сол уақытта ресей және татар 
көпестері болған.

«Ертіс өзені арқылы өтетін сол жерде және басқа жағында қырғыз көпестері аялдай-
тын бірнеше үй тұрды». Сол жылдары ауылда кеден де болды. Алдымен бұл «айырбас 
ауласы» болып саналған, сонан кейін – «Меновное» ауылы деп аталған.

П.С. Паллас күнделігінде өзі барған кезде болған су тасқыны туралы айтты: «10 
сәуір күні Ертіс өзенінде сең жүрді. Мұз кептелісі, су тасқынына жол ашты. Су айырбас 
алаңын басып, құрылыс және тауарларға көп зиян келтірді...». Сондай су тасқынының 
ауылдарды басуы 1792, 1793 және 1795 жылдары байқалған. Су тасқыны 3-5 жылда бір 
рет жиі болып, халыққа көп шығын әкелді.

МЕНІң ҚАЛАМ

Ресей императоры Петр мемлекеттің шығыс шептерін нығайтып, 1715 жылы Қытаймен, 
Зайсан көлінің жанына бекініс салу туралы жарлық шығарды. Жіберілген әскери экспеди-
ция бұл өлкеде Ямышевский атындағы бекіністің негізін қалады. Алайда, 1716 жылы 
жабайы жоңғарлардың шабуылынан соң бекініс құлады. 1720 жылы майор Лихарев алды-
на қойылған мақсаттарды орындады. Ертісьің тас таулар қыспағынан құтылып шығып, 
Батыс Сібір жазықтарына қарай суды ағызатын жерге саяхат жасады, онда кешкі ауа 
масаның гуіліне толғанда, бұлбұлдардың шырылына тербеліп, Ертістің жасылданған суы-
на көз жасы сияқты мөп-мөлдір Үлбі өзенінің көгілдір суы қосылады. Мұндай орындар 

Үндістан көне аңызына сай, қасиетті деп 
саналып және олар – Сангам деп аталады. 
Осындай жерде Ертіс желісін аяқтайтын 
Өскемен бекінісі салынған. Бекіністер және 
форпосттар ол уақытта Ресейдің Сібірін 
жоңғар шапқыншылығынан қорғап қана 
қоймады, олар көршілес азия елдерімен са-
уда және мәдени байланыстарды кеңейтетін 
тірек-тармақтары болды. Бекіністің айнала-

сындағы халықтың саны өсті, 1804 жылдың өзінде Ертістегі бекініс қала мәртебесін алды. 
1869 жылы Өскемен-Семей облысындағы уезді қала болды, ал 1937 жылы ағаш 
құрылыстары арасында көшелері мен дәліздері ағаш құрылыстары арасында қалашық 
Шығыс Қазақстан облысының дербес әкімшілік орталығы болады; Екінші дүниежүзілік 
соғыстан кейін – өлкенің өнеркәсіптік астанасы болған.

Қала құраушы саласы ретінде металлургия өнеркәсібі дами бастады. Осы кезде 
түрлі-түсті металлургия, энергетика саласының ірі кәсіпорындары салына бастады... Өткен 
ғасырдың 1940-жылдарының соңында 50-шы жылдардың басында бұрынғы Одақтың 
түкпір-түпкірінен құрылысқа әдейі жалданғандар барады, нәтижесінде шетте мұнда 
орталықтан басты көшеге қарай (қазіргі Бажов атындағы көшесі,) тұтас блоктардан 
жұмысшылар үшін Ұзақ ауылы деп аталатын барақтар салынған.

Бірақ заман ағымы талабына көнбей, қала ескі көзқараста, тыныш және бірқалыпты 
ұзақ өмір сүрген. Зауыттар салынғанға дейін, мысалы, Айлақтарда сол кезде қаладағы 

Сіз білеСіз бе:
Өскеменде қазан төңкерісіне дейін 
«париж майы» деп аталатын 
қайнаған тұнбаны дайындаған. Аз-
дап тұздалған ол мұзда екі жылға 
дейін жақсы сақталады.
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жалғыз Л.Б. Красин атындағы кірпіш құбыр май зауыты ғана болды. Бұл зауыттың дабы-
лымен, біріншісі таңғы сағат бесте, содан кейін жетіде жұмысшылар жұмысқа шығып, 
соңғы сағат бестегі дабылдан соң үйіне қайтатын.

Соғыстан кейінгі жылдарда қалада құрылыстың қарқыны артады. Қаланың жекелеген 
аумақтары алып құрылыс алаңдарына айналды. Сондықтан қаланың кейір аудандары сол 
уақыттан бері «Стройплощадка – құрылыс алаңы» деп аталды. Көз алдыңда жұмысшылар 
корпусы мен зауыттардың әсерлі трубалары бой көтеріп жатты. 

Қаланың өмірлік кеңістігінде егістік және босалқы жерлер Ертістің сол жағалау бөлігі 
есебінен кеңейтіліп, сол жерлерде жеке құрылыстар пайда болды. 1950-жылдардың орта-
сында өзен үстінде жартасты Притор қыспағында қырлы темір жол көпірі салынды. 
Қаладан көпір арқылы, Ертістің жағалаудағы жартастарын тесіп, тоннельдер қазылып, 
облыстың тығырықтағы бөлігін жандандырған Өскемен-Зырян темір жолы тартылды: кен, 
орман, техникамен жолаушылар тиеген пойыздар рельспен тарсылдап жүре бастады. 

Қарқынды төмендетпей, болашақ проспектілердің құрылысы жүріп жатты. Жаңбырдан 
кейінгі саңырауқұлақтардай, көп қабатты үйлер бой көтеріп жатты. Кеше ғана болған жер 
гүлзарлары мен бақшалары бар жеке үйлердің орнында мұнаралық крандар пайда болып 
және көп ұзамай – шағын аудандарға айналды, мол автокөлік және әрине, көп сырттан 
келген адамдар көбейді. Осының бәрі қаланың өмір ырғағын түбегейлі түрде өзгертеді. 
Өскемен – Қазақстанның шығысындағы өнеркәсіптік және бас мәдени орталық болып 
қалыптасты. Несін жасырайық, байырғы тұрғындар өткенді тез ысырып тастаған қарқынды 
құрылысқа жақтырмай, сенімсіздікпен қарады.

Соғыстан кейінгі кезеңде ел күш жинады. Күйзеліс пен күйреуден кейін жанданған 
патриоттық өрлеу байқалды. Ертіс ГЭС-інің, биіктігі 40 метрлік бөгеті салынып бітеді, 
өзеннің суы шуылдап, сарқырап төменге құлап ақты, қала жарықтандырылып, жарқырап 
кетті. Су электр станциясының тап жанындағы өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергетикалық 
қуаты өсіп, жаңа құрылыстардың бой көтеруіне ықпал етті. 

Түсті металлургия қала мен облыстың одан кейінгі барлық дамуын анықтайды. 
Олардың өнімі Шығыс Қазақстан облысы бойынша жалпы өнім көлемінің жартысынан 
астамын құрайды. Тек қорғасын-мырыш комбинаты, қазіргі «Қазмырыш» ААҚ барлық 
әлемдік стандарттарға сәйкес сапа эталоны болып табылатын өнімдер шығарып келеді.

Зауыттарда ерекше адамдар жұмыс істеді. Олардың аттары кенді Алтайдың түсті 
металлургия тарихында алтын әріптермен лайықты жазылды. Ғылыми өнертабыстар енгізіп, 
өндірісті дамытуға бағытталған тиімді әдістерді ұсынған кейбір жұмысшылар мен инженер-
лер жоғары наградаларға ұсынылды, Ленин сыйлығының лауреаттары атанды. Мысалы, 
И.И. Котов басқа да елдердің қару-жарақ өнеркәсіптік кәсіпорындары қолданысқа алған 
әлемде алғаш рет мырыш құю бойынша машина – автомат ойлап шығарған.

Бүгін Казцинк таяу және алыс шет нарықтарында сұранысқа ие түрлі металдарды 
балқытады.

Дамып келе жатқан түсті металлургия, тау-кен өнеркәсібі жұмыс күшіне ғана емес, 
сонымен бірге инженерлік-техникалық кәсіби кадрларға қатты мұқтаж болды. Нәтижесінде 
және салдары ретінде, артынан еліміздің ең жетекші оқу орнына айналған Бүкілодақтық 
ғылыми-зерттеу кен-металлургия түсті металдар институты (ВНИИцветмет) құрылады. 
Кейіннен оның көптеген атақты ғалымдары мен тәлімгерлері ерекше танылып, мемле кеттік 
наградалардың – Лениндік сыйлықтардың иегерлері болды.
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Осылайша, қысқа мерзім ішінде қалада бұрынғы Кеңес Одағында жетекші рөл 
атқарған, түрлі-түсті Үлбі металлургиялық зауыты, Титан-магний зауыты, ірі Үй құры-
лысы комбинаты, Конденсатор зауыты және атом өнеркәсібі сияқты тұтас өнеркәсіп алып-

тары салынады.
Кенді Алтайдың байлығы болжамсыз 

қалды. Ақ түсті күмістің беріктігі жоғары, 
тығыз қорытылатын металл – титанның кен 
орындары ашылды. Тағы бір алып – 
Өскемен титан-магний комбинаты 
құрылады. Негізгі өнімі – кеуекті титан, 
ванадий. Біздің титанның жоғары сапасын 
растайтын, ірі фирмалардың (АҚШ, Анг-
лия, Франция, Германия) сертификаты бар. 

Бір мезгілде машина жасау кешені салынады және энергетикалық сала, шырқау шегіне 
жетеді.

Қала өнеркәсібі негізінен ер адамдарды жұмыс орындарымен қамтамасыз етті. Білім 
беру, медицина, тұрмыстық қызмет көрсету саласында әйелдерді жұмыспен қамту өте 
жеткіліксіз болды. Тығырықтан шығу үшін Ертістің сол жағалау бөлігінде жібек маталар 
Комбинаты – ЖМК құрылады. Бұл – республикадағы сапалы мамандандырылған 
өнімдер шығаратын ірі кәсіпорын.

Осы қарқынды қала құрылысы жалғасып, өнеркәсіптік және қайта өңдеуші, 
коммуналдық кәсіпорындар, мектептер, ауруханалар, мәдениет үйлері салынып жатты. 
Қаланың еңбек профилінде зауыттардың құбырлары мен корпустары көтерілді. Қала 
толығымен Шығыс Қазақстан облысының индустриалды және мәдени орталығы сатысы-
на кірді. Қаланың өсіп-даму картинасын көз алдыңа елестету үшін халық санының өсу 
статистикасына қарасаң жеткілікті: 1920 жылы қала халқы 17 200 адам, 1959 жылы – 

50 400, ал 1999 жылы – 320 234. Тұрғындар мен қала аумағының қарқынды өсуі 
жалғасып жатыр.

Осы жылдары Үлбі мен Ертіс өзендерінің жағалаулары жайластырылады. Үлкен 
көпірлер бұл өзенді қаланың оған қажетті тұтастығын қамтамасыз етіп, ішкі жағын 
жағалаулармен қосады. Көпір құрылысы Ертіс 1980-ші жылдары сол жағалау аумағы 
құрылысының салынуына итермелеген себеп болды.

Сіз білеСіз бе:
Өскемендегі Защита темір жолы 
станциясынан Алтай өлкесіндегі 
Рубцовскке дейінгі темір жол 
қозғалысы 1935 жылы ашылған, ал 
1936 жылы темір жол пайдалануға 
берілген.

Ескі Өскемен



141ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

Ғылыми және білім беру мекемелерінің желісі ашылады: Шығыс-Қазақстан 
мемлекеттік университеті, Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық 
университеті (ШҚМТУ), Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ), 
Гуманитарлық институты филиалы, «Заң» мемлекеттік академиясы және басқа да бірқатар. 
Өскемен студенттердің, металлургтердің, энергетиктердің, дәрігерлердің және 
қызметкерлердің, сондай-ақ жеңіл және тамақ өнеркәсібі қаласына айналады. Бірқатар 
өнеркәсіптік-техникалық, жоғары және арнаулы орта оқу орындары таяу және алыс шет ел 
үшін мамандарды, сондай-ақ өндірістік кәсіпорындардың, мекемелердің қызметтік және 
өзге де көпсалалы ұйымдардың мамандарын даярлады. Қаланың зияткерлік әлеуеті бүгінгі 
күні жоғары деңгейде, жеткілікті болды, бұл тәжірибемен дәлелденген. Егер биіктіктен 
қалаға қарасаң, оның кілемдей ою-өрнектері, суы мол өзендері аралдарымен, қоғаларымен, 
керемет теректі тоғайларымен және барлық шағын құрылыстарымен, сондай-ақ тұтас жа-
сыл желекке оранған көшелерімен, гүлзарларымен, даңғылдарымен, сұлулығымен таң 
қалдырады. Түнгі уақытта қала жарқырап, электр жарығы және фосфорлы жарнамадан 
алқа тағынып шыға келеді.

Өнеркәсіп, құрылыс, тұрмыстық сектор фонында неғұрлым икемді экономика секторы 
– шағын және орта бизнес, кәсіпкерлік дамуда, ол үшін қалада үлкен мүмкіндіктер бар. 

Заманауи Өскемен
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Жеке кәсіпкерліктің дамуы қаланың келбетіне де әсер етті: ең заманауи, әрі тиімді құрылыс 
материалдарын пайдалана отырып, жеке кеңселер, кәсіпорындар, сауда нүктелері әдемі 
безендірілді. 

Осы кезеңде мәдени орталықтардың қайта жанданғаны байқалады. Түрлі мәдени 
мекемелерде, мұражайларда, кітапхана ларда, сарайларда – қауымдастықтар, клубтар, 
бірлестіктер, көркемөнерпаздар үйірмелері жұмыс істейді; шығармашылық зиялы қауым 

қалыптасты.
Үлкен қаланың көркі болған Шығыс 

Қазақстан облыстық драма театры ашылып, 
онда ұлттық мәдениетті насихаттайтын 
театрлық қойылымдар қойылды. Театр 
ғимаратының өзі сәулет ескерткіші болып 
табылады. Жыл сайын қала тұрғындары 
үшін, ересектер мен балаларға жаңа 
қойылымдар, спектакльдер қойылады.

Қоғамдық мәдени орындар өмірінде жандану бар. Мысалы, Өскемен қаласында 
кітапхана ісі бойынша А.С. Пушкин атындағы кітапхана көрнекті орында тұр. Мұнда өнер 
және әдебиет қайраткерлерінің облыстық және қалалық шығармашылық тұсаукесерлері 
өткізіледі. Заманауи компьютерлік құрал-жабдықтар, Интернет келушілерге қызмет 
көрсетудің халықаралық заманауи жүйесіне шығып, жұмыстың деңгейін көтеруге мүмкіндік 
береді. Орталық балалар кітапханасында және басқа да орындарда оқырмандарға қызмет 
көрсету жұмысының сапасы еселеп жақсарды.

Заманауи Өскемен

Сіз білеСіз бе:
1908 жылы Шығыс Қазақстаннан 
3 370 000 фунт сары май әкетілген, 
олардың аттары: ағылшындық, 
даттық, немістік, француздық, 
ресейлік.
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Осыған байланысты, құрамы көпұлтты қала бойынша ұлтаралық қарым-қатынастар 
мен келісімді үйлестіретін халықтар достық үйі құрылды. Мұнда көптеген тіл және 
мәдениет, әртүрлі этностар арасындағы өзара түсіністік мәселелері шешімін тауып отыр. 
Халықтың мәдени сұраныстарын қанағаттандыратын және жан-жақты қолайлы жағдайлар 
туғызатын әртүрлі ойын-сауық мекемелері көп. Қызығушылықтары бойынша филармония, 
спорт ғимараттары, қонақ үйлер, мейрамханалар, кафелер, түнгі барлар, бильярд, клуб бар 
– бұл ойын-сауық және ағарту мекемелерінің толық тізімі емес, олардың жарнамалық 
оттары қала арқылы өтетін Ертіс және Үлбі өзендері суларында кешкісін жарқырап 
көрінеді.

Қала туристер, шағын және орта бизнесті серілер, ірі кәсіпкерлер үшін тартымды 
болды, олардың саны жыл өткен сайын көбейіп келеді.

Сонымен қатар, тұрғын корпустарымен қатар алаңдар, саябақтар мен гүлзарлар пай-
да болады, соңғы 20-30 жылда қала танымастай «жасылданды». Көшелерде, саябақтарда 
айтпақшы, бастапқыда осы кітап авторы әкелген – ақ акация (акация типті раббиния), 
катальпа, уксус ағаш және басқа да көптеген жергілікті және тасымалданатын флора – 
майқарағай, емендер, жөке, шырша, 
балқарағай, самырсын, шетен және біздің 
жағдайға бейімделген оңтүстіктен әкелінген 
сәндік ағаштар мен бұталар пайда болды. 
Әсіресе, қала ерте көктемде жасыл желекке 
оранған және жапырақтары түскен кезде 
ерекше әдемі. Жасыл алқаптар экологиялық қорғаныш рөлін ғана орындамайды, және 
қаланың шынайы көркі болып табылады. Қала жасыл ансамбльінде ерекше орынды 
С.М. Киров атындағы саябақ алады, мұнда қаланың күрделі, жоғары эстетикалық «Жа-
сыл храм» ансамблінің ауасын ләззат ала жұтып, тұрғындар бос уақыттарын қуана өткізеді. 
Ертіс аумағында қаланың сол жағалау бөлігінде Экологиялық хайуанаттар саябағы ашыл-
ды, қаланың сол жағалау бөлігі Этнографиялық мұражай демалыс аймағы болып қайта 
жарақтандырылды. Облыстық өнер мұражайы жүйелі түрде өткізетін аймақтық суретшілер 
көрмесіне, дәріс және әр түрлі презентацияларға негізінен, мыңдаған жастар жаппай келеді.

Тау бөктері ландшафттары мен қаланың айналасындағы жайылмалы жерлер қатты 
өзгерді. Соңғы жылдары тамаша егілген жеміс ағаштары мен бұталар бар саяжай кенттері 
кеңейді. Саяжайлардағы жекелеген үйлер суретшілер картинасына өзек болуға немесе «са-
яжай сәулетшілер» байқауына жолдануға сұранып тұр. Жеке құрылысшылардың өз 
учаскелерінде сәулеттік таланты оянды. Тарихы бекіністен басталған Ертістегі қаланың 
болашақтағы өсуі мен дамуы енді ғана басталды. Қаланың келбеті жыл өткен сайын жа-
сарып келеді.

ЕРТІСТЕГІ ҚҰШТАРЛЫҚ 

1940-1950 жылдары Өскеменнің және өзен бойы мекендерінің өмірі тығыз байланы-
сты болды. Көпірден төмен, бұрынғы бекіністің қасында, Ертіс пен Үлбі қосылған жерде, 
төменгі паром жұмыс істеді. Жоғарғы паром да Айлақтардан, Приторадан жоғары, Ертіс 
өзені арқылы темір жол көпірі тартылды. Жексенбі күндері базарға бару үшін жақын сол 

Сіз білеСіз бе:
Қазақстандағы Теңге сарайы 
Өскеменде 1992 жылы ашылған.
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жағалаудағы ауылдардан аймаққа келуші малын, балық, қарбыздарын және қауындарын 
арбасына тиеп, паромға отырып, қалаға өтетін.

Күзде, мұз қатысымен, паромдар көктемге дейін тоқтайды. Алайда, өтпелі кезеңде, 
Ертіс бойымен қашан шұға жүргенше, жеке қайықтар өткелі жұмыс жасайды. Келушілерді 
қайықшы-өткелшілер өздерінің сауықтық қайықтарымен алып өтетін.

1950-жылдарға дейін паромдар қол-күш есебінен жүрді: жүк тиелген паромды па-
ромщик қолмен тартатын және жолаушылардан көмектесуді сұрап, арқан бойымен паром-
ды жылжытып басқа жағаға өзен арқылы өтетін. Жігіттер мен балалар трос немесе арқанды 
қуана-қуана қолдарына алып, бәрі бірдей тартатын... Кейінірек, шамамен 50-шы жылдардың 
соңында мотор күші пайда болды, буксирлер жұмыс жасай бастады.

Өскемен қала тұрғындарының өмірі негізінен өзен арасында және өзінше қызықты 
өтетін. Таңертең иінағашқа шелектерін іліп алып, флягтарымен немесе арбаға бөшкелерін 
салып барлығы өзенге суға қарай беттейтін. Қыста тек шанамен мұз ойықтарға барады. 
Дөңгелек ойықтардан суды ішу үшін алды, ал ұзын ойықтарда малдарын суарды. Содан 
кейін әйелдер жуған киім-кешектерін шаятын.

Жазда ересектер мен балалар күн бойы өзеннен шықпайтын. Тайыз жерлерде шомы-
лып, кемелер жақындап келгенде отырып алады да, судың ортасына дейін барып, сал-
дардан және баржалардан өзенге секіріп, сүңгиді, одан кейін күнге қызған қиыршық 
тастардың үстіне жатып, қыздырынады. Ылғи күн астында жүргендіктен шаш сарғыштанып, 
мұрын және иықтарының терілері күнге күйіп, түсіп жататын, аяқтары және қолдары жа-
рылып, көп уақытқа дейін ауырсынып жүретін. Оларды емдеп, жазу үшін бұлар қаймақ 
жағып және балық аулау кезінде суға кірмей, бірнеше күн шомыла алмайтын.

Ертіс мұзы қатқанда қыста шаңғы, коньки тепті. Бұл қызық болатын: пальтоңның 
немесе күпәйкеңнің түймесін ағытқан сәтте жел оны желкендей үрлеп, жылдамдықты 
арттыратыны сондай, тек таза мұз үстінде сырғанаған конькидің дауысы сыңғырлап 
естілетін. 

Соғыс және соғыстан кейінгі жылдары Жоғарғы Айлаққа төменнен және жоғарыдан 
кемелер мен баржалар сүйреген буксирлер ағылатын, содан кейін олар өздігінен жүретін 
болды; карбастар жоғалды. Бұл үлкен қайықтар уақыты бітті. Бірақ көптеген салдар 
айлақта қаңтарылып тұрды. Салдар жағалауды бойлай тұрып, ағындарға кіріп тұратын. 
Сөйтіп олардың сықырлаған бөренелерінің үстімен жүріп, балық аулауға, суға секіруге 
болатын. Сол жағалауларда байланған қайықтар тізіліп, су толқынында тербеліп тұратын. 
Олардың үстімен, сықырлауық көпірмен жүргендей бір қайықтан екіншісіне өтуге бола-
тын. Салдар мен айлақта тұрған бойында баржалар асты суға түсушілерді тартатын. 
Адамдар сол жерде суға кетіп, батып жататын. 

Тополев мүйісінен келетін тұз, балық, құм, қарбыздар тиелген баржаларды «жоғарыдан 
түскендер» деп айтатын. Жоғарыдан түскен кемелер дөңгелектері сықырлап, қара көмір 
түтіндері бұрқылдап, жағаға жақсы толқындарын лақтырып, жақындап қалғанда бұрылыста 
гуілдеп созылыңқы дыбыс береді. Айлақтың өзіне тән иісі мен рухы бар болатын. Жүк 
кемелері ғана емес Зайсан, Семей жақтан жолаушылар кемесі де келетін. Олардың ішінен 
ең көрнектісі «Роза Люксембург» екі қабатты жолаушылар пароходы алыстан көрінетін. 
Тап-таза, әрі жап-жарық және томпиған пароходтың палубаларында ән айтылып, вальс, 
фокстрот, музыка ойнап жататын... Кешкісін «Роза» шамдарын жаққанда, ақ пароход 
дөңгелектері суда шылпылдап айналған үлкен жарқыраған аспа шамға айналатын. 
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Бүйірі шыққан «Алтай» буксирі үнемі қатынап жүретін. Оның екі ала кең құбырларынан 
қара түтін будақтап шығатын. Ол келгенде үлкен толқын қоса келіп жағаға жығылатын. 
Сондықтан «Алтай» келгенде, оған қарсы жас балалар жүзіп шығып: «Алтай – болтай-
шалтай...» деп қуана айқайлайды. Пароход кеткенде, одан қашқан, ұзақ шайқалған 
толқында балалардың бастары тербеліп тұратын...

Пионер аралында ең алдымен, ақсақалдардың айтуы бойынша, алып терек пен қара 
бүлдіргеннің адам өтпес тоғайы өскен, бірақ соғыстан кейін ол жерді жалаңаштап, барлығын 
шауып алды. Оларды әрқашан ерекшелендіріп тұратын ағын әрі таза, әрі жарық еді. 
Онда, барлығы, әдетте ұсақ балалармен қатар ересектер де шомылатын. Жағалауларында 
қайықтар мен салдар тығыз тізіліп тұрды. Жасөспірімдер мен кемпірлер салдың бөрене-
лерін қырып, тазалайды және смола аңқыған қабықтарын отынға деп кептіріп, алып кететін. 
Кімнің жолы болса, сол жоғары жақтан ағып келе жатқан бөренелерді ұстап алатын. 
Оларды сол жерде аралап кесіп, қолдарындағы арбаға салып, аулаларына тасып алатын. 

Соғыс жылдары айлақтағы баржалармен тұздалған және кептірілген балықтарды 
әкелетін. Оларды жағалаулардағы ұзындығы 30 және одан да көп метрге созылған ұзын 
маялар сияқты алып үйінділер үстіне кептіруге іліп қояды. Негізінен арқа тұсынан сойы-
лып, тұздалған шортан, түрпі, торта балық, алабұғалар. Айлақ балалары – жасөспірімдері 
күзетшіге білдірмей осы маяларды айнала беріп, үнемі «балықтарды аулап» кететін. 
Сондай-ақ, Баттан келген қарбыздарды осылай аулайтын. Қарбыздар жағада үйіліп жа-
тады. 

«Айлақтардағы адамдардың шулары соншалықты айтарлықтай әсер етті», – деп 4 
маусымдағы күнделігінде Н.К. Рерих жазған екен. Сол Рерих байырғы ақсақалдарды 

Ертісте (ШҚО тарихи-географиялық музейінің мұрағатынан)
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«Сібір тас қашаушылары» деп аса құрметпен атаған. Өз әңгімесінде ол сібірліктердің тік 
мінезіне қоса, арақты қатты ішетіндерін де айтты. Айлақта тірлік қашанда қызу. Ол жер-
ден орманның, балықтың, қара майдың, айлақтың үстіне кеп қонатын пароход түтінінің 
иісі шығып тұратын. Белуарына дейін шешініп тастаған, кең шалбарлы, кір-кір жүкшілер 
бұлшық еттері бұлтылдап ойнап, жұмыс істеп жатады. Ұрттап алғанда айлақтағылардың 
өздерінің сүйікті әндеріне басатыны кездейсоқ емес:

Жүк тиеуші сәнмен тігеді
Шалбары оның кең балақ.
Айлақтан ұрлап алғанды 
Жасыру оңай деп қарақ.

Таң ертемен жазғы өзенде әрқашан қолдарында қармақтары бар әртүрлі жастағы 
балықшыларды көруге болады. Сол жылдары айналада боқ шыбындар көп болды. Олар 
жануарларды ғана емес, адамдарды да шағып, күн көрсетпеді. Сондықтан, күн шыққанға 
дейін балық аулауға барғанда, көздері мен мойындарына кіріп кетпес үшін бастарына бас 
киімнің орнына сыртына қарай айналдырып, арқасы мен иығына дейін жауып тұратын 
қаптарды киіп алады. Маса да жеткілікті. Қарақалпақстанның Нөкіс қаласынан патша за-
манында келіп, Өскеменде әскери қызметте болған менің бір досым, Өскеменнен басқа еш 
жерден мұндай маса көрген жоқпын деп отыратын. «Бұл қарғыс атқан қала», – дейді ол.

Әдетте терең жерлер мен алыста балық аулайтын. Ат қылынан жасалған жіпті бес-
жеті жерінен бөледі. Әрбір бөлігі жылқы құйрығының ұзындығымен бірдей. Суға салғанда 
көрінбейді деп ақ жылқының қылы қатты бағаланатын. Бірақ, ақ жылқы, неге екенін аз 
болды. Жіпке 2-3 ілгек байланады. Басына «көктемші» деп ғылыми түрде аталатын 
сарықарын жәндіктерді іледі. Оларды әдетте жағалаулардағы сұп-суық тастарды ауда-
рып, астынан күн шыққанға дейін жинап, сіріңке қораптарына салып алады. Содан кейін 
алыс жағалаулардағы қайраңдарды аралайды. Балықтар қармаққа ілінген жемді бірден 
қарпиды. Бір лақтырғанда бірер секундтан соң шабақтан бастап алабұға, мөңке немесе 
түрпі балықты екі-үшеуден суырып шығады. Оларды судан тартып шығармай-ақ, тікелей 
жағаға лақтыра салады. Осылайша шелек толғанша лақтыра береді. Болғаннан кейін алаңға 
шығып, жағадағы балықтарды жинап, шелектерін ұстап немесе гүл шоқтарынан өрген 
көгендерін басына киеді. Бір-екі сағат ішінде біз үйге шелек-шелек балықтарды апаратын-
быз. Осы жерде ірі балықшылар ауларын құрып, бекірелерді аулайтын. Сондай-ақ жіңішке 
теңбіл лақа балықтар мен сүйріктерді де аулайтын. Соғыстан кейінгі қиын жылдары 
тұрмыстары ауыр өте кедей отбасылары балық аулап, күндерін көрді. Бір қызығы, сол 
жылдары Ертісте қаланың тік жарлы жағалауларында, көпір астында жағалаулық 
қарлығаштардың ұялары қарайып көрінетін. Бұл жерде жүздеген және мыңдаған 
қарлығаштардың үлкен колониясы болатын. Жергілікті тұрғындар оларды «сұр қарлығаштар» 
деп атаған. Кейін 1950 жылдары ол қалада Ертіс ГЭС бөгеті салынып, Ертісті гранит 
қабырғалармен құрсағанда ол жағалаулар тұрғындары үшін мүлдем бөтен, қажетсіз болып 
қалды.

Үлкен суық басталғанда қалай болды? Қараша айының соңында – желтоқсан айының 
басында Ертіс өзенінде алғашқы аяздан соң жағалау мұзға қатып қалды, Ертіс үсті мұз 
тонға оранды. Ертістіктер ол кезеңді «Шұға барды» немесе «өзенде май пайда болды», 
– дейді. Негізі бұл уақытты өзен тұрды деп айтады. Рекостав – мұздың қатуы, өзеннің 
тұруы.
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Өскемен ГЭС-і салынғаннан кейін жоғары Аблакетка кентінен төмен бөгеттен шама-
мен 50 шақырымдай жерде су қатпайды. 

Қазақстанда қатты аяздар болған кезде ауа температурасы -50 градус және одан 
төмен түскенде өзен көптеген түрлі қолайсыздықтар әкелетін. Ауа тұманданып, жағалаудағы 
ағаштар мен бұтақтар ертегідегідей торлы шәлі жамылады, жартас, сым дарға күміс мұз 
қатады. Осындай аяздарда қаланы апталап қалың тұман басып тұрады, Ертіс көрінбей 
қалады. Қала үстінене ақ бұлт қонып, оның арасынан күн сәулесі өте алмайды. Бұл 
күндері әуежай ұшақтарды қабылдай алмайды, көлік қозғалысына қиындық туғызады. 
Тек Белоусовка кенті маңынан тұман сейіле бастағанда барып, аязды аспан ашыла түседі. 
Соңғы екі онжылдықта күннің жылынуымен қала таза да ашық, бірақ, сараң қысқы күннің 
астында еркелеп жатады. Осындай 2009-2010 жж қатты аязды қалалықтар қатты есіне 
сақтап қалды. 

«Өзеннің су қатпайтын бөлігінде бөгеттің төмен, бастапқыда барлығын таңқалдырып, 
суда жүзетін құстар — шүрілдектер, бізқұйрық, айдарлы қара ала үйректер, үлкен 
бейнеарықтар пайда болып, қыстап шықты. Алғашқы жылдары оқта-текте бұрын болмаған 
сұқсырлар, немесе үлкен сұқсырлар, тіпті күміс түсті шағала қыстайтын. Соңғы жылдары 
бөгеттен 30 шақты километр төмен жерде мың, екі мың айдарлы қара ала үйрек пен 
көкала үйректердің бір немесе екі мыңы шоғырланып тұрады. Топ-топ болып тұрақты 
қыстауға қалатындардың ішінде тау өзенінен жазыққа түскен-торғай отрядына жататын 
сушылқара мұз астына тамаша сүңгиді. Жекелеген қыста балық аулап жүрген ақиық, 
сұңқар, қаршыға да жүрді. Осылайша Ертіс жағалауы тағы да көп өзгерді. 2009-2010 
жылдары қыста Шүлбі су қоймасынан қалаға дейінгі жерде Ертіс қатып қалды, ГЭС пен 
бөгет арасында ғана су ашық қалды. Бұрындары мұндай болмаған, өзеннің бәрі мұз 
құрсанды. Сөйтіп, жүздеген ашық суда қыстайтын, суда жүзетін құстар қырылды. Тірі 
қалғандары әлсіреді. Оларды қолмен ұстап алды. Сол жылы қыста барлық үй және дала 
торғайлары мен сарышымшықтар үсіп өлді. Қыстайтын құстар болмаған соң, тайға 
«саңырау» боп қалды.

Бірақ, әсіресе, соңғы онжылдықта қаланың келбеті айтарлықтай өзгерді: екі ірі өзен: 
Ертіс және Үлбінің айырығында, әдемі жағалаудағы әсем, биік ғимараттарда терезелері 
жарқырап жанып тұратын сұлу қала Қазақстанда жоқ. Алайда, Ертіс өзені қалалықтар 
үшін виртуалды өзенге айналды, суы тіпті жаз күндері салқын және онда енді ешкім шо-
мылмайды. Өзен Өскемен қаласының тұрғындары үшін «бөтен» болып кетті. Мұның 
дұрыстығына көз жеткізу үшін әдеби шығармаларға үңілу жеткілікті: Пермитин уақыты 
кезіндегі бұрынғы авторлар өз өмірлерін балалық шақтары өткен өзенмен байланыстыра 
суреттеп жазды. Бүгін өзен туралы жазылған бірде-бір әдеби шығарма жоқ. Ақындардың 
тамсанған өлеңдері ғана бар.

СЕң ЖҮРУ 

Өзенде сең жүруді бақылау – ұмытылмас көрініс! Осы күнді ертістіктер қала және 
ауыл өміріндегі аса маңызды, көптен күткен мейрам ретінде күтті. Әсіресе, біз, ұлдар. 
«Қашан сең жүреді?» – деп ересектерден сұраймыз. «Жүреді, жүреді, сендерден 
сұрамас...» – деп жауап береді бізге әжелер, өскелең ұрпақ бойына қоршаған табиғат 
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туралы таным-білімді қалыптасытру керек дегенді тіпті де ойламайды. Ол күн де, он төртінші 
сәуір де келеді. Ол басталғанда, сағат екі кезінде Ертіс кестеге сай қозғала бастайды және бір 
қызығы – тоқтап қалмайды. Сең жүру тура өз сағатында басталады. Сондықтан оны 
білетіндер: «Бір сағатта күтпейді, 14 күні сағат екіде сең қозғалады» деп айтатын. Осы 
есімізде қалды және солай болатын. Өйткені оған әрі қарай тұра беруге болмайтын еді, күн 
қызып, қар ери бастайды.

Қыс бойы жауып, боранда тықпаланып, үйілген омбы қар үйінділері бұл уақытта сағат 
сайын ериді. Тау өзендеріне қосылған еріген су мұз құрсауды іштен бұзып шығады, күн 
қыздырған жерде бәйшешектер қылтияды. Бірінші алтайлық торсылдақ та қар астынан қызыл 
тілін сумаңдатып шыға келді. Қындықтар да иілген сабақтарын күнге қарай көтеріп тұрады. 
Қыс бойы ашығып қалған сарышұнақтар бәйшешектер мен қызғалдақ тардың баданасын қазып 
жей бастады. Жасарып шыға келген көгілдір аспанда құстар ұшып келді де, сөйтіп әп-сәтте 
айнала алғашқы ұзақтың көңілді әуеніне бөленді. Мұз күңгірттеніп, тесіктер пайда бола баста-
ды. Су сол жарықтар арқылы сыртқа сытылып шыға бастады да, мұз беті жасыл жырықтарға 
толып кетті. Ертістің ортасында су мұзы шайып кеткен, астынан жылым қарайып көрінеді. 
Содан су қара-майлы болып, жарқырайды. Ертістің өзі баяғы еркіндігін аңсап, сағына күтеді. 

Өзенде өткел әлі жолға қойылған жоқ: паромдар қатып тұр, қайықтардың барлығы 
бұғаттаулы. Ал, мұз үстінен жаяу жүру қауіпті. Өзеннің барлық жерінде мұз астында әлсіреп, 
жіңішкеріп қалған жылымдар қарайып тұр. Бір жағадан екіншісіне тек батылдары тез ауыса-
ды. Балаларға сырғанақ тебуге болмайды деп қатаң ескертілген. Жазатайым оқиғалар осындай 
уақытта жиі болады. Бұл күндері Ертіс те өте қауіпті болады.

Сәуір күні қыздырып барады. Аспан жарық, мерекелі жер бусанып жатыр, ұшып келген 
құстар шырылдайды. Наурызектер-сарытамақ шымшықтар еріп жатқан мұздың шеттерінде 
жыбырлап жүр. Аспанның астында, өзеннің үстінде көктемгі өзгерістерді үзіле күтеді. Ал, 
Ертіс әншейін тұрған жоқ, оның өзінің оқыс мінезі бар. Ұйықтап жатқандай, ешқайда бармай-
тындай болып, жылы күнге арқасын тосып, маужырап тұр. Бір қарағаннан бәрібір мұздың 
тесіліп, жылымның үлкейіп бара жатқандығы көрінеді. Өзен аптығып, мұз астындағы суды 
сыртқа лақтырып тастағысы келіп-ақ тұр. 

Жоғарғы айлақтан бекініске дейін ағымдағы қорғанда бұл күні айлақтықтар, қалалық, 
Үлбі өзені Ұзақ ауылында өмір сүретіндердің барлығы жүреді. 

Түс! Ал ол әлі асықпайды, асықпайды... Күмәндана бастайсың: «мүмкін бүгін сең 
қозғалмас?» Көне көздер, алайда, сенімді: «Олай ешқашан болған емес... Міндетті түрде 
өзінің уақытында жүреді...».

Ертістегі сең жүру
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Бірақ, шамасы, көктем ерте шыққан жылдары сең жүру уақытынан бұрын басталған 
кесте бұзылған кездер болды. Әскери-саяси қуғында болғандардың сипаттамаларына 
сүйенсек, 1891 жылы солай болған:

«Өскеменде 14-17 сәуірде су тасқыны болды. Кешкі сағат бес. Ертістің мұзын су 
керіп, ол жаппай бекініс пен аралдар арасындағы ағымды басып кетті. Үлкен су пайда 
болып, ол қалаға қарай лап берді. 8 кварталды басып қалды. Екі-үш сағаттан кейн ол 
судың көтерілгені сондай, қала көшелерінде 
қайықпен және шағын карбаспен еркін 
жүзуге болады. Мұз жолындағының 
барлығын сындырып, көшемен қоршау, 
жиһаздарды ағызып алып барады. Бекініс 
пен қала арасындағы алаңда алапат күшпен 
«Үлбі» ағып жатты.

1892 жылы 28 наурызда ауа райы 
ашық кезде Өскеменде сең жүре бастады. 
Кешкі сағат сегізде су бірнеше жерден 
қалаға кенеттен құйылды, түнге қарай 
бекіністі толығымен, ал қаланың жартысын 
басып қалды».

Мұнда 1761 жылы болған саяхатшы 
П.С. Паллас былай деп жазды: «10 сәуірде 
Ертіс өзені мұзбен ашылды, ұлы кептеліс 
жасап, су тасқыны, айырбас алаңын басып, 
құрылысты бұзып, тауарлардың бәрін 
бүлдірді».

1792, 1793 және 1795 жылдары Ай-
ырбас ауылын үлкен топан су басты. Ол 
жиі болып тұратын, шамамен 3-5 жылда 
бір рет сыртқы су жүген бермей, бәрін 
бұзып-қиратып, Ертіс маңы халқына көп 
зардап шектіретін.

Сол П.С. Палластың мәліметтері бой-
ынша, Ертіс 10 сәуірде жарылатын, ал ХХ 
ғасырдың ортасынан бастап, жоғарыда 
айтылғандай, дәлме – дәл он төртінші 
сәуірде сең жүреді. Ескі күнтізбе бойынша, 
көктемнің алғашқы күні – 1 наурыз. Демек, 
осындай өзгерістер сол жылдары жылудың 
ерте түсуіне байланысты болды.

Сеңнің қозғалатын уақыты жақындады. Ақырында мұз қалқанның ішкі қағанағы гүрс 
етіп қатаң жарылды. Жарықшақтар найзағадай әр тарапқа шашырады. Қатты қысыммен 
қарайған су сол жарықшақтардан атып шықты. Мұз аралдар ебедейсіз, континеттердей 
ояна бастады да ақырындап жылжи берді. Жайлап бұрылып, шеттерін сындыра, тарсыл-
дап жарыла ағып кетті. 

Бозбас пайызторғай

Көктем жаршысы – қараторғай
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– Жүрді! Жүрді! – әр жақтан дауыстар шықты.
– Қозғалды! Ура-а! Мұз қозғалды! – айқайлады ұлдар.
Міне барлығымызға таныс, сабан мен ат қиы шашылған шана жолы суға ақты. Ал 

сеңдер бірінен соң бірі жарылып, бөлініп, судың екпінімен аударылып, бір-біріне соқтығыса, 
бірін-бірі мүжіп жеп, ысқыра, пышылдап, дүңкілдеп, күңкілдеп, сығылыса итерісіп бара-
ды. Және әрқайсысы бірін-бірі қысып, итергенде күн жеген мұз қиыршықтары үгітіліп, 
шашылады. 

Күн әр минут сайын көңілдене жарқырай түседі. Ертістің бойымен мұз қоймалжың 
жылжып барады. Мұз және судың қоймалжыңы қозғалады. Еркіндікті сезініп, бір-біріне 
артылып, арнамен ағып барады. Пионер аралы тұсында мұз белдеуде әдетте кептелгенде, 
бойларын үрей қысқандай, жанталасып, бір-бірін одан сайын жаншиды. Соған өздері наразы 
болып, қорбиған аюлардай артқы аяқтарына көтеріле тұрады. Жараланып, аударылып түссе 

де, берілмейді, сүңгіп алып, қайта шығып, әрі қарай жүзеді. Міне, кептеліске тірелді. 
Ертістіктер үрейленіп, не болар екен деп қарап тұр. Шынымен тағы да?.. Ал мұздар ке-
руен-керуен болып, жоғары жақтан келіп жатыр, келіп жатыр. Алдындағы өркеш кедергіге 
соғылып, ұсақталады да көпір астындағы кептелгендердің астына түсіп жоқ болады. Апат 
барлығын қамтиды. Кептелістен жоғары жерде қоймалжың ботқа қайнап келе жатыр. 
Міне, ол да жетті. Дүңкиіп үйілді де, шығатын жер іздеп, аласұрды. Ашуланып жағаға 
қарай бұрылды. 

Су тасқыны әр көктемде осылай басталған. Топан су елеулі залал келтіреді: үйлер, 
құрылыстар және тұтас кварталдарды ағызып алып кетеді. Айлақтың көшелерімен ағып, 
орталық қалалық саябағы, Жамбыл паркін жарты метрге дейін су басты. Адамдар қаза 
тауып, жануарлар қырылды.

Кей жерлерде дала таушымылдығы бүкіл тау бөктерін жауып тұрады
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Бірақ, 1950-ші жылдары сеңді «кукурузниктер» – ұшақтар күтетін болды. Кептеліс 
үстімен ұшып, олар мұздарды бір-бірін атқылады, сол кезде олар күн көзінде жарқырап 
көрінетін әйнек шыныдай сынып, субұрқақтай шашырады. Айлақтағы ұзақтар мен көгершін-
дерді үркітіп, айнала күркіреп кетті. Ақыр соңында су шығар тесік тауып, сытылып 
шығып, төмен қарай құлдырай жөнелді. Барлығы: «кетті!» деп терең демалды. Алайда 
көктемгі шеру одан әрі жалғасты: Ертістен жоғары жатқан ауылдар маңындағы әбден тапталған 
қысқы жолдардың бөліктері мен сабандар, пештің күлдері... барлығы ағып барады. Кейде мұз 
үстінде аузын ашып аңқиып қалып қойған бұзау ия ит, торай қалқып ағып кететін. Оларды 
аяп, жағалауға шығарып саласың, енді қайтесің, көмектесу керек. 

Келесі күні қала тұрғындары өзенге жүзіп барады. Тағы да балалардың қуанышты 
үндері естіледі: «Алақай! Бұқтырманың мұздары!» Иә, бұл келе жатқан алыс Алтайдың 
тентегінің суы басқа – көгілдір немесе жасылдау, таза мөлдір мұзбен келеді. Ертістің 
топан суынан айтарлықтай ерекше болып көзге көрінеді.

Бұқтырманың мұздары үнсіз белгісіздікке қарай асығып келді. Олардың үстімен 
ұзын құйрықтарын бұлғалақтап, қаратамақ торғайлар мұздың бірінен екіншісіне көңілді 
секіріп жүр. Ескі үйшігінен қараторғай шырылдайды. Құстарда мереке. Қаратамақ торғай 
құйрығымен мұзды жарады деп бекер айтылмаған.

Тағы да бір күні – суға тек қайықпен шығасың. Айлақтағы еркектер мен жігіттер 
бөренелерді аулай бастайды. Оларды ұстап алып, жағаға тартып шығады, қабығын аршып, 
аралап кесіп, арбамен үйіне тасиды. Осы күннен бастап қайық өткелдері жұмыс жасай бастайды. 

Бұрындары ұшақтар шықпағанда, су арнасынан тасып, өз күшіне өзі масаттанып, айлақтағы 
көшелерді шайып кететін. Тұйық көшелер, аулалар, бау-бақша... Үйдің жертөлелері барлығы 
су астында қалады, үйлер мен үйшіктерді қоршап тастайды. Саздан тұрғызылғандары опыры-
лып құлайды. Қоршауларлары қисаяды. Тұрғындар қайықтарына үй құстарын, малдарын тиеп 
құтқаратын. Барлық заттарын, ит-тауықтарына дейін шатырға шығарады. Жылқыларды су 
бармайтын тау бөктеріне қарай айдайды. Айлақ тап бір Венецияға айналады. Ал екінші 
жағынан Үлбі де толқып, тыныштығын жоғалтып, қалаға көп қиындық әкелетін. Барлық жер-
де, кеше ғана көше болған жерде, белуарға дейін келетін мұздай суды кешіп, ия болмаса 

Көктем жаршылары – Қызыл кітап өсімдіктері – жусан, және гүлдеп тұрған 
жапырақты шайқурай
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қайықпен жүзіп кетеді. Сол себепті барлығы бірігіп бөгет – айлақ және бекініс қоршауларын 
салды...

Бірақ екі-үш күннен кейін барлығы бітеді. Ертіс тынышталады, су қайтады, және әрине, 
барлығы ұмытылады. Артынан су тасқынының қандай болғаны жайлы әңгіме айтып, күліп 
естеріне алады. Осындай күндер болды. Бірақ тек өтіп кеткен соң ғана күліп еске алады. 
Өйткені, ырыққа көнбеген Ертістің көктемгі дырдуы қайғы мен өте көп қиындықтар, залал 
әкелді.

ЕНДІ СЕНУ ҚИЫН...

Өткен ғасырдың 50-ші жылдары Өскемендегі Айлақтар ауданында, Красин атындағы 
кентте жыл сайын мыңдаған әнші құстар қыстайды. Олардың арасында қара бозторғалайлар 
ерекше көрінеді. Қар қалың түскенде, ақпан айында борандардың басталуымен олар 
қаланың бос жерлерінде, шеттерінде орасан зор топқа үйірленіп алып жүреді. Еркектері 
қап-қара, тұмсығы ақ және иықтарына жауған қар түсіп, кетпей қалғандай көрінетін 
қабыршақты шұбар дақтары бар. Ұрғашылары – сұр түсті. Жергілікті тұрғындар еркектерін 
«черныш», ұрғашыларын – «женушка» деп атаған. Соғыс жылдары және соғыстан кейінгі 
бозторғайлардың алғашқыларын «бекасинник» бытырамен атып алып, қаптарға салып, 
дайындай бастады. Пісіріп жеді.

Алыс Заполярьеден қалаға кәдімгі шымшық торғайлар ұшып келді. Олар сансыз еді. 
Кеудесі қызыл, төбесі алқызыл кішкентай құстарды балалар таспен атып алып, тамақ 
қылды. Олар өте көп еді. Бұл құстар көп жиналатын Красин кентіндегі май қысып 
шығару зауыты маңында жиналатын жерлерде қонақтап отырған құстарға қарсы, арнайы 
дайындап барған темір таяқты лақтырып жіберсең болды, он шақтысын жайратып түсіресің. 
Осылайша аш балалар аштық кезінде осы құстарды талғажау етті. 

Ашық түсті бастарындағы қара дақ үшін мүйізді атанған бозторғайлар сансыз көп 
болды. Мал қораларда малға жем-шөп салатын жерде кәдімгі сұлы торғайлар қаптап 
жүретін. Одан басқа қаланың шетінде мысалы, Айлақтағы тауларда бірнеше жүздеген 
түрінің жұптарын кездестіруге болатын. Сұлы торғайлар қар астынан қылтиған ақселеу 
шөптің дәндерімен қоректенеді. Әнші құқстардың көптігіне дәлел ретінде: мысалы, зауыт 
территориясына вагондармен әкеліп түсірілетін күнбағыс, соя, тары, күнжіт дәндері 
сақталатын қоймаларда толып жүретін. Ол жерден шымшықтардан басқа жәй емен 
торғайлар да жүреді. Оларды қазанбастар деп атаймын. Өйткені, бастары мен тотықұстың 
тұмсығындай қайқиған тұмсықтары денесінен гөрі үлкен болып келеді. Зауыт жанынан 
дүрсілдеп паровоз өтіп еді, жүздеген мың ементұмсықтар аспанға көтерілгенде қарап 
тұрсаң, қойманың шатырына, ағаштың басына, сымдарға барып, бос орын тауып қонуы 
үшін бірнеше минут уақыт кетті. Кей кезде ұшып шыққан құстың үйірі аспанды айнала 
ұшып, бос орын таппай, қайта қойма ішіне қонады. Бос орын табу шынымен мүмкін емес 
еді. Бұл нағыз мыңдаған әнші құстар қыстайтын «құс базары». 1956 жылы сәуір айының 
басында жоғары Айлақ ауданында үйілген қардың жел жағында ондаған мыңға жуық 
торғайлар жүрді.

Сол көктемде олар тек бір жеті ғана болды. Осындай бір жолғы шоғырлану тіпті 
өткен жылдардағы ғылыми әдебиетте сипатталмаған. Барлық бұл бақылаулар біздің 
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уақытпен салыстыру үшін келтірілген, қала және оның маңайында бүкіл қыс маусымында 
осы құстардан басқа түрлерін кездестіру мүмкін емес, бұрынғыдай жиі емес және аз ғана 
уақыт көретін болдық. Олар тіпті жоқ болып кетті.

Ертіс алқабында сәуір айының ортасында терек тоғайлардың үстінен жыл сайын 
мыңдаған торғайлардың үйірі ұшып өтеді. Сарғылт кеуделі қара, атлас жылтыр бастары 
бар олар терек ұшына отырады, барлығы бір дауыспен: «Жжю-ри-мен-мен!» деп көктем 
әнұранын айтады. Мыңдаған үйірдің хоры есімде қалды. 22 наурыз күнінен бастап қала 
үстінен солтүстіктен ұшып келе жатқан далалық бозторғайларды кездестіруге болады. 
Қазірдің өзінде 15 жыл бойы, біздің дала және өрістерден осы қарапайым құстардың 
дауысын естімей кеттік. Көктемде көп ұшып келетін орман торғайларының үні де естілмей 
кетті. Соңғылары қала арқылы шағын үйір болып, олардың сансыз түрі ұшып етеді. 
Әдетте, олар иен далада тоқтағанда, таудың баурайлары мен беткейлері шымшықтарға 
толып кетеді. Қопалар мен бурьяндарда сол жақ жағалауында бөдене, ала бұлбұлдар 
күзде жиналып қалады. Бірақ аса бір қызығы, оларды есту тіпті мүмкін болмай қалды, 
ауыл және жағалау қарлығаштары жойылып кетті. Әр күз сайын Ертіс алқабында және 

шоқыларға жүздеп жиналған үстінде күзгі дақтар бар жас қараторғайлар мен цесарка 
тауықтарды көруге болады. Таң қаларлығы, үй және дала торғайлары да азайып кетті. 
Соңғысы, дала торғайлары қала шегінде жойылу алдында тұр.

Әр күз сайын қазан айында қала арқылы оңтүстік-шығыс бағытта таң алдындағы 
сағаттарда сұр тауықтар қоныс аударады. 

Құстар жиі сымға және үйлердің қабырғаларына соғылып өледі... Оларды түрлі 
орындарда, тіпті базар алаңдары мен саябақтарда жиі көреміз. Қыста сол айлақ 
маңайындағы тауларда Шмелев жырасы да олардың тұрақты мекені болды. 

Өскемен шоқысында, айлақтар, Шмелев жырасы, Шешек аумағында ұзын құйрықты 
суырлар көп мекендеді. Осы бір ешкімге зияны жоқ, әдемі аңдардың шиқылын қаладан 
шыққан бойда еститін едік. Қазір мүлдем жоқ болып кетті. Сұр суыр өткен ғасырдың 
60-шы жылдарының басында бүкіл Шешек бойында, Орман зауыты маңындағы 
Тарабайшық тауында болатын. Енді оның өмір сүру ортасы бос қалды, індерін өрмекшінің 
өрмегі басып жатыр. 

Шіл Қарапайым шекілдек
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Ешкімге керек емес деген шымшықтар 
мен ұсақ аңдардың өздері тез жоғалып 
жатқаны қатты қынжылтады, және біздің 
уақытта дабыл қағарлық жағдайдың 
туындағаны туралы ой салады. Табиғаттың, 
оның тұрғындарының жазылмас ауруға 
шалдыққанынан хабар береді. Егер осылай 
жалғаса берсе, біз тек өзіміз қарға, сауысқандар 
мен ұзақтардың, жартылай қолға үйретілген 
кептерлердің және саны күн санап көбейіп 
бара жатқан тышқан-атжалмандардың ара-
сында жалғыз қалуы қауіпі бар. 

Біздің ауыр ахуалымыздың, осы 
жағдайдың қалыптасуының себептері көп. 
Ең алдымен, ол себеп табиғат сұлулығын 
бағалай алмауымызда, байлыққа, оңай 
олжаға құмартып, табиғатта болып жатқан 
өзгерістерге мән бермеуімізде. Біз жыл 
сайын далалық пен ормандардың қаншама 
кең ауқымды жерін жалмаған өрттерге куә 
боламыз. Құрғақшылық жылдары дала мен 
бұталар, ағаш қоғалардың жап-жасыл жай-
нап тұрған күйінде өртеніп кеткенін талай 
көрдік. Кең далада күзгі желдің үрлеуімен 
қаншама шөптерді жыл сайын өрт шарпы-
ды. Нәтижесінде біздің облыстың 
аумағында жыл сайын ондаған және 
жүздеген шаршы километрді өрт шалады. 
Отқа шыдамсыз қанша өсімдіктер мен 
бағалы жәндіктер жойылып кетті. Өртенген 
алаңдарда жейтін ештеңе таппай қаншама 
кеміргіштер мен түлкі, құндыз, қаршыға 
бүркіттер аштан қырылып қалды. Жергілікті 
климат жағдайларында топырақтың 
жалаңшатанып қалуы, осындай жағдайда 
өмір сүруге бейімі жоқ басқа өсімдіктердің 
ойылуына әкеп соқты.

Мысалы, 2004 жылы Алакөл ойпатын-
да шөлдер мен шөлейтте үлкен аумақтың 
шөптері өртенді. Бірінші жел тұзды шаңды 
аспанға бұлттай көтерді. Кейбір ауыл 
тұрғындары оны көрген кезде қатты қорқып: 
«Мұндайды біз бұрын көрмеген едік!»,– 
деді. 

Кішкене көкек

Биік тегеурінгүл
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Көптеген жануарлар – аңдар мен 
құстар жолдағы жүрдек көлік доңғалақ-
тарының астына түсіп өлді. Олар азық іздеп, 
жосып жүріп, өздерін қауіп күтіп тұратын, 
әшейінде бармайтын жерлерге барады. 
Алайда, бұл жан түршігерлік әрекеттер үшін 
ешкім жауап бермейді және ешкім оған ба-
старын қатырмайды.

Осындай сипаттағы проблемалар сол 
туралы айтатын, еңбекақысы жақсы 
мемлекеттік қызметте отырған мамандар бар 
болса да, бұқаралық ақпарат құралдарында 
көтерілмейді. Әрине, жайылма ормандар, 
шалғындар мен ормандармен тығыз 
байланыстағы барлық тіршілік иелерінің 
жоғалуына ормандарды бас-көзсіз, есепсіз 
кесу, бөгеттер ықпал етті. Бұл кәсіпшілікте 
фаунаны – үйректер, шілдер, қояндарды, – 
атып жоюға атсалысқан аңшылар негізгі 
орынды алады. Ешқандай құқығы болмаса 
да олар бәрімізге ортақ, әрбір бала мен 
қыздыкі, әрбір ересек адамдыкі болып сана-
латын жануарларды аяусыз атып алып жа-
тыр. Біз де көбелектер, аңдар, құстардың 
барлығын жатқа білгіміз келеді, олар – 
табиғаттың, біз туып-өскен және өмір сүріп 
жатқан жердің бір бөлшегі. Қолдарына қару 
ұстап, қақпандарын алған бір топ «табиғат 
әуесқойларының» сол табиғаттың бүтін 
түрлерін қырып-жойып, билік айту 
құқықтарын ешкім бермесе де, солардың 
тағдырымен ойнап жүргені қорқынышты. 

Осы қайғылы фактор өскелең ұрпақпен, халықпен жұмыстың өте аз жүргізілгендігінің 
кесірі. Біздің тірі табиғат жай-күйі туралы тіпті жаратылыстанушы ғалымдар біледі, сипат-
тама жасаумен айналысады, көргендерін тізіп жазатын баяғы өтіп кеткен замандағы 
тіркегіштердің рөлінде үндемейді. Ғылымда жеке карьеризмге ғана орын табылады – 
әйтеуір бір еңбегін басып шығарса болды. Қоршаған табиғи ортаны қорғауға байланысты 
проблемаларды өз деңгейінде ешкім көтермейді. Құран кітаптай қастерленетін Қызыл 
кітапқа енгізілгенін айту – «сәнге» айналды. Бұл идеяның өзі құр сөзге ұласты. 1960-1970-
ші жылдары болғандай, сөзбен істің ара қашықтығы алшақтап кетті. «Табиғатты аялайық!» 
немесе «Экономия үнемшілдіктен басталады» деген тек ұран ғана қалды. Өкініштісі сол, бұл 
салада тек жетістікті аңсаған бизнестен келген биолог-мамандар көп. Бұның барлығы өте 
қайғылы жағдай, және құрлықтың дәл жүрегінде орын тепкен біздің өлкенің ештеңе жоқ, 
бірте-бірте қаңыраған аумаққа айналып бара жатқаны бәрінен де жаман түңілдіреді

Жапырақты шайқурай тобылғы

Бұйра лалагүл (Қызыл кітап)
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Осындай сипаттағы проблемалар сол туралы айтатын, еңбекақысы жақсы мемлекеттік 
қызметте отырған мамандар бар болса да, бұқаралық ақпарат құралдарында көтерілмейді. 
Әрине, жайылма ормандар, шалғындар мен ормандармен тығыз байланыстағыбарлық 
тіршілік иелерінің жоғалуына ормандарды бас-көзсіз, есепсіз кесу, бөгеттер ықпал етті. 
Бұл кәсіпшілікте фаунаны – үйректер, шілдер, қояндарды, – атып жоюға атсалысқан 
аңшылар негізгі орынды алады. Ешқандай құқығы болмаса да олар бәрімізге ортақ, әрбір 
бала мен қыздыкі, әрбір ересек адамдыкі болып саналатын жануарларды аяусыз атып 
алып жатыр. Біз де көбелектер, аңдар, құстардың барлығын жатқа білгіміз келеді, олар 
– табиғаттың, біз туып-өскен және өмір сүріп жатқан жердіңбір бөлшегі. Қолдарына қару 
ұстап, қақпандарын алған бір топ «табиғат әуесқойларының» сол табиғаттың бүтін түрлерін 
қырып-жойып, билік айту құқықтарын ешкім бермесе де, солардың тағдырымен ойнап 
жүргені қорқынышты. 

Осы қайғылы фактор өскелең ұрпақпен, халықпен жұмыстың өте аз жүргізілгендігінің 
кесірі. Біздің тірі табиғат жай-күйі туралы тіпті жаратылыстанушы ғалымдар біледі, 

сипаттама жасаумен айналысады,көргендерін тізіп жазатын баяғы өтіп кеткен замандағы 
тіркегіштердің рөлінде үндемейді. Ғылымдажеке карьеризмге ғана орын табылады– 
әйтеуір бір еңбегін басып шығарса болды. Қоршаған табиғи ортаны қорғауға байланысты 
проблемаларды өз деңгейінде ешкім көтермейді. Құран кітаптай қастерленетін Қызыл 
кітапқа енгізілгенін айту-»сәнге» айналды. Бұл идеяның өзі құр сөзге ұласты. 1960-
1970-ші жылдары болғандай, сөзбен істің ара қашықтығы алшақтап кетті. «Табиғатты 
аялайық!» немесе «Экономия үнемшілдіктен басталады» деген тек ұран ғана қалды. 
Өкініштісі сол, бұл салада тек жетістікті аңсаған бизнестен келген биолог-мамандар көп. 
Бұның барлығы өте қайғылы жағдай, жәнеқұрлықтың дәл жүрегінде орын тепкен біздің 
өлкеніңештеңе жоқ, бірте-бірте қаңыраған аумаққа айналып бара жатқаны бәрінен де 
жаман түңілдіреді.

Үлкен инелік Жыртқыш қоңыз – барылдақ қоңыз
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ЕРТІСТЕ ҚЫСТАҒАНДАР

Өскемен су қоймасының толық су алмасуы әрбір жарты ай сайын жүреді. Соның 
нәтижесінде су қоймасын жасауда тек жағалауда өзеннің арнасына ғана емес, судың 
температуралық режиміне байланысты өзгерістер көп болып жатыр. Бөгеттен төмен, 
Ертіс жазыққа ұмтылатын жерде қойманың жылуын жинақтап алып, су қыста шамамен 
елу километрдей биікке көтеріледі. Бұл учаскеде Ертіс қатпайды, сөйтіп солтүстіктен 
қыстауға ұшып келетін жалпақтұмсықты суда жүзетін құстарды өзіне қарай тартады, 
олардың ішінен әсіресе үйректер осы жерде қыстап қалады. Бұл популяция қала және 
оның шекараларында аңшылар мен браконьерлерден қорғалады. 

Қыстап қалатын құстар біздің өлкенің қатал жағдайында негізінен суықтан емес, 
жейтін азық таппай аштан өледі. Осыған байланысты Еуропа су қатпайтын аймақтарында 
жасайтындай, оларды қосымша тамақтандыру ұсынылады. Көптеген суда жүзетін 
құстар, баяғыда жылы жаққа ұшып кететін еді, жасанды су қоймалары, бөгет сияқты 
құрылыстар салынғалы бері, бұрынғы Одақ көлемінде жүздеп және мыңдап қыстап 
қалатын болды. Бұл орнитологтардың арнайы зерттеулерінің тақырыбы болды.

Осындай жағдай бізде де қалыптасты. Алғашқы жылдары Өскемен ГЭС-інен 
төмен жерде аздаған құстар, негізінен – барылдауық үйрек қыста қалған. Кейінірек 
көптеген айдарлы қара ала үйрек пен көкала үйректердің, сушылқара үйрек, солтүстіктен 
ұшып келіп, қалып қоятын болды. Бір жылдары бізқұйрықтар қалған. Рас, соңғысының 
саны саз. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары Ертістің қатпайтын бөлігінде жалпы алғанда, 
мыңдаған үйрек жиналып, қыстап шығатын. Алайда, олардың негізгі шоғырлануы 
Өскемен қаласы маңында, Үлбі мен Ертістің біріккен шегінде, Шүлбі ГЭС-і, Бұқтырма 
бөгеттерінен төмен жерде көп байқалды.

Бізде қыстайтын құстардың ең көп түріне тоқталайық: ол – айдарлы қара ала 
үйрек. Оның еуразиялық ареалы батысында Британ аралдары, шығысында Камчатка-
мен шектеседі. Қарала үйректің оңтүстік популяциясы Алтайда және көршілес Моңғолияда 
ұялайды, ал қыста сол ендіктерде дерлік Үндістан, Жапония және Филиппинге дейін 
жетіп қыстайды. 

Қыстаудағы үлкен бейнеарықтар және барылдауықтар
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Қарала үйрек Қазақстанда – дала және таулы көлдерде, кейде жағалау өсімдіктері 
өзен қоғаларында ұяларын салады. Шығыс Қазақстанда құстың бұл түрінің Марқакөл 
көлінде және Ертіс; өте сирек – Батыс немесе Рудный, Алтайда ұя салғаны байқалды. 
Автор олардың ұяларын Батыс-Алтай қорығы шекарасында балқарағай көлінде көзімен 
көрген болатын.

Қарала үйректің негізгі тамағы – әртүрлі құрттар, су жәндіктері, балықтардың 
шабақтары... Өте сирек және өте аз көлемде өсімдіктермен қоректенеді. Қыста су 
омыртқасыздарының саны қысқарады, тек сондықтан құстар балдырларды жеуге 
мәжбүр деп болжауға болады. 

Бұл үйрек кейбір жағдайларда, су қоймаларында мұз қатқанға дейін күзде кешігіп 
ұшып кетпей, созып жүруі мүмкін. Қыстақтарда өткен жылдары ғалымдар оларды тек 
Іле аңғарында болғанын анықтады. Енді бұл Ертістің суы қатпайтын бөлігінде қалыпты 
жағдайға айналды. 

Ертісте қыстайтын басқа түрі – Бұқтырмада (шамамен Берел ауылының маңы 
болар) көкала үйрек Еуразияда және солтүстік аумақтарда көп таралған. Облыста көкала 

үйректердің оқта-текте Қара Ертісте Марқакөл көлінде – Марқакөл қорығында және 
мүмкін тағы да басқа қолайлы орындарда қыстағандары анықталды. 

Кейде Қазақстанның далалық көлдерінде көкала үйрек жазғы уақытта кездеседі 
және әдетте, тұқым көбейтуге қатыспайтын жұп құрмағандары жүреді.

Көкала үйрек, әдетте, солтүстік теңіздердің еуропалық бөлігінде, сондай-ақ Қара 
теңізде, Ыстықкөл көлінде қыстайды, ал шығыста Приморье, Жапония және Кореяға 
дейін жетеді. Ұя салады, олар орманды су қоймаларына, ағаштардың қуыстарына не-
месе «гоголятник» деп аталатын арнайы жасалған үйшіктерге ұя салады. 

Басқа ең ірі қыстаушылардың бірі – үлкен түркептер болып табылады. Олар 
Алтайдың Қазақстандық бөлігінде, Сауыр-Тарбағатай таулы жоталардың негізінен 
Ертіс бассейні, сондай-ақ, тау өзендері жақта ұя салады. Оның ареалы Еуразия мен 
Солтүстік Американың, сондай-ақ таулы бөлігі Орта және Орталық Азияның кең ор-
манды аймағын қамтиды. Оның қыстақтары бұрын еуразиялық континенттің оңтүстік 
бөліктерінде болған.

Үлкен бейнеарықПайызторғай
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Қыс басталысымен балық жейтін түрі Ертісте бөгеттерден төмен, су қатпайтын 
бөлігінде қыстауда қалады. Жекелеген жылдары Өскемен маңайында ғана елуге жуық 
және одан да көп осы әдемі құс жүрді. 

Ұялары үшін олар ормандардағы ескі ағаштардың қуыстарын таңдайды. Ескі 
ағаштар шабылып кеткен кезде, Алтайдың Қазақстандық бөлігінде тау өзендері 
жағалауларының қолайлы қуыстарына ұяларын салды.

Өскемен бөгеті салынған өткен жылдары үлкен сұқсырлар мен бізқұйрықтар 
қыстақтардан кездесті. Қыстаушы фаунаның болуы бұрын-соңды бұл маңда болмаған 
кейбір қанатты жыртқыштарды өзіне тартты. Олар – ірі лашын мен ителгі және Қызыл 
кітапқа енгізілген ақ құйрықты қыран мен құзғынның сирек кездесетін түрлері. Соңғы 
отыз жылда аққұтан, қоқиқаз, сондай-ақ, тау құдырет, немесе таумаңқасының және 
жекелеген жағдайда – қара балшықшылардың қыстап шыққаны байқалған. Алтай таулы 
ауданынан түсіп, сушылқаралар үнемі қыстайды және Еуропадан келетін сирек қонақ 
– таушымшық. Бұдан басқа, қиын жылдары әсіресе, қыс аяғында, аш кезең қалай ба-
сталады, солай барылдақ торғай, алқымы қара бас барқылдақ ұшып келіп, су басынан 
қорек табады. Кәдімгі қараторғайлардың қыстап шыққан кездері де болды. Ал, бір 
жылдары Ертісте желтоқсан айының ортасына дейін ауыл қарлығаштары қыстап қалып 
еді, бірақ көктемге аман-есен жетпеді.

Осылайша, ГЭС-тен төмен жерде антропогендік фактордан соң, яғни адамның іс-
әрекетіне байланысты Ертістің гидрорежимінің өзгерістері Еуропа және Сібірдегі алыс 
аумақтардан ұшып келетін құстар мен өңірлік фаунаның өміріне кейбір өзгерістер әкелді. 

Бұрындары ұры аңшылар оларды аулауға сирек шығатын. Көмек көрсетудің орнына 
«ашығып қалған аңшылар» аштыққа тап болған құстарды атып алатын болды. Аңшылар 
мен браконьерлер өте сирек кездесетін ірі жыртқыш ақ құйрықты қыранды да атты....

КӨЗГЕ КӨРІНБЕйТІН ТРАГЕДИЯЛАР

Өскемен ГЭС-інің турбинасы жұмыс жасай бастағалы, Ертісте көзге көрінбейтін тра-
гедия басталды. Балықтар бөгеттен жоғары жерде қалған шлюздердің «сүзгісіне» түсіп, 
ол жерден құлақтары тұнып, өздері жарақат алып, естерінен танып, шалажансар, ағыспен 
әрі қарай ақты. Алғашқы екі жылдың ішінде қаланың жағалауында балық шашылып жат-
ты, негізінен – түрпі балықтар. Параход толқынымен жағаларға лақтырылған балықтарды 
1-2 шелекке жинап, толтырып алу түкке тұрмайтын. Түрпі балықтарды ешкім балыққа 
санамайтын, ит-мысықтары жесін деп жинамаса, басқа ешкім қарамайтын, тек қарғалар 
шұқып жүретін. Сөйтіп, соның нәтижесінде Ертісте түрпі балықтар жоқ болып кетті. Тек, 
ел арасында олар аз-аздап пайда бола бастады деген қауесет бар. 

Сол жылдары басқа да балықтар құлама судың құрбандары болды. «Жолымыз бо-
лып, шалажансар бекіре тауып алдық» деп мәз болған қала тұрғындарының айтқанын жиі 
еститін едік. Сүйрік және ақбалық өзінен-өзі ақырындап құри бастады. Меніңше, олар 
қазір мүлде жоқ, тып-типыл болды. Ал, сібір жылан балығы, халықта – жеті тесікті деп 
аталатын балықтың болғаны осы жылдардан қалған естеліктей, ел аузында аңыз болып 
айтылды. ГЭС салынғаннан кейін су режимі өзгергендіктен, ол балықтар күздің күні темір 
жол көпірінен жоғары жағалаудың тереңдеу жерінде жиналып қалатын болды. Тасты 
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жағалау мен сол жердегі қалың қопа ішінде көптеп тулап жататын. Жұрт оларды шелектеп 
жинап алып, кесіп-кесіп тауықтарын тамақтандырды, иттеріне пісіріп берді. Бірақ, көп 
ұзамай жоғалып кетті олар да. Тек кейінірек, 1964 жылғы көктемде мамырдың ыстық 
күнінде, Комсомол аралын сол жағалаудан бөліп жатқан ағымда автотрасса құбырларынан 
төселген көпірден төмен «Мостопоезд» аялдамасының жанында, жағалау және жағалаудағы 
тастар көптеген-көптеген мың жылан балықтан көрінбей, қарайып кетті. Олардың бұлай 
бір жерге жиналуына не себеп болды, белгісіз. Әрине, жасөспірімдер бірден іске кірісті: 
жылан балықтарды судан алып шығып, өтіп жатқан көліктердің астына қарай лақтырды. 
Сөйтіп жолдың беті езілген балыққа толып, көпке дейін майдың ізі кетпей, жылтырап 
үлкен дақ болып жатты. Әрине, басқа да өркениетті елдерде, билік бұған жол бермес еді. 
Ал, бізде жануарлардың бейшара халіне және балалардың ермегіне ешкім көңіл аударма-
ды. Біздің уақытта, бұл қарабайыр тірлік иелері сиреді, тіпті, құрып біткенде болар. 
Жыланбалық басқа да Ертіспен кіндігі бір жануарлардай «о дүниеге» келмеске аттанған 
болар.

МҮЛДЕМ оЛ ТУРАЛЫ ҰМЫТТЫ

Ертісті мекендеген балықтар арасында атақты бекіре тұқымдастардан сібір бекіресі 
мен орыс сүйрігі мекендеді. Бұлар Каспий, Қара және Азов теңіздеріне, сондай-ақ, кейбір 
Сібір өзендеріне, соның ішінде Енисей өзендер бассейнінің кейбіріне тән балықтар. Осы 
өзендер қатарына біздің Ертісте жатады деген. «Сүйрік» (стерлядка) деген сөзді 
балықшылар мен тұтынушылар тұрмыста өте жиі қолданады. Мысалы, менің атам және 
оның бауырлары – қаланың байырғы тұрғындары (Кемежай немесе айлақ) – әрбір жаз 
сайын Аблакетка ауылынан жоғары Пеш құзына қарай бакендерін шығаратын. Менің ата-
ларым қызыл балық аулайтын танымал балықшылар еді: бекіре, ақбалық және сүйріктерді 
аулады. Дәмді деликатес деп атайтын жұмсақ ет иелерінің жолдары болмады. Айтпақшы, 
мұнда 1844 жылы саяхаттап келген мәскеулік профессор-геолог Қ. Щуровский атап 
өткендей, Ертіс сүйрігінің еті барлығына қарағанда ең дәмдісі.

Алайда, Өскемен ГЭС-і құрылысынан соң бұл тұщы су балығына өмір сүру қиындап 
кетті. Тайыз жерлер жоғалып, тереңдегі судың температурасының күрт төмендеуінен, 
сүйріктер сынақтан өте алмады. Енді олар Ертістің тек бұрынғыдай жағдайда қалған 
учаскелерінде ғана сақталды. Сол кезден бастап, тамаша өзеннің алыс жағалауларында 
өмір сүретінді айтпаған күннің өзінде, олардың атауларын Өскеменнен жоғары тұратын 
балықшылардың ғана аузынан ғана еститін болдық. Мыңжылдықтар бұрын Ертіс 
жазығында өмір сүріп, тас болып қалдықтары қатып қалған «мамонт» сияқты «сүйрік» 
деген сөзде айтылмай барады. Бағалы балық соғысқа дейін жергілікті халықтың дастар-
ханында болды. Әлі есімде, біз, балалар 1950-ші жылдардың басында ілмекке құр іліп 
алып, сүйрік аулап алатынбыз. 

Дегенмен, бұл жоғалып кеткен деп жүрген балықтың түрі Ертісте әлі бар. Бұл тура-
лы ихтиолог-ғалымдардың мәліметтерінен білеміз. Суық суда жоғалып кеткен балық 
Шүлбі ГЭС-інен төмен жерде сақталған. Ал, Семейден төменіректе кәдімгідей бар. 
Мамандардың 2001 жылы жүргізген есепке алулары бойынша бөгеттер тұсынан мамыр 
айында тәулігіне 150-ден 1200-ге дейін сүйрік өткен. Сол жерде, алабұға және тарғақ 
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балықтың мекендейтіні белгілі болды. Бір қызығы, олардың жалпы салмағы, есептеуі бой-
ынша, аталған балықтар массасының шамамен 15% құрайды.

Сүйрік Ертіс бассейнінде әлі аз зерттелген, дегенмен, бұл жаздың соңында олар өзен 
бойымен төмен, облыстан тысқары жерлерге кетеді. Үлкендерден тек әрбір бесінші біздің 
суларда Долонь ауылынан алыс емес, ол Шүлбі өзенінің біршама төмен тармағын дағы 
өздеріне үйреншікті жерлерде уылдырық шашып қалады. Ұрық шашып көбеюге қабілет 
– еркегі тек 5 жыл, ұрғашысы 10 жыл өмір сүрген соң пайда болады. Су қоймаларында 
ол есею тіпті кейінірек басталады. Сүйріктің өмір сүру ұзақтығы 20 жылдан астам.

Мөлшері онша үлкен емес – ең үлкен балықтың бойы 120 сантиметрге жетеді.
Қыркүйек айында су температурасының төмендеуімен сүйрік тез салмақ жинап, 

көбінесе түнгі уақытта қоректенеді. Оның 
негізгі тамағы – су түбіндегі омыртқасыз 
жануарлар (жәндіктер). Уылдырық шашу 
уақыты – мамыр-маусым. Өскемен су 
қоймасының суын жіберген кез. Кейіннен, 
қыркүйектің аяғында ол терең шұңқырға 
қарай кетіп, сонда қыстайды. 

Ертісті қысқа қанатты, тайыз жерлерде 
өмір сүруге жақсы бейімделген түрлері мекендейді. Ал, жалпы, сүйріктің тағы ангарлық 
және ок сүйрік деп аталатын түрлері бар.

Оның құрып кетуінің негізгі себебі, әрине, қолайлы орнынан және қажетті көшуден 
айырған бөгеттің құрылысына және көктем сайын суды жіберіп, төгуге байланысты. 

Дегенмен, кейбір ихтиологтар әлі жасанды жолмен өсімін молайту арқылы аналықтарын 
көбейтіп, олардың тағдырларына араша түсуге болады деп ойлайды. Мысалы, аква өсіру 
тиісті деңгейге қойылған Германия, Ресейде Амур мен Неман өзендеріне сүйріктер әдейі 
жіберілген. 

Жалпы есептеулер бойынша, 2001 жылы сүйріктердің кемінде 20 000 ересек түрі 
біздің облыста мекендеді. Олардың жалпы салмағы шамамен 7 тоннаға жетті. Әрине, 
болашақта осы тамшылардан бағалы балықтың теңізін құру қажет.

ЕРТІС БАССЕйНІНІң ЖАңА ТҰРҒЫНДАРЫ

Сонау, Өскемен немесе Бұқтырма су қоймасы салынады деп жоспарланбаған кезде, 
бағалы балық түрлерін Ертіс бассейнінде жерсіндіру шаралары қабылданды: ең бірінші 
1934 жылы шыққан сазан балық Балқаштан келген. Ағысы тез, жағалаулы қиыршық тасты 
өзен – сазан үшін жақсы орын емес. Кейін Өскемен су қоймасы салынған соң, сазанның 
саны көбейді. Олар негізінен су қоймасына келіп құятын тау өзендерінің сағалық бөлігінде 
уылдырық шашты. Және, әрине, Зайсан – ол үшін тамаша орын болып шықты.

1959 жылы мұнда арал аққайраны әкелінді. Онда, Арал теңізіндегі халық арасында 
ең танымал және сұранысқа ие балықтың бірі болды. Біртүрлі, бірақ, қашан Мен түбегінде 
Мойнақ жарты аралында тұрғанымда: онда сазан дәмдік қасиеттері жағынан аққайраннан 
кейінгі орында болды және қысқы уақытта аңшылық иттердің негізгі азығы ретінде 
пайдаланған. Аңшылар жабайы қабан шошқа аулаған кезде, жолбарыс та аулайтын 

Сіз білеСіз бе:
Өскемен бөгетінің құрылысына 
Өскеменнен Мәскеуге дейін жететін 
вагондарға жүк болатын мөлшердегі 
құрылыс материалдары жұмсалған.



162 Щербаков Б.В.

кездер болды, жиырмаға дейін, тіпті одан да көп ит ұстады. Мұздатып қатырған сазандар-
ды қамыс қораларға үйіп қояды да, қыс бойы осы иттерге береді. Ал, табан балық әр күні, 
әр отбасының дастарханында тұратын. Негізінен пісіріп жейді. Қыста табан балық соншалықты 
майлы болады, оның ішектері нәзік сары майдай еріп тұрады. Қабыршағын, желбезегі мен 
өттерін тазалап пісіреді... Жеген кезде ішектегі майды сорып алады да, резеңке сияқты 
тығыз тоқ ішегін лақтырып тастайды. Осы аралда әр отбасында сөйтетін.

Аралдың табан балығы – өте әйгілі Алматының алмасы, Шаржы қауыны немесе 
біздің – Баты қарбызы сияқты әлемдегі ең үздік болды.

1960 жылы бағалы балық түрлерін қоныстандыру географиясы кеңейді, дөңнен құлаған 
үйме қар сияқты Үлкен өзен балық зауытынан мұнда елге әйгілі байкалдың түрке балығы 
келді. 1966 жылы балқаш маринкасы қоныстанды. Жергілікті су айдындарындағы балық 
өнімдеріне қызығушылық өсті де, ихтиологтар су қоймасына форельді жіберді. Бірақ, оны 

Түрген тәлімбағынан алып келді. Сол жақтан 1972 жылы дөңмаңдай немесе ақ дөңмаңдай, 
«толпыга» деп те аталады, шығарды, ал 1973 жылы кейбір көлдер мен су қоймасына еті 
сондай жұмсақ будан ақсаха, пайда балықты қосты.

Іс осымен бірдей болды, 1979 жылы Петропавл балық комбинатына көкшұбар балық 
рипусты әкеліп жіберді. Бұл, кенеттен күтпеген оң нәтиже берді. Жыл сайын көкшұбар 
балық қарапайым халық мәзіріндегі негізгі асқа айналды. Соңғы жіберілген балықтар буыны 
жайынауыз буффало болды, бұл содан кейін Ертіс бассейнінде кеңінен таралып кетті, өлкенің 
балық кәсіпшілігінде негізгі орынды алады. Міне, содан соңғы 5 жыл ішінде Ертіс бассейнін 
уклейка сәтті жаулап алды.

Соңғы 50 жылда Ертісте басқа да өзгерістер болды – бекіре, сүйрік, ақбалық саны 
күрт азайды. Ертіс бассейнінде аталған балықтарды қалпына келтіру туралы мәселе қазірдің 
өзінде қойылды.

Ертіс жазығы



163ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

Бекіре, сүйрік деп аталатын қызыл балықтардың – 1837 жылы 41 000 данасы 
ауланғанын еске алған жөн, ал өткен ғасырдың ортасында – 25 000 пұт. Қазір бұған тек 
таң қала қарап және оны жеп, дәмін көргендерге қызығудан басқа түк қалмады. 

Сөйтсе де ірі және күшті балықтар қайықты аударып кетеді, өте қауіпті деп қорқып, 
жасөспірімдерге бекіре аулау құралдарын қарауға рұқсат бермеген кездер болды. Мұнда, 
Өскеменде, менің атам – Филипп Александрович Фадеев, бакенщик, Пеш құзы ауда-
нында әскери қызметте болып, Аблакет айлағында жылдар бойы үнемі ірі бекірелерді 
аулаған. «Басы иықта, құйрығы жерде жататын... Осындай ірі балықтарды біз бакенге 
салып қалаға апарып, тұзға айырбастайтынбыз», – деп отыратын еді ол

БАй Аң АУЛАУ

Құстар ұшқан кезде көптеген аралдарымен, ағымдармен, қаланың ескі арналарымен 
Ертіс алқабында аңшылар әртүрлі үйректер аулап алатын. Ол туралы жазушы Е.Н. Пермитиннің 
шығармаларынан біліп алуға болады. Сондай-ақ, әжем Мария Михайловнаның әңгімелерінен 
көп естідім. Менің атам Филипп әр күз сайын үйректер ұшқанда оларды бөшкелерге толты-
рып алатын; оларды тұздап, қыстық қорды жасап алады екен. 

Әсіресе, дала және қарағай орманы құстарын аулау сәтті болған. Мәселен, Панкра-
тьев бағы ауданында маңғаз шоқылар мен калина, мойыл, итмұрын, долана өскен 
мүйістерде, Палатья шатқалы және Дөңгелек шоқыда аңшылар бұлдырықтарды үйіп ау-
лайтын. Тал бұтақтарын иіп тоқыған, түбі тар болып келетін биік себеттердің беті ашылып, 
өзінен-өзі жабылатын қақпағы болды. Үстіне доға тәрізді имек талды байлап, оған 
шәңгіштің бір уысын қадап қояды. Жемісті көрген құстардың өздері келіп қонғанда қақпақ 
сарт етіп жабылады. Құс себеттің тар түбіне түсіп, қайтып ұшып шыға алмай қалады. 
Болған жәйттен еш хабары жоқ басқа бұлдырықтар өз кезегінде шәңгішті жеймін деп 
қонады-дағы, алдыңғылардың кебін киеді. Осылайша себет толғанша қайталана береді, 
ішінде отырғандар басып тұрған соң, қақпақ ашылмай қалады. Аңшыға тек, торға 
түскендерді жинап алу ғана қалады.

Сұр құртауықты, біздің тұрғындар «рябчик «деп атайды, скрадкамен атып алды. Ол 
– ағаш рамаға тартылған қатты мата. Оған небір шүберектерді байлайды және аңшы 
маскхалатты киіп сол матаны қалқан қылып ұстап, тесіктен мылтығын шығарып жүреді. 
Құртауықтар адам барын байқамай қалады. Сөйтіп, аңшы тап қасына келіп, атып алады. 
Сол жылдары құртауықтарды қап-қап қылып аулады. Үйде қауырсындарын, түктерін 
қалдырмай жұлып, басын қанатының астына тығып, әдейі құс пісіруге арналған жалпақ 
қаңылтыр табаларға түшпәраны тізгендей салып, қатырып қоятын. Содан кейін арнайы 
пункттерге апарып тапсырды, құртауықтар осылай экспортқа шығарылды...

ҰЛЫ ТҰңҒЫШТАР

Қытайдың керемет дана жер өңдеушісі ойлап тауып, өмірге енгізген соқа -ежелгі 
«машина», еуропалық адам өмірінде кезіндегі найза немесе балта сияқты асыраушы 
рөлінде болды.
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Біз үйреніп қалған бұл әншейін ұсақ-түйектердің олар туралы ешқандай түсінік те 
болмаған кезде қалай пайда болғанын көз алдыңа елестету қиын. Олар жер кезіп, соның 
арқасында географиялық кеңістіктерді асып, өз өлкесіне бөтен жерге өзінің дінін, салт-
дәстүрін, мәдениетін әкелді. Ал соқаны Алтайға белгілі саяхатшы Г.Н. Потаниннің 
мәліметі бойынша, Белоруссиядан жер ауып келгендер әкеліпті.

Сол жылдары Польшадан қоныс аударушы орыстарды «поляктар» деп атаған, солар 
алғаш рет Алтайға барлық жағынан да біздің басымызды идіруге лайықты араларды алып 
келді.

ТАРАБАйЧИХА ТАУЫНЫң ИЕСІ

Тарабайчиха – Өскемен аймағындағы ең биік тау. Оның қысқы уақыттағы келбеті 
– меніңше, Ақ Мұзтау алтай таулары шағын көрінісіндей, бірақ аз. Неге қыста? 
Өйткені, бұл уақытта аппақ қар басқан тауда қара жартастардың шеттері анық сызып 
қойғандай болып көрініп тұрады. Қалғаны тек соған тән – беткейлер мен тау, сондай-
ақ, Алтайдың кішкентай бір бөлшегін еске салатын терең және көлбеу жартастар. 
Қалай Ақ Мұзтау үстінен төніп тұрады, солай Тарабайчиха Үлбі тауының үстінен 
қарап тұрады.

Ақ Мұзтаудың беткейлері мен шатқалдарында мәңгі қар мен мұздың астында 
қалған, қазақ жеріне қарап тұрған тұсында шағын Орман зауыты ауылы бар; солтүстік 
жағынан Вистениус – Панкратьев жеміс-жидек бақшасы жайқалады. Тауының бөктері 
тік, жартастардың және шатқалдарының арасында бұталардың барлығы бірдей 
қопарылып алынып, өртелмеген екен, іздері бар, сақталған. Тау баурайларында және 
бөктерлерінде бір кездері сұр суырлар топтасып, әлдеқандай ғажайыптың арқасында 
50-шы жылдардың соңына дейін өмір сүрген. Таудың биік ұшында осы таулардың 
уатылған тастары шашылып жатыр және барлық жерде байырғы жыныстар сыртқы 
бетіне бадырайып шығып тұр, аяқ астында қиыршық тас шықырлайды. Тау асқақ 
және сұлу. Онда ұлы таудың көп нәрсесі бар. 

Тағы барлық жерде қысқы қар тып-тыныш және мүлгіп жатыр, ал оның үстінде 
– кей сәтте, жоқ-жоқ, міне боран ұйытқи соға жөнелді. Көнекөз қариялар сонау бізге 
дейінгі алыс жылдарда осы таудың қиян ұшына белгілі бір үреймен қарап – оның 
бораны ұйытқыған сәтін бақылап, өзара: «Тарабайчихның үстінде қайта қайта боран 
ұйытқып тұр, жанартау ма? Ал кенеттен жарылар ма екен, кім білсін!». Тау – олар 
үшін әрқашан қолайсыз ауа райынан хабар беретін сенімді барометр және индикатор 
сияқты.

Жазда күмбезді және мұнаралары бар ғибадатхана сияқты, жасыл болып жарқырап 
тұрады. Күзде – бірінші қарға дейін түлкінің қызыл ішігіндей құлпырады. Қалада әлі 
кеш түскен күздің сары ала жапырақтары жер бетін жауып, қыс міне келеді деп күтіп 
жатқанда, Тарабайчиха бір түнде әдемі қалыңдықтай әрі мақтана, әрі айбындана 
өзінің ақ шәлісін тағынып тұра қалады. Қыста оның өткір ұшты пирамида тәрізді 
үстінен жиі қар бұрқасындатып, шыңның ұшын жалаңаштап ойнап тұрады.

Таудың неге Тарабайчиха деп аталғанын білетін бірде-бір көнекөз қарияның 
қалмағанын айта кету керек. Бай-манап, шопан, батыр немесе әйелдің атымен аталды 
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ма екен? Меніңше, бұл тыйым салынған тақырып және мәңгі ұмыт болды.
50-жылдары әлі бала кезім, төңіректегі шоқыларға мен үнемі мылтықпен барып, сол 

тауда жиі болатынмын. Онда түлкі, қасқыр, сұр құртауық жүретін және осы айлақта ғана 
танып-білген басқа да көптеген қыстайтын құстар көп болды. Бұл таулар менің табиғи 
«университетім» болды. Бірақ, менің омбы қарды кешіп, осы тау шыңдарын аралаймын 
деп, әр қыста үш-төрт пар пиманы тоздыратыныма ешкім сенбес.

Тарабайчиханың ең биік ұшында мен кәрі малшы әйелді жиі кездестіретінмін. Оның 
үстінде кішігірім қойдың боялмаған терісінен тігіліп, жүн жағын ішіне қарата киетін тұлыбы, 

дәл сондай шалбар, басындағы – шошақ төбелі қалпағы, немесе башлығы мойын тұсында 
қатты тартылып байланған және аяғында сондай боялмаған теріден – ичиги деген аяқ 
киімі болды. Оның барлық киім-кешектері қарабайыр иленген қой терісінен еді. Жүн жағы 
ішке қаратылған және мықты қатал жіптермен қайып тігілген. Ережелерге сәйкес киінген 
ол ең қатты аяз кезінде: жиі соққан желмен көтеріліп, ұсақ тастары көзге қатты ұрып 
соғатын боранда, өзін керемет сезінетін, тоңбайтын, қорықпайтын. Бір сөзбен айтқанда, 
Тарабайчихи – әрі боранды, әрі жұмсақ тау шыңы...

Сол батыл да, күлкілі малшы әйел неге екені белгісіз әрқашан тау шыңында, сол 
уақытта көп болатын қасқырлардан да қорықпай, өз қойларын бағып жүретін. Қатты аяз-
да, боранда, дауыл желде ол қатаң қыстың мінезіне шыдайды, тіпті қиналмайды да. 
Оның жақсы көңіл-күйінің дәлелі – ол күн ұзағына үнемі, қатты ән айтып жүретін еді. 
Сызылтып өз ана тілінде салған әндері желсіз күндері неше километрден естілетін. Уақыт 
сынынан өткен тозыңқы киімімен ол үйілген қар үстіне қисая кетіп, шыңылтыр аяздан еш 
қорықпастан еркін демалып алатын. Ешқандай аяз да, боран да, жел де оған кедергі бола 
алмайтын.

Жазғы Тарабайчиха тауы (тамыз)
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Сол жылдардан бері, Тарбайчиха туралы сөз бола қалса, менің көз алдыма аңшылық 
құрған сәттерім емес, сол – кәрі малшы әйел келеді де тұрады. Және басыма тек: осы 
таулардың, Тарабайчиханың иесі сол әйел емес пе екен, деген ой келеді әрқашан. Өте 
әңгімешіл, ашық ол көп нәрселерді тілін бұзып айтатын, сонысына өзі мәз болып, шын 
жүректен күлетін еді. Өзі жалғыз қалғанда, ол тағы да ән айтады. Егер, қойлар бір жаққа 
кете қалса, «Тарабайчиха» әндетуін қоя салып, еш саспастан, таза орыс тілінде сыпырта 
боқтайтын және қойлары оны түсіне қоятын. 

Сол кезден бастап осы таудың атауын мен осы бір қайғыруды білмейтін, көңілді 
және батыл малшы әйелмен байланыстырамын.

АРШАГҮЛДІң ШоШАҒЫ

Бұл, Тарабайчиханың шығыс баурайына жабысқан тау осылай аталады. Дөңгелек, 
құзды, аршагүл, арша, ем арша өскен шөгінділері бар тау. Мұнда салыстырмалы тыныштық 
орнаған. Және де тау оңтүстік жағынан орналасқандықтан күн көзіне жақсы қыздырынып 
жатады. Осыған байланысты мұнда көптеген ылдым-жылдым кесірткелер мен оларды 
аңдыған жыландар: өрнекті қарашұбар жылан және қалқантұмсық жылан мекендейді. Со-
нымен қатар оңтүстік баурайларда әрқашан ерте гүлдейтін бәйшешектер өседі, иілмелі 
және алтай қандықтары, иксиолириондар, алтай гимноспермиумы, сондай-ақ әдемі 
жаушымылдық буданы, сұр шоғыршақ, айдаршөп, ұйқы-шөп, айырқияқ және басқа да 
көптеген гүлдер бау сияқты өсіп тұрады. Осы түрлердің көпшілігі Қызыл кітапқа енгізілген.

Таулардың микроклиматы әрине, қыстайтын жануарларды қызықтырып өзіне тарта-
ды: сұр құртауықтар көптеген қызылқұлақты және кәдімгі сарыторғайлар осында тұрақты 
тұрады. Бірақ, ең бастысы, оның баурайында әрқашан дерлік түлкі және ақ қояндардың 
күндіз жататын орындары болды. Қасқырларды жиі көресің, кейде мұнда қарсақтар да 
келеді. Жергілікті аңшылар Аршагүл шоғыршағын сәтті аң аулайтын орын деп жақсы 
білген.

ДӨңГЕЛЕК ШоҚЫ

Бұл Өскемендегі Үлбі жотасы баурайындағы ең елеулі шоқылардың бірі. Дөп-
дөңгелек таудың күмбезі Монамах шапкасын еске салады. Дөңгелек жергілікті 
тұрғындарүшін бағдар болып қалды: «Әне, Дөңгелектің астында!», «Дөңгелек жақта», 
«Дөңгелектің артында алыс емес!...» деп сілтеп жатады.

Ертіс пен төңірегіндегі таулардың аңғарында алтын күздің соңғы түсі жанып кеткен-
де, ол бірінші қыс шапанын киеді. Және көктемде айналадағы таулар көгере бастағанда, 
бұл шоқының ұшында ақ бұлт тәрізді қар тұрады. Ақ көйлек киген қалыңдықтай мұңды 
және нәзік: ал етегіндеөзінің қара қошқыл көйлегімен қайғылы жесірдей сібір майқарағайы 
мен көктерек қайыңмен тығылысып тұр. Шоқымай қарағайдың таралу аймағының оңтүстік-
батыс кеңістігінің қазіргі заманғы шекарасы болып тұр. 

Дөңгелек – тамаша жер. Қалаға ең жақын шатқал, онда Өскеменнің – өнеркәсіптік 
қаланың табалдырығында жоғалып кеткен өсімдік қауымдастығы сақталған. Әрине, бұл 
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орман әлсіз және шұғыл қорғауға мұқтаж. Қалың, ал кей жерлерде өте алмайтындай 
дерлік ағаш-бұталы қоғаларын шөп қаптап жатыр, ежелгі заман – қара тайгадан жетіп, 
осы елді мекендерге тән болып кеткен өсімдіктердің топтары ғана емес, құстар мен аңдар 
да бар. Тек бұл жерде көктемде ақ мойылдың қаулап гүлдегенін тағы да көруге, бұлбұлдың 
сайрап ән салғанын тұс-тұстан естисің. Осы бір табиғаттың бұзылмаған бұрышы сол 
күйінде сақталған, тек тайга аңдары мен құстары ғана кіреді. Сондықтан Дөңгелек 
шатқалында кешенді мемлекеттік қорық құру қажет. Ондаған жылдар өткенде адамның 
табиғи ортаны белсенді пайдаланатын іс-әрекетіне, қызметіне байланысты, оның барлық 

Қаланың шығыс шетінен Жұмыр төбенің кескіні көрінеді

Жұмыр төбенің орманды таулары
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ғасырлар бойы қойынына тыққан қазынасы көзден ұшады: орман шабылып, өртеледі, 
шөпты мал таптайды, жабайы аңдары мен құстарын атып, жайратады. Табиғаттың әзірге 
адам бүлдірмеген соңғы форпостысы осылай беріледі. Сонда өткен сұлулығы мен байлығы 
туралы естеліктер Дөңгелек шоқыға қарай ондаған шақырымға кері шегінеді. Бұл жерді де 
қорқынышты және түңілдіретін түсінік, диагнозы жоқ, жазылмайтын біздің уақыт ауруы 
– шөл басу меңдейді!

ҚАЛАР ЕДІМ...

Қала мен оның төңірегін біз қазіргіден де әдемі, таза және сәнді күйінде көргіміз 
келеді; сол қалпын сақтап және оларды жақсы жағына қарай өзгергенін қалар едім. Идеялар 
бар, мүмкіндіктер шектеулі. Барлығы бірақ биліктің ниетіне байланысты. Міне, қарапайым 
және қол жетімді ұсыныстар.

Өте маңызды идея: Шешектегі экологиялық Мектеп қорығында жастардың 
қатысуымен тау-дала ботаникалық бағының негізін қалау. Осы жердің жағдайларына тән 
ағашты-бұталы түрлерін отырғызу. Осы аумақтағы экологиялық жағдайдың алуан түрлілігі 
перспективалық және биологиялық тұрғыдан қызықты сәндік өсімдіктермен қоса алғанда, 
аймақтық флораға тән су маңы мен шатқалдарда өсетін ағаштар мен бұталары бар тамаша 
дендропарк жасау керек. Дендропаркте әр түрлі флористикалық топтарды – тау, дала,  
құрғақ далалы аймақ және шөлді қалыптастыруға болады. Аталған аумақтың жағдайы осы 
идеяларды толық жүзеге асыруға қолайлы.

Мұндай жинақ облыс қалаларының Астанаға дейін көгалдандыруды қажет ететін 
көшелері, гүлзарлар және алаңдарына пайдалануға жетеді. Бақша аумағында аймақтық 
флораның жабайы өсімдіктерін көріп, біліп танулары үшін оқушылар тұрақты оқу тәжірибесінен 
өтуші еді. 

Жойылып бара жатқан және Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктер жинағын тақырыптық 
бөлімдерді қоса алғанда қорықта қалыптастыруға болады.

Басқа да маңызды идея: Үлбі жотасының Ертіске шығатын тасты сілемінің қалаға 
жетер тұсына жергілікті ағаштар мен бұталарды отырғызу арқылы көгалдандыру керек. Осы 
тау бөктеріндегі аңғарларға соғыстан кейінгі жылдары сәнді бұталар өсіп тұрғанын айта кету 
керек. Алайда, осы жерде мал жаю – олардың толық дерлік жойылып кетуіне әкелді. 
Бірақ, кейін 2000 жылдан соң, әлеуметтік өзгерістерге байланысты, мұнда мал ұстау азайды 
да, нәтижесі қазірдің өзінде көрініп тұр: Үлбі жотасының қалаға қарап тұрған беткейлерінде 
қайтадан ағаш-бұта өсімдіктері өсе бастады. Табиғаттың өзі үйеңкі, қайыңдардың дәндерінің 
желімен ұшып келіп, құз және құламаларда жақсы өсетінін көрсетіп берді. Егер біз, осы 
бағытқа күш-жігерімізді жұмсасақ, қала айналасы орманды – жасыл сақина тағынар еді, 
бұл қазіргі заманғы жалпыпланеталық экологиялық жағдайда өте маңызды.

Қала сыртында аңғарларда орман екпелерін егу тәжірибесі қазірдің өзінде шоқы мен 
оның айналасын көгалдандыру жұмыстарын бастап, жалғастыра беру қажеттігін көрсетті. 

Мүлдем маңызды емес идея: Біздің қала өте әдемі жерде орналасқан: таулар, дала 
және суы толыққанды екі өзен, тамаша жайылмалары бар аралдар... Алайда, біз бір елді 
мекенде және оны қоршаған жерлерде шоғырланған табиғи ландшафтардың сирек ұштасуын 
тіпті де бағаламаймыз.
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Бір кездері қала көптеген ағымдарға бөлінді. Олардың фрагменттері мен іздері кей 
жерлерде сақталған және бүгінде ескі арналарын шөп басқан. Жұмыс бойынша оларды 
тазалау жұмыстары қолға алынса, қала тұрғындарына тамаша сый болар еді. Басқа 
қалалардың аумағын гүлдендіру үшін арналар қазып, жасанды су айдындарын жасап жа-
тады... Бүкіл Орта Азия мен Қазақстанның оңтүстігінде арықтар тартылады. Яғни, біз 
олардан артта қалып қана қоймай, сонымен қатар, бізге сыйға берілген, ешқандай еңбексіз 
келгенді жоюға тырысамыз: тезірек су айдындарын түрлі қоқысқа толтырып тастаймыз, 
олардан тезірек құтылуға тырысатын сияқтымыз. Мұндай қарым-қатынасты, көзқарасты 
ештеңемен ешқашан ақтай алмайсың, қисыны жоқ. 

Осыған орай, соңғы жылдары қала келбеті өзгеріп, құрылысы қарқынды жүріп, 
көшелері жаңғырып жатқан кезде, ішкі су айдындары – бұрынғы ескі арналар мен 
өзендерді және бірінші кезекте бұрынғы Комендантка өзенін тазартып жасартуға кірісу 
керек. Өзеннің арнасы қала экологиясында үлкен рөл ойнайды, аумақтың осы сызығы 
арқылы қала іші ауасы үрленіп, атмосфераға тараған небір зиянды қалдықтардан 
тазаланатындығы анықталды. Осыдан кейін қаланың келбетіне қосар оның сұлулығы, 
пайдасы және басқа да қасиеттері жайлы айтудың тіпті де қажеті жоқ. Су табиғаттың 
бізге берген ең үздік, ең тамаша сыйы болып қалады. Жайылма су ағындары және аталған 
өзенді қалаға қайтару керек.

Барлық жағынан соңғы идея: Алтай маңы бөктерінде орналасқан Өскемен әлі 
күнге дейін көгалдандыру үшін өсімдіктердің типтік түрлерін пайдаланады. Кейбірі Еуро-
па, тіпті Қиыр Шығыстан әкелінді. Дегенмен, бұрыннан консервативтік салт-дәстүрлерден 
аттап, Алтайда өсетін ондаған жабайы сәндік бұталар және шөптесін өсімдіктерді 
көгалдандыру индустриясы айналымына қазірдің өзінде қосу керек. Сол кезде Қазақстан 
қалаларының ішінде жаңа мыңжылдықтағы үздік қала деген лайықты тұлғасы пайда бо-
лар еді.

Петр уақытындағы Батыс Алтайға (Рудный) Петергофтан келіп және Ресей солтүстік 
астанасын көгалдандыру үшін біздің өсімдіктерден алып кеткендерін еске түсіру жеткілікті.

«Өскеменде жеміс-жидек ағаштарын отырғызудың көптеген тәжірибелері жасалды» 
деп айту, қате болып саналады. Бірақ еккендерінің нәтижелері аянышты аяқталды. Алма, 
шие ағаштары және тіпті отырғызған еменнің өзі мұқият күтіп-баптауға қарамастан, тез 
қурап қалды. («Ертіс жағалауынан кітабынан». С. Черных). Көп нәрсе өзгерді. Аталған 
ағаштар біздің қала жағдайына тән болды. Дала перифериясын жергілікті өсімдіктермен 
байыту үшін алыс географиялық пункттерден әуесқой-энтузиаст-бақшашылар жасаған 
«Өскемен-Вистениус-Панкратьев» және «Павлодар-Кизюрин» бақшаларын үлгі ретінде 
алуға болады.

Сонымен қатар, біздің климаттық жағдайларда Орта Азия елді мекендері үшін 
типтік сәндік ағаштар, қазірдің өзінде Өскемен қаласының өсіп тұрған кезінде автор екен: 
уксус ағашы немесе бозқараған, немесе раббиния, тұт, немесе тұт ағашы, катальпа, жабайы 
өрік, қарала гледичия жақсы өсіп кетті.

Және тағы бір идея: Қала бойынша ағаш қуыстарын ұялайтын құстар үшін жасанды 
ұялар салу. Сондай-ақ, көптеген еуропалық мемлекеттер қалаларында, оның ішінде Ресей-
дей жасайтындай мәдениет және демалыс саябақтарына тиіндерді жіберу керек. Кейбір 
жылдары, атап айтқанда, 2007 жылы тиіндер тіпті шетінде емес, қала орталығына өздері 
келді. Сәндік жануарлардың елді мекенінде көптігі оның экологиялық салауаттылығы 
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және жалпы мәдениеттің көрсеткіші болып табылады. Батыс бұны бүкіл әлемге көрсетіп, 
дәлелдеді – жануарлар, тіпті тотықұстар сияқты экзотикалық құстар Англия, Франция, 
Голландияда саябақтарда және жасыл алқаптарда өмір сүреді...

Сонымен қатар, сол саябақтарда қалың бұта фрагменттерімен аллея отырғызылған 
болатын, онда соңғы 10-15 жыл ішінде жоқ болып кеткен бұлбұл және басқа да әнші 
құстар ұя салды. Біздің саябақтар жалаңаш: қалың бұта қоғалары өсетін аллеялар жоқ, 
сондықтан олар бізде саңырау үндеместердей меңірейіп тұрады. Ал демалыс аймақтарында 
құстардың болуы, халықаралық стандарттар бойынша, эстетикалық жетілдіру және 
экологиялық денсаулықтың бірінші белгісі. Біздің парктер және басқа да жасыл аймақтар 
декоративті безендіру тұрғысынан сөзсіз жоғары бағаға лайық, бірақ олар – бос тұрған 
храмдар.

2007 жылы менің болжауымша және өзім жұмыс жасаған Этнографиялық мұражайдың 
директоры Н.А. Зайцевтің осы идеяны қолдауымен қаланың солтүстік жағалауында 
Ботаникалық бақ жасай бастадым: таулы ландшафт жасау үшін 1 200 самосвал топырақ 
және 15 самосвал жартас жыныстарын түсірттім. Табиғи-ландшафты жүйеде өсімдік 
жамылғысын бөліп орналастыру үшін алдымен тегістедік. Тек қана мәдени өсімдіктердің, 
ең бастысы – барлық жерде доминантты раушан гүлін отырғызумен шектелсек, 
ландшафтық, ботаникалық бақ идеясы аяқасты болады. Розария – тамаша, бірақ болашақ 
бақшада мүмкіндігінше біздің облысымызға тән табиғи-аумақтық жағдайлардың көрініс 

тапқаны дұрыс. Өскемен ботаникалық бағын 
құру идеясындағы ең бастысы – осы.

Шығыс Қазақстан этнографиялық және 
табиғи-ландшафтық мұражай-қорығы – бұл 
Қазақстандағы теңдесі жоқ бірегей жоба, оны 
ҚР Еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Ни-
колай Алексеевич Зайцевтің жұмысының биік 
шыңы деп те атайды. Оның құрамына ШҚО-
да тұратын халықтардың үйлерімен бірге 
этнографиялық және әскери кешендер, зообақ, 
ботаникалық саябақ, шеберлер қалашығы, 
«Көгілдір көлдер» отбасылық демалыс 
аумағы, «Жібек жолы» саябағы кіреді. 
Осының барлығы адамдар үшін қызмет етеді. 
Мұражай-қорығы – бұл Шығыс Қазақстан 
мен Өскеменнің ең басты мақтанышы, бүкіл 
шығысқазақстандықтардың абыройы. 2016 
жылы Қазақстан Тәуелсіздігінің 26 жылды ғына 
орай өткізілген республикалық конкурста бұл 
мұражай елорда мұражайларынан да асып түсіп, 
жеңімпаз атанып, «Үздік мұражай-қорығы» 
атанды.

Екінші жағынан, егер көрші Риддерде бар болса, тағы бір ботаникалық бақ не үшін керек 
деген сұрақ туды? Риддер бақшасы орналасқан биіктікте тайга флорасы басталатын және 
онда мүлдем басқа түрі – өсімдік жамылғысы – тау-орман өсімдіктері басымдылыққа ие. 

Н.А. Зайцев
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Сонымен қатар, біздің республикамыздың шығыс бөлігін алуантүрлі дала, жартылай 
шөлейт және шөл, сондай-ақ орман формациясы құрайды. Сондықтан, Өскемен 
ботаникалық бағының коллекциясы басқа ландшафттық құрылымда, Риддердегі 
ботаникалық бақтан өзіндік және айырмашылығы болуы керек.

АБАйДЫң ДоСЫ

Михаэлис Евгений Петрович – Абайдың ең жақын досы. Ұлы ақынның өмірінде 
көптеген жылдар бойы оның әділдік үшін және қарапайым халықтың тағдыры үшін 
күрескер ретіндегі дүниетанымына әсер етті. Жеке тұлға ретінде мінсіз Михаэлис геоло-
гия, география, өнертабыс саласында жаңалықтар ашып, түрлі ғылыми еңбектер қалдырған. 
Н.В. Шелгунов ол туралы былай деп жазды: «Қайратты, ақылды және батыл...»

1911 жылы Семей қаласына қарай агрессивті түрде жылжыған құмдарды зерттейді, 
қала айналасына жасыл желектерді отырғызуға ат салысып, оларды бекіту және 
қалыптастыру шараларын әзірлейді.

1882 жылы, 13 жыл айдауда болғаннан кейін революционер биліктің рұқсатымен 
Өскемен қаласын таңдайды, оған Семей қаласынан көшіп келеді. Бұл жерде, өте қажырлы 
адам ретінде ол бұрынғысынан да қарқынды еңбек етіп, ғылыми және қоғамдық қызметін 
дамытады. 1885 жылы ол Өскемен уезінің геологиялық картасынн түзеді; Орыс Алтайда 
мұздақтардың пайда болуын зерттейді, Қатын Альпі ауданын зерттейді. Осы жылдары 
ол Ақ және Қара Берелге, Рахман кілттеріне барып, Тарбағатай тауларында зерттеу 
жүргізген.

Жан-жақты білімді адам болғандықтан, ғалым ретінде ол Оңтүстік Алтайда әлі 
мүлдем зерттелмеген ұлулар фаунасын жинайды.

Сарқылмас күші мен қуаты, қажыр-қайраты бар ол өзі жеке үлкен қайықты жасап, 
Ертіс-Зайсан көлі және одан жоғары жаққа 
жүзіп барады. Саяхат мақсаты – Қара 
Ертісте кеме шаруашылығын орнату болды. 
Осы экспедицияның материалдары негізінде 
ол кейіннен егжей-тегжейлі карта құрады.

Оның мәліметтерін онымен дос болған 
Томскінің белгілі профессор-ботанигі және 
саяхатшы В.В. Сапожников пайдаланды. 
Ол Евгений Петровичті: «...Біздің қаңырап 
қалған дәуіріміздегі сұр рамаға салынған 
жарқыраған асыл тастай осындай адамдар 
үшін Құдай біздің сұрқай қалаларымызды 
аяйтын болар» – деп атайды.

1889 жылы осындай сол уақыттың 
ойлы адамдары, О.Ф. Костюрин, 
Н. Фёдоровтың арасында бола тұра, соны-
мен бірге Г.А. Вистениус, А.К. Галимонт, 
Д.Г. Панкратьевтің және басқа да бірқатар 

Е.П. Михаэлис
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әскери-саяси қуғында жүргендердің қатысуымен, ол Өскемен көгалдандыру жұмысын 
қолға алады. Олардың еңбектерімен қазіргі Жамбыл атындағы және «Жастар» саябақтары 
салынған. Алайда, осы адамдар егіп, отырғызғ андығының өзі қазірдің өзінде тарихи 
қызығушылық білдіретін, соңғы ескі терек және үйеңкі, өкінішке қарай, біздің уақытта 
парктерді қайта жаңғырту кезінде кесіліп тасталды. Егер мұндай тәсілді ұстана берсе, 
онда Алматыдағы ағаштардың бәрін, соның ішінде атақты Баум тоғайын шауып тастайды 
ғой. Тағы Киевтегі саясында Богдан Хмельницкий демалған 400 жылдық жөке ағашын 
да жоқ қылар еді. Өзбекстанның оңтүстігіндегі Сайроб деген кішкентай ауылында 500 
жылдан бері өскен екі қуысты шынарға да орын болмас еді. «Артық етпейді» деп, 
Түрікменстанның оңтүстігінде, Ауғанстанмен шекара бөлігінде Фирюза шатқалындағы 
ежелгі «Жеті ағайынды» (діңгектері бір-біріне жабысып өскен жеті ағаш) деп аталған ескі 
шынардың орнын жас өскіндерге босатар еді. Және мұндай мысалдар көп...

Евгений Петрович қатарына кірген алдыңғы қатарлы зиялылар тобы 1952 жылға 
дейін жиі-жиі су басып кете берген Өскеменді топан судан қорғау үшін біздің қалада 
бөгеттер құрылысын бастаған еді.

Бұдан басқа, Е.П. Михаэлис Алтайда ара шаруашылығын бастаушы ретінде белгілі 
болды және аспанда өздігінен ұша алатын аэроплан сияқты әуеде ұшатын модельді 
құрастырды. 

Бұнымен ғалым тоқтаған жоқ, ол Қалбаның геологиялық құрылымын, зерделейді, 
оның алтынды кенішін зерттейді.

Өткен ғасырдың елуінші жылдары Өскеменге атақты академик Қаныш Сәтбаев 
келеді. Осы бір тынымсыз да ерекше талантты адам Михаэлис қабірін көрсетуді сұрап, 
оған арнайы барып, гүл шоғын қойды. Ұлы жерлесіміздің құрметіне біздің Семипалатинск 
(қазіргі – Семей), Өскемен қалаларының көшелері аталды.

оЛАРДЫ ӘЛІ ҚАйТАРУҒА БоЛАДЫ

Үлбі жотасының Ертіске шығар тасты алқабында, Өскеменде Айлақ таулары деп 
аталатын айлақ маңайындағы тауларда соғыстан кейінгі жылдары мойыл, итмұрындар, 
ырғай, әртүрлі шөптер көптеп өсетін. Қаланың шетінде тұратын халықтың өсуі, олардың 
қоршаған ортаға деген ұқыпсыз қарым-қатынасы өзінің дегенін жасады, зиянын тигізді. 
Солтүстік-шығысында қала керемет орманды алқаппен қоршалғанына қарамастан, 
таулардың өздерінің тартымдылығы кеміді, осы ландшафтардың онсыз да саны аз 
бұрынғы мекендеушілері – көптеген гүлді өсімдіктер ғайып болды. Тағы біраз уақыт, 
тіпті, 1970-ші жылдарға дейін, бұл жерде Алтай тау бөктеріне тән әртүрлі өсімдіктер өте 
қарапайым, әрі әдемі болып гүлдеп тұратын. 

Көктемде қар ерімей қалып қоятын аңғарлар мен және беткейлердің айналасында 
бізде халық бәйшешек, ал ботаниктер қазір оны гимноспермиум деп атайтын алтай 
торсылдағының ашық-сары сақиналары алыстан көрінетін. Сондай-ақ, кейбір беткейлер ақ 
гүлдері иілген және алтайлық деп аталатын қызғалдақ түрлеріне бөленетін және сарғылт 
кестежуан немесе ұйқы-шөп, татар иксиолирионы, мәртебелі айдаршөп, жаушымылдық, 
таушымылдық, шұбар шоғыршақ... бұл өсімдіктер әдемі ақ, сары, қызғылт сары, көк және 
қызыл болып гүлдеп тұратын. Енді олар Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген. 
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Тек, кей жерлерде ерте гүлдейтін гүлдерге әуестердің көздеріне түспей қалғандарын ғана 
олардың осы жерде бұрын өскендігінің дәлелі ретінде әлі де кездестіруге болады. Гүлдеп 
тұрған өсімдіктердің үстінен көктемнен алғашқы суық түскенге дейін түрлі көбелектер 
ұшып жүретін, жеке менің байқауларым бойынша, осында кемінде 50 түрі кездесетін.

Тамыз айының басында 3-5 жылда бір рет Айлақ таулары үстінен желкенқанатты 
көбелектер тұқымдастарының ұшуы байқалатын. Олардың қанаттарының жайған кездегі 
көлемі 10 см дейін жететін. Ақ қанатты үлкен апполона дейтін бір түрлерінің қанатында 
ірі қызыл сақина бар. Көбелектер шоқының үстімен шығысқа қарай екі-үш күн ішінде, 
әрқашан төмендеу тізіліп ұшатын. Біз, ұлдар, әрең қимылдап ұшатын ірі апполондарды 
жазда қолмен ұстап алатынбыз. Енді осы түрлері өте сирек кездесетін болды және Қызыл 
кітапқа енгізілген. Олардың ішінде біздің қабыршақ қанатты керемет әдемі үлкен тауыс 
көз және қаралы көбелек пен тағы басқалар болды. 

Өскеменнің айналасында шегірткелер көп еді. Аяқтары серіппедей, жасыл, ала, қызыл 
және көгілдір қанаттарын желпуіштей сермеп, әр тарапқа бытырай секіріп қашатын. 
Кешкісін күн батысымен, біз шырылдақ деп атап кеткен олардың ішінде ең ірілері ауаға 
көтеріледі. Қара, жеңіл мрамор дақтары бар және қанаттарының асты қызарып, секіре 
беріп, ұша жөнелетін. Олардың мұз шытынап сынғанда шығатын дыбыстай тырсылдақ 
шырылы алыстан естілетін. Ол дыбысты «дж-щщщ-дж-щщщ...» деп қана сала аласың. 
Әрбір жәндік ауада 3-5 минуттан тырсылдап ұшатын; біздің қаланың жазғы тыныш 
кештерінде шоқыларды күн қыздырып, олардың ыстық тастарынан шыққан хош иіс пен 
жібек жусанның ашқылтым дәмін еске түсіріп, шоқылардың үстімен Үлбі мен Ертіс 
жағалауларында кешкісін және ерте ымыртта олардың қанаттарының сусылдауы тұрақты 
тырсылдап естіледі. Осындай жерде шоқыларда, құздарда көптеген қасқа шақшақай, 
денесі қараторғай сияқты кәдімгі және әдемі көкшіл-ақшыл-қызғылт сары бояулары бар 
шұбар барылдақ торғай ұя салады. Олардың әнін көктемде және жаздың басында тәулік 
бойы естуге болады, бірақ оны ымыртта және түнде ерекше қабылдайсың. Ұсақ қоғаларда 
көптеген шоңайнақ, қырықаяқты-жұландар, 
қызыл құлақ сарышымшықтың бау-бақша, 
жартаста ұя салатын түрлері қаптап жүретін. 

Қала ішіндегі жартастарда, жоғары 
теміржол көпірінің және Пеш шатқалында, 
Аблакет бөгетінде көгілдір және жартасты 
көгершін, кәдімгі және дала күйкентайлары, 
ұзақтар, бәбісектер және тағы өмірлері жар-
тастарымен байланысты кейбір құстар ұя 
салады. Ертістің жағалауларындағы ордан 
қаланың төмен жағына қарай мыңдаған 
қарлығаштар қара-құра болып айнала ұшып 
жүретін. Бұл қалада біздің үйлерде және 
сарайларда алдымен кәдімгі ауыл 
қарлығаштары ұя салатын.

1968 жылдан Ертіс аңғарындағы 
шабындықта бұрын сары наурызек, 
қырықаяқты жұландар, қарабасты безеубас 

Ұзын құйрықты сарышұнақ
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көп кездесетін. Бірақ жәй қараторғайлардың әсіресе қалада сирек кездесетін болғандығы 
қайран қалырады. Енді осы құстар аз қалған, тек жылы жаққа ұшып өткенде ғана 
кездестіруге болады.

Сондай-ақ, қаланың айналасында шоқыларда және Қалба-Шешек тау етектеріне 
жақын, Үлбі жотасының Батыс етегіндегі айлақ маңайындағы тауларда халықта әлі «ки-
сочка» немесе «кошечка» деп атайтын ұзынқұйрықты сарышұнақтар өте көп болып еді. 
Тиінге ұқсас жануарлардың қазір бір-екеулерін ғана кездестіруге болады осы жерлерде. 

1960-жылдарға дейін Тарабайчиха тауында Лесозавод кентінің және Шешек тауының 
етегінде суырдың қалдықтарының топтары мекен етті. Таңертеңмен осы жерден еліктерді, 
қасқырларды көруге болатын. Дала күзендері мен түлкілері болды. Шыңда әрине, сирек 
болса да бүркіт, жапалақ кездеседі, бірақ Шешек өзенінің аңғарында сыз шалғында 
күндіз шаммен іздесең таппайтын дала ителгісі ұялады делінген. Сондай-ақ, бұталар мен 
қоғалар арасынан шілдер мен сұр құрларды кездестіру үйреншікті жағдай болатын.

Үлкен тауыс көзі Қаралы көбелек

Ертіс мүйісінде: қарала шалшықшы және өгіз шағалалар
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Қаланың сол жақ жағалауындағы сыз және жайылма шалғында күзде кәдімгі аралық 
шаушалшықтар және тауқұдіреттер, шәукілдектер, бөденелер болатын. 1970-шы жылдардың 
басынан бірде-біреуі қалмай жоқ болды. Балшықшы-шөпшілер, тасымалдаушылар, 
шүрілдектер және балшықшы қарғалардың барлығы дерлік құрып бітті.

Отыз жылдан астам уақыт өткенде, оларды осы жерде кездестіре алмайсың.

ЖЕР БЕТІНДЕГІ ІЗ

«Барлық жаңа – әбден ұмытылған ескі», бірақ көп нәрсе айналамызда болды. Қазақстан 
жеріне алғаш келген қарлығаштар – өз еңбектерінде бізге көп нәрсені жазып қалдырған 
зерттеушілер мен саяхатшылар болды. Сондай құрметке лайықтылардың қатарында жерасты 
кеніштерінің бай қорын ашқан Риддер және Зырянов, Сәтбаев болды және болып қала береді. 
Халық руханиятының жасампаздары алғаш ашушылар – ұлы Абай, оның ізбасары – Шәкәрімді, 
ұлы жазушы Достоевскийді, ғалым және саяхатшы Шоқан Уәлихановты солардың қатарына 
жатқызамыз...

Халық жадында аттары ұмытылмастай сақталып қалған басқалары да болды. Шығыс 
Қазақстанның тарихында идея жетегінде, өз еркі және күш-жігерімен еңбек жазып, өздерінің 
ерекше іздерін қалдырды. Ұлылардың таланты сондай-ақ ғылым, металлургия, өнер саласында 
да көрінді.

Шығыс Қазақстан жерінде «сібір мичуриншілерінің» тағы бір ерекше дуэті – Август Алек-
сандрович Вистениус және Дмитрий Гордеевич Панкратьевті айтуға болады. Өскемен ағаш 
қалашығының негізін қалаушы ретінде, өткен уақытта бос жатқан жерге жасыл храм тұрғызған 
олардың есімдері алтын жіппен тарих жадына мәңгі байланып қалды.

1950-ші жылдары мектепте жүрген біз, кемежайдың ұлдары Айлақ тауы деп аталатын 
Өскеменнің солтүстік-шығысына қарайтын, Үлбі жотасының, оңтүстік – батыс сілеміне жиі ба-
ратынбыз. Жаздың келуімен біз топ болып, Полатей жағына бүлдірген немесе мойыл теру үшін 
Пеш және Крутой өзенімен – бұл қаладан шамамен 6-12 км., жүреміз. Красин ауылынан 
шыққанда бірінші шоқыдан кейін басталатын кең аңғардан өткеннен кейін, ол әлі күнге дейін 
«Отрываловка» деп аталады кең жазыққа жетесің. Бетеге, ақ селеу, бозқарағанды, қалың бұталы 
қоғалары бар шағын тасты асудан өткенде шағын құз жартас қасында алдыңнан жасыл алап – 
Панкратьев бағы шығады. Биік қайың, терек, үйеңкі үлкен кең алқапта ұйысып тұр. Бөтен ешкім 
бас сұға алмайтын қалың бақтан шымшықтың шырылы, мысықторғайдың ысқырығы, үлкен 
орман кептерінің мұңды күрсінісі, көктеуі, естілетін, бұл онсызда жұмбақ бақшаның тартымдылығын 
арттырды.

Кейде қара көлеңке тоғайда біреуді көріп қалып, күзетші ит арсылдап үріп жатады. Бұның 
барлығы біздің онсыз да ұшқыр қиялымызда белгісіз бір күштің бұрышта отырғаны жайлы кар-
тинаны көз алдымызға әкелетін. Сондықтан, біз иттер мен күзетшіден қорқып, бақшадан аулақ 
жүретінбіз. Бірақ батылданып, тікен темірдің астынан еңбектеп өтіп, қарақат немесе түп таңқурай 
өсіп тұрған бірінші қатарға дейін барған кездеріміз болды. Олар жоғары бөктерде өсетін. Бір 
уысын теріп алып, өрмекшінің торынына да қарамастан аузымызға асығып-үсігіп тыққан бойда, 
осы бір қорқынышты бақшадан кері сол келген жолымызбен қашатын едік. 

Жылдар өтті, бақша бос қалды. Оның аумағында ұсақ жеміске толып тұрған Сиверс 
алмасы ортасында қыста белуардан қар кешіп жүріп, жіп арқаннан тор құратынмын. 
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Сөйтіп осы жерде жүретін кәдімгі пайыз торғайды, ементұмсықты, ұзынқұйрық суық 
торғайды, сібір құралайын, суық торғайларды ұстап алатынмын.

Және де бақша көптеген жылдар бойы мен үшін әлі қол жетпес «терра-инкогнито» 
күйінде қалды.

1970-жылдар басталды. Батыс Алтай орнитофаунасын зерттеумен айналыса отырып, 
мен кей уақыттарда бақшаға кіретінмін. Бақшада (ол кезде де құстар онда үнемі көп 
болды) мен бақылау жүргіздім. Қазақ ССР ҒАзоология Институтының тапсырмасымен 
бұл өңірдегі ағаш қуысын мекендеушілердің түрлерін анықтау міндеті қойылған жыл бол-
ды. Бұл бақшадан мен бір көктемде жиырмадан астам қараторғайлар санап шықтым.

Бұл жылдары бақшаға дөңгелектері сықырлаған арбамен емес, енді дырылдаған жүк 
көліктерімен келетін. Сол кезде бұл бақша емес, біздің ірі зауыт жұмысшыларының бала-
лары үшін ашылған пионер лагері болды. 

Мен қаланың шығыс көкжиегін жауып тұрған ең биік тау Тарабайчиханың шыңындамын. 
Төменде – Панкратьев бағы, Полатидің шығысында, аздап еңіс жатқан жазық. 
Айлақтағылар ежелден Полатиде қартоп отырғызатын, күнбағыс егетін. Сол шоқының 
артында, оңтүстікке қарай жерден үлкен алқапқа Пеш құзынан шығып, Ертіске барып 
құятын Пештің кішкентай өзеніне түсесің. Полатиде егістік жер ғана емес, шабындыққа 
бай. Сондықтан жаз бойы өлкедегі егілген егістіктің шетінде, өзеннің қасында күзетшінің 
лашығы тұратын. Құдай сақтасын, егер бұл аға ат үстінен біреудің шалғы алып, бүлдіргені 
көп шабындық жерге қарай келе жатқанын көре қалса болды, қамшысын үйіріп, қорқытып, 
қуып жіберетін. Бір сөзбен айтқанда, Полати ауыл тұрғындары жаз бойы шөп шабумен 
жүретін ескі қаладағы басты орын болып саналған.

Полати және Панкратьев бағының айналасында көктерек және итмұрын, долана 
және шәңгіш өсетін алқабында құрлар қаптап жүрді. Жергілікті тұрғындар күзде, қыста, 
сондай-ақ көктемде қырмандарда тор құрып, аулап, ұстап алатын. Тау басы қалай қардан 
арылады, солай, біз – жасөспірімдер – аң аулау үшін қырманға баратынбыз. Торды 
құрғақтау және күн жақсы түсетін жерге қоятынбыз. Ал, қара күзде, қар жауардың ал-
дында, үш-бес жүз құрлар астықтан түсіп қалған дәндерді теріп жеу үшін танаптарға 
жиналып, қонады да, аңғарларға қарай жөңкіле ұшады. Жолай шәңгіштің қызыл жемістерін 
шұқу үшін бақшаның аумағына да ұшып кіретін. 

Үлбі жотасының өркеш шыңдары арасынан бақшаның солтүстік бөлігіне қарай жападан 
жалғыз состиып тұрған төбесі домалақ пішінді асқақ тау – Дөңгелек шоқы жақсы көрінеді. 
Оның етегін адам кіре алмас итмұрын, сары акация және көктеректі тоғайлар және қайың, 
қара жебе – сібір майқарағай бұталары аралас орман басқан. Айтпақшы, осы жолақ бойын-
да қылқан, ал нақты – самырсын орман таралу аймағының оңтүстік-батыс шекарасына 
өтеді. Дөңгелек тауы қыста «қар шапкасын» бірінші болып киеді және ең соңынан шешеді.

Тарабайчиха тауымен бақша арасында терең және өте тар саңылаусыз сай тауды 
бақшадан бөліп тұр. Онда ежелден жарылғыш заттар сақтайтын, қатаң қорғалатын 
қоймалар болған. Сондықтан біз оларды «динамит қоймалары» деп атадық, бірақ шын 
мәнінде онда ненің сақталатынын білмеген едік.

Ал, тағы таулардың ең биік жерінен қарағанда көз алдыңда кең тау аралық сай ашы-
лады, онда бүгін жергілікті орманды құраушы тұқымдылардың жасанды орман екпелері 
шулайды. Нәтижесінде ол осы маңға жақын орналасқан ең әдемі орындардың бірі болды. 
Алдымен бетеге, ақселеу және жусан, жебіршөп көлбеу, жалғыз ағаш спиреи және итмұрын 
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өскен алқап болды. Оның жақтауларында бақшамен шектелген шоқылар қоршап жатты. 
Шілде немесе тамыздың ми қайнатарлық ыстық күндерінде шөп бастары сарғайысымен 
алқапты тұтасымен шегірткелер жауып, қаптайтын. Әрбір қадам басқан сайын аяғыңның 
астынан ондап, тіпті жүздеп, серіппеден атылғандай пыр-пырлап ұшады. Ұсақ ашық жа-
сыл түсті, қызғылт, қоңыр-қызыл және қара қанаттарын сермеп, олар әр тарапқа сыртыл-
дай секірді. Күн көзіндегі бұл алқапта жәндіктер саны есепсіз көп еді: басыңнан кепкаңды 
шешкен бойда жерден аспанға қарай серіппеше секірген шегірткелердің он шақтысы қона 
кетеді. Аспанда және бағаналар арасында тартылған сымдарда тік қанаттыларды аулаушы-
шағын қаршыға – барлығы «кобчик» деп атаған кәдімгі күйкентай отырады.

Одан әрі қарай Үлбі өзені жаққа қарай, шоқылар астында Ушаново подхозының 
таңқурай және жартылай жабайы алма айнала отырғызылған бірнеше тұрғын үй құрылыстары 
көрінеді. Бұл жерде учаскелерде «райка» – жартылай жерсіндірілген кішкентай алмалар 
өсті. Жанында таңқурай мен қалың татар ырғайы, тікенекті үшкір итмұрындар араласқан 
қоға бар. Ылғалды ойпатта бұлақтардың жанында сәнді шалғындар жап-жасыл боп жа-
тыр және талдар да тығылысып тұр.

Тарабайчихада болса, құздың солтүстік беткейінде төмен қарай тік құлаған батыс 
жағында жартастарда осы орындарға тән бұталар өсті. Жалаңаш шыңдарында жиі соғатын 
жел өтінде – бетеге, ақселеу, жусан, таспашөп, тасшүйгін, ұйқы-шөп, таумасақ өседі. 
Ертіс маңы тауының осы бұрышы – өте биік: екі жүз-үш жүз метр өзін қоршаған 
шоқылардың үстіне қарап, асқақтап тұр. Тарабайчихада, Дөңгелек шоқыдағы сияқты 
бірінші болып жауған қар, көктемге дейін қалады; қыс бойы қуыс-қуыстардың бәріне 
тығады да, көктемде ең соңғы болып ериді. Тағы өткен ғасырдың 50-ші жылдары, тау 
басына сұр суыр; көптеген түлкі, күзендер, ақкістер қоныстанды; күн астында қыздырынып 
жатып, қасқырлар жиі тынығып алатын. 

Аршагүл шошағында – Тарабайчиханың оңтүстік және шығыс баурайында су аралығы 
сызығында биікте тұрған қары аз және өте жылы көрші тауда сұр құртауықтар тұрақты 
және үлкен мөлшерде қыстап шығатын. Осы қырғауыл құстардың сұр бояуына қарап 
жергілікті тұрғындар ала шұбар деп атайтын. Шын мәнінде сұр құр – орман құсы және 
шілдерге жатады. Әрине, 1950-жылдардың басында таулар төңірегіндегі жыра-сайларда 
өсетін ырғай, итмұрын, бөріжидек, долана және сары қараған арасында алуан шөптің 
ішінде көптеген құстар жүретін.

Алтайдың балды өсімдіктері, бұталар мен шөптерден мұнда жазғы және күзгі мезгілде 
жердің беті көп түске боялып, құлпырып жатады. Осындай жалпы түрде ортасы Панкра-
тьев бақшасының айналасы осындай әдемі еді. Осындай бақша үшін бөлінген жыра-сайлар 
мұнда аз емес. Бірақ, таңдау тек осы жерге түскен. Бау-бақшаның флорасы және фаунасы 
соның нәтижесінде айналадағы таулар мен аңғарлардың барлық негізгі элементтерін өзіне 
сіңіріп алды. Қазіргі уақытта барлық жерде бұрынғыша дерлік қалды: баяғы қаптаған қоға 
сақталған, бірақ, тек хош иісті бұрынғы аңғар жоқ, көптеген аңдар мен құстар тіпті жәндіктер 
жойылған немесе сирек кездесетін болды. Шегіршін, терек, үйеңкінің ұшар басы топырақты 
көлеңкеледі: ойпат жап-жасыл болып жататын болды. Сөйтіп, қала тұрғындарының жақсы 
дем алатын орындарының біріне айналды. Енді жасанды екпелер арасында саңырауқұлақ 
терушілер жүреді, қыста аңшылар қоян аулайды. Жел соққанда басқа ағаштар шулап, басқа 
шөптер сыбдыр қағады. Шегіртке және шекшектер, көбелектердің қайда жоғалғаны белгісіз: 
бәлкім, бұрынғы еркін даланың рухы жоғалды ма екен.
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ДоКТоР ВИСТЕНИУС

ХІХ ғасырдың соңында шағын қалашық Өскеменде саяси тұтқын доктор Густав 
Александрович Вистениус жер аударылып келіп, жазасын өтеген еді. Қызмет бойынша 
әскери лазаретте жергілікті дәрігер болып тіркелді. Өте жоғары білімді адам ретінде ол 
Е.П. Михаэлис, А.К. Гальмон, Н.А. Фёдоров, сондай-ақ, белгілі меценат О.Ф. Костю-
рин сияқты адамдармен дос болды, араласты. Өскеменде болған жылдары Густав Алек-
сандрович өз бақшасын жасау туралы ойын ұмытпады. Егер бір нәрсені қатты армандасаң, 
сол болады, орындалады деп сірә, бекер айтылмаған болса керек. Солай болды да. 1894 
жылы Вистениус жергілікті биліктен қала маңайынан жер телімін алып, оны иелену 
құқығына қол жеткізді. Барлық жерді аралап, ең ыңғайлы орын іздеді – ал, төңіректе 
осындай қолайлы сайлар және жыралар жеткілікті еді. Густав Александрович қазіргі 
бақша тұрған сайды таңдайды. Қаланың жанында – жан-жағынан қорғалған ық, әрі кең 

жер. Тасты шоқы арасында көктеректі және 
аққайыңды тоғайдың қаптап өсуі – 
топырағының құнарлылығын көрсетеді. 
Және онда кішігірім бұлақ болды. 

Вистениусқа 15 десятин жер телімі 
бекітілген; әрбір десятина бір гектарға тең. 
Көктерек пен долананың адам өткізбейтін 
бұталарын кесіп, Густав Александрович он 
екі жыл бойы бақша аумағын көгалдан-
дырумен айналысты. Ең алдымен ыңғайлы 
жерлерге ағаштар мен бұталар отырғызылды. 
Кейіннен самырсын, шырша, майқарағай, 
балқарағай, сондай-ақ жапырақты ағаштар 
және бұталар пайда болды. Ағаш-
бұталардың коллекциялық түрлерінен басқа 
Ресейдің әр жеріндегі тәлімбақтардан док-
тор басқа да мәдени жеміс беретін 

өсімдіктерді алдыртып, отырғызды. Мәскеу, Петербург, Козлов (бұрынғы Мичурин), 
Рига және басқа да көптеген қалалардан сұрыптық көшеттер алдырды. Көп ұзамай оның 
бақшасы ботаникалық коллекциялық учаске түріне енді. Онда таңқурай, қарақат, ырғай, 
шие, бөріқарақат, алма, алмұрт және көгалдандыру үшін керек сәндік ағаштар: қайың, 
шегіршін, жөке ағашы, жұпаргүл және басқа да көптеген сұрыптар жерсіндірілді.

12 жылға созылған Вистениустың барлық жұмысын ғылыми тұрғыдан қызықты, бірақ 
үлкен физикалық эксперимент деп бағалауға болады. Өйткені, осы уақытқа дейін қалада 
ешкім мұндай іспен айналысып көрген жоқ. Ең алдымен, қатал қысы, жазғы құрғақшылығы 
жиі болатын Орталық Азия белдеуіне тән климаттық жағдайларда жаңа өлкенің өсімдіктерін 
өсіру басты қиындық болды. Бірақ, қалай болғанда да бақша салынды. Вистениус бірінші 
болып Қазақстанның Шығысында бау-бақша шаруашылығының негізін қалады.

Г.А. Вистениус
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оСЫ КЕЗДЕ...

Осы кезде бұл жерден алыста, Тобыл губерниясы Тарск уезі, Илья Карга шағын 
сібір ауылында 1867 жылы туған, шаруа отбасынан шыққан, жас және жігерлі Дмитрий 
Панкратьев, айдауға келген саяси каторжниктен алты жасында оқуды үйреніп, ал жеті-
сегіз жасында өзі тайгалық ауылда жарты жылдық курсты жүргізіп, құрдастарын оқуға 
және жазуға үйретті.

Бұдан әрі сегіз жасар Дмитрийдің отбасы Семейге көшіп келеді. Әкесі Дмитрий – 
Гордей Романович бай – манаптарға арналған жиһазды өріп, жасаумен айналысты. 
Қарапайым еңбекші отбасында қалыптасқандай Дмитрий әкесіне барлық істерінде, үйде 
және жұмыста жәрдемдесті. Айналасында кіл сауатсыздардың болғандығына қарамастан, 
оның білімге деген құштарлығы мықты болды. Сол құштарлық айдауда жүргендердің 
күшімен жиналған қалалық кітапханаға әкелді. Бос уақытында сонда жүреді. Ол 
Дмитрийдің университеті болды. Кітапхана дегені сол оқу залы еді. 1887 жылы Дмитрий 
патша әскері қатарына шақырылды. Ол әскери қызмет еткен гарнизон Өскемен қамалында 
орналасқан еді. Содан кейін әскери бөлім Зайсан қаласына ауысты. Бұл жерде жауынгер 
ретінде бақша шаруашылығымен бетпе-бет келді. Зайсан шұңқырының аса жылы климаты 
арқасында аздаған су болса болды, еккеннің бәрі өсіп шығатын. Әсіресе, өзен маңында 
өсетін сәндік өсімдіктер көзге ерекше түсті. Осы жерде алғашқы жүзімдіктер пайда бол-
ды. Бірақ, ең бастысы, Зайсанда Панкратьев керемет Хахловтар отбасымен танысты 
және достасып кетті. Отағасы Андрей Степанович Жеминейка өзені маңында әдемі 
бақшаны өсіріп, баптады. А.С. Хахлов – жоғары білімді адам. Ол – Қазақстанның 
шығысында бал ара шаруашылығының негізін қалаушы болып табылады. Андрей Степа-
нович атақты саяхатшы М.М. Пржевальскиймен дос болды. Орталық Азияға саяхат 
кезінде Михаил Михайлович Хахловтардың үйіне бірнеше мәрте тоқтады.

Бұл отбасының, Андрей Степановичтің ұлдары кейіннен атақты ғалым болды. 
Олардың бірі – Виталий Андреевич Зайсан қазандығындағы, Сауырдағы, Тарбағатай 
таулары және Маңырақ жотасындағы құстарды зерттеуге бүкіл өмірін арнаған зоолог. 
Кейіннен 1921 жылы «Зайсан қазаншұңқыры және Тарбағатай» деген атаумен тамаша 
еңбегін жазып, Томск қаласында 1928 жылы жариялады. Әрине, білімді Хахловтар от-
басымен араласу жас Дмитрий Панкратьевтің ой-өрісін түбегейлі өзгертті. Бәрінен де оны 
Андрей Степановичтің өзі айналысқан ара шаруашылығы және бау-бақша шаруашылығы 
қызықтырды.

1895 жыл келгенде Густав Вистениус алғаш рет бақша салумен айналыса бастады. 
Дмитрий Панкратьев қызмет еткен әскери бөлім Қиыр Шығысқа жіберілді. Олар Зай-
саннан тікелей шығып, жаяу жалпылап, атқа мініп, Амур өзенімен сал арқылы, Уссури 
өзенінде пароходпен жүзіп, бір жылдай жол жүрді. Тек жолдың соңғы бөлігінде темір 
жолмен жүреді. Бұл ауыр да, романтикаға толы сапар болды. Содан Ресей, Қытай және 
Корея әскери шекаралық өткізу пунктінде Дмитрий 1 жыл қызмет атқарды. Бірақ қызметі 
аяқталған соң тағдыр оған басқа қиын, одан да романтикалық сыйлық дайындап қойыпты: 
Қиыр Шығыстан туған жеріне келген жолмен емес, кері теңіз арқылы қайтуына тура 
келді. Кемеге мініп, Жапон және Қытай теңізін кесіп өтіп, Сингапурда болып, Үнді 
мұхитын Цейлон аралына дейін, содан кейін Аден және Суэц каналы арқылы Жерорта 
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теңізіне жүзіп жетті, одан Қара теңіз арқылы Одессаға дейін жетеді. Мұндай жағдайларда 
комментарий тым артық. Әрине, бұл жол сапарда оған көптеген экзотиканы көруіне тура 
келді.

Одессадан темір жолмен Омбыға дейін, одан әрі пароходпен Семейге және атқа 
мініп Өскеменге барады. Панкратьевтің Оңтүстік-Шығыс Азияны айналып шыққан сая-
хаты осылай аяқталды.

Өскемен қаласында ол белгілі сауатты адам, бұрынғы саяси жер аударушы Алек-
сандр Николаевич Федоровпен танысты, онымен қосылып ән айтты. 12 жыл бойы оларды 
берік достық байланыстырып тұрды. Осы жылдары Панкратьев Федоровке қарасты 
омартада жұмыс істеді және омарташылықтың қыр-сырын меңгерді. Өскеменнен 30 
шақырым жердегі шағын Үлбі жазығында ол өзінің бірінші омартасын қойды. Енді ол 
іс-тәжірибе жүзінде араны зерттеп, осы күрделі істің қыр-сырына қана берді. Сол кезден 
бастап Д.Г. Панкратьев тәжірибелі омарташыға айналады; барлық ара шаруашылығы 
көрмелеріне қатысады, жүлделерді бірінен соң бірін алады. Өз тәжірибесі мен біліміне 
сүйене отырып, ол жұмысшы және шаруа кедейлер арасында ара шаруашылығы курстарын 
ашады. Осы жылдары Панкратьев доктор Вистениуспен танысады.

1906 жыл. Густав Александрович қызметтен доғарысқа кетеді. Сөйтіп, алыс, суық 
Балтық теңізі Ботни шығанағы кіре берісінде шамамен бес мың ұсақ гранит аралдардан 
тұратын финдер – Ахвенанма, шведтер Аланд деп атайтын аралға барады. Аралдар 1809 
жылға дейін Швецияға қарады, ал 1917 жылдан бастап – Ресей құрамында болды. 
Аралдардың бірінде Вистениустің анасы тұрды. Доғарысқа кеткеннен кейін, жалғыз қалған 
ол үйіне қайтайын деп шешті. Қыруар күш жіберіп, бүкіл махаббатын беріп баққан бала-
сындай болған туындысын тастау қиын болды. Өз қолымен құртқанмен пара-пар еді. 
Сондықтан, өз идеясы мен ісіне адал Густав Андреевич қолымен жасаған дүниесін 
құртпаудың жолын іздейді. Вистениус кетіп, бақша иесіз қалады деген хабар қалаға тез 
тарады. Сатып алғысы келгендер көп болды. Бірақ доғарыстағы доктор бірде-бір 
ұсыныстарды қабылдамайды. Сонда қаладағы бір Курочкин деген бай көпес бақшаның 
иесіне 10 000 алтын ұсынады. Ол замандағы сұмдық көп сома. Бірақ, бұл ұсынысқа Ви-
стениус илікпейді және ол бақшасын сатпай, жақсы таныс тәжірибелі омарташыға және 
міндетті түрде бау-бақша шаруашылығы және ара шаруашылығының үлкен әуесқойы, 
қысқа мерзімді әскери қызметтен оралған Д.Г. Панкратьевке беремін деп шешеді. Басқа 
лайықты кандидатураны қаладан таппайды.

Әрине, бақшаны сатып кету оған тиімді болар еді, бірақ әрі қарай не болмақ? Ғалым 
мүлдем басқа себептерді ойлады. Бақшаны қала тұрғындары үшін сақтап, басталған істі 
– Густав Александрович сорттық және жабайы өсімдіктерді егіп, соны жерсіндіруді 
көздеген көп жылғы тәжірибені аяғына дейін жеткізу керектігін ойлады. Алдағы болашақты 
ойлап, халық арасындағы кедейшлік пен сауатсыздықты көре отырып, өз ісінің сенімді 
жалғастырушысы ретінде Дмитрий Гордеевичті таңдады. Сонымен қатар, оның алдына 
қойған бір басты шарты: бақшадан түскен табыстың жыл сайын 100 сомды он бес жыл 
бойы қалалық кітапхана пайдасына беріп тұру тапсырылды. Осында шартпен бақшаны 
тапсырды. Шын мәнінде, бұл жәй ғана келісім-шарт емес деп жазады тарихшылар, 1901 
жылдан оның жерлесі, швед инженер-химик А.Б. Нобель құрып, төленіп келе жатқан 
жүлде сияқты төленетін, аз дәрежеде, бірақ өзіндік бір өсиет еді. Халықаралық Нобель 
сыйлығы ғылым мен әдебиетте ерен еңбегі үшін берілетіндігі белгілі; Вистениус өзінің 
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байлығын – әдемі тау бақшасын – 
өскемендіктерді оқытып, білімін көтеру үшін 
тапсырды.

Осылайша, 2006 жылы бақшаның жүз 
жылдығы аталып өтті. Оның 100 жылға 
созылған тарихында өз ісіне адал тамаша 
адамдардың – доктор Густав Вистениус 
және кәсіби бағбан Дмитрий Панкратьевтың 
еңбегі сіңді. Әрине, «Панкратьев бақшасы» 
деген бұрынғы атауы кейбір әділетсіздіктің 
салқынын сездіреді. Кейін конференцияда 
жолдардың авторы баяндама жасап, «Ви-
стениус-Панкратьев» бақшасы деп атау 
жөнінде ұсыныс айтты. Ол ұсынысты 
ШҚМУ ректоры қабылдады. Бақша осы 
оқу орны қарамағында еді. Енді, бақшамен 
өмірі және бүкіл ісі байланысты болған 
энтузиастардың аты Вистениус-Панкратьев бақшасы деген бір атауға мәңгі біріктіріл.

АДАМ ЕңБЕГІМЕН ТАНЫЛАДЫ

Панкратьевке берілген аумақта көбінесе коллекциялық ботаникалық бақ болды. Кейбір 
жеміс-жидектердің бағалы сорттарынан осы уақытқа дейін бірлі-жарым данасы ғана 
сақталып қалды. Дмитрий Гордеевичтің осы аумаққа өз көзқарасы мен өз есебі болды. 
Оны іскер адам ретінде өндірістік бөлік қызықтырды: адамдарға пайда әкелетін жеке 
табыс керек деп, осы қисыннан ауытқымады. Бақшамен байланысты өмірінің бөлігінде ол 
осы логиканы ұстанған. Кейбір отырғызылған, мысалы, алма мен алмұрттардың жергілікті 
жағдайға жерсінбегенін көріп, Дмитрий Гордеевич мичуриндік ілімге бағыт алды. Пан-
кратьев енді Ресей мен Сібірдің орталық губернияларынан әртүрлі сұрыпты өзі жазды-
рып, өнімділіктері жоғары, жергілікті қысқа шыдамды сорттардың селекциясымен айна-
лысты. Оларды өсірудің әртүрлі әдістері мен тәсілдерін пайдалана отырып, ол үлкен 
жетістікке жетті: бүлдіргеннің «Ананасная», таңқурайды «Грачовка 1 және 2», қара 
қарақаттың «Панкратьев екпесі», қарлығанның «Сибиряк», алма ағашының «Алтайка» және 
«Үлбі» және т. б. өз сорттарын будандастырып шығарды. Жалпы саны қазірдің өзінде 70-
ке жуық әртүрлі жеміс-жидектердің түрлерін кейіннен қала және басқа да елді мекендердегі 
бау-бақшаларға таратты. Жалпы саны 12 000-нан астам түбір, түрлі өсімдіктер болды. Міне, 
нәтижесі – соғыстың алдындағы жылдарда ғана қала тұрғындары бақшадан жыл сайын 
7-ден 10 тоннаға дейін таңқурай және қарақат сатып алатын еді.

Өсірілетін дақылдардың құндылығын анықтауға жеткілікті фактілер: бақшада жеміс 
ағаштары – алманың ондаған сорттары және жеміс-жидек бұталар – шие, қарақат, таңқурай 
көптеген сорттары өсірілді. Алғаш рет біздің өңірімізде манчжур жаңғағы, калифорния 
үйеңкісі, еуропалық жөке және басқа да көптеген тұқымдары өсірілді. Бақша базасында 
көрнекті физиолог К. Тимирязев атындағы совхоз, ал 1931 жылы қаңтарда – Өскемен 

Д.Г. Панкратьев
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агропедкомбинат оқу шаруашылығы құрылады. Негізінен, шаруа жастар, педучилище 
оқушылары, мектеп-интернат балалары ғылым-ілімге оқыған. Агропедкомбинатта ауыл 
шаруашылығы саласы мамандары оқытылды, сол себепті Өскемен аупартком оқыту үшін 
және жер қазу жұмыстарын жүргізуге 40 бас жылқы, 8 бас сиыр арнайы бөлді. Екі ағаш 
үй салынған және қажетті құрал-сайман сатылып алынды. Оқушылар жалпы білім 
беретін заттарды игерумен қатар, ағаш шеберлігі ісіне оқыған, ауылшаруашылық техни-
каларын жөндеуді меңгерді.

Д.Г. Панкратьев туралы естелік әлі күнге дейін айтылады: оның атқарған қызметінің 
іздері көшелер мен саябақтарда сақталған. Мысалы, Өскемен қаласында 1934 жылы 
болған С.М. Киров кеңесі бойынша, қала тұрғындары, комсомол және оқушылардың 
қатысуымен базар алаңында қалалық саябақ, кейіннен М. Киров атымен аталған парктің 
негізі қаланды. Беделді көгалдандырушы Панкратьев осы жұмысқа басшы және кеңесші 
ретінде шақырылды. Оның бастауымен 1935 жылғы күзде 4 800 ағаш пен бұталар 
отырғызылды. Ал 1937 жылы қаланың орталық көшелері – Ленин көшесі (қазір – Го-
ловков), М. Горький к-сі, Урицкий, К. Либкнехт көшесі, Ушанов (Қазақстан көшесі), 
Орджоникидзе және Театр шолақ көшелеріне (к. Т. Тоқтаров) отырғызу басталды. 
Онда 3 000-нан астам ағаш отырғызылды. Оның сол бастамасымен Аблакетка 
жұмысшылар кентінде көшелерде ағаш отырғызу жүргізілген. Сол жерде оның 
қатысуымен соғыс жылдарында халықты көкөніспен және көшетпен қамтамасыз ететін 
жылыжай шаруашылығы салынды. Аблакеткаға құрылысқа көшіп келуші 
гидроқұрылысшылар есебінен кент тез өсті. Бұл жылдары Өскемен ГЭС құрылыстары 
басталған. Сол кезде Панкратьев өзінің селекциялық жұмыстарының бөлігін Ертіс 
жақтағы аласа шоқылардың жылы оңтүстік баурайына көшіреді. Мұнда ол жүзімдіктер 
жерсіндіру және өсіру бойынша жұмысын бастады. Солай ол жұмыстардың барлығын 
қызы Панкратьева Елена Дмитриевнамен бірге жасады. 1941 жылдың күзінде Дмитрий 
Гордеевич Зайсан қаласына барып, 2 000-нан астам көшет жүзімнің үздік сорттарын 
алып келеді. Келесі көктемде оларды дайындалған учаскеге отырғызады. Барлығы 
бірден бола қоймады: көшеттердің біразы қыстан шыға алмады; жүзім – оңтүстікте 
өсетін, жылу мен күн, әрине, көп суаруды талап ететін өсімдік. Бірақ тәжірибе сәтті 
аяқталды: 1944 жылдан бастап қала дүкендерінің сөрелеріне ондаған тонна жүзім 
жіберілді. Мысалы, 1952 жылы көп өнім алынды, қала тұрғындары үшін 75 тонна ке-
ремет жидек жиналды.

Дмитрий Гордеевичтің қайталанбас бағбан ретіндегі даңқы мен жетістіктері туралы 
Шығыс Қазақстаннан алыс, тысқары жерлерге жетті. Ол туралы оның өзі білетіндер, 
оның ішінде көптеген белгілі жазушылар мен журналистер айтқан. «Панкратьев 
ғажайыбын» көріп, түрлі бау-бақша дақылдарын өсіру тәжірибесімен танысу үшін, Ресей 
қалалары мен тіпті Болгариядан бағбандар келді. Жүзім бақшасының қысқа төзімді 
екпелері арнайы тапсырыс бойынша бұрынғы Одақтың көптеген қалаларына жіберіліп 
жатты. 

Г.А. Вистениус бастаған істі жалғастыра отырып, Панкратьев жабайы өсімдіктер 
коллекцияларын жинаған. Ол көшелерді және бақшаларды көгалдандыру үшін маңызды 
жабайы сәндік өсімдіктерді назардан тыс қалдырмады. Көптеген жылдар бойы жара-
тылыстану ғылымдарындағы танымын тереңдетіп, ол көбелектердің үлкен коллекциясын 
жинады. Ал бақшада сондай-ақ, қиыр шығыста өсетін ағаштардың экзотикалық түрлері 
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– манчжур жаңғағы, жөке ағашы, аралия, еуропалық ағаштар – емен, жөке, үйеңкілерді 
отырғызды.

Панкратьевтің беделі туралы айту үшін, оның әйгілі ғалым-биолог және жазушылар-
мен достық байланыстарын және таныстықтарын еске алса жеткілікті. Олар – мысалы, 
зерттеуші және саяхатшы профессор В.В. Сапожников, атақты жазушы, біздің жерлесіміз 
Г.Д. Гребенщиков, ірі энтомолог профессор Якобсон, өлкетанушы, зерттеуші жерлесіміз 
Б.Г. Герасимов, академиктер Б.А. Келлер, К.И. Сәтбаев, М.А. Лисовенко және кейбір 
басқа да ғылым мен әдебиетте беделді адамдар. Панкратьев, сонымен бірге, өзі де білім 
таратумен айналысты: жинақталған тәжірибесін ол комсомол жастармен бөлісті, облыстық 
және қалалық газеттерде мақалаларын жариялады, қала еңбекшілерімен кездесті, мектеп-
терге барды... Дмитрий Гордеевич және көрмелерге қатысқан, оның ішінде Бүкілодақтық 
ауыл шаруашылығы көрмесіне барып, өз еңбегі үшін Кіші алтын медальмен марапатталды.

Қарапайым отбасынан шыққан, бірақ тағдыры қиын болды, зерттеулерін шаршамай 
– талмай қажырлы жүргізді, табиғатынан зерттеуші, қоршаған әлемды тану бойынша 
өзінің соқпағын салған. Панкратьев жастайынан табиғат күнтізбесін жасап, жай-күйін өз 
білгенінше, қолынан келгенінше қадағалап, фенологиялық бақылау жүргізген; өздерінің 
байқағандары туралы тәулігіне үш реттен тұрақты түрде жазып отырды. Ол жұмысты 
жарты ғасырдан астам жүргізді. Дмитрий Гордеевич табиғаттағы барлық өзгерістерді 
әртүрлі маусымдарда өз күнделіктерінде жазып отырды. Ол ауа-райының әртүрлі жай-
күйін, соған байланысты қызықты деректерді, олардың салдарын анықтады. Сонымен 
қатар, ол өз уақытындағы әлеуметтік проблемаларды; жеке өмірінің маңызды бөлшектері 
мен оқиғалар туралы; замандастарының мінез-құлықтарын жазбаларында ашып жазды. 
Бұл жазбалар мен очерктерге енді мамандар үлкен қызығушылық танытып отыр. Мате-
риалдар Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік мұрағатында сақталған.

АҒЫМДАҒЫ ІСТЕР

Доктор Вистениус бақшаны бағбан Д.Г. Панкратьевке сеніп тапсырған уақыттан ба-
стап, ғасыр өтті. Бірақ Густав Александриевич негізін қалаған бақшаның өз тарихына 106 
жыл болды. Иә, бақша ғұмырымен мерейлі Дмитрий Гордеевичтің атымен тығыз байла-
нысты. Қайтыс болғаннан кейінгі жылы бақша бірнеше рет ректор Е.А.  Мәмбетқазиев 
басқарған Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті қолына алғанға дейін уақытта 
әртүрлі ведомстволардың қарамағына өтті. Қараусыз қалып, сұрқы кеткен бақшаны таза-
лап, дұрыстауға оқытушылар мен студенттер үлкен ынтамен және ықыласпен кірісті. 
Жазғы тәуліктің жарық кезінде шаршап, құлағанша жұмыс істейтін. Бақшаның жаңа 
қожайындары студенттер мен ұстаздар – болашақта өткізілетін оқу, тәжірибе және 
әдістемелік жұмыстарға үлкен үміт артты. Бақша осы жылдары ЖОО классикалық по-
лигоны болды. Бұл жай ғана емес, бұл университет дауысы ерекше естілетін ән болды. 
Университет ректоры Ғазалиев А.М. қызметке кіріскен соңғы жылдары жасыл арал 
тағдыры жақсы жаққа қарай күрт өзгерді. Жүз жылдық бақшаның өмірінде жаңа дәуір 
басталды: бірінші жыл ішінде ректоры А.М. Ғазалиев осы тамаша бұрыштың маңыздылығын, 
оның оқу процесіндегі рөлі, ескерткіштерді қорғау бойынша мемлекеттік бағдарламалар 
көлемінде құндылығын жете зерделеді, табиғаттың ішкі күштерін жинақтап, бақшада 
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тыңғылықты тәртіп орнатты. Соңғы онжылдықта жиналған қалдықтардан күрделі тазалап, 
бақша аумағы арам шөптерден тазартылды, қазіргі заман талабына сай оқу және қызметтік 
үй-жайлар салынған немесе салынып жатты. Бақшаның түрі кірді, ақыры, сенімді қожайыны 
пайда болып, жасарып кетті. 

Мысал үшін, университеттің бақшаны жаңғыртуға бағыттаған қаржысын «құрғақ» сан-
дармен айтсақ 500 000 теңге жұмсаған. Осы сомаға 2006 жылы бақшада терек – 700, 
шырша – 1 000, қарағай – 500, жөке – 1 000, қайың – 200, жүзім – 100 және қарақаттың 
500 тамыры отырғызылды. Жалпы алғанда 4 300 сәндік және жеміс тамыры отырғызылды.

Вистениус-Панкратьев бақшасының шешілмеген созылмалы проблемаларымен мұқият 
танысқан ШҚМУ ректораты олардың шешілуін де мұқият қадағалап отырды. Оның баста-
масымен оқу процесін оңтайландыру мақсатында, сондай-ақ Батыс Алтай шоқысының та-
сты етегінде жасыл ғажайыпты орнатқан адамдардың еңбектері бағаланды. Бақшада жаңа 
өмір басталды: ол шағын дегенмен, бірақ бәрібір Қазақстан жерінің тарихының толыққанды 
бөлшегі болды. Арыстан Мауленович Ғазалиев Ректорат атынан 2006 жылы бақша 
тарихындағы мерекелік күнді жібермеді. Онда сол баяғы жүз жыл бұрынғыдай, желдің 
өтінде тұрған ескі және жас қайың қайғылы және көңілді әнін айтып, жүз жылдық кәрі емен 
жапырақтары және үйеңкінің жапырақтары сыбдырлап және ырғай сыбызғыдай сыңсып, бір 
бірімен сырласып тұрды. Барлық жерде де, ең алғаш басталған кездегідей көлеңкелі тоғайда 
түні бойы көз ілместен, бір-бірімен жарысқандай бұлбұлдар сайрайды, кішкентай үкілер 
мұңдана ухылейді. Сол баяғы кездегідей барлық жерді аралап үлгеретін бұрындықтар кіріп-
шығып, тынымсыз жүгіріп жүр және де аппақ қардың қысқы жаймасы үстінде түлкілердің 
іздері анық көрінеді. Сол баяғы кездегідей күн ұясына батқанда көгілдір түспен боялғандай 
қым-қиғаш қоян іздері түседі. Барлығы, бір сөзбен айтқанда, сонау 1950-ші жылдардағы 
қысқы күн астында тыныш аязды күндері километр жерден даланың шөпші шиқылдағының 
ышқынған ысқырығы естіледі. Қайыңды және көктеректі тоғайларда, қарайған шыршалар 
мен самырсында көрші ағаштардан келген алтай тиіндері пайда болып, бұтақтан бұтаққа 
секіреді. Және бұның барлығы үлкен өнеркәсіп орталығы, қаланың қазіргі заманғы еңбек 
өмірінде болып жатқан оқиғалар. Өскеменнің тарихы бай және оның тұрғындары ғажайып 
бақшаны өз қолымен құрған Вистениус және Панкратьев ісін жалғастырушылардың есімдерін 
қастерлеп құрмет тұтады.

Қазір «Вистениус-Панкратьев бақшасы» деп аталатын бақшаның жүз жылдық мерей-
тойына орай ғылыми-тәжірибелік конференция өткізілген, бұл Шығыс Қазақстан университеті 
немесе Семей қаласы өміріндегі оқиға ғана емес, ол бүкіл Қазақстан жеріне арналған. 
Өйткені, мерейтойдың идеясы негізінде Табиғат және Адам арасындағы ғасырларға созылған 
тарихи диалог, біздің болашаққа қарым-қатынасымыз жатыр. Вистениус–Панкратьев 
бақшасы және оған ұқсас адам қолымен жасалаған табиғат ландшафтарының інжу-маржаны 
өзінің мәртебесі бойынша баға жетпес табиғат ескерткіштері болып табылады, олар қоршаған 
ортаны қорғаудың классикалық стратегиясы. Мысалы, бұл жас мемлекет – Қазақстанның 
оқу полигондарында өз жалғасын табуы керек.
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ӘДЕБИЕТ ТоЛҚЫНЫНДА

Әлемдік мәдениет тарихының ең жарқын жолдары беттерінің бірі болып әдеби 
шығармашылық қала береді. Бәлкім, өнерде сөз сияқты ештеңе мұндай төзімділікті, ру-
хани және моральдық күшті, шабытты талап етпейді.

Шығыс Қазақстан жазушылары мен ақындарының әдеби өмірі бұл тұрғыдан ерекше: 
бұл ұлдарының талантының қуаты мен адалдығынан құрылған ғажайып ел. Өнердің бұл 
жанрында Ертіс маңы өлкесінің әдебиет көкжиегінде тамаша аттарын қалдырған тұтас топ 
жұлдыздай рухани тереңдіктен жарқырап шықты. Шығысқазақстандықтар дәл осы жерде 
көшпелі халық пен орыс әдебиетінің прогрессивті бірігуінің айқын көрінісін мақтан тұтады.

Ұлы дала әдет-ғұрып салт-дәстүрлердің нәзік қыр-сырларына қарамастан рухани 
тазалықтан, ұлттық ерекшелікті адамгершілік тұрғысынан жетілдірудегі тұрмыстық 
тәжірибесінен ғасырлар бойы күш алып, бір күні өзі туралы бар дауысымен жар салды. 
Бұл салыстырмалы түрде – сөз шеберлігі өрттей қаулағанда, әлемдік әдеби шығармашылығы 
шыңына шығып, атақты ақындары мен прозашыларының аты баршаға қысқа кезеңде 
мәлім болды.

Шығыс Қазақстанның таулары мен төбешіктерінің нәзік сұлулығы және дана графи-
касы ұлы Абайдың пәлсапалық лирикасына, Достоевскийдің адамгершілік күшіне, біртума 
талант ғалым және жазушы Шоқан Уәлихановтың, Мұхтар Әуезовтің эпохалды прозасының 
өмір шындығына, Павел Васильевтің поэзиясының алапат күшіне азық болды деп айту 
жеткілікті. Бұл жерді өзінің барлық ескі ғажайыптарымен Григорий Гребенщиков жырлап 
өтті. Әлем балалар әдебиетінде ертегіші Александр Волков сүйіп жазды. Адамның күрделі 
де қарама-қайшы әлеміндегі Ертіс маңы туралы Ефим Пермитиннің әңгімелері, өмірді 
айнадағы шыншыл бейнедей суреттеді. Ақын Оралхан Бөкеев, эпикалық жазушы Анато-
лий Иванов, Қалихан Ысқақов, Николай Горбачев және тағы басқалар бұл өлкенің 
ұлылығын арттырып жырлаған көптеген адамдардың алдыңғы сапында тұр. Жоқ, бәлкім, 
осыншама жарқын есімдерді қарқынды жұлдыздай жарқырап, аспанға көтерілген басқа 
өлке бәлкім жоқ шығар. 

Қар астында қалып, барлығы ұмыт болған даланың өткені, мәдени мұрасы мұрағатта 
жазбалар түрінде болмаған соң, ол тіпті мүлдем болмағандай сезіледі. Алайда, жыл сай-
ын көктемде өсіп шығатын шөптердей, өткен шақта жазба әдебиеттің болмауы ешқандай 
рухани байлық болмады дегенді көрсетпейді деп дәлелдей отырып, халық жады әрең 
болса да, түйірлеп болса да қалпына келтіріп жатыр. Тарихта бүкіл ғарыштағы сияқты, 
абсолюттік бос ештеңе жоқ. Отан туралы, өткен-кеткен тарихты толғап жыр шығарып, 
болғанды тізбелеп, ауыздан ауызға жеткізген. Сөз маржанын тізген ақындары бар, 
ата-бабадан мұра болып қалған айтыс өнері бар, халықтың жадын ештеңе жеңе алмайды, 
ештеңе ұмытылмайды. Өз халқының тарихын, оның салт-дәстүрін, мәдениетін, музыка-
сын сақтап, оны дамытып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін ақындар – ұлттық ауыз әдебиетінің, 
халық шығармашылығының әміршілері. Табиғаттың өзі, ғажайып сұлулығы мен кеңдігі 
және даланың өмір салты керемет дастандарды, халық эпосын тудырды. Сиқырлы құстар 
сияқты олар киіз үйден киіз үйге, жерден жұлдыздарға, мәңгілікке қарай тарап, самғай 
берді. Музыкалық туындыларды тыңдағанда домбыраның қоңыр үні, қобыздың зарлы 
сарыны көлдер мен кең далаға айлы түннің астында ақ қанатты шағаладай қалықтатып 
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алып кетеді. Домбыра және қобыз – еркіндікті аңсаған дала тұрғынының көңіл-күйін тап 
басып береді. Әнде не маңыздырақ – әуен немесе сөз бе деген сұраққа жауап біреу: 
барлығы бір, барлығы бірге. Сөз құдіреті әншінің керемет үнімен халықтың жүрегіне 
жететін де, түкпірінде сақталып қалатын. Қазақтарда музыкалық поэзияның тамаша жан-
ры бар – ол жыраулық өнер. Батырлар жырында батырлардың жорықтары туралы баян-
далады. Ондағы еш өтірік қоспасыз, халықтың ойының тереңдігін Абай өзінің жүрегімен 
қабылдады. Ұлы ақын, өз халқының нағыз перзенті дала үнін одан әрмен өзінің ақыл-ойы 
қуатымен тірілтті. Ол жарық дүниеге ұмтылып, өзінің сара жолын іздеді және сол жолға 
халықты бағыттады. Жартылай жабайы даладағы надандық пен қараңғылықты ысырып, 
өзі бірінші болып өтті. Міне, бұл туралы А. Байтұрсынов: «Қазақтардың бірінші ақыны 
– Абай Құнанбаев. Оның рухының мықтылығына теңесер ерте заманда да, кейін де қазақ 
тарихында ешкім болған жоқ» деп жазды. Қуаты мен мәнерлілігімен, талантының мәнімен, 
ата-баба рухына адалдығымен Абай дауылы далада ұйықтап жатқан саналарына сәуле 
құйып, оятты.

Жас ақын құдай берген табиғи ақылының арқасында халықтық білімдердерді асқан 
құмарлықпен бойына сіңірді. Оның университеті – өмірі мен білімін өзі жетілдіре отырып, 
Шығыстың мәдениетін зерделеп, Фирдоуси, Навои, Саади және басқа да білгірлердің 
шығармашылығымен жете танысты. Ол шайырлардың оқушысы болды, орыс және батыс-
еуропа әдебиетін тең дәрежеде қабылдады: Пушкин, Лермонтов, Крылов, Гете, Байрон, 
Дюманың әдеби бұлақтарынан және Бокль, Милль пәлсапаларынан рухани тәлім алды. 
Абай араб және парсы тілдерін үйренуге күш жұмсайды. Жиырма жасында – ол әділетті 
және парасатты, ойлы бірінші шешен болды. Қырыққа толғанда – Абай поэзия мен прозаға 

Ертіс маңы
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өзін арнайды: поэмалар, өлеңдер жазады. Аудармамен айналысады. Барлық ой-
тұжырымдарын «Қара сөз» философиялық трактатында жазады. Оның қолымен жазылған 
әрбір шығармада алғырлық пен терең ой бар. Әрбір өлеңі оның жан күйзелісіне толы, айна-
лада болып жатқан өзгерістерді жүрегімен сезініп, жаны күйіне жазады. Сондықтан әрбір 
жолы – тамаша даналық, «Қарасөз» – ұлы Омар Хаям шығармашылығымен тең келетін 
үлкен повесть.

Шайтанның соңына ерген қарсыластары оның ізімен жүріп, барынша қаралап, ақынның 
сағын сындырып, өз еріктеріне бағындырғылары келді. Алайда тағдырдың соққылары оның 
сағын сындырмады, еркіне бағындыра алмады. Ол жел үрлегенде лаулап жанатын жалын-
дай өз даласында жарқырап жанған жарық жұлдызға айналып, халқының жүрегінен мәңгілік 
орнын алды. Оның дүниетанымы, оның ағартушылық уағыздары поэзиясында көркем 
сөзбен өрнектеліп жатты. «Сөз» кітабы қасиетті құрандай әлемді өзгертуге бағытталды. 
Оның шығармаларының негізгі ойы: «Біз жасаушылар емеспіз, жасалған заттар арқылы 
әлемді танып білетін ажалды пендеміз...».

Оның шығармашылығы шынайы, тартымды еді, сондықтан оны жан-тәнімен беріле 
сүйген, берілген ізбасарлары болды: Қ. Ысқақов өз ақшасына оның туындыларын басып 
шығарады. Абай мұражайының алғашқы ұйымдастырушысы және Абайтанудың негізін 
қалаушылардың бірі Ә. Бөкейханов: «Халықтың рухани байлығын, шығармашылығын 
асқақтатқан Абайдай қазақта басқа ақын жоқ» деді. Ұлы ақынның өмір жолымен М. 
Әуезов жүріп өтті. Ол «Абай жолы» роман-эпопеясында ақынның жеке өмірін ғана су-
реттемей, бүкіл қазақ даласы туралы жазды. Аты жарты ғасырдан артық уақыт бойы 
тарихтан сызылып қалған Абайдың шәкірті Шәкәрім ақынға тек ет жақын туыс қана емес, 
олардың рухани және одан жоғары жағынан байланысы мықты болды. Екеуін мәңгі 
табыстырған Абай өмір сүрген Жидебай шатқалы қазақ халқының зиярат ететін орны болуы 
кездейсоқ емес. Ұстазы мен шәкірті өмірдің қатал мектебінен өтті: Шәкәрімге қара жағылды, 
атылды; оның қолжазбалары жойылса да, дастандары халық жадында мәңгі сақталып 
қалды.

Шәкәрім-Абай ісінің лайықты жалғастырушысы ретінде бұл әлем есігін өзінше ашты: 
орыс, араб, түрік, парсы тілдерін оқыды; географияны, тарихты, жаратылыстану ғылымдарын 
физиканы, риторика-шешендік өнерді, музыканы зерттеді. Ол үшін пәлсапаның есігі Канттың, 
Шопенгауэрдың, Платонның, Спенсердің еңбектерімен ашылды. Және, оның сүйікті ісі 
әрине орыс, шығыс, еуропа елдерінің фольклоры және әдебиеті болды. Ақын – адамды 
ғылымға, ар-ожданға бала кезінен баулу керек деген ой түйіндейді. Бұл басты тақырыпты 
шамамен 30 жыл бойы зерттеп, «Үш ақиқат» кітабында жазады.

Нағыз мұсылман ретінде Шәкәрім құдайды іздеп, Мекке мен Мединеге қажылыққа 
барады, Түркия, Франция, Сауд Арабиясында болады. Стамбул мен Париж 
мұрағаттарында жұмыс істеді. Оның сол кездегі өмірге деген көзқарасының қарымтасы 
– ол бұл дүниеден түңіліп, «Диоген бөшкесінде» сияқты Шыңғыс-Тауда соңғы сәттеріне 
дейін ешкіммен қатынаспай саяқ өмір сүреді. Өле өлгенше сүйіктісіне деген ыстық сезімін 
жырлап кетті:

Кейбiреу бездi дейдi қатынынан
Туысқан, бауыр, бала, жақынынан.
Қаңғырып Толстойша өлер дейдi,
Шатасып қартайған соң ақылынан.
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Мен болсам Толстойдай, арманым жоқ,
Шатасып ақылымнан қалғаным жоқ.
Сырымды бiлетұғын сендер емес,
Өлейiн деп елсiзге барғаным жоқ.

Таза ой ойлай алмас үйде басым,
Ойсыз сiңбес бойыма iшкен асым.
Ой жемiсiн теремiн өлгенiмше,
Өсектесiн, күндесiн мейлi қасым.

Надандардың сөгуi айып емес,
Мен ешкiмге байлаулы зайып емес.
Хақиқатты жырлаған келешекте
Мерзiм болып шығуы ғайып емес.

Өткенге қарап мұңаятын ақынның өлеңдері сағынышпен өрілген. Жалпы адамзаттық 
жетістіктерге жету жолында бақытты аңсау – Шәкәрім өлеңдерінің басты бағыты. Ма-
хаббат тақырыбы – «Еңлік-Кебек», «Ләйлі-Мәжнүн», «Қалқаман-Мамыр» және басқа 
да оның мақалалары мен поэмаларының негізін құрады. Академик Қуаныш Сәтбаев олар-
ды Шәкәрім Құдайбердиевтің шығармашылық мұрасының ең елеулі қыры деп санаған.

Қазақ елінің этникалық шығу тегін зерттеумен айналысқан ол тарихтағы көп сұрақтарға 
жауап берер «Түріктердің, қырғыздардың, қазақтардың және хан әулеттерінің шежіресі» 
(1911 ж.) кітабын жазды. Ғылым мен мәдениетті тең меңгерген оның өмірлік тәжірибесі 
шығармашылығында: ол бірнеше әңгімелердің, романдардың, мысалдардың, афоризмдердің, 
жұмбақтардың, ғылыми еңбектердің авторы. Шәкәрім өзінің ұстазы секілді орыс 
классикалық әдебиетін насихаттады, А.С. Пушкиннің «Дубровский» және «Боранын», Л. 
Толстойдың әңгімелерін өлең түрінде қазақ тіліне аударады, олар жеке хат жазысып 
тұрды. Шәкәрім орыс мәдениетін және ғылымын таза көзді, толыққанды өзен деп 
бағалап, олардан тәлім алуға шақырады. Поэзия туралы ол былай деп жазды:

Патша, батыр, бай, бағлан, ел ағасы,
Өнерпаз, ойшыл, бiлгiш, ғұламасы.
Мақтанып жердiң жүзiн жалмаса да,
Кәрiлiк пен өлiмге жоқ дауасы.

Ендi өмiрдiң қызықты қай арасы,
Өлiмдi ойлап сiңе ме iшкен асы?
Оны ұмытып, өлместей өзеленер,
Әлi тiрi жүргендей түп атасы.

Абайдың мол әдеби мұрасы Қазақстан поэизиясының дамуына серпіліс берді. 
Кемеңгер Абайды оқитындар, жақтастар, табынатындар көбейді: абайтану шықты, оның 
шығармалары талданып тұрып оқытылатын болды. Солардың бірі – Ы. Мустанбаев 
(1902-1937), Жарма даласында туған, сыншы ретінде «Ақын Абай және оның филосо-
фиясы» (1929 ж.) мақаласында Абай шығармашылығына баға беріп, Абайды қазақ 
классикалық әдебиетінің негізін салушы деп атады.
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Қ. Мұхамедханов (1916 ж.) – қазақ әдебиетінде белгілі тұлға. Әке үйіне келетін 
Ш. Құдайбердиев, С. Торайғыров және белгілі әнші Ә. Қашаубаев, сондай-ақ М. Вали-
ева сияқты шығармашыл адамдардың ықпалымен оның дүниетанымы қалыптасты. 
М. Әуезов оның тағдырын ақын ретінде ғана емес, тарихшы, әдебиет, абайтанушы-ғалым 
ретінде анықтады. Қазақстан жазушылар Одағының Семей облысы бойынша уәкілеті 
Мұхамедханов дарынды жастар – ақындарға, прозаиктер мен айтыскерлерге көп көңіл 
бөлді және К. Жанатаева, А. Тәңірбергенов, Ә. Найманбаев, Ш. Құдайбердиевтің, 
А. Құнанбаев, У. Шондыбаева, А. Сабалова, И. Молдажанова, М. Даулетбаева сияқты 
ақындардың әдеби мұраларын сақтаушы болды. Абайтанушыларға ақынның бұрын белгісіз 
жиырмадан астам өлеңін зерттеу үшін берді.

1940-шы жылдары ол пьесалар қояды: 1944 жылы облыстық театрда – «Лад», 
1947 жылы «Майданнан – майданға» пьсесасын қояды. Шығармалардың басты сюжеттік 
жібі – соғыстан кейінгі жылдардағы халықтың рухани және адамгершілік күштерінің рөлі, 
қазақ зиялыларының өсуі. Алайда, оның «Абайдың әдеби мектебі» (1951 ж.) диссерта-
циясы қорғаудан өтпеді: әдебиет майданында оппозиция әлі де бар еді. Нәтижесінде, 
Қайым ағаның өзі, оның отбасы, туыстары және пікірлестер зардап шекті...

Қоғам қайраткері ретінде ол республикадағы тұңғыш әдеби-мемориалдық Абай 
мұражайын ашуға ықпал етеді. Оның «М.О. Әуэзов – семинарист», «М.О. Әуезовтің 
қолжазба мұралары» еңбектері, филологтар және ауэзовтанушылар арасындағы ғылыми 
айналымға енді.

Қ. Мұхамедханов – «Абай» журналы редакциясының құрметті мүшесі, Семей 
қаласының, Абай және Жаңа семей аудандарының Құрметті азаматы, халық ағарту ісінің 
Үздігі медальдарымен, белгілерімен марапатталған. Барлық қазақ энциклопедиясына ен-
ген. Ол – жазушы, драматург, ақын, аудармашы және Абай атындағы Халықаралық 
сыйлықтың бірінші иегері, Қазақ КСР Мемлекеттік гимнінің авторы (1956 ж.).

Абай мен Шәкәрім дәстүрін жалғастыра отырып, ол Н. Карамзиннің – «Сормаңдай 
Лиза» деген шығармасын толық өлең түрінде қазақша көркем аударып шықты. 

Қазақ халқының мәдени өміріне М. Әуезовтің әдеби мұрасы қанмен, термен кірді. 
Мұхтар Омарханұлы араб миссионерлерінің рухынан – өзіне өте ауыр еңбекті – «Абай 
жолы» тарихи эпопеясын жазуды мойнына алды. Мұхтардың әкесі – Омархан мен атасы 
– Әуез Абайдың отбасы досы ретінде Абайды жоғары құрметтеген және бағалаған, 
байырғы достықтарына, туған жерге адал бола отырып, ұлы ақынның құрметіне роман 
жазды.

Мұхтар Әуезов мектепті Абай ауылында бітірген. Мұнда қазақ әдебиетінің классикалық 
шығармасына айналған, қазақ театр өнеріне жол ашқан, жаңашыл бірінші пьесасын – 
«Еңлік-Кебекті» жазады. 1917 жылы Абай ауылында киіз үйде әуесқой-актерлардың 
күшімен алғаш рет қойылды. Соңында Ленинградта мемлекеттік университетті, Орта 
азиялық университеттің Шығыс факультеті жанындағы аспирантураны бітірген Мұхтар 
Омарханұлы ұлы жерлесіміз туралы материалды жинауға кіріседі. Ой тереңдігі, нәзік 
психология, бейнелі сюжеттер, интонациялық алуан түрлілік – ирония, лирика және басқа 
да бірқатар артықшылықтары оның күшті жазылған талантты шығармаларынан ерекше 
көрініп тұратын. «Көксерек» повесі, Ш. Айтматовтың айтуынша, «бұл көркем жетілдіру 
және идеялық біртектіліктен туған идеалды шығарма». Твардовский оның шығармаларын 
«классикалық проза»деп атады. Терең психологизммен М. Әуезов өз шығармаларында 
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Шығыс әйелінің бейнесін, оның қиын өмірін суреттейді. Өзі де сол қиын тағдырды басы-
нан кешірді: «Мен шын мәнінде өмірде көп нәрсені көрдім. Көтерілу мен құлдырау да 
болды. Мен төменді де, биікті де көрдім». Қазақ драматургиясының негізін қалаған жи-
ырма шақты пьеса авторы.

Ол Гоголь, Шекспир, Тренев, Погодин, Керонді аударған. «Райхан», «Абай әндері» 
фильмдерінің сценарийлерін жазған. Әуезов – көрнекті ғалым, абайтанудың негізін салу-
шы, қазақ және қырғыз әдебиеті тарихы бойынша монографиялық зерттеулердің авторы. 
Жан-жақты талант иесі, бірақ, ең алдымен, ол – суретші және ойшыл. М. Әуезов эпо-
сында өмір және поэзия, поэзия және өмір бір-біріне ауысып отырады. «Оның тамы-
рында ежелгі көшпендінің қаны ағады, бірақ ол көшпенділер – жауынгер, ол көшпенді 
– ойшыл». Оның өшпес көркем еңбегі қазақ мәдениетін ең жоғары әлемдік деңгейге 
көтерді, ал Мұхтар Омарханұлының өзін, қазақ халқының танымал тұлғалары қатарына 
қосты. 

Шығармашылық адамының, әсіресе жазушының тағдыры қарапайым емес. Тағдыр 
әлемдік классиканың күшті өкілі Георгий Дмитриевич Гребенщиковты да (1882-1964) 
жәй қалдырмады. Ол Алтай тайгасының Оба өзенінің жағасында Николаевка ауылын-
да дүниеге келген. «Әкем, – дейді өзі туралы жазушы, – тау-кен жұмысшысы, сырт-
тан келгендердің бірі болды. Шешем -Ертістің казачкасы болатын». Пушкиннің күтушісі 
Арина Родионовна сияқты ол да ескі аңыздарды айтып, ұлының туған тілге деген, сөз 
құдіретіне деген махаббатын оятты. Оның барлық шығармашылығы үлкен орыс әдебиетінің 
болашағы ретінде танылған болатын. Мысалы, Вячеслав Шишкин Гребенщиковты өзінен 
гөрі көбірек талантты деп айтып жүрді. Ф. Шаляпин жерлесіміздің шығармаларын «біздің 
Ресей ана туралы аңыздардың алтыны» деп атады.

Ақынға тән, адам айтқысыз нәзік жүректі лирик, ең жоғары сынамалы жазушы, 
бейнелі сөздерді табатын данышпан суретші, революцияға дейінгі салқын желдің лебімен 
Америкаға кетіп, сол жақта жазған өз туындыларын отанға деген сағынышына толтырды. 
Онда, алыс шетелде, ол Чураевка деген қонысында, өз күшімен біздің Алтай табиғатына 
ұқсайтын өзіндік әлем жасап алады – сонда Алтай жері туралы үздік туындыларын 
жазады. Осы және тағы да басқа оны отанымен байланыстыратын дүниелер, оның алты 

Г.Д. Гребенщиков П. ВасильевП.П. Бажов
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томдық драмалық және эпикалық «Чураевы» деген романында суреттелген. «Батырбек 
хандығы» (1913) повесінде автор дала көшпенділерінің салтын, қазақтардың қалай 
кедейленгенін шынайы суреттейді. Этникалық дұрыстығы, өзіне тән адамсүйгіштігімен 
айналада болып жатқан өзгерістердің бәрін көріп бағалайтын көзқарасы мен түсінігі, 
оның туындыларын әлемдік жауһарлардың қатарына көтерді. «Микуле Буянович тура-
лы аңыз» романы үшін ол Оксфорд университеті философия докторы атағын алды. 
Гребенщиковтың аты Париж, Лондон, АҚШ Құрмет кітаптарына кіргізілген.

Григорий Дмитриевичтің әдебиет саласындағы шығармашылық жетістіктерінің 
деңгейі туралы айтқанда, оны және көрнекті жазушы, ақын Иван Бунин екеуін бір 
мезгілде әдебиет саласындағы Нобель сыйлығына ұсынылғандығымен бағалауға бола-
ды. Алайда, Г. Гребенщиков жүрек қалауымен және ұлы классиктің үлкен талантын 
мойындай отырып, бас тартып, өз кандидатурасын алдыртып тастады. Кім біледі, 
мүмкін, біздің жерлесіміз Нобель сыйлығының лауреаттары тізіміне кірер ме еді. Соған 
лайық та еді: оның Шығыс әдебиетіндегі беделі өте жоғары болды.

Өлкенің талантты және атақты жазушыларының әдеби ортасы тағдырдың жазуы-
мен революциялық ауыс-түйістердің кесірінен Өскеменде уақытша өмір сүрген, баршаға 
кеңінен танымал «Малахит қобдишасы» ертегісінің авторы, революционер Павел Пет-
рович Бажовтың есімімен (1879-1950) толықты.

Ол Өскеменде ұзақ тұрған жоқ, бірақ, өз өмірінің соңына дейін Шығыс Қазақстанның 
жері туралы жақсы естеліктерді есінде сақтады. Біздің таулы Алтайдың сиқырлы 
сұлулығы оның ертегілеріне арқау болғандығына күмән жоқ. Сол себепті, оның 
шығармалары мен ертегіші ретінде өзі де, біздің әдеби ортаға тиесілі.

Көркем, әсерлі, күрделі сюжеттері сиқырлы сөзбен өрнектелген тағы бір автор өзінің 
ерекше қиял-ғажайып ертегілерімен елді алды. Ол – белгілі ғалым, танымалдығы ешкімнен 
кем емес ертегіші Александр Милентьевич Волков. Сегіз тілді білген оның білімі мен 
талантының кереметтігі сондай, ол сондай-ақ, ғалым-математик болып, Мәскеу түсті ме-
талдар институтының оқытушысы қызметін атқарды. Алайда, Волков бала кезінен қиял 
әлемінде еркін жүзді, соны одан әрмен жетілдірді және балаларға үлкен сый қылып 
қалдырды. А. Волков Өскеменде, Үлбі жағасында, қарапайым шаруа отбасында дүниеге 
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келген. Ол ескі орыс ауылына жиі барып, халық даналығы мен білімін бойына сіңіріп өсті. 
Мұның барлығы әсер алғыш сезімтал баланың қоржынын байытып жатты. Волков 
«Ғажайып шар», «Жаһан кезу», «Шеберлер», «Жазылған із», «Екі ағайынды» және 
белгілі ертегілері «Зүбәржат қаланың сыйқыршысы», сондай-ақ, «Жеті жер асты 
корольдері», «Маррондрдың отты құдайы», «Иесіз қалған қорғанның иесі» сияқты жалпы 
алғанда, жиырмадан астам ертегі кітап жазған. Оның «Жер мен аспан» кітабы ғылымилығы 
және танымалдылығы жағынан үстел үстінде тұратын астрономиялық энциклопедияға 
айналған.

ХХ ғасыр ең алдымен, қалам және ар-ождан адамдары қалыс қала алмайтын 
өзгерістердің және ірі әлемдік оқиғалардың ғасыры болды. Әлеуметтік және саяси апат-
тар, ашық соғыс алаңы, әскери патриотизм идеологиясы – барлығы ең түпкі мақсаты түрлі 
қиындыққа толы, қатал уақытта өмірдің ащы дәмін тату маңдайларына жазылған 
шығармашылық ұрпақты жетілдіру идеясына негізделген маңызды тақырыптар болды. 
Алайда, барлық қиындықтар мен ауыртпалықтарға қарамастан халық арасында өмір сүруге 
құштарлық пен жоғары рух, адамилық сақталды. Осы кезеңде Қазақстанның шығысына 
жарқын әдеби өмір тән болды. 1920-1930-шы жылдары Өскеменде «Звено Алтая» әдеби 
бірлестігі пайда болады. Біздің өлкенің көптеген белгілі ақын-жазушылары сол арқылы 
өтті. «Алтай тауы астында» кітабында белгілі историограф, өлкетанушы Станислав Чер-
ных көптеген жылдар бойы мұрағаттарда жұмыс істеп, былай: «сайлау «Звено Алтая» 
әдеби бірлестігінің алғашқы мүшелерінің рухы алдында өзімді кінәлі сезінемін, өйткені әлі 
күнге дейін оқырмандарға олар туралы жеткілікті түрде толық айтып жеткізбедім...» – 
деп жазды. 

1920-шы жылдары Алтайдағы Ертіс өңірінде жалпы әлеуметтік даму жоғарылағанда 
ақын-жазушылардың шығармашылығының рухымен қанаттанған жаңа, жас әдеби толқын 
пайда болды. Олар П. Бажов, Е. Пермитин, А. Анов, Қ. Рычков, Ж. Тотин, Б. Лапин, 
М. Иванусьев, П. Кузнецов, В. Бехли және басқалары.

Мысалы, Қ. Тотин және А. Волков пьесалар жазып, мектеп сахнасында, Халық 
үйінде сәтті көрсетілді. Оқытушылар – Е. Пермитин, Б. Лапин мен оқушылар – М. Ива-
нусьев, П. Кузнецов, В. Бехли әңгімелер мен өлеңдер жазды. Шығармашылық тарын енді 

Е.Н. Пермитин П. КузнецовН.И. Анов
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бастаған әдебиетшілер Н. Анов пен Қ. Тотин күш-жігерін П.А. Бажовпен біріктіріп, Уездік 
партия комитетінің хатшысы П. Бахеевтің қолдауымен, Қазақстанда бірінші 1921 жылы 
«Звено Алтая» әдеби бірлестігін ашты.

Әдеби бірлестік мүшелері жиналыстарында өлеңдер мен әңгімелер тыңдап, оны мұқият 
талдайтын. Олардың ішінен ең үздіктерін «Крестьянский труд», «Смена», «Степная прав-
да» газетіне, «Алтай аңшылары» журналына, сібір және одақтық басылымдарға басуға 
ұсынатын.

Бірлестік елдегі өте күрделі саяси және экономикалық жағдайда өмір сүрді: қағаз 
жетіспеушілігінен «Крестьянский труд» газеті жабылып қалды. Сонда «Алтай аңшылары» 
журналының редакциясы Новосибирскіге көшіп келіп, сонда әдебиетшілер Шығыс Қазақстан 
әдеби шығармашылығының жарық жұлдызы болған «Звено Алтая» шығармалар жинағын 
1928 жылы шығарады. Ол кезде бұл ерекше аймақ, «кержақтардың» өлкесі еді, өз діни 
сенімдерін таза сақтауды ниет еткен ескі діндегілер мұнда қоныс аударып жатты. Ресей 
астанасынан қашықта, жабайы табиғат ортасында олар өзінің қатаң ережелері, заңдар мен 
әдет-ғұрыптарын сақтап, өмір сүрді. ХІХ ғасырдың тумалары, білімді адамдар, әдебиетшілер 
өзімен халықтық салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар жайлы білгендерін ала келді. Сондықтан 
жерлестеріміздің ресейдің түкпіріндегі қоныс аударушылардың келмеске кетіп бара жатқан 
өмірі туралы жазған шығармалары – ескі діндегілер үшін баға жетпес сый болды.

Дмитрий Черепанов ескі орыс салттары сақталған ескі діншілдер ауылы Лосихада 
1907 жылы туған. Бұл ауылдың халқы табиғатынан дөрекі бірақ бейнелі сөзді тап басып 
айтатын, жандар таза, әділ және сонымен қатар – әдеттен шықпайтын қатал, ең бастысы 
– барлық жаңа нәрселерді жандары сүймейтін. Діни фанатизм қысымын жеңіп, Дмитрий 
Черепанов өзінің барлық бақылап, көрген-білгендерін «Дін езгісі» кітабында жазды. Қатаң 
тұрмыс салтының шындығы, адамдардың шақпақ тастай қатты мінездері оның мынадай 
шығармалары: «Аққан жұлдыз», «Шығысқа қарап шоқынғандар», «Бұғаудағы әйелдер», 
«Алтын түнегенде» трилогиясының негізін құрады. Тағы, революция жылдары және 
азаматтық соғыс кезінде басынан кешкендері «Комиссар» және «Тау» повестерінде жа-
зылып, оның құжатқа негізделген әдеби жанры анықталды. Ұзақ жылдар бойы жазушы 
Қазақстанның шығысында әдеби процестің іргетасын қалап, нышаны болды. Көптеген 

А.М. Волков Н.М. Анисимов Н.С. Герасимов
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жылдар жергілікті жерде социализмді орнату кезіндегі таптар арасындағы қиян кескі 
күрес туралы мақалалар, әңгімелер, очерктер жазды. Оның өзі асқан құмарлықпен сүйетін 
өлкенің, Алтайдағы Ертіс маңы табиғатының даңқын шығарған соңғы аққудай өлеңі 
«Қоштасу сағаты» шығармасы болды.

Отызыншы жылдары Санкт-Петербургтен Өскеменге келіп тұрған жылдары Нико-
лай Иванович Ановтың шығармашылық өмірі жарқ еткен метеордай ұшып өтті. Жаңа 
уақыт тезінде жақсы көрінген оның өткен кезді саралай білетін өзіндік талантын, жаңа 
совет әдебиетінің негізін қалаушы М. Горький бірден байқады. Жазушы Н. Ановты 
«Красная новь» журналына жұмысқа шақырды. Онда Анов өзінің тарихи курделі туыны-
дысы «Юность моя», «Интервенция в Омске», «Выборгская сторона» және «Ақ-Мешіт» 
трилогиясын, сондай-ақ Абай атындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы берілген 
«Каширская легенда» романын жазады. 

Павел Кузнецов (1909-1068) белгілі мән-жайларға байланысты өз шығармаларын аз 
жазған білімді, ерекше таланттылар қатарына жатады. Білгір, ақын және прозашы жан 
жылуын Жамбылдың және басқа да қазақстандық ақындардың өлеңдері мен шығармаларын 
аударуға арнады. П. Кузнецовтың аудармалары, мамандардың қорытындысы сай, сөз 
құрамы, әсіресе құштарлық пен әуезділігі, бейнелілігі және дала темпераментін тап басып, 
толық бере алғандығы бойынша түпнұсқаға ең жақыны. Кузнецов қазақ авторлары мен 
орыстілді оқырмандар арасындағы жолсерік болды. Біздің жазушылар М. Әуезов, С. 
Мұқанов, И. Шухов, С. Марков, В. Иванов, Ю. Домбровскийлерді ол «Литературный 
Казахстан» журналына тартты. Алғашқылар дың бірі болып ол Ш. Айтматовтың талантын 
қолдады. Табиғатынан жылдам және көпшіл П. Кузнецов көп аралап, адамдармен 
кездесіп, солардың өмірлерін сырттай бақылап, зерттеу жүргізіп, шынайы жазғанды жақсы 
көрді. Автор біздің уақытта маңызын жоғалтпаған «Самарка тағдыры», «Алтайдағы қыз», 
«Нор-Зайсан шамшырақтары» және көптеген жүздеген жақсы очерктер, мақалалар 
қалдырды.

«Планетаның ұлы адамдары» анықтамалығына Жарма ауданының Мариновка ауы-
лынан Әди Шәріповтың (1912 ж. т.) аты енгізілген. Ол тағдыры аңызға айналған адам: 
соғыс жылдары Белоруссия партизан отрядын ұйымдастырды, партизандар бригадасы 
комиссарының орынбасары болды. Ленин, Даңқ, Қызыл Жұлдыз ордендерінің және 16 
медальдің иегері. 1963 жылы Қазақстан республикасы білім министрінің орынбасары бол-
ды, филология ғылымдарының докторы, Қазақ КСР еңбегі сіңген мұғалімі. 1966-1971 
жылы Қазақ ССР ҒА әдебиет және өнер институтының директоры.

Өмірінде шығармашылығы басты орында болды: «Партизандар қызы», «Достардың 
құпиясы», «Әке ескерткіші баурайында», «Бір ішіктің тарихы», «Сахара қызы» және басқа 
да көптеген повестер, әңгімелердің авторы. 350-ден артық ғылыми-публицистикалық 
мақалалары жарық көрген. Оның сценарийі бойынша түсірілген «Орман тарихы» фильмі 
Қорғаныс Министрлігінің жүлдесін алған. Басты тақырып орыс халқы мен қазақ халқының 
достығын насихаттауға бағытталды.

Шығыс Қазақстанның әдеби өмірінде ерекше орынды Ұлы Отан соғысына 
қатысушылар алды. Кеше ғана мектеп, институттарды тәмамдаған ұлдар соғыстың отты 
жылдары арқылы өтті. Сондай-ақ, олардың сұрапыл майдан жайлы жазған романдары, 
әңгімелерінің кейіпкерлері де жауынгерлік саппен өтеді. Тыл тақырыбы кеңінен ашылады 
– тылда еңбек етіп, өмір сүрген адамдар тірі қалу үшін қиын және қауіпті жағдайларда 
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өмір сүрді: жасөспірімдер, ұлдар мен қыздар, әйелдердің өмірі – күні-түні цехтар мен 
зауыттарда, жұмыс станогының қасында өтіп жатты. Бірақ барлығы бірге еді: авторлардың 
шығармалары осы кезеңдегі толқынның отансүйгіштігіне, туған өлкеге деген 
сүйіспеншіліктеріне арналды. Және барлық жерде Ертіспен Алтаймен байланысты кедей, 
бірақ жарқын балалық шақ, ауыл өмірі және қуаты артып, салынып жатқан құрылыстар 
мен зауыттар жайлы жазылды.

Асубұлақ елді мекеніндегі жұмысшылар кентінен шыққан жерлесіміз, белгілі жазушы 
– Қасым Қайсеновтың әскери романдарында бұл туралы ерекше жазылды. Өзінің ерекше 
ерлік жолы туралы әңгімесі соғыс тақырыбына арналды. «Жау тылында», «Жас парти-
зандар», «Өлім құрсауынан», «Днепрде» кітабының әрбір беті батырлық тарихын еске 
салады. Қалба, Алтай жерінде туған жерлесіміздің шығармалары қазақ әдебиетінде Отан 
қорғаушылардың ар-ождан және ар-намыс шежіресі, ең алғашқы әскери мемуар болды. 
Қайсеновті – кейде қазақ Кузнецовы деп атайды – батыр барлаушы болды, сонымен 
қатар, неміс әскери комендатурасында гитлерліктерді қорықпай қырып салды. Біздің 
ақын Михаил Чистяков осы батыр барлаушыға «Дала қыраны» поэмасын арнайды. Қасым 
Қайсенов – қазақ жеріндегі ар-намыс пен ерліктің үлгісі болды. Қазір (бұрынғы Киров 
атындағы) парк аумағында мұражайы ашылды, онда батыр барлаушы-жазушыға орын 
бөлінген; Өскемен қаласы көшелерінің бірі оның есімімен аталады.

Майдан тақырыбын ғана жазатын авторлардың әскери гвардиясымен Үлкен Нарын 
ауылының тумасы, белгілі жазушы Николай Горбачев бірлесе еңбек етті. Ол әскери туын-
дылары – «Тірек нүктесін беріңіз», «Соққы күші», «Шайқас» трилогиясы үшін М. Горь-
кий атындағы Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. 

– Иә, сіз бұл кітаптарды оқымаңыз, онда ракета, техника, әскерилер туралы! – 
дейді ол бізге, жерлестеріне. – Жақында туған жер туралы жазамын, онда менің барлық 
жан-дүнием болады.

Николай Горбачев туған жері, оның әлеуметтік тыныс-тіршілігі мен жерлестерінің 
өміріне арнаған «Белые воды» романына он жылын арнады: оның шығармаларының әрбір 
беті туған өлкесі үшін мақтанышқа толы және сонымен бірге онда өз халқының ұмытылмас 
ауыр тағдырын көтерді... Оның «Берғалы» және «Қорғасын» кітаптары жұмысшы Лени-
ногорск туралы... Николай Андреевич өз туған жағына жиі келіп, кездесіп, сөйлесіп, өзінің 
туған жеріне, адамдарға сүйіспеншілігін жылы сөздерімен бөлісіп, пікір алмасатын. Оның 
жазушылық қаламақысына ауылында мектеп салынды, жазушы өзінің жеке кітапханасынан 
кітаптарын сыйға тартқан.

Туған жердің сиқырлы әсері – бала кезде шалғындағы таңғы шықтың бір тамшысын 
ұрттағанның өзінен бастап өмір бойы жаныңнан қалмайды. Кейін тек қана соны ойлайды: 
ойы туындылары – барлығы, дүниеге келген өлке туралы. Туған жердің сиқырлы уысы-
нан шыға алмағандардың қатарына белгілі Ефим Пермитин жатады. Ертісте туып-өскен 
ол, Мәскеуде тұратын, бірақ ол жастық, жүрегі мәңгі осында, кіші отаны Шығыс Қазақстан 
мен Ертістің жағасында қалған, өмір бойы адал боп қалды. Е. Пермитин өз отанының 
өткені туралы нәзік және асқан ілтипатпен әңгімелейді: табиғат туралы, Өскемен қаласының 
Ертісінен балық пен аң аулаған кездері жайлы: «Қандай бір жарқыраған кеңістік! Сондай 
бір керемет ел! Таулар, ормандар, кең дала – шегі жоқ...». Оның кейіпкерлері, әртүрлі 
адамдар, олар автордың өзі сияқты үлкен әлеуметтік сілкіністер кезінде өмір сүреді, бірақ, 
Алтайдың алқызыл күнінің алауына және таудың қатқыл жүзіне ғашық еді. Оның 
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романында біздің аталарымыз өмір сүреді 
және «Тау қырандары», «Алексей 
Рокотовтың өмірі», «Аңшы жүрегі», 
«Құмарлық» шығармаларында әрекет етеді 
– бұл біздің өлке, Ертіс өңірі, Алтай. 
Кітаптарының барлығы өмірбаяндық. 
Қаламыздың көшелерінің біріне, бүгінде 
Ефим Николаевичтің есімі берілді.

 Жерлес жазушылардың эпикалық кар-
тасына ардагерлерден ең жарқын, неше 
буынға қадірлісі, ірі алтай жазушысы Анато-
лий Иванов келеді (1928-1999).

Шемонаиха – оның кіші тағдыры, – 
«Вечный зов» (Горький атындағы РСФСР 
Министрлер Кеңесі Сыйлық ақысы және 
Қазақстан Жазушылар Одағы, КСРО) 
және «Тени исчезают в полдень» (көпсериялы 
фильмдер сценарийі үшін мемлекеттік 
сыйлық) атақты романдарындағы оның 
кейіпкерлерінің тағдыры.

«Шантара – бұл менің отаным. Осында тудым, осында көктемде жыртылған жердің, 
жазғы шалғындардың, күннің ыстығына қызған тастың иістерін ажыратуды үйрендім», – 
деп жазды А. Иванов. Мәскеулік жазушы туған Шантары – Шемонаиха ауасымен демалуға 
– иә, таудың жылы етегінде туған-туыстарымен және бала кездегі достарымен кездесуге 
келетін кездері болатын.

Туған жерге деген сүйіспеншілікке толы жазушы жүрегінің соғысын бүкіл әлем естіді, 
оларға біздің өлкені сыйлады. Өзінің шығармаларымен А. Иванов әлемдік мәдениет даңқын 
асырды. Орыс рухының жанын және қаталдығын, күші мен сұлулығын ерекше күшпен 
ашты. Тақырыптың эпикалық қыр-сырын, өз уақытының кейіпкерлерінің мінездерінің нәзік 
қылын шертіп, тағдырларының шырмалған жібін шебер тарқатқан А. Иванов тарихтан өз 
орнын алды. Оның есімі М. Шолоховпен қатар тұруға лайықты.

А. Иванов – Социалистік Еңбек Ері, «Молодая гвардия» әдеби-көркем журналының 
редакторы, Мәскеу жазушылар ұйымының және КСРО жазушылар Одағы басқармасының 
хатшысы болды. Қазір оның туған Шемонаиха қаласында орталық қалалық бақта 
жерлесіміздің ескерткіші тұр.

А. Ивановпен бір әдебиеттің ұрпағы, жазушы, драматург Қалихан Ысқақов (1935 ж. 
т.). Туған жері – Катонқарағай ауданы. Кішкентайынан өзі туған жерге тер төгіп, еңбектің 
қадірін біліп өсті. Үлкен сүйіспеншілікпен Отан тақырыбына өзінің шығармашылық еңбегін 
арнайды: «Бұқтырманың сарыны», «Мизам шақ», «Ағайын», «Биік самырсындар», 
«Үндемес» романы. Олардың көпшілігі орыс, өзбек, татар, тәжік тілдеріне аударылған. 
Оның сценарийі бойынша «Қар арасындағы жаз» және «Мың шақырым жол» фильмдері 
түсірілді. Ал, Ә. Таразимен бірге жазған «Әжемді іздеймін», «Апа- апатай», «Жаке-Жа-
кетай» пьесалары театрларда сәтті жүріп жатыр. Драматургтің ең елеулі туындысы – «Таңғы 
жаңғырық» М. Әуезовтің «Боранды түнде» повесінің сарыны бойынша жазған еді. Қалихан 

Суретте: солдан оңға қарай Н. Пет-
ров, Н. Горбачев и С. Черных
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Ысқақов – Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының және Ғ. Мүсірепов атындағы сыйлықтың 
лауреаты. И. Бунин, А. Чехов, повесі – А. Куприннің, Л. Толстойдың әңгімелерін қазақшаға 
аударды.

«Шығыс Қазақстан бүкіл әлемге Иванов арқылы танылды, ал, Петров оған қалай 
төтеп бере алады?!» – деп сұрақ қойылған...

Владимир Николаевич Петров соғыс алдындағы жылдары Шағын Үлбі бөгеті салынған 
тайгалық Кіші Үлбі ауылының тумасы. Ұшқыш болуды армандаған. Бұрынғы Одақтың 
үлкен қалаларына барып, Харьков байланыс училищесі және Жоғары әскери-педагогикалық 
институтын, түнгі ұшқыштар дайындайтын Мичуринск әскери авиамектебін бітірген. Әскери 
тарихшы болды, Кеңес Одағының Маршалы А.А. Говоров атындағы әскери академияда 
сабақ берді. Өз шығармашылығын әскери тақырыпқа арнады: бірінші, оның «Батальон 
шабуылға шықты» кітабы жарық көрді және келесілері «Зымыран аспанды күзетеді», «Өз 
қанатыңа сен», «Экрандар дабылды жыпылықтағанда» және басқа да отызға жуық 
кітаптары, повестер мен әңгімелері ашық аспанды тілгілеген дабылдай болды. Бірақ, таулы 
өлкеде туған алдыңғылар секілді, В.Н. Петров та жерлес жазушылардың қалыптасқан 
дәстүрінен әрі кетпеді. Ол кенді алтайлықтардың өмірі туралы «Единая параллель» трило-
гиясын жазады. Бірінші «Мойыл» романында автор кенді Алтай, соның ішінде Кеңестер 
Одағы өмірінде маңызды орны бар бөгет салып жатқан еңбеккерлердің оқиғалары туралы; 
Алтай кентіндегі адамдардың әдеттері мен мінездері туралы айтады. Шүлбі, Бұқтырма, 
Кедровка, Авдотьина шөлі сияқты бала кезінде болған таңғажайып жерлерді таза және 
жаңаша қырынан ашады. В.Н. Петровтың кітаптары Болгария, ГДР, Румыния, Украина 
және Молдавияда кеңінен танымал болды. Ол А. Фадеев атындағы сыйлықтың лауреаты. 
Сондай-ақ, дәстүр бойынша әдебиеттегі алдыңғы буын сияқты Владимир Николаевич 
«үйге» жиі келіп және Өскеменде өз әріптестерін міндетті түрде аралайтын. Айтпақшы, осы 
жолдардың авторы мен де көптеген жылдар бойы осы жазушымен достық қарым-қатынаста 
болдым.

Әр жолы біздің қалаға келгенде, ол бізбен, өз жерлестерімен кездесе отырып, өзінің 
туған өлкесіне деген құштарлығының жетегінде жүріп, астанадағы өмірі жайлы айтып беретін.

Шығыс Қазақстан облысы әдеби өмірінде белгілі қазақстандық ақын Михаил Ивано-
вич Чистяков 20 жылға жуық басқарған әдеби бірлестік қомақты рөл ойнады. Қаншама жыл 
ол басшылық еткен әдеби бірлестік осы жылдар ішінде, көптеген ақындарға жол ашты, 
әдеби шығармашылық шеңберіне көптеген прозаиктерді тартты, олар, әрине, содан кейін, 
әдебиетте өздерін дәлелдеп кетті.

Соңғы жылдары әдеби өмір мінбелеріне Мария Карповна Бельская романдар және 
повестерімен шықты, оның тамаша туындылары өлке тарихы туралы, кедейліктері қажымас 
қайратын сындыра алмаған қарапайым адамдардың өмірі туралы болды. Қазақстан 
Республикасының он жылдығына арналған «Тағдыр» романында Ұлы Отан соғысының 
қатысушысы Мұхамет Шаяхметов әділдік пен жауапкершілік сезімі жоғары, жауынгер және 
еңбеккер автор соғыстан кейінгі жылдары жерлестеріміздің қиын өмірін көрсетті. М. Шаях-
метов, М. Бельскаяның кітаптарының әсіресе, ХХІ ғасырдың жастары үшін үлкен танымдық 
мәні бар.

Өз жерінің сұлулығына тамсанған адамның кедейлік пен еңбектің қамытын арқалап 
жүріп, өмірлік тәжірибе жинақтағаннан кейін жерлестерінің еңбек жолын саралап, жылдар 
өткен соң, өз сезімдерінің күші мен қуатын шығармашылықтың кең де таза ән арнасына 
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бұратындығына мысалдар көп. Солардың қатарына белгілі жазушы Александр Иванович 
Егоров та жатады. Тайга ормандарының жабайы сұлулығына, тайга самырсынының күңгірт 
бейнесіне, Тұрғысынның асау көбікті шуына елітіп, соны жас жауынгер соғыс жылдары 
өзінің жүрегінің түкіпіріне сақтап, алып жүрді. Ал, бейбіт уақытта өзінің балалық махаббатын 
«Тұманды қайың», «Тайга одиссейі», автобиографиялық «Тайга тұтқыны» романдарына 
арқау етіп, тамаша кітап беттеріне түсірді. Прозашы өзі және поэзиясы туралы талантты 
жариялады. Қалалық әдеби бірлестікті (1999-2009 жж.) басқарды. 2000 жылы оның 
қатысуымен жаңа әдеби-көркем «Восток» журналы шығады. 

Алтай сұлулығын алтын жалатылған қабылдау сезімі арқылы ірі планмен шығарған 
шығармаларының романтизмі оны, А. Егоровты Алтай ғана емес, Қазақстанның көрнекті 
жазушыларының қатарына қосты.

Үлкен Әдебиет жүргізу ісіне үлкен үлесті Шығыс Қазақстан облыстық партия 
мұрағатында көптеген жылдар бойы жұмыс істеген КСРО жазушылар Одағының мүшесі 
Станислав Черных енгізді. Мұрағаттарға кіру мүмкіндігі болғандықтан, Станислав Евгенье-
вич өзінің «Ертіс жағалауынан», «Бір, бірақ жалынды құмарлық» және басқа да жинақтарында 
өлке және жаңа Кеңестік мемлекеттің дамуына үлес қосқан бірқатар әдебиетшілер, Алтайдың 
адамдары туралы айтады. С. Черных бұрынғы Одақтың қалаларын көп аралап, өтіп бара 
жатқан буын – көрнекті әдебиетшілермен, олардың туыстарымен жеке кездесті, атақты 
жерлестердің өмірбаяндық мәліметтерін жинап қайтты. Кездесулерден алған әсерлері мен 
мәліметтері туралы басында М. Чистяков, кейін осы жолдың авторы басқарған Өскемендегі 
облыстық әдеби бірлестігінің мүшелері, әріптестерімен бөлісті. Станислав Евгеньевичте біздің 
танымал жерлестеріміз туралы көп материал болды, осыған байланысты, әрине, көптеген 
жоспарлары бар еді, олар, өкінішке қарай, аяқтай алмай кетті. Лениногордегі Юрий Антро-
пов «Перевал» және «Ивановский кряж» романдары мен көптеген повестер және әңгімелерінің 
авторы, Алтай тауларында туып, бұл орындарды бойлай және кесе-көлденең соқпақ жол-
дармен жүріп, таулардағы асулардан асып, армансыз аралаған геолог ретінде Риддердегі 
қоныстарды зерттеп, еңбектен арқалары жазбай, қиындықтан көз ашпаған еңбеккерлердің 
(солардың бірі өзі), тұрмысы мен мінез-құлықтарын ерекше суреттеді. Жазушының 
кейіпкерлері – жай, қарапайым, еш сатылмайтын, өз еріктері өзінде болған адамдар. Бүгінгі 
күні, Шығыс Қазақстанның әдеби өмірінде ешкімге ұқсамайтын, шығармалары әдебиет 
ғибадатханасында жарқырап жанған шамға тең тұлғалар бар. Олардың қатарында бірінші 
болып – Оралхан Бөкей мен Роллан Сейсенбаев тұр.

Ұлы ғажайып сөз шебері О. Бөкеев тыныш ауар райы болғанда Мұзтау көрініп тұратын 
Шыңғыстай (Оңтүстік Алтай) ауылында туған. Осы шың сияқты оның кітаптары, әрбір 
жолы және ойлы сөзі, барлығы стильдік ерекшелігімен көздеген нысанаға дәл тиетін. Оның 
«Қамшыгер», «Үркер», «Мұзтау», «Қайдасың қасқа құлыным», «Найзағай ізі» 
шығармаларындағы кейіпкерлер – қарапайым табыншы, механизатор... Оралхан прозасында 
жақсылық пен жамандық туралы, адамдар туралы ой толғайды. Жазушы талантына әлем 
таң қалды: немістер, словактар, болгар, ағылшындар, венгер, араб, қытай және жапон 
оқырмандары оның шығармаларын өз тілінде оқыды. Оның шығармасы бойынша спек-
такльдер қойылған. «Кербұғы» повесі бойынша фильм түсірілген.

О. Бөкеев – үш әдеби сыйлықтың лауреаты.
Таланттар айнасында бейнесі көрінген басқа адамның бірі – Роллан Сейсенбаев Семей 

қаласынан. Ерте бала кезінен Абай жерінің ауасын жұтып өскен ол, шығармашылық 
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ізденіске толы бүкіл өмірін шығармашылыққа арнады. Роланның әдеби талантын белгілі жа-
зушы Г. Марков бірден байқады және оны Мәскеуде Жоғары әдеби курстарға оқуға шақырды.

Оның шығармашылық қорын көп жанрлы калейдоскоп деуге болады: «Өзіңді тап», 
«Айырықта», «Түнгі диалог» әңгімелер мен повестері: «Соңғы қар», «Абырой», «Әлем қираған 
күн», философиялық романдары: «Адасқан айқай», «Қашу», «Ешқайда апармайтын баспалдақ», 
«Шайтанның тағы», «Шөлдеу» – эссе, пьесалар. Р. Сейсенбаев – ұлттық және халықаралық 
сыйлықтар лауреаты, Дүниежүзілік өнер және мәдениет академиясының академигі, шетел 
классиктерінен басқа талантты жерлестердің шығармаларын басатын Қазақстандағы тұңғыш 
әдеби альманах «Аманатты» бастаушы болды.

Қаны бойынша ұлы Абай руынан, ол өзіне Абайды шетелге таныту міндетін алды. Лон-
донда Роллан Сейсенбаев Абай мұражайын құрған. Жыл сайын ол әлемнің түкпір-түкпірінде 
әртүрлі елдердің ғалымдары мен ақындар қатысқан Абай поэзиясымен байланысты фести-
вальдар өткізеді. Жеке баспада оның кітаптары 17 тілде шығарылады. 1999 жылы оның ба-
стамасы бойынша Семей қаласында Халықаралық Абай клубы ашылған.

Өлкенің әдеби даңқын асқақтатқандардың бірі Медеу Сәрсекеев Абай жерінің 
топырағында – Қайнар ауылында құдайдың қалауымен дүниеге келген. Бұрынғы инженер 
ерекше талантты болып шықты, бірақ табысты прозашы, ойлы және бақылаушы маман – 
қазақ фантастикасының пионері болды. Оның повестері бірінен соң бірі жарық көреді: «Бұрын-
соңды болмаған сәуле», «Көрінбес көлеңке», «От және атом», «Жетінші толқын», сондай-ақ 
жұмыс адамы туралы «Жарылыс» елеулі романының негізінде облыс орталығындағы (Өскемен 
Қаласы) Қорғасын зауытындағы оқиғаларды алды. Г. Марков романды еңбек тақырыбы 
көтерілген шығармалардың ішіндегі ең үздіктердің бірі ретінде бағалады.

1980 жылы «Молодая гвардия» (Мәскеу) баспасында тамаша адамдар өмірі (ЖЗЛ) 
сериясы бойынша жазылған оның «Сәтбаев» кітабы шықты. Медеу Сәрсекеев қазірде бұл 
сериядағы бірінші қазақстандық автор. Кітап – тағдыры қилы соқпақтардан тұрған, академик, 
ірі ғалым, мемлекеттік адам туралы. Медеу драматургия саласында да өз қолтаңбасын 
қалдырды – театр сахнасында оның «Шыңғыс аңызы» драмасы қойылып, «Жарылыс» ро-
маны және « Жылқышы» повесін жазды. Жақында белгілі тарихи тұлғалар әртүрлі батырлар, 
ақындар, жыраулар туралы Тарақты және Қаракесек руының шежіресі шықты.

Өскемендік Б. Щербаков – танымал натуралист-жазушы М. Зверевтің қазақ стандық 
ізбасары. Ғылым кандидаты, орнитолог, көптеген жылдар бойы Шығыс Қазақстан және 
іргелес аумақтардың табиғи ерекшеліктерін, орнитофаунаны зерттеді. Тұтастай алғанда, 130-
дан астам ғылыми мақалалардың және өзі жазған немесе өзінің қатысуымен жазылған 20-дан 
астам кітаптың авторы. Шығармалары лирика мен адам психологиясының нәзік толқындарына 
толы. Натуралист көзқарасымен жазылған адам мен табиғаттың байланысына құрылған 
философиялық ой толғамдары бар. Б. Щербаков шығармаларының тақырыбы – адам мен 
табиғаттың диалогынан тұратын үйлесімділік пен қақтығыстарға толы мәңгі диалог. Қазақстандық 
және таяу шет елдердегі оқырманға «Тірілген тәндер», «Жол ұзындығы», «Еске алу шөбі», 
«Жасыл үй», «Өзіңізге тоты сатып алыңыз», «Абайға жол», «Менің планетам – Қазақстан» 
кітаптары мен «Шөл әміршісі» ертегісі және басқа да кітаптары белгілі... Оның қаламынан 
көптеген әңгімелер, очерктер, эссе, повестер, ертегілер шықты. Оның мектеп жасындағы 
балаларға арнаған «Старуха-Скрипуха» экологиялық пьесасы Қазақстанда қойылған.

Автор республиканың шығысында қорықтар мен қаумалдардың құрылуына мұрындық 
болды. Кенді Алтайдағы көл (озеро Щербакова) және ақселеудің бір түрі оның есімімен 
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аталды. Педагог. Сегіз жыл бойы облыстық 
әдеби бірлестік төрағасы болды. Сондай-
ақ, бірнеше жыл Қазақстан жазушылар 
Одағының Шығыс Қазақстан облыстық 
бөлімшесін басқарды, «Восток» және 
«Ертіс» әдеби-мәдени, қоғамдық журна-
лының құрылтайшысы және бас редакто-
рының орынбасары болды.

Шығысқазақстандық оқырманға ақын 
– жазушылар – натуралистерден Черем-
шанка жұмысшы кентінде тұратын Нетисов 
Владимир мен Зырян қаласынан Лухтанов 
Александр жақсы таныс. Екеуі де фотосу-
рет шеберлері, көптеген жылдарын туған 
өлкеге және одан тыс жерлерге саяхатқа ар-
нады. Олардың әрқайсысында шамамен 10 
кітаптан бар, онда табиғат байқаулары ба-
яндалады. В. Нетисов – «Табиғатпен кез-

десу», «Бояу қорапшасы» кітабының, А. Лухтанов – «Лесная пристань» кітаптарының 
авторы. Жазушы-натуралис тердің әңгімелері танымдық және терең лирикаға толы. Со-
нымен қатар, В. Нетисов және А. Лухтанов – өз шығармашылығын табиғат сұлулығына 
арнаған тамаша суретшілер.

Мамандығы – музыкант Владимир Николаевич Шапко – «Ауылдағы қалашық» 
кітабының авторы. Ол 1940-1950-ші жылдары өзінің балалық шағын өткізген Өскеменді 
библиографиялық тиянақтылықпен және махаббатпен «Ауылдағы қалашық» деп атады. 
Владимир Макарович үлкен суретші ретінде өмірлері Ертіспен байланысты адамдардың 
тыныс-тіршілігі туралы айтты. Кітаптың тарихи маңызы бар. В. Шапко – бұрынғы Одақ 
және қазіргі ТМД журналдарында жарияланған көптеген повестер мен әңгімелердің 
авторы.

ХХ ғасырдың 80-шы жылдарындағы жас ұрпағына Қызылорда қаласынан келген 
дарынды, сан қырлы прозашы, публицист, драматург, сценарист Серік Байхонов жатады. 
Саяхатшы, халық дәстүрлерінің және тұтастай алғанда Қазақстан табиғатының, 
географиясының білгірі. Жазушының ғылыми дәрежесі жоқ, бірақ білім мен халық 
даналығының үлкен қайнарын жинақтай білді. Оның «Сал маусымы», «Аралды құтқару», 
«Бетпақдала», «Киік» кітаптары кеңінен танымал. Серік Мүслімұлы табиғат туралы 
мәліметтерді жинақтаушы ғана емес, оның қорғаушысы болды. Бұл оның қазақ тіліндегі 
«Қызғылт сырласу» кезекті кітабында айқын көрінеді. Жазушының жоспарлары шексіз. 
С. Байхонов – «Ақ Ертіс» немесе «Ертіс» өңірлік журналы бастамашыларының бірі, 
Қазақстан жазушылар Одағы сыйлығының лауреаты.

Күтпеген жерден жазушылар ортасына Павел Пивоваров кірді: оның өткен жылдардың 
тарихи материалдары бойынша жазылған «Оборотни», «Батыл қылмыс», «Пикантные 
истории» атты үш кітабы өз оқырмандарын тапты. Павел Савельевич – Ұлы Отан 
соғысына қатысушы, «Ардагер» қорының құрылтайшысы, соның арқасында жергілікті 
авторлардың кітаптарын мезгіл-мезгіл шығарып отырды.

В. Нетисов, Б. Щербаков, А. Лухтанов



201ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

Әдебиетте, өмір прозасында әрдайым мына зулаған әлемге тән, поэзияның асқақ 
сөздеріне, құштарлыққа орын бар. Онда сөз сиқыршылары өз сезімдерінің сұлулығын ғана 
емес, барлық өңірлік оқиғалардың этикасын бере білді. Ақын жүрегі – уақыт жанасқанда 
дыбыс шығаратын, тартылған сым сияқты. 

Қазақ халық шығармашылығында ақындардың поэтикалық шығармашылық 
шеберлігінің орны ерекше. Ол күші мен сұлулығын ерекше күшті, табысты ағынымен 
жинақтады. Және, бәлкім сондықтан қазақ даласында сөз құдіретінің ойы мен нысанын 
өз құдіретін білетін, ішкі ойын сөзбен зерлеп, нысанасына дәл тигізе білетін, суырып сал-
ма айтыс ақындарынан артық аса маңызды мектеп болған жоқ. 

Халық тамаша ақын-импровизатор Әсет Найманбайұлын ұмытпайды. Оның аты мен 
даңқы Шығыс Қазақстаннан Жетісуға, Алтайға дейін (1867 ж. т.) және бүкіл оңтүстікке 
қарай жетті. Медреседе жүргенде Мақаншыдан келген ұл өз әңгімелері мен өлеңдерін 
шығарады да әнші атанады. Болыс билеушісі Әлімғазы Әсетті өзіне тартты: бозбала таза 
дауыспен өзінің туған жері Тарбағатай таулары туралы және «Еркем-ай», «Қаракөз» де-
ген өз шығармалары айтты. Ақынның дарындылығы туралы дақпырт өзінен бұрын жүрді. 
Ақындар айтысы болып, онда Әсет атақы Рысхан қызбен айтысты. Ол үш поэзиялық 
жұмбақ жасырды, Әсет шешті! «Үлкен Ардақ», «Кіші Ардақ», «Зулхия» және «Мәлике 
қыз» сияқты танымал әндерді шығарды. Бірақ оның руы Қытайға көшіп, ақынның өміріне 
мұң әкелді. 

Дүниенің аз тоятын көптей көріп
Қызығын торғай қуған тұрымтайша
Кеудемде асыл сөзім шірімесін,
Бермеген малдан зекет сараң байша 

Жан-жақты ақын Әсет Найманбайұлы өлең, ән, эпиграммалар шығара берді, жоқтау 
құрастырды. «Салиха мен Сәмен» және «Үш қыз – жетім қыз» ертегісінің, «Мың бір 
түн» поэмаларын Әсет шығарған. «Евгений Онегинді» қазақ тіліне аударған.

1900 жылы Шыңғыс тау етегінде туған ақын Шәкер Әбеновтың тағдыры тек талан-
тымен ғана емес, мұңдылығымен ерекшеленді. 16 жасында оның алғашқы өлеңдері 
«Айқап» журналында жарияланады. Шындықты жазғаны үшін Шәкір түрмеге қамалып, 
жазаланды. Содан кейін ол Қазақстанның ғылым Академиясында халық ақындары 
қолжазбаларымен жұмыс жасайды, Ж. Жабаевтың әдеби хатшысы болды. Қуғынға 
ұшырайды. Ұлы Отан соғысының басында өз еркімен майданға аттанады. Жарақат алған. 
Соғыстан кейін қайтадан лагерьге айдалады. Үйге 1960-шы жылдардың басында қайтады. 
Ерекше дарынды Шәкір айтыс өнерінің көрнекті ақындары ізбасарына айналады. Акаде-
мияда Сабырбай, Дулат, Жанақ, Түбек ақындардың мұраларынан қор құрады. Өз 
тәжірибесін орыс және шетел классиктерінің әлемдік мәдениет даналықтарымен үнемі 
толықтырып отырады. Ол Шығыстың классикасына жақын, жоғары тұрған «Ләйлім-
Мәжнүн» дастанының, сондай-ақ, «Кейпін Батыр», «Ортақ Арал» және басқа да эпикалық 
шығармалардың, «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» поэмасының авторы. Оның сатиралық 
шығармалары халық игілігіне айналған. Әбенов шығармашылығы – ашылмаған көмбе...

Жарма даласының ұлы мақтанышы – әнші, ақын, әдебиеттанушы, филология 
ғылымдарының докторы – осының барлығы Тұрсынхан Әбдірахманованың ауыз толты-
рып айтарлық қасиеттері. Өз туған жерінің ауасы мен даласының топырағынан 
жаратылғандай оны жұмыс үстелі сарқылмас өлеңдер ағыны, монографиялар, әнге толып 
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жататын. Жарма өлкесінің ақындық даңқын Иманбазар Қазанғапұлы толықтырады: оның 
екі лирикалық жинағы пен «Ани-бал» поэмасы жеке кітап болып жарияланады. Және Жар-
ма ауданында тағы ақын Тұрлыхан Хасеновтің өлеңдер және поэмалар жинақтары да 
жарыққа шығады. Оны шығармашылық ізденістеріне С. Сейфуллиннің өзі батасын берді. 
Алайда, саяси қуғын-сүргін Тұрлыханды ыстық кезде шабылған жас шөптей қиып түсті, 
ақын-жерлесіміздің үзілген әнін басқа ақын-импровизатор – Қалихан Алтынбаев 
жалғастырды. Ол шамамен 30-ға жуық айтысқа қатысып, жеңіп шықты. Өлең жолдарымен 
таралған сөздің мәңгі жасарын Қалихан білген. Ол: «Дала-Бесік» және «Қиял қанатында» 
екі өлеңдер жинағын шығарды.

Жарма даласының поэтикалық үні қарқынды шықты және Ертіс маңы, Семей өлкесінде 
көп дауысты хорына қосылып, әрі қарай тарады. Сонымен ғасырдан астам уақыт бұл жер-
де Абай Құнанбаевтың мызғымас рухымен қанаттанғандар Ұлы поэзия бақшасын одан 
әрмен жайнатты. Тамаша бақшаның әр әншісі барлық уақытта ұлылығын сақтап қалған, 
адам жанына нұрын төккен қазақ поэзиясының шуақты сәулесімен рухтанады.

ХХ ғасырдың құрдасы Садуақас Машақов мұсылман және орыс мектептерін 
аяқтағаннан кейін, поэзияға бас ұрып, өте жас кезінен тұңғыш өлеңдер жинағын шығарады. 
Танылған сөз шеберлері І. Жансүгіров және Б. Майлиндердің ықпалымен «Балға әні», 
«Құз», «Отан үшін» жинақтарын шығарады. Садуақастың шығармашылығын соғыс үзді. 
Ол орыс классикалық поэзиясы мен татар ақындарының шығармаларын қазақ тіліне ауда-
румен айналысады. Сөз бен сезім үйлесімділігіне деген махаббат оны шабыттандырады – 
Садуақас нағыз ақын болады; аз ғана уақыттың ішінде өзінің сүйікті өңірі, туған Ертіс ту-
ралы оннан астам кітаптар, өлеңдер мен поэмалар шығарады.

Оның және басқа да жерлестері – ізбасарларының шығармашылығында құдіретті Абай 
рухы сабақтасып, көрініс тауып жатады: абайтанушы Мұрат Сұлтанбековтің басшылығымен 
студент Қ. Мұхамедханов Абайдың ұлы Ақылбайдың «Дағыстан» поэмасын аударады. 
Бар жүрегімен поэзияға берілгені сондай, одан әрі бүкіл шығармашылығы және бұрынғы 
студенттің бар өмірі абайтанумен байланысты болады. Мұрат – белгілі ақын, ғалым-
абайтанушы, «Ертіс аралдары», «Жаңа өлеңдердің» авторы. Талантты әдебиеттанушы 
Абайдың «Желсіз түнде жарық ай» лирикасын көп жыл бойы аударумена айналысады. Б. 

М.Ш. Мусин Р. СейсенбаевС.Е. Черных
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Майлиннің музыкалық драмасын, Шәкәрімнің «Қалқаман Мамыр», «Еңлік Кебек» поэмала-
рын құрастырады. «Өмір бойы Абаймен» және «Мұхтар Әуезов талантының ұлылығы» 
жинақтарын шығарады.

Қазақ даласы орыс ақындарының лайықтыларына қанат бітіреді. Жас болса да Павел 
Васильев (1909-1937) өзінің ыстық құштарлығымен, ынтықтығымен Зайсан маңы мен барлық 
Ертіс өңірін ұйқыдан оятты. Еркін рухты, құдіретті талант, енді ғана өсіп-жетіле келе, өзінің 
күші мен қуатымен тәнті етті: Қазақстанды ұлы орыс поэзиясына алып келген сол – П. Ва-
сильев. Қазақ тілін туған тіліндей жетік біліп алған ол, көшпелі халықтың салт-дәстүрін, оның 
мәдениеті бойына сіңірді. Халқының басына түскен ауыртпалықты тек ұлы ақын ғана жан 
жүрегімен сезіне жазатыны белгілі. Оның «Тұзды көтеріліс» деген поэмасы соған дәлел. 
Оның «орыс-бүркіт» атануы бекер емес. Жанартаудай буырқанған ақынның рухани күші жар-
ты ғасырдың ішінде тапталды, ресми идеологияның қыспағында қалды. Тек өткен ғасырдың 
соңында көптен күткен таң атты. Шиыршықтай қысылып, қараңғы тұңғиыққа қамалған оның 
ақындық рухы, керемет таланты алапат борандай дала шөптерін тамырымен жұла, қопарып, 
поэтика әлемін шаттандыра, бір жағынан толғандыра, айран-асырын шығарды. Ірі ақын. В. 
Цыбин: «Павел Васильевтің өлеңдері таң қалдырды. Жер сілікінісімен бетпе-бет қалғандағыдай 
әсерде болу заңдылық. Сондықтан болуға тиіс, «танысады» отырысы өтті. Орыс поэзиясындағы 
мұндай ерік-жігерге толы, жаугершілік рухтағы алапат күшті осы уақытқа дейін естімеп едім». 
Олжас Сүлейменов те Васильевтің өлеңдеріндегі өрнекті шумақтарды, әуезділікті, тақырып 
аясын жоғары бағалады. Осылайша «Орыс азиат» көптеген жылдардан соң ортамызға қайта 
оралып, Ұлы даладан үлкен әдебиетке өзімен бірге орыс поэзиясының бояуларын, иістерін, 
дыбыстарын әкелді:

Дүбі-дүбір дыбысқа жол тұнғанда
Танауға ұрған ыстық ауа бұрқырап.
Шапқан аттың тұяқтары астында 
Жусан жатты тыныш қана жай сұлап 

Ақынның «дала таңбасы» – Ұлы даланың жеке мөрі орыс поэзиясының алтын 
беттерінде Еуропа және Азия ұлы мәдениеттерін жақындастырар жолда шамшырақтай 
жанып тұр. 

С. Габдуллин Т. Нукаев Е.В. Курдаков
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Сол Зайсан қалашығында ХХ ғасыр басындағы қазақ халқының өмірін айнытпай 
жазған көркемөнер «жылнамашысы» Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармашылығы 
көктемде жайнап бас көтеретін қызғалдақтардай ұлттық мәдениетті насихаттады. 
Табиғатынан сезімтал ақын «Кім кінәлі» поэмасында қорғансыз Қамардың тағдыры ту-
ралы жүрегінен ағыла жырлады. Педагог, ағартушы, ақын ретінде Торайғыров жерлестерінің 
мәңгі есінде қалды. Оның атымен Зайсандағы көшелердің бірі аталды.

Шығыс Қазақстанның жері өзінің сұлу да ғажайып табиғатымен ғана емес, өзінің 
ғарыштың энергетикадан және басқа да құпия күштерден қуат алған талантты ұлдарымен, 
таң қалдырады. Бұл өлкенің жұмбақ феномендерінің бірі – ол жастарына қарамай әнге, 
өлеңге құмарларға ерекше күш-жігер мен рух береді:

Аппақ парақ қағаздың маған айтқаны:
Ақымақтық деп танылған бос былшыл 
Жалындап жүрек жанбаса маған тиіспе,
Асықпай күт әр сөздің пісіп жеткенін.

Бұл – Өскемендік ақын Михаил Чистяковтың ұзақ шығармашылық тәжірибе негізінде 
қорытып айтқан ашық әңгімесінің мәнін түсіндіру мақсатында, өзімізше тәржімалаған 
түріміз. Алуан қырлы ақын: оның ақындығының үш тағаны – соғыс тақырыбы, туған өлке 
және әйелге деген махаббаты. Нәзік және дана әйелге ғана Чистяков өзінің үздік жолда-
рын арнады. Михаил Иванович – терең лирик, ақындық бейнелеудің әміршісі, бірақ оның 
күн сәулелі сөздерінің астарында сүйіктілері үшін дұға тілеу мен жан жарасы сезіледі. 
Ақын өзінің шығармашылық жолында Ертістің сұлулығы мен құдіретін тілі жеткенше 
әспеттеп суреттеп кетті:

Сен қалай қатты сынадың, аямастан:
Мен шыдадым, бәлкім сынға лайықтымын. 
Бұралаңда қайығымды сындырам деп
Тереңдікті тілгілеп, күңгірттенген,
Қорқынышты су түбіне жіберем деп
Соққыладың қақталған күрекпенен,

М. Чистяков – 16 поэзиялық жинақтың авторы, прозасындағы «Қарсы ағымдар» 
прозалық кітабын шығарды; Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты, 
Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, ШҚМУ құрметті профессоры, Өскемен 
қаласының құрметті азаматы, оның аты Қазақстанның қысқаша энциклопедиясына енгізілді. 
Облыстың әдеби бірлестігіне ширек ғасыр жетекшілік етті.

Қалам ұстаған белгілі сарбаздар қатарында Ұлы Отан соғысының қатысушысы 
Меңғали Шаймарданович Мусин тұр. Әскери наградалары бар. Батыл, ымырасыз, қос 
тілді автор өз өмірінде басынан сөз асырмайтын, өзін төмендеткісі келгендерге тойтарыс 
бере алатын батыл адам еді. Қазақстанда оны төңкерістен, соғыстан соңғы кезеңдердегі 
еңбек адамдарына арналған жарияланымдар және бірқатар кітаптар жазған, өткір қалам 
жауынгері мен журналист ретінде жақсы біледі. 

Өлкенің поэтикалық өмірінің ерекше параграфына Евгений Васильевич Курдаковтың 
поэзиясын жатқызуға болады. Оның өлеңдері біздің қиын да күрделі кезеңде рухты 
көтерер әнұран сияқты. Курдаковтың аты мен поэзиясы жоғалып кеткен жоқ, Евгений 
Васильевичтің шығармаларындағы сұлу жан мен сұңғыла ойдың ұштасуы мәңгі. Ол тура-
лы, құдай берген таланты бар ақын деп айтады. Евгений Курдаков Абайда аударған ең 
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үздіктердің бірі деп танылды: оның көптеген аудармалары неғұрлым дәл, ұлы ақынның 
ой – иірімдерін өте көркем және нақты бере білді. В. Кожиновтың айтуынша, Е. Курда-
ков «қазіргі заманғы орыс поэзиясының соңғы онжылдықтағы ең көрнекті құбылысы». 
Ұлы мәдениеттің мәнін оның оның өлеңдерінің әр жолынан естисің. Көріп отырғанымыздай, 
шығармашылық шыңдарға шығу біздің жерлесімізге түкке тұрмайды, «олимпиадада 
жеңіске жеткендей» өрмелеп шықты, ақын – Ресей жазушылар Одағының поэтикалық 
конкурсының лауреаты. Он шақты жинақ пен кітаптың авторы. Кейбірі шетелдерге кеңінен 
танымал болды. Әдеби сыйлықтардың, сайыстардың лауреаты, Санкт-Петербургтегі Пе-
тров ғылым және өнер академиясының академигі. Оның таланты мен шығармашылығына 
табынатындар, жалпы поэзияны сүйетіндер жыл сайын тамыз айында Өскемен су қоймасы 
жағалауына «Курдаков оқуларына» жиналады. 

Виктор Веригин – М. Чистяков басқаратын әдеби бірлестіктің бұрынғы оқушысы, 
ізбасары. Ақын ретінде терең, ойлы сөзбен дәл суреттейтін хас шебер. Екі жинақтың ав-
торы. 2001 жылы Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған бірінші Республикалық 
мерейтойлық конкурстың лауреаты. Өлеңдері лирикаға толы, пәлсапашыл, жақсы штрих-
тарды дәл қолданады:

Ежелгі әдет ұмытылмас
Уақыт заңы бұзылмас.
Ақ бұлт, ақ қар, аппақ боп
Аттар шауып барады
Тас қабаттар астынан
Алтын тамыр жұлып жеп.
Қар суына толған көлден
Шөлін түнде қандырар
Шөп бетіндегі тастардай
Ай бақылап ұйықтатар 

Соғыстан кейінгі кезең жазушылары қатарына С. Герасимов, А. Розанов, П. Кузнецов, 
Д. Карбушев және басқалар жатады.

Мектеп кезінен бастап (1960-шы жж.) көптеген жылдар бойы, Наталья Матвеева өмір 
бойы өзінің ұстазы М. Чистяковтың соңынан ереді, оның ақындық мұрагері. Оның поэзия-
сы әйелге тән нәзіктікпен ерекшеленеді. Тап басып, бейнелейтін теңеулері де ерекше. 
Н. Матвееваның төрт поэтикалық жинағы бар және өзінің сезімтал жан-дүниесіне тән та-
ныммен ақындық шеберлігін табысты жалғастырып келеді.

М. Чистяковтың бұрынғы оқушыларының арасында Любовь Медведева бар. Талантты 
ақын, бірнеше поэзиялық жинақтардың авторы, оның шығармаларындағы көңіл-күйді 
әрқашан әртүрлі – көңілді, мұңды, жарқын бейнеде дәл теңеулермен, аз ғана сөзбен 
өрнектеп бере біледі: 

Құдай! Рақмет саған лайым
Жарқыраған күн үшін 
Жауап бер десең орнына
Жан беруге мен дайын.

Л. Медведева алты поэзиялық жинақтың авторы, белгілі ақын Серік Ғабдуллиннің 
өлеңдерін өз тілінде сөйлетті. Серік Ғабдуллиннің өлеңдерінің поэтикалық бояуы бар, анық 
пәлсапалық ойы мен нәзік сезімі ерекше. Әр шығармасын терең толғаныс пен түйсінудің 
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нәтижесі деуге болады. Перзенттік және азаматтық борышын асқан сезімталдықпен, 
сүйіспеншілікпен бере білген. Оның сөздері оқырмандарына түсінікті, сол себепті болар, 
кеңінен танылды. 

Оның мәтіндеріне әуен жазылды, қанмен және термен жазылған ұлттық музыкалық 
өнер туындысына айналды. Серік Ғабдуллин Қазақстанның шығысында ақындардың 
үлкен бір мектебін құрды.

Сөйле менің жүрегім, сөз келгенде,
Шаршы топта сайрайтын кез келгенде.
Таразылап тарт ойды безбендерге, 
Көңілімнің сырын айт көз көргенге.

Соңғы онжылдықта ол «Ақ Ертіс», 
«Ертіс» әдеби журналдарының бас редакто-
ры болды.

Осындай нәзік сезімнің иесі – танымал 
ақын Тұрғазы Нұқаев. Оның өмір жолы 
қиын болды, ата-анасыз өсті. Үлкен өмірлік 
тәжірибесі бар, сезімтал жүрекпен жіті 
көзқарастың иесі, Тұрғазы Нұқай, ана тілінде 
өлең жазды. Оның кейбір шығармалары 
орыс тіліне аударылды.

Кәмен Оразалин – белгілі қазақ 
әдебиетінің классигі, қазіргі заманғы 
қалалардан алыс, аңызға айналған 
Шыңғыстау етегінде елу жылдан астам 
тұрды. Кәмен фин және Екінші әлемдік 
соғысты басынан өткерді. Өмірін Абай 

шығармаларына арнады, жиырмадан астам роман жазды. Кәмен Оразалин сияқты қазақ 
абайтанушы авторларының ішінен, ұлы ақынның өмірі туралы жетік білетін басқа ешкімді 
білмедім, өз таланты мен еңбегін, сүйікті ақын шығармаларын зерделеуге арнады.

Төкен Ибрагимов – Қазақстан Республикасы Жазушылар Одағының мүшесі, Абай 
Құнанбаев атындағы Семейдегі алғашқы музейдің директоры болды, талантын және 
шығармашылығын ұлы жерлесімізге арнаған абайтанушы.

Бірнеше эпикалық романдар мен әңгімелердің авторы, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, журналист, Мүсілім Құмарбеков – прозаиктер арасында ерекше орын алады.

Одан кейінгі облыстағы танымал жазушының бірі – Елтай Тұрлыбаев. Ол Өскемен 
қаласында тұрған. Өлке тарихына, оның шінде Кеңес Одағының батыры Айтықов сияқты 
көрнекті ұлдарына арнаған бірнеше кітаптардың авторы.

КСРО журналистер Одағының мүшесі, тарих ғылымдарының кандидаты Владимир 
Деев ерекеше еңбекті өз мойнына алған. Бірнеше кітаптың авторы, «Атқыланған километ-
рлер», «Иринаның әңгімелері» және басқа да әңгімелер жинағы басылып шығарылды. 
Кенді Алтай жазушылары мен Шығыс Қазақстанның танымал ақын-жазушылары туралы 
библиографиялық буклеттер сериясын шығарды.

Керемет ақын – Ғалым Байбатыров. Оның өлеңдерінің әр жолы отты. Және жер 
анаға деген сүйіспеншілік, адам болмысының мәні – оның басты поэтикалық жүгі. 

Наталья Матвеева және Михаил 
Чистяков
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Ғ. Байбатыров қазақ қыстаулары туралы прозамен жазылған тамаша кітабын жазып, 
жарыққа шығарды.

Көпен Ерқасов – Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, Шығыстың 
жарқын төлтума поэзиясымен танылған ақын.

Владлен Шустер – облыстық «Рудный Алтай» газетінің көптеген жылдар бойы 
тұрақты талантты журналисі болды. Ақын, табиғатынан парасатты, көңілді, сыни көзқарасын 
анық білдіретін. Өлеңдерін өз газетінде жариялап тұрды. «Кешкі монолог» жинағы арқылы 
В. Шустерді жарқырап аққан жұлдыздай танып білдік. Өзіне тән дәлдікпен және үрейлі 
түйсікпен ол: «Мереке қоспасымен, бірақ мереке»:

Көбірек, өмір сүрген сайын,
Сонша ашық сенемін:
Әрбір түн – соңғы түніңдей,
Әрбір таң – ол бірінші....
Және бұл таң алғашқыдай,
Қайталанбайды өмірде.
Ол – бірінші,
Бірінші ұшып шығуың
Ұясында өзінің.
Көзбен көріп әлемді,
Енді түбі білемін:
Нүктемен емес, көп нүкте 
Аяқталар өмірім.

Әдебиеттегі поэзия – әдетте, құбылыс. Бірақ шеттегі өлеңдер, әдетте, өзіндік айқын 
қолтаңбасымен, халықтың ішкі өмірінен хабардар болғандықтан шыншылдығымен 
ерекшеленеді. Олар бірегей: қашанда жаңашылдық және асқақтық бар. Оларды оқығанда, 
бір сәт тоқтап, жан-жағыңа қарайсың. Өлеңнің әрбір жолындағы шындықтың өмірмен 
байланысын көресің.

1956 жылы Лениногор қаласында туған Михаил Сергеевич Немцев кейін мектептен 
соң тау-кен металлургиялық техникумын бітіреді. Еңбек қызметінің он жылы шахтадағы 
жер асты жұмыстарымен байланысты. Горький атындағы КСРО жазушылар Одағы 
Мәскеу Әдебиет институтын аяқтасымен ақындық қаламды ұстайды. Ертеректе бала 
кезінде жазған өлеңдерін шағын үй кітапшаларына жазғанда, жас автор оны кәсіби 
біліктілікпен өзі салған суреттермен безендіріп отырды. Табиғи әдеби таланты, өшпес 
қажыр-қайраты бар ол, қаланың әдеби өмірін жандандыру үшін қалалық «Родник» әдеби 
бірлестігін құрады, «Риддерім менің, Лениногорскім менің» өлеңдер мен әндер антологи-
ясын шығарады; «Шығыс Қазақстан поэзиясының Антологиясы» авторларының бірі.

Ресей орталық мұражай мұрағаттарында көп жұмыс істей отырып, ол Риддердегі 
кеніштің даму тарихы туралы екі кітап шығарады: қаланың негізін қалаушы «Филипп 
Риддер» және «Лесли Уркварт Риддер концессиясы». Осы жұмыстары үшін Петров 
ғылым және өнер академиясының (Санкт-Петербург) академигі болып тағайындалады, 
А.П. Чехов әдеби атындағы медальмен марапатталды.

Бірақ, ең бастысы – оның поэзиясы! Сүйікті өлке туралы, сол Ұлы Отан соғысы 
жылдары тәуелсіздік үшін өмірін құрбан еткен адамдар ерлігі мен еңбектері туралы әнді 
жүрегімен жазады. Жақынын жоғалтқандағы қасірет пен жан шаттығын өзінің 20 шақты 
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кітабы беттерінде (оның ішінде 8 шақтысы өлең жинақтарында) оқырмандарымен бөліседі. 
Оның екеуі ағылшын және қазақ тіліне аударылған.

Кенді Алтай әдебиетшілері ортасында Михаил Немцевтың әдеби дауысы бар. Ол – өз 
өлкесі әдебиетінің тізгінін ұстаушы. «Бергальский лад» кітабында жазушы: «...осы кітаптың ав-
торлары сіздердің барлықтарыңызсыздар, қымбатты менің жерлестерім» деді. Осымен бәрін 
айтып тұр. Михаил Сергеевич – Қазақстан және Ресей жазушылар Одағының мүшесі, Риддер 
қаласының Құрметті азаматы, «Алтын қауырсын» Ресей 2010 ж.» Мәскеу VII Халықаралық 
поэзия байқауының лауреаты.

Өскемен – Риддерден жарты жолдағы Зимовье ауылының тұрғындары Николай Петро-
вич Герасимовты «Біздің жазушы» деп атайды. Қиыр Шығыста су астында әскери қызметте 
болған ауылдық баласы мықты, жігерлі еді. Біздің ұлы елдің жалпы шекарасын күзетіп, теңіздер 
мен мұхиттарды жауынгерлік тапсырмалармен шарлап шықты. Содан кейін сегіз ай Вьетнамда 
тұтқында болды, бірақ ауылы – Зимовьені бір сәтке ұмытқан емес. Үйге қайтып келгенде, 
теңізші қатігезденіп кетпеді. Керісінше лирикке айналды. Махаббатты жырлады. Жерлестерін, 
Алтайдың табиғатын, әрбір таңы мен батқан күнін шығармасына арқау етті. 

Николай Петровичтің үш поэзиялық жинағы бар. Оның лирикасынан тайганың дәмі 
сезілетін, басылымға әзірленген әрбір өлеңі мөлдір тау бұлағындай еді. Әрқайсысынан дана 
қарияның ақылын тыңдап, еңбекқор жерлестің шыдамдылығына тәнті боласың.

Ауылдық жерлерде отырыстарда жеңіл қағытпа өлеңдермен қатар көне ескі вальс әуенін 
жиі естіп өскесін бе, Герасимовтың поэтикалық лирикасы – Алтай желі мен боранындай әсер 
етеді. Барлығы Зимовье ауылындағы баяғы заманнан сыр шертеді, гармошка үнімен қабысып, 
жүрек қылын қозғайды. 

Ирина Каланчина 2006 жылы шығарған «Өмір атты өзен» атты кітабын шығармашылық 
бастауында тұрған белгілі ақын Михаил Чистяковке арнады. Автордың еркін де қарапайым 
мазмұндауы кемелденген проза шеберлігі еді. Ирина Шығыс Қазақстан әдебиетшілерінің 
қазынасына өзінің алтын қаламымен үлесін қосып, проза жазуын жалғастырып келеді. 

«Сәлем жасыл әлем!» жинағының авторы, лениногорлық Клим Первушин өзінің өлеңдерінде 
Алтайдың аязы мен боранын, таулары мен тайгасын, шахтерлардың ауыр еңбегін дәл, жан-
жақты жырлады:

К. Оразалин М.С. НемцевС. Байхонов
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Шыңдарға шығып,
Сөзімді жоғалтып,
Үлкен бұлттарды сүйемін.
Түкті табан астынан 
Балқарағайдан тартып аламын 
Тау желінің әндерін
Менікі ғана болсын деп 

Отан туралы жырлаған әрбір ақын өзінше шындықты айтады, қайсысы маңыздырақ 
деп оларды бір-бірімен салыстыруға болмайды. 

Семейдегі Ертіс маңы туралы атақты ақын Николай Алексеев өзінше жырлайды. 
Өзінің «Ледоход» жинағында ол Ертіс жағалауында өскен әрбір адамға сол бір қимас, 
естен кетпес шақты, өткенін еске салады. Н. Алексеев кәсіби шебер ғана емес, ол поэзия 
– жай ғана қызығушылық емес, өмірімнің мәні дейтіндердің бірі. 

Балаларға арналған ертегілер авторы, біртума ақын Е. Титаев та Семей қаласынан.
Ертіс жағалауынан шыққан енді бір ақын Измайлов Григорий Федоровичтің 

шығармалары сағымдай бұлдыр ғана, таулар мен найзағай жалтылдаған сайын даланы және 
оны мекен еткен жерлестерінің бейнесін, үй-жайын шебер суреттеуге тұнып тұр. Ол – 
Қазақстанда және таяу шығыста шығарылған көптеген поэмалар мен өлеңдердің авторы.

Жасөспірімдерге тән қиялмен өмірден түңілген ер адам бейнесін аймақтық ақындар 
ішінде Геннадий Пуссептің шығармаларынан табасың. Оның өлеңдерінде: махаббат, 
табиғат, қатыгез өмір шындығы, барлығы бар, бірақ одан да жоғары тұрған тақырыбы 
– «аналар». Бір сөзбен айтқанда – оның отаны, сүйіктілері...

Геннадий Николаевич – тамаша ұйымдастырушы; ол өлкедегі қолына енді қалам 
ұстаған жас қаламгерлерді таныту, насихаттау үшін көп еңбек сіңірді.

Пуссеп Геннадий Николаевич – Өскемен қаласы Құрметті азаматтарының «Мой 
город» қоғамдық қорының директоры, Ресей жазушылар Одағының мүшесі, қала әкімдігі 
мен мәслихатына әлеуметтік мәселелерді шешуде сүбелі көмек көрсетуде. Облыс 
орталығының құрметті азаматтары мен танымал тұлғаларын бұқаралық ақпарат 
құралдарында тұрақты түрде насихаттап келеді, Жыл сайын облыс аудандарын аралайтын 

Н.П. Герасимов В. Веригин Г.Н. Пуссеп
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Рухани керуен экспедициясының құрамына кіреді. Редактор ретінде өзінің жерлестері 
туралы алпыстан астам кітаптың жарыққа шығуын қамтамасыз етті.

Осындай таланты және нәзік ақындық жүрегі бар басқа ақын Леонид Васильевич 
Макиенко өзінің сүйікті әйелі туралы жырлайды. Мамандығы бойынша хирург, ол нәзіктік 
және жүрегінің адами жылылығын, Әйел – Ананы құдай бейнесіне дейін көтеріп, қастерлеп 
бағалап, махаббатына балайды. 

Александр Романовтың шығармашылық өмірі оттай жарқырап өтті. Поэзиялық ту-
ындыларды мәнерлеп оқушы, бойында актерлік оты бар, тума және жарқын ақын... 
Өзінің ыстық, қуақы да темпераментті өлеңдерінде өзі туралы естелік қалдырды.

Поэтикалық сөз уақыт тезіне шыдайды, ескірмейді, тозбайды. Ақындық арпалыс 
– поэзия, уақыт көрсеткендей, жойылмайды: оның көкжиегіне сұлулық пен үйлесімділікті 
жырлайтын жаңа ақындар пайда болады. Гүлсіз шалғындардың болмайтыны сияқты, 
шығармашылық кеңістігі өлеңсіз, поэзиясыз, рухани биік құндылықтарсыз болмайды. 
Бірақ біздің жердің мейірімі шексіз: Ертіс маңы поэтикалақы ғаламшар сияқты отанда 
жаңа толқын, жас күш әртүрлі реңкте қаулап шығады. Бүгін поэзияның жоғары аспанын-
да талантты да талапты қалам мен жүрек сарбаздары көптеп қанат қағады. Көпшілігінде 
жинақтары бар, барлықтары дерлік облыстық әдеби бірлестігінің түлектері. Олар: 
Ю. Плеслов, С. Шувалов, Н. Матвеева, Т. Козлова, Л. Макиенко, В. Воронов, Л. Фе-
офанова, М. Колосова, А. Кобелева, В. Балмочных, Н. Цой, Л. Мартынова, В. Рубан, 
И. Глазунов, Е. Филатов, Қ. Логачева, Ф. Цыкунова-Быкова және тағы басқалары. 
Алайда, Шығыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану мұражайының қызметкері, талант-
ты жазушы, Ольга Тарлыкова туралы ерекше айтқымыз келеді. Оның «Әр жолдан 
тағдыры көрінеді» кітабы өлкенің белгілі авторларының шығармашылық тағдырын ғана 
ашып көрсеткен жоқ, сонымен бірге ол автор ретінде өзінің өте жақсы мүмкіндіктерін 
көрсетті. Сондай-ақ, «Странник» деп аталатын өлеңдер жинағымен облысқа танымал 
ақын Борис Аникин өзінің әлемді ерекше қабылдауы барын батыл мәлімдеді, онда автор 
біздің күрделі де қарапайым өркениетті әлемде небір болып жатқан өзгерістер туралы 
былай дейді:

Қысқы сиқырлы терезеде
Демімен сурет салып көремін
терек, жолдар, қабырға мен төбені,
таулар мен жоталар, айдағы кратер.
Бүкіл әлем сол дақта маған келді
қысқы сиқырлы терезеде.
Борис Петрович – Ресей жазушылар Одағының 

мүшесі.
Ақжігітова Қабиба Мырзақанқызы – А.С. Пушкин 

атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасының 
директоры, мықты көшбасшы, қайратты жетекші, білгір 
новатор, ойлау аясы кең тұлға, оның арқасында аталмыш 
кітапхана жергілікті қауымдастық пен Қазақстанның 
кітапханалар жүйесінде үлкен бедел мен жоғары имиджге ие.

Ол жергілікті атқарушы билікпен, сондай-ақ, АҚШ, 
Германия, Франция елдерінің елшіліктерімен бірлесе 

Ақжігітова Қ.М.
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отырып, кітапхана қызметіне 30 астам инновациялық жоба енгізіп, жүзеге асырды. Бұл 
жобалар тек Шығыс Қазақстан ғана мес, бүкіл еліміз бойынша кітапханалар жүйесіндегі 
нағыз серпіліс болды. Олардың қатарында: «Жазғы кітапханалық интернет мектеп», 
«Мөлдір қала», «Ауылдық онлайн орталықтар», «Кедергісіз кітапхана», «Біздің Абай» 
электронды кітапханасы» және т.б.

Халық арасында таланттар кеніші шексіз, таусылмайды. Оларға Ертіс маңының 
кеңдігі мен биіктігі, Алтай мінезінің қарлы, бұрқасынды, желді сәттері ғана шабыт береді 
деу қате, атақты тұлғалар құрған өлкенің әдеби атмосферасы, мәңгі өлмес биік таулар мен 
арманға толы көлдер, бір жаққа жүгіріп бара жатқан даланың ақселеу көделері... бәрі, бәрі 
әсер етті. Бұл – әдебиет секілді ауыр да жауапты жүкті арқалаған біздің адамдардың 
мұқалмас рухына шабыт беретін бастаулар.

ҚАЛАМ МЕН ҚЫЛҚАЛАМНЫң САЛ-СЕРІЛЕРІ

(Очерк ҚР АШ-ның мүшесі Я.Л. Шматованың еңбегі негізінде жазылды)
Тарихи оқиғалардың толқынында, ұрпақтар ауысуында, мәдениет тоғысар кезеңінде, 

және барлық кезеңдерде — көркемөнер көркем-бейнелі және рухани-тәжірибелік 
құндылығы жағынан өте жоғары бағаланып келді. Тек өнер ғана біздің айналамыздан 
алған әсерімізді жеткізе алады, сезім мен күйімізді түрлендіріп, кәдуілгі жасырын 
шындықты айырып бере алады, болашақ ұрпақтың негізгі құнды қазынасы ретінде қала 
алады. 

Тек қана ақынның әні
Ақылды дананың сөзі,
Ғасырлар жылжып өтсе де,
Шек дегенді білмейді.

Ғасырлар бойы адамзатты рухани кемелділікке жеткізетін алтын баспалдақ – Өнер 
– басты ұстанымды қабылдады: Ақиқат пен Сұлулықты тарту ететін өнер жоқ жерде, 
кемелділік те жоқ. 

Чистяковоқулары
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Шығыс Қазақстанда, ақындар мен жазушылардың жүз жылдап шырқаған еңбек 
ерлерінің ерлігі туралы жырлары жетерлік, бұл тұрғыда суреткерлер мен ақындардың 
айтарлықтай орны бар, олар бар жан-тәнімен қалауынша күш салып, суреттеп шықты. 
Олардың жүрек соғысы, тануға деген құштарлығы, кемелділікке деген талпынысы, 
қиялының шарықтауы – өмірді күңгірттік пен надандықтан сақтап, үйлесімге бөледі. 
Біздің жерлестеріміздің шығармашылық негізі – адамдарға ғана арналмаған, өмірдің 
барлық тарихи белестері көрінетін аймақтың ғажап табиғатына бағышталады. Ақылға сый-
майтын айнала қоршаған ортаның сұлулығы, қылқалам шеберінің санасын жарып шыққан 
бейнелерін — жаңбырдың даусы, ақ қардың құпиясы, бояуға малынған күздің симфония 
сазы мен жарқын көктемнің поэзиясын – адамдарға бала кезден таныс һәм бейтаныс 
құпиялардың бетін ашады. 

Бір ананың балаларындай, суретшілер орман мен таулардың өмірін жазса; олардың 
кенебінен дала қамыстарының шуылы, дала желі мен тау өзенінің гүрілі естіледі; ғасырлар 
шегінде адамзаттың жер бетіндегі мәдени және тіршілік өмірі қалай өзгергені айтылады. 
Суретшілер — арманшыл нәзік жандар, қиялымызды шарықтатып төбесін қар мен мұз 
жапқан бұлттар мен тау шыңдарға жеткізеді; айбындылығымен тәнті етіп, құдіретті 
күшімен жарық сыйлайды. Мұның бәрін сиқыршы – ақындармен суретшілер жасайды! 
Келер ұрпақ сөзсіз ескі кенептің қолтаңбалары деп мәңгілікке қалған мұраны өткеннің бір 
сәтіне көз салатын жәдігері ретінде ескереді.

Өңірдің танымал ірі суретшісі, СССР суретшілер Одағының мүшесі Леонид Евтихие-
вич Агейкин (1935-1982) — көркем суретші, монументші, Шығыс Қазақстан суретшілер 
мектебінің тұғырын қаққан, артындағы шәкірттерінің өнерін ұштаған кесек тұлға. 

Адам – оның өнерінде басты тақырып, алайда оның шығармашылық кеңістігі күрделі 
де кең, ол шығармашылығында бүкіл заманауи өнердің барлық жанрларын қамтыды, атап 
айтар болсақ – көркемсурет, графика, мүсіндеу – декорация секілді өнер түрлерімен 
сұрапыл сезімді жеткізе білді... Оның шығармашылығы кезеңдік әдеби шығармалармен 
теңдес. Оның пейзаждары – космологиялық мәні бар барлық жыл мезгілдеріне тамыр 
тартатын бейнелерге кірігеді... Сол үшін де, қаншама жылдарға қарамай, оның өнері нағыз 
шындыққа сай өмір сүреді, һәм сүре бермек. 

Л. Агейкиннің бірқатар картиналары Кенішті Алтайдың көркем табиғатына, әлеуметтік-
төңкеріс кезеңіндегі тарихи тұлғаларға, ХVII ғасырда қоныстанған ескі тұрғындар – 
кержақтардың тіршілігі мен мінездеріне арналды. Ертіс пен Бұқтырма жағалауларында 
«тақ пен отанға адал» сібір казактарының — тұрғылықты орындары шашылып қалған. 
Суретшінің далалық сюжеттерінде қазақтардың тіршілігін жақсы білуі оның көшпелі 
далалықтардың хал-жағдайын сенімді беруге ықпал етті. Осының артынан – Тавриядан, 
Поволжья, Ресейлік Нечерноземьяға көшіп келгендердің тағдыры, таулықтар, кен 
байлықтарын қазушылардың – шаршаған, ішкі қуаты тасыған жабырқаңқы адамдардың 
бейнесін салды. 

Отанды жырлау, сол жерде тұратын еңбек адамдарын дәріптеу, суретті сазбен 
жеткізу, туған жердің асқақтығы мен көркемдігін жеткізу – таным мен шығармашылықтың 
ұстыны, биік мақсат, сұлулықтың музасына қызмет ететін – суретшілердің мойнына 
артылған жүк! 

Тағы бір танымал суретші, СССР суретшілер Одағының мүшесі — Николай Павло-
вич Аштема бар. Сурет салуға деген қызығушылығы бала кезден пайда болыпты. Өскеменге 
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ат басын тіреген шебер суретші әуесқойлармен кездесіп, өзінің кәсіби біліктілігімен 
бөліседі. Н.П. Аштеманың белсенді шығармашылық жұмысы үшін ШҚО әкімі 
«Көркемсурет өнері» атты номинациясы бойынша сыйақы (премия) табыстады. 

Махаббат пен әлемнің табиғатпен сіңісуі оның шығармашылығын көркемсурет 
өнеріне туыс етті. Оның пейзаждары уақыт ағысында шынайы өмірдің бір бөлігіндей, 
тербелген жарықтармен жан тербейді. Оның өнерінің қуаттылығы сонда, Николай 
Аштеманың картиналары әрқашан да есте сақталып, бірден танылады. Асқан 
шеберлікпен берілген суреттерінде аква рельші ретінде хаттың жеңілдігіндей поэтикалық 
жарқын мақамын тапқан. 

Суретші сюжеттік-тақырыптық композицияларында «Қабанбайдың жоңғар ноя-
нымен жекпе-жегі», «Мәңгілік», «Жорық» секілді картиналарынан эстет, мистик, ли-
рик ретінде танылады, оларда ауырлық 
пен үрей, үміт бояулары мен сызықтарда 
кірігеді...

Оның «Жоңғарлар», «Соғыс», «Өлім 
жазасы» секілді графикалық қағаздары 
бейнелі экспрессивтілік пен биік мәдени 
шеберлігімен тәнті етеді. Еріксіз сұрақ 
туады: өнердің биік мақсұтының бастауы 
қайда және суретшінің таланты қай жер-
ден бастау алады? 

Қазақстан халықтарының мәдениеті 
секілді Н. Аштеманың өнері – туған 
жердің тарихы мен сұлулығының сарқыл-
майтын тақырып екендігін дәлелдейді. 
Біздің жерлесіміз Любовь Антоновна 
Кулинич – Шемонаиханың тумасы, 
Л.Е. Агейкиннің шығармашылық тағды-
рын да өз орны бар суретшінің бірі. 

Л. Кулинич мата аппликациясы мен 
батикпен көзге түсті. Оның «Натюрмор-
тында» сарқылмас байлық пен табиғаттың 
жомарттығы жырланады. Оның шығарма-
шылығында «Ұлттық киімдер» сериясы 
ерекше орын алады. Арнайы әдебиеттер 
негізінде Шығыс Қазақстанды мекен 
ететін кішігірім ұлттардың, оның ішінде 
еркек пен әйелдер киімдерінің нақыштық 
және сенімді үлгісін жасай алды. Ежелгі 
дәстүрлерді сақтай отырып, ол жаңа иде-
ялармен жандандыра түседі, жеке 
тұлғалық қолтаңбасын анықтап, керамикадан, теріден әшекейлер, ағаштан өрнектер, 
флористика, көркемсурет пен графика секілді пластикалық «жанрларда» ерекше стилін 
қалыптастырды. 

Л. Агейкиннің жұмысы: «Заоблачный 
край» және «Пойдешь ты дорогой 

длинною…»
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Оның жұмысының бір бөлігі А. Қастеев 
атындағы Мемлекеттік өнер музейінде, 
Шығыс Қазақстан өнер музейінде, тағы да 
басқа шетел коллекциялық мекемелерінде 
сақтаулы. «Менің картиналарым – менің 
көңіл күйім, менің қиялым», – дейді өзі 
туралы Қайман Қадырбеков. Ол Жамбыл 
атындағы Өскемен драма театрының 
жоғары білікті қоюшы-суретшісі. 

М. Врубель мен И. Репин секілді 
орыстың ұлы шеберлерінен дәріс алған 
Л.Н. Сокальскиймен кездескені жас суретші 
үшін тағдыр сыйы болды. 

Қайсанның таңғажайып әйелмен доста-
суы, оның «суретші өзінің жан дүниесін 
толықтай аша білуі керек, сонда ғана мәңгілік 
өлмейді» деген тұжырымға келуіне көмек-
тесті. Егер өнер иесі шынайы һәм адами жа-
сампаз қасиетке ие болса, ұрпақтар жадынан 
қашанда табылады. Қ. Қадыр бековтың өзі 
де «Менің суреттерім мен картиналарым – 
менің жанымның бөлшегі. Олардың 
жиынтығы – Қайсан Қадыр беков» деген еді. 

Шығармашылық бастауында суретші 
пейзаж бен портреттік жанрларға құлшына 
кірісті; Қ. Қадырбеков түрлі түсті бояумен 
тәжірибе жасап, болмысты зерттеді. 
Кейіннен қазақ халқының тарихы мен 
мәдениетіне қызыға бастайды. «Қазақтың 
соңғы ханы Кенесары Қасымов», «Соңғы 
жорық», «Ақиқат жолында» атты суретші 
жұмыстарының кәсіби деңгейі биіктігімен, 
ұлттық боуымен, тарихи сенімді дәлдігімен 
ерекшеленді...

Картиналарының жанры – халықтың жадын ояту, Қазақстан тарихы – ұлттық 
өзтанымның өркендеуі үшін өте маңызды. Біздің суретшілер ішіндегі басты тұлғалардың 
бірі – Сергей Петрович Шуп ляк, өзінің шеберлігін түрлі техникалық, әр бағыттық һәм 
жанрлық еңбектерімен көрсете білді. Алайда, автор өзін гобелен мен батиктің шеберімін 
деп есептейді. 

Бұрынғы СССР еліндегі танымал өнер иелірінің ұстаздар тобынан дәріс алған С. Шу-
пляк Қазақстан Республикасының ең озық шеберлерінің бірі саналады. Батик оның шектеусіз 
шығармашылық мүмкіндігін аша білуімен құнды. Оның өнері суық батиктің техникасымен 
байланысты, одан басқа «ескі әйнектер» эффектісін беретін жалған витраждарға да 
қызығады. 

Н. Аштеманың жұмыстары: пейзаж 
және автопортрет
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С. Шупляктың шығармашылығында 
М. Булгаковтың «Мастер мен Маргарита» 
романының ықпалы бар, 1999 жылы ТМД 
елдеріне тарайтын ТРК «Мир» каналында 
көрсетілген «Мастер мистериясы» атты 
бірінші репортажы көрсетілген. «Влюблен-
ная», «Женщина», «Любовь», «Страсть» 
туындылары – өткен мен қазіргі һәм келер 
болашақ үшін жауапкершілік секілді әдемі 
сезімдерді тарту етеді. Тақырыптың 
жалғасы – «Әдемі әйел». Графикалық 
жұмыстарының сериясында әйел тәнінің 
сұлулығы мен әйел жанының құпиялылығын 
бейнелейді. 

Виктор Евгеньевич Калинин – жас 
буынның ішіндегі талантты суретшілердің 
бірегейі, қиялдай алатын табиғи дарынды, 
көзбен көргенді сақтау жады мықты, 
әмбебап, еңбекқор жан. 

Сезімтал, жаны нәзік суретші өз 
сезімдерін Қатонқарағай мен патшайым 
Мұзтауға арнаған жұмыстарына түрлі-түсті, 
бірақ жартылай тонмен бере білген. 

Жеңіл бояу, түстердің үйлесуі, түрлі 
түстердің ойыны матаны бетінде тірідей 
қозғалып, табиғат әлемінің сезім күйін 
бейнелейді. Орыс ұлттық пейзажының 
лирикалық бағытын жалғастырушы ретінде 
атқан таңның жарығы мен батқан күннің 
тыныш сәтін, қыстың аязды ашық күні мен 
жайдары жаздың жарқылын беру суретші 
үшін аса маңызды. 

Суретшінің сүйікті тақырыбы – көктем 
мен күз, қайта туу кезеңі, өмірдің ояну сәті 
мен алтындай сарғайып батуы. Табиғаттың 
өтпелі кезеңдерінде көңіл күйдің бояуға 
байлығы, жан семіретін қуанышы көп. 
В. Калининнің композициялық, колористикалық бәсі мен әртістік ойнақылығы шын 
азаттыққа жеткізеді, таңқаларлық жолмен құпия, жылтылдаған, әр түсті қуатқа малшынған, 
майлы бояулардың толқынына батырады. 

Анатолий Робу Шемонаихада тұрады. Кезінде И. Репин атындағы шығармашылық 
училищесінің суретші-педагогика бөлімін тәмамдаған. Анатолий Робу – перспективасы 
мықты, хатшылық мақамы анық шеберлердің бірі. Түс пен жарық оның өнерінің мінездік 
қасиеті болып саналады. Оңтүстіктің жылы, алтын да сары түсті колориттік байлығын, 

Суретші Л. Кулиничтің жұмысы

Суретші В. Калининнің жұмысы
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салтанатты жарық пен түстің бояуын береді. Суретші әуезді, отты бояудың арқасында 
жаздың аптабын, күн нұрының талшықтарын төгеді. Оның картиналарындағы табиғат 
көрерменді өзіне бағындырып, жарық ассоциациясын, дауыс пен иістің елесін туғызады. 

Кәрлі қыстың сұлулығы болсын, ыстық аптапты жаздың қайнауы болсын – А. Робу 
табиғаттың тілін, нәзік жанын түйсінеді. Пленэрдің сүйікті орындары – Семейдің ескі 
қарағай орманды жұрнағы, Марьин жартастары, Үбе өзені мен оған құятын Бобровка, 
Қаракөже көлдері. Табиғатты салу үшін көңіл-күйдің тұрақтылығы керек, көрерменнің 
назарын өзіне қарата отырып, толқындардың шуылы мен құстардың сұңқылын, орман мен 
даланың жұпарын жеткізуге тырысады.

Романтизмнің белгісі қанық реалистикалық пейзаждарында – Анатолий Робу – 
эмоциялық сезіну мен таудай талабын сала отырып, өзінің темпераментін ашып көрсете 
алған. Оның полотносы – ерекше, қайталанбас табиғаттың әлеміне қараған терезе іспетті. 

Шығыс Қазақстан өлкесінде қазіргі уақытта өнер аумағында, әсіресе суретшілік 
өнерде, көптеген жас қуатты қаламгерлер өзін табу жолында іздену үстінде. Валерий 
Иванович Дранишников – дәстүрлі критикалық реализм шеберлерінің жалғастырушысы 
ретінде тақырыптық картиналарын ұсынып жүр. 

Өскеменде тұратын Коробейников Александр Петровичтің пейзаждары – 
«коробейниковшілер» атауымен кірігіп кеткен эпитет іспетті, шебер ұзақ жылдар бойы 
шабытпен осы жанрдың пұшпағын илеуде. Оның картиналарының авторлық бастауы бар, 
оларды өзгелермен шатастырып алуға болмайды. Коробейниковтың полотносы сұлулықтың 

К. Кадырбековтың жұмысы С. Шупляктың жұмысы
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жасампаздығы – табиғат құбылыстарының сезім күйін қанық жеткізе алады. Оның аты- 
Шығыс Қазақстандық танымал суретшілердің атымен қатар аталады. 

Наталья Алексеевна Коротаеваның туындылары Өскемендік жерлестер мен шетел 
қонақтарының арасында танымал. Бояуларының әдемі үйлесімі Шығыс Қазақстанның 
табиғи жағдайын астарлап жеткізе алады, контрастық бояулары үрейдің күйін де бере 
біледі. Композицияларының динамикасы, намюрморттарының жарқын да, түрлі-түсті бо-
яулары ешкімді бей жай қалдырмайды. 

Анна Леонова – физикалық және метафизикалық әлемнің әмбебап байланысы 
бағытында ізденіп жүрген жас автор. Ежелгі ғылым ретінде, фен-шуйдің айнала әлеммен 
және өнердің үйлесімі туралы жазу оңай тақырып емес. Жас суретші ретінде бұл ізденісті 
өмірдің өзімен ұштағысы келеді, өзіндік шығармашылығында пайдалана отырып, 
шеберліктің экзотикалық құпияларына бойлайды. 

Липат Петрович Сёмин туындыларына әуесқойлықпен қарайды. Осынысымен 
танымалдылығы мен дарынын байқауға болады. Шын өмірден көшірмей, полотноларын-
да нәзіктікпен бере біледі, жылтылдаған бояуларға бастан кешкен сезімдерін төге біледі. 
Суретшінің картиналары ерекше жылулыққа, сезімге толы. Туындыларында Ертіс жағалау 
алқабының жарқын пейзажын жарқыратып бере алады. 

Ержан Тұрғанбаев – ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, суретші. Ол Ертісте туған 
адамның сұлулыққа деген көзқарасы бала кезден қалыптасады деген ой айтады. Су 
көлемінің кеңдігі, орман, тоғайдың, дала сахарасының сұлулығына қарап өседі. Ол өзін 
лирик суретші Н.П. Крымов пен ұлттық пейзаждың насихатшысы Ә. Қастеевтің дәстүрлі 
жалғасымын деп санайды. Екі тұлғаның туындылары нақты болмыс негізінде айнала 
әлемнің бейнесіне арналады. Оның тақырыбы – табиғаттың жарқын қуатты байлығы, 
мәңгілік сұлулыққа бас ию. Оның туындылары ауылдағы өмірді бейнелеген поэтикалық 
жыр секілді. 

Е. Тұрғанбаев далалық көшпелілердің ең тиімді мекені – киіз үйге, халықтың 
тіршілігіне қажетті құралдарды қоса қызықтайды. Шынайылыққа адалдық, эмоциональ-
ды леп, қасақана жасалмаған пішіндер авторлық тереңдікті танытады. Автордың барлық 
туындыларында ойшыл-гуманистің таланттық қолтаңбасы жатыр. 

Графикалық жұмыстардың аумағында 
ең танымал шебер ретінде Юрий Николае-
вич Шушаковты айтуға болады. Автор 
суретшілік бағытта жұмыс жасайды. 
Ритмикалық қолтаңбасы айрықша динамиз-
ге толы, беріктік пен шешімгерлігі белсенді 
ритмдерге бай. Автор табиғатты терең 
сезіне алады: ол мейлі кәрлі қыс болсын, 
аптапты жаз болсын. 

Шығыс Қазақстан өлкесіндегі өзіндік 
орны бар суретшілер қатарына Сергей Ва-
сильевич Акуленконы қосуға болады. 
Айрықша таланты тек сурет өнерінде ғана 
емес, декорация-қолданбалы өнерде де 
айқын – түрлі түсті тастармен өрнектелген 

Суретші В.Калининнің жұмысы
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интерьерлік паннолар, орындалу жағынан өз нақышына ие. Сергей Акуленконың қылқаламы 
Зайсан өзені мен Марқакөлдің, Бұқтырманың сұлулығынан биік паномаралар тудырады. 
Шығыс Қазақстанның қайталанбас көркі оның шығармашылығының сарқылмас бұлағы. 

Одан басқа сүйікті тақырыптарының бірі – өзен суы, судың жаны, бұрқылдаған, 
құлпыруы, долданып толқындауы, тереңдігі адамның жан дүниесінің уайым-қайғысымен 
байланыста өріледі. С. Акуленко Өскемендегі «Самородок» әуесқой суретшілер клубының 
мушесі болғанына 20 жылдай болыпты. 

Анатолий Васильевич Бердюгиннің әрбір туындысы шеберлікпен жазылған. Автордың 
табиғат күйін сезінетін нәзік түйсігі бар. Пейзаждары бүтін. Табиғатынан лирик А.Бердю-
гин өзінің туындыларын сазды әуенге толтырған. Ал, оның адамы – Табиғат заңдылығымен 
ғұмыр кешкен өмірдің кішкентай бөлшегі ғана. 

Шығармашылығында графикаға көп мән беріледі, ақындардың өлеңдеріне арналған 
иллюстративтік суреттер секілді. Суретшінің ізденісі – өмір мен өлімді сезіну жағдайы, 
екі өмірдің ортасындағы арпалыс оның туындыларының лейтмотивін құрайды. 
А. Бердюгиннің картиналары өмірдегі метафоралар мен символикалық кеңістіктің 
бейнелеріне назар салуға шақырады. 

Леонид Тимофеевич Зайцев – өңірдегі суреткерлер арасындағы портрет галереясын-
да аймақтың табиғатын түйсінетін, бояудың күшін сезінетін суретші ретінде көрсете білді. 
Ол жастайынан альпілік шабындықтардың түсі мен иісіне қанып, Алтайдың тыныш 
көлдерінің шұрылы мен қарлы тау шыңдарынан құлайтын сарқырамалардың бұрқылдаған 
шуылына құлақ тосып өскен. 

Андрей Васильевич Коротаевтың ту-
ындыларынан өзінің басынан кешірген 
алатолқын сезім мен жан дүниесі, толқыған 
оқиғалардың ізі көрінеді, адам баласының 
көзінен таса бір құпия жұмбақты табиғаттың 
өзі онымен бөліскендей. Оның туындылары 
жағалау тоғайы, өзен жағалауының шуылы, 
болмаса ойға батқан жалғыз адам секілді 
бейнелерге құрылған.

Архитектор-дизайнер Татьяна Анато-
льевна Леонованың жұмыс істеу тәсілі 
қандай? Оның жұмыстары – түрлі-түсті, 

бояулардың баттасуы мен дақтар – интерьер үшін түсті бояуларды туғызады. Түстердің 
таңдауы интерьер палитрасын ойнатып, ал біткен жұмыс пішін мен бояудың үйлесімін 
тудырады.

Шығыста мынадай сөз бар: «Дәмді тағамнан тек бір ғана иіс шықпайды, тамаша 
әуен бір ғана мәнерден тұрмайды», Т. Леоновтың басқа да туындыларында өнердің 
синтездері мен қолөнершілік байқалады. 

Оның әрбір туындысы – түрлі материалдармен қаттасқан шығармашылық тәжірибе: 
суретшілік, шашырама, аэрография, флористиканың элементтері. Көлем үшін Т. Леонов 
қалың қағаз, ермексаз, жарма секілді материалдарды пайдаланады. Аралас техника, 
мозайкалық түрлілік пен локальді бояулары шығармашылық ансамблдің көпқабатты күйін 
жеткізеді. 

Суретші А. Коротаевтың жұмысы
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Шығыс шеберлерінің басқан ізімен өскемендік Антон Савченко да бар. Оның 
акварелдік жұмыстары қытайлық го хуа ұлттық суретшілік стилінде орындалады. Қытай 
дәстүрлі хатшылық сабақтастығының үзілмеуінің арқасында өзінің тарихын тереңнен біледі, 
зиялылықтың ұлықтығы мен өркениеттің маңызын түсінеді. Бұл тақырыптың заңдылығы 
көптеген мысалдардан көрінеді: олардағы жазудың пайда болуымен мемлекет ісі қарқынды 
дамыды, соған сай – ғылым мен өнер де алға жылжыды. Кітап – өркениеттің алғы сим-
волы болып есептелінеді. Ол адам бойында бар шығармашылық қабілетті өзге ақпарат 
салаларына қарағанда ілгерілетіп, «ақыл көзін» өсіреді. 

Го Хуа өзін танудың рухани тәжірибесі ретінде дзен-буддизм шеберлерінің жүз 
жылдап өңдеуімен өмірге келді. Го Хуаның көптеген кәсіби негізгі талабы «қылқаламды 
игеру өнері» мен бір сәттік табиғаттың күйін жеткізе білетін қабілетке ие болу керек. Түпкі 
ойдың табиғатына сәйкес, автор туындыларына нақты атау қоймайды, әрбір көрерменмен 
байланыс орнатып, уайым-қайғысына ортақтастырады. Мұндай шығармашылықты түсіну 
емес, сезіну керек. 

Елена Анатольевна Синицина – көркем жанрға қалам сілтейтін авторлардың бірі. Ол 
миниатюралық композицияларында кептірілген өсімдіктерді пайдаланып жасаған бір 
этюдтері мен натюрморттары нағыз өнердің бірден бір туындылары. Табиғат сюжеттерін 
автор әдетте импровизацияламайды, түрлі ландшафтты табиғаттың мозайкалық күйлерін 
жеткізуге тырысады. 

Елена Анатольевна жанына жақпайтын дүниеге кіріскен емес. Оның бүкіл 
шығармашылығы – жанның әуезі секілді. Сондықтан да оның туындылары аймақтан тыс 
та бағаланып жатады. 

Айта кетерлік жайт, облыстың оқу орындарындарынан түлеп ұшқан таланттар мен 
табиғи дарындылар жыл өткен сайын көбейіп, Шығыс Қазақстан өлкесінің осы жанрлық 
бағытын дамытуға атсалысады. 

Бұл бөлім кітаптың табиғат тақырыбын жалғастыра түсіп, Шығыс Қазақстан өлкесінің 
тек қана әдебиетке ғана бай емес, туған жердің сұлулығын жырлайтын сурет, әндері де 
көп екендігін жеткізгісі келеді

ӨСКЕМЕННЕН ЕРТІСКЕ ДЕйІН

Танымал Алтай зерттеушісі Чихачёв П.А. – біздің өлкеге ат басын бұрған далалық 
геология мен палеонтологияның негізін салушы, көптеген шетел ғылым академиясының 
мүшесі, ХІХ ғасырдың танымал саяхатшысы, әрі географы. Петр Александрович «Шығыс 
Алтайға сапар» атты кітабында жан -жақты ізденуші ғалым ретінде Николай карьерасы 
толық геологиялық баяндама жасаған, жергілікті тұрғындардың тіршіліктерін «өте қызықты» 
деп атап өткен – оларды Еуропалық Ресейден шыққан Уба Шемонаиха даласында бал 
өндірумен айналысатын халық ретінде таныстырады: «Балдан асқан тәтті де жұпар иісті 
ештеңе жоқ, – деп жазды ол, – әр қадамда маған бал тарту етіп отырды. Афинада 
болғанымда жеген Химет тауларының балынан өзге Сібірдегідей мұндай ғажап балды 
татып көрмеппін». Өскеменнің далалық аудандарын аралап жүріп: «Тегіс жазықтық 
қаланы Ертістен бөліп алып жатыр, тегістікпен жайыла басып, қоршаудан шыққандай 
бұлқынады. Мұнда таулы аймақ пен далалық ландшафт лезде кірігіп кетеді. Алтай 
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Оңтүстік-Батыс арқа жоны оңтайсыз пирамидалармен бөлінген, батыс бөктері бірте-бірте 
төменшіктеп, жазықтықпен ұштасып кетеді... Біз жарты сағаттай жазықтықпен жүріп 
отырдық. Жер бедері бірте-бірте өзгеріп отырды. Төбешіктер тізбегі жазықтықтармен 
теңесіп, солтүстік-шығыс пен оңтүстік-батыс тарапқа қарай жалғаса берді. Олардың 
барлығы да айналмалы шыңдарға жалғасады. Созылған төбешіктер Ертіске қарай 
төменшіктеп, көз алдымызда жоғала бастады».

ҚАРА ШоҚЫ

Әуежайдан соң оң жақта Бүркіт шоқысы жападан жалғыз шошайып қалады да, 
Өскеменнен Ертіс бойымен Предгорное ауылынан сары тасты жоталар басталады. Табиғат 
өз уақытында іргетасын жартастан қалап, керемет бір ірі құрылыс салғысы келген сияқты, 
бірақ, бірнәрседен көңілі қалып, ойын аяқсыз қалдырыпты. Жоталардың орны мүлдем 
бұл жерде емес сияқты, меніңше: айнала бұйра жазықтар – ал мұнда ол. Бірінің үстіне 
бірін әдемілеп жинап қойғандай жартастар біртұтасып, «Қара шоқы» деп аталады. 

Геологиялық табиғаты бойынша оны баста-
уын немесе соңын осы жерден алып, 
солтүстік-шығысқа қарай биіктеп кететін 
Уба жотасы жүйесіне жатқызуға болады. 
Қазақстанның Шығысында адам тағдырына 
қатысты, бірақ біз өте аз білетін түрлі тари-
хи естеліктер қанша көп. Мысалы, ХVIII-
ХІХ ғасырдың аяғында зорлық-
зомбылықтан, қудалаудан басқа да 
қорлықтан қашып келген еркіндік сүйгіш 
қанша адам осы аяусыз уақыт тезінен өткен, 
сөре сиқты жиналып тұрған жартастар және 
үңгірлерден пана тапты. Қашқындар тауда, 
тайгада тығылды, орналасып алған соң 

және мүмкіндігінше өмір сүрген сияқты еді. Мұнда тікелей Ертіс өзенінің жағасында 
орналасқан Уварово және Прапорщиково ауылдары пайда болды. Бірақ, сонымен қатар 
таудың ең жоғары шыңындағы үлкен үңгірден пана тапқан адамдар болды. Үлкен аузын 
аңқита ашқан үңгір «Бақаның ауыз қуысы» деп аталды, онда қолайсыз ауа-райынан және 
қажетсіз көзден тығылауға болатын. Қыста біздің өңірімізде, әсіресе өзеннің аңғарында, 
–жел тұрады, қатты аяз болады. Мұндай жағдайларда, үңгірде ұзақ қалуға болмайтын 
еді. Алайда балық, аң аулау, саңырауқұлақтар, жидектер теріп, бірдеңе қылып тұрып еді. 
Бұл, әрине, аштық саған апаң емес. Әйтеуір, ауыл жақын. Ал биіктіктен осы шоқыдан 
Ертіс маңы далалығын алақаныңдағыдай көре алуға болатындықтан, көзге көрінетін жер-
де пайда болғанның барлығын қалт жібермей қадағалап, бақылап отыруға болатын. Сонда 
не істеу керек деген мәселені шешетін. Егер бұл қашқындарды ұстауға шыққан арнайы 
жасақ сарбаздары болса, уақытында тығылып қалу керек. Бірақ күзетте тұрғандар 
Өскеменнен Семейге, немесе, керісінше, Семейден Өскеменге қатынап жүру өмір 
дағдысына айналған көпестер мен қызметкерлерді де қалт жібермей танитын. Қарақшылық 

Уварово кенті маңындағы Қара төбе
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жасау олардың дағдысына айналды. «Үңгірдегі» адамдарға өтіп бара жатқандарды ша-
буылдап, тонау деген түкке тұрмайтын. Олар Ертістің өзінде де қарақшылық жасап, 
қаланы, жүк тиелген қайықтар және карбастарды қоршауға алып, тонап жүрді. Сондықтан 
Қара шоқының жаманат даңқы округ бойынша тез тарап кетті.

П.П. Семенов-Тян-Шанский осы жерден өтіп бара жатып, көршілес Уварово 
халқынан естігенін жазып алды. Әрбір ертегі, әсіресе аңызда шындықтың тамыры бар. 
Атақты саяхатшы: «Қара шоқыда бас қарақшы болды. Ол көп тонап, байып кетті.. Тіпті 
қатты байыды... Қартайғанда сол байлықты қайда жібереді? Ашкөздік жібермейді ғой. 
Бір күні ол жартастардың арасынан ешкім білмейтін, көзден таса жерден үңгір тауып 
алады да, бүкіл қазынасын соған тасиды. Ен байлықты көзі қимай, өзі де сол үңгірде 
қалады. Содан бері қаншама адам үңгірді іздеп табуға әрекеттенгенмен, таба алмады. 
Соңғы рет 1900 жылы сол Уваров казактары іздеп көрген екен».

Бұның барлығы қызық, бірақ сонымен бірге көңілге күдік те ұялатады: орыс 
мұжығының, оның үстіне қашқын орыстың мінезі белгілі. Ол хан емес, байлығын үңгірге 
тығатын? Бұл адамдардың мінез-құлқына сай, ен байлықты ол баяғыда ішіп қойған болуы 
керек. Кім біледі, мүмкін, осы оқиғаның кейіпкері барлығын кабактарда жоқ қылған 
шығар. Бірақ аңыз – ол аңыз, қарсы ештеңе айта алмайсың. Және «түтінсіз от шықпайды» 
дегендей, шындық болып қала берсін. Біз тарихты жұлмалап, өзгерте алмаймыз. Біздің 
уақытта әрбір тарихи кезеңдердегі аңыз – өлкенің көркі, ондайды естігісі келетіндердің 
құмарлығын басады. 

Сонымен бұл жердің «Қара шоқы» аталуының бірнеше себептері бар: мұнда «қара 
адамдар» – басқа сөзбен айтқанда жалаңаяқ тобырлар өмір сүрді. Немесе, мұнда «қара 
істер» жасалды. Жалпы қалай қарай бұрсаң – барлығы дұрыс.

Бірақ, жылдағы тонауды тоқтатып, тәртіп орнататын уақыт келді. Сонда форта мен 
бекеттер құрылысының басшысы, генерал Кондерманның басшылығымен Защита станци-
ясы, Уварово, Терең, Прапорщиков ауылдары салына бастады. Өскемен және Семей 
арасында барлығы 24 осындай бекінісі, нығайту желісі тұрғызылды.

Таулар мен шоқылар өткенді ұмытқан жоқ, алайда егер оларға басқа қырынан қарасаң, 
тіпті де қара емес, олардың айналасында қазір күнбағыс жайқалып өсіп тұр. Жануарлар-
дан бұл маңда ақкіс, суыр тышқан, күзендер жүрсе, қуыс-қуыстарына қояндар тығылған; 
анда-санда түлкі тіміскілеп келіп кетеді. Құстардан күйкентай, иә құзғындар, кәдімгі 
қарақұстар жартастарда қонақтап отырады. Жартаста сұлы мен шұбар барылдақ торғай 
сирек кездесетін болды, мүмкін жойылып та кеткен болар. Бұл жерді мекендейтін 
құстардың дауыстарын жақын маңда орналасқан әуежайдан ұшқан ұшақтардың гүрілі мен 
пойыз, автокөліктердің шуы естіртпей, басып тастайды. «Қара шоқының» атауын растай-
тын ештеңе қалған жоқ. Бұл маңды ерекшелендіретін де ештеңе қалмады, тек оның 
романтикаға толы өткені болмаса...

«ҚАНАТТЫ» АРАЛДАР

Егер Өскеменнен Ертістің бойымен жүзетін болсақ, төменде Уварова, Предгорное, 
Березовка және Зевакино бірқатар ауылдарды, шағын, сирек тіпті жалаңаш дерлік тал, 
бұталарын және қаптап өскен арам шөптерді, үлкенді-кішілі ұсақ жұмыр тасты аралдарды 



222 Щербаков Б.В.

көруге болады. Оларда су маңындағы құстар – сұр шағалалар, қара және шағын 
қарқылдақтар кездеседі. Қарқылдақ шағалалардың ең ірі жұбы сирек кездеседі, одан 
кейін тасымалдаушы шағалалардың шағындаулары тұр. Кейде қызылтұмсықты, 
қызылтабанды қара ала сауысқандар сирек болса да келіп, ұя салады. Әдетте ұсақ 
құстардың өзі «жалаңаш» жағалауға сән береді. Мұнда жиі кездесетін құстардан ең ал-
дымен сарышымшықтар, солтүстік аудан жақтан оқта-текте кіретін ақ шымшықтар жата-
ды. Ертісте Зевакино ауылынан бастап төменгі жақта оңтүстік шекарада таралған ақ 
шымшықтарды және солтүстіктен осылай қарай өтетін көзге түсе қоймайтын түрлерін 
кездестіруге болады. Нәтижесінде бұл екі жақын тұқымдастар өте жақсы көбейетін ұрпақ 
береді, оларға екі жақтың да бояулары беріледі. 

Бірақ ең бастысы – мұнда аралда өзен қарқылдақтары – Ертіс бойында көптеп 
кездесетін түрлері – жиі топтасып қоныстанады. Ұяларына ештеңе төсеместен, жұмыр 
тастардың тікелей арасына сала береді. Шағын шұңқыршықты кішірек тастармен қоршай 
салады. Міне болды. Бірақ пайдаланып көр, Өскемен қаласында осындай сұр ала 

тастардың арасынан қарқылдақтар мен 
шымшықтардың ұясын тауып көр – өте 
күрделі ребусты шешумен тең. Аралдардың 
бірінде 20-дан астам жұптан тұратын 
қарқылдақтың тобы кездесті. Олардың өз 
қоныстарын қалай қорғайтынын көзбен көру 
керек. Керемет жаугерлер: бірде-бір – 
құзғын, қарғаны жақындатпайды. Өздері 
дайындаған қарулармен қорғанатындары 
сондай, ешбір тонаушы жақын келуге бата 
алмайды. Ал, егер жақындап ұшып келсінші, 
басынан аяқтарына дейін саң ғытқанда, 
саңғырықтарынан қанаттарын қағып, 

Өзен мүйісі жанындағы өгіз шағалалар

Жас бізтұмсық шағала
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көтеріліп ұша алмай қалады. Және 
төбелерінен өткір тұмсықтарымен аямай 
шоқып тастайды. 

Бір күні біз олардың жауынгерлік 
қасиеттерін басымыздан өткердік: табиғат 
қорғаушылары мінген біздің сал осындай 
бір аралдың қасынан ақырын жүзіп өтіп 
бара жатқан-ды. Кенеттен жан-жағымыздан 
«кирр-кирр-крииа...» деп шулап кетті, 
ақшыл қанатты құстар бізге қарсы ұшып 
келе жатқанын ғана көріп қалдық, біздің 
басымыздан нөсерлі жауындай құстардың 
сасық саңғырығы жауып кетті. Үсті 
басымыздың барлығы құстың саңғырығымен 
былғанды. Үстімізден біреулер қасықтап 
қаймақты құйғандай киімдеріміздің 
барлығы аппақ болып қалды. Жас 
натуралистердің бірі басын қолымен ұстап, 
мынандай масқараға төзе алмай: «не 
үшін?!»– деп айқай салды. Өзеннің қасында 
болғанымыз жақсы болды, салдан тіке суға 
сүңгіп, тазаланып алдық. 

Ертісте мұндай «көңілді» қоныстар си-
рек кездесетін болды, екі су қоймасы 
арасындағы шағын бөлікте ғана бұрынғы 
кездегідей болып сақталған. Өкінішке 
қарай, осы және басқа да көптеген құстар 
Ертісте жоғалып кетті. Аралдардың үстімен 
қанаттары сусылдай айнала ұшып, 
шиқылдаған құстар болғандай бұл маңда 
көңілді еді. Осы құстардың маусымдық 
қаумалдарын құрсақ, жақсы болар еді және 
ұя салу сияқты маңызды кезеңде оларды 
қайықшылар мен балықшылар 
мазаламағандары дұрыс. Өйткені, барлық қалған уақытта өзен арнасынан шығып, алқапты 
су басып жатады. Сонымен қатар, Ертістің жағалауының бұл бөлігінде табиғи белгілері 
– аралдары мен ағындары, орман-тоғай-қопалары, шалғындары, ескі арналары сақталған, 
ал қалған өзеннің жоғарғы жағын су басып жатыр. Міне, сондықтан бұл маңды заңмен 
қорғалатын аймақ – мысалы, ежелгі Ертістің сақталып қалған эталоны-мұражай-қорық 
ретінде қалдыру керек. Жағалаудағы терек өсетін орман-тоғайларда үнемі ұзақтар ұя са-
лады. Олардың қоныстары – шулы қалашықтай. Жекелеген ағаштар олардың ұясынан 
көрінбей тұрады. Ұясынан құлап түскен, қанаттана қоймаған балапанның дауысын 
ұяластарының, ата-анасының естуі тіпті де мүмкін емес. Олар сол жерден ұшып кете ал-
май, аштан өледі. Кейде мұндай орындарда, осы колониялардың кей жерінде тіпті 

Наурызектер – қаратамақ және ала 
торғай және олардың ұшқан кездегі 

буданы
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ұялардың айналасында, осылай өлген балапандардың денелері толып жатады. Сол жердің 
беткі қабатын толығымен жауып жататындығы сондай, колонияны аралап жүргенде жұп-
жұмсақ былқылдаған кілем үстімен жүргендей боласың. Бұдан да сорақы картинаны біз 
Ертістің осы кесіндісі арқылы өтетін автотрасса бойынан байқадық: ұзақтардың балапан-
дары ұядан басын шығарып қараймын деп, әлі ұшып үйренбегендіктен және сақтық ша-
раларын сақтауды білмегендіктен автокөлік табанына түсіп жатады. Кейде бір-екі кило-
метрдей жерден көлік астына түсіп езілген жүздеген кішкентай балапандардың жайрап 
жатқанын көресің

ТоҒАйЛАР СИРЕП КЕТКЕНДЕ...

Жоғарыда айтылғандай, Өскеменнен бастап және Шүлбі су қоймасының жоғары 
бөлігіне дейінгі шамамен 90-100 шақырым аралықта ғана Ертіс жайылмасы бұрынғы 
күйде сақталған. Ертістің арнасынан қалған көптеген аралдарды, су жайылып тұратын 
шалғынды және орман басқан жазықтарын қазір су басқан. Бұл учаскенің барлық 
жағалауларында және аралдарында тоғайларда қара және лавро жапырақты терек, алып 
қараған, мойыл, ырғай, итмұрын, спиреи және ұсақ тал ең көп тараған. Алайда, соңғы 
отыз жыл бойы өзеннің сағасында тұрақты түрде және үлкен мөлшерде мал жайылды. 
Өсетін шөп көз алдымызда сирей-сирей жоғалды, және мал жемейтін түрлері ғана қалды. 
Ағаштардың жас бұтақтары да мал тұяғының астында, мүжіле-мүжіле қурап қалады, 
сөйтіп орман-тоғайлар табиғи түлеп тоқтады. Оның үстіне барлық жерде ағаштарды аямай 
кесу байқалады: сайып келгенде, байырғы ағаш түрлерін табиғи жаңарту үшін Ертіс бой-
ымен әртүрлі тұқымды ағаштардың түрлерін жаппай отырғызудың көмегі тимей жатқандығы 

Өзен тынық тармағы жанында
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байқалады. Нәтижесінде жайылманың табиғи бейнесі адам танымастай өзгерді: терек 
үйеңкіге, сібір алмасына, қайың мен талға орын берді. Ағаштар осылай ағын еріген судың 
және қатты желдің, сондай-ақ жануарлар мен адамдардың көмегімен таралды. Терек, 
өкінішке орай, жылдан-жылға жоғалып, баяғы аймақтарда кездеспейтін болды. Бұл 
суреттеліп отырған аймақтың ежелгі Жоғарғы Ертістен қалған тәбәріктей болып 
қалғандығының тағы бір дәлелі. Ол – адам танымастай өзгерген өзен арнасының өткенін 
еске салар тірі ескерткіш. Сондықтан, адам қолымен жасалатын жағымсыз өзгерістерді 
болдырмай, сақтау үшін әрине, ең құрымағанда осы учаскені бақылауға алу керек.

Өткен ғасырдың басында осы жерлермен белгілі саяхатшы Н.К. Рерих жүріп өткен 
болатын. Оның әсерін келтіре кетейін: «Өскеменнен кейін Ертіс шың мен жартасты 
жағалаудың құрсауынан бұлқынып атып шығады. Сібірдің солтүстік шекарасына қарай 
аққан өзен ақырындап, бірақ қуатты күшін білдіре кең су жолына айналады. Және тағы 
да Ресей, Еділді еске сала, Ертіс бойымен салдарды айдады, ал олардың үстінде шымыр 
денелі кержақтар -ескі діншілдер тұрды». Бұл суреттер тарихи естеліктер ретінде келме-
ске кетті..

Ертіс бойымен тағы бір Ертіс – Семей бөгетін салу жоспары туралы әңгіме бар. Егер 
ол жоспарлары жүзеге асса, онда Жоғарғы Ертіс тұтасымен су қоймаларынан тұратын 
болады. Ежелгі өзен белгісі ретінде, қайталап айтамын, Өскеменнен төмен және Шүлбі 
су қоймасы алдындағы Зевакино кентіне дейінгі орындар ғана қалады. Сонда Шығыс 
Қазақстанның картасынан тіпті өзен жайылмасының табиғи келбеті мүлдем өшіріліп 
қалатын болады. Су қоймасында олардың шабақтарының баяу өсуінен, сонымен қатар 
тұрақты маусымдық су жіберуден соңғы ағызылатын судың кесірінен уылдырықтар 
қырылып, құс ұяларының шайылып кетуінің кесірінен балықтар жейтін азық-түлік қорының 

Уба жотасы сілемдерінің етегіндегі Ертіс
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азаюы балық, құс және басқа да сақталған тағы басқа тірі жәндіктердің түрлік құрамына 
тіке әсер етеді. Тыныш арналары мен ағымдарында бұлбұлдары сайрайтын орманды 
аралдар мен көлеңкелі тоғайлардың орнына толқындары жоғалған Ертістің жалаңаштанған, 
көңілсіз жағалаулары ғана түнеріп жататын болады.

ҚАЗІРДІң ӨЗІНДЕ ӨТКЕН ШАҚ ТУРАЛЫ 

Біздің кезде далалық ақ құрларды мұз дәуірінің куәгерлері деуге болады. ХІХ ғ.-
ХХ ғасырдың басында Өскеменнен бастап және Ертістің барлық аралдарында төмен 
жақта кездесетін. Қазіргі уақытта олар Зевакино ауылы мен одан төмен жерде өте аз 
мөлшерде ғана бар. Тағы өткен ғасырдың 60-шы жылдары Ертісте Белокаменка ауылы, 
Уба өзені сағасында Шүлбі ауылнан төмен жерде құрларды кездестіру түк емес болатын. 
Бұл жерлдерде құстар сыз, батпақты және қияқ пен ағаш–тал қаптап өскен аралдарда 
жүретін. Кейін осы аралдарды су басып, олар басқа қолайлы орынға қарай шегінуге 
мәжбүр болды. Алайда, олардың негізгі бөлігін аңшылар қырды, ең жақсы дегенде 
бірнеше ондаған жұптары кездесетін болды.

Ақ құр – реликті түрі: он мың жыл бұрын болған соңғы мұздану кезінде, жылжыған 
мұздақтардан қашып, шегіне олар алыс Солтүстіктен бізге жетті. Мұздар Алтайға дейін 
жетіп, Сауыр тау жотасы жазығына енді. Алайда кейін жаһандық жылыну басталды, 
мұздар өз бастиондарын тастады, Заполярьядан келген олардың серіктері құрлар мен 
басқа да бірқатар жануарлар мен өсімдіктер өздеріне қолайлы, жергілікті жерлерде қалып, 
қазір де тұрады, оларды біз мұздақтар реликтері деп атаймыз.

Зевакино ауылы маңындағы Ертіс
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Осы құстардың топтары Қызыл-Су 
өзені су айрығында әлі кездеседі, сондай-
ақ, олар аралдар мен өзен жағалауларының 
батпақты жерлерінде бұрыннан тұратын. 
Әсіресе, олар Белокаменка ауылының қазір 
су басқан Кукуй аралында көп болды. 

Әрине, ғылыми түрде дала ақ құры 
деп аталған осы кіші түрі біздің облыстағы 
ауланатын құстар тізімдерінде болмауы 
тиіс. Олар өте аз қалды және біз оларды 
қамқорлығымызға алуымыз керек. 
Құрлардың мұндай түрлері әзірге бізде 
жоқ, аймақтық Қызыл кітапқа енгізілуі тиіс.

Ертіс өзенінің оң жағалауы бойымен 
Зевакино ауылы, Өскеменнен төмен жарта-
сты шағын шоқылар бетіндегі тегіс жарта-
стар үсті – түрлі жазбаларға толы. Тасқа 
жазушы абыздар бұл үшін тегіс тастарды 
таңдады, беті және суретшілер пайымына 
түсінікті адам бейнесінде қашап жазды. 
Әдет-ғұрыптық әрекеттерді жасап жатқан, 
қоңырауларын сылдырлатқан бақсылар бей-
неленген суреттер бар. Жартастағы бұл 
тақырып Жоғарғы Ертісте байқалады, мы-
салы, атақты Тамғалы шатқалында және 
мұнда – Зевакин қорымдарында кеңінен 
таралды.

Көптеген суреттерде қолдарын жоғары 
көтеріп тұрған құйрықты түсініксіз жандар, 
бәлкім суретші қиялынан туған болуы 
мүмкін, назарды аударады.

Бұған ұқсас суреттер, археологтардың пікірінше, Қызыл құм шөлінен Ішкі Моңғолияға 
дейін және Ферганского жотасынан Алтайға дейін мекендеген халықтардың арасында 
танымал болды.

VII ғасырдың екінші жартысы ежелгі халықтардың рухани өсуіндегі қатты серпіліспен 
сипатталады. Сол кезде соғды пайда болады, түркі тілдес халық кеңінен таралады. Ру-
ника жазбаларының дағдыларына қимақ қоғамының қаймақтары машықтана бастайды. 
Зевакино ауылы қорымдарынан табылған түпнұсқа жазу соны растайды. Әйелдер 
қолданған бұйымға жазылған жазу: «Ақсүйек әйел өзінің ашу-ызасынан (қызғаныш/ашу-
ыза) бойын арылтқанда, оның бақытты шағы басталады...».

Ежелгі қимақтардың тастағы кескіндемелері Ертіс маңы бойынша екі тараптағы бар-
ша қауымға жақсы танымал.

Аққаптал тоқылдақ

Жолақ тағанақ
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«ЧУДЬ» ДЕГЕН КІМ? 

Із-түзсіз жоғалып кеткен жұмбақ «Чудь» халықтарының іздері Ертіс маңы мен Ал-
тай жақта кездесіп қалады. Кен өндіретін орындарды бұрын чудь шахталары деп атаған 
екен. Атауы содан шыққан. Қайламен және күрек жер қойнауы қабатындағы металл кенін 
табу үшін қандай сезім болу керек? Олар таба алды... Тарихи мәліметтерге сүйенсек, 
полковник Гельмерсон былай деп жазды: атауының өзі орыстың «чуждый» немесе 
«бөтен», иноземный, яғни, бөтен жерлік мағынасындағы сөздерінен шыққан. Мынадай 
қызықты мәліметтер бар, ХІІІ ғасырдың ортасында «Голдберге қаласындағы» Силезии 
кенішін татарлар басып алады, олардың бір бөлігі өледі, ал бір бөлігі Сібірге әкетіледі. 
Мүмкін, солар сол өлкеде тау-кен жұмыстарының дамуына ықпал етті. Бірақ, бұл халық 
жоғалып, өзі туралы ғана тек қауесет, тек дақпырт қана қалдырады. Профессор Сеньков-
ский: «Чудь атауы Скандинавиядан келген, ол «қарапайым халық» немесе «чернь» дегенді 
білдіреді. Олардың кен ісі болмаса, олардың тарихы ешкімді қызықтырмас еді»,– деп 
ойлайды.

Чудь тайпасының молалары жазық кең аңғардан табылды. Біздің даламызда, олар 
Ертістің оң жақ жағасынан бастап Сібірге дейін жатыр. Металдарды өндіру және балқыту 
құпияларын біле отырып, ежелгі кен білгіштері тағы кеннен темірді бөліп алды. Сондықтан 
Чудь халқын кейбір этнографтар қола,

немесе жаңа тас ғасырға жатқызады. Олардың молалары жабайы тастардан үйілген 
үйіндіге ұқсайды. Сібір мен Алтайды зерттеуші, көрнекті саяхатшы П.С. Паллас өз 
еңбектерінде жұмбақ халық тастанды кеніштерді ғана емес, қорғандарды қалдырғанын 
айтты.

«Шал бізді тас төбеге қарай алып келді, – деп жазды Н.К. Рерих, – ежелгі 
қорымның тас шеңберлерін көрсетіп, былай дейді: «Міне, мына арадан Чудь жер астына 
кетті. Алтайға соғысуға ақ патша келгенде және біздің өлкеде ақ қайың гүлдегенде, Чудь-
тер ақ патшаның қол астында қалып, жұмыс істеуден бас тартты. Халық бұлай өмір 
сүруге болмайды деп шешті. Чудьтер шұңқырлар қазып, тіреулер қойған, үстінен тастарды 
үйген. Сосын өздері-аттарымен, мал және балаларын алып, жер астында кірді, тіреулерді 
жұлып тартқанда, үстіңгі жақтағы тастар олар кірген жолды басып қалды. Олардың 
бұрынғы кіреберістерін өзіңіз көре аласыздар... Басқа да аңыз бар. Ол бойынша Чудь – 
терісі қара түсті адамдар, қара қылқан жапырақты ормандардың тұрғындары, өздері 
көмілген жоқ. Ал, өздерінің галереялары бар жер асты құпия орындарына кетіп қалды. 
Содан бері қазірге дейін олар жер астындағы құпия мекендерде тұрады. Жоғары мәдениет 
пен биік білімнің адамдары. Тек мәңгілікке кетіп қалған жоқ. Бақытты тыныш заман 
орнағанда, Ақсудан адамдар келіп, барлық халыққа ұлы ғылымды әкелгенде Чудь барлық 
тапқан байлық-қазынасымен қайтып оралады».

Ертіс өңірінде 150 жергілікті жер қазушының күшімен Краснояр ауылындағы чудь 
қорғандарының бірінің қазылғандығы белгілі. Одан бір пұттан астам түрлі алтын бұйымдар 
шықты. Сол кезден бастап қорған «Золотарск төбешігі» атауына ие болды.

Айтпақшы, Ертіс ағысының орта бөлігінде ХVIII ғ. өз білгендерін жасады. Олардың 
қорғандықтар немесе төбешікшілер деп аталғаны содан. 200-300 адам бандаға бірігіп, 
олар өте табысты іс – көне қорғандарды тонаумен айналысқан. Күміс, алтын және басқа 
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да бағалы заттарды алып шыққан. Қорғаншылардың артелін ештеңе, тіпті қорғанның 
биіктігі де, шұңқырлары мен кіреберістерді жауып тұрған алып жақтаулар мен тақтайлар 
да оларды тоқтата алмады. Олар кейде археологтардан артық, моланың түрін қатесіз 
анықтай отырып, құрылыстардың конструкцияларының ерекшеліктерін жақсы білген. 
Қазбалар оларға үлкен табыс әкелді, одан әрі еш қамсыз өмір сүруін қамтамасыз етті.

Облыс аумағында табылған чудь шахталарынан, немесе жер бетіндегі шұңқырлардан 
– кенішті жердің жоғарғы қабатынан ғана өндіргендерін көрсетеді. Қазіргі уақытта Уба 
өзені бойы мен Делбегетей тауларындағы, Риддердегі Шульба, Зырян ауылдарынан алыс 
емес жерлерден олардың шахталары табылды. 

Сонымен қатар, Шүлбі өзенінің Ертіске кеп құятын сағасындағы Шүлбі деп атала-
тын ауыл маңынан чудьтар алтын мен мыс балқытып алған көптеген балқыту пештері 
табылған болатын.

ЖЕТІ ҚАРАҒАй

Жеті қарағай, немесе Долоин-Қаратал, жоңғар тілінде Донское селосы осылай атал-
ды. Әртүрлі саяхатшылар жазғандай, Ертістің сол жақ жағалауындағы керемет алқапта 
жеті үлкен қарағай тұрғаны алыстан байқалатын болған. Ағаштар көшпенділерге Ертіс 
арқылы өткелмен өтетін жолды көрсетіп тұрған. Бұл жердің бірнеше рет бұрмаланған 
Донское атауы сақталған. Әдемі және «пайдалы» жер: Ертістің бұл жерінде көптеген 
ағымдар, аралдар, теректі тоғайлар, шалғындықтар, егістіктер жетерлік... Ал жеті қарағай 
әлдеқашан жоқ болды. Олардың орнында үлкен көркем кенті бой көтерді.

КӨЛ БАҚАСЫНА «СӨЗ» БЕРІЛЕДІ

Барлығының өз бастауы, өз тергеуі, өзі себептері бар. Біздің облыстағы бақалар эпо-
пеясы ұсақ-түйектен басталады. Көл бақаларының жоғарғы Ертіс өңірі биоценозындағы 
рөлі, бақылдаулары қатты. Және ол экономикамыздың пайдасына айтылады: ет қоректі 
балықтардың санын көбейтудегі, Ертіс бойымен және Өскеменнен төменде мекендейтін 
сирек кездесетін құстардың – ақ құтанның, кейбір шағалалардың және қарқылдақтардың 
өміріндегі маңызды рөлін айтамыз.

«Ұзақ жылдар бойы натуралист, табиғат қорғаушысы болам деген ұмтылысым мені 
үлкен қызығушылықпен Өскемен маңына ұдайы шығып тұруыма себепкер болды. 1956 
жылы оқушы кезімде, тағдыр мені Өскемен педагогикалық институтының оқытушысы, 
орнитолог И.Ф. Самусевпен жолықтырды. Содан бері мен оның жаратылыстану кафе-
драсына жиі баратын болдым. Кейін осы институтта зоология кафедрасы лаборанты бо-
лып жұмыс істеуге шақыруды, қуана-қуана қабыл алдым.

Сол уақытта Қырғыздан институтқа көл бақаларының партиясы келіп түсті. Маған 
лаборантқа олардың суын күн сайын ауыстырып, температуралық режим және т.б. 
қадағалау тапсырылды. Қабылданған шараларға қарамастан, жыл сайын көктемге қарай 
олардың жаппай қырылуы басталды. Сабақ бітіп, студенттер үйлеріне тараған кезде, 
ашыққан бақаларды жергілікті су айдындарына жіберу туралы менің ұсынысым тек: «Олар 
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ақшаға алынған» деген теріс жауап алатынмын. Алайда, олар ванналарда өліп жатқанын 
көріп мен ешкімге көрсетпей оларды арнайы шелектерге салып алып, құтқару үшін 
Ертістің сол жақ жағалауларындағы ескі арналар жаққа апардым. Ол 1961 жыл, 
бақаның осы түрінің Шығыста жерсіндірілген кезі еді. Оның биология анықтама 
ретінде: Көл бақасының ұзындығы шамамен 10 см, үстіңгі жағы қара дақтары бар 
жасыл–ала болып келеді де арқа тұсында ашық жолағы бар. Ауыз қуыстарының 
бұрыштары қара түсті, көпіршік басып тұрады.

Ұрғашысы 4 мың және одан да көп уылдырық шашады. 60-100 күннен кейін 
бақа-шабақтар кішкентай бақаларға айналады. Олар үшінші жылы толық өсіп жетіледі.

Алғашқы жылдары мен бақаларды суға жібергеннен кейін, бұл аймақтағы 
бақалардың саны мен таралуында еш өзгеріс байқалмады. Бірақ енді он жылдан кейін 
олар кенеттен бүкіл дауысымен өздері туралы мәлімдеді: Ертісте Прапорщиково ау-
лынан төмен Өскемен су айдындарында пайда болды. Жаңа ғасырдың басында олар 
Ертістен төмен түсті, Семей, Павлодар, бірақ көп кейін Омбыдан төмен жерлерде 
кездестіру үйреншікті жағдайға айналды. Тіпті оларды облыс орталығынан оңтүстік-
батысқа қарай Қалба ауданында, Сібе көлдерінің маңында Алғабас ауылынан 50 км 
жерде кездестіріп, таң қалдым. Бақалар солтүстік-шығысқа қарай Алтай тау бөктеріне, 
бірақ тек Винное ауылына дейін ғана ілгерілеп жылжыпты. Әрі қарай таралуға ол 
жердің суық климаты қолайлы болмағанға ұқсайды. Осы кеңістікте олар жақсы жыл-
житын ұсақ су қоймаларында кездеседі. Алтайдың етегіне қарай теңдей беретін жер-
де бұл бақаларды жергілікті үшкір бетті бақалар алмастырады. Көл бақалары негізінен 
ұсақ омыртқасыздарды – ұлуларды, өрмекшілерді және әртүрлі жәндіктерді жеп, 
қоректенеді.

Зевакино ауылы маңындағы Ертістің сол жақ бөлігі
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Көл бақаларының бақа-шабақтары әсіресе ұсақ және ешқайда қашпайтын су 
қоймаларының түбіндегі диатомдар және жасыл балдырларды жеп, тазартып отырады. 
Әдетте, олар қалада ескі арналарда көптеп жүреді. Бақалардың басты мекені – тал, 
қараған, қияқ сияқты су және жағалаулық өсімдіктері қаулай өскен, Комендантка өзенінің 
ескі арнасы осы бақалардан көрінбейтін. Кешкісін түнімен, қала өмірінің өзгешелігіне 
айналған бақалардың жазғы концертін тыңдайтынбыз. Олардың жарыса бақылдаған дау-
ыстарынан жазғы түн тұнатын еді. 

Әсіресе, олар айлы түндері барын салатын. Енді біздің қысы кәрлі өлкеде Орта Азия 
– Өзбекстан, Қырғызстан, Оңтүстік Қазақстан, Түркіменстан үні шығады, қазір бұл 
жерді бақалар бақылдамайтын түн жоқ. 

Зевакино ауылы маңындағы Ертістің оң жақ бөлігі

Көл және сүйіртұмсық бақа
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Дала және жайылма экожағдайында Амфибиялар маңызды рөл ойнайды: олар және 
олардың бақа-шабақтары шортан, көксерке, таймень, алабұға, жөкебалық сияқты 
балықтардың, сондай-ақ Қызыл кітапқа енген қара дегелек, аққұтан, сұр тырнаның, 
шағалалардың, қарқылдақтардың және кейбір сүтқоректілердің, мысалы, еуропалық 

қаракүзен, ақкіс, солонгой, хорь, 
суыртышқан, кәмшат, түлкі, қарсақ, 
қасқырлардың қорегі. Қоректің көптігінен 
осы жануарлардың саны өсті, бұл аңшылық 
биоценоз үшін аса маңызды. Көл бақасы 
пайда болған жерлерден тонналап балық 
ауланатын, сондай-ақ терісі үшін ауланатын 
сүт қоректілердің де саны артты. 
Амфибияның өзі – егін егу алқаптары мен 
саяжай бақшаларға орасан зор кесапаты 
тиетін зиянды омыртқасыздарды, шаққыш 
және тістегіш жәндіктерді жейді.

Жоғарғы Ертіс су бассейні аймағында 
осы бақалардың түрін жерсіндіру 

нәтижесінде жергілікті үшкір бетті бақалар таралған аймақтарда шет жерлік көлбақалармен 
алмаса бастады. Тіпті, олардың будандасқандары жайлы фактілер бар. Сондықтан, 
Қазақстанның шығысында бақалар оқушылардың, студенттердің, магистранттар мен 
аспиранттардың ғылыми жұмыстарының тақырыбына айналады.

МЫСЫРЛЫҚ ПИРАМИДАЛАРДАН АЛТАйҒА 

ДЕйІН

Әңгімеміздің кейіпкері қарапайым және сұлу. Мәңгілікке қалған пирамидалар бар Аф-
рикада сүйікті және танымал, Арабияның ыстық жерінде, күндері жарқыраған Жерорта 
теңізінде; Үндістанның сәулет ескерткіштерін дыбыстап тұр және сондай-ақ Орта Азия мен 

Даланың ақбас тырналары
Зевакино ауылы маңындағы Ертіс 
өзенің алқабы

Сіз білеСіз бе:
Ракета-жердегі секіргіштердің 
арасындағы рекордсмен секіргіш 
бақа. Жіңішке, бырақ мықты 
аяқтары бар бұл бақа бір 
секіргенде төрт метр ұзындыққа 
дейін секіреді, бұл тіпті өзінің 
тұрқынан жетпіс есе үлкен 
ұзындық. Ал, адамдарға қатысты 
алғанда бұл ұзындық жүз жетпіс 
метрді құрайды.
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Қазақстанның оңтүстігіндегі қалаларда, 
қышлақ пен ауылдарда, бүкіл Таяу Шығыста 
кең таралған.

Оның қанаттарында шөлді кеңістіктер 
және азиялық лайлы өзендердің, 
жағалауларының, тұзды ақ-сор жерлерге тән 
реңктері ойнайды. Бір сөзбен айтқанда, бұл 
құс қауырсынынан шөлді ландшафтардың 
барлық түстерін көруге болады. 

Табиғаты бойынша – қарапайым және 
көзге түспейді. Бірақ кеуде тұсына мұқият 
қарасаң, шаң сияқты сұр түстен басталып, 
күрең қызыл шарап түске дейін кездеседі. 
Сондықтан саз балшықпен сыланған үйлерде, 
қалашықтарда қабырғаларда қонақтап 
отырғанда оларды тіпті де байқамайсың. Саз 
балшықтан илеп жасағандай мүсіні керемет 
әдемі, кішкентай басы мен мойны әдейі 
қашап кескендей. Ұшып көтерілгенде 
қауырсынының барлық сұлулығы көз 
алдыңда ашылады – көгілді қанаттары, 
құйрығының кейбір қауырсындары аппақ, 
кеудесі де шоколод түсті қоңыр болып 
келеді. 

Дауысы – бір мезгілде күлкілі және ке-
удеден шыққан мұңды күрсініспен бірдей. 
Оның өзінің Азия оңтүстігін ұмыттырмастай 
есте қалдыратын адам айтқысыз сүйкімділігі бар. Орыс ормандары мен алаңқайларын 
қайың ұмыттырмайды деп жатады ғой. Біз айтып отырған құс шабдалы мен алқоры 
гүлдейтін, аптап ыстық күн астында ең хош иісті қауын өсірілетін, орманды жазығында құм 
мен қиыршық тасқа толы өзендері шаршаңқы күйде ағып жататын алқапта тұрады. Бұл 
елдерде Орта Азияда ишак деп атайтын есектер сағат сайын ақырып, сондай-ақ жексенбілік 
күндері шығыс базарына тән шу шығып жатады... «жақындап кел де дәмін көр! Тәтті, 
балдай!» – деп, күнге күйген тақиялы үй иесі қауын-қарбызын ұсынады. Жан – жақтан 
шайханашылардың шақырған дауыстары естіліп жатады. Ал түрлі-түсті шапан киген 
тобырдың арасынан ақ шалма киген ақсақалдардың бастары ағараңдап көрінеді

Бұл Африкада мұхит жақтағы сенегал деген елдің атауымен аталған кептердің кіші түр 
немесе шағын сенегал кептерлері мекен еткен негізгі аумақ. Әдетте оны египеттік кептер деп 
атайды. Түсіндірмелер қажет емес...

Ол кептер тұқымдастарға жатады. 2 жұмыртқадан салады. Ұяларын бұтақшалардан 
жасайды. Адамдар тұратын мекендерде – албарларда, балкондарда, сарайларда, шатыр 
астында, кейде тіпті бөлмелерінде ұяларын салып кететін кездері жиі. Өйткені, осы сүйкімді 
адам жүрегіне жақын қарлығаш, дегелек деген құстарды барлық халықтар жақсы көреді. Ұя 
салатын табиғи орны – дегенмен де жуан көлденең ағаштардың бұтақтары.

Египет, немесе кішкентай, орман 
кептері

Шығыршықты кептер
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1962 жылы 2 қазанда Өскеменде олардың екі жұбы шығарылды. Осы уақыттан бастап 
екі құс көзге түспеді, бірақ бес жылдан кейін қалада және Согра кентінде олардың ұялары 
пайда болды. 1968 жылы жас натуралистер станциясының балалар 9 дарақ құсты қыс бойы 
тамақтандырды. Кейін бақылау көрсеткендей, жазда олар үш рет балапан басып шығарады 
– олардың саны күрт жоғарылайды.

1970-жылдардың басында құс қалада көбейді, көп ұзамай және Семейде пайда бол-
ды. Жылдан-жылға ол облыс бойынша қарқынды тарады. Ең алыс тараған орны Күршім, 
Зайсан, Ақжар, Боран және Алексеевка. Бір жылдары құстардың жұптары солтүстікке, 
Лениногордың (Риддер) тау-тайгалы аймағына дейін таралады. Бірақ қар аз жауатын қыс 
жағдайында ол жерлерге тұрақтап орныға алмады.

1980-ші жылдары олардың қалада болуы соншалықты үйреншікті болып кетті. Әр күні 
таңертең қала көшелерінен олардың үні тұрақты естіліп тұратын. Кептерлердің әдемі сыр-
сымбаты үшін, зиянсыздығы үшін қалалықтар жақсы көріп кетті. Көп жылдар бойы біздің 
қаламыздың сұрқай көшелеріне сән беріп жүрді. 

Міне, ашық аспан астында қыстайтын құстар үшін қатаң 1987 жылғы қыс басталды. 
Алғашқы күндердің өзіндегі қатты аяз, -30°С-тан температура дейін төмендеген кейін, 
бірден қалың жаңбыр және қар жауды. Көптеген құс қырылып қалды. Есептеуім бойынша, 
бір ғана көгершіннің 90% – ға дейіні қырылды. Дала және үй торғайларынан аз қалды. 
Ұша алмай, әлсіреген құстарды қолмен ұстауға болатын еді. Сол жылы, біздің облыстың 
оңтүстігінде кептерлер жоқ болды, бірақ әйтеуір қалада олардың санын біртіндеп өз қалпына 
келтірдік. 1990 жылдың басында олар торғайлармен және көгершіндермен қатар әдеттегі 
көрініске айналды. Міне, 1999-2000 жылдардың қысы. Бұрын болмаған қар жауды, тем-
пература -50°С түсті де оңтүстіктен келген құыстардың барлығы дерлік жоғалып кетті. Кей 
жерлерде жалғыз жұптар сирек-сирек болса да сақталды. Олар қайтадан біздің қаламыздың 
сәніне айналады деген үміт аз қалды.

Египет кептерімен қатар біздің облыста пайда болып, табиғи жолмен қоныстанған басқа 
да керемет сақиналы кептерлер бар. Оларды «ку-ку-ку...» деп отыратын дауыстарынан 
жақсы таниды. Қалалар мен ауылдарда ұя сала береді. Біздің облыста олар кездеседі, бірақ 
Өскемен, Шемонаиха, Күршім, Зайсан, Алексеевка жақтарда өте сирек. Сондай-ақ өзен 
жайылымдарында ұяларын салады. Еуропадан шыққан кептердің бұл түрін Қазақстанда, 
шығыста жерсіндіру 20 жылдан өте баяу астам жүріп жатыр.

АҚ ТАС ШАТҚАЛЫ 

Бұл шағын кент Қалбы Алтай тауынан Қызыл-Су өзені құятын жоғарғы Ертіс 
жағалауында орналасқан. Кент атауын ХVII ғасырда, бұл жер Ақ тасты шатқалы деп 
аталған кезден алды. Мұнда Ертісте пароход шаруашылығының қозғалысына кедергі 
келтіретін кішкентай кіре беріс болды. Ол Грачевский деп аталды. Неге «Грачевский» 
– айту қиын, бәлкім, біреудің тегі болар. Бірақ аралда көптеп ұя салатын ұзақ құстарға 
қатысты атау болуы мүмкін. Ал, шамамен жүз километр болатын төмендегі шегі Из-
вестковый деп аталады. Кейінірек Ертістегі Қызыл-Су өзені шұңқырында салынған кент 
ақ тасты шатқал атауын алды. Атауға ақ тастар себепші болды. Ақ тас жұмсақ, қатқан 
саз күйінде, одан әртүрлі заттар жасауға болады.
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Ол өндірілген орын тауда шамамен 3 шақырым жерде бұрынғы Охрасиний Яр-
станциясына болды, ондағы сары топырақ үздік ағылшын бояуынан кем түспейді.

Қазіргі уақытта бұл балшыққа жергілікті халықтың қызғушылығы азайды, қазір 
ешкім осындай жұмсақ тастың бар екенін есіне де алмайды.

ТЕңДЕССІЗ СИРЕК 

Ертістің ең биік жағалауында Ақ тасты аулы маңында, Қызыл-Су дала өзенінің 
сағасында ұзына бойы Кукуй аралы созылып жатыр. Дәл осы жерде көрші Семей және 
Шығыс Қазақстан облыстары шектеседі. Аралдың атауы, көктемде Ақтасты ауылында 

Таврия даласы

Ертістің ескі арнасынан сақталып қалған саға
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мұз жүре бастаған кезде отын дайындауға немесе аң аулау, балық аулауға шыққан 
балықшылар жағалаудан әрі аса алмай, ауылдан кесіліп «көкектеп» отырып қалғаннан 
шыққан. Кукуе сияқты аралдар Ертістің бойында сансыз еді, мұнда өткен ғасырдың 
1960-шы жылдары ақ құрлар өте көп болды. Жылы көктемгі түндерде, қысқы аяздарда 
күн жарқырап шыққанда олардың дауыстары үзілмей естіліп жататын.

Арал ми тұмсығы батпайтын қалың еді: бүкіл жол бойы биік теректер мойыл, итмұрын, 
ырғай, татар, қарақат, құлмақ араласа, қалың өсті.

Онда табиғаты таңғажайып ақ мойыл өсті. Қарақаттыкі сияқты жидектері мөлдір, ақ. 
Табиғатта басқа ешқандай жерден альбинос мойыл кездеспейді. Дегенмен, біздің өлкеге 
қызыл мойылдың бұрыннан әкелінгенін білеміз. Соңғысын саяжайларда және табиғатта 
кездестіруге болады. Оның бастапқыда таралуы адаммен байланысты. Уақыт өте келе, 
құстардың арқасында – шымшықтар, кейбір қарғатұқымдастар, жидектерді тұтастай 
жұтып, содан кейін асқазанда өңделген соң сүйегін саңғытып жүре береді, осылайша 
ағаштар мен бұталар таралды.

Шүлбі су қоймасының пайда болуымен Кукуй аралын су басқан болатын, және оны-
мен байланысты барлық нәрсе, оның ішінде қызық мойыл тіпті оның атауы да келмеске 
кетті.

ШҮЛБІ СУ ҚойМАСЫ

Тағы Ертістегі қолдан жасалған адамның сүйкімсіз «баласы», Ертіс маңының кезекті 
қоңырқай беті – құстар мен аңдар үшін аса маңызды мың жылдық теректер мен бұталар 
тоғайын, шалғынды алаңқайларды, аласа тауларды, ағымдарымен, ескі арналарымен, 

Ертістің су қоймасымен тоғысар тұсы
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бұрылыстарымен және аралдарымен, иірімдерімен қоса тамаша аңғарлы жайылманы тай-
ыз суымен басқан Шүлбі су қоймасы. Су басқаннан кейін бірінші жылы ондағы микроағза-
балдырлардың арқасында қою жасыл болып гүлдеді. Бірақ сол уақытта кейбір балықтар 
үшін өте қолайлы жағдай туды. Ал балықтың көптігі көптеген балық жейтін – сұр құтанды, 
сирек болса да ақ түсті, күміс түсті және жай шағалаларды, құзғын – қаршыға сияқты 
жыртқыш құстарды өзіне тартты. Бұл жыртқыш құстар асықпай ұшып, Ертістің үстінен 
өзіне азық ізейді. Құтан – тасымалдаушылардың ысқырығы жиі естілетін болды. Жола-
ушыларды тасығандай жағадан жағаға ұшып-қонатын ерекшелігі үшін, олардың атын – 
«тасымалдаушылар» деп атады.

Бұрын тіпті суда жүзетін құстардың ұшып келетін кезінде, ұзындығы 70 шақырым 
болатын Ертістің осы бөлігінде мұндай құстардың топталуы байқалмаған. Бұл жерде 
үйректің қарқылдақ, сұр үйрек, ақ көзді қара үйрек, қызыл үйрек немесе атайка, гоголь, 
айдарлы және көгілдір қара үйрек, сондай-ақ, қасқалдақ, үлкен түркептер және кейбір 
басқа да түрлері кездесті. Кейде қаздар, тіпті шиқылдақ – аққулар осы арада демалып, 
әрі қарай ұшатындығы байқалатын.

Жаңа су қоймасы көптеген экологиялық өзгерістер енгізді, яғни жаңа проблемалар 
туындады. Тамаша аралдардың, ескі арналардың және ормандар мен шалғындардың 
және олармен байланысты жоғалып кеткені өкінішті болды. Әрине, су жақсы, бірақ ол 
өткен уақыттағы табиғаттың ерекше сән-салтанатымен салыстырғанда, шөлмен бірдей..

«ЖЕТІ ШАТЫР»

Шығыс Қазақстан аумағының халықтары мекендеген қамалдар мен қалаларды салу-
да шеберліктің шыңына шыққандар болды. Қола дәуірінен бастап, өлке тығыз 
қоныстанғандар қатарында болды деп санайды археологтар. Қолайлы орындарда – 
бұлақтар мен өзендердің бойындағы, қою өскен қол жетімді шалғында, таудың етегінде, 
дала кеңінен құшағын ашқан жерде, 300-500 адамнан қоныстанған алғашқы шағын 
алаңдары пайда болды. Қауіпсіздік мақсатында осы қалашықтар бекіністердің желілерімен 
қоршалды. Соғыс барлық уақытта еңбек құралдарын, сондай-ақ қондырғыларды 
жетілдіруге, қорғану және шабуыл жасауға итермеледі. Қоршаудың сыртынан еске алу 
жоталарын қолдан үйді, мемориалдық және құрбандық шалатын жерлері, басқа да діни 
орындары бар діни құрылыстар бой көтерді. Ғасырлар бойы дала адамы үшін негізгі және 

Шүлбі су қоймасы (сол және оң жақ жағалар)
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басты құрылыс материалы – балшық және жабайы тас, орман болды. Және біздің уақытта 
шалғай ауылдағы шебер бұл қол жетімді дәстүрлі материалды ұтымды пайдаланды.

Ғасырлар өтті және дала кеңістігінде білімді және мәдениеті неғұрлым жетілген 
халықтар – сақтар пайда болды. Өзінің стилі, өмір салтына сай олар көшпелі өмірге 
қолайлы, соған бейімделген қотан деп аталатын қоныстарын тұрғызды. Ғасырдан ғасырға 
мал – көшпендінің даладағы ең басты байлығы болды, сондықтан қораның айналасында 
үйлерін тұрғызды. Нәтижесінде өмір сүру үшін ыңғайлы, сенімді, дәстүрлі конструкция 
құрастырылды. Ал, Ертістің сол жағалауына жақын жатқан ыстықтан кепкен сары дала 
өзендердің жасыл суын ашкөздікпен ішіп жатты, қарағайлы төбешіктер арасында, сусы-
малы жирен құм ішінен батыс моңғолдар Жеті шатырдан тұратын өз ғибадатханаларын 
тізіп салды – «Семь Палат» деп аталған будда-ламалардың ғибадатханалары, ал 
қалмақтар бұл храмды «Зардшинкита» ламалардың баспанасы деп атаған. Бұл туралы 
қазбалардың арасынан табылған ламаистік сенімдегі тангут жазбалары соған куә. 

Олар сақ дәуірінде Ақсақ Темір мен Шыңғыс ханның немесе тіпті мұнда чудь тай-
палары тұрған уақытта салынған деп саналды. 1718 жылы мұнда болған Иван Алексеев 
оны «қалмақ ғибадатханалары», «жоңғар ғибадатханалары» және тіпті «жеті чудь шатыр-
лары» деп атайды. Шатырлар кейін Семей бекінісі тұрғызылған жерден 16 шақырым 
жоғары жерде салынған. Бірнеше жыл өткен соң бекіністі 16 шақырым төмен ауыстырды 
және ол Ескі Семей деп аталды.

Дархан-Зорджи салды-мыс деп, қалмақ ғибадатханасын Дархан-Зорджи-Қыт деп 
атаған. Орыс патшасы Михаил Федорович (1616 ж.) бұл шатырларды тас мешіт деп 
атайтын.

Олар сары саздан салынған жеті төртбұрышты корпустан тұрады. Ортаңғысы жар-
тылай қойтастай тақташалардан салып, ал төбесін ағаш бұтақтармен жапқан. Күмбездерінде 
бақылау терезелері мен есіктері жоқ деп жазған Г.Ф. Миллер. Ертістегі бұл орын кездейсоқ 
таңдалып алынған жоқ. Ежелгі жоңғарларда ол қасиетті орын болып саналатын. Оның 
айқын дәлелі, екі шатыр арасына адам бейнеленген екі метрлік тас қойылды. Осы жерде 
қазба жұмыстары кезінде бірнеше унция алтын табылған зират болды. Ғибадатхана 
жағалаудың тік бөлігінде орналасқан, оның астында аңғарда терек тоғайлар өсетін. Ол 
уақытта бұл халық көп жиналатын орын болды – мұнда Ертіс өзені арқылы өтетін сауда 
жолдары және өткел еді. Ал биік шатыр алыстан көрінетін.

Шығысқа қарай ашылатын шағын терезелердің саңылаулары арқылы алтын түстес 
төбе құмдар, көкжиекке қарай кететін қарағай бор көрінетін болды. Батыста шаңды дауыл 
тұруы ықтимал, көз жетпес шаңды сұр дала жатты. Ертістің артында алыста, шамамен 
қырық шақырымдай жерде жартасты Семей-Таудың көкшіл кескіні көрінеді. Оңтүстіктен 
және солтүстіктен Ертіс өзенінің суы сансыз ағындарымен, ескі арналарымен жарқырап 
ағып жатыр.

Жеті шатырдың ішкі сән-салтанаты экзотикалық әшекейлеуімен көзді алады, көп 
жерінде адамның, теңіз жануарларының, фантастикалық айдаһардың, құстардың бейнелері 
салынған, өсімдік ою-өрнегіне де орын берілген. Арыстан және айдаһар бейнесіндегі ко-
лонналар төбені тіреп тұр. Осындай бір колонна соңынан Санкт-Петербург жіберілді. 
Ертіс өзенінің қарсы жағалауында қирандыға қарама-қарсы 1760 жылы айырбас ауласы 
салынды. Ғибадатхандар одан әрі тұра берер еді; бірақ тіпті жеті санының қасиеті де 
құтқара алмады: 1660-1670 жылдары Жоңғар хандығы ішінде тапаралық күрестің 
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нәтижесінде, шатырлар тоналды. ХІХ ғасырдың басында отыз-отыз бес жыл ғана тұрып, 
ақыры түбегейлі қирап тынды. 

Белгілі ғалым-натуралист, көрнекті саяхатшы П.С. Паллас XVII ғасырдың соңында 
біздің даламызда саяхаттап жүріп, Ертістің үлкен Семей қаласы бой көтеретін жерінде 
қалмақтар салған тек «Жеті шатыр» деген бұрынғы атауынан қалған құрылыстың тек үшеуінің 
ғана қалдығын көрді. Қазіргі уақытта осы құрылыстардың ізі де қалмады. Қалай дегенмен 
ежелгі бекініс үшін орын сәтсіз таңдалған деп саналды, соның салдарынан оны біресе анда, 
біресе мында көшіруге тура келді. Ақыр соңында қазіргі заманғы қала төртінші шатыр ор-
нында салынды, міне.

Бұл тарихи ескерткіштердің біздің күнге дейін жетпегені өкінішті, әрине, әйтпесе олар 
Таяу Шығыс және Жерорта теңізіндегі үздік ескерткіштер еді.

Жоғалған ғибадатханалар атауы енді қаланың атауында ғана қалды – Семипалатинск 
– Ертістегі ірі рухани орталыққа айналған және соңғы жылдары Семей деп аталды.

ҚАРАҒАйЛЫ ӨЛКЕ

Шығыс Қазақстан облысының солтүстік-шығысында Бородулиха ауданы бар. Бай 
өлке Шемонаиха ауданымен шектесітің ауданы шағын – 7 мың шаршы шақырымнан 
сәл асады. Басым аумағында бұйра жоталы құмдарда қарағайлы орман өседі. Ертіс 
бойымен өтетін Өскемен- Бородулиха басты жолынан көкжиекке кететін алқап орман-
мен қоршалып, бидай және күнбағыс себілген. Адам қолымен өңделген жер аумағында 
мал шаруашылығы фермалары салынған, шаруа қожалықтарының үйлері теректі 
тоғайлардың арасында көрінбей батып тұр. Жердің барлығы Ертіске келіп құятын және 
жағалауларында мойыл, терек, тал және татар ырғайлары, сары акация, итмұрын, спи-
реи сияқты бұталар қаптап өскен шағын өзендермен айғыздала кесілген. Бір кездері су 
болғандықтан жалаңаштана ашылған сазды балшықты жағалаулары бар жыралар жиі 
кездеседі. Жыраларда, сондай-ақ, қайың бұталар өсіп тұр. Тек өзендер маңында, 
қолайсыз жерлерде, тас шоқылардан баяғы дала қалдықтарын көруге болады, өйткені 
барлық ыңғайлы алаңдарды адам табиғаттан тартып алды. Сондықтан, осы егістік 
алқаптары фонында малымен бірге соқамен, балтамен, шалғымен, отпен қаруланған 
адамдар келгенге дейін иесі болған жасыл аборигендердің төбешіктерін қиын табу. 
Соңғы онжылдықта Вавиловка, Песчанка, Жаңа шүлбі, Михайличенко, Переменовка 
ауылдары пайда болды.

Жылдам қашықтықта жүретін тас жолда жүйткіген автокөлік терезелерінен соққан 
желмен жарыса сансыз өріс көкжиекке дейін созылып кетіп жатыр. Оқта-текте қоңыр 
жусан, ақселеу, көделер өскендіктен жер үзілгендей бөлініп көрінеді; немесе кең алқапқа 
қарай шилі жазық тартылады, одан кейін егістік алқап, өріс кете береді. Шалғындар 
үстінен айнала ұшып жүрген қарақұсқа бидай егілген, тыңайтқыш небір у дәрілер себіліп 
өңделген егістік алқаптан азығын табу оңайға түспейді. Сұр көгершіндер, ұзақтар топта-
сып ұшып жүр; Жол бойынан ұзақтар мен сұр қарғалар бірдеңені теріп тауып жеп жүр. 
Міне, осы барлығы. Құстар өте аз және бұл жаққа ұя салатын ірі ағаштары болған соң 
кенттерден ұшып келеді. Иә, өзен бойындағы тоғайларға ұя салатындар әлі де бар. 
Бірақ әлі өзен маңындағы бұталарда құстар әр түрлі тілде сайрап жүр.
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Әрине, ондаған километрге созылған бірегей толқынды егіс алқаптарына қараудан 
жалықпайсың. Ені километрге жететіндей кең, тереңдігі елу метр болатындай жазық дала 
көзге бірден түседі. Анықтап қарасаң бұл жазық – әлдеқашан жоғалған өзеннің арнасы 
болып шығады. Олар да өзендер сияқты бұралаңдап, Ертіске қарай көлбеу жатыр. Су 
ағындарының мұнда үлкен болғандығы көрініп тұр, ескі арналары және ағымдарының 
орны бар. Бұл өлкенің ормандарында бұрын бұталар мен алуан түрлі шөптер қаулап өсіп, 
небір жануарлдарың қаптап жүргендігін елестету тіпті де қиын емес. Бір бірінен айнымай-
тын егістік алқаптары мен оларды қоршаған орман алаңқайлары аздап тіпті жалықтырып 
жібереді. Солтүстік көкжиектен қарағайлы ормандардың жолақтарының пайда болғанын 
байқамай да қаласың. Көп ұзамай ол майлы күлгін түске айналады. Міне, кезекті жазықтың 
шалғынынан айналып өткенде, Бородулиха ауданының орталығынан бірақ шығасың. 
Көшелерінің тазалығын байқамауға болмайды және аулаларында бақшалары, бақтары 
және гүлзарлары жайнап тұрған үйлер қатты әсер қалдырады. Дала жолының әсерінен 
кейін діңгектері ірі, жапырақтары жайқалған қарағайлар көздің жауын алады. Бір кездері 
бұл кең орманды алқап Оралдан Алтайға және Батыс Сібірге дейінгі аралықта Еуразияның 
жазығын жауып жатты дегенді елестету қиын. Сол кезден бастап тек фрагменттері 
сақталған, ал итбүлдірген, қаражидек, дөңгелек жапырақты алмұртша деп аталатын, енді 
лентадай ұзын тоғайлар қазір ескінің көзіндей болып қалды. Әсіресе тоғай 150-200 жыл 
ішінде кесіліп, өртеніп қатты зардап шекті. Қазір ол жойылып барады. Бүкіл жер шарын-
да осыған ұқсас тоғай біздің дәуірімізде тек Канадада ғана сақталған.

Ертіс маңы тоғайлары таспалы типке жатады немесе реликті түрі, адам пайда болмай 
тұрған кездегі күн астында емін-еркін қаптап өсіп тұрған қуатты кейпін жоғалтқаны қашан.

Қарағайлы ормандардың фаунасы мен флорасы өзінің құрамы бойынша өте кедей. 
Сондықтан, бұл жерде құстардың дауыстары аз естіледі және аңдары сирек кездеседі. 
Дегенмен 100-ден астам жыл бұрын осы ормандарда – құрлар, шілдер, дегелектер және 
өзен және көлдердің талдар өстен батпақты жерін таңдайтын – дала ақ шілдері біздің 
өңіріміздегі реликті түр болып саналады. Сондай-ақ, ормандарға тән аңдар – сілеусін, 
қоян, тиіндер бар. Көл маңында, тоғайларда жабайы қабандар, еліктер, бұландар, қасқыр, 
түлкілер жүреді. Құстардан бұл жердің тұрақты тұрғындары болып тек үлкен ала тоқылдақ, 
шымшықтардың әр түрі, сұр шыбын аулағышы тағы басқалары бар. Жиі емес, бірақ 
жыртқыштардан – қарақұс, құзғын, бүркіт, ителгі, күйкентай және басқа да кейбір түрлері 
кездеседі.

Тоғайлардың табиғаты сондай, оларда мол жидектер жоқ. Дегенмен, жекелеген 
орындар қара және қызыл қаражидектер, таңқурай кездеседі. Дала мен шалғынды жер-
лерге қарағанда, мұнда қаптаған алуан шөптер жоқ, тек шабындық жерлер кездеседі. 
Көлге жақын ойпатты жерлерде қияқты-бидайықты шалғындар бар. Қарағайлы ормандар 
– ғаламшардағы ерекше санаттағы ормандар – өзінің ерекше тазалығымен таңқалдырады, 
жарқыраған күн астында орманның романтикалық бұрыштары ең бастысы фитонцидтерге 
қаныққан ауасы тамсандырады. Сондықтан, тоғайларда сауықтыру емдеу мекемелері – 
санаторийлер, демалыс үйлері, профилакториялар жиі салынады.

Сусымалы бұйра құмдарға өз уақытында көшіп келіп алған көктерек, қайың, 
күміс түсті терек, талдар қарағаймен аралас ормандар массивтерін құрайды. Мұндай 
формациялар ежелгі ағын аңғарлары төңірегінде жиі кездеседі. Әр түрлі орман 
қоғамдастықтары әрқашан әдемі, бірақ бәрінен бұрын олар әсіресе күз кезінде небір 
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түрге енеді. Сол уақытта тоғайларда саңырауқұлақ жинау науқаны басталады. 
Саңырауқұлақтар өте көп және әртүрлі. Сондықтан оны терушілер алыстан келеді, бұл қан 
шықпайтын «үшінші аң аулау» маусымы деп аталады.

Адамның шаруашылық қызметінің пайда болуымен көп нәрсе өзгерді: жаппай орман 
жапқан массивтің төрттен үш бөлігінен сәл астамы сақталған. Петр уақытында кәсіпкер 
Акинфией Демидов жұмыр тастардан салдырған Демидов жолдарының фрагменттері 
Ауыл орман шаруашылығы секторында сақталып, солтүстік аудандардағы орманды 
жоюдың қалай басталғанын еске салады. Бұл жолмен сирек кездесетін металды кендер 
шығарылған болар, сірә. 

Алтайда мыс кендерінің ашылуымен байланысты өнеркәсіп XVIII ғасырдың орта-
сында пайда болды. Акинфий Демидов Алтайда тау-кен ісін бастауға рұқсатты 1726 
жылы алған болатын. Көп ұзамай ресей тарапында Воскресенскіде кен өндіретін Колы-
ванский мыс балқыту зауыты Көк мұздақ таудың етегінде батыс Алтайдың баурайында 
салынған болатын. Осы уақыттан бастап, Алтайда бірқатар мыс балқыту зауыттары салы-
нады, оның ішінде біреуі 1744 жылы Шүлбі өзенінде ашылады. Мыстан басқа кен 
құрамында көп күмістің барын естіп, іскер өндірісші патша үкіметінен жасырын зауыттың 
ішінде оны өндіруді ұйымдастырады.

Императрица Екатерина 1746 жылы Алтай зауыттарында мыс қорытуды тоқтатып, 
күміс өндіруге көшу туралы жарлық шығарады. Демидовтан барлық зауыттар алынып, 
барлығы патша Кабинетіне беріліп, табыстарының барлығы патша үйі пайдасына өтеді. 
Бұл кенді Алтайдың алғашқы даму сатысы болатын.

Қарағайлы орманның басы
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Бұл жермен толығырақ танысу үшін, барынша толық түсінік алу үшін қанат керек болды. 
Бұл бізге мүмкін болды: құс ұшатын биіктіктен, нақтырақ айтсақ, тікұшақтан жирен барқын 
құмдардың жотасын жапқан самырсындардың бүкіл сұлулықтары ашылды. Сирек шөптер 
арасынан құмдар барлық жерден көрінеді, құмды төбе ондаған шақырымға созылып жатыр. 
Тіпті биіктен олардың шеті жоқ сияқты болып көрінеді. Бірақ кенеттен қарағай шыға келеді, 
жан-жаққа батыл тарап келеді де, ашық даладан қорқып кеткендей, әрі қарай аяқ басуға 
жүрексініп тұрғандай, қалың қабырға болып тұра қалыпты. Ертістің солтүстік-шығыс бағытына 
қарай кететін таспалы тоғай осы жерде сызып қойған сиқырлы сызықтың бойымен тоқтай 
қалған сияқты. Тоғайдың өзі күн жарығынан жарқырап көрінеді, қарағайлар, жиі кездесетін 
құмдар жолдардың бойымен Ертіске қарай тұтас қара жолақ болып тараған. Арасынан «са-
рышашты солдат» тұтқынында тұрғандай қайың және сұр теректер алдыңнан шығады. 

Және кенеттен – орман алқаптарының арасынан көзіңе шағылысқан айнадай болып, 
жағалаулары жап-жасыл көлдер жатады. Бір кездері су ағып жатқан жазықтағы ежелгі су 
арналарымен олар да тарамдалып кетеді. Бұл жерде Дюкала, Дмитриевский, Камышинский, 
Михайловское, Беленькое көлдері ең танымалдары болып табылады. Көлдердің айналасын-
да қамыс, қияқ, ырғай, қарағандар қаптап өскен. 100-400 метр айналасындағы көк дымқыл 
шалғындар көзге бірден түседі; оларға терек-қайың, тал және терек қоғалар иін тіресе тақап 
тұр. Тек содан кейін ғана, су қоймаларынан әрі қарай тағы қарағайлар басталады, оған дейін 
көкжиекте тағы да – дала алқаптары... Бородулиха ауданының орманшылығында 70 мыңнан 
астам гектар қарағай ормандары шоғырланған. Үш учаскеге бөлінген орманшылықта: қарағайлы 
тоғай сары дала туындыларындай таспа тәрізді, нақты шекараларымен жайыла тараған.

Жоғарыдан тоғайдың тұтас емес екендігі жақсы көрінеді. Кейде ені бірнеше шақырым 
болатын, ал ормансыз алаңдардың ұзындығы – километрлерге жететін шалғынды аңғарларға 
бөлінген. Орман алқаптарынан батысқа қарай бірнеше жақта ұзын астау тәрізді ескі су 
ағындарының орны көрінеді. Алайда табиғи, тарихи себептердің күшімен, соның ішінде, 
мүмкін, көп ғасырлық кезеңділік те бар шығар, тарихи өзен жоғалып, бұрынғы жолында өсіп 
кеткен шалғынды аласа таулардан құралған, уақыт өте деформацияға ұшыраған ескі арнасын, 
ойпатты жерлерде ескі ағым мен суы ақпай тұрып қалған кішкентай көлшіктерін қалдырыпты, 
айналасындағы топырақтан тұз шығып тұр. Бұрынғы су айдындарының орны тек Ертіске 
апарар тұста су ағыны сақталған жерден ғана байқалады. Бұл көлдер кеуіп, өледі де шөп 
басып, жағалауларға позициясын береді. Олардың кейбіреулері әлі де ұсақ өзендердің суы-
мен қоректеніп, көктемгі қар суымен толып, әзірге жойылып кетпей тұр. 

Бұл өлкеде күкіртсутегімен суы қаныққан Үлкен немесе Ащы көлі ерекше бөлінеді. Ол 
ені 3 шақырым болып, ұзындығы 12 шақырымға созылған. Ащыкөл – өлкенің өмірінде 
болған өзгерістерді көрсететін айна секілді, бір ұрпақтың көз алдында өзгерді: суы азайып, 
кеуіп қалды, шөп басты. Бірнеше онжылдықтар бұрын, ақсақалдардың айтуы бойынша, ол 
көлде катерлер жүзді, енді оны тіпті кешіп өту оңай. Және бір қызығы: судан босаған жағалау 
ағаштың тамырлары мен томарларына толы болып шықты. Бұл бұрын осы жерде ормандар 
болғандығының белгісі. Су айдынында кей жерлерде «ақ ерінді» – тұз басқан аралдар 
көрінеді. Демек, көлдер қайта-қайта жаңғырып тұруға бейім, олар кезең-кезеңмен суы кеуіп, 
тайызданып, артынан бәрі қайта қалпына келетін болып тұр, бәрі – су маңы мен суда жүзетін 
құстар: қаздар, түрлі үйректер, кептерлер, шағалалар, шілдер, шымшықтар көп болған. Мұнда 
патшадай аң аулауға жоғары жақтан арнайы қонақтар келетін. Шортан, мөңке балық, оңғақ 
– осы көлдердің ежелгі мекендеушілері.



243ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

Көл суларының тартылуы балық, ұя салатын құстар мен басқа да тіршілік иелерінің аза-
юына әкелді; бұрынғы көл ансамблі жоғалды. Анда-санда бұл жаққа жабайы қабандар әлі 
де кіреді, оқта-текте тіпті бұландар соғады. Күзде көп құстар ұшып кетеді.

Осы бір жұмақтай өлкеде демалыс үйлері, емханалар, пионер лагерлері көп болды, бірақ 
жылдар барлығын өзгертті. Бірақ әлі де болса Ертіс және бүкіл Алтайдың қазақстандық 
бөлігіндегі ормандар жер ана сыйлаған табиғи сұлулықтарын бермей тұр. Және Кеңес Одағы 
құлағаннан кейін, аласапыран кезде орман ресурстары түрлі браконьерлер мен әккі 
кәсіпкерлердің түрлі әрекеттерінен көп зардап шекті, оларды сақтау үшін Амангелді Гайние-
вич Калмыков көп жылдан бері басқаратын Шығыс Қазақстан облыстық аумақтық 
инспекциясының және орман және аңшылық шаруашылығы қызметкерлерімен тәжірибелі 
орман ісі маманы, орман тұқымдарын отырғызу технологиясы бойынша кітаптар шығарып, 
жариялаған автор, Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасының бастығы Виталий Евгеньевич Чернецкий тарапынан көп күш пен 
қаражат жұмсалды. Соңғы жылдары олардың бастауымен орманды қалпына келтіру 
жұмыстары белсенді жүргізілуде, атап айтқанда, Ертіс өңірінде «Семей Орманы» қарағай 
орманды сақтау және өсімін молайту орманшылығы құрылған. Тоғайға қадағалау мұнаралары 
қойылды: орманда өрт болған жағдайда – әрқашан алдымызда орманшылар командасы 
тікұшақпен шыға алады; орман шаруашылығының арнайы тәлімбағында миллиондаған ағаш 
түптері өсіріледі. Бұл да болса осы істі қолға алған адамдар өз өлкесін сүйіп қана қоймайды, 
өз өлкесінің берекесін, оның сұлулығы мен байлығын сақтау үшін іске кіріскені көңілге сенім 
ұялатады. Сондықтан орман ресурстарын сақтау саласындағы проблема шешілетін болады 
деген үміт бар

Құрғақ аңғарлы даланың орманмен қосылар тұсы
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ЕРТІСТЕГІ ҚАЛА 

Семей Ертістің саз балшықты және тұзы жер бетіне шыққан оң жақ, биіктеу 
жағалауынан басталады. Өзенге параллель жағасында арнадан едәуір қашықтықта бұйра 
құм үстінде қайың мен терек аралас қарағайлы орман өсіп тұр. Үлкен құмды жоталар 
арасында батпақты жерлер кездесіп қалады. Орман кең даланы учаскелерге бөледі, ол 
бірте-бірте Белағаш даласының сусыз аумағына ауысады. Дегенмен мұнда да қамысты 
қоғалары бар, тұзды шағын көлдер кездеседі.

Шалғынды сол жағалау төмендеу, аласа таулардан соң, мүйізжеміс өскен бұталары 
бар шөлейтті жерге күрт ауысады. 

Ертістің жазығы өте кең, терек, қараған, мойыл өседі. Сағасында теректі малта та-
стар жапқан аралдары бар; жиі ағысы, шалғынды көлдер, батпақты учаскелер – ескі 
арнаның іздері. Ертіс бойында құмды және тасты аралдар өте көп кездеседі, барлығында 
терек, қайың және тал қаулап өскен. Сол жағалауында бүкіл бұйра жазықтар, шағын жо-
талар және 500-700 м биіктікте жекелеген жартасты таулары бар. Олар бұл жерлерге 
ерекше романтикалық әр береді. Дала әртүрлі жусан, ақселеу, көде және басқа да алуан 
түрлі тобылғы қоғасындағы шөптермен жайқалады. Кей жерлерде олар шар тәріздес 
қаңбақтардың қыспағына түсіп, жол беріп ығысады. Сондай-ақ, негізінен тұзды көлдер, 
олардың айналасында аппақ шалғынды сор жерлер жиі кездеседі.

Ертістің «жабайы жағалауында» бұрын Жеті шатыр тұрған жерде орыстар пайда 
болғанда 1716 жылы бекініс салынды. Бұл артынан Ертіс желісіндегі бірқатар Ямышев, 

Өскемен, Семей, немесе Ертіс, Семияр, 
Убинка сияқты бекіністердің бірі болды. 
1718 жылы дворянин Василий Чередов 16 
шақырымдай төмен жерден Семей бекінісін 
салады. Содан кейін полковник Ступин 
1776 жылы генерал-поручик Ширингердің 
өкімі бойынша оны Ертістің бойымен 16 
шақырым жоғары жерге көшіреді, қазір 
қала сол жерде тұр. Ол бекіністі 
қаруландырып, төртбұрышты қабырғасын 
толтырып қойды. Бекіністе Антоний және 
Федотийдің ағаш шіркеуі тұрды. 

Форпосттар арасына желі тартылып, 
ол солай – Форпост желісі аталды. Бұл бекіністер кейіннен қазіргі заманғы ауылдардың 
негізін құрады.

Қала орны кездейсоқ таңдалған емес: осы жерден Семей және Орта Азияны Ресей-
мен және Қытаймен байланыстыратын ежелгі сауда жолдары өтті. Керуендер Яркенттен, 
Қашғариядан, Құлжадан осы жолмен келді. Семейде үш базар болды: Бородино, Гас-
фортов және Жаңа базар алаңы. Сауда шулы және қызу жүрді. Саудагерлер әр тілде 
сөйледі, олардың арасынан әртүрлі бас киімдерді: орамалдар мен шалмаларды, қалпақтар 
және малақайларды, тақиялар көресің... қазақтар, еврейлер, сыған, орыс, қытай, өзбек... 
Баянауыл округінен сатуға 1 800 түйе айдап келіпті. Сергиопольден – көптеген құстар 

Ертіс маңындағы шөлейт



245ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

– қырғауыл, шілдер сондай-ақ балықтардан – бекіре, сүйрік, нельма, нәлім, алабұға, 
шортан, шабақтар, бал мен сұлы әкеліпті. Басқа аймақтардан калина, қазақтардың 
ірімшіктері сатылды. Ірімшік – қаймақ пен шекер қосылған сүт өнімі. Әсіресе орман 
құстардың – құрлар, шымшықтарды, қоян мен борсықтады көп әкелетін. Базар сөрелерінде 
әртүрлі үйректерді сату үйреншікті жағдайға 
айналды. Тек, біздің ғалым-орнитологтар 
В.А. Хахлов және В.А. Селевиннің матери-
алдарымен танысып, олар берген 
мәліметтерге сүйенсек, Семейде өткен 
ғасырдың басында 310 түрлі құстардың ме-
кен еткенін білеміз. Ол кезде суда жүзетін 
құстар өте көп болған, қазір олар қала 
маңында мүлде жоқ. 

Сауда қызу және шулы жүрді: тамақ 
ішетін орындарда түтін будақтап жатты, ет 
және басқа да тағамдар дайындалды, сиыр 
мөңіреп, қой маңырап, түйелер боздады.

Сонымен қатар, қытайлықтар жергілікті 
базарларға жоңғар тұтқындарын әкелді. 
Қаланың сауда алаңдарында сатылған 
құлдар туралы мынандай өте қызықты 
мәліметтер бар:

– 40 жастағы әйел– 12 рубль;
– Бұхаралық тұтқын әйел, 12 жас– бір жылқы;
– 16 жастағы бурутка – 12 рубль;
– 17 жастағы Бұхарадан әкелінген әйел – 12 рубль;
– 25 жастағы қыз – 1 сұр пальтоға сатылып кеткен.
Семейдің «халықаралық базарында» саяхатшы П. Семенов-Тян-Шанский де болған. 

Ол бұл Ертістегі тамаша керуен орталығын Африка елдерімен сауда жасау кезінде 
Үндістаннан тауар әкелетін Каирмен салыстыруға болады деп жазған.

Қайталап айтамын: өмірі осы қаламен байланысты жазушылардың өмірі ішінде Рол-
лан Сейсенбаевтың аты бөлек тұрады. Балалық шағында Абай жерінің ауасын жұтып 
өскен ол өмірін әдеби шығармашылыққа арнады. Абай Құнанбай руының мұрагері ұлы 
ақынды өз туған жерінде ғана емес, шетелде насихаттап танытуды өзіне міндет етіп алған. 
Лондонда оның бастамасымен Абай мұражайы ашылды. Жыл сайын түрлі елдердің 
ақындары мен ғалымдарының қатысуымен Роллан әлемнің түкпір-түкпірінде Абай поэзи-
ясына арналған фестивальдар өткізеді. Жеке баспада 17 тілде кітаптарын басып шығарады. 
Сондай-ақ 1999 жылы, оның бастамасы бойынша Семей қаласында Халықаралық Абай 
клубы ашылған.

Роллан туған жері – Өскемен, Семей қалаларына жиі келеді, зиялы қауым өкілдерімен, 
студенттермен кездесіп, атақты әдебиетші–жерлестерді еске алу кештерін өткізеді.

Сіз білеСіз бе:
XVIII ғасырда Алтайданбатысқа 
қарай тері (тиіннің), балқарағай 
жаңғағы, мал терісі мен май 
тасымалданған. Майдың жар-
тысы Волгадан Дон-Ростовқа 
дейін салмен ағызып, ары қарай 
Константинопольға жөнелткен. «Си-
ырдан аланатын майдың барлығы 
сібірде өте танымал еді. Мысалы, 
ХХ ғасырдың басында (1908 жылы) 
Шығыс Қазақстаннан 3 370 000 
фунт сары май әкетілген, олардың 
аттары: ағылшындық, даттық, 
немістік, француздық, ресейлік.»
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ӘДЕБИ ӨЛКЕ ДАңҚЫНЫң БАСШЫСЫ

Семей қаласында тұратын, басқа көрнекті жазушы Медеу Сарсекеев еді. Абай 
жерінің тап жүрек тұсынан жарық жұлдыздай жарқырап шыққан өзгеше талант иесі. Ол 
тек талантты инженер ғана емес, табысты прозашы, ойлы және қырағы маман болып 
шықты. Медеу – қазақ фантастика пионері болды. Ол «Бұрын-соңды болмаған сәуле», 
«Көрінбестің көлеңкесі», «Оттан дейін атомға дейін», «Жетінші толқын» повестерін 
жазды.

Оның қаламынан шыққан «Жарылыс» романы жұмыс адам туралы болды. Негізінен 
қорғасын зауытында болған оқиғалар желісімен жазылды.

«Молодая гвардия» (Мәскеу) баспасында 1980 жылы «ЖЗЛ» сериясымен басы-
лып шыққан «Сәтбаев» кітабы қазақ әдебиетіндегі елеулі құбылыс болды. Медеу – осы 
сериямен кітабы шыққан бірінші қазақстандық автор. Кітапта түрлі қайшылықты басы-
нан кешіріп, көп жапа шеккен ірі ғалым, мемлекеттік адам туралы сөз болады.

Медеу – драматург. Оның «Шыңғыс туралы аңыз» драмасы, «Жарылыс» роман, 
«Жылқышы» повесі сахналанды. Жақында белгілі тарихи тұлғалар, әртүрлі батырлар, 
ақындар, жыраулар туралы «Тарақты және Қаракесек халықтарының шежіресі» жарық 
көрді...

ҒАЖАйЫП САН

Қазақтарда «тоғыз» қасиетті сан болды. Осы «сиқырлы санға» ежелгі заманнан 
бері қатты мән берілетін. Үйлену кезінде күйеу баланың көзінше құдалардың қатысуымен 
келіннің тоғыз-тоғыздан тұратын жасауы көрсетілетін: 9 кілем, 9 әйел, 9 ер адамның 
көйлегі, 9 халат дегендей. Байларда 90 данадан болып, бұл он еселенеді.

Сонымен қатар, ат жарыс, бәйгеде тігілетін жүлде де тоғыздан тағайындалады. 
Тоғыз жылқы немесе тоғыз салт аттыға тағайындайды. Бұл жүлделерге 9 түйе, 90 
жылқы, 900 қой кірді.

Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» кітабынан келтірейін: «Ертең бәйге мен күрес. 
Бағалы сыйлықтармен марапаттар талқыланады. Сіз бәйге үшін түйе бастаған тоғыздықты 
белгілепсіз, – Ұлжан оған жібек баумен түйілген түйіншекті берді. – Бұл тоғыздықтың 
біріне болсын».

«Тоғыз» – жарыста оза шауып келген сәйгүліктің иесіне берілетін жүлде, – түйе, 
бүркіт, жылқы, сиыр, құлын, қой, ешкі, кілем, ішік немесе өзге де құрамда тоғыз 
құндылық беріледі.

«РЕЛИКТ» КЕңІСТІГІ 

Ертіс алқабынан басталып, Орал тауларына, Батыс Сібір жазықтығына, Обь 
өзеніне дейін созылған өлкені басқаша айта алмайсың. Ол жерлерде плейстоцен дәуірінен 
келе жатқан көне заманғы қарағайлы ормандар бар. Егер оның өткенінің тарихи кодын 
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талдау керек болса, келмеске кеткен уақыттың реквиемін естір едік. Ежелгі қарағайлы 
ормандардың келбетін салыстырсақ, бұл ғарыштық музыка – әуенге тұнып тұрған қара-
көк пласт болып қатып тұр. Орманды даланың дабылдар мен қауіп-қатерлерге толы му-
зыкасы тікелей көктен ойнап тұрғандай төгіледі.

Патшалық заманда Демидов металлургиялық зауыттары құрылысының басталуымен, 
халық санының өсуіне байланысты бұл бірегей тарихи ормандардың басына қара күн туды: 
оларды ерекше қарқынмен шаба бастады. Әсіресе соңғы 150-200 жылда қарағайлы орман-
дар қатты зардап шеккен. Ертіс өңіріндегі тарихи таспалы ормандар, шын мәнісінде 
тазалығымен құлаққа ұрардай тыныш тығымен, қою бояуларының сұлулығымен 
таңғалдырады. Олар ерекше магниттік 
күшке ие. Оқпандарынан тіке өсе келіп, 
бұтақтары жұмсақ майысқан қарағайлардың 
ерекше сән-салтанатына орманды аралап 
жүргенде көріп, тәнті боласың. Табиғаттың 
өзі бұл тоғайлар массивінің араларын дала 
шөптері қалың өскен алаңқайлармен бөліп 
қойған. Әдетте бұл жерде алтын тәж кип, 
жасыл көрпе жамылғандай жеке дара со-
стиып жалғыз тұрған қарағай-патриархтар 
кездеседі. Сыртынан қарасаң оларды 
оқпандарына алып, сары бұлттар жармасып алған секілді болып көрінеді. Ал, түп жақтары 
қап-қара смолаға батып тұр. Мұндай қарағайдан тек картиналар жазу керек. Олардың 
жаңғақтары қабыршақты балықтай салбырап тұр. Көктем шыға, күн жылына салысымен 
олар қабыршақтарын қанаттай ашып, ұсақ дәндерін шаша, жерге құлайды. Тұқымдары 
сары құмға түсіп, күндердің күнінде ол жерден жас қарағайдың өскіні өсіп шығады, кейін 
ол да алып та әдемі қарағай болады.

Орманның арасынан сусымалы құм 
қатарлары жиі кездеседі. Барлық жағынан 
оларды сары құбыжықты көру үшін үйден 
қашып шыққан тентек балалардай 
қарағайлардың жас өскіндері қоршап алып-
ты. Ертіске жақындаған сайын құмда сұр 
терек көп өскен ойпатты төмен жерлер жиі 
кездеседі, сонымен бірге қайың, көктеректер 
бар. Ағаштар бұтақ тармақтарымен бірін-
бірі құшақтарына алып, қабырға болып иін тіресе тұр. Олардың арасында жел соққанда 
жіңішке жапырақтарын желбіретіп қарағандар өскен. 

Кенеттен ағаштар жоғалып кетеді де, жүздеген метрдей еш бұтақсыз, біртүсті дала 
пайда болады. Тек алыста, көкжиектен бұның барлығының табиғаттың ойыны екенін 
байқайсың, қайтадан үйреншікті орманға ұласады. Жердің астынан шыққандай атып 
тұрып, ақселеуге шалына жүгіре жөнелетін ескі және жас қарағайлар алдыңнан шыға келуі 
таң қалдырмайды.

Таспалы ормандарда саңырақұлақтар көп. Біздің облыстың түкпір-түкпірінен 
саңырауқұлақ теруге келетіндер ағылады. Үшінші аң аулауды жаны сүйетін әуесқойлардың 

Сіз білеСіз бе:
Семейдің жанында бірнеше өзендер 
тобы бар, олардың құрамының 
тұздылығы сонша, өсімдік майының 
құрамына дейін жетіп-жығылады. 
Ондай суда батып кетпейсің, Өлі 
теңіздегі сияқты судың бетіне жата 
беруге болады.

Сіз білеСіз бе:
Бородулиха ауданындағы шекара 
аумағында орналасқан Жезкент 
кентінің тұрғындары дүкенге бару 
үшін Қазақстаннан Ресейге өтіп 
жүреді.
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әрқайсысына орман байлығын оп-оңай бере салады. Қарағай – ғажайып ағаш! Оған 
ештеңені салыстыруға келмейді. Сазды, құмды, тіпті жалаңаш гранитте, ормандарда және 
тайгада, далада, батпақтарда өсе береді. Тіпті тұруға жарамайтын жерлерде де өседі. Күн 
қайда көп түссе, қарағай сол жерде. Одан кейін артынан қайың, терек, көктерек, әр түрлі 
бұталар барады. Бір сөзбен айтқанда, бұл ағаш – нағыз пионер. Далада тұрған қарағай 
жартасқа да ұшып барады, құламада да отырады, құзға өрмелеп шығады, тіпті құс сияқты 
жалаңаш шыңда күнге қарай қанат-бұтақтарын созып шыға береді. Олар әрі қатал және 
мұңды, көңілді және романтикалық көңіл күйде тұрады. Олардың мекенінде әрқашан ауа, 
жарық көп. Бірақ жидектер жоқ дерлік, шабындықтары кедей. Тек саңырауқұлақтар...

Қарағай су жоқтықтан қорықпайды, ыстыққа да шыдамды, қандай аяз болса да оған 
түк емес. Әмбебап және жағдай таңдамайды, Алтайдан Батыс Сібір жазығына дейін 
және ескі Оралға дейінгі алқапта өседі. Ең алғаш Сібір жазығынан бастап, ақырындап 
жылжып, осы кеңістікке таралды. Бұл жерді қарағайлы ормандар тұтас жапқанша жүздеген 
ғасырлар өтті. Әлі де миллиондаған жыл тұра берер еді, бірақ міне, адам игілігі үшін 
деп оларды жойып жатыр. Тоғайлар құрып барады. Ескі реликті тоғайлар болып 
еді, енді жойылып кету алдында тұрған тоғайларға айналды. Біздің ормандарда әлі 
де сақталып қалған, оның тарихқа дейінгі серіктері де итбүлдірген, қаражидек, 
солтүстік линнея, тағы басқалары реликті түрлерге айналды. Бәлкім, олардың да 
күні санаулы болып қалған шығар.

Қарағайлы тоғайлардың жануарлар әлемі соншалықты бай емес. Керемет әдемі 
ормандар, бірақ кедей, дыбыссыз... Бос... Бұл жерде тек көзге түсетіндері – ақ 
телеуттер ғана. Бұл тиіндердің ерекше түрі, ірі Алтай түріне жатады. Арқасы мен 
құйрығында көкшіл-сұр шық сияқты ақ шаштары бар, ал айдары қалған тиіндердікіндей, 

Ертіс маңындағы орман
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сарықұлағы мен табандары бірдей. 
Қарағайлы тоғайдың қалған аңдары – 
еліктер, қояндар, қасқырлар, түлкілер, 
борсықтар осы ендікке тән. Әрине, мұнда 
қанатсыз, қауырсындары жоқ, бірақ ды-
быс шығармай ұшатын үкі сияқты ұшқыш 
деп аталатын тиіндер де бар. 

Құстардан мұнда баяғыда өте көп 
жүретін құрлар, кекіліктер мен дегелек-
тер қалды. Солтүстік Қазақстанның 
қайың-көктеректі қопасында оларды ау-
лайды. Жақында бір журналистен 
қарағайлы тоғайда өте сирек болғанмен 
саңырау құрлар кездесетінін білдім. Бұл 
жерде үлкен ала тоқылдақ, үлкен 
шымшық, қоңыр басты шымшық, ұсақ 
және орта жыртқыштар – құзғын қарақұс 
және күйкентай, сондай-ақ, ұзақтар, 
сауысқан-қарғалар жүреді. Сол Қазақ-
станның Көкшетау және Баянауыл 
жақтағы қарағайлы тоғайларындағы 
құрам. 

Ертіс ормандары – ежелгі жерді 
еске салады. Олардың қоюланған кең 
көкжиегінде тіршілік иесі мүлдем 
қалмаған секілді. Мұндай ормандарда 
жарық күңгірттеніп, қараңғылық 
құшағында тұады. Еріксіз мына өлең 
өздері еске түседі: «Брянск ормандары 
қатал шулайды». Қарағайлы орманға бір 
көз салғанда, әлі танып білмеген ұлы 
мәңгілікпен жанасқандай сезімде 
боласың. Кейде, меніңше – қарағайлар 
бір жаққа ұмтылып кетіп бара жатқандай 
әсер етеді. Олар бір–бірін басып оза, 
жоталар мен сайларға жетіп, біресе ке-
неттен атып шығу үшін ешкім көрместей тығылып қалып, жаңа жерді жаулай қашып 
бара жатқандай. Бірақ, Ертістің тік жағалауына жеткенде қарағай оның сұлулығына 
аң-таң болып тоқтайды. Сол тегіс жерде қарағай терек қайыңдармен топтасып, ит 
тұмсығы батпайтын бұталарға оранып тұр. Қарағайлар бұл жағалаудың өздерімен 
одан сайын әдеміленіп кететінін қайдан білсін! Құм басқан аралдарда тұрған 
қарағайлардың бейнесі жасылданып кеткен арналардың суының бетіне сурет сияқты 
көрінеді. Ғасырлар бойы ағаштар бұлбұлдардың сайрап салған әнін тыңдап, шілдердің 
тоқылдаған үндеріне елітіп, қарқылдақ шағаланың мұңына қанығып тұрады. 

Семейдегі Ертіс маңындағы орман
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Қарақұстар өзіне ғана түсінікті тілмен әріптерді жазып жүргендей бұлт астында ай-
нала ұшады. Қанаттарын қақпай, еш айқайсыз жәйменен көлеңкесін түсіріп, суреттер 
салып жүргендей.

оНЫ ПАРИЖДЕ ЕСТІДІ...

Ән (көбінесе жалғыз дауыстағы) 
қазақтың өмірінде маңызды орын 
алады: өмірінің маңызды сәттері 
әнсіз өтпейді.

                               А. Н. Седельников

Семейдің Ертіс маңындағы даласында руханият және талант ажырамас әпкелер 
сияқты әрқашан қол ұстасып және үлкен құрметке лайықты жүреді. Қазақ халқы барлық 
уақытта сағынышқа толы, мағыналы сөздері бар, әуезді өздерінің әндерімен танылған; 
халықтық жанрдағы өздері шығарып, өздері орындайтын ақындарымен даңқы шыққан. 
ХІХ ғасырдағы музыка өнерінің пірі – Әміре Қашаубаев болды, оның аты атақты 
Қорқыт сияқты аңызға айналды.

Әміре 1886 жылы Семейге жақын Дегелең баурайында кедей отбасында дүниеге 
келді. Бала кезінде байдың делбешісі болып жұмысқа тұрды, далада жалғыз өзі қалғанда 
ол әуелете ән салумен болатын. Әннің шырайын шығарып, нақышына келтіре орындай-
тын. Сол үшін «әнші бала» атанды. Өнерге ұмытылып, әсер алғыштығы мен жіті бақылай 
алатын қасиеттері оның өмірінің басты мақсатына айналды. Кедей Кашаубайдың ұлы 
әнді әдемі дауыспен демікпей созып айта алатындығымен ел қошеметіне бөленді: ол 
Мәскеу, Париж, Франкфурт-Майн халықаралық эстрада саханаларында өнер көрсеткен 
атақты әнші. Әміренің арқасында Батыс мәдениеті алғаш рет өз сахнасында дала 
ақынының дауысын естіді. Ол даланың еркін құсындай қуатты да әсем қоңыр үнімен 
әнді орындаған кезде еуропалық театрдың сахнасына сыймай кетті. Қашаубаев туралы 
газеттер жазды, оның суреттері бүкіл әлем тарады. Біздің Ертістен шыққан әнші ел 
мақтанышына айналды

«ДАЛА БҰЛБҰЛЫ» – ВоКАЛДЫң АЛТЫН БЕТІ

Сен әрқашан таза үн мен әуезге толысың 
Бүгін мұнда сенің қызың келді.
Ол күміс әнін меңгерген.

Қ. Ыдырысов Б. Төлегенова туралы

Ән оның тағдырына айналды. Табиғат оған дала сұлулығы мен нәзіктігін, ақыл, 
адамсүйгіштік, сирек кездесетін дауысы пен таусылмас талант, еңбекқорлық берді. 
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Бұның барлығы Ертіс маңы даласының қызы – Бибігүл Төлегенова туралы.
Қазақстанның интернационалдық ағашының алтын тармағында өскен ол «қазақ 

бұлбұлы» атанды. Орманда түнгі тыныштықта ән салған бұлбұлдай оны тыңдай бересің. 
Бибігүл ән айтқанда көктен ғажайып үн естіліп тұрғандай әсер береді. Шын мәнінде, 
оның дауысын бұлбұлдың ғана үнімен емес, дала бозторғайы шырылымен, таза бұлақтың 
сылдырымен салыстыруға болады.

О. Бөкеев: «Көптеген қазақ халық әндері мұңды. Мысалы, «Алқоңыр». Бәлкім, 
олардың өзіне баурап, тартатын күші осы мұңда шығар. Оларды орындау үшін шын 
мәнінде, күшті дауыс керек. Таудан көкке көтеріле ұшқан құстай төменгі ноталардан 
жоғарыға көтерілу керек. Бибігүл Төлегеновада ондай күш бар».

Атының өзінде бұлбұлдан да, гүлден де бар. Оны сондықтын «Бұлбұл-Гүл» деу 
керек шығар. «Бұлбұл-Гүл» – «әнші гүл» дегенді білдіреді». Ботаниктер мұндай гүлдің 
бар-жоғын білмейді, бірақ мұндайт гүл 
бар, ол Қазақстан жерінде, біздің Ертіс 
маңы даласында өсті.

Бибігүл жан-жақты музыкалық білім 
алған Галина Иосифовна деген әйелдің 
тәрбиеленушісі болатын және онымен өмір 
бойы үлкен дос болып қалды. Міне, оның 
мүлдем жас Бибігүл туралы естелігі: 
«Оның алғашқы дыбысы жанды баурап 
алды. Дауысының тембірі ғасырдың үздік 
колоратуралық сопраносына ұқсастығымен 
мені таң қалдырды. 1931 жылы лондондық 
«Альберт-Холл «сарайында қайталанбас 
дауыс иесі Галлт Курчиді тыңдаған едім. 
Міне, сонау Семейден ешқашан ән айтуға 
оқымаған, әнші –дебютантканың дауысы-
нан, бақбақ гүлінің үп етіп жел соққанда, 
елп етіп ұша жөнелетін түбітіндей сол нәзік 
нотаны естідім».

Содан бері жас әншінің шеберлігі күн 
санап жетілді. Ол тамаша білім алып, 
әлемдік классика арияларын олардың 
түпнұсқа тілінде орындаушыға айналды.

Ленинград, 1954 жыл. Төлегенова, 5 
курс студенті: «Сахнаға шықан кезімде, 
мен есімдерін бүкіл әлем білетін адамдар-
ды көргенде, кенеттен басым айналып кетті. Аяғымды баса алмай қалдым. Сахна 
ортасындағы қара рояльдің қасына әрең жеттім. Бүкіл өмірін өнерге арнаған бұл адам-
дарды немен таң қалдыра аламын? Залда танылған вокал шеберлері – В. Барсова, 
И. Козловский, А. Гольденвейзер отырған еді».

Міне, нәтижесі – көрермен айран-асыр; Бибігүл әнін айтып болып тоқтағанда, сах-
нада қысқа тыныштық орнады. Бір сәтте жарылды, қатты және ұзақ қол соқты. Содан 

Бибігүл Төлегенова
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бері әншінің дауысы әлемдік өнер сарайлары мен храмдарда естілді. Ол халықаралық 
және дүниежүзілік фестивальдерде: Еуропадағы Англия, Венгрия, Германия, Франция, 
Швеция; Америка; Азия – Үндістан, Қытай, Филиппин сияқты 30-дан астам елдерде 
ән айтты.

Бибігүл Ахметқызының есімі халықтық ат болып кетті. Ертістің қызы болды, барша 
халқымыздың мақтанышына айналды, әнші, КСРО Халық әртісі, КСРО Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты, профессор, Қазақ мемлекеттік консерва ториясының профессоры 
атанды

ӘНШІ РоЗА

Әрбір өте нәзік, әдемі роза гүлі сияқты Роза Рымбаева, құрметке лайық жерле-
сіміздің бірі. Әйел даналығы: «Егер кімде-кім қызғанатын болса, – дейді ол, – онда 
мейлі, ендеше, қызғанатындай нәрсе бар. Егер мен туралы әңгіме болса, демек менде сөз 
қыларлық әлі де бар деп айтуға болады. Бірақ барлығын жүрекке жақын қабылдамауға 
тырысамын, жылдар өткен сайын сабырлы болып келемін»– дейді.

Қазақстан даласының алуан түрлі ұлттық эстрада гүлдері ішінен Розаның таланты 
ерекше ашылды – «гүл әйел». Раушан гүлі ежелден махаббат пен рухани тазалықтың 
нышаны болды. Қазақстанның халық әртісі Р. Рымбаева эстраданың ғажайып гүлі болып 
табылады. Қарапайым отбасында, Сары-Арқаның ұлы даласы бітіп, Ертіс маңы қарағайлы 
ормандары басталатын Семейде туды. Керемет дауыс иесі бұрынғы КСРО-Ұлы Отан 
Соғысы Жеңісіне 30 жыл толуына орай өткен республикалық конкурста «Әлия» әнін 
айтып өзін көрсетті. Күшті, жанды баурайтын дауысы, оның жан дүниелік интонациясы 
бірден көрермендерді естерінен тандырды да, жас әншіге үлкен эстраданың есіктері 

ашылды.
Кейінгі жылдары Роза Рымбаева 

әртүрлі конкурстарда бірінші орын алды: 
1975 жылы – Республикалық байқауында 
«Гран-при»; 1977 жылы Бүкілодақтық 
телевизиялық «С песней по жизни». Сол 
жылы ол екі «Гран-приді» бұл жолы: «Ал-
тын Орфейді» Болгарияда, «Сопотты» – 
Польшадағы халықаралық байқауларда 
жеңіп алды. 

Ал 2000 жылы Р. Рымбаева «Пара-
сат» орденімен марапатталды. Сол жылы 
«эстрада жұлдызы» номинациясы бойынша 
Роза «жыл адамы» атанды. Танымал және 
халық әндерін талантты орындау мен әйелге 
тән тартымдылығымен ол көптеген елдердің 
эстрада әлеміне жол тартты, ол жерде 
Рымбаева құшақ-құшақ гүлдерге көмілді. 
Әнші Роза халқының үлкен сүйіспеншілігіне 

Роза Рымбаева
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бөленді және тек Қазақстанда ғана емес, оны Мәскеу және басқа да қалалардағы концерттік 
бағдарламаларға қатысуға шақырады. Теңдессіз Бибігүл Төлегеновамен бірге Ертіс маңы 
даласы Роза деп осылай сәтті аталған тағы бір талантты гүлді өсірді.

«ШАйТАН ҚҰМ САЛҒЫШ» 

Бұрынғы жылдары Семейді «жартылай орыс қаласы» деді: «Ол құмды шаңымен 
Одессаға ұқсайды. Тек кемелердің орнына түйелер, еуропалық негоцианттардың ор-
нына Түркістан және Қытай шетелдік азиялық көпестер жүреді». Сол жағалаудағы 
шөлді дала күн көзіне кеуіп, жел соққанда, бұлтты күндері құм және шаң борайтын 
болған соң, қала «шайтан құм салғышы» деген атауға ие болды. Г.И. Потанин былай 
деп жазған: «Қаланың айналасында құмды шөл және дала. Қаладан алыстағанда тек 
құмды жоталар үлкейе түседі. Мұнда бірде-бір әдемі гүл де, көлбеңдеп ұшқан көбелек 
те жоқ; Алтай даласына тән сұр өткір тікенекті өсімдіктер топырақ бетін сирек жапқан».

Мақтамай, бірақ әділ де турам ұндағы аптап ыстық туралы айтқан. «Семей 
тозақтағыдай жазғы күнінде ауа температурасы ысыған кезде, күннің астында қызған 
құмға біз жұмыртқаны пісіріп алатынбыз».

Бірақ, бұл ең бастысы емес. Қала тарихында эпохалды және тағдырды өзгертер 
оқиғалар көп болды. Ертістегі қала тағдырдың жазуымен халықтың рухани бірлігінің 
басты ошағы болды. 1851 жылы 23 қарашада ол ресми рәміз – елтаңбасын алады: 
«Лазорев өрісінде алтын қалқан артылған түйе және оның үстінде күміс ай мен 
бесбұрышты жұлдыз. Қалқанға алтын қала тәжін салған».

Мұнда сонау ресейден алыс түкпірде биліктің өкімімен Федор Михайлович До-
стоевский тұрған және жұмыс істеген. Қала оны ғалым және Шоқан Уәлихановпен 
достастырды. Сол уақыттағы Семипалатинск арқылы орыс зиялы қауымның алдыңғы 
қатарлы саңлақтарының тұтас плеядасы өтті, қалам және қылқалам шеберлері, саясат-
керлер және философтар айдауда болып, өз мерзімдерін өтеді. Сондай-ақ, Семей 
әлемге күшті балуандарды және күрескер ақындарды, ғалымдарды, жазушыларды 
берді. Ертістегі қала рухани шарықтаудың, алға жылжудың рухани бесігі болып 
қалды...

ӨТКЕННІң ҚАйТА оРАЛУЫ МҮМКІН ЕМЕС...

Бүгін Ертіс өңіріндегі реликті қарағайлы орман – бірегей табиғи құбылыс деп ешкімді 
сендіре алмайсың. Мұндай тоғай қазір тек Канадада бар деп айттық. Бірақ, біздің Ертіс 
маңы қауіп-қатер астында қалды – жаппай кесу, болып жатқан өрттердің салдары, 
қасақана өртеу. Пысық шаруашылық иелерінің ішінен ешкім оның топырақ қабатын қорғап, 
суды қорғау және суды реттеу функцияларын жүзеге асырып, қалпына келтіру үшін, кем 
дегенде 80-100 жыл талап етілетінін ойламады. Нарықтық қатынастарға көшу кезінде 
Ертіс бойындағы жолақты қарағай ормандары жойылып кетуге шақ қалды. 1997 жылдан 
2002 жылға дейінгі аралықта өрт шалған орман алаңы 153 000 гектар болды. Орман 
шаруашылығына 1 000 000 000 теңгеден астам залал келді. 10 жыл бойы 12 000 гектар 
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алаңға жыл сайын көшет отырғызған жағдайдың өзінде тек соңғы жылдары жойылған ор-
мандарды қалпына келтіру үшін 120 жылдан астам уақыт қажет екен.

Болжам бойынша, осындай қарқынмен жоя берсек, бірегей тоғайдың орнында екі он 
жылдықтан соң құмды дауылдар шығатын болады: қаланы барқындардың басып қалуы 
әбден мүмкін. Қазірдің өзінде атмосферада шаң-тозаң мөлшері онсыз да көп, Семей және 
жақын маңдағы елді мекендер де қауіп-қатер астында қалды. 

Бұл – біздің қасіретіміз және біз қаланың қайтадан «шайтан құмсалғыш» деп аталуын 
қаламаймыз ғой, бірақ барлығы осыған келе 
жатыр. Ғасырлар бойғы қапастан құтылған 
құм өзінің суық сөзін сол кезде айтады. 
Бұған дейін Орта Азия, Таяу Шығыс және 
Африка елдерінің көне қалалары мен 
өркениеттерімен солай болған. Халықтар 
өміріндегі тәжірибенің осындай қайғылы 
аяқталуы – жеткілікті.

Алайда, біз аптап ыстық пен шаң 
боранға қатысты өткеннің қайта оралуын 
болдырмауымыз керек. Жалпы аумағы 650 
шаршы шақырым «Семей орманы» табиғи 
паркі құрылды. Облыс аумағында орман 
қорғауға алынды. Қорғалатын алаң Бороду-
лиха, Аягөз және Жарма аудандарындағы 
ағаш қоғалары бар аздап таралған орындар-
ды қамтиды.

ХІХ ҒАСЫРДЫң СУРЕТТЕРІ

Сансыз саяхатқа шығып, жердің небір сұлулығын көрген саяхатшы Александр 
Гумбольдттің 200-ден астам жыл бұрын Семей маңының табиғатын сипаттауы ХХІ 
ғасырда өмір сүретін бізге өте қызық. Мұнда ХІХ ғасырда болған оның Ертістегі қала 
маңындағы аралдардың бірін былай көрген екен:

«...Ертіс жайылмасындағы арал ғажап екен. Әсіресе, суық ағыны аралдағы мойыл, 
шетен, итмұрын, долана, ырғай, құлмақ және қарақат бұталарын ортасынан бөліп жатқан, 
Семейдің түбіндегі ең үлкен және әдемі Полковничий аралы керемет жақсы. Ағынның 
арасында ағып жүрген жапырақтар арасынан ақ лала мен сары лотос көп болды. Су 
үстінде тал жылап, иіліп тұр және осы сұлулықтың барлығының үстімен 3-4 адам құшақтаса 
сыймайтын алып теректің ұшар шыңында қарақұстар ұя салған екен».

Ертістің жағалауларындағы – ағындарында, су айдынындағы пейзаждардың 
сұлулығына сөз жетпейді. Кешкі өзен үстімен батқан күннің шапақтары таңқаларлық, 
қайталанбайды. Күннің батуының өзінен небір картина жазуға болады. Сондай-ақ, таң 
атқан сағаттар нәзік және әдемі.

Өзеннің биік жағалауларында, оң жақта құм тау болып үйіліп жатыр және қарағайлар 
арасында үйінділер көп, гүлге оранған жар тіке өзенге түседі. Амазон джунглиі сияқты 

Сіз білеСіз бе:
2001 жылы Ертістің үстіне 
салынған Семейдегі көпірдің ба-
ламасы республиканың басқа 
аумағында жоқ: оның ұзындығы 
700 м, жағалайдағы ұзындығы – 
1 100 м. Онда жуандығы бір метрге 
дейін жететін 100-ден астам трос 
тартылып тұр. Болат арқандардың 
ұзындығы 90 м дейін жетеді. 
Көпірдің үстіндегі жол жолағы 
алты жолақты. Жиынтыққа: 5 
өтпежол, 8 км автомагистраль, екі 
айналмалы жол кіреді...
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қаулап өсіп кеткен сағасы, ағындары тарамдалып, аралдары жасылданып, бөлінген. 
Өзеннің екінші жағалауында Ертіс өзені қойнауынан көз жетпес алысқа қарай сұлулығын 
бермеген сары дала кете береді. Ертістің арнасында Семейден төмен жерде биік жағалау 
арасынан өтіп, далаға қарай үйінділер арасымен аққанда өзеннің ағысы қаттырақ.

Басып алайын деп тұрған сары құм мен аптап ыстық шөлейттің қоршауында қалған 
өзен жайылмасы – таң қалдырарлықтай: алтын оқпанды қарағай, сұр терек, қайың және 
көктерек жасыл кілем шалғындармен жазықтыққа қарсы тұрады. Ертіс жайылмасындағы 
қоғалар оларды жекпе-жекке шақырып, жеңіске жетеді. 

Еуразия құрлығының дәл ортасында орналасқан қала көп нәрсені басынан кешірді, 
көп нәрсені көрді. Бірақ, барлық уақытта, жылдан жылға, ғасырдан ғасырға, ол өсіп, 
өркендеді, қазақ жерінің рухани мекеніне айналды. Патша қуғынына ұшырап, айдауға 
келген саяси сенімсіз адамдардың мекеніне айналса да, ол қаланың беделіне нұқсан 
келтірмеді керісінше, тек даңқы артты. Біз айтып кеткендей, бұл жерде Ф.М. Достоев-
ский өмір сүрген және жұмыс істеді, осы жерден оның ғалым, зерттеуші және саяхатта-
нушы Шоқан Уәлихановпен кездесулері өтті, олардың достық қарым-қатынастарында 
өшпес із қалдырды. Семейдегі мемориалды-мұражай кешеніндегі оның қола мүсіні ұлы 
замандастардың достығы мен кездесулерін еске салар символ болып қалды.

ЭКЗоТИКАЛЫҚ ҚЫСТАУ

XIX ғасырдың басында Семейдің құнарсыздау топырағында үлкен әуесқой-
жаратылыстанушы және экспериментатор кәсіпкер С.И. Попов бұл жерге тән емес 
экзотикалық өсімдіктер өсіре бастаған. Попов өзі Қытай, Орта Азия, басқа да географиялық 
мекендерде жиі болып, барлық жерден әр түрлі негізінен мәдени өсімдіктердің тұқымдарын 
үйге алып келіп, біздің жерлерге отырғызады. Оған үнемі меңгерушілердің бірі көмектесіп 
жүреді. Оның учаскесінде бидай, қытай сұрпы, қара бидай, югар, тары, темекі, азиялық 
мақта мен жоңышқа, жүзім, шие және басқа да өсімдіктер, барлығы 30-дан астам түрлі 
жеміс ағаштары өсті. Ол алғашқылардың бірі болып, өз бақшасында цитрус өсірді.

1829 жылы бұл жаққа саяхаттап келген көрнекті неміс саяхатшысы Александр Гум-
больдт С.И. Поповтың бақшасына келгенде, біраз таң қалады. Кейінірек өзінің «Орталық 
Азия» классикалық еңбегінде С.И. Поповтың қыстауы туралы, алған әсері жайлы жазады. 

Атақты қыстауда сондай-ақ, Степан Иванович жақын таныс болған Федор Достоев-
ский, Шоқан Уәлиханов, Петр Семенов-Тянь-Шанский де болады.

Экзотикалық өсімдіктері бар бақшадан басқа, қыстауда ерекше мал сарайы салынды. 
Онда Азияның оңтүстік аудандарынан әкелінген қытай шошқасы, як бұқалары, ташкент 
қойлары, қамыс мысықтары – хаустар ұсталды. Өкінішке қарай, еңбеккерлер мен 
шығармашылық иелеріне үлгі болуға лайықты Поповтың ісі ұмыт қалды.

Мұндай адамдардың өмірі біздің жерлестеріміздің жадынан өшірілмеуі керек. Ең 
алдымен өз өмір жолын енді бастағандар олар туралы білуі тиіс және есте сақтау қажет.
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АННА ИоАНоВНАНЫң ЖАРЛЫҒЫ

Біздің жер туралы естіп, Ресей императрицасы Анна Иоановна, Петр I немересі, 
1739 жылы өзінің «жануарлар қорығын» өзге, таң қаларлық түрлерімен толықтырғысы 
келеді. Шығарған жарлықтары, хабарланғандай, «...Семей бекінісі орналасқан маңда 
мүйіздері иір үлкен жабайы қойлар бар... және сол жерден қонтайшылар мекендерінде 
кездесетін жабайы жылқылар, жылқының құйрығындай құйрықтары сиырлар, бұлан, қой 
және басқаларды тірілей аулап, алып келу керек», деп жазылған.

Ресей императрицасының бұл жер туралы, онда мекендейтіндер туралы түсінігінің аз 
болғанын аңғару қиын емес. Бұл жерде әрине, әңгіме арқар жайлы – иір мүйіздері бар 
қойлар Семейге жақын тауларда жүрді. Сол қой деп атағаны арқар, ал жылқы құйрықты 
жабайы сиыр дегені – Алтай және Тибет тауларының оңтүстік бөлігіндегі жүретін сарлық, 
бұқалар.

БЕЛАҒАШ ДАЛАСЫ

Шет-шегі жоқ, алысқа кетіп жатқан көкжиектері тар жолақпен шектеулі даланың 
алдыңғы ғасырдағы алғашқы атауы Белағаш болатын. Семейден әрі басталып, солтүстікке 
қарай кетеді. Еш мінсіз тегіс дерлік жазық болып келетін даланың бозды-бидайлы 
өсімдіктері, күміс жусанды алаңдары, бұталы аралдары бар.

Даланы кезіп жүргенде оның біркелкі жалықтыратын келбеті кей жерлерде шайқурай 
қоғаларымен, сирек – итмұрын және басқа да ұсақ жартылай бұталармен алмасып тұрады.

Әр көктемде дала адам танымастай өзгереді: жап-жасыл түске боялып, барлық жер-
де шөптер гүлдейді. Аспан үстінен сансыз шымшықтар шыр-шыр етеді. Бірақ жаз орта-
сына қарай бірнәрседен қорыққандай ол қурай бастайды: шөптері қоңырқайланып сары 
түстерге боялады. Олар үшін жаз аяқталып келеді. Ақ сары жазықтық бетінде бұталардың 
қоғалары ерекшеленіп көріне бастайды. Алыстан қарағанда жайылып жүрген қойдың от-
ары ма деп қаласың. Дала қайтадан іш пыстырарлық біркелкі түске оранады. Тек, сансыз 
шегірткелер аяқ астынан ытқып шығып, сарғайған шөптерден серіппедей серпіліп, әртүрлі 
тарапқа ұшады. Ал, жол бойындағы сымдарда бұл уақытта кәдімгі ұсақ қарақұс құзғын 
және дала күйкентайы жемтігін іздеп отырады. Жүз жыл бұрын мұнда сансыз дуадақтардың 
топтары үйіліп жүрді дегенді елестету қиын, ал, біздің континенттегі ең ірі құс – 
безгелдектердің санына жету мүмкін емес болатын дегенге сену оданда қиын. Бүгінде 
олар қорғалады, Қызыл кітапқа енгізілген. Ал, қазір оларды көре алмайсың. Біз тарих 
сабақтарынан тиісті қорытындылар жасауға тиістіміз. Бірақ, біз әрі қарай аң аулап мәз 
боламыз, оны арнайы әдебиет сабақтарында айтып, қаһармандық дәрежесіне көтереміз. 
Қазірдің өзінде бейшара қоянға – кең-байтақ даланың кеңістігінен орын табылмайтын 
болды. Ал аңшы бауырларымыз қояр емес. Алғашқы қар жауғанда аспан асты мұңға то-
лады. Тірі жан кездеспейтін бос жерлер, шын мәнісінде таңғалдырады. Жол шетіндегі 
орман жолақтары бойынан тек қарға сауысқандар ғана тіршіліктің барынан хабар берген-
дей. Оқта-текте қардағы ізден қарсақ, түлкі, күзендердің жүгіріп өткенін байқаймыз... 
Қар басқан егістіктен үркіп ұшқан шымшықтардың шырылы ғана, бітті, басқа ештеңе 
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естілмейді. Егер жол болса, тіршіліксіз аппақ даланы кесіп ұшып бара жатқан жалғыз 
сұңқарды ғана көруге болады.

Алайда, бұл жерлерден үміт үзуге болмайды. Бұл даланың адамдардан сақтап 
қалғаны – өркениеттің әсеріне төзген қайталанбас ажары мен құнарлы топырағы ғана. 
Көптеген мыңжылдықтарда жер шаруашылығына белгілі дәрежеде бағалы болып санала-
тын қара жердің құнарлы қабаты жиналды. Бұл Бородулиха ауданы жерінің мол өнімімен 
танылғаны кездейсоқтық емес. Бұл жерлерде шалғынды түрлі өсімдікті, өзен көлеміндей 
аумағы үлкен, далалықтар аз емес. Аталмыш ауданда қарағайлы ормандар бар. Сонымен, 
дала, өзен, төбе, шабындықтар, ормандар, онымен қоса балық аулау мен аңшылық, мал 
бағу, егістік пен жер жырту... бұл қашанда сұлу болып қала беретін жер туралы айту үшін 
тағы не керек?!

Өткен ғасырдың басында Бел-ағаш ешкім жоқ бос далалық кеңістігінде болды, өзен 
де, бұлақта, ешқандай қоныстанған ел де болған жоқ. Алғашқы қоныстанушылар су 
жоқшылығын қалайда өздері шешкен. Өткен ғасырдың басында бұл жерлерде адам 
қоныстана бастағанда, құдықтар да болған жоқ: жер асты сулары өте тереңде орналасқан. 
Сондықтан да далалық халықтар қыстың күні «қаршықтар» жасап – арнайы қар жинала-
тын қоршаулар құрған. Дала желі өз жұмысын атқаратын – қоршаулардың үстін баса 
үлкен омбы қармен үйіп тастайтын. Ол қар еріп кетпеуі үшін, үстін сабанмен жауып та-
стайтын. Көктем мен жазда қар суы пысық адамдардың тек ас суы ғана емес, мал суаруға 
және егістік үшін де жарап жататын

СЫНАҚТАР ЖЕРІНДЕ

Бұл қаланың тағдыры ерекше. Оның қасіретті себептері ұлы державалардың идеялық 
қарсыласуының суық жалынында, кекшілдіктің отында, көпжылдық өсек пен күмәншілдіктің 
өзара жарысында жасырын жатыр. ХХ ғасырдағы техникалық, мәдени һәм ғылыми 
дамудың қарқынында өзгеше екі әлем, екі түрлі континент қақтығысты. Сол сәттерде, 
кеңес үкіметі – мұрасы мәңгі өлмес Абай мен Шәкәрім секілді тұлғалар мекенінде, 
ғасырлар бойы кекшілдікке бой алдырмаған еркін рухты қарапайым шопан ән салған да-
лада, киіз үй төрінде күмбірлеген домбырасы рухына күш берген өлкеде – Батыстың 
потенциалды ядролық қаруына қарсы қамал тұрғызды. Ғасырлар бойы қалыптасқан 
далалық әлем, аяқ астынан өзгеріп сала берді... 

1947 жылғы Мәскеудегі «Ядролық» дипломатия Батыс Қазақстандағы Ертіс бойындағы 
атом полигонын құруға мәжбүрледі, ол әлемге Семей атымен әйгілі болды. Жыл сайын по-
лигон ерекше қуатқа ие болды: бірінен соң бірі, сынақтар өткізілетін. Атомшы-ғалымның бұл 
жердегі қалаға аты берілді, Курчатов – ғылыми орталық болып салынды. Сол кездегі озық 
үлгіде лабораториялық-сынақ базасы салынып, тәжірибелі технологиялық алаңдар құрылды. 

Біз, Батыс Қазақстан өлкесінің тұрғындары, көптеген жылдар бойы жеріміздің сілкінген, 
шатынағанына куә болдық. Сол кездерде Арқаттың жартастары құлады, дала бозторғайының 
әуені тыйылды, күмбірлеген домбыраның үні үзіле берді. Полигон орнынан жүздеген 
шақырымда тұрған тұрғындар сөрелердегі ыдыстың сыңғырын естіп, қабырғалардағы 
көлеңкенің дірілін көзбен көрді... Полигонның ояу жерінің «дауысы» осындай болатын...

Өмір заңдылықтары адам сенгісіз: Қазақстан – тәуелсіз мемлекетке айналды – суық 
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соғыс пен қауіптілікті төндірген өршіл әскерилер саясат аренасын бейбітшіл басқарушыларға 
тапсырды. 1991 жылдың 29 тамызынан ҚР Президенті Н.А. Назар баевтың қаулысымен 
Семей полигонындағы сынақтарға тоқтау салынды. Жарақаттанған дала тынышталып қалды. 
Ал 1992 жылы Курчатов қаласы Қазақстан Республика сының Ұлттық ядролық орталығы 
болып қалыптасты. Зерттеудің нысанасының бағыты өзгеруі табиғи жайт. 1993 жылы 
қаңтарда орталық өз бетімен жұмыс істейтін ресми статусқа ие болды. 

Полигон ғылыми мекемеге айналып, 
Қазақстан Республикасының Энергетика, 
индустрия мен сауда Министрлігінің жаны-
нан ғылыми-техникалық бірлестігінің 
кешендік базасы құрылған. Қазіргі таңда 
мемлекеттік бюджеттің есебінен радиациялық 
медицина мен басқа да зерттеу жұмыстары 
жүргізіледі. Оның үстіне, Қазақстан-
Америка бірлескен акционерлік – «СЕМ-
ТЕХ» жабық қоғамы да өз жұмысын баста-
ды. Полигон бүгінде тыныштық үшін қызмет 
қылады, ал ғылыми қызметкерлердің назары 
қоршаған ортаны, одан басқа адамды зерт-
теуге бағытталған. Сонымен, он жылдап 
сынақтар жүргізілген жер, планетадағы 
бірден бір адамгершілікті ту еткен жерге ай-
налды. 

Үлкен стратегиялық мүмкіндіктерге ие 
Курчатов қаласы жоғары білікті кадрларды 
сақтап, инфраструктура мен жол-транспорт, 
энергетика мен тұрмыстық кешендердің 
дамуына үлес қосты. Полигон территория-
сында жездің кен орны бар, жартылай 
қымбат тас – ақық, қаладан 110 
шақырымдықта 2 миллиард тоннадан астам 
тас көмір табылды. Курчатовтықтарды 
соңғы жылдары рухани тұрғыда байытатын 
шіркеу мен мешіт жұмыс істей бастады. 

«Ертіс маңы» бөлімін аяқтай отырып, 
Қара Ертіс туралы еске алмау мүмкін емес. 

Қытай тарапынан қосылатын Ертіс өте лас күйде ағып келеді. Алайда бұл қазір маңызды 
емес. Өзеннің басында үлкен қауіп бар: ол – Қытайда Қара Ертіс – Қарамай каналы 
құрылысы жүріп жатыр. Бұл дегеніңіз өзеннің суын өндіріс пайдаланып, Шыңжаң – 
Ұйғыр автономды ауданындағы егістік алқабын суғару үшін тартып алады деген сөз. 
Каналдың ұзындығы – 300 шақырым, кеңдігі – 22 метр, тереңдігі – 2-2,5 метрді 
құрайды. Қауіп Қара Ертіске төніп тұр: бұл міндетті түрде судың таяздануы мен бөгеттің 
күйреуіне алып келеді. Бұл қайғы Ертіс маңындағы барша дүниеге әсерін тигізері анық. 

Су каналмен мұнай өндіретін кен орнына – Қарамайға барады. Канал маңайында 

Сіз білеСіз бе:
Әлем қоғамдастығы жапон қалалары 
Хиросима мен Нагасакидағы 
атом жарылыстарынан кейін 
ғанаиондалған радиацияны тура-
лы тек қана 40-шы жылдары білді. 
Одан кейін Чернобыльдағы жа-
рылыс шулатты... Ал, осылардан 
кейін құпия түрде ұсталған полигон 
белгілі болды, 1949 жылдан 1963 
жылға дейінгі 118 ауадағы жа-
рылыс жасалған. 1963-1991 жыл-
дары тағы да 352 жер астылық 
термоядролық жарылыс жасалған. 
Жалпы Шығыс Қазақстанның 
жерінде барлығы 470 ядролық 
сынақ жүргізілген. Осының сал-
дарынан полигон аумағында 
радиоактивтік қалдықтар- радиону-
клидалар шашылып жатыр. Олар 
адамдардың денсаулығына өте 
зиян, түрлі аурулардың пайда бо-
луына себепші болады. Біздің өмір 
сүріп жатқан уақытымызда «ра-
диация» сөзі кейбір адамдардың 
жанына жара салады. Осылайша 
«атом синдромы» деген түсінік 
пайда болған.
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ирригациялық мол су желісі пайда болып, маңайындағы құрғақ жерлерді суғаруға кіріседі. 
Бұл аудандарға 3 000 000 тұрғындар орналастырылған. Қазақстан мен Қытай ортасында 
Қара Ертістің суын пайдалану туралы ешқандай келісім шарттар әлі жасалмаған. Бірақ, 
бізге белгілісі сол, Ертістің қамалының суы бір текше километрмен есепке алынады, ары 
қарай ол бес текше километрге жеткізіледі. Біздің 3 су қоймамызда бір жылда 2 текше 
километр су буланады. Ертіс жалпы алғанда жыл сайын он текше километр суды 
жоғалтады, жылдық су жіберуі отыз текше километрді құрайды. Осындай жағдайда, 
бүгінгі таңда өзеннің жағдайы өте алаңдатарлық. Қара Ертіс таязданып бара жатыр... 
Бұдан басқа, күнделікті мың тонна су үлкен ауқымды атмосфераға сіңіп жоқ болса, тағы 
да гүрілдеуік су қоймасы арқылы облыс көлеміне тарайды. Судың біраз бөлігі өндіріс 
ошақтарына, коммуналдық-тұрмыстық шаруашылыққа жұмсалады. Сонда судың жарты-
сы алынған болып шығады. Бұдан кейін не болады?

«Ертіс әртүрлі балықтарға бай: бекіре, шоқыр, ақбалық, шортан, аққайран, лақа, 
алабұға, таутан, шабақ, таймен балықтары бар. Ертіс маңайы тұрғындарының дастарқанына 
40 түрлі балықтардың жартысы ғана әрең қойылады. Мұндай мол суы болмаса, бұл 
дала Африка секілді сахараға айналар еді», – деп айтып кеткен өлке зерттеушісі Н. 
Абрамов. 

Ертісте судың жетіспеушілігінен шыға нақты өзен жағалауындағы шабындықтың 
жағдайына түпкілікті әсерін тигізеді, алып өзеннің айналасында тұратын ауылдық жерлердің, 
көптеген шаруашылықтардың тіршілігіне үлкен мәселелер туғызады. Мұндай алдын ала 
тоқтамдар 2009 жылдың көктемінен бері көзге көрінді. Мұнда, Бұқтырма су қоймасындағы 
су деңгейінің азаюының салдарынан жағалау сызығы алыстап, су 200-300 метрге шегініп 
кетті, құмды жағалау – Казнаков өткелінің айналасын жалаңаштап кетті. Балдыр көлшікті 
елестетіп шығанақтар, құмды аралдар пайда болды. Айлақтардың орны айрықша шегініп 
кетті. 

Казнаковка өткелінің айлағы; Бұқтырма су қоймасының бұрынғы өткелінен 
судың қаншалықты түсіп кеткені жақсы көрініп тұр
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Бір сөзбен, Ертіс аңғары өзінің бұрынғы 
табиғи қалпына қайта түскен сияқты. Су 
қоймасының түрі көңілсіз күйге түсіреді... 
осыған байланысты су және су айналасында 
өмір сүретін құстар саны да азайған, ал 
жағалау тоғайлардағы уылдырықтайтын 
орын мен ұяшықтар мекені құрғап кеткен. 
Жалаңаштанған құмдақтар желмен ұшып, 
діріл қағып жатыр. Мұның артынан жағалау 
өсімдіктері бірден бой көрсете бастады – 
талдардың қарасы көбейіп, терек пен жағалау 
қияғы қаптады. 

Жағалауда қалған су жәндіктерінің 
сыртқы қабыршақтары жұмыр тастардай 
жағалау көлшіктеріне төселіп жатыр. 

Бізге бар назарымызды Ертістің суағар бассейніне аудару керек, оның аумағындағы су 
жинайтын тараулар – Қалжыр, Бұқтырма, Хамира, Үлбі, Үбі секілді өзендер рөлі маңызды. 
Бұл жердегі орманды отаудан, һәм өрттен сақтау керек, өйткені су қоймасын сақтау үшін 
орманның маңызы зор. Ертістің тағдыры Ертіс маңындағы аймақтың мәселесіне айналды, 
облысымыздың көп мәселесі орманды алқаптың территориясына байланысты. Сондықтан 
орман – тек қана біздің байлығымыз емес, ол – өзендердің де күзетшісі.

2009 жылы су деңгейі түскеннен 
кейінгі Ақ Ертіс қылтасы тұсындағы 
су қоймасы: бұрын су басып жатқан 
қайраң жалаңаштанып тұр

Су қоймасы айдынындапайда болған 
мүйістер және аралдар

Өліп қалған інжу қабыршақтары



БАТЫс АЛТАЙ, 
неМесе 

АЛТЫн ТАУЛАР

«Неткен шексіз көкжиек! Ұланғайыр жазықта көкжиектегі 
көршілес жатқан барлық жоталар көрініп тұр. Бір қарағанда қар 
басқан толқынды қыраттарға көзің шағылысады, тек күн салып барып 
қана оларды ажырата бастайсың.»

Г. Щуровский, 1846 ж.
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«АЛТЫН ТАУДЫң» ӨТКЕНІ ТУРАЛЫ

Ұзақ уақыттар бойы ғалымдардың білгісі келетін нәрсесі – Алтай деп неге аталған? 
Бұл атау қайдан шыққан?

Түрік тілінен аударғанда Алатун – «алтын тауы», Алинь-тау – «ала құла тау», ал 
тайга сөзі байкалдықтардың тілінде «биік жатқан орман» немесе «таудағы орман» деген 
мағынаны береді. 

Бұдан басқа да нұсқалар бар: Алтын-Ай деген сөз «алты ай» деген мағынаны 
білдіреді. Қытайлықтар Алтай «Гинь-Шань» деп атайды. Бұл «Алтын тау» деген атау-
ды береді. Алтай барлық уақытта – «алтын тау» деп аталған. Ескерте кететін жайт, шын 
мәнінде «алтын» деп Батыстағы немесе Кенді Алтай тауларын айтуға болады.

БҰНЫң БАРЛЫҒЫ ҚАЛАй БоЛДЫ... 

Жер шарының картасындағы Алтай – Еуразияның жүрегінде орналасқан 
геологиялық бірегей қорық. Ол да өмірге ата-ананың сүйікті балалары сияқты ұзақ 
тостырып, әрі қиындықпен келген. Бұл шамамен екі миллиард жылдар бұрын болған. 
«Алтын баланың» өмірге келгеніне дейінгі барлық қиыншылықтар пайда болған зәулім 
таулар мен жоғалып кеткен тауларда, құз жартастар мен құлаған тастарда жазылып 
қалды.

Алтайдың аспан астындағы жұлдызды тарихында, ғаламшардың меридианасы 
мен параллел бөлігінде сансыз аралдардың тізбегімен мұхиттың алып толқындары 
қиылысқан. Жас әрі, буырқанған ғаламшардың бұлқынған жер асты күші жанартау 
ошақтарына айналған аралдарды өмірге әкелді. Әбден жетілген жанартаулар 
балқытылған лава тасқындарын, күл мен басқа да геологиялық материалдарды шығара 
бастады. 

1 500 000 000 жыл өткен соң тереңінен әктас пен шақпақтастарға толы құрлық 
көтерілді; ондағы алғашқы тіршілік – көк-жасыл түсті балдырлар пайда болды. Жаңа 
эраға дейін шамамен 800 млн. жыл қалғанда мүшеленіп бөлінді: терең жарықтар мен 
сызықтар пайда болды, жер бетінде болашақ жанартаулар жаратылды. 600 миллион 
жылдан соң геологиялық аты шулы палеозой эрасы басталды: жанартаулар оянды да, 
жердің күші мен құмарлығы қазандағыдай қайнап буырқанды, газ бен күлден бұлт 
жасады. Осы геологиялық үрейлер құрлықтың пайда болуына әсер етті. Тағы да 
100 000 000 жыл өткен соң теңіздің тартылуын, жаңалықтың болуын тосқан жаңа 
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жоталар пайда болды. Су келді, онымен бірге шаян тәріздес трилобиттер мен ұлулар 
сияқты жануарлар да келді. 

Тау жынысының пайда болуы ескі сценарийлермен қайталағандай дәуірлер 
шеңберіндегі ғасырлар мен мыңжылдықтар жылжып жатты. Ұрыс пен шайқас 
нәтижесінде теңіз құрлыққа орын бере бастады: бұрынғы теңіз тереңі тау жоталарына 
айналып, олардың арасында ондаған шақырымдық жылғалар пайда болды. Ұңғыманы 
түбіндегі жарықшақтар мен тереңдікті магма, қазіргі таулардың жартас түрінде 
сақталған биіктіктерінде сақталған қан сияқты қызыл түсті гранит, диорит және басқа 
тау жыныстары толтырды. Атмосфераға үнемі газдар тарап, сирек кездесетін жер 
металдары: алтын, күміс, басқа да сұйық ерітінділер пайда болды. Келесі миллион 
жылда кәдімгідей тыныштық орнайды. Бірақ құштарлықтар тынышталмады: жер 
астының күштері тереңнен тартылып атқылап, құрлықтың келбеті тағы да өзгерді. 
Осы кездерде ежелгі теңіздерде сан түрлі биожәндіктер қаулап келе жатқан – 
басаяқты моллюскалар, кораллдар көбейіп жатты, құрлықта сабақтар мен жапырақтары 
бар «балалық» өсімдіктер шықты, олармен бірге алғашқы қарабайыр жәндіктерде 
пайда бола бастады.

Бізге дейінгі ширек кезеңге «бар жоғы» 320-360 млн жыл қалады. Бұл кезеңде 
жер бетін су басып, судың бетінде биік таулардың құзар бастары ғана қалды. Су... 
жер бетін су жайлады... осыны байқап қалғандай теңіз бен құрлықтың сұрапыл 
соғысын жалғастыра жанартаулар оянды: лава өзен болып ақты, қып-қызыл бу бұлт 
боп ұшты, тағы да таулар өсіп келе жатты. «Өнертапқыш» сулар будың үстінен 
жаңбыр болып төгілді, құйып аққан жаңбыр суыта отырып жерге сіңді. «Тозақтың 
түнегінде» атмосферамен араласып найзағай жарқылдады, улы газдар шоғырланды. 
Миллион жылдарға созылған арпалыста құрлық жеңіп шықты: басқа да таулы жыны-
стармен бірге Таулы Алтай да пайда болды. Осылайша жылы да, ылғалды ең құтты 
климат келді. Жеңіліс тапқан су терең шұңқырларды, жырықтарда өзен болып ақты, 
лимандар мен эстуарий, яғни өзеннің, теңіздің жанындағы жайылма су, көлтабан 
болып қалыптасты. Келесі көмір түзілімдері құралып тропикалық өсімдіктер жамы-
рап шыға бастаған кезең болды. Осы кезең геологияда палеозой дәуірінің соңына 
жатады. Таулар суды ығыстырып, сулар таулардың арасындағы шұңқырлар мен 
жазықтарда ғана жылтырай бастады... 

Біздің дәуірімізге дейінгі 180 млн жылда Алтай орманы мен өсімдігі жайқалған 
биік таулы құрлық болған. Күннің жылы нұрынан суда алып қосмекенділер, ал тау 
етегінде ірі бауырымен жорғалаушылар пайда болды. Қанқұмар кесірткелер 
болмағанда, бұл кезең нағыз жұмақ болды десе де болады. Алып ағаштардың ара-
сында ұшатын кесірткелерге ұқсас, алғашқы алып құстар ұшып жүрді. Сөйтіп ұсақ 
сүтқоректілер пайда болатын да «сәт» келіп жетті. Бірақ жер бетіндегі «тыныш 
ұйқы» алдамшы болып шықты: жер сілкінісі жиіледі, жер қыртысынан тағы да өзендер 
от болып ағып, бағалы тау-кен жыныстарының түзілуіне жағдай жасады. 

Ширек дәуірімізден 70 млн жыл аралықтағы кайнозой дәуірі келді. Тағы 
геологиялық тосынсыйлар пайда болды: барлық тіршілік иесіне қырсық әкеліп, жер 
қабығының қозғалысы басталды, солтүстіктен алғашқы жолындағының бәрін мұздатып 
ұлы мұз дәуірі басталды. Мұздар таулардың биік шыңдарына дейін бағындырды. 
Алтайды қанша рет мұз басқаны туралы біртекті пікірлер жоқ, оған бүгінгі жауап табу 
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да мүмкін емес. Оңтүстік Алтайдың төртінші рет мұз басқанын 1909-1915 жылдары 
зерттеген геолог В.В. Резниченко мұз басудың бірнеше рет болғаны туралы 
қорытындыға келді. Фин геологы Г. Гранэ Орталық Алтай мен тау жүйесінің солтүстік 
етегін мысалға алып, төрт рет мұз басқан деген қорытындыға келген. Ал, В.А. Об-
ручаев мұз басу тек екі рет болған деп нық сеніммен айтып отыр. Миллион жыл 
бұрын Бұқтырма мұздығы ұзындығы 80 км дейін жеткендігі анықталған. Дегенмен, 
жерлес-ғалымдар Алтайдың қазіргі келбеті тек қана үшінші, тіпті дәуірдің соңғы 
ширегінің соңында қалыптасты деген тоқтамға келді. Бұндай тоқтамға Батыс немесе 
Кенді Алтайды мысалға ала отырып келіп отыр. Негізі осы сұрақтың күні бүгінге 
дейін анық жауабы табылған емес.  

Осы кезеңдерде Алтайдағы сияқты 
Оңтүстік Сібірде жаңа құрлықтар да бой 
көтере бастайды, таулы-даланың мұз 
басқан даласы жер мен қиыршық тастарға 
ауысып мұз ерігеннен кейінгі пайда болған 
тау жыныстары – моренді артқа тастап 
алға жылжи бастады. 

Жануарлар мен өсімдіктер әлемі 
өзгеріп, қазіргі біз көріп жүрген кейіпке 
ене бастады. 

Алтайдағы геологиялық процесс жалғаса берді. Тау шыңдары отырып,өзендер 
тереңдеп, аңғарлары кеңейді, тіпті тастар да: гранит па, диорит па, кварцит па барлығы 
да уақыттың диірменіне түсті. Олардың орнына біресе шөптер мен ормандар өсті, 
біресе көлемін де, салмағын да жоғалтып жалаңаштанып қалды, тура айтқанда құм 
болып кетті. Ежелгі палейзой таужыныстары химиялық және физикалық өзгерістерге 
ұшырады. Диалектика заңы бойынша ескі бұзылған соң, орның орнына жаңа келетіні 
бәрімізге белгілі. Бұл дегеніміз – үздіксіз қозғалыстағы су мен желдің шаң-тозаңы 
құм мен лайды араластырып болашақтың жаңа жер бедерін қалыптастырды. Соны-
мен қатар, геологтар қазіргі таужыныстарында – Алтайдың кейбір құз-шыңдарының-
жыл сайын өсіп бара жатқанын анықтады. Таулардың өсуін биік құз жартастар мен 
тау етегін жауып жатқан көптеген сынған тау жыныстарының қорымдық конусының 
өсуімен де түсіндіруге болады.

ӨЗЕН АРАСЫНДАҒЫ АЛТЫН ҚЫЛҚАЛАМ

«Географияның әкесі» – Геродоттың «Золотые горы» – «Алтын тау» атты еңбегіндегі 
әңгіме Алтай туралы екені түсінікті, сол уақыттан бері екі мың жыл өткен. Қола метал-
лургиясы немесе жаңа тас ғасырындағы «Чуд» атты сыры жұмбақ тайпаға тиесілі кен 
игерушілер Алтайдың аумағында білімдері мен дарындарын танытқан. Олардың кен 
орындарын қандай жолмен анықтағандары қазіргі күнге дейін таң қалдырады. Негізінен 
алып қарасақ, Алтайдың Қазақстан жағындағы бөлігіндегі қазіргі кездегі барлық дерлік 
кен орындары, сол Чуд тайпаларының геологиялық қазбалары екені белгілі. «Чуд кені» 
деп аталатын кішкене қазылған кен орындары арқылы олардың кен орындарын қазу 

Сіз білеСіз бе:
Алтай Сібірдің оңтүстігіндегі жай-
ылып жатқан таулы аймақтың 
арасындағы ең биігі болыптабыла-
ды, солтүстік ендіктің 48 және 53 
арасында және шығыс бойлықтағы 
82 және 90 градус арасында.
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жұмыстарының ізі біздің заманымызға дейін сақталған. Кен орындарының беткі қабаты-
нан қазылған шұңқырлар арқылы олардың жұмыстарын білуге болады. Мыңдаған жыл-
дар өтсе де, ежелгі кен қазушылардың жұмыстары жер асты байлығын ашуда басты рөл 
атқарды: осы жерлерде қазіргі күні Кенді Алтайдың атағын әлемге таратқан, түрлі түсті 
металлургия кенінің бай қоры ашылған. Осындай атақ-даңқ, Пётр заманының кен 
қазушыларының, атақты Демидов өнеркәсібі шахтасының ашылуы, тау кен қазушылар 
мен жер айдалғандардың бейнеті көп, азапқа толы жұмыстары арқылы келді. Кен 
қазушылар Бұқтырманың адам аяғы баспаған «тастың арғы жағы» деп аталып кеткен ен 
жерлерге қашты, олардың кейбірі кен қазатын орындағы адам төзгісіз еңбек талаптары 
сақталған бекіністерде қалуды жөн санады.  

Қазба байлықтар негізінен Ертіс өзенінің оңтүстік-батысы мен шығыстағы тау 
жоталарының сілемімен ұштасқан сол 
аумақтағы пайдалы қазба байлықтарының 
шекарасынан иіле аққан Үбі тауларының 
етегін орай өтіп жатқан Үбі өзенінің орта-
сында орналасқан. Бұқтырма Холзын жо-
таларынан айналып өтіп, Ертіске құйылуға 
асығады, ал солтүстік-батысқа бет бұрған 
бұлттардан да жоғары жоталар Алтайдың 
Қазақстандық бөлігін Ресейден бөліп тұр. 
Холзын бұдан әрі жол-жөнекей Көксі жоталарымен ұштасып барып аяқталады. Алып 
бұқалар сияқты бір-біріне сүзісе біткен тау жоталары бір-біріне жол бермегендей тіресіп 
тұр. Батыстан соққан жел мен бұлттарға қалқан болған ұлы қарсылық миллион жылдарға 
созылып жатыр. Сондықтан да, жаңбыр мен қар тап осы жерлерде соншалықты көп 
мөлшерде түседі. Бұрынғы Кеңес одағының азиялық бөлігіндегі ең ылғалды жері де осы 
жер болған.  

Биік таулы табиғаттың бірегей шарттарымен алып қарайтын болсақ, бүкіл таулы 
аймақтың жүрегі Оңтүстік Алтайдың қиыр шығысындағы Үкөк үстірті, патша тәжіндей 
болған – тәкәппар Мұзтау, бір атызға тізілген Холзын, Көксі, Тегерек, Қорған жотала-
ры, желпуіштей тізіле дөңгелектелген Үбі, Линей, Иванов, Үлбі жоталары «Алтын 
қылқалам» түріндей қалыптасқан, бұлар құнды металдарға аса бай сарқылмас кен 
қазынасын нақты, әрі мықты ұстап тұр. Бұл қазынаны табу күш пен табандылықты талап 
етеді... Ондай күш бар, ол – адамдар ! Адамдардың тәжірибелері мен мінездері 
қазынаның құпиясы болды, ал қолдары таулы аймаққа Кенді Алтай деген атақ әперді. 
Солтүстік-батысқа қарай созылған Холзын жоталарында айтарлықтай биік жоталары жоқ 
және Батыс Сібір жазықтары ұштасып, осы тұстан Алтай тауларын аяқтайды. Бұл жо-
талар Қазақстан мен Ресей арасын бөліп тұр. 

Қазақстандық бөлікті алып жатқан тау жыныстары, рельефі, өсімдіктердің құрылымы 
бір-біріне көп жағынан ұқсас: Үбі жазығының оң жағалауына қарай төңкеріліп жатқан тік 
беткейлі біркелкі орманды жоталар. Екінші жағынан, өзеннің сол жағалауы Үбі 
жоталарының «аюлы» сілемдері жабайы, орманды болып келеді. Оның биік таулы 
бөлігіндегі Татар (1 638 метр), Голуха (1 739 метр), Малая Синюха (1 830 метр) және 
Үлкен Синюха немесе Синюха (1 967 метр) деп танылған біркелкі шыңдар тізбегінен 

Сіз білеСіз бе:
Қазба байлықтарды игеру ба-
рысында адамзат  жер  бетіне 
шығарған кенді бір жерге жинасақ, 
ені 4 м, биіктігі 40 м, ұзындығы 
100 км болатын тау болатын еді.
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құрылған, ХVII ғасырда осы өңірге келген П.С. Палластың сөзі бойынша ашық күннің 
өзінде осы шыңдар көкшіл түспен боялып тұрғандықтан солай атаған.

Алтайдың осы бөлігінің географиялық орналасуына орай негізінен жоталардың 
солтүстік баурайы күңгірт қалқанды ну орман болып келеді. Оңтүстікке қараған беткейі 
мен сілемінде таулы дала жиі кездеседі. Дегенмен, тіпті далалы аумағындағы алқап пен 
жазықта – кәдімгі қайыңдар, көктеректі тоғай өссе, кей жерлерінде ну болып араласып, 
ұйысқан әртүрлі бұта, тал-шіліктер де өседі. Тау сілемінің баурайында және ең басты 
шыңдарындан төмен ағып жатқан бұлақ суларымен жырылып су жағалауында биік құздар 
мен жартастар қалыптасып қалған. Тастардан өрілген әйдік жастардардың күңгіртқылқанды 
және ұсақ жапырақты ағаштардан құралған орманы тауға көркем суреттегідей сипат беріп 
тұр. Өзен жағалауы, терең және кең аңғарындағы, тар шатқалдарында қойтастар мен 
таудың жартастарынан құлаған алып тастар шашылып жатыр. Өзеннің ортасынан орын 
алған осы алып тастар қайықты төңкеріп немесе салды бұзып жіберуге дайын тұрған, 
қаһарланып ағысқа қарсы жүгірген су сиырларын еске түсіреді. Асау Үбі – еліріп ағып 
жатыр. Күрілдеп аққан тау суының ең басты қауіпті орны өзеннің тереңінен шығып 
жатқан жартастар, өзеннің арнасын бөгеп жатқан тамырлар да жиі кездеседі. Геологтар, 
саяхатшылар, сал ағызатын жұмысшылар мен аңшылар сияқты дала кезген адамдардың 
басына түскен қайғылы жағдайларға куә болған судың адам айтқысыз күші мен долылығын 
өзеннің қауіпті аймақтарында кездесетін көптеген крест белгілері-ақ айқындап тұр.

Риддердіңқасындағы Голуха тауы (Уба жотасы) 
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Үбі тауларының ортасындағы қалың нужынысты меңіреу тайга сияқты орманы, құз-
жартастары, долы өзені мен тау баурайындағы пирамида түріндегі құздар мен тас 
үйінділері адам аяғы баспағандай әсер қалдырып, өркениет әлемнің әлі жетпегенін көрсетіп 
тұр. Бұнда орнаған ерекше тазалық пен тыныштық, сұлулығы мен айбыны ұмытылмас 
әсер қалдырады. Таулы-орманды симфонияның басты әншісі – Үбі өзенінің буырқанып 
шымырланған таза суы осы сиқырлы әлеммен үйлесіп жатқаны керемет көрініс. Бұл 
Кенді Алтайдағы ұзындығы 278 километрге созылған ең ұзын өзен.  

Оңтүстік-батыстағы тау етегі «оқыс» бұрылыс жасап, тіпті – секіру арқылы дала 
мен орман белдеуіне ұласады: қалың ну орман, шөптері биік дала, талай жерді алып 
жатқан қайың-терек-самырсын ағаштары араласқан орман, сиқырлы таяқшаны бір сілтесең 
жоқ болады да, тап-тақыр болған тау беткейі қалатыны осы өлкенің таң қалатын керемет 
көрінісі. Ну орманның орнына ашық дала пайда болады: жоғары қарасаң көлеңке де жоқ, 
ал аяқтың астында дала шөптері сыбырласады. Ал қайта қайтқандағы көрініс де таң 
қалдырады, дала аяқ астынан таусылады да, алдыңда жер астынан шыққандай қара 
түнек ну болып орман тұрады. Бұл Алтай тауларының оңтүстік-батыс бөлігінің ерекше 
тартымды тұстарының бірі, оңтүстік-батыстан басталатын дала ландшафты орманмен 
арпалыса отырып, алыс тау бөктеріне сыналап кіреді.

БҰЛ ҚАЛАй БоЛҒАН...

Атақты алтын өндіруші Акинфий Демидовке тиесілі болған Орал кен орындарындағы 
есепсіз байлық туралы дақпырттың дүркірегеніне де көп жыл өтті. Алтай өлкесінде 
«Алтын таудағы ығы-жығы құжынаған аң» және Алтай өлкесіндегі «сол жерде» қыруар 
қазына жатқаны туралыСібірдің «ақкіс және бұлғын аулаушы аңшыларынан» естіген 
пысықай Акинфийдің мазасы кетті. Сонымен, 1723 жылы алтын өндіруші алыс та, 
жабайы өлкеге алғашқы кен зерттеушілерін жібереді. Өсек рас сөз болып шықты: 
зерттеушілер Колыван мен Воскресенскіде кен орындарына тап болды. Демидов алған 
істі аяқтамай тоқтамайтын, ол пайдалы қазбаларды өндіруге кірісті, 1725 жылы алғашқы 
алтын ерітетін пештің құрылысын салды. Осыдан төрт жылдан кейін Колыван-Вос-
кресенск зауыты жұмыс істеп тұрды. Ал, 10 жылдан соң Барнауылда, содан сәл кейін 
Шүлбіде кен өндіру жұмысы жүріп жатты. 

Акинфий мұнда ұзағырақ орнығып, «көп-көп жазға» қалды өйткені, «алтын мен 
күміс» жеткілікті еді, ал қорғасын мен мыс кенінің қоры есепсіз көп еді. 

Саф алтын мен күміс кені туралы сыбыс патша сарайына да жетіп, сәйкесінше 
патшайым Елизавета Петровнаның да қызғанышын тудыра бастады. Патшайым оны 
«Пайдалы іс» деп шешті, Акинфий Демидовтың өлімінен кейін 1747 жылы кен орын-
дары мен зауыттарды патша отбасының меншігіне толығымен көшіріп, «Ея Величества 
кабинеті» басқармасына алды.

Осы уақыттан бастап «Кабинеттің» жарлығы бойынша Алтайға кен орындарын 
іздестіруге жаңа зерттеуші экспедиция шығады, олар Ертіс бойлап Бұқтырма, Үлбі, 
Үбі аңғарына дейін жетеді. Нәтижесінде 1749 жылы олар Үбі кенін, кейін Николаев-
ский және Таловсикй деп аталатын кен орындарын ашады. 1761 жылы Ертіс бойымен 
Семей бекінісінен бастап Бұқтырма сағасына және өзен бойын бойлаған тағы бір 
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зерттеушілер тобының «саяхаты» басталады. Оларды қай бағытқа жолдаса да алдары-
нан олжадан олжа күтіп тұрды, осылайша 5 мыс кен орны табылып, ашылады. Олардың 
бірі пайдасы көл-көсір, ерекше назарға іліккені Бұқтырма кен орны болды. 

Кенді өлкенің ғасырлар бойы ашылмаған «құпиясы» болып жатқан жер асты 
байлығы жанкешті, байлыққа құныққан адамдардың қолында кетті, осылайша мол 

қазына мен құпия да беті ашылды. Бұл 
кезең ХIХ ғасырға дейін жалғасты. 

Жылдар өткен сайын кен орындарын 
зерттеушілер, тау шеберлері, тас қашау-
шылар, мыс пен күмістен түйін түйгендер, 
жолдарында кездескен қиындықтарға 
мойымастан Кенді Алтайдың ең басты 
қазынасына қарай жол сала бастады. Та-
рих олардың игі істерінің ізін сақтап қалды. 
Кен іздеушілердің аттары қазіргі кездің 
өзінде де кен орындарын қазу өнеркәсібімен 
тығыз байланысты олар ашқан кен 
қорларына, кеншілер ауылына, қалаларға 
беріліп, ғасырлар бойы сақталып қалды. 
Олар: Филипп Риддер, Герасим Зыря-
нов, Федор Белоусов, шахмейстер Мале-
ев, Павел Крюков, Иван Заводин. 

Николаевский мыс кенін Фокой 
Политовашқан болатын. Осы кенттер мен 

қалалардың атауы жалпы бір кеншілер әулетімен тығыз байланысты,олардың иығында 
адам төзгісіз қиын еңбек, өткен жылдардың қиындығы қалды, осылайша бүкіл әлемге 
танымал Кенді Алтай туған болатын. Қазіргі кездегі Шығыс Қазақстан мен жалпы 
республиканың экономикасының іргетасы осылай қаланған болатын.

Кен барлау 

Сіз білеСіз бе:
Зырян кен орнын ашылуы – 

айтарлық оқиға. 1794 жылы 
темір ұстасының бұрынғы шә-
кір ті, атқылаушы Зырянов  
аңға шығып жүргенде жер 
бетіне  шығып жатқан кварцты 
байқайды. 1798 жыл Риддердің 
жарлығы бойынша зерттеу жа-
салынып, ерекше мол кен орны 
табылды. Кен орыны оны алғаш 
ашқан адамның атымен аталды. 
Ол Патша сарайынан жыл сай-
ын мұрагерлік марапат – 300 сом 
алып отырды. Зырянов қайтыс 
болған соң да оның туыстары 
осы марапатты алып отырды.
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АйНАЛА СУ...

Батыс Алтай – Алтайдың ғана емес, ол ТМД-ның барлық Азиялық бөлігінің сулы 
аймағы болып табылады. Иванов жоталарының солтүстікке қараған ылди тұсының өзінде 
ғана өзендердің көптігі соншалық бір өзеннен өткен соң жаңа ғана өткен өзен суының 
шуылы алыстамай жатып алдыңнан тағы бір өзен кездеседі... Барлық өзендер қар суынан 
бастау алады, олардың бастауы жыл бойы жататын жата беретін қарлар немесе «ақ бас 
шыңдар». Жалпы алғанда бұл жерде жүздеген ұзақ бұлақтар мен өзендер ағып жатыр. 
Өзендердің атауында жергілікті тұрғындардың қырағылығынан туған терең мағына жа-
тыр. Олар барлығы дерлік өнеге тұтарлық. Әрқайсысында өзінің мінезі, ерекшелігі сипат-
талады... Атауларда – сұлулық пен күш, әуен мен ырғақ топтастырылған, оған мың не-
месе одан көп метрден ұзақтыққа созылып жатқан тік құламалардан ақтарылған 
сарқырамалардың, мәңгілік қарлар мен мұздақтардың, түндердің тұңғиығы мен 
салқындығы сыйып тұр. Мысал үшін, олардың бірнешеуін келтірейін.

Үлбі. Риддер қаласынан төмен қарай басталатын Батыс Алтайдың негізгі өзендерінің 
бірі. Ертіске құйғанға дейінгі оның ұзындығы шамаман 100 км. Өзен бойын талай жерге 
дерлік екі жағынан Иванов жоталары мен Үбі жоталарының сілемі қыспақтап тұр, кең 
орманды алқап пен орман батпақтары, ылғалды даламен ағып келеді. Оның жоғарғы 
ағысы жағындағы қарағай, лавр жапырақты теректер, самырсын, шырша сияқты ағаштарға 
толы орман... Далалы аймаққа жақындағанда олардың орнына мойыл, қызыл бүрген, көк 
бояу сияқты тапал ағаштар ауыстырады... Өзеннің бойында Кенді Алтайдың ең басты 
ауылдары – Бутаков, Черемшанка, Тарханка, Согра орналасқан. 

Кіші Үлбі. Үлбінің оң жағалауындағы негізгі тармағының бірі Кіші Үлбі өзені – 
Иванов жоталары сілемдерінің оңтүстігі мен Үлбінің солтүстік жоталарының арасындағы 
табиғаты көркем орындардың бірі. Мұнда көбінесе демалыс орындары мен балаларға 
арналған жазғы лагерлер орналасқан. Ландшафтқа табиғи сұлулық беріп тұрған аралас 
ормандары да өзен бойында жайқалып тұр. 

Громотуха.Үлбі тауларының жоталарымен ұштасып жатқан Иванов тау жоталарының 
биік қарлы шыңдарынан нәр алып жатқан өзен, Риддердің маңындағы Громотуханың тар 

Кіші Үлбі өзені
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шатқалынан күш алып шығатын тұсы қауіпті әрі, қатерлі. Қар еріген кезде оның белсенділігі 
артып су түбінде салмағы жарты тоннадай болатын, мүмкін одан кішірек алып қойтастарды 
домалатып, шатқалды күркіретіп ағады. Көрші Ресей жерінде осыған ұқсас ірі өзен алып 
тастарды «ұршықтай үйіріп» ағатын Қатын өзені. Қатын – түркі тілді халықтың таны-
мында «әйел» деген мағына береді. Осындай болып тасып жатқан кезде оны кесіп 
өткенді қойып, қасына барғанның өзі қорқынышты. Буырқанып-долданған толқындар, 
ауада арпалысып тас жағалауға тау хрустальдарын лақтырады. Бұл өзен – қанды су, 
талай адамның өмірін жалмаған. Жазда – тыныш, суы азайып қалады. Тасыған кезде 
асу бермес, буырқанып жатқан жерлерінен жаз уақытында аяғыңды суға тигізбей-ақ мал-
та тастары арқылы жүгіріп өтіп кетуге болады... Тек қана алып қойтастар ғана оның 
бұрынғы күшін еске салады. 

Колотушка. Иванов тауының ақ бас жоталары «Три Брата» шыңдарынан бастау 
алып ағып жатыр. Громотухаға қарағанда ерекше сарқырап, буырқанып ағады. Дегенмен 
Колотушка өзені одан кішірек. Суық, көбікті толқындары бұйраланып, шашырап, тар 
жағалауларына соғылып, шуылдап, жан-жағына мөлдір меруерттерін шашып ағып жатыр.  

Шумишка. Тегерек жоталарының Ресей шекарасына жақын тұстағы орманды тау-
ларынан қашып шыққандай. Жан-жағы меңірейген жоталар, түнерген орман, ал ол болса 
көңілді, шуылдақ және оның маңындағы тау тасқындары сияқты әппақ болып ағып 
жатқан жалғыз өзен. 

Уба Белопорожная – Шумишканың көршісі. Сол жоталардан бастау алады. Жа-
ратылысы да сондай. Сырт қарағанда ақ сияқты, толқындары буырқанып, жолындағы 
талай жартастарды секіре өтіп, ағып жатыр. Судың көңілді көбіктері қайнап жатқан 
сияқты, Үбімен қосылғанға дейін өзеннің арнасы мұздай сумен толтырылған. 

Көбікті өзен (Пенная речка).Үлкен емес. Үбі жоталарының асуларын артқа тастап 
ирелеңдеп, жағалауларында ағаштары, тал тоғайлары бар арнасымен асығып ағып жатыр. 
Жылдам, көңілді, қайнап жатыр. Әсіресе, мамыр айында қар ери бастаған кездегі оның 
долылығы айтарлықтай. Черемшанканың тұрғындары осы өзенді жақсы көреді. «Сол 
баяғы көбікті өзенде болдым...» деген сияқты тіркестерді қолданады. Ол Үлбі өзенінің 
менменсіген тұсына кеп құяды.   

Быструха біреу және басқа Быструха. Осы атаудың Алтайда өте көп таралғанын 
айта кету керек. Осындай атаумен өзендер де көп. Ал мында, Иванов жоталары мен Үбі 
тауларының сілемдерінің арасындағы оларды қосатын алқапта биіктігі шамамен 1 000 
метрге дейін жететін суайрығы бар жердегі Батыс Алтайдың Босяков кордонынан Рид-
дер жаққа қарай ағып жатыр.Өзен Үлбі бассейніне барып құяды. Ал, басқа Быструха 
осы жерден басталады, ол Риддердің басқа жағына қарай кетіп жатыр. Осыдан ұзап 
барып Поперечное ауылына жетіп, ары қарай Ақ Үбіге құяды. Ол өз кезегінде Үбі 
бассейін толтырады. Екі өзен, апалы-сіңлі сияқты, бір үйден шығып екі жаққа ұзатылып 
кетеді. Әйел атымен аталған өзеннің де тағдыры әйел адамдыкы сияқты екен.  

Разливанка, немесе Разливанка Палевская. Ол да барлық өзендер сияқты, көктем 
мезгілінде мамырдың соңынан бастап маусымның ортасына дейін толысады, Иванов 
жоталарының аяқ жақ бөлігіндегі жайдақ жағалауы арнасынан асады, осылайша көптеген 
бұлақтар легі пайда болады. Бұрымдарын жайып жіберген сұлудай Развалинка арнасынан 
асып, төгіледі. Оның қаптаған өзен тарамдарында су аз сияқты, бірақ ол жайылған кезде 
маңындағылардың барлығына ашыған қамырдай жайылып қолайсыздық тудырады. 
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Чертов ключ және Гремящий ключ. Аты айтып тұрғандай асау, әрі шәлкес өзендер 
көктемде долданғанда олардан өту мүмкін емес. Екеуі де Үбі жоталарының тау етегінде 
батыс жағында ағып жатыр, олардың беттері тура Ертіске бағытталған. 

Ақ Үбі. Бұл да түсінікті: тау өзендерінің түсі ақ болады, «ақ ұлпадай» көбіктеніп, 
қайнағандай қойтастар мен кедергілерді, табалдырықтарды аттағандай қатты ағыспен 
ағады. Жолындағы тастарға соғылысып, буырқанып, қайнап ағады.  

Бұл өзен Иванов жоталарының шығыстағы аяқталған тұсынан бастау алып жол-
жөнекей Линей жоталарының оңтүстік шетін ала ағады, осы таулардың келесі жағынан 
оның сіңлісі – Қара Үбі қарсы ағады. Кездескен жерден бастап олар бір арнаға тоғысып 
– Үбі өзені болып ағады. 

Каменушка. Жолында тұрған жартастарға соғылысып, көбігін шашып, қойтастардан 
секіріп өтіп екпіндей ағып келе жатқан өзенді елестету қиын емес. Иванов жоталарының 
«ақ бас шыңдарынан» басталып суық өзен қуаныштан ба, қайғыдан ба әйтеуір буырқанып, 
долданып ағып жатыр. 

Оның атауы суларының тар шатқалдағы жартасты жағалауға соғылып ағып 
жатқанының куәсіндей. Осындай мазмұны әртүрлі атау берілгенімен, бір сөзбен айтқанда 
– Алтайдың өзендері ағысы қатты, күшті және асау екендігін аңғартады. Ал күш-қуат 
мықты жерде қашанда сұлулық болады.

Дегенмен, осы атауларға қарама-қарсы мәндегі тыныш, бәсең мінезді білдіретін де 
атаулар бар. Мысалы, Тихая, Тихушка. Оларға сенуге болмайды, олар да – тау қызы. 
Тау баласының мінезін болжау мүмкін емес. Тек бөтен «сарайларда» – жазықтар не-
месе кең тау аралық аңғарларында олар өздерін тыныш және тәрбие көрген сияқты 
ұстайды... Бірақ көктемгі тасқындар мен алғашқы жауын-шашынға дейін ғана. Күш-қуат 
жинап алған соң, олар да Алтайға тән асау өзендерге айналады. 

Ауданның шығыс жақ бөлігіндегі «қара» ну орман басқан, адамдар тұрмайтын жо-
таларында Ночная деп аталатын өзен бар. Звездный ключте бар. Бұл атауларды ро-
мантиктер бергеніне күмән жоқ, осы үшін де оларға алғыс білдіру керек. Осы атауларды 
естіген кезде көз алдыңызға тыныш, бәсең ағып жатқан өзендер, оладың жұмбақ қаралығы 
немесе шашыраған жұлдыздар елестейді. Осындай сирек кездесетін өзендерде тек қана 
Алтай тауларында ғана болатын суық көк түсті түндер шомылады.   

Ал Тегерек жоталарының тау-тасынан бастау алып, Үбіге құятын өзеннің неге Ри-
чарджиха аталғаны ешкімге белгісіз.

АЛҒАШҚЫ КІМ БоЛҒАНЫ ТУРАЛЫ...

Жан-жағы таумен қоршалған, тік беткейлер мен орманы қалың аймақтан шығатын 
Үбінің табиғаты көркем алқабында ежелгі адамдардың қоныстарының орындары бар. 
Оралдың арғы жағынан құқықтарына қысым келген соң бостандық іздеген шаруалар, ескі 
көзқарастағы дінге сенушілер мен малайлар, ел ішіне іріткі салып қашып келген жікшілдер 
ХVIII ғасырдан бастап осындағы ну орман мен жолдан алыс орналасқан жерлерге келіп 
мекендей бастады. Негізінен бұлар Керженец өзенінен көшіп келген ескі дінге сенушілер 
еді. Олар талдарды қиып үй, скиттер (дін адамдары тұратын орындар) салып, бидай 
салып,мал өсірді, омарта ұстады, аңшылықты кәсіп етіп, балық аулады, жидек пен 
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балқарағай жаңғағын жинады. Аңшылар аюды, тұяқты бұланды, еліктерді аулады... 
Патшалық бұлғынның терісі ерекше бағаланды. Тіпті, сатылған бір-екі бұланның терісіне 
келген ақшамен аңшының отбасына бір жыл күн көруге жететін. 

Жаңа жерде өмір сүріп кету оңайға тимеді. Осы өңірдің қатаң табиғатына тез 
көндігіп кете алмады. Мысалы, қашып келгендердің кейбіреуі Холзын тауының шығыс 
сілеміндегі құзды-жартасты меңіреу мекенге қоныстанды. Оларды тас қалаушылар деп 
атайтын, осылайша олар патшалық өкіметтен «таста» тасаланып жүрді.

Үбі өзенінің жоғарғы жағында салынған дін қызметшілерінің үйінде монахтар өмір 
сүрді, олар шаруашылық жүргізе отырып, құдайға сиынды. Мысалы, 1930 жылға дейін 
қызмет етіп келген әйелдерге арналған соңғы монастырь 1899 жылы салынған. Дін 
қызметшілерінің үйлері мен онда қызмет ететіндер кеңес билігімен жойылды да, «қасиетті» 
шешейлер алыс Сібірге – Минусинскіге жер аударылды. Құрылысты бұзып, одан алынған 
бөренелерді өзенге салға салып, «коммунизмді тұрғызуға» жұмсады. Бұл дін үйлерінің 
қоңырауларын да осындай тағдыр күтіптұрды: қоңырауларды шешіп Риддерге жөнелтті, 
оларды балқытып метал түтіктерін жасады... 

Ландшафтың төменгі ағысы неғұрлым тыныш, жайлы болып келеді: өзен маңын 
жайлаған шалғыны мол қыр, белестер басталады, шөбі шүйгін, тиісінше даладағы оңтүстік 
беткейлерге тиесілі, ал орманды алқап – солтүстік беткейге қарай. Осы жерден Шемо-
наиха қаласына дейін аса биік емес таулардың терең және кіші қойнауларының солтүстік 
беткейін қаптаған аралас орман жынысы сақталған. Бұл жер Кенді Алтай жерілерінің ең 
бай ауданы болып саналады.  

Осы жерлерде өткен ғасырдың 80-жылдары климатын оңалту мақсатында алғашқы 
құндыздар жіберілген. Көркем әдебиеттерде жазылғандай Үбі, Оңтүстік Алтай және 
Қара Ертіс бойын жайлаған құндыздар жойылып кеткен. Осы жануарды ұстау туралы 
ең соңғы дерек 1907 жылы тіркелген. 1983 жылы құндыздар тобы Үбі мен Таловка 
өзендері бойына жіберілген. Келесі тобы да Үбі мен Мякотиха бойына 1987 жылдары 
жіберілген. Нәтижесі көп күттірген жоқ, құндыздар тез жерсініп, көбейе бастады. 

Таулы Үлбі ауылы маңындағы Үлбі жотасының бөктері
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Бұған дейін белгілі болғандай олар бұл жаққа Алтай өлкесіндегі – Ресейдің іргелес ау-
дандарынан тау сілемдерін ауық-ауық асып отырып осында келген.    

Үбі жоталарының етегінің барлық дерлік жерінде қатты бұталы тоғай өскен. Олар 
негізінен: татар үшқаты, қарағанның ежелгі түрі, тікенек раушан-итмұрын, көкбояу, қызыл 
бүрген. Осы тұқымдас бұталардың өткел бермес қалыңдығы соншалық, бұл жер – жал-
пы Алтайдағы жалғыз орын. ХХ ғасырдың басында бұл өлкеге келген Томск 
университетінің танымал ботанигі П.Н. Крыловтың пікірінше осы жерді жеке өсімдік 
белдеуі деп бөліп қарау керек. Бірақ та, бұл жерлерді игеруде бұталардың көп бөлігі 
көшірілген екен. Айтпақшы, бұл аудандағы ең құнарлы жер тап осында орналасқан. 
Белдеуді Өскемен-Риддер тас жолымен жүргенде көруге болады. Арырақта, Черем-
шанка ауылының маңындағы жерлері әлі де сол қалпында сақталған. 

Өзен бойында жіпке тізілген моншақтай болып ескі қоныстар жатыр. Қазіргі кезде 
олардың ескі атаулары әлі де сақталған: Васюнево, Гусляковка, Пахотное, Карагужиха, 
Козлушка, Выдриха, Волчиха, Приречное, Шемонаиха, Красный Яр, Убинское…

Үбінің ортасына қарай Карагужиха атты – кержақтардың ауылы бар. Бұл атау 
осындағы қырандардың көптігінен берілген болу керек, қазақтар оны қарақұс, ал басқа 
түркі тілдес халықтар қарағұш деп атайды. Орманды-далалы өсімдіктермен көмкерілген 
биік құз жартастар ірі жыртқыш аңдарға таптырмайтын мекен. Қырандардардың 
көптігінен-ақ кентті Каргужиха деп атаған, ал орысша Орловкаға сәйкес келеді. Айтпақшы, 
«соқа» мен «омартаны» бұл жерге петр заманынан кейінгі уақытта Белоруссиядан 

Уба жотасының бөктеріндегі аралас орман
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Польшаға айдалған «іріткі салушылар» әкелген, сондықтан да мұнда көшіп келгендерді 
«поляк орыстары» деп атаған.   

Бұлар ескі ауылдар. Мысалы, Быструха ауылының іргетасы 1790 жылы, ал Черем-
шанка ауылының негізі 1799 жылы қаланған. Белоусовка ауылының пайда болу тарихы 
1797 жылы ашылған Белоусов пен Опенышевский кеніштерінің ашылуымен байланысты. 
Белоусов кен қоймасын Глубокое өзенінің оң жағалауынан ашқан. «Ондағы кен орны 
мысқа өте бай». Кен қазушылар сыз тартқан қараңғы және кір жерде 12-13 сағаттап, екі 
ауысыммен жұмыс істеді. Жер астындағы жұмыстан жадап-жүдеген адамдар 
бағынбағандықтан, көтерісшілерді басу үшін осында атты әскерімен Чулков келеді. Ол 
Зевакино, Убинское, Красноярское, Шемонаиха ауылдарын айналып өтіп келді. 
«Болашақта басқаларға сабақ болуы үшін» ол бағынғандарды да, бағынбағандарды да 
бөліп жармастан қамшымен сабап, жаныштады. 

Ол кездерде Үбі-Шемонаиха, Красный Яр, Вавилонка ауылдарында австриялықтар 
тұрған, католиктердің «австриялық» шіркеуіде тұрғызылған. Үбінің төменгі жағында басқа 
да қоныстар пайда болды, олар: Ново-Шульба, Жириновка, Лосиха.

Алтайдың Қазақстандық бөлігінде Бобровка (құндызды) деп аталатын бірнеше ау-
ылдар бар. Атауы бар, ал құндыздар жоқ. Былай қарағанда ешкімнің де есінде жоқ, 
құндыздар болып па еді? Дегенмен де болған... Ол туралы ертеде жазылған көркем 
әдебиеттерде айтылады. Болған, бірақ жойылып кеткен. Баяғы сол адам қолынан, тіпті 
ертеректе болу керек, өйткені олар туралы ұмытылғалы қашан. Құндыздардың бар 
болғаны туралы айғақ ауылдардың атауында ғана қалды. Өскеменге жақын жерде де 
Бобровка ауылы бар. 

Өткен жүз жылдықтың 80-жылдарында облыс аумағында кейбір бағалы жануар-
ларды акклиматизациялау жұмыстары жүргізілді.

Құндыздарды жіберуге қолайлы жер іздеушілер ішінде аңшылықтанушы А. Кочнев 
пен облыстық мемлекеттік аңшылық инспекциясын басқарған осы жолдардың авторы да 
болды. Бұл жер Үбіге құятын Таловка өзенінің терең, ағысы қатты, адамдар қоныстанбаған, 
жылауық талдар қалың өскен жері таңдалды. Паналағанға және жем-шөп базасы бәрі де 
қолайлы болатын. Ресейдің құндыздар қорығынан әкелінген жануарлардың алғашқы тобы 
жіберілді. Аздаған тағы біраз тобын осы өзеннің жоғарғы жағына кейінірек жібердік. 
Құндыздар туған жерлерін «танып қойды». Олар еңбексүйгіш «халық», су бөгеттерін 
салып, жылдам көбейіп, жерсіне бастады...

Алтайдың Журавлиха – Текелі, Бобровка, Лосиха, Маралды, Выдриха, Медведка, 
Волчиха, Хариузовка, Орловка, Карагужиха ауылдарының географиялық атауларының 
пайда болуынан сұрақ туындамайды да...

ТАУ – КҮНТІЗБЕ

Алғашқы қоныстанушылардың табиғаты қатал жерлерде өмір сүруге тамаша 
икемделгені және олардың қадағалау қасиеттері туралы деректі белгілеу ғана қалды. 

Мысалы, Өскеменнің солтүстігіндегі 25-30 километр қашықтықтағы Үбі жотала-
рының етегінде, Белоусовка мен Секисовканың арасында биіктігі 800 метрден асатын 
күмбез тәріздес Календарь тауы бар. Оның баурайындағы табиғаты сұлу жерде үшқат, 
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итмұрын, сары қарағандар, көктерек тоғай мен қайыңдар арасында екі ғасыр бұрын 
салынған қыстаулар бар, кейін кішкене ғана қоныс – Календарка болып аталып кеткен, 
сол сияқты тіпті ескі атауы бар – Планидовка деген кішкене ауылдар бар. 

Ауылдар өздерінің жергілікті күнбізесі бойынша өмір сүрген. Күзгі сары түс тау 
баурайын шала бастағанда, ауылдағылар бидай, жүгері сияқты астықтарын жинай бастай-
ды. Шөптерін аулаларына кіргізеді. Орман жапырақтарынан айрылып, тақырланып қалса 
– орындарын дайындап, күнбағыстары мен картоптарын жинайды. Тау басын алғашқы 
қар шалса – араларды араханаға тығады. Ал егер қар таудың басын ортасына дейін 
шалса – малдары мен құстарын сояды. Сол күннен бастап қар басып қалады деген сөз. 
Осыдан кейін бүрген тоғайды аралап бұлғын, түлкі, қарабауыр мен қоян аулайтын 
аңшылық уақыты басталады.  

Көктем келісімен таудың етегінегі қар ери бастаса – араларды ұшуға шығарып, мал-
ды шалғынға жібереді. Одан кейін тау басындағы қар кетсебидайды, күнбағысты, картоп 
отырғызатын уақыттың келгені... Осылайша барлығы да шынайы – сенімді, жергілікті 
күнтізбе бойынша. 

Қазіргі кезде адам мен табиғаттың байланысы үзіліп қалды. Мұндағы ауылдардың 
жағдайы «хал үстінде». Ал, таулардың бұрынғы атаулары қалды. Неге олай аталғаны 
туралы ешкімнің де білгісі келмейді. Бұрынғының барлығы да ұмытыла бастады. Қайтеміз 
енді, сондай дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Табиғатқа да, ауа райына да, тіпті жергілікті 
Календарь тауына да тәуелді емеспіз. Нарыққа ғана тәуелді болып қалдық. Ал бұндай 
тау енді Алтайда жоқ.

Осындағы ескі ауылдардың батысында бой көтеріп – Глядень тауы тұр. Тік бет-
кейде Секисовка жаққа қарап көз тартып тұрған шоқы бар, алыстан қарағанда шашырап 
жатқан сынған тастар көрінеді. Бұрынғы Кеңес одағы мен АҚШ арасындағы шиеленіскен 
қарым-қатынас кезінде қажеттілік болғандықтан өткен ғасырдың 80-жылдары тауда жүз 
метрден артық жерге бункер қазылған. Шахта өте үлкен: оған машиналар еркін кіріп-
шыға алады. Бұл үңгірде ағып жатқан кішкене бұлақтар да бар, барлығы да тыңғылықты 
ойластырылған. 

Айналаны қоршаған жерге қарағанда таудың біршама болып биік көрінетініне орай 
аты қойылған сияқты – шын мәнінде тау басынан қарағанда жан-жағындағы ондаған 
шақырым жер айқын көрінеді.

ӨЛКЕНІ ЗЕРТТЕУШІЛЕР 

Кенді Алтай ежелден алтын іздеушілер мен басқа да қазба байлықтарды іздеушілердің, 
аңшылардың назарын өзіне аударған. Оның зерттелу тарихы облыстың оңтүстік 
аудандарының зерттелу тарихынан өзгеше. Онда әлемге аты танылған көптеген 
зерттеушілер жұмыс істеген, келіп-кеткен. Мамандар Кенді Алтайдың тартымды табиғат 
жағдайын ХХ ғасырдың ортасынан бастап қана зерттей бастаған. Бұған дейін тек қана, 
басқа тапсырмалармен келген адамдардар, жұмыс барысында өлкемен танысып өткен. 
Зерттеушілер көптеген құнды тарихи материалдарға арқау болатын үлгілерді жинаумен 
айналысқан. Айтқандай, ұзақ жылдар бойы жалпақ халық Алтайдың бұл жақ бөлігін 
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экономикалық анықтамасы емес, шынайы географиялық орнына қарай Батыс деп те емес, 
Кенді Алтай деп қана таныған. 

ХІХ ғасырда өлкемізге алғашқы зерттеушілербасқа мақсаттармен келсе де, жол-
жөнекей табиғат жағдайын да да суреттеп отырған, ХХ ғасырдың басында оны зертте-
уге осында тұратын және жұмыс істейтін табиғатты сүюші – энтузиасттар зор үлес 
қосты. Олар бұл жұмысты өз бастамалары бойынша істеді. 1930 жылдардан бастап 
республиканың табиғат ресурстарын зерттеуге негізделген Қазақстанның Ғылым 
академиясының жоспарымен, осы үлкен аумақтың әр түкпірін зерттеу туралы 
экспедицияның мақсатты жұмысы басталды.

Ең алдымен өнеркәсіп иелері мен геологтардың назары Батыс Алтайдың тау-кен 
байлығы мол өлкесіне аударылды... Кейін ғана оның табиғи жағдайын басқа мамандар 
зерттей бастады. Бырақ ХХ ғасырдың екінші жартысына дейін өсімдіктер әлемі де, 
жануарлар дүниесі де тыңғылықты зерттелген жоқ. 

Зерттеудің түп-тамыры ХVIII ғасырдан бастау алады. Алтайдың аумағына келген 
саяхатшылар Ертіс, Үбі бойымен жүріп көрген-білгендерін, алған әсерлерін жазып алып 
отырған, кейін осы деректер арнайы әдебиеттерде басылып жүрді. Олар әртүрлі 
көзқараспен осы өлкенің табиғатын, осында тұратын адамдардың өмір сүру ерекшелігін 
бақылаған. Табиғат зерттеушілерінің өлкеге деген өткір қызығушылықтары ХІХ ғасырдың 
соңы ХХ ғасырдың басында басталды; олардың қатарында жергілікті жерді үстіртін ғана 
сипаттаған шет елдіктерде болды.  

Герман академигі И.Г. Гмелин (үлкені) басқарған Пётр І-дің сарайымен жарақталған 
Сібірмен танысу экспедициясы 1733 жылы жүргізілген болатын. Ол Үбі алқабы арқылы 
Өскемен өтіп Колыван зауытына дейін барған. Бұл жерлерге келген танымал экспедицияның 
бірі атақты саяхатшы басқарған Пётр-Симон Палластың экспедициясы болды. 1771 жылы 
ол Алтайдың солтүстік-батыс сілемін айналып, Семей, Өскемен арқылы өтіп Риддерде 
болған. Жартылай жабайы Ресейдің шетінде ол бірнеше маңызды зерттеулер кешенін 
жүргізді, өсімдіктер мен жануарлар әлеміне алғашқы сипаттама жазып, этнография және 
тау ісі бойынша мәліметтер берді.

Осы өлкені геологиялық зерттеуге мәскеулік геолог Григорий Щуровский да өз 
үлесін қосты. Ол 1939 жылы Өскеменнен Риддер, одан Новая (қазыр – Поперечное) 
ауылынан Тұрғысын асуын асып, Белоубинка үстіртін, Холзын жоталарынан өтіп ресей 
жағынан Зырянға шығатын жақтан атпен келген. Оқымысты геологиялық зерттеулерден 
де басқа да, өлкеге нақты геологиялық сипаттама да берген. Оның еңбектерінде осы 
жердің табиғатымен байланысты кейбір қызықты жазбалары бар. Сонымен қатар, 
өсімдіктер туралы қысқаша мәліметтер мен кейбір этникалық суреттемелері де кездеседі... 
Қазіргі кезге дейін дәйексөз ретінде келтіруге тұралық оның ландшафт туралы әсері ерек-
ше бағаланады. 

XVIII ғасырда осы жерге К.А. Мейер, А.Ф. Бунге және К.Ф. Лебедур сияқты 
ботаниктер келген. Біздің кейбір өсімдіктеріміз атауы олардың есімдерімен байланысты. 
Сонымен қатар, доктор К.Ф. Лебедур Риддер жақтағы Крестовой тауындағы Иванов 
жоталарынан «қара тамақ шілді» тапқан. «Қара тамақ шіл» – қылықтары мен биологи-
ясы өте қызық, солтүстікке тән қарала құс. Қазақстандағы ол ұя салатын жалғыз мекен 
– Азу-Тау жоталары.  
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Атақты орыс саяхатшысы П.П. Семёнов-Тянь-Шань өзінің Тянь-Шаньға жасаған 
саяхатында осы жақтан өткен. Оның жол сапарының бағыты Шемонаиха, Секисовка, 
Черемшанка және Риддер арқылы өткен. Ол Крестовая тауындағы Иванов жоталарының 
биігіне шыққанда көз алдындағы көркем тау көрінісіне таң қалып, өзінің өмірбаянын 
жазғанда мынадай жазба қалдырған екен: «...өмірімде әлікөрмесем де, теориядағы гео-
графиясын мен толық оқыған таулар мені өзіне тартатын». Осыдан кейін ол континенттің 
көптеген тау жүйесіне барып көрді, сонымен қатар Шығыс Қазақстанның Алакөл көлі 
мен Тарбағатай тауларында да бірнеше рет болған.

1876 жылы кең танымал неміс зоологы мен саяхатшысы – доктор Отто Финш пен 
Альфрэд Брем Өскеменнен Бұқтырмаға дейін жүріп өткен. Айтпақшы, А. Брем ақ 
белдеулі сұр қарлығыштың шығыс-азиялық түрін кездестірген. Құстың бұл түрі қазір өте 
сирек, оларды Алтайдың биік шыңдарынан ғана кездестіруге болады. 

Табиғат жағдайын, оның ішінде фаунаны зерттеудің келесі кезеңі А.М. Никольскийдің 
келуімен байланысты, осыдан кейін «1882 жылғы Алтай тауларына саяхат» атты еңбегі 
жарық көрген. 

Батыс Алтайды зерттеуде Үбі өзенінің төменгі жағында жұмыс істеген ірі ғалым 
Е.Ф. Кащенко елеулі үлес қосты. 

ХХ ғасырдың басында Томск университетінің профессоры П.Н. Крылов жүргізген 
Сібірдің ботаникалық жиынтығына біздің аудан да қосылған. Батыс Алтайдағы дербес 
бұталы белдеуді бөліп қарауды дәл осы кісі ұсынған.

Осы жылдарда фаунаны зерттеу тарихына елеулі үлес қосқан бірқатар табиғат 
зерттеушілерінің жалпы құстар туралы материалдары жинақталды. Олардың ішінде 
мәскеулік профессор Г.И. Поляковтың құстар туралы жинаған үлкен жинақтамасы ерек-
ше бағаланады. Сол жинақтамаға Ертістің жоғарғы алабындағы құстар туралы еңбектер 
таңдалып алынды, тіпті жергілікті әуесқой құс зерттеушілерінің жинақтары да енгізілді.   

Соңғылардың атын атағанда П.А. Ермаковтың есімі еске түседі. Ол – қазіргі Рид-
дер, бұрынғы Лениногорскідегі Алтай ботаникалық бағының негізін қалаушы. Олардың 
арасында мамандығы бойынша дәрігер А.П. Велижанин, жазушы, әрі аңшы Е.Н. Пер-
митин, П.М. Залесский, Өскемен мен Риддер арасындағы орнитофаунаны (құстар 
әлемін) зерттеумен айналысқан мәскеулік Б.К. Штегман бар. Сондай-ақ, құстарәлемін 
зерттеуге үлкен үлес қосқан басқа да зерттеушілер біздің жаққа келген. Оның құрамын 
зерттеуде танымал қазақстандық ғалым В.А. Селевиннің Семей маңын зерттегені туралы 
жинақтары үлкен рөл атқарды.  

Жануарлар әлемін танушы, көрнектізоогеографиялық зерттеулердің классигі, акаде-
мик П.П. Сушкин Ертіс бойымен Өскеменнен Малокрасноярскіге дейін пароходпен 
жүзіп өткен. Оның тамаша монографиясы «Алтай мен солтүстік-батыс Монғолияның 
құстары» атты еңбегі осы күнге дейін орнитологиялық саладағы ең жақсы, классикалық 
үлгідегі зерттеу жұмыстары. Ірі ғалымдар, орнитологиялық классиканың алыптары кең 
көлемдегі географиялық аумақтағы құстарды және құстар әлемінің мүлдем сирек 
кездесетін сипатына қызықты бақылау жасаған. 

Соғыстан кейінгі жылдарда Қазақ ССР-ның Ғылым академиясы жоспарлы түрдегі 
зерттеулерге кіріседі. Осы жаққа қазақстандық орнитологияның негізін қалаушы И.А. Дол-
гушин мен оның қызметкерлері қызметтік іссапармен жіберілді. Көптеген жылдар 
(1950 ж.) мұнда зоолог, Өскемен педагогикалық институтының оқытушысы И.Ф. Самусев, 
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оның артынан – В.А. Егоров, Ж.Ш. Бердибаева, В.А. Хроков, Н.Н. Берёзовиков, 
Ю.К. Зинченко, С.В. Стариков, басқа да оқымыстылар және осы кітаптың авторы 
жұмыс істеді.

Иванов жоталарының шығыс жақтағы биік жоталарындағы өсімдіктер әлемін зерт-
теген Л.И. Щербакова Батыс Алтайдың өсімдіктері мен гүлдерінің зерттелуіне ерекше 
үлес қосты. Алтай ботаникалық бағының қызметкері Ю.А. Котухов көптеген онжылдық-
тар бойы Алтайдың, Тарбағатай мен Сауыр жоталарының өсімдіктер әлемімен тұрақты 
түрде айналысты.   

1936 жылы танымал ғалым-ботаник Б. Келлердің Алтайға жасаған сапарынан соң, 
бұрынғы Лениногорскінің өсімдікке толы аңғарына көзі түсіп, сол жерде ботаникалық бақ 
ашу туралы ойға келеді. Оның арманы шындыққа айналды, соғысқа дейінгі жылдары 
П.А. Ермаковтың қатысуымен ботаникалық бақ ашылды. Жаңа іске қызыққан ғалымның 
ұжымының арқасында бұл мекеменің аты республикадан да тыс жерлерге танылды. 
Қазіргі кезде Алтай ботаникалық бағында танымал флорист – Ю.А. Котухов еңбек жо-
лын жалғастыруда. Олар жергілікті өсімдік әлемінің мол жинақтамасын жасады. Юрий 
Андреевичте «Лениногорск қаласының құрметті азаматы» атағы да бар.

СЕКИСоВКАНЫң СУРЕТТЕМЕСІ 

Аса танымал орыс саяхатшысы П.П. Семёнов-Тянь-Шанский да біздің өлкені 
назар салмай өтпеді. Ол Өскеменнен Риддерге барған сапарында Секисовка ауылының 
тұрғындары туралы кейбір суреттемелерін қалдырған. Ол ауыл Өскемен қаласынан 40 
шақырымдай қашықтықта Үбі тауларының етегіндегі жазықта орналасқан. Кең дала, 

Секисовка ауылының жанындағы жасанды көл. Артқы планда Глядень тауы
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бұлақтар мен өзендері бар егіндік жер, мойылы мен қайыңы, итмұрыны қаптап өскен 
құтты мекеннің сұлу табиғаты ауылға көрік беріп тұр. Үбі жоталарының орманмен 
көмкерілген аласалау тау сілемдерінің қойнауында орналасқан кең дала мен шоқ орман-
дар осы далаға ерекше көркем түр беріп тұр. 

«Секисовкаға кіре берісте осы қоныстың тұрғындарының киім киістеріндегі кейбір 
ерекшеліктері мені таң қалдырды. Әйелдердің басына киген бас киімдері аласалау, бірақ 
ақ байлауышпен сәндеп оралған бас киімдері сәлде сияқты: көйлектері мен белдіктері 
қызыл жіптермен әдеміленіп кестеленген. Үйлерінің іші тап-тұйнақтай тазалығымен 
ерекшеленіп тұрды; боялмаған ағаш едендері өте ұқыпты, тазаланып жуылған. Жиһаздар, 
негізінен шкафтар, ал үйдің төбесі мен қабырғалары ашық түспен боялған. Секисовканың 
тұрғындарын «поляктар» деп атайтын, дей тұрғанмен олар тек орыс тілінде сөйлейтін 
және патриарх Никонның заманында Польшаға қашып кеткенескі дінге сенушілер еді, 
кейін Польшаның бірінші бөлінген кезінде Ресейге оралып, Екатерина ІІ оларды осы 
жаққа көшіріп жіберген».

Алтай жеріне өткен ғасырда жер аударылып, қудалауға ұшырап келгендер ата-
бабаларының ескі дінге сену рухын қорғап, соларша киініп, ойлап және сөйлеп ұзақ 
уақыт бойы өздерінің діни салт-дәстүрлерін сақтап келді және әлі де сақтап отыр.  

Н.К. Рерихтің күнделігінде Орыс Алтайының ескі дінге сенушілері мен Оңтүстік 
Алтайдың бұқтырмалықтары арасында болған қақтығыс туралы жазылған. Бүліншілік 
заманы туып, астаң-кестеңі шығып жатқан ішкі араздықты пайдаланған бұқтырмалықтар 
«тонаушылықпен айналысып, соның ішінде Алтай ауылының кержақтары ескі сарафан-
дарды табуға ерекше құмартып осындай атаққа ие болды. Шапқыншылық жасаған 
кездегі арамдық жасап, бұқтырмалықтар өздерін коммунистерміз деген лақап таратқан». 
«Ал, бұқтырмалықтармен біз қазір таныстар емеспіз. Олар коммармыз деп келіп, то-
нап кетті. Ең бастысы ескі сарафандарды алып кеткен. Осылайша оларды «сарафанщи-
ки» деп атап кеткен. Кейін, әрине ақылға келді. Кездескенде мұрындарын бет қылар 
ма еді: қайткенменде адам ғой, ұят болады».

Осы кішкене тарих Бұқтырма аңғарының ескі діншілдеріне қатысты, бір жағынан 
ол осы атпен аталатын ауылдың тұрғындарына да біршама келіңкірейді. Қазіргі уақытта 
ауыл өте дамып-өскен, заманға сай бейімделген. Бұрындары өткел бермей өскен ну 
тоғай мен бұталар, кілемдей жайқалып өскен баурайлар, ормандар мен ағаштар барлығы 
дерлік түп-тамырымен құртылған; тұрғындардың салттар мен дәстүрлері де өзгерген, 
дегенмен өткеннің қалдығы секисовканың «поляктары» сипатындағы ескі дінге сенушілер 
сияқты қандай да бір дәрежеде сақталған...

ҮБІ БойЫ...

Биік таулардан сыңғырлап, алтайдың мөлдір сұлу сулары ағып жатыр. Тау 
дәліздерінен, маужырап тұрған тайга мен меңіреу шатқалдардан шығып, өзінің сылқым 
сұлулығымен орманды өлкенің көркін ашып тұр. 486 шақырым ұзақ жолында томарлар-
ды қоректендіріп, өзеннің тарамдарына өріліп, жолшылай шуылдап, Үбідей сұлуға жол 
беруге жарамайтын еркектіктің нышаны да жоқ, жолында кездескен жансыз тастарға 
соғылып, арпалысып келе жатыр. Ол ескі ауылдардың жанынан өтіп, көктемде орманның 
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қоқыстарын жинап шығады, ал жазда оның бойымен бір-біріне байланған сал ағады. 
Осылай дала жазығына дейін, одан мейілінше кең өрістеп Шемонаихаға дейін, ол жер-
ден ары Ертіс те алыс емес. Өзеннің арнасы мұнда ерекше кең, тіпті үш километрге дейін 
жетеді. Оның байлығы мен сұлулығын адамдар бұрыннан-ақ бағалаған, сондықтан да 
осында қоныстана бастаған. 

Тегерек жоталарынан шыққан көптеген бұлақтар Үбі өзенінің оң жағалауына кеп 
құяды. Бастауын Шумишка, Белопорожная, Ричарджихадан алған Үбінің сағасы үлкейе 
түседі. 

Үбі өзені – ағысты, шулы және қаһарлы. Жергілікті байырғы тұрғындарға өзеннің 
жартастардың арасынан қысылып өтетін жерлері таныс. Мысалы, қызыл жардың қасынан 
өтетін тарлау жер «Щеки» деп аталады. Өзен қауіпті иірімдерін иіріп отырып долданып, 
жұлқынып ағады, суда жүзгеннің барлығын иірімге тартып бара жатқандай... Бұл жер 
«Сучья дыра» деп аталады. «Қарғыс атқан» осы жерден өткен соң алдыңнан сені тосып 
тұрғандай алып қойтас шығады, бұл жерге түскеннің бәрін қызыл жарға соғып, аударып 
түсіреді... Өзеннің бойы үлкен де, кіші де айдарылып-төңкеріліп, толқынданып ағады, 
аты жоқ өткелдер бар, дегенмен де «Карагужиха» мен «Решето» өзендеріне қарағанда 
олар да қандысу. 

Күн ашықта даланы жаңғыртып алыстан судың шуылы мен гүрілі естіледі. Әсіресе 
жаңбырдан кейін Үбі желігеді, осы жақта аспан апталап ашылмай қоятыны бар. Жаңбырдан 
соң күшейіп алған су асауланып, тіпті қорқынышты болып кетеді. Кейде, маужыраған 
түндерде, бір шақырым жерден оның астындағы үлкен-үлкен қойтастардың домалап 
бара жатқаны естіледі. Ал, кішкентай тастарды ол бұршақтай иіреді... осындай сәтте тау 
қопарылып, құмға айналып бара жатқан сияқты, немесе алып бір ашулы жылан ысқырып 
жатқан сияқты болады. Бірақ, мұнды ылғи да тұнжыраған қорқынышты емес. Кейде 
тыныш, айлы түн де болады: өзеннің беті түнгі «күнге» шағылысып әртүрлі түске бояла-
ды. Сылдырап ағып жатқан өзен суы аспан түске боялады, жалындаған жанды жіптей 
бұралады; қойтастардың беті күмістей жанып-өшсе, өзеннің тарамдары балықтың 
қабығындай болып жалтылдайды. Шатқалдардың арасынан қысылып ағып жатқан өзен, 
меңіреу тыныштықтан қашып шыққысы келіп, шыға алмай арпалысып жатқан бейне бір 
алып балық сияқты. 

Уба өзенінің төменгі ағысы, Шемонаиха қ.
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Таулы Алтайдың өзендері – жер шарының ерекше бір кереметі. Олардың кереметтілігі 
соншалық, аспан астындағының барлығы еститіндей етіп: «Құдайым-ау, біздің 
ғаламшарымыз неткен әдемі еді!!!» – деп айғайлағым келеді. 

Барлығы да артта қалды – түн де, ай да. Тағы да, өзеннің төменгі жағында 
жауыздық пен құтырғандықты сезінесің. Болмаса, Үбі аяқ астынан құбылады, судың 
ағысы аялдайды, тынышталады, иірімдері де ойланып қалған сияқты. Енді өзеннің айна-
сына таулар, құздар, шыршалар мен бұлттар қарайды. Тіпті, өзеннің анау жартастың 
артындағы айналмасында долданып, жындап ағып жатқанына сенбей қаласың...  

Аздап тынышталып, дамылдап алған өзеннің ағысы тағы да жылдамдық қоса ба-
стайды. Тау арасындағы жартастарға келген қысылып аққан өзен суы құбырда жүгіріп 
келе жатқандай тас құбырдың ортасында жөңкиді. Бұл жер өте қауіпті! Толқындар бір-
екі метрге дейін шапшиды, құтырынады, оған көмекке келгендей қайнап жатқан көбікті 
толқынға тобымен жүгірген ашулы су сиырларындай болып алып қойтастар көмекке 
ұмтылғандай домалайды. Бастарын іштеріне тығып, жондарын шығарып, жаман оймен 
және қара күшпен соққы берердей болып ұмтылады. Осындай қауіпті жерлерден алыста-
ған сайын, сәттілік пен тәңірдің мейірімділігіне тәубә еткің келеді. Өзеннің бас асауы 
сәйгүліктей сұлу: біресе жуас, біресе жауыз, біресе жұмсақ, тіпті ерке... Мысықтай пы-
рылдап, аяғыңның астына оралады, жұмсақ тілімен жалағаны да білінбейді... Сосын, 
тағы да есінен адасады, тағы да алдыңнан ашулы «су сиырларының тобы» шығады. 
Осылайша жазық далаға жеткенше құбылады.    

Шемонаиха маңындағы таулы шалғындар
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Үбі биік таулардың арасында ағып жатыр: оң жағында – Тегерек жоталары, оның 
арғы жағы ресей аумағы, сол жағы – Үбі жоталарының «ну орманды» ішкі жартылай 
айналмалы аумағы. 

Үбі сияқты өзенді басқа жерден табу мүмкін емес, мұнда: ну орманмен көмкерілген 
таулар, қия-жартастар және кең алқаптардың арасындағы жабайы табиғаттың сұлулығы 
сәтімен үйлескен жер. Таулардың төмендеген тұсындағы ашық алқаптарда – өзен 
жағасында ағаштан қиылған ескі үйлер тұр. Бұлар әлемнен қол үзген, оңашада ғасырлар 
бойы ойланып, бейтарап күйде тұрған қыстаулар. 

Өзеннің бойын жағалай, бұлақтардан бастап Пахотное және Карагужиха ауылдары-
на дейін, саңырау – аюлы түкпірлер. Ну орманмен бір-екі шақырым жүрген сон-ақ 
маймақ аяқтың бұзып-жарған тіршілігіне тап боласың. Кез-келген осында тұратын тұрғын 
– ағаш кесуші болсын, аңшы болсын міндетті түрде талай қызықты әңгімелерді айтып 
береді, тіпті болмағанды болғандай қылып «қосып жіберуді» де ұмытпайды. Орманда 
бұлғын ізі көп кездеседі. Өткен ғасырдың қырқыншы жылдарында мұнда кәсіпті дамы-
ту үшін базгузиндік бұлғындар әкелінген. Бұл жұмысты Өскемен пединститутының 
оқытушысы, зоолог И.Ф. Самусев бастаған. 

1980 жылдардың басында осы жерлерге құндыздар да жіберілген. Олар Үбінің 
орманды жағалауына тез жерсініп, жылдам өсе бастады. Жан-жағы тау мен тастың 
барлығы қыран құстың мекені. Аспаннан ылғи да тауды айналып ұшып жүрген алып 
құстардың бір-екеуін көруге болады. 

Алтайдың далалы орманы
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Өзеннің ортасындағы ағысында тобырымен ұшпайтын үйректер жиналады. Реактивті 
жылдам, қысқа-қысқа қанаттарымен «моторларын» қосып алып, көбікті судың бетін 
жолақтау сызып, жынданғандай жылдамдықпен жүгіргенде таң қаласың, тіпті өзеннің 
ағысы қатты жерлерінің өзінде судың ағысымен де, ағысқа қарсы да бірдей жылдамдықпен 
жүзеді. Орманның батпақты, көлеңкелі, астын мүк басқан,  қияқ шөп пен қырыққұлақтың 
қалың өскен жерінде, тылсым, әрі сирек кездесетін бозшымшық пен сарышымшық алма-
кезек сайрайды. Жағалаудағы қаптап өскен үйеңкі шыбықтары мен шалғын шөп арасынан 
қосарланған сұр тырналар да кездесіп қалады. Олар ұя салатын жалғыз мекен осы. 
Біздің өлкемізде сұр тырналар өте сирек кездесетін құс түріне айналды. Тау басында 
өсетін балқарағайда балқарағай торғайлары сайрайды. Тасты жағалауда анда-санда та-
стан тасқа секірген сұр торғайды, қаратамақторғайды, балшықшы-тасымалдаушы құстарды 
кездестіруге болады.

Жергілікті балықшылардың қармақтарына қарауыз, таймень, көкталма және мөңке 
балықтар жиі түседі. Васюнева, Гусляковка және тағы да басқа бірнеше кішкене кенттер-
де омарта ұстап отыр. Осымен барлығы да айтылды-ау деймін... 

Бұл жер балға бай. Шемонаихаға 1856 жылы келген П.П. Семёнов-Тян-Шанский 
былай деп жазған: мұнда балды өте көп жинайды, тіпті оны қайда жіберерлерін де 
білмейді. Санкт-Петерборға жібереді. Қалған балдарын білгендерінше сақтайды: шұңқыр 
қазып оның ішін тал шыбықпен шарбақтайды да балауызбен сылайды, оның ішіне балды 
құяды. Шығыс Қазақстанның балы ТМД елдерінің ішіндегі ең жақсы бал болып танылған.  

Шемонаиха қаласының жоғары жағындағы Уба өзенінің алқабы
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Верх-Уба ауылының жанындағы Уба өзені (бұрынғы Лосиха ауылы)

Уба өзеніндегі көне Верх-Уба ауылы
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Үбі бойымен қайықтан басқа көлік жүрмейді, кейде орман кесушілер өзен бойымен 
сал ағызады. Осылайша мұндағы романтика бұдан да көп. Бөренелерден жасалған 
былқылдақ сал – ағыс бойымен аққанда дүлей апат сияқтанып дүркіреп ағады. Тізгінін 
тартып отырған сал ағызушы ескек тұтқасын сықырлатып, әкіреңдеп, әбігерге түсуде... 
Сумен аққан сал өзеннің бұрылыстары мен өткелдерінен өткенде өз жолын тауып, өзен 
жағасындағы қауіпті тастарды айнала өтіп ағады. Судың қатты ағысы жағалаулардың 
келбетін сан түрлі етіп өзгерте отырып, оны одан әрі зымыратып ағызып барады... 

Онымен бірге ғасыр жасаған кәрі ағаштар да кетіп барады: ағаш үйлер, қоршалған 
өріс, бау-бақша, шалғында жайылған мал... жағалаудан тағы да айбатты «бұқа» – жар-
тастар, құлама жарқабақтар, құз жартастардың арасына келгенде қысылып ағатын өзен 
суы бұрқылдап-буырқанып, көкке шапшып ағады, жан-жағына қарасаң таудың басына 
қарай көк тұманданып өрлеген қалың орман. Тау аңғарында тағы да көктеректер мен 
терек, жалғыз жарым шырша, шоқтанып тұрған қайыңдар, жылауық талдар, мойылдар 
мен белге дейін қалың өскен жасыл шалғын. Олардың арсында гүлдеп құлпырып тұрған: 
жұлдызгүл, медвежьей дудки, убалдырған (уқорғасын) мен сәбізшөп бар. Оның шет 
жағында – татар үшқаты, ағаш сияқты қарағандар, итмұрын қаптап өсіп тұр.  

Быструхадан өткеннен кейін Үбі үлкейіп, суы көбейіп, тынышталып ағады. Оның 
алқабы – нағыз сұлу ландшафтар шеруі: жазықта ирелеңдеп жайылған өзен, тарамдалған 
тау сілемдері мен жеке-жеке тұрған биік шоқылар төмендей келе көк шалғынға құлайды, 
Үбіге қосылуға асыққан тар шатқалдардың арасынан қалың тоғай мен бұталардың асты-
нан ағып шыққан суы аз, жуас бұлақтарды төбесінен шатырдай жауып тұрған діңі мықты 
бұтақтар мен теректер аралы бар. Жан-жаққа жапырлай өскен теректер мен жылауық 
талдар сылдырап аққан өзен тармағын қалың барқыттай көмкеріп, өзен жағасына қарай 
тартады. Шақырымға жуық кең жазықта және Үбі аңғарының бойында – қамыс-құрақ, 
қоға, сарытұңғиық басып кеткен саны көп, бірнеше ескі арна бар, сол сияқты бірнеше 
үлкенді, кішілі жасыл шалғынды немесе малтатастар ғана қалған аралдар да бар. 

Тік шоқылар мен белестер, межеленіп бөлінген алқаптағы батпақтағы көк шалғын, 
өткел бермес шүйгін шөптер, көктерек пен қайың, терек пен мойыл өскен емін-еркін кең 
далада аспан кеңістігі тынышталып, демалғандай. Тау бөктері жоғарылаған сайын тау-
тасты биік шөпті тау шабындықтары сай-саладағы Үлкен Алтайдың солтүстік-шығыс 
жағынан бері қарай бетіндегі самырсын мен шыршалы көлеңкелі ойпаттарға ауысады. 
Көлеңкелі алқапты сай-саланың бойын жылғаның сылдыры оятып бұлақтар мен өзендер 
ағады. Ежелден бері таудың жұмсақ баурайы мен аңғары маңындағы жерлер егістік пен 
шабындыққа, мал жаюға, омарта ұстауға игерілген. Мұнда барлық дерлік жерде ұсақ 
қоныстар – қыстақтар мен қыстаулар орналасқан. 

Дегенмен, соңғы он жылдықта тұрғындардың көп бөлігі көшіп кетті, алқапты тағы 
да тыныштық жайлап, бұрынғыдай бос қалды. Тағы да сол Үбі жан жағын шуылдатып, 
шулап асығып ағып, жолай тастар мен жартастарға ұрынып, шұңқырларға түсіп, одан 
қалса жып-жылы ірі малтатасты немесе құм басқан жағаны шайып өтіп, күнге қыздырынған 
тастарды сумен шайқап, кеуіп келе жатса қайта шайып өтіп, жіптей тарамдалған балдыр-
ларды орап өтіп, ары қарай асығыс ағып барады... 

Мөлдір сулар су астындағы қойтастарды, талдардың тамырлары мен тырбиған 
ағаштары айналып өтіп тыныш, жылжи ағып жатыр. Су астындағы тастың артына 
«ұйқылы» нәлім жасырынып жатыр, тойынған тайменьді үркітіп, малтатастар мен құм 
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арасындағы таяз суда да, өзеннің тасты тереңінде де икемді денесімен жарқырай қарауыз 
балық ойнақшып жүргенін көруге болады. Ағыспен қалыптасқан астыңғы жағы құмды, 
кедір-бұдыр, суы жылы қайраңда шұбар мөңкебалықтың шағын тобы ойнақшиды, 
кемпірқосақтай мың құбылған түстей өзеннің арнасынан асқан суларында көкталма балығы 
жалт-жұт етіп жүзіп жүр. Бір балық бір балыққа мүлде ұқсамайды – біркелкісі мүлде 
жоқ, барлығы әртүрлі, жарқырып тұр. Оларды аквариумда ұстап, қызығып қарап отыра-
тындай. Ал мында бойы бір тұтам, шұбар ала қалың киімі аппақ болып ағарған қолында 

қармағы бар балықшы қаңғырып жүр. Ал көгенде теңгебалықтар мен көкталмалар толып 
жүр. Осы «экзотикалық» балықтарды жергілікті халық «авдошка» деп атайды. 

Үбінің төменгі ағысы бір жағына қисайып алып батысқа, Ертіске қарай асығып 
ағады. Шемонаиханың төменгі жағында есін жиғандай жайдақ өзен алқабында кішкене 
ғана «Марьин утес» көрініп тұр, одан әрі кәдімгі дала өзені сияқты. Шемонаихадан он 
бес шақырымдай төмен П.П. Семёнов-Тян-Шанский жазғандай: «Қай жағыңа қарасаң 
да, айналаң шет-шегі жоқ дала». 

Үбі жоталарының етегіндегі далаға жеткенде барлық жерден татар үшқаты, ағаш 
бұталы қараған, раушан гүлді тікенек – итмұрын, қызыл бүрген мен көкбояу бұталарының 
қалың өскен тоғайы кездеседі. 

Өзен бұрынғы дағдысы бойынша малтатастарды ағызып, буырқанып, долданып 
шашырап, шулап, жарқылдап жатады, Қызыл жардың сазды жеріне келгенде тынышта-
лып, тағы да жуасып момын бола қалады...

Қарғатектес құстар осы жерден басқа жерде осынша көп емес шығар: кешке қарай 
малтатасты аралға түнеу үшін бір уақытта жан-жақтан он мыңдаған шауқарға мен құзғын 
қарға қаптайды. Ұзындығы бар жоғы 200 метр малтатасты аралда қанша тас болуы 
мүмкін? Солай, әрбір таста шауқарға мен құзғын қарға қонақтайды да, аралдың түсі 
қараға боялады. Құстар бірнәрседен шошынса бүкіл аралдың беті бір мезетте қара 

Шемонаиха қаласының шеті



287ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

қанаттыларға толып, шауқарға мен құзғын қарғаның шуылына толып кетеді, осылайша 
олар түнеу үшін басқа аралға ұшып кетеді. 

Кешке қарай қарақұстар балық аулауға кіріседі. Мұнда 500, мүмкін одан да көп құс 
тобыры жиналады. Үбінің төменгі ағысы бойымен күні бойы өзен бойын айнала ұшып, 
өлі балықтарды теріп жейді. Қазақстанда осынша көп жыртқыш – қарақұс ұя салатын 
басқа өзенді мен білмейді екенмін. 

Алтайдан шыққан күміс таспадай төменгі ағыстың бойында теректер мен бұталар 
қаулап өскен. Су бетінде жағалаулары шағылысқан бейқам, жалқауланып ағып жатқан 
өзен, аяқ астынан жылдамдық қосып, малтатастар мен асуларды да, өткелдерді де орап 
өтіп, қуана шуылдап, асыға ағады. Немесе, керісінше алдынан шыққан дала жазығының 
ырқына көніп, бетегелі даланың самал желімен ойнап, күмістей жарқырап, кең иіріммен 
айналып, жалпағынан жайылып қалады. Қалай кеш батады, өзен өзгереді: қапырық 
күннің ыстығына қақталған өзен бойынан көкжиектегі күнмен шағылысып ақшыл тұман 
көтеріледі.    

Үбінің аяқ жағындағы су бойындағы қаулап өскен тоғайдан кей-кейде әупілдек не-
месе «волчка» кездестіруге болады. Құстардың осы түрі ұя салатын бұл Алтайдағы 
жалғыз мекен. Бұл құс бір жағынан өзен құсы, түнде тіршілік етеді. Оң жағында биік 
жартас бар. Ондағы мыңдаған саңылаулар, олар – жағалаудағы қарлығаштардың ұясы. 
Қара шіркейдей болып олар суға төніп тұр. Осыларға қарап, ойға қаласың: «Әлі де бос 

Уба өзені алқабының ескі арнасы
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орындар, әлі де бұзылмаған жерлер бар». Оның арғы жағындағы тік жардың артында 
– Пьяный Яр деген кішкене ауыл бар. Атақты саяхатшы Г.А. Потанин XVIII ғасырдың 
соңында осы жерді былай сипаттаған: «Пьяноярск маңындағы жерлер дала мінезін 
қабылдаған. Дала алыстан көрінетін Шүлбі орманын біршама түрлендіреді... Орман 
көкжиектен Ертіске қарай қиғаштап созылып жатқан қара жолақ болып көрінеді».

Осы кішкене ғана ауылдың «Пьяный Яр» («Мас жар») деп аталуының себебі, 
мұнда ылғи мас адамдар тұрған деген аңыз бар. Бұрынғы кездері мұнда жабайы темекі 
өскен деседі, ол кезде ауыл «Табачное» деп аталған. Осы иісті иіскеген адам масайып, 
мас адам сияқты болып жүрген деседі... 

Осы жерден алыстан көк түсті болып орман көрінеді, ал Ертістің арғы жағынан 
Жамантас тауының көк тартқан сұлбасы байқалады. 

Үбі сағасының осы тұсында орман-тоғайлы арал бар. Жағалауда құлмақ 
шырмауығымен шырмалған қалың ағаштар өсіп тұр. Өзеннің осы кең алқабы азиялық 
тоғайды (тугаи) еске түсіреді. Сарторғайдың шырылы естіледі, құрқылтайдың қарапайым 
әні өрмекшінің өрмегіндей тартып, кей уақыттарда орман кептерінің дөрекілеу дауысы 
естіледі. Бұл құстар Еуропадан шыққан. Ең алғаш біз Қазақстанда өте аз зерттелген 
ұзынқұйрық бозшымшық немесе суықторғайдың жасырынған ұясын таптық. Оның 
қасынан Жерорта теңізінің өкілі болып саналатын сарғалдақ түстес сары торғайдың және 
Шығыс Сібірден жер ауып келген сарыторғай-дубровниктің дауысы естіледі. Батпақта 
өскен тал-шыбықтардың арасынан алыс Солтүстіктен еріксіз келген, мұз дәуірінің тарихи 
куәгерлері – ақ шілдің даусы шығады.  

Тым аз зерттелген ұзынқұйрық бозшымшық немесе суықторғайдың шығыс сібірлік 
түрін кездестіру өте қызықты жайт болды. Ол өзен алқабынасирек ұя салады. Осы жер-
де өте сирек кездесетін құстың бұрынғы Кеңес одағының аумағындағы екінші ұясы 
табылған болатын. 

Паромда істейтіндердің айтқаны: «Біз бұрын басшы (староста) рұқсат бермейінше 
құлмаққа бармайтын едік. Шабындықты баспай, бұзбай, орманды кеспей жүруші едік... 
Көріп қалса сабайтын. Ал, енді тамыз айы келгенде бүкіл ауыл құлмақ, таңқурай теруге 
шығатынбыз. Бұның бәрін қыстық қор ретінде жинайтынбыз. Ал мында, үйректер үйдің 
терезесінің түбіндегі шалшық суға да кеп қонатын, су да , шалшық та бар дегендей. 
Кейбіреулер терезесінен қарап отырып-ақ атып алатын. Барлығы емес, кімде қару бар 
солар ғана. Ал қазір ше ...»

ҰЗЫНҚҰйРЫҚ СУЫҚТоРҒАй 

Әңгіме Сібірде кең таралған, тарихи кезеңде Тынық мұхиттың алыс жағалауларынан 
ну орман мен сібір өзендерін, тау жоталары мен Алтайдың Қазақстандық даласының 
шетіне дейін ауып келген сондай үлкен емес құс туралы болмақ. Біздің кейіпкеріміз 
суықторғайдан да кіші, бірақ әнші құстарды жақсы көретіндер мен әрине, орнитологтар 
үшін оның атағы жер жарарлықтай. Бұл кішкентай ғана құстың құйрығы шымшықтікі 
сияқты, ашық түстес қанаттарындағы екі сызығы шұбар шымшыққа келеді, ал тұмсығы 
бұйра тотықұсты еске салады. Ол негізі, барлық түр-түсі жағынан ашық түсті тотықұсқа 
ұқсас келеді.  
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Түсі жағынан аздап та болсын көз алдыңызға елестету үшін, раушан гүлінің алқызыл 
күлтесіне ақ селеудей болып сызылып салынған қыраудың ізі сияқты. Күзде де, қыста 
да осындай түсте. Көктем таяғанда қанаттарындағы ақ селеудей жалтырақ кетеді де, 
еркектері шымқай қызыл түсті жалт-жұлт еткен жалтылдаған түске боялады. Ал ұя са-
латын уақытта қауырсындарының жалтылдаған түсі кетеді де, тек қана күрең-қызыл түс 
қалады. Ұқыпты біткен бастарында сәнді «ақ шаштары» бар, еркектері көңіл-күйлері 

жақсы кезінде түсі қарапайым ғана келетін ұрғашыларын өздеріне тарту үшін біресе 
көтереді, біресе түсіреді. Ұрғашыларының түсі шұбар ала келеді. Бір жыл болған 
балапандарының да түсі алқызыл немесе алқызыл түсті боз қыраудың түсіндей болады.  

Бұл кіп-кішкентай құстың ғылыми атауы – ұзынқұйрықты суықторғай, латынша – 
урагус сибирикус. Олардың шыққан жері снегирей – қарлы аймақтан. Бұрынға кезде 
солай деп санаған. Бірақ зерттей келе ғалымдар чечевица тұқымдас деген тұжырымға 
келді. Алқызыл түсті, шалғындағы бұтада жазда өзен бойында: «Витяны көрдің бе?» 
деп сұрайды. Дегенмен кез-келген уақытта бұл ұзынқұйрықты кішкентай құс немесе 
ұзынқұйрықты чечевица нәзік те, баязы үнімен «Фи-фить, фи-фить-фить! Фит-ить-
ить!» деп үшқат пен итмұрыны қаулай өскен шалғында немесе өзен бойындағы тоғайға 
бірегей көрік беріп тұрады... Басқа да қысқы құстарға қарағанда сібірлік құс көбінесе 
жусан, қарақурай, қызылқұйрық сияқты қалың шөп арасын паналайды. Көбінде шөп ара-
сынан құстар байқалмайды, олар бір-бірін алыстан дауыстары арқылы табады, әсіресе 
аязды ауада «Трр-трр-тррр...» етіп ұшатын қанаттарының шуылы тіпті он метрлік жерге 
естіледі. 

Ұзынқұйрық суықторғай қысқы ертегідей қарға кеудесінен еніп тұрған қырау басқан 
шөптердегі жусанның «микроскоптикалық» тұқымдарымен қоректенеді. Аздап «қар 
себілген» шымқай қызыл түсті құс өзінің ғажайып әдемілігімен таң қалдырады. Қоректерін 
тапқан кезде олардың дене тұрысы ең сәтсіз ыңғайсыз қалыпта болады: бастары төмен 

Аталық ұзынқұйрық суықторғайдың 
жазғы кейпі

Ұядағы ұзынқұйрық суықторғай                                                                                                                                       
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салақтап, жусанның кезекті қауызына созылады, кез-келген уақытта тынбастан дауыстап 
«сөйлей жүріп» қысқа қанаттарымен «дырылдатып» жүріп...  

Тіпті сұрғылт түсті ұрғашылары да өзінше тартымды: көздері үлкен, қозғалысы 
ширақ, сәні келіскен «кавалерінің» қасында да ұмытылмас әсер қалдырады. Оларға 
қарап отырып, Ұлы суретші – табиғаттың талантына таң қалмасқа шара жоқ. 

Бұл ұзынқұйрық суықторғайлардың латынша атауы «урагус сибирикус». Уақыт өткен 
сайын оның аты латыннан орысшаға көшіп, ғалымдар мен құстарды үйде ұстайтын 
әуесқойлардың тіліне меншіктеліп кетті. 

Өзі кіп-кішкентай бола тұра сібірдің қатал қысынан қорықпайтын осы құстардың 
құрметіне өткен ғасырдың 20-жылдарында біздің көрнекті зоологтар мен ботаниктер 
шыққан Ресейдің танымал ғылыми орталығы – студенттер қаласы Томскіде «Урагус» 
атты орнитологиялық журнал жарық көрген болатын. Аты айтып тұрғандай, ол Сібірдің 
орнитологтарының символына айналды. 

Мәнжуір фаунасына жататын ұзынқұйрық суықторғайдың Алтайдың Қазақстандық 
бөлігі, оңтүстік-батыс шекара ареалы Оңтүстік-Батыс Алтайдың тау етегімен Ертіс пен 
Бұқтырма алқабымен өтеді. Батыс жақ ол үшін «дұшпандар» территориясы болып табы-
лады.

Қанаттары қысқа, құйрықтары ұзын, ол – қалың шөп пен бұта-талдардың арасында 
ұшуға икемделген. Ұя салатын уақытында шектен тыс жасырынып қалатыны әлі күнге 
дейін дұрыс зерттелмеген. Негізі, оның бірнеше ұясы ғана табылған. Біреуі – Қиыр 
Шығыста, тағы біреуі – Ресейде, тағы біреуі бізде – Үбі алқабындағы Үбі ауылында. 
Бар жоғы осы. 

Биік тауларға көтерілмей шөбі қалың өскен өзен жағасында, тау өзендері бойында 
ұя салады. Қазіргі уақытта олар өте сирек кездеседі. Дегенмен, біз оларды ұя салатын 
уақытында Қалба тауының Ертіске қараған беті – Аюда өзенінің бұталары қалың өскен 
тұсынан байқадық. Бұл дегеніміз, олардың бізге белгілі аймақтан да асып таралу 
мүмкіндігі барын көрсетеді.  

Ұяларын тал-шіліктердің бұталарына салады. Бірақ та, Үбінің төменгі жағында кез-
дескен ұясы итмұрын мен шоқтал, татар үшқатының қалың өскен тұсында орналасқан. 
Бұл жіңішке астық сабақтарынан тоқылған кішкене ғана қуыс болатын... Онда шұбарлары 
бұлдырап қана көрінген көгілдір түсті үш жұмыртқа болды. Негізі өте сақ құстар оларды 
біреу үнемі аңдып жүретіндей немесе ұстап алатындай ұя салатын орындарын құпияда 
ұстайды. Сондықтан да, олардың қылықтары ұя салған орындарын ешқашан білдірмейді. 
Бұл олардың табиғатын зерттеуде қиындық тудыратын себептердің бірі болып табылады.  

Урагус (ұзынқұйрықты суықторғай) – әнші құстарды жақсы көретін кез-келген 
әуесқойдың арманы. Дегенмен де, ол «айтарлықтай» әнші де емес: тек еркектері ғана 
ұрғашыларына «қырындағанда» қанаттарын жайып жіберіп «Қымбаттым, саған жүрегіммен 
бірге осы таңғажайып әлемді сыйлаймын!..» – деп айтқысы кеп тұрғандай ақырын ғана 
құбылтып сайрайды. 

Әнінен басқа да, әсіресе қазіргі уақытта оның сырт келбетінің өзі тартымды екенін 
айта кету керек. Онымен әртүрлі керемет ойыншықтардың орнына жаңажылдық шырша-
ны да безендіруге болатын еді. Батыс Еуропанының әуесқойлары бір-екі урагус үшін 
біршама ақшаны немесе қымбат, тіпті өте қымбат тұратын ірі тотықұстарға да айырбаста-
уды бекер ұсынған жоқ. 
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Бірақ та, торда ұстаған еркек құстың жалтылдаған түсі оңып – бұлыңғыр ақсары 
түске енеді де, тек қауырсындарының ұшында ғана күмістей жылтырақтары қалады. 

Ұзынқұйрық суықторғай – айтып өткендей сирек кездесетін құстың түрі. Сондықтан 
да, оларды құс аулайтын әуесқойлардан қорғау керек. Олардың аты ендігі толықтай та-
нымал болды – сондықтан да табиғатта тіпті сирек кездеседі. Елді мекендердің 
маңындағы жусан, тоғай мен алаңқайлар қысқы аяздың суығына арналғандай, шөл дала 
тыныш. 

Біз құстардың ең қарапайым және көп кездесетін түрлері «ешкімге керексіз» болып 
көрінгенмен, олар кейбір әуесқой пысықайлардың назарын аударатын уақытта өмір 
сүрудеміз. Нәтижесінде, тіпті біздің облысымызда жыл сайын урагустарды және басқа 
да әнші құстарды аулап, оларды сұранысқа аса ие құс базарлары мен зоодүкендерге 
апарады. Бұлар қарапайым ғана – пайызторғай, бозшымшық, алтай қызылқұнағы, 
сарышымшықтар... 

Ұзаққа созылған тыйымнан соң қыстап қалатын әнші құстардың Өскемендегі сауда-
сы соңғы он жылда тағы да «заңды» мәртебеге ие болып, осы тектес құстар жыл сайын 
базарларда сатылады, алдыңғы жылдары бұрынғы юннаттар станциясының юнаттарының 
және облыстық табиғатты қорғау қоғамының тікелей қатысуымен – жасалған жоқ бола-
тын!!! 

Урагустармен кездескен кезде қуаныш пен сұлулық сыйлағаны үшін, адамдар тара-
пынан оларға деген достық қарым-қатынас пен мейірімділік ұлғая түсу керек. Әрине, 
құстың осы түрі республиканың басқа аймақтарында кездеспейтініне байланысты, қорғауға 
алынуы тиіс.

КҮТПЕГЕН ЖЕРДЕН, БІРАҚ ФАКТ 

Үбі өзенінің жоғарғы жағындағы өзен бұлақтарының бірі – Калмачихада өткен 
ғасырдың 70-жылдарының басында балықшылардың қармағына анда-санда ускуч 
балығы ілініп қалып жүріпті, ал негізі балықтың осы түрі Марқакөл өзенінде мекен 
етеді. Бұл факт бұрындары майқан немесе ускуч Ертіс бассейіннің су қоймаларында 
мекендеген де, кейін ауланып біткен. Александровка ауылының маңында байырғы 
тұрғын А.Рылскийдің айтуы бойынша жергілікті ихтиофаунаның ең ірі жыртқышы 
– таймень балығының уылдырық шашатын жері болған. 

1976 жылдың жазында Үбі өзенінің бойымен ағып өткенде төменгі жақтағы 
малтатастар аралдарындағы жылы сулардан біздің өңірдің құстарына тән емес 
басқа да жақтан ұшып келген құстарды көруге болатын еді. Олар: полярлық 
батпақшы құс – қызылжемсаулық, ұзынсаусақ құмдауық, қара тамақ шіл, Полярлық 
жағалаудағы тундраны мекендейтін – күржікей. Олар Мұзды мұхит жағалауынан 
тек қана жазғы уақытта, «жас» кезінде ұшып келеді: олар осында есейеді, оңаладыда, 
келесі жылы атажұртына ұя салу үшін қайта оралады. Заполярье тундрасын 
мекендейтін құстарды Үбі бойында кездестіру күтпеген жағдай еді, дегенмен де 
олар Қазақстанның көптеген көлдеріне де ұшып келеді.
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оРАЛУ...

Үбінің ортас тұсынан төменгі жағында ландшафт неғұрлым тыныштала түседі: 
белес-белес дала мен су бойындағы шалғын, гүлмен көмкерілген дала артта 
қалады... Бұл жер Кенді Алтайдағы ең құнарлы жер деп саналады. Осы жерден 
Шемонаиха қаласына дейін өте биік емес таулардың солтүстік беткейінде өскен 
аралас орман мен шалғыны шүйгін дала. 

Үбінің ортаңғы жағында құндық сияқты бағалы кеміргіштер мекендеген, кейін 
ХІХ ғасырда адамдардың кесірінен толығымен жойылып кетті. Әдеби дереккөздер 
белгілі болғанында құндыздар Оңтүстік Алтай мен Қара Ертіс бойында да жой-
ылып кеткен. Соңғы құндызды ұстау фактісі 1907 жылы тіркелген. 

Осы жануарлардың бір тобы 1983 жылы алғаш рет Үбі және осы өзенге 
құятын Таловка өзеніне (Быструха а. маңы) жіберілді; келесі тобы тағы да Үбіге 
және Мякотиха өзеніне 1987 жылы жіберілді. Нәтиже болды: құндыздар көбейіп, 
өз беттерімен тарала бастады. Негізі құндыздар бұл жаққа біраз уақыттар бұрын 
Ресейдің шекаралас аудандары – Алтай өлкесінен тау жоталарын асып келгені 
белгілі болатын. Ендігі олар тез көбейіп, жерсініп кетті. Олар салған су тоғандары 
Шемонаиха мен Глубокое аудандарының көптеген өзендері мен тоғандарында 
кездеседі. «Шығыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғатты пай-
далануды реттеу департаменті» мемлекеттік мекемесі басқаратын «Қоршаған ор-
таны қорғау бойынша іс-шаралар жүргізу» облыстық бағдарламасына сәйкес жа-
байы жануарларды, соның ішінде құндыздарды қайта жерсіндіруге байланысты 
табиғатты қорғау шаралары жүргізіледі. Кейін, осы бағдарламаның жауапты 
атқарушысы «Влад» кооперативі 12 бастан тұратын құндыздар тобын Зырян 
қаласынан қашық емес Столбоуха өзеніне жіберді. Аталған өзен Бұқтырма 
бассейніне тиесілі, байқағанымыздай құндыздарға бассейннің басқа да өзендеріне, 
тіпті Оңтүстік Алтайға қарай даңғыл жол ашылды... Осылайша жүз жыл бұрын 
жоғалып кеткен құндыздар мемлекеттің қатысумен табиғатқа қайта оралды және 
де қазіргі уақытта заңмен қорғалады

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ «АМЕРИКАН» 

Адамның, оның ішінде жазушының тағдыры жайдан-жай құрала салмайды. 
Осындай тағдыр әлемдік классиканың алыбы Георгий Дмитриевич Гребенщиковты 
да айналып өтпеді (1882-1964). Ол Үбі жағасындағы Николаевский ауылында 
туған. Жазушы өзі туралы: «Әкем – ішкі жан дүниесі бойынша шаруа, ал тұрмыста 
бұратана кенші. Анам – Ертіс казагы». Ол Пушкиннің Арина Радионовасы сияқты 
менің, кішкентай ұл баланың сөз өнеріне, ана тіліне және ел ауызындағы аңыздарға деген 
махаббатын оятты. Оның шығармашылығы орыс әдебиетінің болашағын айқындауға үміт 
берді. Вячеслав Шишкин үнемі айтып отырған, Гребенщиков одан да дарынды деп. Ф. 
Шаляпин оның шығармаларын: «біздің анамыз Ресей туралы айтылған алтын жаңғырықтар» 
деген.   
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Нәзік лирик, жоғары санатты жазушы, кемеңгер, асыл сөздің көркем суретшісі 
төңкеріске дейінгі желдің айдауымен Америкаға барған, сонда жатып отанына де-
ген сағынышқа толы шығармаларын жазған. Өзге елде жатып біздің Алтайға ұқсас 
«әлемді» жасайды, Чураевкада Ежелгі Алтай жері туралы ең үздік кітабын жаза-
ды. Бұдан да басқа, оның «Чураевы» атты алты томдық этникалық романы отаны-
мен байланыстырып тұрды. «Батырбек хандығы» (1913 ж.) повесіндегі дала 
көшпенділерінің трагедиясы – қазақ тағдырын қамтыған суретті бейнелеп жазу тек 
Гребенщиковтың ғана қолынан келді. Этникалық сәйкестік, өткір ой мен көзқарас, 
адамға деген зор махаббаты оның шығармаларын нағыз үздік туынды етіп шығарды.  

«Былина о Микуле Буяновиче» (Микула Буянович туралы жыр) романы үшін 
жазушыға Оксфорд университетінің философия докторы деген атақ берді. Григорий 
Грбенщиковтың аты Париждің, Лондонның және АҚШ қалаларының Құрмет 
кітабына енді. 

Г. Гребенщиков пен И. Бунинді әдебиет саласындағы ізденістері үшін екеуі 
бірдей Нобель сыйлығына ұсынылды. Григорий Дмитриевич Бунин өту үшін өз 
кандидатурасынан бас тартуды дұрыс деп санады.

«КАЗНЁННЫй ЗАБВЕНИЕМ»

Новосёлов Александр Ефремович – керемет адам, біздің өлкемізде жазушы, ғалым-
этнограф ретінде жұмыс істеді, өмір сүрді. Ол қысқа ғұмырында жұлдыздай ағып, ар-
тында қараңғы уақытта аққан жұлдыздай із қалдырып тез жанып, тез өшті. 

Ол – кеңестік жылдарда мақсатты түрде ұмытылған адам еді. Уақыт кейде әділетсіз 
түрде ұмыт қалғандарды кейін қайтарады, 
өйткені тарих адамның менмендігі мен са-
яси өрнектерден мықты. Жазылмайтын 
жараны да жазатын уақыт сияқты, тарих 
әділетті.  

Александр Ефремович 1884 жылы 
Павлодар маңындағы Железнинский стан-
сасында туған. Әсершіл кішкентай ұл Саша 
ерекше бала болды, ол саяхаттар туралы 
көп оқыды, осылармен «ауырып», 
болашақта саяхатшы-зерттеуші болуды ар-
мандады. Далалы жерде өскен оның бір 
ғана жалындаған құштарлығы бар еді, ол 
– тәңірден берілген сыйындай тауларды 
шексіз сүйді. Сондықтан да, қолынан кел-
генше суреттегі тауларды да «оқуға» тыры-
сты. Осы әлемді ерекше қабылдап қана 
қойған жоқ, білуге деген құмарлығы тіпті 
арта түсті. Новосёлов өзінің балалық шағы 
туралы былай еске алады: «Әрбір ұсақ 

А.Е. Новосёлов
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нәрсеге дейін мұқият қарайтынмын: әрбір тас, әрбір сызатты қарағанда көзімді 
сығырайтып, оларды шынайы етіп елестетіп, бар жаратылысты «тірідей» қабылдадым; 
ойша таудың басына шығып, керемет суретті көз алдыма елестетіп, жан-жағыма көз 
тастайтынмын».

Александр әдебиетке қалам тартып көрді. Мамандығы бойынша мұғалім адам, 
өмірге құштар және білімқұмар ол өмірге аяқ басқалы бәрін танып-білуге ұмтылды, 
ерінбей-талмай көп еңбектенді. «Ол өмірге қанша ғашық болса, сонша асығыс еді», – 
дейді ол туралы Шығыс Қазақстан тарихи-өлкетану мұражайының қызметкері, жазу-
шы О. Тарлыкова. Оның балалық арманы тауларды өз көздерімен көріп, саяхатқа 
шығуға деген құштарлығы Алтай сапарына шақырды. 1905 жылы ол мұғалім ретінде 
емес, толыққанды жазушы және ғалым-этнограф ретінде алыстағы Үлкен нарын ауылы-
на арбамен жолға шығады. «...Мен мына сұр тастарды өз қолыммен ұстап көргім 
келді, демалу үшін арбадан түсіп қарасам, мен нағыз тау шатқалдарының арасында 
тұрғаныма сенген жоқпын. Міне, олар сондай, таулар! Мынадай теңдесі жоқ кереметті 
көрген кезде менің оларға сиынғым келді – ия, шынымен де сиынғым келді».

Кенді Алтайдың «Восточные кольца» тауларын алғаш көргенде осындай әсер алған. 
Новоселов ескі ауылдар: Ульбинка, Феклистовка, Северное, Александровка, Бұқтырма, 
Черемшанка, Малокрасноярка арқылы жүріп өткен. Жол-жөнекей ол жергілікті халықтың 
тұрмыс-тіршілігі мен салт-дәстүрлерін анықтап жазып алып отырған. Одан кейін кең На-
рым аңғарынан өтіп, барар жеріне жеткен. 

Қайтпас зерттеуші ойындағысының көбін істеп үлгермеді: бұл тамаша адам 34 жа-
сында өмірден ерте озып кетті. Жер бетіндегі жолының қысқалығына және бұл дүниедегі 
аз ғана ғұмырына қарамастан оның біздің өлкеде жүріп өткен жолы тарихта қалды.

«ШАНТАРА» ҰЛЫ

Біздің жерлесіміз – танымал жазушы Анато-
лий Иванов (1928-1999), «Көлеңкелер түсте 
жоғалады» және «Мәңгілік шақырады» («Тени 
изчезают в полдень», «Вечный зов») атты 
эпикалық романдардың авторы, Шемонаихада 
туған. Әдеби шығарма ларында Шемонаиха қаласы 
Шантара деп аталған. 

«Шантара – бұл менің отаным. Мен осында 
тудым, осында көктемде жыртылған жердің, 
жазғы шүйгін шалғынның, аптап ыстыққа қақталған 
тау тасының иісін басқалардан ажыратуды 
үйрендім» – деп жазған.

Кейінгі жылдарда А. Иванов Мәскеуде 
тұрып, сонда жұмыс істеген. Ол «тау тасының» 
ыстығын сезініп, туыстары мен балалық шағындағы 
достарымен кездесу үшін туған жерінің ауасымен 
тыныстауға жиі-жиі келіп тұрды. 

А. Иванов
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Жазушының туған жерге деген махаббатына толған жүрегінің дүрсілі бүкіл әлемге 
естілетін, және де ол оны біздің өлкеге сыйға тартты. 

Оның шығармалары экранға шыққанға дейін белгісіз болып келген Үбі өзенінің 
аңғарындағы құз-жартастар «Марьин утес» ретінде танылып, тарихи романтиканың лебі 
ескен Шемонаиха қаласының көрікті жерлеріне айналды. 

А. Ивановтың кейіпкерлерінің мінезі мен қозғаған тақырыбының эпостық сипаты, 
серпіні бойынша тарихта М. Шолоховпен бір тұғырда тұруға лайықты.

«КЕРЖАҚТАР» ӨЛКЕСІНЕ 

Бұл «кержақтық» ерекше өлке. Осында діни сенімдерінің тазалығын сақтағысы 
келген, Ресейден жер аударылғандар мен ескі дінге сенушілер келген. Жабайы 
табиғаттың аясында, жырақта, өткен ХІХ жүзжылдықтың балалары, олар өздерінің 
салттары мен дәстүрлерін сақтап қалды. 
Ресейдің бір түкпірінен жер ауып 
келгендердің тұрмыс-тіршілігінен сыр 
шертетін ескі дәстүрді ұстаушы біздің 
жерлестеріміздің шығармалары баға 
жетпейтін сыйлық болды.  

1907 жылы Үбі бойындағы ескі дінге 
сенушілер тұратын Лосиха ауылында 
орыстың ескі әдет-ғұрпы әлі де бар бола-
тын, осында жазушы және драматург 
Д. Черепанов дүниеге келген. Сөздері 
дөрекі, бірақ нақты және бейнелі, жаны 
таза, фанатикалық шыншыл, қатыгез және 
де жан ауыртарлық ауыр жаңалықтың 

Шемонаиха жанындағы аңызға 
айналған «Мария құзы»

Шемонаихада А. Ивановқа қойылған 
ескерткіш (Шантара)

Сіз білеСіз бе:
XVIII ғасырда Алтайдан батысқа 
қарай тері (тиіннің), балқарағай 
жаңғағы, мал терісі мен май 
тасымалданған. Майдың жар-
тысы Волгадан Дон-Ростовқа 
дейін салмен ағызып, ары қарай 
Константинопольға жөнелткен, 
сондықтан да сиырдан алына-
тын майдың барлығы сібірлік тап 
танылған.
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барлығына төзбейтін... Дмитрий Черепанов дінге табынушылық тегеурінді бұзып шығып, 
оны «Дінді жаншу туралы» («О гнете религий») пьесасына арқау етіп алды. Өмірдің 
ащы шындығы, адамдардың қатал мінезі оның «Аққан жұлдыз» («Падучая звезда»), 
«Шығысқа шоқыну» («Перекрестившись на Восток»), «Бұғаудағы әйел» («Женщина 
в кандалах»), «Алтын бұлттың түнеуі» («Ночевала тучка золотая»), «Құлама жар» 
(«Крутизна») трилогияларының негізі болды. 

Д. Черепанов ұзақ жылдар бойы Қазақстанның шығысындағы әдеби үрдістің 
іргетасы ретіндегі символ болды. Өзі қатты жақсы көрген Алтай мен Ертіс арасындағы 
табиғатқа арналған оның аққу әні «Қоштасу сәті» («Час прощания») шығармасында 
орындалды.

КӨНЕ ЗАМАННЫң ЕСКЕРТКІШІ 

1757-1759 жылдары М.В. Ломоносовтың жазған «Жердің қатпарлары туралы» 
(«О слоях земных») кітабында былай айтылған: «Теңіздің тасқабықтыларына 
таңданбасқа шара жоқ (моллюскалар – Авт) батпаққа көшіруге және аударуға ыңғайсыз, 
солтүстік жақтағы таулардағы құрғақ жолдарда тасқа айналған; көрші жатқан теңізде 
оларды шығармайды, бірақ тудырады және біршама көп белден келетін суды көрсетеді. 
Суық климатта тасқа айналған таулардағы дәл сызылған олардың тұқымдарының 
шынайылығына сай келетін Үнді шөптерінің ізін көру тіпті қиынырақ. Натураны 
зерттеушілер осыны екі түрлі жолмен түсіндіреді. Кейбіреуі бұрынғы жер шарының бір 
бөлігі келесі орынға жер астының дүлей күшімен аударылған деседі. Ал, басқалары 
көптеген ғасырлар бойы жер шары белдеуінің эклиптикаға қарай қисаюы деп түсіндіреді».

Алтайдың таулы бөлігіндегі зәйімкелер
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Осы сала бойынша ашылған ғылыми жаңалықтар жалпыға қол жетімді болып, 
оқулықтарға енгізілгеніне де екі ғасырдан астам уақыт өтті. Бұл үйреншікті де. Таң 
қалатын деректер де көп емес. С.В. Мейен былай жазады: «Өткен заманның ғалымдар 
қалпына келтірген бейнесіне біз босқа үйреніп келеміз, сондықтан да өткен заманның 
шынымен де болғанын, қалалардың орнында теңіз, құрлықта ғажайып тіршілік иелері 
мекен еткенін, тіпті ең бастысы – Жер тарихы біз санағаннан да күрделірек болғанын 
ұмытып барамыз». 

Бұл әңгіме осы очеркке толық тақырып болып табылады. XVIII ғасырда осында 
геологиялық мақсатпен келген саяхатшы-ғалымдар Үлбі Перевалочная, Таулы Үлбі, 
Үлкен өзен, Үбінің жоғарғы жағындағы су жырған жағалаулардан табылған «тасқа 
жазылған шежіре» тектес қызықты ғылыми жаңалық тапқан.  

1844 жылдары өз заманына танымал ғалым-саяхатшы П.А. Чихачёв бірегей 
қимадағы палеофауна туралы сипаттама жазған алғашқы адам. Оның серіктері атақты 
суретші-маринист И.К. Айзовский мен Е.Е. Мейер болған. П.А. Чихачёвтің «Шығыс 
Алтайға саяхат» атты кітабындағы пейзаждарды атақты суретші салған. Үлбі аңғарына 
қарап тұрған Долгая тауының баурайында девон дәуірінің тасқа айналған «тірі» фаунасының 
екі қабаты сақталған. Астыңғысы брахиоподов деп аталады, ежелгі иықаяқты қосжақтаулы 
ұлулардың бейнесі – брахиоподовтар. Үстіңгісінде тасқа айналған ағза мүк сияқты, фор-
масы қынаға да келеді. Осы жерден басқа да қазіргі кездегі бар теңіз жануарларының 
ізтаңбалары табылған: ішекқуыстылар, қосжақтаулылар, құрсақаяқты және басаяқты 
ұлулар, сол сияқты трилобит, теңіз лалагүлі мен маржан тастардың бірнеше түрі. 

Үлбінің жағалауындағы «Тарханка қимасында» ашылған дерек маңызыдылығы бой-
ынша ерекше. Басқа саяхатшы П.П. Семёнов-Тянь-Шанский 1856 жылдың шілдесінде 
осы қиманы көру үшін Тарханка мен Винное ауылдарының арасындағы Долгая тауын 
айналып өтеді. Ол былай деп жазды. «Долгая тауына жетіп, оның келесі жағына қарай 

Үлбі мен Кіші Үлбінің тоғысар тұсындағы Иванов жотасының оңтүстік-батыс шеті
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өттім де, қапталындағы аңғарына Үлбінің кішкентай тарамдарына қарай түстім (Крутиха 
өзені – Авт.) Осылай құлдилағанда бір ғанибет іс болды, менің экскурсиямның басты 
мақсаты болып табылатын нәрсені таптым: таскөмір жүйесінің тау жынысын таптым, 
онда маған мол олжа әкелген тасқа айналған «байлықты» кездестірдім».

Сол уақыттан бастап тасқа айналған бірегей жаңалық ғалымдар мен геологтардың, 
палеонтологтардың назарынан тыс қалған емес. 1979 жылы «тарханка геологиялық 
қимасы» ұзындығы шамамен 4 шақырым болатын палеонтологиялық табиғат жәдігерін 
анықтады және де осы орын мемлекеттік қарауына алынды. Бұл түзілімдердің жасы 
шамамен біздің эрамызға дейінгі 360-330 млн. жылды құрайды. Бұл жаңалықтар 
геологиялық карталар мен басқа ғылыми жұмыстарды жасау барысында пайдаға асатын 
теңіздің түзілімдерінің классикалық үлгісі болып табылады.

Осы геологиялық қиманы тек қана осы жердің емес, бүкіл планетаның тарихқа 
дейінгі бірегей су фаунасының мұражайы ретінде де қарау мүмкіндігіміз бар. Мұнда 
оқушылар, мамандар, басқа да өлкеміздің геологиялық тарихына қызығушылық таныту-
шылар үшін пайдалы танымдық экскурсия да өткізуге болады.

ГоРА «АУРУ» НЕМЕСЕ «ЫңЫРСЫҒАН» ТАУ

Уақыт өткеннің барлығын шайып кетеді. Біздің ата-бабаларымыздың қалай өмір 
сүргенінің барлығы адамның есінде қала бермейді, оның барлығын тек қана баспа бетіне 
басылып жазылғандар арқылы ғана сақтай аламыз. Ұрпақ ауысқан сайын өткен тарихымызға 
байланысты кей нәрсені жоғалтып отырамыз. Осы әңгімені жалғастыра отырып, мен на-
туралист ретінде Үбі тауларының сілемдерінің етегіне жататын Үлбі өзенінің оң жағалауын-
дағы Винное мен Тарханка ауылдарының арасында орналасқан кішкене тауға тоқтала 
кетпекпін. Бұл тау өте үлкен емес, шоқы десе де болады. Өзім осы таудың қасынан 
ешқандай да ерекшелікті байқамай бірнеше рет өткен шығармын. Айналасы жазық дала, 
ойпаттау жерінде қараған, итмұрын, мойыл бұталары қаптап өскен... Винное ауылына 

«Тархан қимасы» тұсындағы Үлбі өзенінің жоғарғы және ортаншы ағыстары 
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жақын, әрі мал жаюға ыңғайлы болсан соң, ауыл тұрғындары ол жақта мал жаяды. Алтай 
тауының етегінде бұндай шоқылар жетіп артылады... 

Ол туралы 1823 жылы жасаған саяхатында Тарханка ауылында біраз уақыт өмір 
сүрген Карл Ледебур былай деп қызықты дерек келтірген: «Үлбіден екінші рет өткенде 
Тарханкадан бір жарым шақырымдай жерде, батыс жаққа қарай «Ауру» (мүмкін ол мұнда 
«Ыңырсыған» дегенді білдіреді – Авт.) деп аталатын тау жатыр, мен осы жақта бірталай 
уақыт тұрғанда біртүрлі дауыс естіп жүрдім. Бұл бірқалыпты ысқыру немесе ысылдау 
сияқты, бірақ анық естілетін, бұл дауыс бір ғана жануардан емес бірнешеуінен шығатын 
сияқты. Кейде кешке айдың жарығында мен ары-бері жүріп тыңдайтынмын, мен жақындаған 
кезде дауыс тоқтайды да, кейін қайта басталады. Менің осы дауыс қайдан шығатыны 

Тас карьер кентінің жанындағы Үлбі өзені – Үлбі мен Кіші Үлбінің тоғысқан тұсы

Үлбі өзенінің жоғарғы ағысы
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туралы сұрағыма (жергілікті тұрғындарға бұның сыры аян деп түйгенмін): «Беймәлім» 
деген жауап алдым. Кейбіреулер айтатын бұл құстар деп, ал кейбіреулер жылан деп 
ойлайтын. Паллас басқа өлкедегі таулардан да осындай дыбыс естігенде, сұрағына 
жауап тапқандай болды, ондай дауыс жыландардан шығады. Бұл болжам Ауру тауы-
на сәйкес келмейтін сияқты, өйткені мұнда жылан көп емес. Бәлкім бұл басқа жәндіктің 
дауысы шығар».

К. Ледебурдың сұрағына осы күнге дейін жауап табылмады: біздің өлкемізде 
«әндерін» бір уақытта шырқайтын ондай құстар мен жәндіктер жоқ. Таудан естілетін 
бұл «дауысты» ашылмаған физикалық құбылыс деп қана болжау қалды. Үлбі өзенінің 
бойында жатқан Ауру тауының осы шоқысынан кешке қарай суық ауа еседі. Таудың 
өзенге қараған бөктерінде өсімдік неғұрлым қалың өседі. Таудың осы жері тау 
арасындағы желдің өткелі де болуы да мүмкін, мұнда көктерек пен терек, қайың мен 
мойыл көп өседі, кішкене жел тұрса жапырақтар жамырап қоя береді, бұндай дауысты 
қамыс-құрақ, тал тоғайы бар дала өзендерінің бойынан да естуге болады. Бұл дауыс 
кешке қарай немесе түнгі мезгілде табиғаттағы барлық дауыс тынышталған кезде жақсы 
естіледі. Қазіргі уақытта бұрынғыдай ағаш-талдар жоқ, сондықтан да жергілікті 
тұрғындар шуылдақ дауысты естімейді де. Әйтпесе бұл туралы талай болжамдар ай-
тылар еді. Бұл құбылыс уақыт еншісінде кетті, ол туралы жергілікті тұрғындар қазіргі 
уақытта ешнәрсе білмейді де.

оЛАРДЫң МІНЕЗІ – ДоЛЫ

Әр көктем сайын Алтайдың өзендеріне қардың еріген суы мол құйылады. Бұл 
шамамен мамыр айының ортасына келеді. Үбі мен Үлбі өзендері арнасынан асып 
кетеді. Кейде ондағы судың деңгейі екі метрге дейін көтеріледі. Қауіпті уақыт. Черем-
шанка мен Бутакованың арасындағы Үлбіде лай су тіпті өзеннің арнасына дейін 
көтерілгенін көзге елестету қиын. Жуан қайыңдар қатты су ағысының қуатымен ағысқа 
қарай қисайып, дірдектеп тұрады. Жағалауларды тасқын шайып, талдарын қоса жұлып 
әкетеді, суға аққан талдар малтып-жүзіп, қарсылық білдіргендей тасқа бір, жағалауға 
бір соғылып ағып бара жатады.  

Осындай уақытта Ертіс пен Үлбі бірігіп арнасынан асып су шашып, қаланың 
қорғалмаған аймақтарына қарай жайылады. 

Көктем уақытында жайсыздық тудырып, «клямор» аталып кеткен өзенге қойылған 
ағаш көпірлерді тасқын ағызған қойтастар бұзып-жарып кететін кездер де болады. 
Бұндай көпірлерді өзен жыл сайын ағызып кетеді. Сондықтан да қалада жаңа көпірлер 
тұрғызуға тура келген. Қаланың сол жағалауында орналасқан «Долгая деревнямен» 
жалғастырып тұрған көпір қазіргі қаладағы «Место» отбасылық демалыс орталығына 
қарама-қарсы орналасқан болатын. Көпірлерді су ағызып кеткенде қала халқы келесі 
жағаға суды кешіп өтіп жүретін.
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ЧЕРЕМША – ЧЕРЕМШАНКА

Тайгалық жуа – черемша – ағаштан құралған сыйынуға арналған үйлерінде тыныш 
қана сыйынып жүретін алғаш қоныс тепкендер үшін маңызды рөл атқарған еді. Үйге 
бөтен адам келсе – тұтқаларын сүртетін. Өз ыдыстарынан ешкімге ас ішкізбейтін... Олар 
мал бақты, омарта ұстады, бірінші тоң жүрген соң қызыл бүргенді қысқа жинап алатын, 
«медовуха» қайнататын, аңға шығатын. Көктем келген кезде тауға черемша жинауға 
шығатын. Бұл жуа сыз жерде өседі. Жылда мамыр айында, орман арасынан жинап ала-
ды. Бөшкелерге салып сақтайтын.  

Черемшаны ескіше жейді, нан-тұзбен – дәмді! Оны ашытатын, тұздайтын, оны 
қосып самса мен вареники жасайтын. Дәрумендерге өте бай черемша бұрынғы кезде осы 
өлкенің тұрғындарының азық құрамын толықтырды. Ішек құрт, қырқұлақ сияқты ауруларға 
қарсы пайдаланды. Тұмаудан емделуге көмектеседі, тәбетті ашады...

Үлбі өзенінің алқабы (Иванов жота-
сы) Черемшанка ауылының тұсы

Зимовье ауылы маңындағы Үлбі 
жотасының сілеміндегі аралас орман

Үлбі жотасының таулы алқаптары
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Углоуха тауы аясындағы Черемшанка аулы (теңіз деңгейінен 1000м биіктікте) 

Черемшанка ауылының маңындағы қысқы Үлбі
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Жалпы айтқанда, черемша жергілікті тұрғындардың маңызды тағамдарының бірі 
болды. Алтайдың оң жақ бөлігіне Қалба немесе Қалба Алтайы деген атаудың осыған 
бола берілгеніне күмәнім жоқ. Өйткені черемшаның «колба» немесе «калба» деген де 
атауы бар. Қазір ол Қалбада өспейді. Қазіргі уақытта Батыс Алтайда үш түрлі негізгі 
керемет өсімдіктердің түрі бар. Оларды қарқынды түрде жинау салдарынан жоғалып та 
бара жатыр. Олар қазіргі кезде Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген. Ботаниктердің 
танымы бойынша оның атауы – ұсақторлы жуа, аю жуасы.  

Осы өсімдіктің құрметіне Черемшанка ауылының атауы берілген. Ауыл Үлбі өзенінің 
аңғарындағы табиғаты өте сұлу жерде орналасқан. Черемшанкаға қарама-қарсы бетте 
Үлбінің арғы жағасында Иванов жоталарында орналасқан биік шыңды тау Углоуха тұр. 
Ол теңіз деңгейінен 1000 метр биіктікте орналасқан. 

Осы өлке туралы атақты жазушы – біздің жерлесіміз В.Н. Петровтың жазған «Че-
ремша» атты кітабы бар.

КЕНДІ АЛТАйДЫң ЖҮРЕГІНДЕ 

Үбі және Иванов жоталарының арасында, олардың остік бағдарында Кенді Алтайдың 
орталығына қарай астау сияқты терең алқапта Риддер орналасқан. Оның табиғаты көркем, 
барлық жағынан таумен қоршалған және теңіз деңгейінен өте биікте орналасқан. Орман, 
дала, сарқыраған өзен, батпақты жерлері мен аласа дөңдер барлығы да бар. 

Журналист Ю. Катаев былай жазады: «Жердің алдыңғы күніне экскурсия жасағың 
келе ме? Ендеше, екі миллион жылға кейін, полеозой эрасының девон кезеңіне баруды 
ұсынамын.

Кенді Алтайдың орнында – жағасы көрінбейтін, суы таяз теңіз болған. Қызуы 
қатты күн ғаламшардың бетіне жарқыраған шуағын шашады. Тып-тыныш су айдыны: 
жағалауы шөл, бырақ суда құжынаған тіршілік. Су түбінде трилобиттер жорғалап, 

Углоуха тауы (теңіз деңгейінен 1000м биіктікте) 



304 Щербаков Б.В.

майлышөп жайқалып, теңіз лилилері кезекті құрбандарын қарауылдап жатыр. 
Медузалардың түрлі-түсті күмбездері бір орнында жалтылдап тұр. Осылайша ғасырлар 
өткен. Қуатты түптік шөгінділер ақыр аяғы көптеген омыртқасыз хайуанаттардың бейнесін 
тарихта қалдырып тасқа айналдырды». Алқаптың кескіні журналистке Риддердегі тасқа 
айналған таңбалардың табылғаны туралы айтқызды. 

Алқаптың неғұрлым биік, орталық бөлігіне қарай 1000 метрдей жерде кәдімгі 
тайганың томарлы батпағы жатыр. Алқаптың ана жерінен мына жерінен Соколок, Бел-
кина, Листвяжная сияқты шоқылар мен мұндалап тұр... Бір таң қаларлығы орталық 
аймақ арқылы суайрық өтеді. Бұл шамамен Риддердің солтүстік-батыс жағына қарай 20 
шақырым жерде. Шатқалға Кордон Босяковоның аты берілген. Иванов тауының басынан 
құлай аққан Быструха қаланы бетке алып барып, Үлбіге қосылады. Тағы бір Быструха 
өзені осы маңда, бірақ ол суайрықтың басқа жағынан ағып барып Үбі өзені бассейніне 
қосылады. 

Бұл алқап теңіз деңгейінен 500-ден бастап 1000 метр шамасындағы биіктікте со-
зылып жатыр. Бұл биіктік климатқа, әрине өсімдіктер мен жануарлар әлеміне де әсер 
етеді. Жазы қысқа болады: қызанақ, баклажан сияқты бақша өсімдіктері пісіп үлгермейді. 
Ал картоп үшін нағыз қолайлы жер.  

Ол жердің жалпы ұзындығы 50 шақырым, ені максималды алғанда 5-7 шақырымға 
дейін барады. Риддердің айналасында орналасқан бірнеше ұсақ кенттерден басқа да, 
түсті металға бай кен орны бар, онда қорғасын, мырыш және басқа да сирек кездесетін 
металдарға бай. Геологтардың айтуы бойынша кен орнында Менделеевтің кестесіндегі 
металдардың барлығы да кездеседі. Сондықтан да, Риддерді Кенді Алтайдың жүрегі 
деп санауға әбден болады. 

Төңкеріске дейін кенді балқыту үшін темір жол арқылы, кейін су көлігі арқылы 
Англияға тасыған. Шахтерлердің еңбегі өте ауыр болды. Жер астында жұмыс істеу үшін 
асқан шыдамдылық пен зор төзім, күш-қайрат керек. Талайлар «тас артына» қарай 
Бұқтырмаға, тауға қарай қашты. Сондықтан да, кен орнындағы арбалардың жанында 
бұғауланған тұтқындар жұмыс істеді. Мынадай бір мысал келтірейін: Риддер кен орнын-
да асқан қатыгездігімен танылған қатардағы жандарм сексен жастағы кен қазушы 
Мальцевті жұмыс жүріп өткен жердің қабырғасына тірідей байлап, бетін сылап тастаған. 
Ия осылай істеген... Бірнеше онжылдар өткен соң кеңес одағы билігі кезінде бұрындары 

Голуха атауының оңтүстік-батыс беті
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кен қазылған жерден қабырғаға бұғауланған оның сүйегі табылды (музей материалдары) 
Осы туралы ақын Юрий Рябцев былай деп жырлаған: 

Ол туралы ойлау да тіпті қорқынышты,
Жазбауға, үндемей қалуға тағы болмайды,
Түнерген қараңғы жер астындағы кеніште
Қолында кетпені бар оның қаңқасы тұрды.

Қолында тот басқан шынжыр,
Оны өмірде де жерге тартқан
Орман мен даланы айналып келген
Қиын да, ауыр күндерде... 

Қараңғы түнекте көздері ашылып тұрды
Иығын қайғы мұң басқан
Мүмкін ол Риддер туралы ойлады ма ?
... оған өлу де қиынға соққан шығар.

Мейлі қорқыныштан шаш тік тұрар,
Оған қонаққа барсақ, үнсізбіз
көкжиектен жалын да, түтін де араласып
Осындай құрбандықпен Ресей көтерілген.

Кен қазушылардың ауыр еңбегі мұражайдағы макетте көрсетілген. керосин шаммен, 
темір арбаға бұғауланып байланған кеншілер тышқан сияқты төрт аяқтап жүріп кен өндірді. 

Айтпақшы, жергілікті мұғалім Г.Г. Новиковтың айтуы бойынша Белоусов жұмысшы 
кентінде сирек кездесетін және түсті металдарды өндіруші неміс конценссионерлері де 
бергаер-кеншілерге адам айтқысыз қатыгездік көрсеткен. Бүлікшілердің толқынысын басу 
үшін тауға жүгіріп шығып, жүгіріп түсіріп жазаға тартқан, жай жүгіргендері үшін оларды 
қамшымен сабап отырған. «Бергалдар» ін сияқты жертөледе өмір сүрген, қыс кезінде 
суық тиіп жиі ауырған... Бес-алты жасқа толған балаларды да мәжбүрлеп кеніште жұмыс 
істеткен. Таңсәріде тұрғызады: таңғы 
алакеуімде шахтерлар жұмысқа кетіп бара 
жатады, ал әлі ұйықтап жатқан балаларын 
әкелері «тағы біраз ұйықтай тұрсын...» деп 
көтеріп бара жататын. 

Төңкерістен кейін совет билігі келгенге 
дейін Риддерде ағылшын концессиясы 
жұмыс істеді. Ұлы елдің өндірістік бағытын 
дамыту үшін Кенді Алтайдың орны өте 
маңызды еді. Ұлы Отан соғысы жылда-
рында жауға атылған әрбір үшінші оқ 
Риддердің шахтасында өндірілген 
қорғасыннан құйылған. Концессияны Гелл, 
Чак және Макфий «мырзалар» басқарды. Оларға қызмет көрсету үшін Өскеменнен 
неғұрлым іс-қимылы ширақ екі үй қызметшісін «іссапарға» жіберді, олардың міндеттеріне 

Сіз білеСіз бе:
Таулы «ел» сияқты Алтайдың  
табиғатының өте бай әртүрлілігі 
мен ландшафтары бірнеше тірші-
лік иесіне пана болып отыр, саны 
бойынша олар: балықтардың 20 
түрі, қосмекенділер мен бауы-

рымен жорғалаушылардың 12  
түрі, 300-ге жуық құстар мен 
сүтқоректілердің  62 түрі.
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ағылшындар тұратын пәтердің тазалығын қамтамасыз ету, дәмді ас әзірлеу, тігін тігу, 
мырзаларға қызмет көрсету мәнерін де сақтау кірді. Менің әжем Фадеева Мария Ми-
хайловна және оның құрбысы Анна Сорокинаны қала билігі осы ағылшын концессионерлеріне 
осы жақта тұрғанда оларға қызмет көрсетуге ұсынған, кейін Лениннің жарлығы бойынша 
оларды құзыреттерінен айырғанға дейін сонда қызмет еткен. 

Аталған жоталардың етегінде мінездері мүлде екі түрлі – Громотуха мен Тихая 
(соңғысы Үбі тауларынан бастау алады) өзендері қосылады, осы жерде қарағай орманының 
жұрнағы бар. Жуан діңгекті алтын түстес қарағайлар сирек өскен итмұрын, үшқат, қияқ 
тұқымдас әртүрлі шөптермен көмкерілген табиғат өте керемет орман бағы сияқты. 
Риддерліктер қарағай орманымен мақтанады.   

Жоғарыда айтып өткендей мұндағы топырақ негізінен мүк-қына аралас қияқ 
тұқымдас әртүрлі өсімдіктермен көмкерілген. Алқаптың осы бөлігінің топырағы жақсы 
кәрізделген, шөгінді топырақ. Сондықтан да, орманда жұмырланған қойтастар кездеседі, 

Риддердің жанындағы көне қарағайлы орман



307ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

ол – жүріп өткен қатты ағыстың куәсі. ХХ ғасырдың 60-80 жылдарында қарағайлы 
орман жойылып барады деген шу көтерілген. Оның себебін ең алдымен топыраққа және 
ауаға сіңген өндірістік қалдықтардан іздеді. Автордың пікірі бойынша, мұның себебі 
басқада – құрғақшылық жылдарында қарағайдың семіп, қурап бара жатқаны білінеді. 
Қалай жаңбырлы кезең басталады, солай сиреп қалған орманның орнында жаңа, тың 
шыбықтар пайда болады. Соңғы жылдары жаң-жағын жалмаған, орасан шығын келтірген 
өрттер көп болды. Жанып кеткен жерлерде орманды қалпына келтіру жұмыстары 
жүргізіледі. Мұндай қайырымды іспен өңірдегі орманшылар айналысады.    

Биіктігі 2 200 метрлік Крестовой тауының басынан қарасаңыз көз алдыңызда 
ғажайып тау көрінісі және жалпы Риддерлік алқаптың керемет көрінісі ашылады. Тауға 
берілген жаңа атау Крестовой тауының атауы сияқты, кеңес билігі уақытында берілген 
Лениногорск атауы да Риддерге сіңбеді.

Риддер – Глубокое ауданының заманға сай өндірістік және мәдени орталығы. 
Облыстың басқа қалаларынан ол Риддерлік алқаптың өзгермелі климатымен ерекшеленеді. 
Оны тұман мен жаңбырдың қаласы деп те атауға болады. 

Тек Қазақстанның шығысында ғана Шығыс Қазақстан мен Еуразияның басқа да 
географиялық орындарының барлыққа дерлік жабайы өсімдіктері жинақталған керемет 
ботаникалық бағы бар.

ТАУЛАР МЕН ТҰМАНДАР АРАСЫНДА...

«...31 мамыр Троица күні...» тау инженері Ф. Риддер Барнаулға, тау экспедиция-
сына хат жолдады, барлығы содан басталды. Хатта ол «кен орнын тауап алғаны» туралы 
хабарлады.

Риддер алқабы
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Дәл 1786 жылдың осы күні Риддер қаласының туған күні ретінде белгіленді, бұл 
қала мәңгі қар басқан терең таулы алқапта дүниеге келді. Бұл аймақ ерекше: орман 
басқан жоталарда тұмандар демалып, бұлттар ұйқыда жатыр. Таулар – бұл дегеніміз 
тайга және шөгінділер және керісінше шөгінділер мен тайга және жартасты жоталар. 

Тайганы қалың және самарқау ымырт күйі 
басқан – тайгада қараңғылық орын алған. 
Бір-біріне иық тірескен балқарағай мен 
шырша, майқарағай мен самырсын, көк те-
рек, шетен тұр... Олардың астында өгізтал, 
саңырауқұлақ бөртпесі... Аюлар кезіп, «пат-
ша терісінің» иесі бұлғын тығылып отыр. 
Ақ ұлпа қар басқан жоталар ғажап көрініс 
береді. Мұнда жаңбыр жиі жауады, мүк 

басқан жартастарға гүлді қына жабысқан. Барлық жерде өзен мен бұлақтар ағып жатыр. 
XVII ғасырда бұл таулардың ұлы және мәңгі сұлулығында жүрекке ыстық құбылыстар 
көп болды. 

Таңданарлық жәйт– қаланың атауында, тағдыры мен тарихында тылсым дүние, 
заңдылық пен сиқырлық жасырынған тәрізді. Сөздер мәңгілікті, толассыздықты және 
мейірімділікті меңзейді. «Бұлақ» – жер ылғалынан қорек алу, «Кеніш» – металдың 

Риддердің жанындағы Иванов жотасындағы таулы орман

Сіз білеСіз бе:
1792-1830 жылдары «Ея Величе-
ства кабинетіне» тұғыр, гүлсауыт, 
басқа да риддердің өңдеу таста-
рынан жасалған бұйымдардың 3 
ондық колоннасы жіберілген.
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күші мен билігін беру, «Риддер» – жолы болғыш жер иесі, кенді жерді ашқан дәл сол 
геолог аты, оның аты қалаға берілді. 

Адамдар түнерген тұмандар мен таулар арасында қоныс тапты. Тайга кәсіпшілігімен 
– аңшылық, балық аулау, жидек, балқарағай бүршігін терумен күн көрді. Олар қараңғы 
және қатал, еркіндікті сүйгіш болды. 1786 жылдың мамыр айы келді – кен орындары 
ашылып, күші бар адамдарға жұмыс табылды. Кен «алу» – бұдан ауыр қандай жұмыс 
бар? Алайда қала дүниеге келіп, әлемге танымал болды. Дәл осы Риддерде темір 
таукеншілері – кен табушылар-шахтерлер пайда болды. Ресей патшаларына алтын мен 
күміс артқан арбалар мен керуендер жол ашты. Алайда таукеншілер бұрынғыша өзгеріссіз, 
армансыз өмір кешті... Сол тайга өмірімен қолдан келгенінше өмір сүрді. Өздері мүжіліп, 
«кенді» мүжіді, осылайша отаны мен патша сарайының күші мен қуатын арттырды. 
Ғажайып және күңгірт аймақтың алғашқы қоныстанушылары – біздің ата-бабамыз осын-
дай болған... 

Жыл өткен сайын өзгеріс болған жоқ. Жастайынан сол ауыр еңбек. Ағылшын 
концессионерлері қожалық еткен жылдар болды. Шетелдік адамға тек табыс керек бол-
ды... Оларға кедейліктен басын алмайтын халық қамы керек емес еді...1918 жылы рево-
люциядан кейін Риддер акционерлік қоғамының меншігі: кен орындары, темір жол және 
басқасы – В.И. Лениннің бұйрығымен ұлттық меншікке айналдырылды. Ал қаланың 
атауы 1941 жылғы соғыстан кейінгі кезеңде Лениногорск деп өзгертілді. 

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары майданға «әскери» металл жеткізіп отырған 
лениногоршылардың еңбектегі атағы бүкіл Кеңес еліне мәлім болды. Бүгінгі таңда сол 
кездегі соғыс заманында қолдан жасалған барақтарда өмір сүрген еңбекші отбасылардың 

Риддер қ. (бұрынғы Лениногорск қ.)
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жас-кәрісіне дейін майдан үшін, фашизмді жеңу үшін төккен терін, жанкешті еңбегін 
ұмытпаған абзал. 

Лениногоршылар әртүрлі майданда шайқасты. Дмитрий Ефремов, Төлеген Тоқтаров, 
Виталий Безголосов, Лев Рощин, Александр Колчин, Андрей Сумин, Сергей Гуляев 
Кеңес Одағының батырлары атанды. Олардың есімі жерлестерінің мәңгі есінде сақталады. 

Риддер-Сокольное және Тишинское кен орындары әлі күнге дейін пайдаланылуда. 
Соңғы жылдары жүргізілген қарқынды геологиялық зерттеулер барысында болашағы зор 
бірқатар кен орындары анықталды. Қаладан ұзақ емес жерде Иван жотасының таулы 
аймағында орналасқан Ново-Лениногорское, Обручевское, Долинное кен орындары өз 
кезегін күтуде. 

Лениногорскіден шығыс жақта жатқан тайга алқабы мен құнарлы шөбі бар шалғындар 
марал өсіруге қолайлы жер ретінде қарастырылуда. Жалғыз кемшілік – ол қалың қар 
басқан қатаң қыс мерзімі. Маралдар Кенді Алтай аумағына Оңтүстік Алтай тауларынан 
жазғы жайлымға ғана келеді. Алайда, әр бастама оңай болмайды дегендей, ықылас бол-
са, барлығы қолдан келеді.... 

Үлкен туризм үшін база салу жоспарлануда. Таулы алқаптардың заңғары, тайга, 
альпі жайлымдары, қалың қар, таулы кеңістіктердің таңғажайып көріністері – бұл пай-
далы және қажетті істің үлкен болашағы. Бұл жолда Батыс Алтай қорығы үлкен олжа 
болмақ, өйткені ол жерде ерекше табиғи ландшафтілер сақталған. Аталған жерлерді 
Алтайдағы басқа таңғажайып жерлермен салыстыру қиынға соғады. Өйткені, бұл Алтай-
Саян таулары жүйесінің нағыз маржаны.

РИДДЕР

Таспен көмкерілген арнамен Громотуха ағып жатыр, ол кең қарағай алқабын кесіп 
өтеді. Оның жағасын қарағаймен қоса қайын, балқарағай, терек, қалың талдар мен 
мойылдың шашырап жатқан ну тоғайлары басып жатыр. Жаңбырлы күндері орман 
басқаша шулайды, ал күзде басқа реңк береді. 

Орман – Риддер төңірегінің тарихи игілігі. Қала тұрғындары ормандарын мақтан 
тұтады. Дәл сондай тарихтары ұқсас ормандар тек Ертіс маңында және Солтүстік Аме-
рикада, Канадада ғана бар. Бұл ормандардың жасы миллион жылдан астам уақытты 
құрайды – сондықтан ботаник ғалымдар оларды жәдігерлік (реликтовые) деп атаса 
керек. Ал бұл үлкен жауапкершілікті қажет етеді, яғни, оларды мұқият қорғау керек. 

Бұрынғы заманғы өзендер арнасы өз іздерін қалдырған – орманда кей жерлерде 
қойтасты үйінділер кездеседі – олар жылдам және қарқынды судың дәйегі. Өткен 
ғасырдың 60-80-ші жылдары орман құрып бара жатыр дегеннен көп шу болған. Ең ал-
дымен оның себебін кәсіптік қалдықтардың шығарылуынан көрді. Алайда, құрғақшылық 
жаздың салдарынан жыл сайын орман құрғап, көптеген тоғайлардың қурап қалуы 
байқалды. Жаңбырлы жылдары қурап қалған орман орнына жас орман өсіп, құрғап 
қалған тоғайлар қайта өмірге келіп, орман жандана түседі. Мысалы, анағұрлым 
құрғақшылық жылдары тайгада көбінесе таулы жоталарда өсетін самырсын мерт болды. 
Бұл Алтайдың шалғай жерлерінде де орын алуда, сондықтан ешқандай «экология» емес 
бұл. 
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Соңғы онжылдықтарда орманда үлкен зардап әкелетін өрт шығу жиілеп кетті. Алай-
да орманды құтқару жұмыстары жүргізіледі – өртенген жерлерде орманды қалпына 
келтіру шаралары жасалады, мұнымен орман шаруашылықтары айналысады, олар бұл 
жұмысқа жиі кезде мектеп оқушыларын тартып отырады. 

Алқаптың ұлылығы мен сұлулығы оның тауларынсыз мүмкін емес, таулар кең 
аумақты қоршап, жиектеп жатқандай. Алқапқа батыс жақтан ең биік жалаң шыңдары 
бар, сұр жартастары мен кең шөгінділері астасқан Үбі жотасы ұласады. Тау ансамблінің 
ортасында бірыңғай қалың буынға ұштасқан Татарка (1 638 м), Голуха (1 739 м), Кіші 
Синюха (1 830 м) және Үлкен Синюха немесе жай ғана –Синюха (1 967 м) шыңдары 
орналасқан. Соңғы тау ең көзге түсетін тау және ол алқапқа жақын жатыр. «Синюха» 
атауы да кездейсоқ емес: П.С. Палластың жазабаларында көрсетілгендей ашық жаймашуақ 
күндері көгілдір тұман салдарынан таудың шыңы көкшіл түсті болып көрінеді. Дәл солай: 
ашық күндері тауды қоршаған көгілдір перде назар аудартады. Әсіресе күн көкжиекке 
жақындаған кезде таудың шыңы көкшіл бола түседі. Қалың көк түсті тұманға батқан тау 
шыңы батқан күннің сәулесіне оранып, жарқылдай түседі. Тау шыңында жатқан қар және 
оны қоршаған ақ ұлпа бұлттар суық, көк түске сәл боялғандай көрініп тұрады. Қас 
қарайған кезде суық басқан ауа көгілдір бола түседі де, тау шыңындағы көлеңке көк сия 
түсті аю пішіндес болып, оны басқан тайға қалың көк түске боялады. Көк таудың ерекше 
түсіне сүйемелдеп тұрған сияқты көгілдір кішкентай шымшық құс көкқұйрықтың ысқырған 
сыбызғыдай зарлы әні де суретті толықтыра түседі. Таудың көк орманында романтика 
үдей түсетін сияқты. 

Риддерді қоршап жатқан 1700 метрге дейін жететін жоталарды алыстан қара түсті 
болып көрінетін ну орманды тайға басып жатыр. Орманның тек оңтүстік жақтары ғана 
біраз ашылып, таулы алқаптар мен тоғайлы бұталар алып жатыр.

Риддердің жанындағы Көксін тауы (Уба жотасы)
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Таулы жоталарда орман және дала өсімдіктерінің орналасуында бір ерекшелікті оңай 
байқауға болады. Бұл екі формация шабуыл жасап отырған сияқты: тайгада ұзын шөп, 
қайын-балқарағай-самырсын тоғайлары араласып, бірде сиқырлы таяқшаның әсерінен 
күрт «жоғалып кетеді» де – жоталар тап-таза «қырылып» тасталғандай болып шыға 
келеді. Бірнеше минут бұрын қалың орман бұталары арасында келе жатқан болсаң, енді 
тау алқабының шөбі жайқалып, кей жерлерде ғана мүк басқан тау жартастары ғана 
шығып тұр. Немесе бәрі керісінше: ақ селеу басқан және тас елегіштер ғана шығып жатқан 
кең дала күрт аяқталады да, жер астынан салқын көлеңке беретін ну орман шыға келеді. 
Бұл Алтай тауларының географиялық ерекшеліктерінің бірі болып табылады, мұнда 
далалық ландшафт тауға ұласып, орманмен айқасып жатады. 

Алқапты оңтүстік-шығыстан көмкеріп жатқан Иван жотасына қарағанда, Синюхада 
жаңбыр сирек жауады, мұнда ашық жаймашуақ күндер көбірек болады. Мұны жоталардың 
биіктігімен түсіндіруге болады – Иван жотасы бұл жақта ең биік. Сондықтан Синюханың 
шыңы өзінің жартастарымен, кең аумақты қорымдарымен, қар жамылғыларымен және 
құрғақ жоталарымен таза ауаның арасынан көкшіл түсті болып көрінеді, сол себептен ол 
ғажап құпиялылық көрінісін береді. 

Көкқұйрық шымшықтың «әлдиін» тыңдаған кезде, таулар үнсіздіктің құпиясына 
терең орана түскендей көрінеді және оларға аспаннан көгілдір түнгі ұйқы түстері енгендей 
сезіледі. Адамның табиғаты, бәлкім, сондай шығар – адам баласы кездеспейтін алыс 
шалғайда, жабайы табиғат бауырында қас қарайған кезде қоршаған ортадан тылсым 
дүниеге нәзік сезімтал бола түсесің, тәтті мұңға батасың… Синюхада бұл сезімдер жүз 

Риддер. Артқы планда Чашино шатқалы
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есе өсе түседі. Көк тау аумағында Риддерден тайга ішінде «тарихқа дейінгі» тар жолмен 
орман шабушылар ауылына Синюшонок деген атауға ие болған паровоз жүрген болатын. 

Риддердің биік таулары арасында Голуха да бар. Оның шыңында не орман, не шөп 
жоқ – ол жалаңаш және мұңды: слюда жылтырақтары және гүлді мүк басқан көбік 
арасындаізбес жамылғысымен былғанған сұр тас қорымдары ғана көрінеді. Шыңның 
барлық жерінде тас жүйелері мен ірі үйінділер ғана жатыр, тауды дәл аспан сарайының 
опырылған бөліктері басып алған тәрізді. 

Риддер маңында дәл сол Үбі тауының бұрышында Гребнюха тауы орналасқан. Биік 
емес, екі мың метрден аспайды, жартастары ирек тісті «арқаны» сомдап тұрған сияқты. 
Таудың шыңы мен баурайының жартылай жерін тайга алып жатыр. Тауда жартастар 
көп, бұл таудың ерекшелігі. Жартастар алыптай стегозаврдың арқасын дағы өсінділер 
тәріздес. Бұрынғы ғасыр ларда өмір сүрген тайга романтиктері таулардың ерекшілігін 
байқап, олардың жалаңаш ормансыз және орман басқан түрлеріне тиісті атаулар қойған. 

Тау арасында жатқан жұмсақ алқаптарда аралас ормандар орналасқан, олардың 
ішінде үлкен-кішілі өзендер ағып жатыр, өзен жағасында терек, балқарағай, малқарағай, 
қайың, мойыл, талдардың қалың жиегі өрбіп жатыр. Кейде жалғыз өскен немесе топпен 
тұрған қарағайлар мен самырсындар кездеседі. Құлмақ пен шырмауыққа оранған қамыс, 
итмұрын мен балдырған бұтақтары, қарақат, таңқурай, шәңкіштің ұзын шөптері жолды 
жауып, жүруге кедергі келтіреді. Шаравка мен Журавлиха мөлдір сулы өзендерінің 
алқаптары ерекше әдемі болып табылады. 

Үбі тауларының Тихая өзеніне түсетін оңтүстік баурайында, су қоймасы орналасқан 
жерде Риддерге қарай еңкейген үлкен шыныаяқ пішінді ойпат бар. Ол Чашино деп ата-
лады. Толығымен тайга орманы басқан бұл ойпат – шаңғышылардың, саңырауқұлақ пен 
жидек терушілердің, аңшылардың сүйікті орны болып табылады. Чашинода Иван 
жотасының баурайына қарағанда әрқашан жылы, қар ерте еріп, сібір қандығы, 
таушымылдық, примула, қоңыраубас ертерек гүлдей бастайды. Жасыл бола бастаған 

Иванов тауының шыңдары – Три брата
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жайылымдарда құстар ойнақ салып, 
ұяларына қонады. Иван жотасының қар 
басқан саңырау тайга баурайында қыс 
үнсіздігі тұрған болса, мұнда аязды түндері 
орман байғыздары дауыстап, таң атқанда 
саңырау құрлар қанат қағып ұшады.

Чашино – ерекше шатқал: орманды 
ойпат, сәуір айынан бұл жер әнші барылдақ 
торғайлардың дауысы, ойнақ салып жүрген 
қарабауыр шілдердің, қыстаудан қайтып 
келген сары шымшықтың, от құйрық торғай, 
сары торғай, пайыз торғайдың ысқырығына 
тола түседі, оларға «ағаш барабан құбылған 
дыбысымен» үлкен ақ басты, сұр және 
қара тоқылдықтар сүйемелдегендей бола-

ды. Риддер маңында ең алғаш бәйшешектер Чашинода пайда болады. Қала маңындағы 
осы ерекше табиғи бұрыштың сұлулығын ұзақ жылдарға сақтай түсу үшін оны күзетке 
алып, кешенді қорықша мәртебесін беру тиіс еді. 

Алайда алқаптың оңтүстік көкжиегін жабатын тағы бір шекара бар. Ол Иван жота-
сы. Ол Громотуханы жағалай созылады және осы жердегі ең биік және әдемі жоталардың 
бірі болып табылады. Ол Риддер қаласына қарама-қарсы орналасқан, оның ең басты 
шыңы – ең биік және дөңгелек, қар жымылғысының ақ галстугына оранған. Бұл Кресто-

Иванов тауы шыңының батыс жақ шеті: артқы планда Крестовая тауы 
және Три брата шыңдары (Филипповка өзеніндегі Таловка су қоймасынан 
қарағандағы көрініс) 

Крестовая тауы (Иванов жотасы, 
теңіз деңгейінен 2 200 м биіктікте)
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вая тауы, ол теңіз деңгейінен 2 120 метрге дейін асып түседі. Құламалы еңістерін жаппай 
тайга алып жатыр. 

Жыралардың бірі Кең жыра деп аталады, әдетте, ол арқылы шыңға шығуға болады. 
Жанында У пішінді шатқал жатыр. Тауға ойылған жыраларда және солтүстік жақтағы 
басқа сайларда жаз бойы қар сақталады. Алтай-Саян таулары жүйесінде бұл мәңгі қар 
сақталатын, қар орман ішіне дейін кіріп жататын жалғыз жер. Қар жамылған алқаптан 
орманға жеңіл қадам басуға болады, және керісінше, орманнан шығып, жыраны жағалай 
шаңғымен зымырауға болады. Жаз байы қар ерімейтін континент бұл кеңістікте кездесе 
қоймайды. Крестовая шыңының басқа жағында – оңтүстікте, Кедровая падья атты ойпат 
орналасқан. Үлпілдек субальпілік жайылымдар арасында ежелгі самырсындар жапырақ 
жайған. Осы жерден орасан зор панорамаға – Громотушинский ойпатының ақ басқан 
шыңдарына көрініс ашылады...

Крестовая тауы – ауданның өзіндік деректемелік географиялық орны болып табы-
лады. Әрбір осында келген табиғат зерттеушісі осы шыңға шығып, Риддерді қоршаған 
табиғатпен танысады, бұл бұрыннан қалыптасқан әдет болса керек. Шыңның үстінен 
Риддер алқабының ғана емес, сондай-ақ шалғай жатқан жоталардың орасан зор кеңістіктері 
көрінеді. Крестовая тауымен XVIII ғасырдың Геблер, Ледебур, Гмелин-старший, Щу-
ровский, Семёнов-Тянь-Шанский сияқты танымал саяхатшылары мен зерттеушілерінің 
аттары байланысты. 

Риддер төңірегі
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П.П. Семёнов-Тянь-Шанский Крестовая тауына шығып, былай деп жазған: 
«Ақыры, Иван оңтүстіктен ұзын шеңбермен бойлай жүріп, біз оның үстіне шықтық. 
Бұл шыңның үсті жеткілікті түрдегі кең алаң, көптеген гранитті жартастардан тұрады. 
Бұл алаңнан қараған көрініс өте кең және таңғажайып. Артымызда Громотуханың жа-
байы ойпаты Үбі ағы қырқасымен жабылады, олардың арасында Проходной және Рас-
сыпной шыңдары көзге ерекше түседі. Алдымызда Тұрғысын ағы, ал солға қарай 
Риддер алқабы арқылы өзінің көгілдір ағысымен тамсандыратын – Риддер Синюхасы 
мен Үбі ағы көрінеді; өкінішке орай таулардың көпшілігі бұл уақытта бұлттарға оранып 
алған еді. Барлық жерде солтүстік тау шыңдарының баурайларында кең қар қиықтары 
мен дақтары жатыр, алайда Алтай Белухасында немесе Тянь-Шанда сияқты жаппай 
қар жамылғысы көрінбейді… Шыңның шетінде біз бағана тауып алдық, оны танымал 
ботаник Ледебур өз өлшемдерін жазу үшін қойған еді».

Иванов жотасының биік таулар ландшафтысы 

Субальпілік және альпілік шабындықтар белдеуіндегі үлкен гүлді жыланбас 
жалбыз алқабы
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Дұрыс айтылған, Крестовая тауының 
шыңынан Кенді Алтай жүрегінің тамаша 
көрінісі ашылады. Иван жотасы бойында 
шығысқа қарай үш үшкір шың – Үш ағайын 
орналасқан. Олардың ортаңғысы ең биік – 
теңіз деңгейінен 2 360 метр жоғары. Батыс 
жақта Громотушинский ойпатының артын-
да домалақ, қар қорымдарымен жабылған 
таулар мен кең алқапты қар қорымдары 
және дақтары бар шыңдар көрінеді. 
Шыңдар аспанға ұмтылып, көгілдір буға 
оранған. 

Крестовая тауынан қараған кезде Иван 
жотасының көршілес шыңдары өте жақын 
орналасқан сияқты көрінеді. Громотуханың 
артында батыс бұрышта осы жотаның 
желпуіш тәрізді тарамдалған басты 
шыңдары бір жерге жинақталған: 
жабырқаулы жалаңаш сұр шыңдар аспанға 
дейін ұмтылады – Сержинский ағы (2 012 
м). Оның бетінде жаз бойы кір қар дақтары 
сақталады. Оның атауы көркем өзен – 
Сержихаға берілді, өзен Кіші Үлбі өзеніне 
құятын әдемі, орманды алқап арқылы 
ағады. Осы жерден Үлбі жотасының 
шығыс жағынан Рассыпной ағы (2 317 м) 
жақсы көрінеді. Атауынан көрініп тұр бұл 
шыңды жабайы тас қорымдары жауып жа-
тыр. Солтүстік жақта көлеңкелі жерлерде 
жылы уақыттың көп бөлігінде – қар 
бүршіктері тас төсектерінде ұйықтап жа-
тыр. Бұл ақ шың бос, қорымдар жапқан 
алаң сияқты әсер береді, сондықтан оған 
осындай атау берілген. 

Үгілгіш тас аласапыраны – бұл тауға 
тән дағды. Бұл ежелгі материал жоталардың 
кең алқаптарын алып жатыр және гольцты 
белдеуді құрайды. Бұл жерден Риддердің 
4-ші шағын ауданына түсетін жайпақ жер 
көрінеді. Жотаның осы бөлігінде Громоту-
шинский ойпатының артында Проходной 
ағына құламалы жол апарады – ол теңіз 
деңгейінен 1 864 метр жоғары.

Горечавка

Биік таудағы су тоғаны
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Бұл жолмен тек жоғары өту қабілеті 
бар көліктер ғана көтеріле алады. Ары 
қарай жоғары тау үстіртінен биік емес тау-
лар ортасында Жоғары Үлбі немесе Жоғары 
Қайың су қоймасы жарқырап жатыр. Су 
бөгетін соғыс жылдары Кіші Үлбі өзенінің 
жоғары ағысында салған. Амебаға ұқсайтын 
орасан зор су айдыны – қолдан жасалған 
биік тау көлінің ерекше сұлулығы, оның 
жағасында жайылымдар жатыр. Су 
қоймасын қоршаған шоқыларда жалғыз 
тұрған жас балқарағайлар, осы тоғайларды 
жаппай шабудан қалған көптеген ағаш 
түптері кездеседі, ол ағаштар соғыс жыл-
дары аяқталған құрылысқа пайдаланылған. 
Су айдынына жарты арал кіреді, оның 

үстінде романтикалық кішкентай шіркеуге ұқсас метеорологтар станцасы орналасқан. 
Алыстан қарағанда көл пейзажы Левитанның «Мәңгі тылсым тыныштық үстінде» суретін 
еске салады. Мұнда су көп болса да, таулы қоршаған аймақ аясында балқарағай орманы 
жүрекке қысым түсіретін тыныштық және қажетсіз «мәңгі» үнсіздік әсерін сездіреді. Су 
қоймасы тау ойпатына қорғасын кесегі сияқты енгізілген тәрізді. Жиі жаңбыр 

Рассыпной тауының оңтүстік жағынан 
қарағандағы көрініс (Иванов жотасы, 
теңіз деңгейінен 2 317 м биіктікте)

Риддер жанындағы Громотуха өзені
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жауатындықтан және күн бұлтты болып 
тұратындықтан, ол сұр түсті және ауыр бо-
лып көрінеді. Тек жаймашуақ күні ғана ол 
Кіші Үлбі жоғары ағысының таулы 
аймағында көгілдір жібек тәрізді ағады. 
Алайда бұл аймақта жауын-шашын үнемі 
болатын құбылыс. 

Крестовая тауы үстінен ашылатын 
көріністің ғажайыптылығы «тұңғыш ашу-
шылар» үшін тауды Панорамалық тау деп 
атауға себеп болды. Алайда жаңа атау 
өмірге сіңбеді, дәл солай Риддердің Лени-
ногорск деген атауы кеңес дәуірінде ұзақ 
жылдар бойы аталғанымен, сіңіспеді. 

Тау үстінен алақанға салынған сияқты 
Риддер ойығы толық көрінеді және оның 
бауырына қоныстанған таукеншілері қаласы да көз алдында болады. Ортада және шет-
терде биік емес, дала өсімдіктері жамылған кен шоқылары – Крюковская, Сокольная 
және Белкина орналасқан. Ең биігі – Сокольная (теңіз деңгейінен 986 метр жоғары). 
Қала ортасында биік емес тау немесе шоқы Соколок орналасқан, ол бұрыннан жасақталған: 

Үлбі алқабының жанындағы Уба жотасының бөктері

Риддердің жанындағы Иванов 
жотасының солтүстік-батыс 

сілемдеріндегі таулы тайга
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тоғайлар отырғызылып, жолдар салынған. Бұл жерде демалу алаңы салынған, сондықтан 
тау қала тұрғындары үшін демалу және серуендеу орнына айналды. 

Шалғайда орналасқан, кеш келген көктемнің жиі жаңбыры мен тұмандарына 
малынған, уақыттың зардабынан тозып кеткен ағаш барақтардан тұратын қала көз алды-
мызда өзгере бастайды: заманауи тұрғын үйлер мен өндірістік ғимараттар, жаңа шағын 
аудандар салынады, сөрелердің, дүкендер мен барлардың неондық жарығымен 
жарықтаныдырылған көшелер жақсара түседі. Шахтерлер мен металлургтер қаласының 
сыртқы түрі жаңа уақыт, жаңа мыңжылдық талаптарына сай келеді. 

Бұл өңір ерекше: ауыр тұманға және жиі жауын-шашынға малынған орман басқан 
жоталар мен таулар. Жаздың ортасына дейін жоталарда қар жатады. Алқаптан тау 
биіктігіне дейін қара лента тәрізді балшықтары, өзендері бар жаппай тайга алып жатыр. 
Мұнда әрқашан салқын жаз орын алады – бұған жердің биіктігі мен биік жоталармен 
қоршалғаны себеп болады. 

Риддер шамамен теңіз деңгейінен 800 метр жоғары орналасқан, алайда мұнда 
жылы жазғы күндер жоқ, яғни, жылусүйгіш өсімдіктерді, мысалы баклажан, қызанақ пен 
басқаларды өсіруге мүмкіндік болмайды.

Тайгада әдетте ылғалды, салқын, баяу күңгірттілік тұрады. 1000 метрден жоғары 
аралас – күңгірт қылқанды және ұсақ жапырақты орман басталады. Биіктеген сайын 
самырсын жиі кездеседі. Иық тіресіп, олар шыршалармен, майқарағаймен, балқарағаймен, 
сирек кезде – қайыңмен, көк терек және шетенмен бірге тұрады. Астыңғы жағында 
көптеген шөптер. Орман шетінде жабайы сарымсақ өседі. Тайгада әдетте саңырауқұлақ 
«бөртпесі», мүк басқан биіктен астыңғы жаққа түсіп өрмелеп өскен өсімдіктер бар. 
Мұндай үйінділермен жүру қауіпті. Мұндай жерлер туралы: «барсакелмес» деп айтады. 

Сібір қандық Алтай күнгелді
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Тайгада аюлар кездеседі, бұлғындар, қарабауыр шіл, әртүрлі құстар мен аңдар 
тығылып жүреді. 

Батыс Алтайдағы Иван жотасы – оның ұзындығы бойында орналасқан жоталардың 
ең ірісі болып табылады. Оған Громотуха мен Тихая өзендерінің шағылысында бастала-
тын алқап қосылады. Ол Риддер алқабы деп аталады. Риддерден солтүстікте 1000 
метрде орналасқан Босяково кордонынан бастап қала маңында 800 метрге дейін 
төмендейді. Алқап құнарлы шөпке, өзендерге және шабындықтар мен жайылымдарға 
бай. Быструха, Филипповка, Тихая, Шаравка, Журавлиха сияқты өзендер жағасында 
қалың, кейде жүріп өтуге мүмкіндік бермейтін бұталар қаулап өсіп кеткен, арасында 
жайылымдар кездесіп тұрады, олардың арасында арпабас, қонақот қызылбояу, 
түлкіқұйрық, тобылғының аютабаны сияқты өсімдіктер орын алады. Жотаның баурайы-
мен биіктеген сайын жайылымдар ұсақ жапырақты ормандарға ұласып, бұдан кейін тау 
тайгасының төменгі деңгейіне енеді. 

Риддер алқабының бұл бөлігінде биік емес шоқылар – Белкина, Соколок кездеседі 
және Чащевитка өзені ағады, бұл шоқылардың баурайында тау алқаптары жатыр. Бұл 
экологиялық тұрғыдан өте қызықты болып табылады: дәл осы жерге, терең тайга аумағына 
далалық Ертіс маңынан сұр құрлар, бөденелер, дала бозторғайы ұшып келеді, ал Ертіс 
алқабының өзен жағалауындағы далалардан мұнда кәдімгі шегіртке мен борсық келеді. 
Құрғақшылық жылдары – бұл әрине сирек болады, мұнда батыс тау етегінен дала мен 
жайылымдар құстары жайлауға көшкендей көшіп келеді. Ал жауын-шашынды жылдары 
– керісінше, батысқа қарай тау-тайга жайылымдарының құстары қоныс аударады, 
олардың кейбіреуі жазғы қонысты Ресейдің шекарасынан бастап қоныстанады. Бұл 
құбылыс «ареалдар шекарасының лүпілі» деп аталады. Бұл заңдылық осы жерде айқын 
байқалады. Алқапта аңдардың мына түрлері мекендейді: бұлан, елік, ақ тышқан, аққұлақ, 
американ қара күзені, ақ қоян, ала тышқан, тиіндер және тышқан тәріздес көптеген 
кеміргіштер.

Темір сусіңді және генциана, немесе үлкен гүлді көкгүл (Қазақстанның Қызыл 
кітабі)
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Жоғарыда айтылғандай, Босяково алқабы биіктігін жоғалта отырып, кең орманды 
алқап түрінде Риддерге дейін ұласады. Оны жауып тұрған аралас ормандарда сібір са-
мырсыны, шыршалар, балқарағай, қайын, көк терек және шетен бұталары мен алтай 
ырғайы мен итмұрын талдары Риддерге дейін өседі. Қала маңында алқап елеулі түрде 
кеңейеді, ол Иванов жотасынан Үбі жотасына дейінгі аумақты қамтиды. Бұл жердегі 
көптеген өсімдіктер түрлерін акониттер, балдырған, аю сыбызғысы, соссюрейдің екі түрі 
– кең жапырақты және горькуша, күреңот құрайды. 1 700 метр биіктікте орманның 
жоғары шекарасына жақын жерде марал тамыры немесе софлоровидті аюбас кездеседі. 
Жер-жерде шатырлы өсімдіктердің ұзындығы таң қалдырады, марал құлақ – қара және 

ақ, биік тегеурінгүл, дәнді дақылдар – кәдімгі тарғақ шөп, Шель сұлубасы мен жатаған 
шағыр бидай өседі. Олардың биіктігі екі метрге дейін жетеді – келе жатқан бұлан 
көрінбей қалады. Тайгада шетен ағашы, ағаш қараған, бұталар – спирея, тікенекті итмұрын 
міндетті түрде өседі. Шөпті өсімдіктер арасында осы тауларға тән флористикалық 
өсімдіктер жиынтығы бар, олардың қатарына биік балуан, кесілген балдырған, биік 
тегеурінгүл, аномальды таушымылдық, реликтілік папортник – еркек усасыр және басқа 
көптеген шөптер – балды, дәрілік, мал азығы өсімдіктері кіреді…

Алтай жергілікті өсімдік түрінің – Алтай күнгелдінің (ыстық) отаны болып табыла-
ды. Алқапта олардың бөртпесі балшық жерлерде қайың арасында жиі кездеседі. Кейде 
гүлденген «шоқтарға» немесе «ыстық сүйгіштерге» толы алаңқайлар болады – оларға 
қараған кезде көзің күйіп кететіндей сезінесін. Біздің заманда қала алқабының көпшілік 
жартысына бидай және басқа дақылдар егіледі.

Иван жотасының ылғалды және көлеңкелі жерлерінде үлкен плантациялар түрінде 
жабайы сарымсақ немесе жеңісті жуа өседі, барлық жерде сібір қандық, ашық алаңқайларда 

Ивановский жотасындағы У-бейнелі шатқал: орман белдеуі қуысын ендеген қар 
жаз бойы жатады  
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алтай күнгелді қорымы кездеседі. Кей жерлерде олар тым көп болады, олар арқылы 
алаңқай жылтырап тұрады, олар бір біріне жақын орналасады және ашық қызғылт сары 
түсімен жанып көрінеді. Осындай ерекшелігі үшін бұл гүлдерді Сібірде және Алтайда 
шоқ гүлдер деп атайды. Өсімдіктің бұл түрлері Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілді. 

Тайганың өзіндік әлемі бар: уақыт өте мерт болған тоғайлардың орасан зор 
бұтақтарында тоқылдақтардан қалған үлкен тесіктер жан-жаққа қарап тұрғандай. Күңгірт 
қылқанды орман аясында сұр түсті кәдімгі суық торғайлар тыныш ысқырып қояды, 
таңқурай шура, қайшыауыз торғайлар, сары шымшықтар мен көктекелердің дауыстары 
орманды жаңғыртады. Кейде қанаттарын қатты қағып саңырау құрлар немесе қарабауыр 
шілдер ұшып шығады. Жауын-шашыннан ылғал болған жерлерде аюлардың тырнақты 
іздері, бұлан мен еліктердің іздері көрінеді. Тайганы бір күн аралаған кезде «ұйықтап 
тұрған» аяқ астынан жүгіріп шыққан ақ қоянға немесе адамның пайда болуына ашуланған 
тиіннің «атқылаған» дыбыстарына кездесіп қаласың. Жауын-шашын жақындап қалған 
кезде барлық жерден ала тышқандардың дауысын естуге болады. 

Орманның жоғарғы шекарасында алуан түрлі субальпілік шөптер арасында басымен 
көміліп жүргенде күреңот плантацияларын көруге болады. Сонымен қатар балқарағайдың 
жоғары шекарасында – сағызқарағай ормандары алқабында бадан плантациялары өседі. 

Шекарадан жоғары осы жақта үзілген балқарағайлар кездеседі. Ескі патриархтар 
ансамблі аясында олар ерекше әдемі көрінеді. Балқарағайлар – таулы тайганың әдемі 
көріністерінің бірі. Ұсқыны кеткен балқарағай ағаштары зақым алған құбыжықтарға 
ұқсайды. Топырақ үйілген жерлерде мысықтабан телімдері кездеседі. Әрбір балқарағай 
астында күзетші тыныштық кездеседі. Биіктен қарағанда қол жететіндей жақын сияқты 
алқапта жаз орнаған, көбелектер ұшып жүр, ал қар жамылған биіктікте ауа салқын, бетіне 
самал жел болып аңқиды. Бұл биікте қар қалың, тас баурайында, күңгірт тесіктер ара-
сында қар жатыр. Олардың ақ дақтарына сарғыштанған қылқанды жапырақтар түсіп 
қалған. 

Дәл осы жерде – бұлақтар тізбегі туындап жатыр, бүкіл жаз бойы еріген қардан 
ылғал болып тұрады. Қар кеткен жерде шөп өсіп, бірнеше күннен соң ол жерде шоқ 
гүлдер гүлдейді, жіптесін желайдар, ірі гүлді генциандар, алтай виоласы, алтын тамыр... 
Бұл жерде бір уақытта ерте шыққан көктем, жаз бен қыс арасында қаласың. 

Қар бүршіктеріне таулы шымшықтар қонады, су ішеді- гималай шөлқұнағы, альпілік 
жылқышылар. Олар қардан ұсақ құрттарды – балқарағайдан хиония дернәсілдерін ала-
ды, сайрауықтар шиқылдап, тыныштықты бұзады, балқарағай құстары айқайлаған дауы-
старымен үнемі дауыстай береді. Қирап қалған жартастар, үйінділер, балқарағайлар ара-
сында біршама жылдар бұрын мерт болған, құлаған балқарағайлар бұтақтарының ерекше 
зақымданған түрлері кездеседі. Олар бір метрден асады, бір-біріне айқасып, залым 
көргендей, бір-біріне шабуыл жасаған және бір-бірін мерт қылған жыландар тәрізді сол 
кейіпте көп уақытқа қатып қалғандай. Құрбандық шалғанға тосып тұрғандай ірі тастар 
арасындағы айдаһар жыландар тәрізді тамырлар ақсиып тұр. Осы жерде тұрған кезде 
мәңгілікті сезініп, жабайы және болжауға келмейтін сезімдерге кенелесің. 

Осы жерлерде азиялық таулар белдеуінің бір қызықты және құпия жануарлар түрі 
мекендейді, ол – тақуа тауқұдырет отбасынан шыққан балшықшы құс немесе таулы 
маңқы.
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Бұл биіктікте Батыс Алтайдың бір ерекшелігіне тап болуға болады: әдеттегі сызба 
бойынша жоғары шекарадан биіктеу жерде субальпілік және альпілік жайылымдар зона-
сы болуы тиіс, одан кейін таулы тундралар басталуы керек. Ал бұл жерде үстірттер ба-
сталады, ол жерде орман шекарасынан кейін тасты тундралар кездеседі. Басқа жерлерде 
күші зор балқарағайлар орнына олардың стланикті нысандары кездеседі, олар жел арқылы 
қалыптасқан ұзын тар дәліздерді құрайды. Осы жерде «тасты өзендер» басталады. 
Шатқалдарды және баурайларды басып қалған, шеттері өткір үйінділерде жауқияқ, ба-
дан, бөріжидек өсіп тұр. Үйінділерде қысқа қарай өзіне азық дайындайтын аңдар – ал-
тай шақылдағы, немесе пішенжинағыштар өмір сүреді. Үйінді тұрғындары көзге көрінбейді, 
алайда әр жерден олардың шиқылдаған дауыстары естіледі. Және де жиналған шөп 
құшағы олардың бар екендігін растай түседі.

Шөгінділер орманға сай және тіл пішіндес түрде түседі. Жеке бөктерлерде қар 
түйіршіктері астында жалғыздығымен мұңға батыратын, желге тозып, қалжыраған, суыққа 
тоңған балқарағай жатыр. Иван жотасының су қоймасы шығысқа қарай бағытталған, ал 
тұтас алғанда тік етіп реттелген, яғни, онымен жеңіл жүріп өтуге болады. 

Танымал зерттеушілердің бірі Н.Л. Бубличенко былай деп жазған: «Иван ағында 
Лениногорск (Риддер. – Авт.) маңында биіктікте өткір шыңды жартастар жоқ, ол жер-
де арбамен жүруге болатын әлсіз адырлы тегістік жатыр».

Таулы шыңдардың астыңғы жағында тоғанасты шағын көлдер тығылып жатыр. 
Олар үлкен емес, тас қорымдары арасында қысқа шөпті тундралармен қоршалған. Әдетте 
шағын көлдер су қоймасының солтүстігінде жартастардың астында орналасады. Жаз 
бойы оларға жатқан ақ ұлпа қар суы құйылады. Кей жерлерде қар бүршіктері дәл көлге 
түседі. Көлдердің тереңдігі 35-50 метрге дейін жетеді. Суы таза, тұщы және өте дәмді, 
сондай-ақ оларың түсі өте ашық көк, көгілдір ақық немесе қою жасыл болады. Көлдер 
жағасында тас пен үйінділер болмаса, онда жағаны ірі балқарағай мен самырсын ағаштары, 
алуан түрлі шөбі бар жайылымдар алып жатады. Көл айдыны таулы Алтай сұлулығының 
ажырамас бөлігі болып табылады. 

Көлдің мұзы бұл биіктіктерде кеш ериді – маусым айының соңына қарай кетеді. 
Дегенмен, көл бетінде ашық көк-жасыл немесе қою көгілдір ақық мұз бөліктері көпке 
дейін қалқып жүреді. 

Су әрқашан суық болады, шуақты маусым күндері де 8-10°С–дан жоғары жылы-
майды. Көл мен мұздар, әсіресе тынық ауа-райы кезінде ерекше әдемі болады: осы 
уақытта шынайы әлем мен су бетінде бейнеленген әлем арасындағы шек мүлдем сыты-
лып, жоғалып кеткендей болады. Кейде көлге жақын бару қорқынышты – аяқ астынан 
күрт терең көк тұңғиық ашылады, оның түбінде бұлттар қалқып бара жатады… Көлдің 
тегіс айдыны алыстағы тау шыңдарын, олардың үстінде жатқан қар жамылғысын айқын 
бейнелейді, әсіресе аспанда қаптаған бұлттар қалқып бара жатқан сурет ерекше ғажайып 
көрінеді. Осы дүниенің барлығында бір ортақ мән бар тәрізді – әрбір көбелекте, сәби 
немесе сұлу қыз жүзінде сұлулықтың жалпы үйлесімділігі, жарасымдылығы аңқып тұр…

Еріген қар суынан толысқан су ерте заманда үстіден асылып тұрған алып мұздықтардың 
құлауынан пайда болған тасты тосқауылдар арасынан ағады. Жағада жүрген кезде тас 
астында бұлақтың сыңғырлаған дауысы естіліп тұрады, сол бұлақ бір өзенге бастау бола-
ды. Осылайша өзен-сулар осы жерде туындайды.
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Қар арасында ағатын су әрқашан суық болады, сондықтан көлдің ішінде тіршілік 
болмайды. Мұндай өмір жағдайына тек кейбір шаян тәрізділер – гамарустар немесе 
бүйіржүзгіштер бейімделген, кейде жүзгіш қоңыздарды, қандаланы көруге болады... 
Суда, әдетте, өсімдіктер өспейді. 

Тау шыңына шығып, су қоймасы үстінен қараған кезде қысқа шөпті өсімдіктермен 
жамылған таулы тундралар әлеміне еніп кеткендей боласың. Аяқтың астында ұсақ тастар 
сықырлайды, мүк басқан жұқа әртүрлі түсті тастар жатыр. Тастар арасында құр шөбі, 
альпілік тиынтақ, шалғы, радиола, жыланбас жалбыз, таулық, су сіңді шөптері өсіп тұр... 
Осы жерде сенгіш балшықшы-хрустандар, ақ және тундралық құрлардың ерекше түрлері 
қоныстанады, олар Қазақстанда сирек кездесетін түрлерге жатады, сондықтан қорғалуы 
тиіс. Жартастар үстінде альпілік сары тұмсықты ұзақтардың немесе қара сұр 
қарлығаштардың ұшып жүргенін көруге болады. 

Тау шыңында кейде шығыстан соғатын желдер болып тұрады. Желдің күшін бағалау 
үшін жерге еңкейген шөптерге, қыржиып қалған самырсындар мен талдарға, қайыңдардың 
соғылған кедірлі-бұдырлы қылдарына қараса жеткілікті болады. Алпауыт күшті соғатын 
желдер басын тастан жоғары көтерген немесе жартасқа тығылып үлгермеген өсімдіктерді 
ұстара сияқты қиып тастайды. Шөптер мен бұталар сол себептен жартастардың шығыңқы 
жерлерінің артына тығылып қалған. 

Бұл биіктердегі топырақ шұңқырларға толы екендігін байқауға болады. Мұның 
барлығы – желдің ісі. Желдің қарқынды күші жылдам аққан ағынға ұқсас: шұңқыр 
қазып, тастарды мүжіп, жерді сүйек-түйегіне дейін жайпап-жалап тастайды. Желденген 
жартастар баурайында мүжілген шөптер, мүк, шалғы өсіп тұрады, олар әлдеқашан тығыз 
қыртысқа айналған. Тау желінің кейде күшейетіні соншалық, ол жер топырағын сылақ 
немесе киіз тәрізді жұлып алып, тығыз тегіс емес бумаға айналдырып жібереді… Осы 
кезде тау шыңында болып қалсаң егер, жел жүргізбейді, қадам бастырмайды, итеріп, 
жұлқиды. Кейде ол өзіңді тепкіге алып, соғып жатқан сияқты көрінеді. Бұл апат күші 
осы белдеуде жиі кездесіп тұрады. 

Кейде дауылды тау желі соққанда әлдебіреу өзінді соқыр күшпен кеудеңнен алып, 
шөптің сабағындай ұшырып жатқандай сезіледі. Сол әзілкеш әлдебіреу өзіңді жартастан 
итеріп, құзға лақтырып жіберуі де әбден мүмкін. Сол кезде шөпке ұқсап, жерге жатып, 
тау шыңына бекініп алу қажет болады. 

Бұл жерде күз ерте басталады – тамыздың аяғында. Алғашқы үсік басталған кезде, 
әсіресе аязды түнде бадан плантациялары суықтан күрең қызыл және лағыл түске бояла-
ды. Осы уақытта таулы белдеу жаз, күз және қыстың бояуларымен таң қалдырады, 
өйткені жартастар арасында, әр тесікте ерімеген ақ қар жатыр. Қардың жанында, 
алаңқайларда соңғы шегіргүлдер мен таулықтар гүлдеп тұр, күреңот, бадан, қаражидектің 
ыстық бояулары жарқырайды, аршаның бұталары өріліп жерде жатыр. Кейбір талдар 
мен бұталар ауа-райы әсеріне көніп, жартас пен тас үстіне шырмауық тоқып, оларды қою 
жасыл түкті орамдарға киіндіреді.

Тайга бойымен, жайылымдар мен алаңқайларда жыл сайын келіп жүруге болады, 
сонда да табиғаттың тылсым күшіне, оның адамға бағынбайтын өзінің ерекше ғажайып 
сұлу әлемін сомдай алатын құпия қабілетіне таң қала бересің.
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АЛТЫН ТАУ

Иван жотасының кең су қоймасында, Жоғары Қайың суымен толысқан Кіші Үлбі 
суы су бөгетін бойлай өтіп ағатын жерінде үшкір басты, әйелдің омырауына ұқсас, сұр 
ұсақ тастардан тұратын тау орналасқан. Алғаш қарағанда ол қолдан сомдалған жасанды 
тау сияқты көрінеді. Осы тау Алтын таудың өзі немесе жергілікті тұрғындар еркелетіп 
атап кеткендей Золотушка тауы. «Неліктен – Алтын?» – деп сұрадым мен. «Бұрын бұл 
жерде алтын алған деседі...» – деп жауап берді ауа-райын бақылайтын жалғыз басты 
үйдің иесі. Ол бұл жерде қыста қардың көп жауатыны туралы айтып берді. «Анау 
бағанды көрдің бе – деді ол, – сол бағанның изоляторына дейін жауып қалады. Сиыр 
қораға жол қазып, сыртқа шықпай, мал суғару, жем беру үшін қыс бойы жер астымен 
жүреміз». 

Золотая немесе Золотушка тауы және кіші Үлбі су қоймасын 
салғансотталғандар тұрағының қирандысы

Верх-Уба су қоймасы, оң жағында Золотушка тауы
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Алайда мен таудың атауын түсіндіріп, ашып беретін жауап алмадым. Жауапты өз 
бетіммен іздеуге бел байладым... Көршілес бұлақтың түбі мен жағасын зерттеп, мен слю-
да жылтырақтарын ғана көрдім, бағалы металдың еш ізі жоқ. Тау баурайында кен орын-
дары, шахталар да жоқ. 

«Яғни, алтын да жоқ. Алтынды ешкім де таппаған да, алмаған...» – деген байламға 
келдім мен. 

Жауап ойламаған жерден келді: келесі күні, таңертен ерте, таң атпай тұрып, мен тау 
маңында жортып жүрдім. Кенеттен бір мезетте тау жарқ ете түсті – ол енді сұр түсті 
емес, көгілдір аспан астында жарқылдаған күйі салтанатты кейпінде тұрды. Жан-жақта 
тау баурайында көк түсті қараңғылық тығылғанымен, Алтын тау атқан таңның жарқылдаған 
сәулелеріне оранып, барлығынан биік болып тұрды. Көршілес шоқылар таңертеңгі тұманнан 
арылып, алғашқы сәулелерді тосып ұйқыларын аша алмай тұрған кезде, Алтын тау жалғыз 
өзі сұр және көк түсті тау шыңдары арасында күн сәулесіне алтынданып, жайнап тұрды. 
Ол – Алтын! Оның әр тасы жарқырап, таудың өзі алтын қабыршақтармен қапталған 
сияқты болды, бұл көрініс тауға таңғажайып реңк беріп тұрды.  

Бұл үрейлі жер: соғысқа дейінгі жылдары бас бостандығынан айрылған адамдар бұл 
жерде Кіші Үлбі ағатын тесікті жабу үшін ірі тастардан су бөгетін салған. Куәгерлердің 
айтуынша – құрылыс кезінде бұл жерде көп адам мерт болған. Қазірдің өзінде жарты-
лай қираған ғимараттар, казармалар мен ескі құрылыс техникасы, оның ішінде 1905 
жылғы үлгілері түрінде өткеннің іздері сақталған...

ҚАРА ТАйГА 

Еуразиялық континентте алқаптар, батпақтар мен тауларды Сібір бойын түгел 
дерлік тайга басып жатыр, ол Орал жотасынан Еуропаға дейін жетіп, ол арқылы 
Қазақстан даласына енеді. Бұдан кейін Оңтүстік Сібір таулары арқылы Моңғолияның 
шөпті алқаптарына жақындап, Шалғай Шығыстың балқарағай ормандарына дейін 
барады. 

Иван жотасына көптеген сағат бойы шығып бара жатқан кезде әртүрлі тайга ор-
мандарына қарағанда нені ойламайсың, нені еске алмайсың десеңші! Сұлулықтан 

Шөбі бойшаң алтай 
шабындықтарының түрі -балдырған

Егінек                                                                                                                                                
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ләззат алуға шаршамайсың тек. Көз алдыңда сан ғасырлық самырсын, шырша, 
балқарағай ағаштары мен тайганың қаулап өскен алуан түрлі шөптерін көргенде 
шарашағаныңды ұмытып та кетесің, шіркін! Жасыл алқаптың әр саңылауында тау 
шыңдары мен жоталар баурайын көлденеңнен-тігінен жамылған ормандар көрінеді. 
Тайганың күңгірт сілемін жоғарыдан қар жамылғысынан аққан өзендердің күміс 
жолақтары тіліп, кескілеп өтеді. Демек, «тайга» дегеніміз не – әдетке айналған, 
алайда құпиялылығымен қобалжытатын сөздің мәні неде? 

Мынадан бастайық: Үнді тілінде «джунгли» деген сөз, біздің қиялымызда алып 
тропикалық ормандар, оның ішінде таңғажайып өсімдіктер мен аңдар болса, бұл сөз 
«сирек кездесетін ағаштары бар бұталар қопасы» деп аударылады. Бұл, шамаман 
алғанда, Африка саваннасы сияқты. Ағылшындар – Джералдтар, Джорждар, Джон-
дар, Джейндер... «джи», «дж» әріптері тіркестерін ұнатып, «джунгли» сөзін де сол 
тұрғыда жасаған көрінеді. «Джунгли» сөзі тек әдемі дыбысталып қоймай, сонымен 
қатар ерекше романтикаға бөленген, бұдан басқа атау ойлап таба алмайсың да. Қазір 
бұл сөз және оған берілген мән бүкіл әлемде қабылданды. 

Ал «тайга» сөзінің шығу тегін көпшілік адам, тайга тұрғындарының өздері де 
біле қоймайды. Шығыс Сібірдің байкал халықтарының тілінде ол «тау үстіндегі ор-
ман» дегенді ғана білдірсе керек. Алтай халықтары сиретілген ағаштарды, оның 
ішінде сібірлік самырсынды немесе тау баурайларын қаптаған қараны «джишь» 
(«джунгли» сияқты) дейді, ал сібірліктер редняк деп атайтын сирек кездесетін 
балқарағай ағаштарын тайга деп атайды. Тайга атауы ұнап, сібірліктерде бекіп қалды 

Тайга (Ивановский жотасы, теңіз деңгейінен 1700-1800 м биіктікте)



329ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

және ботаникалық анықтамаға айналды. Ресейде қара тайга Кузнецкий Алатаудың 
Батыс бөлігі ретінде танылады. 

Ғылыми әдебиетте «қара тайга» деген анықтама бар. Мұнда қара немесе қара 
орман деген сөздермен байланыс байқалмайды. Қара деген – ол ежелгі тайга мәнін 
береді және Алтайда сақталған «тұңғыш туылған» реликтілік ормандардың 
қоғамдастығын білдіреді. Ол ормандардың биіктігі 500-ден 1 300 метрге дейін жет-
кен. Реликтілік өсімдіктерге – яғни, біздің эрамызға дейінгі 66-63 млн. жылды 
қамтитын кайнозой дәуірі өсімдік әлемінің, үшке дейінгі және үшінші флораның 
қалдықтарына – қорықта өсетін, біз қара итмұрын деп атайтын тікенекті раушангүл 
жатады. В.В. Сапожниковтың айтуынша Алтайда қара деп балқарағай, самырсын 
мен шыршалар, олармен бірге көктерек, қайың мен басқа өсімдіктер араласқан қалың 
ормандарды атаған. 

Алтайдың Қазақстандық бөлігінде қара формациялар өз ареалының онтүстік-
батыс жағында орналасқан. Мысалы, Таулы Алтайдың қара ормандары әртүрлі био-
геоценоздар ретінде ұсынылады, оның өзіндік ерекшеліктері мен белгілері бар. Олар 
балқарағай-көктерек оның ішінде қайың, мойыл, долана, ағаш қараған, спиреяның 
кейбір түрлері араласқан ормандар; шөптесін өсімдіктерден бұл жерде биік балуан, 
балдырған, биік тегеурінгүл, таушымылдық және реликтілік папоротник – еркек уса-
сыр өседі. Қара ормандардың жоғары шегінде әдетте самырсын ағашының саны 
көбейеді. Ежелгі орман формациялары аумақтардың маңызды климаттүзуші және 
гидрологиялық факторы болып табылады. 

 «Таулы Алтай» (Томск,1971) жинағында көрсетілген қара тайганың анықтамасы: 
«Лебедь өзені (Орыс Алтай. – Авт.) алқабындағы және Тигирецкий мен Холзын 
жоталарының баурайындағы ормандардың өзіндік ерекшелігі бар. Бұл қара тайга, бұл 
оның өте ежелгі түрі, ол көп ылғалы мен жылу қорымен бірге климаттық жағдайларда 
сақталып қалған. Алтай «қарасы» самырсын мен балқарағай, көктерек пен қайың 
ағаштары аралас келген және жөке ағашты ормандарға тән шөптесін өсімдіктері бар 
орман ретінде сипатталады және онда алуан түрлі реликтілер бар. Ормандарда кейде 
биік шөптер өседі. Кей жерлерде шөптер соншалықты биік өседі, оның артында келе 
жатқан атты адам көрінбейді. Дягильдің қалған үлгілерінің биіктігі үш метрге дейін 
жетеді. Мұндай орманда жүру қиынға түседі, өйткені жабайы құлмақ тоғайының 
қопасы тропикалық лиана тәрізді шырмалып жатады».

Батыс Алтайда тайга белдеуі Үлбі жотасының батыс баурайында – Таулы Үлбі 
ауылы маңында сақталған, алайда тайга іздері соңғы онжылдықтарда ағаш кесу мен 
өрттен қатты зардап шеккен. 

Батыс Алтайда қара тайга Линейский жотасының оңтүстік-батыс баурайында 
және Иван жотасында сақталған. Формация қоғамдастығында аталған самырсын-көк 
терек, оның ішінде қайың мен балқарағай ағаштары бар; орман шетінде – долана, 
шетен ағашы, ағаш қараған және бұталар – спирея, тікенекті итмұрын, қызыл қарақат, 
Сібір шырмауық, алтай ырғайы өседі. Әдетте бұл ормандарда топырақ үстінде мүк 
жоқ болса, папортник болуы тиіс. Батыс Алтайдың қара тайгасында әдеттегі жалпақ 
жапырақты ормандарда сияқты, мысалы Кузнецкий Алатаудың жөке ағашты орман-
дарында тәрізді шөптер өседі. Көктемде, қар еріп кеткенде ашылған орман жерлерінде 
үшінші және үшіншіге дейінгі дәуірлер флорасына тән Алтайда жоғалып кеткен жалпақ 
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жапырақты ормандар жиынтығын көрсететін неморальды дәуірдің реликтілер басым 
орын алады. Оларға жататындар: алтай сибирка, тобылғы, тікенекті раушангүл және 
шөптесін өсімдіктер – аспаннан құлаған жұпаргүл жұлдызды еске салатын сібір 
қандық, қарға көзін сиқырлататын ақ қар бүршігі сияқты – алтай желайдар, орман 
қайызғақшөп және басқалары.

ПАЛЕВАЯ ӨЗЕНІ АРҚЫЛЫ БИІККЕ...

Батыс Алтайдың тереңдігіне апаратын трасса солтүстік-шығысқа – Босяково кордо-
нына апарады. Алқаптан бастысқа қарай жақта Поперечное ауылы қалады, жолда Пале-
вая Шұңқырына бұрылыс болады, ол жерден ең қысқа және қолайлы жолмен Тұрғысын 
асуына, Ақ және Қара Үбінің жоғары ағысына дейін жетуге болады. Бұл тас ертегісіне 
ескі соқпақ жол бар, ол жолды аңшылар, малшылар мен туристер біледі. Палевое кордо-
нынан кейін ескі орман жолы жалғасады, алайда жоғарыға шығатын жол алдында ол 
аяқталады, тайга жолы басталады, ол жоғарыға тау шыңына апарады. Григорий Щуров-
ский 150 жылдан астам уақыт бұрын осы жерлер туралы былай деп жазған: «Осында 
тұрған тауларды жамылған орман ауылдан алыстаған сайын өзгере түседі: алдымен ол 
балқарағай және қайың мен көк терек ағаштарымен араласып келді: Үбінің жоғары 
ағысына жақындаған сайын қайың мен көк терек жоғалып кетті.  Олардың орнына 
самырсын пайда болды. Мұндай өзгеріс жотаның жақындап қалғанын білдірсе керек. 
Біраз уақыттан кейін біз расында да таулар етегіне келдік, бұл таулар Тұрғысын 
ақтарының солтүстік баурайы және Ақ пен Қара Үбінің тікелей бастамасы болып табы-
лады…»

Таулар жақын болып көрінгенмен, оған шығу көп уақытты алады, алайда өте қызықты 
болып табылады. Екі-үш километрден кейін Палевая өзені жолға жақын келеді, оны 
жан-жақтан соңғы он бес жылда өсіп шыққан жас қайыңдар қоршап тұр. Қайың мен көк 
терек арасында үшкір шыршалар мен балқарағай ағаштары көрінеді. 

Биіктеген сайын ауа салқындап, топырақ ылғалды бола бастайды және ескі самыр-
сындар пайда болды. Түкті самырсындар, балқарағайлар, шыршалар арасында жарық 
көзі кіріп тұр. Мұнда үнемі күңгірттілік орын алып тұрады, ауа ылғалды және салқын 
болады. Палевая өзенінің гуілі азайып, енді әр жақтан сұр басты саршымшық, көк теке 
құстар, қара басты жылқышылардың шиқылдаған дауыстары, кәдімгі және сұр түсті 
суық торғайлардың ысқырығы естіледі. Орманда папортниктер бұталары өте көп, барлық 
жерде кесілген ағаш түптері, құлаған бұтақтар жолға кедергі келтіреді, әр жерде шығып 
тұрған үйінділерді мүк басқан, саңырауқұлақтар мен өңез иісі мүңкіп тұр. Кей жерде 
қызыл қарақаттың бұталары мен талдары арасында жабайы сарымсақ немесе аздаған 
сарымсақтың иісі бар ұсақ пияз өсіп тұр. Жабайы сарымсақты жергілікті тұрғындар жи-
нап, азыққа таза күйінде, немесе тұздалған, ашытылған және маринадталған түрінде 
пайдаланады. 

Бұл сарымсақ жаз басында дайындалады. Үнемі және көп мөлшерде қолданылады. 
Сондықтан соңғы онжылдықтарда оның ірі плантациялары қысқарып қалды. Ботаниктердің 
анықтауынша сарымсақтың өнген ұрығынан ересек күйіне дейін жету үшін 15 жыл қажет 
екен. Осылайша бұл дәруменді өсімдікті жойып жіберу әбден мүмкін екен. Жабайы 
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сарымсақ Қазақстанның және басқа елдердің Қызыл кітабына енді. Алайда ешнәрсе 
өзгеретін емес: оны қап-қаппен тайгадан машинамен, мотоциклмен, велосипедпен әкетуде. 
Өсімдіктің сарымсақ иісі, тәтті дәмі мен дәруменге бай болуы «шөп жегіш» 
тұтынушылардың жүрегін жаулап алған. Жабайы сарымсаққа деген сұраныс өте үлкен. 
Оны жол шеттерінде және «шағын базарларда», Риддер мен Өскеменнің орталық базар-
ларында сатады. 

Биікке көтерілген сайын өзеннің бұрқылдаған дауысы бірде жақын келеді, бірде 
алыстап кетеді. Кейде ол құламалы жерлерде көрініп те қалады. Қарқынды, буырқанған, 
жан-жаққа – шөпке, үйінділерге, тіреп қалған тырбиған ағаштарға тамшыларын шашып 
ағып жатыр... Қарқынды судың әйнек тәріздес көбікті толқындары көлдеңен жатқан 
шырпылардан секіріп өтіп, жағадағы мүктерге және ағаш тамырларына су шашып кетеді. 
Өзен арқылы көпіршелер жасалған, құлаған самырсындардың немесе еңкейген 
қайыңдардың тірі және өлі бұтақтары…Су қарқыны өте қатты: өзен құтырып, таусылмай-
тын долы күшпен жолда кездескеннің барлығына шабуылдап, тап-таза қылып жалап-
жайпап, жарылып атылады, толқындарын шашып, су асты тастарының үстінде құйындай 
түседі. 

Құтырған суға, түнгі от жалынына сияқты, қарап тұру өте қызықты іс. Судың ақ 
көбікті толқындары құйындай келе, күн сәулелеріне шағылысып, маржан мен шоқ атады. 
Мыңдаған жылдар бойы өзен тар арнада құтырып, құйындап ағып жатыр, өз жағасының 
беріктігін сынаған тәрізді болады. Су қарқынынан жағалар сілкініп, ал оның үстінде 
тұрған тоғайлар үрей билегендей діріл қағады. Дегенмен бұл Алтайдың барлық өзендеріне 
тән құбылыс. Салақ үй шаруасындағы әйел тәрізді Палевая жарты тонна салмағы бар 
үйінділерді жан жаққа шашып тастаған. Су тасыған кезде өзен тастарды күш салмай-ақ 

Жазғытұрым Палевой өзенінің қаһары мен шаттығы
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домалатып, тоғайларды сындырып, оларды суға жайпап – ары қарай құтырып, бір жаққа 
асығып кетіп барады…

Аң аяқтарымен тапталған соқпақ жол биікке көтеріліп бара жатыр. Жолда құлап 
жатқан самырсындар кездеседі және таң қалған шыршалар қолдарын жайып, не істерін 
білмей тұрған кейіпте. Екі жақтан – балдырған, соссюрей, кәдімгі тарғақ шөп, биік 

тегеурінгүл. Олар жоғарыдан жолаушыға қарап: бұл кім екен? – деп тұрғандай. Жиі 
болатын жауын-шашын салдарынан ауа мен шөп ылғалды. Әрбір бұтақ пен жапырақ 
толысып тұрған шырыннан жарылып кететіндей көрінеді. 

Жол самырсындардың астында жүгіріп кетіп барады. Күн дақтары олардың қалың 
басын қыздыра түсетіндей, папортниктердің меруерттей жасыл түсін жарқыратып 
көрсетеді. Жан-жақтан қызыл қарақаттың лағыл көздері қарап тұр, олар пісіп келе жатқан 
жидек салмағының астында еңкейген. Қызыл жидектегі күн сәулесіне жарқыраған ақ 
түсті дәндер ғажайып әлемге таңырқап елтігендей. 

Орман үнсіз тұрған жоқ: сарықастардың – арай және саяшылдың мұңды дауыста-
ры, сұр шыбын ұстағыштардың сықылдаған дыбысы, саршымшықтар мен әнші 
қызықұнақтардың сыбызғыдай ысқырығы орманды алып тұр. Кейде әлденеден шошыған, 
екі жақ бетін толтырып алған ала тышқан көрініп қалады, бетіне қарасаң көздері ісіп 
тұрған сияқты көрінеді. Күн сәулелерінің жарығында самырсындар түбінде орасан көп 
жәндіктер быжынап жатыр. 

Тауға кететін жол ешқашан құрғамайды. Қарағай мен қар лебінде тұрған ауа бойыңды 
сергітеді. Кенеттен ұшқалақ, барлық жерде жүгіріп жүретін, жер тартылысына көнбейтін 
көк теке қатты дауыспен ысқырып қалады, немесе мыңқылдаған дауыспен жоғарыдан ақ 

Күздің басы, Тайганың жоғарғы шекарасы 
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сары құс «жылай» жөнеледі. Жол биікке өрмелеп, адамдардан және өркениеттен алыс 
құпия әлемге шақырып асықтырып, кетіп барады. Тайганың берекелі тыныштығына ке-
нелгенде оның жасырын құпиясын, ұлы үнсіздігін, қоршаған әлемге деген толық 
бейтараптығын сезінгендей күй кешесің. Табиғат ешкімнің алдында жалпақтамайды, 
ешкімге ұнауға тырыспайды, ол қандай болса сондай, тек біз ғана табиғатты өз түсінігімізше 
қабылдаймыз. 

Бір кезде осы соқпақ жолда мен шегірткенің үздікіз әніне ұқсайтын тыныш ысқырық 
естіп қалдым. Мұқият қарай бастап едім: менің аяғымның астында, қарағай мен ескі 
жапырақтар арасында жертесер жыбырлап жатыр екен. Кішкентай қозғалмалы тұмсығы 
бар жирен қызыл аң жәндіктермен қоректенетін беймаза және елгезек жер қазушылардың 
отбасына жатады. Тышқандарға қарағанда бұл кішкентай аңдар толастамайтын энергия-
сымен ғана емес, сондай-ақ зор ашқарақтығымен ерекшеленеді. Жертесер жәндіктерді, 
құрттарды, қозғалып жатқандардың барлығын іздеумен әлек. Бұл тіктісті жертесер менің 
тұрғанымды байқаған жоқ. Сезгіш тұмсығымен ол орман жамылғысын итеріп, үнемі 
«әндетіп» болмады. Бұл көріністі бақылап тұрған мен «әнші» аң жарғанаттар сияқты өз 
ультрадыбыстары арқылы ұсақ аңдардың бар-жоғын сканерлеп алғанын түсіндім. Ар-
найы әдебиетте осы аңдардың бұл қабілеттері туралы ақпарат таба алмадым. 

Жол биіктеген сайын ылғалды бола түседі, етік тайғанақтай берді, әртүрлі шөптер 
шоқтанып, аяғыма шық түсіріп жатыр. Жолда құлап жатқан бұталарды айналып өту 
қажет. Құлаған шыршалар мен самырсындар жан-жаққа тырбиған бұтақтарын жайып, 
алға жібермей қояды. Орман солай болады – мұнда асфальт салынған жолдар, тротуар-
лар, шаң-тозаң мен шу жоқ. Бұл жерде жауын-шашын – үнемі билеушілер. Жайылым-
дар құрғамайды, барлық жерде шық жарқырап, шөп пен таста, қарағай тікенектерінде 
жылтырап тұрады. Барлығына ылғал, салқындық пен өңез сіңіскен. Астыңғы жақтан 
құтырған өзеннің бұрқылдаған дауысы естіледі. Алдыда еліктердің жүрек пішінді іздері 
немесе терең салынған бұлан іздері жатыр. Кейде аюдың тырнақты және жуан табанды 
іздері кездеседі. Ал адам ізі жатса, бұл саңырауқұлақшы емес, браконьер емес, ол 
тыныштықты қорғаушы қорықшы жүріп өтті деген сөз. Олар арнайы бағытпен жүріп, 
күңіренген қорық жерлерін тексереді. Осы жерлерге тәнті болған турист қолына фотоап-
парат немесе бейнекамера ұстап жүгіріп өтеді, ондай нәрселер болып тұрады, онда тұрған 
ештене жоқ. Тек сол ғана. Ал шын мәнінде ешкім жоқ, тек аңдар мен құстардың дауы-
стары, өйткені бұл жер келешек ұрпаққа мұра болып қалдырылған қорық жері болып 
табылады. 

Тауда әдетке айналған жауын-шашын туралы біраз сөз қозғасақ. Бұл жерде күн көп 
тұрмайды. Кенеттен бұлттар жауып, аспан түнеріп шыға келеді де жауын басталады. 
Жаңбырлар ұзақ жаумайды, саңырауқұлақ жаңбырлары болады, ал кейде жауып тұрып 
алатыны соншалық, ешқандай сұлулыққа қызықпай, үйге, палатка немесе кордонға қарай 
асығасың. 

Жиі болатын осы жердің жауындары біршама ерекше болады. Бұл әсіресе тымырық 
тыныштықта басталады, бұлттар құйрықтарын түсіріп, жаңбыр құя бастайды. Кейде ол 
тікелей бұлақтар тәрізді құяды да тамшылар ауасыз кеңістікте ұшатын болып көрінеді. 
Мұндай жаңбырлар дыбыс шығармайды, ол тау мен тайга үстінде біркелкі шу болып 
тұрып алып, көңілсіз, іш пыстыратын көрініске айналады. Кейде жауын аяғы мен басы 
жоқ мәңгі болатын сияқты көрінеді. Бір қызығы, осындай сәттерде жел болмайды, 
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құстар дыбысы жоғалады, орман үстінде ләм-мим дыбыс жоқ, мең-зең тыныштық күй 
орнайды: ылғалды ауа ағаштар арасында тұман болып серейіп ілініп қалады. Мұндай 
жаңбыр астында бу ішінде тәрізді шалғай көрінбейді, шөптер еңкейіп, бірде бір жапырақ, 
не сабақ су салмағы астында қозғалмайды; самырсын мен шыршалар бұтақтары салбырап 
қалады. Жаңбыр астындағы ерекше жағдайда ешқандай өзгеріс тоспайсың. Мүмкін, 
бұрын өмір жоқ Жер үстінде немесе Бүкіләлемдік су басу кезінде ылғалды ауа буында 
дәл осылай сулар жерге құйылып жатқан шығар. Осылай бірнеше сағат барысында – жел 
де жоқ, жаңбыр күшеймейді, не бәсеңдемейді – тек сұр аспан астында біркелкі, 
бірқалыпты бәсең естілетін пышылдаған дыбыс қана. 

Осындай сәттерде жердің барлық жерінде жауын, барлық жерде ауа ылғалға толы 
сияқты көрінеді. Алайда, ең жаманы ол жауынның ылғалды қарға айналып кетуі, сол 
кезде күрт ауа суып кетеді де, әрбір тынысың ақ мәре болып ілініп қалады. 

Жол Палевая өзеніне жақындаған кезде қарқынды ағыс үстінде қалың талдар ілініп 
тұрды. Жолдың талабына көніп, аяқ өткелдің басқа жағына – өзеннің сол жағына көшуге 
мәжбүр болдым. Соқпақ ары қарай көлеңкелі самырсындарға қарай кетіп барады. 
Тайғанап құлау қаупімен, ағынмен итеріліп, тайғақ үйінділер үстімен белшемнен суға 
кіріп, мұзды сумен басқа жағалауға қарай беттедім. Ауадай мөлдір су ізімнен түкірініп, 
шөпке, мүкке, тасқа, жан-жаққа су шашып жатыр. Дягиль бұтақтарын жайып, жарқылдаған 

суды ұстамақ еді, шықпады. Өзен асығып, «палевая хрусталінің» тамшыларын шашып 
болмайды. 

Палеваяның жоғары ағысында қалың су арасында түрлі түсті – жасыл, жолақты, 
кірпіштей қызыл тастар – яшмалар көрінеді. ХVIII ғасырдың қырқыншы жылдарының 
басында олар туралы Григорий Щуровский айтқан болатын: «Палевая бұлағының (пор-
фирит. – Авт.) жоғары ағысында ол яшмаға айналып кетті, оны Колыван тегістеу 

Тұрғысын өзенінің жоғарғы жағындағы оңтүстік баурай шалғыны (теңіз 
деңгейінен 2000 м биіктік)
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фабрикасы үшін алады». Бұл яшмалар мүлдем ұмытылған. Ал олар бар. Біз үй аквари-
умы үшін әдемі тастар жинағанбыз. Бұдан жоғары жерде самырсындар арасында, биік 
шөптер астында батып жатқан қорқынышты құбыжықтарға ұқсас тырбиған ағаштар – 
өртенген немесе кәріліктен мерт болған самырсындар мен балқарағайлар бұтақтары шығып 
тұрады. 

Ормандардың сезімтал тыныштығында, таулардың салқын тынысына қаныққан ау-
ада кейде қызыл мойын бұлбұлдың толғанысты мұңды әні естіле бастайды. Ол өз туы-
стары сияқты жалғыз басты өмір сүреді: көзге көп түспейді, алайда оның ерекше ғажайыпқа 
толы дауысы алысқа дейін естіледі. Қызыл мойындылар шығыс сібірлік фауна түрінің, 
шығыс Еуразияның ұлы тайга кеңістіктерінің өкілдері болып табылады. Енді бір мезетте 
қара басты жылқышының – күңгірт тамақты көзге түспейтін жирен қызыл шымшықтың 
тынық дауысы шығып қалады. Әлденеден кейін тоқылдаған дауыс естіледі. Әлдебіреу 
балтасымен ағашты шауып алуға асығып келе жатқан сияқты. «Әлде браконьер ма екен?..» 
Алайда жауап ретінде мұңды жылаған дауыс «кы-ы – кы – иии!..» естіледі. Әлде, 
орман браконьері ағашты шауып алғанына өкініп, жылап тұр ма екен. Бұдан кейін біреу 
есікті қағып жатыр. «Иә-иә! Кіріңіз!», – деп айқай салғың келеді- ақ, бірақ тыныштықты 
бұзған кінәлі табылды – ол көк теке құсы екен. Бұл кезбе жылмақай құс әрбір тесікке 
тұмсығын сұғады да жүреді. Ал ағаш шапқыш – ол қара тоқылдақ болып шықты, 
уақыттан мерт болған ағаш-бұтақтан жәндік пен дернәсіл іздеп жүр екен. Құстардың 
өмірі үнемі әбігерде өтеді: жейтін азығын іздеп табу қиынға соғып жатады. Таңнан кешке 
дейін күші мен энергиясын, ата-бабадан сақталып жинақталған тәжірибені қолданып, 
азық іздеу қажет. Бұл сұлу жерлердің қоныстанушылары оңай өмірге үміттенбейді. 
Табиғатта ұнату, не ұнатпау деген жоқ. Барлығы ашық, бейтарап, қаласаңыз – жансыз... 
Мұндағы өмір біздің түсінігімізше бола бермейді. Аңдардың ерекшелігі сол, олар эволю-
ция театрында налу-қайғыруға бой алдырмайды. Сондықтан олардың өмірі бізге еш 
алаңсыз, бейғам болып көрінеді: ән айтса – онда біз түсінбейтін бақыттан, ләзаттан, не 
қауіпті қысқа өмірден болар деп ойлап қаламыз. Мысалы, табиғатта ұсақ құстар орташа 
алғанда 4-5 жыл өмір сүреді. Еркінсіз 10 немесе 20 жылға дейін өмір сүре алады. Олар 
үшін қауіп-қатер өте көп. Ала тышқан мен тиіннің өмірі күн сайын азық іздеумен өтеді. 
Қолына не түссе, соны қорек етеді – бүршік, жас ағаш қабығы, жас өсімдік сабағы. 

Тұрғысын асуы жанындағы Палевой өзенінің жоғарғы жағы және шағын 
мұздық
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Олар кейде мүкті ұзақ қазған кезде өткен жылдан сақталып қалған жаңғақ тауып алады. 
Бұл жаңғақтарды қыс бойы қар астында тышқандар, бұлғындар іздеген болатын. 
Жәндікпен қоректенетін құстар мүлдем демалмайды. Олар үнемі жәндіктерді бұтақ 
арасында іздеп, ұшып бара жатқандарын ұстаумен болады. Осылайша күні бойы, әйтпесе 
аштан өлесің. Жаңғақ пен дәндермен қоректенетіндер тек күзге қарай азығына қанық 
болады. Ал одан кейін қыс та жетеді – азық сақтау қажет: аюлар көптеп қоректенуде, 
оларға денесінде май жинап, ұзақ алтай қысына дайын болуы керек, ала тышқандар жер 
астындағы қоймаларына қор жинауда. Балқарағай торғайы самырсындарды таратумен 
қатар, қысқа дейін қоректенетін қор қалдырып қояды. Осылайша бүкіл өмір қауіп-қатерде, 
азық іздеумен және қор дайындаумен, ертеңгі күннің қамын жеумен өтеді. 

Тайгада самырсындар мен балқарағайлар – нағыз алыптар болса, ормандардың 
жоғары шегінде, субальпілік және альпілік жайылымдарда тоғайлар желмен соғылған, 
мүжілген болады. Олардың бұтақтары – шапқан аттың желпілдеген жалы, өйткені олар 
бір жақты жалаулар болып табылады. Олардың бұтақтары мен сабақтары қатаң климат 
жағдайына байланысты бұралған, мүжілген – сондықтан аурушаң ревматикалық өсінділер 
қаптаған. Қуысты «могикандар» аң мен құстарды тартады, өйткені баспана ретінде 
қолданылады. Тайганың бірнеше ғасырлық патриархтары таң қалдырады. Олардың ара-
сында көк терек пен шыршалар бар, олардың биіктігі жарты метрден аспайды. Жолдан 
тайып кетсең, дереу шөпке малынып, жасыл джунгли арасына кіріп кетесің, жапырақтардың 
қатаң дыбыстары естіліп, шөпте жасырынған тас пен ағашқа сүрініп қала жаздайсың. Тау 
шыңынан есіп тұрған суық ауа күштірек сезіле бастады. Таулар өте жақын болып көрінеді, 
жол бойында енді орман емес, самырсындар мен жас теректер. Самырсындар астында 
карлик қайың мен альпілік талдар жиі кездесе бастады. Бұдан биікте ағаш-талды 
тундралар қаулап өсіп кеткен, ол жаппай үлкен кілем сияқты Тұрғысын алқабы алдындағы 
орасан зор кеңістіктерді жауып жатыр. Алайда оңтүстік баурайларда ағаштар жоқ, мұнда 

Палевой өзенінің жоғарғы жағындағы қайың тоғайлар ішіндегі  балқарағай  
шыбықтары
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альпілік жайылымдардың орасан зор алаңдары жатыр, ол жерде шөптесін өсімдіктер 
өседі – акониттер, марал құлақ, шұбаршөп…

Қар үстімен алқапқа бара жатқан жолда қорықтың ең әдемі жеріне тап боласың. 
Көзің дереу Қара түйіннің үшкір шыңына қадалады. Осы жерден алысқа дейін басқа 
таулы жоталардың шыңдары көрінеді, олар көкшіл буға оранған. «Қара түйін» атауында 
әлдебір тартымдылық, онымен қатар қор қы нышты үрей, қуат пен қырағылық бірге 
жасырынған сияқты. Мұнда мұзды жел соғып тұр, жел арқылы қар, өңез бен ешкімге 
көнбейтін ерік-жігер иісі аңқып тұрғандай. Ауа соншалықты мөлдір, жүз деген километр 
алыстан буға оранған ақ басты тау шыңдары көрінеді. «Қандай кең көкжиек! Барлық 
көршілес тау жоталары анық көрінеді. Алғаш рет мына қарлы шыңдар арасында адасып 
кету де мүмкін, тек соңыра ғана оларды ажырата бастайды екенсің» (Г. Щуровский, 
1846 ж.). Жасағы осы асуды алған кезде мәскеулік геолог осындай әсер алған. 

Су қоймасының биіктігі 2 300 метрге дейін жетеді. Қысқа шөпті тундралар ашық 
қалған үйінділерді толық жаппайды, сол жерде тұрғанда алыс солтүстік өңірдің жалаңаш 
жағасында тұрғандай сезінесің, ол жерде тек тау шыңдары мен ақ бұлт қаптаған ұшы-
қиыры жоқ аспан ғана. Немесе қатты, суық жел таза көгілдір аспанды жыртып жатқан 
болады… Түйіннің үшкір шыңы қар дақтары аясында шын мәнінде күңгірт болып көрінеді 
және бүгінге қатысы жоқ тұңғыш пайда болған қуат көрінісі тәрізді. Оның шыңынан қар 

Үлкен Тұрғысын бастау алатын қара түйін және көлдер
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үйінділері құлап жатыр. Оның бойында ерекше тәкаппар сұлулық бар. Осы қатал тау 
бұрышы бүкіл Батыс Алтайдағы өзгеріп тұратын ауа-райының қоздырғышы болып табы-
лады: мұнда үздіксіз жауын-шашын, қар мен бұршақ жауады, кейде ғана күнге құрғап, 
ақ ұлпа бұлттар төңірегінде азиялық қараторы, болжауға келмейтін табиғат құбылысы 
болып шыға келеді. 

Бұл тау алқабына 1 700 метр биіктікте орналасқан көл ерекше әдемілік дарытады. 
Бұл биіктіктен тар тесіктермен хрустальды сулар ұшып барады, олар 80 километрден 
кейін Бұқтырмаға барып құйылады. 

Өзеңнің атауы түркі тілдес тамырлардан өрбиді: Тұрғысын дегеніміз – «жылдам» 
дегенді білдіреді, бұл расталған жәйт. 

Тау баурайында сұр суырлар ысқырады, кейде аюлардың отбасыларын көруге бола-
ды. Тундрамен келе жатқан кезде аяқ астынан айқай салып ақ тундралық құрлар ұшып 
шығады. Тұрғысын алқабы үстінде қанат жайып жүрген, бұлтты аспанды кезген бүркіттерді 
көруге болады. 2,5 метрге дейін жауатын жаңбыр және қар үшін бұл жер бұрынғы 
КСРО Азиялық бөлігінде маңызды болып саналады.

ҚАРА ТҮйІН

Бұл Кенді Алтайда орналасқан ерекше орын. Атауына сәйкес бұл жер Иван және 
Үлбі жоталарын байланыстырады. Дәл осы Қара түйін Үлбі жотасының шығыс бөлігін 

аяқтап, Иван жотасымен байланыстырады. 
Ол бұл ірі тауларды бір түйінге қосады. 
Жер асты күштерінің арқасында алып 
монолитті алқап осы екі жотаны қоса оты-
рып, өзі күңгірт кристалл түрінде қатып 
тұр. Оның шыңы 2 500 метрге жетеді, 
сондай-ақ солтүстік-батыс баурайында 
алқап жатыр. Қара түйін мен Иванов жота-
сы арасында биік таулы жайпақ алқап 

Бұлдырық оты Өзендер нәр алатын мұздықтар

Сіз білеСіз бе:
Қарлығаштарлың қара қарлығаш 
және  сұр қарлығаштар  деген  
түрлері ұйқышы келеді, түнде  
жердің астына тереңірек тығылып 
барып ұйықтайды.
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орналасқан, бұл алқапта екі айна тәрізді 
беті тегіс, желден тығылған көлдер жатыр, 
ол Жоғары және төменгі Тұрғысын көлдері. 

Г. Щуровскийдің айтуынша, «...Осы 
тұстан Үлбі жотасы барлық қар 
жамылғысымен бірге тамаша көрінеді, 
оның кейбір шыңдарын жұқа жартылай 
мөлдір флер матасы тәрізді тұмандар мен 
бұлттар қоршап тұр, ал кейбір шыңдары 
бұлттарды тесіп өтіп, жарқыраған ақ қарлы 
жамылғыларымен бұлттар үстінен қарап 
тұр. Жауын-шашынды ауа-райына 
қарамастан сұлулығымен тамсандырып, өте 
алыс жатса да, өте жақын болып көрінді».

Тұрғысын алқабын Иванов және Үлбі 
жоталары бөліп жатыр. 

Терең және кең астау тәрізді аңғар 
түбінде күміс тамыр тәріздес Үлкен 
Тұрғысын өзені ағып жатыр. Күн сәулесімен 
ойнаған, биіктен аққан өзен қарапайым 
жібек бұлағына ұқсайды. Жоғары көлден 
ағып келіп, тау баурайымен аққан өзен 
төменде ағып жатқан Төменгі көлге құйды. 
Бұдан кейін өзен жылдам ағысымен ойпат 
түбімен өтеді. Ары қарай Тұрғысын терең 
және тар алқап арқылы шығысқа қарай 80 
километрлік ұзындығы бойымен Кіші 
Тұрғысынға қарай оңнан және солдан 
көптеген бұлақтарды қоса отырып, беттеп 
келеді. Асудан оның ағыстары көрінбейді. 
Екі күшті өзен қосылғаннан кейін су ағыны 
екі есе ұлғаяды, осы қарқынды ағын жәй 
ғана Тұрғысын деп аталады. Ол Ертіске 
құятын жеріне жақын жерде Бұқтарма 
өзенімен қосылуға дейін ағып келеді. Алай-
да бұл жерде Ертіс ағысының орнына ірі 
Бұқтарма су қоймасының «жеңдерінің» бірі 
ағып жатыр. Ал Бұқтарма өз бастауын 
Оңтүстік Алтайдан, Ресеймен шекаралас 
жерде Укок үстіртінде алады. 

Тұрғысынның жоғарыдан ағысқа дейін 
барлық арналардан өтіп, Бұқтармаға дейін 1 730 метр қашықтықты ағып емес, қарқынды 
жүгіріп өтуін бақылау тиіс. Кім көрсе және естісе, сол біледі, ақ көбікті толқындары 

Өзендер мен бұлақтар көзі (Тұрғысын 
асуы, теңіз деңгейінен 2 100-2200 м 

биіктікте)
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ұдайы шумен буырқанып, секіріп, ойнап, 
жағаға толқындап шабуылдаған Тұрғысын 
– бұл сұлулығы таңғажайып өзен. 

Бұған дейн осы тау шыңдарын 
Тұрғысын ақтары деп атаған. Григорий 
Щуровский былай деп жазған: «Тұрғысын 
ақтары өзінің батыс бөлігімен Үлбі жотала-
рына ұласып жатыр және онымен бірге 
Ертіс суын екіге бөліп, бір жотаны құрайды. 
Шығыс жақ бөлігімен олар Холзын тауы-
мен қосылып, сол уақытта солтүстік-
батысқа қарай ұзаққа бойлай, Тигирек тау-
ларына ұласады, бұл – Ембі мен Ертісті 
бөлетін Коксун ақтары болып табылады». 
Сонымен қатар саяхатшы былай деп жазған, 

«гранитті таулар артында орманды алқап жатты, онда самырсындар қаулап өскен, ал 
жотаның өзі (Иван жотасының шығыс жағы. – Авт.) биіктеген сайын ормансыз бола 
түсіп, ақыр аяғында бір қарлы арнаға айналды, Бұл Тұрғысын ақтары». Айта кету керек, 
осы тауларды сипаттаған кезде саяхатшы қардың қалыңдығы туралы айтады: «Жол 
көрсетушілер өздері білетін барлық жерлерді қарап шығып, осы жылы жолдың барлығын 
қар басып қалғаны, тек шаңғымен жүру керек екендігі туралы хабарлады», – бұл 25 
тамыз болатын, бұл кезде тек алғашқы түнгі қатқақ басталуы тиіс болатын, ал қар тау 
шыңына қазанның ортасына таман жауатын. Алайда өткен ғасырдың 70-ші жылдарынан 

Үлкен Тұрғысын бастау алатын Қара 
түйін жанындағы жоғарғы көл

Тұрғысын алқабы 
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бастап бұрын соңды болған қар жамылғысы 
жоғала бастаған болатын. Және жазғы 
кезеңде таулы жота төменгі баурайына дейін 
қардан таза болатын, тек жеке қар дақтары 
ғана солтүстік сілемдерде ғана жататын. 

Қара түйіннің өткір шыңдары қаһарлы 
құбыжық бет әлпеті сомдалған түрімен 
Алтайдың осы жабайы бөлігін ерекше 
сұлулыққа бөлейді. Өткір жартастар аспан-
мен тіресіп, бұлттарды қаққа бөледі немесе 
жауын астында өшіп тұрады. Аспан ашық 
болатын жарқын түндерде тау шыңы 
жұлдыздармен бірдей кеңістікте тұрған сияқты көрінеді. Ашық ай астында таудың тас 
жағалауы ай сәулесіне шағылысқан күйін көргендер бұл көріністі есте сақтап қалады. Егер осы 
жерде туристер үшін экологиялық жол салынатын болса, онда саяхатшылар Қара түйін 
маңында түнеп шығуы тиіс – әрине олар жайлы панорамаға дұрыс үйлескен коттеджде 
қоныс табуы керек. Алтай табиғатына баға берушілердің еңбегі өз ақысын тауып, көңілі тола-
ды. Қара түйін – Батыс Алтайдың тас жүрегі, оның қуаты, сұлулығы мен қаталдығын 
әйгілейтін нышаны. 

Алайда Қара түйін үнемі тұман мен бұлтқа оранып, оны ашық түрінде көру қиынға 
соғады. Тұман мен бұлт ыждаһатты малайлары сияқты қожайынын жан-жақтан қымтап-
орап, қоршап алған, ал тау болса, жаялықтарына оранған жас сәби тәрізді аласұрған жауын-
шашын құшағына еніп, көзден таса болады. Бұл жерде ауа-райы үнемі құбылып, өзгеріп 
тұрады. Жоғалып кеткен түйін бейнесі біраз уақыттан кейін қара тұңғиықтан шығып, басқа 
кейіпте, түнеріп шығады. Алайда бұл ұзаққа созылмайды... 

Дәл осы жерде ақ ұлпа бұлттар мен қара бұлттар арасындағы айқас бітіспес өшпенділікпен 
жалғаса береді, бәйгедегі орнын ешкіммен бөліспейтін қара бұлттар бұл жердің қожайыны 
іспеттес жаңбыр мен бұршақ жаудырып, өз 
дегенін ғана істемек. Қара түйін Олимп пат-
шасы Зевс сияқты аспанды билігіне алып, 
тылсым эфир төңірегінде күнәға батқан қара 
жерге найзағай атып, ашу-ызасын күркіреген 
аспан арқылы шығарып жатқандай... 

Қара түйін атам заманнан бері – 
аласұрған ауа-райының тыныш таппайтын 
ошағы: бұл жерде жазда күн сайын жауын-
нан көз ашылмайды, жауын бұршаққа, не 
қарға айналып кетеді, бұршағының үлкендігі 
мен қарқындылығы сондай, әлдебіреу 
садақпен тас атып жатқандай көрінеді, 
мұндай бұршақ астында қалғандардың денесі 
көгеріп, көк-ала қойдай болып шыға келеді. 
Еш жерде ақ пен қара бұлттар араласқан 
аспан жоқ шығар, ал бұл жерде дәл сондай 

Үлкен Тұрғысынның жоғарғы жағы

Үлкен бейнеарық
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аспанда бұлттар араласып, бұдан кейін қалың, қара көрінбейтін тұмандар пайда болады, ал 
біраз аттам жерде тауалар мен жоталар үстінде ашық күн жарқырап тұр. Ылғалға батқан 
таулар күн шыққанда жылуға қуанғандай, күн сәулесіне шомылып, буланып, алыстан өрт 
шығып жатқандай көрініске ұласады. Алайда бір сағаттан кейін немесе саналған минут ішінде 
қас қағым сәтте бәрі өзгеріп, алқап қара бұлт пен тұман құшағына еніп, жоғалып кетеді. 

Қара түйін көп уақыт бойы дауылдаған құйынның ішінде қара түнекте болады. Алайда, 
ол сол тозақтың ішінен аруақ сияқты шыққанда, құпиялылығы тереңдей түскендей, жұмбаққа 
толы кейіпке енген тәрізді көрінеді. Дәл сол кезде оның етегінде жатқан көлдер жарқырай 
түсіп, оның үшкір шыңды бейнесін жаңартқандай болады. 

Терең летаргиялық ұйқыда миллиондаған жылдар жатқан үнсіз жартастар мен жоталар 
маңында ұсақ тастың тырс етіп құлаған дыбысы дүниені жарған үн тәрізді жүздеген метр 
жерге дейін естіледі. Бұл жерде қатты боранға дайындалған сияқты ерекше, шегіне дейін 
жететін тыныштық орнаған, құлақ шыңылдайтындай тым-тырыс... Кейде сол сәтте міне, осы 
қазір осы үнсіздік әлемі тарс етіп жарылып, жоққа айналып кететіндей сезіледі. Кей-кейде 
жартастардан ұсақ тастар үгітіліп, жерге түседі. Олардың дыбысы тыныштықты бұзады. 

Тұрғысын алқабына ұласатын шығыс бөктердегі альпілік жайылымдарда тұратын үнсіз 
тыныштықта сұр суырлар дауысы естіледі. Олардың дауыстары километрлерден жаңғырық 
сияқты естіліп, бос шіркеу ішіндегі тәрізді алысқа дейін жетеді. Үш бұрышты шөгінділер 
үстінде алтай шиқылдақтары жүгіріп жүр. Тұрғысын аңғары биіктігінен кейде аюлар отбасын 
көруге болады. Қара түйін маңында тұрып, бірнеше сағат бойы таңғажайып көріністерге 
қарап, жаныңды толғандыратын ләззат алуға болады...

ТҰРҒЫСЫН МІНЕЗІ 

Қарқынды Тұрғысынның төменгі ағысында Тұрғысын ауылының маңында 1902 
жылы наурызда Тұрғысын-ГЭС атты Ресейдегі алғашқы су бөгетін салу аяқталды. 

Тұрғысын СЭС-ның қирандысы
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Алайда құрылысшылар Зырян кенді орындарына арналған электр энергиясына үміттеніп, 
өзеннің адуынды мінезін ескермепті, Алтайдың барлық таулы өзендері сияқты ол да 
көктем кезінде буырқанып, тасқынды бола түседі: мамырдың 24-25-сі ұзақ жауындар-
дан кейін су 2,5 метрден астам биіктікке көтерілді. Су бөгеті мұндай ағын күшіне төзе 
алмады: ол алдымен «ух» деді – бұдан кейін су тасқыны «өз ісін аяғына дейін жеткізді». 
Сол күні Петербургке телеграмма жолданды: «Бүгін 25, су 78 тұтам биіктікке көтеріліп 
(3 м. астам – Авт.) су бөгетін толығымен бұзды».

Сол кезден бері Тұрғысын бұғауға алынбады, ол еркін ағып жатыр, бұл тамаша 
жәйт, өйткені осы жер тұрғындары мен сол өзеннің тағдыры бір. Өзен өз бастауынан 
соңғы ағысына дейін – сұлулық пен тоқтаусыз күш үлгісі. Оның талай ғасырға дейін дәл 
осындай тәкаппар, нар мінезін сақтап қалуына тілектеспіз, жүздеген, мыңдаған жылдар 
бойы адамдарды қайратымен, сұлулығымен қуантқандай, сол жолдан таймасына сенгіміз 
келеді. 

Су бөгеті салынған жерде оның қалдықтары және Тұрғысынға салынған «кісеннің» 
кейбір белгілерінің іздері әлі ба

Ең ҮЗДІК... 

Батыс Алтайда ең тамаша, ең сұлу және ең биік (Иван жотасының биіктігі – 
2 877 метр), өсімдік пен жануарлар әлеміне ең бай Иван жотасы болып табылады. 
Ол басқа тау жүйелерінде орталық орынды иеленіп отыр. Оны бүкіл Кенді Алтайдың 

Ворошилов шыңы
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табиғи және басқа ерекшеліктерінің шоғырланған ошағы ретінде қарастыруға болады. 
Тоқ етерін айтқанда, бұл дегеніміз – бүкіл Алтайдың солтүстік бөлігінің табиғи 
жағдайының эталоны.

Бүкіл ұзындығы бойы (120 км), ол батыста Үлбі мен Кіші Үлбінің қосылған 
жерінен шығысқа Холзын жотасына қарай биіктей береді. Осыған байланысты оның 
бойында өсімдік әлемінің барлық формациясы бір-біріне біртіндеп өтіп отырады – 
құрғақ шөлейт далалар ылғалды орманға, ал орман биік шөпті алқаптарға айналады. 

Оның шығыс жартысы Батыс Громотуха арнасымен бөлініп, Иван ағы деп ата-
лады. Алтайдағы «Ақтар» – бұл «ақ» сөзінен туындаған мәңгі қар жамылған тау 

шыңдары деген мәнді білдіреді. Алайда 
соңғы кезде жылы ауа-райы басым бола 
бастады, жаздың екінші жартысынан ба-
стап қар еріп, қар жамылғысы басқан тау 
шыңының бұрынғы ғаламат көрінісі 
жоғалды. Таулар енді төмен және 
қарапайым сияқты көрінеді. 

Бұл бөлігінде жотаның кейпі 
ертегідегі сияқты таң қалдырады, 
шыңдардың үгілген тастары – қорымдар 
басқан орман алқабы ғажайып көрініс 
береді. Жотаның ұлылығы мен күш-
қуатын оның шыңы маңында қалқып 
жүрген немесе шың басына тоқтап 
ұйықтап қалған бұлттар бекіте түсетін 

Выше-Ивановский шыңы (Ивановский жотасы, теңіз деңгейінен 2877 м биіктікте)

Выше-Ивановский тауы жанындағы шың
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сияқты. Күн ашық болған кезде (ал бұл сирек болады) ауа мөлдір бола түседі де, 
жеке тастар мен ағаштар алыстан айқын көрінеді. Иван жотасы терең ойға шолып 
кеткендей, орасан зор шыңдарын ашып, жалаңаш болып көрініп қалады. Жотаның 
шыңы жайпақ, оңтүстікке қарап жатыр. 

Тегістелген жерлердің – 2 000 метрге дейін көтерілген пенеплендердің өз тари-
хы бар. Мезозой дәуірінің орнын тау түзуші альпілік кезең басқан кезде Алтайдың 
болашақ аймағында тегістелген жер беті тамырлы өзгерістерге ұшырайды – 
тектоникалық күштер жер бетін бұзып, мұз бөліктері сияқты жер кесектерін көтеріп, 
басқа бұрыштар құрылады, яғни, бүгінгі күнгі таулардың негізі қаланады. Сол 
тегістелген жер телімдері тау шыңдарында жайпақ «шатырлар» – пенеплендер 
түрінде сақталды.

Сол тегістелген алаңдарда өсімдік өспейтін тас үйінділері жатыр. Олар өзендер 
сияқты өз арналарымен түсіп, орман белдеуін басып жатыр. Кейде олардың ұзын 
желісі тау шыңынан бастап тау етегіне дейін созылады. 

Громотуха өзені бастауының жанындағы шатқал: сол жағында Үлбі жотасы, 
оң жағында Ивановский
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Жотаның тамаша ерекшеліктерінің бірі – ол жотаның бірнеше шыңдарын бойлай 
аққан шағын көлдер және бірнеше реликтілік мұздықтар. 

Иван ағы тарамдалып, бірнеше тарамдар жиынтығын құрайды – олар өз биіктігі 
бар басқа жоталар болып кеткен. Мысалы, Проходной жотасының биіктігі – 1 864 
метр, Сержинский – 2 012 метр және Рассыпной – 2 317 метр.

Жотаны Громотуха арнасы бөлетін жерде 2 200 метрлік Крестовая тауы – ай-
тылып кеткендей, осы жердің визиттік карточкасы орналасқан. 

Доктор Ледебур осы жерде «қара тамақ шілді» тауып алды – ол оғаш әдет 
жасайтын балшықшы құс: жұмыртқа басу кезеңінде ұяда еркегі қалып, жұмыртқа 
басады, ал ұрғашысы еркін, бос сенделіс өмірге беріледі. Жұмыртқа басып отырған 
құсты қолға алуға болады. Ұяны жеке алып бара жатқанда құс қуып жетіп, ұяға оты-
рып алған жағдайлар да болған. Сол ерекшелігі үшін балшықшы құсты «ақымақ құс» 
деп те атаған. Алайда басқа жағдайда оларға бір адым да жақындай алмайсың. 1829 
жылдан бастап Ледебур тауда құсты тауып алғаннан кейін орнитологтың ешбіреуі де 
бұл құсты кездестірген емес. Тек өткен ғасырдың 70-ші жылдары ғана сол автор 
хрустанды тағы да тауып алған. 

Сол жерде П.П. Семёнов-Тянь-Шанский бір сағат болған кезде ауа-райы күрт 
өзгеріп кеткен екен: «Батыс жел, – деп жазады ол, – ерекше күшпен соғып тұрды, 
түсіп бара жатқан жолдың ортасында бұршақ аралас жауын жауып кетті, біз Громо-
туха арнасынан шығып жатқан жерге екі сағаттан кейін жетіп, экипажға отырғанда біз 
ет-сүйегімізге дейін суға малынып, кілең су болдық». 

Иван жотасында ең көзге түсетін шыңдар – ол Үш ағайындылар. Олар бірге 
қатарласып, басқа шыңдар мен жотаның су қоймасы үстінен биіктеп тұр. Крестовая 
мен Үш ағайындылар шыңдары бүкіл Риддер алқабының таулы панорамасының ерек-
ше ұлылық пен салтанаттылық кейпін сомдайды, Риддер алқабы ең үлкен тау аралық 
жер, ол жота етегін бойлай шығысқа қарай Громотухадан бастап Поперечное ауылы-
на, Ақ Үбіге дейін созылады.

АСПАН БЕйНЕЛЕГЕН АйНА 

Бұл шыңдардың жартастарында ақ қар жамылғысы жатыр және тастар үнемі 
үгітіліп түсіп жатады. Жартастар астында – тастармен көмкерілген көлдер. Көлдегі су 
ерекше көк түсті. Көлдер әдетте маусым айында ашылады. Дегенмен, көл бетінде 
ашық көк-жасыл немесе қою көгілдір ақық мұз бөліктері көпке дейін қалқып жүреді. 

Су әрқашан суық болады, шуақты маусым күндері де 8-10°С – дан жоғары жы-
лымайды. Көл мен мұздар, әсіресе тынық ауа-райы кезінде ерекше әдемі болады: осы 
уақытта шынайы әлем мен су бетінде бейнеленген әлем арасындағы шек мүлдем сыты-
лып, жоғалып кеткендей болады. Кейде көлге жақын келу қорқынышты – аяқ астынан 
күрт терең көк тұнғиық ашылады, оның түбінде бұлттар қалқып бара жатады… Көлдің 
тегіс айдыны алыстағы тау шыңдарын, олардың үстінде жатқан қар жамылғысын айқын 
бейнелейді, әсіресе аспанда қаптаған бұлттар қалқып бара жатқан сурет ерекше ғажайып 
көрінеді. Осы дүниенің барлығында бір ортақ мән бар тәрізді – әрбір көбелекте, сәби 
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немесе сұлу қыз жүзінде сұлулықтың жалпы үйлесімділігі, жарасымдылығы аңқып 
тұр…

Еріп жатқан қарлы дала жаз бойы көлдерге су құяды. Су өз арнасынан шығып, 
ілініп тұрған мұздықтар құлаған кезде пайда болған тас кесектері арасынан ағады. 
Мұндай көлдер көл асты, кертпеш немесе мұздықтардан пайда болған көлдер деп 
аталады. Сондай көлдің жанында болып қалсаң, тас үйінділері астында су сылдыры 
естіледі, бұл өзенге бастау беретін бұлақтар. Осылайша осы жерде көптеген бұлақтар 
мен өзендер бастау алады. Кейде, үйінділер үстімен жүріп келе жатқанда, су сылды-
рын естіп жүрсең де, ішетін су болмайды. Тас астында ағатын өзендер бар. Көлдің суы 
өте суық, мөлдір және онда тіршілік болмайды. Көлдің сол жағдайына тек шаян 
тәрізділер – гамарустер мен бүйіржүзгіштер бейімделді, кейде жүзуші қоңыздарды, 
сушалқақтарды көруге болады. Суда өсімдік өспейді.

Тау көлдері өте көп. Олар әртүрлі көлемде болады, негізінен – дөңгелек. Ең 
ірілері диаметрінде 300-500 метрге дейін жетеді. Және олардың біреуінде ғана Серый 
луг ауылы маңындағы жотада қарауыз мекендейді. Биік таулы көлдерді зерттеу әлі 
алда. Бұл зерттеулер ғылымға бай болмаса да, бірақ қызықты материал береді. Биік 
таулы жағдайына бейімделген ағзаларды табу мүмкіндігі туындайды.

ТЫНЫШТЫҚТЫ БҰЗАТЫН КІМ

Жотаның үзілмелі солтүстік бөктерлерінде қар жамылғысы немесе мұздықтар жа-
тыр. Оларды ілініп тұратын қар жұрнақтары немесе мұздықтар деп атайды. Терең, «тас» 
тыныштығы – жалаңаш жартастар мен тас үйінділерінің ажырамас серігі. В.В. Сапожни-
ков осы биіктіктерге келгенде, өз күнделігіне былай деп жазған: «Орасан зор жартастар 
мен қар аралас осы биіктікте мен тап болған тыныштықты елестету қиын! Мұздық ағыны 
алыста төменде қалды, оның дыбысы естілмейді, ауа қатып қалғандай, өз жүрегімнің 
соққысы ғана естіліп тұр. Еңсеңді басатын ғажайып тыныштық, тек таныс альпіліктерге 
қарасаң ғана (альп. өсімідіктер – Авт.) жалғыздық сезімі азаятындай болады».

Тастар арасындағы қабірлік тыныштықты тек үгітіліп құлаған тастар ғана бұзады. 
Бұл жерде кішкентай қоңыр түсті шымшықтарды – гималайлық жылқышыларды 
кездестіруге болады. Нәзік мұңды дауыстарымен олар тас кесектері арқылы оңай ұшып, 
олардың астына сүңгіп, аузында жәндігімен басқа жерден ұшып шығады. Кейде торғай 
сияқты шиқылдап гималайлық құнақтар ұшып өтеді. Тау шыңдары үстінде бірнеше қап-
қара көк реңкті шауқарғалар ұшып жүреді. Олардың тұмсықтары ашық лимон түсті бо-
лады. Бұл альпілік сары тұмсықты шауқарғалар – биік таулы құс, тамаша ұшады, 
қырағы және сирек болады. Олар биік жартастарға ұя салады. Оларды Алтайда табу 
қиын. Тек бір рет екі шауқарға балапаны отырған ұя көріп қалдым. Олар тасты үйлерінен 
кетуге дайын болды. 

Шауқарғалармен бірге белдеуі ақ немесе шығыс азиялық сұр қарлығаштар ұшып 
жүреді. Олар Оңтүстік-шығыс, тропикалық Азияда және ірі қалаларда кездеседі. Биік 
ғимараттар – сарайлар, католик шіркеулерінің мұнаралары шатырларының астында ұя 
салады. Неліктен олар жылы жерде емес, қалың тұман қаптаған, суық қар жатқан және 
мұзды жел соғатын белдеуде өмір сүреді? 
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Суда жүзетін құстар сирек кездеседі, олардың ішінен тек қара-ақ үйректі, сұр үйректі 
кездестіруге болады, олар шөп өскен жағалауы бар көлдерде мекендейді. Жағалауда, 
сонымен қатар қара балшық шыны, тасымалдаушыны, қаратамақ тор ғай ды көруге болады. 
Олардың қасында кейде солтүстік теңіз өкілдері – қалтқықұстар мен құмдауықтар 
ұшады. Бәлкім, Алтай тундрасының табиғаты туған Солтүстік аймақты есіне түсіретін 
шығар.

ТАУ АСЫЛ ТАСТАРЫ 

Мәңгі қар жамылғысы мен ұсақ мұздықтар жаз бойы көлеңкелі тау  бөктерлерінде 
жатады, терең тесіктерде тығылып, кейде жартастарға «ілініп тұрады». Қар ұзын 
шаңнан сұрланған тілдер тәрізді орманның жоғары шекарасына дейін созылады. Тек 
Алтайда ғана – Иван жотасында солтүстік бөктерде қар терең жатқан үлкен емес 
аңгарлар бар. Жасыл орман алқабында қарлы дала көрінісі – бұл осы географиялық 
белдеуде кездесетін ерекше құбылыс. 

Омбы қар жаз бойы сақталады, мысалы, У-тәрізді шатқалда Риддерге қарама-
қарсы Алешкино жырасында 1 600 – 1 700 метрге дейін омбы қар жатады, бұл 
қардың төмен шегінен әлдеқайда төменірек. 

Қар бүршіктері альпілік белдеудің 
гүлденген шөптері арасында кездескен 
кезде ерекше әдемілік көрініс береді, 
олар бірден еріп, олар еріген жерлерде 
шөп қаулап өсіп, гүлдене түседі. 

Осылайша жаз бойы алғашқы суық 
түскенге дейін «өліп бара жатқан» қар 
дақтарын көруге болады, олар ашық ал 
қызыл алтай шоқ гүлдері мен нәзік 
көгілдір түсті безді шөмішгүл, жыланбас 
жалбыздың қою көк шәлдері арасында 
еріп жатады. Кейде Алтай шегіргүлдердің 
күлгін түсті сақиналарында мерт бола-
ды... Жиі жағдайда жаздың аяғына қарай 

ұсақ қар бүршіктері мұндайға шыдамай, жоғалып кетеді… Олардың орнына кеш 
гүлдейтін жеңімпаз шөптердің жайылымдары пайда болады. Алайда олардың сай-
рандауы ұзаққа созылмайды, кеш ұзамай тамыз айының ортасынан бастап тау 
шыңдарына алғашқы қар жауады. Алғашқы қар барлаушы тәрізді келеді де, кетеді, 
алайда олардың ауыспалы мерзімі қысқа болады: қыркүйектің алғашқы күндері келесі 
көктемге дейін тау шыңдарын мәңгі қар сілемдері жабады. 

Әдетте қар жамылғысы осы аймақта орманның жоғары шекарасынан биігірек 
жерде жатады. Бұл батыс Алтай климат жағдайының тағы бір ерекшелігі: бұл жерде 
күңгірт қарағай орманынан шығып, омбы қарға малынып кетуге болады.

Сіз білеСіз бе:
Тек қана Батыс Алтайдың 
астыңғы шекарасы мәңгі қар 
астында жатады, кей жерлеріндегі 
белдеулерінде орман бар. Бұндайды 
Крестовой тауындағы Иванов 
шыңынан көруге болады, Алеш-

кин сайындағы У-тәріздес келген 
шатқалда, сол сияқты Холзын 
жоталарының батыс жағындағы 
аяқталар  тұсында.
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ФЛАМИНГо СИЯҚТЫ АЛ ҚЫЗЫЛ

Алтай ақ шыңдарында қар жамылғысына қатысты ғажайып құбылыстар болып 
тұрады. Бұл жердегі қар басқан далалар көлге ұқсайды, олар тау шыңдарының ең 
әдемі нышаны. Альпілік шөптесін өсімдіктері қаулаған алқаптар тәрізді қар жамылған 
шыңдар да өз сұлулығына ие. Қарды бақылап бағатын болсаң, көптеген жаңалықтар 

Оңтүстік Алтайдағы кіші Берел өзені бастауының жанындағы кіші берел 
мұздағындағы түрлі түсті қар
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ашуға болады, әртүрлі тәулікте қар әртүрлі бола түседі. Таңертен ерте алғашқы күн 
сәулелері аясында қар ал-қызыл, түстен кейін қынап тәрізді ақ, күн батқан сәтте 
тынық күлгін түске боялады. Күн таулардың күлгін буында жоғала бастаған кезде 
кеш батқан сайын қар жамылғысы көгілдір немесе көк түске ие болады. 

Ақ Үлбі үстіртінің жұмақ даласында маусым айының алғашқы күндері бұл 
биіктерге жылы ауа-райы орнаған кезде түнгі уақыт әлі суық болып тұрады, суық 
болатыны соншалық, түнде шыныаяқта қалып қалған су түбіне дейін мұз болып қатып 
қалады. Осы кезде, яғни салыстырмалы түрде жылу орнаған сәтте, мен ерекше 
құбылысқа тәнті болдым: алқап алқызыл түске боялды, балқарағай мен самырсын 
ағаштарымен және тау шыңдарымен қоршалған алқапқа орасан зор фламинго 
құстарының үйірі келіп қонғандай көрінді. Қар жамылғысы алқызыл болып жанып 
тұрды. Оның бетіндегі іздер де алқызыл, қарды қағып қалсаң, ол да алқызыл, жас 
алмаға ұқсайды. Бірнеше күннен кейін алма пісіп, жетіле түсті, бояуы қоюланып, 
күңгірттене түскен сияқты. Әсіресе күн батқан сәтте қар ерекше ашық бола түсіп, 
оның қабаттары ішінен жылтырап көрінеді. Осындай «гүлденген» қар жамылғылары 
жаз басында Белуха тауының етегінде жатады. Уақыт өткен сайын және балдырлар 
қартайған сайын қар жамылғысы қоңырланып, ластанған кір түске ие бола бастайды. 

Кавказда орын алған қызыл және алқызыл түсті қар жамылғысының сипаттама-
лары бар. Өткен дәуір кезеңінде мұндай «қанды» түске боялған қардан адамдар 
қорыққан екен, олар ол жерде жын-шайтан бар десіп, қадам баспаған екен. 

Түрлі түсті қардың өз құпиясы бар екен, оны ботаниктер шешкен. Түске боялудың 
себебі – шағын балдырлар – қарлы хламидомонада екен, ол қар еріген кезеңде 
қарқынды дами түседі. Балдырлар үшін ылғалдың көп болуы олардың дамуы үшін 
қолайлы орта болып табылады, олар дами түсіп, ақ қар жамылғыларымен айқасып, 
оладың жерін тартып ала бастайды да, қарды өз түсіне бояйды. 

Қар бүршіктерінің алқызыл және қызыл, сары, жасыл, қоңыр және қара түсті 
бола алатынын саяхатшылар біледі. Қардың басқа түстерге боялуы сияқты ерекше 
құбылыстар Арктика мен Антарктикада кездеседі. Мұндай құбылыс биік таулары 
бар басқа жерлерде де кездеседі. Балдырлар ұзақ уақыт өмір сүрмейді, «алқызыл» 
қар жамылғысын жиі көруге мүмкіндік бола бермейді.

ТУНДРАДА КЕЗДЕСЕТІН АҚ АЮ

Біздің аймақта суық Заполярье тундрасынан келген қоныстанушылардың кездесетіні 
бізге мәлім. Бұл мысалы альпілік арника, беті домалақ қайын, карликті тал, қияқөлең 
өсімдіктері өседі, құстардан солтүстіктің жергілікті мекендеушілері– ақ және тундралық 
шіл, кәдімгі шекілдек және кейбір солтүстік балшықшы құстар мекендейді. Олар бұл 
жерде жаз бойы өмір сүреді. Еріксіз бір сұрақ туындайды: осы жерде неліктен ақ аю 
мекендемейді? Еш қалжыңсыз, шын мәнінде.. 

Ақ Үбі үстіртінде жоталар тоғысатын жерде қоңыр аюлар көптеп мекендейді. 
Олардың түсі қара, қуқыл сары, сабан түсті болып түрленеді. Кейде мойындары, кеуделері 
ақ түсті, табандары күңгірт болып келеді… Аюлар жалғыз, жеке түрде, кейде 2-4 аю 
болатын отбасымен орман кезіп жүреді. Жазда олар альпілік жайылымдарда, тундраларда 
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қорек тауып жүреді, сондықтан оларды тайгада емес, осындай ашық жерде көруге бола-
ды. Бір күні біз 1972 жылдың күзінде Қара түйін маңында нағыз аюлар мекендейтін 
орын таптық – яғни, тундрада аю қазған жерлерге тап болдық. Аюлар қысқы апанға 
жату алдында альпі тиынтағының тамырларымен қоректенген көрінеді. Олар сәуір айын-
да апаннан шыққан кезде де сол өсімдік 
тамырларын қорек етеді. Орманда әлі 
омбы қар жатыр, аюлар болса, олар тау 
шыңына шығып, сол жердегі жайылымдар-
да қорегін іздейді. Осы жерде 1972 жылы 
балуан ана аюмен кездесу болды. Оның 
жанында қонжықтар бар еді. Жас қонжық 
аппақ түсті болды, дәл сол «Умка» 
мултьфильміндегі қонжықтың өзі. Сондай 
ақ түсті аңдарды альбинос деп атайтын еді. 
Бұл өте қызықты дерек. Алайда бұл 
оқиғаның жалғасы бар, үш жылдан кейін 
аңшылар осы жерлерде ересек «ақ аюға» 
тап болыпты. Бұдан бес жылдан кейін ту-
ристер арасында ақ аюлардың отбасы жүр 
деген қауесет тарайды, туристер оларды 
бейнепленкаға түсіріп алса керек. Алайда 1980 жылдардың басында Алтайдың 
қазақстандық аң аулау бөлігінде тұяқты аңдарды вертолеттен есепке алу барысында «ақ» 
аюларды іздеу еш нәтиже бермеді. Бұдан кейінгі жылдары олар туралы ешқандай дерек 
табылмады. Ақ түсті аюлардың жоғалып кетуінің себебі аңшылар немесе браконьерлердің 
ісі болса керек. Ондай аңға қалай аңшылық етпес – оның түсі ақ қой!

ӘЛЕМНЕН БЕЗГЕН ТАУДЫ МЕКЕН ЕТТІ

Бұл тақуа тауқұдіреті отбасына жататын орман маңқысы сияқты балшықшы құстардың 
бірі. Бұл жұмбаққа толы құстар түрі, олар алғашқы өмір салтының және ұлы Азияның 
таулы аймақтары төңірегінде таралу құпиясын сақтай білген. Әлемнен безген тақуаның 
мекен ету ареалы орманның зор таулы аймақтарын қамтиды, олардың ішінде: Гималай, 
Қытайдың көптеген тау жоталары, Саян, Яблоновый және Становой жоталары, сондай-
ақ Камчатка мен Алтай, Саур (мүмкін Тарбағатай), Тянь-Шань таулары. Ол мекендейтін 
жерлер субальпілік және альпілік тау белдеулері, сондай-ақ тайга орманы жоғары 
белдеулерінің шекарасы болып табылады. Олардың ұялары аз мөлшерде табылды, 
ғаламшарға шаққанда оннан астам ғана. Сондықтан олардың Палеарктикалық аймақтағы 
таралуы туралы ақпарат тек жалғыз түрлерін негізінен қысқы кезеңде кездестіріп қалуға 
ғана саяды. 

Тақуа – кәдімгі тауқұдіреттің, маңқының, орман маңқысының, азиялық тауқұдіреттің 
ең жақын туысы. Алайда ол аталғандардың өмірі аясында – ең жексұрын фигура. Бұдан 
бұрын ол бұл көрсеткіш бойынша Солтүстік жарты жер шары негізінде біріншілердің бірі 
болып табылады. 

Сіз білеСіз бе:
Құрлықтағы жануарлардың ішін-
де аюдың иіс сезу қасиеті өте 
жақсы дамыған, ол ізді иіскеп та-
батын иттердің иіс сезуінен жеті 
есеге артық дамыған. Олардың 
мұрын қуыстарында миллард 
жүйке талшықтары орналасқан. 
Олардың ішіндегі иіскеуден ақ 
аю  «чемпион» болып табылады: 
олар түлендердің иістерін 4-5, ал 
ұрғашылары 40-50 шақырымнан 
сезіп  қояды. 
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Тақуа – өте сирек кездесетін жасырын, түнгі өмір сүретін құс түрі, оның осындай 
өмірі оны мұқият зерттеу үшін мүмкіндік бермейді. Ғалымдардың көптеген жауаптарына 
жауап бермейтін осындай өмірбаяны бар құпияға толы жануарлар түрі жерімізде аз 
қалды. Ал ол болса, әлі күнге дейін жұмбаққа толы құс түрі. Дегенмен құс түрі ретінде 
ол 1831 жылы танымал дүниетанушы ғалым Ходсон Непал және Гималай тауларында 
кездестіріп, сипаттаған болатын. Алайда бұл құс, міне, 200 жылдай әлі күнге дейін құпия 
болып отыр. Жиі жағдайда мұның себебі оның шектеулі жерде ғана мекендейтін, саны 
аз және өте сақ жануарлар түріне жататынына байланысты болады. Алайда тақуа туралы 
бұлай айта алмайсың. Ол кең ареалды мекендесе де, кездейсоқ ғана кездесіп қалады. 
Бұған қарамастан ол көптеген танымал және аты шыққан әйгілі құстар арасынан орын 
алды. 

Оқшау өмір сүріп, ешкімнің, әсірсе адамның көзіне түспеу мүмкіндігін іздейді. 
Тақуа өткен өмірмен тіршілік етеді, ал болашақтан ол үміт іздемейді, өзіне және өзі 
сияқтыларға ертеңгі күн аясында орын жоқ деп есептейді. Ол қас қарайғанда, не түнде 
ояу жүреді, ал күндіз тығылып, жасырынады. Осыған байланысты ол өзінің әйгілі туы-
стары – тақұдірет, маңқы, жылқышының қасында белгісіз бұлыңғыр дақ болып қалып 
отыр. 

Иван, Линейский мен Холзын жоталарында орманның жоғары жағында мекендейді, 
ол жерде суық пен желден мүжілген соңғы ағаштар альпілік жайылымдарға шығады не-
месе тундрада қар бүршіктері маңында қоныстанады. Мұндай қоныс жерлерін ол жәйдан 
жәй таңдамайды, бұл жерлер балапандар шыққанда, олармен бірге орын ауыстыру, олар-
ды тамақтандыру үшін қолайлы. 

Олардың бір ғана ұясы Қазақстан ауқымында ғана емес, бұрынғы Кеңес одағы 
аумағында 1972 жылы Иван ақ жотасында Үш ағайындылар шыңында табылды. 
Жұмыртқаны басқан құс ұяны тауып алмасын деп, оның иісін бұзуға тырысып, ұяны 
тезегімен былғаған. 

Бұдан кейін Батыс Алтай қорығында Жұмақ алқабында тағы екі ұя табылды. Тағы 
да Холзын жотасында теңіз деңгейінен 2 200 метр биікте құстар отбасы – ұрғашы мен 

Ұяға жұмыртқа салу және тау маңқысының, немесе тақуа тауқұдыретінің 
балапаны
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екі балапан табылды, балапандардың түгі арасынан қауырсындары пайда бола бастаған. 
Олар жартылай еріген қар жамылғысы шетінде қысқа бойлы самырсында отырды. 

Бұл очеркте балшықшы құстың осы құпияға толы түрі туралы алғаш рет айтылды. 
Еске сала кету керек, тек Батыс Алтайда ғана бұл құстың 300-ден астам түрі тіркелген. 
Мұндай алуан түрлі құстар түрі ішінде тақуа құсына неліктен ерекше назар қойылып 
отырғаны түсінікті болады. Өйткені, бұл құс түрі аз зерттелді, оған себеп бұл құстар си-
рек кездеседі, кездесіп қалған кездің өзінде оны тек 10 секунд ғана көруге болады. Ол 
тауқұдірет сияқты жақын жерден кенеттен, кейде адамды үркітіп, күтпеген жерден ұшып 
шыға келеді. Пружина тәрізді үш метрге дейін алыс атылып, қарқынды ұша жөнеледі де 
«кжъяк-кжжъяк…» деп айқайлайды. Тақуа атылған оқ тәрізді самырсындар мен 
балқарағайлар арасымен оңай және қарқынды бұлтарып, қас қағым сәтте жоқ болып 

кетеді. Өзінің туыстарына – тауқұдірет, орман маңқысы, азиялық тауқұдіретке қарағанда 
ұшуына көз тіктірмей, бірер секунд ішінде ғана көзден таса болады. Ол төмен ұшады. 
Ағаш бұтақтары арасымен оңай бұлтақтап ұшып, өзіне қолайлы жерге қарай «құлайды». 
Алайда оны қайта ұштыру қиынға соғады. Кейде ол отырды деген жерді толығымен 
іздеп шығасың, ал ол жоқ болып кетеді. Тек күзде ғана олар батпақтар, бұлақтар мен 
ескі орман жолындағы шалшықтар жағасында пайда болады. 

Тақуа, немесе тау құдыреті
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Жоғарыда сипатталған балшықшы құстар түрі Жұмақ алқабында өмір сүреді, олар 
кездескен кезде бір-біріне ұқсас болады және табиғи жағдайда бірдей әрекет жасайды. 
Оларды ажырату қиын. Қайсысы ұшты, қайсысы отыр екенін анықтау оңай емес, оны тек 
тәжірибелі орнитолог ғана жасай алады. 

Өз туыстарынан тақуа ірірек келген көлемімен және ормандардың жоғары шекара-
сында мекендейтінімен ерекшеленеді. Мекендейтін жерлерде ол самырсындардың 
бұтақтары жатқан, тастары шығып тұрған, топырағын қарағай басқан ашық алаңқайларды 
таңдайды. Бұл жерлер бұлақтар, қар жамылғысы немесе еріген шалшықтар маңында 
орналасуы тиіс. Сирек кездерде қысқа шөпті альпілік жайылымдарда мекендейді, ол 
жерде азиялық тауқұдірет ұя салады. Дегенмен тақуа бұлақтар арқылы жұмсарған жері 
бар орманды тіршілік орталарын ұнатады. Жұмсақ жер топырағында олардың тұмсықтары 
шоқыған тесіктер көрінеді – олар ылғалды жерден құрттарды, дернәсілдерді, жәндіктерді 
оңай алып шыға алады...

Тау маңқысының мекендейтін жері – биік жоталар, ол жерлер жазда өте суық бо-
лады, ал күзде жиі жауын жауып ауа-райы суи түседі. Бұл жерде апталап ұсақ жауындар 
жауып тұрып алады, ал таңертен таң атысымен қалың тұман басқан тау бөктерлерінен 
ауыр бұлттар көтеріліп, ери бастайды. 

Осындай жерде болмаған, бұл биік таулы жерлердің кештері мен түндерінің суығын 
сезбеген адамдар ол көріністерді көзіне елестете алмайды, жоталарға көк қараңғылық 
түскен кезде, сирек ормандар мен тас үйінділерін жамылған алқаптар, бөктерлер қара 
түнекке батқанда әнші барылдақ торғайдың және қызыл мойын бұлбұлдың мұңға толы 
әні өшеді. Жылдам өтетін минуттар ерекше уайымға ұласады. Бұл кезде Жұмақ алқаптың 
өзендері ғана сылдырлап, толық тыныштық орнайды, қараңғылықта әрбір ағаш түбі мен 
тырбиған ағаш алаңқайда тоқтап тұрған аюға, немесе бұғыға ұқсап қалады. Қап-қараңғы 
Қара Үбі жақтан бірнеше рет еліктің еркегі аюдай ақырып қалады. Аң дауысы соншалықты 
қатты және үрейлі, бұл елік екенін білетін адамның да үрейі қашады. Бір мезетте 
тыныштық орнап, қара түнек тау мен аспанды жасырған кезде кенеттен алыстан зарлы 
«Ка-га-гааа! Га-а-ах!» деген айқай үнсіздікті қақ жарып, бойыңды шымырлатып жібереді. 
«Бұл кім екен?» – деген сұрақпен ұйықтай алмайсың. Тағы бірер уақыттан соң түңгі 
құпия айқай иесінің зарлы дауысы қара самырсындар жақтан, не алыстағы ай жарығына 
шомылған жартасты шыңдар жақтан естіліп қалады. Бұл күңгірт түкпірде сондай дауы-
сты естігенде жүректе түсінбеушілік орнайды. Дауыс иесінің кім екенін білгің келеді. 
Міне, тағы да самырсындар үстінен, қар жамылғылары үстінен «Ка-га, ка-гаа-а-х!» де-
ген естілді. 

Тек біраз уақыттан кейін бұл дауыс тақуа құстың дауысы екенін білдім, олар со-
лайша о дүниелік дыбыс шығарып, біріне бірі дауыстайды екен, оларды естігенде 
ұланғайыр ғасырлар қас қағым сәтке айналғандай, сиқырлы сезімге енесің. Қараңғылық 
пен суық, көгерген иісі бар шөп пен бұтақтар, сұр түсті гранит жартастар арасында сол 
дауысты естігенде толық жалғыздық сезіміне бөленесің.

Үнсіздік орнап, қара түнекті қаққа бөлген от шыртылдайды. Самырсын бұтақтары 
өрт жалынына өртеніп, қараңғылықпен дауласып жатыр – өрт жалындары қара түнектің 
суық қабырғасын жалап жатқандай көрінеді. Самырсындар мен балқарағайлар арасынан 
биіктен жұлдыздар шоғы жарқырайды, олардың жарығы тынығып қалған жартастар мен 
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қарларға түсіп тұр… Тау шыңдарынан ескен салқындық алқапқа толық жайылды. Өрт 
құтқарады: қолыңды жалынға созып, арқаңды, тізеңді жылытасың... 

Осы сәтте басқа құстар ән салмай, ұйықтап қалғанда, жұлдыз жарығына шомылған 
түн алаңына әнімен және биімен құпия балерон – тақуа құс шығады. Енді бүкіл осы әлем 
мұздықтан кейінгі дәуірге толықтай оның қолында: ол – таулардың күңгірт көлеңкесімен 
қоршалған, самырсындары, жартастары мен қарлары ұйқыға кеткен осы жердің қожайыны, 
ол жұлдыздар бейнелеген көлдердің түн ұйқысын күзетуші. Жұлдызды қорымдар тынық 
түнде төмендеп, көк және қызғылт сары түсті шоқ болып жанады. Әр жақтан жұлдызды 
Құс жолы биігінен кей кейде тақуаның адам танығысыз айқайы естіліп қалады… Егер 
адам баласының өмірі сол құстар сияқты ежелден өмір сүрген болса, бәлкім, мен олардың 
таулы түн үнсіздігі арасында айтқан құпияларын түсінуші едім. 

Менің білуімше, олар өздерінің ата-бабалары мыңдаған жылдар өмір сүрген жерде 
ұшып жүреді. Қазірдің өзінде олар ата-бабалары сияқты бұл жерге зарыққан 
бәсекелестерінен өз құқықтарын дауламақшы. Әрбір тентек осы ісін өзінің ұзын тұмсықты, 
жасырынған және оқшауланған жұбы үшін тыңдырып бағады. 

Ол – жалғыз ғана түсінетін жан, ол оның ісің бағалап, оған өз махаббатын сыйлай-
ды. Мен үнсіздікке құлағымды түре отырып, аңызға айналған Тақуаны мәңгі қар 
жамылғысы үстінде тұрғанын елестеткенде, оның көгілдір Юпитер жұлдызының сәулесі 
түскен жарқыраған көзін көргендей боламын. Осы ойдан туған қиял әсерінен мен ежелгі 
дүние өмірінің табынушысына және осы қайратты құстардың дос-серігіне айнала түскендей 
боламын. 

Тауқұдіреттер орман үстімен ұшып бара жатқанда, менің құлағым олардың жеңіл 
қанат қағысын естіп қалады, ал бұдан кейін олар қатаң сайтан дауыспен: «Ка-га-ау. Ка-
ау!» деп айғай салады. Түн ортасына дейін әр жақтан зәре ұшыратын дауыстар естіліп 
тұрады. Жартастар дауыстарды ала сала, оларға жаңғырықпен жауап қатады. Олар са-
мырсындар арасында ұшып, «қара орман» артында жоқ болып кетеді… Таң атқан кезде 
таң сәрісі өшкенге дейін, әр жақтан қайта қайта «Кешкі сәреге дейін!» деген қош бол 
айтысқан дауыстар естіледі. 

Әрқашан, Жұмақ алқабына келген сайын мен түн уақытын тосып, тақуа құстардың 
сайтандық сайран салуы кезінде дауыстайтын айқайын есту үшін тағатсыздана күтумен 
боламын, содан кейін өткен ғасыр жаңғырығы сияқты айқай дауыстарға тәнті боламын. 
Кейде бір ой келеді: «Бәлкім, мен өзім солардың рухынан жаралған шығармын, 
мүмкін менде таулы түнде орман үстінде ұшып, жартастар мен қарлар арасында 
самғаған болармын?» Менің жүрегімнің түкпірлерінде тайга мен батпақтар, қарлар мен 
тас үйінділері үстінен билігім бар сияқты сезім ұялады, олар менен ешкім тартып ала 
алмайтын – үнсіз жұлдызды аспанға ғана бағынады емеспе деген ойға шомдым. Мүмкін 
осы дүниенің барлығы тақуа құсқа сияқты, маған да тиесілі болар, әйтпесе, неліктен мен 
осы жерде, адам арасынан алшақ, осы шалғайда отырмын. 

Күйлеу кезеңі тақуа тақұдіреті құстары үшін қар ери бастаған кезеңде басталады. 
Осы жерлерді жасыл басқан сәттен бастап тақуалар жұптарға бөлінеді, дегенмен еркек 
тақуа мен ұрғашы бірге болмайды. Осы «қапырық» жыл мезгілінде, күндіз, энергия 
жиналған сәтте жасырын «монахтар» эротикалық қиялға беріліп, жерден жоғары атылып, 
ұшып, ағаштарды бойлай самғайды. Бұл жақын жерде ұя салуға қолайлы жер табылғанын 
білдіреді. Шеңбер құрып, ұшқан еркек тақуа құмарта айқайлап қояды. Оның дауысы 
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«шыгыр-жик – шыгыр-жык…» деп естіледі. Бұл қарапайым естілсе де, оның әншілік 
қабілеті зор болмаса да, әсерлі дауысталады. 

Уақыты келгенде – қарағай мен өткен жылғы шөптермен жабылған терең емес 
шұңқырға ұрғашы тақуа барлық тауқұдіреттер сияқты үш-төрт ірілеу келген жұмыртқа 
салады, жұмыртқаның ақ-сары сыртқы қабығында қоңыр дақтар бар, олар жұмыртқаларға 
бұлғанған сипат береді.  Жұмыртқаны тек ұрғашы басатын көрінеді. Ұяны біреу тауып 
алса, оның үстінен ұшып шыққан құс ұяның иісін бұзу үшін оны өз тезегімен бұлғайды. 

Балаларды ата-ананың біреуі ғана тәрбиелейді, ол да ұрғашы сияқты. Алайда, мүмкін 
еркек тақуа да тәрбиелеу ісіне қатысуы мүмкін. Көріп тұрғанымыздай, бұл мәселеде 
толық түсіністік қажет. Дүниеге келген кішкентай тақуалар – нәзік жандар, олар жирен 
қызыл түсті «түкті», көздері үлкен, күңгірт дақтары – нүктелер, сызықтар, жолақтар, 
үтірлері бар… Олар иероглифтермен көмкерілген жұмсақ ойыншықтарға ұқсайды. Сыртқы 
терісі арқылы қарағай мен сарғайған шөптер арасында көрінбей қалады. 

Ата-ана қауіп төнген кезде: ұядан бөтендерді алыстату үшін қолынан келгенін жа-
сайды, жаудан екі-үш метр алшақ жерде неше түрлі әрекеттер жасайды: жаралы құсқа 
ұқсауға тырысып, аяғын салбыратып жүреді, немесе қатты айқайлап жерге соғылады. 
Кейде ұрғашы бүйіріне құлап, «соғылған» қанаттарын қағып, тілін шайнағандай үрейлі 
кейпімен «кжж-жа-а…» деп айқайлайды..

Тақуа – алтай таулары мен ормандарының дәуірлік аңызы. Оның бұл жерде болуы 
экологиялық туризмді дамытуға үлесін қосуда және ғаламшардың сирек құстарын зерт-
теу бағдарламаларында ғылыми серіктестіктер құруға ықпал етеді. 

Тақуа өмірінің тағы бір ерекшелігі: қыс келген кезде тауқұдірет тұқымы бір құс 
қалмай, жылы жаққа – Азия, Африка мен Америка тропиктеріне ұшып кеткен кезде, 
тақуа, керісінше, қыс алдынан шығып, сібір аяздарынан қорықпай, таудан өзендер 
алқабына және мұз болып қатпайтын бұлақтарға – солтүстікке қарай түседі. Қыс бойы 
жалаңаш аяқты құс буырқанды бұлақтар мен өзендердің таяз жерлерінде су кешіп жүреді. 
Олар мұз болып қатпайтын, мұз жылымдары қалқып жүретін өзендерде де кездеседі. 
Жауын кезінде мұзды шатырлар астына тығылады, аязда буланып жатқан су маңында 
«жылынып», сол жерде жыртқыштардан қорғанады. Қоректенген кезде тақуа су түбінен 
балдырды алып шығып, оны тасқа жайып, сушылқара құс сияқты сол балдырдан ұсақ 
ағзаларды, дәндерді жинайды. 

Аз зерттелген сондай сирек құсты бақылауға арналған очеркті аяқтай отырып, Батыс 
Алтай қорығы Қазақстандағы орнитологиялық зерттеулер жүргізу үшін ең қолайлы және 
болашағы зор жер болып табылады деп айтуға болады, өйткені, бұл жерде сол ерекше 
құс ұялайды, ол құс біздің өңірімізде сол түр биологиясын зерттеуге қолжетімді болып 
табылады. Бұл – қорыққа болашақта жүргізілетін орнитофауналық зерттеулердің басым 
бағыттарының бірі.

БИІК ТАУ «ӨМІРІНЕН» АЛЫНҒАН ЭТЮД

Батысқа қараған Алтай тауларының етегінде ылғалтасушы бұлттар көп – деуші 
дейді кәсіби синоптиктер. Сол себепті бұл аудан бұрыңғы Кеңес одағының бүкіл азиялық 
бөлігінде өте ылғалды болып саналады. Орта биіктік немесе тау етегіне қарағанда, 
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далалық жерді ескермегенде, Алтайдың биік таулы аймағына жауын және қар түріндегі 
ауа-райы тән. Қара түйін, Тұрғысын, Кіші Үлбі, Қара және ақ Үбі бастаулары, Борсық 
өзені маңында жауын-шашын мөлшері жылына 2 200 миллиметрге дейін, мүмкін 2 500 
миллиметрге дейін де жетеді. Бұл біздің ендік үшін өте көп және осында жұмыс 
істейтіндерге (мұнда ауылдар жоқ) қолайсыз болады. 

Атлантика жағынан батыстан келетін бұлттардан басқа, жауынды көбейтетін басқа 
да себептер бар. Бұл сызба өте қарапайым. Әдетте жауын үш тәулікке дейін немесе апта 
бойы созылады. Ауа температурасы күрт түседі, түнде жеңіл қатқақ орнап, күзге дейін 
ұзақ жаңбыр жауады. Бұлттар тау бөктерінде қалқып, жартастарға жабысып, 
самырсындардың жоғары бұтақтарына шырмалады… Ешнәрсе көрінбей қалады. Көңілсіз 
көрініс. Бұл кезде құстар сайрамайды, ұзын шөп арасында жүру мүкін емес, дәл су жал-
дап жүргендей боласың. Бірнеше қадамнан кейін – киім толығымен су болады, етік іші 

суға толады. Арқаға жатып, етікті шешіп, суды төгуге тура келеді. Осылайша қысқа 
үзілістермен апта бойы жалғаса береді… Бүкіл әлем суға толып, тоңып қалған сияқты 
көрінеді. Самырсындардан үнемі су ағып, палаткалар су болып, «төсектен» үнемі суды 
қағып сілку қажет. Су төсектен тұрып, от қасында киім мен аяқ-киімді біраз құрғатып, 
қайта жатасың.

Бу мұндай ауа-райы кезінде жоғары көтерілуге бата алмай тұрғандай, төмен жерде 
жер үстімен қалқып, шөпке шырмалады. От жағу қиынға соғады, тек самырсындар 

Күздің басы. Жерұйық алқабы (теңіз деңгейінен 1900 м биіктік)
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астында жатқан түсіп қалған қарағай бұтақтары ғана құтқарады. Қайың қабығын жинай-
ын десем, бұл биіктікте қайың болмайды. Алайда, барды қанағат тұту қажет. 

Қанша рет болған жәйт, түні бойы жауған жаңбыр таң атқан кезде басылып; ауа 
температурасы күрт төмендеп, 1 900 мет-
рден жоғары бөктерлерде жаңа түскен қар 
жамылғысын көресің. Қызық көрініс көз 
алдыңда: қар басып қалған гүлді алаңқайлар, 
ал құстар ұяларында қорек сұрап, 
шиқылдаған балапандар. Самырсын 
бұтақтары қар жамылғысының салмағынан 
ілініп тұр, шөп қар астынан көрінбей қалған. 
Мұз дәуірі оралып, тіршілік атаулыға 
ақырзаман келген сияқты көрінеді. Тек 
өзендер ғана буырқанып, тас кесектерінен 
секіріп, тамшыларын шашыратып ағып та-
сып жатыр. 

Осы алқаптарда, Ертіске жақын 
далалық бөктерлерде шөп қаулап өсіп, гүлдеп тұрғанына, көбелек ұшып жүргеніне сену 
қиын. Ал осы әлем төбесінде ашық күн қыздырып, жылуын шашып тұр. Күн болса, ол 
жайған қолын бетіне апарып, тәубе етіп жатқан мұсылман сияқты жатқан қарға қолын 

Алғашқы қар

Сіз білеСіз бе:
Ауа райын болжау жағдайы 
негізінен екі аптаға ғана тиісінше 
сәйкес келеді. Ауа райы болжамы  
мерзім ұзарған сайын нақты бол-
май шығады.  Бес тәулік өткен 
соң ол кәдімгі эмпирикалық болып 
қалады да, халықтың ауызындағы 
әңгіме күшіне ене  бастайды: 
«Әжелер айтқан: жаңбыр жауады 
немесе қар...» деген сияқты 
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созып, бір сәтте мұзды жамылғыны сыпырып алып тастайтындай көрінеді. Жәндіктер 
жоғалып кеткен кезде және ұяларда аш болған балапандар сары тұмсықтарын ашып, 
шиқылдап жатқанда, сондай нәзік шымшықтар – көктекелер, барылдақ торғайлар, 
бұлбұлдар осы жерде қалай өмір сүретініне таң қаласың. 

Алайда, кейде басқаша болады – таң атқанға дейін жауын тоқтайды. Таңертен 
аспан ашық, күн жарқырап тұр. Шөп түскен шықтан жылтырайды. Қысқа мерзімді, әрі 
тұрақсыз өмір салтанаты басталады. Таулар құстар сайрауына толып, жуынған жасыл 
шөбімен жайнап, гүлді алқаптарымен жанып тұр. Сұлулықтан тынысын тарылады! Алы-
стан ондаған километрге дейін барлығы айқын көрініп тұр. Жаңа қар жамылған тау 
шыңдары мен орман бастары өте жақын болып көрінеді. 

Осындай сәттерде танымал шетелдік табиғат зерттеушісі, жазушы Давид Этинбороның 
сөздері есіне түседі. Оның айтуынша джунглиде болып көрмеген адам, бұл ғаламшарда 
өмір сүрген жоқ. Осы алысқа көз жіберіп, оның айтқан сөздерін жалғастыра түсіргім 
келеді: биік тауда болып көрмеген, осы таңғажайып бояулар мен табиғат сұлулығына 
тәнті болмаған адам туған жерін білмейді..

ЖАУЫН-ШАШЫН АйНАЛЫМЫ

Бұлттар тізбегі алыс жерлерден келіп, суық тау ауасымен тыныс алып, әбден 
қаныққанда, ауыр жүктен құтылғандай жауын болып жауатыны әдеттегі ауа-райының 
сценариі. Алайда эмигрант-бұлттар Атлантика жағалауынан келмей қалатыны да болады. 
Ол кезде күн сайын таңертен төбеде аспан емес, Құдайлар поэмасы – ұшы-қиыры 
көрінбейтін, мұнтаздай таза көгілдір тұңғиық... Бөктерлер мен алқаптар ақ киіз астында 
тәрізді тұманға оранып жатыр. Түн ішінде аспан салқындап, тұман түскен. Күңгірт тайга 
мен ақ тау шыңдары аясында ақ-қара түсті ғажайып әлем мен ұлылық таң қалдырады. Таң 
атқан кездегі ерте уақытта суреттер көз алдында өзгеріп сала береді: тұмандар қалқып, бу 
сияқты ери бастайды. 

Күн қыздырып, күртешені шеше бастайсың... Алайда сағат он бірлерге таяу күн 
сәулесіне шомылған тау шыңдары үстінде 
ақшыл бу бағаналары пайда болады. Әрбір 
тау шыңында біреулер от жағып жатқандай. 
Бұл күнге қыздырынған ылғалды бөктерлер 
буланып жатыр. Тағы жарты сағаттан кейін 
– әр тау шыңы үстінде жіпсіз байланып 
тұрған сияқты бұлттардың күмістей тізбектері 
пайда бола бастайды. Олар әрбір шыңға ди-
рижабльдер тәрізді байланып тұрған сияқты 
көрінеді. 

Енді будақ бұлттардың туындауын 
бақылауға болады. Күн әрбір минут сайын қыздыра түседі, ал бұлттардың түзілу 
жылдамдығы таң қалдырады: бірер сағаттан кейін бұлттар ауырланып, күңгірттеніп, қозғала 
бастайды... Ал сағат екілерде аспан толығымен жабылып, әдеттегі жауын басталады, таңға 
дейін құйып тұрады. Ауа салқындап, булар тұман болып тау алқаптарына жатады да, өз 

Сіз білеСіз бе:
Африканың шөл даласында 
«қызғылт тұман» деп аталатын  
тұман болады. Ол  құмнан мен 
шаңнан құралған, сондықтан да 
күнге шағылысып қызғылт түске 
боялады. Олар негізінен дауылдың 
алдында пайда болады.
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уақытын күтеді. Осылайша осы жердегі жауын-шашын айналымы жүреді. Нәтижесінде 
бұл жер мұхиттар мен теңіздерден алыс жердегі Орталық Азиядағы ең ылғалды жерге 
айналады. Әрине, жергілікті жердегі ауа-райының осындай өзгерісі Таулы Алтай 
тамашаларының бірі болып табылады.

ТҰМАН СУЛАРЫ 

Алтай тауларында жазғы кезде күн сайын жауын жауады, сондықтан бұл жерде 
жоғары ылғалдылық тұрады. Уақытша шыққан күн сәулесіне шөптер, ормандар, тас 
үйінділері шомыла түседі. Түндері ашық, жұлдызды және суық болады. Сондықтан 
таулы аймақтарға тұмандар тән болады, олар түнде тау етегіндегі алқаптар мен бөктерлерге 
түседі. Егер түнде жел болмаса, ал атқан таң аязды болса, тайганы орап тұрған тұманға 
қарап, бұл – не түнек, бу немесе ашық су ма екеніне көзін бірден жете қоймайды. Бұл 
ұзақ жауған жауыннан кейін болатын құбылыс. Сол кезде суық түндерде терең алқаптарда, 
тау бөктерлерінде ақ сүттей жамылғы жайылады. Кейде қар басып қалған сияқты көрінеді. 

Алтай күнгелдісі плантациясы Жерұйық алқабының шалғыны

Жауын-шашын алдында Жаңбырдан кейін
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Қиял сулар қозғалыссыз тұр...Ақ жамылғы үстінен қарағай ормандары төніп, олардың ақ 
түсін бекіте түсетіндей. Ұйықтап қалған 
тұмандар жарасымдылығы сондай ғажап 
көрініс, ақ жамылғының әр жерінен күңгірт 
шырша мен шоқылардың ұштары шығып 
тұрғаны көріністің сұлулығын ымдай түседі. 
Көрініс таңғажайып, ұмытылмас... Тау 
тұмандары дала алқаптарын жауып жатыр, 
бірақ бұл көрініс тек күн шыққанға дейін 
және ауа қызғанға дейін ғана сақталады. 

Күндіз тұмандар оянады: қалыңдай 
түседі, алқызыл түске боялады – сол кезде 
ақ түсті жамылғы алқаптың үстінен жаппай 
төніп тұрады. Інжуше жылтыраған тұман 
көтеріліп, жаңа күн көгінде із-түссіз 
жоғалады. Жарты сағаттай уақыт тұман 
төніп тұрған жерде алқызыл түсті бу қалқып 
жүреді, бірақ ол да аруақ сияқты жоғалып 
кетеді. Барлығы әдеттегі қалпына енеді.. 
Ештеңе болмаған сияқты күйге түседі. 
Күндіз жоталар үстінде бұлттар пайда болады, олардың көз жасы жылы жауын болып 
жауады. Түнде тағы да тұмандар алқапқа түсіп, келесі күнге дейін ұйықтайды

Тұмандағы бұлдыр сулар (Батыс Алтай табиғи қорығы)

Сіз білеСіз бе:
Қазақстандағы ең дымқыл  жер Ба-
тыс Алтайда орналасқан, Тұрғысын, 
Ақ және Қара Үбі өзендерінің  
жоғары жағы.  Мұнда жылына 
жаңбыр және қар түрінде 2500 мм 
су түседі. 1974 жылы ең құрғақ жыл 
болды, биік таулардағы батпақтар 
мен ызасулар кеуіп қалды. Ал, 
1979 жыл ең ылғалды жыл болды  
–  бір жылда 4000 мм жауын-шашын 
түскен. Ең құрғақ орын Аралдың 
солтүстік-шығыс жағалауы болып 
табылады, онда жылына түсетін 
жауын-шашынның мөлшері небәрі 
90 мм.
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ӨТКЕННІң БАСЫ АШЫЛДЫ 

Аспанмен астасып жатқан, қар жамылғысын асынған тау шыңдарымен және жота-
ларымен таң қалдыратын Иван жотасында 1974 жылы – сұрапыл құрғақшылық жылы, 
осы таулар тарихының бір беті ашылды. Әдетте жаз мезгілі кезінде қар жамылған дала-
лар қатты ери бастайды, олардың астынан тас кесектері пайда болады, тас үстінде мүк 
пен карлик талдардың немесе полярлы қайыңның қалдықтары жатыр. Осылайша жылдан 
жылға жалғасады. Алайда осы жылдың жазында күтпеген жағдай болды: біздің ендікте 
климат жағдайының жаңа беті ашылды. Осы жылдан бастап бір айғақ анықталды: 
жаһанды жылыну басталды. Ғалымдар анықтағандай Алтайда жыл сайын қар жұрнақтары 
мен мұздар 5-тен 25 метрге дейін еріп жатыр. Ұсақ қар жамылғылары еріп, таулар 
ашылды. Өзен-көлдерге су беретін, ғасырлар бойы жатқан, қалыңдығы километрге дейін 
баратын қалың қар жатқан солтүстік бөктерлердің қар жамылғысы азая түскен, бұрынғы 
пішіндері мен мұздықтарынан арылған. Олар жайпақ бола түсіп, бұрынғысынша таң 
қалдырмайды. «Ақтар» деген сөздің өзі бастапқы тарихи мәнін жоғалта бастады. Жота 
өзінің бұрынғы ұлы, сұлу, қатал бейнесін жоғалтып, сұр тұске ие болып, ақтар орнына 
оны тас кесектері – «корумдар» жауып жатыр.

Алғаш рет ғасырлар бойы қар жатқан жерлерде жалаңаш тас түрлері көрінді – гра-
нит, тақтатас. Олардың бетінде тіршілік белгісі жоқ – мүк де баспаған.… Енді мұз бен 
қар басқан, тіршілік көзін, күн көрмеген Алтай тау шыңдары жасыл жамылғыға орана ма 
деген қиялға да жол беруге болады. 

Три брата шыңында жататын мәңгілік қар климат жылыған соң жаздың 
соңына қарай жоғалады (Иванов жотасы, теңіз деңгейінен 2 500 м)
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Гранит тау жыныстары ашылды – қызыл, сұр, жолақты, күңгірт түсті олар күнге 
қыздырынып, жауынмен жуылып, біртіндеп мүк басып, басқа альпілік өсімдіктер өсе 
бастайды. Аңдардан бірінші болып оларды өрмекшілер, құстардан – гималай жылқышысы 
мен тундралық шілдер мекендей бастайды.

«РЕЛИКТІЛІК АНоМАЛИЯ» 

Осы жоталар бойында самырсын ормандары климат жағдайлары рұқсат ететін 
биіктік шектерінде орналасқан. Оңтүстік Алтайда самырсындар теңіз деңгейінен 2 400 
метр биіктікте орналасса, Батыс Алтайда – 1 900 метрден аспайды. Ботаникалық 
жұмбақ. Жоғары биіктік шекте өсімдіктер «кәндік» болып өспей қалады. Енді жеке 
бөктерлерде – бұрынғы байлық қалдығы – 2 000 метрден асатын орман тұр? 

Мұндай жұмбақтар Орта Азияның кейбір жерлеріне – Памирде, Тянь-Шанда 
кездеседі… Ботаниктер оларды «реликтілік аномалия» деп атап кетті. 

Бұның біздің ауданымызға тікелей қатысы бар: жотаның солтүстік жағында домалақ 
шыңдар үстінде өткеннің айғақтарына қайшы келетін құбылыстарға куә боласың. Екі жүз-
үш жүз метрден аспайтын биіктікте – ал бұл айрықша биіктіктегі үлкен айырмашылық 
– орманның жоғары шекарасынан биік жерде уақыттан тозып құлаған самырсын мен 
балқарағай бұталары табылды. Мұндай жаңалықтар Аю жолы үстіртінен де табылды, ол 
жерде тасты тундра орналасқан, қиыршық тас, шіл шөбі, қияқ өлең, генциандарды көруге 
болады.

Аю жолы – таң қаларлық жер. Ол тік бұрышты тастармен қапталған Үш ағайынды 
тау шыңынан шығысқа қараған тау 
бөктерінде орналасқан. Ол тау шыңына 
апарады. Әрине, бұл – өту үшін қолайлы 
жер. Жол жақсы «басылған», сондықтан 
алыстан көзге түседі. Оны көру былай 
тұрсын, оны кім «басып» үлгерген деген 
сұрақ туындайды. 

Мүмкін, шынымен де аюлар орманнан тундраға дейін барған шығар, бірақ, бұл жер-
де аю емес, көп тонналық динозаврлар жүргенге ұқсайды. Тастар – көтеруге келмейді. 
Олардың үстімен жүрген кезде, ауыр рюкзак көтерген адам салмағынан бірде біреуі 
қозғалған жоқ. Міне, нәтижесінде Аю жолы деген соқпақ жол шыққан. Бірақ оны кім, 
қашан және қалай басып жасады – бұл жұмбақ болып қалды. 

Осылайша, орманның жоғары шекарасынан биік жерде самырсындар мен 
балқарағайлардың ірі бұтақтары табылды. Көптеген жылдар бойы олар жауыннан, жел-
ден, аяздан «мүжілген». Олардың қалдығы жіңішке ағаш қылталармен байланысқан 
бұтақтар буындары сияқты көрінеді. Олар шірімеген, сондықтан көбінесе тарихқа дейінгі 
белгісіз жануарлар қаңқаларына ұқсайды. Осы биіктікте бұталардың «еру» үрдісі осын-
дай, өйткені бұл жерде жылдың жартысынан астам уақыт салқын немесе өте суық бола-
ды. Ашқарақ және қорек талғамайтын шағын әлемнің оларға жаны ашыған жоқ. Мерт 
болған ағаш шіріген жоқ. Бұл жерде қатты бұталары бар ағаштардың қаңқалары жатыр.

Сіз білеСіз бе:
Негізінен шөл далаларда көп 
кездесетін улы шөптер биік тау-
ларда аз өседі?!
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Олардың жасы қанша – бес жүз, мың, әлде екі мың жыл ма екен? Айту қиын, 
алайда соған жақын шындық, өйткені қатаң экстремалды климат жағдайында шіру үрдісі 
жүрмейді. Тек желден мүжілу орын алған. Алайда гәптің бәрі қайда жатыр, ол осы 
жерде бұрын соңды жылы болған, сондықтан ағаштар осындай биіктікте өсе алған деген 
жаңалықта жатыр.

Жақында Памирде 4 000 метр биік тікте орман мүлдем жоқ және тек құрғақ суық 
шөлейт дала орналасқан жерде ежелгі адам тұрағы, онымен қоса от пен ағаш отын 
қалдықтары табылды. Оның жасы – археологтардың айтуынша – шамамен 9 мың жыл. 
Сонымен қатар жақын жерде ағаштан салынған қабірлер табылды. Ағаштардың жасы 
– 2-3 мың жылды құрайды. Осы биіктікте орналасқан үңгірлерде тасқа салынған сурет-
тер табылды – аю, қабан, түйеқұс суреттері. Бұл бойынша жорамал таулар соңғы 
мыңжыл дықтар барысында өте жылдам өсіп, көтерілген дегенге саяды. Нәтижесінде 
ғалымдар келген топшылауға сүйенсек, соңғы 9 000-2 000 жылда осы өзгерістер пайда 
болған кезде Памир тауының климаты өзгерген. Әрине, әрбір дерекке қарсы дерек дай-
ын тұрады. Алайда бұл расталған дерек болса керек. Мүмкін Алтай таулары шыңдарында 
да климаты өзгеріп, ұқсас табиғат өзгерістері орын алған шығар. 

Мүмкін балқарағайлар белгілі жасына келіп, өз орнына ұрпақ қалдырмай, мерт 
болған шығар. Бәлкім, олай да емес... Аю жолы – бұрын жайқалып өскен қарағай 
орманының уақыт мүжіген бұтақтары табылған жалғыз орын емес.

ТАС ҮйІНДІЛЕРІНІң ТҰТҚЫНДАРЫ

Өркениеттердің тарихи өткені – бұл еліктірердей қызықты, әрі таң қаларлық. Кішкентай 
аңдардың да тарихи тағдыры қызықты, мұздықтар пайда болған кезеңдерді растайтын 
ғылыми байқаулар, деректер бойынша: қазіргі жер ландшафтысының аясында мұздықтар 
қиратқан және құрысқан күшінің іздері қалған. Алыс өткеннің еліктірер көріністерін қайта 
қалпына келтіру үшін қиялды іске қосу қажет. Мысалы, Солтүстік жер жарты шарында ақ 
өлім келген кезде – яғни, мұз басқан кезде ешқайда қашу мүмкін болған жоқ. Ал қазір 
жайпақ алқаптардан өзендерді бойлай тау шыңына көтерілген сәтте қайыңның аяқ өтпес 

Жақпар тастардағы кәдімгі нивяник Алтын тамыр
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бұталары, жартастар мен үйінділер арасынан 
теңіз шошқасына шолтиған құйрығымен, мәнсіз 
көздерімен ұқсайтын кішкентай аңдарды 
байқауға болады. Бұл алтай шақылдағы. Үйде 
өсірілетін шақылдақтарға қарағанда алтай үлгісі 
өте жылдам қозғалады. Құйрықтары жоқ, жи-
рен қызыл, кішкентай аңдардың тас кесектері 
мен үйінділері арасында доп сияқты секіріп 
жүргенін көріп, таңырқап қаласың. 
Шақылдақтардың көптеген түрлері бар, олар 
Азияның таулы белдеуінде көп мекендейді. 
Осы аңның барлық түріне генетикалық деңгейде 
тән ортақ нәрсе – ол олардың келе жатқан қыс 
қамын ерте кезде дайындау: олар өз тістері 
арқылы шөпті жұлып, оларды «байлап», тау 
тесіктеріне жайып құрғатады. Жауын жауған 
кезде бұл аңдар жайып қойған шөптерін жинап, 
жауын тимейтін жерге апарып тығады. Шөп 
құрғағаннан кейін ол оларды алып, тас тесіктеріне тығып жайғастырады. 

Кейде олар шөбін самырсын астына орналастырады. Олардың осындай қоймалары кей-
де ұзындығы метр-жарты метрге дейін, диаметрі бойынша екі-үшке дейін жетеді. Шақылдақтар 
барлық шөпті құрғатады, тек рауғаш, маралқұрай, алтай ырғай шөптеріне тимейді. Шөп 
дайындаудағы ынталы жұмысы үшін оларды шөп ұстаушы, ал Алтайда кейбір аңшылар шөп 
шабушылар деп атап кеткен. Бұрынғы жылдары геологтар бұл шақылдақтарды сібір 
шақылдақтары деп атаған. 

Шақылдақтарды жегіш бұлғындардың оларды жойып тастауының себебінен болуы ке-
рек, кейде қысқа дайндалған азық аяғына дейін пайдаланылмай қалады. Жылу басталған 
сәттен бастап ол азық қоры шіри бастайды… Алайда, қыстан қалған азық қоры үстіне жаңа 
шөп салынып, қойма көлемі үлкейіп, салақ жиналған күйінде, қожайынының жинақы еместігін 
айғақтай түседі.

Қырағы шақылдақ

Алтай шақылдағы және ол дайындаған шөп
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Бұлғыннан басқа шақылдақтарға аю, ақкіс, сарыкүзең, сілеусін де шабуылдайды. 
Бақылаулар бойынша қаршыға қоныстанған жерде, ал ол үлкен қарақшы және аң аулауда 
шебер, ол балапандарын қоректендірген кезде шақылдақтарды аулайды. Мен Линейский 
жотасының таулы бөктерлері бірінің үлкен аумағында қоныстанған шақылдақтардың көп 
санды колониясын жаз аяғында дейін толық жойылып кеткеніне куә болдым. Шақылдақ 
жыртқыштардың сүйікті азығы болса, В.В. Сапожниковтың деректері бойынша ол тапқан 
шақылдақтың жиіркенішті иісі болған. Колониялары жойылып кеткен жерге жаңа шақылдақтар 
келіп қоныстанады екен, сол жер бұрынғы қалпына енеді. 

Ылғи тұман басып, сіркіреп жаңбыр жауып, суық жел соғып тұратын осы белдеуде 
ақырын ғана ысқырған дауыс еміс-еміс естіледі... Бұл – құйтақандай ғана болған алтай 
шақылдақтары. Адамдарды байқап қалып, басқа аңдарға «төтенше жағдай» туралы хабар 
таратып жатыр деген сөз. Жас шөп іздеген бұл шақылдақтар тастардың арасын тіміскілеп, 
тастан тасқа ыршып жеңіл жүреді. Шақыл дақтар өте сақ: оларға аспаннан бүркіт «құлап 
түсуі» мүмкін немесе түлкі кеп қалар. Осының барлығын бақылап, басқаларға жеткізіп оты-
рады. Бұл міндетті әрқайсысы да атқара береді. Сондықтан да, бұл жерден білінбей өте 
шығу мүмкін емес. Жазда шөп қорын жинап алмаса, аңдар қыстан шықпай қалулары да 
мүмкін: олар жаз бойы тастардың арасынан шөп «шауып», алдымен оны кептіріп қояды, 
одан кейін тастың қуысына шөпті жинайды. Өздеріңіз байқағандай, бұны бірінші ойлап 
тапқан адам емес, шақылдақ немесе шөп жинағыш тышқандар.    

Жылдам қозғалатын аңдар үнемі қырағы болып жүреді. Қауіп төнгенін байқаған олар 
«пси-пси-пст…» деген дыбыс шығарып, ысқырады. Осы ғана жеткілікті болады, колонияның 
әр мүшесі дайындалып, тастар арасындағы тесікке тығылып қалуға тырысады. Қауіпті ерте 
көру үшін шақылдақтар кейде тастардың үстіне тұрып алып, тас болып қатып қалады. 
Қырағылық олардың қанына дарытылған болуы керек, өйткені бұл тұқымдас жойылып кетер 
еді, олардың жаулары өте көп. Одан кейін олардың жойылуына тағы бір себеп – ол ұзаққа 
созылатын қатаң қыс мезігілі. 

Алтай шақылдақтары Батыс Алтайдың альпілік белдеуінде көп мекендейді, осы жерде 
қоныстанған төрт аяқтылардың негізгі буынын құрайды. Сондықтан бұл аң негізінен альпілік 
аймақтың мекендеушісі болып табылады және Алтай мен Саян таулары альпілік-тундралық 
алаңқайларының тарихи ескерткіші болып, тайга фаунасынан шыққан болып есептеледі. 

Қызғылт және қара Алтай шақылдағы
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Линей жотасында Батыс Алтай қорығы аймағында Қара Үбіге құятын Коршуновка 
өзенінің жоғарғы ағысында кездесетін жирен қызыл түсті аңдар ішінде күңгірт, тіпті қара түсті 
түрлері кездеседі. Олардың қара түсі Батыс Алтайда Алтайдың басқа өңірлеріне қарағанда 
қара түсті нәсілі мекендейтінін көрсетеді. Бұл шақылдақтардың терісінің ұшы қара болады. 
Қара түсті шақылдақтар мекендейтін ареалдар Шығыс Алтай, Саян мен Тувада кездеседі. 
Осы шақылдақ түрлерін мұқият зерттеу нәтижесінде олардың екі түрі бар екені анықталды, 
яғни, олар охотона альпина альпина мен охотона альпина нитида. Сонымен қатар өткен 
ғасырдың 30-шы жылдары Ұлан ауданының Қалбы жерінде – Алтайдың сол жағалауында 
осы аңдардың бір түрі табылды. Алайда 
соңғы жылдары шақылдақтардың осы жота-
да мекендеуі туралы деректер табылған жоқ. 
Мүмкін, Қалбыдағы реликтілік шақылдақтар 
ареалы жойылған болса керек. 

Терісі шошақ бұл аңдардың тағы бір 
таңқаларлық ерекшелігі олардың теңіз 
деңгейінен 1600 және 1700 метр жоғары 
биіктіктегі ормандарда кездесетіні. Бұл 
әдеттегі жерлерден екі-үш километрге дейін 
алыс оқшау жатқан жерлерде қалың шөптер 
мен ормандар қаулап өскен. Бұл мұндай 
аңдар үшін экологиялық жағынан қолайсыз 
көрінетін жер тәрізді. Сондықтан бұл 
жерлердің таң қалдыратыны да сол, ол мысалы кәдімгі тиіннің ормансыз жартастарда 
мекендеуіне тән құбылыс болып отыр. Яғни, альпілік тас үйініділерінің тұрғылықты 
мекендеушісі болып табылатын аң, мүмкін, мыңжылдықтар өткеннен кейін не орман аңына 
айналады немесе жойылып кетеді, өйткені, аздаған тас үйінділері маңында биік орман шөптері, 
тайга орманы өсіп тұр. Осыған қарағанда сұрақ туындайды:  неліктен және қалай олар осын-
да көшіп келді? 

Алайда, осы мекен орындарына мұқият үңілетін болсақ, онда аңдардың мұнда көшіп 
келуінің себебі аңдарға байланысты емес екеніне, шөп қаулап өскен тас үйінділерінің мыңдаған 
жылдар бұрын тау шыңынан үгітіліп түскен тас үйінділері екеніне көз жеткізуге болады. 

Қазірдің өзінде бұл жерде корумдар жатқанын көруге болады, олар үздіксіз ағыспен 
жоталардың тайгалық бөлімдеріне енген. Мыңжылдықтар барысында олардың үстінен шөп 
өсіп, олар орман астында көміліп қалған. Тас үйінділері көп жерлерде шөп пен ағаш көп өсе 
қоймаған, әлі тас үйінділері ашық жатыр. Сол себепті шақылдақтар тұқымдастары басқа 
қоныс орындарынан бірнеше километрлерге дейін шалғай жерде, өздеріне беймәлім және 
қауіпті орынды қоныстанған көрінеді.

ҒАЖАйЫП-ГУЛЬБИЩЕ 

Әңгімемізді жалғастырмас бұрын, қызықты заңдылыққа зер салайық, бұл заңдылық 
азиялық континенталды таулардың ең биік жағына тән, ол жер тау етегіне қарағанда 
көбінесе ылғалды болып табылады. Бұл заңдылық континенттің мұхит маңындағы 

Жалаңсабақ қызылтаңдай
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аудандар үшін және континенттің дәл жүрегінде орналасқан аудандар үшін де тән болуы 
мүмкін. Мысалы, Алтай.

Өзен мен көлдер, негізінен, алқаптарда және жазық жерлерде болатыны біз үшін 
үйренген жәйт, ал таулы аймақта өзен-көлдердің орналасуы күмән тудырады. Алайда, 
ол жерлерде де су болады, су еріп жатқан қар жамылғылары астынан ағады. Жоталардың 
тегістелген су қоймалары бар 2-2,5 метрге дейінгі биіктерде қиыршық тасты үйінділер 
арасында, жасыл жамылғы түрінде тау сілемдерін жауып жатқан тундрада үлкен емес 
батпақтар бар, ал тау аралық ойпаттарда аяқ астында ескірген ыза сулар жатыр. Осы 
жерден ұсақ бұлақтар бастау алады, олар көршілес өзендерге құяды. Сонымен қатар 
жауынның жиілігінен жер құрғамайды. Тек сирек болатын, мысалы 1974 жыл сияқты 
құрғақшылық жылдары етектегі ормандардан бастап тау шыңдарына дейін барлығы 
құрғап қалды. Сол жылы әрқашан ылғалды альпілік алаңқайлар шөлейт дала сияқты 
құрғап қалған. Мүк сынып, аяқ астында сықырлап жатты. Су барлық жерде – төменгі 
ағыстарда, ұсақ батпақтарда жоғалып кетті… Тек еріп үлгермеген қардан ғана су ақты.

Сол «жоғары батпақтар» Батыс Алтайда, Иван жотасының «шатырында» жиі 
кездеседі. Олардың арасында тамаша Гульбище шатқалы орналасқан, ол Алтайдың 
ерекше батпақтарына жатады.  Оның атауының себебі жыл сайын осы жерге ірі қара 
малдың жас төлі мен жылқылар табынын жаюға әкелуінде жатқан болар. Бұл орасан зор 
батпақ кеңістік, ол Холзын жотасының Көксу жотасымен тоғысқан жерінде орналасқан, 
Көксуды Көкса деп те атаған. Осы жерге Иван және Линейский жоталары да келіп 
ұласады. Осы жерден Қара Үбі бастау алады. Осы жерде Борсық өзені басталады, ол 
тар аңғар арқылы Холзын мен Иван жоталары арқылы өтіп, Үлкен Тұрғысынға құяды. 

Холзун жотасының және биік таулы Гүлбіше батпағы бөлігінің көрінісі
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Холзын мен Линей жоталарының шығыс қапталы арасындағы үлкен «терезедей» жерде 
«Гульбище» – үлкен батпақты жері жатыр. Оң жағында, немесе оңтүстікке қарай ма кім 
қалай түсінсе солай, пирамида тәріздес құздың ұшар басына шығып қараса, Ертегі тас 
(Каменная сказка) көрініп тұр, одан әрі Қара түйіннің (Черный узел) өткір тастары 
сүйірленіп көрінеді. Оған және Тұрғысын бұлақ көздеріне дейін шамамен отыз 
шақырымдай жер. Бұл жердің барлығы да қазір қорыққа айналған: мұнда біз өзімізден 
өзіміз қорғап қалған ғасырлық ғұмыры бар 
көптеген көкке ұмтылған құз-шыңдар, әлі 
ешкім санына жетіп көрмеген сансыз бұлақ-
өзендер, әлі де бағаланып үлгермеген  ұлы 
дала, жабайы жер – бүкіл әлем жатыр.       

Батпақтың үстінде жасыл шөп өскен, 
ол теңіз деңгейінен 2 000 метр биіктікте 
орналасқан және биік таулы аймаққа жата-
ды. Оның ұзындығы екі-үш километрді 
құрайды, ені километр болса да, кей 
жерінде кеңейеді. Бұл таулар үшін ерекше 
болып табылатын «футбол стадионы», оның 
бетінде бір-бірімен шырмалған тамырлар, 
бұталар мен мүк аралас кілем жатыр. 
Осындай батпақ үстімен жүрген кезде, аяқ 
астында су шүпілдеп, жан-жаққа шеңбер 
жасаған су дірілі пайда болады. Кейде – 
мүмкін күңгірт тереңдікке түсіп кетем бе 
деген үрей бойды алады. Құлап кетпесем 
болғаны... Ал аяқ астында он-жиырма мет-
рге созылған «жер» дірілдеп, «тыныс ала-
ды». Барлық жерде қара көзді ми – қою 
жасыл су көздері, олар жұтып алып, терең 
тұңғиыққа алып кетуге дайын тұрған 
сияқты. Үстіде – таулар, алуан түрлі шөп, 
қар, қорыта айтқанда – сұлулық, ал аяқ 
астында – тозақтың өзі... 

Жасыл кілем бетіндегі қара тесіктер, 
ғалымдардың айтуынша қатты тас жыны-
стары үстінде пайда болған. Кейде түбі 
көрінбейтін суға толған тоғандар кездеседі. 
Сонымен қатар, бұл тесіктерге түсіп қалған 
адам, не жануарды тоймайтын тұңғиық 
жылдам жұтып алатыны мәлім. 

Алайда Гульбище батпағында қайың мен тал қыртыс болып қатып қалған орындар 
табылады, қияқөлеңнің тығыз тізбектері жатыр, ал құрғақ төмпешіктерде самырсындық 
жатағандар талдары қоныстанған. 

Сіз білеСіз бе:
Ағаштар таулардың биіктіктерінің 
көрсеткіштері болып табылады: ақ 
қайыңдар 1 000 м.-ден аспайды, 
дегенмен Батыс Алтайда олардың 
түрлері мен бұталырының өздері 
1 900 м дейін жетеді; қарағай – 
700 м дейін, егер оданда биіктері  
сирек болса да оңтүстік беткей-
лерде кездеседі. Көктеректер 
басқа жапырақты ағаштарға 
қарағанда неғұрлым биік болып 
келеді: оңтүстік беткейде – 1 600 
м; шыршалар – 1 800-1 900 м; 
барлық жапырақты ағаштардан 
да биік бал қарағайлар өседі 
– 1 900 м дейін. Батыс Ал-
тай қорығындағы Холзын жо-
таларында бал қарағайлардың 
биіктігінің 2 200 м дейін жеткені 
анықталған. Бырақ бір ескеретін 
жағдай – Батыс Алтайда жапы-
рақты ағаштардың биіктігі кей-
де 2 200 м дейін жетеді, ал кей 
жағдайларда олардан да биік 
ағаштар болады. Сондықтан да, 
ботаниктер сипаттап көрсететін 
ағаштардың биіктіктері абсолютті 
болып табылмайды: көбінесе 
географиялық ендік мен басқа да 
факторларға байланысты болады.
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Гульбищенің ашық жасыл сілемінде 
бірнеше альпілік белдеу құстары қоныс 
тапты – олар тау жылқышылары, әнші 
шегіртке, тақұдірет. Талдар арасында 
шілдер жортып жүр. Бүршіктер – олардың 
азығы. Алайда жасыл кілемнің басты 
қаһармандары – ол аюлар. Батпаққа 
шыққан кезде бинокль алып қараған сәтте: 
олар бір-бірлеп немесе анасы қонжықтарын 
ертіп, бірдеңе қазып жүреді. 

Гульбище – Холзын сияқты Ресей 
көкжиегін жауып жатқан жотаның етегінде 
орналасқан ерекше әдемі, ғажайып құбылыс. 
Кейде көрші жоталардан ашық жасыл, 

тазалығы мен балғындығы аңқып тұрған жазықтықта алыстан қара құрт секілді аюлар, 
оларды бақылап тұрғанын білмей, батпақ кезіп жүргенін көруге болады. 

Табиғат қорғаушы мекемелердің жарғылық қағидаттары бойынша осындай 
батпақтарды қорғау тиіс: олар алтайлық таулы елдің бірегей тамаша бөлігі болып табыла-
ды. Алтайда тағы бір осындай биік таулы батпақ бар, бірақ ол Ресей аумағында орналасқан

Ақшыл қанат сайрауық

Тайга және альпілік шалғындар қожайыны
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ШЕКАРА БҰЗУШЫЛАР

Бір меридианда орналасқан әртүрлі жоталардың төменгі қарлы шекарасын өлшейтін 
А. Гумбольдт әзірлеп шығарған салыстырмалы әдіс бар. Содан бастайық. Бұл әдісті 
П.П. Семёнов-Тян-Шанский де қолданған. Өлшенген айырма қызықты болып шықты: 
тау жоталарының экваторға немесе полюстарға қатысты орналасуына байланысты өлшенеді. 
Дәл осы ереже бойынша әртүрлі таулы жүйелерде орналасқан ормандардың жоғары ше-
карасы өлшенеді. Анықталғандай, Батыс Алтайда самырсындар оларға рұқсат етілген 
биіктік шекарасынан озып, жоғары кеткен жерлер бар.

Бұл тұтас самырсын тізбектері, мәңгі жасыл ормандардың жолақтары мен үлкен 
емес жұрнақтары, ол жерде ағаштар алыстан қарағанда жасыл камуфляжды форма киген 
солдаттарға ұқсайды, олар бір саппен қар жамылғысын бойлай тауға шығып бара жатыр. 
Бұл құбылыстың себебі ағаштар оңтүстікке қараған бөктерлерде өсіп тұр. Бұл жерде 
жарық пен жылу көп… 

Мұндай жер Холзын жотасында, Иван жотасы аяқталатын Борсық өзенінің бастау 
жерінде орналасқан.

Жалпы алғанда, бәрі түсінікті болып шықты. Бәлкім, бұл жерде олар қатты жел 
әсеріне берілмейтін көрінеді, өйткені оңтүстікке қараған көршілес биіктердегі тау 
бөктерлерінде орман өспейді. Қар бүршіктері бұл жерде «рұқсат етілмеген» биіктерге 
шыққан – «альпинист» самырсындарға қарай түседі, олар жалаңаш тасты тундралар 
белдеуіне қарай шығып тұр. 

Холзын жотасы. Теңіз деңгейінен 2 200 м биіктіктегі балқарағай қатары 
көрініп тұр
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Егер бұл құбылысты ғылыми тұрғыдан қарайтын болсақ, онда анықталған дерек 
белдеулі аймақ тұрғысында қызықты болып табылады. Бұл жерде өсімдік өсетін ауыспа-
лы белдеулер толық жоғалып кетеді, ал бұл таулардың табиғатына жат нәрсе, ал мұның 
өзі парадоксты құбылысты құрайды. Алайда бұл Алтайдың таулы аймақтарының осы 

Линейский жотасының баурайындағы Борсық өзенінің бастауы
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кеңдігінде өсімдік жамылғысының таралу ерекшелігінің бірін құрайды. Барлық осы 
«күтпеген» жағдайлар басқа жоталарға, оның ішінде Иванов жотасына да тән.

МҰЗДЫҚТАРДАН ҚоНЫС АУДАРҒАНДАР 

Батыс Алтайда тарихи отаны Заполярье тундрасы болып табылатын жоғарыда 
аталып кеткен құстар өмір сүреді. Соңғы мұз басу кезеңі тұсында олар оңтүстікке 
қарай бет алып, осы кеңдіктерге келіп, осы жерде қалып қалған.  Құстармен бірге осы 
жерге кейбір өсімдіктер де келіп жетті – полярлық қайың, тал мен ұйпабас қияқөлең. 
Ол батпақтардың жоғары жағында өседі. Қияқөлең жаздың бірінші жартысында 
ашық жылтыраған түйіршіктермен қапталады, оған қоян құйрықтарын іліп қойған 
сияқты көрінеді. Ұйпабас қаптаған алаңқайлар күн сәулесіне шомылып, жібек тәрізді 
жарқырайды. Тарихи қоныс аударушылар қатарына басқа да шөптесін өсімдіктер 
кіреді – олар сұр-сары жапырақтары бар жалаңсабақ немесе альпілік қызылтаңдай, 
ал шаршыгүлділер арасынан – дәуаяқ. Тарихи қоныс аударушылар қатарына полярлы 
қайың да жатады, олар көп жерге қаулап өсіп, орман белдеуінен тундраға ұласады.

Қар жамылғысы ұзақ жатқан жерлерде алтын шатырлы гүлі бар шөптесін өсімдік 
– алтай темекішөп пайда болады. Оларға Жоғарғы Иван шыңында өсетін альпілік 

арника жатады. Ғаламшардағы соңғы ұлы мұз басу дәуірінің басталуын есте сақтаған 
бұл өсімдіктер бұл жерде дақ немесе қоныс орнын құрады. 

Иван жотасында ең биік тау шыңында (Жоғарғы Иван шыңы теңіз деңгейінен 2 
776 метр биік) ботаник Ю. Котухов тағы бір «мұзды солтүстік өсімдігін» тапты – ол 

Полярлық қайыңдар тоғайы
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алыс Кольский жарты аралынан кел-
ген альпілік арника. Еуразияның 
басқа жерлерінде ол беймәлім 
өсімдік. 

Биік емес шөптесін өсімдік. 
Оның жапырақтары ірі, доғал кел-
ген. Гүлдері «күнбағыс» сияқты сары 
түсті, түймедаққа ұқсас. Арника 
Иван жотасында 100 шаршы метрді 
құрайтын алаңды «жалға алды». 
Жаз бойы мұзды желдер соғатын, 
мәңгі қар жамылғыларынан суық ауа 
есетін осы таулы тундрада Отаны-
нан алыс миллион жыл өмір сүрген 

арника, мерт болған жоқ және өзінің тіршілік алаңын басқа өсімдіктерге беріспей 
келеді. Ботаникалық паспорты бойынша оның тарихи отаны арктикалық аймақта 
орналасқан. Тіршілік ету орны бойынша – бұл альпілік өсімдік түрі. Ол бұл жерге 
соңғы мұз басу дәуірінде келген көрінеді. Әрине, оның тек осы жерде ғана, ал 
Алтайдың басқа бөктерлерінде кездеспейтіні қызық көрінеді. Алайда Иван жотасын-
да ауыр климат жағдайында алыс солтүстікте сияқты арника ұрықтану қабілетінен 
айырылған. Ол тек вегетативті жолмен – яғни, тамырынан көбейеді. Альпі арникасы 
Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілді.  

Сөз кезегінде айта кету керек, Алтайдың биік таулы тундрасында болсаң, 
Солтүстіктің «кішкентай» тундрасында болғандай сезінесің.

Биік таулы «шөлейттерде» ақымақ сивка немесе хрустан ұя салған, ол сол «мұзға 
дейінгі» бұрынғы сеніп қалушы қабілетінен арылмаған. Ұя басып отырған хрустанды 
қолға алуға болады. Және ұя жанында адам тұрса да, хрустан келіп ұяға отырып 
алады. Тас үйінділер арасында тундра шілдері ұялайды. 

Олар да дәл солай сенгіш, өзіне ауладағы тауықтар сияқты үш-бес қадамға 
жақындатады. Ал ұя басқан құсты сипауға болады. Шілдердің жақын туыстары – ақ 
шілдер, олар мыналарға қарағанда әлдеқайда қырағы келеді... Шілдер қыста әртүрлі 
өсімдік дәнін, талдың бүршіктерін, қайың сырғаларын қорек етеді, бұл ағаштар олар-
ды қоректендіріп қоймай, оларды жел мен жаулардан қорғайды. Шілдер қыста тағы 
өткіртісті темекішөппен және шіл шөбімен қоректенеді, оларды қар астынан қазып 
шығарады. Дриада – ол да алыс Солтүстіктен қоныс аударған өсімдік. Ол бұл жер-
ге шілдермен бір уақытта келген болатын. 

Кәдімгі шекілдек – тундрада ұя салатын және қыста ұшып келетін құс, ол Аю 
жолы ауданында және Ақ Үбі ойпатында табылды. Ол Солтүстіктегі сияқты қайың 
бұтақтары арасына ұя салады. Осы деректер өте маңызды, өйткені өткенге жараты-
лыстану мен тарих көзқарасы тұрғысынан қарағанда биік таулы аймақ табиғатының 
көптеген сырын ашады.

Балшықшы құс
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АҚ ПЕН ҚАРА АРАСЫНДА 

Оның атаулары ғылыми деректерге сүйенген кездің өзінде әртүрлі болып келеді: 
Линейный немес Линейский. Бұл жота Батыс Алтай шекарасындағы басқа жоталарға 
ұқсамайды. Оның географиялық жағдайы, геоқұрылымы және түрі осы географиялық 
аймақтағы түрлерден ерекшеленеді. Геологтардың тілімен айтсақ, бұл жота ұзындығы 60 
километрге созылған Ақ пен Қара Үбі арасын бөліп тұрған жер. Бұл таңғажайып ішкі 
таулы бөлініс. Таулар аталған өзендер басталатын жерде пайда болған – Ақ Үбі ойпа-
тында басталып, «Тораптар» төңірегінде Үбіге құлай отырып аяқталады. 

Жотаның батыстан шығысқа дейін созылатын бойында пішіні әртүрлі қызықты гра-
нит тастары қиялға сыймайтын фантастикалық мүсіндер түзіп, кешендер сомдаған. 
Жотаның осы бөлігі жартас тастардан, тек жаздың аяғында еритін қар дақтардан тұрады. 
Сұр түсті тау шыңдарына күңіренген самырсын, шырша және балқарағай ормандары 
бұтақтарын созып тұр. Жол кедергілеріне толы жотаның сұлулығы, қаталдығы мен адам 
қиялына сыймайтын ғажайыптылығы таң қалдырады. Жотаның ең биік шыңдары – 
Жеке шың (1 928 м), Кучинский ағы (2 040 м).

Ең керемет ерекшелігі – ол Ақ Үбі ойпатына қараған  шығыс баурайында гранит 
тастарының орасан зор үйінділері болып табылады. Бұл жерде тау бөктерінің 2-3 
қабатында тас мүсіндер таралған – құс пен аңдарға ұқсас пұттар мен жансыз тұлғалар 
орын алған. 

Бұл аймақ таңғажайып сұлулық өңірі, әрине болашақта танымал бола түсіп, ең алды-
мен туристер үшін баға жетпес жерге айналмақ. Бұл самырсындары өскен жартылай 
қиратылған жартасты тау сілемі «Тас ертегісі» деп аталған. Және бұл жер өз атауына 
сәйкес келеді. Алайда, бұл бұрыш тұрғындардың кең ауқымына белгілі бола бастаған соң 
және осы еңбек авторының енгізген үлесі арқылы осы жерге туристер тобы келе бастады. 
Бүгінгі күні бұл жер танымал болды, көлдер мен тас мүсіндердің суреттері пайда болды. 
Туристер бұл жерге өз атауларын берді. 

КедровкаБозшымшық
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Аналығы жазғы және аталығы 
қысқы түрге енген Тундра шілдері
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Линейский жотасы, артқы планда оң жақта  – Көксін жотасы

Линейский жотасы: Жерұйық  алқабының және Иванов жотасының көрінісі
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Линейский жотасы туралы мәскеулік геолог, профессор Григорий Щуровский, бұл 
жерге 1840 жылы келген кезде былай деп жазған: «Телецкое көлінің оңтүстік-батыс 
бұрышы мен Ақ пен Қара Үбі арасындағы торап сияқты тамаша жерлерді Алтайда 
бұрын-соңды көрген емеспін».

Жота баурайында құламалы жерлер көп және орман қаулап өскендіктен жүріп өту 
қиынға соғады. Қирап жерге құлаған үлкен самырсындар мен балқарағайлар бұталары 
жолда керемет кедергілер орнатқан. Орман батпақтары мен адам аяғы баспаған орман-
дар бар. Ағаштар арасында самырсын, балқарағай мен шырша көптеп өседі. Кей жерлер-
де аталған ағаштар арасында қайың, шетен ағашы мен қарағай өседі… 1 900 метрден 
асатын белдеуде карликті қайың мен талдар кездеседі. Сол ағаштар суреттерде таулы 
тундраны жауып тұрған жирен қызыл киім-кешек тәрізді көрінеді.

АҚ ЖӘНЕ ҚАРА – ӘПКЕЛІ-СІңІЛІ

Үбі.. Ол өзінің сұлулығына басқаны тәнті ету үшін жаралған. Кенді Алтайда Ертістен 
кейінгі бастысы, ол – Үбі. Оның бастауы Алтайдың ең әдемі жерлерінің бірі Ресеймен 
шекаралас жатқан Холзын мен Көксі таулары және Үлбі, Иванов, Линей жоталарының 
бір түйінге келіп тұйықталатын тұсы Ақ және Қара Үбіден басталады. Жан жағында кең 
даланы алып жатқан үстірт – Ақ Үбі алқабы.     

Жоғарыда айтылғандай, Холзын жоталарының орманы жоқ биік шыңдарының аяқ 
жағында биік таулы аймақтың ірі батпақты жері Гульбище жайылып жатыр. Батпақты 
жерден солтүстікке қарай көздің жасындай мөлдіреп Қара Үбі бастау алатын бұлақтар 

«Ұмтылып тұр» «Сайтан саусағы»
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ағып жатыр. Шусыз, дауыссыз тып-тыныш өзен Көксі және Линей жоталарының арасы-
нан кең шалшықты аңғарға қарай асығады. Жоғарыдан қарағанда осы алқап көкпеңбек 
түтінге оранғандай қап-қара болып көрінеді.  Сондықтан да, ол жұмбақталып ойланғандай, 
түнергендей кейіп танытады. Алқаптың оңтүстігінен қалың орманмен қапталған жаңағы 
айтылған таулар басталады. Линейский жоталарының басы байтақ қорымды бірыңғай 
жартастар. Балқарағайлы, шыршалы орманның арасынан үйілген жартастар көрінеді. 
Күңгіртқылқанды батпақты тұңғиықтай батырған орманның «қап-қара» алқабынан Қара 
Үбінің алғашқы шақырымдары ағып өтеді.

ЖЕЛДЕР, ЖЕЛДЕР...

Біздің Қазақстандық өлкеміз – күншуақты және қарлы. Сулы және өте желді өлке. 
Зайсан қазаншұңқырында жеңіл көлікті аударып жіберердей күші бар, қатты жел соғады. 
Қалба таулары желдің жолы десе де болады. сондықтан да бізде жартастар біртүрлі 
болып келеді және қайыңдар мен қарағайлар «билеп» тұрады. Батыс Алтайда әсіресе 
оңтүстік-шығыс желге қарсы шығатын  кездер де болады, осы кезде желдің күші керемет 
сезіледі. Мысалы, Иванов жоталарының басындағы топырақты желден мүк-қына-қиялар 
басқан бес-он сантиметрлік шақпақтастар ғана қорғап жатыр. Теңіз  деңгейінен 2 немесе 
2,5 мың метр биіктікте жатқан мына тастақ жерде алыстан қарағанда мұнартып тұрған 
қар мен мұз құрсауланған шыңдарды көресің, ол жаққа келесі таудың басынан бұлт 
көшіп барса аяқ астынан тұманданып, түнере қалады. Күзгі ақ жауын апталап жауса да, 
түңілуге болмайды, өйткені уақыты келгенде таулардың бар сұлулығы мен ұлылығы 
көрініп күн ашылатын сәт туады, осындай сәтте осы жерде туғаныңа қуанасың... 

Қайдан екені белгісіз жоғары жақтан жел соғады. Альпінің алқабы мазасызданып 
тұр: оның бетінен жел жүгіріп өтті, шөптер мен гүлдердің бастары біркелкі қозғалып, 
билей бастайды. Барлығы аяқ астынан өзгереді: жыртқыштар көкжиектен жоғалады. 
Ұсақ құстар демдерін іштеріне тартып, жартастардың, шөгінділердің қуыстарына жасы-
рынады. Аспан көмескі тартып, белгісіздікті күткендей тұнжырайды.    

Балқарағайдың шыңдалған серпінді, майысқан діңгегінен жел ысқырып тұр. 
Тастардың арасынан жарықшақтанып шыққан желдің гуілі, балқарағай орманы мен 
астыңғы жағынан толқып шығып жатқан өзен суының гүрілі естіледі. Жел батыстан қап-
қара, ылғалға оранған бұлтты айдап келеді... Жел дамылсыз, тоқтаусыз ышқынып тұрып 
соғады. 

Оның тау шыңындағы ерекше күші мен қуаттылығын білу үшін, жерге жабыса өскен 
аласа шөптерден, қисық өскен тапал бойлы балқарағай мен талдардан, үрпиіп өскен 
қайыңдардан-ақ байқауға болады. Олар тастардың панасында немесе ықтасын жерлерде 
өспесе тау басындағы қатты желдің күші пышақтың жүзіндей болып қырқып өтеді. 
Олардың көбі жартастардың ығында батырдың қалқасында өмір сүргендей «тығылып» 
өсіп тұрады. 

Әңгіме бұнымен аяқталған жоқ: өсімдіктер жабысып өсіп тұрған топырақ жабынды-
сы көбінесе ой-шұңқыр, ін немесе жыра сияқты жерлерде екенін байқамау мүмкін емес. 
Басында бұның бәрі жаңбырдың жиі жауғанынан деп топшыладық, сөйтсек бұл желдің 
жұмысы екен. Желдің күші судан да мықты сияқты, әсіресе аэродинамикалық құйындар 



380 Щербаков Б.В.

болатын тастардың маңындағы жерлерді ойып кетеді. Жылдың қай мезгілі болмасын бұл 
жақтағы ауа райының бір ерекшелігі желдің тоқтамайтындығында. Жұлқына, ышқына  
соққан желдің өтінде қалғанның барлығын да ол сүйегіне дейін жалап, топырағын бірақ 
шығарады. Жел өтінде тұрған тау баурайындағы көк шөп қынамен бүркеніп тұрған тау 
жартастарындағы ой-шұңқырдағы дәрменсіз шымға жабысып өсіп тұр. Қатты жел 
тұрғанда топырақтың кедір-бұдыр тегіс емес бетін киіз құсап орап алып ұшырып, жұлып 
алып кетеді. Таудың басына шыққанда жел соншалықты қатты күшпен итереді, кейде 
арт жағыңнан тепкендей, кеудеңнен алып сілкіп алатындай: тіпті қатты сілкілегенде көз 
алдың тұманданып кетеді. Осындай кезде жартастарды қуалай соғып, құздан төмен 
ұшатындай... Тіпті ұмыт болған сақалың желдің ойыншығына айналады. Көзге көрінбейтін 
қолдар сақалыңды жұлып алардай болып жұлқылайды.    

Біресе ысқырып шуылдап, біресе басылып, қайта ышқырынатын жел тура құлағыңның 
түбінде ойнағысы келетіндей. Бұндай сапардан кейін ұзаққа дейін беттің терісі дызылдап 
жүреді. 

Қорқынышты желдер – бұнымен әлі біткен жоқ... Тыраштанып, осыған көндігіп 
өскен өсімдіктерге енді ультракүлгін сәуленің бомбылары түседі. Биік таулардағы мұндай 
сәулелер жолындағысын жайпап түседі. Адам бір сағат уақытта күлдіреп күйіп те қалады. 
Өсімдіктерге – құнарсыз топырақ, өзі қысқа әрі суық жазда жұлынған жел өтінде, оның 
үстіне қатыгез ультракүлгін сәуленің астындағы экстремальды ортада өсуіне тура келеді. 
Бұдан әрі қарай, шегінетін жер жоқ... Сондықтан да, олардың 90 пайызға жуық 
биологиялық құрамы жер астында. Бұның жарқын дәлелі – ақуыз тамыр, ол дегеніміз 
батыс сібір жиынтағы: жер бетінде кішкентай ғана шоқ бұта, ал жер астында адамның 
қолынан да жуан алып тамыры жатады. «Дарыны жер астына көмілген» деген биік 
тауларға қарата айтылған мақал осыдан шыққан болу керек. Жер астына жел бара алмай-
ды жылы, бырақ күн сәулесі түспейді. Сондықтан да, денесінің бір бөлігін көзіне шығару 
керек. Осылайша мұнда жатаған өсімдіктер пайда болған

СУВоГИННІң ТАСЫ

Линейский және Иванов жоталарының басынан Қара Үбінің жоғарғы ағысындағы 
батпақты жерден өткен кезде солтүстік-батыс жақта Ресеймен шекаралас аумақты Көксу 
жоталары көрінеді. Экспедицияға алғаш шығып жүрген жылдары мен үшін осы биіктіктер 
аса тартымды бола қойған жоқ. Бірақ онда сұлудың бетіндегі меңіндей болған бір тар-
тымды жері бар. Таудың басындағы жалғыз шоқы пасхада псірілетін кулич нанына 
ұқсайды. Қара тастары шошайып тұрған алып тау осы жоталардағы тыныш ағып жатқан 
суайрыққа төніп тұр. 

Ол өте үлкен емес, сыртынан қарасаң – шоқы, бірақ тұрған жері ерекше де, 
басқалардан бөлектеніп тұрады. 

 Осы жоталардың бөктеріндегі қорыққа қараған тұсында кеңес үкіметі кезінде жап-
пай кесіліп, зардап шеккен ит тұмсығы өтпейтін тайга басталып жатыр. Жоталардың 
бөктеріне қарай ондаған жылдар бойы орманның кесілген ағаштарын тасыған, сарғайған 
«шаң басқан» бұралаң жол өтеді. Жаңағы айтып өткен биік тау назарға іліге береді, оның 
атауы – Сувогин. Қай Сувогиннің құрметіне берілгені белгісіз. Енді оның кім екені, неге 
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оның аты бұл шоқыға берілгенін анықтау қиынырақ. Әдетте, біреудің аты берілсе өз 
қожайыны туралы деректер ауыздан ауызға жетіп, біраз уақытқа дейін сақталушы еді. 
Бастысы атауы сіңіп кетті, ал оның қалай қойылғаны ешкімді де қызықтырмайтын 
сияқты...     

Жоталардың астыңғы жағындағы суайрықтың үстінде қай жағынан алып қарасаң да 
екі жүз метрдей биіктікте тұрған шошайған шоқы ешқандай ерекшелігі жоқ осы маңайға 
сән беріп тұрғандай. Бұның арғы жағындағы жоталар үлкен емес, керемет әсер туғыза 
қоймайды, жаныңда тұрған сияқты. Бірақ таулардың арасындағы алшақтық көз алдау. 
Ауа неғұрлым таза болса кез келген алысты жақын етіп көрсетеді. 

Ондаған шақырым жерлерден кейбір тау-тастар мен ағаштар анық көрінетін кездер 
болады... Қызықтырып, өзіне тартып, қол созым жерде тұрғандай. «Биік таулардың 
басына шыққан және тау басында тұрып бір минут осы керемет сұлулыққа ра-
хаттана қараған адам, осында жету жолында көрген қиыншылығының барлығын да 
бір сәтте ұмытып кетеді!» деп жазады Г. Щуровский «Көксу және Тұрғысынның 
басындағы ақ қарлар көз алдымызда ағып түсіп ақ бас толқындары толқыған 
теңізге айналып жатыр. Қай жағыңа қарасаң да аппақ, қою көк белдеулерімен көз 
тартқан таулар». Сувогин тауына қайта оралайық, жол-жөнекей байқағанымыздай 
арақашықта біршама ұзақ екені анықталды: шоқыға шығу үшін ондаған шақырымдық 
белестерді асып  өтуге тура келеді.        

Қара Уба өзенінің алқабы. Артқы планда – Көксін жотасы
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Көксу жоталарының бөктерімен өтетін орман ағаштарын таситын жолдан бастап 
Қара Үбі бойындағы алқапта шөбі белуардан келетін шабындық басталады, бұл жер 
орманда отап тастағаннан кейін пайда болған шабындық. Қазір онда ана жер, мына жер-
де қайыңдар, аласа бойлы қарағайлар, талдар мен бұталар өскен. Жаппай кесілген кейбір 
орындарда жалғыз түп кәрі қарағайлар сақталып қалған. Тау етегінде беті мүк қынамен 
қапталған ірі гранит қойтастар мен тырбиған қабырғадай күнге күйіп ағарған қу ағаштарды 
ағызып әкелген өзендер қосылып, жайылып жатыр.        

Тауға жоғарылаған сайын біраз жерге дейін қайыңдар, одан ары қарағайлар, сәл 
жоғарылаған соң бірыңғай өскен балқарағай жиілей түседі. Шөбі қалың телімдерде марал 
тамыры, иван-шайы, балдырған, тамырдәрі және басқа да астық тұқымдас өсімдіктер 
кездеседі. Тауға жоғарылаған сайын, алдыңнан ғасырға жуық өсіп тұрған балқарағайлар 
жиі кездеседі. Уақыт олармен тыңғылықты жұмыс істеген: діңдері бұратылған, жоғарғы 
жақ бастары сынған, діңдеріндегі бұжырланған томпақтар талайдан сыр шертеді. Кейде 
шуылдатып, пырылдатып қарабауыр шіл мен саңырау құр ұшып өтеді. Саңырау құрлар 
балқарағайдың бұтағына қонып алып мойындарын созып, құйрықтарын дірілдетіп таң 
қалғандай қарап отырады,  мүмкін адаммен ең алғаш кездеулері шығар. Балқарағайдың 
әр жерінен, қалың бұтақтар арасынан бозшымшықтың шырылдаған үні естіледі. Сонымен 
қатар, мұнда қабықтары аршылып, жалаңаштанған, жып-жылтыр болып қураған үлкен 
талдар да тұр, бір күні сыздауыт жерге құлап түсіп мүлдем жоғалатын уақытын тосып 
тұрғандай.        

Әсіресе мұнда күзде қызықты: түнге қарай алғашты тоң жүреді, иван-шай қаулап 
өскен шабындық бұйраланып жібектей болып жемістері піскенде қызыл күрең түске 

Сувогин тас (Көксін жотасы, 1 900м)
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енеді. Әрбір түп жарықтың жалынымен қапталғандай жап-жарық болып, өте жарық 
әсерлі болып көрінеді. Тоғайдың үстінде қалықтап жүрген ақ бұлтты жел көтереді. 
Орманның үстінен мамық ұшып шығады да, шабындыққа, тайгаға шашылып, тіпті белгісіз 
бір айдалаға ұшып кете барады. Бұл Сувогин тауының таңғажайып көріністерінің бірі...

Биіктігі 1800-1900 метрлік таудың басына шықпас бұрын, жолай орманның азайғаны 
байқалады, балқарағайлар тау бөктеріне қарай өседі, кішкене жартастардың қасында өсіп 
тұрады. Ауа тазара түседі де, шаршағаның тез басылады. Бетін мүк пен қынаның 
өрнектері басқан тастардың астындағы топырақ құрғақ емес. Балқарағайлардың арасынан 
Алтай тауын мекендейтін  тышқандардың шауып, жинап қойған биіктігі екі метрдей бо-
латын шөмеле шөптері кездеседі. 

Ақыры міне, Қара Үбі аңғарына қараған тік құздың қабырғасына да жеттік. Биікке 
шыққанда аузың ашылып қалады, аяғыңның астында жыралар мен сызаттарда қисайып 
өскен балапан балқарағайлар. Таудың басына солтүстік жағынан көтерілу қиын емес, 
бірақ қолыңмен қарманып шықпаса тағы болмайды. Міне құз басына да жеттік. Ондағы 
алаң бар-жоғы жиырма да жиырма метр болады. Жартастың қуысында ашық сары түсті  
жемістерімен жабайы тошала өсіп тұр, ал жоғарғыдағы құзда жуасы мен қияқ шөбі бар 
көк шалғын...  

Сувогина тауының басынан жан-жағыңа қарасаң аса үлкен көрініс ашылады. Қара 
Үбі жаққа қарап тұрсаң артыңда Ресей жері басталады, алдыңғы шепте ғажайып, сұлу 
өлкесімен Қазақстан жері! Көк мұнарланған алысқа қарап тұрып «ішкі жан дүниеңнің 
қозғалысы» туралы осы кітаптың бірінші жолдары басталған сөздер еске түседі. Осыдан 
он бес жыл бұрын бұл атомдар жұмыс істемесе – мында қорық пайда болмас еді. Осы 
уақытқа дейін мына орман сақталар ма еді? Тап осы Сувогин тауында ең алғаш мені бір 
сәттік мақтаныш биледі. Браконьерлерден мынау үлкен өлкені, тіпті бір «елді», 
балқарағайлар патшалығы жайлаған орманды, мөлдіреген сулы өзендерді, табиғаты 
ғажайып ландшафтарды, осында мекендеген көптеген құстар мен аңдарды сақтап 
қалдық... Бұл жалғыз тұрған ағаш пен тоғайды, немесе қиындыққа душар болған аңды, 
болмаса құстың ұясын бұзғызбай сақтап қалғаннан әлдеқайда үлкен жұмыс. Тау басына 
шыққанда көрінетін аумағы 30-40 шақырым болатын алаңқайды көргенде қатты әсер 
аласың... Жылдар, тіпті ғасыр өтер, сонда осы жерлер шынымен де алтындай қымбат 
жерге айналады, өйткені адам аяғы тимеген жерлер жыл сайын азайған үстіне азайып 
бара жатыр. Болашақ ұрпаққа баға жетпейтін қаншама табиғи байлықты қалдырып 
кеткеніміз сонда ғана бағаланатын  шығар.       

Таудың құзар биігінен қазіргі кезде көп бөлігі қорық болып саналатын Линейскийдің 
жабайы жоталарының жартасты ұшар бастары көрінеді. Қармен қапталып, алыстан 
көкмұнарланып сұр түске оранып тұрған ірі тастардан төмен қарай тайга басталады. 
Кейбіреулері таудың етегіне дейін жетіп, ары қарай смаладай қара тайгаға еніп жоғалып 
кетеді. Тастай қараңғы түнектен ақшыл жасылданып көктерек пен қайың, шетен ағашының 
қызыл жапырақтары көрінеді. Тау сілемдерінің қабырғалары төмен қарай қалың орманға 
оранған. Сай-саланың беткейіндегі қалың орман асуларының арасынан бұралаңдап ағып 
жатқан тау бұлақтары көрінеді. Одан әрі қарай таудың ұшар басын көк шалып, мұнарланып 
тұрады, ары қарай аспан басталып кететіндей. Мұнда ұлылық пен құпиялық тұнып 
тұрған сияқты, адам аяғы баспаған, еркін тыныштық, бостандық рухына толы. Қара 
Үлбінің оң жағалауынан жоғары қарай Көксу жоталарының көкке ұмсынған жерінен ары 
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қарай аспан жартылай ғана көрінеді, Холзынның тастақты маңдайы жұмырланып тұр. 
Оған Иванов жоталары қиыса келе қосылады. Тау бөктерлерімен сол баяғы қою көк түсті 
тайга созылып жатыр. Қара Үбі аңғарының бойымен өскен күңгірт қылқанды орман қап-
қара. Осыған орай Үбіге «Қара» деген ат таңылған болу керек. Холзын мен Линей 
жоталарының шығыс қапталы арасындағы үлкен «терезедей» жерде «Гульбище» – үлкен 
батпақты жері жатыр. Оң жағында, немесе оңтүстікке қарай ма кім қалай түсінсе солай, 
пирамида тәріздес құздың ұшар басына шығып қараса, Ертегі тас (Каменная сказка) 
көрініп тұр, одан әрі Қара түйін (Черный узел) өткір тастары сүйірленіп көрінеді. Оған 
және Тұрғысын бұлақ көздеріне дейін шамамен отыз шақырымдай жер. Бұл жердің 
барлығы да қазір қорыққа айналған: мұнда біз өзімізден өзіміз қорғап қалған ғасырлық 
ғұмыры бар көптеген көкке ұмтылған құз-шыңдар, әлі ешкім санына жетіп көрмеген сан-
сыз бұлақ-өзендер, әлі де бағаланып үлгермеген  ұлы дала, жабайы жер – бүкіл әлем 
жатыр.       

Ақ Үбі (Белоубинка) үстіртінің оңтүстік жағына қарай сұлулығына көз тұнған, жа-
ратылысы әлі бүлінбеген, мөлдіреген су бетіне басын қар шалған таулардың бейнесі 
шағылысқан, үйіліп жатқан үшкірленген тастардың арасынан морена тізбегі арқылы өзіне 
жол салған кішкентай ғана болып буырқанып ағып жатқан бұлақ – Ақ Үбі. Ол бұралып 
барып Иванов жоталарын Линейныйдан бөліп тұрған аңғардан ағып өтеді. Осы үстірттен 
ағып шыққан ұсақ бұлақтар, Ивановский жоталарының ең астыңғы жағындағы шашылып 
жатқан кішкене сегіз өзен шұңқырға келіп қосылады. Бұл өзендердің барлығы да биікте 
әлі де ерімей жатқан қарлардан нәр алады. Бұлақтар тас тосқауылдарды айналып өтіп, 
аққудың мойнындай болып созылып үстіртке қарай көбікті толқындарымен ағып шығады 
да, Ақ Үбіге кеп құйылады.            

Бұл жерлерде адам жоқ, жабайы... Өзеннің  оң жағалауынан Линейный жоталарының 
ақ бас шыңдары төніп тұр: өзеннің жолы тар, құлаған жартастардың арасынан қысылып 
ағып өтеді. Өзеннің арнасында баяғыдан қалған балқарағайдың діңдері шашылып жатыр. 
Олардың үлкендігі сондай соның арасынан өткенде өзіңді тесіктердің арасынан өтіп 
жүрген кішкентай ғана тышқан сияқты сезінесің. Біреудің ебедейсіз қолы сіріңкенің алып 
шилерін байқаусызда шашып алғандай. Бұл жерге қарап тұрып, Иванов жоталарының тік 
тауларынан бұрындары жолындағы алып ағаштарды тамырымен жұлып өтіп қар көшкіні 
жүріп өткенін байқауға болады. Енді осы бұтақтарынан айрылған ағаштардың алып 
діңдері алыстан қарағанда тура шашылған сіріңке сияқты... Кейбір жерлерде тіпті ағаш 
діңдері үйіліп қалған. Қар көшкінінің дүлей күшіне таңданбасқа шара жоқ. Дегенмен де, 
Ақ Үбі көңілді, әрі салтанатты түрде шаттанып ағады. Ол өзінің өмірге келгеніне шатта-
нып, тойлатып, өзін жеңімпаздай ұстап шуылдап, жан жағына шашырап, кейде арнасы-
нан асып желкілдеп ағады. 

Ақ Үбі өзені алқаптың сұлулығына, мөп-мөлдір суына, ну орманына, жалданып 
жатқан құздарға, тік қабақтар мен сай-саласына, қалың табақты бадандары мен мүктеріне 
тамсанып, жағалауда тұрған ну орманды Поперечный ауылының қасынан өтіп, арыны  
мен шаттығын жоғалтпастан Қара Үбімен кездесуге асығады. Өздерінің «қыз күнгі» Ақ 
және Қара деген  атауларын мәңгіге ұмытып, олар «Айрық» (Развил) деп аталатын тұста 
қосылады. Осыдан бастап кәдімгі Үбі деп аталады.
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ЖҰМАҚ АЛҚАП 

Холзын мен Көксі жоталары қиылысқан тұста және Ақ Үбі бастау алатын батысқа 
қарай біршама көлбеу жатқан осы жерге кеп бітетін Линей мен Иванов жоталарының 
арасындағы алқап Бело-убинка деп аталады. Батыстағы үстіртке қарай биіктігі шамамаен 
1 900-дан 2000 метрге дейін еңіс. Осы кең алаңқайлы аумақтың ұзындығы 4-5 километ-
рге болса, ені де сондай алшақтықты құрайды. Ақ Үбінің басы болып саналатын, биік 
таудан ағып түскен оншақты өзен мен ұсақ бұлақтар қосылып батпақты-ағын сулы алқапты 
құрайды. Бұл сонымен қатар, қосалқы 
альпі таулары типтес өсімдіктердің 
жиынтығы орналасқан үлкен жер. 
Өсімдіктер гүлдеген кезде кілемдей болып 
құлпырады, олар: безді шөмішгүл, альпілік 
жыланбас жалбыз, сібір жауқазыны, 
дүдәмал үштұқым және басқа да көптеген 
әдемі гүлдейтін өсімдіктер. Бұл алқаптағы 
масатыдай жайқалып көзді тартқан  гүлдер, 
аласа бойлы қайыңдар, жалғыз тұрған 
балқарағай мен қарағай, ірісынықты сұр 
топырақ, Иванов және Холзын тау 
жоталарының етегіне жиналған көл, 
Линейский жоталарының құз жартастары, 
бақтағы қалың өскен балқарағай, самырсын 

Жерұйық алқабының бөлігі: Щербаков көлі және алыста Кедровое көлі

Қызғылт радиола және алтын тамыр
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орманы осының бәрі жер бетіне тән емес әдемілікті беріп тұр – осы алқап жұмақ сияқты 
әсер береді.     

Автордың осы жерге арнап жазған кітаптарының біреуінің аты осы жердің құрметіне 
«Жұмақ алқап» деп аталған. Барлығы, ол тастақ өзен болсын, батпақты жер болсын, по-
ляр қайыңы мен терек, мұздақ, қарағайлы орман, көл болсын, барлығы жеке-жеке 
болғанымен қосылып келгенде жеке бір – үлкен, сұлу, таңғажайып әлемді ұсынады...

Жұмақ алқап туралы айтып отырғанда орыс тілінің соншалықты кедейлігіне, алған 
әсерім мен сезім пернелерін шертуге, осын-
дай сұлулықты суреттеуге жететін сөз бен 
сөз тіркестерін таппай қалатыныма қынжы-
ламын. 

Үстірттің бірталай аумағын шөтке 
сияқты қалың өскен поляр қайыңы алып 
жатыр, олардың ортасында үстіртке ойлы 
түр бергендей жалау тәрізді болып желден 
ыққан жалғызілікті балқарағайлар өсіп тұр. 
Айналаны қоршаған таулардың қара тастақ 
жерлеріне жамау сияқты жабысқан аппақ 
қарлары әсерлі көрініс беріп тұр. Көк-
жасыл түсті терідей тартылған батпақты 
жердің бетінде сап-сары болып жанып 
тұрған алтайдың қалтагүлі мен сарғалдағы 

Кедровое көлі
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айтып жеткізе айлмайтын керемет үйлесім 
тапқан. Көкпеңбек жамылғы құсап біркелкі 
түспен гүлдеп тұрған жыланбасты жалбыз 
бүкіл бір беткейді жауып жатыр, арасынан 
кей-кей жерлерінен күн сәулесімен 
шағылысқан сібір сарғалдағы байқалып 
қалады. Ақшыл күлгін түсті бөріктерін ки-
гендей болып гүлдеген марал тамыры бал 
сияқты жұпар аңқып тұр. 

Суы мөп-мөлдір бұлақтар мен 
өзендердің жағасы қорықтағы  алтынтамыр 
плантациясы сияқты... Жартастардың 
бетіндегі ақ, сары, көк түсті гүлдер осы көк 
шалғынның көркін ерекше ашып тұр. 
Күмәнді үшқырлытұқымның түймедағының ірі гүлдері жапалақтап жауған қар сияқты 
болып тау бөктерінің тағы бір бөлігін жауып жатыр. Гүлдеп тұрған алқаптың ішінде, 
барлық жерінде үлкен жапырақтары жайылып ақсырғақ пен қоянқұлақ өскен. Алқаптың 
кей жерлерінде қызыл ала кілем сияқты түске боялып жаздың соңына дейін қар жатады, 
кейде алқызыл түске боялғанда тіпті ерекше көрінеді. Жер бетінде Жұмақ алқаптан асқан 
ғажап жер  жоқ шығар!            

Иванов жоталарының шығыс жағындағы тау етегіндегі қына мен шашырап жатқан 
ашық жерлердің арасында, ұйқыдағы балқарағайлар арасында жасырын жатқан ашық көк 

Томарлы батпақ
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түсті көл болмаса мына жердің сұлулығы толық ашылмас еді. Олардың ішіндегі ең үлкені 
– Кедровое. Ол таулы-жартасты тік құздың астында жатыр, көлдің бетінен жоғарыдан 
төніп тұрған ақ басты тау көрініп тұрады. Көл бір жағынан балқарағаймен көмкерілген. 
XVIII ғасырдың бірінші жартысында осында алғаш келген мәскеулік геолог, профессор  
Г. Щуровский былай деп суреттеген: «Тіп-тік қабырғадан құлай түскен терең қазан 
шұңқырлы көл есімде қалды, ол жыл сайынғы таудан еріген қар суы арқылы толығып 
пайда болған керемет көл, балқарағаймен көмкерілген. Бұл көлдің жағасы жайғасуға сон-
дай ыңғайлы, біз түнеу үшін осында тоқтадық... Түнде шатырлардың айналасына от 
жағып қойдық. Көлдің жағасында жағылған осы алаулар түнде биік ақ бас шыңның 
астында тіпті керемет көрініс болып көрінді!».  

Көлдің жанындағы балқарағайлар бірнеше ғасыр бойы өсіп тұрған зор, бұтақтары 
жайылып өскен ағаштар.  

Көл сарқырап ағып жатқан Ақ Үбіден басталады. Алдымен ол морендер тізбегі 
арқылы жүріп жинақталып алады да, жиырма метр алыстаған соң барып сарқырап, 
буырқанған өзен бола бастайды, әрі қарай Иванов және Линейский жоталарының арасы-
мен орманды алқапқа қарай ағады. Кедровое өзенінен біршама төменірек тік құздың 
астында, аумағы дөңгеленіп біткен, айналасы алып балқарағайлармен қоршалған басқа 
көлшік  жатыр. 1980 жылдары Қазақ ССР ғылым академиясының география институ-
тының қызметкерлері осы жерде жұмыс жүргізгенде бұл көлге осы жолдарды жазып 
отырған автордың тегі  – Щербаков көлі деген атау берген болатын. 

Алқаптың үстінен кей-кейде биіктен қанатын құлаштап жайған немесе қанатымен 
аспандағы бұлттай болып қалықтап ұшып жүрген бүркіттің сұлбасы көрініп қалады. Әуеде 

Щербаков көлі және автор
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қалықтап билеудің шебері болған сирек кездесетін альпілік шауқарға да мұнда кей-кейде 
кездейсоқ кездесіп қалады. Шауқарғалар сияқты бұлар да ең биік таулардың құзар ба-
сында ұзақ уақыт қалықтап тұрып алады. Альпі құстарынан мұнда көп кездесетіндері: 
тау жадырағы, арша құнағы және басқа да көптеген әртүрлі құстар, негізінен Сібірге тән 
құстар көп кездеседі. Олардың кейбіреулерінің ұя салуы осында, Қазақстанда бірінші рет 
табылған, басқа да талай құстардың түрлері әлі де зерттелмей қалған. Орман және тау 
жадырағы, шырылдақ торғайлар көк шалғында және қайыңдар арасында адамдар жүрсе 
солардың алдын кесіп пырылдап ұшып жүреді.     

Аюдан басқа да, елік, марал, бұлан, тоқал бұғы сияқты аңдар кездеседі, әрине бұған 
қоса сілеусін, сусар (росомаха) сияқты жыртқыштар да бар.

ТАУЛАРДЫң СҰР ЖАМЫЛҒЫСЫ

Таулардың ең жоғарғы қабатын шашылған тастар немесе қорымдар алып жатыр. 
Олар тік құздар мен бөктерлерден конустық түрде немесе жайыла құлап, жолындағы 
жыралар мен сызаттарды жауып өтеді. Құлай шашылған тастар кейде тау беткейлерінің 
еңіс жерлерінде бір шақырымға дейін созылады, таудың биік басын, тау жоталарының 
арқасын сұр қабыршықтай болып қаптап жатады. Тас үйіндісінің астында су тоғаны 
жиналған, одан өзен сияқты ағып шығып, тайганың жасыл енін жайлай өтіп, алқапқа 
қарай жол тартады.       

Тау жынысының шашылған тастары Холзын, Иванов жоталарының, әсіресе Линей-
ский жоталарының басты алаңдарын алып жатыр. Алқапта және Жұмақ алқаптың жо-
нында үлкен мыңдаған тонналық тас үйінділері бар. Алтайда Саянға қарағанда жалаң 
шың бедерлі алаңдар неғұрлым үлкен екенін айта керту керек, және де мұнда мыңдаған 
жылдар бойы өз флорасы мен фаунасы қалыптасқан.   

Жерұйық алқабының жақпарлы ақ тастары  немесе қорымдары
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Тік жарлардан құлаған сынықтар – үлкен қойтастардың – дөңгелек құздарды 
біркелкі қабатпен қаптап, құлама етектер мен суайрықтарының жоғарғы жағындағы 
шыңдарда да, тіпті алқап түбіндегі жайдақ жерде де  біркелкі қабатпен жабылғаны таң 
қалдырады. 

Жердің өткеніне саяхат жасау кейде ақылға сыймайтын жұмбақтай. Жердің тарихын 
геологтар ғана оқып шыққан шығар. Егерде миллион жыл бұрын не болғанын елестетіп 
көрсек, аздап түсінуге болатын сияқты. Тас үйінділерінің ауырлығын ескеретін болсақ, 

олар қатты жер сілкінісі немесе мұз көшкіні 
кезінде жылжытылған, олар жауып жатқан 
бөктерлер неғұрлым тік болған шығар, 
сондықтанда тас солардан қатты домалап сыр-
ты тегістеле түскен, осылайша алқапта түскен 
тастардың сырты тегістеліп қалған болу керек. 
Шыңдар мен қия жартастардан түскен конус 
сияқты тас үйінділері іріктеліп қалған: 
салмақтарына қарай ұсақ тастар жоғарғы 
жағында қалады да, төмендеген сайын тастар 
ірілене түседі, ал ең кесек сынықтары домалап 
таудың етегіне, алқапқа қарай түскен.   

Таулардың шыңында геологиялық фантастикалық суретті құрайтын көптеген морен 
мен цирктер тізбегі кездеседі. Мұздың қозғалысынан, кейін жылыну мен мұздың, қардың 
еруі салдарынан суға толып пайда болған қазаншұңқырларда тоған астындағы көлдер 
бар. Олардың оншақтысы Иванов, Қордынтау жоталарының шығыс жағынан табылған. 
«Төмен түсіп кеткен» көлдердің осындай түрлері ерекше қызық. Олардың біреуінің түбі 
Холзынның етегінде орналасқан Гульбище аталатын қорықтағы кең алқапты алып жатқан 
батпақты жерден анықталған. Осы өзендерде бірнеше рет кішкентай ғана үйрекке келетін  
батпақты құс – дөңгелек тұмсықты қалытқықұс кездескен. Полярлық осы ересек құстар 
ұя салмай-ақ жазды осы жерде өткізеді. 

Тастар алыстан қорғасын түстес сұр болып көрінеді, жақындаған сайын түстері мен 
реңі өзгере бастайды, осы арқылы тау жынысының құрамын анықтауға да болады. Қара 
Үбі бастау алатын Холзында қорымдардың түсі жасылдау, кейде тіпті созыла шашылып 
жатқан тастар алқызыл түске боялған сияқтанады. Осы өлке туралы Г. Щуровский былай 
деп жазған: «Холзын Тұрғысын (Иванов жот. – Авт.) жоталарынан жоғары қарай біз 
көтерілген тұсында орналасқан. Оның ең биік шыңында біз қызық құрылымды байқадық. 
Құрамы ашық жасыл түсті дала теміртасы порфирынан тұрады, ал шың басына қарай 
қызыл күрең түсті амегдалиттың беті әкті шпаттың ақ кристаллымен айғыздалған; 
соңғысына үнемі сырт жағынан жел соғады да, өзінен кейін топырақ түстес жасылдау рең 
қалдырады».  

Мың жылдап, ғасырлар бойы жатқан қарлар жақында ғана еріген жерлерден 
ешқандай да өсімдіктің белгісі жоқ мүлде тап-таза жалаңаш тастар ашылады. 
Байқауымызша, қар мен мұз басу дәуірінен бастап жатқан ежелгі мұздар қазіргі уақытқа 
дейін сақталып, енді ғана еріп жатқан сияқты.

Шашылып жастқан тастардың түсін негізінен олардың сыртындағы мүк пен қынаға 
қарап анықтайды. Олар тастардың сыртында түрлі-түсті дақ болып, жағылып, жапа-жапа 

Қалтқықұстар
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болып жабысып тұрды. Әсіресе, жаңбырдан кейін олардың түсі ақшыл бола түседі: та-
стар «тірілгендей» әсер қалдырады, тастың беті одан әрі шұбарлана түседі, жұқа мүктер  
саңырауқұлақтай дірілдеп тұрады. Таудың ең биік шыңындағы мүк пен қына басқан 
беткейлері кейбір  жауынды-шашынды күндері сұр болып түсі көмескі тұрады да, күн 
ашылған кезде олардан анда-санда көрініп қалатын жал-жұлт еткен сәуле шашылады.      

Аяқтың астында тырбиған ағаштар мен түбірлері немесе қауіпті тесіктері бар қостастар 
болмаса ойықтары көрінбей жататын шөбі қалың өскен жерлер мен бұталардың арасында 
жүргеннен қарағанда бұл тастардың бетімен жүру неғұрлым жеңілірек, бірақ тастардың 
үстімен жүргенде мұқият болу керек, қозғалып, қиқалақтап жатқан тастарды баспай 
жүрген дұрыс, әйтпесе оқыс жағдай орын алуы да мүмкін. 

Тастардың арасындағы жерлерден жел әкеп тастаған тұқымдар өне бастайды... 
Сондықтан да, тас алаңқайда тундраның көк шалғыны немесе куртиналар көктей бастай-
ды. Олардың кілемдей құлпырған беті кейде біршама аумақты алып жатады. Тастар мен 
өсімдіктер үйлесім тауып, ақырында осы процесстің салдарынан беткейлер өсіп шығады. 
Таулардан алынған бұл ашық та көркем тарих ғаламшардағы өсімдіктердің орналасу 
тарихын баяндап бергендей. Ең алдымен мұнда қына мен мүк пайда болады, одан кейін 
альпі – қияқ шөптері, жарықгүл, ұлпагүл,  шөмішгүл, дарабастар өседі... Қардың шетінде 
жатқан «өлі» тастарға жабыса бітіп жан бітірген гүлдер мен тастардың үйлесімі өткеннен 
сабақ беретін өнердің классикалық сюжеті сияқты әсер қалдырады.             

Біз өмір сүріп жатқан төрттік дәуір келіп жеткенге дейін көптеген әртүрлі геологиялық 
құбылыстар болып өткен. 

Үйілген тастардың ішіндегі әрбір тас бізге бұрынғы өткенді еске түсіреді, әрбір 
жасалынған қадам бұл жердің алыс та, бұлыңғыр өткенін ашады. Таудағы соқпақтар – 
жай ғана соқпақ емес, ол ежелден келе жатқан сүрлеу жол. Өтіп кеткен дәуірдің атмос-
фермасына ене отырып, бұлақтардың тілін басқаша ұғасың, әрбір шөп басқаша көрінеді 
және әрбір сыбдыр мен дауысты басқаша қабылдайсың... Тұман мен жаңбырдың 
астындағы тастардың арасында тұрып табиғатты сақтап қалудың қаншалықты қажет 
екенін түсінесің, бүгінгі күні қорғауға алынған аумақтар – қорықтар, қаумалдардың да  
соншалықты маңызды екенін ұғынасың...

оНДА ҒАЖАП, оНДА...

Линейский жоталарында өзгелерге ұқсамайтын ерекше, Қазақстан үшін мүлде жаңа, 
сирек кездесетін құс түрі табылды. Негізі бұл қоныс аударушы  тайгалықтар Сібірдің 
шығыс аудандарынан келген. Бұл адам бұрын онда барғанымен, қонақ болып қана 
қайтқан байырғы алыс орманның мекендеушілері. Олар: орыс Алтайы мен Сібірдің алыс 
солтүстігі мен шығысында жатқан ну орманды мекендейтін ала бұлбұл, қызылқұнақ, 
бозшымшық, қыраубас шөже, сібірлік шыбыншы торғай, сібірлік суық торғай. Тундраның 
қисық ағашты орманын мекендейтін кәдімгі шекілдектің табылғаны да ойламаған олжа 
болды. Осында Саян, Хангай, Байкал жағалауының биік таулы жерлерінен шыққан тау 
құнағы ұя салады. Қазақстанда ол Марқакөлден табылған. Мұнда сібірлік құстар көптеп 
кездеседі, солардың ішіндегі ең танымалы, әнші құс – қызылмойын бұлбұл болып табы-
лады.       
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Гулливер ергежейлілер елінде

Тас қала әміршісі Ерекше кездесу
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Табиғат қиялы – рухтан жоғары

Тастағы табиғат қиялы
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Мұнда бүкіл Еуразия үшін бірегей орын бар: ғасырлар бойы өсіп тұрған биіктігі 
қырық метрге жететін шыршалардың арасынан өтіп Үбіге кеп құятын Седяших өзені. 
Осындағы томарлы сыз жерден түнде өмір сүретін шалшықшы құс – куликтің ұясы та-
былды. Осы батпақты жерде фаунаның еуропалық түріне жататын түнгі уақытта 
тоқылдайтын кәдімгі тауқұдіреттің, орман маңқысы мен жылқышының дауысы естілген, 
сонымен қатар Шығыс Сібір өкілі болып саналатын азиялық тауқұдірет және 
ғаламшарымыздың байырғы тау белдеу леріне кіретін Тянь-Шань, Алтай, Саян, Сихотэ-
Алинь, Ману-Сардык және Гималайдың кей жерлерін мекендейтін тау маңқасы кезде-
скен. Осылайша әр тарапта мекендейтін құстардың бір батпақты орынға жиналуы – 
ғаламшардың басқа жерінде болып көрмеген. Қортық қайыңдар өскен жерде сирек 
кездесетін ақ шілдің бір жұбын немесе тобын кездестіруге болады.   

Маралтамыр бұтасы

Таулы тундрадағы қоңыр аю
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Қара Үбінің бастауы болып саналатын Линейский жоталарында маралдан басқа аң 
кездеспейді. Бұғылар жазғы уақытта  жайлауда жайылу үшін Оңтүстік Алтай жақтан 
келеді. Олардың жалпы саны небәрі 40-50 бастан аспайды. 1970 жылдардың соңында 
ұзақ уақыт жоғалып кеткен тоқал бұғылар да келді. Олар да көршілес жатқан орыс Ал-
тайы мен Оңтүстік Алтай жақты мекендейді. Орталық Алтай мен көрші жатқан Холзын 
осы тұяқты жануарларды аулау үшін қар барысы келген деседі. Олар осы жаққа жақын 
– Ресейдің аумағында қалған Орталық Алтайда 1980 жылдары кездесіпті.  

Орманды тайга бөлігінде сүтқоректі жануарлардан: бұлғын, құну (росомаха), елік,  
түлкі, аю, сілеусін бар... Тастақты, жетуі қиын жерлерде биік таулы белдеулерде мекен 
ететін сұр суырлар мен алтай шақылдағының отарларын көруге болады. Ал тайгада алтай 
тиіні, ұшар-тиін, ала тышқан, сары күзен өмір сүреді.    

Ағысы қатты тау өзенін қарауыз балық мекендейді. Поперечное ауылының жергілікті 
тұрғындары Ақ Үбіден, «Серая лугадан», атқа қоржындарын асып алып Кучиха өзенінен, 
сонымен қатар «Ларядағы» тас сандықтан  балық аулауға барады.

МӘңГІЛІК МҮСІНШІЛЕР 

Дала желі, шөл желі, теңіз бен мұхиттар желі... Ал орман мен шалғынның желі ту-
ралы жиі ести бермейсің. Сонымен қатар, мұндағы желдер тіпті ерекше. Олар көбінесе 
тек шығыстан соғады. Олардың іздерін барлық жерден көруге болады: желінген жарта-
стар, ұсқыны кетіп ортасынан шығып тұрған ағаштың жұлынған басы. Сынған ағаштардың 
барлығы бір жағына қарай таралып тұрған сияқты: желдің өтіндегі жағы жалаңаш діңгек, 
ал келесі жағы – желкілдеп тұрған жасыл желек, яғни ағаштар жалау тәрізді болып 
қалған. Орман шекарасының жоғарғы жағындағы діңгектері сүйектей болып қуарған 
жалаңаш қарағайлар кездеседі: оның бұтақтары мен қабықтарын діңгектің ортасына дейін 
жел жеп қойған. 

Желдің негізгі бағытына қарай есте 
қаларлықтай болып созылып жатқан 
қарағайлар тізбегі жатыр. Орманның алқабы 
біркелкі етіп қиып қойғандай: олар көлеңке 
беруден қорқатындай жіңішкеленіп өскен. 
Жіңішке ғана қатарға бірінен кейін бірі 
тізбектеліп кезекке тұрғандай. Кейде осын-
дай тізбектер таудың бөктерінде бірнеше 
шақырымға дейін созылып жатады. 
Балқарағай мен самырсын орманындағы 
мүк басқан кілемнің бетіне діңгегі жып-
жылтыр болып жылтыраған, қоңыр түсті 
діңгектер құлап жатыр. Кейбіреуінің 
тозғаны соншалық бұрындары мықты 
болған ағаштан қазіргі күнде шашыраған жаңқалар ғана қалған. Жоңқа-жоңқа болып ша-
шылып, кескіні кетіп жатқан қураған ағаштар қазір жайқалып өсіп тұрған орманның сәнін 
бұзып тұрғандай.  

Сіз білеСіз бе:
2005 жылы жазда Линей жота-
ларының солтүстік беткейінде, 
Батыс Алтайдың шекарасындағы 
Седяшихи өзенінен орасан зор 
жерсұлатпа көрген: тамыры-

мен құлаған бал қарағай, са-
мырсын мен шыршалар 4-5 
км ұзындыққа дейін созылып 
жатқан. Мұндай көлемдегі  апат 
ғалымдарды таң қалдырды: «Өзге 
ғаламшарлықтардың ісі ме?» деп...
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Орманның жоғарғы шекара жағы мен жан-жағында осы көрініс. Айтып өткендей 
желдің күштілі соншалықты, олардың ізін барлық жерден кездестіруге болады. олар тау 
симфониясының басты дирижері болып табылады: тас қабатындағы қын мен мүктің пай-
да болуын қадағалайды, тастардан мүсін жасап шығарады, ағаштардың тамырын кеседі, 
тұтас алғанда олар тау-жота ландшафтының формасын қалыптастырады. Олар таудың 
желден ық жағына қарды үрлеп тығады да, оларды үсті-үстіне қабаттап басып үрлеп 
отырып жасыл әйнек сияқты реңк береді.   

Қатпарланған қарларды ысқырық жел жаз бойы сығымдап-сығымдап тамшылатып 
ерітеді, одан кейін «тірі» күміс су сырғи бастайды, кейін ол бұлаққа, одан кейін өзенге 
айналады. Жартастың маңындағы жасыл желекке таңғажайып сәнді үлгідегі табиғи 
кескінге келтіріп шаштаразшы-жел мұқият және ұқыпты түрде қайшылап қиып отырады. 
Шашылған қиыршық тастарды ыждаһатпен жұмыс істейтін аула сыпырушысы сияқты 
тап-таза етіп сыпырып қояды, не шаң не қиқым қалмайды. Тастар бидайдың дәні сияқты 
етіп рет-ретімен, көлеміне қарай қатаң түрде реттеліп қойылған. Жел қатты соғатын жер-
де қиыршық тастар кесек-кесек те, ал желі тыныш жерлердегі тастар ұсағырақ... Осындай 
тас үйінділері гранитты сфинкстардың аяқ жағында қалыптасады. Жел сонымен қатар, 
бейне бір шөп шапқыш сияқты шалғынның бас жағын біркелкі етіп кескілеп тастайды: 
мұндағы шөптер бойлары бірдей, арасынан бойы асып тұрғаны көрінбейді. Осында шебер 
шаштаразшы-бағбан жұмыс істеп кеткендей, шөптер бойлары біркелкі және теп-тегіс. 
Суайрықтың жоғарғы жағындағы шыңдарда да өз тәртібі бар: ағаш немесе шөп алдыңғы 

Жерұйық алқабының «әнші» тұлғалары
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жағында тұрған жартастан болмаса тастан бойы сәл асты ма, оны міндетті түрде қағып 
түсіреді немесе мүлде тамырымен жұлып жоқ қылады. Міне, тау табиғатының тазалық 
пен тәртіпке шақырып, озық үлгі беретін осындай ережесі бар. Қазіргі заманның тілімен 
айтқанда – «Мында нағыз ойласты рылған дизайн екен!». Осының бәрі Жел тәңірінің 
жұмысы.  

Жел бәрін де жасай алады: биік таулы беткейлер ме, ну орманда ма барлық жерде 
олар өсімдіктерге нағыз би кешін ұйымдастырып бере алады, жел әуенінің ырғағымен көз 
алдыңда өсімдіктің бәрі билеп ала жөнеледі. Әркім білгенін билейді: бастары үлкен 
көкнәр гүлі биші гүлді шақырады, шөмішгүл бұйраланған бастарын әрі-бері шайқайды, 
сібір жарықгүлі шалғынның бетіне жарығын шашады да, басын жерге дейін иіп еңкейеді 
де бір мезетте басын жоғары шалт көтеріп қолша тырын жайғандай болады, алтай тараны 
біресе ұйымдасып, біресе жеке-жеке тербе леді, марал тамыры ақшыл күлгін түсті шапка-
сын еріксіз былқылдатып, жапы рақтарымен қол шапалақтап тұрған дай... Құдайдың өзі 
оны желдің өтінде шашын желкілдетіп тынымсыз билеуі үшін жаратқ андай жабайы 
желдің ұйымдастырған би кешінде альпінің жыланбас жалбыздары көк бастарын былқыл-
датып, тынымсыз билейді. Желдің мұңлы ма, бәлкім қатал әуенінің ырғағымен барлығы 
да билеп тұр, дірілдейді, иіліп-бүгіледі, тербеледі...       

Таудың ең басындағы желдің екпінінің қаттылығы соншалық, арқаңнан итерген кез-
де алдыға қарай жүгіртіп, таудың басынан ұшырып жібере жаздайды. Құзар шыңда 
бұзақылардың ысқырығындай болып шулайды да, шашыңнан тартып ойнайды. Ағысы 

Жерұйық алқабындағы Тас қала қалдығы 
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қатты суға қарсы жүргендей еңкейіп, кеудеңді тізеге иіп алып, бүктетіліп алып желдің 
сұрапыл күшіне адымдап қарсы жүруге тура келеді.    

Жел екпінінің күшін дәл суреттеп жеткізу үшін қазаншұңқыр болып ойылып жатқан 
жерлерге қарасаң жеткілікті. Таудың жоғарғы қабатындағы іс те оның жұмысы.

ЕРГЕЖЕйЛІЛЕР МЕН «АЛЫПТАР»

Жоталардың ең ұшар басында, шыңдар мен асулардың да үстінде жұлдыздарға 
«жақын» мүлде басқа әлем ашылады. Тек осында ғана, Батыс жақта 2 300 метр және 
Оңтүстік Алтайда 2 500 метр биіктікте бір рет экспедияция жасағанда ергежейлілердің 
де, дәулердің де елінде болып қайтқандай боласың, сіріңке қорабынан сәл ғана асатын 
– арктика талдары деп аталатын ағаштардың арасына түсесің.   

Бұл осы тұқымдастардың арасындағы ең ұсақ түрі. Оларда бәрі керісінше: діңгектері 
сым сияқты мүк басқан сыз топырақта жатады. Ал гүлшоқтары мен сырғалары гүл 

жарған кезде аталықтары сары түске боя-
лады. Ағаш тұрады, ал одан биігірек 
гүлдеген сырғасы. Гүлденіп болған соң ол 
алыстан көзге түсетін шамдай болып ақ 
мамыққа оранады. Бұл талдар өмірлерінің 
дәл осы кезеңінде жартастардың ұсақ 
тастарының арасынан мүк басқан жасыл 
жерде ерекше болып көрінеді. 
Сырғаларының бойы діңінен биікте жел 
мен түнгі тоңға қарсы тұратындай. Бұл 
өсімдіктердің түрі әрине «жауынгерге» 
ұқсамайды. Өздерінің бойлары жерден 
әрең көрінеді, ал түбі кене сияқты жерге 
мықтап жабысып алған, сондықтан да 
оларға жел де, басқа апат та қорқынышты 

Генциана, немесе гүлі ірі көкгүл Альпы астрасы

Бұлдырық оты, немесе аратіс дарабас
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емес. Алғаш көргенде олар сондай 
қорғансыз, биік таулардың қатал 
табиғатында жалаңаш, жалғыз қалғандай 
болып көрінеді. Оларға ішкі биохимиялық 
және физиологиялық күштері көмектеседі. 
Олардың плазмалық жасушалары аязға 
төзімді – онда қант көп, бір таңқаларлығы 
бұлар жақсы дайындалған альпинистер 
сияқты көптеген өсімдіктер өсе алмайтын 
жерлерде жұмсақ, әрі нәзік гүлдерімен 
өмір сүре береді. Басқа өсімдіктермен 
салыстырғанда оларда өте белсенді дема-
лады және тоң жүріп, басқа да апаттар 
болған жағдайда қалпына тез келеді.   

Таулардың басындағы тегістеу 
телімдерде кәдімгі альпілік және батыс 
сібір тиынтағы өседі. Бұлардың біріншісі 
аюлар үшін қысқы ұйқыға кетер алдында 
және ұйқыдан тұрған кезде таптырмайтын 
азық. Ал, екіншісі таудың ақ басында 
өскендіктен жергілікті тұрғындар оларды 
«әппақ» немесе «ақ» деп атайды. 
Тиынтақтың тамырының сергітетін және 
емдік қасиеті бар. Бір жағынан өсімдік биік 
таулы жердің табиғатына жақсы 
бейімделген, оның жер астындағы бөлігімен 
салыстарғанда жер бетіндегі бөлігі көп кіші.  
Қуатты тамырлары үш-бес метрге дейін 
жетеді және он килограмм немесе одан да 
ауыр келеді. Оларды жұлу үшін аттың 
күшін пайдаланады: тамырды аттың арты-
на байлайды да, атпен «арқандай» ұзын 
тамырды тартады. Бұл тамырлар өсімдіктің 
экстремалдық жағдайда өсуіне көмектеседі, 
тиынтақ өзінің жинаған қорымен 
қоректенеді, өзін-өзі жейді.   

Батысқа қарай тау тундрасынан шо-
шайып шығып тұрған қойтастардың маңында 
жерге жабысқан, жатаған балқарағайдың 
бұтақтары өседі. Бойы бір тұтам, бұл енді 
бірталай жыл жасаған ағаш. Бір қарағанда 
оның жасы екенін айта алмайсың, кім 
санаған дейсің? Шамамен жиырма, отыз 
жыл, мүмкін одан да көп жыл жасаған 

Тау асылтастары (алтай күнгелдісі)

Ұзынтүк желайдар

Етжапырақ бадан
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болуы мүмкін. Өзі қысқа жазда, мұздай суық желдің өтінде тұрған ағаш бір саниметр 
өссе, бұған да шүкіршілік. Сондықтан да, өсу қарқынын санау миллиметрмен өлшенеді. 
Осындай заңдылықпен поляр қайыңдарының тоғайы да өсіп тұр, олар да құйтақандай. 
Жерден бір тұтам болып қана шығып тұр... Жапырақтары дөңгелек өрнектелген, тиынға 
келеді, олар да сырғаларымен «сәнденген». Қайыңдардың жастары үлкен...  

Осы жерге жатып, еңкейіп дұрыстап қараса ауа райының төтенше жағдайларына 
төтеп беретін кішкентай ғана, болымсыз болып тырбанып өсіп тұрған өсімдікті байқауға 
болады, оның атауы әдемі, әрі біртүрлі – сиббальдия. Ол жерге жапырақтарымен жабы-
сып алған және оттай болған ашық сары түсті, кескіні небәрі сіріңке шиының басындай 
ғана. 

Осылай жел жұлып кетпес үшін елеусіз ғана болып өсіп тұрады. Мұнда да адамдар 
сияқты: кішісің бе – көп жерге кірісе берме. Әйтпесе, таудың басында әр қиырдан соғатын 
жел оны аямайды.  

Кіп-кішкентай аласа шөптер мен ағаштар таңданыс та туғызады, елжіретіп те жібереді. 
Гүлдері ірі генциан гүлшоғымен кездескен кезде керісінше, олардың сұлулығына бас иесің. 
Шоғырланған гүлдері бұлдырық отымен бірге тау үстіртіндегі жел тақырлап тастаған ұсақ 
тастақты жерде өседі. Дуалдар мен бақтың шарбағына шырмап өсіп тұратын шырмауықтың 
гүлдеріне ұқсайтын граммофон тәрізді көк гүлдері тура көзіңе қарап тұрған сияқты. 
Гүлдерінің сабақтары жоқ, тура жерден шығып тұр. Ал жерде елеусіз жапырақтарының 
талшықтары керіліп жатыр. Генциандар – биік таулы аймақтың  сұлулық тәжі және 
мақтанышы. Сұлулық пен махаббаттың символы түкті сұр еңлікгүл емес, гүлдері кесек 
– генциан  болса ғой.        

Жаңбыр шайып, жел қақтаған  таулардың дөңгелене біткен шыңдары  ұсақ шақпақ 
тастармен қапталып жатыр, осы тастардың арасында өсімдіктің тамыры ілінетін жер де 
жоқ, бірақ осында – кілемдей болып  жайылып бұлдырық от өсіп тұр. Жерге жата жа-
бысып біткен қияқ жапырақтары тастың бетінде жатыр. Желден қорқады. Гүлі – аппақ 
жұлдызша тәріздес ортасында сары салмасы бар. Бұлдыр от оны жердің үстіне қарай 
әзер көтеріп тұрғандай, олар тезірек гүлдеп тұқымы піскен кезде желге ұшырып жіберуге 
асығып тұр. Ол желге ұшып кеткен тұқымдары тіршіліксіз жатқан жалаңаш жерді тауып, 
онда тамырын жіберуі керек.  

Биік таулы жерде өсетін өсімдіктердің оғаштығы осымен бітпейді. Осындағы өсіп 
тұрған қортық қайыңдар мен ағаштардың астындағы діңгегінде поляр көкнәрінің 
сарғылтым сұр түсті гүлі қоңырау құсап сым сияқты қатты сабағымен асылып тұр. Оның 
таңқаларлық нәзік, темекі қағазындай жұқа, жапырақтары ақсары алауға ұқсайтын гүлі 
жел соқса болды өшіп қалатын сияқты. Ал ол болса не желден, не қалың қардан, не 
аяздан қорықпайтын нағыз – поляр гүлі.  

Төмен қарай, желдің екпіні аздау тиетін тұста үлкен түймедақ гүлдеріне ұқсайтын 
үшқырлы тұқым гүлдеп және оттай болып алтындай жарқырап темекі гүл қаулап өсіпті. 
Олардың гүлдері күнбағыстың шатырына ұқсайды. 

Олар тапал талдар мен ергежейлі шөптердің үстінен жоғарыдан қарап тұр. Шөптер 
орманның үстінен қарап тұру дегенді қайдан көрдіңіз? Осы жерден ғана! Тау шыңына 
шыққанда шөптер ғана емес, өзіңді де дәу сияқты сезінесің, өйткені бұлттар аяқтың 
астында көшіп жүреді. Жел бетіңе де, кеудеңе бірдей соғады. Таудың басы да, жоталары 
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да төменде қалады. Балқарағай мен теректер тобықтан келеді, тек тізеге дейін жететін 
шөптер ғана биік!    

Тау орманына қанша рет барсаң да, құлпырған кілемдей жайылған альпі шөптері 
мен жүздеген шақырым жерден биік шыңдары мұнартып көрінетін көк таулардың қара 
жартастарын, күміс таспадай жылтырап ағып жатқан сансыз бұлақтар мен өзендерді 
көрген сайын аспан астындағы осындай керемет әлемге таң қалудан жалықпайсың.

ЛИНЕй ЖоТАЛАРЫ

Линейский жоталары – батыс Алтайдың геологиялық ғажайыптарының бірі. Таудың 
бүкіл 60 шақырымға созылған бойында қым-қиғаш үлгідегі гранит тастар кезедеседі. 
Бұнда – суреттеп тіл жетпейтін шеберлігі мен қиялына таң қалатын қиял-ғажайып 
мүсіндеріндей болған жансыз бейнелер, қиқы-шойқы беттер мен рухтанған кескіндер, 
бейнесі таныс құстар мен аңдардың фантастикалық формасы. Көркемдік хаос пен 
үйлесімділіктің ғасырлық мызғымас тұрақтылығы таң қалдырады. Қатты геологиялық 
материалдан жасалған керемет ескерткіштердің мүсіні – миллион жылдарға созылған 
үнемі талқандалып отыратын үрдістің нәтижесі. Тек осында ғана талқандалу үрдісінің 
жасампаздығын көресің, оған табиғат үрдістері тізбегінің динамикалық жағдайы деп 
қараған дұрыс. Жасампаздық пен талқандау құбылыстарын қарама-қарсы деп қарайтын 
болсақ, олардың арасына тепе-теңдік белгісін қою керек, өйткені ол барлық заттың бол-
мысында бар.   

«Көкке ұмтылғандар»
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Тау шыңындағы тас мүсіндер

Линейский жотасы, теңіз деңгейінен 2 100 м биіктік



403ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

«Жорықта» (Линейский жотасы, теңіз деңгейінен 1 900 м биіктік)

Тас қала шекарасындағы Линейский жотасының орманды шығыс бөлігі
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Ешқандай да адамның ой-қиялы табиғаттың фантазиясына тең келе алмайды. Осы 
жерде мына бір философтың сөзін келтіре кеткен жөн: «Табиғат рухтан да жоғары». Осы 
фантастикалық хаоста бәріне де таңданбасқа шара жоқ, жартастардың формасы мүлдем 
кездеспеген, ойға сыймайтын кейіпте. Біресе қару-жарақ асынған рыцарлардың басындай, 
біресе шабыттанған албастының түріндей, осыған қарап фантастикалық бейнелер сюжетін 
жазуға болады, біресе бұл бұрыннан таныс, басында кепкісі, берет және шляпасы бар 
күлкілі кейіпкер сияқты.    

Барлығын үлкен ашық мұражайға граниттан құйып немесе егеп-қайрап қойғандай. 
Гранит мүсіндер шатқалы өз кезегінде, біз – Ертегі тастар деп атайтын ашық аспан 
астындағы мұражайдамыз.

оРМАН ПАТРИАРХТАРЫ – КӨНЕНІң 

ҒАЖАйЫБЫ

Линейный жотасының бөктеріндегі – Ертегі тастарда, үлкендігі бір немесе екі 
қабатты үйлермен бірдей үлкені де кішісі де бар гранит тастарының алып қалдықтарының 
арасындағы самырсын орманында талғаммен қойылған мұнаралардың орындары мен 
уақыттың табымен жуылып кеткен гранит мүсіндері сақталған жартылай қираған көне 
қала көрінісі пайда болды... 

«Жасыл терезеде»«Күн райын бұзушы»
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Ақ Үбі өзенінің арнасында Алтай ормандарының нағыз патриархтары – ондаған 
самырсын топтанып өсетін жерден шамамаен 2 000 метр биіктіктегі осы бөктерде 
адамзаттың назарын аударатын көрікті жер бар. Бұндағы самырсындар ғаламшардағы ең 
көне самырсындар десем асырып айтқаным емес болар. Биік таулардағы төтенше 
жағдайларды, өсімдік өсетін уақыттың да 
тым қысқа, жаздың да қысқалығын, оның 
үстіне жаздыкүні түнде тоң жүретінін, тіпті 
қар жауып, суық желдің жиі соғатынын 
ескеретін болсақ олардың барлық өмір сүру 
циклдары қысқа, әрі бүкіл жыл көлеміне 
алғандағы мөлшері «титтей» ғана болады. 
Бұл басты себебі, ағаштардың жылдық 
өсімінің шегі қысқарған және жай дамыған. 
Сондықтан да, осы биіктегі ағаштардың 
жылдық сақинасы тіпті жіңішке болып 
келеді. Мысалы, ботаник В.В. Сапожников 
диаметрі 25-27 см самырсынның жылдық 
сақинасы 219 жылға тең деп санаған. 

Бес-алты құлаш көне балқарағай

Таудан қыс түсіп келеді. Боз шалғын 
тұсынан Иванов жотасына 

қарағандағы көрініс
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Ал мына патриархтардың диаметрі 2 метрден артық, құшақтағандағы периметрі 5-6 
метр. Бұл ағаштар өздеріне берілген жасты жасап келеді. Ғылыми оқулықтарда 
самырсынның, немесе сібір балқарағайының өмір сүру шегі 400 жыл деген мәліметтер 
бар. Томск ботанигі Г.В. Крылов өткен ғасырдың басында Сібірдегі бір ағаштың жасын 

Суық түсті радиола
Солғын тартқан Маралтамыр план-
тациясы

Бұталы тундра аймағындағыұсқыны кеткен балқарағайлар  
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Сіз білеСіз бе:
Таулы «ел» сияқты Алтайдың  
табиғатының өте бай әртүрлілігі 
мен ландшафтары бірнеше тірші-
лік иесіне пана болып отыр, саны 
бойынша олар: балықтардың 20 
түрі, қосмекенділер мен бауы-

рымен жорғалаушылардың 12  
түрі, 300-ге жуық құстар мен 
сүтқоректілердің  62 түрі.

850 жыл деп анықтаған! Жапонияда анықталғандай, ондағы бір балқарағайдың жасы 7 
200 жыл деп санаған. Осы биік тауда өсетін діңгегінің диаметрі бар жоғы 2 см, биіктігі 
50 сантиметр болатын аршаның жасын ғасырдан артық жасаған деп анықтаған. Жасы 
жүз жылдап саналатын өсімдіктерді қадағалап отыру қиын болғандықтан да біз көптеген 
өсімдіктердің қанша жыл жасайтыны туралы әлі де біле бермейміз. Ботаникалық 
әдебиеттерде мәліметтер үзіліп-үзіліп жеткен, дегенмен де олар зор қызығушылық туды-
рып отыр. Мысалы, Өзбекстанның шағын 
қаласы Сайробада осы жақта шынар деп 
атайтын ағашты көру бақыты бұйырды, 
оның жасы 800 жылдан артық. Оның 
діңгегінің шеңбері 15 метрден артық. 
Бұрынғы уақыттарда оның діңгегінің ішіне 
ауылдық мектеп сиып кеткен, осыдан кейін: 
кітапхана, кавалерия полкінің дүкені және 
колхоздың май шығаратын орны болған. 
Мен ол жаққа барған кезде ағаш табиғи 
ескерткіш деп танылып, тірі мұражай экс-
понаты болып тұрған, оның діңгегінің ішінде 
электр шамы жанып тұрған. Көптеген 
өсімдіктанушылардың ойынша егер ағаштың діңгегінің іші қуыс немесе өзегі шіріген бол-
са ол тірі ағаш емес, құлатып тастау керек деген пікір қалыптасқан. Көбі солай істейді де. 
Бірақ та, ұзақ жасайтын ағаштардың өзегі маңызды рөл атқармайтыны анық. Оны 
жануарлардың жүрегімен салыстырып қажеті жоқ, осы адасудың кесірінен біздің қаланың 
көптеген саябақтары мен гүл бақтары зардап шегуде...   

Діңгегінің шеңбері 5-6 құшаққа жететін «кәрі» алыптардың радиусын шамалап есеп-
теп, жартылай жанған ағаштан түскен бөлшектің сақина санын санағанда олардың жасы 
1 000 жылдан ғана артық емес, 2 000 жылға жуық болуы мүмкін болып шықты, өйткені 
жылдық сақинаның жуандығы әртүрлі екен. Балқарағайларының бас жағы сынып қалған, 
ағаштың діңгегі қурап қалған, тек діңгектерінен жаңа бұтақтар өсіп шығуда. «Кәрінің» 
өлімі мен жас өмір бір ағашты мекендеген. Бұндай жаратылыстарды ғылымда рефугиум 
деп атайды, яғни климаттың өзгеруіне байланысты болған ауыртпашылық салдарынан, 
болмаса табиғи қорықтағы басқа да жағдайлар да болуы мүмкін.

ТАңҚАЛАРЛЫҚ оЛЖА 

Тура осында, бұрын Қазақстанда ұя салмаған, осында кездесіп көрмеген құрамында 
мүлдем жаңа, 100-ден артық әртүрлі құс түрі бар орын табылды. Олардың кейбіреулері 
биологияда әлі зерттелмеген құстар тізілімінде болып, құпия және аз зерттелген деген 
уақытша атақ алды.    

Осы жерлерден Сібір мен таулы Алтайдың өкілдері болып табылатын, конд орман-
дарында мекендейтін бүтін бір құстар тобы табылды. Олар:  азиялық тауқұдірет, қызыл-
құнақ, бозшымшық, кәдімгі шекілдек, көк бұлбұл, қыраубас шөже, сібір шыбыншы 
торғайы, әнші шырылдауық. Тек қана, осында Линейский жоталарының жартастарындағы 
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аласа шөпті тундрасында алғаш рет Орыс Алтай тауларының шыңында мекендейтін сібір 
құнағының ұясы табылды. 

Бұл құстардың барлығы да Сібір мен Таулы Алтайды мекендеушілер. Олардың 
кейбіреулерінің ұялары осында бірінші рет табылды және биология бойынша алғашқы 
материалдары да жиналды.

БІРЕГЕй ГЕоГРАФИЯЛЫҚ ТҮйІН 

Батыс Алтайда ұя салатын құстардың зоогеографиялық талдау құрамы, осы жағдайда 
– нақты Белоубинка ауданындағы үстіртте және оған іргелес жатқан жоталардағы фауна 
осы жағынан алып қарағанда бірегей ерекше. 

Мына жарық дүниеде осыған ұқсас жер жоқ шығар. Географиялық картасыз мына 
жағдайды түсіну қиынырақ болмақ. Енді осы туралы айтпасақ ол кешірілмейтін жағдай 
болар еді.  

Осы жерде ғана Мәскеулік атақты профессор Р.Л. Беменің зерттеп, құстар фауна-
сын Палеарктикалық аумақ шегінде үш кіші типке бөлу мүмкіндігін қарастырған 
географиялық «нүктесі» бар. Барлық Еуразиялық континетте негізінен бұл небәрі екі кіші 
типті болып келеді. Үшіншісі, әдеттегідей ысырылып қалатын. Бұл заңдылыққа сәйкес 
деп танылған. Дегенмен талдау жұмыстары көрсеткендей Батыс Алтайдың осы ауданын-
да мүмкін емес «мүмкін» болып шықты – құстар фаунасының барлық кіші үш типінің 
өкілдері қосылған: Шығыс Сібір мен Алтай-Саян тау жүйесінің жалаңшың белдеуінің 
типтік түрі; оңтүстік Еуропаның биік тауларына тән Альпі құстары – индикторларының 
кіші типі және ақырғысы Орталық Азия мен Тибеттің биік таулы суық құла даласымен 
байланысты – Таулы-ксерофиттік құстардың кіші типі.     

Тек осында ғана ареал (таралу аймағының) шекарасы жатыр немесе қосылу жүріп 
жатыр. Сондықтан да, осы құбылыс барлық континенттегі аумақтың ерекше географиялық 

 Қызылқұнақ
Ұя жанындағы сайрауық 

шырылдақтың сирек суреті
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жағдайын көрсететін ең бірегей зоогеографиялық оқиға болып табылады. Бірегей 
мүмкіндікті анықтайтын осындай түрлерді жеке-жеке алып қарайтын болсақ, олар: тун-
дра шілі және сібір биік таулы аймақтарына тән балшықшы хрустан; Гималай мен Тибеттің 
бұлт басқан биігінен келген отқұйрық торғай мен барылдақ ала торғай; Жерорта теңізі 
мен Альпі тауларының экзотикалық өкілі – альпі тауқарғасы. Осы айтылғандар бұл 
ауданның жершарының бүкіл Солтүстік жарты бөлігінің ішіндегі бірегейі екенінің дәлелі.

СӘУЛЕЛІ ЖоТА 

Шығыс Қазақстан мен Ресей арасындағы шекаралас жатқан аймақтағы көршілес 
жоталардың оңтүстік-батысына қарай сәулелі болып таралатын Үлбі жоталарын аумағы 
бойынша неғұрлым үлкені деп санауға болады. Жалпы алғанда ол Алтай үшін бір жағынан 
күрделі болып саналады: тау массивтерінің максималды биіктігіне жететін көптеген жеке 
дара жоталар, құрғақ даладан биік тауға дейінгі аралықтар, альпі және басқа биіктікті 
бағындырған аймақтарға ұқсас бірнеше табиғи аумақтар бар.     

Ол шығыстағы Чёрный узел (қара түйін) деп аталатын биік құзды-жартастардан 
басталады. Бұл Батыс Алтайдағы ең жабырқаңқы және өзіне тән сұлулығы бар ерекше 
орын. Бұқтырма аңғарына қарай кететін биік жартастардың үйінділері арасындағы 
суайрықтың жоғарғы жағында тау тундрасы мен гүлдері кілемдей болып құлпырған альпі 
шалғыны жайылып  жатыр. Таудың етегіне қарай тундра белдеуінде жатқан  шағын тау 
көлдері жарқырайды. Осылардың толып кеткен «кәсесінен» төгілгендей болып осы жер-
ден Үлкен және Кіші Тұрғысын өзені басталады. Жартастардың арасындағы шатқалдар 
тар, олар кейде қар қалдықтарымен бітеліп, болмаса тундраның қалдықтарымен бекітіліп 
жатады. Төменіректе биік тауларға тән сирек тоғайлар басталады да, ары қарай қалың 
тайгаға айналады. Қалың жынысты орманның әр тарабынан әр жаққа қарай біркелкі, 
сарқырап шуылдаған өзендер ағып шығады.       

 Түнерген осы аймақта үнемі жаңбыр мен тұман басып тұрады. Кейде жаздың ор-
тасында қар да түсіп қалады. Осы жерден оңтүстік-шығысқа қарай басында жатқан 
қарлары ерімейтін, бастары үшкірленген асу бермес биік құз-жартастар тізбегі кетіп жа-
тыр. Одан әрі қарай биіктік төмендеген сайын орманды беткейлер басталады да, таудың 
желпуіштей болып жазылған көптеген сай-саласы Ертіс пен Бұқтырмаға қарай құлайды. 

Таулардың арасы – керемет: тау жоталарының беткейлері даланың шүйгін шалғы-
нына, қаулап өскен қараған мен бөріжидек, үшқат, итмұрын, долана мен мойылдың 
астына басылып жатқандай. Омарта ұстау үшін ең қолайлы орын. Тұрғындар саны көп 
болмаса олар мында: картоп, бидай, күнбағыс, қарақұмық өсіреді, мал шаруашылығымен 
айналысады. Мында Александровка, Феклистовка, Березовка сияқты ескі ауылдар бар. 
Жоталардың алыстағы күнге қараған беткейлерінде бұта-тоғайлы, шалғынды дала баста-
лады. Ағашты, бұталы өсімдіктер тік жартасты беткейлі жерлерде және сай-салада ағып 
жатқан бұлақтардың тік жағаларында өседі. Мұнда көбінесе көктерек, баяғы мойыл, 
қызыл бүрген, қайыңдар мен долана, итмұрын... Фотода көрсетілгендей осы жерден  
сібір самырсынының шекарасы басталады, оңтүстік-батыс беткейге қарай олардың 
шоғырланып өскен аздаған топтары кездеседі. Бұрындары осы орман массивы тіпті 
Ертіске дейін жеткен, Ермаковка, Үлкен және Кіші Дьяконка ауылдарына тиіп тұратын 
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тау беткейлерінің жоғары жағына да болатын. Ашық жатқан құрғақ орындарда су 
қоймасының арғы жағалауындағы құрғақ беткейлерге тән құрғақ жерлерде өсетін  шөптер 
мен бұталар өседі. Қалбада өсетін өсімдіктер: ол – бетеге, боз жусан, тасшүйгін, ақбас 
жоңышқа, селеу, жебіршөп тағы басқалары... Бұталардан: шайқурай, татар үшқаты, 
тікенекті итмұрын мен итсигек, ағаш тәрізді қараған.

Алтайдағы алғашқы қар (Иванов жотасы және Қара Уба алқабы, Линейский жо-
тасынан Көксін жотасына қарағандағы көрініс
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Таулы Үлбі кентінің жанындағы Кіші 
Үлбі 

ҮЛБІ ЖоТАЛАРЫНЫң СІЛЕМІНДЕ

Жоталардың сілемі құз-жартастарымен бітеле келе Ертіске барып тіреледі... немесе 
керісінше, мына өзінше қырсық шал тікелей аққан суларымен тас жартастарды кесіп 
өткен.   

Үлбі тауларының жоталарынан бастау 
алып жатқан Үлкен және Кіші Тұрғысынның 
жоғары жағында таңғажайып бір бұрыш 
бар, ол жерде жартастардың биіктігі шама-
мен екі мың метрге жетеді. Шеттері гранит 
тас жарлар үгіліп жатыр, сондықтан да 
онда ешкім бармайды. Жартастар мен са-
мырсыны және қарағайы қалың қара 
орманның ортасында мына таулардың 
ерекшелігі сияқты түнерген бір тыныштық 
орнаған. Таудың бұл ерекше жеріне мен 
өзім барып көрген жоқпын, тек жоғарыдан 
тікұшақпен қарап өттім. Расымен де, осы 
жер құдайдың назарынан тыс қалған 
сияқты! 

Үлбі тауларының биік жоталарын Иванов жоталарынан Громотуха өзені бөліп жа-
тыр. Тар шатқалдардың арасынан мөп-мөлдір суы асығыс, аздап батпағы бар аңғармен 
жартастардың жатық жерлерінен сытылып шығып шығыстан Қара түйінге (Чёрный узел) 
қарай зулап барады. Өзеннің сол жағалауындағы биік жоталар қалың қара орманға 

Кіші Үлбі өзені 
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оранған. Кейбір шалт бұрылыстарда өзеннің бір жағалауына қарай су жайылады да, ор-
ман жоғалып ақ малта тастар жарқырап жатады.   

Бұдан әрі батысқа қарай Үлбі жоталары Проходной сияқты (1 864 м) жеке-жеке 
биік жоталарға бөлінеді. Оның құламалы құз беткейіндегі тастардан қына мен мүк басқан 
тастары мен тундра өсімдіктерінің жасыл ноқаттары байқалады. Жағалауға Ивановтан 
Громатуха бөліп тастаған қарай орманы жоқ сұр түсті,  ақ бас шыңдары бар  белдеулер 
жақындайды.

Ол ыңғайлы және өтуге болатын жер. Риддердің 4-ші шағын ауданынан тауға қарай 
тік жол бар. Ол таудың басына автокөлік қатты жылдамдықпен көтеріле алады. Биік 
таулардың басындағы байтақ үстіртте аласалау таулармен қоршалған Жоғарғы Үлбі не-
месе Вернеберезовка су қоймасы бар.     

Амеба сияқты жалғыз, өзі үлкен, беті айнадай болып жатқан қолдан жасалған су 
айдынының жағалауына өскен әртүрлі өсімдіктер мен қияқты шалғын биік таулы аймақтың 
сұлулығын аша түскендей. Су қоймасымен қоршаған шоқының бөктерінде жалғызілікті 
жас қарағайлар өсіп тұр. Айдынның бетінен анадайда «часовняны» еске түсіргендей бо-
лып жоғарыда тұрған метеорологтардың станциясының жарты аралы көрініп тұр. Судың 
келбетіне алыстан қарасаң Левитанның «Мәңгілік тыныштықта» картинасын еске салады. 
Мұндағы судың көптігіне қарамастан, таудағы қарағай орманы мүлгіген тыныштықта тұр. 
Көлге қарасаң үлкен болып құйылған қорғасын сияқты – ылғи да сұп-сұр, ауыр сияқты 
болып жатады, мұндағы ауа райы жауын-шашынды болып келеді.     

Соғысқа дейінгі жылдарда су қоймасының айналасында болған керемет бақ тәрізді 
қарағай орманының  қазір жоғалып кетуі салдарынан, мүмкін осында меңіреу тыныштық 
пен сыры ашылмаған жабырқаулық орнаған шығар. Алып су бөгеттерін тұрғызған кезде 

Үлбі жотасының оңтүстік-батыс сілемдеріндегі көктерек тоғайлары
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оларды аяусыз отап тастаған еді. Қазір олардан қалған түбір ғана мұнда қаншама ағаш 
болғанынан хабар береді. Қазіргі уақытта жас орман пайда болды, олар болашақтағы 
сұлулықтың кіріспесі ғана болады. Негізгі көп жылғы орман ғана жақсы әсер туғызады. 
Табиғаты қатал аумақта орманның қалпына келу процессі өте жай жүреді, өйткені мында 
өсімдіктің өсіп-өнетін уақыты жаз мезгілі бар-жағы екі ай ғана болады. 

Тас бөгет немесе тоғанға таң қаласың: сұр түсті, жүздеген тіпті мыңдаған тонна гра-
нит қар мен сыз, суықтағы аса ерен еңбегінің күшін баяндап тұрғандай. Бөгетті жұмыр 
жердегі соңғы панасын тапқан «қамалғандар» тұрғызған. Соғыс жылдары қалаға, шахта 
мен зауыттарға таза тұщы су қажеттілігі туды, сол кезде құрылысқа лениногорск пен 
жақын ауылдардың тұрғындары да тартылды. Құрылыс жыл бойы жүргізілді. Бұл 
өңірдің тарихы туралы жырды  сол құрылысқа қатысқан, біздің жерлесіміз, әскери та-
рихшы, жазушы В.Н. Петров «Черемша» деген кітабында жазған. 

1905 жылдардағы техникалармен, қазір де кездесіп қалса соларды еске түсіретін сол 
заманның техникасымен мынадай жақпартастарды аударып-төңкеріп қалай жұмыс 
істегеніне таң қаласың. «Қамалғандардың» жұмыс тәртібі мен өмір сүру жағдайлары өте 
қиын болған деседі. Ауру-сырқаудан, суық тиіп ауырып, аштықтан көз жұмғандардың 
барлығын бірге топтастырып бауырластар қабіріне жерлеген. 

Кіші Үлбі өтетін тар шатқалдың үстіңгі жағындағы тік жартастың шет жағында 
бұрынғы сол кездегі сотталғандардың мекені болған казарманың қабырғаларын еске 
салатын фрагменттер әлі де тұр, терезелеріндегі темір тор мен құлыптар қалған. Тура 
терезенің астындағы тік жартастың биіктігі қырық-елу метрдей болатын «Көңілді жерде» 
орналасқан, жардың астында сарқырап өзен ағып жатыр. Бұрынғы сотталғандардың 

Таулы даланың аралас орманмен шекаралас бөлігі
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жазған жазулары да сақталып қалыпты. Сырты қақ болып біте бастаған жартастардың 
бетінен сотталғандарың өздері жазған аты-жөндері кездеседі.   

Бір кездескен кезде мен Владимир Николаевич Петровқа өз күнделігімді бердім. 
Онда осы жерде жүргізілген құрылыс, ондағы «лажсыз құрылысшылардың» басына 
түскен ауыр тағдыр мен қиындықтар туралы менің алған әсерлерім жазылған болатын. 
Жазушы күнделіктің бір-екі бетін оқығаннан кейін-ақ көз жасына ерік бергенінен ауыр 
жылдарды есіне түсіргенін ұқтым... 

Тас бөгеттің астыңғы жағында терең сызаттан Кіші Үлбі ағып шығады. Оның суы 
гранит тастың бетіне шапшып шығып, сарқырап ағады. Египеттің пирамирдаларымен 
салыстыруға келетін ондаған тонна кесек тастармен мына алып бөгетті қалай тұрғызғандары 
түсініксіз! Одан төменіректе өзеннің суы бұрынғы арнасына түсіп алып тар, әрі терең 
шатқалдың арасымен сарқырап ағып кете береді. 

Ауа райын бақылау қызметін жүргізетін осындағы жалғыз үйдің төбесін қар баса 
береді... «Далаға шықпай-ақ қардан үңгіген тунелмен қорадағы малға барамыз, – дейді 
қожайын.– Кей жылдары биіктігі бағандардың изляторына дейін жететін қар түседі...». 
Бір сөзбен айтқанда, риддерліктердің суы «тәтті» емес. Күннің шығуы мен батуы, бұлттар 
тау «көлінің» жабырқау күйінің көрінісін суреттеп бейнелейді. 

Тау басындағы қардан бастау алатын жылғалар мен бұлақтар өзендердің басы бо-
лып саналады, ол Риддерге керемет «тәтті» су береді, ол судың жұмсақтығы сондай 
сабынды әзер шаяды. Кіші Үлбі – шекара маңындағы өзен, Иванов жоталары мен Үлбі 
тауларының арасындағы жол-жөнекей тар шатқалдар мен ертегідей әдемі орманның ара-
сынан, қия жартастарды айналып, қазіргі кезде жойылып кеткен Киреевка, Сержиха 

Өзендерді жағалай және таулы алқаптарға орналасқан зәйімкелер мен шағын 
елді мекендер
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қоныстарының қасынан өтіп таулардың орманды беткейлерінің арасында орын тепкен 
терең, табиғаты көркем аңғар арқылы жүріп таулы Үлбі ауылынан тұсынан бірақ шығады.  

Бұл қалалықтар демалуға арналған жақсы орын. Осында оқушылардың жазғы 
лагерлері бар. А.Н. Седельниковтың ұсынған мәліметтері бойынша Кіші Үлбіде және 
Пихтовка мен Проходной жанындағы өзендерде хариус пен ускуч балықтары бар. 
Соңғысы қазіргі уақытта бұл жақтан кездесіп көрмеген. 

Үлбі Перевалочный ауданындағы Иванов жоталарының батысынан бастау алатын 
өзен кілт бұзылып, бірден Үлбі аңғарына қарай шығады, осы жерден Үлбі өзені ағып 
шығады. Үлбі өзені өз кезегінде Өскемен қаласының тура ортасын қақ бөліп, ағып өтіп 
Стрелка маңында Ертіске кеп қосылады.   

Үлбі жоталарының шығыс бұрылысында басы сұр бұлтпен қапталған, жалаңаш 
шыңын қар басқан Сержинский (2 012 м) шыңы бар. Ғажайып алқапта ағып өтетін 
табиғаты көркем өзеннің  атауы осы атпен байланысты. Оның Кіші Үлбіге барып қосылатын 
жеріне жақынырақ Сержиха ауылы тұр. Ол жердің табиғатын жазда да, қыста да сурет-
теуге тұрарлық. Түстердің тамаша үйлесім тапқан уақыты – алтай күзі түскен кезде бұл 
жердегі тау бөктерін жапқан аралас орманның түсі тіпті құлпыра түседі.  

Үлбі Батыс Алтайдағы Үбі өзенінен кейінгі үлкен өзеннің бірі болып табылады. 
Иванов жоталары мен Үбінің оңтүстік-батыс сілемдерінің арасындағы табиғаты көркем 
жерден өтетін өзеннің ұзындығы жүз шақырымға дейін созылған.    

Черемшанканың арғы жағындағы алқапта негізі құрамы қарағай, шырша мен самыр-
сыннан тұратын, одан кейін бұта-қарағаны қалың өскен қайыңдары мен теректі тоғайы 
аралас өскен орман бар. Аралас орманның арасында ескі арналар мен кілемдей болып 
балдырмен жабылған көлдер бар. Алқап арқылы ескі темір жол өтеді. Вагонның 
терезесінен дөңгелектердің ырғағына сүйемелденген көріністі көргенде теледидардан 
киноэтюд қарап отырғандай рахаттанасың. Табиғаттың қайталанбас сұлулығына аяқ асты-
нан сарқыраған, ағысы қатты Үлбі кеп қосылады, кейде ол темір жолға тым жақындап 
келеді де, кейде жайылған орманның арасына кеп жоғалып кетеді. Осы жолды 
Қазақстанның ең романтикалық әдемі жолы деп санауға толық мүмкіндік бар.     

Үлбі өзенінің алқабы шамамен 150 километрге созылады, өзеннің 146 километрді 
құрайтын бойында баяғыдан-ақ адамдар қоныстанған. Ол арқылы географиялық қақпадан 
өткендей жер ауып келген орыстар қалың орманға сіңе қоныстанған. Осылайша қазіргі 
күнге дейін сақталған, олар: Согра, Ульба Перевалочная, Тарханка, Черемшанка, Бута-
чиха – қазіргі атауы Бутаково ауылдары...  

Үлбі жоталарының осы бөлігінде Рассыпной (2 317 м) шыңы бар. Оның басындағы 
бірталай жерде шашыраңқы тастар алып жатыр, эрозия салдарынан жартастар мүжіліп 
барады. Шыңдардың биік нүктелері неғұрлым сұр болып көрінеді, онда өсімдіктер 
мүлдем жоқ қорымдар ғана бар, шыңның басынан ақ қар мен бұрынғы жартастардан 
қалған массивтер ғана көрінеді.   

Максималды биіктіктегі ақ бас шыңдар артта қалған соң солтүстікке қарай Ертістің 
жағалауымен созылып жатқан аспанға таласқан биік жоталар аласара бастайды. Үлбі 
тауларының күрделі тау сілемдері әртүрлі остік бағыттарымен Бұқтырманың аяқ жағына 
дейін жетіп, Ертіске кеп тіреледі. Қарт Ертіс оларды аса жақтыра қойған жоқ, 60 мил-
лион жылдан астам уақытын Үлбі тауы мен Қалба жоталарының арасындағы күрделі 
торапты кесіп өтуге жұмсады. Қырқып, кесіп өтіп өзіне тар қылталы жағалауы жартас 
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болатын арна жасап шығарды. Олар өзен мен таудың қосылуынан туындайтын ерекше 
сұлулық тудыра отырып, өзеннің жүріп өтетін жолына кең дәліздей етіп жол жасауына 
да келісті. Су қоймасының астында қалған жартастар мен жағалаудағы құз-жартастар 
судың қамал бұзатын күшіне қойылған мәңгілік ескерткіштей болып қалды.

БҰҒАН СЕНУ ҚИЫН 

А.Н. Седельниковтың мәліметтері бойынша Үлбі жоталарын мекендеген Берёзовка 
және таудың Ертіске қараған етегінде орналасқан Серебрянск, басқа да ауылдардың 
тұрғындары егін егіп, омарта ұстаумен ғана айналысып қоймай, таутекелерге (оларды 
мында еліктер деп атаған) және тау қойлары – арқарларға де аңшылыққа шығып отырған. 
Білуімше, әңгіме алтай қойлары – арқарлар туралы болып отыр, қазір Оңтүстік Алтайдың 
таулы аймақтарында олардың небәрі оншақты түрі ғана сақталған. Арқар Қызыл кітапқа 
енгізілген жануар, барлық жерде де қорғауға алынған. Енді қарап отырсам, осындағы 
шалғыны шүйгін құлама бөктерлерде бір кездері арқарлар жайылып жүрген.

СЕЛЕЗНЕВТІК оДИССЕЯ

Алтайдағы әрбір ауылдың өзіне тән тарихы бар. Патшаның жарлығынан қашқан 
еріктілер алысқа аттанып, осындағы мүлде елсіз жерге келіп қоныстанған. Адамдар 
қашып жүріп жаңа отандары «Ақсуды» іздеген.  

Мысалға алып қарасақ, Үлбі жота-
ларының бөктерінде темір жолы бойындағы 
шағын станция Селезнёвканың да біршама 
мәнге толы романтикалық тарихы бар. Се-
лезнёвкадан қол созым жерде «Көгілдір 
бұғаз» демалыс орны бар. Бұл жер сырты-
нан қарағанда оншы қызықтыра қоймайды: 
Ертіс немесе су қоймасына қарай еңістегі 
тау бөктерлері жалаңаш, жыра сайлары 
бұта-жыңғылдарға толы. Таудың бөктері 
тастақ, кей жерлерінде сондай биік емес 
жартастар шошайып тұр... Бұқтырманың 

сағасына дейін бір-бір ауыл жоқ, тек қана сай-жыралары тікенек үшқат, ұсақ қайың дарға 
толы. Жалдана біткен жартастар төмен қарай шашылып жатқан қираған тастар.    

Шағын станцияның осы өлкенің өткен уақытын еске салатын мынадай тарихы бар... 
XVIII ғасырдың ортасында Кузнецский тау сілемдерінде қарақшылық, шап қын-

шылық, қашу сияқты «ерліктері» үшін қамалған Афанасий Селезнёв өмір сүрген. Оны 
жалғыз қамап қояды, басқа жолдастарымен хабарсыз. Афанасий көбінесе қыста «отырып 
шығатын». Қалай көктем келеді, ол: «Селезневқа қанаттарын қағу керек» дейтін де – 
қашып кететін. Жыл сайын осылай қашып шығатын. Ал қыста қалай да қыстап шығу 
үшін өзі келетін де, берілетін. Осылайша келесі көктемге дейін «отыра тұратын».  

Сіз білеСіз бе:
«Шығыс айналма» жолы 42 күнде 
салынған. Оған 15502 құрылысшы 
қатысқан, құрылысшылардың 
4495-і әйелдер. 190 көпір салы-

нып, 38 құбыр тартылған, 2717408 
шаршы м. жер қазу жұмыстары 
жүргізілген, жартастардағы жұмыс 
көлемі – 324825 шаршы. м.
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Бір жылдары ол бауырымен, жолдастарымен бірге қашып шыққанда ауылда ұсталып 
қалады. Сол үшін екі жыл отырып шыққан. Осы кезде оның тоғыз жастағы ұлы бар 
болатын. «Отырған» кезінде ол ұлының сауатын ашып, хат танытады. Осы жолы ол 
жолдастарымен, әйелімен келісіп Бұқтырма жаққа қашпақ болады. Әрине, олар құр қол 
қашқан жоқ, көрші ауылдың жылқыларын ұрлап, төрт арбаға азық-түлік пен ұсақ-түйек 
бұйымдарын артып, бастары ауған жаққа қарай қашады. Жол өте қауіпті болады, 
уранхайлық көшпенділердің қарақшылар тобымен жиі соқтығысады. Қолдарындағы 
бәрінен айрылып, олар аттарымен әрең дегенде Бұқтырмаға жетеді, осы жерге ағаштан 
екі үй тұрғызады. Селезнёв өзінің үйін шет жаққа орналастырып, кішігірім қамал сияқты 
етіп салып алады. Аңға шығып, балық аулайды. Бірде уранхайлықтар  оларға шабуыл 
жасап, барлық жылқыларын айдап кетеді, біраз уақыт «селезневшыларды» ағаш үйлеріне 
қуып тығып, қоршауда ұстады. Олардың екеуі жараланып қалады. Осы кезде олардың 
да шыдамдарының шегі бітеді: олар қарақшылармен осы мәселенің басын ашып алмақшы 
болады. Қолдарына түскен затпен қаруланған олар қыстың ортасында қарақшылардың 
тауып алады да, барлығын қырып тастайды. Қырсық бұнымен бітпейді: оларға қалмақтар 
шабуыл жасай бастады, бірақ «селезневшылар» оларды басып тастайды. Бірде саны бес 
жүз адамнан асатын қарақшылар шабуыл жасайды – тағы да «селезневшыларды» 
үйлеріне қуып тығады. Қарақшылар қоршауда қалғандардың күшін шамалай келе үйлеріне 
басып кіруге батпайды, бірақ барлық жылқыларын айдап кетеді. Осыдан кейін бұл 
байғұстар басқа орыс қоныстарынан осы жолмен жылқы барымталай бастайды.         

Көктем шыққан соң олармен Ертістің бойымен салмен ағып Прапорщикова ауылына 
дейін келеді, осы ауылдан алты жылқы ұрлап кетеді. Селезнёв пен оның жолдастарын 
станция казактары ұстап алады. Сосын казактардың отрядтары Селезнёв қонысына ат-
танады да, олардың барлық мал-мүліктерін тартып алады. Қашып шыққан біреуінен 
басқасының барлығын, қамауға алады. Осы кезден бастап бұл орында Селезнёвка деген 
шағын кент пайда болған.

ӘңГІМЕЛЕП БЕРГЕН ЕДІ...

Төңкеріс кезінде шалғайдағы ауылдарда өздерінің қызыл отрядтары құрылған еді. 
Дегенмен, қызылдар мен ақтардың арасындағы күш қашанда тең болмады: осы жолы 
ауылға ақтар басып кіреді де Қызыл армияның жақтастарын ұстап алып Өскеменге ату 
үшін алып келеді. Олардың ішінде үйінде үйелмелі-сүйелмелі оншақты баласы бар бір 
кедей болған еді. Осы отбасының отағасын алып кеткенде оның бала-шағасы босатуын 
сұрап айдауылдардың артынан жылап-еңіреп жүгіреді. Бірақ барлығын да ұстап, ату 
жазасына кесу туралы бұйрық бар. Сол кезде отбасының он төрттер шамасындағы үлкен 
ұлы әкесінің орнына өзін алып кетуді сұрайды. Күзетшілер ойлана келе келіседі: адам 
саны бойынша да, аты-жөндері бойынша да келіп тұр... Осылайша ұсталғандармен бірге 
ату жазасына әкесінің орнына ұлы кете барады. Тек осындай жолмен ғана әкесін, қалған 
отбасын құтқарып қалған еді. 

Осы жерде Өскемен қаласынан «Көгілдір бұғаз» демалыс орнына дейінгі аралықта 
тауда салынған бұралаң жол – серпантин бар.
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БІЛІНБЕйТІН ҚЫЗЫҚТАР (ЕРЕКШЕЛІКТЕР) 

Тау баурайының құрғақ, жартасты болып келетін еңісті беткейінің Ертіске қараған 
осы аумақтың белгілі бір мүйісі қарағай орманы болып табылады. Қарағайлар жағалауға 
жете бере тоқтап қалғандай және жасыл қанатты құстардың астына жасырынып тұрғандай. 
Қарағайлар таудың жантайма қабағында «отырғандай», ал гранит баспалдақтармен 
«адымдап» шығып бара жатқандай сұр пирамидалардың басына шығып алған. Қанатын 
жайып жіберіп биік көкке самғайтын немесе суға сүңгіп кететін сәтті тосып отырған 

сияқты. Сондықтан да, сұлулығымен аты 
шыққан осы жерге Көгілдір бұғаз деген ат 
берілген. Бұл облыс тұрғындарының және 
қонақтардың демалатын ең жақсы дема-
лыс орны.    

Тарихқа дейінгі дәуірде мүмкін 
қарағайлар ұшқан да шығар. Арғы 
жағалаудағы Қалба тауының құз-
жартастарына ұшып барып қонып, сонда 
қалып қойған. Шамамен отыз шақырымға 
жететін кең байтақ аумақты алып жатқан 
Бұқтырма су қоймасының арғы бетінен 
Аюды шығанағының сұлбасы көрінеді. 
Қарағайлар ары қарай табиғаты көркем тау 
асуларынан асып өтіп, Ақтау жаққа қарай 
кете береді, ол жаққа барып Тайын ты 
қарайғайлы орманына барып қосылады.     

Көгілдір бұғазды мекен ететін 
аңдардың құрамы біртүрлі ерекше болып 
келеді. Бұл ерекшелік көзге бірден ұрып 
тұрмайды. Олардың тізіміне неғұрлым 
үңіле түсіп оқыған кезде таң қала бастайсың. 
Осындағы қарағай мен жартастардың ара-
сында басқа жерлерде көршілес өмір 
сүрмейтін аңдар өмір сүріп жатыр. Мыса-
лы, жартастардан Батыс Алтай мен Қалба 
тауларының етегін мекендейтін кәдімгі 
ұзынқұйрық саршұнақты кездесті руге бола-
ды. Бұл сарышұнақтар жартастардың 
жырығында өмір сүреді, ал қара ғай лар дың 
бұтағында осыларға ұқсас тиіндер секіріп 
жүр. Сарышұнақтар мен тиіндер бірге? 
Тағы басқа жерден қарап көріңізші! Та-
былмайды. Жартасты шоқылар мен жарта-
стар аяқталатын жартылай шөлді-батпақты 

Қара, сұр және ала қарғалар
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жерлерде, далада биші торғайлар бар. Сонымен қатар сасық көкек (басқаша атауы – 
бәбісек) пен сары торғай да осында мекендейді. Бұта-жыңғылы қалың өсетін орындарды 
қызылқұлақты торғай, ал орман жиегін кәдімгі сары торғайлар мекендейді. Ал осындағы 
қарағайлы орманда олардың бәрі бірге өмір сүріп жатыр. Енді осы «қойыртпаққа» тұздық 
ретінде үлкен ала тоқылдақты, «нағыз» орманшыны қосыңыз. Орманды мекендеушілер 
тобы кәдімгі Алтай орманының күреңбас шөжелерімен толыққан. Кондо тайгасын 
мекендейтін жүнбалақ байғыздың осында кездесуі де таң қалатын жағдай. Алтайдағы 
шыршалы-самырсынды-қарағайлы орман неғұрлым ұйыса түскен сайын осы жұмбақ ор-
ман құсының даусын есту мүмкіндігі соғұрлым арта түседі. Осындағы күн астындағы 
керемет орын демалушылар үшін нағыз ғажайып жер... 

Осы орманның тарихи маңызын арттыра түсетін басқа да деректер бар: осында 1980 
жылы Борок деген жерде теңбіл әбжылан 
ұсталған. Негізі оның отаны алыста, 
оңтүстік-шығыста. Бұрынғы кеңес одағының 
аумағы бойынша алып қарайтын болсақ, ол 
бұрыны рақта Зайсан көлінің оңтүстігіндегі 
Тайжүзген деген жерден ұсталған. Кейін 
ол жыланның түрі бізге су қоймасының 
солтүстік жағындағы Алексеевка ауылының 
маңындағы Күршім жоталарының етегінде 
және Қарашоқы тауындағы Шақкелмес 
шоқысында кездесті. Ал енді кеп, міне Ба-
тыс Алтайдың жағалауға кеп тірелетін 
шоқыларында да жүр... Бұның барлығы жер тарихының құпиялылығы деп айтсақ артық 
айтқандық емес, өйткені бұл құбылыс орталық-азия шөлдері мен қиыр шығыс, соның 
ішінде Мәнжуірмен тікелей байланысы бар деген сөз.       

«Көгілдір бұғаз» демалыс орнына демалуға келушілер құстардың сайрағанын естиді, 
тиіндер мен саршұнақтарға тамақ береді, бірақ бұл аңдар осында қайдан жүр деген сұрақ 
ешкімнің де басына кіріп шықпайды. Оларға мұны білудің қанша қажеті бар? 

Ғасырлық сырды бүккен қарағайлар үндемей, мызғып тұр. Олар өздері туралы 
ешнәрсе де айтпайды, өздерінің су бетіндегі кескініне қарап сүйсінеді, арғы жағалаудағы 
орманы да, тарихы да мүлде басқа Аюда шығанағына көз тігіп қарайды.

АңЫЗ БЕН БоЛҒАН оҚИҒА

Бұқтырманың бергі сағасында казактардың станциясы – Гусиная пристань болған. 
Сол маңда, «Алтай бухтасы» демалыс орнынан онша қашық емес жерде жақын орналасқан 
таулардың бөктерінде бірнеше үңгірлер тізбегі бар. Жартастардан барып осы үңгірлер 
негізінен ін тәрізді қазылған. Тау үңгірлерін зерттеуші әуесқой-спелеологтар еңбектеп 
жүріп сол жерге әзер шығады. Тік жартасты құздардың арасында бұдан да үлкен 
үңгірлер бар деген ақпараттар бар. Жартастарды қарап шыққан кезде біз құздың асыл-
малы жерлеріне қарай кететін спелеологтар нөмірлеп кеткен, шамамен бес «інді» 
кездестірдік. Оған кірген спелеолог еңбек теп, ішпен жатып әрең кірді. Бұдан үлкенірек 

Сіз білеСіз бе:
Алтайдың қазақстандық бөлігінен 
солтүстік бағыттан тундраға дейін 
баратын жолақтың жартысы өтіп  
жатыр, онда қарғалардың екі түрі 
– қара және сұр түрлері буда-
ныысып кеткен, бұндай құбылыс 
ктнтинеттің басқа аймақтарында 
кездеспейді.



420 Щербаков Б.В.

үңгірлерді біз таба алмадық. Ол жерден ежелгі жазулар табылған деген сыбыстар да бар, 
олай болуы да мүмкін. Біздің уақытымызда осы үңгірлермен байланысты әртүрлі 
аңыздар да ұмытылған. Кейбіреулердің ойынша бұл үңгірлерде сыры әлі де ашылмаған 
Чудь тайпасының адамдары өмір сүрген. Дегенмен, «басқалардың» сөзі бойынша онда 
қалмақтар өмір сүрген деп жазады А.Н. Седельников. Біздің ойымызша бұл 
мәліметтердің барлығы да күмәнд.

БАТЫР ЖАРТАС

Оқымысты-саяхатшының айтуы бойынша жағалаудағы жартастардың бірінде гра-
нит тастың бетіне басылып қалып қойған аттың ізі бар екен. Ел аузындағы аңыз бой-
ынша бір батыр астындағы атымен бірге осы жартастан Ертістің сол жағалауына секіріп 
өткен-мыс. Бірақ, жағалаудағы жартас шыдам бермей опырылып түсіп батырды басып 
қалған. Сол  жерде үлкен тас үйіндісі пайда болған. 

Тағы да, аңызға бергісіз бір оқиға: Бұқтырманың жағасында биік Вершинин жар-
тасы бар. Ол казак офицері Вершининнің атымен аталған. Офицер осы жерде 
көшпенділердің қоршауында қалған. Тірідей берілгісі келмеген ол, осы биік жартасқа 
шығып  алып, атымен бірге биік құздан суға секірген...

ГУСИН АйЛАҒЫНДА

Су қоймасының ені осы жерде онша үлкен емес, шамамаен 30 шақырымға жетеді. 
Үлкен айлақ желді күндерде қауіпті: толқындарға ерік беріледі... Ал, табиғаты сұлу 
Аюда шығанағындағы жардан ары керемет жер бар, ол – Черновой өзенінің бойы.    

Ертістің арнасын су басып кеткенге дейін, өзен жағасындағы шағын ауыл – Гуси-
ная айлағына қарама-қарсы осы жерде тамаша өзен алқабы болған. Неге олай аталғаны 
түсініксіз? Мүмкін ауыл тұрғындары қазды көп ұстады, мүмкін өзеннің айналмалы 
бұрылысында өскен қамыс-құрақ, тал-бұталарда арасында жүретін су бойында 
мекендейтін жабайы құстар, соның ішінде жабайы қаздар көп болғандықтан шығар... 
Қазір осы екеуінің қай нұсқасысы дәл келетінін дөп басып айту қиынырақ. Мүмкін 
бұдан да басқа, үшінші нұсқа бар шығар...  

Ертістің осы тұсы бұралаңдап, шиыршықталып келіп жағаға бір жақындап, қайта 
алыстап барып осы айлаққа жақындайды. Бүгінде бұрынғы ауылдың сұлу табиғатынан 
жұрнақ та жоқ, Гусиная айлағының орнындағы жарқабаққа қала типтес Октябрь кенті 
салынған. 

Су қоймасының теп-тегіс айдынынан үлкен болып, дөңкиіп шығып жатқан аралдар 
көрінеді. Бұрынғы шошайған шоқылар бүгінде бейне бір ауыр айсбергтер сияқты су 
бетіне шықты. Дегенмен де, осы су бетіне шығып тұрған әдемі шоқылар орман, тау, 
жартасы аралас табиғат көрінісіне ерекше романтикалық реңк беріп тұр. Жылдан жылға 
осы аралдарда қызғылт және бұйра бірқазан, үлкен суқұзғын, шағала, бізтұмсық шағала 
сияқты түрлі құстардың саны бірте-бірте артып, өсіп-өніп жатыр.
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Қалба мен Үлбі тау сілемдерінің арасындағы үлкен аумақты алып жатқан су 
қоймасы желді күндері, болмаса ауа райы жаман кездерде қатты құтырынады: су 
бетіндегі толқындар екі метрге дейін көтеріледі. Көк судың бетіндегі бұйраланып ескен 
толқындарды көргенде Бұқтырма суқоймасын теңізбен салыстырасың, сондықтан да 
оны Бұқтырма теңізі деп те атайды. Бұқтырма суқоймасы – Еуразиялық континенттегі 
қолдан жасалынған ең таза су қоймаларының бірі.

ӨЛКЕНІң ІНЖУ – МАРЖАНЫ

Кенді Алтайдың баурайында тағы бір інжу-маржан – кеншілер қаласы Зырян 
орналасқан, оның тарихы 1791 жылдан басталады. Сол жылдары мамыр айының 
шуақты күндерінің бірінде темір ұстасының шәкірті Герасим Зырянов аласа таулардағы 
беткейлерді зерттеп жүріп, кейін соның атымен аталатын қазіргі қаланың тұрған орны-
нан, құпиясы ашылмаған Чудь халқынан қалған, ежелгі тау өндірісінің іздеріне тап 
болады. Осы жерден жинап алған көне тастардан алтын, күміс, қорғасын мен мырыштың 
сынамалары табылады...    

Сол жылдың күзінде осында шахтерлер келіп, кен өндіру жұмыстарына кіріседі, 
сонымен қатар бір уақытта осы жерде жұмысшылар қалашығы пайда болады. 

Тағы бес жыл өткен соң осы жаққа адамдар ағылып келе бастайды: Зырян кенішіне 
жақын, топырағы құнарлы жерге шаруалар да қоныстанады. Осылайша, Бұқтырманың 
бойындағы табиғаты тамаша жерлерде Снегирево, Тұрғысын, Крестовка, Парыгино, 
Богатырево және тағы да басқа ауылдар пайда болды. 

Кенішті зерттеуге 1842 жылдың жазында сол кездегі танымал саяхатшы – 
зерттеушілердің бірі оқымысты-геолог Петр Александрович Чихачёв келеді, «Алтайға 
жасалған ғылыми саяхат» атты еңбегінде 
ол былай деп жазған: «Зырян кеніші – 
бейнелеп айтатын болсам Алтайдың 
жарқыраған тәжіне сән беріп тұрған ең 
әдемі гүл сияқты. Шырақтай болып енді 
ғана жанған бұл жер, бұрынғы атақты Зме-
иногорск кенішінің өткенін еске салатын 
қалдығы болуы да мүмкін».

Иә, солай: Батыс немесе Кенді 
Алтайға берілген «кенді» деген атақ-
тәждің бірден бір інжу-маржаны – Зырян ауданы болғанына да 200 жылдан асты. 

Осы маңдағы ен байлық пен табиғаттың алуан түрлілігі, мөлдір сулы Бұқтырма, 
Хамир сияқты өзендері, орманды және шалғынды даласы, ақыр аяғы қолдан жасалынған 
Бұқтырма су қоймасы – осының барлығы жұмысшылар қаласының экономикалық 
жағынан қарқынды дамуына көмектесті. Нәтижесінде осы кезде ауданда тіпті бұрынғы 
Кеңес үкіметінде баламасы жоқ бірегей өнеркәсіптік кәсіпорындар кешені құрылды.    

Аудандағы осындай кәсіпорынның бірі, ең алдымен қала түзуші кәсіпорын – 
«Қазцинк» АҚ Зырян тау-кен байыту кешені Қазақстан Республикасының тәуелсіздік 
алған жылдарында жұмыс істеп тұр. Сонымен қатар, 2000 жылы негізгі нысандарға 

Сіз білеСіз бе:
Кен ашқаны үшін геолог Зыря-
нов Патша сарайынан жыл сай-
ын мұрагерлік марапат – 300 сом 
алып отырды. Ол қайтыс болған 
соң да оның туыстары ұзақ уақыт 
осы марапатты алып отырды.
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тек Зырян ТКБ ғана емес, 2002 жылдан бастап толық қуатымен жұмыс істеп, жылына 
2,5 млн тонна кен өндіретін облыстың тау-кен саласындағы – Малеев кеніші де 
енгізілді.   

Октрябрь кентінде орналасқан Бұқтырма цемент зауытының өнімдері сұранысқа 
ие кәсіпорындардың бірі, оның өнімін «Медеу» тау шатқалында орналасқан мұз 
айдынының, сол сияқты Ресей мен Украинаның ірі қалаларындағы көпірлер мен 
метрожолдардың, басқа да маңыздылығы ерекше нысандардың құрылысына 
пайдаланған. Бүгінгі күні зауыт жыл сайын 500 мың тоннадан артық цемент пен 200 
мың тоннадан астам әктас өндіреді. 

Глубокое ауданының Серебрянск қаласында бұрынғы Кеңес одағының заманында 
бейорганикалық зат өндіретін жалғыз зауыт болған, зауыт қазірде жұмыс істеп тұр, 
онда ассортименті ауқымды өндірісте де, тұрмыста да қолданатын шаң мен газдан 
қорғайтын жоғары сапалы құралдар мен әртүрлі пластмасса өнімдерін шығарады. 

Мысалға, жақын шет елдерге экспортқа шығарылатын жыл бойы өндірілетін ре-
спираторлар саны 3 млн. данадан асады, шуылға қарсы бұйымдар – 2 млн. данадан 
артық, пластмассадан жасалынған өнімдер саны – 11 млн. тоннадан асады. Бұқтырма 
гидроэнергетикалық кешені бір жылда 2,5 млрд. кВт/сағ. астам электроэнергия 
өндіреді. 

Жері де, топырағы да құнарлы бай ауданның аумағы ауыл шаруашылығын жүргізу 
үшін өте қолайлы.

Бұл жерде бұрыннан бері егін егеді, мал шаруашылығы мен ара шаруашылығы  
жақсы дамыған. Бұрынғы жылдары тұрғындар құстарды атып, аңға шыққан. Алтай 
бұланы, аю, сілеусін сияқты жүні қалың аңдарды да аулаған. Бұқтырма мен Тұрғысынның 
орманды баурайында өткен ғасырдың 1980 жылдары бұлан санының тым азайып 
кеткені  байқалды. Хамир, Бұқтырма, Ертіс сияқты өзендердегі мол балықты аулады. 
Әртүрлі шөптер өскен шөбі шүйгін шабындық жерлерден иісі аңқыған емдік бал алын-
ды.  

Ауданда 200 мың гектар ауыл шаруашылық игеріп отырған шамамен 200-ге жуық 
өндірістік кооперативтер мен шаруа қожалықтары жұмыс істейді. Кең байтақ аумақтарда 
бидай, бұршақ, қарақұмық және күнбағыс өте көп өсіріледі. 

Табиғаттың мол байлығы шаруа қожалықтарындағы ірі қара мал басының, 
жылқының, шошқа мен қой-ешкінің санын табысты өсіруге қолайлы жағдай туғызып 
отыр. Осы бағыттардан да басқа, емдік қасиеті мол шикізат пен марал мүйізін алу үшін 
мал шаруа шылығында марал өсіру де қолға алынған. Ауыл шаруашылығынан түсетін 
мол шикізат өнімдері 100-ден аса кіші және шағын бизнес нысандарына мықты серпін 
беріп отыр. Олар: ұн, жарма, нан, шұжық пен макарон өнімдері, сүт өнімдері мен 
кондитерлік өнімдер, өсімдік майы мен сусын және тағы да басқа азық-түлік өндіретін 
нысандар. 

Ауданда білім беруді өңірлік дамытуды іске асыру жұмыстары жақсы жолға 
қойылған: әртүрлі жастағы адамдар компьютерленген топтарда әр сала бойынша 
оқытылып  жатыр. 

Зырян қаласының өзінде және оған қарасты ауылдық округтерде 10-нан астам 
мәдениет үйі мен клубтар, 50-ден астам кітапхана, музыка  мектептері жұмыс істеп 
тұр... 
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«Зыряночка», «Гармония», «Сириус» сияқты би ансамбльдері қазір өте танымал, 
ал биші жұп Самал Имамбаева мен Анатолий Костоглодов тек өз қалаларында ғана 
емес, одан да басқа жерлерде танымал. Олар көптеген республикалық және халықаралық 
беделді сайыстар мен фестивальдердің жеңімпаздары және лауреаттары атанды.  

Зырян қаласының халқы мен қонақтары суретшілердің көркемөнер туындылары 
мен сәндік қолданбалы өнер туындыларының көрмесіне барғанды жақсы көреді. Ха-
нюков Жавдат Измайловичтің, Вяткин Григорий Георгиевичтің, Анисимов Валерий 
Григорьевичтің, Вернигор Михаил Ивановичтің, Сачков Виктор Александровичтің 
жұмыстары облыстық этнографиялық мұражай экспозициялары болып және Ресей, 
Балтық жағалауы, Германия, АҚШ сияқты елдердің жеке коллекционерлерінің 
мұражайына көрік беріп тұр.  

«Шығыс таңы – Заря Востока» газетінде ақындар мен жазушылардың 
шығармаларын жариялап отыратын «Пикет» әдеби бірлестігі елу жылдан артық жұмыс 
істеп келеді. Тура осы жақтан Вадим Исламов пен Александр Казанцевтің, атақты 
жазушы Александр Егоров пен натуралист жазушы, фотосурет жанрының мықты 
шебері, анималист Александр Лухтановтың шығармашылық жолдары басталған. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың, ғарышкерлер 
Т.О. Әубәкіров пен В.В. Аксёновтың, Белорусь Республикасының арнайы төтенше 
елшісі Л.А. Пакуштың, «саяхатшылар клубы» бағдарламасының басшысы, әрі жүргізушісі 
Ю.  Сенкевичтің, жазушылар мен әртістер – Н. Горбачёв, В. Высоцкий, Н. Кузнецов, 
В. Толкунова, В. Леонтьев, Н. Тлендиев, Р. Рымбаеваның және де біздің жерлесіміз 
– А. Розенбаум мен басқа атақты адамдардың Зырянға әр жылдары әр түрлі мақсатпен 
келгенін қала тұрғындары мақтанышпен еске алады. 

Глубокое ауданы осы бай да, сұлу табиғаты, мол ресурстары мен еңбегі жанған 
адамдарымен баурап алады, баурайды да. Бұл ауданның атағы алдағы талай жылға 
алға жылжып кеткен.

ҚЫСТЫң АҚ ЕРТЕГІСІ 

Таулы аймақтың көптеген ғаламат ғажайыбы мен сұлулығының арасында тіпті 
бір кереметі бар, ол – қысқы орманның ақ ертегісі. Қар таудың биік басынан бастап 
етегіне дейін ақ көрпеге орағандай жауып тастайды. Қайда барсаң да, қайда қарасаң 
да – тыныштыққа оранған аппақ дала, қардың салтанатты түрде жарқырап жатқанына 
қарап, бүкіл ғаламшарды қар басып қалған ба деген ой келеді. Қыс, таудың басынан 
басталатынын бәріміз білеміз. 

Қар – ол мұз басу дәуірінің қайтып келген мұрасы сияқты. Жазғы уақытта 
қыздырған күн көзінен қаймыққан олар қалай күн қысқарады солай қайтып келеді. 
Күн Холзын тауынан әзер ғана бой көтеріп, асығыс батысқа қарай жылжиды, тау 
шыңдары мен шыршалар, қарағайлардың көлеңкелері ұзарып келіп бөктерге түседі. 
Таудың солтүстік беткейіндегі шатқалдар күннен тығылып қалады. Күннің сәулесі 
сайдың түбіндегі аңғарларға жете де бермейді, сондықтан да олар үнемі қою көк 
болып көрініп тұрады. Тастардың, томарлардың, тар шатқалдардың арасы ала 
көлеңке... 
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Қар, алыптар еліндегі сияқты – бір метр және одан да қалың болып түседі. Ал 
тау бөктерлері мен құздардың ығында екі, үш метр, тіпті одан да қалың болып түсіп 
қалады. Сықырлаған қар бетімен шаңғымен сырғанағанда, ол желмен қосылып біресе 
сырылдап дем алғандай, біресе ән салғандай болады. Орманның шетіне шыққанда 
бұтақтардың арасынан сыналай түскен күн сәулесі саңылаудан түскендей болып 
сығалап тұрады, ал қардың дауысы енді мүлде басқаша шығады «шрих-шриф… 
хирш…». Егер күртік қарлар болмаса, қар астынан шығып тұрған шыршалардың ба-
старынан аттап жүре беруге болады. Жаз болса биіктігі екі метрден жоғары тұратын 
ол жерге жете алмаушы едік. Ал қыста, ағаштардың бастары шіркеулердің төбесіндегі 
қоңыраулары сияқты көрініп тұр, кейбіреуі мүлде қар астында қалған. 

Тайгадағы алтай үшқаты неғұрлым қарапайым. Тікенек бұталары тап-таза әппақ 
қарда жіңішке бұталары бір-біріне шырмалып, қисынсыз үйіліп тұрады. Қыста әрбір 
бұтақ көз тартады, олар әппақ жамылғы жамылып, аяздың нәзік өрнегімен кестеленіп 
тұрады... Бұталардың астындағы бос жерлер көзге көрінбейді, жақын келсең астына 
опырылып бірақ түсесің. Қажылыққа бара жатқандай аққа оранған қояндар ғана шу-
сыз, дабырсыз ақ күмбезді сарайлардың астында сүңгіп жүр.  

Тағы да шаңғының астындағы қар сықырлап, шиқылдап «әндетеді». Түбі жоқ 
көк аспан аяқ астынан бұлттанып, алыс жер көрінбей қалды, бәрі де тынышталып, 
сақтана қалғандай. Ұсақ қарлар ұшқындай бастап еді дала тіпті қараңғылана түсті. 
Қар желмен араласып бетке ұрады, киімге жабысады, беттен сұп-суық болып 
сыздықтап ағады. Боранның жақындағанын ескерткендей ақ түтек қоюлана бастады. 

Қысқы орман
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Бір сағаттың ішінде бәрі де өзгеріп кетті. Тау мен  орманға аспан мұхиттай болып 
құлап тұскен сияқты. Жаңа ғана ақ мамыққа оранып көңілді болып көрініп тұрған 
шыршалар аяқ астынан көңілсіз болып, тауды да, бөктерді де, орманды жалмап 
қойған боранды далада адасып қалған мұңлы кемпірге айналғандай. Таудағы ауа 
райы өте құбылмалы келеді. Кейде боранның аяқталуын бір, екі күн тосуға тура кел-
се, кейде бәрі керісінше болады: боран аяқ астынан тыныштала қалады да, алыстан 
ашылған терезеден күннің көзі сығырайып күмістей сәулелерін шашқанда қарлы 
бұлттардың қараңғы пердесі ашылып түріледі. Айналаның бәрі тып-тыныш, орманның 

дауысы да, демі де естілмейді. Тіпті мен мұндалап ұшып жүретін қарғалардың 
қарқылдағаны да естілмейді. Орманның түсі өзгере бастайды, күннің ақ шуағы ор-
манды күміс түске бояйды. Жаңа жауған үлпек қарда шыршалардың үшкір бастары 
шығып тұрады, корабльдің тозығы жеткен діңгегі сияқтанып балқарағайлардың 
үрпиген, сидиған бастары да көрінеді. Осындай минутта күн күн емес, тайгаға ашық 
айлы аспан түсіп тұрған сияқты болады. Жаңаланған табиғатта суық та жабайы 
сұлулық орнап, бір жерде жасырынған қауіп жатқандай. 

Осы таулар мұз дәуірі кезінде соның билігінде болған шығар. Шеті жоқ қары 
шағылысқан далада сібір бұғысы немесе ақ аю көретін болсам таң қалмас едім. Тағы 
біраз уақыт  таулар мен  ормандар жерге тән емес түспен  оралғандай. Кейде бір күн, 
екі күн тоқтамастан қар жауатын да уақыт болады. Кеш қарая бастаған кезден 
бастап-ақ көз алдыңдағы жерді көру қиынға соға бастайды. Қисығынан ұшып тұрған 
қардың үлпегі көзге кіреді, шаңғының бұрынғы жолдары көрінбей, жоғалып кетеді... 
Әлем тарылып бара жатқандай: қол созым жер көрінбейді, тек қана қапалақтап 
жауған қар тоқтамастан жауып тұр, желкеңді тоңдырып, бетіңе дем алып тұрған 
сияқты. Шыршалар мен қарағайлар күйеге оранып алғандай, түннен де қап-қара. 
Олар да орманды күзетуден жалыққандай, бірақ шыр айналып кете алмай жүрген 
сияқты. Омбы қарға кеудесі де, тізесі де малынып тұрған ағаштар аспанның ашылу-
ын  тосып  тұр. Қапалақтап жауған қар мен жел боранға айналды: орманды аралап 
гуілдеген боран зырылдап жүр... Осындай кезде жолдан тез адасып қаласың – 
алдыңдағы қарыс қадам жер көрінбейді. Бүкіл әлем алай-түлей қар бұрқасынның 

Қайшыауыз Ұзын құйрықты ірі жапалақ
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астында қалды. Қараңғылық басқан орманның түнерген аспанынан ұзақ тосқан 
кішкентай терезе ашылып, одан ұзыншақтала созылған сәуле көрінген кезде өз көзіңе 
сенбейсің. Көп ұзамай иттердің үргені естілгенде көңілге қуаныш кіреді, аяқтың асты-
нан жол ашылып, жалпақ шаңғыны шешіп тастап сарқырап пештің үстінде шай қайнап, 
сорпаның иісі мұрынды жарған үйге кірген қандай бақыт. Кардонда барлығы да 
үйдегі сияқты, тек теледидар жоқ. Ал біздің ізімізден адасып қалған жел ызбарлана 
түсіп, үйдің мұржасынан шыққан түтінді жүндей түтіп, оны беймәлім қараңғы далаға 
қарай қуа жөнеледі. Ызғырық жел таң атқанша құтырына соғады. Таңға қарай орманға 
жарық түсе бастайды. Күмістей жалтылдаған «шаң» ауада әлі де қалықтап жүр, одан 
соң барып биік ағаштардың көлеңкелеріне барып шөгеді.     

Боранның алдын алу мүмкін емес сияқты: ақ қар жамылған тайга жалтырап жа-
тыр, күнге шағылысқан тау шыңдары көзді қарықтарады... Аңдардың жаңа ғана 
жүріп өткен іздеріне қарап Кардоннан сәл ұзап шыққан соң-ақ боран мен жел қайта 
оралады...

ҚЫСҚЫ оРМАННЫң ФАНТАЗИЯСЫ 

Ашық аязды күнде шыршалар мен қарағайлардың арасында үйіліп қалған омбы 
қарлар мен құлап жатқан діңгектер, томарлар мен тамырлардың арасынан жүретін жол 
іздеп, алтай орманында қаңғып жүрген сезімді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Шаңғыны 
сықырлатып қанша жол жүрсең, сонша фантастикалық қар мүсіндерді көруге болады. 
Әрбір қылқанды жапырақ пен бұтақтар жалт-жұлт еткен сырғалармен сәнделіп 
тұрғандай. Қысқы тайгада болу – қысқы ертегіге барып қайту деген сөз, онда суық 
пен сұлулықтың арасында өз кейіпкерлері мен ғажайыптары бар.  

Кім орманда болса, ол – бұталардың шығып тұрған бастарынан тарту «қауіпті» 
екенін біледі: қар оның сыртын ғана жауып тұрады, астыңғы жағы бос кеңістік. Аңқиып 
келіп қалдың ба, болды... қардың астында қаласың. Сосын қардың астынан шығып 
көр. Қояндарды білмеймін, ал қасқырлар – ауыр аң ғой осыны жақсы біледі. Қардан 
ағаштың басы тұр ма – олар жоламайды, айналып өтеді, әйтпесе бастары пәленің 
астында қалады... Қасқырлар жемін тауып жегенге дейін бойындағы күштерін сақтауға 
тырысатын «аңшылар». Шаңғымен келе жатқанда жердегі шөпшектерді, томарларды 
қарап жүру керек, олардың жанындағы жерлердің асты да бос кеңістік болады. 
Алтайдың қысы көп қарлы болып келеді, оның қалыңдығы сондай үш құшақ жететін 
құлап қалған қарағайды немесе кесек тастарды олар басып қалғанда қардың бетінен 
ешнәрсе байқалмай қалады. Барлық кедергілерден жазық жерде жүргендей оңай 
сырғып өте шығасың: бас жағы қардың астында қалған бойы бір жарым, екі метрлік 
жас қарағайлар мен шыршалардың үстінен еркін сырғанап өтуге болады.         

Күн ашық болған кезде қар таудың шыңында жанып жатқандай әсер береді, 
ормандағы күміс түсті бұлттардан тәж киген күңгірт қылқанды ағаштардың бұтақтары 
да жарқырап көрінеді. 

Шыршалардың етегіндегі көгілдір кілемнің бетінде қараңғы көлеңке жайылып жа-
тады. Аппақ үнсіз кеңістіктегі әрбір ағаштың астында аязды күнгі тыныштық орнаған. 
Мына тыныштық тіпті көңілсіз. Меңіреу болып қатып қалған әлемде, қандай да бір 
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дауыс естігің келеді. Кейде демалып алу үшін немесе тыныштықта тың тыңдау үшін 
тоқтағанда, өзіңнің жүрегіңнің дүрсілі мен өкпеңнің шуылы ғана құлаққа келеді – басқа 
ешқандай да дыбыс жоқ. Айналаның барлығы алтайдың баяғы бітіп бермес ертегісі. Бір 
кезде қою көк шатырлы қарағайлардың басында «отырған» ғажайып алма көзге түсті. 
Бұл «алмалар» қайдан келген? Олар көрмеде тұрғандай жоғары қарай өскен шырша 
бұтақтарына жабысып бірінің үстінде бірі тізіліп тұр. Түнде жауған мамық қар 
бұтақтардың ұштарына шоқиып қонып алыпты: таңға қарай жел соғып олардың жан-
жағынан үрлеп дөңгелете түседі де, әрбір кесекті шар сияқты етіп алмаға ұқсатып 
қойған. Бастары әппақ қармен көмкерілген қарағайлар қардан жасалған «жемістермен» 
безендіріліп тұр. 

Шыршалар сәнденді: қою жасыл түсті ұзын шапаны патшалардың ақкістің терісінен 
тігілгендей жалтылдайды. Бұтақтарының үшкір ұштары да осы терімен қапталған 
сияқты. Шырша болсын, самырсын болсын бәрі ақ шәлі оранып алған. Діңгектің тома-
ры былай күнде байқалмайды, ал қыста танымай қаласың, ол ма, емес пе дегендей:  
басына папаха киіп, өзі әппақ көйлек киіп алған, бүйірінен қылтиып шығып тұрған бұтақ 
– бұтақ емес, жауынгердің қолы сияқты... Ол қазір томар емес «қолында қисық 
қылышы бар жауынгер» дерсің. Оны сермеп қалса «басың ұшып» түсуі де мүмкін. 
Жан-жағының барлығы да томпайған томарлар: уақыт өте қурап қалған тырбиған бұтақ 
– қолдарын жан-жаққа сілтеп жатыр. Ол да қардың астында, қолдарындағы қылышы 
әппақ...      

Сұңғақ бойлы қайыңдар үстін басқан қардың салмағынан доғадай болып иіліп тұр,  
басын жерге дейін «иіп» сондай керемет «сәлем салып» тұрғандай... Ал мына басын 
қар жапқан кім? Ақ қоңыраулардың астына жасырынған кім? Қардан жасалған 
қоңыраудың шетін шаңғымен түртіп қалсаң, астынан жалаңаштанған шырша шыға 
келеді. Бұрын болған  өрттен қалған тіпті ең шірік томарлар да, тырбиған ағаштар да 
сәнденіп, түрлері өзгеріп сұлуланып алыпты, өздері тіпті маңғаздана түскендей. Бірақ 
олардың кез-келгенін түртіп қалсаң, астын тереңірек қазсаң немесе сілкіп қалсаң болды 

Қысқы орманда
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ақ киімдерінен сол сәтте айрылады да, сұрқия кейіптеріне қайта түседі. Негізі, олар да 
адамдарға ұқсайды екен...  

Әр қадамың осылай: қылқан жапырақты ормандағы ағаштарды басып қалатын 
боран мен аяздың «іздерін» кухто немесе көкмұз деп атайды. Олар өмірлері орманмен 
байланысты аңдар: тиін, ұшар, бұлғын, шіл, қара құр, тоқылдақ; ұсақ жәндіктермен 
қоректенетін құстар: сарышымшық, торғай, әсем сарықас, бозшымшық, қызылқұнақ, 
қайшыауыздар. 

Кейде бұтақтардағы көкмұздың қалың болып қатып қалатыны соншалық, олар 
құстар мен аңдардың жүріп-тұруына, азық іздеуіне кедергі келтіреді. Сондықтан да, 
қыстауға қалған көптеген аң-құстар «қар бетіндегі» әлеммен өмір сүреді. Қардың 
бетіндегі жемді жинайды – қар бетіне іздерін салып қаңғиды, қар бетіне шығып тұрған 
бұтақтармен қоректенеді, шөптердің тұқымдарын азық етеді. Шыбықтардың беттерінде 
қар мұз болып қатып қалғанда жағдайлары тіпті қиындай түседі. Осыны сол көкмұз 
деп атайды. Осындай кезде шөптердің тұқымдары, ағаш түйіндеріне жету мүмкін бол-
май қалады: олар қатып, түйіршік мұзға айналып қалады. Бұндай жағдай қыстауға 
келген бозшымшық, шекілдек, қайшауыз, ементұмсық, пайыз торғай, сібір құралайы, 
балқарағай торғайы мен шілдердің жаппай қырылуына әкеп соғады. Олар қардан қорек 
іздеуге мәжбүр болады да, ылғи ақкіс, ақтышқан, аққалақ, сусарлардың жеміне айна-
лады.     

Бұндағы қыста өңменіңнен өтетін аяз бен бораны үзілмейтін қалың қар басып 
тұрып жиі жауады. Осындай қаһарлы қыс, әсіресе қорықта қыстайтын жәндіктермен 
қоректенетін ұсақ құстарға ең қиын кезең болып табылады. Бірақ бір жамандықтың бір 
жақсылығы бар демекші қалың қар ашық аспан астындағы жердегі жүретін жыртқыштар 
мен аспандағы қанатты жыртқыштардың жеңіл жемтігі болып табылатын ұсақ 
кеміргіштерді аштықтан сақтап қалады. Ағаштардың діңгектері де, бұтақтары да сыр-
тын ораған мұздан сырғанақ болып қатып қалған кездерде, бозшымшық сияқты басқа 
да ұсақ құстар қоректенетін ағаштардың қабықтары мен жарықтары, діңгектерінің ара-
сына жасырынып қалған жәндіктер мен құрттарға жету мүмкін болмай қалады. Осы 
кездерде құстар арықтап, әлсіреп, жыртқыштардың тырнақтарына ілігеді. Қара құр, 
шіл,саңырау құр сияқты құстар аздап қаруланған, олардың табандарында сүйек 
қалқандары немесе шашақтары бар. Олардың табандары қардың бетімен жүргенде 
салмақты тең ұстауға және мұз басқан бұтақтарға жабысқанға көмектеседі. Кейбір 
аңдардың жыл мезгілінің қатал кезінде өмір сүру дағдысының қалыптасуы, ұзақ уақыт 
аштыққа шыдауы, олардың жылдың мезгілдік қиыншылықтарына бейімделулеріне әкеп 
соғады. Тайгада мекендейтін аңдар мен құстарда ұзақ уақыттық эволюция процессі 
барысында қатал үскірік жүріп, күннің қысқа болатын кезінде азық болмай қалатын 
уақытта бастарына түсетін қиыншылықтарға біркелкі бейімделген. Қыстың ортасында 
күннің жарық болатын кезі бар-жоғы 5-6 сағат қана, қалған уақытта түн және үскірік 
болып тұрады. Түн түскенде қара құр түнейтін орынды таңдап алады да, сол жерге 
ағаштан қанаты бар бомбы сияқты баспен құлап түседі де, қардың астына кіріп алады. 
Табиғат аңдар мен құстар үшін жыл мезгілінің қатал уақытында өмір сүрулері үшін 
мүмкіндіктер берген. 

Көптеген ұсақ құстар осы кезде орманды тастап шығып, табиғи ортасы қатал емес 
басқа жерлерге ұшып кетеді. Өйткені қыста көп қайрат-күш жұмсай отырып тіршілік 
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ету керек болады, сондықтан да миллиондаған жылдар бойы қалыптасқан инстинктпен 
өмірлерін, тұқымдарын сақтап қалу үшін басқа жаққа кетуге тура келеді. Қыс тіпті 
жыртқыштадың өзін өсімдіктермен қоректенуге мәжбүрлейді. Қорек тапшы кезеңде 
қорықшы Филипп (толық аты-жөнін білмеймін) айтқандай шетен ағашының ашты 
жемістерін бұландар, тіпті... түлкілер де жейді екен. Ал жәндіктермен қоректенетін 
құстар осы уақытта жуандай түседі, асқазандарының сыртқа қабаты қатты бола түседі. 
Бұл қатты өсімдіктерді қорытуға көмектеседі.      

Мысалы, байырғы орман құстары саңырау құрлардың жейтін өсімдіктерінің 
құрамына қылқан жапырақтар да кіреді, олар әртүрлі ағаштардың да, біркелкі 
ағаштардың да қорек болатын жерін біліп алған. Мысалға, бір ағаштың бас жағындағы, 
аяқ жағындағы бұтақтарының қылқан жапырақтарының қоректік маңызы әртүрлі бола-
ды екен. Осыны білгенде таң қалдым. Саңырау құрлар – сауатты ботаниктер – фи-
зиолог және диетолог екен. Көлеңкелі жерде өскен ағаштарға қарағанда орманның 
шетінде және оңтүстік жағында өскен ағаштарда қанттың, майдың және басқа да 
тағамдық құндылықтарының процент жағынан артық болатыны анықталды. Сондықтан 
да, саңырау құрлар бір ағашты жалаңаштап отырып кеміріп жеп қояды да, оның қасында 
өсіп тұрған тура сондай ағашқа тиіспейді.      

Қорықтың аумағында біздің санағымыз бойынша қазіргі уақытта 20-30-дан аспай-
тын саңырау құр мекендейді. Құр аулаушы-аңшылардың кесірінен олардың саны қазір 
күрт азайып кетті. Мысалы, Линей жоталарының солтүстік бөктеріндегі Седяшиха өзе-
нінің бойында орналасқан аңшылардың кішкентай ағаш үйінің қасынан аңшылардың 
аулап жеген саңырау құр мен қарабауыр шілдерінің сүйектері биіктігі бір метрге дейін 
жететін «мая» болып үйіліп қалыпты. Қара бауыр шілдер сияқты, қазіргі кезде олардың 
саны аздап болсын өсіп келе жатыр деген үміт бар. Саңырау құрлардың құрып кетуінің 
бір себебі, қазіргі кезде қорықта көбейіп кеткен бұлғындардың да кесірі шығар.   

Жоғарыда айтылғандай, ұзаққа созылатын қыста аң-құстарға төтенше шыдам ке-
рек. Қатты суық болған кездерде ақ шіл энергетикалық теңдікті сақтап қалу үшін бір 
қоректенгенде жіңішке бұталардың 2 500-дей талшық бұтақтарын сындырып жеп, 
жаңа шығып келе жатқан қайың мен ағаштың бір сантиметрдей өскіндерін жеп қоятыны 
анықталды. 

Жалпы алғанда құстардың ішектері арқылы осы бұталардың 20 метрдей жіңішке 
бұтақтары өтеді екен. Бір ақ шілдің жемсауында қаражидектің 4 600 өскіні, тайпақ 
қайыңның 1 600 бүршігі мен өскіні, 328 тал, барлығы 6 600 бүршік пен өскін табылған. 
Ертістің бойында қыстайтын даланың ақ шілі түнеген орыннан 103 саңғырық таптым, 
оның құрамында қатпарланған өсімдік сабақтары мен ағаш бүршіктері табылды. Шілдер 
күні бойы тынымсыз тырбаңдап жеп жемсауын толтырып алады да, түнде әрбір 7-8 
минут сайын саңғырып отырады. Бұл кезде қайдан ұйықтасын... 

Орнитологтар қарабауыр шілдің жемсауын ашып санағанда, әртүрлі жапырақты 
түрдің 1 500 бүршігін тапқан. Қысқы уақытта бұл құстардың тәбеттері тіпті ашылады: 
ақ шілде – төрт есе, саңырау құрда – алты есеге, қарабауыр шілде – он есеге жуық 
артады. Осы айырмашылықтарды ұлы саяхатшы Семёнов-Тян-Шанскийдің немересі 
Лапландының қорығында анықтаған.
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ҚАйСАРЛЫҚ

Егерде меннен: Алтай аңдарының ішіндегі қайсысы қайсарлық пен табандылықтың 
символы деп сұраса? Ойланбастан көптеген торғай құстардың тобына жататын кіп- 

кішкентай құс – қоңыр сушылқараны ай-
тар едім. Оған бәрібір: қатал қыста, қарда, 
боран да, тіпті аяздағы мұздай су да... 
Қысқы үскірік ұрып тұрғанда әрине егер 
«морж» болмаса суға қараудың өзі 
қорқынышты, ал ол ештеңеден де қорық-
пайды. Оны көбінесе – жусанның бұйра 
басы өсіп тұратын жерлерден табуға бола-
ды. Бұл жер оның үйі. Айналаның бәрі 
түтін. Бұл жылудан шыққан түтін емес, 
аязда судан шыққан бу. Бұрқақтанып ағып 
жатқан су ма, қатқан мұз ба, өзеннің 
бойындағы суда қатып қалған жусан мен 
селеудің бастарын жеп жүреді. 

Аяз – маса сияқты жан-жағынан та-
лап, шағып жүреді, жағасынан алады... Ал, сушылқара қорықпастан, ойланбастан «ба-
сын тігіп» қап-қара суға баспен кіреді де, астыңғы жағына қарай сүңги жөнеледі. Суға  
түскенде қайнап жатқан ағысқа шусыз сымп етіп кіреді де, сол қалпынша жылдам 
судың шетіндегі мұз арасынан атып шығады. Моншадан шыққандай рахаттанып, 
тұмсығын тазалап алады да әнін шырқай жөнеледі. Ол сондай нәзік, ашық дауыспен 
ән салады: қоңыраудың сыңғырындай, жан-жағы ағашты дірдектеткен қатал қыс, ал ол 
көктем келгендей қуанышты дауыспен ән салады. Ал саған, қар мен аяз, «түтін», оған 
мейрам мен қуаныш. Көзіме де, құлағыма да сенгім келмейді – қалай сонда?    

Оның өмір сүру дағдысы, қылықтары, барлығын көріп тұрып, сушылқараға 
таңданбасқа, тамсанбасқа шара жоқ.  

Алтайдағы орманды белдеудегі өзендерде ол шашырап өмір сүреді, егер бес-он 
шақырым жерден біреуін кездестіріп қалсаң, жолың болды деген сөз. Өйткені 
географиялық та, биографиялық та тұрқы осы. Сушылқараларды тобымен кездестіру 
мүмкін емес: жазда – жұбымен жүреді, қыста – мүлде жалғыз. Ағысы қатты 
сарқыраған сулар, қарағайлар мен самырсындардың арасындағы суық та, қар басқан 
жерлерде – осындай Алтай жерінде олардың бар қарбалас өмірлері өтеді. Айналасының 
барлығы да тұнжырап тұрғанымен, оның мінезі ашық-жарқын! Осындай құс қалай 
жұмбақ болмайды?! Ол қайсарлық символы емес пе?! Қалыңдық пен әйелдің бақыты 
осындай бола ма еді.  

Бұл құстардың денелері шымыр келеді. Олардың үстіңгі жағы қою түсті, астыңғы 
жағы ақшыл қауырсын-көйлектері жабысып тұрғандай. Оның мойыны мен кеудесі 
қардай әппақ. Сондықтан да, алыстан қарағанда ол кіп-кішкентай пингвин сияқты. Сол 
сияқты құйрықтары да қысқа, әрі «семіз». Суда да тігінен тұрады. мұз құрсаудың 

Қоңыр сушылқара
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арасында өмір сүретін, қыстың аязында суық суға шомылатын бұл біздің солтүстік 
кішкентай пингвиніміз.   

Ұяларын қиын жерлерге салады, сарқырама сулардың арғы жағына тығып тастай-
ды. Судан жасалынған әйнек терезелер олардың «үйлерін» жыртқыштардан қорғап 
тұрады. 

Линей жоталарынан ағып шығып Ақ Үбіге құятын Линейчиха өзені бойында 
таңғажайып бір гранит үңгір бар. Оның едені жақсылап отырып шайылған құмның 
үстіндегі тап-таза  мөлдіреген су. Үңгірдің ұзындығы 10 метрдей, ені де соншалықты. 
Ал биіктігі жеті-сегіз метр болып қалады. Үңгірдің төбесіндегі алты метрдей биік 
жерлердегі жартастардағы кішкентай қуыстарда жыл сайын сушылқара торғайлар ұя 
салады. Ұялары шар тәріздес, қабырғалары мүк пен қынамен мықты етіп тоқылған, іші 
қауырсынмен немесе жұмсақ ескі-құсқылармен жылыланған. Ұя сыз жерде тұрғандықтан 
сырты дымқыл келеді де, іші құп-құрғақ. Балапандары жылы төсектей жылы орында 
өседі. Олардың балалары шыныққан: олар жөтелмейді, түшкірмейді, оларға суық та 
тимейді.      

Қыс түскен кезде сушылқаралар туған жерлерін тастап, таудан түседі де тау 
өзендері, қысқы аязда да қатпай ашық жататын өзендер жаққа қарай көшеді. Біздің 
өлкеде қыста ондай жерлер көп емес, бірақ бар. Әсіресе оларға Ертіс қолайлы, гидро-
станция бөгетін салғаннан бастап Ертістің елу шақырым жері қыста қатпайтын болған. 
Осындай жерлерде сушылқаралардың бірнешеуі жиналып қалады. Бірақ бір-бірінен 
алыста жеке-жеке жүреді. Кейде қосылып алып ойнайтындары бар: судың бетінде 
бірінің артынан бірі зуылдай қуып, ұшып жүреді, кейде суға кіріп кетеді, біраз жер 
сүңгіп барып қайта шығады, қанаттарын қаға жөнеледі... 

Кіп-кішкентай осы құстардың ұяларын таулы Алтайдың кез-келген жерінен 
кездестіруге болады. Ал Қалба жақтағы бөлігінде неге екені белгісіз, сушылқаралар 
кездеспейді. Ал, Сауыр тауларында олар кездеседі: Мұзтаудың биік шыңында да олар 
мекендейді. Балқарағайлы орманның жоғарғы жағы жазда салқын болады, сушылар-
қаралар үшін бұл таптырмайтын орын... Бір қызықтысы, сушылқаралар ұя салған 
уақытында Маңырақтың «аласа» жоталарында маған кездесті. Құрғақ, ысыған күннің 
астында кеуіп жатқан жусан мен бетегесі қалың өскен, кекіліктер мен шырылдаған көп 
шегірткенің арасынан аяқ астанан сушылқараны көрдім! Табиғаттың біз ойлағаннан да 
тым шебер екеніне таңданып қажеті жоқ. Біздің қабылдаған шеңберімізге оның бәрі бір 
кезде бір уақытта сия беруі де мүмкін емес.

ҚАР – МЕКЕНДЕйТІН оРЫН 

Алтайдың қысы өте ұзақ, жарты жылдан астам уақыт қалың қар тау мен орманды 
басып жатады. Тау шыңдарына тамыз бен қыркүйектің бас кезінде түскен қарлар 
келесі жылдың маусымына дейін ерімей жата береді. Таудың басы әппақ қардай 
көрпесін жаздың аяғына таман жамылып алады, одан кейін барып кезектері келгенде 
тау бөктеріндегі орман, келесі болып алқаптағы өзендер ақ мамық көрпелерін жамыла-
ды. Осылайша қыс таудың басынан төменге қарай жылжып түседі. Күздің қысқа ау-
ысатын бір ғажап кезеңі бар: орманның жоғарғы жағындағы ағаштар әлі күздің шуағына 
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бөленіп тұрғанда, төмен жақтағы қайыңдар жапырақтарынан айрылып, сиқылары кетіп 
тұрады, олардың астыңғы жақтарында қар жатады. Күздің түрлі түсті бояуларымен 
сайран салатын уақыты тым қысқа болғанымен, соншалықты көз тартатын кезең. Осы 
уақыттан бастап қыстың билік ететін уақыты 240 күнге дейін созылады. 

Таулар неғұрлым биік болған сайын, соғұрлым табиғаттың бояуы азая түседі, 
ағаштардың алтындай сары түсі ғана кездеседі. Сұлулық әміршісінің аяғына қардың 
астында қалған жатаған қарағайлар тағзым етіп жатады. Қардың арасынан шағыр мен 
күреңоттың қалың қою қызыл түсті жапырақтары шығып тұрады, қаражидектің күрең 
тартқан жапырақтары қар бетінде шашылған тастар сияқты шашырап жатыр. Тундра 
айқыш-ұйқыш болса да ақ түске оранды, биік жерлердегі қардың түсі алыстан қарағанда 
аспан түстес. Жартастар одан сайын түнеріп, тіпті ұзара түскен сияқты. Шың басында 
жел ұйытқып соғып, таза қар мен алтындай сары түсті қылқан жапырақтарды арала-
стырып құйындай болып үйіріледі. Бұлттар жиі-жиі пайда болады, бірақ жаңа ғана 
пайда болған жел оларды жүндей түтіп жан-жаққа қуалап жібереді. 

Бір күнде немесе бір түннің ішінде осының барлығы адам танымайтай болып 
өзгеріп шыға келеді: қар тауды да, тасты да, орман мен даланы да басып қалады. 
Әлем жаңарғандай. Қарашада жауған қар келесі жазға дейін осында жым-жырт 
тыныштық пен меңіреу күйде жатады. Қар қабатының астынан баяғыдай шыршалар 
мен самырсындардың үшкір бастары қылтиып шығып тұрады. Жаз кетті, жазбен бірге 
жайма шуақ уақыт та кетті. Айналадағы көрініс бір сәтте өзгеріп шыға келді. Барлығы 
жаңа «киімдерін» киді. Әрине жаз қайта келер, бірақ та ол енді басқа жаз. 

Линейский жотасы – қара және Ақ Уба өзендері арасындағы су айырық
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Боран қарды үстіне үстіне үйе түседі. Кейде қарды үйіріп соққан боран бірнеше 
күнге созылады. Олар көктемге дейін максималды биіктікке жетеді. Әр жердегі қардың 
қалыңдығы әртүрлі болатын бірнеше себептері бар. Мысалы, таулардың беткейі мен 
еңістеу жерлерде. Беткейдегі қарды жел ұшырып кетеді де. Онда бар-жағы 50-60 см 
қалыңдықтағы қар жатады, ал желдің ығындағы жерлерге үйіліп қалатын қардың 
биіктігі 2 және 3 мерге дейін жетеді. Дегенмен де Батыс Алтайдың орманды 
беткейлеріндегі қардың қалыңдығы орташа алғанда жарты метрден аспайды. Қыс ор-
тасында күн жылынбаса, қар бұдан да қалың болар еді. Қыс ортасында күн жылына 
қалса қар біртіндеп мұзға айналып салмағы ауыр тарта бастайды, бет жағы күртік қар 
болып қалады. Алтай үстіңгі жағы қатайып қалтып қалған қарды «чары» дейді. 

Ашық жерлерде, орман бітіп тау шалғын басталатын жерлерде, орманы кесілген 
жерлерде қар жиналып, омбы қарлар пайда болады. Жоталардағы суайрықтардың 
жағасында да қар қалың жиналып қалады. Иванов, Холзын жоталарындағы қорықта 
тіпті қар қалың болып қалатын жерлер бар, ондағы қардың биіктігі кейде алты-он мет-
рге дейін жетеді. Осындай жер Алтайдың Қазақстандық бөлігінің басқа жерінде 
кездеспейді. 

Орман алаңқайларында да қар қалың болып жиналып қалады. Осындай жерде 
желдің күші азайып, қар жай жауады да, әппақ мамықтай болып түседі. 

Дәл осы уақытта, бір қызығы орман белдеуінде де қар аз түседі. Қар балқарағайлар, 
шырша, самырсындардың да қасында аз болады. Қар жауған кезде қапалақтаған 
қарлар жерге жетпей қылқан жапырақты ағаштардың жапырақтарына қонақтап қалады. 

Тайгалық қыс
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Жел соқпаған кезде бұтақтардың үстіндегі қар қалыңдаған сайын оларды салмақ баса 
бастайды. Ағаштардың осы табиғи жағдайларға миллион жылдар бойы керемет 
бейімделгені сонша, қар үсті-үстіне түсіп салмақтары бұтақты баса бастағанда 
бұтақтардағы ерекше жаралған еңкіштеу бұрыштарынан қар төмен қарай сырғып, тау-
дан аққан кішкентай қар көшкіні сияқты болып сыпырылып астына түсіп қалады. 
Әйтпесе, мынадай қалың қарды көтере алмаған ағаштар сынып қалар еді. Осы кезде 
кей-кей жерлерден «дем алған» сияқты дауыстар естіледі. Бұлар, бұтақтан сырғап 
түскен қарлар омбы қарға қонақтайды да, қардан тазарған бұтақтар бастарын көтеріп, 
бір сілкініп қалғанда естілетін дыбыс. Қардан тазарған бұтақтар алақандарын жайып 
тағы да жауатын қарды тосып тұрғандай... 

Сәнді киімге оранған тайга ертегідей болып тіпті сұлулана түседі. Қар астындағы 
орман қозғалмастап, маужырап шыршалар мен самырсындар бойшаң бастарын аспанға 
созып ақ тондарын жамылып тұр. Осы кезде олар ақ шаңқай киіз үйлер немесе 
балқарағайдың қоңыраулары сияқты болып қалады. Балқарағайдың жапырағы жоқ 
жалаңаш бұтақтары да қалай екені белгісіз қарды ұстап тұрады. Кейде күн жылынып 
қалғанда «суланған» қар ағаштың діңгегін толығымен орап алады. Жаман ауа райы 
аяқталған соң тайгада жым-жырт тыныштық орнайды. Тыныштық орманның арасын, 
әрбір талды, күртік қарлар мен барлық жерді басып алғандай... Тыныш болғаны 
соншалық мұз дәуіріндегі кезеңі сияқты әлем саңырау болып қалғандай, жер бетінде 
осы өлі тыныштықты бұзатын күш жоқ сияқты, өйткені айналада бір тірі жан жоқ. 

Ормандағы тыныштық салтанат құрған уақыты ерекше керемет, әрбір дыбыс пен 
сықыр нақты естіледі. Ауаның көзге көрінбейтін күші ақ оранған ағаштарға тиіп кетті 
ме, ертегідей тыныштықта ұйықтап тұрған ағаштар ақ тоны бір сәтте-ақ сыпырылып 
түседі. Қалың қардан бастары босаған бұтақтар сілкінеді, көзге көрінбейтін бір күш 
бұтақтан бұтаққа секіріп, ақ тондарын шешу үшін оларды түртіп жүрген сияқты. Бұтақтан 
бұтаққа, одан ағаштан ағашқа осылай шуылдай жөнелген орман бір сәтте тіріліп кеткен-
дей болады. 

Аңшылар салған жолмен шаңғымен сырғанап келе жатқанда томарлар мен күртік 
қарлардың астынан жем іздеген бұландардың ерсілі қарсылы жүрген іздері кездеседі. 
Сонымен қатар, қар кітабының әппақ беттеріне жосылта жазған жазулар сияқты болып 
қояндардың, басқа да ұсақ тышқандардың іздері жатыр. Әрбір із әлі ешкім оқи алмай-
тын қысқы өмірдің ашылмаған жұмбағы. Бұл «құпия да» суық қыстағы орманның 
көлеңкесіне кіріп жасырынып қалады. 

Күн ашылған кезде ағаштардың басы орманның шынайы сұлулығын аша түседі. 
Ағаштар ақ жағалы, әдемі тондарын жамылып тұрады. Бірақ осы сұлулық қарабауыр 
шіл, саңырау құр, жай құр, сарышымшық, әсем сарықас сияқты орман құстарына 
қиындықтар туғызады. Олардың жем табуы қиындай түседі. Азық табу секіріп жүрген 
тиіндерге де оңай болмайды. 

Солтүстік жартышардағы әр жердегі қардың биіктігі де әртүрлі болып түсетіні 
анықталған: орташа белдікте – наурыздың аяғына қарай кесілген орны мен ашық 
алаңқайлардағы қардың қалыңдығы елу метрлік биікке дейін жетсе, орманда – жиыр-
ма сантиметр болады екен. Батыс Сібір мен Алтайда жағдай басқаша – түскен қардың 
қалыңдығы 110-150 сантиметр немесе одан сәл ғана жоғары болады. 
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Түскен қардың қалыңдығы сол жердегі таудың биіктігіне, соғатын жел мен 
температураға байланысты болады. Ақыр аяғында осының барлығы қыста өмір сүретін 
аң-құстардың өмірлеріне тікелей әсер етеді. Қардың қаттылығы ауа райының кей 
кездерінде болып тұратын боранға да байланысты, тіпті түсетін қардың формасы да 
осыларға байланысты. Қатты аяз болмаған кезде, желсіз кедергі олардың шағылысқан 
сәулелерінің «қаңқасы» мен конфигурасы симметрияның алтын ортасы ережесіне 
бағынышты болмақ. Бір қарағанда қар түйіршіктері бірінен бірі аумайтын сияқты, ал 
шын мәнінде бұл мүлде басқаша: Жердің бетінде болып өткен барлық қыстар мен мұз 
дәуірінің тарихы бойынша бір-бірінің көшірмесіндей болған қар түйіршіктері әлі түсіп 
көрмепті. Олар әрқашанда әртүрлі болған. 

Қар жауған кезде қар түйіршіктері бір-біріне жабысып үлпек болып қалады да, 
мамықтай қалқып түсіп жер бетін жауып тастайды. Олардың арасында ауамен толыққан 
бос кеңістіктер пайда болады. Қардың осындай құрылымының арқасында күн түскенде 
күннің сәулесі шағылып, бізге әппақ болып көрінетіні сондықтан. Борпылдақ қардың 
қатты болмайтыны, ол «жақсы жылытатыны» анықталған. Ол айтпаса да түсінікті, 
өйткені ауа ең мықты изолятор емеспе. Мысалы, жер бетіндегі температура -30 градусқа 
төмендегенде, ал 5 сантиметр қардың астында ауа қызуы көтеріледі де -16 градус 
болып тұрады. Ал тереңдігі 24 сантиметр қардың астында -2-7 градус болады, тереңдігі 
50 метрден асатын қалың қардың астында аяз болмайды, ауа температурасы 1 градус 
шамасында болады екен. Осылайша, аспан астында 38-40 градус болса ағаштардың 
діңгектері жарылып кетеді, ал төрт сантиметрлік қар астындағы қарабауыр шілдің 
«інінде» температура нөлден төмен 10-11 градус болады. Сондықтан да, 30-35 
граудстық аязда қатты жылынып кетуден сақтану үшін, қауырсыны қатты құстарға дәл 
келетін төменгі температураны қамтамасыз ету үшін тұмсықтарымен жел жүріп тұратын 
тесік жасап қояды. 

Қыс қатты суық болып, қар қалың басып қалған кезде де физикалық ерекше 
қасиеті бар қардың өзі аң-құстардың аман-есен қыстап шығуы үшін жағдай жасайтыны 
белгілі болды. Қар астындағы ін сияқты жерде түнеп шығудың қауіпсіз екендігін білетін 
сарышымшық пен күреңбас торғайлар құлаған ағаштар немесе бұталардың асты болма-
са көп тамырлар түйіскен жерлерден пана тауып, сақтанады. Ал сібірдің орманындағы 
қыс Алтайға қарағанда тіпті қатал, кейде Алтайдың қысын «жылы арал» деп те атай-
ды, өйткені, мұндағы борпылдақ қардың астына шекілдек, бозшымшық, үшсаусақты 
тоқылдақ пен қара тоқылдақтар кіріп кетіп, түнеп шығады. Ешкім бақылап, үстінен 
түскендей анықтамаса да біздің өлкеде де осы тәсіл қолданылатынын да жоққа шығара 
алмаймыз. Құстар мен аңдардың түнде неге қарды қазатыны енді түсінікті болды. 
Қыста ұйқыға жатпайтын, жәндіктермен қоректенетін ұсақ сүтқоректілер де, жертесер, 
көртышқан сияқты кеміргіштер де қардың астынан азықтарын тауып жеп жүреді. Со-
нымен қатар, қатты аязға қарамастан қалың қар астындағы кейбір өсімдіктер көктемге 
дейін жап-жасыл болып тұра береді. Сондықтан да, қысқы ормандағы қалың қар мен 
тау жоталарындағы қарды маңызды бір экологиялық фактор ретінде қарауымыз керек, 
олар өз кезегінде өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік етуіне себепші болатын 
құдайдың берген сыйы. 

Дегенмен де, кезекті қар жауып болғаннан соң, өз салмақтарымен басылып қалған 
қар түйіршіктері күнге шағылысатын қасиеттерінен айрылып, кристаллға айналады да, 
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қар қатая түседі. Әсіресе, қалың қатты қарлар ашық жерлерде кездеседі, мысалы тун-
драда және қорықтағы тау етегінің далаға айналған тұсында. Жолында кедергі кезде-
спеген қарлар үсті-үстіне жинақталып, «жел тақталары» сияқты беті толқындала ба-
стайды. Осындай болып төселген «тақталар» арқылы ірі аңдар омбылап қалмай, жүгіріп 
өте шығады. Осы жерлерді қояндар, түлкілер мен қасқырлар, еліктер, сол сияқты 
аңшылар да жақсы пайдаланады. Егерде қардан басы аздап шығып тұрған шыршаға 
жақындадың ба, қардың астына қалай құлап түскеніңді байқамай да қаласың. Өйткені, 
ондай бұтаққа жабысып тұрған қардың астыңғы жағы бос кеңістік болады. Аңдар бұл 
заңды жақсы біледі, өз тәжірибелеріне сүйене отырып осы білімдерін инстинкт арқылы 
ұрпақтарына береді. Ормандағы аңшылардың өздері аулайтын аңдардың іздерімен 
жүретіні де сондықтан. 

Ақ қоянның бір шаршы метрге түсетін салмағы 17 грамм, ақ шілдің салмағы – 12 
граммды құрайтыны анықталған. Ал атжалман мен аққұлақтардың бір шаршы метр 
жерге түсетін салмағы бар-жоғы 7 грамм екен. Осы аңдардың аз салмақтары мен 
кішкентай тұрпаттары олардың салмақсыз болуларына мүмкіндік береді. Ақ тышқандар 
мен ақкістердің де қардың астына түсіп кетпеуі олардың табандарының жалпақтығынан 
емес, өйткені олардың аяқтары қысқа болғанымен, салмақтары ұзын дене мен алға со-
зылып тұратын мойындарына түседі. Бұлғынның бір шаршы сантиметр қар бетіне 
түсіретін салмағы кішкене артығырақ 12-14 граммдай болады, кәмшаттың салмағы – 
37-50, түлкінікі – 25-43, қасқырдыкі – 90-114 граммға дейін жетеді.

БоЛАШАҚТЫң АТЫНАН

Белоубинка үстірті мен оның маңындағы әртүрлі тау экспозициясы мен биіктіктермен, 
орманмен, тундрамен, батпақпен, жартастар мен шалғынмен қоршалып жатқан жоталар 
алуан түрлі өсімдіктер мен жануарлар әлемінің өмір сүруіне қажетті үлкен, әртүрлі 
спектрлі экологиялық жағдайды қалыптастырды. Мұнда адамдар жоқ, алыс және оған 
жету қиын. Ол туралы аңшылар мен Зырян жағынан малды жайлауға әкелетін малшы-
лар ғана білетін. Белоубинка үстіртін маған алғаш рет, 1972 жылы ботаник Ю.А. Ко-
тухов. Өзімнің юннаттарыммен бірге шамамен 15 жылдай мен осы жерде орнитологиялық 
жұмыстарымды жүргіздім. Осы жылдар ішінде бұл жер мені жаңалықтары мен 
ертегілеріне таңғалдырудан, толғандырудан жалыққан емес. Табиғатты кескілеуден, 
браконерьлерден, өрттен, мал жаюдан және шаруашылықтар мен кәсіпкерлер тарапы-
нан басқа да қауіп-қатерлерден сақтау үшін қорық ашу туралы ой осы жерде келген 
болатын. Мемлекеттік мекемені құру оңай емес, алдымен дайындық жұмыстарын 
жүргізіп алу керек: идеяны ғылыми ортада, БАҚ-тарда, тиісті әкімшілік және 
мемлекеттік органдарда, тіпті Қазақстан Үкіметіне де ұсыну керек болды. Сол жыл-
дары Қазақстандағы қорық ашу ісін дамытудың болашақтағы жоспарына бұл жер 
маңызды болып саналмағандықтан енгізілмегені, тіпті ешқайда айтылып, жазылмағаны 
да көп қиындықтар туғызды. Сондықтан да бұл идея тіпті алғашқы жылдары Қазақ 
ССР-інің ҒА Зоология институтындағы табиғатты қорғау зертханасынан да қолдау 
таппады. Дегенмен де, «тасты» бір орнынан жылжыту қолдан келді: Қазақстанның 
ғылым академиясы жанындағы География институтын басқарған оқымысты-ғалым 
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К.Ф. Елкиннің, Б.А. Губановтың, облыстық орман басқармасының жұмысшысы 
В.А. Шешуковтың көмегі, облыстық Экология және табиғатты қорғау басқармасының 
басшысы Р.Ж. Адамовтың қолдау көрсетуі маңызды рөл атқарды. Сол кездегі 
Қазақстан Республикасының Экология министрлігі жанынан құрылған комиссияның 
құрамына кірген осы кітаптың авторы, сол жылдары географиялық, ботаникалық және 
зоологиялық материалдардың негізінде осы аумақтардағы флораны зерттеп жүрген 
Өскемен педагогикалық институты биология кафедрасының оқытушысы 
Л.И. Щербакованың қатысуымен ғылыми негіздеме дайындалған болатын...

Осының барлығына 19 жыл уақыт кетті, ақыр аяғында 1992 жылы Ресеймен ше-
каралас жерде Батыс Алтай мемлекеттік қорығы құрылған болатын. Белоубинка үстірті 
Ақ және Қара Үбі өзені аңғарлары мен Чёрный узелді қоса алып, Холзын және Көксу 
жоталарының бір бөлігін, Линей жоталарының жарты бөлігі мен Иванов және Үлбі 
жоталарының шығыс бөлігі қосылып жатқан жерде орналасқан. Оның жалпы аумағы 
56 104 гектарды құрайды. Қазіргі уақытта қорық Қазақтан Республикасының ауыл 
шаруашылығы министрлігінің құзырында. 

Оның алып жатқан аумағы оңтүстік-бастыс Алтайдың репрезентативті ландшафт 
деп аталатын негізгі бөлігінде. Ғылыми жағынан алып қарайтын болсақ – биогеографиялық 
және табиғи-тарихи қорық – айрықша қызығушылық тудырып отырған орын. Бұл Ба-
тыс Алтайдың неғұрлым күрделі географиялық бөлігі. Мұнда: теңіз деңгейінен 1 000-
нан бастап 1 800 метрге дейін жететін биіктіктегі батпақты жер, шалғын шөбі қалың 
күңгіртқылқанды және аралас орманы бар бірнеше таулы-орманды биік белдеулер бар. 
Орманның жоғарғы жақ шекарасында балқарайғайлы қылқанжапырақты сирек тоғай 
бар, оның аумағы 1 800-2 000 метрге дейін созылып жатыр. Осы орманды қалың 
өсетін альпілік биік шөптер басып жатыр. Орманның тау тундрасымен бірігіп кететін 
де жерлері бар. Айтпақшы, осында Алтайдың осы бөлігіндегі ерекше бір «өмірлі» биік 
белдеулері орналасқан. Кейбір белдеулер мүлде жоғалып кететін де жерлер бар. Осы 
белдеудегі оттықта бастары шатыр тәрізді сасық балдырған, тілік балдырған, арам 
сүмелек деп аталатын биік шөптер өседі, марал тамырының биіктігі екі метр, кейде 
одан да ұзын болып өседі, сондықтан да осы биік шөптер арасынан атты адам көрінбей 
қалады. Камчаткадан несі кем?! 

Биікте өсетін Альпілік түрлі-түсті шалғынның аумағы 2 000-2 200 метрдей жерді 
алып жатыр, олар негізінен таудың жантайма қабағында немесе тегістеу биіктікте өседі. 
Бұл табиғи бояуы қанық ең сұлу жер. Осындағы өсімдіктердің биіктігі негізінен 30-40 
сантиметрден аспайды. Көбінесе марал тамыры үлкен аумақты алып жатыр. Көптеген 
бұлақтардың жағасындағы батпақты жерлерде негізінен алтын тамыр, алтай виоласы, 
темекішөп, шөмішгүл, жылтыр таран, жылан басты ірі гүлдер плантациясы орналасқан. 

Одан жоғары жағы тау тундрасын еске салады – шошайып тұрған тау шоқыларын 
тастақты немесе қиыршық тасты аумақ басқан. Одан да, жоғары 2 500 метрге дейін 
дәрменсіз қалтырақтаған шөптермен әрең жабылып тұрған, кейде тіпті шөпсіз жалаңаш 
жерлер. Кейбір қар басқан жерлері сұр көрінеді. Желден ықтасында орналасқан осы 
жерде гүлдері ірі келетін өсімдіктерді кездестіруге болады. Олар: гүлдері ірі – алтай 
сары гүлі, шашақты сарғалдақ, шашақты шверция, төртке бөлінген радиола, көкнәр, түсі 
сұр генциан. Қардың астынан ағып шығып жатқан бұлақтардың жанында бәйшешектер 
өсіп тұр. Осы жерлерде негізінен шоколад иісі аңқып тұратын ванилді термопсистер 
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өседі. Олардың ішінде қызыл кітапқа енгізілген – марал тамыры, алтын тамыр, 
сушырмауық, алтай сібірі және басқа да көптеген өсімдіктер бар. Жоғарғы белдеуде 
тастарды басып немесе күннің көзіне шығып жатқан жартастарды басып мәңгілік қар 
белдеуі жатыр.  

Иванов жоталарының желді жағында үлкен ерімейтін қар мұздағы бар, оның 
биіктігі кей жерлерде 4 метрге дейін жетеді. Көршілес Холзын тауында (2 500) 
В.А. Обручевтің деректері бойынша кей жылдары қардың қалыңдығы 8 тіпті 10 мет-
рге дейін жеткен. 

Осы аумақта көлемдері бір-бірінен бір шаршы километр артықтау болатын 14 
шағын мұздақ, тоған асты көлдер, жоталардың шыңдарын жауып жатқан алып тастар, 
қорымдар бар. Жылына 2 200 мм ден астам жауын-шашын түседі, кейді бұл саннан 
да көп болады, сондықтан да бұл жер Алтайдағы ғана емес, тіпті Еуразия континетінен 
ары Кавказдағы Батум және Үндіқытайдағы Чиванджапурдан да дымқыл болып са-
налады. 

Алтайдағы тау басында орналасқан биіктегі батпақты жер – Гульбище. Ол Ива-
нов, Линей, Көксі және Холзын жоталарының түйіскен тұсында, жан-жағының барлығы 
жақсылап қоршалынған жерде орналасқан. 

Қорықта, Алтайдың барлық аумағындағы сияқты өзінің тәуліктік және мезгілдік 
өзгерістеріне тән ішкі континтенттік климаты қалыптасқан. Қысы қатты, қар қалың 
түсіп, аязды болады: ауа температурасы -45 градусқа дейін төмендейді. Сондықтан 
да, оңтүстік Алтайды мекендейтін жануарлар – арқарлар, барыс, марал, тау ешкісі – 
тау-теке, құстардан – алтай ұлары, басқа да талай құстар осында кездеспейді. 

Өзенінде таймень мен хариус балығы бар. Таудың етегіне қарай қосмекенді 
жәндіктерден – құрбақа мен біз тұмсық бақа, тірі туатын кесіртке мен кәдімгі сұржылан 
кездеседі. Кесірткелер 2 200 метрлік альпі белдеуіне дейінгі жерлерде бар. 

Ұя салатын құстардың 106 түрі белгілі болған. Орман бөлігінде негізінен сібірге 
тән өкілдер болса, аздаған түрлері Палеарктиканың батыс жақ бөлігіне тән құстар. Ал 
тундрада, Батыс-Палеарктикалық және Таулы – Азиялық, сол сияқты шығыс сібір 
жақтарда мекендейтін құстардың түрлері кездеседі. 

Құстардың арасында қызыл кітапқа енгендері де бар: ол қара дегелек, ителгі, ла-
шын. Осында балшықшы құстарақтың бес түрі мекен етеді, олар жайлы жоғарыда 
айтылып кетті. Осында: саңырау құр, қарабауыр шіл, құр, ақ және тундра шілдері 
сияқты шілдің алты түрі бар. Биік тауларда бөдене, бытпылдақ, шәукілдектің де 
кездесетіні қызық. Бұл Алтайға ғана тән құбылыс. Орманда үкі, құлақты жапалақ, 
түктітұяқты және торғай байғыздар ұя салады. Ең алғаш осы жерден қызылқұнақтың, 
әнші торғай, сібір қарлығашы, сібір жылан торғайы, қыраубас шөженің ұялары табылған. 
Бүкіл ғаламшарда небәрі оншақты ғана ұясы табылған қызылқұнақ мен маңқы құстардың 
ұясы осы таулардан табылды. Кейде осы жерден алыс Солтүстікте мекендейтін доғал 
тұмсықты қалтқықұс пен ұзынсаусақ құмдауықтардың кездескені таңқаларлық жағдай. 
Бірақ олар Қазақстанның барлық жеріндегі сияқты осында ұя салмайды. Негізі 
осындағылар жыныс мүшелері жетілмеген құстар. Бір қызығы күзгі құс қайтатын 
мезгілде таралу аумағы Зайсан қазаншұңқыры мен оның маңындағы Күршім, Маңырақ, 
Тарбағатай тауларының солтүстік шекарасы болып табылатын орталық азиялық, немесе 
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жүн балақты көксары құс Иванов жоталарының шыңында және Тұрғысын асуы ауда-
нында кездескен. 

Сүтқоректілерден әзірге 52 түр ғана тіркелген. Қоңыр аю, құну, бұлғын, сарыкүзен, 
америка қара күзені, кәмшат, сілеусін, суыр сияқты аңдар өте танымал және бағалы. 
Тұяқты жануарлардан – елік, бұлан, марал, тоқал бұғы. Жалғызілікті қабандар да 
кейде осы жерлерден кездесіп қалады. Жыртқыш аңдардан түлкі мен қасқыр. Ұсақ 
аңдардың түріне көбіне өздерін аса көрсете бермейтін, қашып-тығылып жүріп жер 
астында өмір сүретін кеміргіш-тышқандар жатады. Олар: сары суыр, алтай шақылдағы, 
орманда өмір сүретіндері: тиін, ала тышқан, қызыл-сұртышқан, алтай тышқаны, жерте-
сер тағы басқалары. Ормандардың жоғарғы шекарасында, таудың биік шыңдарындағы 
жерлерде алтай бұраубастары бар. Қоңыр аю мен бұлан, еліктер жиі кездеседі, ал 
қорықта марал мен тоқал бұғы көп. 

Жоғарыда аталған жануарлардан Қызыл кітапқа қара дегелек, сұңқар, үкі енгізілген. 
Қорғалатын құстардың тізіміне ақ шілдің екі түрі, хрустан енгізу керек, одан кейінгі 
кезекте саңырау құр. Құстардың осы түрлері жиі-жиі аңшылар мен браконьерлердің 
мылтығына ілініп, олжаларына айналып жатыр. 

Сонымен, Алтайда флора мен фаунаны ғана емес, көптеген ландшафтық нысандар 
– көл, батпақ, орман, табиғи гранит құрылымдарды сақтауға арналған тағы бір қорық 
жұмыс істейді. 

Ол қорықтың аумағында өз кезегінде жылдан жылға азайып бара жатқан жануар-
лар мен өсімдіктерді, Батыс Алтайдың барлық өзендерінің және Ертістің су қорын 
сақтап тұрған үлкен, суы қорғалатын жерді алып жатыр. 

Өзендер мен көлдерде сирек кездесетін балық түрі таймень мен сібір хариусы 
жүзіп жүр. 

Қызыл кітапқа енген өсімдіктер: кәдімгі алтай сибиркасы, сібір қандық, алтын 
тамыр мен марал тамыр, қар дәуаяғы және басқа да түрлер. 

Бұнда жалпы саны 700-ге жуық жануарлардың түрі мекендейді: қосмекенділердің 
2 түрі, бауырымен жорғалаушылардан кесірткенің бір түрі және жыланның бір түрі, 
Батыс Алтайдың таулы-орманды аумағында ұя салатын құстардың 105 түрі, 
сүтқоректілердің 52 түрі. 

Иванов жоталарының өте бай флорасында 700-ден астам әртүрлі өсімдіктердің 
түрі кездеседі, олардың биік декоративтік сапалы бірегей эндемикамдар да бар. 

Осында 200-ден астам құс түрі мекендейді, соның ішінде сирек кездесетін мына-
дай құстар да бар: балшықшы-хрустан, саңырау құр, тундра шілі, орман маңқысы және 
қызылқұнақ; аю, бұлан, бұлғын сияқты 50-ден астам әртүрлі сүтқоректілер. 

Осының барлығы – ауқымды танымдық маңызы бар, оң эмоциялық әсер беретін, 
бұқаралық экологиялық туризмді дамытуға жақсы бастама. 

Саяхатшы, турист, фотоаңшы, суретші, романтик болсын, тіпті «қаңғыбастық» рухы 
биік кез-келген адам осы жерден Алтайдың бүлінбеген сұлу табиғатынан экзотикаға 
байланысты өзіне қажетті өте қызықты, жаңа материалдарды кездестірер еді. Көк 
тұманнан мен мұндалаған таулар, меңірейген биік жартастар, таңсәрідегі көкпеңбек 
тұман, ұйықтап жатқан бұлттардың кеудесіне басын қойған биік шыңдар – осындай 
мәңгілік сұлулықты табар еді. Осында өткен ғасырда жүріп өткен жер танушылардың 
іздері жатыр, олардың осы жердің керемет табиғаты туралы жазған естеліктерін 
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тыңдаушы еді. Осында келген кез-келген адам таулардың тартылыс күші мен 
саяхатшының жанының жұмбағын, сонымен қатар жер бетіндегі ең керемет жерлердің 
нәзіктігін, бір мезетте күші мен қуатын түсінеді. 

Зәулім тау жоталары, шеті бүлінбеген орман, алуан түрлі альпілік шөптер, мәңгілік 
қардың мекені болған алтайдың ақ бас шыңдары, түнерген тастардың сұр киімдері, 
өсімдіктер мен жануарлардың таңғажайып әлемі және Таулы Алтайдың ұлылығы – 
осының барлығы болашақта туризмді дамыту үшін ең негізгі алғышарт болып табыла-
ды. Осы бағытта көп «көрімдік» ұсынатын жер Батыс Алтай қорығы болуы мүмкін, 
өйткені, онда әлі де адам аяғы баспаған ландшафттар бар. Ол жерден таңғажайып 
өсімдіктер қауымдастығын көріп, сирек кездесетін аңдар мен құстарды бақылауға бо-
латын еді. Жоғарыда айтылғандай, барлығы да бір-бірімен үйлесім тапқан – Орталық 
Азияның биік таулы аймақтарындағы алуан түрлі ландшафтты көріп қайту үшін бір 
күннің өзі жеткілікті. 

Риддердің маңындағы жерлер Алтайдың барлық ландшафты мен мақтауға 
тұрарлық басқа да жерлерінен кем емес. Бұл әлі де өзіне тиесілі құнды бағасын алып 
үлгермеген Алтай-Саян тау жүйелеріндегі нағыз інжу-маржан. 

Алтайдың басқа жерлерінде Риддерліктер сияқты осындай тайгасымен біте 
қайнаған, бірге тұрып, өмір сүріп келе жатқан адамдар жоқ. Бұндағы адамдар отбасы-
мен бірге арқаларына құрғақ азықтарын салып алған рюзактарын асып алып, фотокаме-
раларымен, кәрзіңкелерімен орманның соқпақ жолына түсіп алып шағыр, қызыл тамыр, 
балқарағай жаңғағын, қаражидек мен таңқурай, саумалдық, бұның бәрін қойшы ең ба-
стысы саңыраулақ жинауға шығады. Орманның ішінде тың тыңдап, күздің әсем бояу-
ына сүйсіне қарап, тынығып алу үшін де шығады. 

Қыс түскен кезде мында шаңғымен қыдыру кезеңі басталады, қар жамылған тып-
тыныш ақ далада шаңғышылардың ізін санап, қар бетінде сықырлаған дыбыстарын, 
аяздан жарылған ағаштардың дауысын естуге де болады. Тау шыңдарының күнге 
шағылысқан кескініне сүйсіне қарап, таудың етегіндегі қар құйындарының биін көруге 
болады. Қала болса, өмір сүру дағдысынан талмай, жаңа мыңжылдықтың еңбек вах-
тасына кірісіп барады.



Жоғарыдан қарасаң – үштағанды хан Алтай!
Қыр тұсыңнан қарасаң – 
тоғыз тарап хан Алтай!
Шыңыңнан төмен көз салсаң – 
қамшы іспеттес жотаң бар!
Жайылған төрге боз киіз,
Күзеудің көркі хан Алтай! 
Аяймын сені аяулы менің Алтайым!»

Алтайлықтар әні
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АЛТАй КҮМБЕЗДЕРІ 

«Алтай – Сібір сұлулығының 
тірі көшірмесі».

Н.К. Рерих

Біздің эрамыздың 980 жылдары ең алғашқы болып Алтайға дейін жеткен ресейлік, 
ол – монах Сергий. Сергий – Киев қаласы князінің тапсырмасы бойынша шағын экс-
педициямен шыққан. Жол әрі ауыр, әрі өте ұзақ болған. Оның серіктестерінің талайы 
шыдамай қашып кетті, кейбірі қайтып кетті. Сергийдің өзі-ақ (тұзды) өзенге дейін 
жетіп, ол жерде мүлде басқа тілде сөйлейтін адамдармен кездеседі. Араға көп жылдар 
салып, Русь елі ұмытқан шақта ол Киевке қайтып оралады. Қартайып, басын ақ шалған 
оны сол кезде ешкім де танымай қалады. Керемет жер туралы оларға айтып барған 
бірінші адам Сергий болды. Неге, қандай себептен екені белгісіз мынадай бір сөз бар: 
«...Алтайға жеті адам болып бару керек. Олардың алтауы кейін қайтып келеді де, біреуі 
сонда өмір сүріп қалып қояды». 

Алтай Еуразиялық континенттің ортасында орналасқандықтан, оны орталық және 
жер күштерінің біріккен жері деп білген. Мұзтау – Сібірдегі ең биік тау, буддистердің 

танымына сәйкес оның басындағы мәңгілік 
қар үшін оған «Ақ Бурхан» деген атау бер-
ген. Ол жерді магиялық күштердің 
орталығы деп таныған үш діннің өкілдері 
оған табынады. Алтайдың орталығына 
қарай, ресейлі жақ бөлігінде Аккем деп 
алатын өзен бар. Егер де бұл атты кері 
қарай оқыса Мекка деген сөз шығады! Бір 
қызығы 1900 жылдарға дейін Мұзтаудың 
басында үш шың бар деп санап келген. 
Бірақ оның біреуі құлап қалады да, сол 
күннен бастап Мұзтаудың шыңы екі басты 
болып қалады. Ескіден жеткен деректер 
бойынша оны үш басты шыңы бар тау деп 
атайды. 

Сіз білеСіз бе:
Алтай атауын алғашқы болып 
орыс шығыстанушысы Н.Я. Би-
чурин (1777-1853) зерттеген, ол 
Тибеттің этнографиясы жөніндегі 
еңбектің авторы ежелгі түрік 
мемлекеттері Алтайда пайда 
болған деп санайды. «Түрік» ата-
уы мен осы халықтардың пайда 
болуын Алтай тауларының күмбез 
ретінде орналасуымен байланы-

стырады.
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Екатерина ІІ-шінің заманындағы қудалау кезінде орыстың ескі дінге сенушілері осы 
өлкеге қарай қашқан. Осылайша олар Алтайдың бойына, тіпті Қытай жақ шетіне дейін 
қоныстанады. Олардың көбі Қазақстандық бөлігі – Оңтүстік Алтайға да қоныстанады. 
ХІІ ғасырдан бастап ескі дінге сенушілер арасында ақ түсті сүт өзендер ағып жатыр, сол 
жерде ақ (тұзды) көл бар деген қауесет тарайды. Құпиялы осы жерді сол кезде «жердегі 
жұмбақ» деп таныған. «Күннің көзінен де жарық осы өлке» көпті көрген қариялардың 
«мекені» деп санаған; «Ақсуды» жердегі құдайдың ұлына лайық деп санады. Үндістердің 
аңызы бойынша Ақсу – ол «әлемдегі қасиетті тау». Меру – адамзат бақытының көзі. 
Ол мәңгілік пен әділдіктің елі – «Шамбала». «Ақсу» деген түсінік – «Шамбала Тибет 
пен Гималайдағы жарық аралдар» дегенмен бірдей. Негізінен адамдар мұндағы құнарлы 
бос жерлер мен адамның өмір сүруіне қолайлы басқа да жағдайлар үшін ағылып келе 
бастады.

ЖЕРДЕГІ СҰЛУЛЫҚТЫң ПоЛЮСІ 

Оңтүстік Алтай – тек қана Алтайдағы ғана емес Орталық Азиядағы керемет орын. 
Оның таулы шыңдарындағы тайгада, көлдер мен өзендерде, осы жерге адамдар кел-
генге дейін аңызға сәйкес «төбесі көкке тиіп тұрған қардан жасалған күмбездерде тау 
рухы өмір сүрген. Таулар да, аңғарлар да тайга мен бал татыған шалғын да – мәңгілік 
қардың астында жалтылдап жатқан мұздар, жердегі сұлулық пен аңыздың барлығы да 
«Полюстің» бір бөлігі ғана. 

Көптеген тау шыңдарының арасында, құдайдың тағына дейін көтерілгені екі басты 
Мұзтау болып табылады. Осы өлкедегі тау басындағы мәңгілік қар мен түнерген 

Алтай мұнаралары – қос бас Мұзтау
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жартастар, шатқалдардың ішінен бастау алып шығатын ең үлкен өзендердің бірі болып 
саналатын – ақ түсті, ақ көбікті өзен – Бұқтырма. Ол өзінің ұзаққа созылған жолында 
арғы жағадан бергі жағаға созыла отырып күш пен қуат жинай отырып, бұдан әрі қарай 
ағады, ешкімге дес бермей, сарқырай ағып жолындағы жағалаудағы тасқа да, тауға да 
ұрынып, жағасындағы орманды жұла тартып ағызып ақыры өзі сияқты шулы, әрі сұлу 
– Ақ Берел өзенімен қосылады. Күші екі есеге артқан ол ақындар сұлулығын сөзге 
қосқан Бұқтырма аңғарына шығады. Төрт жүз шақырымға созылған жолында оған – 
Черновой, Левая Берёзка, Сарымсақты, Черемошка және басқа да ұсақ бұлақтар 
қосылады. Қаншалықты сұлу болса, соншалықты қауіпті буырқанған долы өзен қарт 
Ертістің құшағына қарай асығады. 

Саны көп бұлақтардан да басқа, бұл өлкені басты айналдыратын биік таулардың 
басынан ағып шығатын суы мөп-мөлдір жыралар мен мөлдіреген көлдерсіз елестету 
мүмкін емес. Осы жердің сұлулығын қанша суреттеп, өлең-жырға қосса да, оның тіл 
жетпейтін көркемдігін сипаттап жеткізу үшін тіпті «құдіретті орыс тілінің» де шамасы 
жетпейді. 

Алтай түркі әлемінің алтын бесігі болып саналады. Бұның барлығы тек емес: орма-
ны да, қары да қалың жоталардың арасындағы сай-саланың иін жібітіп, жазық далаға 
қарай асыққан, жолай шалғындарды да суарған «Ақсу» – ертегідей бай, таңғажайып 
өлкеге қарай тартады. 

Аңыз бен шындықтың, кемелдік пен мәңгілік қиысқан Алтайдың құпияға толы 
қойнауынан адамдар көшіп жүрген бұлттардың арасынан ары асып тұрған алып таулар-

Тас шеңберлер, омбы қар және альпілік шалғындар – Оңтүстік Алтай биік 
тауларының әдеттегі ландшафтысы
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ды көрді. Бұлттардың қою қалыңы да, желбіреген жібектей нәзіктері де, жүрісі ауыры 
да, жалқаулары да барлығы биік таулардың басына жиылып, пана тапқан сияқты. Олар 
тобымен айналып, қосылып ән салады, әппақ Мұзтаудың кеудесіне бастарын қойып сәл 
дамылдайды, терең демалады. Егер дұрыстап құлақ салса қар қоңырауларынан құпияға 
толы, Жердің ондаған миллион жылдар бұрынғы қарт Алтайдың жаратылған уақытынан 
бергі өткен өмірі туралы жыр естілетіндей. 

Алтай тауларының күмбез тәрізді орналасқанын «түрік» этнонимімен байланысты-
ратын шығыстанушы Н.Я. Бичуринді тағы да еске түсіруге тура келеді.

«АРМАНДАҒЫ ЖЕР» ҚоңЫРАУЫ

Табиғаты сұлу аңғарларды бөліп тұрған жоталардың арасынан сансыз өзен Ертіске 
деген құрметін білдіріп, оған қосылу үшін асығыс ағып барады. Бұл өзендер миллион 
жылдарға созылған бірбеткей тірліктерінің арқасында, тарихтан бұрынғы замандағы жер 
астынан шыққан тас қамалды бұзып өтіп осы аңғарлардағы су арнасы болып жүріп 
жатқан дәліздерді жасады. Тау шыңынан шығатын бұлақтар тауларға сән бере отырып, 
адамдар келгенше жазықтағы шұңқырларды толтырып қойды. Олар оны «тас» кезінен 
бастап таниды, жабайы, сыртындағы қабығы да аршылмаған тастарды өздерінің шебер 
қолдарымен өрнектеп отырып, жол салып өте шықты. 

Қара Берел өзені
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Шығыстан батысқа қарай 350 шақырым жерге созылған, ұлы, әрі туысқан халықтар 
– Ресей, Қытай, Қазақстан мен Моңғолия арасындағы шекарада орналасқан арманға 
айналған өлке – Алтайды құдайдың өзі жаратқан. Оның жоталары Оңтүстік 
Қазақстандағы шөл даланы бері өткізбей, жолын кесті. 

Оңтүстік Алтай – ғажайыптар өлкесі, армандағы жер, Ақ бурханның елі, мейірімді 
Ойраттар елі, Сабатион елі, жер астындағы чудьтардың елі, шығыстан батысқа қарай 

көшкен ұлы жолаушылардың аттарын тағалаған темір ұсталар елі. Осының барлығы да 
Алтай туралы, ол туралы білетін бірақ бізге белгісіз халықтардың қаншама анықтамалары 
мен сипаттамалары бар десеңші. 

Ежелден қоныстанғандардың ауыздан ауызға тарап, бізге жеткен әңгімелері мен 
аңыздары қанша көп болғанымен, бұл өлкенің құпиясы әлі ашылған жоқ. Ол әлі оқылмаған 
кітап сияқты. 

Халықтарды біріктіру процессі мен оларды орналастыру уақыты жүрген кезде осы 
таулы өлке маңызды рөл атқарған деседі: оңтүстік-шығыстағы мұздақтар мен құмның 
арасындағы халықтар бір «тасқынға» бірігіп «Еуропаны толтырып, қайта тудыру үшін» 
батысқа ағылған дейді-мыс. «Сондықтан да Алтай тарихтан бұрынғы, тарихтағы заман-
дарда сыры «әлі ашылмаған қазына» болып қалған». 

Онда бірінші тұрған таңғажайып «кітапта» өздерінің тұрмыстары туралы тарихты 
жазған. Ғасырлар өткен соң ғана «тастың артына қарай» патшалық ресейден қашқан 
адамдар қаптап кетті. «Дүниенің түкпір-түкпірінен «Ақсуды» іздеген ескі дінге 
сенгендердің барлығы Алтайға ағылып келіп алған сияқты. Бұрынғы патша заманында 
Сібірге келген, Ресейдің батыс облыстарындағы шаруалар 300 жыл бұрын Никон мен 

Оңтүстік Алтай биік тауларының ландшафтысы. Суретте В. Нетисов
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Ұлы Петрдің реформаларын қабылдамай Алтайға қарай қашып, бай әрі, құнарлы жер 
іздеген. Алтай олар үшін нағыз «армандағы жер» болып кездесті. Бірақ бәрі де жалған 
болып шықты: олар осында да шындық пен әділдікті таба алмады. Ал, «алыс-алыс бір 
жерде, үлкен көлдер мен биік таулардың арғы жағында бір қасиетті жер бар екен, ол 
жерде шындық бар екен» деген қауесет алыстан алысқа тарап кетіп жатты». Бәрін 
уақыт көрсеткендей мұнда да ойларындағы, шын бақытты өмірді таппады, бәрібір 
сенуді, үміттенуді қоймады: «онда адамзаттың болашағын сақтап қалатын жоғары 
білімділік пен жоғары үміт бар. Ол жердің аты «Ақсу» дейтін. Ақсуды жанын қия 
іздеушілер іздеген жерлерін тапқан кезде ақ киімді қара нәсілді әйелді кездестіргенін 
және қайдан екені белгісіз бір жерден «қоңыраудың сыңғырын» естіген деген аңыз бар. 
Олар жолдың ауырлығын көтере алмай және ғажайып өлкеге жете алмай кері қайтуға 
мәжбүр болған. Білуімше, қара нәсілді әйел оларды осында ешқандай да «жер жәннаты» 
тосып тұрмағанын ұқтырған сияқты... 

Географиялық карталар әлі болмаған заманда алыстағы адамдар бұл өлке туралы 
тек қауесет арқылы ғана естіген. Ол кезде географиядан алыс адамдар өздерінше жер 
туралы айтқан болуы мүмкін. Еуропаны біліп, Орталық Азияның ортасына Алтайға 
көшіп келген орыс алғашқы уақытта Алтай тауларын әдеті бойынша Орал таулары деп 
атап жүрді. Осы кезде атақты «Ақсу» немес «Шамбала» ертегісі туралы аңыз танымал 
болған. Аңыз сол аңыз болып қалғанымен, ғасырларға созылған ертегідей болған үміт 
шындыққа аздап жанасқан тәрізді. 

Алтайдың өткені адамдардың фантазиясы іске аспай қалған өлке болып қала берді. 
Ең алдымен ол ешкімге бағынбаған, ешкімге бас имеген табиғатының күштілігі мен 
қуаты арқылы танылды. Алтайдың жері әйел сияқты: ол еркелетеді және сұлулығымен 
көз тартады; күштілерді, мықтыларды және шешім қабылдағыштарды ғана қарсы ала-
ды... дегенмен де, «алтын кілттің» иелері табылды, олар «Ақсудағы» жер жәннатының 
«солтүстік қақпасын» ашты – біздің уақытта да бұл өлкенің тағдыры түсініксіз, әлі 
ашылмаған күйі қалды. Алтайды тану жолындағы баспалдақтарды игеруге талпынып 
жүріп оның ғаламшарлық әсері барын түсіндім. Жұлдызды аспан төрінен бақылаған 
кеңес ұшқышы-ғарышкер А.А. Леоновтың сөзіне сенсек, Мұзтаудан ерекше «құпия 
шамшырақ» шуағын шашқан – керемет феномен көрген екен. 

Оңтүстік Алтайдың Қазақстандық бөлігі республиканың оңтүстік шығыс шеті бо-
лып табылады. Шығысқа қарай Ресейде осыған көршілес Орталық және Оңтүстік-
Шығыс Алтай орналасқан. Қатын ақ бас шыңдары немесе «Қатын Альпілері» Батыс 
жоталары, ал Оңтүстік-Шығыс Алтай біздің Қазақстандық Алтаймен қосылып кетеді. 
Осы жоталардың шекарадағы бөліктері биік таулы жер – Мұзтауда орналасқан, 
Қазақстандық Алтайды Орталық Алтаймен жалғап тұрған оңтүстік беткейі жатаған, кең 
таулы аймақ. Жалпы алғанда Алтай біртұтас таулы жүйе, оны тек әртүрлі ғалымдардың 
түсіндіруімен ғана бірқатар телімдерге бөліп қарауға болады. ал оның ең шеткі оңтүстігінде 
Гобий Алтайы орналасқан. 

Алтайды «Азияның жүрегі» деп те санауға болады. «Армандағы» жер болған өзіне 
тартатын сиқырлы күші бар өлке әлі де соңына дейін құнды қазыналарын ашқан жоқ. 
Оның болашақтағы зор экономикалық әлеуеті бар қазынасы экотуризм болып табылады.
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ТАУДЫң МУЗЫКАСЫ 

Табиғатта, оның кез-келген түкпірінде, кез-келген өлкеде өзіне тән әуені болады, 
ол ерекше болып келеді, оны тыңдай білу керек. Ол таулар мен ормандардың 
тыныштығында, өзендердің гүрілі мен бояуында «өмір сүреді». Бастары ақ қар көкшіл 
тартқан биік таулар үнсіз тыныштықта нәзік бір әуендер ырғағымен алтын әуен тударып 
тұрғандай. 

Таулардың пирамида тәрізді жалаңаш төбелерінде де, желдің гуілі мен жаңбырдың 
тамшысында, ұйықтап жатқан көшкіндерде де музыка өмір сүреді. Ол жұлдыздардың 
суық шашқан сәулесінен де, шиқылдаған дауыстарымен далаға жан бітіретін құстар 
оянғанда да естіледі. Шыршалар ұйқыдан оянады, сай-саламен жел жүгіре жөнеледі, 
жел жүріп өткен соң қайыңдар бір шуылдасып қалады да оның артынан ұзақ тербеліп 
тұрады, көктеректердің көз жастары тамшылайды... Ауа бір сәтте тынып қалатын 
жұлдызды аспанның астында биік шыңдардың басындағы қарлар отшашудай 
жарқырайды, осы кезде түннің ортасында туатын әуенді естуге болады. 

Таулардың жайлы музыкасына бұлттар вальс билейді, түнге қарай шаршап ауырлаған 
бұлттар тауға қарай жантайып сай-саланы аралап, төменгі аңғарға дейін түседі де, 
Бұқтырма өзенінің ежелгі арнасын ақ мамықтай болып басып қалады. Түн ортасында 
құлаған тастардың дауысы, қатып қалған қарлардың күрсінісі, долданған өзеннің гүрілі, 
байғыздардың созылыңқы нәзік дауыстары болмаса, ұлы таудың түнгі тыныштығын 
бұзуға ешкімнің де қауқары жетпес еді... 

Күн батардағы «Беловодье»
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Ай мен жұлдыздардың салтанат құратын сәтін суреттеуге сөз жетпейді! Аздап 
болсын көз алдыңа елестету үшін осы уақытта бастан өткеру керек; тау болып, балқарағай, 
өзен, құс болып көріп жаңа күн туғанша тамашалап үлгеріп қалу керек. 

Ал, таңертең жаңа күннің көзі ашылғанда бұл жер жәннәты сияқты болып көрінеді: 
басқа суреттер, сыбдырлар айқайға ұласып, даңғыр-дұңғыр басталады да кетеді... 
Н. Рерихтың жырлаған Гималайы туралы туындысын Алтаймен салыстырып қарасаң 
мұнда әлі қаншама біз байқамаған, бізге көрінбейтін кереметтер бар!

Катонқарағай ауылынан жоғары Бұқтырма алқабы

Листвяга жотасының шетіндегі Бұқтырма
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Кейде тау басындағы тыныштықты аяқ астынан опырылып құлап түскен тастың 
гүрілі бұзғанда, ұлар шулап, балқарағайдың бүршіктері жерге саулайды – жаңағы көрген 
түс сияқты болған тыныштық быт-шыт болып бұзылады. 

Әсіресе таңсәріде ауа сондай таза болады, алыстағы ондаған қашықтықтағы жерлер 
анық көрінеді. Таулардың тізбектелген шыңдары бұлтқа араласып көкжиектің арғы 
жағына қарай кеткенде ежелгі жер шарының әуені ойнайды; тауларға қарай құстардың 
қанаттары сияқты болып жайылған бұлттар бір-бірімен сыбырласады, түске қарай ақ 
қанаттарын жаяды да көк аспанға қарай самғай жөнеледі. Тау шыңдарын көмкеріп 
тұрған ежелгі қарлардан алтын түтінге боялған нәзік бу шығады. Күн дәл төбеге келген-
де жер-жердің барлық түкпіріне көз жүгіртеді, шыршалардың ши қылқандары арасынан 
созылып тұмандар керуені шығады. Ұйқыларынан оянған олар жоғары қарай көтеріледі 
де алқызыл түске боялып, ақырын-ақырын жоғары өрлеп барып жоғалып кетеді. 

Күн ашық болғанда кейде екі басты шыңы көкке мойын созған Мұзтаудың 
басындағы бұлттар да ашылады. Тағы да бір музыка ойнайды, ол енді басқа әуен – 
таудың әуені.

«ТАҚЫР» ХоЛЗЫН

Батыс немес Кенді Алтайды артқа тастап, Жұмақ алқап пен Гульбище шатқалы 
жақтағы Ресей шекарасының оңтүстік-батысына қарай Холзын жоталары кетеді. Өте 
биік, айрықша әдемі жоталар алпі шалғындары мен шекараның жоғарғы жағындағы ор-

Борсық өзенінің бастауындағы Холзын жотасы
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мандар, одан жоғарыдағы шашыраңқы байтақ жоталарымен көз тартады. Оңтүстік Ал-
таймен ұштасқан биік жоталары тіркесе бітіп Листвяга жоталарына қосылады. Ондағы 
суайрық теңіз деңгейінен екі мың метрге дейінгі биіктікте жатыр. Солтүстікке қараған ең 
биік шыңдарындағы мұз дәуірінен қалған шұңқырлар қардың еріген суларымен толыққан 
дөңгелек «көлшік» болып тұр, таудың бетіндегі ерімей қалған ескі қарлар алыстан 
қарағанда ақ дақтар сияқты көрінеді. Таулардың басына үйірілген бұлттар биік таулы 
тас даланы көз алдыңа елестетеді. Сондықтан да, ормандардан жоғары қарай ешқандай 
тіршілік жоқтай көрінеді, онда тек тұмандар ұялап, жел шуылдап тұрады. 

П.А. Словцовтың (1844) материалдары бойынша «Сібірдің ішіне созылып тарам-
далып кіріп жатқан Алтайдың үлкен аумағын IV дәуірде ешкім түсіне қойған жоқ, 
одан кейін ғана ұқты», ол алты кен орны бойынша бөлінді. Холзын жоталары ерекше 
назар аударуды қажет етеді: «Ертістің оң жағындағы Холзынның гранит тастан 
құрылған екі жағынан төмен сырғитын сай-салаларынан аққан көптеген бұлақ-
жылғалар Ертіске де, Обь өзеніне де барып құяды. 106 гр.-дан 101 гр.-дейін 
созылған ұзындықтағы тау Қатын өзені мен Бұқтырма өзенінің арасын бөліп 
жатыр. Оның алысқа созылып жатқан жоталарының биік шыңдарының басын қар 
шалған. Алып мұздықтың астындағы биік шыңдарынан Ақсу өзені немесе Қатын 
сулары бастау алып жатыр». Осында айтылғандай автор бұл жоталарды Бұқтырманың 
бастау алатын жоғарғы жағымен байланыстырады. 

Қазақстан Мен Ресейді бөліп те тұрған, жалғап та тұрған ұлылығы бір төбе. Суайрық 
толқынданып ағады, оның астыңғы тастары тегіс, кей жерде ұсақ тастар жайылып жа-
тады, кейбір жерлерінде шөгінді топырақтар үйіліп қалған, онда тундраның мардымсыз 
өсімдіктері үрпиіп-тікірейіп өсіп тұр. Сыртқы қабатын мүк пен қына жатқан, аздаған 
тырбиған бұталары, селдіреген бұлдырық оты бар түнерген жартастары шошаяды. 

Дәрменсіз жұлым-жұлым көк шөбі бар тастар мен қарлардың осы ерекше әлемін 
жылдың көп уақытында тұман басып жатады, одан қалса сіркіреген жауыннан көз 
ашпайды. Кейде минуттап, ары кетсе сағаттап қана күн көзі ашылған кезде таудың басы 
тіпті жалаңаш, әрі тақыр болып көрінеді. 

Холзунда 2000 м төмен тундра белдеуіне еніп жатқан сирек орман өсімдігі 
кездеседі
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Негізі жоталардың шыңдары дөңгелек келеді, осыдан төмен қарай қиябет, жыра-
сай және тік еңістер кетеді. Холзынға тік беткейлер тән, оларды «бомбалар» деп атай-
ды. Суайрық – оның арқасы ірі кесек тасты және көптен жатып кірлеген қарлары бар 
тибеттің мұқыл шыңды суық шөлдерін еске салады. Солтүстік беткейде ауадай тап-таза, 
мөлдір суға толған терең шеңберлер мен морендер жатыр. Бірқалыпты биік, бойшаң 
жоталары соңғы шақырымға дейін аласармастан абыроймен Батыс Алтайдағы Көксі 
жоталарына жетеді. Осымен Холзынның солтүстік-батысқа жорығы аяқталады. 
Оңтүстік-шығыс беткейдегі дүңкиген шыңдарының бетінде тастар төмен ағып, құлап 
жатыр, бұл құздардың арасымен жаяу жүргіншілер жүре алмайды. 

Биіктерден шамамен екі мың метр төменде қураған, аралары сирек, аязға да, жел-
ге де ұрынған орман басталады. Одан төменгі беткей ықтасын да сол жерден біздің 
жаққа қарай қалың тайга жатыр. Орманның жоғары белдеуінде адам аяғы баспаған, әлі 
бүлінбеген, теректері аралас шыршалар мен самырсындары қалың қарағайлы орманның 
түсі тұнжырап тұр, жан-жақтың бәрінде сыртын күреңденген қына басқан алып ағаштар 
құлап жатыр. 

Оның солтүстік-шығыс шеті – қорық. Осында Алтайдың нағыз тайга орманының 
патриархы балқарағайды кездестіруге болады: діңгегі үш-бес құшақ, биіктігі отыз метр 
немесе одан да артық. Шуылдаған өзендер басып өтетін сайларда қалыптасқан кесек 
тастарды алабажақ қылып қына басқан. Жаңбырдан соң немесе күзде ерте жүріп өткен 
тоңнан кейін биік шыңдар мен беткейлерді жапқан қалың орманның түсі күңгірттенген 
кезде, таудың баурайындағы тастардан секіріп өтіп, толқынданып ағып жатқан бұлақтары 
жасыл болып көрінеді. 

Холзын: оның Батыс және Оңтүстік Алтай арасындағы  ауыспалы бөлігі
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Өзеннің сулары өздеріне жол салып алған тар шатқалдарда негізінен алтай үшқаты, 
аласа көктеректер мен биіктігі екі метрге дейін жететін шөптер өседі. 

Батыс Алтай қорығынның аумағындағы таудың беткейлері бірегей тау батпағы – 
Гульбищаға қарай еңістеледі. Осы жерден өзіне тән өр кеуделігінен таймаған Холзын 
өзінің солтүстік мекеніне дейін биік, бойшаң жоталарымен жетеді, сол жерден көпбасты 
жартастары опырылып барып аяқталады. Оның аяқ жағында Көксі жоталарына батысқа 
қарай жетелейді. Жоталардың арасындағы терең тік сайдан сарқырап Прямой ключ деп 
аталатын ағынды су ағып жатыр. Жаз бен көктемде оның күші молаяды: долдана, 
буырқана ағып барып Қара Үбі аңғарына қосылады. Күзде, қар түспес бұрын бұлақ құп-
құрғақ болып тартылып қалады, тек қана соның бойында қаулап өскен бұта-жыңғылдар 
мен биік шөптер осы жерде су жылғасы бар екенінен хабар беріп тұрады. 

Тікелей деп аталатын кілт (Прямой ключ) бір-бірімен жабысқан жоталардың ара-
сын тесіп өтіп жол тапқан. Осы жерден Холзынның ұлы көші аяқталады, бәлкім, осы 
жерден ол басталады – бұл даулы тақырып. 

Одан ары қарай суайрықтың бойымен Оңтүстік Алтайда кіреуке сауыттарын киген 
шыңдардың тізбегі басталады. Барлық жерде тік беткейлер мен қайқы белдердегі, құз 
жартастардағы кертпеш мұздардан суы өңменіңнен өтетін суық, мөп-мөлдір бұлақтар 
жылтырап ағып жатыр. Өзендер көбінде қардан қорек алады, дегенмен жер астынан 
шығатын бастаулар мен бұлақтар да бар. Бір таң қаларлығы осындай биік таулардың 
басынан бастау шығатыны қызық! 

Бұнда ауа таза, күн райы салқындау келеді. Неғұрлым биік шыңдардың 
қабырғасындағы мүк басқан жартастардың астында міндетті түрде қар жатады. Олардың 
кейбіреулері күзге дейін еріп бітеді, орындарында шаң мен қыналардың қалдықтары 
ғана қалады. Холзынның беткейлері тік болып келеді: бір тас құлады ма, артында 
ирелеңдеген жол қалдырып төменге «ұшады». 

Солтүстік-батыстан ағып келетін Қара Үбі өзені Борсықтан басталады. Ирелеңдеп 
аққан ол Линей жоталарының шығыс беткейінен бұлақ болып басталады. Осындағы 
Иванов жоталарының ақ бас шыңдарынан Үлкен Борсық ағып шығады. Ол Қара Үбімен 
салыстырғанда қарама-қарсы бағытқа ағып жатыр. Холзынды Иванов жоталарының 
солтүстік-шығыс беткейлерінен бөліп тар жылға да ағып жатыр. Осы жерден Холзынның 

Гребнюха тауының фрагменті (Холзын жотасы)
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ең биік шыңы – Линей мұздағы (теңіз деңгейінен 2 598 метр биіктікте) жақсы көрінеді. 
Шыңды ұсқыны кеткен үйінділер мен мұздақтың алып кесектері басып жатыр. Жарта-
стар жартылай атылған вулканды еске салатын жартылай дөңгелек болып біткен. Кім 
білсін, миллиондаған жылдар бұрын осы шың «түтіндеген» шығар, өйткені Алтай 
көптеген «тірі» вулкандар өлкесі болған. 

Холзын – жоталары ерекше: оның ормансыз қалған жоғары қабаттарына қарасаң 
«жүні түскен» алпамсадай құбыжық сияқты көрінеді. 2 500 метрлік биіктіктегі төбеде 
әзер жауып тұрған қына тәрізді тундра дақтары бар. Ол жерді үнемі бұлт басып 
тұрғандықтан оның түрі тіпті қатал, әрі суық бола түседі. Сондықтан да оның өсімдіксіз 
шыңдарында, ешқандай да өмір жоқ тақыр тастар мен тұман ғана бар сияқты. Бұл 
жердегі қар басқан далалар көлге ұқсайды, олар тау шыңдарының ең әдемі нышаны. 
Альпілік шөптесін өсімдіктері қаулаған алқаптар тәрізді қар жамылған шыңдар да өз 
сұлулығына ие. Қарды бақылап бағатын болсаң, көптеген жаңалықтар ашуға болады, 
әртүрлі тәулікте қар әртүрлі бола түседі. Таңертен ерте алғашқы күн сәулелері аясында 
қар алқызыл, түстен кейін қынап тәрізді ақ, күн батқан сәтте тынық күлгін түске бояла-
ды. Күн таулардың күлгін буында жоғала бастаған кезде кеш батқан сайын қар 
жамылғысы көгілдір немесе көк түске ие болады. 

Дегенмен де шың басындағы үйілген тастардың өзіне тән, ерекше өмірі бар: мұнда 
альпілік өсімдіктерден басқа, ақ шілдер де жүреді. 

Көрші Иванов жоталарында мекендейтін балшықшы-хрустандар табылуы да 
мүмкін. Сонымен қатар, Холзынның ең үлкен шыңдарында Қазақстанның дала және 
шөлейт жерлеріндегі ірі жартастарды мекендейтін ашық экзотикалық түсті құс – 
бырылдақ ала торғайлар кездеседі. Орнитологиялық жағынан алып қарайтын болсақ бұл 
өте маңызды құбылыс болып саналады. 2000 метрге жететін төменде жабайлы 
бөктерлерді жапқан ну орман. Егер орман кесушілер жасаған жол болмаса, Хамир 
бассейнінен басталып шыңдарға қарай өрлейтін ну орманнан өту де мүмкін емес. Жол-
дар мен кесілген ағаштардың орны да осы «төсенішті» жамылған. Таудың етегіндегі 
шұңқырдың маңындағы батпақ Бұқтырмаға дейін сызылып жатыр. Оңтүстікке қараған 
таулардың беткейлерін бұталар мен қалың шөп басып кеткен, тау беткейінің түсі жасыл 
түске боялған. 

«Холзын» атауының не орыс тілінде, не қазақ тілінде нақты анықтамасы жоқ. Де-
генмен, Балтық жағалауы елдерінің тілінде ол «жалаңаш» немесе «тақыр» деген мағына 
береді. Жоғарыда айтылғандардың барлығын ескерсек, бұл атау дәл қойылған сияқты. 
Жоталар шынымен де жалаңаш және тақыр болып көрінеді. Осы атаудың қайдан 
шыққаны туралы басқа да пікірлер бар. Ұзақ жасаған кәрі бүркітті осылай атайды екен: 
жастарға қарағанда кәрі бүркіттердің «жалы» немесе мойын қауырсындары ашық, алтын 
түстес болады екен. Осындай бүркіттерді «халзандар» деп атайды. Байқағанымыздай, 
бір ұқсастық бар сияқты, мойын қауырсындары ашық түсті бүркіт алыстан «тақыр» 
болып көрінеді. Сондықтан да, осы жоталардың атауын «тақыр жоталар» деп те аударуға 
болады. 

Холзынның тағы бір керемет ерекшелігі бар. Оның солтүстік бөлігіндегі сайлардың 
тік болғаны соншалық, астыңғы жағына қарасаң тіпті қорқыныш ұялатады. Ол жермен 
жүру өте қауіпті, өйткені ондағы тік жерлер астында тар шатқалда ағып жатқан 
Тұрғысынға қарай жетпіс градусқа дейін еңкіш. Бұл жақта түнейтін жер табу қиынға 
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соғады. Сондықтан да, ұйықтаған кезде төмен қарай сырғып кетпес үшін аяғыңды 
бұнда сирек кездесетін теректер мен қарағайдың діңіне тіреп жатуға тура келеді. 

Холзын жоталарының сілемдері биік шыңдардың мықты тіреуіштері сияқты. Жо-
талардан көптеген бұлақтар, жылғалар бастау алып аңғарға түскен кезде қалың орманның 
арасындағы батпаққа сіңіп жатыр. Осы жерде Хамир өзені Бұқтырмаға қосылады. 
Ол 2000 метрлік биіктен суы суық, әрі мөп-мөлдір болып сарқырап ағатын тау өзені. 
Бұқтырмаға қосылатын тұсында Хамир тіпті бұйра толқындары құтырынып, долдана-
ды, суы тереңдеу жерлерінде Алтай өзендерін мекендейтін кәдімгі хариус балығы 
ойнақшып жүреді. Хамир мен Бұқтырма қосылған жерде үлкен ми батпақты, қызыл 
суы жайылған батпақты томарлы аумақ бар. 

Тігірек өзені – Хамирдің оң жақ сағасы
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Хамирға құятын Тегерек, Громотуха, Нарым өзендері де 1000 метрден артық 
еңісті қуалай, сарқырап ағады. Аңғардың осы тұсындағы Столбоуха ауылының маңында 
осы атаумен аталатын шошайған тау бар. Оның шыңында үшкірленіп шығып тұрған жеті 
жартас бар. Сондықтан да осы жерді Семибрат, яғни Жетіағайынды атап кеткен. Одан 
әрі, беткейді бойлай Мягкий ключ, Лаптиха және басқа да көп өзендер ағып жатыр. Бұл 

жердің табиғаты сондай сұлу: бұрындары осында қыстау, омарташылар және шағын 
кенттер болған. Столбуха тауының шыңынан Бұқтырма аңғарының бойында қаулап өскен 
тоғай мен Холзын жоталарының тау сілемдері жақсы көрінеді. 

Холзыннан елден ерекше өте қиын, жабайы шатқалдар арқылы асау мінезді Теге-
рек өзені ағып шығып Хамирға қосылады. Биік шыңдармен қоршалған тығыз орналасқан 
жартас жыныстарының және орманды беткейлердің арасымен өтетін бұл өзен осы жер-
ден өткел бермейді. Керемет сұлулығы мен мүлде адамы жоқ осы жерге фотоқаруларын 
асынған, ешнәрседен қорықпайтын «жабайы» туристер көп келеді де, өздерімен бірге 
құнды олжаны арқалап кетеді. 

Холзын бөктерінің осы бөлігін өлі тыныштық билеген ну орман басып жатыр. 
Бөктерлерді жауып тұрған ормандар сыртынан қарасаң әлі еш жері бүлінбеген жабайы 
көрінеді. Олардың арасынан осы жердің сұлулығына сән бере түскен топтасқан жарта-
стар көрінеді. Тайгадан жоғары қарай қардың суымен толыққан мөлдір сулы көлдер 
бар. Жоталар Бұқтырмаға қарай қаншалықты бойлай түссе, оларда соншалықты сілемдер 
бар. Орман және ашық жатқан батпақты аңғарға қарай сай-саладан аққан көптеген саны 
жоқ бұлақтар мен бастаулар шығып жатыр.

Холзын баурайынан ағып шығатын көптеген өзендердің ішіндегі ерекшесі – Хамир 
болып табылады. Оның мөлдір суы тау шыңынан сарқырап ағып шығып, жартастардың 

Хамир өзенінің төменгі жағы
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арасынан шуылдап өтеді. Хамир аңғарында айтып өткендей батпақты орман, бұта-
жыңғыл көп өседі. Бірақ ойнақшыған күшін Бұқтырмаға қосылғанға дейін жоғалтпайды. 
Хамирдың әдемілігі туралы осы жерге 1823 жылы келген Карл Геблер былай деп 
суреттепті: «Біз Хаир-Құмына жақын жердегі ашылған шурфтың маңайындағы 
Бұқтырмаға барған кездегі 13 тамызда болған экскурсия (1823 жыл 13 тамыз – Авт.) 
мен үшін өте қызықты болды. Алтайда үш өзеннің аты осылай аталады; біріншісі 
Чарышқа құяды (Ресей жақ – Авт.), екіншісі Холзынның оңтүстік-батыс бөктерінен 
ағып шығып Бұқтырмаға құяды (жоғарыда ол турады айтылған – Авт.). Үшіншісінің 
басы Холзынның солтүстігіндегі солтүстік-шығыс бөктерінен шығып Көксіге құяды». 

Хамир хариусқа өте бай. Оны кәдімгі қызыл мойын немесе сары әтештің 
мойнындағы «алтын» қауырсынынан жасалған «жемтікпен» ұстап алуға болады. 
Қармақтың басына ілінген қауырсынның сыртынан түрлі-түсті жіппен шандып байлап, 
жан-жағынан жүндері шығып тұратын қылып істеу керек, сонда олар жәндіктердің 
аяқтарына, желпуіш қауырсынға ұқсап қалады. 

«Жүндес шыбын-шіркейден» қармақ ілгегінің ұшы ғана көрініп тұрады. Осылайша 
Алтай балықтарының сүйікті жемі ашық түсті жалтылдаған шыбын-шіркей пайда бола-
ды. Бұндай жеммен қармақты өзенге лақтырсаң судың ағысымен барып хариустардың 
тап үстіне түседі. Көп ұзамай қармақты қапты! Жылдамырақ тарта бастау керек. Ха-
риусты аулау жылдамдық пен шапшаңдықты талап етеді. 

ХVII ғасырда Холзынның жабайы, адам аяғы жетпеген тауларында «тас адам-
дар» деп аталатындар өмір сүрген. Бұлар биліктен қашып, осы жердегі тау мен 
орманның арасынан пана тапқан адамдар. Оларды «тас адамдар» деп атайтын. ХVIII 
ғасырда осы жаққа саяхаттап келген зерттеуші Карл Лебедур былай деп жазған: 
«Бұқтырманың жоғарғы жағындағы Зыряндағы осы жер 1790 жылдарға дейін елсіз 
жатқан. Ақырындап осында қашқан-пысқан адамдар жинала бастайды. Қуғыннан 
қорықпаған олар жетуі қиын жерлерге қоныс теуіп, ағаштан үйлерін салып осы жердің 
қожайындары бола бастады... Олардың ішіндегі ну орманда өмір сүріп үйренген, 
қайсарлығы қылмысқа саналып биліктің қудалауына ұшыраған, патшайымның кешірімін 
алған тек тәуекелге бас тіккендері ғана осы жабайы жерге кеп табан тіреген, өздерінің 
өмір сүруге деген ыждаһаттылығының арқасында қазір олар әлемнен ажырап қалса да 
жақсы өмір сүріп жатыр». 

 Холзыннан шығатын өзендердің аты айтып тұрғандай, олар: Холодный ключ, 
Мягкий ключ, Чалиха деп кете береді... Жоталардың етегінде Зырян жақтағы 
Бұқтырмада Столбоуха, Лесная пристань деген ескі ауылдар бар... 

Лесная пристань деген атау Бұқтырманың жоғары жағы осы жерде жуаси 
түсетіндіктен берілген болар. Қатты ағыспен келген бөренелер арнайы қойылған кедергіге 
келіп тіреледі. Ағып келген бөренелер осы жердегі айлақтан орын тебеді де, оларды әрі 
қарай сал жасап Өскеменге дейін ағызған. Қазіргі уақытта орман ағаштарын арнайы 
көліктермен тасымалдайды.
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БАҚ СИЯҚТЫ ЖоТА – ЛИСТВЯГА

Қазақстан мен Ресейдің шекаралас аумағындағы оңтүстік-шығыстан Холзынның 
осы жеріне кеп қиысатын тағы бір жота – Листвяга. Атауы тайдың бетін жауып жатқан 
орманның қылқан жапырақты ағаштарына орайластырып қойылған болуы мүмкін. Бұл 
жердегі ағаштар қанша көп болғанымен де бір-бірінен біршама алысырақ орналасып 
өседі, бұл құбылысты жотаның даладан басталып орман және альпілік түрге еніп кетуінен 
деп ұғамыз. 

Таудың етегіндегі құрғақшылық оның солтүстік бөлігінің Тарбағатай, Иванов, 
Алтайдың оңтүстік жоталары сияқты ылғалдылығы жоғары аймақта орналаспауына бай-
ланысты болуы мүмкін. Жоталардың бетінің біршама «құрғақ» болуы балқарағй мен 
самырсын және шыршалардың қаулап өсуіне кедергі келтіреді. Орталықтағы неғұрлым 
биік бөлігінен бастап қана оның сілемдері күңгіртқылқанды және аралас орманды келеді, 
ал шүйгін өскен шалғыны мал жаюға және марал шаруашылығы үшін өте қолайлы. 

Жоталар биік таулы Қатын альпісінің басталатын тұсы мен Холзын, Көксі, Тегерек 
жоталарынан құралған солтүстік-батыс тізбекпен тартылған үлкен құрылымдар созылып 
жатыр. Бұл таулардың биіктігі 2 200 – 2 800 метрден астам болып келеді. Орманы 
– бір түсті массив, дөңгелене өскен ағаштар болып келеді. Тау жоталарының биік 
сілемдері бақ сияқты типтегі жапырақты орманды келеді. 

Біркелкі жайпақ келетін рельеф оны аралас жоталардан ерекше етіп көрсетеді. 
Бұқтырма жаққа қараған беткейі жалаңаш, уақыттың желімен мүжілген қызыл және сұр 
түсті гранит тасты болып келеді. Сайға қарай шашылған тас үйінділері мен қорымдардағы 
қына басқан тастары шұбар-ала да, одан әрі осыған қарама-қарсы бетте тұрған Нарым-
Бұқтырма ойпаты мен Нарым жоталарындағы Ертістің бұрынғы арнасындағы, сонымен 
қатар Оңтүстік Қазақстан жоталары мен Қазақтың даласындағы ұсақ шоқылардағы 
жартастардың түсі сияқты күрең түсті келеді. 

Жотаның далалы бөлігінде ағаштар ойпаттау немесе ықтасын жерлерде топтанып, 
үйме-жүйме болып өседі. Көбінесе жапырақты орманды болып келетін бұл жақта Катон-
Қарағай ауданына қарай кей жерлерде биік жартастарға желімдеп жапсырып қойған 
сияқты жалғызілікті балқарағайлар кездеседі. Шыңдардың көлеңкесінде бадана мен 
қайыңдардың шағын плантациясы өседі. 

Листвяганың далаланған және орманы аз сілемдері жоғарылаған сайын Мұзтау 
жаққа қарай кетеді және білінбей көкшіл тұманның арасына сіңіп кетеді. Жоталарың 
далалы тұсы тақыр болғандықтан оларға басқа жоталарға қарағанда бұлт аз жиналады 
да, тау көңілге тосын сый жасайтын бояуы қанық ландшафтты көрінісінен айрылып 
қалған. Солтүстік немесе солтүстік-батыс бөлігі жоғарыда айтып өткендей ешқандай да 
өткелсіз Холзынмен араласып кетеді. 

Оның бақ сияқты орман мен қараған, итмұрын, үшқат қалың өскен белдеулерінен 
неғұрлым ары, арасында ағаштары аз марал өсіруге қолайлы альпі шалғыны басталады. 
Жоталардың сілемдері Бұқтырмаға қарай түсетін баурайда таулардың арасында 
қыстырылысып орналасқан марал шаруашылығы бар Чалиха ауылы тұр. Марал – ор-
манды жоталардың сәнін келтіріп тұратын бұғының ерекше бір түрі: олар Листвяганың 
биік шөпті жартасты, таулы аумағы үшін жаралған. Тура осы өлкеде Бұқтырманың 
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жоғары жағында ХІХ ғасырдың 40-шы жылдарында панты алу мақсатында маралды 
қолға үйрету алғашқы жұмыстары қолға алынған. Қыста оларды қар құрсауына тыға 
отырып аулаған. Ұсталғандарын байлап-матап, сақтық шараларын сақтай отырып, алдын 
ала марал ұстауға дайындалған қоршалған орынға тасыды. Сол кезде бізге Оңтүстік 
Алтай жоталарының етегінде де ағаштардан шырмалып жасалған ескі қашалар кездесті. 
Олар үлкен аумақты алып жатты, шет жағы құз жартастардың үстіне барып тірелетін. 
Шамалауымша, осында қамалған жануарлар не «берілетін» немесе биік жартастан секіріп 
құлайтын, жартастың астында оларды аңшылар тосып отыруы да мүмкін еді... 

Алғашқы кездерде ұсталған маралдарды қашасы биік қоршауларда ұстап, кейін 
марал ұстайтын орынға жеткізетін. Марал ұстайтын кең ауқымды орын үш метр биік 
қоршаумен қоршалған. Марал өсіруге арналып таңдалған орында орман, басқа да, 
шалғын, бұталар, бұлақтар мен жылғалар болуы қажет. Жылдың көп мезгілінде марал-
дар жайылымда жүреді, тек қыста ғана жем-шөп шашып отырады. Кейбір марал 
ұстайтын орындарда олардың саны бірнеше мыңға өсті. 

Бұқтырма аңғарының бойындағы жағалауда ескі бай ауылдар тұр. Жергілікті 
тұрғындардың өмірі тікелей даламен, шалғынмен, таулы жайылыммен, орманмен, 
Бұқтырманың өзімен байланысты болған. Осындай ауылдарға Фыкалка, Печная, 
Согорное, Белое, Чалиха... жатады. Осы ауылдардың қасынан Бұқтырма тар арнасы-
мен өтеді, өйткені мұндағы өмір ағысы қатты еді. 

Листвяга жотасының тұсындағы Бұқтырма
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Жоғары жақтары сынған ескі ағаштардың арасында көбінесе әртүрлі шалғын шөп, 
бұта-жыңғылдар өседі. Жапырақты орманда қылқанды орманға қарағанда күн сәулесі 
жерге жақсы түседі. Сондықтан да, ондағы топырақ самырсын мен шырша, қарағайлы 
орманға қарағанда құрғақ келеді. Бұталары итмұрын, тарат үшқаты сияқты үшжапырақты 
формада келеді. Жартастарда арша мен бөріқат өседі. Бұндағы қараған-бұталардың 
арасынан жүріп өту қиындық тудырады. Олардың арасында тіпті көк терек, қайың, 
самырсын да болуы мүмкін. Күңгіртжапырақты ағаштар көбінесе топырағы ылғалды, 
бастаулар шығып жататын тар, көлеңкелі шатқалдарда ғана кездеседі. 

Тобылғы мен сары қараған ұйысып өскен қалың бұталар алып жатқан алуан түрлі 
шөпке бай далалы аумақ селбіреп өскен жапырақты орманға ұласады да, тауға жоғарылаған 
сайын күңгіржапырақты шырша-самырсын-қарағай орманы басталады. Листвяганың 
бөктеріндегі субальпілік және альпілік шалғыны орманмен араласып жатқан белдеу 
бұлан, марал, елік сияқты тұяқты жануарлар үшін керемет жайылым. 

Жотада ежелден қалған біршама үлкен, таулы-орманды жерге тән көлдер бар. 
Олар: Маралды, Черновое, Язевое, Бландуголь. Листвягада адамдардың жоқ болуы 
мен табиғаттың алуан түрлілігіне байланысты шын мәнінде бүкіл оңтүстік Алтайға ғана 
тән қосмекенді омыртқалы жануарлар кездеседі. Сонымен қатар, мұнда осы су 
қоймаларындағы тіршілікке бейімделген қазіргі күнде жоғалып бара жатқан суда жүзетін 
қаражемсаулы маймақаз, дөңтұмсық тұрпан, басқа да суда жүзетін құстар ұя салады. 
Алтайды зерттеуші аса танымал ғалым, саяхатшы А.Н. Седельников өткен ғасырдың 
басында Маралды көлінен Қазақстанның территориясына ұшып келетін тырналардың 

Язь көлі
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ішінде сирек кездесетін қара тырналарды көріпті. Оңтүстік Алтайдың фаунасы зерттел-
ген ХVIII ғасырдың екінші жартысы мен ХIХ ғасырдың басындағы уақытта Шығыс 
Қазақстанда қара тырналар бар-жоғы төрт рет қана кездесіпті. 

Айтып өткендей Литвяганың келбеті басқаларға қарағанда жайсаң таулы рельефімен 
өзгешеленіп тұрады. Осыған көз жеткізу үшін оның шыңына шықсаң болды әдемілігі 
көз тартатын көптеген тау қатарлары мен құрылымы күрделі орналасқан тау жоталары 
арасынан оның ең басты остік желісін табу қиынға соғады. 

Таудың бетін жаппай өскен күңгіртқылқанды орманының жартысынан айрылған 

жоталар қазір орманы сирек, тіпті кей жерлері тіпті даладай тақыр болып жалаңаштанып 
жатыр. Оның ормандық аумағына қарай жапырақты орман басталады, тікенекті бұталы 
өсімдіктер өзгереді, Бұқтырманың бойымен жоғарылаған сайын шыршалы-самырсынды, 
қарағайы аралас орманды аралдар кездеседі. Қарағайлар өскен жерде Еуразияның 
солтүстігіне тән қызыл жидек, қара жидек, жалманақ басқа да өсімдіктер өседі. 

Бұқтырмаға қараған тау беткейі Бұқтырманы жартастарымен қыса түсіп, өзенге 
құлаған қия құзды тік беткейлерімен созылып тарамдалып жатады. 

Бұқтырма аңғарының сол жағалауында орналасқан жоталарға қарағанда 
саяхатшылардың назары көбіне Листвягаға түседі. Қыста таулар қармен қапталған кезде 
тіпті көз тарта түседі. Осы кезде жапырағынан айырылған ағаштар состиып, сиреп 
қалса, тауды қап-қара сия сияқты бояп тұрған күңгіртжапырақты орман мен жартастар-
ды қар баспайды. 

Бұқтырманың жоғарғы ағысындағы Бұрхат асуынан Листвяга жотасына 
қарағандағы көрініс. Алдыңғы планда жалаңсабақ қызылтаңдай
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Жоғарыда айтып өткендей Литвяганың жоталары да қарағайдан құр алақан емес, 
Бұқтырмаға қарай құлайтын сілемдерінің бас жағында қарағай, самырсындары бар. 
Аралас орманның оңтүстік бөлігінде самырсындар суальпілік және альпілік шалғынға 
араласады. Қарағайлардан төмен Батыс Алтайдағы сияқты бадана мен қаулаған альпілік 
шалғын ұйысып өсіп, талай аумақты алып жатады. Жотаның далалы, оңтүстік жағы 
көзге түсерлік әдемі болмағанымен бұнда тау кітабының бетін ашқандай бір таудан 
ассаң бір тау алдыңнан шығатын шатқалдары көп: көп сөздің орнына ақынның өлеңін 
туғызатын керемет ландшафт пайда болады. Бұл кітаптың парақтары алуан түрлі шөптер 
мен бұталармен кестеленіп, уақыттың ізімен тілгіленген жартастар мен құздан құлаған 
олардың кесек сынықтарымен безендірілген. 

Жотаның топырағы ылғалды келетін солтүстік беткейінде неғұрлым биік шыңнан 
құлдилаған таулы-шалғынды тундра бар. Тау тундрасының осындағы қауымдастығына 
сақау шөп пен шағыргүл, шашақты ұлпагүл, шөмішгүл, басқа да гүлдеген кезде жұпар 
аңқитын альпі флорасының түрлері қосылғанда осы жердің ажары ашыла түседі. 

Жоғарды айтылып кеткендей, негізінен биік таулардың беткейлерінің аяқ жағында 
ақ селеулі-бетегелі алуан түрлі шөптер өседі, күзге қарай орталық-азиялық күн қызуының 
салдарынан бұлар ерте қурап қалады да, таудың беткейі күйіп кеткен дала сияқты бо-
лып қалады. Осы белдеуде уақыттан «жиі таяқ жейтін» қарайып, тот басып, қатты 

Бұқтырма өзенінің алқабы және Өрел ауылының жанындағы Листвяга 
жотасының бөлігі
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Катонқарағай ауылының жанындағы Бұқтырма алқабы. Артқы планда 
Оңтүстік-Алтай Тарбағатай жотасы көрініп тұр

Берел ауылының жанындағы Бұқтырма алқабының шыршалы орман алабы. 
Оң жақта Оңтүстік-Алтай Тарбағатай жотасы асқақтап тұр
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жарылып кеткен жартастардың беттері су тапшылығы мен жаздың аптап ыстығынан 
күнге күйіп қоңыр түске боялады. Жыланқияқ, кәріқыз, әрем, мыңжапырақ, еркекшөп 
әбден пысып, арша, тошала, қылша сияқты сабақтары мықты бетегелі-селеулі-жусанды 
шөптердің бұтақтары жасылданады. 

Топырағы неғұрлым құнарлы жыра-сайларда «қаңғыған» қайыңдар мен жалғыз тал 
самырсынды да кездестіруіңіз мүмкін... Ағаштар жан-жағынан анталаған Алтайға тән 
өткел бермес итмұрындар мен сары қараған, татар үшқаты, ырғай, таңқурай, қарақаттардың 
арасынан шыға алмай батып қалғандай. 

Листвяганың басқы жағына шығып Бұқтырмаға қарасаң бірде шатқалдардың ара-
сынан жарқырап атып шығып, бірде кілт бұрылып, ұялғандай жасырынып қалады да, 
сулары күнге шағылысып басқа бір жерден жарқырап атып шығады. 

Аңғардағы өзеннің жағалаулары, суға жырылып терең арна жасап тастаған кесек 
қойтасты болып келеді. Сондықтан да тау өзеніне тән сарқыл мен гүріл туғызатын да 
осы қойтастар мен қайраңдар. Өзеннің жағалауында талай аралдарда қайыңы мен 
көктерегі қалың тоғайлар өскен. Егер жағалаумен жүріп отырсаң жолыңды шағын жар-
тастар жауып тастайды. Бұл жердегі өзен бойымен өту өте қауіпті, мойныңды үзіп 
алуың да ғажап емес... Бұның барлығы таулы Алтайдағы маршруттар өз алдына 
қаншалықты қызықты болғанымен, кей жерлері қауіпті екенін де еске салады. 

Жағалаудағы жартастардың биікті әртүрлі болып келеді, кейде жиырма метр, кей-
де одан да биік. Жол жүргенде екі жолдың бірін таңдау керек болады: не өзеннен жүзіп 
өту керек, не биік құз жартастарға шығып айналып өту керек. Жолдың осындай 
қиындықтары басқа түскенде осының алдында бірнеше минут бұрын ғана салтанатты 
түрде таң қалдырған табиғаттың шабыттандыратын сұлулығы бір сәтке сөніп қалады. 
Төменге құлап кетпес үшін тізең дірілдеп жартастарға жармасып, жабысып жүріп судан 
өтетін өткелге қарап астыға көз тастайсың. Міне алдыңнан тағы сол шуылдаған, 
сарқыраған өзен шығады: жағалауында шуылдасып-сыбырласып көктерек пен қайыңдары 
тербеліп тұр. Листвяганың сілемдері мен Бұқтырма аңғарының тағы да сұлулығына 
тамсанып рахаттанып қаласың.

Тауда соқпақсыз жолсыз жерлермен жүрген кезде алатын ерекше әсерді сөзбен 
айтып жеткізу мүмкін емес! Мұнда барлығы сұлулықпен сәйкестеніп үйлесім тапқан, 
барлығы да келісілген және шынайы... Кеңістік, ғасырға созылған асау өзеннің шуылы, 
дауыстар мен жұпар аңқыған иістер ұмытылмайтын әсер қалдырады. 

«Табиғатта жаман ауа райы» шынымен де болмайды: кейде теректер мен қайыңдарды 
шуылдатып әр тараптан соғатын желді жаңбыр, кейде аңғарлар мен жоталарға сағаттап 
төгілген күннің нұры – осының барлығы еркін даланың қайталанбас сұлулық әсерін 
қалдырды».

БҰЛТТАР БИІГІНЕН 

Қандай да бір тау шыңынан қарайтын болсаң Жаңа Үлгі ауылының жоғарғы жағынан 
өтетін Бұқтырманың кең, көкшіл тартып тұманданып жататын түрі ерекше көз тартады. 
Соқыр тұман басып көкшіл тартып тұратын аңғардағы жап-жасыл болып жайылған 
шалғын бетінде орналасқан бірнеше ауылдардан ары шыршалы-қарағайлы тайга 
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басталады. Орман массивы өзен бұрылыстарын немесе аңғардағы шашыраңқы орналасқан 
мұқыл шоқыларды айналып өтеді. Жартылай кесілген орманның осы тұсы сайлы мүйістей 
ойылып, түзу ағаштары сапқа тұрғандай тізіліп кете береді. Біраз жер өткен соң қайта 
қосылады да, қап-қара түске еніп тұтасқан орман массиві қалыптасады. Тек жақындап 
барып қарасаң ғана күңгіртқылқанды орманның арасынан қайың мен терек, көктеректің 
жасыл жапырақтары байқалады. Биіктен қарағанда бұл жердегі кенттер мен ауылдардың 
жайылымы болмаса ғасырлар бойы ұйқы құшағында тұрған, адам аяғы баспаған жерлер 
сияқты көрінеді. Ені он километрдей болып жайылып жатқан аңғар әлі күнге дейін ар-
бап шақырып тұратын, аты аңызға айналған «Ақсу» өлкесін қамти кетеді. 

Хрустальдай таза, мөлдір ауада аңғардың арғы бетіндегі көк тіреген күмбездері 
көкшіл тартқан, зор тұлғалы жоталар көрініп тұрады. Оларға қанша қарасаң да, әр 
қараған сайын олардың ұлылығы мен сұлулығын бірінші рет көріп тұрғандай боласың: 
көз алдыңда Оңтүстік Алтайдың, Тарбағатайдың, Сарымсақты мен Нарым жоталарының 
ұштары сүйірленген, дөңгеленген шыңдары қатарға тізіліп тұрады. Осы таулардың етегін 
әлі шеті бүлінбеген қою жасыл түсті тайга белдеуі басып жатыр. Шыңдарға жақындаған 
кезде тайганың жолын шашыраған тастар мен мәңгі жататын қарлар бөгеп қалады. 
Таудың тамаша таза ауасы Бүркіт шыңы мен үш басты Үшкүнғой шыңдарын тіпті 
жақын көрсетеді, бұл шыңдардың басынан тыныштық көрмей үнемі көшіп жүретін 
бұлттардан арылмайды. 

Осы өлкеде болған А.П. Седельников (1903) таулы Алтайдың осы белесін былай 
суреттейді: «... Егер батысқа қарасаң қабырғасы қою көк түске боялған Нарым жотала-
ры созылып жатыр. Алдыңғы жағыңда тұманның ішінен Ертістің арғы жағынан таулар 
байқалады. Оң жағыңда Толстуха мен Глядень тауларынан асып дөңдермен таулардың 
арасында арал сияқты болып бөлектенген, теңіздің қатып қалған алып толқынындай 

Листвяга жотасының және Катон альпілерінің түйіскен жері. Алдыңғы план-
да Листвяга жотасының Бұқтырма алқабына кіретін бір бөлігі
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таудың төбесі көкшіл тартады. Солтүстік-шығыс жақта бұлардан да биік Холзынның 
(Листвяга жот. – Авт.) тәкәппар жалаңаш құздары сорайып тұр. Оның шығыс жағында 
қары мен мұзы күнге шағылып жарқыраған Қатын шыңдары тұр. Алысқа, тым алысқа 
кетіп бара жатқан оның бұлтқа оранған шыңдары тағы да көз алдыңнан жоғалып кетеді... 
Жан-жағын қаумалаған таулардың арасынан шығып тұрған биік шыңдарын түс ауа 
түскен ашық күннің нұры тіпті нұрландырып, алқызыл түске бояйды... Жолай жүрген 
маған ашылған Алтайдың бұл көрінісі, жоғарыда жазылған жолдардың ішіндегі ең сұлу 
суреттелгені осы болып табылады». 

Листвяганың ормандағы белдеуіндегі аңдар Алтайдың Қазақстандық бөлігінде 
өмір сүретін аңдар сияқты; аяқ жағындағы тастар шашылған құрғақ тастақты келетін 
жарылған жартастары бар беткейлерде қазақ тауларында мекендейтін: көк кептер, 
кәдімгі шақшақай, қасқа шақшақай, қызылқұлақты сарыторғай, сасықкөкек, сарықас 
торғай, ешкіемер; жыртқыштардан – күйкентай паналайды. Осында кейде ірі сұңқарлар 

– ителгі мен лашын ұя салады. Жануарлардан кәдімгі түлкі, борсық, ұзынқұйрықты 
сартышқан бар. Осы беткейлерде бауырымен жоғалаушылардан улы сұр жылан, боз 
жылан, секіргіш кесіртке мекен етеді. 

Жотаның оңтүстіктегі аяқталар жағындағы Қатын Альпісі тауларының маңында 
Лист вяга жоталарының жер бетіндегі жолы бітетін тұстағы таулар өте биік, өте әдемі. 

Осы таулардағы маралдың көптігі, жоғарыда айтып өткендей марал шаруашылығын 
құруға себеп болды. Қиыр Шығыстан әкелінген шұбар бұғылар табынын арнайы жерге 
жаяды. Әкелінген бұғылар тез жерсініп кетті, жақсы өсім беріп жатыр... Кербез жану-
арлар мен жапырақты селдір тоғайдың арасындағы қалыптасқан байланыс пен табиғи 
үйлесімділікті бағалау үшін бұл бұғыларды Листвяга жоталарына келіп көру керек. 

Листвяга жотасы – дала шеті (Нарым-Бұқтырма алқабының көрінісі)
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Күздің басында олар күйлейтін кезде мүйіздері қарағайдай бұқалары ұрғашылар тобын 
қорқынышты әуенімен «әндетіп» жүріп қайырып жүреді. Осы керемет жануарлардың 
күңгіртжапырақты немесе жапырақты орманда емес, таудағы тундра мен таудың ашық 
шалғынында емес, дәл осындай ашық орманда, өздерін көкте қалықтаған құстай еркін 
әрі бостандықта сезінетіні беседен белгілі. 

Бір ғасыр бұрын Бұқтырманың жағасына тайгалық кенттер салынған болатын: үйлері 
жүз жылға есептеліп ағаштардан құралған. Осы мекеннің ХVII ғасырдағы «тастың ар-
тына» қашқандармен байланысы бар кейбір тұрғындары өздерінің тілдік мәдениетін, 
әдеп-ғұрып, салттарын әлі күнге дейін сақтап келеді. «Тас! Бүкіл ел – үлкен тас, құнды 
гауһар тас! Ол Тигерлік па? Катандық па? немесе Ак-кем ба? мүмкін Қарағай? немесе 
Студен? Барлығы да – тас» – тарихтары оңай болмаған осы жерді мекендейтін адам-
дар туралы осылай айтылған. 

Осында қоныс тепкен қазақтар мен орыстардың бір жағынан қиын-қыстау, бір 
жағынан тәуекелге толы сәнді өмірдері оларды ежелден бері тағдырлас етті. Бұл жер-
лерде Печное, Согорное, Белое, Чалиха, Катон-Қарағай кержақ селолары мен Жаңа-
Үлгі, Майемер, Еңбек, Өрел, Берел ауылдары орын тепкен. 

Осы ауылдарға мына атаулардың неге байланысты берілгенін анықтап айту мүмкін 
емес. 1823 жылы Алтайдың түбіне қарай кетіп бара жатқанда Катон-Қарағайда болған 
Карл Лебедур өзінің жазбаларында осы ауылдардың біріне қалай ат берілгені туралы 
жазба қалдырыпты. Бұқтырманың жағасында орын тепкен Печи ауылы туралы ол бы-
лай түсіндіреді: «Осы маңдағы сортаң топырақты малдар мен жабайы жануарлар жеп, 
үңгіп тастағанда пешке ұқсаған формалар пайда болыпты. Соған байланысты «Печи» 
атауы берілген» 

Дарынды да, еңбекқор адамдар тұратын осы ауылдың қасынан осыдан мың жыл 
бұрынғыдай жартасты таулардың арасынан шығып, жан-жағы жасыл шөпті, ақ көбігі 
шапшыған, сарқыраған көгілдір түсті толқындары толқыған Бұқтырма өтіп жатыр.

АЛТАйДЫң ПАТШАйЫМЫ – МҰЗТАУ

Мұзтау – Алтайдың ең биік шыңы. Ол теңіз деңгейінен 4 506 метр биіктікте 
орналасқан. Ол Ресей мен Қазақстанның шекара аумағындағы қазіргі Алтайдың мұз 
басқан орталығында тұр. Биіктігі бойынша ол киелі саналатын тау шыңдары – Табын-
Богдо-Оладан қалыспайды. Құрамына біздің Мұзтау да кіретін Қатын Альпісі 
отбасылық қауымдастығында жалпы саны шамамен үлкен-кішісі бар 342 мұздақ бар 
екен. Мұз басқан қазіргі Алтай туралы алғашқы деректерді 1836 жылы Ф. Геблер 
жарыққа шығарған. Бірақта, 1895-1911 жылдары атақты ботаник, Томск университетінің 
профессоры В.В. Сапожников жүргізген ұзаққа созылған тексерулерден кейін бірнеше 
жылдардан соң Таулы Алтайдың мұздақтары, сонымен қоса Оңтүстік Алтайдың 
жоталарындағы көптеген мұздақтарды танымал зерттеуші-мұзтанушы В.В. Резниченко 
ашқан болатын. 

Сондықтанда Мұзтау жылдың барлық уақытында да қар мен мұздың астында 
жатады. Алқызыл бұлттардан бетперде таққан ақ көйлекті ханшайым алыс биіктен 
қарап тұр. Оны бұлттар үнемі орап тұрады, тек күн ашық болған кезде ғана оның 
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тіршіліксіз шыңдарының қатпарлары елес сияқты болып көрініп қалады. Мәңгілік жас 
– Алтай патшайымының сүйегі, сорайған беті өзін қоршаған әлемге тәкәппар, әрі қажыған 
көзқараспен қарайды. 

Тау шыңдарының күмбездері суық Ғарышқа қарай ұмтылады. Оның екі басы 
патшалық екі басты бүркіттің бейнесін береді. 

Н.К. Рерихтың сөзі бойынша ең басынан бастап ХХ ғасырда Мұзтаудың пішіні 
өзгерген: Алтай өлкесінің тұрғындары Қатын-Баш деп атайтын екінші шыңның «арқасы 
құлап қалған». Осы кезден бастап келесі шыңның да құлау процессі басталған. 
Ойраттардың ескі аңыздары бойынша шыңның құлауы Ойрат ханның туған жеріне ора-
луына көрінеді екен. Онымен бірге бүкіл алтай тауларын жайлаған халыққа – бақыт пен 
бостандық келеді-мыс. 

Осы тауға қатысты қазақтар, моңғолдар, алтайлар, тіпті үнділер сияқты бірнеше 
халық пен әртүрді діндердің аңыз әңгімелері бар. Ұлы саяхатшы, философ Николай 
Константинович мынадай тоқтамға келген екен: «Ақ Бурхан – әрине оны Будда 
құдайы берген», «Ұмай ана – сәбилердің, Қатын Басы алтайлардың әміршісі және 
қорғаушысы». «Ақ басты тау қазынасын беруге даяр әмірші, одан барлық өзендер 
мен далалар нәр алады», бұл таудың атының әлемге таралғаны сонша Үнді еліндегі 
қасиетті мұралар қалыптасқан уақыттан бері соның қатарында Алтай тауының 
солтүстігінде «көкке ұмтылған көп басты тау» бар екенін білген тарихшылар таң 
қалған». 

Бұл таудың маңыздылығы әлемдік Сумер тауына пара-пар болған. Әрине, ол 
«шөл далада сыбысқа айналған» Мұзтау екені белгілі. Тау «төрт жағындағы төрт 
мұхиттың» ортасында орналасқан. Н.К. Рерихтың жазбасы бойынша, Алтайды ежел-
ден мекендеп келе жатқан байырғы халқы Мұзтауды «Уч-Сюре немесе Уч-Сумер 

Мұзтаудан бұлт сирек түріледі
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– ұлы Орион жұлдыздарының үшбасты әлемдік тауы» дейді. Ол Құдайлардың 
баспанасы деп саналған, мұздақтар мен қарлардың тілі бойынша оның шыңына шығу 
керек болған «тура ақ хадак (ұзын ақ орамал) сияқты». Бұрын бұл тау Цаган-Убугун 
деп аталған, ол «ақ қарт» дегені білдіреді. «Үлкен Аю шоқжұлдызына жақын 
орналасқан шыңның ең басына шыққан адамға көрінеді екен». 

Мұзтау әлемнің ең биік шыңдары Эверест немесе Джомолунгм арасындағы 
энергетикалық көпір болып табылады деген мәліметтер бар. «Мұзтаудан ары жүрекке 
сондай жақын Куэнь-Луня жоталары көрінеді» деп жазыпты Рерих «ал одан әрі 
Царицы Небесной тауы» және «Пять сокровищ снегов» (Табын-Богдо-Ола. – Авт.) 
және «Царица белых снегов» тауының өзі, жазылмаған мен жазылғанның, айтылған 
мен айтылмағанның барлығы көрінеді». 1998 жылы аты әлемге танылған осы тау 
ЮНЕСКО-ның «Әлемдік мұралар» тізіміне енгізілді. 

Оның биік екі шыңының арасында қармен толтырылған бел бар. Шығыс жақтағы 
шыңы теңіз деңгейінен 4 506 метр, ал батыс жағы – 4 400 метр биіктікте. Шығыс 
жағында құздан құлаған кесектерге толы жанартаудың ауызын еске салатын кратерге 
ұқсас кесе сияқты ойпат бар. Ежелгі «кратердің» қабырғалары сүйір, ұштары өткір 
кедір-бұдыр жар болуы мүмкін. Шыңның басынан бастап төменге қарай ұзын етек 
сияқты болып қатты мұздақтар созылып жатыр, олардың ұзындықтары 2 500 метрге 
дейін жетеді, яғни альпілік шалғын аумағы мен орманның жоғары белдеуіне дейін 
жетеді. 

Мұзтаудың Қазақстанның батыс жақ бөлігінен өзен болып қатқан екі мұздағы 
қара «арналармен» төмен қарай созылып жатыр. Олардың біреуі шамамен 8 кило-
метрге дейін созылып, өткір тілдері осы биіктікке қарай көтерілген жабырқаңқы, 
тайпақ қарағайлар мен жапырақты орман белдеуінің бірінші белдеуіне дейін жетеді. 

Мұздақ – мұз «өзен». Ол жылдан жылға көзге білінбей жылжып құздар мен 
тастардың қабырғалары мен іштеріндегі жасылдау ойықтарын сыдырып шыңнан 
«қашып» барады. Мұздақтың аты – Берел. Жоғары айтып өткен зерттеуші-саяхатшы 
В.В. Сапожников былай деп жазған: «Мұздақ батыстағы сүйір бұрыштан басталады 
да өзіне бүкіл батыс тарапты алады (ағыс бойынша), көлемі жағынан екінші лек 
кішірек; соңғысы Мұзтаудан шығатын үшкір жоталардың қойнауынан басталады...» 

«Билеуші, ақ ұлпа тау...», немесе «Аппақ қарлар Ханшайымы»
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Ресей жақ тарапынан одан басқа ұзындығы 7 километр болатын мұздақ – Қатын 
шығады. Өзі жүретін жартасты дәлізді ол мыңдаған жылдар бойы қазған... 

Оңтүстік Алтай – тамаша! Басына тәж киілмеген «Ақ қарт» – осы тауды солай 
атайық – ақ бұлттардың астында қарға ақ сақалын жайып ұйықтап жатыр. Бізге негізі 
«Ақ қарт» емес, Мұзтау жақынырақ, әрі түсінікті. Егер де Үкөк шоқысын Алтайдың 
жүрегі десек, Мұзтау – басы.

Парижде өткен Рерихтың көркем шығармаларының көрмесінде экспозицияға 
олардың Азиядағы сүйікті таулары – Кенченджанг, Эльбрус және Мұзтаудан үш этюд 
енгізілген екен. 

Миллиондар жыл бойы таулар биік тау өзендері Марқакөл, Язевое, Рахманның 
көкшіл түсті айна – суларына қарап тұр; олар өздерінің шыңдарындағы қарларға, қою 

көк түсті тайгадан тігілген сырт киіміне, 
альпі шалғындарынан тігілген сарафанына 
сүйсініп қарап тұр. 

Оның шыңынан жан-жаққа – 
солтүстікке пен оңтүстікке, шығыстағы 
Саян жоталарына, Зайсан көлі шөл дала-
сына қарай адуынды адырлары тарап жа-
тыр. 

Алтай батырдың өзі кең иықтары мен 
шымыр денесін түзеп, өзінің күші мен 
билігіне сеніп, әулие аяғын қарт Ертіске 
шайып «Алтын жердің өсіне» қасқайып 
қарап тұр. 

Мұзтау – азияның ұяң қыздарындай 
ажары айдай сұлу бетін ақ перделі бұлттармен жауып, ақ тұмандардың арғы жағына 
тығылып тұр. Сондықтан да, ол ханшайымның бейнесін көзбе көз көру бақыты өте си-
рек болады. Ол осылайша үнемі қолайсыз ауа райының шымылдығының артына тығылып, 
немесе қалың тұманға оранып, болмаса қарлы боранның арасына сіңіп кетеді. 

Саяхатшы ма, суретші ма, натуралист, турист пе, фотограф немесе жиһанкездік 
рухы кернеген кез-келген адам оның аяғының астында тұрып, тау сұлуының көркем 
келбетін объективке алуға тырысады. 

Жоталардың көкшіл бейнелі әрбір тасынан, көк тұманның астындағы мұздай 
суықтан суретші немесе лирик түстер мен реңктердің алуан түрін көре алады. Кім біледі, 
ұлы Н.М. Пржевальский Тибетке барған сапарында осы жердің сұлулығына сұқтанып, 
мүмкін тап осы жерде саяхатшының өсиеттерін жазған шығар: «Өмір – саяхат жасау 
мүмкіндігін бергені үшін тіпті тамаша!». Бұлттардың арасынан жарқырап тұрған 
Мұзтауды көріп таң қалған Николай Рерих те жердің ең басты сұлулығы – тау пейзаж-
дарын сала бастағаны өтірік емес. Ерекше тартылыс күші бар Оңтүстік Алтайда 
саяхатшының жан дүниесінің құпиясын түсінесің. 

Ұлы Пётр заманынан бері осы жерлер арқылы сұлу Мұзтау туралы қартаймайтын 
әсерлерін қалдырған талай зерттеуші – ғылым перғауындарының, ағартушылардың экс-
педициялары өтті. 

Сіз білеСіз бе:
Н.М. Ядринцев келгенге дейін  
Мұзтау ― Геблер заманынан 
бері 1880 жылға дейін  зерттел-
мей келген  тау елінің ең биік  
шыңы. Ол келіп кеткеннен кейінгі 
15 жылда да оны ешкім зертте-
меген. Жеңіспе пара пар келетін 
ерлік жасап, ең алғаш ол шыңға 
1914 жылы 26 шілдеде  зерттеуші-
алтайлар ― ағайынды Б.В. мен 
М.В. Троновтар шыққан.
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Алтай ханшайымының өзіне тән ерекше бейнесі бар: Жер бетіндегі ең үлкен басқа 
шыңдардан ерекшелігі, ол анау алыстағы ғарыштан өте жақсы көрінеді екен... Бұл 
Еуразияның жүрегінен орын алған ақ басты материкке ғана тән. Оның қарларынан 
тараған шуағы әлемнің бар жеріне жетеді, атап айтқанда тағдырлары Алтаймен байла-
нысты төрт мемлекет: Қазақстан, Ресей, Қытай және Монғолияға. 

Континенттің ханшайымы қайырымдылық пен мейірбандыққа шақыратын халықтар 
рухтарының біріккен орталығы болып табылады. Сондықтанда, әлі бүлінбеген өлкені 
ашуға тырысатын кез-келген жан бірінші кездесуінде-ақ одан ең ұлы ғаламатты көреді 
– суретшінің қасиетті қылқаламын немесе ақынның сырлы сазын. Соңғы кездерде 
Шығыс Қазақстанға әлемнің әр тарабынан, Еуропадан және Азиядан рухани жаңару 
үшін үлкендер мен балалар, жігіттер мен қыздар кеп жатқаны тегін емес... Мұзтауға 
құмырсқаның соқпағындай жолмен тағзым ету үшін туристер да тартылып жатыр. Оның 
туристер көріп кеткен бейнесі мына: «Көшпенді», «Шығыстың інжу маржаны», «Рах-
ман қайнарлары», «Абай – Қазақстан жерінің ақыны» және басқа да маршруттардан 
көрініс тапты.

«АЛТАй ПАМИРІ»

Атақты саяхатшы Григорий Потанин Алтайдың оңтүстік бөлігін тура осылай атаған. 
Әңгіме қылып отырған аумақ – шығыстан батысқа қарай алпыс шақырымға созы-

лып жатқан Бұқтырма бастауынан Монғолиядағы Ұлан-Даба асуына дейін, ені 10-нан 
15 километрге жететін биік таулы аңғар. Қазақстан, Ресей және Моңғолия шекарасында 
орналасқан оны таулы Алтай елдерінің жүрегі деп санауға болады. Бұлар жаңағы 
айтылған мұхит деңгейінен 2 300ден 2 500 метр биіктікте орналасқан, солтүстігінен де 
шығысынан да биік жоталармен қоршалған биік таулы үстірт Үкөк; батыстан шығысқа 
қарай ол жерден мүлдем ашық. Осы жерден Мұзтау сияқты оңтүстік-шығыс жағынан 
қарағанда керемет тау торабы Табын-Бог-
до-Ола көрінеді. Ол экологиялық және 
рухани қажылық орны болып табылады. 
Өз заманында бұл шыңдар туралы таны-
мал зерттеуші Г.Е. Груум-Грижимайло 
«Батыс Моңғолия және Ұранхай өлкесі» 
деген еңбегінде жазған. Басқа ғалым – 
профессор және философ А.В. Иванов 
оларды Алтайдың «ең киелі» жері деген. 

Үкөктің биік таулы үстіртіне орыстар-
дан алғашқы болып 1868 жылы И.Ф. Бабков барған. Ол Шыңғыстай ауылы арқылы 
өтіп Үкөктен Акалахқа дейінгі сапары туралы қызықты мәліметтер қалдырған. Оның 
еңбегінде Бұқтырма аңғарында тоғысатын жоталардың геологиялық құрылымы жазылған. 
Саяхатшы осы жердегі мамық жүнді аңдар мекендеген орындарды егін салуға пайда-
лану туралы ұсыныс қалдырған. 

ХХ ғасырдың басында Орыс және Моңғол Алтайын зерттеген және аса зор 
географиялық жаңалық ашқан танымал саяхатшы, Томск университетінің профессоры 

Сіз білеСіз бе:
Гавай аралдары жер бетіндегі ең 
биік аралдар болып саналады. 
Оның тау етегінің өзінің биіктігі 
Атлант мұхитының түбінде жатыр, 
ол Эверест тауының шыңдарынан 
1 200 км биік.
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В.В. Сапожниковтың алған әсерлерімен бөліспекшімін. Бұқтырманың жоғарғы жағын 
сапар барысында көрген ол: «Таңертең осы жерден Бұқтырма бастауынан мұздарды 
анық көрдім.

Жотаның түкпірінде екі мұздақ жатыр, екеуі бір-бірімен қатарлас. S әріп сияқты 
иілген үлкен мұздақ шығыс жағында тұр. Ол артқы шыңнан басталады да жоғарғы 
ағыспен екіншісі басталатын тұстағы құз кедергіні кіші мұздаққа қарай айналып 
өтеді... Батысқа қарай мұздақтардың шетінен бастап алдыңғы жағындағы он 
шақырымдай болатын қарлы шыңдары көрініп тұрған құз жартасқа қарай иіліп тұрған 
сияқты. Осы жотаның батыстағы шетіндегі сайдан тағы бір мұздақ шығып тұр». 

Мұзтаудың мұздықтары

Бұқтырма өзенінің бастауындағы Укөк үстірті (2200 м)
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Аласа келген альпілік өсімдіктермен жабылған үстірт сыртынан қарағанда ашық 
жасыл түсті болып көрінеді. Дегенмен, Оңтүстік Алтай тауларына жақын аңғарды қар 
мен мұздан жаралған жас Бұқтырма екі жаққа бөліп жатыр. 

Осы биік тауларда тіпті жазда салқын болады: Алтайдың барлық жеріндегі сияқты 
қар аралас жаңбыр да жиі болып тұрады, суық жұлдызды түннен кейін тоңазыған 
топырақтың бетінде қиыршық мұздар пайда болады; шөптер мен бұталарды қырау ба-
сып қалады. 

Үкөктің биік таулы аңғарынан әр тарапқа тараған тау тізбегі таралып жатады. 
Үстірттің үстіндегі ешқашан тереңдігі білінбейтін алып мұздақ жатыр, В.В. Сапожников 
оны «тас теңізбен» салыстырады. Бұл жердегі кең-байтақ толқынды келген тау үстірті 
жан жаққа шашылған қойтастарымен жақсы үйлесім тапқан, оның астыңғы жағындағы 
тундра типтес дөңгеленген көлдердің арасынан көптеген бұлақтар ағып жатыр. Шым 
топырақты жерінде аласа бойлы альпілік және шоғырлана өскен бұталар – поляр қайыңы 
мен көктеректер өсіп тұр. Осында болған адам өзін нағыз поляр белдеуіндегі тундрада 
болғандай сезінеді, өйткені барлығы қаз-қалпында соған ұқсас. 

Шығыстағы үстіртті қар басқан жоталардағы сүйір анық көрініп тұрған азу тіс 
сияқты үшкір басты шыңдары көлеңкесімен жауып тұр. Тік беткейлерінен аяқ жағына 
қарай таулардың өсуінен сыр беретін сұр және қоңыр түсті тастар созылып жатыр. 

Жабайы өлкеде мәңгілік тыныштық орнаған, еңсені басқан үнсіздік. Бұқтырмаға 
қарай жүз метр жерден оның гүрілі мен сарқыраған, кең тасты арнасымен арынды 
ағысымен ағып жатқан даусы естіледі. Су көтерілген кезде оның арнасы толып, бетінде 
өсімдіктері өскен тастарды жалаңаштап тастайды, жолай ұсақ тастардың арасында өскен 
шалғынды да шайып кетеді. Бұқтырманың батыстағы жоғарғы жағында Ақ-Үлгі деген 
жер бар, ол солтүстік-батыстың дөңес жағынан жақсы көрінеді. 

Бұқтырма өзенінің бастауындағы Укөк үстірті (2200 м)
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Күн ашық кездерде ылғалды әрі таза ауада он шақырым алыстағы таудың бетіндегі 
жартастардың қуыс-қуысы, бөктерінде ғасырлап ерімей жатқан қабатталған қарларына 
дейін анық көрінеді. Осы таудан жылғаланып ағып шыққан сулар көптеген бұлақ болып 
төмен сырғиды. Судың легі ашық үстіртке шығады да, одан әрі ағып барып ұсақ 
өзендер жинақталып Бұқтырмаға құяды. 

Бұқтырманың бастаулары Қазақстанның шекарасында орналасқан үстірттің шығыс 
жағында. Ол тау шатқалдарынан шықпас бұрын жылдам, шуылдақ, әндеткіш келеді. 
Үстірт жақтан қарағанда оның бастаулары көрінбейді, бірақ әріректе шатқалдардың 
жоғарғы жағындағы қар мен мұз қабатталып қатып жерден ол пайда болады. Оның 
арнасы әртүрлі тастар мен малта тастарға толы. Жағалауында ана жерде де, мына жер-
де де жалаңсабақ немесе альпі сары жапырақтары, көкнәр, алқызыл радиола немесе 
алтын тамырдың, шөмішгүл мен тиындақ, кесек гүлді көкгүлдер өседі. Жібектей есілген 
альпі қияқтары мен қырықбуын, шырша алаңқайлары көгеріп жатыр. Аңғардың бойында 
дөңгелек жапырақты қайыңның, аласа қайың шоғарлары, альпі көктеректері мен 
саңырауқұлақ қаулап тұр. 

Өзен еркіндікті сезгендей алға ұмтылып, жаңа ғана қардан шыққан суықты 
салқындатып жүгіріп ағып барады. Жан-жағымыздың барлығы тап-таза ауа, жібектей 
жасыл шалғынды тундра, оның жанында топ қайыңдар мен поляр көктеректері төгіліп 
тұр. Жазда түнде жүріп өткен қатқаққа, сіркіреген ақ жаңбыр мен тұманға қарамастан 
күндіз бұл жердің гүлдері құлпырған алуан түрлі шөптері жайқалып тұрады. Көлдер 
мында шағын, олардың жағалаулары батпақты, қияқтан «тон» киіп жатады. 

Жасыл кілемнің бетімен жүріп келе жатқанда қадамыңды әр басқан сайын бойыңда 
тазалықтың, еркіндіктің, сұлулық пен қаталдықтың әсері қалады... Осындағы табиғатқа 

Черновое ауылы жанындағы Бұқтырма
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адам аяғы тимеген, біздің уақытта бұл өте сирек кездесетін жағдай. Қадамыңды басқан 
сайын алдыңнан мәңгіліктің желі соғып тұрады. 

Таудың басына шығып қарасаң ондаған шақырымға созылған шатқалдар мен жар-
тастар тура қасыңда тұрған сияқты. Биік таудағы таза ауада күн ашық болғанда дүрбінің 
қажеті болмай қалады, жүздеген шақырым қашықтықтағы жерде өскен қайың, қарағай, 
тастар да алақандағыдай анық көрінеді.

Бірақ та, шыңға қарай жол тартқанда жолыңда бұта мен қарағаны, томарлар мен 
шөптердің астындағы ой-шұңқырға түсіп, биік таулы тундра мен дала шөптері қаулап 
өскен жерден жол таба алмай жүргенде «қасыңда тұрған» жаңағының барлығының 
қаншалықты «жақын» екенін байқайсың. Сары түсті, көк түсті шөптердің арасынан өтіп, 
бетінде қаражемсаулы маймаққаз немесе дөңтұмсықты тұрпан жүзіп жүрген бірнеше 
көлді басып өткенде Үкөктің кең-байтақ үстіртінің қаншалықты ауқымды екенін білесің. 
Біздің облыста, тек осы арадан ғана қазір сиреп кеткен осы құстарды кездестіруге 
болады. Алдыңдағы шегі жоқ қашықтыққа рахаттанып қарап келе жатасың да, асау 
Бұқтырма басталатын мұздақты таулардың тұнжырап тұрған түрінен сескенесің. 
Қуанышы арқа-жарқа болып ағып жатқан сулардың бойында тау мінезіне тән күш пен 
қайрат тұнып тұр. 

Ауадағы төмен температура мен жоғары ылғалдылық, жиі жауатын жаңбыр 
топырақтың ылғалды болуына әкеп соғады. Аласа, әрі тұтасып қалың өскен өсімдікті 
топырақ қабаты шөптердің тамыры мен қына, мүктермен жабылып жатыр. Бұл ерекшелік 
басқа бір қызық құбылысты тудырады, жер астынан шыққан су топырақ бетін сәл 
көтеріп, жазық жердің бетінде кедір-бұдыр болып томарлар пайда болады. Еріген қар 
мен жаңбыр суы төменгі жаққа бір жерге жиналып мұз болып қатып қалады. 

Қыстың алды. Бұқтырма өзені
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Күн жылынған кезде мұз ериді де, мұз қабыршақтары жарылып-жарылып топырақтың 
үстіңгі қабатына жабысып қалады. 

Үкөк үстіртінің табиғатын шұқырлары мен жазықтары бар теңіз деңгейінен биік 
орналасқан классикалық кең-байтақ тундра деп айтуға болады; онда тундрада өсетін 
өсімдіктер өседі, бүкіл үстірттің бойындағы көз жететін жерге дейін сары-жасыл түсті 
көкнәр, түймедаққа ұқсас келетін – күмәнді түймедақ, ботагөздер көгеріп тұр, көкгүл, 
таугүлі, шөмішгүл, жыланбас және көзге қуаныш ұялататын сарғалдақ, темекі шөп, 
қандыгүл жайқалып тұр. Алуан түрлі шөптері бар шалғынның арасында астық тұқымдас 
өсімдіктер жасырынып өсіп тұр. Бойшаң келген шашақты желайдардың әппақ гүлдері 
өздеріне назар аудартады. Осы гүлді нәзіктігі мен сұлулығы үшін – нәркес желайдар 
гүлі деп атайды. Кей жерлердегі батпақты топырақтардың бетіне жаңа ғана қар түскен 
сияқты: осындай жерлерде мамықтай үлбіреген әппақ желбіршектері желбіреген қияқ 
шалғын бір-біріне жабыса өсіп тұрады. Бұл өсімдік – Алтай тауы аумағынан соңғы мұз 
дәуірінде дөңгелек жапырақты қайыңдар мен басқа да полярлық өсімдіктермен бірге 
көшіп келген. Гүлдеген кезінде бұл өсімдіктер гүлі көп шұбарала болып жататын 
тундраның ішіндегі ерекше көзге түсетін қияқшөп. Оның әрбір дөңгелегі күнге 
шағылысқанда әйнек сияқты жарқырайды.  

Осы жерде әлі үлкен өзенге айнала қоймаған Бұқтырманың бойында ақ-сары түсті 
гүлдері кілемдей құлпырған көптеген басқа да Алтайдың биік таулы аумақтарына тән 
өсімдіктердің түр-түрі өсіп тұр. 

Барлығы да жазық далағы сияқты жақсы көрініп тұр, дәл жаныңда сияқты, бірақ 
топырақтың бетіндегі томарларға шалынып-құлап сол қол созым жерге жету үшін бірнеше 
сағат уақыт кетеді. Таудағы ауаның тазалығынан сондай жақын болып көрінетін 
қашықтықтық көз алдамшы. Дегенмен осы жаңбырмен жуылған көк шалғынның арасы-
нан ешқандай да жануар байқалмады. Даладағы сияқты кейде ұсақ кеміргіштердің жүні 
жалт ете түсіп, Қазақстандық Алтайда сирек кездесетін жартасты мекендейтін 
көгершіндердің тобы ұшып өтеді. Үстірттің құрғақтау тас беткейі басталған жерде кәдімгі 
шақшақай торғайлардың шиқылдаған, пырылдап ұшқан дауыстары естіледі, бір мезетте 
тау шоңайнағының тобы ұшып өтті. Тау тундрасы біздің далалы жазықты көзге елестетеді. 

Үстірттен керемет орнитологиялық жаңалық – Қазақстанда алғаш рет поляр сары 
торғайының ұясы табылды. Құстың аты айтып тұрғандай олар негізі Еуразияның 
полярлық облыстарында мекендейді. Осы құс түрі соңғы рет Батыс Сібір мен Шығыс 
Алтайдың Саянға жақын жерінен кездескен екен. Бұрынғы жылдары бұл құс Қазақстан 
аумағында тек қана мезгілдік ұшу кезінде, оның ішінде өте сирек кездескен екен. Осы-
лайша Қазақстанның фаунасы тағы бір құсқа байып, көбейе түсті. Поляр сары торғайы 
мекен ететін жерінде 3-5 жұп топтасып ұя салады. Ұяларын аласа келген бұталарға не-
месе тайпақ көктеректердің бұтақтарына салады. 

Үкөк – түрік тілінен аударғанда «тайпа, әулет, ұрпақ» дегенді білдіреді. Мүмкін 
бір уақыттарда бұл жерде көшпенді мал өсірушілер тайпасы тұрған да шығар. «Киелі 
орын бос болмайды» деген сияқты, ежелгі заманда осы биік таулы жайылымдарда 
әртүрлі халықтар мекендеген. 

Біздің кезімізде Үкөк этнография және палентология ғылымдарымен байланысты 
салада танымал. Осы жерден ежелгі қорымдар табылған. «Қатып қалған» молалардан 
адамдардың жақсы сақталған мумиялары мен олардың киімдері табылды... Ежелгі 
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қоныстанушылардың мәдениеті академиялық ортада қызығушылық тудырды және де 
бұл олжа Алтайдың бұрынғы кезін зерттеу үшін таптырмайтын мұра. 

Санкт-Петербордағы Эрмитажда Үкөктен табылған экспонаттар тұр. Бұл – 
мыңжылдық тарихы бар көне «арба» үлкен кесек ағаштан жасалған. Бір қызық жайт осы 
қорымнан жақсы сақталған қыздың мүрдесі табылды. Тіпті оның бетіне жаққан бояула-
рына дейін сақталған. Бұл жаңалық әлемдегі ең атақты археологтар мен танымал 
ғалымдардың, тіпті жапондықтардың да назарын аударды. 

Үкөк – Алтайдағы ең керемет, «киелі» жер. Таудың жайпақтығы өз алдына, өзіне 
тән табиғи ерекшеліктері мен осында бұрын мекендеген тайпалардың діні мен мәдениеті 
сақталған, географиялық орналасуы да ерекше. Үкөк үстірті – Қазақстан, Ресей, Қытай 
мен Моңғолияны байланыстырып жатыр. Сондықтан да, оның геосаяси және 
этнографикалық маңызы зор. Осы мемлекеттердің арсындағы табиғи-тарихи байланысы 
бұрынғысы да, қазіргісі де бірдей.

Тағы да тек қана ботаникалық емес, сонымен қатар географиялық зерттеулер 
жасаған В.В. Сапожниковтың тау көрінісін сипаттаған сөзін келтірейін. Бұл Үкөктің 
географиялық сипатын және оны қоршаған Алтайдың Қазақстандық бөлігіндегі Орталық 
Азияның тау шыңдары туралы берілген толық сипаттамасы: «Шығыста Цаган-гола 
(Табын-Богдо-Ола тобына жататын шың – Авт.) мен Қалғұтының қар басқан күмдері 
ашылды, оңтүстікте екі басты Корабль, ал оның артындағы батыс жағында Қобда мен 
Қанас бастау алып жатқан сүйірленген қар қабаты; оңтүстік-батыста Алла мен Бұқтырма 
өзендерімен қатарласа созылып жатқан Үлкен Алтайдың қар басқан шыңы (Оңтүстік 
Алтай жот. – Авт.); солтүстік-батыстағы тұманның арасынан Мұзтаудың қар мен 
мұзға бағынған сүйірленген ұшы көрінеді; солтүстігінде өткір пирамидаларымен таныс 
болған Иик-ту и Ирбис-ту орналасқан қарлы Шуй шыңдары. Көшкен бұлттар шыңды 
айналып жүргенімен, оларда жатқан жоқ». 

«Үкөк – Обь (шын мәнінде Ак-Аллах) пен Ертіс (шын мәнінде Бұқтырма) екі 
жүйесі жанасып жатқандықтан ерекше маңызға ие» деп жазды В.В. Сапожников. 

Сондықтан да, Құдайдың өзі осы жерде ұлтаралық қорғаудағы территорияны 
жаратқан. Ол қалай аталатыны бәрібір... Биік таулы ландшафты ортада орналасқан осы 
тамаша табиғи-тарихи кешен бірегей табиғи ортаны сақтап тұрған және халықтардың 
рухани мұрасының иесі ретінде Еуразияның жүрегіндегі, Алтайдың жүрегіндегі 
экологиялық эталон ретінде сақталып қалуы тиіс.

АЗИЯЛЫҚ КҮйРЕУ 

Алтай тау жүйесінің басқа мұздақты орталығы Табын-Богдо-Ола шыңы болып 
табылады. Моңғол тілінен аударғанда – «бес киелі тау». Осы түйіннің ең биік шыңы 
– Кайтун тауы («суық»). Оның биіктігі теңіз деңгейінен – 4356 метр. Мұнда ерекше 
тау түйіні Алтайдағы ірі мұздықтардың бірі – Аллах орналасқан. Қасиетті таулардың 
бір ерекшелігі олар арқылы бүкіл континетті бөліп жатқан су айрығы өтеді: оңтүстікке 
ағып жатқан өзендер тропикалық Үнді мұхитына тиесілі, солтүстікке кетіп жатқан 
ағынсыз орталық-азия бассейні мен Сібір өзендері Мұзды мұхитпен байланысты. 
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Табын-Богдо-Оланың шыңы біздің республикамыздың аумағында 
орналаспағандықтан ол туралы айтпасақ та болар еді. Бірақ, күн ашық кезінде таудың 
таза ауасынан оны Үкөк үстіртінен көруге болады. Шыңдарының өткір ұштары 
пирамиданың басы сияқты басқа жоталардың арасынан шошайып шығып тұр, бір 
қарағанда алыс емес сияқты, ия расымен де ол «алыс емес сияқты». 

Үкөкте жатқанда бір күні таңертең ерте, ауа әлі жылынбаған, жер буланып тұман 
көтерілмеген кезде көкжиектің алыс ұшынан көкшіл тұман арасынан алқызыл болып 
жарқыраған ақ отау көрінді. Бір-біріне жақын оналасқан – бес отаудың күмбезі таулы 
аспанның шатыры сияқты болып тұр. Олардың түрі керемет еді. Менің тәнті болғаным 
соншалық, Қасиетті тауларды бірінші рет көруім. Көз алдымда Тәңірдің ғажап жараты-
лысы. Үнді пайғамбарларының даналығына сай тарихтағы адамзаттың соңғы шайқасының 
салдары туралы естіген аңыз есіме түсті: «Ақ басты Қатын басы – Мұзтаудың Табын-
Богдо-Ола жоталарының етегінде болуы мүмкін. Қатын мен Биде ағаға іні қарсы 
тұрады. Ұлы қырғын-жойғын ұрыс болады, содан кейін жаңа өмір басталады – 
бейбітшілік болады». Қазір енді барлығы солай болды десек те болады: Алтайға да бір 
шеті тиген азаматтық соғыс, қатігез шайқаста аға мен іні, әкесі мен ұлы шайқасты... 

Үкөк үстіртінен түбі жоқ терең аспанға бой созған ақ басты күмбездерді көрдім. 
Бұл бір бақытты таң болған еді – тәңірдің берген бір сәтінде мен «алқызыл құс» – 
өмірімнің арманын көрдім. Сиқырлы әлемге жетелейтін Табын-Богдо-Ола деген атауы 
бар бес бірдей дәу батырдың бейнесі ашылды, ал бір жағымда ақ сәукелелі сұлу Мұзтау 
тұр. Осының барлығы аяқ жағы жаман болып аяқталатын ертегі сияқты: киелі батырлар-
дан алыста жалғыз өзі состиып Мұзтау тұр... 

Күн шыға бастағанда ауа райы өзгерді, Қасиетті көз алдымда қалықтап ұшып бара 
жатқандай болды, біздің арамызды бөліп тұрған көкшіл жоталар күнге еріп оларда жоқ 
болып бара жатты. Сиқырдай болған суреттің бәрі көз алдымда өзгеріп шыға келді: күн 
шыққан кезде бес шың алтыны аздап қана байқалған көгілдір және ақ түске боялып 
кетті. Ақыры олар жерден жұлынып кеткендей күмбездері еріп бара жатты да, соңында 
елес сияқты жоқ болып кетті. 

В.В. Сапожниковқа сәтін салмапты: «10 шілде. Таңсәрі. Күн ашық. Табын-Богдо-
Оланың көк тіреген күмбездерін бұлт орап тұр. Әсіресе ең биік шың Цаган-Гола тығылып 
қалыпты». Оқымыстының өзі жазғандай дәл сол күні осы жақта қатты жер сілкініпті, 
Берел ауылында жаназа шығару кезінде байқағандай «шіркеудің төбесі қатты шайқалған. 
Ол Катон-Қарағайда да сезіліпті». 

Табын-Богдо-Оланың бес шыңынан батысқа қарай Оңтүстік Алтайдың қармен 
қапталған жоталар қатары кетеді. Аспан астындағы шыңдардың бастарын қар жапқан, 
тырбиған қара жартастары көмірдей қара және олардың арасындағы сайлар да, шатқалдар 
да қараңғы... 

Біздің экспедициямыз Үкөкте аялдап тұрған кезде мен ылғи да Киелі таулар 
көрініп қала ме деген оймен қарайладым да жүрдім, жоқ – олармен мүлде болмаған 
сияқты жоғалды да кетті. Бірақта, бала күнімде естіген ертегімен қауышқандай болып 
жүрегімде сақталып қалды.
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ҰШАТЫН СУ МУЗЫКАСЫ...

Оңтүстік Алтайдың солтүстік-шығыс 
мүйісінде алтай тауларының тау рухы 
Қазақстандық Алтайдың бар сұлулығын 
жинап алған. Тура осы жерде Орыс 
Алтайының інжу-маржаны – Телец көлінің 
баламасы Көккөл орналасқан. Судың 
жарқыраған сәулесі тар жерден тулап 
шығады да, мүк басқан тастарды, ғасырлық 
жартастарды ұшып барып бір сипап өтіп, 
жердің тартылыс заңына бағынып қайта 
оралады, осы кезде ұшып жүрген музыка 
туады. Сарқырама тік түскен жолында 
ұсақ су тамшыларын шашады, олар күннің 
шуағына шомылып бір жанып, бір өшіп 
алуан түске еніп кемпірқосақ болып 
құбылады... Ашық түсті тамшылар ауаны 
тұмандандырады, тау шалғындары мен 
мұздай суық шыңдарға балғындық сый-
лайды. Еріксізден еріксіз Үкөк үстіртін 
«Әлемнің шатыры» – Памирмен 
салыстырғың келеді, Марқакөл – 
Байкалдың кіші көшірмесі сияқты, 

Көккөл сарқырамасы. Алдыңғы өткен 
ғасырдағы сурет

Оңтүстік Алтай жотасы
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табиғаттың қырсық еркесі Көккөлдегі сарқырама – африкалық сарқырама Викторияның 
Орталық Азиядағы інісі сияқты. 

Сарқырамадағы күннің шуағына бөленген ауа өте ылғалды, сондықтан алтын 
жалатылған тұман алтын шаң немесе алқызыл тұман болып шығады, кемпірқосақтың 

шуағына малынған түстер симфониясында қар күрсініп, тас құлап, тау биігінің дауысы 
тербеледі. 

Қырық екі метр – аз ба, көп пе? Табиғат үшін сондай көп емес сияқты. Адам үшін 
тым көп. Әдемі? Ия! Ол өте көп! Берелдің жоғарғы жағындағы тау сарқырамасының 
биіктігі осы! Ол жерге адамдар қонаққа жиі бара бермейді. 

Көккөл сарқырамасы – өзінің биіктігі бойынша ғана рекордсмен емес, ол адамға 
әсер күші бойынша да чемпион. Біздің көзқарасымыз теңіздің толқынын да, өзеннің 
қайраңын да, жалынның тілін де, желмен жүгірген бетегені де тартатын магнит сияқты... 
Сарқыраған су мен оның сарылы, шуылдағын әуені тіпті тарта түседі. Сарқырамаларға 
біз үнемі таң қалып қараймыз, олардың ішкі жан-дүниесінің қозғалысын түсінгіміз 
келеді. Атақты неміс философы Фридрих Ницшенің трактатындағы прагматик немесе 
лириктің көзқарасын келтірейін: «Біз сарқырамаға қарағанда мыңдаған бұралаңдар мен 
толқындар сынығынан еркіндік пен бостандықты көретін сияқтымыз: ал шын мәнінде 
мұндағы қажеттіліктің барлығы, әрбір қозғалыс математикалық жолмен есептелген бо-
луы мүмкін».

Суреттің артқы планында үш тау – Вера, Надежда, Любовь
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Көккөл сарқырамасы туралы В.В. Сапожников былай деп жазған: «... Cарқыраманың 
қуатты ағыны тасқа кеп соғылып жатқан жеріне дейін көтерілдім. Үстіңгі жаққа қарасаң 
– су тасқыны тура сенің үстіңе түсіп басыңды жұлып әкететіндей, бірақ та ол бұралаңдап 
барып ауада кесек тамшыларға бөлініп шашырайды да, біздің аяғымыздың астындағы 

тегістелген екі үлкен тасқа кеп соғылады. Тасқа соғылған су қайта жоғары секіреді және 
сол сәтте ауада қатып қалатын сияқты, мөлдір қанаттарын қағып жіберіп қиял-ғажайып 
кейіпкерге енеді, қайта төмен түседі... Олар бір сәтке ғана тынып қалады, желдің 
екпініне ілесіп көз алдыңда ғайып болады; оның артынан тағы да жаңа тамшылар пайда 
болады, олар ғайыпқа айналады, осылайша ертегідей болған үрдістің соңы жоқ, ақ елес 
болып басталатын судың гүрілі де, сарқырауы да, сыбырлауы да бір музыкаға еніп 
құлақ тұндыратын симфонияны құрайды. Бұған қарап отырғанда бәрін ұмытасың, 
бойыңда таң қалдыратын керемет көріністі тастап кететін күш қалмайды...».

Үкөктің оңтүстіктегі биік таулы қырқасы мен Бұқтырманың жоғарғы жағынан 
мәңгілік қар мен мұз басып жататын жартастары ғана қап-қара болып сәндерін бұзып 
тұратын биік шыңдардың тізбегі өтеді. Оңтүстік-батысқа қарай бағытталған, осы коор-
динаттардан Оңтүстік Алтай жоталарының негізгі биік магистральдары көрінеді. Та-
бын-Богдо-Ола бас шыңынан басталған жоталар биіктеген күйі шығысқа қарай жылжып, 
Моңғолия жаққа қарай беттейді. Осы жоталар Алтайдың оңтүстік-батыс таулар 
жүйесіндегі биік тізбектермен қалыптасқан ажыратылуы қиын тарамдар. Оның өстік 
сызығы Бұқтырма аңғарының оңтүстік жағынан өтеді, осы себепті де ол Оңтүстік Алтай 

Көккөл сарқырамасы
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жоталары деген атқа ие болуы мүмкін. Оның шыңдары Алтайдың қазіргі кездегі орталық 
жақта мұздықтарына кіреді. Айтпақшы, Алтайдың Қазақстандық бөлігінде жалпы саны 
139 мұздық саналған, олардың алып жатқан аумағы 80 шаршы километрге жетеді. 
Олардың ішіндегі ең ірісі Мұзтау тауының маңында топтасқан. 

Табын-Богдо-Ола Киелі тауларынынан бөлек тұрған Оңтүстік Алтай жоталарының 
Қазақстандық бөлігіндегі максималды биіктігі теңіз деңгейінен 3 500 және 3 790 метр 
биіктікте. Аспанда бір шөкім бұлт жоқ болып күн ашылған кезде көз алдыңда сұлулығына 
сөз жетпейтін, тау шыңдары мен құздарының әдемі көрінісі ашылады. Басы үшкір қар 
мен мұзға оранған шыңдар мен оның ажырамас бөлігіндей болып тізбектелген таулар 
бірінің артынан бірі шығып көз тартады. Оның алыста жатқан биік шыңы үнемі көкшіл 
тұманның астында жатады және Алтайға одан сайын қиял-ғажайып ертегі көрінісін 
береді. Орталық-Азия табиғатының ғажап көрінісін жүректе мәңгілікке сақтап алу үшін 
жоталардың кереметтілігін бір рет көрген жеткілікті.

Ең ҰЛЫ, Ең ӘДЕМІ...

Құз жартасты шыңдардан ұзын тілдерін жалаңдатқан қарлар сай-саланы жайпап 
отырып тундра белдеуіне дейін сүйретіліп жетеді. Олардың астында негізгі көлемі әр 
түрлі болып келетін биік тау көлдерінің тізбегі жатыр. Қарлар мен опырылған жартастардың 
арасынан шашылған тастар көрініп жатады, олардың кей жерлерінде ғана тундра 
өсімдіктері өседі. Солтүстік беткейде көбірек жататын мұз-қар өрісіне тап болған кезде 
олардың бетінен домалап өткен тастардың іздерін көруге болады. Тұнжырап, үнсіздік 
басып тұратын қатал таулар кейде мұз дәуіріндегі өлі немесе тіршіліксіз таулар сияқты. 
Дегенмен де, олардың өз өмірлері бар: үнемі бізге білінбейтін құлау процессі жүреді. 
Осында біраз уақыт тұра тұрып, бастарын қар шалған ұйықтап жатқан таудың ортасына 
құлақ түру керек, сонда ғана бірінің артынан бірі құлаған, домалаған тастардың дауысын 
естисің. Кейде, оларды біреу құлатып жүргендей әсер аласың. Бірақ та, Оңтүстік 
Алтайдың таулары қанша құлап жатса да, оңтүстік Алтай тауларының түзіліу процессі 

Мұзтауға барар жолда
Мұзтау көрінісі ашылатын ғибадат 
ету тасы немесе киелі тас
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әлі жүріп жатыр. Геологтардың зерттеуі 
бойынша тау жылына бірнеше сантиметрге 
өседі екен! 

Негізгі тау қырқасының аяқ жағында 
көбінесе тастар шашылып жатады, осының 
өзі таудың өсіп жатқанының куәсі: биік 
құз жартастан бөлініп кесек, ұсақ тастар 
құлап жатады, олардың өздерінің нақты 
шекаралары бар. Тас құлаған кезде құлақты 
тұндыратын дыбыс шығып, сондай қатты 
күшпен домалайды. Соңында біз жаңа 
пайда болған геологиялық хаосты көреміз. 

Қысқаша айтқанда, Кіші Көккөл 
өзенінің оң жағалауындағы суайрықтардың 
біріндегі ескі қоныстың маңында үлкен ке-
сек тас үйіндісі жатыр, мүк басқан таста-
рына қарап оның пайда болғанынан бері талай уақыттың өткенін бажайлауға болады. 
Қасиетті Мұзтау шыңына табынған сияқты, осы тасты да қасиетті-киелі санап, бұған 
табынып, тәж еткен деседі. 

Атақты саяхатшы Николай Рерих осы жерге келгенде осы тасқа отырып Мұзтаудың 
суретін салған екен-мыс. 

Тік беткейлердегі «ілініп» тұрған қарлар өздеріне назар аудартады, олар сырғып 
бара жатып, жол-жөнекей қатып қалған сияқты. Оларды сыртқа шығып тұрған жартастар 

Үлкен Көккөл өзенінің сол жақ 
жағалауында Вера, Надежда, Любовь 

атты үш тау бар

Мұзтау тауының шыңы, бейне бір Н. Рерихтің картинасындағыдай қар бұлтқа 
ұласып жатады
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немесе мықты жыралар қалай ұстап тұрғаны таң қалдырады. Немесе бірнеше метрлік 
қалыңдықтағы, ұзындығы бір шақырымдай үрленіп, кесектеліп қалған қарлар солтүстік 
беткейден созылып жатқан сияқты. Осының барлығы қайдағы бір қайғы әкелетіндей, 
жұмбақ. Жартастар, қарлар, аяқтың астында сырғанақтаған сүйір тастарда орнаған жым-
жырт тыныштықта көзге дұрыс көрінбейтін бас айналдыратын биіктікте тауқарғаның 
даусы естіледі. Алтайда сирек кездесетін және өте сақ құстар шыңдар мен құздардың 
басын айнала ұшып, ерекші бір батырлықпен қанаттарын құлаштай сермеп, аспанда 
қалықтап арбап жүргендей. 

Дүрбімен қарағанда олардың көкшіл қара жылтылдаған қауырсындары мен лимон 
сияқты ашық сары тұмсықтары көрінеді. Түстердің бұндай үйлесімі тауқарғаларға не 
үшін керек? Бұлар осы жердегі алыс Жерорта теңізінің альпі белдеуінің өкілдері болып 
табылады. Біздің өлкеде олар өте сирек кездеседі және бұл жаққа олар кездейсоқ келіп 
қалулары да мүмкін. Бұндай ұсақ-түйек деректермен сөзді көбейтіп те керегі жоқ 
сияқты, дегенмен осының барлығын байқамайтын болсақ өзімізді қинап, шаршап-
шалдығып биік шыңдарға шығып, етікті бір-біріне соғып неғып жүрміз? Әр сайға, таудың 
әр сілеміне бір қадам басқан сайын биік таулы табиғаттың тұңғыш жаратылғандай болған 
әлемінің ғажайып парағы ашылып отырады; бәрі «оңай» әрі «түсінікті» болған кезде ғана 
осының бәрін «қолмен ұстап, көзбен көрген» шындық екенін ұғасың... 

Осы биік таулардағы тастай қатқан тыныштықта, бір кезде құлаққа торғай сияқты 
шиқылдаған гималай құнақтектестері тобының ұшып келген даусы естіледі. Егер жолы 
болғыш адам болсаңыз Алтайдың Қазақстандық бөлігінде тым сирек кездесетін тау не-
месе сібір құнағын кездестіріп қалуыңыз мүмкін. Мүлдем жылтыр, көңілсіз күй сыйлай-
тын шашылған тастар мен жартастардың арасынан қияқ құрақтар немесе бөріжидек, 
алтай рауғашының жапырақтары желкілдейді... Ылғи тұман басып, сіркіреп жаңбыр 
жауып, суық жел соғып тұратын осы белдеуде ақырын ғана ысқырған дауыс еміс-еміс 
естіледі... Бұл – құйтақандай ғана болған алтай шақылдақтары. Адамдарды байқап 
қалып, басқа аңдарға «төтенше жағдай» туралы хабар таратып жатыр деген сөз. Жас 
шөп іздеген бұл шақылдақтар тастардың арасын тіміскілеп, тастан тасқа ыршып жеңіл 
жүреді. Шақылдақтар өте сақ: оларға аспаннан бүркіт «құлап түсуі» мүмкін немесе түлкі 

Сирек кадрлар: дөңтұмсық тұрпан
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кеп қалар. Осының барлығын бақылап, басқаларға жеткізіп отырады. Бұл міндетті 
әрқайсысы да атқара береді. Сондықтан да, бұл жерден білінбей өте шығу мүмкін емес. 
Жазда шөп қорын жинап алмаса, аңдар қыстан шықпай қалулары да мүмкін: олар жаз 
бойы тастардың арасынан шөп «шауып», алдымен оны кептіріп қояды, одан кейін 
тастың қасына шөпті жинайды. Өздеріңіз байқағандай, бұны бірінші ойлап тапқан адам 
емес, шақылдақ немесе шөп жинағыш тышқандар. 

Тегістелген құздар мен ойылған шеңберлер, жадағай тау бөктерінде үйіліп жатқан 
кесек тастар мен осындағы тоған асты немесе қар суынан пайда болған көлдер, барлығы 
да мұз дәуірінен қалған іздер.

Көлдер негізі үлкен емес, дөңгелек келген, диаметрі 100-200-300 метрдей болады. 
Еріген қар мен мұздақтардың суымен толығып тұратын ондағы су мөп-мөлдір. Онда 
су өсімдіктері өспейді, қандай да бір омыртқалы жануар болса да, көлдер қыста түбіне 
дейін қатып қалады. Сондықтан да, бұнда су шаяндар мен шаянтектес бүйіржүзгіштер, 
желбезекаяқтар, сүңгуір қоңыз, сушылқақтардан басқа тіршілік жоқ. Қыраттың аяқ 
жағына қарай кей жерлерде «шимайласқан» ұсақ өзендері бар батпақты жер кездеседі. 
Бұл еңістегі көлдер жотаның өстік сызығы бойымен қатар тізіліп, бір-біріне жалғасып 
жатады. Алтайда бұндай жерлерді «тас теңіздер» деп те атайды, өйткені олар «өткен 
дәуірдің заңдылығын сақтаған ландшафтар». Олар жүздеген жылдар бойы бір өзеннің 
бассейнінен екіншісіне өтетін өткел сияқты болған. Басын қар басқан шыңдардың аяқ 
жағында жатқан осы көлдерге кей-кейде қазір қорғауға алынған сирек кездесетін 
дөңтұмсықты тұрпан кеп ұя салады. Құстар өте сақ, оларды тек алыстан ғана көруге 
болады, дүрбімен ғана бақылайтын бұл «мырзалар» көңілдері түскен кезде қасынан 
барып көруге мүмкіндік береді. Бірақ та бұндай бақыт тым сирек бұйыруы да мүмкін. 

Теңіз деңгейінен 2000 метр биіктікте тундраның жасыл жабыны бітеді де, тік бет-
кейлер мен сайлардың астында қалың шоғырланған қарлары бар созылыңқы болып 
тіршіліксіз шашылып жатқан тастар басталады. Олардың астыңғы жағында осы қардан 
нәр алып ағып жатқан көптеген өзендер, кәдімгі кішкентай тоғандар, көлдер бар. Солар 
кей жерлерде кішкентай, кей жерлерде тіпті үлкен аумақты алып таудағы батпақтарды 
құрап жатыр. 

Тундраның аласа шөптері осы биікте бұталарға орын бере бастайды, қатқақ пен 
желден әбден ығыры шыққан алғашқы алба-жұлба ергежейлі қарағайлар мен самырсын-
дар кездесе бастайды. Ағаштарға қарасаң өздеріне мүлдем бөтен басқа әлемге түскен 
сияқты, үрпиген түрлері бір нәрседен қорқып тұрған сияқты, олардың бұтақтары тіпті 
сиықсыз, сыртқы келбеттері жалау тәрізді желдің ығына қарай бір жағына ғана өскен. 

Қазіргі күнде тундрадан аю, елік, марал, бұланды кездестіруге болады. Адам жоқ, 
альпі өсімдіктері мол өскен мына биік таулы аймақта аңдар еркін жайылып, шыбындап 
жүр. Кейде осы жаққа тұяқты жануарларды, суырлар мен ұларды аулау үшін барыс 
келеді. 

Жан-жақты қоршаған маужыраған таулар, жансыз тастар, көңілсіз тундра өсімдіктері 
мен толық тыныштыққа мойынсұнған табиғат үшін бұл әдеттегі жағдай сияқты емес. 
Маужыраған ұйқыдағы табиғатты кейде қатқан қардың күрсінісі, сыбдыр қаққан 
бұлақтардың үні немесе тундра шілдерінің қарқылы мен алтай ұларының ысқырығы, 
гималай құнақтектестерінің дауысы бұзады. Осы күнге дейін орнитологтар толық зерттеп 
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болмаған қанаттары ақшылдау келетін қою қызыл түсті сібір құнақтектестері кей жыл-
дары осында ұя салады. 

Таудың биігін көбінесе атбасты торғай, қара бас шақшақ пен қызыл мойын бұлбұлдар 
мекендейді. Кейде жерде жайылып жатқан жатаған балқарағай арасынан алабұлбұл 
атып шығады: ұш жағы қара таспадай болған қоңыр құйрығын бұлғаңдатып ақырын 
«жөтеліп» міндетті түрде «шақырылмай келген қонақтарды» жақтырмағанын білдіреді, 
сосын аяқ астынан білдірмей бұталардың арасына зып етіп кіріп, жоқ болады. Тундраға 
сыналай кіріп жатқан тастардың арасынан кейде сұр суырдың ысқырғаны естіліп қалады. 
Бұл жақта суырлардың саны да біршама өсіп қалған. 

Бұндағы өмір сүру жағдайы біршама өзгеше: жазда алуан түсті гүлдер гүл жарады, 
бұлақтар мен өзендер шуылдайды, құстардың шырылдаған дауысы жиі естіледі және 
аюмен, маралмен, еліктермен де жиі кездесуге болады. 

Созылып жатқан жотаның осы белдеуін экологиялық алуан түрлі топтар мен 
түрлердің басы қосылған ақшыл түсті гүл ататын өсімдіктердің нағыз патшалығы десе 
де болады. Ылғи жел соғып тұратын топырақ қабаты жұқарақ келетін оңтүстік беткейде 
екпе шалғын, бұлдырық оты және басқа да ылғалды қажет етпейтін өсімдіктер өседі: 
кей жерлерде дөңгелек жапырақты қайыңдар мен көктеректер топталып өсіп тұр. Тіпті 
жаздың шыжыған дін ортасында да осы жақ салқын болады. Бұл жердің ауасымен дем 
алмайсың, қайнардың суын ішкендей жұтасың. Аспан ашық болып күн ашылып тұрғанның 
өзінде қайдан келгені белгісіз аяқ астынан бұлт пайда болады да күннің көзін көлегелейді, 
биік таудың басынан төмен қарай тұман түседі де сонымен бірге жаңбыр жауа бастай-
ды. Кей-кездері жаңбырдың арты қарға ұласуы мүмкін, альпі шалғыны жайылған 
гүлденген кілемге ақ мамықтар жапалақтай бастайды. Бұл әлем тым тез өзгереді: бір-екі 
сағаттан соң қардың ізі де қалмайды, тек жайқалып тұрған гүлдердің күлтесінде 
мөлдіреген шық қалады, жадырап ашылған күннің көзіне күлімдей қараған гүлдер 
баяғыдай сызыла қарайды. 

Альпі шалғындарынан төмен белдеуде біршама үлкен аумақты ергежейлі немесе 
поляр қайыңдары мен жатаған балқарағайлар алып жатыр, бұлақтардың қасындағы мо-
рен шұңқырларында бойлары аласа поляр көктеректері өседі. Олар қатып жатқан 
мұздардың шетінде, батпақты жерлерде, суы мұздай жыландай иретіліп жылтылдап 
әрең ағып жатқан бұлақтардың шетіне өседі. 

Биік таулардағы көлдер Қазақстан үшін сирек кездесетін түр болып табылатын 
дөңтұмсық тұрпандар үшін таптырмайтын мекен. Тұмсығы қызыл ірі қара үйректер 
адамдардың жоқтығына көз жеткізгесін осы жақта балапандарын өсіріп жатыр. 
Тұрпандар қызыл кітапқа енген құс. Жағалаулары батпақты келетін көл шұңқырларынан 
жердегі жыртқыштар балапандарға жете алмайды. Бұл жерлер құстың сирек кездесетін 
түрі осы тұрпандар үшін тұрақ тапқан соңғы мекендері шығар. 

Орман белдеуінен жоғарғы жақтағы өзендерде Алтайға жерсіндірілген еуропалық 
ақ күзендер бар. Осы биіктіктегі орналасқан өзендерде, таудың басынан шығып жатқан 
бастаулар мен өзендерде әдеттегідей балық жоқ. Шамалауымша бұл жыртқыштар басқа 
омыртқалы жануарлармен қоректенетін сияқты. 

Ергежейлі қайыңдар массиві жапқан беткей мен тегістеу келетін телімдерде жану-
арлар аз «қоныстанған», бұл жақтан тек құстардың бірнеше түрін кездестіруге болады. 
Олардың көбі Шығыс Сібір өкілдері: қазыл мойын-бұлбұл, қоңыр сарықас; Поляр 
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табиғатына тән құстар: ақ кекілік, поляр сары торғайы, кәдімгі шекілдек. Еуразияның 
басқа өңірлерінің өкілдері: шымшық, арай сарықас, сұр сандуғаш, тау маңқасы және тау 
жадырағы... Тақыр шыңдар мен жартастың күн түсетін беткейіне сібір ешкілері, тоқал 
бұғылар шығып жайылады. Ірі кеміргіштерден бұнда сұр суыр мен алтай шақылдағы жиі 
кездеседі. Жартасты шыңдар мен шашылған тастақ, тік құзды жерлерде алтай ұлары 
мен тундра шілі мекендейді. Сирей өскен қарағай мен балқарағай, жатаған балқарағай, 
қайың ағаштарының, тас үйінділерінің арасынан ақшыл сары үлкен және қызылбел 
отқұйрықты торғайлар өмір сүреді. 

Сирек орманмен аралас альпі шалғынынан төменіректе, теңіз деңгейінен 2 000-нан 
2 400 метрге дейінгі биіктікте субальпілік қалың шалғын басталады. Мұндағы шөптердің 
биіктігі көбінесе адам бойынан асады. Күн аптап ыстық болғанда, әсіресе жаңбырдың 
алдында шөптерден бу жақсы шығады, джунглидегі сияқты ауа тарылады; денені 
жабысқақ тер басады, жоғары қарай таза ауаға тез шығуға асығасың. Бір кезде жақын 
жатқан қарлардың лебі ескен жел соғады. Осы шалғындардан жоғары қарай тундраға 
дейін ана жер, мына жерде жалғыз шошайып, желдің өтінде биік қарағайлар, балқарағайлар 
өсіп тұр, олардан сәл төмен жоталардың беткейі жаппай ғасырлық тайгаға оранған. 
Оның өз бояуы, өз әуені бар. 

Оңтүстік Алтай жоталарының қаладан да, жолдардан алыс болғандығы оларды 
адамдардың табиғатты құртуынан сақтап қалды. Осындағы бүкіл табиғи-тарихи қоржын 
– флора мен фауна, жер бедері барлығы жақсы сақталды. Бұл оның өзіне тартатын 
«көзірі». Өркениеттің құрығы жетпеген табиғат қазіргі уақытта аса құнды экзотика 
сияқты бағаланады және кез-келген өңірдің мақтанышы болмақ. Мұндай орындар жыл 
сайын жер бетінде барған сайын азайып бара жатыр. 

Алтайдың оңтүстік бөлігі батыс бөлігі немесе Кенді Алтайға қарағанда тұтастай 
қылқан жапырақты орманмен қапталған. Осы жоталарда ағаштардың күңгіртжапырақты 
түрі аздаған аумақты алып жатыр. Оңтүстік Алтайға ашықжапырақты орман тән екені 
көрініп тұр. Ағаштардың арасы біршама ашық келеді де орманның астыңғы жағын алып 

Солтүстіктен Зайсан қазаншұңқырының құла даласын шектеп тұрған Күршім 
жотасының бөктері
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жатқан бұталар мен шөптерге күннің сәулесі жақсы түседі. Сыртынан қарағанда 
ағаштардың арасы ашық, жүруге оңай болып көрінгенімен ол жерлерден өту қиындық 
тудырады. Осында да бүкіл Оңтүстік Алтайдағы сияқты жапырақты орман аяқталған 
соң самырсын мен қарағай немесе сібір балқарағайы, кәдімгі шырша аралас қайың, 
көктерек, шетен, сосын Алтайға тән бұталар: алтай және татар үшқаты, итмұрын, ырғай, 
мойыл, бүрген, қара және қызыл қарақат, таңқурай мен басқа да бұталарға жалғасады. 
Өзендердің маңайында қылқанжапырақты ағаштар, самырсындармен аралас лавр 
жапырақты теректер жиі кездеседі. Оңтүстік Алтай жоталарының тайгасында елуден 
астам сүтқоректілер түрі мекендейді. Олардың ішінде көп танымалдары, бірінші кезек-
те ірі, салмақты келетіні әрине – бұлан, марал, елік, тау ешкісі – теке, тоқал бұғы, 
жабайы қабан, қоңыр аю; мамық жүнді аңдар: түлкі, қасқыр, бұлғын, өзен кәмшаты, 
қаракүзен, сарыкүзен, құну, сілеусін, тиін, қоян... Құстардан: саңырау құр, кәдімгі құр, 
шіл. Тайгада өмірлері ағаш-талға тікелей байланысты құстар өмір сүреді: бырылдақ 
торғайдың, шымшықтың, тоқылдақтың, сарықас торғайдың бірнеше түрі, сонымен қатар 
сары үрпек шымшық, сұр және сібір шыбыншы торғайы, алабұлбұл, қызыл мойын бұлбұл; 
кішкентай құнақтектестерден – бозшымшықтың екі түрі, сұр және кәдімгі, ақ басты 
пайызторғай, қызылқұнақ, сібір құралайы және әзірге сирек кездесетін, бірақ жылдам 
өсіп келе жатқан көктене, сарышымшық, ементұмсық; қарға тектестерден – қара қарға, 
сұр қарға, жорғаторғай, абдырақ, сауысқан.  

Жапалақ-үкілерге, ірі жапалаққа, құлақты жапалаққа, жүнбалақ байғызға, өте сирек 
кездесетін байғызшаға және қаршығареңді жапалаққа ерекше қызығушылық туып отыр. 
Күндізгі жыртқыштардан кездесетіндері: ителгі, кәдімгі кұйкентай, қыран бүркіт, 
қарақұс, қаршыға, қырғи. 

Оңтүстік Алтайдың жоталарынан (3 483 метр) оңтүстік-батысқа қарай тармақталып 
екі шымшуыр сияқты болып Тарбағатай және Сарымсақты жоталары кетіп жатыр, соңғы 
жоталарды Нарым жалғастырып жатыр. Алтайдың осы тұсындағы оңтүстікке қарай 
керіліп жатқан ең маңызды жоталардың бірі – Күршім жоталары; оның оңтүстік 
жағындағы жайпақтау солтүстікке қарай созылған тармағын Зайсанның шөл даласы 
ұстап қалады. Сондықтан да, оңтүстікке қарай орналасқан сусыз шөл даланы осы кедергі 
жота ұстап тұр, сонымен қатар оңтүстік-шығыста орналасқан Азу-Тау жоталары 
Марқакөл мен Зайсан ойпатын бөліп жатыр. Осы таудың шөлді шұңқырға қарап жатқан 
сілемдері күннің ыстығына күйіп кеткен; онда орман өсімдіктері жоқ және шөбі де сон-
дай қалың емес. Жоталардың сілемдері Алтай таулары сияқты таң қалдыра алмайды.

КАТоН-ҚАРАҒАй ТАБИҒИ ПАРКІ

Тарихи табиғи келбетін әлі жоғалтпаған табиғаттың биологиялық әртүрлі ландшаф-
тын сақтап қалудың геосаяси қажеттілікке байланысты артып келе жатқан барлық өзекті 
мәселелері Алтай территориясы ретінде Оңтүстік Алтайда трансшекаралық ұлттық парк 
құру туралы ғылыми ойға жетеледі. Трансшекаралық аумақты алып жатқан парктің 
құрамын Ресейдің, Моңғолияның және Қытайдың да жері кіреді. Алтайдың бұл бөлігі 
ғаламшардағы 200 географиялық пункттердің арасындағы Жер бетіндегі өте құнды 
тектік қоры парк болып танылды. Оның функционалдық мәртбесінің негізгі бөлігі тек 
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қана осы өңірдің бірегей табиғатын сақтап қалу ғана емес, парк аумағында ұлттық 
мәдениетті жаңғыртуға бағытталған дәстүрлі шаруашылық жұмыстарды, жергілікті 
маңызы бар кәсіпті, әсіресе өсіп келе жатқан буынның экологиялық менталитетін дамы-
ту болып табылады. Парктің ғылыми-ағартушылық жұмыстарының маңызды 
бағыттарының бірі – өңірдің экономикасын және осы саладағы жергілікті халықты 
жұмыспен қамти отырып, әртүрлі деңгейдегі экотуризмді дамыту. Алдын ала әзірленген 
жобаның негізінде 2001 жылы 17 шілдеде ХХІ ғасырдағы елеулі оқиға «ақ түйенің 
қарны жарылған күн болды», Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Катон-Қарағай 
мемлекеттік ұлттық паркін құру туралы» Қаулысы шықты. Жеңістің туы желбіреген бұл 
күн өлкеміздің тамаша табиғатын сақтап қалу жолында жасаған үкіметтің жердің 
болашағын қамқорлыққа алу туралы шешім қабылдаған күні болды. 

Бақтың біздің облыс бойынша анықталған аумағы Бұқтырма өзенінің жоғарғы және 
орта бойындағы таулы-аңғарлы ландшафты, Қалба өзенінің басталатын тұсы мен Қара 
Ертіске және Ресей территориясындағы Қатын өзені бассейніне тиесілі Тихая өзендері 
қосылатын аумақты қамтып жатыр. 

Оның аумағында ұзындығы бойынша ең көлемді болып саналатын Оңтүстік Алтай 
жоталары мен осыларға ұштасқан батысқа қарай орналасқан Сарымсақты, Оңтүстік 
Алтайлық Тарбағатай, сонымен қоса Листвяға жатыр; Мұзтау тауымен аты шыққан 
Қатын Альпісі сілемдері де осында кіреді. Таңдалып алынған осы аумаққа ерекше 
сұлулық сыйлап тұрған тұсы Алтай тауларының жүйесіндегі кең тау аралық аңғарлар 
және жергілікті жер бедерлерінің күрделілігі. Бастысы «Жердің алтын өсі» өтетін жер 
Нарым-Бұқтырма және ұзындығы 25 шақырым, ені 5-тен 20 шақырымға дейін жететін 
Қарақаба ойпатындағы биік таулы аңғары. Оның аумағы сондай үлкен емес, өсімдік 
әлемінің құрамы бойынша ерекше бай және орналасқан жері сұлулығы бойынша бірінші 
орыннан түспейді. Бұл жер тап-таза суы мөлдіреп толып тұрған шұңқырлар мен 
тектоникалық орларға өте бай. Міне осылар барлық дерлік бақтың аумағында шашырап 

Оңтүстік Алтайдың сирек кездесетін реликтілік өсімдіктері ― ірі гүлді және 
кәдімгі кебістер
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жатқан – үлкені бар, кішісі бар тау көлдері. Олардың жалпы саны шамамен төрт жүзге 
жуық. Олардың барлығы да теңіз деңгейінен екі мың, тіпті кей жерлерде де одан да 
биікте тайга және альпі белдеуінде орналасқан. Оңтүстік Алтай жоталарының мойнындағы 
көк түсті ең үлкен інжу моншақтары – Бұқтырма, Үлкен Рахман, Язевое, Черновое және 
Маралды, олардың өткендері мұз дәуірімен байланысты.  

Егер Нарым-Бұқтырма аңғарынан бастары қар мен мұзбен ағарған тау шыңдарына 
қарай көтерілу керек болса ең алдымен әртүрлі шөптері қаулап өскен бұталардың тұтасқан 
ортасынан өтіп, қайыңдар мен қарағайлардың арасынан жүру керек, сосын – аралас 
күңгіртжапырақты шырша, самырсын, қарағайы қалың орманнан асасың, одан жоғары 
субальпілік және альпілік шалғына тап боласың. Олардың арғы жағында биік таудың 
тундрасы жатыр; тау шыңына жақындаған сайын алдыңнан Алтай жаратылғаннан бері 
ұзақ уақыт бойы құлау салдарынан пайда болған, жастары 60 миллион жылдан асып 
кеткен, жайылып жатқан шашыраңқы тастар шығады. Жел, күн, боран мен аяз, жаңбыр 
мен жердің сілкінісі сияқты табиғи құбылыстар әсерімен жабайы табиғаттың сұлу да, 
көркем ландшафты қалыптасқан. Егер кімде кім өте үлкен аумақты алып жатқан биік 
таудағы соқпақ жолдармен жүріп өтсе, соның жүрегінде табиғаттың ғаламат күшіне таң 
қалу сезімі қалады. 

Парктің аумағы шамамен 6,5 мың гектар жерді алып жатыр. Ұлттық бақтың 
мәртебеміне сәйкес бақтың территориясы қорық аймағы, тапсырыс аймағы, демалыс 
және туризм аймағы болып бөлінеді. Кей жерлерінде дәстүрлі шаруашылық жұмыстары 
жүргізіледі. 

Алтай мен оның Қазақстандық бөлігі тура Еуразиялық континенттің дәл ортасында 
орналасуына байланысты, ол жерде әртүрлі ландшафт кездеседі. Әрине, мұнда континенттің 
әр тарабынан – Қиыр Шығыс пен Сібірден, жоғары ендіктегі тундрадан, Тибеттің биік 
тауындағы шөлден, Моңғолия даласынан, Еуропа ормандарынан, Орталық Қазақстан 
мен Орта Азияның далалары және шөл ландшафттарына, сонымен қатар Жерорта теңізі 
жағалауы мен Тянь-Шаньнің таулы жоталарына тән өсімдіктер мен жануарлардың 
көптеген түрі кездеседі. Ұлттық парк қызметкерлерінің мұқият жүргізген зерттеулерінен 
соң, осында жалпы саны: биік өсімдіктердің 600-ге жуық түрі, қосмекенділердің 3 түрі, 
бауырымен жорғалаушылардың 6 түрі, құстардың 278 түрі және 70-ке жуық 
сүтқоректілердің түрі анықталған. Парктің флорасы мен фаунасын тарихтан қалған 
«қонақтардың» көптеген түрі толықтырып тұр. Болашақта өлкенің тарихы мен онда 
тұрғындар туралы маңызды да, өте қызықты жаңалықтардың үнемі ашылып тұратынына 
мен сенемін. Өте бай биоалуантүрлік пен әртүрлі экологиялық тамаша бұрында, қазіргі 
күнде де отандық болсын, тіпті алыс шет елдік болсын зерттеушілердің қызығушылығын 
тудырып отыр. Ұзындығы 105 км болатын шекарада іргелес жатқан ортақ аумақты алып 
отырған Катон-Қарағай мемлекеттік паркі мен Ресейдің Қатын биосфералық қорығы 
алдағы уақытта бірлескен ғылыми жұмыстар жүргізуді жоспарлап отыр. 

Алуан түрлі ландшафтық аумақта айқын үйлесім тапқан Алтайдағы ең биік, теңіз 
деңгейінен 4 506 метр биіктікте орналасқан Мұзтау бастаған тау жоталары, осы өлкеге 
көптеген ғалым-табиғат зерттеушілерін, натуралист-фотографтарды, геологтарды, этно-
графтарды және басқа да зерттеушілерді, сонымен қоса барлық бағыттағы туристерді 
тартып отыр. Өткен ғасырларда әлемге аты танылған көптеген зерттеушілердің де 
өздерінің тарихи зерттеулерінде осы өлке туралы естеліктер қалдыруы тегін емес. 
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Тарихи ескерткіштер бұл территорияға ерекше мәртебе беріп тұр. 
Олардың ішінде Қазақстан, Ресей, Моңғолия мен Қытайдың террито риясындағы 

шартты шекарада орналасқан, Қазақстанның археологиялық ескерткіш терінің нағыз сенса-
циясы болған Берел қорымы. Киелі жерде ежелгі көшпенділер этностарының материалдық 
мәдениеті қаз-қалпында сақталған. 

Қазақстандық Алтайдағы, оның ішінде оңтүстік бөлігіндегі тамаша табиғатты сақтауға 
бағытталған біздің үкіметтің жасаған маңызды қадамы әлем бойынша қолдауға ие болды. 
Бұл қадам Шығыс Қазақстанның ғана емес, бүкіл респуб ликамыздың абыройын арттыруға 
ықпал етті. 

Ата-бабаларымыздан қалған кең-байтақ жеріміз бен табиғи мұраны сауатты сақтап 
қалу мәселесі бұл күнде шешімін тапты. Уақыт өткен сайын жақсы сақталған табиғаттың 
құны арта түсетіні баршамызға аян. Орманды аяусыз кесіп, табиғатты құртуға дайын 
тұратын дағдылары әлі де қалмаған талай әлеуетті қарсыластардың жолын кесу үшін 
қорықшылар рейдке шығып, топ-тобымен кезекшілік атқарады. Аумақты күзету үшін 
бригадалық күзет болып жұмыс істейді, өйткені браконьерлер мен әртүрлі сипаттағы заң 
бұзушыларды ұстауда топтасып жүру тиімді. Ұлттық бақтың мемлекеттік инспекторларының 
саны 330 адамнан асты. 

Әрине, осында мекендеп жатқан ірі және сирек кездесетін жануарлардың саны 
қазіргі күнде артып отыр, осының өзі мына заманда табиғаттың аздап та болсын сақталып, 
қорғалып жатқаны көңілге қуаныш сыйлайды. Жаңадан ашылған, әлі де жас бақ болашақта 
тек еліміздің шығысының ғана емес, бүкіл Қазақстанның мақтанышына айналады.

АЛТАй ҚАРЛАРЫНЫң ЭТЮДЫ 

Оңтүстік Алтай – қары қалың өлке. Оның бойындағы ендік пен бойлықта суықтың 
біріншілік полюсы жатыр. Бұл Қазақстандағы ең суық жер. Қытай мен екі ортаны бөліп 
тұрған шекара аумағындағы Қаба өзені 
аңғарында орналасқан Шығысқазақстанның 
«Верхоянскісі» шағын Орловка кентінде 
«суық полюсы» жатыр. Қыста ауаның тем-
пературасы кейде минус 50-55 граудсқа 
дейін төмендейді. Ал боран соққанда, 
тоқтамастан апталап тұрып алады. 
Солтүстіктің ұзақ, әрі қатал қысына эски-
мостар қардың қалың-жұқалығы мен 
келбетіне қарай елу шақты ат қойған. 
Қыстың табиғатын бейнелеуге арналған 
осындай кең ауқымдағы білім орталық-
азиялық халықтарда жоқ. Бірақ орманы 
мен тау жоталары, өзендері мен қалың 
қары үйлесім тапқан табиғат сұлулығын 
бізге Алтай қысы бере алды. Бір қызығы, 
мысалы жел жоқ болып тынып тұрған кез-

Сарнауық торғай
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де қар тырбиған ағаштар мен томарлардың 
өзіне ертегідей сұлулық ұсынып, теп-тегіс 
болып түседі... Қардың қалыңдығы бір 
жарым – екі метрге дейін басып қалса да, 
қазан айында ескі қардың бетінде қалған 
аңшының шаңғысының ізі, бұлғынның та-
баны, түлкінің немесе маралдардың ескі 
іздері қыстың ортасына дейін, кейде одан 
да көп уақыт сақталып қалады. Табиғаттың 
сирек кездесетін бұл құбылысына таң 
қалмасқа шара жоқ, жел жоқ жерде жауған 

қардың біркелкі болып түсетіні соншалық, егер жел тұрмаса астындағы «суреттерді» 
қаз-қалпында көшіріп, оны қардың үстіңгі қабатына басып шығарып отырады екен. 

Қыста тайгамен жүру – ол керемет сезім: тайганың кіп-кішкентай құсы – шырша 
қайшыауызының шағып тастаған шырша түйіндерінің қабықтарын байқайсың немесе 

Қар белден келеді және одан да 
жоғары

Барылдауық - қара және сары шымшық

Шырша қайшыауызының аталығы
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ағаштардың арасынан жүгіріп тиіннің іздерін көресің; ақкістер мен құнудың қосарланған 
іздері де жатады... 

Бораннан соң тайга ақ мамықтай сиқырлы қарға оранады. Жел жоқ кезде қар сон-
дай борпылдақ, жұмсақ болып түседі, шаңғымен жүргеннің өзінде қарға тізеден келген-
ше батасың. Сондықтан да, Оңтүстік 
Алтайдың тауларында, оның орман 
түкпірінде көзге шағылысқан әппақ 
қарларының арасынан жел ұшырып аршып 
тастаған қара жерлерді көрмейсің... Бұнда 
қысқы орман ертегісі өмір сүреді: зор 
балқарағай мен кәрі қарағай, биік шырша-
лар мен самырсын ағаштарының арасында 
мына әлемге бөтен қиял-ғажайып ертегісінің 
кейіпкерлері сияқты болып – аңдар мен 
құстар, адамдар мен пұттар, ергежейлілер 
мен дәулер жүреді... Жылдың осы 
мезгілінде әрбір томар да, тас та, сенің 
достарыңның иығына құлап түскен ағаш та 
барлығы танымастай болып өзгереді.

Осы кезде томардың өзі сұлуланып 
шыға келеді: «бойшаң» және ақ папахты 
бас киімімен мен әппақ сәнді киімі бар. 

Алтай қысы

Ақ қоян
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Қар жауғанға дейін бұжыр-бұжыр болып 
діңнен сорайып шығып, иіліп тұрған 
бұтақтарға қазір ұлпа қар «құс» сияқты 
қонып, тіпті ажарын ашып тұр. 

Айналаның барлығы осындай көркем, 
қандай да бір өз алдына сорайып шығып 
тұрған ағаш саңырауқұлақтың басы сияқты 
қардан «бөрік» киіп алыпты. Шыршалар 
да, балқарағайлар да, жас ағаштар мен 
саңырауқұлақтай болып шашылған томар-
лар да – барлығы бүкіл орман қардың ал-
дында бас иіп тұр. Күртік қардың астында 
сылдырап ағып жатқан бұлақтардың 
жағасында күміс орамалы төгіліп, ауыр 
қардың салмағынан иіле түскен ақ қайың 
тұр... 

Осылайша шексіз жалғаса береді. 
Фантастикалық кейіпкерлер қадам басқан 
сайын таңғалдырып отырады, қысқы ор-
ман аңдар мен құстардың, қиял-ғажайып 
ертегі кейіпкерлерінің мекені болып қала 
бермек. Еш нәрсемен де салыстыруға 
келмейтін, алтайдың тамаша қысы осын-
дай. Ал жоталардың сілемдері далаға 
дейін созылып жатқан жердегі бораны 
ұлып тұратын көрініс ол мүлде басқа әлем. 
Оңтүстік Алтайдың қарларын – басқа 
ғаламшар әлемі десе де болады. Оның 
жатып қалған, тоң болып қатып қалған 
қарының бетімен шаңғымен сырғанағанда 
олар ән салып тұратындай дауыс естіледі, 
әсіресе күн жылынар кезде немесе 
боранның алдында ерекше әуен шығады. 
Қысқы орман шынымен де «Ақ ғажайыптар 
әлемі» болып шыға келеді. 

Алтайдың ұзаққа созылатын, ертегідей 
әдемі қысқы көрінісі мен жеке суреттерін 
осында болып көрмеген адамға елестету 
қиындық тудыратын шығар, ал енді Алтай 
қысын мүлде білмейтін адам «Барлығы да 
жақсы, бырақ ойдан шығарылған» дей са-
луы да ғажап емес... 

Ағарып атқан ақ таңда, алтындай 
жарқыраған түсте шеті жоқ орманды 

Алтай бұлғыны

Орман, немесе жалбырбалақ байғыз

Сарыкүзен
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аралаған, ашық күлгін түсті көкжиекке батып бара жатқан тұнжыраған тау шыңына 
шыққан адам ғана осының барлығына келіседі, өзі де бастан кешіргендерін қосқысы 
келеді. Менімен әңгімелесіп отырған адам жаңа туып келе жатқан күннің алуан түрге 
боялған түсін көрсе, күн батқан кездегі тау шыңдарының қалай қызаратынын, қараңғылыққа 
сіңіп бара жатқан аспанның, қардың қалай ойнақшып жауғанын көрсе менімен келісер 
еді, тіпті «Ия барлығы да осылай, одан да сұлу, одан да көркем...» деп айтар еді. 

Кешке қарай табиғат тұнжырай бастайды: ауа осы кезде қоюлана түседі, аяздың 
астында тұрған таулар соқыр тұманға оранып алып жоқ болып кетеді. Осы кезде ең биік 
шыңдар алқызыл түске боялады да, суық оттың жалынына оралады, ұлпа қарлар омбы 
қардың арасына сіңіп жоқ болады... 

Күн сәл қарая бастаған кезде біресе алқызыл, біресе қызыл түске боялады... 
Шыңдардың басы осы кезде жебенің қанға боялған ұшы сияқты қып-қызыл болады. 
Аспанның оты осы жерде өшеді де, ізім-ғайым жоғалады. Осы кезде қараңғылық тіпті 
қоюлана түседі. Сәл алыс жер көрінбей қалады, ағаштардың сұлбасы да қараңғылыққа 
сіңіп кетеді. Қараңғылықтың арасынан да кейде көз үйренген кезде ағаштардың тіпті 
қап-қара болған сұлбасы байқалады. Орман біртіндеп суық, көк түсті қараңғылыққа 
еніп, енді түсіп келе жатқан түннің құшағына кіріп, маужырап ұйқыға кетеді. Жоталардағы 
орманның үстінде өлі тыныштық орнайды. Ауа денені тітіркендіреді... Алыстан аңшының 
ормандағы түнейтін орнына қарай сырғып келе жатқан шаңғысының қар бетіндегі 
сықырлаған дауысы құлаққа келеді. Аңшылардың ағаштан жасалған қабырғалары неше 
жылдан бері түтінге ысталған, аң терілері мен майларын кептіру үшін тұздап-тұздап 
қабырға ілген соң жабысқақ болып қалған, жарығы әзер көрініп тұрған үйіне қарай аңдар 
салған жолмен жүріп келе жатыр. 

Тайгадағы қас қарайған шақ
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Орман қою көк түске енеді де, қара көлеңкелер шыршалар мен қарағайлардың кең 
етектеріне, балқарағайдың қына басқан аяғының астына тығылады. Қараңғылық қоюлана 
түсіп жан-жағына жайылады: орман танымастай болып өзгереді... Осындай кезде тау-
лар да тыныш, бір сыр бүгіп тұрғандай; олар осыдан миллион жылдар бұрын әлі адам 
аяғы жетпеген, адам дауысы естілмеген уақыттағы сияқты жым-жырт; табиғат бір де бір 
өлең жолын білмейтін. Қасиетті жерге ғашық болған адамның бақыттан шыққан көз 
жасы осы жерге тамбай тұрып та, бұл әлем дәл осылай болған. 

Күн асып түскен таудың арғы бетінде жарықтың бұлыңғыр сәулесі әлі де сығыраяды. 
Балқытылған мыстай нұрын шашып, үшкір басы қайқы қылыштай жарты ай да көрінді. 
Тыныштықты үркітіп алмайын дегендей ақырын ғана көтерілген ай қараңғылықта соқыр 
болып қалған тау жоталарына жарық шашады. Ай сәулесін бірінші болып тау шыңдары 
қарсы алады: ондағы қар айдың жарығын күшейте түседі, сосын бірінен кейін бірі 
көздерін жыпылықтатып жарық жұлдыздар пайда бола бастайды. Жанарынан ұшқын 
атқан жұлдыздар түні бойы аспан аясында баяу қозғалып қалықтап, қара орманның 
тұңғиығына мұқият қарап, тың тыңдап жүреді.       

Аязға әбден шыныққан ай, қарды то-
сып, ұйықтап жатқан  орманның үстімен 
жалғыз қыдырып жүр. Оның пышақтай 
өткір жүзінен тараған жарығы әлемге ша-
шырап түседі.   

Балқарағайлардың астыңғы жағында 
қос сызықпен қатарланып шаңғының ізі 
өткен, көк шыршалардың астында аюлар-
мен бірге аяз да ұйықтап жатыр. 
Жоталардың үстіне қалықтап шыққан 
айдың нұры олжа іздеп тіміскіленіп 
жүргендей әрбір ағашты, әрбір жартасты, 
тесік-тесіктің барлығын аралап жүр.      

Орманның қысқы түнінен асқан 
сиқырлы әлем жоқ шығар, осының 
барлығын өзіңмен өзің, жалғыз шаршап-
шалдығып, сондай сұсты, қатал, қар басып 
қалған дәудей ағаштардың арасында 
ақырын сырғанап келе жатқанда сезінесің. 
Шаңғының жолы жабайы әлемнің арасы-
нан, әлі ешкімге айтылмаған ертегі әлеміне 
қарай тартатындай; осы уақыт ішінде қар 
бір тоқтамастан ән салып, сықырлап, 
шағымданып тұр... Жалғыздықпен аса 

құпиялы таңғажайып әлемге үйлесе түсіп, алыстан, қараңғы  орман төрінен орман 
байғызының сұңқылдаған көңілсіз дауысы естіледі. Байғыздың сұңқылы орманды 
тұмшалап басып тұрған тыныштықты пышақпен тіліп жібергендей әсер қалдырады...   

Оның кеудесінен сұңқылдай шыққан дауысын естігенде көз алдыңа жоталардың 
ең басындағы шөгіндідегі жығылған ағаштар мен кесек қарлардың астында, жеңіл 

Сіз білеСіз бе:
Атмосфераның ең астыңғы қабаты 
– тропосфераның температурасының 
бір қалыпта тұратыны таңғаларлық 
жағдай. Бірақ жоғарылай берген сай-
ын әр шақырымда ауаның темпера-
турасы орташа алғанда 6,5 градусқа 
төмендей бастайды, осылайша 11 
км созылады. Атмосфераның үстіңгі 
қабатындағы ауа температурасы -70 
градусқа дейін төмен. Сондықтан 
да, тау шыңдары үнемі қар мен мұз 
жамылып  тұрады.  20 км асқан соң 
температура көтеріледі де, 47 км 
биіктікке жеткенде -40-50 градусқа 
дейін төмендейді. 90 км асқан соң  
Жерді ғарыштық суықтан  қорғап  
тұратын термосфера басталады.  130 
км биіктікте ол +100 градусқа дейін 
ысып-қызиды да, 500 км биіктікке 
дейін осы температура сақталады.
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жемтік іздеген көзі өткір жылмаң қаққан бұлғын, сынаптай сырғыған сарыкүзен 
елестейді. Міне, ай нұрына шомылған томардың үстінен ұшатын тиін ұшып өте шықты... 
Ғасырлар бойы аты Алтаймен бірге аталатын В.В. Сапожниковтың осыдан жүз жыл 
бұрын жазып кеткен сөздері есіме түсті. Осы жердің ғажап сұлулығына таң қалған 
Василий Васильевич табиғат туралы, біз туралы былай деп жазған: «...қаланың тыншу 
көшелеріне ерікті де, еріксіз де таңылған талай адамдар табиғаттың осыншалық пәк 
көрінісін білмейтінін түсіну соншалықты өкінішті, олардың осындай ғажайып сұлулыққа 
деген таңданысы сәл ғана езу тартумен шектеледі...»

ҚЫЗЫЛСУ АПАТЫ

Қызылсу апаты Алтай өзендеріне тән ерекшелік, ондай жағдайлар көбінесе 
жаңбырлы күзден кейін орын алады. Олардың қалыптасуына қардың жай түсуі және 
аяздың ерте басталуы әсер етеді. Әрине, өзен мұздарының қалыптасуының бірден-бір 
себебі қардың көп түсуі және қатты аяз болып саналады. Қыс қатты болғанда кішкентай 
өзендер кейде түбіне дейін қатып қалады. Суы көбірек өзендер қар мен өзен арнасының 
арасындағы қысымға шыдамай, «ісініп» кетеді, сол кезде су шығатын жер іздейді. Тау 
өзендері болғандықтан олардың ағыстары күшті, судың ағыны нағыз апатқа айналады: 
ол өзеннің бетінде қатып қалған мұздың үстінен «екінші қабаттан» аға береді. Қатып 
қалған жағалаулар шыны сияқты науа болып бұрынғы деңгейінен көтеріледі де, осы «на-
уамен» су легі кете береді. Осылайша аяз су өтіп жатқан науаның «шыны» қабырғаларын 
қатыра бастайды, кейбір жерлерде осындай «шыны» төбелер де пайда болады. Қатты 
ағыспен ағып жатқан су мұз туннелдің ішімен аға береді. Мұздың мөлдір қабырғалары 
арқылы, ағып жатқан судың «ойынын» бүйірінен қарап тұрып та бақылауға болады. 
Қатты аяз қысқанда өзеннің арнасы тарыла түседі, «үстіндегі» су жарылып шығады да, 
ақыр аяғы өзеннің арнасынан асып, өзеннің кең алқабына жайылады. Осындай қызыл 
су басқан кезде ол жердегі жолдардан өту өте қауіпті болады. Тау өзендерінің маңына 
жақын орналасқан ауылдардың үйлері мен бау-бақшаларын су басып кетеді... 

Ағысы қатты тау өзендерінің бетіндегі қызылсу бір жарым метрге, кейде 3-4 мет-
рге дейін жетуі мүмкін. Олардың ұзындығы километрмен өлшенсе, ал қатып қалған 
көлемі қызыл су бірнеше рет қатқанда шаршы километрлермен өлшенеді; біздің өлкеде 
бұл өлшем 10 кв. км.-ден артық болып кетеді. 

Бұнымен біткен жоқ әрине. Қызыл су апатының салдары қандай деген сұрақ туа-
ды? Көктем келіп өзендер өздерінің бұрынғы арнасына түсіп, жер жылынған кезде мұз 
отырады, бір-біріне соғылған, жарылған мұздың дауысы алысқа жететін болады. Кейде 
олар біртіндеп отырады, ал кейде мұздар аққан кезде бұталар мен кішкене ағаштарды 
жапырып кетеді. Осында күшпен ағып келе жатқандары кейде орта жастағы ағаштарды 
да құлатып кетеді. Нәтижесінде тау өзенінің аңғарында ағаштардың бұтақтары мен 
діңдерінен жасалған өткел бермейтін үйінді пайда болады.    

Мұздардың арасында пайда болған неше түрлі қуыстарды жануарлар сенімді пана 
ретінде пайдаланады, мөлдір «шынының» ішінен олар көрініп тұрады. Мұндай паналар-
да көбінесе өзен кәмшаты және американ қара күзені сияқты өзен жыртқыштары балық 
аулағаннан кейін келіп тынығып, демалады. Өзендерде қыстайтын сушылқара да боран 
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мен желді күні мұздың қуысын паналайды. Мұз астындағы жусанның арасынан біздің 
жақта қыстап қалатын жалғыз құс, тауқұдірет тәрізділер тұқымына жататын – тау 
маңқасы немесе жалғыз өмір сүретініне байланысты тақуа деп аталатын торғай кездесті. 

Табиғаттың кез-келген апаты – найзағай, жердің опырылуы, су басу, тіпті ең 
қауіптілері да, басқасы да барлығы қорқынышты. Олар орасан зор дүлей күшпен келеді 
де жолындағысының барлығын, тіпті көз тоятын сұлулықты да қиратын кетеді. Біз ай-
тып отырған қызылсу да жолындағыны қиратып өтетін дүлей күшке ие: көктемде күн 
енді жылып, қар мен мұз ери бастағанда аздап жылынған судың буымен немесе жердің 
астынан ери бастаған мұздар ішінен ериді де, мұз төбелер мен кесектерге айналады. 
Күндіз еріп жатқан мұз түнгі аяздан кейін ертеңінде мұз астындағы сүңгілер ансамбліне 
айналады. Кейде мұздың астыңғы жағында хрусталь тәрізді формалар мен көлемдер 
кездеседі. «Мұз фантазиясы» сұлулығын салу үшін табиғат деген ұлы суретші, әрі 
мүсіншіге ойындағысын іске асыру үшін  бар болғаны үш-ақ нәрсе керек, олар: су, суық 
және гравитация.

Күн жылынған сайын қыспен қимай қоштасатын мұз сүңгілері бірлесіп алып кетіп 
бара жатқан қыспен жылап қоштасады, егіліп тұрып көктемнің әдемі әуені естілетін 
«қуаныштың көз жасының» артынан өздері де еріп жоқ болады.

оРМАН «АКАДЕМИГІ» – АңШЫНЫң ЖАУЫ 

Алтайда елдің барлығы да жақсы танитын керемет бір аң мекендейді. Ол өзі ту-
ралы қыс уақытында бұлғынға аңшылық басталған кезде еске салады. Кең таралған 
сусар тұқымдастарына жататын құну – керемет аң. Бұл да ағаштың қуысы мен тас 
үйінділерінің арасында өмір сүретін бұлғын, інде өмір сүретін борсық, орманның асау 
өзенінде өмір сүретін кәмшәт сияқты аң.     

Құну – қарақшылар тұқымды ақкіс – «патшалық терінің» иесі сарғыш күзен, сібір 
күзені және солардың ішіндегі қанышері, тышқандардың ішіне оңай кіріп кететін – 
аққұлақ сияқты аңдардың туысы. Осы айтылған аңдардың тұқымдары Еуразияда өте 
танымал.  

Кейіпкер туралы бір ауыз сөз: сырт келбеті бір түрлі. Олар туралы орыстарда «От-
басында бір жынды болады» дейді. Құнуға тайганың қожайыны – аюдан «жұққан» 
біраз белгілер бар: құйрығы шолақ, жүндес және күші өте көп. Құйрығы тау бұқасы – 
сарлыққа да ұқсас келеді, ақ аюдың табаны сияқты – табандары жалпақ. Ұсқынсыздау 
денесінің алдыңғы жағы еңкіш тартып тұрады. Мүмкін бұланмен бөліскен бе? 

Аңның табиғаты мен мінезі – қатал және жабырқаңқы. Оның келбетінде жұмбақ 
жаратылыстың ізі ғана емес, көнеден келе жатқан сарқын көрінеді. Құны – жалғыз өмір 
сүреді, тақуа. Сондықтан болу керек қайсар, жауыз, қанішер... Түріне қарасаң ебедейсіздеу 
көрінетін ол, бұлғын сияқты жылдам талдан-талға өрмелеп, елік, тоқал бұғы сияқты 
тұяқты жануарлардың, қоянның жолын торып отырады... Ол суда жақсы жүзеді, жыл-
дам жүреді. Асықпай жүгіргенде немесе баяу жүгіргеннің өзінде желаяқ бұғыны қуып 
жете алады, әсіресе ол қыста қатқақ мұз мезгілінде осыны жақсы пайдаланады. Ол 
тапқан олжасына демалуға, тамақтануға мұрша бермей бір күн, екі күн, одан да көп күн 
қуа беруге бар. Әбден қажытып, шаршатып барып ұстап алады. Оның бұл тірлігіне 
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Құну (сусардың бір түрі) және  аюлар 
қылығы

«Асықпаған арбамен қоян алады» деген 
мақал дәл келеді.   

Тізе беретін болсақ ол туралы айтатын 
нәрсе көп, бырақ ең бастысына тоқтаймыз: 
бойы иттен үлкен емес, керемет қара күш 
пен төзімділікке ие. Түнгі уақытқа сәйкес 
келетін әр «жұмыс» күнінде (қарақшылар 
сияқты) қырық километрден 50 километр 
жер жүріп тастайды. Құнудың бұл сапары 
аңшылық ойын іске асыру үшін 
қолданылады. Еркектеріне қарағанда  
ұрғашыларының иелік ететін аумағы 
біршама аз болады. Ал жастарының иелік 
ететін аумағы 8 мың шаршы километр 
аумаққа дейін жетеді.    

Орташа алғандағы 25-30 кило-
граммдық аңның табаны тіпті үлкен – ер-
кек адамның алақанымен бірдей. Осындай 
салмақты төрт табанға бөлетін болсақ 
борпылдақ қардың бетінде «тырнақты та-
бандары» неге батпайтыны түсінікті. Жаз 
болсын, қыс болсын ол өзендерді, жарта-
старды, шашылған тастарды, қарды, тау 
асуларын, тіпті ну орманның өткел 
бермейтін бұталы жерлерінен оңай өтіп 
жүре береді. 

Құну өте сезгіш және сақ; адамнан үнемі қашып жүреді, сондықтан да орман 
аңшыларының ішінде онымен бір рет те болса кездескендері кем де кем. Бір қызық 
жайт: ол аңшыны тонап кету және бір заттарын бүлдіріп кету сияқты мүмкіндікті 
ешқашанда жіберген емес. Егер ол жақын маңда жүрсе аңшының тұзақтарының барлығын 
да қарап шығады, өзі қойып шыққандай бірде біреуін қараусыз қалдырмайды. Егер 
олжа түсіп қалса, өзінің жеке затын алғандай еш ұялмастан алып кетеді. Ал тұзақ бос 
болса онда қақпандағы жемді жеп кетеді. Аңшылардың үйінен аңшы қайта оралғанға  
дейін оны да міндетті түрде бір шарлап қарап кетеді. Аңшының аңдар мен тышқандардан, 
осы құнудан тығып ағашқа іліп қойған азық-түліктері мен ұн салатын қорабының быт-
шытын шығарып кетеді. Өзі жұпыны үйді шамасы келгенше бүлдіріп кетеді. Осындай 
аңдарды ұрлығы мен тонағаны үшін аңшылар қатты жек көреді. Оны қалай жақсы 
көрсін: егер үйден жейтін ешнәрсе таппаса, әзірге үйде ешкім жоқ кезінде тұзақты сын-
дырып, төсек-орын мен киім-кешекті жыртып, болмаса оларды өзімен бірге ала кетіп, 
бір жерге апарып тығып тастайды. Кетер кезінде «ұмытпай, естеріне алып жүру үшін» 
өзінің белгілерін тастап кетеді: жеп тауыспаған азық-түліктерге кіші дәретін төгіп, ол аз 
болса «визит кәртішкесі» нәжісін тастап кетеді. Мә, саған бәрінен күшті құдіретті адам, 
бізді де таны, біз де осал емеспіз!.. Ал, же енді бізден қалған азық-түлігіңді, бізді 
еске алып отырып... Аңшылардың үйіндегі дүниенің барлығын: киімдерін, асүй 
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жарақтарын, қару барлығын құнулар алып кетіп, орманға тығып тастаған жағдай 
болған. Сосын тауып көр оларды.        

Құну қардың бетінде аңдып жүріп, өзінің жиырма килограммдық салмағынан он 
есе ауыр тартатын бұлан немесе марал сияқты аңдарға шабуыл жасайды. Бір түннің 
ішінде он шақты тау ешкісін құну жарып кеткен жағдайлар да кездескен, қор жина-
уды ұмытпаған олар ешкілердің еттерін әр жерге сүйреп апарып тығып тастаған. 

Құнудың аңға шапқан кезінде оны 
бақылағанда: ол ірі аңдарды ұзақ уақыт 
тапжылмастан аңдып отырады да оңтайлы 
сәті туғанда, олжасына секіріп мінеді де, 
шабуылға кіріседі, кеміре бастайды бол-
маса жарып жібереді. Өзінен салмағы 
бірнеше есе үлкен олжасының етіне тойған 
соң, қалған етті бөлек-бөлек етіп 
бөлшектейді де қардың астына тығады, 
ағашқа іліп қояды, шұңқырға жасырады, 
тастың астына тығады, тығуға болатын 
жердің  бәріне тасып тастайды.   

Мықты аң ретінде ол үшін тоқал 
бұғы, елік сияқты жануарлар – мысық пен тышқан сияқты... Қасқырлар одан «бес 
шақырым» аулақ жүреді: долы, адуын және мықты, қанында қайсарлық ойнап тұрған 
құнумен байланысып қажеті жоқ дер... Тіпті, құну сілеусінді де жеп қойған. Сондықтан 
да, олар көзі қанталаған қарақшы сияқты құнуды көргенде өз жемтіктерін тастай 
салып қашады, Құдай аяқтарына қуат берсін!      

Құнудың тістегендегі жағының күші соншалық, шұбар қорқаудың күшінен кем 
емес, ол үлкен сүйектерді сындырып жеп, қардың астында қатып қалған етті жыртып 
жібере алады. Осындай күштілігіне қарап атақты американдық жазушы Сетон Томп-

сон оны «солтүстік қорқауы» деп атаған 
шығар. Батырлар сияқты дүлей күшке ие 
құну, ұйықтағанда да дәл батырлар 
сияқты қатты ұйықтайды. Әдеттегідей 
қарақшылар да қатты ұйықтайды, өйткені 
олардың ойынша олардың мазасын ешкім 
алмайды. 

Құнудың жүні қалың, ұзын. Түсі 
қара-қоңыр, төменгі жағы ашықтау, ұзын және қалың, бірақ қылшықты. Арқасында 
қара-қоңыр жолағы бар. Бұл аңның терісі электрленген – онда ешқашан ылғал бол-
майды және қырау тұрмайды. Бұл ерекшеліктерін адамдар бұрыннан білген, сондықтан 
да олардың терісін аязы қатты жерде жұмыс істейтін поляр жұмысшыларына киім 
тігу үшін қолданады.   

«Үңгірлерін» адам бармайтын, ең қиын жерлерден қазып алады. Ұрғашыларының 
апанын табу мүмкін емес. Бір ұяда бір-бес баласы болады, көбінесе екі балалы бола-
ды. Жас балалары ойынпаз және сондай сүйкімді. Егер де еркіндікте болмай, қолда 
өссе, олар адаммен достасып кетеді. Әрқашан көңілді, бір-біріне өте жақын.   

Сіз білеСіз бе:
Жануарлардың тістеу қысымы, 1 
ш.см: салмағы 1 тонна шамалас, 
ұзындығы 5,5 м жететін оңтүстік 
америка қолтырауынының тістеу 
қысымы ― 1130, арыстандыкі ― 
463, гриф тасбақасыныкі (Ама-
зонка ө.) ― 413, иттікі ― 149, ақ 
акуланыкі ― 303, қорқаулардыкі 
― 1000, адамдыкі ― 47 кг.

Сіз білеСіз бе:
Арыстанның ақырғаны 8 км  
қашықтықтан жақсы естіледі, ал 
пілдердің қатты дауыстары ― он 
шақырымға дейін жетеді.
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Еркектері – қаңғыбас жалғыз бастылар. Кейде ұрғашылары балаларымен кез-
дессе, балаларын жеп қояды. Бұл шындық, бірақ өте сирек болатын жағдай. Еркектері 
күшіктерін өсіруге көмектеседі деген күдік те бар.

Жер бетінде құну аз кездеседі. Қазақстанның басқа  жеріне қарағанда, олар 
Оңтүстік Алтайда жиі кездеседі. Құну жыртқыш ретінде тайгада мекен ететін 
жануарлардың көбіне қауіпті.  

Оны орманның академигі десе де болады: орманда өмір сүргеніне бар-жоғы екі-
үш жыл болған аң адамның барлық қулықтарын біледі. Оның үстіне аңшылық 
шеберлікке келгенде онымен жарысу мүмкін емес! Ал енді ойлап көріңіз «гомо 
сапиенстің», яғни адамның баласы осы жаста не істей алады? Ештеңе...

Міне, құнудың табиғи жұмбағы осыда. Ол тек аң ғана емес..

КӨКТЕМГІ ӘЛЕМ

Дала мен шөлдің көктеміне қарағанда, тау көктемі ұяңдау, жасқаншақтау келеді... 
Ол, әрине, түсінікті: жау жоталарына және бірнеше метр қардың астында жатқан 
орманға қарасаң болды. Таудағы қардың көптігі сонша, оларды жылжытатын күш 
жоқ сияқты.      

Бірақ уақыты келгенде – байқайсың, бойлары сұңғақ келген сұлу ақ қайыңдар 
үстеріне күрең шәлілерін жамылып, жайқалып шыға келеді. Олардың астында қардың 
қуысынан кішкентай құстар сияқты қаптап жас тұқымдар қанаттарын жайып келе жатады. 
Қарағайлар қай уақытта күрең түске еніп алған? Балқарағай, самырсын және шыршалар 
«шишаның» түсіндей қою жасыл түске боялыпты. Күн өткен сайын, сағат сайын еріген 
қардың ылғалы сіңе түсіп, қардың түсі көкшілденіп шөге бастағаны күн ашық болғанда 

Тасқын кезіндегі Бұқтырма
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жақсы байқалады. Күн жақсы түсетін жерлерде 10-15 градус суық болса да роботтар 
сияқты тәлтіректеп, аяқтарын әрең алып жүріп келе жатқан кішкентай өрмекшілерге ұқсас 
жәндіктер – мұзшалар жыбырлап жүреді. Аяздағы жәндіктер!!!

Күн бәріне қуаныш сыйлайды. Жылы шуақтар бұтақтардың бастарындағы ақ мамық 
қарларын шешеді. Көктемнің осы уақытында қысқы ауыр салмақтарын сілкіп тастаған 
күңгіртжапырақты ағаштардың дүр сілкінген дауыстары шыға бастайды. Біреу ағаштардың 
үстіндегі қарды күреп немесе бұтақтардың арасында көзге көрінбейтін тиіндер ұшып 
жүргендей.  

«Ұйқыдан тұрған» саңырау құрлар таң алдындағы сәттегі сияқты тамақтарын кернеп 
дауыстарын ашады, қанаттарын қағып шықылықтайды. Қардың шеті жұқарып, жер асты-
нан да жылу сезіле бастаған уақытта қар басқан үңгірлерден ұрғашы аюдың жылы құшағынан 
аздап өсіп қалған балалары жыбырлап шыға бастайды.    

Наурыз айында даланы жылулыққа бөлей бастаған көктемнің күші таудың шыңын 
қозғалтуға шамасы жете қоймайды, ондағы қарлар жаз дегеннің не екенінен де хабарсыз 
күй танытып, мәңгілік мұздай болып жарқырап күнге шағылысып жатады. Күннің астында 
жалтылдап жатқан қарды, орманды көргенде Пришвиннің «Көктемнің шуағын» еске 
аласың. Бұқтырманың мұздары жарылатын күн де таяп қалды, Хамир да құтырынып са-
уыттарын сыпыра бастайды. Оңтүстік Алтайдың: Қалжыр, Күршім, Ақ-Қаба, Қара-Қаба 
сияқты басқа өзендерінің де мұздары шытынай бастайды. Жан-жақтарын әлі қар басып 
жатса да, әлі сол қар астында жатқан өзендер буырқана бастайды. Күннің шуағын сіңірген 
олар аяқ астынан құтырынғандай  қыстың құрсауынан шыққылары келіп мұздың быт-
шытын шығарып сындырып, қарды итеріп отырып дүлей кір-қоқысқа айналдырып итеріп 
тастайды. Міне, ғажайып Алтай табиғатының құтырынған әуені, көктемнің алғашқы 
жылуының сезілуі – «пришвиннің көктем суы».            

Көктемде байлаудан босаған иттей құтырынған өзендер, жабайы, әулекі қылығымен 
жағада қатып жатқан мұзды бұзып-жарып, судың астына бірақ тығады, ағынымен 
қойтастарды да домалатады; қайдағы бір жын-періге алғашқы гүл шоғын ұсынатындай 
ағаштарды тамырымен жұлып алып, оларды оңай ағызып алып кетеді. Алып ағаштардың 
судың ағысымен ойыншық құсап домалап ағып бара жатқанын көру бір жағынан қызықты, 
бір жағынан қорқынышты, суға батып бара жатқан ағаштар көкке қарап аспаннан көмек 
күтетіндей, өзен болса оларды ағызып емес, бұтақтарын сындыра тастармен бірге домала-
тып әкетіп барады. Қыста жиналғанның барлығы бір сәтте ғана жоқ болып, өзеннің арнасы 
аяқ астынан суға толып, ашуға булығып, кек алатындай құтырынады... Осы аздаған 
уақыттың ішінде тау өзеніндегі болатын құбылыстың барлығын бір сөзбен – көктемгі 
тасқын дейміз.  

Құтырынып болған соң, олар райынан тез қайтады, баяу ағып, суы тазара бастайды, 
өз-өзіне келіп бұрынғы арнасына түседі. Олардың елірген кездегі қылықтарын – бұталар 
мен ағаштардың арасына қыстырылып қалған шөп шоғырлары, буда-буда болған бұтақтар, 
бұтанақтар мен таяқтар барлығы көктемнің есіргенін еске салады. Ағаштардың басында 
діңдерімен бұтақтарының қайшыласқан жерлерінде, қол жетпейтін биікте құзғын-қарғалардың 
ұялары жайғасыпты. Ағаштың қабығына жабысып тұрған өсімдік қалдықтары – су деңгейі 
қай жерге дейін көтерілгенін көрсететін белгі.    
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Жазда тау өзендері сарқырай ағып, мөп-мөлдір суық су тамшыларын жан-жақтарына 
шашып, біресе сыңғырлап, біресе гүрілдеп, шашыраған суларында кемпірқосақтың мың 
түрлі түсі көрініп, бірнеше шақырым жерден ұшып келе жатқандай жылдамдықпен ағады. 

Таудың астында көктемнің буы бұрқырап жатқанда, ақ қайыңдар қыстай жамылған 
тозған тондарын лақтырып тастайды; өзеннің бойында қызарып–ұялып, майысып «жылауық 
тал» тұр, көктеректің көкшіл шырыны шыға баста ған сияқты. Күн өткен сайын теректер 
жабысқақ бүршіктерін лақтырып, иісі бұрқыраған кішкентай жапырақтарын жамырата ба-
стайды. Қайыңдар мен теректер топтасқан тоғай жасыл түске батады. Жылжығысы кел-
мей, «сықыр-сықыр» етіп қар шегініп, аңғардан шығып, таудың басына қарай жылжи ба-
стайды, оның артынан қыстың құйыршығын қуалағандай жасыл көзді көктем қуалап 
барады. Қар еріген сайын күн түсіп жылынған жерлерден жапырлай қонған көбелектер 
болып бәйшешектер гүл жара бастайды, дәл былтырғы жылы осы жерде өскен шөптер – 
сібір қандығы, алтай желайдары, балқурай да көктемгі орманның шет жағын  құлпыртып 
барады. 

Қыстау үшін алысқа ұшып кеткен құстар қайтып жатыр. Тақыр жерлер мен күннің көзі 
түскен жылылау жерде індерінен шыққан суырлар жылынып отыр; қыста ұйықтап кеткен 
әлемді жаңғыра шыққан ысқырықтарымен оятып отырған сияқты.

АңЫЗҒА АйНАЛҒАН Аң 

Аңшылар мен шопандардың айтуы бойынша Күршім жоталарынан тараған, оңтүстік 
жағынан Марқакөл және Қарақаба шұңқырларын көмкеріп тұрған Азу-Тау жоталарына 
кей кездері соңғы рет өткен ғасырдың 70-ші жылдары байқалған, сирек кездесетін 
жыртқыш – қызыл қасқыр келетін жағдайлар болады екен. Суырлар мен кез-келген 
тұяқты жануар олардың азықтары. Қызыл қасқыр – өткен ғасырдың өзінде-ақ аңызға 
айналған жыртқыш. Ол – қайсар, батыл, қатыгез, ешқашан ұстатпайтын және адамдар 
үшін әлі жұмбақ аң. Бір жерлерде ол аяқ астынан пайда болып, түсініксіз жағдайда 
бірнеше жылға қайта жоғалып кетеді, біздің кезде – мүлдемге жоқ. Бұл жыртқышты 
біздің облыста Оңтүстік Алтайдың басты жоталарының бірінде, Берел ауылының 
маңында көріпті. Көптеген аңшылардың сөзі бойынша ол Оңтүстік Алтайдың басқа да 
бөліктерінде, оның ішінде Батыс Алтайда, Сауыр тауында да кездесіпті. Бірақ бұл 
деректерді мен қанша тексерсем де, бір де біреуі дәлелденбеді.          

Топ болып өмір сүретін жыртқыштар тұяқты жануарлардан да басқа, Алтай мен 
Саян тауларындағы сирек кездесетін жергілікті алтай ұларларын да жейді. Ол Оңтүстік 
Алтайдың адам аз баратын биік шыңдары мен Азу-Тау жоталарындағы су айрығында 
кездеседі. Ол кәдімгі қатардағы жыртқыш, жойылып бара жатыр, сондықтан да қорғауға 
алынуы керек.   

Оңтүстік Алтай жоталары қызыл қасқырлардың көрші Моңғолия жерінен Қазақстанға 
өтетін жалғыз жері. Ал қазір оларды көрген туралы аңшылардың әңгімелері ғана сақталып 
қалды.
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СҰЛУЛЫҚ ПЕН ЕРКІНДІКТІң «ҒАЛАМШАРЫ»

Алтай жазы – таулы өлкедегі сұлулық 
пен ұлы істердің мейрамы. Қайнаған 
жаздың күні алуан түрлі түстердің байлығы 
есеңгіретіп тастайды. Ауа температурасы 
40 градустан көтерілетін аптап ыстыққа 
қарамастан, өзен жағалауындағы 
аңғарларда, көк тіреген тау шыңдарында 
жаз бойы қар жатады, жаңбыр жиі жауа-
ды және салқынырақ. Егер тау шыңдары 
жауын-шашыннан ашылса, бірақ жаздай 
өте сирек болады, сол кезде бұлттардың 
ара-арасынан олардың көк тіреген күмбез 
сұлбасы ертегі әлеміндей көрінеді. Олар 
шақырып тұрғандай: қанатың болса биік 
шыңдарға қарай ұшып кеткің келеді.       

Бұқтырма көлі

Альпілік сусіңді және темекішөп
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Биік таудың түстер араласқан ғажайып көрінісі мынадай: тау шыңдарындағы көк 
мұздары жалт-жұлт етеді, аңғарлары масатыдай құлпырған кілем, сулары сүттей ақ 
өзендер, көкшіл көлдері мен тұнжыраған орман, басты кейіпкерлері – мамықтай 
жайылған шөптер, түкті балқарағайлар, ақшыл жасыл түсті аралас ормандар, түндей қара 
шыршалар мен самырсындар, жасыл теректер мен көктеректер, ақ қайыңдар және әрине 
әртүрлі жануарлар – аңдар мен құстар. 

Географиялық картада Оңтүстік Алтай – кішкентай ғана территория, ал құрлықта 
– сұлулық, байлық, сиқырлық барлығы тоғысқан – көркем хаос – ұлы «Орталық-Азия 
ғаламшары». 

Бұл өлкеде адам аз қоныстанған: қалалар да, зауыттар да, темір жолдар да жоқ. 
Сондықтан да болар, дүниенің төрт бұрышынан алуан түрлі ландшафты жинап алған 
мұндағы табиғат тірі. Шоғырланған орман, дала, шалғын, құз-жартастар барлығы да,  
талғамы мықты бір ұлы күштің қолымен орын-орнына қойылған.  

Осы жердегі айтып сөз жетпейтін әр типтегі ландшафттың орналасуы, олардың бір-
біріне сәйкес келмейтін тұстарының өзі үйлесіп кеткені ғажап. Осының барлығы Оңтүстік 
Алтайдағы табиғи әртүрлілікті құрап тұр, бұл ғаламшардағы бірегей мүйіс.    

Белдеулердің классикалық ауысымын бұзып тұрған оның табиғи «хаос» болуы, жер 
бетіне ғаламат ерекшелік пен сұлулық сыйлап тұр. Табиғи мозайка осының барлығы бір 
кезде, бір сәтте әлдебіреудің еркелігі мен назынан жасалған деген ойға жетелейді. 
Күрделене біткен таулы-аңғарлы рельеф, тау орманының үйлесім тапқан бояуы жер 
бетіндегі қайталанбас сұлулық.      

Азияның ыстық күніне күйіп, етігіңнің табанынан ыстық өтіп, күнге күйген тастың 
иісіне қақалып тұрып жоталардың шыңындағы қарларды тамашалау басқа қай жерде 

Альпілік сусіңді 
Алтайда гимноспермиумды бәйшешек 

дейді
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бар? Қай жерде мұзбен қапталған, биік салқын шыңдарда тұрып күнге күл болып күйген 
Зайсан шұңқырындағы шөптерді көруге болады? Осы ендікте көршілес жатқан Балқаш 
шөлдері мен көк тіреген Тянь-Шаньнан басқа, аз ғана кеңістікте бір-біріне қарама-

қайшы келетін иіс пен бояу, қапырық ыстық 
пен салқын тоғысқан басқа өңір жоқ. Бұның 
барлығы табиғаттың негізгі заңы бұзыла 
отырып, әдемі етіп салынған кішкене ғана 
Оңтүстік Алтай жері.   

Тау беткейлерін жасыл орман мен 
түрлі түсті шалғынды алаң басып жатыр. 
Тек таудың биік басында ғана мың жыл-
дар бұрын кетіп қалған қыстың мұрасы 
сақталып жатыр.  

Қазақстандық Алтайдың осы бөлігін 
тәңірдің берген тосын сыйы деп қарауға 
болады: Оңтүстік Алтай, Алтай 
Тарбағатайы, Сарымсақты, Нарым – 
Бұқтырма аңғарын оң жағынан; солтүстігінен 
Қатын, Листвяга, Холзын қоршап жатыр. 
Жоталар батыстан шыққан бұлттар керуенін 
магниттей тартады.

Бұлттар жаз бойы найзағай ойнатып, күн күркіретіп, жаңбырымен шайып, кейде 
жаңбырмен аралас қар мен бұршағын төгіп таулардың басында сенделіп жөңкіліп жүреді. 

Бұқтырма шектері

Сіз білеСіз бе:
Облыстың таулы аймақтарының 
қысы сібірлік болып келеді, 
Арктиканың суығы сияқты. Мұнда 
арктикалық аралдарына қарағанда 
суығырақ болады; Жаңа жер мен 
Шпицбергенге қарағанда суық бо-
лады. Метеорологтар біздің өлкені 
«Антарктиданың жарықшақтары» 
деп атайды. Жазық пен шөлдердегі 
жаз мезгілі Африкадағыдай.  Банан 
мер құрма өсіру үшін жарық та, 
жылу жа жетерлік, бырақ оңтүстік 
өсімдіктері біздің арктикалық 
қысты көтере алмайды.
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Жазда қар түсу, ол – табиғаттың еркелігі, сонымен қоса жоғары тайга мен альпі 
шалғындарын да біраз әуреге салады. Не істеу керек? Бір сағат өтер өтпестен күннің 
нұры оларды сылап-сыйпап жоқ қылады, сосын бу болып қайтадан аспанға көтеріледі.

Бұқтырма бойындағы Катон-Қарағайдың, Аққайнар, Өрел, Берел ауылдарының 
тұрғындары қапырық күннің астында отырып тау шыңдарында жаңбыр жауып, жай 
түсіп, найзағай ойнап жатқанын көріп отырады. Кейде бұлттар тараған кезде тұп-тұнық 
ауадан ақ шыңдардың, алыстағы Мұзтаудың бейнесі анық көрінетін сәттер болады.    

Жаздың аты жаз: осы мезгілде тау түрлі түске боялады, табиғаты ән салғандай 
болады. Жан-жағыңа қарасаң өңің емес түс сияқты, мына ғаламат көркем жер – 
Еуразиядағы шағын «мемлекет».   

Арындап аққан Бұқтырманың көк суы жағаға да, тасқа да соғылады. Оның суы 
теректер, көктерек, ақ қайыңдар мен мойылдың арасында ұйысып өскен шалғындардың 
арасын тарқатып, тарап өтеді... Қарт Ертіспен кездесуге асыққан тау өзені шатқалдар 
мен жартастардың арасынан сытылып шығып, ақ көбігін жағаға соғып, сарқырап ағып 
асығады. Жол-жөнекей Бұқтырманың бойында шөп қаулап өскен, шөп пен гүлден 
балдың  иісі шығады. Нарым жоталарының орманды беткейі аяқталып оңтүстікке 
бұрылатын жерде ол шөл даланың «тұтқыны» болмауға тырысып, созылып барып ағып 
өтеді. Осы жерден Листвяганың аумағына өтіп Бұқтырманың бағыты солтүстікке қарай 
өзгеріп, арнасы кеңи түседі. Дәл осы берекелі жерде «тас» адамдар – жартылай жа-
байылар мен аңшылар пайда болған. Алдымен осы жерге келіп қос тігіп, кейін қоныстары 
ауылға айналған... Олар қоныс тепкен жерлерде қазір егін мен арпа, қарақұмық пен 
күнбағыс жайқалып тұр...

Шыңғыстайдан шыққан жазушы Оралхан Бөкей былай жазады: «Бұқтырманың 
кәусар суына жуынып, қып-қызыл боп албырап жатқан бүлдірген, жоқ болмаса анау 
таңқурайды таңдайыңызға салып талмаңыз да, оразаңызды ашыңыз. Міне, сіз Алтайдың 
арайлы таңына шомылып тұрып, мына өмірге жаңа келгендей лүпілді жүрек, лапылдаған 
сезіммен: «Өмір не деген тамаша едің!» деп бар дауысыңызбен айқайласыз».

АЛТЫН ЖЕРДІң ӨСІ

Бұқтырма-Нарым аңғарынан шығыстан батысқа қарай жүзден артық шақырымға 
созылып жатқан Оңтүстік Алтай жоталарынан Нарымның Ертіске кеп құйылатын жеріне 
дейін «Жердің алты өсі» деп аталатын бөлік өтіп жатыр. Өлкеміздің ерекше географиялық 
маңызға ие аумақты алып жатқаны әрине қуантарлық жағдай. Шынымен де солай 
шығар: күн көкжиектен енді көтеріле бастағанда тұмандар ұйқыдан оянып қарағайлар 
мен жартастардың үстінен ақ бұлт көтеріле бастайды, міне осы кезде шыңдардың ең 
биік бастары алтын түске боялады. Олардың күмбездері түске қарай беткейлер мен 
ойпаттарға түсе бастайды, аңғардағы шалғын да, беткейдегі шөптер де алтын түске еніп, 
сарғалдақ пен жарықгүлдің күлтелерінде күннің алтын тамшысы мөлдіреп тұрады; 
жаздың ортасы ауған кезде бүкіл аңғардың бойындағы күнбағыстар сары алтындай 
жайқалып тұрады... Осылайша, аңғарды бойлай алтындар, алтындар кете береді... Жаз 
қандай жомарт болғанымен, күздің сыйы одан да артып түседі. Қыркүйек айында бүкіл 
гүлдер мен өсімдіктердің түсі сары алтынның түсіне енеді. Қайыңдардың сары 
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жапырақтары аспаннан алтын жауғандай қалықтайды. Қай жаққа қарасаң да – бүкіл 
аңғардың бойы, жоталар алтын түске малынып тұрады.     

Орман арасындағы соқпақпен жүрсең, аяғыңның астында алтындай сары шөптер 
сыбырласады, алтын жамылған орман шуылдайды. Күз маралдардың күйлейтін уақыты, 
«алтын мүйізді» маралдың бақырған даусы естіледі; жеңіл олжа іздеген өте құнды 
терінің иесі – бұлғын тастардың арасын тіміскілеп жүр.  

 Бұқтырманың бұйралана аққан толқындарының арасынан алтындай қабығы жалт-
жұлт еткен хариустың жүзіп өткені байқалып қалады. Сап-сары алтындай болып піскен 
егіннің үстінен алтындай қауырсындарын жайып жіберіп кәрі бүркіт қалықтап жүр. На-
рым мен Ертістің қосылған тұсында аңғар да аяқталады, шеті таязданып келген су 
жағасынан мөңке балықтың алтын қабыршығы жылтылдайды, күзге қарай алтын түске 
боялып қураған қамыс-құрақ шуылдайды. Сондықтан да, тіршіліктің өзі алтын түске 
боялған аңғардағының барлығын «алтын» деп атайды. 

«Алтын өс» өтетін жерде тұратын тұрғындарды, табиғаттың сұлулығы мен отанның 
айбындылығын қосып суреттейтін ақындардың өлеңдері мен әндері, дауысымен емес, 
жан-жүрегімен ән салатын кез-келген әнші – алтын дауысты әнші, керемет ғажайып 
жер туралы, осы өлке туралы айтылғанның барлығы да – кез-келген алтыннан қымбат

ЖҮРЕГІМЕН ДЕ, СӨЗІМЕН ДЕ...

Кеңес әдебиетінің танымал классик жазушысы Николай Горбачёв (1923-2000), 
Үлкеннарым аудан орталығына жақын орналасқан Балғын ауылында дүниеге келген. Ол 
жазған кітаптарының көбін жауынгер-зымыраншыларға арнаған. Шығыс қазақстандықтарға 
жақсы таныс, сіз бен біздің жерімізге арнап жазған «Белые воды», «Бергалы» кітаптары 
– оның мақтанышы. Кітапта жазушы өзінің туған жеріне деген махаббатын нәзік 
сезіммен, асқан сүйіспеншілікпен жеткізген. Соңғы жылдары ол Мәскеуде жұмыс істеп, 
сонда тұрды. Жерлестерімен, туыстарымен, достарымен кездесу үшін отанына жиі келіп 

«Жердің алтын белдігі» Бұқтырма алқабынан өтеді
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тұратын. Оның қатысуымен кеңес заманының жазушылары Стаднюкпен, Эль-
Регистанмен, тағы басқа жазушылармен этнографиялық мұражайда кездесу өткен. 
Осындай басқосулар кезінде жазушының өмір бойы ардақтап өткен туған жерін сондай 
қатты сүйетіні байқалды.

оСЫНДА АЛҒАШҚЫ КЕЛГЕНДЕР

Бұқтырма алабы тура жердің жүрегінен өтіп жатқан сияқты. Адамзат  жаралғаннан 
бері біз білмейтін бұлыңғыр замандарда адамның осы жерде мекендемеуі мүмкін емес. 
Бәрі де осылай болған: ең алғашқы адамдардың осы жерде пайда болғанына жүз мың 
жылдан асып кетті. Бұқтырма аңғарына келген адамдар қандай болды? Елестету де 
қиын. Тек білетініміз: ол кездегі өсімдіктер 
мен жануарлардың кескіндері басқаша 
болған. Климат барлығын шешетініне бай-
ланысты – ол сондай қатал болған жоқ, 
оның үстіне субтропикке жақын екендігі 
қазір анықталған.     

Адамзатты жаңа жерге орналастыру, 
оның материалдық және рухани 
мәдениетінің дамып қалыптасқанында аса 
маңызды рөл атқарған ұлы географиялық 
көшулер мен жаңалықтар дәуірінің өткеніне 
де жүз мың жыл болған шығар.    

Тарихтың жолына қарасақ ежелгі 
адамдар өздеріне беймәлім жерлерді игеру 
үшін солтүстікке қарай қарыштап қадам 

Бұқтырманың төменгі ағысы

Алғашқы көшіп келушілер алқабы
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басқан. Эволюцияның басталған кезінен 
бері олар аңы мен балығы, жейтін өсімдікке 
бай, жылы және тоқ болатын жаңа жерлерді 
іздеген.  

Күн ба, жыл ма, мүмкін сәт шығар, 
әйтеуір бір өткен заманда осы өзеннің бой-
ына иығына тері жамылған адам келген.  

Айналаны қоршаған табиғат керемет, 
оларды таң қалдыруы да мүмкін. Биік жо-
талар, ақ басты шыңдар, Мұзтаудың 
басындағы ақ тәж бәрі де тылсымымен 
тартқан болу керек.  

Аңшы және өсімдіктердің тамырын 
жинап жүрген адам бір кездері әйелдің 
сұлулығына таң қалып, оған өз қолымен 
әшекейлер жасай бастады. Сонымен қатар, 
ол өзі ізінен аңдып жүретін аңдардың күші 
мен қуатын да байқай бастады. Қолдарынан 
келгенше келер ұрпақтарға жеткізу үшін 
өздерін қоршаған орта мен аңдардың 
бейнесін жасауды үйренді.  

Шабыттанған шеберлердің қолымен 
әйелдердің өміріне әсем бейнелер ене ба-

стады. Кейін бірнеше ғасыр өткен соң мамонттардың азу тістерінен моншақ, білезік 
жасауды үйренді... Жаңа эраға дейінгі он мың жылдықта осы жерлерден аңшылар ма-
монттарды ұстағаны, терісі қалың мүйізтұмсықтардан қашқаны анықталған.  

Аңшылықтан оралу

Бұқтырманың саға маңындағы бөлігі
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Уақыт өте келе бұрынғы аңшылар кескіштер мен қару жасауды үйренді: адамдарда 
қарапайым найза бола бастады, осыдан кейін қарулардың қатарын шабуыл жасауға, 
қорғануға арналған айыр-шанышқылар, жебесінің ұшы темірден жасалған, алыста тұрып 
атқанға ыңғайлы садақтар пайда болды; адам аңнан немесе жауынан алыс тұрса да 
қауіпті бола бастады.  

Жылдар өткен сайын оның шеберлігі өнерге ауысты, металдарды қорыту қиындай 
түсті. Осылайша кәсіп пайда болды: алдымен қыш күйдіру ісі. Жоғарыда айтылғандардың 
барлығы осы жүйемен дамыды ма белгісіз, бірақ Ертістің жоғарғы жағы мен Бұқтырма-
Нарым аңғарындағы қазба жұмыстарында табылған олжалар бойынша осылай. Мысалы, 
Бұқтырманың сағасындағы бір үңгірден адамдардың қонысы табылған.  

Біздің эрамызға дейінгі үшінші мыңжылдықта ғалымдардың зерттеуі көрсет кендей 
адамдар балта, пышақ, қарапайым өрнегі бар ыдыстарды қолданған. Осының барлығын 
археологтар қолдан жасалған Бұқтырма су қоймасының астында қалып қойған Усть-
Нарым мен Малокрасноярка ауылдарынан тапқан.    

Берел уақыты деп аталатын көшпенділердің ежелгі өнер туындылары тың 
жаңалық болып ашылды. Осы кезеңдегі ескерткіштер Таулы Алтайдың іргелес жатқан 
территориясында кең таралған. Бізге жеткен бағалы монументтік ескерткіш тер тас 
ғасырында жасалған. Алғашқы жазу нұсқалары – үңгірлердің қабырғала рында, 
жартастардың бетінде, беті жайпақ жеке тастарда қашап жазылған әртүрлі бейнелер.    

Осы хаттардың мазмұнын ұғатын уақыт жетті. Бұдан да ерте кезде жазылған 
басқа да құнды жәдігерлер, қынамен боялған, қашап жазылған жазулар пайда болды. 
Суретшілердің суреттерінің діни мәні бар, олардың тағзым ететін жерлеріне айналды. 
Бұқтырма өзенінің жоғарғы жағындағы «патшалар жазығы» деп аталатын жерден 
археологтар жәдігерлер – ежелгі жерлеу рәсімдерін тапқан.    

Мысалы, қорғандардың бірінен тас табыттың ішінен қоладан құйылған қиял-
ғажайып ертегі кейіпкерлеріне ұқсас құстардың бейнесін тапты. Бірге жерленген 
жылқылардың ертоқымдарының қалдықтары, қайыс жүгендер, темір ауыздықтар 
мен белдіктің сыртындағы жұқа алтынмен қапталған ағаш әшекейлер сақталған. 
Өсімдікке ұқсас оюлар салынған әшекейлер негізінен зооморфтық стилде жасалған.    

Бұқтырманың жағасынан табылған темір ғасырына жататын бейіттердің бірінде 
адамның қаңқасымен бірге 4 жылқы жерленіпті; енді біреуінде бір адамның қасында 
16 жылқы қоса жерленген. В.В. Радловтың жазуы бойынша кейбіреулерінде балалар 
жерленіпті.    

 ХХ ғасырдың соңында ашылған жаңалық нағыз сенсация болды: Берел 
алабындағы осы «патшалар жазығындағы» молаларды қазғанда көшпенді ақсүйектердің 
жерленгені анықталды. Бұл сән-салтанаты жарасқан киіміне көгілдір ақық тас пен 
жұқа алтындар тігілген бальзамдалған еркек пен әйелдің мүрдесі. Моладағы жақсы 
сақталған мүрделермен бірге салтанатты әбзелдермен жабдықталған, ғалымдар 
анықтағандай «көсемді ол дүниеде алып жүруге» арналған он екі жылқы да жақсы 
сақталған. Олардың төртеуінің басында алтынмен апталған тау текелерінің мүйіздері 
сияқты ағаш орнатылған маска киілген. Мысық пен құс бейнесі араласа жасалынған 
фантастикалық грифондар (ертегілердегі басы бүркіт денесі арыстан бейнесіндегі құс) 
асқан шеберлікпен жасалған. Ежелгі берелдіктердің жоғары деңгейдегі шеберлігін 
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дәлелдей түсетін ағаштан, сүйектен, алтыннан, көгілдір ақық тастан, теріден, жүннен 
жасалған көптеген қолөнер туындылары табылды.

ІЗДЕР МЕН АңЫЗДАР

Ірі аудан болып табылатын Үлкеннарымға кіре берісте жолдың оң жағында көзге 
екі шоқы – Камениха және Шиши – түседі. Олардың беткейінде үңгірлері бар кесек 
тас үйінділер шашылып жатыр. Өткен ғасырдың алдында жергілікті тұрғындар ол жер-
де ежелгі «Чудь» елінен, қытайлар мен қазақтардан қалған байлық тығылған деп сенетін. 
Алғашқы қазба жұмыстары біраз нәтиже берді: қазына іздеушілердің қызығушылығын 
тіпті арттыра түсіп, мыс және темір қазандар, әртүрлі қарулар табылды.    

Осы маңайдағы Антипкин сайында ішіне он шақты жылқы сыйып кететін ең үлкен 
үңгір бар. Осы үңгірдің қабырғаларында ежелгі заманның ескі жазулары бар. Шығыс 
Қазақстанда көптеген жылдар  жұмыс істеген атақты ғалым А.Н. Седельниковтың си-
паттауы бойынша – оған жергілікті тұрғындар «тастардың бірінде адам аяғының ізі 
сақталған» депті. Онда қабырғалары қолмен қашалғандай тегіс басқа да үңгірлер бар. 
Автордың айтуы бойынша бұның барлығы ұзақ жылғы желдің жұмысы немесе аңғар 
ежелгі заманда су астында болған. Осы жерлерден тұрғындар кристалды тау хрустал-
дарын тапқан екен, оны әшекейлерге қолданған, балаларына ойнау үшін берген.

«БАЛ АСТАНАСЫ»

Аудан орталығы Үлкеннарымның солтүстік-батыс жағына қарай биік екі тау көрініп 
тұрады. Бұл бір керемет жер, аңғарда кездесетін жерлерге ұқсамайды. Қалың өсімдікпен 
қапталған Оструха және Толстуха таулары алыстан қарағанда қою жасыл түсті болып 
көрінеді. Олардың астыңғы жағында шалғыны шүйгін жайылым бар. Аталған таулардың 
басында субальпілік шөптер мен бал өсімдіктер қалың өседі. Омарташылар үшін Оңтүстік 
Алтайдағы ең күшті орын. Өткен ғасырдың соңында және осы ғасырдың басында омар-
ташылар осы жерлерде 400-ге дейін омарта ұстаған.       

Осы таудың тарамдары мен шалғынында қара және қызыл қарақат, тошала, үшқат 
және итмұрын көп өседі. Сайраған бұлбұл, орман кептерінің қырқылдағаны осы өңірдің 
берекесін келтіріп тұр. Бұта-қарағандардың арасында топталып өскен теректер, 
көктеректер мен қайыңдар, мойылдарымен араласып шоқталып өсіп тұр. Гүлдеп тұрған 
өсімдіктің көптігінен күн ашық болған кезде бұл жер құжынаған маса-шіркейге, оның 
ішінде гүлдерден бал жинаған араға толып кетеді. Бұл – нағыз бал өсімдіктерінің 
мекені. 

Бұқтырма аңғарынан, соның ішінде дәл осы жерден ХІХ ғасырдың аяғында 
салмағы 100 мың пұтқа дейін балды Ертіс арқылы салға салып таситын. 

Сондықтан, Алтайдың Қазақстандық бөлігіндегі Бұқтырма аңғарындағы бал алы-
натын өсімдіктің көптігіне орай, осы жерді «бал астанасы» деп атауға толық құқығымыз 
бар.
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СҰЛУЛЫҚТЫң КҮШІ 

Алтайдың қапырық, ыстық жазы көз тұндыратын сұлулығы мен гүлдеп тұрған 
әртүрлі шөптерге бай, орманның тұнық бояулары және құстардың құйқылжытып сайра-
уы, оның арғы жағында бау басындағы қардың суық лебі есіп тұрған тау өзенінің 
гүрілдеп аққан дауысы – осының барлығы жер бетіндегі отшашу сияқты. Бұл өлке, со-
нымен қоса көк түсті алаңсыз мөлдіреп жатқан альпі көлдеріне, аралас ағашты ну 
орманға, тау тундрасы мен қара жартастарға өте бай. Жазда таудың шыңдарын қар мен 
бұлт басып жатады. Алқапта күн қапырық ыстық болса, жоталарда жаңбыр жауып 
тұрады. Кейде бір басынан бұлт арыла қалған кезде жаңбыр шайып жалтылдап тұрған, 
көкке қол созған шыңдардың сұлбасы анық көрінеді. 

Аңғардың дәл ортасында Бұқтырма ағып жатыр. Жағалауындағы көк желектер 
мен ағаштарды өзіне тарамдай тартып, терек пен қайыңдары топталып өскен аралдарды 
бір шайып өтіп, жағадағы мүлде өсімдік жоқ малта тастардың да арасын аралап өтуді 
ұмытпайды.   

Бұқтырманың аяқ жағына қарай таудың шатқалы мен тік биігінен құлаған Хамир 
асығып келе жатыр. Хамир туралы жоғары да толығырақ айтып өттік. Дегенмен де, 
Хамирдің күшті, әрі қайсар мінезді екенін қайталап айтудан қорықпаймын. Құс сияқты 
холзын тауларының биік басынан ұшып келе жатқан өзен Бұқтырманың жасыл аңғарына 
жеткенге дейін жан-жағына су тамшыларын шашып, көбігі шығып ағып, қашып келе 

Бұқтырманың Тұрғысынмен қосылған тұсы
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жатқан аңдай болып ентігіп жетеді. Осы жерден Столбоуха тауының алдынан өтіп, 
Орман айлағының жоғарғы жағында Бұқтырмаға келіп қосылады. Осы жерден бастап 
ГЭС құрылысы салынғанға дейін Ертістің бойымен төмен қарай ағаштарды салмен 
ағызатын, алыстан қарағанда  суда ағып бара жатқан сіріңкенің шиіндей болып көрінетін. 
ГЭС салынғаннан кейін  ағаштарды көлікпен таситын болды. 

Хамир қандай жақсы еді! Онда оның өзіне тән сұлулық мекен етеді: жағасында 
ежелден өсіп тұрған шырша, самырсын мен балқарағайлардың оның гүрілі мен шуылына 
бауыр басқаны қашан; онда қайың да, терек-тоғай, белуардан келетін шалғын да бар. 
Жағаға кеп соғылатын судың екпінінен жағалауға жақын өскен ағаштар теңселеді. 
Өзендегі әр қойтасқа кеп көбікті толқын соғылып, одан кері қайтып мысықтай секіріп 
қайта өтеді, секіріп бара жатып «пырылдауық мысық» сияқты тастың бетін жалап өтеді. 
Толқындардың астында қорықпастан суға қойып кеткен, қысқа қанаттары қалбалақтаған 
сушылқара көрінеді.    

Жақын маңда орналасқан ауылдардың балықшылары Хамирмен тығыз байланыста. 
Алыстан атпен келеді, қайдан алғаны белгісіз құрықтай ұзын қармақтарын бастарынан 
асыра сілтеп хариус аулайды; ағынды суда жүретін хариус туралы көп білетін балықшылар 
қармақтың жеміне алданып түсіп қалған балықты лезде, сондай жылдамдықпен жағаға 
лақтырады. Кейде қармақтарына ағынды өзеннің тұрақты тұрғыны таймень де ілігіп 
қалатын кездер болады.  

Қалжыр өзенінің Черняеевка ауылының жанында Күршім жотасының 
шатқалынан шығуы
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Сіз білеСіз бе:
Қалжыр өзенінің ұзындығы 154 
шақырым. Қазақстандық Алтайдың 
басқа өзендерінен ерекшелігі, 
ғалымдардың пікірінше оның 
жасы маңайында созылып жатқан 
таулардан да үлкен болуы мүмкін.

 Аты аңызға айналған Марқакөлдің суынан бастау алатын Қалжыр деген өзен бар. 
Нәр беріп тұрған көлден түңілгендей, құшағында тербеген көлден құтылуыға асыққандай, 
сондай көз ілеспес жылдамдықпен шығатын өзен батыс жағындағы ең шеткі ауыл 
Шүмектің тұсынан өтеді. 

Сол жерден кілт бұрылады да, екі жағы да жартастары биік шатқалдың арасымен 
төмен қарай кетеді. Күршім жоталарының мың жылдап жатқан тастарын тілгілеп түскен 
арнасы тар дәліз жолымен шуылдап, сарқырап ағады. Жолындағы қойтастарға, шығып 
тұрған жартастарға екпінмен келіп ұрынып, сол жерде есін жиғандай болып ары қарай 
қайта жүгіре жөнеледі. Оның жолы оңай емес. Асығып-аптыққан, шуылдаған, маржа-
нын шашқан, көбігін атқылаған, ызаланған Қалжырым-ай! Ентігіп демалғанда демінен 
жасыл кемпірқосақтар пайда болады. Тұтқыннан шыққандай асыға жүгірген Қалжыр 
мына жарық дүниемен «ұрсысып-керісіп» барып, жабайы көл мен орманды таулардан 
қашып жазық шөл далаға, күннің астына қақталған Зайсан жеріне асығады. Оның арғы 
жағында қол созым жерде Қара Ертіс. 

Алтайдың тас қақпаларына тап болған шуылдақ, көңілді және мейірімді өзен, 
шөптері биік шалғын, ши, қияқ, қамысы, жылауық тал мен көктерегі қаулап өскен, ма-
сасы буып тұрған жазықпен жүріп отырып, жуасыған ол, артында бұрыннан тұрған 
Черновое ауылын қалдырып, бақыттан басы айналып, жомарттығы ұстап, суларын 
шабындық пен егістікке бөліп беріп, жайы-
мен ағып жатады... Ертіске апаратын ұзақ 
жолда оны тосып тұрған тақыр, сортаң 
жерлер мен шөл дала үшін қымсынбайды 
да. 

Зайсан жазығына шығып алған соң 
қашқын өзен жуасып, тынышталып қалады. 
Бұрынғы шуылы да, қайсарлығы да, 
шашыраған көбігі де жоқ, мүлде басқа өзен 
сияқты. Осы берекелі өлкенің маңында 
ғасырдың ортасында жоңғар ханы Голдан-Бошахты-Хиттың (1656-1689) қонысы 
болған. Қазір қалың шөп басып кеткен осы жерден археологтар қазба жұмыстарын 
жүргізген сайын бұрынғы көшпенді халықтар мәдениетінен сыр шертетін «темірлер» 
тауып алады. 

Осы жердегі көк шалғында жағалауға жақын жерден алтын түсті қызылқұнақтар 
тропикалық түсті көкқарға кездеседі. Осы жақта дала ақ бас тырналары жүреді; көз 
ұшында анадайда қара қарға, құзғын мен шауқарғалар қарқылдайды.   

Қалжыр – бұл жерде Қалжыр сияқты емес: сирек өскен анда мында тұрған 
көктеректер мен жылауық талдардың арасынан оның тап-таза жылы суы кей-кейде 
жылт етіп көрініп қалады, түріне қарасаң ол - аты аңызға айналған Марқакөлдің сұлулығы 
туралы ешқашан білмеген сияқты. 

Осы мүйісте тағы бір танымал сұлу өзен – Қара Қаба, бұл Қара Қаба аталса, 
міндетті түрде Ақ Қаба да болуы тиіс. Ия солай, бар... Өзеннің аталуы түркі тілдес 
халықтар қырғыздар мен қарақалпақтардың тілінде кездесетін атауларға сәйкес келеді. 
Аты ақ пен қара болғанымен, суларында ерекшелік жоқ, сол кәдімгі мұздай суық, 
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таудың үстіндегі тау сияқты көк түсті су. Бұл өзендер апалы-сіңілі сияқты кең аңғардан 
екі жаққа кеткен.    

Қара Қаба аңғары немесе ойпаты 20 шақырымнан артыққа созылып жатыр. Өзеннің 
ортаңғы бойында шамамен 30 шақырымдай жерде ені 10-15 шақырым болатын Бобров-
ка алқабы жатыр. Алқапта орыстардың ескі ауылдары Владимировка мен Бобровка тұр. 
Осы жерді қоршап тұрған сондай биік емес тау бөктерлерін орман басып жатыр. Онда 
марал, аю, бұлғын, құну, сілеусін бар... Алқаптың бетінде бірнеше жерде бұрынғы 
көшпенділерден қалған қорғандар жатыр. Осы алқаптан жақсы бір көрініс ашылады: 
көкжиекті қармен қапталған шыңдары үшкір келетін жоталар жауып тұр, ондаған 
шақырым алыста тұрған олардың шыңдары тұнық ауада тура қасыңда тұрғандай 
көрінеді. 

Басқа алқап Орловтан, басқа өзен – Ақ Қаба сұлу сылқылдап ағып жатыр. Ақ 
Қаба өзенінің де өзіне тән сиқыры мен жауыздығы бар: онсыз да орман ағаштарын 
таситын көліктер тоздырып, жаңбыр шайып бітірген жаман жолды шайып кетеді; 
көпірлерді ағызады, басқа да жайсыз жағдайларға қалдырады. Жаңбыр жиі жауған 
сайын ол жаман мінезін көрсете бастайды. Өзен осы мінезімен алқапты адамдардың 
қысымынан сақтап келеді.  

Екі өзен де сұлу, аңызға айналған амазонкалар сияқты, шәлкес, қайсар мінезді, суы 
қар мен мұз татиды. Қазақстандық Алтайдағы Оңтүстік Алтайдың ең биік шыңдарынан 
басталатын олар жолдарында кездескен барлық асулар мен белдерден шуылдап, әндетіп 
жүріп өтіп, алқапты да артқа тастап, ақыры жолдың соңында Ертіске кеп қосылады.   

Алтай өзендерімен, әлемдегі ең сұлу қыздарымызды көрсеткендей мақтануға 
тұрарлық. Оны да түсінуге болады, жан-жаққа тараған «өзен-қыздарын» биіктен 
бақылап, қарап сүйсініп тұрады. Алтай оларды секіртіп, шулатып еркелетеді де, ақыры 
Ертіске қарай қоя береді. Алтайдың мақтануға тұрарлық, қайсар өзендері де көп.  

Адам бәріне де дағдыланып кетеді. Алтайдың да жергілікті тұрғындары осының 
барлығына көндігіп кеткен, ол өзінің қасындағы ғажап сұлулықты байқамайды да..., 
өзеннің гүрілі, жел шуылдатқан орманның дауысы, аспан астындағы салтанатты сарай 
– қарды да... Бірақ Алтайдың аңғарларына үйреніп кету мүмкін емес, олар мезгіл сай-
ын түсін өзгертіп отырады, жылдың әр мезгілінде түрлі-түсті «киімдер» киіп алады... 

Оңтүстік Алтайдың таулы өзендерінің ғажап болғаны соншалық, кейде осыны кім 
жаратты деп сұрағым келеді. Тәңірдей ғажап сұлулық кім үшін? Кімнен сұраймын, 
ешкім де жауабын білмейді. Қалай ұқсаң, солай түсін... Жан дүниесі соқыр адам ғана 
мына сұлулықты байқамайтын шығар.

ШӨЛДЕГІ «оАЗИС»

Алтайдың оңтүстік етегіндегі климат, ол Бұқтырма аңғары – таулы өлкенің басқа 
жерлерімен салыстырғанда жылылау келеді. Катон-Қарағай ауылынан төменіректегі осы 
аңғар ерекше. Аңғардағы топырақ ежелгі морен және көл асты қабаттарынан құралған, 
ал қазір саздақ, ірі малта тасты келеді. Сондықтан да болу керек, осында басқа ланд-
шафттардан бөлек «климаттық арал» қалыптасқан. Оның ерекшелігі бұл жер жазда 
шөлейт және қапырық ыстық болады. Ал, қыста керісінше маңындағы тау беткейлеріне 
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қарағанда температура неғұрлым төмен болады. Ну орманды жоталар мен батпақты 
шұңқырлы, көлеңкелі, ағаштар мен бұталар, қаулап өскен шалғынның арасындағы осы 
жер, аяқ астынан – «құрғақ, ыстық арал!».  Географиялық парадокс! (оғаштық)    

Ол алып жатқан аумақ, көз мөлшермен ұзындығы бір шақырымнан артығырақ, ені 
одан біршама қысқа. Бұл үнемі басын бұлт шалып, күні бойы құйған жаңбырдың астын-
да тұратын таулардың арасындағы құрғақ жер! Орманның ылғалды топырағы мен сыз 
жерге Зайсан қазан шұңқырындағы шөлді аймақтан бір кесек жерді тастай салған сияқты. 

 Аңғардың Катон деп аталатын шығыс бөлігінде басқа Сарымсақты жоталарынан 
төтесінен Бурхат асуына шығатын тік жол бар, сол жақта басқа Қарақаба аңғары керіліп 
жатқан. 

Осы асуға көтеріліп келе жатқан жолда жоталардың етегіндегі тарлау белдеуді 
қамтып жатқан Бұқтырманың жартылай шөлі біртіндеп құрғақ тау даласына айнала ба-
стайды. Бұқтырманың басқа жағында – оның оң жағасында – тас шоқылар бар, өзен 
алқабынан сәл ұзаған соң олар біртіндеп Листвяга жоталарының етегіндегі даламен 
ұштасып кетеді.    

Бізді қызықтырып отырған телімде «петрофобы» деп аталатын өсімдік бар, олар 
негізінен құрғақ, тастақты жерлерде өседі. Олар мынадай тасшүйгін, таумасақ немесе 
«қоян қырыққабаты», таспашөп, жебіршөп сияқты шөптесін өсімдіктерге көбірек келеді, 
ал құрғақ тау беткейлері үшін – бетеге, жауқияқ селеу сияқтылары өседі... Бұталардан, 
тайпақ қараған бұталары кең тараған, алқаптың құрғақ, ашық жерлерінде су әкеп тастаған 
жұмыр тастар шашылып жатыр.   

Жоғарыда айтып кеткендей, көрші жоталардың басын түннен де қара бұлт басып, 
найзағайы жарқылдаған жаңбыр жауып жатса, алқапта құрғақшылық, қапырық ыстық... 
Мына шөлейт «оазис» тағы да толыға түсуі үшін тек түйелер ғана жетпей тұр.  

Аралдағы құстардың құрамы да мені таң қалдырды. Осында кездескен құстардың 
түрлері шөл даланың бояуын тіпті қоюлата түседі. Олар Таяу Шығыстың шөл және 
шөлейт аумақтарының өкілдері, зоогеографтар оларды тіпті Жерорта теңізінің фаунасына 
жатқызады. Олар: күйкентай, сасық көкек, отқұйрықты-бұлыңғыр, сарыторғай, қасқа 
шақшақай және биші шақшақай; тіпті үнді сарықасы да кездеседі. Тағы да кездесетін 
құс түрлері Орта Азия мен Оңтүстік Қазақстанның далалы аумақтарына тән құстар, 
олар: ешкіемер, шоңайнақ, егістік жадырақ. Бірде «халимодендри» түріне жататын боз 
сандуғаштың ақшыл түсі кездесіп қалды, олар бұл жаққа Зайсан қазаншұңқырынан 
келуі мүмкін. Ал, Зайсан жеріне  Алтайдың оңтүстіктегі тау етегі мен Құлынжон 
зоологиялық қорығының аумағын алып жатқан солтүстік құмды шөлі Қызылқұмнан кел-
ген.      

Жерорта теңізінің өкілдері – қызыл үйрек немесе италақаз (оларды кейде отүйрек 
деп те атайды) ұя салады. Бұл керемет «жинақ» жаңағы айтылған орманды-далалы, 
жауынды-шашынды өлкенің «тұтқынына» түсіп қалған «оазистің» «ксероморфтық» 
бейнесін тағы бір рет нақтылай түседі.     

Аңғарға қыста оңтүстік-батыстан жел соғады, олар жолындағы жүріп өткен жолды 
жалаңаштай отырып, Зайсан даласынан келеді. Жел қарды үрген беті Тарбағатай мен 
Нарым жоталарына апарып тастайды, сондықтан болуы керек онда қар белуардан 
келеді... Аңғардың қары аз болғандықтан Қазақстанның Зайсан сияқты ашық далала-
рында өмір сүретін қара бозторғай, құлақты бозторғайлар кеп алады. Мезгілдік ұшу 
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кезінде осында қыстауға сұр шілдер қалып қояды. Оларды қыста Полярдан, Зайсан 
қазаншұңқырынан ұшып келген айқанат тілеміш және кейде Оңтүстік Қазақстанның 
далалы аймағында қыстайтын Оңтүстік Алтайдың етегінен ұшып келген азия жаманса-
рысы аулайды.       

Тағы бір парадокс: Бұқтырманың өзен алқабындағы қар қалың басып қалған жер-
лерде тоқылдақтар мен шымшықтар шықылықтайды, түнде ақ шілдер қаңқылдайды... 
Көрші тауда тиіндер «балқарағай шағып», бұлғын тышқан аулап, олардан сәл алыста 
үңгірінде аю ұйықтап жатыр; бұлан, марал, сілеусін мен құни азық іздеп қаңғып жүр. 

Бұқтырманың аңғарындағы осы шағын ғана аумақ әлі толығымен зерттелген жоқ. 
Тағы да бір «тірі» куәгерлер табылуы, мысалы таулы аймаққа тосын, негізінен ежелгі 
Зайсан жазығындағы шыжыған ыстықтың астында мекендейтін қосаяқ және басқа да 
кеміргіштер кездесіп қалуы  бек мүмкін.

САҚТАН, оРМАННЫң ҚоЖАйЫНЫ!

Өткен ғасырдың 30-шы жылдары Кеңес үкіметі және Моңғолиядағы Алтайдағы 
орнитофаунамен академик П.П. Сушкин айналысқан. Көптеген жаңалықтар аша келе 
ну орманның қалың өскен жерінде көлемі үкідей, ірі жапалақ – лапландалық ірі 
жапалақ ұя салады деген тоқтамға келген. Ол тас болмаса сақалды жапалақ деп те 
аталады.   

Жапалақ Еуразияның солтүстік ормандарында мекендейді. Жазушы «Кеңестік 
Алтайдың құстары» деген монографиялық еңбегінен соң, ірі жапалақты алтай орма-
нынан қанша іздесе де, іздеу жұмысына көптеген респондент-аңшылар қатысса да 
таба алмаған.         

Бұдан бұрын оның Қазақстанда ұя салғаны туралы дерек болмаған. Жаңағы 
еңбекте ірі жапалақтың жалғыз рет Орынбор облысында, қыста кездескені жазыла-
ды.  

1980 жылдардың соңында Оңтүстік Алтай тауларының орманды бөктеріндегі 
Аршаты ауылы мен Хрустальный тауының маңынан үш балапаны бар ұя кездесті. 
Жаңбырлы түнде ашыққан, ұша алатын балапандар шиқылдап жем сұрап отырды. 

Келесі күні осы орманның 
күңгіртжапырақты жерінен тағы бір  құс 
кездесті. 

Оның қараған көзқарасы сондай 
суық, ағаш басынан саған орман рухы 
қарап тұрған сияқты. Оның сұр түсті 
дөңгелек бетіндегі суық көздеріндегі  
кекті көзқарас өңменіңнен өтеді. Түнгі 
қарақшылар тобына жататын осы ірі 
жапалақтың түрі тым сұсты, ол 
адамдардың көзіне түсе бермейді, 
көбінесе орманның ескі телімдеріндегі 
сыртын мүк басып кеткен бұрын құлаған 

Сақалды ірі жапалақ
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ағаштардың астындағы саңырауқұлақтың ашты иісі мұрын жаратын, көгеріп кеткен 
жерлерді мекендейді. Осының барлығы бөтен, басқа бір дұшпандар әлеміндегі 
тіршілік иесімен кездесу туралы көріністі елестетеді. Дегенмен, осындай сұсты келетін 
тышқан жегіштің салмағы бар-жоғы бір килограмнан аспайды. 

Ірі жапалақтың Қара Қаба өзені басталатын жердегі, адам мүлде жоқ жердегі 
жоталарда кездескен жағдайы неғұрлым қызықтырақ. Ірі жапалақ өзіне тән қайсарлығымен 
өсімдік жинаумен айналысып жүрген ботаник әйелге шабуыл жасаған. Жапалақ шабуыл 
жасаған кезде әйелдің арқасынан соғуға әрекет жасаған. Ірі жапалақтың осы «қылығын» 
ұясының қасында кездесіп қалған басқа да зерттеушілер растады. Сақалды жапалақ тың 
батыл болғаны соншалықты тіпті орманның қожайыны – аюға да шабуыл жасаған. Бұл 
жапалақтар ұяларын немесе балапандарын қорғаған кезде осындай батыл болып кетеді. 
Орнитологтар олар туралы былай деп жазады: «Сақалды немесе ұзын құйрықты ірі 
жапалақтардың ұясына келген кезде бетіңде тыртық қалмасын десең, немесе одан да 
қорқыныштысы көзіңнен айрылғың келмесе өте сақ болған жөн. Бұндай жағдай батыс 
еуропалық фотографтың басында кездесіпті. Ірі жапалақтар ұяларын сондай жанкештілікпен 
қорғайды, тіпті балаларды да жолатпайды».     

Сақалды немесе тас ірі жапалақ – Қазақстандық Алтай үшін құстың жаңа түрі 
болғандықтан өте сирек кездеседі. Сондықтан оны республиканың Қызыл кітабына 
енгізу керк.

МҮйІЗДІ КҮЗЕТШІЛЕР 

Катон-Қарағай ауылының шығысынан оңтүстік тарабына қарай Тарбағатай және 
Сарымсақты жоталары жатыр, ондағы шыңдардың биіктігі екі мың метрден артық. 
Жартастары опырыла сынған, тасты шатқалдардың бірінде бұрыннан бері тау ешкілері 
мекендейді. Шатқалдың аты – Прониха. Бұл Оңтүстік Алтайдағы аңшылар жақсы 
білетін жер. Тік жарқабақ пен шатқалдың үстіңгі жағындағы тегістеу келген жердегі 
альпілік жайылымдар бұл жануарлар үшін өмір сүруге ең қолайлы орын. Олар жазда 
аспан астындағы шалғындарда жайылады: осы жерде лақтарын өсіріп, жыртқыштардан 
қорғанады. Қыста жайылымның бетіне жел қар үрлеп тастайды да, жайылым мүмкін 
болмай қалады. Бұл табын осы жерде бағзы заманнан бері мекендеп келе жатқан 
сияқты, осыдан бірнеше жылдар бұрынғы аңшылар мен браконьерлердің осы адам 
шыға алмайтын құз жартастарға шыға алмауына байланысты, олар жойылып кетуден 
аман қалды. Өткен жүзжылдықтың соңында жүргізілген санаққа қарасақ, бұл 
жануарлардың саны әр жылдары бірнеше жүзге жетіп отырған. Кейін бұл сан мүлде 
қысқарып кетті. Енді ұлттық қорық құрылған соң бұрынғы сандарына жете ме деген 
үміт бар.      

Осы жануарларды табиғат аясында бір көрген адамның ойында олардың мүсіні 
жақсы сақталып қалады. Әсіресе, күн кешқұрым көкжиекке жақындағанда таудың ба-
сында тұрған тау ешкісінің мүсіні керемет көрініс. Осы уақытта текелер жайылымға 
шығады. Кәрі текелер бақылау посттарында тұрады: олар биік шыңның басына шығып 
алады да, төменгі жақта болып жатқанның барлығын бақылап тұрады. Міне, күн де 
ұясына еңкейді, әдеттегідей Прониханы мүйізді күзетшінің бақылауына алынған.     



520 Щербаков Б.В.

Белгілі болғандай, ұрғашылар мен жас ешкілері кәрілеріне қарағанда осалдау бо-
лады екен: табиғатта олардың дұшпандары көп – қасқырлар,  сілеусін, әсіресе бары-
стар. Ең басты дұшпаны - қарулы адам болған және болып қала береді. Жартастың 
биігінде кәрі, сақалды, мүйізі қайқиған текенің сұлбасы тұрады, ол жыртқыштар кеп 
қалмасын деп, табынның алаңсыз жайылымын бақылап тұр.  

Табындастарының сеніміне енген 
дана күзетші өте сақ, жан-жақтағы қыбыр 
еткеннің барлығын жіті бақылап тұрады: 
аю көрінбейді ме? Барыс жылжып келе 
жатқан жоқ па? Қылышмүйізді мүсін 
жартастың шыңында бір орыннан 
қозғалмастан тап бір орнатылған мүсін 
сияқты бірнеше сағат тұра береді. Күзетші 
«жұмыс орнында» қас қарайып, күн ба-
тып, ай туғанға дейін тұра береді. Тек 
сонда ғана «жұмыс орнын» тастап шығады. 
Тойынған табын жартастарға қайтады да, 
сонда жартастың бетіне күннің алғашқы 
шуағының түскенін тосады.       

Прониха өзенінің бастауында

Прониха өзенінің шатқалында - Тау 
текелер тобы
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Бірнеше ондаған бас тау ешкісі Ю. Зинченконың бақылауы көрсеткендей көршілес 
Нарым жоталарындағы Үш-Күн-Ғой шыңында өсіп жатыр. 

Алтайдағы ашылған бақтың белгілік таңбасы, Азияның биік таулы аумақтарының 
сұлулығы мен әсемдігінің символы болып табылатын қар барысы осында тау ешкілерін 
аулауға келеді. Қазіргі уақытта Алтайдың Қазақстандық бөлігінде Пронихадан бастап 
Үш-Күн-Ғой жоталарының арасын мекендейтін олардың саны бар-жоғы жүз немесе екі 
жүз бас қана қалды.

ҚАРЛЫ ТАУЛАРДЫң ӘМІРШІСІ

Барыс немесе ілбіс – жыртқыштардың ішінде жағымсыз түрлерінің бірі. Жер 
бетінде сирек кездесетін бұл жануарлардың соңғы тұрақтаған мекендері – Оңтүстік 
Алтай. Прониха өзені маңындағы қорықта олар үшін сенімді жем базасы – тау текелері 
табыны бар. Сібір ешкілерінен де басқалар бірнеше рет биік жартаста түнді тосып ба-
рысты байқағандар бар.  

Бұл мысықтың ұзындығы бір метрден асатын құйрығын санамағанда 130 см. 
Мысықтар санатына жататын жыртқыштар ғаламшардың қай қуысынан болса да 
өздеріне ыңғайлы орындарын тапқан. Бұлардың көбі жылы және тамағы тоқ жақта 
өмір сүреді. Негізінен ондай жерлер: шөл дала, жазық дала, орман, джунгли... Тек 
ілбіс қана жылдың неғұрлым көп мезгілінде қар мен мұздың астында жататын суық 
тау шыңдарын таңдаған. Ол жұлдыздарға жақынырақ орналасқан өзінің ерекше 
«ғаламшарын» таңдады. Оның өмір жолындағы ізі көк шалғынның үстінде емес, 

Прониха өзенінің шатқалы – тау текелер мен қабландар мекендейтін жер
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мәңгілік қардың бетінде жатады. Барыстар өмір сүретін таудың басындағы тыныштықты 
тау құстары – ұлар, суырлар, тау ешкілері – тау текенің маңырағаны бұзады... 
Осылардың барлығы оның жеміне айналуы мүмкін. Тұяқты жануарлар бар жерге кей-
кезде қызыл қасқыр келеді, қалықтаған бүркіт те лақтар мен суырларды аңдып жүреді. 
Күн шайдай ашылған кезде бірнеше ондаған шақырымдағы алыс тау шыңдары 
алақандағыдай жақын көрінеді, сол кезде жартастың басынан қызылтұмсықты және 
сарытұмсықты альпі ұзақтарының шағын тобы қалықтап ұшып жүреді немесе ысқырығы 
ауаны тіліп ақ белдеулі, орталық азиялық құс – сұр қарлығаш ысқырып ұшады, сирек 
кездесетін гималай құнақтектестері торғай сияқты шырылдап тобымен ұшқаны көрінеді.   

Бұл шыңдардың басынан үнемі бұлт арылмайды: жазда ақ жауын жауып тұрып 
алады, суық тұман басады; анда-санда қар түсіп, ызғырық жел соғады. Мұндағы 
үйреншікті құбылыс былай: шың басын ақ ұлпа бұлт орап алады да, жыртқыш құсап 
оның сұлбасын жұтып қояды. Жел қуалаған бұлттар төмен жақтан бір жерден шыға 
келеді де бар қарқындарымен адымдап орманды басып өтіп, биікке қарай өрмелейді. 
Бұл өлкедегі ең биік шыңдар бас бұлттардың үстінен қарап жоғары тұрады...   

Барыс – Орталық және Орта Азия тау жоталарының аңы. Мүмкін, Саян жота-
ларында да аз мөлшерде сақталып қалған да шығар. Бұл ғажайып аң біздің облыста 
Оңтүстік Алтай тауларынан да басқа, Тарбағатай, Сауырда кездеседі. Жаз кезінде 
жалғызілікті барыстар Ресей аумағындағы Батыс Алтай жағына да өтіп кетеді. Мыса-
лы, өткен ғасырдың 70-ші жылдарында Батыс және Орталық немесе орыс Алтайында 
жалғыз барыс жүргені туралы естідім. 

Бұл жыртқыштың терісі өте әдемі: ұзын, жібектей, қалың әрі үлпілдек, жүні ашық-
сұр түсті, тіпті ақ деуге әбден болады және оның үстіне қара әрі ірі дақтар шашыраңқы 
орналасқан. Әр дақ шеңберінде тағы да бірнеше ұсақ дақтар бар. Алғашқы қар түсісімен 

Қар қабланы
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аңдар биік таудан төменірек түседі де, тұяқты жануардың мекенін аңдиды. Сондықтан 
да олардың іздері Нарым және оңтүстік Алтайда көп кездесті. 

Қар барысы немесе ирбис жалғыз жүргенді ұнатады. Өзі тұйық, дыбыс шығармайды. 
Кей жағдайда ғана жыртқышқа тән ырылын естуге болады. Сондай-ақ, барыстың көру 
және есту қабілеттері ерекше дамыған. Барлық мысық тұқымдастар секілді ол, әсіресе, 
түнде жақсы көреді. Олар өте сақ. Көбіне түнде жортуылдайды. Ымырт түсе бастағанда 
қорегін іздеуге шығады. Барыстардың күнделікті қайтып келетін тұрағы жоқ. Тек 
аналықтары – таутандар кішкентай аландарын аяққа тұрғызғанша бір-екі айға дейін 
уақытша үңгірлерді мекендейді. Барыстар ақпан-сәуір айларында көбеюге жұп іздейді, 
ал таутандардың жүктілік мерзімі жүз күннің ар жақ, бер жағына дейін мерзімге со-
зылады, көп жағдайда таутандар мамыр айында төлдейді. Оның негізгі қорегі: ешкі, 
арқар, қабан, марал, елік, қоян, кекілік пен ұлар.

Ілбіс – мысық тұқымдас аңдардың ішіндегі әдемі аңдардың бірі. Ұрғашылары 2-3, 
кейде 5 күшік туады. Жаз уақытында олар суыр, қоян мен құстарды аулап күнелтеді. 
Бірақ осы күнге дейін оның биологиясы толық зерттелмеген. Олар мекендейтін таулы 
аймақта олардың тіршілік ету дағдыларын бақылау өте қиынға соғады. Айтпақшы, өткен 
ғасырдың ортасында қазақстандық ғалым-натуралист В.Н. Шнитников Тянь-Шаньның 
Орталық бөілігінде барыс көп деп жазған. «...Барыстар адам да, басқа жануарлар да 
шыға алмайтын биік шыңдарда өмір сүретіндіктен, қазіргі кезде олардың саны өте көп, 
болашақта да осылай сақталып қалады. Ия, оның артынан қуалап та керегі жоқ, өйткені 
оның терісі әдемі болғанымен базарда қымбатқа бағаланған емес».   

Қазіргі уақытта, осыдан 50 жыл өткен соң, бұған сену қиын: ілбіс – ғаламшарда 
өте сирек кездесетін аң, әлемнің зообақтары өте көп қаржы шығаратын мүйізтұмсық, 
керік, жолбарыс сияқты «байлардың» жануарларының ондықтар қатарына кіреді; 
браконьерлерді де сол қатал баппен жазалайды. 

Оның терісінің әдемілігі мен табиғатта өте сирек кездесетіні қызығушылық туғызады, 
сондықтан да терісі өте қымбат тұрады. Әлемнің сәнқойлары үшін барыстың терісі тап-
тырмайтын материал. «ХХ ғасырдың Бремі» болып танылған ұлы натуралист Бернгард 
Грижимек өзі жоғалып бара жатқан аңның терісіне басқаларды қызықтырмау үшін 
италяндық әртіс Джине Лоллобриджиден барыстың терісінен тігілген киім кимеуін өтініп 
сұраған. Әртіс келісімін берген... 

ХХІ ғасырдың басында – оның терісіне үлкен сұраныстың артуы салдарынан және 
олар жейтін жануарлар түрлерінің күрт азайып кетуіне байланысты – олар жоғалып 
кетудің сәл ғана алдында қалды.    

Әрине, ол Халықаралық Қызыл кітапқа енген. Барыстың тағдырына қазіргі таңда 
батыстық мамандар өте алаңдаулы. Осы түрді қорғап қалу үшін кейбір жеке меншік 
және мемлекеттік мекемелер оны сақтап қалу жөніндегі бағдарламаларға қомақты 
демеушілік қаражаттар бөледі. Бұның барлығы қызық сияқты ма? Бізге, үшінші 
мыңжылдықтағы өркениеттің адамдарына, біздің ұлттық мақтанышымызды біздің 
өзімізден қорғап қалу үшін, жоғалып бара жатқан жануарларды сақтап қалу үшін бөтен 
адамдар бөтен ақшаларын төлеп отыр! Неге? деген сұрақ туады. Бүкіл адамзатқа ортақ, 
қар басқан тау басында өмір сүретін сұлулық пен біздің мақтанышымызды, өзіміз 
құртып жібермей, болашағымызға керек екенін түсіну үшін.
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КҮЗДІң АйНАСЫНДА...

Алтайдың күзі – таңғажайыптар әлемі. Көзге көрінбейтін әлемін табиғаттағы бо-
яулар, беймаза дауыстар мен сыбдырлар арқылы білдіреді. Таудың шыңдарына ерте 
қарларын ала келеді – әрбір қар жауған сайын олар жарқырай түседі. Осы кезде тып-
тыныш болып қалған орманның үстінен қардың бұлттары бейне бір айсбергтердей бо-
лып жүзіп жүреді. Орманның жоғары жағында, жаңа түскен ақ қарда қарайып тұрған 
жартастардың арасынан балқарағай, жалғыз өскен ағаштар көрінеді.   

Тамыздың аспанында тау шыңында қар жатады, ал тау етегіндегі ыстықта шегіртке 
шырылдап, егістік сары түске боялып тербеліп тұр.  

Әлі де күшіне ене қоймаған күз, біртіндеп, жайымен алғашқы қадамдарын жасай 
бастайды: сары көзді түлкі болып егістік пен шалғынды аралайды, ағаштардың 
жапырақтарын сары түске бояп қайыңдар мен теректердің де арасынан өте шығады, 
балқарағайлардың бүрлері жерге топылдап түсіп жатыр... Алтайдағы алғашқы 
жапырақтар да түсті,  алғашқы құстар да ұшып кетеді; бірінші болып Қиыр Шығыс пен 
Азияның Оңтүстік-Шығысынан келген – сарықас торғайлар, жолаққанат құралай, 
сарыторғайлар тарихи мекендеріне жол тартады... Олар алыстағы Тынық мұхит 
жағалауына дейін тәулігіне 50 шақырым жылдамдықпен ұшулары керек. Ол жаққа 
жеткенше мында алғашқы суық басталады. Сондықтан да, ертерек кетуге асығады. 
Бұқтырма аңғарының бойымен Зайсан шұңқыры және одан әрі: бірі – Қара Ертістің 
бойымен, басқалары – Жоңғар қақпасына қарай кететін құстардың легі ұшып өтеді.   

Бұқтырма алқабында – ақындар уақыты
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Қыркүйек  басталғанда күздің дауысы түнде қызыл мойын барылдақ торғайдың, 
балқарағай торғайларының шуылдап ұшқан дауыстары қатты естілетін болады. Күз 
сиқырлы алтын түсті, алтын сиялы қыл қаламымен – шетен ағашын, бүргеннің сабағын 
бояиды, ерте түскен тоң шөптерге қыраудың өрнектерін сала бастайды, ескі орман 
жолдарының жиегі мен шалғынын шыныға айналдырып, қырық құлақтардың қауырсын 
жапырақтарын шытырлатып алтын түске бояп кете барады. Кеше ғана белден асып 
иыққа жетіп тұрған биік қалың шөп түндегі аяздан соң шабылған жердің шөбі сияқты 
болып аяқтың астында қалады: дәрі балдырғанның, маралқурайдың, аю балдырғанның, 
аю отының майлы да, ылғалды сабақтары қатқан соң жатып қалған, аяқтың астында 
жарылып жатыр... Орман әдеттегіден жарық, кең болып кетеді... Әмірші күздің қолға 
ұстатпайтын қылықтары салтанатты түрде сайран салып жүр. Жылдың ешқай мезгілі 
дәл көктем сияқты суретшілерді қызықтырмайды. Күз келгенде ақындардың да 
ұйқылары қашып, шабыттары келе бастайды.       

Әсірес мұнда күзде қызықты: түнге қарай алғашты тоң жүреді, иван-шай қаулап 
өскен шабындық бұйраланып жібектей болып жемістері піскенде қызыл күрең түске 
енеді. Әрбір түп жарықтың жалынымен қапталғандай жап-жарық болып, өте жарық 
әсерлі болып көрінеді. Тоғайдың үстінде қалықтап жүрген ақ бұлтты жел көтереді. 

Аралас орманның күзгі реңі
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Орманның үстінен мамық ұшып шығады да, шабындыққа, тайгаға шашылып, тіпті 
белгісіз бір айдалаға ұшып кете барады

Жылдың осы уақытындағы жомарт тық пен фантазияның шет-шегі жоқ. Ол өзінің 
жеңісін күн сайын тойласа да болады, қылықтарын күн артқан сайын шығара береді: 
аспанды қара бұлт басып түнереді, сіркіреген ақ жаңбыры басталады, шал шықтар 
шынылана бастайды, өзендердің жағалаулары да қата бастайды. Тау шыңынан төмен 
түскен сайын күздің қылықтары әр күн сайын, түн сайын шыға бастайды. Теректер 
мен көктеректердің жапырақтарын жан-жаққа шашып, талдың бетіндегі алтын түсті 
пердесін сыпырып алады, ақ қайыңдар ағараңдап жалаңаш қалады «Мә, ал» дейді 
Алтайға. Күз табиғатты тыр жалаңаш етіп шешіндіріп тастайды! Күн өткен сайын ол 
тіпті қыңырланып кетеді. Сұлулық пен жомарттың әнін айтқан оның да қайтатын 
уақыты келеді, енді еш аямастан жаздық дала мен орманда қалып қойған құстарды 
айдап шығады. Толқынның артынан толқын қуалағандай болып құзғындар мен 
шауқарғалардың тізбектері түзіледі. Шаңқылдап кетіп бара жатқан шетен сайрауығы 
мен қара тамақ шілдің дауысынан өкініш пен мұң сезіледі; олардың артынан күзгі 
мұңын айтып қайтып бара жатқан қаздардың қаңқылдаған дауысы да қатты естіледі. 
Дала да, орман да – тыныштық күйге еніп алғашқы қарды тосуда. Күздің аты күз. 
Оның әр күні қысқарып бара жатады: ерке қыздай болып бұлттарды қуалайды, 
салқын тартқан ауа желдің өтімен тағы да суыта түседі, одан кейін бидайын жинап 
алған егістік құр сабақтары желге тербеліп, жылтылдайды. Күздің соңына қарай 
қызыл күрең түсті болған шетеннің жапырақтары өрттей жанып орманды қызылға 
бояды.    

Бәрі көрсету үшін: «Қараңдар! Қандай шексіз жомарттық!». Бірақ ол басқаша 
ойлап тұр: «Маған тағы да уақыт беріңдерші, мен сендерге жылуды да, мейірімді де 
төгемін! Ақын – саған айтам: сенің ұйқысыз түніңде терезеңді сабалаған жапырақтарды 
көрсем оңдырмаймын! Суретші саған айтам: саған біреу сары, суық көздерімен қарады 
ма – төбеге қағып тастаймын! Пештеріңді жағыңдар, киімдеріңе ораныңдар!..»

Таңғажайыптарды жасай алатын Әмірші сияқты күздің де қолынан бәрі келеді. 
Аспан астында ол жасаған сұлулықтың барлығы да жоқ болып, жылдың қиял-ғажайып 
ертегісі аяқталғанда құстардың дауыстары да тынады. Алтайдың жұпар аңқыған  
жері бар кереметінен айрылады. Міне, күз деген осы. Өтіп кеткен жазды еске сала-
ды, алдағы ұзаққа созылатын қысты қарсы алуға дайындайды.    

Алтайдың тау беткейлерінде бар дарынын төгіп отырып сурет салатын алтын 
күзді жылдың басқа уақытымен салыстыруға келмейді. Оның құдіретінің күші шексіз, 
оның қолына түскеннің барлығы ұнаса да, ұнамаса да суретшінің қыл қаламына боя-
лып шығады. Өзінің Өр Алтайындағы күз туралы Оралхан Бөкей былай деген: 
«Алтайдың күзі таңғажайып ертегі сияқты, Алтай күзі өмір бақи да сары болып 
көрген жоқ, қызыл күреңденіп, тамылжыған сайын ала-жаздағы тірлігімізге ой бітіп, 
өз-өзімізден жуасып, момақан күйде күйбің-күйбің шаруаға кірісеміз».
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ТУҒАН ЖЕРДІң ӘНШІСІ 

Оңтүстік Алтай деген керемет 
«ғаламшардағы» алтынға боялған аңғарлар мен 
суық таулар, қою көк тайга мен қорғасындай 
үйілген тастар, көкшіл көлдер мен ақ көбікті 
өзендер, көз қарықтыратын қарлар мен көптеген 
сұлулықтың барлығы Оралхан Бөкей сияқты 
көркем әдебиеттің шеберін өмірге әкелді. 

Жазушы Бұқтырманың бойында орналасқан 
көп ауылдардың бірі Шыңғыстай деген шағын 
ауылда туған. Құдайдың құтты күні ол ауылдағы 
әр үйдің табалдырығынан Мұзтау деген сиқыр 
ашылады. «Бөкей» деп жазылған әр жолда күнге 
шағылысқан тау шыңдары мен Алтайдың жо-
март табиғаты оқылып тұратын сияқты.  

Оралхан өмірдегідей өзінің шығармаларында 
да – ашық, тік мінез  және әдеби ортадағы 
шайқаста да қайсар батырдай болып жарқ етті. 
Оның суреттеуі, мықты әдеби сөздері сондай сиқырлы, мәнді, Алтайдың керемет бо-
яуы сияқты тұнық еді. Оның «Қамшыгер», «Мұзтау», «Қайдасың қасқа құлыным», 

Жылы көл, оның суы жылы қайнарлар арқылы жылынады

Оралхан Бөкеев
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«Үркер ауып барады» деген шығармаларында қарапайым адамның қиын да, ауыр 
тағдыры сыр шертеді.     

Оның әңгімелері мен повестерінде жақсылық пен жамандық қатар  жүреді... 
Жазушының асқан дарындылығы елді таң қалдырып қана қойған жоқ, аса танымал 
жазушыларды өзіне қаратты, оның шығармаларын тек өз отандастары ғана оқыған жоқ, 
олар әлемнің бірнеше тілдеріне аударылды. Біздің жерлесіміздің кітаптарын немістер, 
словактар, болгарлар, ағылшындар, венгрлер, арабтар, қытайлар мен жапондықтар да 
оқыды... Қазір олар оны өз тілдерінде оқиды. Біздің жерлесіміздің шығармасы бойын-
ша спекталь да қойылды. Ал, «Сайтан көпір» повесі бір көркем фильмнің жүгін 
арқалады.   

Оралхан Бөкей – үш бірдей әдебиет сыйлығының иегері.

КИЕЛІ АЛҚАПТАҒЫ МоЛАЛАР

Бұл жердегі ежелде өмір сүрген адамдардан қалған ескерткіштердің  тарихи маңызы 
өте зор…

Қазақстан, Ресей, Моңғолия мен Қытайдың арасындағы шартты шекаралас аумақта 
орналасқан Берел молалары Қазақстандағы археологиялық ескерткіштердің ішіндегі 
нағыз сенсация болды. Ұлттық бақтың аумағында ежелгі көшпенділер - «берелдіктердің» 

Өрел ауылының жанындағы қорымдарға бара жолда Бұқтырма алқабындағы 
жартастар 
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мәдениетінің үлгісі жақсы сақталған қорғандар кешені бар. Көшпенді халықтар үшін бұл 
жер қасиетті жер болған. Мал ұстап, аңшылықпен күн көрген ежелгі көшпенділер үшін 
шөбі шүйгін, суы мол бұл жерде өмір сүрген халық екі басты киелі Мұзтауға табынып, 
мола ретінде осы жерді де бекер таңдамаған шығар. 

Бұқтырма аңғарын біздің эрамызға дейінгі IV-II ғасырларда да адамдар мекен 
еткен. Сол уақыттарда осы жерді мекендеген көшпенділер бізге керемет мұра – 
қорғандар қалдырды. 1997-1999 жылдары ауылдың жанынан Халықаралық 
археологиялық экспедицияның қатысуымен ежелгі көшпенділердің жерлеу рәсімінің 
сыры ашылған қазба жұмыстары жүргізілді. Ежелгі адамдардың түсінігінше қорғандар 
– ақсүйек тұқымдары қайтыс болғаннан кейін оларды «о дүниеге» барлық керек-
жарағымен аттандыратын киелі орын болған. Оларды «алыс жолға» аттандырмас бұрын 
жақсы сақталуы үшін адамның мүрдесін бальзамдаған.    

Біздің эрамызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың екінші жартысы-соңына қарай осы 
жерді мекендеген халықтардың молаларын қазу жұмыстарын Мемлекеттік ұлттық 
табиғи бақтың қолдауымен Шығыс Қазақстандық археологиялық экспедицияның 
қызметкерлері жүргізді. 

Кейін анықталғандай бұл молалар тоналған екен. Сонда да ғалымдар сол жерде 
сақталып қалған әлемдік деңгейдегі мәдениет болып саналатын өте құнды ұлттық 
мұралар тауып алды.  

Берел қорымы, № 71 обаның жерлеу камерасы
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Мысалы, молада жерленген адамның алтай көшпенділерінің ішіндегі ықпалды тұлға 
екені анықталған, мұның дәлелі – қолөнер туындысы болып саналатын алтыннан 
жасалған әшекейлер, скиф-сібір үлгісінде сүйектен жасалған аң бейнесіндегі әртүрлі 
әшекей бұйымдар. Бір қызығы мұнда жерленген жылқылардың 60-қа жуық ат-әбзелдері 
табылған. Ер-тұрман мен жүгенде, өмілдірігінде мысыққа ұқсас аңның бейнесі, шамасы, 
барыс болу керек, бейнеленген. 

Қорғандар – бұл жерді мекендеген ежелгі халықтардың мықты ұста-шебер 
болғандарының айғағы. Олар – металлургтер, құрылысшылар, ағаш ұстасы, киім тігіп 
басқа да тұрмыстарына қажетті табысты істермен айналысқан. «Патшалар жазығы» Бе-
рел ауылынан 7 шақырым жоғарырақта  орманды беткейі бар, табиғаты көркем жерде 
орналасқан. Соңғы он жылда ежелгі көшпенділер мен түркілердің он бестен артық 
мәдени мұралары зерттелді. Молаларды қазу жұмыстары ХІХ ғасырдың ортасында 
басталды.    

Қорғандардың бірінен тас табыттың ішінен қоладан құйылған қиял-ғажайып ертегі 
кейіпкерлеріне ұқсас құстардың бейнесін тапты. Бірге жерленген жылқылардың 
ертоқымдарының қалдықтары, қайыс жүгендер, темір ауыздықтар мен белдіктің 
сыртындағы жұқа алтынмен қапталған ағаш әшекейлер сақталған. Өсімдікке ұқсас оюлар 
салынған әшекейлер негізінен зооморфтық (аң) стилінде жасалған.   

ХХ ғасырдың соңында ашылған жаңалық нағыз сенсация болды: Берел алабындағы 
осы «патшалар жазығындағы» молаларды қазғанда көшпенді ақсүйектердің жерленгені 
анықталды. Бұл сән-салтанаты жарасқан киіміне көгілдір ақық тас пен жұқа алтындар 
тігілген бальзамдалған еркек пен әйелдің мүрдесі. Моладағы жақсы сақталған 
мүрделермен бірге салтанатты ат әбзелдерімен жабдықталған, ғалымдар анықтағандай 
«көсемді ол дүниеде алып жүруге» арналған он екі жылқы да жақсы сақталған. Олардың 
төртеуінің басында алтынмен апталған тау текелерінің мүйіздері сияқты ағаш орнатылған 
маска киілген. Мысық пен құс бейнесі араласа жасалынған фантастикалық грифондар 
(ертегілердегі басы бүркіт денесі арыстан бейнесіндегі құс) асқан шеберлікпен жасалған. 
Ежелгі берелдіктердің жоғары деңгейдегі шеберлігін дәлелдей түсетін ағаштан, сүйектен, 
алтыннан, көгілдір ақық тастан, теріден, жүннен жасалған көптеген қолөнер туындылары 
табылды. 

Суретшілердің қоршаған ортаны философиялық тұрғыдан қабылдауы тарихта «аң 
стиліндегі» ерекшеліктерді тудырды. Сонымен қатар, табылған заттарда ежелгі шебер-
лер аң аулаудың айла-тәсілдерін келтірген.

БАЛҚАРАҒАй БИІК БоЛАДЫ

Олар А. Ивановпен бір буындағы ұрпақ. Біздің жерлесіміз, танымал жазушы-дра-
матург Қалихан Ысқақ 1935 жылы Катон-Қарағай ауданында туған.  

Ол кішкентай кезінен Алтайдың табиғатын ғана емес, өз ата-бабаларының қиын 
өмір жолдарын да танып өсті. Қалиханның  шығармаларынан оның отанына деген зор 
махаббатын көруге болады. Оның қолынан «Бұқтырма сарыны», «Сарша тамыз», 
«Менің ағаларым», «Кедры высокие» шығармалары мен «Тұйық» романы туған. 
Олардың көбі орыс, өзбек, татар, тәжік тілдеріне аударылды. Оның жазған 
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сценарийлерімен «Қараша қаздар қайтқанда», «Ұшы – қиырсыз жол» атты фильмдер 
түсірілді. Ә. Таразимен бірлесіп, әлі де республикамыздың театр сахналарынан түспей 
келе жатқан «Кемпір іздеп жүрмін», «Апа-апатай», «Жәке-Жәкетай» пьесаларын жаз-
ды. Жазушының М. Әуезовтың «Қараш-қараш оқиғасы» повесінің желісімен жазған 
«Таңғы жаңғырық» атты мықты  драматургиялық шығармасы бар.    

Қалихан Ысқақ – Қазақстанның Мемлекеттік сыйлығының және Ғ. Мүсірепов 
атындағы сыйлықтың лауреаты. Ол И. Буниннің, А.Чеховтың әңгімелері мен 
А. Куприннің, Л. Толстойдың повестерін аударған.   

Жазушының есімі туған жердің топырағында тамырын тереңге жайған биік таудың 
басында жайқалып өскен балқарағай сияқты, оның артында  қалдырған әдеби мұрасына 
мәңгі нәр беріп тұрады.

РАХМАН КӨЛІ

Жердің әр бұрышында, тіпті әр көлдің өзіне ғана тән ерекше қасиеті мен  сұлулығы 
болады.   

Мысалға, Оңтүстік Алтайдың мұздықтарынан пайда болған үлкенді, кішілі көлдерді 
алайық. Немесе тектоникалық көлдер - Маралды (Шабанбай), Бұқтырма, Черновое, 
Қаракөл (Язевое), Қоскөл және басқалары. Бұлардың барлығы «бірдей» әдемі көлдер. 
Оларды Алтайдың басындағы «алтын тәжіне» тізбектелген құнды тастармен ғана 
салыстыруға болады.  

Рахман көлі – Шығыс Қазақстан көлдерінің арасындағы аты ерекше аталатын көл. 
Ашылуының өзі аңызға пара-пар бұл көл Азияның ең әдемі көлдерінің бірі болып табы-
лады. Еуропадан, Оңтүстік-Шығыс Азиядан, Америкадан келетін туристер шынын 
айтқанда Шығыс Қазақстанның табиғатын көру үшін, «Рахман» көлін «сылтауратып» 
келеді екен. 

Егер географиялық картаға қарайтын болсақ, жоғарыда айтылған көлдердің  барлығы 
облыстың солтүстік-шығыс бөлігінде жатыр. Оның арғы жағында Ресей шекарасы «қол 
созым жерде». Міне, Рахман көлі  осы жерде. Ол орташа типтегі көлдерге жатқызылады. 
Биік таулар мен орманды таудың ортасындағы шұңқырда орналасқан. Күн ашық 
болғанда оны үш жағынан қоршап тұрған сұлу беткейлердегі қалың орманның бейнесін 
айнадай болған судың бетінен көруге болады... Көлдің жанындағы таулар өте биік. 
Олардың биіктігі 2 500 метрден артық. Сондықтан да сайда жел жоқ. Тау беткейінде 
балқарағай мен қарағайлар, самырсын орманы. Тек солтүстік-шығыс мүйісінде орман 
аяқталатын тұста таудың басына қарай жартасты тақыр болып кетеді. 

Тау көлінің батыс жағында ғана қақпа бар. Бұл қақпадан шығатын жол Берел 
жазығына қарап тұр. Шамасы, осы көлге келіп жарасы жазылып кетіп, қашып кеткен 
жаралы маралдың артынан қуған аты аңызға айналған «аңшы» бұл жерге алғаш рет осы 
дәліз арқылы келген болу керек. Көлдің жартылай аңыз – жартылай шындыққа айналған 
осындай аңызға толы тарихы ХVII ғасырда ашылған.   

Табиғаттың өзі көлді жаман ауа райынан қорғап тұрған сияқты. Мүмкін оны Тау 
құдайы немесе биік таудың рухы көлдің айнадай жарқыраған таза суынан өз бейнесін 
көріп тұрғысы келіп осылай жаратты ма екен? Бұған ашық, тымық күнде көз жеткізуге 
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болады: су қылт еткеннің барлығын – ағаштарды, құзар мен жартастарды, бұлттарды, 
бәрін-бәрін қаз-қалпында жеткізіп береді... Сондықтан да, таудың көркемдігін жан-
жағыңа мойыныңды созып қарамай-ақ су түбіне қарап отырып-ақ тамашалауға болады.     

Көлдің жағасына қарай қойтастардың арасында ақ қайыңдар топталып, тоғайлар 
жайылып жатыр... «Орман халқы» да өзінің сұлу кескінін су айнасынан көргісі келген-
дей осы жерге жақынырақ жиналған. Түс кезінде қызып тұрған күннің төменнен, су 
астынан шығып тұрғанын басқа қай жерден көруге болады? Басқа қай жерден, түнде, 
жұлдыздардың жымың қаққанын көзіңді төмен салып қарауға болады? Жағалаудағы 
шыршалардың төмен түскен кірпіктерінің астынан тұнық өзеннің бетіндегі ай қарап 
тұрғанын қайдан көрдің ?  

Тау рухы көлді мөлдір сумен толтырып қана қойған жоқ, оның астынан емдік 
қасиеті бар қайнарды да ашты. Жағалауларын орманмен безендіріп, көлдің ортасында 
«жүзіп жүрген» арал әкеп қойған. Осы аралға осындай ғажайып көлді жаратқаны үшін 
алғыс айтып, сыйынатын жер ашып қойса. Онда бір-біріне иін тірескен қою түсті, сұңғақ 
бойлы шыршалар өсіп тұр. Арал қою жасыл түсті желкенін желбіреп, тар шатқалдың 

Рахман көлі
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аузындағы Арасанға қарай жүзіп бара 
жатқан сияқты.   

Егер жоғарғы жағынан қараса, жал-
тылдап ойнақшыған кіп-кішкентай Арасан 
өзені үлкейіп кетіп, аспан әлеміндегі – 
айды да, күнді де, шашыраған жұлдызды 
да, бұлттарды, жан жағындағы ну орман-
ды да жұтып қойып, үлкен көлге айналған 
сияқты әсер береді.   

100 жыл бұрын осы жерге алғаш кел-
ген В.В. Сапожниковтың жазбасынан 
тағы да үзінді келтірейін: «Көлдің аяқ 
жағынан ұзындығы 35 сажындай жерде 
үлкен кесек гранит тастардан үйілген 
шағын алаңқай көрініп тұр; сондағы 
бөренеден жасалған екі кішкентай үйді 5 
орыс, 10 шақты қалмақ, қырғыз паналап 
жатыр. Емделушілерге арналған осы екі үй ғана бар. Жағалауда бір шатыр тұрды, 
сосын қарағайлардың арасында ана жер, мына жерде бос қалған самырсын-қарағай, 
шыршаның бұтақтарынан жаба салған күркелер шашырап жатыр; шамамен курорт 
мезгілі аяқталған сияқты. Естуімше жаздың ортасында бұл жерге 100, кейде одан да 
артық адам жиналады екен. Гранит алаңынан көлге қарай іші таспен, ағашпен, 
балшықпен, гранитпен толтырылған атыз 
жатыр. Тастардың арасынан, тіпті 
жартастардың бетіндегі жырықтардан 
жып-жылы қайнар атқылап жатыр... 9 
қайнарды ванна тәрізді қоршап қойыпты. 
Екі қазан шұңқырды ашық қалдырыпты 
– осы жерден ауыз су алады, ал 
қалғандарында суға түсу үшін кішкене 
қалқа жасап ағаштарды тізіп қойыпты... 
Қалған үшеуінің ішінде тек біреуіне ғана 
дөңгелек шұңқыр қазылған». 

Жып-жылы болып (34-42С) шығып 
жатқан он екі қайнар жүз жылдан астам 
уақыт көл болып ағып жатыр. Олардың 
температурасы ауа райына байланысты 
болатыны анықталыпты; жауын-шашын болардың алдында су бір градус жылынады 
екен. Осы кезде одан көмірқышқыл газы көп бөлінеді  дейді. Күн жылынатын кезде 
бәрі керісінше болады...

Рахман көлі, Катон-Қарағай ұлттық табиғи қорығы, ақ басты Мұзтау, Үкөк асуы 
– Алтайдың Қазақстандық бөлігіндегі сұлулығы тұнған, биологиялық әр алуандылығы 
ұйыған орталығы.    

Сіз білеСіз бе:
Рахман көлі ағынды болып келеді. 
Ол теңіз деңгейінен 1 760 м 
биіктікте орналасқан. Ұзындығы 
2,6 км, ені – 0,6 км. Ең терең жері 
– 30 м. судың тұнықтығы 6 м дейін 
жетеді. Суы тұщы, өте жұмсақ, түсі 
– ақшыл көк. Судың температу-
расы 34-42°С. Оның емдік қасиеті  
ресейдегі Алтайдың Белокуриха 
және Кавказдың Цхалтубо курорт-
тарынан кем емес.

Арасан өзеніндегі көбікті толқындар 
және сарқырамалар
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Көлдің суы ТМД елдеріндегі танымал Белокуриха курортының суынан артық бол-
маса, кем емес. Осы жерде «Рахман қайнары» деген бальнеологиялық курорт жұмыс 
істеп тұр. 

Көлді 1753 жылы Рахман деген кісі ашқан. Аңшының мылтығынан жараланған 
маралдың артынан қуып отырады, жаралы аң қайнарға дейін қашып келеді де, емдік 
суға жарасын емдеп, құлан-таза айыққан марал ары қарай қашып кетеді. Бірақта, атақты 
ботаник В.В. Сапожниковтың мәліметтері бойынша Рахман ашылған кезде ол жерде 
будда дінінің пұты тұрған. Осы жерге сырқаты ауыр адамдарды емдеу үшін атпен 
тасыған. Ғалым – саяхатшы қатты ауырған адамды аттың ертоқымына байлап әкеле 
жатқан жағдайды да көрген.   

Рахман қайнары ежелден белгілі болған және сол кезден бастап алыс жақтардан 
осында қаншама адамдар келіп емделген. Қазіргі кезде Берелден Рахман курортына 
дейін жол салынған, көлдің жағасына емханалар салынған: «Рахман қайнарлары» біздің 
республикамыздан тысқары жерлерде де өте танымал курорт.

«ӘРІ-БЕРІ» НЕМЕСЕ «АРАҚАН-БІРАҚАН» ӨЗЕНІ

Табиғатқа тау жотасының су айырығы орнында, атап айтқанда қуатты Сібір 
өзендерінің – Обь пен Ертіс алаптарының шекаралас бөлігінде, осы алапты жасау ойы 
келген болар. Ресеймен шекаралас бөлігіндегі Оңтүстік Алтайда шағын, биік таулы 
(теңіз деңгейінен 2 062 метр биіктікте) Көксу өзені бар. Бір қарағанда көптеген ғажайып 
таулы өзендердің арасында ешқандай ерекшелігі жоқ. Ол жөнінде атап өтпеуге де бо-
латын еді, оның үстіне, ол ендігі біздің аумақта жатқан жоқ. Бірақ одан ағатын арық 
– біздікі, демек өзен де «біздікі»; өзен шағын, ұзындығы километрден сәл асады және 
ені алты жүз метр. Оның географиялық бір ерекшелігі оны өзге биік таулы су қоймаларының 
ішінен бірегей етіп көрсетеді... Көксу өзенінен ағатын Арақан арығы Қазақстан тарапы-
на қарай ағады – Ертіс алабына тиесілі. Бірақан арығы өзеннен Ресей тарапына қарай 
кетеді – Обь алабына тиесілі. Табиғат тау жотасының су айырығының дәл орнында бұл 
алапты, дәлірек айтсақ – қуатты сібір өзендері – Обь және Ертіс алаптарының шека-
ралас бөлігінде тудырды. 

«Рахман қайнары» курорты 1905 ж. және біздің кезімізде
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Өзенді солтүстік-батыс жағынан «жалаңаш» жартастардың аласа жоталары қоршап 
тұр, қарама-қарсы жағынан – қырат тундраларының таңбасымен биік шөпті жайылым-
дар төселген таулар. Бөктерінде оның бойымен жайылған самырсын аралшықтар бар. 
Көксу арығы өзеннен ағатын шығыс жағасында жағалау бөлігітырбиған қайыңның, 
талдың, курил шайының ызасулары мен тоғайларыменжәне субальпілік сипаттағы 
шұрайлы жайылымдармен томарлы жер. 

Ең қызығы: батыс жағынан ағынды шалшықтан Арақан арығы ағады және 
саңылаудан төменге кетеді, бұдан әрі ағып, Қара Берелге түседі.

Егер көріністі қамтитын су айырығының биіктігінен қарасаңыз, астау тәрізді, еңіс 
аңғар көрінеді: жағалау бойында талдармен шүйгін жайылымдар арасында барлық еңіс 
бетінде және курил шайының әр жерінде куртиналармен жалғыз және топтасып 
балқарағай мен сағызқарағайдан қылқан жапырақты ағаштар тұр. Арықтың өзінің жолы 
барлық бойымен таудың тоғайлы және жартасты баурайымен көріктелген кең әдемі 
алқаптардан өтеді. 1905 жылы ботаникалық экспедициямен осы жерлергесаяхаттаған 
В.В. Сапожников осылай суреттеді: «Асулардың сыртында құлама бірден басталмай-

Бірегей көл Көксу

Арақан өзені көлден шығып 
Қазақстанға қарай ағады – Ертіс 
бассейніне жатады

Биракан өзені көлден шығып Ресейге 
қарай ағады, Обь бассейніне жатады
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ды, кейбір уақыт бойы альпілік жайылымдар мен сирек топты ағаштар жайылған 
қыраттар созылған. Қыраттарда жарты сағат жүргеннен кейін еңіс жайылыммен 
біртіндеп құлама басталады, ол төменде жақсырақ және қылқан жапырақты ағаштары 
өскен жартастың бойымен соқпақтармен шырматылады. Жоғарыдан мөлдір суы бар 
Қара Берел көрінеді, алыстан қара болып көрінеді, сағат 9-да біз жартасты жағалаулардың 
арасында шырмалған, тоғаймен жайылған, таяз, бірақ сұлу арықты өттік, әсіресе Қ. 
Берели алқабы бойынша жоғарыда көрініс керемет, ол ол жерде бірнеше шағын 
сарқырамалар пайда болды. Аяқ өткел 1960 метр биіктікте орналасқан.

Аяқ өткелдің артында – шағын тоғайлы алқап және Қ. Берел мен Арасан 
алқаптарын бөліп тұрған жоғары жотаға қайтадан көтерілу басталады».

Бірінші кезекте, Берел Ақ Берелге төменде кіріп кетеді, ол жоғары Бұқтырманың 
тармағы болып табылады; Бұқтырма – Ертістің оң жағадағы саласы екендігі белгілі. 

Ежелгі уақыттарда өзен мен одан ағып шығатын арықтардың таңғажайып ерекшелігі 
байқалғаны есте қаларлық: өзен Арақан-Бірақан деп атала бастады. Өзеннен ағып 
шығатын арық – Арақан біздің аумақтың бойымен ағады, ол «су әрі кетті» деп ауда-

Тепетеңдік көлі жағалауындағы қызғылт қар
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Қара Берелдің жоғарғы ағысы  Қара Берел өзенінің алқабы

рылса, ал ресей тарапына кететін арық – Бірақан «бері» деп аударылады. Олардың 
жалпы атауын, осыған байланысты, «әрі-бері» деп аударуға болады.

ХРУСТАЛЬ ТАУЫНДА 

Ақ Берелдің Бұқтырмамен қосылған жерден жақын арада терең алқаптар тауларға 
батады, ол құламалы тоғайлы бөктермен қоршалған. Күңгіртқылқанды тілімдер мен 
бөлшектенген алаптарымен аралас ормандар алқаптың бойымен созылады. Су астында 
қалған шабындықта алқапқа жалғасып шағын домалақ шоқымен тозған Листвяжник тұр; 
алқапты бойлай бөктерлерде кертпештер мен террассалармен жартастардың шығып 
тұруы жиірек кездеседі. Олардың астында тастардың шағын топырақтары қарайып тұр. 
Өзенге жақын жерде бұралаң жағаларымен, аралшықтарымен – қайың орман мен 
үлпілдек шөптер бар. 

Бұл жердегі жол жарамсыз: Бұқтырма қатты ағыспен айырығына жайғасқан әр 
жерде алқаптар, олар арқылы бұлақтар ағады, жаңбырдан кейін жағалардан шыққан 
сумен пайда болған шалшықтар көп. Аршаты ауылына апаратын жол да шамамен осын-
дай, бұл ауылдың осылай аталуының себебі – аршаның немесе бозаршаның құрғақ 
жартасты бөктерінде өсуі, ол «Шығыстың топонимикасы» (1969 ж.) бойынша «бозар-
шалы таулар» ретінде аударылады. Дегенмен тауларға неғұрлым алыс болған сайын, 
соғұрлым балқарағайлар тірі іспетті, қабатты шектей отырып, жоталардың бөктері мен 
шыңындағы жолдарында тұрады. 

Жол Аршаты шағын ауылына шығады, ол сирек орман мен жартастардағы 
бозаршалардың бұтақтарымен бұталанған жартасты террассалар тұғырында жайласқан. 
Ауылдан бастап бөктерлер малға толы, соқпақтар мен жалғыз аяқ жолдар созылған. 
Олардың біреуі Қосағашқа апарады. Бұл жерде Моңғолиядан малөткел бұтағының 
біреуі өтеді. Терең шатқалдағы жолдан басқа жағында долы, көбікті арық Куртинка 
шуылдайды. 

Осы ауылды өткен ғасырдың басында Берел ауылынанБұқтырманың жоғарғы 
жағындағы ғажайып жерді көру үшін жолға шыққан В.В. Сапожников былай суреттейді: 
«Ауыл аумақты аулалары бар он бір жарым шағын үйшіктерден тұрады. Үйшіктері 
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шапшаң салынған сияқты; аса ауқаттылық байқалмайды; қырғыздар да жоқ. Өзіме жол 
көрсетушіні әзер дегенде тауып алдым, өйткені ауылдың барлық жұрты «ықпалдан» 
кейінгі кешегі күннен бастап серуендеп кетті... Бұқтырмаға қатарлас сұлама жоғары жо-
талар Аршатыға қарсы екі биік тоғайлы тау тарамдарын құрайды, олар өзенге дейін 
созылып жатты; олардың арасында үш жағынан таулармен көмілген терең шұңғыма 
бар».

Аршаты кентіне барар жолдағы Бұқтырма алқабы, жартасты төбелерде ем 
арша көп тараған
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Тайгалы таулар жоғары алысқа кете отырып, биікке көтеріледі. Табиғаттың 
ұлылығы–адаммен әлі бүлдірілмеген таңғажайып жаратылысында. Тоғайлы таулар 
қараңғы, әрі дүлей. Соқпақтан шығып кетсең болғаны, тоғайдың топырағын басасың – 
аяқтарың солқыл дақ кілемдерге сәл батып кетеді, ал алдымызда бір кездері шыңнан 
түсіп қалған ескі балқарағайлардың, сағыз қарағай мен ірі қойтастардың түсіп қалған 
діңдерінен пайда болған үйінділер созылуда. Мүктердің тығыз жасыл ішігімен шіріп 
кеткен діңдер мен тастармен бүркелген. Бойыма ыстық тараған кез есімде қалыпты – 
алдымда ескі балқарағайдың көлеңкесінде ұйықтап жатқан «аюды» көрдім! Ол көп 
уақыттұрғаннан күреңітіп, сарғайған мүктермен өсіп кеткен үлкен дөңгелек қойтас болып 
шықты. Аяқтарым әрдайым ылғалды алтынданған мүкке тобыққа дейін батады. Берен 
патшалығындағыдай, ағаштардың діңі мен бұтақтарынан сақалды қыналар салбырап 
тұрды. Жаратылыстағыдай, ылғалмен қаныққан түнек қоршап тұр. Таудың шыңына 
дейінгі барлық жол бойы түсіп қалған балқарағайлар жатыр, елес пішінді тырбиған 
ағаштар көрінеді, шымтезек мүктерінің қалың жастықтарымен жабылғантүбірлері тұр. 
Әрбір түбір, тырбиған ағаш торуылда отырған жыртқыш іспетті. 

Бұл жерде Хрустальная тауы көтеріліп тұрды, ол бұрындары бұл жерде сутасты 
өндірген себепті осылай аталды. В.В. Сапожников оның шыңына шыққаннан кейін бы-
лай деп жазған:

«Біз 3035 метр биіктікте, яғни Бұқтырмадан 1635 метрге биік жерде болдық, 
өйткені менің өлшемім бойынша Аршының абсолюттік биіктігі 1390 метрді құрайды. 
О.Ш. картасындағы бұл таулы тобына Коко-Дабы атауы сәйкес келеді және ол, мүмкін, 
ендігі Қытайдың ішінде жатқан Жоғарғы Алтайдың солтүстік тау тарамын қамтиды... 
Қайту жолында менің жол көрсетушім сутастың шағын шөткесін тауып алды және 

Аршаты кенті жанындағы Оңтүстік Алтай жотасының тау шатқалы
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осыған қатысты әйтеуір бір жақын жердегі тауларда осы минералдың жеткілікті көп 
табылатының және аса ірі кристалл көлемінде болатынын айтты. Айналада ешқандай 
жануарлар көрінбеді, тек орманның шекарасына жақындағанда шағылдан шыққан 
бірнеше шілдерді шошытып алдық».

Бұл жерде біздің өлкелерде аса танымал емес Куртинка өзені ағады.Басын қар 
басқан пирамидалар – Оңтүстік Алтай жоталарын қаптайтын қармен көмкерілген 
шыңнан басталады. Алдыңғы пландағы көптеген шыңдардың арасында Хрустальная 
тауының өзі де көтеріліп тұр, оның биіктігі теңіз деңгейінен шамамен 3 000 метр.

Солтүстік бөктері «хрустальді» қармен басылған, батысы – терең тесікке түседі, 
оған жоғарыда аталып кеткен Прониха Бұқтырманың алқабына қарай төмен түседі. Осы 
өзеннің жоғарғы жағы да ірі жартастың сынықтарымен, тастар мен қармен басылған, 

алайда осы сапарымыз кезінде аспан астында барлық жерде алуан шөппен гүлденген 
көктемгі бояулар болды. 

Куртинканың шапшаңдығы мен күштілігі соншалықты, оның өсіп тұрған ну орман-
ды жағалаулары, ағаштар мен бұталардың тамырларымен тігілген жайылымдары 
уақыттың қарқынды өтуімен мүлдем бөтен, түсініксіз әсер тудырды. Осындай сезімге 
аса шапшаң ағын бөлейді, ол тайгалық әлемнің ғасырлық тыныштығы қабаттарын 
талқандап, бүлдіреді. 

Сол күннің ертесінде Куртинкада ұйқыдағы тайганың қылқанындағы ауа, тығыз 
көгерген кеңістікке айналып түнере бастады. Дегенмен биік шыңынан түскен алғашқы 
шуақты жебе, салқын ауаның қабаттарын тіліп өтісімен ұйқыдағы балқарағайлар мен 
сағызқарағайларға жан кірді, шөптерде тұтанып, шық жана бастады. Тыныштықты 

Куртинка өзенінің бастауында (Оңтүстік Алтай жотасы)
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Тарбағатайдың Оңтүстік Алтай жотасы

Алғашқы қар (Оңтүстік Алтай жотасы, теңіз деңгейінен 2500 м)
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оянған құстар бұзды, алтынданған жарықтың ағындарында қазір ғана тұнжырап тұрған 
орман бал-бұл жайнап шыға келді; барлығына жан бітті... Табиғаттың жағдайы жаңа 
күннің келуімен шапшаң өзгере бастады.

Куртинка – ұлы арық емес. Алтайда осындай арықтардың мыңдаған түрі бар: ені 
жиырма қадамнан аспайды, бірақ жынды іспетті ызғырып, гуілдейді және одан ірі 
балқарағайлар мен шыршалардың діңіне дейін жетіп, оған иілген талдарды, мүк басып 
кеткен жағалар мен тастарды бүрки отырып, жан-жаққа сұйық хрустальдің тамшылары 
атқылайды. Оның ағыны арналарда тұтас себілген ірі қойтастарға соғып, көпіршіген 
көбіктермен бүркеліп, қайнайды, жарылады. Ақбастыалып шыңдардың жүрегінің асты-

нан туылған әрбір арық өзінде олардың 
жасырын күші мен қуатын алып жүреді, ол 
ызалы, әрі ынтық, қандай да бір ерсі 
шаттығы бар...

Судың әуендерінде оның «қанының» 
мұздық бүлкегі естіліп тұр.

Өзен өзін аямастан жағалаудағы 
тастарға соғады, жардан үздіксіз салбырап 
тұрған тамырларды жұлқылайды, малахитті 
майда моншақтармен мүк басқан 
қойтастарды тұтандырады, балшықты, 
жағалауларға өскен бадан мен өгей шөптің 
қып-қызыл жапырақтарына дейін жетеді. 
Судың таусылмайтын шуы аңғарларды 
толтырады... Дегенмен оның әуенін 

салғырттанған қыналардың, берекесі кеткен алба-жұлба киінген қаңғыбастар сияқты өсіп 
кеткен балқарағайлар мен шыршалардың бас ұрып, мойынсұнып тыңдап тұруы, әрине, 
қызық. Егер жағалауды бойлай жүрсеңіз – құстарды мүлде естімейсіз, бұл жердегі шу 
кей жерде сөз алмасуға да кедергі келтіреді, сарқырамадағыдай әрбір дыбыс сарқыраған 
гуілмен сіңіріледі. 

Оның толқындары жуып-шайылған жағалауларына ашықтан-ашық долылығымен 
төнеді. Ашулы өзенге бұл ерекше әсемдік береді: әдемілер – ашуланғанда одан да 
әдемірек. Салақ үй иесі ретінде, Куртинканың сұлу болғаны соншалықты – одан көз 
алу мүмкін емес: ол өзінің қайнаған күш-қуатымен баурайды. Бірақ оның «үйі» – арна-
сы – өсімдік, қоқыр-соқырлармен: тастармен, түбірлермен, тырбиған ағаштармен, діңмен 
де, ірі қойтастармен толтырылған. Ол арқылы ескі сүйектерге ұқсас бөренелер, 
үйінділердің арасында жарамсыз аспалы көпір салынған. Және осылай барлық өзен 
бойынша – тамырлар, бұтақтардың қиындылары, діңдер мен тастардың сынықтары...

Осындай мінез тек Куртинкада ғана емес, Рахман тайга өзенінен безген, Бұқтырмаға 
қарқынды және шулы асыққан Арасанканың мінезі де осындай. Козлушка мен Қара 
Берел де, Қара-Қаба мен Ақ-Қаба да осындай, Катун Альпілерінің биіктігінен, Оңтүстік 
Алтай жоталарынан және Бұқтырманы бойлай құрылған өзге де жоталардан ағып түсетін 
сансыз арықтар да осындай.

Сіз білеСіз бе:
Талдар найзағайдың жол сілтегіші 
болып табылады, олардан  атмо-
сфе ралық электр пайда бола-
ды, және әрбір талдың маңында 
әлсіз электромагниттік өріс 
қалыптасады, ал ормандардың 
магниттік өрісі бүкіл ғаламшардың 
магниттік өоісін қалыптастырады, 
бұл тіршілікті сақтап қалу үшін өте 
маңызды. Жер – ғаламшарларың 
ішіндегі магниттік өрісі бар 
жалғыз ғаламшар.
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АЗУЛЫ ШЫңҒА ШЫҒУШЫ

Тайгадағы жартастардың жарлары бар тау сілемдері мен бөктерлері бойынша 
қалыпты жануарларға азулы бұғылар тұқымдасынан шыққан құдырды жатқызуға бола-
ды, бұл,жалғыз өзі, тұяқтылар ішіндегі азғана шоқылар мен кедір-бұдырларға таңғаларлық 
өткірлікке дейін қайралған тұяғымен жармасып, тіп-тік құздардан жүруге қабілетті.

Бұл таңғажайып тіршілік иесі өсімдіктермен қоректенеді, олардың арасында мүктер 
мен қақ қыналар маңызды рөл атқарады.Олар тастардың бетінен қатты жабысып қалған 
қыналарды сырып алу үшін қажет. Құдыр немесе кабарожка – біздің бұғылардың, аса 
зиянсыз жануарлардың ішіндегі ең кішкентайы. Осыған ұқсас құрып кеткен азуы алты 
қарыс жолбарыстардың сойдақтістері, жоғары еріннен сыртқа шығып тұр.

Шыңға шығуы чемпионды оны қуушы жыртқыштардан – қасқырдан, құнудан, 
барыстан, сілеусіннен және тіпті бұлғыннан қорғайды, бұл таңғажайып қабілет, бірақ, 
өкінішке орай адамнан қорғай алмайды. Сондықтан, құдыр жиірек аңшылардың жеңіл 
олжасы болады: қысқы соқпақтарға қойылған тұзақтарға, қақпандарға түседі, қатаң 
күзетке мұқтаж болса да браконьерлердің атысына тап болады.

Еркектерінде ерекше мускус темір бар, негізінен соның кесірінен аңдар кәсіп етіледі.
Оңтүстік Алтайдың жоталарында, біздің республиканың шегінде оның ең көп саны 

жинақталған. Бір күні Куртинканы бойлай тайганың ылғалды мүктенген телімінде қоянды 
еске түсіретін шабысымен зытып келе жатқан құдырды көру маған да бұйырыпты. Біз 
– адамдар жалпы қызықпыз, теледидардан, кинодан көрсетілген әртүрлі жыртқыштар 
мен құстарды жеткіліксіз көреміз. Сондықтан адамдар Африкаға өз көздерімен ары-
станды, ала құланды, пілдер мен қорқауларды көру үшін барады... Есте сақталып 
қалған, өз көзіңмен көрген әсердің күші мен қандай да бір абырой бойынша салыстыруға 
келмейтін болып тұр ғой. Сондықтан Куртинкадағы құдырдың кездесуі қазірдің өзінде 
кешегідей, көзімнің алдында тұр...

Сирек кездесетін түр ретіндегі ғажайып азулы бұғы Қазақстанның Қызыл кітабына 
кіргізілуі тиіс екендігі сөзсіз.

ТАРБАҒАТАй – оңТҮСТІК-АЛТАй ЖоТАСЫ 

Оңтүстік Алтай жоталарынан бұрылып кететін таулардың солтүстік тізбесін 
Тарбағатай жотасы құрайды. Бұл теңіз деңгейінен 200 метрге дейінгі максималды 
биіктігі бар аса қуатты таулы сілем. 

Одан батыстан жалғаса отырып, басқа жота – Сарым-Сақты кетеді, оның биіктігі 
– 3400 метр. Жоталар өздерінің арасында Прониха арығы ағатын терең тесіктен анықтап 
бөлінген. Бұл Қазақстанның шығысында сібір текесінің – тэктің ең көп жинақталған 
шатқалдарындың бірі. Ол жерге басқа жерлерге қарағанда барыстар жиі келіп кетеді. 
Дегенмен қар мысығы, оны сақтау бойынша әртүрлі халықаралық конвенцияларға 
қарамастан, оның саны мен ареалы қарқынды қысқартылуда. Жалпы есептеулер бойын-
ша барлық әлемде бес жүз даралардай ғана қалды. 
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Жотаның алғашқы тайгалық ормандары тау етегінен бастап 100-1200 метрден ба-
стап таулардың әсіресе солтүстік бөктерін басады және альпілік белдеуге дейін, теңіз 
деңгейінен 2 250 метрге дейін көтеріледі. Тайгалық ормандардың негізін бұл жерде 
тайгалық белдеудің жоғарғы қабатына кіретін шырша мен майқарағайдың, қайың мен 
шетеннің қосындысымен ескі самырсын орман мен листвяжник құрайды. Оңтүстік жаққа 
қараған бөктерлер – ормансыз, таулы жайылымдары мен тундралармен,ұсақ тау жыны-
старымен. Максималды биік шыңдарында жаз бойы қар сақталып тұрады. Бұл жерден 
көптеген арықтар мен бұлақтар бастауын табады. Жотаның батыс шетінде Оңтүстік 
Алтайдың керемет өзені – Черная Қабаның немесе Қара Қабаның бастауы тұр, олар 
жоғарғы ағыста кең батпақты шалшықтарды құрайды.

Тарбағатай жотасы

Түнгі тауыс көзіКөбелек
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Батысқа жалғаса отырып, жотаның осьтік сызығы өзге сұлулықтан кем емес Нарын 
жотасымен қосылады. Шығыс бөліктегі оның ақырғы биік шыңдары суайырықтың ор-
таша биіктігі аясында айқын көрініп тұр және теңіз деңгейінен 2 800 метрге дейін 
жетеді. Батыстан шығысқа дейін жотаның ұзақтығы шамамен 230 километрді құрайды.

Батыс бағытында ол біртіндеп төмендейді. Орманды беткейлер әр километр сайын 
далалы көгалдарға көбіне-көп орын бергендей. Жалаңаштанған, қайың ормандардың, 
көктеректі тоғайлар мен мойылдардың терең жыра-сайлары бойымен аралшықтармен, 
бөктерлерінде жоталардың шығуымен, шағын ұсақ тау жыныстарымен ол Ертістің 
жағалауларына жақындайды, ол жерде оның бөктерлері алыстан мүлдем жансыз болып 
көрінеді. Жотаның өзі сұр терінің майлы қатпарларымен алып сойдақтісті сияқты, 
Бұқтырманың «теңізінен» соққан салқынмен күннің астында рақаттануда. Ол салыстыр-
малы түрде Бұқтырма-Нарын алқабына үзіліп кетеді, ал одан әрі – су қоймасының 
жағасына.

Ұясының жанындағы қоңыр сарықас Подалирий желкенді балық 

Күн батар алдындағы Алтай жотасы Тарбағатай 
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БҰРХАТ АСУЫ 

Марқакөл өзенінен Қатон-Қарағайға дейін баратын ауыл арасы жолы Қара-Қаба 
өзенінің арнасын бойлай жиырма километрге созылған Қара-Қаба кең алқабына шығады, 
одан кейін бірден тау бөктеріне тілме жол бойынша созылған көтерілу басталады. 
Жолдағы жар, оның үстінде тұрған орманның жалаңаштанған тамыры асылып тұр. 
Батпақты бөктерден алып сұр үйінділер көрініп тұр; жолдан оң жақта ұсақ шатқалда 
шағын арық сорғалап тұр. Жолды ХХ ғасырдың басында тұтқындалған аустриялықтар 
салған («Ескі аустриялық жол»).

Ақыры, ол Сарым-Сақты жотасының 
ормансыз, биік таулы шөптермен өсіп кет-
кен толқынды шыңына шығады. Жайы-
лымдарда курил шайының, ырғайдың және 
ақ пен қара маралқурайдың көтеріліп 
тұрған сабақтарының дара бұталары көрініп 
тұр... Альпілік жайылымдар жота арқылы 
асудың алдында таулы тундраға өтеді. 
Асу көрінеді – және бірден олардан кейін 
қабырғамен жолаушыларды ескі ағаштардан 
сұлу самырсын орман қарсы алады. Бұл 
Сарым-Сақты жотасының солтүстік 

жағының басы болып табылады.Ол орынның атауы «Бұрхат асуы». Дәлме-дәл аудар-
масы жоқ, дегенмен М.Н. Мельхеевтың болжамдары бойынша (1964 ж.) Бұрхан, 
Бұрғұн да болуы мүмкін, ол «әмірші» деген мағынаны блдіреді. Неге болмасқа: асу 
шыңда орналасқан, және одан жарықтың барлық төрт жағына орасан зор панорама ашы-
лады.Жотадан батысында оның ең биік нүктесі – Беркүт-Аул – жалаңаш, домалақ шыңы 
көтеріліп тұр (теңіз деңгейінен 3 373 метр). Қазақ тілінен шыңның атауын «ұя салу немесе 
«бүркіттердің қонысы» ретінде аударылады. 

Сіз білеСіз бе:
Алтайға жауатын жауын-шашын-
ның көлемі Балтық теңізінің 
жаға лауына жауатын жауын-
шашын ның көлеміне тең. Көшпелі 
бұлттардың қалыптасуы оңтүстік 
жағына қарағанда солтүстік жота-
ларында жылдам пайда болады.

Бұрқат асуынан қарағандағы Нарым (сол жағында) және Оңтүстік Алтай (оң 
жағында) жоталарының көрінісі
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Бұл жерде Оңтүстік-Алтай Тарбағатайы басталады. Шыңы бар биік орманды жо-
талар бұлттардың астында және жоғары... Тұтас қорымдар, жазықтар мен қардың 
дақтары, цирктер мен тундралар оның тасты шыңдарын көрсетеді. Төменде бұл жота-
лар үшін әдеттегі тайгалық полюс басталады.

Асудан берекелі өлкенің ерекше, қайталанбас сұлулығы ашылады: жотаның солтүстік 
жағы бойынша батысқа тік бөктерде балқарағаймен, майқарағаймен, қайыңдармен, 
сағызқарағайлармен, көктерекпен, шетендермен тайганың тұтас жамылғысы қарауытып 
келеді... Бұрхат асуында өзге жота – оңтүстік-батыс бағытына кететін Нарын бастау 
алады. 

Дегенмен кең, алыстағы төменгі алқапта жатқан Бұқтырмаға ашылатын көрініс 
айрықша көңіл бөлуге лайықты. Бұл панорама, ешбір асыра сілтеусіз, ең биік сұқтанысқа 
лайықты: көкжиектің толқынды арқауын жасайтын таулы жоталардың арасында алыстағы 
төменде Бұқтырманың алып және көркем алқабы созылған. Асудың биіктігі ұшақ бор-
тынан  кемінде жиырма километрге жер үзіліп кететін тәрізді және тіп-тік төменге 
кетеді. Жолдың жағасынан «құз» басталғанда қарауға қорқынышты. Судың жағасында 
жартасты жарқабақтар, теректер мен қайыңдармен өсіп кеткен аралшықтар, олардың 
арасында шөлденген ландшафттардың құрғақ қырқылған жерлер орын алған. Тік 
бөктерлер бойынша үлпілдек көгалдар орманмен аралас өсуде. Ары қарай, төменде, 
гүлденген шөптер мен көгалдардан шұбар алқап созылып жатыр. Қалың алқаптық 
тоғайлар арқылы өзеннің көріністері көзге түседі, биіктікте бұлдыр-жасыл болып көрінеді. 
Алқаптағы көгалдардың гүлдену шағында балғын, алтын түстес-сары бояулар басым 
болады, шабындық пайдалы жерлердің геометриялық пішіндері және бидаймен, 
күнбағыспен, қарақұмықпен, сұлымен жайылған жазық шаршылары ерекшеленіп тұр... 
бұл жерден алақандағыдай, өзеннің шуақты алқабында сирек қыстақтар – Қатон-
Қарағай, Черняевка, Еңбек, Шыңғыстай көрінеді...

Алқапта, жиі байқауға болатындай, күн шуақты, ал таудың үстінде жаңбырдың 
құйрықтарын салбыратып, бұлттар жүзіп жүреді немесе қалың тұман бұрқырайды.

Сібір балқарағайының бүршігі Ұядағы жыланшы қыран
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«ЕСКІ АУСТРИЯЛЫҚ ЖоЛДА» ТАСПЕН

Жол тау бөктеріне соқтығысатын асудан төмен бірнеше қадам арқылы осы жерге 
келгеннің барлығы дерлік «құздың» үстінде тұрып, екі километрден аса биіктіктен таулы 
өлкенің сұлулығын бағалау үшін міндетті түрде тоқтап тұратын. 

Өткен ғасырдың басында бұл жерде экспедициямен жүрген В.В. Сапожников ай-
тып кеткен шағын эпизодты келтірейін: «Түнгі жел-құздан тұмандағы біртіндеп көтерілу 
11/2 сағаттан кейін Бұқтырманың алқабы мен алдағы Холзунның артындағы Қатон 
жотасына кең көрініс ашылатын Бұрхат (биіктігі 2150 метр) асуының жазық тоқымына 
алып келеді. Алқапта бұлттардың жеке тізбектері ілініп тұрды, қарлы шыңдар оранды, 
дегенмен ауа райы жайма-шуақ.

Еңіс, бастапқыда орманды және аса тік емес, соңында жаудырылатын соқпақпен 
айтарлықтай тік. Аттардың күшіне сенбестен, біз ең тік баурайдан жаяу өттік және 
тезірек қолайлы соқпақпен қандай да бір кілттің төменгі алқабына түстік, ал сол жерден 
Бұқтырманың алқабына шабындыққа шықтық. Біздің артымызда түсіп келе жатқан 
керуендегі жүк артқан, тік баурайда төменге домалап түсіп, өлгенше соғылды. Сынған 
жүктер ерекше ештеңені танытпады; коллекциядан онда бағалы заттар болмады... 
Өткелдің соңғы күнінде өліп кеткен жануарға обал болды».

Жаңа Үлгі ауылының жанындағы Бұқтырма алқабы (Бұрқат асуынан 
қарағандағы көрініс)
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Бұрқат асуының жанындағы «Ескі австрия жолының» фрагменті: төменде 
Бұқтырма алқабы, оның ар жағында Листвяга жотасы көрініп тұр

Ал, енді асудың биіктігі мен тіктігінен алынатын әсерге қайта оралайық. Осы жер-
де әрбір пайымдаушыда әуесқойлықтың ежелгі «түйсігі» ояна бастайды: тік таудан 
қандай да бір жұмыр тасты лақтырсақ, не болады? Құламадан лақтырылған тас ауада 
таңғаларлық кульбит жасап, түсу кезінде қорқынышты жылдамдық алады, мезгіл-
мезгіл ол бөктерге жанасады, алысқа секіріледі, ұсақ сынықтарға үгітіліп айналады.
Тастың осындай биіктіктен бөктердің шоқыларына азғантай жанасып, метеор ұқсап 
ұшқанын тағы қай жерден көре аласыз? Ұшақтан тастарды лақтырмайды. Ал, бұл жер-
де – мүмкін болады. Үй тұрмысында бір шелек суды әкелуді «ұлы еңбек» деп санай-
тын ерлер құмарлықпен қолға түскен жардағы едірейіп тұрған салмағы бірнеше пұт 
болатын тастарды ұстап алып «бригадалармен» бірлесіп,май басқан бұлшықеттерін ты-
рыстырып, маңдай терімен оларды уһлеп қопарады және итеріп, жарға домалатады. 
Әрине: осындай биіктіктен жұмыр тастардың қарқынды құлау көрінісін көріп, рақаттану 
керек қой...

Бұл жерден жүріп-тұрушы байсалды күйеулердің «залалсыз» қызығушылығын 
бірнеше рет бақылай отырып, басыма бір ой келді: егер жасырын камера қойып, 
еріктілердің ынтасын түсіріп алсақ – қысқа метражды қызықты фильмдер сериясындағы 
лайықты қимылдары бар сахна пайда болар еді. Онда жүздерінде мағынасы жоқжәне 
күш түскеннен адырайып кеткен көзді еңбекқорлардің, тастарды жарға домалатып, 
олардың ұшқанына тамсанып қарап тұрған кездеріне ерекше назар аударуға болар еді. 
Менің ойымша, бұл уақытта тәжірибешілердің бет әлпетін ешбір психолог түсіндіре 
алмас еді. Осы процеске қатыса отырып, байсалды еркектер түйсікті ақымақтыққа 
бағынышты болады, мүмкін, дәл осындай жағдай өзінің өмір салтын енді ғана тастап 
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кеткен біздің бабаларымызда да болар еді. Бәлкім, тіпті питекантроптың жүзі алғашқы 
рет жұлдыздарды көргеннің өзінде аса саналы болып көрінер еді. Қырғышпен немесе 
тасты балтамен қаруланған синантроптың бет әлпеті аса қиын жұмыспен – тастарды 
тасу мен лақтырумен қолы босамаған біздің дәуірдің зияткерлері қасында данышпан 
болып байқалса керек. Өзімізді сыртымыздан бақыласақ, кейбір жағдайларда бізге 
ақыл кіретін бе еді, мүмкін, аса маңызды істерде ақымақтық көп жасамас едік. 

Жұмсалған ақылдың көлемі бойынша тастармен көңіл көтеру, тайганың қожайыны 
– аюдың осы жұмысты дәл осылай табысты орындауымен адекватты екенін қосуға 
болады. Табиғат зерттеушілері мен аңшылар маймақтың осындай көңіл көтеруге епті 
екенін көрген. Бәлкім, біз сияқты, тайгалық жыртқыш төменге құлап бара жатқан тасты 
бақылап тұрып, дәл осындай сезімде болатын шығар... Әлбетте, «таспен құзға» бара 
жатқан әртүрлі батырлардың қысқа метражды киносуреттемелері, бүгінгі тілмен айтсақ, 
атақты психологиялық «қалжыңға» айналар еді.

ҚҰРШЫМ ЖоТАСЫ

Оңтүстік Алтайдың күрделі жүйесіндегі дәл оңтүстік жолда Құршым жотасы жа-
тыр. Бұл Оңтүстік Алтайдың таулы жоталарының ең сұлу бұтақтары. Оның табиғи 
сұлулығы көзге түсер табиғи қарама-қарсылықтан тұрады. Шыңы теңіз деңгейінен 
2 645 метрге дейін жететін асабиік шығыс бөлігін Қазақстандық Алтайдың «Сұлулық 
полюсы» деп батыл түрде атауға болады. Бұл өлке өзінің ауылдарына қатысты тари-
хымен атақты, оның ауылдарында ежелден диқандар мен малшылар, аңшылар мен 
балықшылар, алтынды табушылар, жидектер мен саңырауқұлақтарды, самырсын 
жаңғақтар мен қарақатты, бөріқарақатты жинаушылар өмір сүріп келеді.Батыс тау 
сілемі полиметалл кендеріне мол. Біз жердің байлықтарын пайдалы қазбалардың, ағаш 
көлемінің призмасы арқылы қарауға әдеттенгенбіз... Тайганың бекітпесінде сақталып 
қалған салқыны мен сұлулығын, мөлдір өзендердің сұлулығын және шетсіз-шексіз тау 
шыңдарының бұлдырлығын тудыратын ерекше көгілдір түсін «жеккөрінішті металмен» 
– алтынмен салыстыруға келмейді!

Құршым жотасы оңтүстік-алтай шекарасының бірі болып табылады. Оның осі тау 
сілемінде марал мүйіз секілді тармақталып, бетпе-бет Зайсанның шөл жазықтарына 
алдыңғы позицияға шығады, және жалаңаш жартасты бөктерлермен жалт құлап, 
Орталық Азияның алыстағы шөлдері мен шөлейттерінен және Орталық Қазақстанның 
шөлейттерінен соққан желдің қапырығымен сыналған соққыны қабылдайды. Бұның 
барлығы, әрине, жотаның осы бөлігінің бейнесінде көрінеді: шұңқырға айналған жарта-
сты бөктерлер, шамамен құрғақ, сусыз, эрозиямен тілінген және сондықтан мүлдем 
жансыз болып көрінеді.

Оның шығыс және солтүстік бөктерлері тоғайлы, десекте, олар оңтүстікке қарай 
алысқа кетеді, ормандар біртіндеп жоғалады және олардың орнына бұл жерде 
бұталардың алуан түрлі шабындығы билік жүргізеді, не (батыс шетінде) аласа таулар 
мен тау етегінің өсімдік жабыны шөлейт немесе шөл сипатына айналады. Және тек қана 
құмалақтар мен солтүстік бөктері бойынша спиреяның, итмұрынның сілемдері қалыпты, 
ал орман өсімдіктері мүлдем жоқ. Егер Алтайдың барлық оңтүстік-батыс бөлігініңоңтүстік 
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бөлігін жалпы алып қарастырсақ, бұл жер оңтүстіктен келетін дала мен шөлейттердің 
және солтүстік пен шығыс аумағындағы тоғайлы өсімдіктердің бұл тауларда тіршілік 
етуге өз құқығын қорғау арасындағы күресі мен қосылуының географиялық аренасы 
болып табылатынын байқау қиын емес. Бірақ алғашқылары, әдеттегідей, барлық батыс 
төңірегінде осы жоталардың иеліктерін қамтып, жеңіске жетеді. Сондықтан таулардың 
бейнесі бір мағыналы емес: оңтүстік тараптан жартастар даламен, солтүстік тараптан 
– орманды немесе әртүрлі өзге өтпелі ағашты-бұталы өсімдіктермен бүркелген.

Дегенмен, Зайсан шұңқырына жақындатылған оның оңтүстік бөктерлері мен 
көптеген тау сілемдеріне қайта оралсақ. Олар ыстық желдің құрғатушы әсерін сезінуде. 
Егер тау шыңы керуенінің солтүстік-батыс тізбегі қарға және мұзға батып жатса, 

тайгалық ормандармен таулы өзендердің, арықтардың, бұлақтардың, батпақтардың 
альпілік жайылымдарымен киінсе, батыс бөлігі, таулы «керуеннің» соңы, өртеп жіберетін 
күн мен үздіксіз желдермен ерекшеленеді.

Бұл бірден көзге түседі: бөктерлердегіжартастар, шыңдағы бұжырлар қазып 
тасталынған, кемірілген, жерге шөлейттілік пен аса қалжырағандық береді.Астық 
тұқымды алуан шөптің үстіңгі қабаты тастар мен шөгінділерді әрең жауып тұр. Қай 
жерлердегі таулар жалаңаштанған. Оларда ақтаспалар, кекірелер, қурап қалған селеу-
лер, бетегелер, қылшалар мен сасырлар, жусандар өседі... Жартастардың күнмен 
түйрелгені соншалықты, қоңыр болып күнге күйген.Күн мен желдің үздіксіз,елеулі әсер 
етуіне тау етегіне ағатын ұсақ тастардың конус тәрізді қаспағын құрайтын көптеген 

Зайсан қазаншұңқыры шекарасындағы Күршім жотасы
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шөгінділері куә. Шөгінділер толығымен өсімдіктерден жұрдай: олар үнемі қозғалғыштық 
жағдайында. Дегенмен, «ағымдық» тастарда алғашқылардың бірі болып қылша 
қоныстанады, оның ізімен спирея кетеді, содан кейін ғана селеу, бетеге және қыздырылған 
тастарда қапырыққа, құрғақшылыққа шыдауға қабілетті өзге де астық тұқымдастар. 

Өзінің ұлылығын жоғалтып, жота қаншалықты оңтүстік-батысқа жақындаса, 
соншалықты ертерек сарғайған өсімдіктер, тау сілемдері мен шұңқырға жақындағанда 
жеміссіз болады.  Бөктерлерде шұбар қақтар мен жапырақты қыналармен боялған төк 
тастар, жартастардың шығып тұрған бөліктері қарауытады. Ұсақ тау жыныстарының 
жалаңаш егіс даласы, қурап қалған даланың киім-кешегіндегі сары жамылғыдағы со-
зылмалы жара сияқты ерекшеленіп тұр. Көктің саңылаулары мен жыра-сайларында 
пионер-бұталар – спиреяның, қарағанның, ырғай мен итмұрынның куртинасы  өседі, 
пайда болады... 

«Шөлді» күнқақтылықтың жылтыр сырымен ұшқындалған, қапырықпен түйрелген 
жартастары мен бөртпелеріне қарасаң, бұл жотаның шығыс бөлігі –жақында орналасқан 
басы қалың орманда бататынына, оның шыңының бұлттан да биіктерге кететініне, және 
олардың мәңгілік қарлары мен мұздықтары жүздеген бұлақтар мен арықтарды туды-
ратынына сену қиын. Ал, бұл жерде, оңтүстік шекарасында жота үйітілген жазықтардан 
ұшып келетін «қатты ашуланған» желдердің қарқынын ұстап тұрады. Ұсақ шоқылар 
адасып кеткен қойлар сияқты тыныш және «бозғылт». Бұл жотаның географиялық 
орналасқан жерінің көріністерінің бірі, онда шөлдер далаға, дала – ормандарға, орман-
дар – тундраларға ауысады... Және мұның барлығы салыстырмалы қысқа географиялық 
қашықтықтарда. Сондықтан бір күннің ішінде осы аймақтардың барлығына бірден 
баруға болады.

КЕЗДЕйСоҚ КЕЗДЕСУ 

Құршым жотасының шығыс қанатында, өткенде, бұл тауларда сібір текесі – тэктің 
мекендегеніне байланысты аталған Тау-Текелі арығына жақындағанда, аспан тау 
шыңдарының қар шатырлары мен жолым үйлерін тіреп қояды. Бұл жерде, теңіз 
деңгейінен 2 500 метрден биік, жаз кезінде түні бойы жиі нөлдік температура тұрады 
және мұз желдері үстем болады. Қардың соңғы дақтары маусым айында ғана ериді. 
Бұл белдеуге альпілік алуан шөптер кірмейді, өсімдіктер төмен шөпті шабындық тун-
драларымен ұсынылған.Бұл жерде қар жұрнағымен қоректенетін шағын, шапшаң ағатын 
бұлақтың терең шұқырынан қандай да бір әрең жылжитын тіршілік байқалды?! Оның 
жасыл құрбақа болып шыққанын көргенде қатты таң қалғаным соншалықты, тілімді 
жұтып қоя жаздадым. Ақылға сыйымсыз, бірақ бұл шындық! Бұл жылуды сүйетін 
«оңтүстік тұрғыны», оның кенардың дауысына ұқсас ән салуын орта азиялық арықтар 
мен алаяқ мәліндердің бойында, Оңтүстік Қазақстанның дала өзендері мен шөлдерінде 
жылы айлы түндерде естуге тура келетін. 

Жасыл құрбақаның түр ретінде біздің аймақтарда кездейсоқ таралуы байқалады: 
ол көбінесе оңтүстіктен солтүстікке қарай шөлейт аймақта орналасқан Көкпекті ауылына 
дейін кездеседі. Енді міне, қардың арасындағы тау шыңдарында және Алтайдың 
жазы қысқа болатын таулы бөлігінде кездесуі – таңғаларлық жағдай!
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МҮЛДЕМ ЖойЫЛЫП БАРА ЖАТҚАН ТҮР

Арқардың Алтай нысаны – арғали біздің кезімізде толығымен жойылып кету 
үстінде. Бұрындары Алтайдың оңтүстік бөлігінде кең таралған түрі көршілес ел – Ре-
сейде, Укок биік таулы үстірт ауданында және тағы да Шығыс Қазақстанда, Қалжыр 
өзені ауданында және оған арнасына шектесіп тұрған Қараой ауылының төбесінде 
шағын мөлшерде сақталып қалған. Аласа тауларда 20-дан аспайтын жеке түрлері же-
туде. Арғалыда Тянь-Шань арқарына қарағанда, мүйізі – аса семіз, бастауында іскен 
тәрізді салмақты. Арғалы Қызыл кітапқа енгізілген, бірақ бұл, өкінішке орай, 
браконьерлерді тоқтатқан жоқ және әзірше оның қызғылықсыз тағдырын ештеңе 
өзгертпейді.

«ҚАБЫЛАН» ТАУЛАРДЫң ҚАРАМА-

ҚАРСЫЛЫҚТАРЫ

Құршым жотасынан оңтүстікте, оңтүстік пен оңтүстік-шығысынан Марқакөл 
шұңқырына жиектеп, доға тәрізді Азу-Тау жотасы көтеріліп тұр. Зайсан ойпатына 
айналған оңтүстік бөктерлер, сондай-ақ құрғақ, тасты, спиреяның, итмұрынның 
бұталарымен бүркелген қураған дала өсімдіктерімен жабылған...Арықтарға жақын тау 
етегінде Қызыл кітапқа кіргізілген түрі – Ледебург бадамы ағыл-тегіл өсіп тұрды. 
Орта-Ласты және Шет-Ласты арықтары таудан жазыққа шығатын жерлеріндегі жай-
ылымдарында ескі теректер – лавр жапырақтары, қара, мойыл, қайыңдар, талдар 

Азутау жотасының «Қаблан таулары»
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өскен. Бұл таулардың оңтүстік бөктерлері бойында, шекара жанындағы Алексеевка 
ауылының ауданында уақытпен желініп қалған қатты гранитті жалаңаштанулар көрініп 
тұр. Өткен дәуірде бұл тастардың қиыршықты материалы Алқабек арығының артында 
ендігі қытай тарапындағы үлкен сары құмды шөлдің, сондай-ақ, Үлкен-Қаратал үлкен 
ауылына дейін басып кеткен, жазық барқан түрінде жететін Қара Ертістің сол 
жағалауындағы – Айғыр-Құм, Ақжон, Дала мен Ақ-Құм құмдарының пайда болуына 
қатысқанын жоққа шығаруға болмайды.

Азу-Тау жотасының жоғары қабатында, су айырығына жақын жерде оның ауқымды 
аудандарында шағын күмбез тәрізді шыңдармен толқынды қабаты бар. Бұл жотаның 
ең биік нүктесі – Матыбай(2 334 метр). Бөктерлер мен төбелерде жасы бойынша 
ежелгі арша дақтарының доғал нысандары қарауытады. Жастық тәрізді бұтақтарының 
шыбықтары жан-жаққа жайылған. Алыстан, әсіресе солтүстік тарапында, орман шека-
расынан жоғары бұл тауларға қабыланның шұбар терілері – «Қабылан таулар» шашы-
лып тасталған сияқты.Марқакөл өзеніне қарайтын солтүстік жағында, осындай 
аршалардың сиретілген бұтақтары арасында, төменде орналасқан тайгадан шыңға 
қисайып кеткен жалау тәрізді бояуларменжиі желдермен қалжыраған жеке балқарағайлар 
(бұл, балқарағайлар кездесетін Марқакөл ойпатындағы жалғыз орын) мен сағызқарағайлар 
шығып тұр. Жиі, әрі қатты болатын оңтүстік-шығыс желдері олардың желсіз жақтарын 
бір жаққа ықтиярсыз, мүлдем жалаңаштады; бір тараптан өсіп тұрған кейбір бұтақтар 
кең қанат жайды және діңдерді айналдырып, ағашқа көзге үйреншікті емес пішін бере 
отырып, қарама-қарсы тараптан өсуін жалғастыруда.

Жотаның оңтүстік бөктерінде ескі шобан соқпағы бар, ол асу арқылы тікелей 
Марқакөл өзеніне апарады. Қазір ол жарамсыз, одан да – автокөлікпен жүруге қауіпті. 
Тау бөктерінен келетін күрмектелген жол тауға тік көтеріледі және жартастармен әбден 
қысылған телім өтеді: сықырлаған автомашиналардың борты олардың арасында 
қысылады. Бұл тасты қақпалар «Қарамолла» деп аталады. Азу-Таудың солтүстік 
тарапбөктерлері жыра-сайларды құрайтын терең қатпарлар мен таяз жыралармен 
жырымдалған. Орман полюсінде жуандығы бір, екі, тіпті үш құлаш көп ғасырлық 
ағаштар тұр. Бұл жерде аса жиі кездесетін найзағайлармен сындырылған шыңдарменежелгі 
балқарағайларда қырандар – балықшылар немесе балықшы тұйғын ұя салады. Өткеннің 
фаунасына қатысты біздің уақытымызда күмән тудыратын аса қызықты бақылаулар 
бар. Оларды1901 жылы орнитолог-әуесқой Н.И. Яблонский жасады. Табиғат зерттеушісі 
Азу-Тау бөктеріндегі Ұрынхайка ауылында шамамен 30-40 құстарынан тұратын қара 
дегелектер мекендерінің табылғанын жазды. Бәлкім, ішінде балапандары болған ұялар 
балқарағайлардың шыңдарында орналасты. Дегенмен, осы сирек, әрі бүкпе құсты одан 
әрі бақылау олардың саны соңғы жиырма жылда өскенін көрсетті, ұяларын тек Марқакөл 
мен Қара Ертіс өзеніндегі ағаштарға ғана салады. Олардың ауқымды таралу аймағының 
қандай да бір басқа аймақтарында біртұтас мекендермен ұялау туралы беймәлім. Алай-
да есептерден осындай фактілерді алып тастамаған жөн, өйткені жиі табиғат ондағы 
көптеген мүмкіндікті дәлелдейді. Аса сирек құстың қоныстану фактісі біздің кезімізде 
тек қана қайран қалдырады. Ендігі Марқакөл мемлекеттік қорығына кіретін жотаның 
тайгалық бөлігінде таулы тоғайларда тіршілік ететін аю, бұлғын, марал және өзге 
жыртқыштар кездеседі. Бұл жерде Қызыл кітапқа сирек түр ретінде енгізілген тасты 
сусар болуы мүмкін. Алайда, оның оңтүстік бөктерлеріндегі мүлдем басқа жануарлар 
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әлемі, онда күйдірілген дала мен тастар басымырақ.Осы жерде кекіліктер немесе тасты 
шілдер – «ыстық» шөлейт тастарын, алуан түрлі тастарды сүюшілер тіршілік етеді, 
олар сондай-ақ шөлденген, тасты тауларға тығыз таңылған. Сонымен қатар бұл шағын 
жотада, оның су айырғысының биік бөлігінде Салқаншоқ шатқалында ұя салып жатқан 
алтай ұлары байқалған, ол Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген, таудың альпілік 
белдеуін мекендейді. Матыбай тауының ауданында, Матабай арығының және Бұлғын 
кілт бастауларында ақ шілдер кездеседі. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында аңызға 
айналған қызыл қасқырдың пайда болуы байқалды. Сонымен, Азу-Тау табиғи қарама-
қарсылықтардың көрнекі миниатюрасын көрсетеді, оларға әдеттегі қанатты және төрт 
аяқты мекендеушілерімен құрғақ далалық ландшафттарды, тайга мен альпиканы байла-
ныстырады.

АШЫЛЫНЫң «АЩЫ» ЖАйЫЛЫМДАРЫ

Азу-Таудың Зайсанға қаратылған құрғақ тау бөктеріндегі опыра құлатылған 
батпақты жағалармен Ашалы шағын өзеншігі алқабында, далада шып-шып шыққан тұз 
маңыра тылған. Тұздың шөп жейтін, әсіресе тұяқты жануарларға қажет екендігі белгілі. 
Алайда ащы-тұзды тақыршақтардың жануарларға, әсіресе тұяқтыларға қажетті емес 
екендігін байқауға болады. Бұл шатқалдағы тұздалуы тапшы топырақта көзге іліп 
аларлық ештеңе жоқ және өсімдіктердің ішінен бірінші кезекте – жусандар, бетеге, ши 
басым, кей жерлерде төбелер бетеге –жауқияқ пен өзге шөптермен бүркелген. Жергілікті 
шопандар ежелден бұл жайылымдарды жоғары бағалайды: күз басталарда қой отарла-
рын осы жерге айдап келеді. Жергілікті шөптерде, ақуызбен аса қаныққан 
құрғақшылықтан, сонымен қоса тұздың болуынан қойлар қарқынды түрде салмақ жи-
найды. Әсіресе, төлдер тезірек өседі. Шопандар айтқандай: «Ашылы шөптерінде 
өскен қозының етінен дәмді ештеңе жоқ. Ол жұмсақ, әрі хош иісті...». Қалғұты 
ауылындағы Құршым тау сілемдерінің шоқыларында отарлары жайылып жүрген шо-
пандар да өздерінің жайылымдарын ең үздік деп санайды. Олар да, өзгелері де хақ 
– олардың жайылымдары көп жағынан ұқсас. 

Орталық Азия мен Оңтүстік Қазақстанның шөлейт аудандарында өскен қойлардың 
еті солтүстік қой шаруашылығы аудандарының жас шөптерінде жайылған қойлардың 
етінен әлдеқайда дәмдірек екендігі баяғыдан байқалды; шөл және шөлейттерде 
«шуақты» шөптермен қоректенген сиырларының сүті аса майлы.

МӘРМӘР ТАУЫ

Табиғи жағдайлар бойынша Оңтүстік Алтай – таңғажайып өлке, ол оның 
геологиялық құрылысымен, географиялық орналасуымен өзге де біртұтас ерекшеліктерімен 
және осы жағдайларға байланысты көрікті жерлерімен шартталған. Оның тағыда бір 
бірегей көрікті жерімен танысу үшін Жылытау аласа тау тізбектерінің, Қалғұты, Черня-
евка, қазіргі атауы Қалжыр және алқаптардан Мәрмәр тауына кететін жолындағы, 
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Алексеевка ауылының артындағы мемлекеттік шекарасы жанынан Құршым тауына апа-
ратын жылдамдықты жоларнасымен барған дұрыс.

Асудан Азу-Тау тау бөктерінің алғашқы сатысы болып табылатын Қарой ауылының 
тарапынан батысқа кететін таулар көрінеді. Бұл жердегі баурайлар өте құрғақ, қатты 
бұзылған бұжырлы граниттермен тығыз орналасқан. Көзді қуантарлық жалғыз көк – 

Зайсан қазаншұңқырына шығыстан еніп жатқан Айғырқұм құмының көрінісі, 
Мәрмәр тауынан (Оңтүстік Алтай) қарағандағы көрініс

Мәрмәр тауы
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терек қопаларының ленталары, олар таудың бұлдырлығымен, жаздың ортасынан бастап 
Шет-Алды және Орта-Алды қатты құрғаған арықтарымен жерді қиып өтеді. Олардың 
атауы қазақ тілінен аударғанда «шеткі лас арық» және «орта лас немесе лай арық» 
дегенді білдіреді.

Тауға көтерілу кезінде көзге құмды шөл – алыста Зайсан шұңғымасының шөл 
жазығына сыналған тауларға ұқсас жел құмдарына (желден пайда болған) таңғажайып 
панорама ашылады. Құмдар осы ендіктерге сарғылт рең мен әдеттегі емес көріністі 
тудырады. Құмдардың периметрі бойынша шекаралық өзен – Алқабек ағады, ал одан 
кейін құмды «жоталардың» артында бізге мүлдем бөтен, өзге әлем жатыр, онда өзге 
табиғат және өзге адамдар, ол – Қытай. 

Автомашинаның моторы қиналып гуілдейді: жол асудың биік нүктесіне жақындайды. 
Сол және оң жағынан құлама беткейлер және олардың арасында – аршаның дақтары 
мен өзге шөпті өсімдіктермен бірге терең шатқалдар жатыр. Әсіресе, көтерілгенде 
жолдың оң жағындағы көрініс елеңдетеді: әрбір жүз метр сайын шатқалдың тереңдігі 
биіктік пен құлама қорқынышын ұялатып, еріксіз күш салуды қоздыра отырып «өсе 
бастайды». Көтерілу шыңында жол таудың бозғылт-сарғайған ішін жалаңаштап ойып 
орналасқан. Әртүрлі реңктегі қаншама таза ұсақ-түйек материалдардың болғанына сену 
қиын. Негізінен түрінде сарғылт-ақсары, жолақтармен, ұйысқандармен, қызғылт және 
сұрғылт жағылармен, тартулармен басым болады... Мәрмәр жолдың үстінде салбырап 

Мәрмәр тауынан (Оңтүстік Алтай) қарағандағы Айғырқұм құмының көрінісі
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бұрышынан, кесектермен аса шығып тұр. Бұл жерде мыс тауының Иесінде 
қонақтағыдай, таңғаларлық таза «тас-тауында» – жер асты қазыналарын ашқан 
қазына қоймасындағыдай. Бізде мәрмәрды көбінесе плита, бағаналар ретінде өңдеу 
материалы ретінде ғана көріп үйреніп қалған, ал мұндағы бір жерде оның қаншама 
таза түрінің болуы – таңғажайып! Ғажап іс: көршілес таулар бұл тастан айырылған 
және мұнда Мәрмәр тауының шағын ғажаптығы жатыр.

Барлық қысқа және кей жағдайларда қауіпті жол телімдерінде көлікке бірдеңе 
болса, жақсылыққа уәде бермейтін шыңырау көрінісі елеусіз елестейді. Бір кездері 
түсіп кеткен трактор – майысып қалған, төменде жатыр және жолдан қарағанда 
сіріңке қорабындай көрінеді.

Аздан кейін – асу. Ол жерде бұлақ бар, оның жанына бұлақ суымен рақаттану 
үшін, қажет болған жағдайда тамақтану және төңіректі – Қытайдың сары, құмды 
тізбектерін және олармен қатарласқан Азу-Тау жотасының тасты тауларын бақылау 
үшін тоқтайды.

МӘРМӘР ТАУЫНЫң РЕЛИКТІ ТҰТҚЫНЫ

Мәрмәр тауы – таңғажайып геологиялық нысан. Тұтас мәрмәр тауы – қалжың 
емес пе?! Алайда, қыналармен безендірілген, желмен жиі салқындатылатын таулы 
дала мен тастардың арасындағы Мәрмәрдің шыңында жаз бойы Қызыл кітапқа 
енгізілген желкенді көбелек әрдайым жүреді.Таңғажайып қанаттарындағы 
құйрықтармен үшкір қанаттылар бұл жерде «шөлін» нектармен қандырып, қажетті 
салқындық пен гүлдерді табады. Мұнда бұл жердің өткенінің бірегей«эпизоды» бар: 
тау шыңы мен айналасында шағын және мүлдем елеусіз өсімдіктер – Келлердің 
түймедағы, шағын көзге аз түсетін ақ түспен қырыққабат көшетінің жапырақтарына 
ұқсас тісті жапырақтармен аласа шөп жайқалуда. Өсімдік алғашқы рет 1938 жылы 
сипатталды. Оның жер шарында басқа ешқайда өспегені қызықты. Біздің өлкедегі 
осындай түрлер көп емес, олардың бірі – түймедақ. Ботаниктер оларды тар ареалды 
эндемиктер ретінде жіктейді, яғни шектелген аудандарда таралатын өсімдіктер. 
Әрине, өсімдік Қызыл кітапқа, қорғалатын тізілімге кіргізілді. 

Егер қиялға ерік берсек, ол миллион жыл бұрын бұл өлкенің әлдебір жерінде түр 
ретінде қалыптасты деп болжауға болады. Алайда экологиялық, топырақ қыртысты-
климат жағдайларының үздіксіз ауысымына және бізге белгісіз өзге де табиғи 
факторларға байланысты түймедақ жойыла бастады.Себептері әртүрлі болуы мүмкін, 
оның ішінде түраралық немесе өзге бәсекелестік немесе өзге тәртіптегі факторлар. 
Барлық жерде жоғалып кеткен өсімдік бұл жердің салыстырмалы шектеулі ауданда-
рында – бірнеше жүз текше метрде сақталып қалды. Ол тұтас жер шарындағы оның 
азғана үйі! Өсімдіктердің өзге түрлері миллион текше километрді, тіпті тұтас 
контингентті алып жатқаны белгілі, ал мұнда...

Геологиялық ескерткіш ретіндегі Мәрмәр тауы, бірегей түр – түймедақ сияқты тек 
ботаниктердің ғана емес, сонымен бірге мемлекеттің бақылауында болу қажеттігі сөзсіз. 
Бұл тірі табиғаттың ерекшелігі туралы жергілікті әкімшілік және табиғатты қорғау орган-
дары білу керек.
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«КӨК ШӨЛ» 

Асу мен Мәрмәр тауы артта қалды. Ауыл арасындағы ондаған километрден 
кейін үлпілдек алуан түрлі шөптермен, бұталармен, қайыңдармен, ұсақ шоқылар ара-
сында Марқакөл өзеніне қарай жолда оңтүстік-алтай орта-тауларының ірі алқаптарының 
бірі –  Успенскаяға жол ашылады. Аласа таулармен қоршалып, батыстан шығысқа 
дейін шамамен он километрге созылып жатыр. Тауға жақын жердегі алқап биік 
қияқтар мен астық тұқымдастармен өсіп кеткен. Алқаптың ортасында иректі, батпақты 
топырағына терең енгенУспенка арығы ағып жатыр. Көктемнен жаздың ортасына 
дейін бұл жерде батпақты сулардың «терезелері» жарқырайды. Алқап біркелкі 
биіктікте орналасқан, сондықтан мұнда салқын, әрі жарқын, жаңбырмен жуылған 
шөптерге қарамастан, ол әсіресе жайсыз әсер қалдырады. Ылғалды жайылымдардың 
жасыл төсемінде жирен және ақ бұршақтардың дәндерімен жайылып жүрген сиырлар 
табыны ерекшеленіп тұр. Оңтүстік шекара жағына тауларға жақыналқап біртіндеп 
төмендейді, асаылғалды және батпақты бола бастайды және онда әрдайым жасыл 
жайылымдар арасында қарауыл топтар немесе сұр тырналар жұптары жүреді. Бұл, 
бәлкім, бүгінде біздің өлкедегі тырналардың орны, егер біздің өлкеде аса сирек 
болған сұр тырналарды сөз етсе, әрине, қызыл кітапқа енгізілген түрі туралы айтыла-
ды. 

Өткен жүз жылдықтың 80-ші жылдарында бұл жерде жыл құсы – ақтырналар 
жұбы кездескен. Бұл да тырналар, бірақ ақ тырналар, бір ғажайыппен осы жерге со-
нау алыс Якутиядан ұшып өткенкезінде келген. 

Алыс Сібір батпақтарынан келген бұл құстар сирек болса да, бұл жерде кездесіп 
тұратынын атап өту қажет. Мысалы, 2008 жылы тамыздың соңында олардың жұбы 
Жоғарғы-Оба (бұрынғы Лосиха) ауылынан жоғары Обадағы аралдардың бірінде 
жүрген.

Успенская шағын ауылына қарсы аттас алқап – Успенка, батпақтардың артында 
шағын шоқы көтеріліп тұр. Оның жартасында алыстан көрінетін бор тәрізді ақ дақтар 
көрініп тұр. Олар бутандар – бұрынғы шөнделей отарының апанындағы жердің 
шығарылуы болып шықты. Кішкене аңдар жойылған, ал бутандар қалған. Үстіңгі 
қабатына шығарылған балшық толығымен аппақ, ол осы биіктікте осындай түсті тұнба 
топырақтарды құраған ағынсыз сулардың болуы туралы ойға әкеледі. 

Өсімдіктердің сипаты мен өзге жағдайлары өзінің отанында осы аса сирек 
тырналартіршілік ететін жерлерге экологиялық жағынан жақын деуге болады. Олар 
мыңдаған километр жақта осындай алқаптың болғанын қайдан білсін? Олар осы жер-
ге ұя салған шығар, сол себепті генетикалық есі оларды осында айдап әкелген болар. 
Бір күні көктемде осындай қатаң жағдайларда Батыс Сібірдің оңтүстігіне транзитпен 
ұшып бара жатқан көк қарғалар – ортаазиялық құстар, шөл ландшафтары мен күнді 
сүйетін, шуақты Жерорта теңізінің елшілері кездескені де таңғаларлық. Успенка ауы-
лына бара жатқандағы шоқының астында жайланып орналасқан жолды бұлақтар жиі 
қиып өтеді. Дөңгелектің астынан үнемі балшық атады және күнмен ымдасып, жолдың 
жағасына шалшықтар шайқалып төгіледі. Жол алыс болған сайын жаңбыр 
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шалшықтарының айналарымен жарқырайды және тастардың ірі үйінділерімен 
араласқан балшыққа толы.

Қытымыр қолайсыз күн райымен қысылған ағаш ауыл Успенка өзінің қайғылы 
түрімен жаңбырдан қарайып кеткен жапырақты үйлер мен жасыл шөлдің өзіне – 
суық алқапқа жан бітіреді. Оның артындағы жол, тау арасы асуларына жоғалады 
және жирен иректі лентамен Марқакөл өзеніне аяқ алғысыз батпақ арқылы кетеді.

ҮШ-КҮН-Ғой – ЖАңА КҮННІң ШЫңЫ

Үш – «үш», күнғой – «күннің шоқылары» немесе «күн жағындағы шоқылар» 
ретінде аударылады. Алайда өзге де түсінігі бар, мысалы, Солтүстік Тянь-Шаньнның 
қиыр оңтүстік-шығысындағы Үшкүнгей арығының атауы үш – «су» және күнгей – 
«шуақты, оңтүстік» ретінде аударылады. Атауды және осы шыңдарды «арықтармен 
күнді шоқылар» ретінде аударуға болады. Алайда Нарын жотасындағы Катон-
Қарағайда әрбір таң, жотаның артында жасырынған күннің алғашқы шуақтары 
қараңғылықта ұйықтап жатқан таулардың аясында алқызыл күмбездер жасай оты-
рып, оларды жандырады. Таулар рухының тағына көтерілген биік жоталар таңғы 
мезгілде алғашқы болып жаңа күнді қарсы алады. Күн, олардан жайылып, ормандар 

Үш-Күн-Ғой шыңдары (Нарым жотасы)
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мен алқаптардан төменде орналасқан қараңғылықты қуады, тұмандар ну ормандарда 
әлі де байқалып тұрған кезде – көлеңкелі солтүстік баурайлардағы шыңдар ендігі 
алтынданған үйшіктер жарқырап тұр.

Үш-Күн-Ғойдың таңғы шуағы – алтай «шапағатына» сәйкес: олардан жаңа 
күннің келуі басталады. Таңсәріден ауыл тұрғындары тіпті поэтикалық емес тіршіліктің 
күндегі жайын «оқуды» бастайды. Алғашқы болып әтештер мен иттер емес, бақташылар 
мен малдар оянады. Әрбір таңда шыңдар жалынмен жарқырағанда олар табын аула-
ларын тастап, жайылымдарға кетеді, онда күні бойы балды шөптерде жайылады. 
Балықшылар қарауызға ертерек шығады – өзенге барады, үй ханымдары – сол 
өзенге суға, әрі, кір шаюға кетеді...

Қысты күні тау өлкесінде пасхалық-таза қармен көмкерілген, шыңдардың 
жарқырауы ерекше: таңғажайып мехрабтың астында сияқты олардың астында да 
тайганың қара көркі мен жеңіл көгілдірмен созылған алқаптың ақ қарлары жатыр. 
Шығыстың алқызыл киім-кешегіне кигізілген шыңдар тым-тырыс болғанымен, 
жарқыраған аспан көгі қиыр шыңдардың елесті бұлдыр кескінін тазарта отырып, 
ашылғанда тайганың қараңғылығына күн түседі. Бұл сағатта алғашқы болып 
сарышымшық, көктеке, сары үрпек шымшық пен тоқылдақтар сәлем береді. 
Шымшықтардың жағымпаз дыбыстары алғашқыда жасқана, кейін бытылдықпен, 
бәсең дауыстарымен жасқанып, еріп жатқан ақ қардағы қара орманның тыныштығын 
кеседі.

Нарын жотасында серілік дулығасына ұқсас шарықтап тұрған Бүркіт-Аул (теңіз 
деңгейінен 3 373 метр) шыңында да дәл солай болады. Шыңдар жөнінде дәл осыны 
ауыл тұрғындары да айтып береді, алайда өзінікін – поэтикалық тұрғыдан айтатын 
адамға сөз берген дұрыс.

БАҒЫНДЫРУШЫ-ҚҰСБЕГІ

Менің досым Бақытжан былай деген еді: Сарым-Сақты жотасының етегіндегі 
Топқайын шағын ауылында Үш-күн-ғой шыңынан жақында сирек «кәсіп» иесі өмір 
сүрді. Бұл кәсіп туралы еске сақтамақ түгілі, мүлдем ұмытылған. 

«Міне қалай, менің атам Бойбадо, – деді досым, – бағындырушы болды, 
немесе «құсбегі».

С.И. Ожеговтың сөздігінде бұл сөз жоқ,бірақ түсіндіру келтірілген: бағындыру 
– «мәжбүрлеу» дегенді білдіреді. Бұл түсінік біреудің біреуге билік жүргізуін 
білдіретін «бағындырушы» сөзіне салынған. «Атам, – деді Бақытжан, – барлық 
дағдылар мн білімнің өзін Бөкенбай атасынан қабылдады. Төңіректегі барлық 
бүркіттерді толығымен білген, оның атасы құсап, нағыз бағындырушы болып, 
отбасын асырау үшін біраз «біртүрлі кәсіппен» көптеп айналысқан.

Өткен ғасырдың 20-шы жылдары Бойбадо атам жаз сайын ұялардан жас 
бүркіттерді алып, тамақтандырды және оларды «мәжбүрледі», яғни адамға 
үйретті. Нәтижесінде жас қырандар қолдан тамақтануға қорықпады. Балапан-
дар өскен кезде, оларды Зайсан қаласына апаратын. Онда оны көбі танитын, 
сол кездегі бай бүркітші-қазақтар жәрмеңкеге Бойбадо атамнан бүркіттің ба-
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лапандарын сатып алуға келетін. Сатылған ақшаға немесе ауыстырудан алған 
тауарға өзінің отбасына, ауылға азық-түліктер мен бірінші қажеттіліктегі 
заттарды алып келетін. Осылай, менің атам өмір сүрді».

Бақытжанның өзі біздің өлкенің қанатты жыртқыштарын таңғаларлықтай жақсы 
біледі, оларды шынымен жақсы көреді. Алайда уақыт басқа: олардың өмірі түбегейлі 
өзгерген: Бақытжан Өскемен заманауи үлкен қаласындағы ветеринарлық зертханада 
жұмыс істейді, ал ірі жыртқыш құстар, оның ішінде бүркіттер Қызыл кітапқа 
кіргізілген...

Таудың шыңына – Бүркіт-аул атауын кімнің бергені белгісіз. Алайда осы жерде 
қырандарға алғашқы болып қызығушылық танытқан кім болды екен. Бүркіттерді, 
олардың ұя салу орындарын өте жақсы білген сияқты. Бұл өлкедегі құдіретті құстарды 
бағындырушының өзі – Бойбадодан басқа кім жақсы білді?.

«ЖоҒАЛҒАН» ЖоТА

Нарын жотасы құрылыс ағаштарына 
– балқарағайға, майқарағайға, шырша 
мен самырсынға бай. Самырсын 
жаңғақтары: соңғысынан бүршіктерді 
жинау тұрғындарға шағын қосалқы 
кәсіпті құрайды.

А.П. Седельников, 1903

Бұл жота сәйкесінше – қуатты. Шығысында олимпиялық биіктіктен. Басынан 
бастап Зайсанды қалдырып, Зайсанға қарасты шөл жағаларына дейін Ертіс өзені Ақ 
Ертіс ретінде шығады, ол 230 км жолына шығады. 

Көп басты жота біріншіден өзінің өне бойына ұсақ тау жыныстарымен басып 
қалған биік көтерілген шыңдарымен (2 533 метр) тәкаппар болып бара жатыр. Кейбір 
солтүстік жағынан және терең жарықтар бойынша қардың тілдері жатыр. Оның 
үстіндегі бұлттар немесе қара бұлттарда әдеттегі жағдай, жаңбыр мен тұмандар жиі 
кездеседі. Ал төменде, жыра-сайлардың қатпарлары, шағын, бірақ тік тау сілемдерінде 
– тұтас тайга, оның құрамында ағашты және бұталы тоғайлар, көршілес жоталарға 
сәйкес алуан түрлі шөптері бар. Егер оның өзі – Сарым-сақты жотасының тікелей 
жалғасуы болса және оған қатысты оңтүстік-батыс қалыпта болса, осы жотаның 
өсімдігі осындай көршілестерден қалай және немен ерекшеленеді?

Нарын – Оңтүстік Алтайдың ең сұлу жоталарының бірі. Шығысында Сарым-
Сақты жотасынан жылжи отырып, барлық өзінің геологиялық қуатын алып кете оты-
рып, туған табалдырығынан оңтүстік-батысқа кетеді. Күші мен қуаты белгілі – ол 
жаңбырлар мен желдермен кесілген, жараланған шыңдар мен тау сілемдерінің адыр-
бұдырлы бұлшықеттерімен араласып, нәр алған қуаттың арқасында жасырынған.

Өзінің ортадағы бөлігінде жота бірдеңеден қорыққандай, төмендей бастайды, 
оның тауларындағы орман біртіндеп жоғалады және Нарын өзенінің сағасына шығатын 
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жерінде елеулі құбылыс белең алады: дала оның қуатты денесін көркемдеген табиғат 
құбылыстарынан жирен тартады. Ол бұрынғы Ертістің, біздің кезімізде – Бұқтырма 
су қоймасының арнасы жанына жасырынған жасқаншақ хайуан сияқты көрінеді. Алай-
да оның баурайлары бұрынғыша тасты, тастары жиі жарлы, жартасты, шөгінді болып 
келеді...олардың аясында бірден терең, әрі көлеңкелі жыра-сайлар, тар, әрі тығыз 
тесіктер көрініп тұр, олардың үстімен бұл жерде сирек кездесетін шағын арықтар мен 
бұлақтар ағады. Тайгалар – болмағандай. Тек, терең асуларда ғана қайыңның, 
көктеректің аралдық тоғайлары паналайды, ал кей жерлерде оларға қарағайлар да 
жалғасады. Негізінен, жапырақты тұқымдарымен бірге бұл тоғайларда мойыл мен 
долана, ал тесіктерінде – терек пен талдар басым болуда. Жотаның батыс бөлігінде 
негізгі өсімдіктің үстіңгі қабаты жыра-сайлары мен жартастардың көлеңкесінде 
балқарағайлармен мол даланың алуан түрлі шөптері жайылған.

Орманды қойнауларда маралдар мен бұландар, еліктер мен қабандар тұнба жа-
сайды. Ағаштарда қыран-бүркіттер, қарақұстар ұя салады және оның солтүстік-шығыс 
бөлігінде жотаның жапырақты ормандарына тән құстардың көптеген түрлері 
жайғасады. Дала бөктерлерінде біздің кезімізде де суырлардың отарлық мекендеуі 
көптеп кездеседі.

Жартасты бөктерлердің жалаңаштануы құрғатушы желдермен шартталған. 
Даланың өсімдікті үстіңгі қабатында бетегелер, еркекшөптер және құрғақ тасты 
қабаттарға үйренген өзге де өсімдіктер – ақтаспа, тасшүйгіннің жебіршөбі, таумасақ 
және жусанның түрлері басым.Жартастар мен ұсақ тау жыныстар сарғылт қыналарға 
баялған. Бұдан өзге, тастар тәуліктік және маусымдық температуралардың бірден 

«Жердің алтын белдеуіне» қарағандағы Алтын алқаптың ортаңғы бөлігіндегі 
Нарым  жотасы
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ауысуынан қатты тозған, ал оңтүтікке «бетімен» қарағандары шөл тотығымен жабылған 
және оларды біреу арнайы майлап қойғандай көрінеді. Бұл көзге сирек түсетін 
бөлшектер таулар мен шоқыларға көріксіз, тіпті ескірген ажар беріп тұр.

Нарын Сарым-Сақты жотасынан алысқа алыстаған сайын және қарама-қарсы 
шетіне жақындаған сайын оның жартастары мен шыңдарында көзделген оның сусыз-
дығысоншалықты байқалады және жартастарда оның алуан түрлі құрғақ даласы ба-
сым болады. Егер шығыс шетінде орта бөлігінде ол әлі де болса жаңбырлы бұлттармен 
жабылған шыңдармен орманды болып қалса, батыс шетіне жақын болған сайын 
бөктерлер Калбинск тау қыратының құрғап қалған жерлеріне немесе тіпті Орталық 
Қазақстанға қалыпты тасты дала көрінісіне айналады. Оған әсіресе бұл жердегі 
зайсандық жел мен күннің молшылығы әсер етуі, және әрине, Солтүстік зайсанға 

қарасты ашық шөл кеңістігінің көрші болуы байқалады. Алайда таулардың биіктігі, 
кей жерлерде төменге тік кететін беткейдің тіктігі, сондай-ақ, орманды аралшықтардың 
өсіп-өнуі үшін соңғы азғана мүмкіндігін ескереді; терең жыра-сайлар мен көлеңкелі 
паналарда олар мұнда әлі де қою, «қараусыз» қопаларын құрайды. Орманның 
аралшықтары оның шыңынан әсіресе көркем болып көрінеді.Әсіресе, бұл қопалар 
күзді күні бөктерлерді көріктендіреді: олар осы тауларды жабатын жанып кеткен 
және құрғап солған даланың ақ-сары төсемдеріндебіреумен түсіріп алынған жарқын 
алуан түсті жаулықтармен көрінеді. Кейде, бұл тығыз орналасқан ағашты қопалар 
адасып қалған, қауіптілік тұтқынына түсіп қалған балапандар секілді жасқаншақ бо-
лып көрінеді.

Нарым жотасының орманды бөлігі
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Ақыры, жотаның өзі Ақ Ертістің тамағына келуінде қорқып қалған түйеқұстай 
жазықтарға жабысады және көп кешікпей су қоймасының жағалауына жетпей мүлдем 
жоғалады. Жота жоқ! Болды – енді жоқ! Оның орнына тасты-балшықты, сары және 
жабырқаңқы жазықтықта алуан шөпті-жусанды, ыстық желдерімен, өте құрғақ дала-
сымен жеке аласа шоқылар созылуда, бұл пейзаждыаса жабыңқы етіп көрсетеді.

Оңтүстік-батыс төңірегінің шегіндегі бұрынғы жотаның солтүстік тау алдындағы 
жағалық көрінісі географиялық пішуі ретінде су қоймасының жағасына анық 
ықшамдалған. Су қоймасының қалыптасуы кезінде көтерілген су жол арналары мен 
шағын жағадағы ауылдарға қолайлы тауларды бойлай созылғаншағын жаға алқаптарын 
тастап, бұрынғы Ертіспен салыстырғанда бұл тау алдына жақын келді. 

Нарын жотасының тауларында әр уақытта оның мұндай тұқымсыз, бірқалыпты 

далалы өлкесінен бірнеше мәрте түңілдім, дегенмен, әр кезде осы өлкеге келу 
тілегімнің бар екендігі ойыма келетін, әрқашан себебін іздедім – не үшін? Қарама-
қайшы болғанымен, жота қыр адамының әуенімен – жеңіл жоталардың «дірілдеген» 
ноталарымен бірде жұмсақ, созылған, бірде биік шыңдардың құздарымен аспанға 
көтеріледі және қайтадан бірқалыпты, жабырқаңқы жазықтыққа дейін төмендейді. 
Жотаның көркін әндерде беру қиын: ол аңғардың омырылғанымен иіледі және бірден 
жеңіл, әрі еркін түрде көтеріледі, әлдеқайда қол жетпейтін шыңда, бұлттардың ар-
тында өзінің атақты шыңдарының – Үш-Күн-Ғой, Бүркіт-Аул және өзгелерінің 
межесін жайғастырып, түсініксіз биік нотада аптығады.

Қайталап, қайтадан жотаны басынан шетіне дейін қарап, қайтадан Нарынның 
шығысының таңғажайып сұлу екенін байқаймын! Алайда күннің батуға бара жатқан 

Нарым жотасының оңтүстік-батыс бөлігі
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«оңтүстігі», батысқа қарай әрбір шақырым сайын биік позициясын жоғалта отырып, 
тайгалық киімін де жоғалтады. Оларды бұталар ауыстырады; таулар одан сайын 
«тасқа айналады»: алдыңғы қатарға күзге дейін далалы пішендермен жасырынған 
тастар мен құрғақ шөгінділер шығады. Зайсан өзеніне жақын болған сайын, жота 
дөңестегі тастардың тікенектерімен, апаттардан жанып кеткен едәуір ескірген 
бейнесімен, әжіммен көмкерілген дәрменсіз, бүкір құбыжыққа ұқсайды. Ақырында, 
бұрынғы ұлылығынан оның ілеспе дөңгелек шоқылары мен жоталары ғана қалады.

«ТАСТЫ» ГЕПАРДПЕН КЕЗДЕСУ

Құршым өзеніне қаралған оңтүстігінен су айырғысына шектесетін мұқыл, 
далаланған шоқылардатүкпірлерден аралшықтармен мұқият қапырықпен қыз ды-
рыл ған тастар шығып тұр. Артық күннен олар шоколадты түске және лакталған 

жылтыр түстерге боялды. Бұл шоқыларда 2007 жылы өте сирек дуадақ – Джектің 
ұяларын іздестіруге байланысты бақылау кезінде тау текелері – тэктердің көрінісі 
бар тастарға тап болдым. Ең қызығы, әрі мүлдем күтпегені – олардың бірінде 
геопардтың болғаны (!). Ұзын құйрықты «мысықты» Нарын жотасының биік 
аймағын қоса, Оңтүстік Алтайдың таулы шыңдарына қалыпты жыртқыш – барыс 
деп ойлап қалуға да болады. Алайда ойып салынған суретте көрінгендей, ежелгі 
«тасты» мысықтың аяқтары геопардтың аяқтарына ұқсайды, құйрығының суреті 
жеткілікті биік, әрі дәлме-дәл берілген.Петроглиф бұл жыртқыштың осы жерде 
жүргенін айтып тұр. Бәлкім, ол қазірдің өзінде де Қазақстанда, оның батыс 
бөлігіндегі Каспий мен Аралдың арасында орналасқан шөлейт жоны Үстіртте 
сақталып қалған шығар. Бірақ бұл жерде?! Жорамалдамаймын, палеонтология са-
ласында маман емеспін, суретке қарап отырып, бұл – жер шарындағы ең шапшаң 
аң, сол мысықтың дәл өзі деп ойлаймын. Әлбетте, біздің палеонтологтарға 
Қазақстанның шығысында үш-бес мың жыл бұрын, мүмкін одан да көп жыл бұрын 
гепардтар болғаны әзірге белгісіз.

«Тасты» суретшінің туындысы – оны осылай атауымның себебі оның кітабы 
ретінде үстіңгі беті тегістелген жартастар – тастың беті болды. Егер барлығы рас-

Салыстыру үшін қабыландардың жартастардағы және кәдімгі өмірдегі 
кескіндері
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талса, олжа – аса жұмсақ климаттық жағдайларментарихи кезеңде Қазақстанның 
шеткі шығысында әртүрлі тұяқты сүтқоректілердің көптігімен бұл мысық жыртқыштар 
да – шапшаң аяқты геопардтар мекендегенін көрсетеді. Енді біздің қыс мезгілінде, 
терең қарлар мен қатты аяздар тән болған кезде, осы жыртқыштардың әлдеқашан 
осы жерлерді мекендегенін елестетудің өзі қиын екен. 

Бұрынғы Ертіс өзеннің шекарасынан шығатын нұсқарында жотаның шағын тау 
сілемімен шет өзенді айналып шығатын, бірақ су қоймасының пайда болуымен 
жотаның бұл бөлігі судың астында қалған. Оңтүстік Алтайдың таңғажайып 
жоталарының бірі – Нарынның «қайғылы соңы» осындай.

ЖАРТАСТАРҒА БАС ИЮШІ

Жартастар – біздің ендіктерді мекендеуші көптеген құстардың өміріндегі 
маңызды экологиялық текшелерінің бірі. Қырандар, сұңқарлар, ақсарылар, үкілер, 
шауқарғалар, қарғалар, тасты барылдақ торғайлар, шақшақайлар, отқұйрық торғай-
бұлыңғырлар, бәбісектер және құстардың өзге түрлері бұл жым-жырт әлемге өзінің 
қатысуымен жан бітіре отырып, жартастарда ұя салады.

1997 жылдың жазында Нарын жотасының етегінде орналасқан Свинчатка 
ауылының ауданындаНарын жотасының жартастарында, жалпы Алтайда алғашқы 
рет ұя салып жатқан жерінен жартасты сүюшілердің бірі – тасты торғай кездесті. 
Сондықтан торғай тасты деп аталды, оның өмірі толығымен тек қана жартастармен 
байланысты. Ол бұл жерлерге жақын жердегі таулардан, атап айтқанда Саура, 
Тарбағатай немесе Жоңғар Ала-Тауының жоталарынан жер ауып келген. Бірнеше 
жыл бұрын осы жерге ауып келместен бұл торғай Жоңғар Ала-тауынан Саура, 
Тарбағатай тауларына келді, кейін Маңырақ жотасына дейін жетті. Енді, міне, осы 
жерде. Оның «бетіндегі» Оңтүстік бұрындары осы құстың болмаған жері – Жоңғар 
Ала-тауынан солтүстікке қарай орналасқан тауларға басталады.

Бізге танымал үй және дала торғайларына қарағанда, тасты оларға қатты 
ұқсамайды: ол аздап ірі және бірдей сұр – сұр тастың арасында талап етілетін 
бояудың өзі. Құйрығының ең соңында ақсары арқау бар. Торғай оны мақтан тұтатын 
сияқты ма? Құрбысының көңілін тапқысы келген уақытта өзінің бағыттаушы 
қауырсындарын жаяды да – басқаларға ұқсамайтынын көрсетеді. Алайда торғай 
– ол торғай: солай шиқылдайды, бірақ осының барлығы онда жеңіл әуендіқайталау 
мәнерімен шығады.

ҚАЗЫНА ІЗДЕУШІЛЕР 

Біздің таңғажайып өлкеміздің әр бұрышы табиғаттың қандай да бір ерекшелігімен 
немесе қандай да бір тарихи фактісімен байланысты. Дегенмен, бұл тарих туралы не 
аз білеміз, не мүлдем ештеңе білмейміз. Нарын жотасында, Свинчатка ауылының 
ауданында бұл таулардың атауларымен байланысты көңіл бөлуге лайықты әуес 
оқиғалар болып жатты. Мысалы, жотаның шыңындағы тастар мен жартастарда ежелгі 
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суретшілер жосамен салған мүйізді жануарлардың суреттері кездеседі. Бұдан өзге, 
кей жерлерде тұрғын үйлердің іздері және алтын іздеушілердің өнімдері сақталып 
қалды. Ескі тұрғындардың өткенмен байланысты әсерлі әңгімелерінен одан да көп 
нәрсе естуге болады.

Сонымен, басы 1912 жылға келетін оқиғалардың бірі. Ауылдағы Бұқтырманың 
су қоймасымен суға батқан тұрғыны Нұғманов Шамшутдин қазақстандық шекарадан 
алыс емес Үрімшіде (Қытай) сол жылы болғанда қарт қытайлықтан бұл өлкелерде 
өмір сүрген уақыттарда олар таулы шатқал Үркерде, жартастың биігінде орналасқан 
үңгірде өзінше құнды заттарды – тұрмыстағы әртүрлі заттар, әшекейлер мен өзгелерін 
тығып қойғанын білген. «Алайда біз қайтып баруға мәжбүр болмадық...» – деді, 
сексен жастағы қытайлық. «Үркер» сөзі Кіші Жеті қарақшы шоқжұлдызының атауын 
білдіреді. Қазақ тілінде бұл сөз қауіптенетін жерді білдіреді. Шамасы, осы шатқалдың 
бастауларына шығу қиын, жабайы және әрине, қауіпті болғанынан мекен осылай атал-
ды.

Үйге қайтып келгенде Шамшутдин қысқы уақыт болғанына қарамастан, өзінің 
серіктесі Ғалимен қазына іздеуге кетеді. Әрең дегенде олар қажетті жартасты тауып, 
оның шыңынан үңгірде салбырап тұрған арқанды көрді. Үңгір бұл биіктікте – таудың 
бастауынан жиырма метрде орналасқан, ол жерде ескі аспалы баспалдақтар болды. 
Әрең дегенде және үлкен қауіппен оған қазына іздеушілер шыққан, алайда қазыналар 
табылған жоқ. Қытайлықтар, аңқау халық емес екені белгілі, сондықтан аспалы 
баспалдақтар қазына іздеушілерді жалған ізге жолықтыру үшін әдейі қалдырылған 
болуы мүмкін.

Орман шаруашылығы –Қазақстанның шығысындағы ең сұлу жерлердің бірі. Кең 
гранитті қыраттардың жарқын, гранитті терассаларында, табиғаттың кең таралған 
стилі – «Хаоста» үлкен көркем талғаммен әлем-жәлем жартастар мен түкпірлер 
қойылған, шашылған, олар ниеті бойынша үлкен және шағын мүсіндік құрылыстың 
кейіптерін еске түсіреді. Нәтижесінде үстіртте тастан жасалған әртүрлі геометриялық 
пішіндердің фантастикалық даласы пайда болды, оларға миллион жыл бойы 
қажымайтын, атақты мүсіншілер – күн мен жел, жаңбыр мен қатты аяздар, жер 
сілкіністері еңбек етті. Гранитті жұрнақтардың құрылуында қыналар да іссіз қалмады: 
олар да тәбетімен гранитті жауһарларды өзнің ұнатуынша «кемірді» және «жонды». 
Табиғат тек өнертапқыш қана емес, ол таңғажайып шебер: гранит секілді сонша берік 
материалға аталған арық Қайындының немесе «Березовканың» тар кәсібін салуға 
ерінбеді, ол өзінің болуымен патшалық ағаштарды растайды. Олардың ақ мәрмәрді 
діңдері колонналарға ұқсас тік жарларын бойлай сапқа тұрғызылған және ғажап биде 
қатып қалған жалаңаш, гранитті аудандарда көрінді; әртүрлі кертпештер мен өзге де 
орындарда жайланып орнықты, бір қарағанда ұстап қалатын ештеңе жоқ. Қарағай 
мен көктеректермен араласып өтетін шоқ қайыңдар арықтың етегінде ерекше әуенге 
және жарыққа толы. Бұл жерде сондай-ақ қайың тізбегі мен текше тәрізді гранитті 
жиһаздың арасында ұлы шебер – Табиғат өте жақсы еңбектенді.

Плита тәрізді жартастарда арықтың жан-жағында, жартастарда барлық жерде 
қызғылт діңді қарағайлар тұр. Қарағайлы орманы мен жартастар, иілген діңдер мен 
бұтақтармен жартастар, қарағайлар өзінің кескінсіздігінде ғажайып сұлу бояу жасайды. 



569ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

Тас пен ағаштардың үйлесуі – Табиғаттың жаратылысында ерекше, лайықты жоғары 
поэтикалық үндесу.

Құлмақпен шырмалған ағаштар мен балқарағайлармен тығыз өсіп кеткен жарта-
сты шатқалдардың арасында ағатын тар тесікті бойлай, жолда шағын сарқырамалар 
мен шұңғымаларды, тіпті шағын иірімдерді құра отырып, оның шыны сияқты мөлдір 
күрілдеген ағыстары әрең өтеді. Гранит плиталарында сумен қазылған тостағандары 
суға толы, және олардың үстінде кескінімен сүйсініп, сол қайыңдар мен қарағайлар, 
тал мен теректер, мойыл иілген. Бұл жердің сұлулығын сөзбен жеткізу қиын. Жүз 
жыл бойы адасқан арықтың лабиринттерімен жүруге болады және ол таңғалдыруын 
қоймайды, әрқашан оны алғашқы рет көріп тұрғандай боласың, ол – осындай.

Өткен ғасырдың 80-90-шы жылдары орман шаруашылығының аумағында ірі 
жыртқыш құстар ұя салды, олардың санының көп болғаны соншалықты, барлық 
Шығыс Еуропада ондай көп мөлшердеқұстар жиналмас еді: бүркіттердің 5-7 жұбы, 
сұңқар мен ителгілердің саны да сонша. Қарқұстардың, жыланшы қырандардың, қара 
дегелектер мен үкілердің де жұптары мекендейді. Бұл құстардың барлық түрлері 
сирек кездеседі және Қызыл кітапқа енгізілген. Орманды жыра-сайларда құрлардың 
топтары қалыпты болды, құрғақ тауында –сұр шілдердің шағын топтары болды.

Шатқал кәсіптік сүтқоректілер – құну, сілеусін, аю, марал, елік, жабайы шошқа, 
қасқыр, түлкі, қоян, қаракүзендердің молшылығымен ерекшеленді. Жақын ормансыз 
тауларда сұр суыр қонысының ысқырығы естіледі. Жуан бүйірлі кішкене аңдар қауіпті 
байқап, шыңғырған дауысын – ескертуді жібереді. Олардың ысқырығы таудың бір 
бөктерінен екінші бөктеріне, бір шатқалдан екіншісіне естілгенде, кішкене аңдардың 
барлығы сақадай сай болады. Гранитті ашық аудандарда үлкен мөлшерде ұзық 
құйрықты сарышұнақтар кездесті – төлді күйлендіру кезінде орта жыртқыштарға 
арналған басты олжа.  

Мысалға, қабанның саны туралы жиі «жылап тұрған» қарағайлар айтады: аңдар 
қажет болған жағдайда бағаналарға сүйкеніп қасынады, жарақат келтіре отырып, 
олармен азу тістерін қайрайды. Зақымданған қарағайлар қабықтарынан айырылып, 
кәріптас шайырымен «жылайды». 

Біздің облыстағы өзге жерлерде бола бермейтін жануарлар әлемінің атап өтілген 
молшылығы, қарапайым орманшы, Сергеевка ауылында өмір сүрген И.С. Воробьёвтың 
орманды қорғауымен байланысты екенін атап өту қажет. Оның күшімен орман мен 
жануарлар әлемінің жағдайына қатаң бақылау орнатылды. Оның жұмысы – адамның 
өз орнында, жалғыз бола тұра көп жұмыс атқара алуға болатынының классикалық 
үлгісі. Ал ол басқаларына қарағанда көп нәрсе жасай алады – іске жаныңмен 
берілгенде осылай болады.  

Біздің бұл жерде орнитологиялық кіші қорық құру ұсынымызға республиканың 
академиялық мекемелері назар аударды – тіпті, бұл жерде өңірлік деңгейде 
орнитологиялық мемлекеттік кіші қорық құрудың алғашқы әрекеттері қабылданды. 
Құжатты рәсімдеуге қатысты дайындық жұмыстары жүргізілді, дегенмен 1990 
жылдардағы қайта құрылысқа байланысты идеяны аяқтауға мүмкіндік болмады. 

Қанатты жыртқыштардың, құнды кәсіптік түрлерінің осы популяциясын жаңартып, 
сақтап қалу үшін, автор бұл жерге Зайсан шұңқырынан шағын кеміргіштерді – сары 
ала шыбшықтарды, жүз жыл бұрын ежелгі кезде осы жерлерді мекендеген саршұнаққа 
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ұқсас орта көлемдегі кішкене аңдарды әкеліп, орналастыруды ұсынды. Сары ала 
шыбшық өзге түрлі басқа кеміргіштерге қарағанда, қыста ұйқыға кетпейді және 
шапшаң көбеюге және өзін-өзі жаңа жерге орналастыру мүмкіндігіне ие. Сонымен 
бірге, кеміргіштің бұл түрі ауыл шаруашылығы мәдениетіне зиян келтірмейді. 
Сондықтан шыбшық жыл бойы жойылып бара жатқан құнды жыртқыштарға жақсы 
азық базасы болар еді.Нәтижесінде Қызыл кітапқа енгізілген жыртқыш құстар, 
сондай-ақ бұл жерде жыл бойы қорықтың шетіне ұшпай тамақтанар еді. Ал бұл 
дегенің – «бақытсыз аңшылардың» және браконьерлердің көзіне сирек түсетін еді. 
Оларға қауіпті алыстағы қоныстарға маусымдық ұшып кетуді тоқтатып, олар қажетті 
деңгейде жергілікті популяция санын сақтап қалар еді, сонымен бірге көршілес және 
іргелес аумақтарды жас «артық» дербестермен толықтырар еді. 

«Сұлулық қорығының» кішкене батысында, жотаның тау алдындағы иірімді 
белестеріндегі қарқұмық пен сұлылар егілген далада соңғы екі онжылдықта безгел-
дек, кішкене жектер немесе жек-жорғалар – қазақ тілінде «жорға» дегенді білдіреді, 
дала, сондай-ақ қорғалатын тізімге кіргізілген күйкентайлар қайтып келіп, популяци-
яны табысты жаңарта бастады. Осылайша, бұл жер – облыстағы назар аударатын 
және сирек кездесетін түрі – жекті қорғау бойынша қолдау көрсетуге лайықты 
жерлердің бірі.

АЛТАйДЫң ЖАңА ЖАНУАРЛАРЫ

Құршым жотасының батыс бөлігіндегі Жылыта шатқалында тасты белестерді 
артқа тастаған жол бар «жылы таулар» Зайсан шұңқырына шығады және аталған 
жотаны бойлай шығысқа қарай әкетеді, мұнда түн жарымда экспедициямыздың 
бірінде болғанда, жатаққа тоқтадық. Кенеттен фардың жарығында жыл еткен 
кішкентай кесірткені байқап қалдым. Алтайда кесірткелердің түнгі түрлері жоқ және 
оларды осындай уақытта кездестіру аса қызық. Қалта шамның жарығымен рептили-
яны ұзақ уақыт бойы іздестіру нәтижесін бермеді.

Асығыс-үсігіс отты жақтық, кешкі ас дайындадық... түн жым-жырт, жұлдызды 
болды, күнмен қыздырылған Жылытау шоқыларының астында жусан мен жебіршөптің 
иісі шығып, ауада шегіртке мен шиланның шырылдауыбасылмай тұрды.Күні бойы 
қыздырылған тастан ауыз қуыратын, аздап тұншықтыратын иіс шығады. Тасшақпалық 
шоқының шыңына төсегімді төсеп, жұлдызды аспанның жарқырауына таңырқап жат-
тым.Шөлдерде ауа ылғалмен аз қаныққан, аспан шырақтары ірі болып көрінді және 
жарқын алыс алаулармен жарқырады. Менің төсегімнің астында бүйіріме тіреліп, 
жайсыздық туғызған сол бір «жалғыз» тас болды. Төсегімнің астына қолымды созып 
тірелген «жауымды» алып, оны алысқа ұшырдым. Бұл кезде кенет оқиға болды: тас 
шоқының шыңында және алыс жаққа секіргенде оның «жұлдызды» жолын ескере 
отырып, ұшқын ұшты. Бұл аяқ астынан және таңғажайып болды. Қайтадан қайталап, 
осы қызық құбылысты бақылауға тура келді – әрбір лақтырылған тас ұшқынды ізбен 
ілесті. Ұшқындаудың себебі өте қарапайым болып шықты: шоқы жаппай сынықтар 
мен кварциттің үгінділерімен шашылған; лақтырылған тастар оларға соғылып, жан-
жаққа отты ұшқындарын аямай шашты.
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Таңсәріні күтіп, бейтаныс түнгі кесірткені іздестіруді бастадым. Сенуге қиын, 
алайда бірнеше сағатта мыңдаған тасты қопаруға тура келді. Осы жерде өзіме 
жаңалық аштым: күйіп кеткен бөктердегі тастардың қақпағы астында әртүрлі жәндіктер 
мен өрмекшілердің алуан түрі жасырынған. Олардан басқа аса қауіпті мекендеушілер 
– боз жыландар, әшекейлі жыландар да кездесті.Дегенмен ең бастысы – шаңқылдақ 
майда жармасқылардың тұтас «қонысы» табылды. Түнде фардың жарығында жалт 
еткен кесірткенің өзі де. Одан бөлек бұл жерде резеңке-шәркейдің арасында өзге де 
кесірткелер – тақыр батбаты кездесті. Бұл екі олжа зоогеографиялық тұрғыдан үлкен 
қызығушылық тудырады. Екі түрін де Оңтүстік Алтайдың тау алдында және тіпті 
тұтас Алтайда – Саян шағын облысында зоологтар кездестірмеген.Осы рептилиялар-
ды Құршым жотасының тау алдында одан әрі іздестіру – тақыр батбаты тек осы 
жерде – Жылытау тауларында ғана мекендейтінін көрсетті, ал Зайсан шұңқырында 
салыстырмалы түрде жақында табылған өте сирек, тарихқа дейінгі кезеңдерде тастар 
мен шөгінділерге орналасқан шаңқылдақ майда жармасқылар Жылытау тау тізбегінен 
және одан әрі шығыс бағытында Азу-Тау жотасына дейін табылды. Бұл түр теңіз 
деңгейінен 500-ден 700 метрге дейінгіқатты биік шекараларда мекендейтіні анық 
болды. Төмен де, биік те емес – біз сол жылы оларды таппадық. Орталық Азия мен 
Оңтүстік Қазақстанда кең таралған осы майда жармасқыларды арнайы іздестіру, 
сөзсіз, оның Оңтүстік Алтайда, және атап айтқанда Азу-Тау тауларында мекендеу 
орындары туралы біздің түсінігіміздің шекарасын кеңейтеді.

Табиғи-тарихи тұрғыдан Құршым жотасының бұл белдеуі ерекше қызығушылық 
тудырады, өйткені оның тауларының алдындағы Алексеевка ауылына жақын жерде, 
Қазақстанның аса сирек жыланы – жолақты абжылан табылды.

ҚҰРШЫМ – БҮКІЛ ӘЛЕМНІң ӨЗЕНІ...

Қызық, әрине, дегенмен ауыл молласы «қазына іздеушілерге» қазыналарды ал-
мауын, әйтсе оларды тауып алған адамдар жазаланатынын айтты. Дәл солай болды: 
көп кешікпей Шамшутдин қайтыс болады. Ғали өзінің адамы – Сафиулинмен келесі 
жазда қайтадан қазына іздеуге аттанады. Алайда бұл жолы, қанша таңырқарлық 
жағдай болса да, ол қажетті тасты таба алмады: үлпілдек тоғай мен бұталар арасын-
да төңірек мүлдем танымастай болған. Көп кешікпей Ғали да қайтыс болды.Көп 
жылдардан кейін 1954 жылы Сафиулиннің Свинчатка ауылынан туысы осы қазыналар 
туралы біздің атақты журналист, әрі жазушы – Меңғали Мусинге айтып берді. Бұл 
«қазынаны» табу идеясын ұстанған Мусин да тынымын «жоғалтады»: ол өзімен 
әріптес,керемет фотограф, әрі сол жылдары өмір сүрген опера әншісі – Владимир 
Кутинді ертіп, жол көрсетушіні қосқанда, үшеуі іздестіруге шығады.

Маған осы оқиғаны айтып берген – Меңғали Шаймарданұлы Мусин аңғардың 
бастауына және Үркер арығына қандай қиындықтармен шыққанын еске түсірді. Кей 
жерлерде бір-бірімізге көмектесу арқылы қиындықтарды жеңуге тура келді. Журна-
лист растаушы құжаттарды – суреттер мен түрлі-түсті қарындаштармен салынған 
сызбаны көрсетті, сызбада құпия тастың орналасқан жері дәл көрсетілген. Сәттілік 
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жақында іспетті... алайда бағымыз осы жолы да экспедицияға жақпады. Қазына осы 
күнге дейін осы тастарда немесе әлдеқайда жақында жатқан болар...

М. Мусин Нарын жотасындағы осы жерлерге қатысты тағы бір оқиғаны айтып 
берді. Балғын ауылына жақын жерде Қалмақ-Қорған тауы бар, Балғын ауылының 
атауы ауылдан шамамен бес километрде, өзеннің жағасында өсетін балқарағайға 
қатысты қойылған. Атауын «қалмақ төбесі» ретінде аударуға болады. М. Мусин осы 
төбеде болған.Ол былай деді: тау жартылай кесілген және бекіністі көрсетті; оның 
ішінде, тостаған немесе кратерде сияқты, бәлкім, қалмақ әскерлері жасырынған. 
Қалмақ-Қорғанның ішінде алып тасты шеңбер жатыр. Меңғалидың ойынша, онда 
ұнға дән тартқан болар. Бірақ бұл болжам ғана. Бұл жерге жақын жерде басқа тау 
– Қалмақ-Шоқы бар, яғни қалмақ қарауылының орны.Бұл таудан жоңғарлар 
маңайдағы орындарды аңдыған, яғни бұл – бақылау пункті болған. Осы орындармен 
байланысты өткен уақыт еске түсіруге кеткен және «ескі тереңдіктің» аңызына айнал-
ды. Енді тек атаулары ғана біздің өлкеміздің ежелгі оқиғалары туралы естелікті 
сақтайды.

СҰЛУЛЫҚ «ҚоРЫҒЫ»

Нарын жотасының батыс бөлігіндегі оңтүстік тау алдындағы Қайнар ауылында 
(бұрынғы Сергеевка ауылы) Чердоякск орман шаруашылығы орналасқан. Солтүстік-
шығыстан оңтүстік-батысқа қарай бағытындағы бұл алып гранитті сілемнің 
ұзындығышамамен 10 километр және ені 3-тен 5-ке дейінгі километр. Төңірек қатаң-
ойлы-қырлы, қоршаған ландшафттардан аса ерекшеленіп тұр: үстіңгі бетіне шағын 
жартасты шоқылар түрінде жеке жұрнақтармен матрас тәрізді граниттер жаппай 

Қайнар ауылыныңжанындағы гранит жыныстар сілемі (бұрынғы Сергеевка 
ауылы). Артқы планда Нарым жотасы



573ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

шығып тұр. Орман шаруашылығы өзінің 
сұлулығымен барлығын қамтиды. Гранитті 
үстірт әртүрлі бұрыштардың астынан 
созылған интрузияның жақсы көрсетілген 
іздеріменаздап оңтүстік-батысқа иілген. 
Төңірекке ерекше көріністі аласа, бөлке 
нан тәрізді 20-дан 30-ға дейінгі метр 
биіктіктегі бір жерге араластырылған-
шоқылар беріп тұр. Әртүрлі бағыттарда 
созылған гранитті жалдар километрлік 
ұзындыққа жетеді және тіпті одан да 
асып түседі. Одан әрі аласа жотаның 
негізгі жолағынан және батыс периферия-
сына жақын жерде шоқылар өшеді. Олар-
ды еңіс гранитті негізде көтеріліп тұрған 
жақпартасты үйінділерінің көркем хаосы 
алмастырады.Әрбір тас немесе олардың 
ансамблі уақыттың ықпалынан сыналып, 
көркем гранитті «жыра-сайларды» және 
шоқ көктерек пен қайыңдармен «орлар-
ды» құрады. Чердоякск сілемінің 
солтүстік-батыс бөлігінде таяз, бірақ 
тұтас ұзындығы бойынша созылған 
шұңғыма өтеді. Ол үстіртті жота 
тауларының оған жақын баурайларын 
бөліп тұр. Сондай-ақ, орталық бөлігінде 
де жотаға қатарлас осьтік жолағында 
анық көрінген иілу бар, ең елесті пішіндегі 
тастардың арасында терең, әрі тығыз 
тесіктен шағын арық Қайыңды ағып жа-
тыр. Тұтас аумағында суретшінің биік 
қиялына лайықты гранитті мүсіндер 
көтеріліп тұр. Бұл елесті мүсіндерді алу-
ан түрлі қуыстар, үңгірлер, күнқағарлар 
«әсемдеп тұр».

Егер қандай да бір шоқыдан қарасаң, 
көзге аралдық және ленталық шоқ ор-
мандар түседі; тастардың арасында тік 
борттармен шағын қасықтар, бұталар мен 
даланың алуан түрлі шөптерімен немесе 
бұл тұтас итмұрыннан – тікенекті, ит, өткір тікенекті және шайқурай жапырақты 
спиреядан болған бұталар өтеді. Тоғайлардың арасында татар бөріжидегінің, сары 
акацияның бұталары – ағаш тәрізді қарағандар, бір гүлді ырғайлар көтеріліп тұр.
Шабындық шөпте бетеге, селеу, бидайық қоңырбас, сондай-ақ жауқияқ пен гүлді – 

Алтай тиіні

Кәдімгі улы сұр жылан

Гүлдерге қонып жүрген көгілдір 
көбелектер
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ақшаған, шайқурай, гүлрайхан, жебіршөп, сасыр мен жусан басым. Тоғайларға аса 
ерекшелікті бұрындары кездестіріп көрмеген шар тәрізді пішіндегі көктеректердің 
қалжыраған пішіндері, сондай-ақ адамның бойымен бірдей қайыңдар беріп тұр. Со-
нымен қатар, жартасты жерде немесе үрлемелі топырақтың жіңішке қабында орман-
ды мамық шөптер пайда болған деуге болады,үлпілдек алуан түрлі шөптермен, аласа 
бойлы қайыңдардың қатысуымен көктерек-бұталы тоғайлары да бар. Қалың 
тоғайлардан олардың қақ қыналарымен әбзелденген үйінділері шығып тұр. Бадана-
дай дәнді құммен әрең себілген жартастарда таумасақтардың, гүлрайхандардың, 
жебіршөп пен жусанның қатысуымен гибридті бозкілемдер көгеріп тұр. Көктеректің 
төселінген пішіндері де таң қалдырады: олардың кронасы жартастардың иілген жері 
мен аяқ-басын айнала ағып жатыр. Оның бұталары тамыр алдындағы діңдерімен 20-
30 және диаметрінде одан да аса сантиметрге жетеді. Олардың жасы – бірнеше 
жүздеген жыл екендігі шүбәсіз. Тастар және өсімдіктер ансамблі – Қазақстандағы 
өзге ландшафттармен салыстыруға келмейтін нағыз жауһарлар.

Ағаш өсімдіктерімен жыра-сайларда көктемнен жаздың бірінші жартысына дейін 
әдемі гүлдейтін өсімдіктер – татар сабынымен, шахматты сепкілгүлмен, қандышөппен, 
кәді және тағы да басқаларымен шалшықтанған телімдер сақталуда. Жаздың орта-
сына шалшықтанған орындардың көбі құрғап қалады, дегенмен бұл үлпілдек алуан 
түрлі шөптердің сипатына әсер етпейді. Осындай тоғайларда бұлбұлдардың тыным-
сыз тамылжыта сайрағаны, мысықторғайдың флейталық ысқырығы естілді, тәуліктің 
қараңғы уақытында жылқышылар мен тауқұдіреттер ойнақ салады, тоқаш-жапалақтар 
ыңқылдайды және түні бойы күй кезінде масайраған әдеттегі көкектер кукулейді. 

Гранитті сілемнің батыс жағында тастарда щоқ қайың мен көктеректермен ара-
ласып өсетін қарағай орманы басталады. Көркем тастарда өсетін қарағай тоғайларына 
жапырақты тұқымдармен үйлесімділікте таңғажайып сұлулық жағдайы тән, олар 
Көкшетау, Баян-аул, Қарқаралының ұқсас ормандар ансамбльдерінен және көркем 
Алтай Қалбаның қарағай ормандарынан да асып түседі. Миролюбовка мен Раздоль-
ное ауылдарындағы жотаның оңтүстік тарапындағы алып бөктерлерді алып жатқан 
Қалбаның осындай граниттерінде, мүмкін, Чердояк орман шаруашылығының 
граниттерімен біртұтас генезисі бар, өйткені Қалба жотасын геологтар Нарынжотасының 
тау сілемі деп атайды. Құршымға апаратын жолдағы Самарское ауылынан өтіп бара 
жатып, Бұқтырма су қоймасы арқылы Казнаков өткелінің артындағы паромнан кейінгі 
жол ендігі Құршым тарапында, оңтүстікке ентеледі: көз алдымызда жақын – жирен, 
алыс – мұнармен бүркелген, Қызыл-Құмның көгілдір дерлік құмдары жүзіп барады, 
оларды сондай-ақ Буконск немесе Кұлжалық деп те атайды. Олар бұрынғы Ертістің 
өзге тарапында да анық көрініп тұр. Құйған ауылы жағынан сумен кесілген жағасымен 
осы шөлдің құмды тізбектері айырып тұр. Құмды «таулардың» бүйірлерісуға тікелей 
шашылады. Жолдың екі жағынан да құрғақ, дәрменсіз даласы ұсақ, малмен соғылған 
жусандардың және шидің біріктірілген бұталарының күміс ақтығымен жүзіп, төселіп 
жатыр. Әсіресе жабырқаңқы дала тамызда спирея бұталарының сирек дақтарымен 
күйіп кеткен мүйізжеміспен әрең жабылған болады. Жарты сағат бұрын артта қалған 
Қалба таулы қыраттарының даласынан кейін күннің өзі де аса ыстық, жалаңаштанған 
және жалықтырғыш болып көрінеді және осының барлығы Орталық Азияның осын-
дай шөлейттерін еске салады.
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Күршім өзенінің «Жасыл жерұйығы» ...

Күршім өзенінің оған Маралиха өзені құяр алдындағы тұсы
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Алыста, өзінің кеңдігімен таңғалдыратын су қоймасының үстінде өлі балықтарды 
сығалап, лашындар жалқауланып айналып ұшып жүр. Жоларнасын бойлай бағаналарда 
соңғы бес-алты жылда лашындар ұя сала бастады. Әдетте олар ағаштарға ұя салатын, 
алайда олардың болмауы және азықтың жеткіліктілігі лашындарды шыңдарға және 
тура бағаналардағы тіреуіштерге орналасуға итермеледі.Өтіп бара жатып, ұялардағы 
балапандарды көруге болады. Бұл лашындарға жұғымды жер және Қазақстанның 
шығысында олардың ұялары бай жер екендігі ықтимал. Суға әрең тигізбей, неміс 
«мессершмиттері» тәрізді қара және қауіпті үлкен суқұзғындардың үйірі ұшып өтеді. 
Су қоймасының жағынан көгілдір тығыз судың үстінде шырмалған дара шағаланың 
айқайы естіледі. Қапырық, түссіз аспан да қалғымайды: әлдеқайдан биіктен 
алтынданған боздақтардың дауыстары келеді. Осы жерді кезіп жүрген қызықты, 
бірақ біраздан соң қапырықтан денені ауырлық басып, әлсіздейді. Сол кезде тұтас 
осы төңірек одан да жалығарлықтай көрінеді. Бұл жердегінің барлығы ашық 
жалаңаштанған күннің билігінде тұр, ал атмосфера қандай да бір қорғаныш жер 
төңірегіндегі қабықшасынан айрылғандай байқалады.

Тек Құйғанның артында ғана жол қатаң оңтүстікке бағыт алғанда шөл даланың 
тыныштығына ұшып бара жатқан және сымдарда отырған тропикалық түсті құстар 
– алтынданған боздақтар жан бітіреді. Бұл шығыстағы таңғажайып сұлу көкторғайлар 
– қиыр тропика елшілері ұя салатын шағын жерлердің бірі. Бұл жерде сондай-ақ 
шегірткелермен қоректенетінқалыпты және алқызыл қараторғайлардың мыңдаған үйірі 
жиі жүреді. 

Жақында тасты жұмсақ төбелері бар дала Құршым өзенінің алқапты бөлігінің 
жасыл майлы лентасын ашады. Тал-теректі тойғайлар тұтас лентамен өзеннің сол 
жағасын жабады, оң жағында – шоқ тоғайлары үзік-үзік, олардың орнына бұл жерде 

Бұқтырма су тоғанына құяр алдындағы Күршім өзені
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бұталар, қамыстар, айрауықтар тоғайларыменқияқ тұқымдасты алуан түрлі шөпті 
жайылымдар тербеледі. Алайда, оларда болып қалғанда ауыр салмақты үйінділер, 
құлап қалған діңдер, шырмалы құлмақтар, шырмауық, қара бүлдірген және көктемгі 
селмен келген әртүрлі орман қоқыстары кездеседі. Кей жерлерінде жағалар талмен, 
биік шөптер мен қамыс сабағымен өсіп кеткен, сондықтан олар сырттан қарағанда 
әдемі болып көрінгенімен, бірден түңілтеді: осы жерде болғанда сансыз құжынаған 
шыбындардың үкіміне түсіп қаласың, олардан құтылу мүмкін емес... 

Арыққа апаратын кіреберістегі көпірде оның оң жағасына біздің экспедициялар 
міндетті тәртіпте тоқтайды. Мұнда түскі ас немесе кешкі ас дайындайды, не түнейтін 
жерге орналасатын.

Зайсанның шөлді жазықтарынан келген ауаның құрғақтығынан түннің алғашқы 
қадамдарымен бірге, жұлдыздардың биік меруертімен шашылған, ерекше өткір аспан 
ашылады. Барлық жаратылысында кеңістікті қисайтып, қатты бұралған құрсаумен 
Құдайлар Жолы – Құс жолы көзге шалынады. Әр сағат сайын қараңғылық қаншалықты 
тығыз болғанда, соншалықты жұлдызды бір шоқтар жарқын жана бастайды, олардың 
таңғажайып жарқырауы күшейе түседі.

Жазғы түндердің келіп түскен тыныштығында тоқтамастан ұйқысыз Құршым ән 
салады және шүйіркелеседі. Оның жағасында қуатты теректер маужырап жатыр, 
жасыл бұрымдар, жіңішке қолды талдар желбіреп тұр. Кей уақытта жағадағы терек-
тер олардың аяқтарында ашылып тұрған жұлдызды тұңғиыққа шалыс басып, құлап 
кетпес үшін қорқынышпен тоқтап қалғандай. Тек аспан оттарымен шулы қайраңдар 
ғана жарқылдайды, осылай тұтас өзен бойынша сағадан бастауларына дейін – ты-
нымсыз Құршым ойнайды, жарқырайды, ән салады. Барлығы өтеді, өзен – шатқалдар 
мен сарқырамалар, тастар, қайрандар, даладағы жарлар, сортаң қуыстар, құлаған 

Күршім өзенінің төменгі ағысы
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ормандардың сынған бүлінген жерлері және соңында, сағаға жақын жерде – шөлді 
кең-байтақ дала.218 километрдегі ұзақ жолдағы түнгі өзен осындай тынық түні 
шағылысқан әлемді сұлулығымен таңғалдыру үшін өзіне дүниежүзінің барлық 
жұлдыздарын қабылдайды. Құршым суларының ағысы мүлдем тыныш болатын 
орындары бар, егер шапшаң таймень құйрығымен Дүниежүзінің панорамасын бұзып, 
шолп етіп секірсе, сазанмен үркітілген қарауыз жалт бұрылады, дәл соның өзі бола-
ды–көз шағылыстыратын оттарының су панорамасы шайқалып, бұзылады.

Әсіресе, тамыз кезіндегі Құршым аспанының астындағы жұлдызды түндер ке-
ремет, тұнық ауа және өзен өзінің арнасында Бүкіл Әлемнің барлық жұлдыздарын 
алып жүргендей. Айсыз түндердегі шығанақтар мен тұңғиықтар жұлдызды оттардың 
жарқырауына толы, ал аспанның көгілдір мақпалында метеориттер көк өрнектер 
қалдырады. Кейде түндердің беттерінде жасалған очерктерінде Жаратушы мен 
Суретшінің әшекейленіп қойылған отты қолы сияқты. Бұл – ол, от шашушыатмосфе-
раны теректермен, шөлдермен, далалар мен күміс жусандармен өзенге таратады. 
Осылай бүкіл тамыз түндері Құршымның аспан астындағы, жұлдыз жауатын 
мезгілдегі отты сиялармен Көктегі Билеуші тарихты жазады.

ЖАңБЫР МЕН ГҮЛДЕР АЛҚАБЫ

Марқакөлдің жағынан Бұрхат асуына, Қатон-Қарағайға қарай бара жатқанда, 
тартқыштардың бұзылған бөренесі, көктем сулары мен дөңгелектері және долы және 
мөлдір Қара-Қабу арығы арқылыміндетті түрде өтеді. Оны артта қалдырып, тез 
арада үш-бес километр енімен жиырма километрден аса ұзындықта жатқан кең биік 
таулы Қарақабан алқабында боласың. 

Қарақаба алқабы
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Оң қол жақтан көз алдымызға Оңтүстік Алтай жотасының таңғажайып панора-
масы ашылады, оның етегіне алқап жалғасады. Солтүстік және батыс тарапынан 
оның Сарым-Сақты және Құршым жоталары шектейді. Жол бойындағы алқаптан 
жоғарыға батыста орналасқан Бұқтырма алқабына шағын асулар арқылы өткел ашы-
лады, сондай-ақ Қара-Қаба арығының алқабындағы жол қарама-қарсы тарапқа – 
Марқакөлге алып кетеді. Ашық ауа-райында алқаптан үлкен қашықтықта қар мен 
мұздармен көмкерілген Оңтүстік Алтай жоталарының жартасты шыңдары көрініп 
тұр. Қарлы шыңдардан төмен жасыл асулармен ондаған километрде жотаның осін 
бойлай созылған тырбиған қайыңдар тоғайы сілемдерімен тундралар төселген. Одан 
да төменірек қалың жамылғысымен адамның қолы тимеген тұтас балқарағай орман-
дары тұр. 

Қарақабан алқабы геологтардың анықтамасы бойынша мұздықтармен ұсқыны 
кеткен соңғы риянды қабаттармен мұз басқан түптерді қамтиды. Кей жерлерде, 
әсіресе, Қара-Қабан бастауларында, ол жерде таулардан арық шығады және тал мен 
балқарағай ағаштардың, майқарағайдыңшағын бұталарымен қалың шөпті өсімдіктермен 
өсіп кеткен төмпешік, ағынды шалшықтармен ағады, алқап мүлде жабайы, игерілмеген 
бұрыш болып көрінеді. Бұл шын мәнінде Оңтүстік Алтайдың осы бөлігіндегі қиыр 
орындарының бірі. Шалшықтардан биікте Қара-Қабанның жоғарғы жағында қар мен 
мұздармен езілген тасты цирктер мен тесіктерден шығатын төңіректің артуымен 
Тарбағатай жотасының түнерген шыңында таулы Алтайдың алғашқы жаратылысы 
ашылады. Биік таулы климат сондай-ақ, осы бұрыштың жоғары ылғалдығында 
байқалады. Бұл жерде тіпті қапырықты күні салқын. Сергіткіш желдер жиі және 
кемінде жаңбырлы күндер мен сағаттар жиі кездеседі, одан кейін алқапта таңғажайып 
жарық, кейде көпқатарлы кемпірқосақтар.

Қарақабан алқабында бояулы субальпілік алуан түрлі шөппен араласқан бетегелі-
жусанды даладағы шөпті өсімдіктердің 200-ден аса түрлері өседі, осы биіктіктерге 
жауын-шашынның есебінен ылғалдылықтың молшылығы кезінде қалыпты болып та-
былады. Әр жерде бір-бірлеп ескі, уақытқа бой алдырған, желдер мен аяздармен 
сиқы кеткен – балқарағайлар. Кейбіреуі аса ежелгі және өзіне діңінің елесті пішінінің 
«экзотикалық» ұсқынсыздығымен назар аудартады; немесе бұл құрғақ шыңдары бар 
немесе бүлінгенағаштар. Кез келген «ұлттың» ескі ағашына жақсылап көңіл аударса, 
оның ғасырлар бойы жасалған сұлулығы туралы мадақ өлең арнауға болады. Патриарх-
ағаштар өткен уақыттың жаңғырығы өмір сүретін ескі әндермен, ежелгі эпостармен 
салыстыруға келеді. Ауыртатын қаспақтардың тығыз түйіндерімен – тіссауыттарымен 
қабықтың текстурасы елесті иірімді өрнектерімен таңғалдырады. Біз қабық сияқты 
ұсақ-түйектерге назар аудармаймыз, дегенмен көз үйрету керек және құпия әлемге 
есік ашылады, күрек тістер мен қылқаламмен емес, табиғаттың табиғи апаттардың 
жасаған нағыз өнері деуге болады. Кейде ескі ағаштарда шалғырттанған қабықтың 
көркем бұрымдары кездеседі, неге оны осы күнге дейін барларды, жеке кабинеттерді 
безендіруге қолданбайды деп таңғалуға болады... Қабық өзінің тіршілік етуінің 
көптеген ғасырлары бойы ие болған реңктері таңғажайып, кейбір ағаштардың қабығы 
әсерлі сұлулығынан айырылған емес, әсіресе, онда «күміс» тұту пайда болғанда, 
ағаштар да бурыл тарта бастайды... Кейбір ғимараттардағы жиһаздар бен 
қабырғалардың өңделуі – мәрмәрмен немесе қандай да бір синтетикалық 
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Қарақаба өзені
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материалдармен өңделгенге қарағанда, ерекше, әрі сұлу болатынына сенімдімін. Жоқ, 
суретшілер ескі ағаштардың қабықшаларында таңғажайып өңдеу материалын көретін 
уақыт келмеді. Алайда бұл өзіндік ерекше, әрі әдемі болатынына сенімдімін. 

Биік таулы алқаптың үстінде және оны қоршаған жоталарда қара жаңбырлы 
бұлттардың шымылдығы үнемі ілініп тұрады. Олар аса сұлу алқапқа жабыңқы және 
өте ауыр ажар бере отырып, жоталардың үстінде үйіліп төгіледі. Қара бұлттардың 
арасынан күнге көрінбеген дұрыс – барлығы бірден жаңғыра түседі және таулардың 
есте қаларлық нұсқалары көз алдында тұр. Сансыз ұшқындар тамшы жаңбырларын 
тұтандырады; бақыт көз жасымен виола, су жинағыш, ұлпа гүлдердің көк ұртында 
ұшқындап тұр... әрбір беттерде аспан шырақтары ойнап тұр, шақпа әрбір шағын бір 
тал шөпте тұтанады. Алайда жаңбырмен жуылған таңғажайып сұлулық сағатының 
уақыты алыс емес. Тағы да жоталардың артынан бұлттар көрінді, белгісіз бір жерден 
қара бұлттар келді – міне, бірден салқын ұзаққа созылған жаңбыр тұтас алқапта 
шуылдап кетті. Бірнеше күнге қалың бұлт жапқан жауын-шашын жайғасқандай. Де-
генмен, кенеттен және шапшаң сценарий кері бағытта тарқатылады: қара бұлттар 
жұмыла алқапты тастап барады және асығыс түрде шыңдарға кетеді. Кейде олар 
тағы да бірдеңе ойластырып, кеңесетін сияқты; әңгімелесу қызу өтіп жатыр – олар 
қозғалады, айнала жүреді және ақыры, ағып кетеді. Дегенмен, оларға тән тактикасын 
ауыстырады: қайтып келеді, кемпірқосақтың жанып тұрған күйентесін аяусыз 
сөндіреді; аспан қайтадан жаңбырмен, ауыртпалық түскен бұлттардың сұр 
қараңғылығында өшеді. 

Ауа-райының ауысу жағдайын алдын ала тышқандар сезеді, олар қорқынышты 
үн қатып, жағадағы тоғайларда сарықас торғайлар мұңая шиқылдасады, және 
шуылдаған өзеннің үстінде балшықшы-тасымалдаушылар тынымсыз қайта қоңырау 
соғады. Алқаптың үстінде – абыр-сабыр; аспан салқын күзгі жаңбырмен ашулана-
ды... Көру мүмкіншілігі шектеулі, таулар жоғалуда, қабықтардың қажыған 
желкендерімен бүлдірілген діңгектермен тек жақын балқарағайлар біресе пайда бола-
ды, біресе сұр тұманда жоғалады. Осы алқапта он рет болуға тура келді және 
әрқашан ол әртүрлі, ұқсас емес болды. Тек жаңбыр мен тұмандар, ылғалдылық пен 
салқындық, кемпірқосақтың, оны ешқашан тастамайтын толық алаулары өзгермей 
қалды. 

Тек қана осы жерде 2000 метрден аса биіктікте ұзын құйрықты сарышұнақтың 
шағын популяциясы тіршілік ететінін атап өту қажет. Ертістің оң жағасын бойлай 
«Көгілдір шығанақ» демалыс орны үйінде, сондай-ақ Қалба мен батыс Алтай тау 
алды даласында қалыпты кішкене аңдардың мекені. Бұл сарышұнақтарды ескі дәстүр 
бойынша «кысочка» немесе «бала мысық» деп атайды. Тау популяциясы тау алдын 
мекендеген жирен популяцияға қарағанда, жап-жарық түске боялған. Осылай болуы 
тиіс: солтүстік жағдайындағы бір түрге жататын жануарлар оңтүстік жағдайындағыларға 
қарағанда ашығырақ және ірірек. Тек бұл жерде  «солтүстік» биік таулы жағдай 
болып табылады, «оңтүстік» болып – тау алдының аптап алқаптар аталады. Көптеген 
ғасырлардан кейін ұзын  құйрықты сарышұнақтардың бұл популяциясы түрше 
мәртебесін алатынын жоққа шығаруға болмайды. Олар географиялық тұқымды таны-
туы мүмкін, алайда әзірге ешкім бұл мәселемен нақты айналысқан жоқ. 
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Алқапта қалыпты улы сұр жыланның таңғаларлық әдемі реңктері кездесті: біз 
көрген даралардың ашық фонында контарсты-қара иректелген жолақтар өтеді. Кейбір 
жыландарда тамағының астында қара бантпен ашық қара дақтар көрініп тұрды, бұл 
олардың ашық киім-кешегіне ерекше кербездік беріп тұрды.

Қара-Қаба арығының бас жағындағы шалшықтарда сары басты ала торғайлардың 
шағын тобы тіршілік етеді. Бұл Қазақстандық Алтайдың аумағында олардың тіршілік 
ететін азғана орындарының бірі. Мүсінді, көрікті құстар өзге ала торғайлардан сары 
басымен ерекшеленеді, оларға алтайлық сарғалдақ гүлінің жапырағы жабысып 
тұрғандай, сондықтан осы түр табиғатта аса танымал.

Ақыры, Оңтүстік Алтай жотасының баурайларында полярлық қайыңның кең 
тоғайларында көптеген құба сарықастар, Шығыс Сібірдегі ареалмен шымшықтар бо-
лып шықты. Осы шымшықтың алғашқы ұясын өткен ғасырдың 60-шы жылдарында 
академик И.А. Долгушин тапқаны белгілі. Олжа таңғаларлық болды. Біздің кезімізде 
өте сирек, көзге түсе бермейтін, жасырын құс, осы жерге келгендердің ішіндегі саны 
жағынан ең көбі болып шыққаны қызық. Бұдан өзге, өткен онжылдықтарда ол едәуір 
кең аумақта орналасты және өзінің санын біршама көбейтті.

Қарақабан алқабы – Алтайдың Қазақстандық бөлігіндегі ең үлкен және ең 
ғажайып алқаптарының бірі. Оны шөптердің ашық түстіалуан реңктері көріктендіріп 
тұр. Алайда оның тағдырындағы бастысы – шулы және екпінді сұлу Қара-Қаба бо-
лып табылады, ол – солқылдақ, шулы, жарқын, тасты арнасымен жүгіреді, жолында 
өзегі тарылып, қысылады және шағын жартасты асуларды кездестіреді, мұның бәрі 
оған бағынбаған жабайы табиғаттың көркем әсемдігін беріп тұр.

АЛҒАШҚЫ КЕЗДЕСУ 

Өзеннің үстінде, таулардың үстінде – биік аспан. Өзен мен жоталардың үстінде 
ақ лалагүлдермен бұлттар жүзіп жүр. Күн керемет, кристалды таза ауада,үлкейту 

шынысы арқылы қиырдағы шыңдар аса 
жақын болып көрінеді. Өзен енділігінің 
желсіздігінде, қатып қалған шығыс 
бұрышында Торғауыз – үшкірленген тау 
көтеріліп тұр.Одан да шығысында Со-
рвенок ақуызының алдында қардың ақ 
киімдерінің жасыл етегі – ормандар мен 
жайылымдар жайғасқан. Тау арасындағы 
шұңқырдағы жайылымдар созылған тауға 
жүгіріп шығады, алқаптарға түседі... 
Солтүстік жағындағы Еловка ежелгі ауы-
лында – Құршым жотасының құрсағына 
жайғасқан кішкене ауылдар – жылқы та-

бындары; жақында, дөңесте оларды ұстауға арналған құрал – ұзын ескек тұтқасы 
бар салт атты. Өзенмен алғашқы кездесуімнің бірі осылай есте қалды. 

Сіз білеСіз бе:
Байкал көлі сияқты Марқакөлге де 
95 өзен мен бұлақ құяды; олардың 
27-сі неғұрлым ірі келеді, олар: 
Матабай, Мылтықбай, Қарабұлақ, 
Еловка, Байпақсу, Жирен-Байтал, 
Тихушка, Тополевка, Ұрынқай... 
Көлдің өз «Ангарасы» бар, ол осы 
көлден ағып шығатын жалғыз 
Қалжыр өзені.
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Шілденің ортасы. Оңтүстік жағаны бойлай Азу-Тау жотасының әбден піскен 
жайылымдарында, тік шетінде оңтүстіктен үйлесімді қатармен «атам заманғы» 
балқарағайлар тұр. Олар жағадан шыңға дейін – асуға көтерілді. Оларға қоңыр тон 
киген ер адамдармен болдырған аттың қажыған жалы сияқты қабықтармен ескі, 
ұсқынсыз, шамамен ондаған балқарағайлар желмен кездесуге бағытталып жатқандай. 
Олармен Азу-Тау жотасының асуына орман өткелі аяқталады.

Биіктегі жел тауларға бұлттарды айдап барады. Жотаның орманды жалының 
кесірінен қара дегелек пайда болады. Кең қанаттарымен жеңіл ұшады: қызыл таяғымен 
артқа қызыл табандары шығарылған; алдында қызыл найзамен өткір және ұзын 
тұмсығы шығып тұр. Осылай біртіндеп таулы шұңғыманың таңғажайып әлемі ашыл-
ды, оның жүрегі – өзен болып табылады.

Бұл жерде қорықтың құрылғанына және жасырын, әрі сирек құстардың қайтып 
келгеніне жиырма жылдан да аспады. Н.И. Яблонскийдің өткен ғасырдың басында 
олардың көптігін растайтын сипаттауын қалай қайталамасқа!...Орнитолог олардың 
жүріс-тұрысына қарап, Ұрынхайкада үлкен балқарағайлардағы ұяларында жастары 
болғанын жазды. Діңді таяқпен ұрып қалғанда, құстар сол мезетте мойындарын со-
зып, жоғарыдан төменге тыныштығын бұзған адамға қарады. Қара дегелек біздің 
өлкелерде мүлдем жойылу шегінде тұрған уақыт болды. Алайда күзеттің және өзге 
де әрекеттердің арқасында біздің кезімізде олардың санын тек тұрақты ғана емес, 
сондай-ақ біртіндеп көбейіп келе жаттық деп есептеуге болады. Енді, аумақ 
Мемлекеттік қорық мәртебесін алып, қорғауға алына бастағасын бұл жерде қара 
дегелектің кемінде 10-15 жұбы ұя сала бастады.

Шағын тегіс мүйістің үстінде сынамен оңтүстіктен өзеннің суына соғылатынтомарлы 
шалшықтарда қайыңдар мен шыршалар топырлап кетті, жайылымдық жауқияқ пен 
талдар үймеленді және араласты.

Аспанда ашық реңкті қанаттары бар, ендігі жаңа қаһарман, сирек балықты қыран 
– балықшы тұйғын қалықтап жүр. Әзірге оның біздің республикамыздатек осы жер-
де ұя салатыны белгілі. Үрікпеген жыртқыш өзендегі өзінің бейнесіне сүйсініп, 
бірқалыпты шеңбермен аспанда ұшып жүр. 

Бірақ кенеттен, жеңіл қанаттарын жайып, тастай суға құлайды... Биіктіктен құлап 
бара жатқан құсқа өзеннің тереңдіктерінен осынша қарқындылықпен қарама-қарсы 
екіншісі көтеріліп барады. Қас-қағым сәтте мұрындарымен бір-біріне ұшқын шаша 
соғысты және бірден судың айнасына аударыла сынды. Жердегі барлығы сынды, 
майысты: тау шыңдары теңселіп, ормандар, жайылымдар мен бұлттар желбірей ба-
стады.Тап сол кезде қанатты балықшы тырнақтарында тулап жатқан ускучпен көл 
үстіндегі көгерген кеңістікке самғады. Өзеннің таңғажайып әлемі: оның теңдіктерінің 
қарнында туған, бұл сағатта қоршаған табиғаттың – шындықтың «керісінше» экраны  
болды, ол өзеннің «биік» түбінде жарқырап тұрды. Дегенмен өзеннің сұлулығы 
шындық және шағылысқан әлемде бұрынғыдай болып қалар еді. Қыран ұшып кетті 
– су тынышталды. «Менің» және Марқакөлдің аспаны қайтадан осындай жым-
жырт, жылтыр қалпында қалды. Өзен суларының бұрынғы махаббатымен ұсақ 
толықтығына дейін, таулы өлкенің орманды көрінісін береді; сұлу, төңкерілген болса 
да, сұлулық болып қалады.
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Осындай өзенді, сұлулықты, мөлдір сулардың линзасы арқылы солтүстігінде 
Құршым жоталарында және оңтүстігінде Азу-Тау мен Сары-Тау тауларының 
алақанында ұқыпты сақталған табиғи үйлесімділіктің бейкүнә тазалығы мен алғашқы 
жаратылысын ашып, көрсету үшін Құдай жіберген.

Өзеннің оңтүстік жағында мүйіс бар. Онда орман кеңесіне қайыңдар мен шыр-
шалар «жиналды»... Одан әрі оңтүстік жағаның шілтері алыста, әлдеқайдағы таулар-
да жоғалды.

ЖАЛПЫ ТАНЫСУ

Өзен 1 449,3 метр биіктікте орналасқан, осыған байланысты альпілік өзендердің 
түрлеріне жатқызылды. Қорықтың аумағы үш шартты телімді қамтиды: солтүстік, 
орманды-таулы 20 050 гектар, өзен алды – 609 гектар, оңтүстік, таулы-орманды 
– 6 250 гектар.

Марқакөл,Зайсан сияқты ағынды су болып табылады. Оны қоректендіретін 
көптеген арықтардың суы таза, әрі мөлдір. Өзеннің өзі де үлкен мөлдір кристалл 
сияқты ашық, тынық ауа-райы кезінде 6-7 метрге дейінгі тереңдікті қарауға мүмкіндік 
береді. Сол кезде ұлғайту шынысы арқылы, әсіресе, су қоймасының оңтүстік жағынан 
тастардың қорымдары және жағадан тұтас жанды, жансыз су астының әлемі анық 
көрінеді. 

Марқакөл көлі
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Оған құятын көптеген бұлақтар мен арықтардан ең үлкені – Тополевка. Ол 
солтүстік жағынан Құршым ақуыздарынан төмен түсіп құяды. Оның бұралаң жолы 
көптеген айырықпен кесілген, сондықтан атырауы қиын, кей жерлерде батпақты. 
Барлық алтайлық арықтар сияқты арықтағы су – қоюланған ауаға ұқсас мөлдір. 
«Үлпілдек» арық айналмалы жағалардың арасында ағып жатыр, жауқияқтармен, аю 
сыбызғысымен және өзге де жайылым шөптерімен өсіп кеткен аралшықтар айналады. 
Талдар мен майқарағайлармен араласып өскен лавр жапырақтарының тұтас тоғайларына 
қарап, арықты Тополевка деп атады.

ӨЗЕН АңЫЗЫ

Табиғат туралы, Марқакөл өзені атауының шығуы туралы түсініктер бір мағыналы 
емес. Оның атауының шынайы тамырларын табу оңай емес болып шықты.

Мысалға, Марқа өзені туралы қазақтың аңызы бар. Бұл сөзге өзенмен алғашқы 
рет кездескенде беретін әсердің мағынасы сіңірілгендей. Ең біріншіден, бұл тазалықтан, 
жабайылықтан, бояулардың нәзіктігі мен оның пәктігінен шығатын таңғажайып 
әсемдік.

Аңыздардың бірі баяғыда Азу-Тау жотасының тау жайылымдарында қойлардың 
сансыз табыны, жартылай жабайы жылқылардың табыны жайылғанын айтады... Бұл 
барлық мал байларға тиесілі болды, олардың арасында ең сараңы – Көжебай болды. 
Оның жалшылығында жас жігіт – Нұржан жұмыс істеді. Жаз бітісімен малды жай-
ылымдар – жайлаудан алқаптарға айдай бастады, иесі балаға өзенде аттарды 
шомылдыруға бұйырды.Жас жігіт бидің нұсқаулығын орындады, бірақ кейін, үш ең 
жүрдек марқаның саны жетіспеді, «марқа» деп бес айдағы қозыларды атайды. Бай 
ашуланып, өзенді қарғап, баланы қуып жіберді. Сол кезден бастап таудағы осы өзен 
Марқакөл деп аталып кетті, яғни «Қойлардың өзені».

Ескі шындықты еске түсіргім келіп отыр: туып, өскен өлкенің құндылығын 
бағалау үшін оны пайдалылық түсінігіне қарай ғана бағаламаған дұрыс. Уақыт өте 
келе, өлкені саған керектісін ғана термей,  шын мәнінде қандай болса солай қабылдау 
қажет. Енді, міне,өзенде өзіңе күш жинап, небір тарихтарды аттап, оның сұлулығының 
ұлы күшін және аса күрделілігін және айналада болып жатқанның барлығын ұғыну 
ниеті пайда болады. Қанша рет одан келетін әсемдікті ашуға тырысқанмен, кейін 
одан түк шықпайтынын түсіндім. Оның өзінің және оның сұлулығының алдында бас 
иіп тұрып, толығымен берілемін. Осыны басқа біреу жасасын.

БАйҚАЛДЫң ЕГІЗІ

Көптеген табиғи сипаттамалары бойынша Марқакөлді Байқалдың кіші бауыры 
деп атауға болады. Байқалға 336 арық құятыны белгілі. Байқал мен Марқакөл – 
екеуі де шығу тегі тектоникалық: Байқалдан тек қана бір өзен – Ангара, Марқакөлден 
– Қалжыр ағып шығады. Біздің өзенде жануарлардың бірегей түрлері мекендейді, 
сондай-ақ Байқал өзенінде де солай. Ол жерде жергілікті түрлер – байқал түрке 



586 Щербаков Б.В.

балық пен майбалық, біздің өзенде – шағын түрлі дәрежедегі жергілікті түрлер – 
ускуч, қарауыз, мөңке, сұлұталма мекендейді. Қорық аумағы өзеннің өзін ғана емес, 
сондай-ақ Азу-Тау жотасы тауларының солтүстік жартастарын және Құршым 
жотасының оңтүстігін қамтиды. 2000 метрден аса шыңда жаз бойы қар сақталады. 
Осыған байланысты өзеннің алқабы, әсіресе, қардың жарқырап тұрған арқауымен 
ағарған көгілдір таулардың аясында көрікті болып көрінеді. 

Азу-Тау шыңдарынан ашылатын өзендер мен таулардың таңғажайып көрінісі: 
тастардың ұсақ тау жыныстарымен жабылған бояусыз сұлуы – Құршым жотасы. 
Осы жерге қанша рет келсең де, әрқашан және әр күні оның жаңа құндылықтарын 
ашасың. Алайда, өмір бойы дәл алғашқы рет көрген «сол» Марқакөл есте сақталып 
қалады. 

Өзен тыныш болғанда, ол салқын жалтырмен құбылады, онда күннің шапағы 
ойнайды. Мұнармен созылған таулар, жасыл алқаптар мен жыралар, қайың шоқ ор-
мандары, қарауытып тұрған шырша ормандары мен балқарағайлардың Чашин жарта-
старында таралған ашық-жасыл жамылғысы, шағын ескі қоныстар – таңғажайып 
табиғаттың бейнесін әсерлі ететін керемет көркемдік кенеп.

КЕРЕМЕТТЕР ӨЗЕНІ

Бір күні терең ойға шомып кеткен қыздың көзіне қарадым, сол сәтте неге екені 
белгісіз, көзіме Марқакөл елестеді. Кейін, Марқакөлдің нәзік көгілдір ақығына жақсылап 
қарағанда, сол қыздың көзі есіме түсті... Сол кезде өзеннің қарауы – арманшыл екенін 

Тынық Марқакөл
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түсіндім. Мүмкін,осындай жарқын ойларға ие басқа бірдеңені табу қиын болар. Өзеннің 
суы әйел сияқты – көңіл-күйі тұрақсыз, әрдайым түстер мен реңктердің күтпеген 
құбылуымен әсер етеді. 

Төңіректегі таулардың биіктігінен ашық күн-райында ол - аспаннан таудың алақанына 
құлаған алып көгілдір жақұт сияқты көрінеді. Тереңдік басталатын жерде судың бетіне 
қалың өте ашық көк бояу шығады. Сырттан дәл көз алдында ақ көгілдір су зүмірет 
жарқыраумен жасыл түске ауысатынын жиі көруге болады.

Егер нақтырақ айтсақ, оның түрлі-түсті түстерінің кереметтігін беру мүмкін еместігін 
мойындау керек. Өзге тілдер туралы айтпағанда, тіпті «қуатты орыс тілі» мүлдем әлсіз. 
Бұл әртүрлі себептер бойынша мүмкін емес: біз бағалы тастың жарқырауының тұтас 
гаммасын беруге тырысқанмен бірдей. Таулар, аққар, ормандар, тіпті бұлттар мен 
олардың көлеңкесі туралы айтқан әлдеқайда оңай. Алайда сөз су туралы, ал ол... 
барлығына өзінше әсер етеді; өзіне тиесіліні өзінше көрсетеді. Сондықтан оңай, әрі сараң 
айтуға болады: өзен - ертегі елі сияқты таңғажайып.

Сиқырлықтың басты себебі – таулы аспан, қар басқан шыңдары, ұсақ жапырақты 
және қара қылқанды ормандар мен өлкенің көптеген өзге де кереметтері.

Өзеннің өзіндік мінезі бар: ол тек нәзік және жабырқаңқы ғана болмайды, сонымен 
бірге ашуланшақ және қатаң болады. Оны жақсырақ танып, білу үшін жауын-шашынды 
өткеру қажет. Тауда жауын-шашын деген әрқашан жаныңда: жел соқса – өзеннің көңіл-
күйі бұзылады, тұнжыраған және жабырқаңқы болып кетеді, нәзік мерекелік киімі бірден 
ауыр сауытқа ауысады. Жұмсақ көгілдір ақық және қажыған көгерген кеңістік бірден 
сұр болатқа қайта балқытылады... Өзен орындалған қайтпас жігерлікпен басқа болып 
кетеді.Күннің күркіреуі дүрсілдегенде оның тереңдігі қанжар найзағайының жарқырауын 
көрсетеді, шырайсыз желдер оның үстімен түбіне дейін және шулы, әрі уілдеумен судың 
қорғасын толқындарын қуады – аспан-өзен қайнап тұрған қазанға айналады. Жағалаудың 
жанында жауын-шашынға түсіп қалғандарға жаның ашиды. Марқакөлдің күнәлары көп 
– апаттардың статистикасы аяусыз және балықшылармен әртүрлі оқиғалар болып жата-
ды.

Бұл жерде таңғажайыптар да болады: тынық ауа-райында, судың беті мінсіз айна-
дай болып тұрғанда, алыстағы айдында алып көлемді, аққуларға ұқсас тырналар ілініп 
тұрады. Көлемі бұрын көрмегендей, ірі. Қайықтар да өзеннің үстінде қалықтап жүзеді, 
олар көлемі бойынша катерға қарағанда, кіші емес. Мұның барлығы – жарықтың ойы-
ны. 

Желді күні, қозыларға жан біткенде, Марқакөл таулы жағалауда соғып тұратын 
жанды, қабыршықты жаратылысқа ұқсап кетеді.

Алайда әр нәрсенің өз уақыты бар. Үлпілдек тұмандармен жабылған шығысында 
ұйықтап жатқан өзен енділігі елесті «бұлттардан» бөлініп, қалың алқызыл бояуларға 
боялады және күн көтерілгенде, әдеттегідей көгілдір болады. Құдайдың күні ойда 
жүргендей, жүзін өзгертеді, ал оның ойы – көлеңке сияқты жіңішке бояулар мен 
жарқылдар айнадай кеңістікте аралап жүреді. 

Кешке жақын ол өзін басқа қырынан көрсетеді: жанады, соңғы шуақ өртінде бүлік 
шығарады; бейбіт және қажыған, біресе нәзік-қызғылт, біресе қапырықты-сарғылт от-
тармен жарқырап, құбылады. Өзенге төңкерілген және батып кеткен аспанда түйдек 
бұлттар көрінбейтін ауларға түсіп қалған таңғажайып ірі балықтарға ұқсайды. 
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Бұл құтырғандықта бояулар көлеңке тәрізді жасқаншақ болып кететін замат бар, уақыт 
ауа-райының ауысуын асықтырғанда: кенеттен қап-қара бұлттар жүзіп келеді, кездейсоқ 
толқындар төніп кетеді – осылай тұтас таңғажайып әлем сөнеді, барлығы қайтадан 
ұзақ, созылған жауын-шашынға малынады.

Күн батардағы сағатта, таңқурай жалынымен аспанның батыс бұрышы жанып біткен 
кезде өзен оған сол сияқты соңғы тамшысына, түбіне дейін жануға дайын қыздырылған 
бояулармен жауап қайтарады. Осы сағаттың алыс болмағы абырой болды: күн Азу-Тау 
жотасының артына тығылып, суынады, алғашқы жұлдыздар қарайтын сулардың қараңғы 
басқан айнасы тыныш қайғысымен толығады. Түні бойы онда Бүкіл Әлем шомылады... 
Алайда түннің бояулары да үркек: түн кетісімен таң атады, тіршілік пен нәзіктік қайта 
келеді. Мың жылдың ішінде өзен ешқашан қайталанбады: туылатын күннің қасиетті 
алауымен ойнаған ол – әртүрлі, оған күмән келтірмеген дұрыс.

ойЫНДАР ӘРТҮРЛІ БоЛАДЫ

Марқакөл – таңғажайып өзен. Сұлулығы, түсі, бояулары бойынша оған тең келер 
өзге өзендер жоқ: ашық ауа-райында оның сулары нәзік-көгілдір, жасылдау және 
қызғылт реңктермен қою, өте ашық көк бояуға дейін жалтырайды. Әдетте өзеннің түсі 
әртүрлі, әрең байқалатын реңктермен көгілдір-ақшыл. Оның түстері мен құбылуын 
сөзбен айтып жеткізу қиын. Егер ауыспалы жарықтандыру ағынында көп түсті тастардың 
ойынын сипаттау керек болса, бұл әртүрлі мәнде болады. Бақылаушы тұрған нүктеге көп 
нәрсе байланысты және, әрине, уақытқа да байланысты. Өзеннің таңғажайып қабілеті 
бар – таулы аспанның, қоршаған ортаның бояуларын көшіріп, көрсету. Тау шыңын, 
гүлдеп жатқан жайылымдарды толығымен – алтын бұйра шашты көріністерін және 
олардың көлеңкесін суреттеу Марқакөлдің бояуларын сипаттауға қарағанда оңай бола-
тын еді. Оның ормандар мен жайылымдарымен жоталардың айналасындағы кристалды 
таза суы –мөлдір және әрқашан салқын ауа кішкене атмосфералық өзгерістерге әсер 
етіп, өзінше көрсетеді. Өзен тек жауын-шашында немесе қолайсыз күн райының баста-
луы алдында ғана көгілдір киімін шешім, сұр, қараңғы киімдерге киінеді, көңілсіз бола-
ды – көз алдында нәзіктік пен жарқындылық әлдеқайда жоғалып, өзен болаттай болып 
кетеді. Жел жағалауға қорғасын толқындарын, олардың үстінде найзағай жарқырамастан 
бұрын қуады.

Өзен аспанның көңіл-күйін қатты қадағалайды. Таңсәрідегі нәзік-алқызыл іздер 
өзеннің үстімен шығысында кезіп жүреді, алайда тау қиырларын қанқызылмен тұтан-
дырып, күннің батуының қасиетті алауы жанғанда аса таңғажайып болады. Бұл сағатта, 
өзен алуан түрлі-түсті алаудың тасқынымен жанып, өрши түседі...күн таулар асуының 
артында болғанда және ол көрінбегенде, Марқакөлдің үстіңгі бетінде ең биік бұлттармен 
көрінген күннің соңғы шуақтары серуендей бастайды.Соңғы бояулар босап қалған аспан-
да жансыздана отырып, мүлдем жоғалып кетпегенге дейін аса жасқаншақ, қорқақ бола 
бастайды.

Төменгі жел шайқала бастағанда, өзеннің әлемі құлайды, сулардың сынып қалған 
айналарында аспан симфониясының бояулары бірден өше қалады.
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Түннің ішінде демалып қалған өзеннің тостағаны күн шыққанда қайтадан аспан 
ұшқындарының толқындарын күтуде болады. Алайда тау желдері құйындатып келеді 
– сол кезде Марқакөл «көрешекті көрсетеді», абайсызда кімді ұстап алса, солардың 
әрқайсысында «ұйқысын қандырып алады». Бұл жерде жел жан-жақтан ұрады. Барлығы 
мықты, ашушаң: батыстан солтүстік-шығысқа соқса, Шүмек дегенді білдіреді. Бұл жел 
мықты: бірде бір балықшы оның зұлымдығынан өзінің өмірімен есеп айырысқысы 
келмейді. Шүмекке жан біткенде, олар қауіпсіз орынға тығылуға асығады. Жел – 
екпінді және жағалауға алып толқындарды қуады. Шүмек қауіпті – нағыз қаныпезер. 
Одан кейін өзен міндетті түрде демалады – шелек орнатылады.

Ұрынхай соқты – жаңбырды күтпесең болады. Таудың саңылауларын тесіп шыққан 
жел солтүстікке талпынады. Тағы да Тихушка бар. Ол оңтүстік-батыс бұрышынан ұшып 
келеді – өзен оның билігінде қалады. Ол төзімді және қатты соғады, жауын-шашынды 
қуып жеткенге дейін тынышталмайды. Жауын-шашын кемінде екі-үш күннен кейін 
келеді. Салқын төмен аспанда созылған жаңбырлар себелейді: жаңбырлы өзен кедір-
бұдырлы болып кетеді; тамшылары тәулік бойы Ұрынхайканың қараңғы, су өткен ша-
тырларында тарсылдайды. Қайда қарамасаң да – барлық жерде көкжиекке дейін жап-
пай жаңбырлы қара бұлттар... Түнек пен суық кеше ғана шағылысқан аспанның көгілдір 
бесігінің үстінде тұр.

Осы ғана емес, мезгіл-мезгіл өзеннің үстінде өзге жел – Темірбек немесе «темір» 
ойнақтап тұр. Ол да тағдырдыңтартуы емес: адуынды, ірі толқындарды көтеріп, олар-
ды атарларымен оңтүстік жағалауды бойлай қуады. Оның мінезі шынымен темірдей: 
жаңбыр келмесе, Темірбек тоқтамайды.

Жылдан жылға осылай аяқ астынан өзеннің үстінде әртүрлі желдер құтырады, 
ашумен одан қарт құйынды жұлып, балықшылардың қайықтарын аударып, суда жүзетін 
құстарды тоғайларға кіргізіп, биік толқындар тудырады.

Марқакөлді болжап болмайсың... оны ежелден келе жатқан тұрғындар құрметтейді, 
жақсы көреді, бірақ, әрине, сескенеді. Оларға ол – асыраушы, әрі сынақ, кейде ауыр 
және қауіпті сынақ. Ауа-райының тұспалдауын байқамаған, таппағандар – демек, оның 
көңіл-күйін есепке алмағандар, ал бұл қауіпті... сондықтан тайга ауылдары тек қорқыныш-
пен ғана емес, сондай-ақ, кейде балықшылардың өмірі үзіліп жатады. Бұрындары 
Марқакөлде адамдардың опат болуы, тіпті жыл сайын болатын еді.

 «Ол – Қосағасы – әртүрлі болады... онымен абайлау керек...» – ежелгі тұрғындай 
осылай дейді.

МАРҚАКӨЛ ЭТЮДТЕРІ

Бұл бай жерлер ежелден адамды қызықтырған. Куәлігі – ежелгілердің тастарда 
салған суреттері, жазбалары, олар орындалуы бойынша «Берел» деп аталатын,ертедегі 
уақыттағы көшпенділер өнерінің үлгілерін көрсетеді. Демек, осы кезеңдегі ескерткіштер, 
таулы Алтайдың белгілі бір аумақтарында кең таралған. Алғашқы хаттың техникасы 
– нақыштама, үңгірлер қабырғасындағы, тастың бетіндегі, жалтыр үстіңгі бетімен жеке 
тастардағы әртүрлі бейнелі жазбалар. Монументалдық өнердің алғашқы атақты үлгілері 
тас ғасырымен даталанған.«Бастаулардың» ұлы «бастауы» болды: мүсіндердің «шағын 
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пішіндері», адами рухтың шоғырланған жазулары – оның барлығы «сананың әмбебап 
нысандарының» көрінісі. Адамның алғашқы абстрактылы ойлары хаттың белгілерінде 

көрсетілген. Өрнектер мен жазбалар, яғни 
Марқакөлге ағатын Ұрынхай тайга 
арығындағы және Қалбадағы Ақ-Бауыр 
үңгірлерінде қызғылт немесе сұрғылт-қоңыр 
жосамен орындалған суреттер.Мұнда, тау-
лар мен ормандардың арасындағы 
таңғажайып сұлу өзенде ежелгі адамның 
дарынды қолы гүлді балшықтың кесегімен 
түсінуге қолжетімді бейнелерді сызды. Өзге 
суретші, бәлкім, сол тайпадан болу керек, 
өзінің еңбегін ғасырларға сақтап қалу үшін 
қатты таспен, кейінметалл құралмен жыл-
тыр жартастар мен қойтастарға қашаған, ол 

бейнелер – ежелгі адамдардың жабайы аңдарға аңшылық жасаумен байланысты 
тұрмыстың маңызды эпизодтары көрсетілген. Суреттер– көптеген ғасырлар бойы та-
быну нысандары болып келген.

Тынық және шуақты ауа-райында судың қалыңдығы арқылы жағадан немесе 
қайықтан, сондай-ақ, түбінде құмның сұр-сарғылт «құм төбелері» немесе алуан түсті 
тастар – жасылдау, сұр, қара... ағарған кварц жентектері байқалып тұр. Жүзіп бара 
жатқан балықтар да жиі көрінді.

ЕТЕК АЛҒАН СҰЛУЛЫҚ

Өзеннің үстінде тап-таза аспан, бұлттардың керуені тым-тырыс және салтанатты 
түрде жүзіп бара жатыр. Өзенге көз тастасаң болғаны, тұтас осы әлем өзеннің 
тереңдігінде әлдеқайда алыста қалады. Таулар жағаға жақын жерге жақындайды, 
түбінде – бұлттар емес, алып ақ лалагүлдер. Ана қиырдағы тұңғиықта қармен 
төгілгеншоқ төбе шыңдар көзге шалынады.

Сорвенок арығы жағынан Құршым жотасы жалының өзенінде: басқаша бұрышымен 
ол өзенге жақындайды және тас пен қардан үшкір мұрынды тау – Торғауызды қойған 
сияқты көрінеді. 

Сорвенок өзенінің алқабы мінсіз жасыл, алуан түрлі шөптердің үлпілдек кілемдерінде 
жатыр. Айнала тап-таза, әрі балауса аңқып тұр. Ашық күні қырандай көре бастайсың: 
Еловка өзенінің айнасында – қиырдағы тау асты ауылы, жайылып жүрген малдар анық 
көрініп тұр. Басқа жағынан, Азу-тау жартастарында алтынданған таза тоғайлар; 
аршаның – ем аршаның бұталары қарауытады; шиеленіскен шөптерден кең жапырақты 
маралқурай мен марал тамырының бөртегіл себеттері көтеріліп тұр. Одан биікте – 
гүлшоғырдың күлгін және бөртегүлдің шоқтарымен тиынтақтың бұталары тұр.

Алайда биікте жел пайда болады, өрши түсе, ол бұлттарды асықтырып, өзеннің 
айнасына жанасады. Ал, бірнеше уақыттан кейін ол оятқан толқындар мен шөптер 

Сіз білеСіз бе:
Өзеннің ұзындығы – 38 км, 
ені – 6-19 км. Ең ьерең жері – 
27 м. Жағалауының ұзындығы 
– 106 км. Судың тұнықтығы 
– 6-7 м. Аралдар жоқ, шығыс 
жағалаудағы қайраңнан бірнеше 
мүйіс шығып тұрады. Қарама-
қарсы жағы дөңгеле біткен, 
жазық.
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қатты, әрі созылып шуылдайды; өзен зағип бола бастағандай – лайланып, сұрланып, 
оның қарауы жағымсыз бола бастайды.

Орманды шыңынан Азу-Тауда қара дегелек пайда болады. Тұмсығының алға 
бағытталған қызыл сүңгісімен және сол түсті ұзын табанымен – артқа созылған 
таяқтарымен асықпай ұшады. 

Дегелектер байырғы мекен еткен жерлеріне қайтып келгеннен бері шамамен отыз 
жыл өтті. ХХ ғасырдың басындағы әдебиетте Н.И. Яблонскийдің мәліметтері бойын-
ша бұл құстар 30-40 дара отарларымен Азу-Тау тауындағы Ұрынхай ауылының жа-
нына орнықты, олардың ұялары балқарағайлар шыңына құрылған. Олардың жүріс-
тұрысына қарағанда, табиғат зерттеушісі жазғандай, ұяларында жастары болды. Таяқпен 
бағананы соғып қалып едік, сол мезетте құстар ұяларынан мойындарын созып, адамға 
төменге қарай қарады. Одан да кешірек бақылау көрсеткендей – қара дегелек түр 
ретінде ұқсас қоныстарды құрамайды. Сондықтан, бұл мәліметтерді кейінгі 
бақылаулармен расталмаған фактілер саласына қоюға болады.

ТАУЛАРДЫң АЛАҚАНЫНДАҒЫ АйНА

Жоғарыда айтылғандай, Марқакөл тостағаны – жабайы сұлулықпен жасанған 
өлке; сұлулықты көрсететін таулардың алақанындағы айна. Бұл жерге келгендердің 
ешқайсысын ол селқос қылмаған. Марқакөл шұңғымасының табиғаты тек қана 
таңғалдырмайды – ол бүлінбеген тазалығы мен таңғажайыптығының мүлдем өзге 
өлшемін ашады.

Оны әртүрлі уақытта меңзей қарау арқылы, әсіресе, күннің шығуы немесеормандар 
күзгі өртпен жанып тұрған күндері табиғаттың мәңгілік, үздік ұлылығы және Жер 
планетасындағы өзіңнің өмірің туралы ойланып қаласың. Ерікті немесе еріксіз, бірақ 
бұл жерде миллион жылдар бойы құрылған табиғатты сақтап қалу туралы, пайда табу-
ды ойлап жүргендерге бермеу – көктің берген құнды сыйын талапайлап, талап, ластап 
тастамаса екен деген ойлар келеді. ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басына 
түсіп қалған біздің буын – ғылым мен техника саласындағы адамзаттың таңғажайып 
жетістіктерін көрсеткен шекаралық уақыт, олар өздерінен, біздерді жұлдыздарға ұшуға 

Қара дегелек ұясы
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қанаттандырған, қолжеткізген жетістіктерінен шаршап жүр. Енді, міне қарама-қайшылық: 
тым болмаса қысқа уақытқа, қалада қоршап тұрған күнделікті өмірден кетуге тырыса-
мыз. Ал енді, міне, Марқакөл: бұл жерге жыл сайын туристер, ғалымдар аңыз өзенге 
«бір көзбен қарауға» келеді. Көбі былай деп санайды: Марқакөлде ең болмаса бір рет 
болу – ол өзіңе сыйлық жасау. Сондықтан біз – Шығыс Қазақстанның тұрғындары 
– оларды, тұтас төңірегімізді аялаған сияқты мақтан етеміз, сүйеміз, ал оны сақтап, 
қорғап қалу әзірге қолымыздан келмей жатыр.

Дәл осы жерде – таулардың патшалық шыңымен, қармен, көгілдір, өзен экраны-
мен көмкерілген, өткен «Ақсудың» нұсқаларын егжей-тегжейлі көрсететін Алтай 
сұлулығының полюсінде адамдар шаруашылық еңбегімен өмір сүреді, аңшылықпен 
балықшылықты кәсіп етеді, жемістердің орнына орман сарымсағын – аю пиязды, ал-
тай рауғашын, саңырауқұлақтарды, ал қара жүзімнің орнына – алтай бөріжидегін – 
тайгалық «барбариканы» тереді. Тамыздан бастап қаражидекті, шайға – шағырды, 
«ақуыздың» тамырын дайындайды. Қарттар мен жастар біздің кезімізде ата-бабалары 
айтып жүретін ескі әндерді шырқайды. Жаздың келуімен, бұрынғыдай, малдарды биік 
таулы жайылымдар – жайлауға айдап апарады. Мұнда революция жылдарында, 
жергілікті тұрғындардың аталары мен әкелерінің өзге тарапқа – Қытайға жаңа билікті 
мойындамай көшіп кеткені әлі де естерінде...

Марқакөлдің өзі және төңіректегі таулар мен алқаптар әлемі – бүлінбеген табиғат 
жағдайының озық қоймасы, жомарт қамқоршының және өркениеттің өшпейтін сұлулық 
эталоны. Таулы-тайга бұрышының қалыптасқан ғасырлық әдет-ғұрпын, кейін аяусыз 

Күз де келіп қалды
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біздің дәуірдің қылмысымен құрту үшіншайқалту, ашу қажет-ақ. Жергілікті тұрғындар 
табиғи ландшафты сақтау позициясында тұрған ғалымдарға да қатысты болмады, 
олардың әрекеті мен қимылдары келекеленсе де, қайраткерлердің даналығы ата-баба-
лары мұраға қалдырып кеткен «Табиғатты көзіңнің қарашығындай сақтаңдар» дегеніне 
құлақ асты, ұлттық мүлік ретіндегі табиғи құндылықтарды сақтауға бағытталған 
ғылымнан болды, барлық кездерде Марқакөл жұмақ мекені зор сүйінішке және назар 
аударуға лайықты болып қалады. Осы жерде қорық құрылғанға дейін шенеуніктер 
«ұмытып», «іскер» адамдар ресурстарды, сондай-ақ өзеннің сұлулығын ақылсыз жою-
ды шектеуге бағытталған заңдарды белден басқанын ұмытпау керек. Егер біреу 
орманның гектарын өртесе – тек бірнеше номиналдық жалақыға ғана айыппұл салына-
ды. Сирек жануарды өлтірсе – мүмкін, айыппұл салады, мүмкін салмайды... Ал, ор-
мандармен табиғатты қайта қалпына келтіру үшін көптеген онжылдықтар мен ғасырлар 
қажет және шенеуніктердің заңдары бойынша емес, табиғи принцип пен табиғат заңы 
бойынша...Мұның барлығы Марқакөл өзенінің және Алтайдың Қазақстан бөлігіндегі 
өзге де бірегей жерлердің, Зайсан шұңқыры мен жалпы Шығыс Қазақстанның 
географиялық пункттерінің келешегіне қатысты үрей туғызады.

Осы бағытқа күш салудың нәтижесінде К.Ф. Елкиннің және оның ғылыми тобының 
қатысуымен Алтай-Саян экологиялық өңіріндегі басымдылықтар және сондай-ақ 
Жаһандық экологиялық қордың және Дүниежүзілік табиғатты қорғау қорының патро-
нажымен қызмет ететін Жер планетасының биоалуан түрлігін сақтау мәселелерінде 
жаһандық маңызы бар 200 қорық жерлерініңқатарына кіретін Марқакөл мемлекеттік 

Су айдынындағы қара дегелек
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қорығы 1976 жылы ішінара құрылды. Планетаның бөлінген географиялық нүктелерінде 
біздің Жердегі тірі ағзалардың барлық түрінің жалпы алғанда шамамен 90%-ы 
топталған. Енді қорық өркениеттің талқандағыш басталуынан кепілдік және қорғау гра-
мотасы болды. Жер – қорық, ол табиғаттың заңдары бойынша тіршілік етеді, ғалымдар 
мен энтузиасттер қатты қадағалап, зерттеуде. 

Соңғы жылдардағы зерттеулер Марқакөлдің тау арасындағы шұңғымасында жал-
пы есеппен 1 000 аса жоғары жер үстіндегі өсімдіктердің мекендейтінін көрсетті, ал 
ұлы Алтайда тұтас алғанда – шамамен 2000 түр мекен етеді. Соңғы жылдары ғалымдар 
қорықта мал басының, маралдың, бұлғынның өсімін куәландырды.

Ғалымдар табиғаттың, оның барлық құраушыл буындарының жағдайындағы 
өзгерістерді қадағалап келеді: миллион жылдар бойы құрылған өткеннің спектрлерінің 
бояуларын өшіретін себептерді іздестіреді, анықтайды. Олар не десе де, халық өзінің 
өлкесі туралы барлығын біледі, сүйеді, оған адал. Өлкені – осы жер оларды 

қоректендіргені үшін сүйеді, осы жерді онда мал жайып, көкөніс өсіруге қажеттіні ғана 
біледі...Қалғанның барлығы – бұл біртүрлі «ғалымдардың» «бос ойыны» деп ойлайды 
және осы күнге дейін осылай айтады. Жергілікті тұрғындар жүз, мың жыл бұрынғы 
өздерінің заңдары бойынша өмір сүреді: табиғатты танып біледі, оны «сүйеді», әсіресе, 
аю мен маралды аулауға болатын, ускуч пен уылдырықты оңай табатын жерді сүйеді. 
Бұрындары тайга тұрғындары тұрмысының моралі мен тәртібі осындай болды, қазірдің 
өзінде осы философия бар. Ең оңай және табиғи нәрселер тұрғындардың өмірінде бол-
ды, және кейбіреуі бұрынғыдай ағынмен өтеді. Айрықша өркениет сауықтар жоқ. 
Алғашқы кезекте жаппай көңіл көтерулер, кейде төбелестермен болды; кержактар ащы 
әндерін шырқады... Алайда Индустриалдық орталықтарда тұрып жатқандарға қарағанда 
осы таңғажайып өлкенің халқы өркениет әлемінде жоғалып кеткен ерекше тазалығын, 
мейірімділігін сақтап қалды. 

Сібір қарауызы
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Күн көруге бағытталған жергілікті тұрғындарды олардың жерінде қорық аумағын 
құру қажеттілігіне сендіру үшін қанша білік-дағды, дәлелдер мен тактика қолдану 
жұмсалған болар. Егер ешқашан малдар шектеуді білмесе, оған қалай үйрену керек! 
Аюлар олармен тентектік жасады, жанжалдасты. Шөп – қай жерді шапсаң өз еркің, 
балық аулағың келсе – білгеніңді істе... Ал енді қорық мемлекет аумағында. Бұл 
бірегей табиғатты сақтап қалудың жалғыз жолы.Алайда қорық көптеген ауыл 
тұрғындарына жұмыс берді және біздің кезімізде Қазақстан үкіметі күш салып жатқан, 
қарқынды дамып келе жатқан экологиялық туризм осы өлкенің адамдарына ормандар-
ды бақылаусыз кесуге, аңшылық пен балық аулаушылыққа қарағанда, көп пайдасын 
тигізеді деген сенім бар.

Құрылған қорықтың тарихында осы жерге келген, Қазақстанның мемлекеттік ор-
гандары тарапынан көрсетілгеннен басқа қорықты ұйымдастыру ісіне көп еңбек пен 
ынтасын салған зерттеуші-ғалымдардың, алғашқы келушілердің аты мәңгілікке қалу 
керек. Олардың кейбіреулерінің есімдері: Зинченко ерлі-зайыптылары – ботаник Лена 
мен терриолог Юрий. Сондай-ақ, атақты орнитолог Николай Березовиков, ихтиолог 
Меңғали Баймұханов, ботаник Татьяна Утяшева, орнитолог Сергей Стариков және 
басқалары. Алғашқы жылнамаларды жасаған және қорықтың флорасы мен фаунасына 
алғашқы мүлікті түгендеу жасаған осы адамдар. Жұмыс барысында жас ғалымдар 

Қарауыз аулау
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өсімдіктер мен жануарлардың жаңа түрлеріне қатысты және маусымдық 
бақылаушылардың үлкен қызығушылығын тудыратын таңғажайып жаңалықтар ашты. 
Олар үлкен топтамаларды жинады және осы ғылыми мекеменің табиғат мұражайын 
байытқан бірегей суреттер жасады.

Марқакөлдің тау арасындағы шұңғымасында өсімдіктердің барлық түрлері 
табылған, маралдардың бас санының өсуі қадағаланды, өзге жануарлар түрінің бас 
санының жағдайындағы айырмашылық есептелді, өсімдік әлемі жағдайының үрдісі 
анықталды. Осылайша, бұрынғы мен қазіргіні салыстыру жолымен өзен мен тұтас 
қорық аумағында тіршілік ететін кейбір заңнамалық жағдайлар салыстырылды және 
зерттелді.

Егер өз кезінде Қазақ КСР Ғылым академиясынан, Қазақстан Республикасы 
Министрлігінен және Шығыс Қазақстан облыстық әкімшілігінен ынталы-зерттеушілер 
күшінің арқасында Марқакөл мемлекеттік қорығы құрылмағанда, өзен мен оның 
айналасындағы табиғат қандай болатыны белгісіз. Трагикомедиялық жоспардың эпи-
зодтары болды: Қалжыр өзені суаратын егістік жермен айналысатын іскер 
шаруақорлардың біріне «дана» ой келеді – Қалжыр өзенінен ағатын жерде дәліз 
қазып, барлығын өзенге шығару. Шешті, бұйырды және... жұмыс басталып кетті. Дәл 
уақытында бұл тарихи «ерлік» көзге түсіп, тоқтатылғаны жақсы болды.

Марқакөл өзеніндегі қорықты ұйымдастыру кезінде оның байлықтарын бұрындары 
болғандай, өзінің жеке қамы үшін алу керек болған адамдар арасында нағыз «соғыс» 
болды, олар бұл «соғысты» ар-намыстың да, сондай-ақ осы альпілік бұрыштың 
сақталып, осы жерде өмір сүріп жатқан барлығына бақыт әкелсін деген ата-бабаларының 
да дауысына құлақ түрмей, өзге әдістер мен басқаша көлемде жүргізді.

Қорық құрылды. Алайда барлығы өлкенің жаңартылған тағдырында, ежелгі 
тұрғындардың басқа өмірінде бірден болып кеткен жоқ, олар да ақырындап осыған 

Күршім жотасы көрініп тұрған тайгалық Ұрынхай ауылы
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мойын ұсынуға тура келді... Кейін жаңа тәртіпке қабілеттеніп, үйреніп те кетті. Алайда, 
бір күнмен өмір сүретін жеке ынтагерлер қорық жерінде соққы көрсетеді, ол соққылар 
үлкен бақытсыздық пен қамықтыру әкеледі – өзенде балық аулайтын «флотилиясы» 
жүріп тұратын жылдары: ускуч – су қоймасының мақтанышы оған бале болып жабы-
сты: өзенге балық аулайтын жабдықтармен жергілікті балық түрлеріне қауіпті инфекция 
енгізген...

ҚоРЫҚ ЖЕРІ

Қорықтың шекарасы өтетін терең тау арасындағы тостағанда биік аймақтардың 
сызбасы нақты құралдармен түсіндірілген: олардың барлық спектрі– төменнен жоғарыға 
дейін – суретшінің қылқаламына лайықты ландшафт сюжеттеріқаралды. Жаздың ор-
тасынан маусымдық бояулар пайда болады: төменгі тауларда әбден піскен даланың 
сарылығы көзге түседі. Олардың артында жартастарда биіктіктің ұлғаюы бойынша аса 
жасыл таулы жайылымдар кетеді және кейін шырша орманы мен самырсынды орманның 
көгілдір бояуы қаралыққа дейін қоюланады. Жоғарырақ сұрланатын ұсақ тау жыныста-
ры бойынша құздың шыңдарына тілімен көтерілетін таза қарлардың дақтары көрініп 
тұр. Олардың таза мөлдірліктің күмбезі менаспан көгінің тура көктігінің астында көз 
шағылыстыратын жарқырауы, бұл жерде ондаған мың жылдар бұрын мұздық дәуірдің 
көрінісін өз көзімен бақылауға тура келетіндей таңғалдырады және тынышсызданды-
рады. Көкжиектен алыстаған сайын нығыздалған көгілдірмен бүркемеленген қардан 
қапталған жоталар одан да таңғажайып болып көрінеді.

Қыранның ұшу биіктігінен жартастардың «қамалдары» мен азиялық сүйегі сорайған 
тайга қиырларына алып кеңістік ашылады. Мұның барлығы алақандағыдай – атақты 
«Ақсудың» жері. Атауы толығымен ақталған: тік саңылаулар мен шатқалдарда биіктен 
ұшып келетін өзендер гуілдейді, оларға босаға тастар мен сарқырамалардың каскады 
ұшқындайды. Судың шуы алыстан естіледі, әсіресе, жел кезінде ол толқындарымен 
өрши түсіп, біресе сөніп қалады. Ұзақ мерзімді жауын-шашында, созылған жаңбыр 
кезінде өзен ағатын шатқалдар ағынымен соғатын қойтастардан гүріліне толы.

Табиғаттың ұлылығы әрбір қадамда көрсетілген, қылқанды ормандар мен биік 
шөпті жайылымдардың қараңғылығында, балқарағай өзегінде, қардың шоқырықтарында 
және әрине, «тасты өзендермен» бөлінген альпілік жайылымдардың бояуы көп түсті 
кілемдерінде. Жоғарыдан төменге тау бөктеріне, арықтар мен өзеннің жағаларына 
түсетін қайың-көктеректі ормандардың сұлулығы өзінше. Балқарағай-сағызқарағайлы 
селдір тоғайда анық көрсетілген тастар мен ормандардың алғашқы аласапыраны 
таңғажайып. Жарық пен жасыл шілтерден тоқылған жұқа селдір балқарағай ормандары 
тұр.

Дегенмен, Оңтүстік Алтайдың ұлы кереметі Батысқа қарағанда – ірі және ұсақ, 
әулетті және тектоникалық, альпілік типтегі өзендері болып табылады. Ашық ауа-рай-
ында олар шетіне дейін аспан бояуларымен құйылған, оларда баланың арманшыл 
көзіндегі тәрізді балалық шақтың ертегісіне алып кететін бұлттардың үлпілдек раушан-
дары жүзіп жүр.
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Оңтүстік Алтайдың көптеген өзендері арасында Марқакөл – оның інжуі. 
Таулардың рухына жақын таулармен аспанға көтерілген ол өзінің бірегейлігінде мүлдем 
салыстыруға келмейді. «Көгілдір өзеннен су ішу керек – бірден күш пен сергектік 
жинайсың» – дейді. Осының барлығы шындық: балды шөптер мен қылқанның ащылау 
рухында дәмделген таза ауа тіршілікпен толтырады.

Өзенде балықтар, орманда – құстар мен аңдар көп, жайылымдарда – елтіген 
шөптер, таңғажайып  шабындықтар. Мұның барлығы ХVIII ғасырда қашқындар мен 
қоныс аударушылар еркіндікті аңсап, талпынған сол аты аңызға айналған «Ақсу». 

Енді, міне 1976 жылы бұл жерде Марқакөл мемлекеттік қорығы құрылды, оның 
ауданы – айналасындағы екі километрлік аймақты шекарасымен 71 367 гектарды 
құрайды. Қорықтың жалпы ауданы – 44 450 га. Тікелей өзенге олардың ішінде 60%-
ы келеді. Ұрынхайка арығы мен солтүстік-шығыс бұрыштағы өзеннің қосылу жерінде 
аттас Урынхайка ауылы орналасқан. Осында қорықтың орталық мекені тұр. Ауыл ескі, 
үйлері балқарағайдың бөренелерінен салынған.Уақыттан олар қарайып кеткен, тіпті 
қоңыр болып қалған, бірақ олардың сүректері одан сайын қатайып, берік бола түседі 
– шегені бөренеге қағу мүмкн емес, өйткені ол темір сияқты. Бұл үйлерге жүз жылдай 
болды. Әрбір мекеннің бақшасы бар – «дуалдардың» артында орналасқан. Аулала-
рында – шарбақты жайылым, қоралар, текшеленген отын кәріптас шайырларымен 
кесінділерде тұр. Таяуда ғана бұл жерде моншалар қатты жағылатын. Мектеп пен 
клуб, дүкендер мен дүкеншелер бар.Халқы сырт түріне қарағанда өңі суық, епті: ішіп, 
көңіл көтеруді біледі, дегенмен күнделікті шаруаларын ұмытпайды. Аюға бару керек 
болса – барады, бірақ қолдарына айыр мен найзаларын ұстап барады. Ақыл кірді... 
Кейбір отбасылар бұрынғыдай – кержак салт-дәстүрімен өмір сүреді. Алайда уақыт 
көп нәрсені өзгертті.

Марқакөл, оны айнала қоршаған жоталар ғалымдардың назарына ежелден түскен. 
Қазір сирек болып кеткен жануарлар, таңғажайып сұлулық туралы бағалы мәліметтер 
қорық құру жөніндегі ойға әкелді. 

Өзен теңіз деңгейінен 1 449,3 метр биіктікте орналасқан, сондықтан ол альпілік 
өзендердің ағынды түріне жатқызылады. Алайда ондағы судың мөлдірлігі соншалықты, 
тынық, әрі ашық ауа-райында жеті метрге дейін көрінеді. Су қалыңдығында түбіндегі 
тастардың ұсақ тау жыныстары мен су өсімдіктерін қарауға болады. Өзенге аса белгілі 
арықтардың тұтас қатары – Матабай, Мылтықбай, Еловка, Байпақсу, Қарабұлақ, Жи-
рен-Байтал және басқалары қосылады. 

Қорықтың аумағы Азу-Тау жотасының солтүстік жартастарын және Құршым 
жотасының оңтүстігін қамтиды. Олардың жартастары саңылаулар мен шағын ормандарға 
бөлшектелген. 2 000 метрден аса шыңдарда жаз бойы қар сақталып қалған. Дегенмен, 
соңғы жылдары жыл бойы шыңдарды безендіріп тұрған қар тамыз айына түпкілікті 
жоғалады. Осылайша, барлық жерде жылынудың болып жатқанын көрсетеді. 

Бұл жердегі өсімдік және жануарлар әлемі аса алуан түрлі. Өте сирек кездесетін 
және жоғалып бара жатқан түрлер кездеседі, мысалы, барлық жерде сирек болып кет-
кен аса әдемі өсімдіктер – шолпанкебіс. Өзеннің өзінде тікелей су өсімдіктері – 
шалаң, сүйір жапырақ, қамыс, қоға, егеушөп, елекшөп, лалагүл, шалшықтанған жағаларда 
– қияқтар,су қарақұмығы мен басқалары өседі. Бұл өсімдіктер жіңішке жағалық 
алқапты алып жатыр. Әсіресе, олар оңтүстік жағаның ұсақ суларында және Атыраумаңы 
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бөлігінде таралған. Жағаларда қылқанды – көркем жарасымдылық құрайтын 
балқарағайлар, шырша мен майқарағайлармен араласып өсетін қайың ормандар таралған. 
Көктем мен жаздың аяғында су өсімдіктерінің гүлдейтін шағында жағалауда гүл 
аталығының тұтас қойтастары мен су өсімдіктерінің жауында адасып қалған, жүзіп келе 
жатқандардан кең бұлдыр-сарғылт алқапты құрайды, шалаң қопалары судан көтеріліп 
«жүзіп жүрген» жайылымдарды құрайды. Бұл жерге сумен байланысты құстардың көп 
бөлігі топталған.

Қорық аумағындағы өсімдіктер биік-вертикальды аймаққа бағындырылған: 
Сібірдің тайгасы мен Моңғолияның шөлейт таулы қыраттарымен айқасу нәтижесінде, 
мұнда флораны үйлестіруде ерекшелік жақсы байқалады. Жоғарыда, жартастарда, 
төмен түсу мен ағынды шалшықтарда қайыңның қоспасымен шырша-майқарағай ор-
мандары томсарып қарайып тұр. Ормандардың қараңғылығы астында биіктігі 2-4 мет-
рге жететін үлпілдек биік шөптер билік жүргізіп тұр. Шабындықта қырықжапырақтар 
– әйел тағасы, аустриялық усасыр мен басқалардың болуы міндетті. 

Шөп өсіп кеткен ұсақ тау жыныстарының мүктенген толқындарында қара қарақат, 
ірі жидектер қалыпты. Бұл қарақаттың жергілікті популяциясы үздік мәдени сұрыптармен 
таласуы мүмкін. Әр жерде орман жартастарында, сондай-ақ қызыл және күңгірт қызыл 
қарақат өседі. Марқакөлдегідей Алтайдың ешбір жерінде жидектердің осынша молдығы 
кездеспейді деуге болады: бір отбасылық бұтадан бір шелек жинауға болады. Күз 
жақындағанда жидектердің соншалықты шырынды болуы қалыпты жағдай, ұстап 
қалсаң жарылады, қол мен ерінді қызыл күреңге және қызыл түске бояп жібереді. 

Азу-тау жотасы тауларының орман мен биік шөптермен өсіп кеткен жартастарына 
жету қиын. Соқпақтан шығып кетсең болғаны, шөптерге оралып, аяқтарың мүктенген 
немесе қойтастардың шөбінде онша көрінбейтін үйілгендер арасында түсіп кетеді. 
Томарлардың ылғалды қияқ тұқымдастары арасынан өту одан да қолайсыз. Бұл жер-
де ормандардың қараңғылығында біреу жоғалтқандай піскен жидектердің–қой 
бүлдіргендерінің лағыл моншақтары қызарады. Бұл белдеуде әрқашан қызу – 
сарышымшықтар мен көктекелер дауыс шығарады, тоқылдақтар тықылдатады. Егер 

Алтай сибиркасы Ементұмсық балапаны
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жолың болса – әлдеқайда алып балқарағайда демалып жатқан қара дегелекті немесе 
балықшы тұйғынды көруге болады, оның осы жерге ұя салуы қалыпты жағдай.

Ұсақжапырақты орман мен өзенде жартыиірімді тығыз малахитті ормандарды 
құратын қарайтылған тайгадан жоғары парк сипатындағы балқарағай ормандары кетіп 
барады.Негізінде қарайып қалған діңдерімен көпғасырлық ағаштар биік шөптердің 
үстінде көтеріліп тұр. Алып діңдердің үсіп кеткен және жырықтарында шоғырдың 
кәріптас қатпар сауыстары жарқырап тұр. Бірнеше ғасыр бойы тұрған және биіктігі 20-
30 метрге жеткен балқарағайлардың шыңдары дауылдармен сындырылған немесе бұл 
жердегі жиі найзағайлармен қыршылған. Ағаштың сынған жерінде көлденең бұталар 
шығарады, оларда көсіліп, ендігі вертикальды бұтақтар өседі.Осындай балқарағайлар 
үш ашалы Нептундарды еске түсіреді. Екі-үш құлаш ағаштар – қалыпты. Олар ежелгі, 
тіпті ертегідегі орман әсерін тудырады. Олардың шілтерлі, тесіп өткен бояулары 
көшеттерге ерекше әсемдік беріп тұрады. Мұнда ағаштардың барлығы уақыт ескерткіші: 
олардың жасы ең кемінде 200-300 жылдан асады. Жоғарғы шекарасындағы орманның 
таралуы көркем биік шөптермен араласып жатыр. Осы жерге балқарағайлардыңшағын 
тобы тек Азу-Тауда ғана сыналады. Балқарағай немесе сібір қарағай – Сібір мен 
Алтайдың бағалы «табысы». Ағаш аңды да, өсімдікті де қоректендіреді, адамның 
өмірінде де маңызды рөл атқарады. Жалғыз оған ғана «сібір ормандарының патшасы» 
титулы дарыған. Балқарағай 20-дан 250 жылға дейін жеміс беруге қабілетті, оның 
биологиялық өмірі жүздеген жылдармен есептеледі. «Балқарағайдан» жасалған 
жиһаздардың текстурасы мен түсі әсем. Оның сүрегі берік, әрі мәңгі. Сумен уқаланған 

Марқакөл көлі – оңтүстік жағалау



601ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

жаңғақ – «балқарағай сүті» құнарлылығы 
жағынан ет пен жұмыртқадан асып түседі. 
Скипидарды алуға негіз ретінде 
қолданылатын шайыр таңғажайып 
бальзамның қасиетіне ие. Балқарағай 
қылқанының күшті тұнбасы – қырқұлақтан 
емделуге таңғажайып құрал. Оның кон-
центраты медицинада қылқанды ваннаға 
пайдаланылады.

Марқакөл шұңғымасындағы тайгада 
жүз жылдық аралықты өткерген нағыз 
алыптар – ағаштар көп. Орман 
өсімдіктерінің жоғарғы шегінде олар жуан, 
желдермен тозған.Жеке балқарағайлар 
Азу-Тау тауы жартастарының шағын ау-
данында ғана кездесетіні шындық, әсіресе өзенге қараған жағында: негізінен әр жерде 
балқарағай билік жүргізеді.ХІХ ғасырдың басында П.М. Головачёв «Сібір» кітабында 
балқарағайлар туралы былай деп жазды: «Тәкаппар балқарағай тауларға биік көтеріледі; 
әсіресе, ол жарқын алтай арықтарының жағасын сүйеді. Өзге тұқымдардың көршілес 
болуынан қашып, ол тұтас самырсын орман болып өседі және ағаштардан ең соңғы бо-
лып таулы альпілік жайылымдарға көтеріледі. Қытымыр қыстың суығы мен желін 
жақтырмай, ол орман өсімдігінің шеткі шегіне дейін жайылады; оның тамыры жуан 
арқан ретінде қандай да бір жырықта жоғалып кетпегенше тастың үйіндісіне шырмала-
ды. Оңтүстік және шығыс тарапынан оның бұталары әдетте құрғап, құлап қалады (құрғақ 
дала желдерінің салдарынан), ал ол солтүстікке бүтін қалған бұталарын соза отырып, 
тұтас жүздеген жылдар бойы аяқ жетпес шыңдарын күзетеді және қытымыр қыстың 
бораны мен аяздарымен күреседі».

2 400-2 600 метр биіктікте биік таулы жағдайлардың тауқыметіне бойұсынып, 
ақыры, жерде майысып жатқан діңдерімен «шоқ бұталарға» айналады. Осы шыңдардағы 
ергежейлілер – балқарағайлар, самырсындар, майқарағайлар мен шыршалар болып та-
былады. Баяу өсу кезеңінде өзінің діңдерімен оралып, қойтастар мен әртүрлі ойлы-
қырлы аралшық және қырқа бұталықтарды құрай отырып, өрмелеуші экологиялық 
пішінге айналады. Осы жағдайларда ағаштар өзінің аласа бойына тұрмастан қартайғанға 
дейін «күшік» болып қалатын «аласа күшіктер» сияқты өте баяу өседі. Ботаниктер осы 
шыңдарда 25-30 сантиметр діңді балқарағайлардың жасы әжептәуір – 200-250 жыл 
екенін анықтады. Ал діңінің диаметрі 7 сантиметр болатын самырсын мысалға, жүз 
жылды басынан өткергенін есептеді.  

Осы белдеу үшін аршаның үш түрі қалыпты – сібір, казак және жалған казақ, олар 
шуақты жартастарда шелпек тәрізді, домалақ пішінді бұталықтар. Алайда, альпілік 
жайылымдардың негізін ірі шөп өсімдіктер құрайды – шұбаршөптер, кеңжапырақты 
және Фролова, ақсырғақ, бөрі уқорғасыны және у қайтарғыш, марал тамыры, тиынтақ... 
Жайылымдар – аю мен маралдың ең сүйікті мекендеу орындары.

Альпілік алуан шөптің арасында марал тамыры немесе мақсары тәрізді маралта-
мыр аса ерекше. Оның қауырсынды жапырақтары арасында гүлөрнектен биік сабағы 

Марқакөл көліндегі гүлдеп тұрған 
шылың шалғыны
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көтеріледі, онда гүлшоғырының тығыз себеті шығарылады. Жаздың ортасында ол 
ақшыл көк түсті ине тәрізді жапырақтарымен гүлшоғырдың үлпілдек, хош иісті «папа-
хасын» құрай отырып, «есейеді».Гүлдеп жатқан маралтамырлардың плантациялары ау-
аны балды жұпар иіспен толтырып, тұтас жартастардыақшыл көк түсті етіп жасайды. 
Марал тамыры – жоғары өнімді балды өсімдік, ол медицинада атаққа ие. Тамырынан 
жасалған тұнба жүйкені нығайтып, күш береді. Марал тамырдың емдік қабілеті туралы 
аңыздар айтылуда, онда жараланған, әлсіз маралға тамыр күш бітірді делінген. Шын 
мәнінде, өсімдік – маралдың тәттісі: марал тамыр өсіп жатқан жерде марал мен аюды 
жиі көруге болады – аңдар жас гүлдің түйнегімен өсімдіктің ортасын шырынды болып 
тұрғанда жейді.

Үлкен ойпаттар мен басқа әртүрлі төменге түсу жерлерінде немесе биік пішен 
өспейтін ұсақталған тастардың ұсақ тау жыныстарында Ледебург жуасының және сары 

жапырақты аласа бұтаның қопасы, жаз 
бойы өшпейтін – Қызыл кітапқа енгізілген 
курил шайының болуы қалыпты жағдай. 
Айтқандай, бұл біздің қалаларды биік 
декоративті сапасымен түр ретінде 
безендіре алатын бұталардың бірі. 

Мұнда улы өсімдіктің – қара 
маралқурайдың плантациялары да 
қалыпты. 

Субальпілік белдеуден жоғары 
шабындық шөп елеулі түрде төмендей ба-
стайды, дегенмен ол одан да сұлулана 
түседі. Қайда қарамасаң да, айналасында 

биік таулы алуан шөптің көк, ақ, көгілдір, сарғылт түстері жалындап тұр. Алғашқы 
жылумен, яғни маусым айында, жақындағы алып аудандар темірлі, ірі ақ гүлдерімен 
жіптесін ұлпагүлдің, суды бойына тарататын өсімдіктің, сібір, көк-ақшыл гүлөрнектерімен 
жарықтың қызғылт шарларымен топырақты жабады. Ық жағындағы қасықта алтай 
жыланбас жалбызының жинағы көгереді. Ақшыл көк түсті салпыншақта батыс сібірлік 
тиынтақтың жуан бұталары тұр, оларды Алтайда қар басқан шыңдарындағы 
«ақуыздарда» өскеніне қарап, «ақуыз тамыр» деп атайды.

Тұтас түрлі-түсте түлкіқұйрық таулықтың ақшыл көк түс-ақшыл түрлі-түстілермен 
тұтас төселген көк шалғындар сыналды. Қар жұрнағының астынан бөлініп шығатын 
бұлақтар тасты арналардан ағады, ақшыл-сары түрлі-түсті салқын радиола, сондай-ақ 
алтын тамыр, бәйшешек өседі.  Альпілік жайылымдардағы белдеуде жеке тұрған жар-
тастар тұтас гүлді кілемдермен жабылғандай көрінеді. Айналадағы осы қар бүршіктері 
сияқты сұлу ландшафттар жоқ сияқты. «Тамыр» бүкіл әлемге белгілі адамшөптің алма-
стырушысы атағына ие. Алайда оның таңғажайып күшінің шындық үлесі – науқастар 
мен әлсіздерге көмектесуінде емес, адамдардың өзінің таудың шыңына осындай дәріге 
үміттенбей-ақ барғандарға көмектесуінде. Су айырғыларының тегістелген шыңдарындағы 
осындай биіктерде, тау бөктерлерінде, жартастарда, орманның жоғары шекарасына 
дейін алып сілемдер мен үзік-үзік тырбиған қайыңдар таралған. Ағынды сулар мен 
жаңбырдан кейінгі шалшықтар жиналатын жерде, ағынды батпақтарда талдың тырбиған 

Сіз білеСіз бе:
Балқарағайды ғарыштан жағым ды  
энергия қабылдайды деп санай-
ды. Балқарағай жаңғақтары үйде 
жақсы көңіл-күй қалыптастырады 
және  денсаулыққа тиімді. Егер 
ауырған жерге шыршаның 
жаңғағын басса – сол мезет-
те ауырған жер басылады деген 
сенім бар. 
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формасы өсіп тұр. Бұталар – тізеден биік емес. Олардың қопалары аласа шөпті, тасты, 
ұсақ тасты және мүк тундраларының беліне шығады. Осы белдеудің өсімдікті топырағы 
қысқа вегетациялық кезеңмен аса қысылтаяң жағдайларында бейімделген түрлерін 
құрайды. 

Биік таулы аймаққа тән кең қорымдар – не ірі үйінділермен, ажыратылған 
мұздықтармен не болмаса салыстырмалы түрде шыңдардың жартастарында ша шылған 
немесе қиырдағы төменгі белдеулерге ұзын етегімен кіретін байырғы тұқымдардың 
бұзылуынан туындаған ұсақ тастармен құрылған қорымдар. Таулы қорымдар кейде 
таулы ландшафттың елеулі кеңістігін жабады. Тастардың плиталары, сынықтары түрлі-
түсті қыналармен, мүкпен жабылған немесе шетінен ұсақ сирек қияқтармен өсіп кеткен. 
Шөгінділер субальпілік жайылымдардың белдеуіне түсетін жерде оларды тасжарғын 
тұқым дасының түпкі өсімдігі – жуанжапырақты бадананың плантациялары төселген, 
олар домалақ жылтыр жапырақты, әрқашан резеңке тәрізді салқын, аяқтың астында 
сықырлап жатады. Оның ескі, өліп қалған жапырақтарын жинап, «шағыр» атаулы шай-
ын қайнатады; сергектік пен тұмаудан ішеді. Шымдалған қорымдардың ішінде 
шыңдарда – «ялбандарда» топырақты кейде қаражидектің күңгірт-жасыл түгі төселген. 
Оның қара-көкшіл, сұр, тәтті жидектері алынбайды, иілген астауларды еске түсіретін 
темір, сиректісті тарақпен, қалақшалармен тарайды. Күзде қаражи дектерге барылдақ 
торғайлар, отқұйрық торғайлар, ақ шілдер қоректену үшін ұшып келеді. Оларға дейін 
тайганың үлкен аңшысы және иесі – қоңыр аю болып табылады. 

Оңтүстік Алтайдағы тундралық белдеу теңіз деңгейінен 3 000 метр биіктіктен 
жоғары басталады, ол жерде жартастар мен қорымдар билік етеді. Жотаның ұлылығын 
биікке самғаған Ақсу-Бас тауы көрсетеді, оның атауы күрделі түсінік – «биік немесе 
бас, сондай-ақ ақсулы кезең» дегенді білдіреді. Атап айтқанда, Құршым жотасында 
қорықтың шегіне домалақ, үшкір шыңды Тұрғауыз тауы кіреді, ол «құстың аузы» не-
месе «құстың тұмсығы» дегенді білідіреді. Өзге де атауы – «қызыл, алдыңғы немесе 
көрінетін (бұрыш)». Домалақтығына қарап тауды «Самаурын» деп атайды. Онда жыл 
бойы қарлар жатады, солтүстік жағынан мұздықтары бар.

Бұрындары Марқакөл шұңғымасының бай жануарлар әлемі соңғы жарты ғасырда 
айтарлықтай жұтаңдап қалды. Көбі, әсіресе, кәсіптік, адам қадағалап жүрген аңдар 
мен құстар тайқыды, олардың кейбіреуі сирек болып, тіпті жоғалып кетті. Қорықты 
ұйымдастырумен фаунаның түр құрамы аздап қайта қалпына келтіріліп жатыр. Жану-
арлар туған жерлеріне қайтып келуде. Алайда өзен өздігінен таулы төңіректің аса 
биіктігінде орналасқан. Қатты климаттық жағдайларымен онша бай емес. Омыртқа-
сыздар – оның қалқыма су организмдері шамамен 60 түрмен көрсетілген: олар: колов-
раткалар, ескекаяқтылар мен бұтақ мұртшалы шаяндар. Табиғи фаунасы, бентосы біраз 
бай – 160 түр бар. Олардың ішінде сүліктер, гаммарустар, біркүндіктер, жылғалықтар, 
хирономид балақұрттары, тендепедит пен басқалары.

Өзеннің басты құндылығы – балықтар. Онда төрт түрі мекендейді, олардың 
ішінде үшеуі оқшаулаудың ұзақ мерзімді геологиялық кезеңінде жаңа, еш жерде 
аталмаған эндемиялық нысандарды құрады. Бұл – майқан балық, немесе осы жерде 
оны атайтындай – ускуч, хариус, мөңке, сондай-ақ әдеттегі жалаңшың тыр. Ускуч – 
салыстырмалы түрде ірі, мықты балық, денесі – дөңгелектенген. Ең көп салмағы 5-8 
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килограмм, бұрындары 12 килограмға жететіндері де кездесетін. Оның қабыршығы 
күнде жарқын бояулармен ойнайды, жүзбеқанаттары да жарқыраған.

Сондай-ақ, қорықтың қосмекенді және бауырымен жорғалаушылар фаунасының 
құрамы жұпыны. Денесінің температурасы тұрақсыз болатын жануар ларға ылғалды, 
қысқы және суық жаз жағдайларында оңай емес. Бұл жерде тек 7 түрі ғана белгіленген: 
қалыпты улы сұр жылан, ылдым-жылдам, әрі тірідей туатын кесірткелер, жыландардың 
ішінен – сужылан, әдеттегі және жасыл құрбақалар мен бізтұмсық бақа.

Қорықтағы құстардың жалпы алғанда шамамен 250-і тіркелген. Олардың ішінде 
160 түрі ұя салады. Ұшып өту кезінде 60-тан астам түрі кездескен және тағы да 20-
дан аса түрін кездейсоқ ұшып келгендерге жатқызуға болады. Негізінен бұл түрлер – 
су қоймаларымен және орманмен байланысты. Суда жүзетіндерге және судың 
қасындағыларына тән – республиканың су қоймаларында сирек болып кеткен 
қаражемсалы маймақкөз. Көп жылғы ұя салуға ірі сұқыл үйрек – сұқыр үйрек, 
қызылмойын сұқыр мен қасқалдақ бейім. Өзенде ұя салып жатқан барылдауық, қоңыр 
үйрек, сарыайдар үйрек, италақаз, отүйрек, көгала үйрек пен айдарлы қара ала үйректер 
қалыпты жағдайда өмір сүреді. Таяздықтарда демалып жатқан немесе қоректеніп 
жатқан үйректер тобы, жеке жұптар – өзеннің қалыпты көрінісі.

Ұшып өту кезінде қиқылдақ-аққулар мен дөмтұмсық тұрпандар жиі болады, олар 
– Қызыл кітаптағы құстар.

Күршім жотасы, Ақсубас тауы
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Өзеннің су кеңдігіне қандай ауа-райында қарамасаң да, көзге міндетті түрде ірі 
шағалалар түседі. Топтасып және жекеден олар жағада демалады, азық іздеуге ұшады 
немесе ортасында тұрады. Ең көп санды – боз шағалалар немесе өгіз шағала, қара бас 
өгіз шағаланың саны аз – сирек, Қызыл кітапқа енген түрі. Қазақстандық Алтайда 
шалшықты жерлерге ұя салатын аса сирек – азиялық бекас бар. Мұнда оның шығыс-
сібір түрі таралу аймағының батыс шекарасының бөлігінен өтеді. Күндіз балшықшыларды 
кездестіру мүмкін емес, бірақ қас қарайған кезде немесе жауын-шашынды күні олар 
ауаны бағыттаушымен шығарылатын біртүрлі дірілдеген дыбыстармен толтырады. 

Қызыл кітапқа енгізілген қара дегелектер қалыпты жағдайда және санын одан әрі 
де көбейтуде. Дегелек орман жартастарындағы ғасырлық балқарағайлардың шыңдарына 
бұталардың үйінділеріне ұқсас ұяларымен орналасады. 

Жыртқыштардың ішінен қорықта қыран-бүркіттер, аққұйрық субүркіттер ұя сала-
ды. Олар ұяларын, ағаштың сынып қалған бастарын жиі пайдаланып, ағаштардың 
биігіне немесе бас діңінен жуан бүйір бұталары кеткен жерлерінеорналастырады.

Балық жейтіндердің арасында ерекше орын – балық жейтін қыран деп аталатын 
балықшы тұйғынға беріледі. Қыран жүзді ақ-қара «қанатты» құс – жоғары 
мамандандырылған ихтиофаг, керемет балық ұстаушы. Олжасын ерекше ұстайды: 
шағала немесе бізтұмсық шағала құсап, оны ауадан бақылап, қанаттарын жайып төменге 
түсіп, суға жиі басымен құлайды. Балықты тұмсығымен емес, қуатты тырнақты таба-
нымен ұстайды; оның тырнақтарында кетік бар, саусақтарында тайғанақ олжаны ұстап 
тұруға көмектесетін дөңес бар. Дөңестің сыртқы саусағы айналмалы, сондықтан құрбан 
екі жағынан тікенекті қысқашқа қысылып қалады.Ұяларын балқарағайларда биікке са-
лады. Алып папахасымен олар сындырылған ұштарына шір кигізеді. Бүгінгі күні қорық 
– жыртқыштың Қазақстанда және бұрынғы Кеңестің аумағында ұя салатын шағын 
жерлерінің бірі. Жақын күндерге дейін республиканың су қоймаларында балықшы 
тұйғынды ондатр шаруашылығының «зиянкесі» ретінде аңшылар жоя бастады. Енді ол 
Қызыл кітапқа енгізілді және Марқакөл қорығы осы түрдің аса елеулі популяциясымен 
мақтануға құқылы.

Балықшы тұйғын Ұядағы жамансары
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Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында осы аумақта ителгі-лашын ұя салған, ол 
өжет, шапшаң және сұлу жыртқыш ретінде дүниежүзілік атаққа ие болған құс, ол 
құрбанын аңдып келе жатқан уақытта жылдамдығын сағатына 300 км-ден аса асыруға 
қабілетті. 

Ұсақ сұңқарлардан жағалтай, күйкентай қалыпты жағдай. Қаршыға тұйғын мен 
қырғимен ұсынылған. Бұл жерде Қазақстанда алғашқы болып орнитолог Н. Березови-
ков бөктергінің ұясын тапты. Соңғы жылдары қорықта кезқұйрықтың саны елеулі түрде 
өсіп келеді.

Тауықтылардың ішінен әдетте қара құр, шіл, құр. 50-60 дарадан тұратын құрлардың 
үйірі аяздарда Ұрынхайқа ауылындағы орталық мекеннің аумағында тура қырау басқан 
қайыңдарда жиі отырады; сирек идиллия – адамның және құрдың үйі. Биік таулы 
бөлігінде тасты тундраларда алтай ұлары – Алтай-Саян таулы жүйесінің жергілікті 
түрі ұя салады. Ұлар Қызыл кітапқа енгізілген. Кей жерлерде тундралар мен альпілік 
жайылымдарда ақ және тундралы шіл кездеседі.

Қорықтың жапалақтары –өте сирек болып кеткен филин, орал ұзын құйрықты ірі 
жапалақ, құлақты жапалақ, маубастар мен жүнбалақ байғыз. Оңтүстік Алтайдың 
балқарағайлы орманында таралған қаршығареңді жапалақтың табылуы мүмкін.

Сирек және аз зерттелген түр ретінде сұр суықторғай араласқан орманның 
телімдерінде ұя салады. Қыстың күні кәдімгі және ұзын құйрықты немесе урагус, 
суықторғайлар, сондай-ақ алтай қайшыауыз-еловиктер пайда болады. Олардың 
ұрғашылары ақ-жасылдау, ал еркектері қызғылт. Самырсын ормандар мен шырша ор-
мандарында сирек кездесетін және аз зерттелген қызыл күрең қызылқұнақтар – 
таңғажайып, өте жасырын және жақсы әншілер ұя салады. Әсіресе, Алтайдағы осы 
сирек құстар Ресеймен шекарада орналасқан Қалмачиха арығының жоғары ағынының 
самырсын орманында және қыстауға маралдар, еліктер мен бірнеше құстар келетін 
жоғары Бұқтырманың төңіректегі тауларында болды, бұл жерде қызылбел отқұйрық 
торғай, Годлевский сары торғайлары мен басқалары қыстайды.

Алтайдың балқарағай тайгасына тән мекендеушісіретінде балқарағай торғайын 
есептеуге болады. Алтай мен Сібірдің балқарағай ормандары негізінен осы құспен 
«себілген»: ұрт қапшықтарын балқарағай жаңғақтарымен толтырып, құстар ашық 
далашыққа немесе таулы орманның биігіне ұшып кетеді, оларды көзі түскен жерге – 
мүктердің, тастардың астына итереді. Көктемде жаңғақтар өсіп шығып, жаңа ағаштарға 
бастама болады. Ғылыми және атақты әдебиетте балқарағай торғайлары жаңғақтардың 
қорын қысқа жинайды деп айтылады. Алайда біздің жеке бақылауымыз басқаны 
көрсетті: түйсікке бағынышты балқарағай торғайлары күзде олармен тамақ «қаптарын» 
толтырып, жаңғақтарды жинайды, тамақтарына кейде жүздеген жаңғақтар сыйып 
кетеді. Олар балқарағай жаңғақтарының пісу кезінде оларды отырғызумен ғана айна-
лысады. Балқарағай жаңғақтары желдің көмегімен ұшуға және аумақты басып алуға 
қабілетті емес: олардың не қанаттары, не парашюттері, не өзге де бейімделулері жоқ. 
Сондықтан, қазіргі кезде таралған Сібірдің, Алтайдың, Қиыр Шығыстың, Солтүстік 
Моңғолияның және Қытайдың кейбір солтүстік аудандарының балқарағай ормандары 
отырғызылған, бұл туралы автор сенімді. Оған балқарағай жаңғағының кәсібі жүріп 
жатқан жерді бәсекелес деп санамай, барлық «орман» адамзатынан ескерткіш қою ке-
рек.
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Соңғы онжылдықта қорықтың 
өзенінде алдында белгіленгендерден мы-
налар ұя салуды тоқтатты: қиқылдақ-аққу, 
қоңыр қаз, қырман күзетшісі, ақиық 
субүркіт, лашын, сутартар, ақбас-тырна. 
Бұрындары бұл жерде тіпті маңқақаз да 
ұя салды деген мәліметтер бар, ол қазіргі 
кезде Қазақстанда мүлдем жоғалып кет-
кен. 

Соңғы жылдары жаңа жерге 
орналастырудың нәтижесі ретінде атақты 
орнитолог Н.Н. Берёзовиковтың матери-
алдарына сәйкес мұнда торғай құстары 
қатарынан – әнші шымшық, сайрауық 
сарықас, көкқұйрық бұлбұл, кәдімгі 
шекілдек, алдында аталып өткен аққанат 
қайшыауыз немесе балқарағай қайшыауызы. 

Қорықта аңдардан қоңыр аюдың бо-
луы қалыпты. Тұрғындар алғашқы жыл-
дары оған жиі аңшылық жасайтын. 
Сондықтан кеш бойы тайганың иесі тура-
лы аңшылардың ертегілерін тыңдауға бо-
лады. Аю – аңшылық әңгімелер мен 
таңғажайып оқиғалардың басты қаһарманы.

Соңғы онжылдықта қорықтың 
аумағында бұлан пайда болды. Марал да 
қалыпты жағдай. Өткен ғасырдың 90-шы 
жылдардағы есебі бойынша қорықта 
олардың кемінде 150 дарасы бар. Егер 
қорықтың, сондай-ақ тұтас Алтайдың 
танымбелгісі, символы болып кеткен ускуч 
болмаса, оның символы –сұлу, әлді аң, 
мүйіздерінің мықты тәжімен марал болар 
еді. Осы жануардың мекендеу орындары 
үлпілдек және көркем субальпілік жайы-
лымдармен байланысты. Алтай шөптерінің 
емдік күші оның бұлшықетті денесі мен пантасына – маралдың жас мүйізіне шоғырланған. 
Оңтүстік Алтайда бірнеше марал жүргізу шаруашылықтары бар, олар жөнінде арнайы 
және өңірлік әдебиетте көп жазылған. Панттардан дәрілер – пантокрин жасайды, ол 
ондағы биологиялық белсенді заттектердің болуымен жоғары бағаланады.

 Жазда және күзде терең қардың түсуіне дейін маралдар Азу-Таудың солтүстік 
жартастарындағы қорықта жүреді. Қысқа қарай осы аумақта олардың кейбіреуі ғана 
қалады. Көп бөлігі еліктер мен тоқал бұғылармен бірге оңтүстік, қары аз жартастарға 
көшіп кетеді. Біздің бақылауымызша, олар қыстың күндері Қалмачиха арығының 

Сирек суреттер: Алтай-Саян 
тауларының жергілікті ұлары және 

алтай қызылқұнағының шөжесі
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ауданына қарай – Бұқтырманың жоғары 
ағынының оң жақтағы тармағына талпы-
нады. Мұнда олар жақсы қыздырылатын 
жартастарды қыс бойы мекендейді.

Жыртқыш аңдардан бұл жерде 
сілеусін мен түлкі мекендейді, сондай-ақ 
қасқыр да кіріп кетеді. Ормансыз таулар-
да дала сасықкүзені мен борсықтардың 
болуы қалыпты жағдай. Тайга орманда-
рында құны мен сарыкүзен; өзендердің 
алқаптары мен қорымдарында – ақкіс пен 
ақ тышқан тіршілік етеді. Кейде, бірақ бұл 
еңдікте қызыл қасқыр да кездеседі!

Өткен ғасырдың басында 1917 жылға 
қарай құртылған бұлғын алыс өткен жылдарға өзі туралы естелікті қалдырып кетті, ол 
Азу-Таудың солтүстік жағындағы шатқалдардың бірінің атауы – Бұлғын кілті. Қорықты 

Күзгі орман шетіндегі бұландар

Аю 
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ұйымдастырумен тайга бөлігінде бағалы 
үлпілдек аңның саны қайтадан қалпына 
келтіріліп жатыр. 

Қалжырдың қайнар көзіндегі өзеннің 
оңтүстік-батыс бұрышында және оның 
жоғарғы жағында өзен кәмшатының 
кемінде 5 жұбы мекендейді. Ол біздің 
кезімізде өте сирек болып кеткен және 
қорғалуға мұқтаж аң. Сонымен бірге сирек 
кездесетіндердің ішінен тас сусары – 
Қызыл кітапқа енгізілген қымбат терілі аң 
да кездеседі. 

Батыс Алтайда өз кезінде 
жерсіндірілген құндыз қорық өзенінің ала-
бына да орналасқан. Олар арықтар мен 
бұлақтарда жүреді. 1951 жылы бұл жерде 
ондатраның шағын партиясы шығарылды. 
Қазір қымбат терілі аң Қалжырдың қайнар 
көздерінде және Тихушка арығының 
сағасында кездеседі.

Жартасты үйінділердің арасында ап-
тап ыстықта Стрельцов сұр тышқаны өмір 
сүреді, оны сондай-ақ жалпақ басты сұр тышқан деп те атайды. Аңның көлемі 
алақоржын сияқты. Жартастарды мекендей отырып, шапшаң аңдар өздерінің үйлерін 
суықтан қорғау проблемасын ерекше шешеді. Тесіктер мен жырықтарды олар ең алды-
мен ұсақ тастармен бітеп, кейін өздерінің боғымен «бітеп», қою зәрмен суарады. 
Нәтижесінде тастарда қара майды еске салатын шайырлы үйінділер пайда болады. 
Ыстық күндері бұл үйінділер гомогендік қоспаны құрайды, оны тұрғындар өндіріп, 
әртүрлі аурулардан емдейтін, жоғары тиімділікті «тасдәрі» атауындағы құралды пай-
даланады. 

Тундраның тасты ұсақ ат жыныстарында, сондай-ақ жоғары орманның шегінде 
сүйкімді, сарғыштау, теңіз шошқасын еске 
салатын аң – алтай шиқылдағы тіршілік 
етеді. Олардың қоныстарына бара қалсаң 
болғаны, жан-жақтан үзік-үзік ысқырықтар 
естіледі. Мезгіл-мезгіл тастардың арасын-
да әңгүдік көрінуімен, көздері 
үлкенсүйкімді жүздері көрінеді. Аңдар 
асығыс жүгіріп келіп, қараңғы қорымдардың 
орына сүңгіп кетеді. Бұл нағыз еңбекқорлар: 
жаздан бастап өздеріне шөпті дайындап, 
кептіреді. Оларға бұлғындар аңшылық 
жасайды – шиқылдақ бар жерде, міндетті 
түрде «тайганың патшасы» да кездеседі.

Сарыкүзен – тайгалық жартқыш

Марал
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Қорықтың табиғи жағдайлары Оңтүстік Алтайдың бірегей жабайы мұрасымен таулы 
телімдерінің үлкен бөлігі сияқты, қазіргі кезде әлемдік ғылым қоғамдастығының наза-
рына ілікті. Осыған байланысты оны Қазақстанға іргелес – Ресейдің, Қытай мен 
Моңғолияның трансшекаралық күзет аумағына қосу бойынша дайындық жүргізілуде.

ӨЗЕН ТҰТҚЫНДАРЫ

Марқакөл өзенін ұзақ мерзімге оқшаулау өзге су қоймаларына қарағанда, онда 
балықтардың жаңа шағын түрлерінің пайда болуына алып келді. Оқшаулаудың милли-
он жылдары ішінде олар жүздерімен кішкене өзгерді және осы себептен оларды ихти-
ологтар шағын түрдегі деңгейде, төл шағын түрлер немесе жергілікті түрлер ретінде 
анықтады, өйткені өзге өзенде осындайлар жоқ. Нәтижесінде, Марқакөлдің өзі ғана 
тау жоталарының тұтқынында қалған жоқ, онымен қоса оның мекендеушілері де, мы-
салы, балықтары да Сібір мен Қазақстанның өзендерін мекендейтін өздеріне ұқсастардан 
алыста тұтқында өмір сүреді. Осы уақыт ішінде және өзге байырғы мекендеушілері 
– қарауыздар, мөңкелер, жалаңшың тырлар сондай-ақ кішкене өзгерді. 

Мысалға, Марқакөл ускучтары немесе арқан балық тұқымдастарынан майқан 
балықтар, олар брахимистакс латын атауын алған – Савинов майқан балығы, Марқакөлге 
қатысты болатын альпілік түрдегі өзен жағдайларында көптеген мыңжылдықтарда мы-
надай атауларға ие болды: оның арқа және анал қанаты қысқарды және керісінше, 
құрсақ қанаты артты. Өзен осыған қарап, «жереховое озеро» бұрынғы атауын алуы 
мүмкін. 

Майқан балықтың ең көп өлшемдері – 65 сантиметр, салмағы 5-тен 8 килограмға 
дейін. Алайда тиімсіз тұрақсыз кәсібі мен бұрында болғандай шектен тыс аулаудан, ірі 
балықтар көптеген жылдар бойы тіпті кездеспеген, ал ең ірілері бес жыл бойы 3 кило-
грамнан аспады. Балықшылар амур шабағын әкеліп, өзенге жібергеннен кейін ол соңғы 
жылдары өздігінен көбейе бастады және ускучті қоректендіреді, ол да өзінің саны мен 
салмағында шапшаң ұлғая бастады. Енді балықшылардың мәліметтері бойынша 
бұрынғыша 5-6 килограмдық салмаққа жететін ускуч даралары жиі кездесе бастады. 

Майқан балық терең сулы орындарда жүзеді. Түбіндегі жердің бояуына қарай ол 
ұқсас немесе құбылған түске боялады. Балықшылар мұны баяғыда байқаған және олар-
ды құмдақшөп, сарғылт, қара және басқаша атап жүр. Ускучтың мәңгілік ойнақшыған 
өзен суының бояуларынансұлулығы сөзсіз.Қарт еркегі шуақты күні фосфор жинақтаушы 
көгілдірмен тұтана түсіп, алтанданған және құлпырған реңктерге боялады, бір сөзбен 
айтқанда, барлық кемпірқосақ түстерімен құбылады. Кейде ол қабыршықпен емес, 
жылтыр, түрлі түстер мен реңктермен ойнап құбылатын металмен жабылған сияқты.

Мамырдың ортасынан абстап өзенде ұлы тарихи науқан басталады: төрт жастан 
асқан майқан балықтар барлық албырттыларда анық байқалған ежелгі түйсігімен 
көтеріліп, арықтармен биікке талпынып, уылдырық шашуға кетеді. Аса қиындықсыз 
олар тік бурындар мен долы табалдырықтармен қарқынды ағынды жеңеді. Оларға 
барлығы түк емес – сарқырамалар, қайраңдар, иірімдер... Біртұтас көлеңке тәрізді 
тығыз бара жатқан олардың үйірлері ағынды жеңіп, біресе түбіне шашылады, біресе 
қайтадан жүгірісіп келеді... балық кейде тығыз бара жатқаны соншалықты, оның 
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қарқынынан қайнап жатқан өзенге жылқы кіруге сескенеді. Бұл уақытта суға қолыңды 
кіргізіп, бірден майшабаққа толы бөшкеден сияқты ірі тепкіленген ускучты еркін ұстап 
алуға болады!

Марқакөлдегі басты балық перзентханасы Тополевка арығының саға маңы бөлігі 
болып табылады. Ол сондай-ақ, жергілікті ғана емес, келген браконьерлердің басты 
қарақшылық орны болды және болып қалады. «Балықшылардың» әрекеті әр жерде 
бірдей: балықтардың іштерін жарады, уылдырықты алып, өздерін лақтырып жібереді.

Осылайша, мамыр күндері жағаға келіп, жеңді түріп, қолыңды бұрқылдап жатқан 
суға кіргізіп, жылтыр, шымыр денені ұстап ал. Бірін ұстап алмасаң – екіншісі қолыңа 
келіп түседі. Бұл ертегі емес, біздің уақытта әлі де жаны бар шындық.

ТоРҒАУЫЗ – «ҚҰСТЫң ТҰМСЫҒЫ»

Оңтүстік Алтайдағы тундралық және жалаңшың белдеулер теңіз деңгейінен 2 500 
метр биіктікте орналасқан. Осы белдеудің ландшафтына шыңдар мен жоталардан 
шығып тұратын томсарған жартастар өте қалыпты. Олардың көлеңкесінде қар бүршіктері 
жатыр. Кейбіреулері тіп-тік құздар мен жартастармен салбырап тұр, итеріп қалсаң 
болғаны – олар өзінің ауырлық күшімен төменге сырғанап кетеді. Осындай қар 
бүршіктерін жоғарыда аталып кеткендей «салбырап тұрушылар» деп атайды.

Марқакөлдің шығыс жағынан Құршым жотасында әсіресе айқын, домаланған, 
үшкір шыңды тау – Торғауыз өзіне назар аудартады. Қазақ тілінен аударғанда «құстың 
аузы» немесе «тұмсығын» білдіреді. Оның басқа да атауы бар – «қызыл, алдыңғы, 

Майқан балық
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басты немесе көрнекі (бұрыш)». Шынымен, тау аңыз өзеннің алдыңғы бұрышында 
көтеріліп тұр. Оны домалақтығы мен орналасқан орнына қарай «Самовар» деп атайды. 

Торғауыз – тесіктерімен, жартасты жарлы қабырғасымен сүйір төбелі күмбез. 
Жыл бойы онда тіпті солтүстік жағынан шағын мұздықтан жасалғандар жатты. Алайда 
үшінші мыңжылдықтың басында Торғауызда жаз уақытында қар болмағандай – жы-
лыну басталды!Аталған шыңнан тамызда алқап пен шұңқырға қыс түсіп кетеді.

СҮйМЕйТІНДЕРІМІЗ ТУРАЛЫ

Қорықтың қосмекенді және ирелеңді фаунасы жұпыны. Бұл ең алдыментөмендігібасым 
температуралармен, қатты климаттық жағдайлармен қыста ғана емес, сонымен қатар 
жазғы кездегі жиі суықтармен де түсіндіріледі. Бұл біздің республикадағы ең салқын 
аудан. Сондықтан денесінің тұрақсыз температурасымен жануарларға қысқа және 
салқын жаздың жағдайларында тіршілік ету оңай емес. П.М. Головачёвтың альпілік 
жайылымдардың үлгісінде биік таулардың климаттықжағдайларының ерекшеліктерін 
растайтын сипаттамасын келтірейін: «Осындай биіктіктегі алтай таулы гүлдері осы 
төңіректің қатты климатымен күресудің ерекше құралын тапты: олар өте ұсақ, мамықпен 
жабылған, түнде өздерінің жапырақтарын орайды. Жаздың ортасында түсетін қар бұл 
гүлдерді зиян келтірмей, толтырады. Қар ерігеннен кейін олар бұрынғыдай гүлдеуін 
жалғастырады; оларға өзінің гүлдеуі мен гүлдің тостағанында жиналып қалған суға ай-
налатын мұз кесіктерін қоршауға кедергі келтірмейді».

Ұрынқай ауылы: Торғауыз немесе Самауыр тауының көрінісі
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Сондықтан, тек қана күнмен жақсы қыздырылатын жартастарда әдеттегі улы сұр 
жылан мен секіргіш кесірткені, суда – сужылан мен көк құр бақа кездестіруге болады. 
Ылғалды, шалшықты орындарда біз тұмсық бақа қалыпты. Осы өлкенің, қорықтың 
жануарларының барлық тізімі, міне, осы.

АМУРСАНА ЕСКІ ҚАЛАШЫҒЫН ІЗДЕУДЕ

Алматы номадтардың мәдение мұрасы институтының экспедициясымен бірге орта 
ғасырлық қалашық Амурсананы іздестіруге қатысу бақыты бұйырды, ол қалашық ХVIII 
ғасырдың ортасында Оңтүстік Алтайдың таулы бөлігінің шегінде салынған. 
П.А. Словцовтың материалдарынан осы бағыт туралы кейбір мәліметтерді келтіре кет-
сем: «Есіл желісі енді ғана салынып біткенде өзара тартыс пен өлтірушілік ретінде 
Қалдан-Сереннің мұрагерлері арасында 10 жыл тартыс жалғасуда, Жоңғарияның 
тағдырын өзгенің қолына берді және 1755 жылдыңбасында Қытай әскері Амурсананың 
авангардымен Ойрат хандығын 4 дара басқаруға бөлу үшін барды, Амурсана оны 
болжамаған. 1756 жылы Қытай әскербасшылары істі бітті деп есептеді, Амурсана олар-
дан бөлініп, өзінің жалынды ойын іскер асыру үшін Богдаханды оқыстығымен жаңа 
әскерді жіберуге мәжбүрледі, ол 1757 жылы компаниясын ашты». Оқиғаның кейінгі 
дамуын алдын ала көріп, Оренбург губернаторы Неплюев 1756 жылы Зайсан өзеніне 
дейінгі жерді басып алу ниетімен осы жерлерді сипаттау және мұнда қорған салу 
мақсатында экспедиция жібереді. Алайда «тым кеш болды. Жоңғария өртке оранды 
және Сібірге тығылған Қалмақтар өзінің апаттарын жоқтайды...». Қорғандар мен алдағы 
бекіністер қытай соттарын тоқтата алмады, сонда шатқалдар арқылы Өскеменнен 
Бұқтырма өзеніне дейін Ертісте жоғарыда қорғау сызығын нығайту шешімі қабылданды.

Құпия алқапқа апаратын жолда Сорвеновжотасының аласа, шағын орманды кесіп 
өтуге тура келді, ол ойыс тағамен шығысынан Марқакөлді шектейді. Мұнда суларын 
Қара-Қабуға таситын ең сұлу арықтардың бірі – Сор-венок немесе Жаман-Қаба 
орналасқан. Ағаш тасу жолы кең және тар алқаптармен, Успенка – жаңбырлы алқабының 
артынан бірден басталатын селдір және тұтас балқарағайлы орманмен шектеулі аласа 
далалы шағын ормандармен өтеді. Жол тартқыштардың дөңгелектерімен бүтіндей 
бөлінген бұралаң, мемлекеттік шекараға қарай ағаш тасу қара жолымен алып кетеді. 
Алғашқы асумен тасты жоталарымен, балқарағай ормандарымен, паналар мен 
алқаптарымен таңғажайып таулы қиырлар ашылды, олардың артында аласа, көкшіл 
мұнармен созылған жоталар көтеріліп тұрды. Орман шетінің айналасындағы және 
селдір балқарағайлар арасында күреңоттың алқызыл-ақшыл-ақшыл көк түс гүлдері на-
зар аудартты. Жұмсақ жартастар мен шағын өзеншелерді өтіп, біз Сарлытан (теңіз 
деңгейінен 1600-1750 м) жотасының аласа тау сілемдерінің асуына келдік. Қиырда 
өзге, аса биік, тасты – Үшкүрмыңкер (2776 м) жотасы көрініп тұр. Мұнар мен мезгіл-
мезгіл келе жатқан жеңіл бұлттардың арқасында сұр қорымдар мен бұрышты жарта-
сты, шатқалды шыңдар ашыла түсті.  

Алайда алқаптың координаттарға сәйкес қорғандары сынықтарының болуы 
қызықты көрінді. Алқап аласа таулармен қоршалған, сәл шалшықтанған, ормансыз, жас 
жайылымды өсімдіктермен өсіп кеткен, шекарасының біркелкі теңдей тараптары бар, 
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Сарлытаң жотасы жанындағы тау арасындағы шалшықтанған алқаптар 

Сорвенок, немесе Жаман Қаба өзені
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шамамен бесеуі бес километрге. Оның ортасында аса мөлдір иірімді өзенше арнасының 
1-1,5 метрге соғылған тік бұрылысында шағын иірімдерімен ағып жатты. Тұтас алқапта 
жасыл шөмелелермен гүлдердің сарғылт шамымен безендірілген курил шайлары 
көтеріліп тұр. Таңғажайып, бірақ «салқын» алқаптың арасында географиялық картаның 
барлық көрсеткіштері бойынша ежелгі қорғанның қалдықтары болуы керекті. Алайда 
біз оны таппадық: ешбір іздері табылмады. Жалғыз шопанның киіз үйіғана болды, 
бізді қазақша шәймен қонақ қылды. Гранитті жартастардың бетіне шығып тұрған 
балқарағай ормандарымен өсіп кеткен таулы жартастардың бірінде аңның өзге қоныстану 
орындарынан оқшауланған суырлар отбасы өмір сүрді, олар үшін тайга мен тал, 
көктеректің өсіп кеткен алқаптары қызық болып көрінді. Ашық дала кеңістіктерін 

қалайтын жирен-қоңыр кеміргіштер үйінділердің арасында отырғанын және олардың 
бастарының үстінде және айналасында жұқа селдір балқарағайлардың нәзік көгімен 
орман тұрғанын көру қызық екен.

СҰЛУЛЫҚТАН ҚАШҚАН

Қалжыр, тек,жалғыз ол ғана, аты аңызға айналған өзеннен ағады. Марқакөлдің 
сұлулығынан көңілі қалғандай, ұрысып қалғандай оның айналасы қашып кетуге бел 
байлайды және – таулы тостағанның батыс бұрышы олардың қоштасу орны болды. 
Қалжыр бұл жерде енсіз ежелгі арнасына сүңгіп кетеді және шумен,оның жолында 
тұрғандардың әрқайсысының мойнын бұрап алу қаупімен, тік жартасты өткелге түседі. 

Оңтүстік Алтайдың таулы жайылымдарындағы шопан үйі
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Оның долы сулары табалдырығы арқылы күш жинап, секіреді, өзеннің жолын бөгейтін 
құлап қалған жартастардың енсіз тік қабырғалары мен дәліздерінде жүгіреді. Кей жер-
лерде тұзаққа түсіп қалған аң тәрізді құтырғандығы мен торығуында ол өзінің шуымен 
шатқалды толтырып, жартастарға үздіксіз соғылады. Алайда, оны еркіндікке сүйрейтін 
ұлы күш: ызалы Қалжыр інжудің бүркін тамшыларымен түкіреді, көпіршікті көбікпен 
қайнайды және күмістей шаңмен қалжыр панасын толтырады. Күннің көзі оның қараңғы 
дәліздеріне кіретін және табалдырығы кездесетін жерде оның сулары атылып, ұшпа 
кемпірқосақтарды тудыра отырып, шаңдайды.

Жарық тұрғанда қарт шал ұрысып тұр, тауларды тастап кетуге және зайсан 
маңының жазықтарына шығуға асықты. Ақыры, шатқалды тастап, жеңіс сылдырымен 
биік жайылымдық шөптермен – ондаған километрге созылған қияқпен, шимен үлпілдек, 

өсіп кеткен терек пен талдармен күткен жазықтарына босанып шығады, ол дала мен 
шөлдің айналасына келеді. Бұл жерде өзен – тасты, жақсы қыздырылатын арнамен 
ағады.Енді, жайдары, тулаған ол Зайсанның жазықтары арқылы Қара Ертіске шығады 
және өзге – бейбіт, тыныш, бұрынғы ашушаңдығынсыз, жасыл жағалардың, суармалы 
шабындықтардың арасында және ақыры, сусыз, қапырықтан жирен тартып қалған, 
тұздан ағарған жазықта аса жалқаулықпен ағады.ХVII ғасырда (1697 ж.) жоңғар 
көшпелілерінің ханы Алдан Бошоқту салған ғибадатхана болған төңіректі айналып өтеді.
Аумақта ауданды шамамен 500х600 метрге қоршайтын қимада 3х3,5 метрдегі 
кедергілеу жер дуалы сақталып қалған. Дуалдардың қоршалған бұрыштары біздің 
күнімізге дейін кей жерлерде сақталып қалған қам кірпіштерден қаланған. Бұрынғы 

Қалжыр өзенінің шоңғал тастары және ортаңғы ағысы
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қоныстың ішінде және жанында, бұрынғы арықтардың және шамасы, шағын ішкі су 
қоймаларының сайлары көрініп тұр. Бұрынғы арықтарды бойлай дуалдардың сыртында 
шидің, сондай-ақ, қарағай мен талдың аралшық қопаларымен басымдылығымен биік 
шөптер көтеріліп тұрды. Негізінен аумағы биік, қатты шөптермен, шимен, қызылмиямен, 
құрағымен, қияқпен және әртүрлі өзгелерімен өсіп кеткен, олардың арасынан өту оңай 
емес. Жақында бұл жерде балшық черпактың сынықтары мен тотыққан металдың 
қалдықтары табылды.

Алқаптық тоғайларда және Қалжыр өзгермейтін аумақты кесіп өтетін жайылым-
дарда ретсіз шоқ терек пен талдар өсіп тұр, олардың арасында шағын ескі арналар 
кездеседі. Олардың көп бөлігі жаздың екінші жартысында құрғап қалуда. Алайда, 
Қалжыр алқабының жайылымында мал жаю мен шөптер үшін аса қолайлы. Тоғайларда 
жабайы қабандар, еліктер мен түлкілер жүреді. Құстардың ішінен ұсақ жыртқыштар 
– күйкентай мен жағалтайлар, сондай-ақ жарқын тропикалық бояулы көк қарғалар мен 
алтынданған боздақтар ұя салады, олардың болуы Орталық Азияның – Түркіменстанның, 
Өзбекстан мен Қарақалпақстанның шөлейт алқаптарын еске түсіреді. Құстар сеуіп 
қойылған дуалдар мен қабырғалардың іргетасына дейін бұзылған қалдықтарының ала-
са жарларына апан-ұялар салады. Суармалы шабындықтарда жазықтардың күнмен 
үйітілген суаттарына ұшып келетін тырналар жүреді. Кейде балықшылықпен айналысып 
жатқан қара дегелектерді көруге болады.Анда-санда судың үстіндегі ағаштарда 
бұталардың шетіне қара басты құрқылтайдың асылған алмұрт тәрізді ұялары кездеседі. 
Өзеннің алқабында отыз жыл бұрын шығарылған Кендірлік қырғауылдар Қара Ертіске 
дейін орналасқан. Олар осы жерге алғашқы рет 2008 жылы олардың көрмесін қарсы 
алғанда келді. Осылайша, біздің облыстағы жетісу шошқасы қырғауылдарының таралу 
аймағы үзік-үзік буынымен Кендірлік алқабын, Қара Ертістің алқабын, Зайсан 
шатқалының шегіндегі Қалжыр алқабының және Ақжар аудан орталығынан жақында 
орналасқан Шілікті алқабы мен Сеңгір шатқалын кесіп өтетін Қандысу арығының 
алқабын қамтиды.

Қалжыр үлпілдек, биік шөпті алқаптардың айналасында Құршым жотасының 
құрғақ тау алдында орналасқан Черняевка ауылын жол бойында сумен қамтамасыз 
етіп, Ертістегі ескі теректердің панасына оңтүстікке қарай талпынады; шабындық жай-
ылымдар мен даланы суарады; малға суат болып қызмет етеді; әрқашан жолаушының 
шөлін қандырады, аң мен құстарға көлеңке мен су береді. Ақыры, ондаған километрді 
артта қалдырып, ол Қара Ертіске қосылып, сіңіп кетеді және мүмкін, Алтайдағы сұлу 
Марқакөл өзенін тастап кеткенін есіне түсірмес, Ертіске қалай келгенін, қайда және не 
үшін оның мөлдір сулары талпынғанын білмес.

«АНТАРКТИДА СЫНЫҒЫ»

Облыстың климаттық жағдайларының, әсіресе, оның таулы бөлігінің ерекшеліктерін 
зерттей отырып, метеорологтар біздің өлкені ойнап «Антрактиданың сынығы» деп 
атайды. Ауа температурасы 50 градустан төмен түскендегі аяздар, қуатты екі метрлік 
қарлар, Еуразияның тіпті өзге бөліктерімен салыстырғанда қатты әсер қалдырады. 
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Мысалы, Холзун жотасының батыс, ық бетіндегі жартастарындағы қар 
жамылғысының биіктігі әртүрлі жылдары 6-8 метрге дейін жетеді, ал Хамир 
шыңдарындағы қар көшкіндері – Алтайдың Қазақстан бөлігі аумағындағы аса қаттысы. 
Қысқа жиналып қалған қардың жалпы салмағы ондаған миллион тоннаға жетуі мүмкін 
және көшкіндердің түсу уақыты өте қауіпті.

Таулы жартастарына, алқаптарға қалдырылған осындай түсулерден кейінгі іздер 
әсер береді: кейде орманның қуатты қорымдарын танытатын көріністер кездеседі. 
Тіпті, кесе-көлденең енінде көп құлашты ескі балқарағайлар мен сағызқарағайлардың 
діңдері ұстарамен сабақтар ретінде кесіледі, оңай, әрі немқұрайлылықпен таулы 
арықтардың шатқалдары бойынша үйіндіге шашылып, құлайды. Жиі түсіп қалу 
жолдарындағы алып қойтастар мүжілген немесе мұз кәмпиттер тәрізді сорылған болып 
көрінеді. Алайда бірнеше жылдан кейін көшкіндердің түсу жолында әдеттегідей, жас 
орман көтеріледі. Осы ормандардың тіршілігін болжап болмайсын: ол онжылдықтардан 
кейін, мүмкін, ғасырлардан кейін болатын кезекті апатқа дейін созылады. Көшкіндердің 
түсуін қоздыратын көп қарлы қыста орманды жартастар қайтадан жалаңаштанады 
және барлығы қайтадан басталады. Соңғы онжылдықта, мүлдем әдеттегі емес –қары 
аз және өткен ғасырдың 50-70-ші жылдарымен салыстырғанда жылы қыс мезгілдері 
байқалуда, ол кездері ауа температурасы 50-ден және тау алдындағы белдеудегі, атап 
айтқанда Өскемендегі ауа температурасынан төмен түсетін. Климаттың ауа 
температурасының артуы жағына қарай айтарлықтай өзгерістерін ғалымдар бақылайды, 
жер шарындағы жаһандық жылыну туралы әңгімеге негіз береді. 

Біздің Оңтүстік Алтай бойынша саяхатымызды тастай отырып, қайтадан атақты 
ғалым-саяхатшы, алтайтанушы В.В. Сапожниковтың сөзін келтіремін, ол Алтайдың 
солтүстік тау алдының сыртында болғанда былай деп жазды: «...Соңғы жазықтардың 
арасында кенеттен өсіп жатқан аласа гранитті жартастарға, бұл жерге шығыстан келген 
мына әлсіреген толқындардың соңғы ирекшелеріне бірнеше рет қарауға болады, кейін 
мәңгілік тегіс жазықтың тұрмысы арасында жүк арбасының бұрышына тығылып, қарлы 
далалар мен жалаңаштанған жартастарда, көгілдір мұзды жарықтарда және сарғалдақтың 
алтынданған жапырақтарында ірі штрихтарымен өткеннің үлкен ертегісі жазылған Қатун 
ақуыздарының мықты көріністерін еске түсіреді».
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ойЛАНУ САҒАТЫНДА

Ұлының зиратының үстіндегіанадай, 
Тілемдеулі егістіктің үстінде 
Балшықты жылап отыр...

Солтүстіктегі Алтай жоталары мен Сауыр тауларының, оңтүстігінде Маңырақ мен 
Тарбағатай арасындағы бұл алып жер, күннің астында қыздырылған табада балшық пен 

құймақ құмда араластырылған тәрізді төгіліп қалды. Оның батысында Қалба жотасының 
тау сілемдері шектейді.Бұл жан-жақтан бекітілген кеңістік – Зайсан шұңқыры немесе 
шұңғымасы, оған іргелес аумақтардың осындай шөл мен шөлейттерінен салыстырмалы 
оқшаулауда өзінің тарихи мазмұны мен шоғырлануы тән.

Шұңғыма сондай үлкен, ол бірден шалқарлануымен, ерекше жабайылығымен, толық 
елсіздігімен таңғалдырады. Құршым тауларынан оңтүстікте сол біресе тегіс, біресе 

Зайсан қазаншұңқырының жалпы көрінісі (көктем)
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толқынды домалақ қырлармен жирен шұңғыма төселген. Оның бос кеңістігінен ұйықтап 
жатқан жердің мызғымас тыныштығын сезінуге болады. Көгілдір мұнар әрдайым кең 
қиырларды төсейді, олардың үстінде еркіндік желдері мен аспанның бұлтсыз үлкен 
бөлігінің шексіз кеңдігі ойнақ салады. Мұның барлығы табалдырықтан оның солтүстік 
бөлігінде иесіз қалу мен жалғыздықты қатты сезінуді тудырады.Бұл жерде шөлді, сусыз 
және тіпті әрқашан өртеп жіберілген өсімдіктердің жансыз сұрлануы және сарғыштығы, 
елсіздікжәне айналада – табиғи тазалық пен жинақылық, жүздеген километрде артық 
ештеңе жоқ. Тек көктемде ғана немесе аса жаңбырлы жылдары шұңқыр – танымастай! 
Ол жарқын экзотикалық бояуларымен шексіз гүлденген қиырға айналады. Шөптер бел-
деуге көтеріледі, осындай уақытта көз алдыңда әдеттегі орталық-азиялық шөл жайылып 
жатады деген ойға келмейді. 

Әдетте шұңқыр бірқалыпты және жалықтырғыш. Кетіп бара жатқанда көз алдымда 
алып жер төселген, оның үстінде қиыр нығыздалған ауамен көгілдірге дейін тұманданған; 
өзендерге жақын киырдағы белестерде қызыл балшықтар көтеріліп тұр; мезгіл-мезгіл 
көкшіл жусанның, жирен тартқан мүйізжемістің қара тартқан дақтары – су жырып кет-
кен кескіндерменалыстағы тегіс шоқылар жүзіп барады.Өзенге дейін – ондаған кило-
метр. Жол жебе тәрізді – тура, кенеттен неге екені белгісіз – машинаның артынан 
үлпілдек жирен құйрықты тастай отырып, ирелеңдейді. Зайсан жарқылының пайда бо-

луы кезінде ескі досыңмен кездесуді күткендегідей көңіл-күй бірден өзгереді. 
Зайсанның жері–өткеннің уақыты туралы әуен немесе дастан тәрізді. Осы өлкелерде 

қанша рет болғанымен, оның таңғажайыптығына жете алмайсың. Осы қиырды қиып 
өтсең болғаны – тұтас шұңқырды танисың. Алайда көптеген жылдардағы саяхаттанкейін 
оның құбылмалылығы мен әртүрлілігіне, түсініксіз екендігіне иланасың. Осы жерге өткен 
мен қазіргінің зерттеушілері мен арманшылдары көп уақыты мен еңбектерін арнағаны 

Күршім жотасынан қарағандағы Зайсан қазаншұңқыры
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кездейсоқ емес. Тіпті, бүгінде Қытаймен көршілес біздің өлке құпия, соңына дейін 
түсініксіз, сөз бен дарынның күшімен әлсіз шырқалған болып қалады.

Зайсан – аңыз-өзен және асыраушы-өзен: бұл жөнінде оның бұрынғы атаулары 
куәландырады. Геологтар өзенді контингенттің барлық өзендері арасындағы ақсақалыдеп 
атайды. Осы ежелгі жерде Қазақстанның, Моңғолия мен Қытайдың өзгешөл аумақтарынан 
оқшаулау жатқан өзінің қалыптасқан өсімдіктері мен жануарлары бар, оларды жергілікті 
түрлер деп атау дұрыс.Өсімдіктерге зайсан лақсасы, бауырымен жорғалаушыларға – за-
йсан батбаты, сүтқоректілерге – Пржевальский қалтауызы жатады.

Адамның келуімен Зайсан маңының табиғаты үш күрделі соққыны басынан өткерді. 
Алдыңғы жүзжылдықта екі аяқты келімсек келіп жабайы екі өркешті түйелерді – 
хавтағайларды, Пржевальский жылқыларын, құландарды, қарақұрықтарды, сайғақтарды, 
жолбарыстарды, кәмшаттар мен осы жердің өзге мекендеушілерін құртты. Келесі соққы 
Ертісте Бұқтырма бөгеті салынғанда және өзендегі су, Қара Ертістің атырабын басып, 6 
метрге дейін көтерілген кездегі ХХ ғасырдың ортасына келді.Нәтижесінде өзен бұрынғы 
жағаларымен Бұқтырма су қоймасының көтерілген тасуына «батып кетті». Үшіншісі, 
қатерлі сияқты, соққы енді ғана басталды. Мүмкін, мыңжылдықты айтпағанда, жаңа 
жүзжылдықтың ортасына қарай өлке түпкілікті игеріледі және өнеркәсіптік жерге айнала-
ды, сондай-ақ, бұл халық санының артуымен емес, сондай-ақ алдағы көмірді, жаңғыш 
тақтасты, мұнай мен газды өндірумен байланысты.Кезектегі басты трагедия – Қара 
Ертіс қытай тарапындағы судың каналдары, өзгеге бұрып жіберіліп отыр, ол Ертістегі су 
деңгейінің төмендеуін және Зайсан маңы тағдырының табиғатына деген қаһардың өзге 

Жыңғыл қопасы
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де жағымсыз салдарын тудырады: Қара Ертістегі ежелгі кішкене тоғайлар жоғалады 
(олар әлдеқашан кесіліп жатыр), ежелгі ескі арналары мен тармақтары құрғап қалады, 
олармен қоса көптеген өсімдіктер мен жануарлардан да айырыламыз...

ЗАйСАН МАңЫ

Орталық Азиядағы солтүстік ендіктің 47 гр., мен 49 гр., мен шығыс ұзақтығының 
51-56 гр., арасында орналасқан Зайсан шұңғымасы немесе шұңқырының ауданы оны 

Оңтүстік Зайсан маңы
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оңтүстіктегі таулармен шектеуші шамамен 50000 шаршы км. Таулардың арасында 
орналасқан: солтүстігінде – Оңтүстік Алтай мен Қалба жоталарымен, оңтүстігінде 
– Тарбағатай мен Сауыр жоталарымен, батысында – ол біртіндеп Қазақстандық 
ұсақ шоқылардың иректі бөлігіне ауысады. Оның шығыс шекарасы Қазақстан мен 
Қытай арасындағы мемлекеттік шекарамен шектеледі. Алтай мен Сауыр тауларының 
арасында жасалған Қытай аумағына кететін кең «географиялық» дәлізбен ол – 
шығысқа қарай ашылады. Батыстан шығысқа қарай ұзақтығы 140-150 км, ені кезінде 
шамамен 300 км-ға жетеді.

Маңырақ тауынан қазаншұңқырға құятын Үйдене өзені

Қазаншұңқырдың солүстік бөлігіндегі шөлді аумақтар (Қызыл кітап, 
қарабауыр бұлдырықтар)
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Орталық шұңқырда тұщы сулы Зайсан көлі орналасқан. Оған шығыстан ендік 
бағытта ағатын Қара Ертіс Сауыр-Тарбағатай мен Алтай таулы жүйелері арасындағы 
«географиялық қақпалардың» шөлдерін кесіп, құяды. Оның батыс бөлігінде Ақ Ертіс 
немесе әдеттегі Ертіс ағады.

Оң жағасында шұңғыманың аумағында өзенге Алтай тауларынан ағатын, 
шұңғыманы шығысынан шектеуші – Қаба, сондай-ақ, Белезек, Алқабек пен Қалжыр 
өзендері де құяды. Оңтүстік Зайсан маңында оған Сауыр тауларынанКендірлік, 
Маңырақ жотасынан – Үйдене, Қызыл-қайың, Еспе, Шорға өзендері құяды. 

Көктемгі Оңтүстік Зайсан маңы

Қазаншұңқырдың оңтүстік бөлігіндегі тартылып бара жатқан Еспе және 
Шорға өзендерінің арналары 
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Көктемде олар топан суды көрсетеді, бірақ жаздың ортасынан бастап, олардың 
үлкен бөлігі тік жағаларымен кең тасты арналардың арасына өтіп кететін шайылған 
лайлы және тасты саяз жерлерінің көптеген шұңғымаларымен әрең көрінетін бұлақтарға 
айнала отырып, құрғап қалады.

Шұңғыманың батыс бөлігінде Жоғарғы Ертістің алабына қатысты өзендер – 
Құршым, оған Құлужын тармағымен құятын Буконь болып табылады. Шұңғыма 
алапты білдіреді, оған жергілікті су ағындары, оны қоршап тұрған тау алды мен жо-
талардан орталыққа қарай шығып кетумен шөгінді топырақты құрай отырып, топырақ 
материалын бұзып жатыр. Су желілер көкжиектен биікте орналасқан жерлерде 
топырақты сілтісіздендіруге мүмкіндік береді. Олар тұздарын аса төмен орындарға 
жинайды, бұл ретте уақытша су қоймалары пайда болады, әсіресе қардың еруінен 
және ағыл-тегіл жауын-шашыннан кейін, жазда олардың құрғауымен шұңғымаға тән 
сортаң мен тақыр жерлер пайда болады. 

Шұңғымаға жақын таулардың негізінде, сондай-ақ, орталыққа қарай бағытта 
олардан сырғанап кеткен, байырғы жынысты бұзу нәтижесінде пайда болған тастар 
мен кесектердің үйінділері анық байқалады. Таулардан қашықтау бойынша жуып 
тазаланған материал ұсағырақ бола бастайды және балшық пен құммен араласады.

ӨТКЕНДІ ЕСКЕ АЛУ

Зайсан шұңғымасын автокөлікте бір немесе екі күн ішінде айналып өтуге болады. 
Салт аттыларға қашықтығы ауыр болады, жаяу жүргіншіге – азап. Шөлде күн мен 
қапырықпен шарпысқан желдер қынжылтады. Алғашқыда таңырқау, тіпті тәнті болу 

Солтүстік Зайсан маңы (жаз)
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сезімін тудыратын сағымдар, кейін түпкілікті түңілу келеді. Өзеннің жағасына жетіп, 
кейде түсінуде қиын – не өзен шөлдің жүгірісін тоқтатты, не шөл оны тірі жүрек ретінде 
өзінің ыстық алақанында ұстап тұр ма?

Шұңғыманың жазықтары – күннің жіптерінен тоқылған шығыс кілемі сияқты. 
Әсіресе, ол мамыр айында көріктене түседі және бұл бояулар маусымның басына дейін 
сақталады. Осы айдың ортасынан бастап олар солғын тартып, шұңғыма Орталық Азияға 
тән күйдірілген шөптерден жабырқаңқы өрнекке оранады. Жаздың ортасынан күзге дейін 
бұл жерде құрғақшылық кезеңде қиырдағы күнгей контингентке тән «африкалық» бояу-
лар басым болады – жирен, сарғылт-қоңыр, қуқыл сары, кептірілген және күйдірілген 
балшықтардың түсі одан әрі ағара түседі.Көгілдір түске боялғандайшөл жазықтарының 
үстінде тап-таза, серпімді желдермен соғатын ауа тұр. Бұл жердің көріктілігі – оның 
аңызға айналған уақыттардан бері қолға ұсталмаған болып қалуында. Оның мөлдір қиыры 
- төбешіктер мен кішкене төбелермен, сағымның елестерімен қоныстанған үнсіз, 
тыныштықта батып жатқан, ақшыл көк-көкшіл таулардың контурымен қоршалған нағыз 
Ойкүмен. Шұңғыманың үстінде сұр тыныштық айналып жүргендей; желде еңселі ақ 
сасыр бұталарының, көкшіл сұр жусан мен сұрғылт мүйізжеміспен араласқан сабалақ 
жүнді ши мен түлкіқұйрықтардың айрауықтарының шұбар және жирен сарафандары 
желбіреп тұрды. Кей жерлерде ақ шеңгелдің қопалары немесе жыңғылдың сирек бұталары 
пайда болады.

Мұндағы барлығы ғасырлар бойы еңсерілмейтін гипнозды ұйқымен тырп еткізбейді. 
Жер өткеннің естеліктеріне толы– шоқ пальмалар мен араукария мен беймәлім 
өсімдіктермен өсіп кеткен қиырдың, алып жыландар мен тасбақалармен жыбырлаған 
шалшықтардың тропикалық киімі, әдеттен тыс жайылып жүрген жануарлардың жылы 
шығанақтары билік жүргізген уақытыіспетті. Сол кездегі сұрғылт уақыттардан жер – 
жылы жаңбырдың астында аязды қыстарды көрмей, хош иіске бөленді. Біресе шұңғыманың 

Күршім жотасының оңтүстік баурайы



628 Щербаков Б.В.

балғындығы мен өткеннің ежелгі деп аталатын балғындығы болды. Алайда айдың астын-
да барлығы құбылмалы: судың жайылуы мен шалшықтар шегінді және құрғап қалды, 
тропикалық өсімдіктердің әдемілігі жоғалды, шұңғымаға сортаңдар, гүлденген шалшықтар 
мен ұсақ малта тастардың жұрнақтарын тастап, аяусыз күн мен желдермен, құрғақшылық 
және салқын ауар-райы келді.

Зайсан шұңғымасының кілем өрнегінің қиялын көру үшін құс болып оның үстіне 
көтерілу керек – сол кезде көзге өзеннің солтүстігі мен оңтүстігінен гүлді шалшықтардың 
таңғажайып отқызыл күйіктасы ашылады. Жарқын аралшықтармен боялған шалшықтар 
Оңтүстік Зайсан маңының – Сайқан, Саура, Маңырақ пен Тарбағатай жоталарының тау 
етектерінің ежелгі түкпірлерінен жүзіп келгендей; орталықтағы солтүстік жағында және 
өзеннің өзінде – шалшықтар: Керші, Қиын-Керіш, Ашу-Тас, Шакелмес, Жуан-Қара, 
Қабырға-Керіш туралы да осылай атйтуға болады. Мұның барлығы су алабы жүйесінің 
іздері. Аталып өткен жерлердің арасында көбі құрғап қалған тұзды және ащы-тұзды 
«өзендер», тұздық дақтарымен төмендеулер бар. Қар ерігеннен және ерте келген 
жаңбырлардан кейін тек көктемнен бастап айналада сулардың арқасында алып шалшықтар 
пайда болады. Шұңғыма бұл уақытта жауыз бола бастайды: жүріп өту мүмкін емес. 
Жазда тас тәрізді қатты болған балшықтардағы жолдар ұсақ, адам сенгісіз батпақты, 
өзінше – қауіпті болып табылады. Алайда жаздың су тұрған ортасынан бастап қайтадан 
тақыршақтың әртүрлі «түстерінің» ақтығымен жарқырайды. Тұз байланатын дақтарда 
ащышөптер мен сортаңдар – өзін рапа мен табиғи тұздықпен улауға төзімді өсімдіктер 
гүлзарлармен қызарып, көгереді. Олардың кейбіреулері ащышөптер тәрізді тұздың артуы-
нан құтыла алатындығымен таңғалдырады: олардың ақырғы буынында сіңірілген артық тұз 
жиналып қалады, кейін тұзбен тықпаланған буын оңай түсіп қалады.

Бүгінде айбынды екі өркешті түйелер, өте сақ және асау Прежевальский жылқылары, 
еркіндікті сүйетін құландар, дөңтұмсық ақбөкен-антилопалар мен жел тәрізді шапшаң 
қарақұйрықтар тобының ежелгі жердің жазықтарында жайылып жүргенін елестету қиын. 
Алайда мыңжылдықтар бұрынғыдай зайсан ландшафтыларының гүлді кемпірқосағы сын-
ды. Аллаға шүкір, қазірге дейін бұл жерде өзіндік экзотика сақталып қалды, оның атауы 
– «елсіздік». Ондаған және жүздеген километрде ай жарығы күмістей жарқырауымен 
қиырды бояйтын түнде Зайсан маңында көкжиекке дейін қалалар мен ауылдарға тән не 
жалын да, не бір дыбыс та жоқ. Тек қана жол артерияларымен ілесіп келе жатқан кешіккен 
автокөлік бұл жердегі қала мен ауылды, адамдарды еске түсіреді. Түні бойы миллион жыл 
бұрынғыдай оның өлшеусіз жазықтарының үстінде ірі жым-жырт жұлдыздар салбырап 
тұр, шырылдақ торғайлар мен цикадалар қайғылы ән салады, айналада күнде қыздырылған 
шөл шөптерінің ащылығын аңқытатын, ауыз қуыратын тынысы қалқып жүр.

Осы жерлерде болу деген – мыңжылдықтар мен миллион жылдарды қамтитын, 
алыстағы өткенге сүңгу дегенді блдіреді.

САРҚЫРАҒАН ӨЗЕН

Зайсан шұңғымасына бара жатқанда жоларнасымен Құршым жотасының батыс 
шетін кесіп өтетін кең алқапты жүріп өтесің, бұл жердегі таулар аласа, тасты, шалшықтарда, 
бұташықтар мен қорымдармен, жол солға бұрылып, осы жотаның оңтүстік жартастарын 
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бойлай жүреді. Осы жерден кең экрандағыдай алыстағы оңтүстікке кететін қиялды 
таңғалдыратын шөл шұңғымасының жазығы ашылады. Енді жота үйітілген және 
жалаңаштанған жолдан сол жақта орналасқан; оның «жүдеген» жартастарында қабырғалар 
тәрізді көлденең, қоңыр қатпарлар анық салынған. 

«Говорливый» өзенінің шатқалында
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Таулар шөлді жерлерімен әсер қалдырады. Жартастар мезгіл-мезгіл жоларнасында 
жүру бойынша астау тәрізді тесіктерді кесіп өтеді; таулар Ортатерек (бұрынғы Алексе-
евка) шекаралас ауылына дейін ере жүрумен біресе жақындайды, біресе шегінеді. Енді, 
міне, Құршым аудан орталығынан қашықтықты көрсетумен шақырымдық бағана және 
мүмкін, Алексеевка ауылына дейін – 92 км, онда сол және басқа жағынан километраж 
көрсетілген. Яғни бұл аталған ауылдардың арасындағы жолдың ортасы. Мұнда жартасты 
тесіктен тау алды мен іргелес шөлге жан бітіретін шағын арық шығады.

Біз бірде созылған жаңбырдан (қанша таңырқарлық болмасын) кейін палатканы, 
төсек-орынды және өзге экспедиция заттарын кептіру үшін тоқтадық.

Менің серігім – Геннадий Николаевич Пуссеп мен машинамен әуреленіп жүргенде 
жолдан арыққа түсті. Кенеттен ол өзінің портативті магнитофонын қосқанын естідім, 
вокзал жанында тарату бойынша хабарландыру жасағанда болатын сияқты жаңылыс, 
жылдам, еркектің сөйлеу дауысы естілді. Сөздері анық емес. Бірнеше минуттан кейін 
барлығы қайталанды...Осылай бірнше рет қайталанды.

– Сен магнитофонды қостың ба?
– Жоқ, қоспадым… – деді, түсінбеген Геннадий Николаевич және бұл ретте маған 

сенімсіз қарады: көзіңе елестеп жатқан жоқ па? Бірақ үндемеді.
Мен де арыққа түсіп, біртүрлі дауыстар естігенімді – біресе қатты, түсініксіз, ер 

адамның дауысы болғанын айттым.
Біз шаң мен кірден жуынып, түстеніп алдық, және арықтық жанына тау шатқалына 

аттандық. Геннадий Николаевич қалып, киімдерін кептірумен айналысты.
Арықтағы су біртүрлі жасылдау реңкті болды, мезгіл-мезгіл кішкене сарқырамалар 

кездесті. Аяқтың астында жасыл құрбақаның – кішкентай, оймақтан сәл ғана үлкен ба-
лалары секіріп, арыққа түсіп жатты. Зайсан шұғымасындағыдай осықосмекенділердің 
осындай көп санын бұрындары еш жерде кездестіріп көрмедім. Кейбіреуі менің көлеңкемді 
көріп қалып, бірден көк шөптің арасында тығылып жатты, ол  көк шөптер таудан бір 
кездері сырғып түскен ірі үйінділер жатқан құрғақ, тасты жағада ағып жатқан арыққа ере 
өскен.

Шатқал маған қызықты болып көрінді – тұтас қорымдармен үйілген және тек 
шатқалдың өзінде ғана спирея, итмұрын, қырықбуын қылшаларының, сондай-ақ жусан 
мен бетегенің бұталары паналаған. Бұл жердегі әрбір дыбыс акустикалық залдағы тәрізді 
жартастар мен қорымдардан шығып, үзіліп, өзгертілген жаңғырықпен қайтып келді. 
Күнмен тесілген тастар, үйінділер мен таулардың жартастары түрлі-түсті қақты қыналармен 
молынан боялған. Және осы жердегі жартастарда оңтүстікке қаралған тастарда – петро-
глифтер немесе басқасы ма айтуға қиын бір жазбаларды байқадым. Алайда, бірінде 
суреттегідей бейне желкенді кемені еске салды, сонысымен қызықтырды. Бәлкім, мұнда 
алыс өлкелерден – Зайсанның, не болмаса Алакөлдің жағаларынан, мүмкін, Жерорта 
теңізінде, Каспийде немесе Қара Теңізде туған көшпенді-жолаушы келіп, су кеңдігі мен 
кемелерді сағынып, осы бейнені салған болар, кім біледі. 

Тұраққа қайтып келе жатқанымда Геннадий Николаевич алғашқы болып айтқаны:
– Менде қандай да бір түсініксіз әңгімелерді бірнеше рет естідім. 
Сырттан қарапайым арық пен әдеттегі шатқал осындай сөзшең болып шықты. Алай-

да, түсініксіз, шапшаң әңгіменің пайда болу себебі, арықтың шуылдауынан шыққан 
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дыбысты толқындардың салдарында болар, мүмкін, бұл шағын сарқырамалар мен мезгіл-
мезгіл ұшып келуші желдер де қандай да бір рөл атқарып тұрған болар.

Басқа не болуы мүмкін?

ӨТКЕННІң ШЕКАРАСЫ 

Алып Девон теңізі 400-345 миллион жыл бұрын кейбір палеонтологтардың 
ұсыныстары бойынша Алтай, Сауыр шекараларынан бастап Моңғолия Алтайының таула-
рына дейін жазылып жатыр. Біздің облыстағы аталған жоталары сол дәуірлерде сумен 
жасырынған. Бұл жер бетінде алғашқы құрыққұлақтар мен өзге де оларға ілесетін 
қарапайым өсімдіктерпайда болды. Бұл балықтар патшалығының қарқынды өрлеу уақыты 
болды. Олардың ізтаңбалары өзге өсімдіктер мен ұлулардың ізтаңбалары сияқты Сайқан 
жотасының оңтүстік жартастарында жансызданған болып табылды, олар жоғалып кеткен 
өзендердің түбінде болған, елірген өмірі туралы куәландырады. Судың болғаны туралы 
сортаң да айтады. Девон теңізінің қазіргі Алтайдың аумағына соңғы басып енуі 320-360 
миллион жыл бұрын болды деп есептейді. Бұл кезең қарқынды таудың пайда болуымен 
ілесті – таулы құрылыстар терең жарықтарды бойлай көтерілді. Жер топырағының 
жарықтарында жаңартау үрдістерінің басталуымен жаңа интрузияның сыр ағытуы болып 
жатыр. Девон кезеңінің соңында ғана Алтай мен оған іргелес жатқан аумақтар құрлық 
бола бастады. Тек Оңтүстік-Шығыс пен Оңтүстік Алтайда қалдықтар - шағын теңіз 
алаптары сақталуда.

Құрғатушы климаттың алғашқы соққысы тас көмір кезеңіне келді: теңіз бірден таяз-
данып, шегінді. Кейін осы кеңістіктегі шөптер мен әртүрлі ағашты өсімдіктермен төселген, 
биік таулы құрлыққа айналған Мезозойда (230-66 млн., жыл бұрын) алып қосмекенділер 
мен бауырымен жорғалаушылар – әрі шөп жейтіндер, әрі жыртқыштар пайда болды. 
Уақыт келіп, кесірткелердің әр түрлері мен алғашқы құстар, кешірек – қарапайым 
сүтқоректілер де пайда болады.Жоғалып бара жатқан құрлықтық су қойманың іздері 
іспетті теңіздің бұрынғы түбінде бітеу шығанақтар, эстуарийлер мен балшықты төмендер 
сақталып қалды. Осының барлығы жылы климаттық жағдайларында әртүрлі өсімдіктер 
мен жануарлардың тіршілік етуіне қолайлылық тудырды. Кейінгі кезеңдер шамамен сол 
бір сценарий бойынша дамыды – су қоймалары қалдықтарының саяздану мен құрғап 
қалуы Миоцен дәуіріне дейін жалғасты (25-9 млн. жыл бұрын).Құрғақшылықтың, орта 
температуралардың төмендеуін қоздыратын салқындаудың келуі, енді мүлдем басқа 
жерде, жаңа формацияның – дала саваннасының климаттық жағдайларының қалыптасуына 
себепші болады. Оған қатарлас шалшықтанған немесе су жанындағы тіршілік жағдайларына 
төзімді жылуды сүйетін флора мен фаунаның жұтаңдауы болады; алаңға қазіргі 
жануарлардың бабалары, жаңа түрлері шығады. Жер тарихындағы осы кезең шөгінді 
жыныстарда – өткеннің құжатында сақталып қалған әртүрлі қазып алынған өсімдіктер 
мен жануарлардың алуан түрлілігін берді.Зайсан шұңғымасының шөгінді жыныстарындағы 
көп түстілікті бақылай отырып, оның ландшафттарының алуан түрлігіне таң қалып, ақылға 
сыймайтын алыстағы уақытқа жанасамыз.

Үшінші кезеңнің, оның соңғы буыны – Кайнозойдың (66-3 млн. жыл бұрын) 
аяқталуы бойынша ағымдағы геологиялық кезең – біздің Миоцен, немесе Антропогендік 
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кезең басталады. Бұл миллион жыл бұрын біз ауыстырғанның енді соңғысы, бұған 
адамның тікелей қатысы бар.

КҮН ШУАҒЫНЫң ЖЕРІ

Шұңғымада орташа бүркек күндер 60-тан аспайды. Алтайдың салқын желімен 
жауын-шашынның пайда болуымен, оның кеңістігіне жаңбырлы қара бұлттар кіреді. 
Қалған күндері, әдеттегідей, шуақты күндер; «ашық аспанды» күндер орташа есепппен 
100, қалғандары әдетте таулардан келетін бұлттардың астында өтеді, шөлдің қапырықты 
тынысын көріп, көз алдында еріп кетеді. 

Шұңғымада болғанда, Құршым немесе Қалба жоталарының тарапынан жаңбырлы 
Алтай сияқты ыстық жазықтарға шешімге толы жаңбырлы қара бұлттар жөнеледі. 
Ылғалдан ісініп кеткен, ауыр, ақ-қара, қатерлі... Таулар шегінің артындағы ұшып өткенде, 
олар шөлден тура «шашыраумен» көтерілетін ыстық ауаға көзге көрінбейтін қабырғасымен 
соғылады. Жаңбырлы қара бұлттардың жігерлілігі бірден тоқтатылады. Жамырап, олар 
қорқынышпен «көрінбейтін қабырғаға» итермелейді. Тек кейбірі қирайды, атып 
түсірілгендер тоқтайды, осьтің айналасында айналады, ұсақ бөлшектерге жыртылады, 
ағарады және өзінің сенімділігі мен қатал түрін жоғалтып, жоғалады және жөнсіз әзіл 
ретінде ұмытылады. Қайтадан жердің үстінде, күннің шуағымен жарқыраған жарық 
шөптерден бағалы ылғалды күйдіріп, жалындайды.

ТҮРЛІ-ТҮСТІ ШӨЛДЕР

Жазықтардың үстінде жел. Екпіні бір сәтке де тынбайды. Қиыр сұр, жирен, көгілдір, 
қызғылт-қоңыр және қызғылт-сары дақтардың, гүлденген өсімдіктердің өрнектерін кілем 
алмастыруларында кездестіресіздер.

Бұл жерде көктем ұзақ емес
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Шұңғыма– хош иісті жусандармен, мүйізжемістіңақ толқындарымен, қызарған 
ащышөптермен бетегелі жібекпен өрнектелген, даланың өзімен дауласуға қабілетті өте 
сұлу болады. Жазықтарда еңістер пайда болатын жерде, әрі ондаған шаршы километрлік 
ауданда қиыр ақшыл жиренге дейін сабағы күйіп кеткен дала айрауығымен, сексеуілдің, 
жыңғылбастың, ешкісабақтың, қарағанның жалғыз бұталарында шашыраңқыменараласып 
өсетін шидің бұтақты сабағының ақшыл көк түсті пердесімен батып жатыр. Әсіресе, За-
йсан қаласы мен Приозёрное балықшылар ауылының арасындағы өзеннің оңтүстігіне 
қарай кеңістік таңғаларлық: соңғы 10-12 жыл ішінде бұл жерде екі метрлік биіктіктегі 
көпенеге ұқсас Шобер ақтікенінің бұталары өседі және оларда сабақ емес, шиеленіскен 
сымдар іспетті.

Көкпекті ауылы мен Базарка арығының арнасы арасындағы өлкені алып жатқан таза 
шимен шұңғыманың алып кеңістігі есте қаларлық. Бұл өсімдік осы жерде бақшаның 
астындағы балшықты шөлді айдағаннан кейін пайда болуы ықтимал. Оның тұқымы мал-
мен келуі, немесе кездейсоқ адамдар алып келуі мүмкін. Дала қараусыз қалған, бұл–осы 
өлкелерге жат, сексеуіл бұталарының жергілікті қопалары арасындағы төбелер болып 
кеткен өсімдіктердің қоныстануына мүмкіндік берді. 

Бұл кеңістікті спиреяның кең күңгірт-жасыл қопалары, алып сасырдың алтынмен 
апталған мұнарланған шырағданымен жан бітіреді. Жаздың ортасынан бастап олар 
ешқашан тіршілік етпегендей қоңыр борпылдақ бұталарға айналады.

Көп кешікпей Зайсанға кететін шөпті қопалардың орнына ойпаңдағы сарғылт немесе 
жирен майлы қабықшалы тақыр немесе мүлдем жансыз ағарған сортаңдар пайда болады. 

Зайсан көлінің жанындағы қазаншұңқыр
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Қара Бөрік тауының көктемгі түр-түсі

Оңтүстік Зайсан маңындағы ақ сасырбұталары мен алуан түрлі шалғындар
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Кейде кварц майда моншақтарының – сары балшықтарда шашырап жатқан шекемтастардың 
«кестесі» назар аудартады. Алайда далаға үйренген адамды жарықтың ауырлағаны, 
«бүгілген» қиырдың үстінде топастанған қапырық пен естен танарлық тыныштықтың 
тұрғаны қапаландырады. 

Шұңғыманың солтүстік «жағаларынан» оның оңтүстік төңіректеріне дейін не сағымдар 
серуендейді, не топыраққа мықтап жабысқан, тікен мен тікенектермен құныстырылған 
және жирен тартқан шөптер төселеді. Оларға нәлденген ауа қоюланып, жабысқақ ащы 
дәммен құрғап қалған тамақта,ауызға келеді.

Зайсанның ғасырлық қиыры оған белгілі құпияны – уақыт құпиясын және қоршаған 
таулардың арасында шашыратылған көзге түспейтін, бірақ тартымды сұлулық құпиясын 
жасырып тұрғандай. Егер шұңғыманың орталығынан, мысалы Қара-Бөрік тауларынанқараса 
– оңтүстігінде көкжиек Маңырақтың күңгірт-көгілдір тізбегін, солтүстігінде – Құршым 
жотасындағы саңылаулар мен асулардың қара бұрышты қатпарларымен-ақ сары шыңдарын 
жабады. Оның шыңдарының үйітілген дөңестері Оңтүстік Алтай табалдырығының өзінде 
қатып қалған жирен түйелердің тобырын еске түсіреді.

Жаздағы және күзгі Шобер ақтікені

Шопан қиырлары
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Мүлдем жалаңаштанған таулардың бейнесі шұңғыма мен құрғатушы желдердің 
қапырықты тынысының әсер етуімен қамтамасыз етілген. Оның жартастары көп 
жағымен шөлді жазықтарға тік құлайды; олар тастармен не болмаса жансыз шаңқаққа 
дейін күйіп кеткен сирек шөптермен жабылған. Жотаның беті Зайсанның айналасына 
ұқсас, бірқалыпты.

Жаздың түсер кезінде ежелгі өзеннің айналасындағы шөлдер одан да жабырқаңқы 
бола түседі. Өзеннен жырақта бола отырып, өзіңді шөлді бұзылмаған жаратылыстың 
рухы жатқан жағдайда елестетесің.Сондықтан, алыстағы бұрынғыдай, кездейсоқ салт 
аттыны кездестіру – ұнамды кездейсоқтық. Кездесу кезінде – дәстүрлі амандасу, 
әйелің мен балаңның, туғандарыңның денсаулығы туралы өткінші хабарландыру  және 
міндетті түрде – сенімсіздік дәмімен қойылатын сұрақ:

– Қайда бара жатсың, не істеп жүрсің?... Геологсың ба?
– Жоқ, жай ғана өсімдіктер мен жануарларды зерттеп жүрміз…
– А-а! Алматыдансыңдар ма?
– Жоға, өзіміздікіміз – Өскеменненбіз…
– А-а… Қажет болса, қонаққа келіңдер... – қайда тұратынын, киізүйін көрсетеді.
Осы өлкенің иесіз жазықтарында шопанмен кездесу кезіндегі үлгілік диалог осын-

дай. Жүздеген жылдар бұрынғыдай адам адамға – сирек және ұнамды таңғалу; әр 
кездесу – жер шарында жалғыз емес екендігіңді еске салу.

оЛАР АЛҒАШҚЫЛАР БоЛДЫ

Шығыс Қазақстанның географиялық жағдайы, атап өткендей, Еуразия құрлығының 
тең ортасына келеді. Оның Ресеймен, Қытай мен Моңғолиямен іргелес жатуы солтүстік-
шығыстан – көршілес аумақтар Оңтүстік Сібір мен Таулы Алтайдан, Орталық 
Қазақстанның батысы мен оңтүстігінен келетін дала мен шөлдерімен таулы-тайгалық 
ландшафттарының қосылу бастамасы және бір уақытта соңы. Осындай қарама-қарсылық 
таулы жүйелер – Сауыр-Тарбағатай мен Алтайдың арасында ағып жатқан Қара 
Ертістегі «Географиялық қақпалардың» барлық желдері мен халықтарына мәңгілік 
ашылған табиғи аймақтарының қосылуы болып жатыр. 

Бұл қақпалар, ежелден Шығыс пен Батыстың сауда, мәдени алмасуына және өзге 
де қатынастарының дамуына мүмкіндік берді. Сондықтан осы жер ежелден алғашқы 
келуші-зерттеушілердің Меккесі болды; жүздеген жылдар бойы ол танып-білу 
құштарлығымен саяхатшыларды тартады және толқытады.

Өлкені зерттеу тарихына қысқаша ретроспективті көзқарас өткеннің 20 атақты 
зерттеушісі – географтары, геологтары, ботаниктері, астрономдары, зоологтары, этно-
графтары мен лимнологтары (өзентанушылары) – құрлықтың осы бөлігінің бірегей 
бұрышы – Шығыс Қазақстанды зерттеді.

Осыған байланысты өлкені зерттеушілермен байланысты оқиғаларға ғана – 
экспедициялық оқиғалар мен осы жердің алыстағы өткеніне жарық түсіретін әсерлі 
бақылаулармен байланысты таңғажайып және қызықтылар туралы кітап арнауға бола-
ды. Әрбір жүздеген жылдардың саяхатшы-ғалымы – VII-XIX ғасырлардың табиғи 
жағдайы туралы майталман жауһарлар қалдырып кеткен ұлы классигі. Әрбір іркілмес 
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мінезді жаһанкез – Меркурийдің қорғаушылығымен туған, өз еркімен жолда болатын 
сынақтар мен қауіп-қатерлерге келіскен және нәтижесінде өзінің халқына баға жетпес 
мұра қалдырған ерекше әулетті адам. Бұл туған үйінің жылуын, дүниелік өмірлерін 
қалдырып, жылдарға белгісіз өлкелерге кетіп, өздері туған жер шарын зерттеуге жанын 
салып, қартайған, дәрменсіз болып қалған, сол бір батыл жандар. Қысқаша очеркте осы 
жерді зерттегендердің тарихын жазу мақсатымыз жоқ, жылдар бойы қарды, құмды, 
тайганы, даланы, асуларды өтіп, соқпақ пен жолсыздықпен өмірін қауіпке тігіп, тек 
қана осы өлке туралы мәліметтер қалдырып кеткендердің есімдерін ғана атаймыз. 
Жаяу, атпен, қайықпен, салмен жүріп, олар ғылыми материалды жете жинады, ол ма-
териалдар шарап іспетті ғасырдан ғасырға нығайып, құны артуда. Алайда, өкінішке 
орай, олардың есімдері қабылданбаған – тарихтың жиегінде қалып қойды, мектеп 
бағдарламасына кіргізілмеді. Осы саяхатшылардың өмірлік ерлігі – біздің ұлттық 
мақтанышымыздың үлгісі мен мәні.

Олардың ғылыми зерттеулері қайтарылмас уақыттың хроникасын көрсетеді: тірі 
табиғаттың жабайы мұрасы, ата-бабалардың тұрмысы мен әдет-ғұрпы, ол жас буынның 
тәрбиесіне жағымды әсер етуі керек. Бұл туған жерге деген патриотизм сезімін және 
адами нормалар мен моральға тәрбиелеуге қажет.

Шығыс Қазақстанның табиғи жағдайларын сипаттау оның аумағындағы өзендер 
мен көлдердің, таулы жоталар мен шөлдердің бірегей жинағы, жер туралы, қиыр 
Солтүстік пен Сібірдің, Тибеттің, Қазақ ұсақ шоқылығы, жақын емес Еуропаның сол 
бір жайылымдарда не болмаса бірдей, не мүлдем үйлеспейтін экологиялық 
жағдайлардаөсетін өсімдіктері туралы небір түсінік береді. Шығыс Қазақстанның дар-

Боран ауылы жанындағы Қара Ертіс
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хан даласы осы жерге тек мұздық кезеңдерде ғана емес, сонымен бірге Орталық Азия 
мен Жерорта теңізінен, Қиыр Шығыстан келген өсімдіктер мен жануарларға тарихи 
баспана болды. Жанды және жансыз табиғаттың кездейсоқтық пен заңдылық ағымында 
бірегейлікті, кейде «қарама-қарсылықты» көрсететін бірегей көптеген құбылыстар мен 
факторлардың осы жерде орны болды.

Зайсан шұңғымасы мен Зайсан өзені туралы өзінің әсерлерін қалдырған өркениетті 
адамның Бейжіңге алғашқы келуі, жолда, 1654 жылы біздің өлкелермен жүріп өткен 
Қытайдағы ресейлік елші Фёдор Байковтың атымен байланысты. Байков Қазақстанның 
Ертіс жағалауы даласының табиғатына көркем суреттеу берді. Атап айтқанда, жергілікті 
тұрғындар сол кездің өзінде диқаншылықпен айналысқанын атап өтті.

1783 жылы дәріханашы Сиверс ботаникалық материал жинайды. Оның бағыты 
Көкпекті арығынан Тарбағатай жотасы арқылы Үржар өзеніне қарай өтті. Оның аты-
мен кең таралған жусан түрлерінің бірі – Сиверс жусаны аталды.

1840-1843 жылдары өлкенің табиғатын зерттеуге көп күш жұмсаған атақты 
саяхатшы-табиғат зерттеушілері – облыстың оңтүстігінде жұмыс істеген Г.С. Карелин 
мен оның студенті И.К. Кириллов болды. Көптомдық академиялық еңбек сол кездің 
өсімдіктері мен жануарлары туралы өте кең ауқымды коллекциялық материалда 
жасалған, өкінішке орай, өрт кезінде жоғалып кетті. Тек беттердің кей фрагменттері 
ғажап түрде сақталып қалды, бұл олардың жүргізген бақылаулары туралы үзік-үзік 
түсініктер береді.

Г.С. Карелин томдардың бірінде былай деп жазды: «...Тарбағатайда бұрындары 
көптеген әртүрлі аңдар мекендеді; соңғы қатты қыс олардың көбін құртты, қалғандарының 
көп бөлігі қашып кетті. Бұғы мен маралдар сирек кездеседі, жиі – жабайы үлкен 
мысықтар, өте жақсы –түлкілер, аюлар мен арқарлар, одан да көп –солтүстік жарта-
старда суырлар кездеседі. Солтүстік тау сілемдерінде – тасты үшкірқұйрықты 
бұлдырықтар және тұтас Тарбағатай бойынша қызыл үйректер, ерекше тұқымды құрлар, 
орман кептері мен сирек түрде қырғауылдар кездеседі».

...Құршым өзеніне бардық. Оның жағалары ну орманды және әртүрлі аңдарға бай. 
Әсіресе, аюлар, құну мен сілеусіндер, жабайы мысықтар мен сусарлар, бұлғындар мен 
тиіндер (қара), ала тышқандар көптеп кездеседі. Құндыздар да бар, бірақ өте сирек. 
Керісінше, Қалжыр өзенінде құндыздар көп.

Жабайы жылқылар немесе жігітайлардың үйірін көрдім».
Біздің кезімізде сол кездің зерттеушілері жазғанға сену қиын, өйткені аталған жа-

нуарлардан кейбіреуі біздің уақытымызға дейін жойылып кеткен. Өзгелері әлі де 
кездеспеді, бірақ олар аса сансыз емес – олар сирек болып кеткен.

1863 жылы аса атақты саяхатшылардың бірі Г. Потанин астроном Н. Струвемен, 
экспедициямен бірге Қытаймен шекаралас Алтайға барады. Олар Зайсан өзеніне жетіп, 
бұл жерде солтүстік жағаның маңынан Шәкелмес тауына дейін жетті. Жалпы сипатта-
умен ғалым-табиғат зерттеушісі В.А. Хахловтың Г.С. Карелин экспедициясының 
зерттеушілері күнделігінен жазып алған, жарияланған материалдарынан кейбір 
мәліметтерді келтірейін:  

«...10 (22) мамыр күні саяхатшылар Қара Ертістің жағасына жетті.
...17 (29) мамыр,саяхатшылар Қара Ертісті Шыңкелді шатқалында тастап, 

Буконбайтауларының жағына қарай бет алды. Балшықты сортаңды төңіректермен 
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Майшілік құдығында саяхатшылап құландардың үйірін көрді. Бұл төңірек құлан мен 
сайғақтардың, сондай-ақ, осы жерде адамның бойынан төмен шағын бұталар түрінде 
өсетін сексеуілдің таралуының солтүстік шегі болып табылады.

22 мамыр(3маусым) саяхатшылар Тақыр алқабынан Бала-Қалжыр алқабына өтті, 
кейін Үлкен-Қалжырға өтті. Олар Марқа өзенінің шұңғымасынан бөліп тұрған таулы 
жотаның оңтүстік табанында жүрді. (Марқакөл өзені – Авт.).

24 мамыр саяхатшылар Алқабек шыңдарында түн өткізді: жергілікті алқабы 
көшпелі қырғыздармен бос емес және кешке айналасында оттар көрінді, қойлардың 
маңырағаны мен адамдардың айқайлары естілді... Азу тауларынан (Азу-Тау- Авт.) 
саяхатшылар Қалжыр тармағының Қайың-Су өзенінің тығыз алқабының өзеніне түсті. 
Алқапқа түсу қауіпті болды: көшпелі жол ірі тастар мен балқарағайлардың құлап қалған 
діңдерімен қоқырсыған қосалқы таулы тармақтың арнасында шатқалдың түбіне 
салынған.

...Өзенде бақтақ тұқымынан көптеген балықтар жүзіп жүр, бір түрінің арқасы жа-
сылдау және ақ қарнымен, екіншісі – ала қызғылт түсті, оны Марқа өзенінің жағасында 
көшіп жүрген Қожембет руының қырғыздары аулайды. Марқа өзеніне сондай-ақ, балық 
өнеркәсіпкерлері мен Бұқтырма алқабында жатқан орыс ауылдары – Солоновка, Алек-
сандровка, Мяконька (Соловьёв), Быковадан тұрғындар келеді.

...3 (15) маусым саяхатшылар Сартау тауының оңтүстік бөктеріне жетті және өзінің 
ордасын балқарағайлардың шекті сызығынан сәл төмен орналастырды.

Мамырдың басталуында шамамен Сартау бөктеріне қарай Төртауыл руының 
қырғыздары көшіп жүр...оның шыңында жылқы үйірлері жайылып жүр, қалған үйірлер 
болса, 1000 фут төменде, тиісінше, Швейцарияда болатындай, керісінше, малдың өзге 
түрлерінен биікке қойлар көтеріледі...».

Абыройлы зерттеушілердің ішінен бұл жерде болып, шамамен үш апта жүрген 
неміс ғылымдары-саяхатшылары – доктор Отто Финш пен оның аты әлемге әйгілі 
және «зоологияның атасы» деп мойындалған серіктесі Альфред Брем, ол өзінен кейін 
«Жануарлар тіршілігі» атты көптомдық классикалық сипаттауын қалдырып кетті. Бұл 
1876 жылы болды. Бұл зерттеушілер шұңғымамен өтіп, атап айтқанда, Зайсан 
жағасындағы Шакелмес тауында болғаны бізге мәлім.

Осы өлкені зерттеу тарихы Орталық Азияның ішкі аудандарына жүруі - осы 
өлкелермен жүріп өткен «уақыт» атты зымыранмен «халықтың саяхатшысының» 
келуінсіз болмады, ол – Н.М. Пржевальский. Енді, бізге белгілі болғандай, осы 
өлкенің жері мен Қырғыстандағы Ыстықкөл өзенінде Пржевальскийдің сүйегі жатыр, 
ол мәңгілікке Николай Михайловичтің атымен байланысты болып қалады. Шыңында 
қыранмен тұтас тастан кесілген, қақталған шынжырмен қоршалған гранитті ескерткіш 
– ұлы саяхатшының өмірлік ерлік салтын білдіретін символы.  

Н.М. ПржевальскийЗайсан қаласындабірнеше рет болды және экспедициясының 
бірінде ауруына қатысты Кендерлік арығының алқабында орналасқан шағын қоныста 
кешігіп қалды, ол кейін оның атымен аталды, кешірек бұрынғы атауына қайта келді. 

ХVIII ғасырдың соңы мен ХIХ ғасырдың басы. Зайсан маңындағы жерлер мен 
өзеннің өзіне бір ай ішінде атақты зерттеуші М.А. Певцов келеді.

Шілікті алқабын зерттеуге В.Н. Плотников айтарлықтай үлес қосты, ол сол жерде 
тұрып, жұмыс істеді. Ол, сондай-ақ, бізге биік таулы алқаптың жануарлар әлемінің 
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байлығы туралы, атап айтқанда сол жерді мекендейтін үлкен дуадақтардың таңғажайып 
саны туралы және жергілікті тұрғындардың аңшылық жасауының ерекше тәсілдерін 
айтып берген жалғыз зерттеуші болып шықты.

Ақыры, біздің жерлесіміз – В.А. Хахловты атап өтеміз, ол Зайсан қаласында 
туып, өмір сүрді. Виталий Андреевич өмірінің ең керемет жылдарын Зайсан шұңғымасы 
мен Зайсан маңын, Алтай, Сауыр, Сайқан, Маңырақ пен Тарбағатай тауларын зертте-
уге арнады.

Оның әкесі – атақты омарташылықтың негізін салушы А.С. Хахловта, Орталық 
Азияға бара жатқан экспедициясымен Н.М. Пржевальский тоқтап, қонақ болған. 
Хахловтардың үйі Жеменейка өзенінде тұрды, және біз – Өскемен пединститутынан 
келген студентер бір күні Николай Михайлович тоқтаған жерге де келдік. Біз келген 
уақытта сол пәтер еш өзгермеген, үлкен үйдің 20 немесе сәл көп шаршы метрін алып 
жатты, ешқандай ерекшелігі жоқ. Саяхатшының өзі де жоқшылыққа үйреніп алған, аса 
жайлы жағдайға мұқтаж емес еді. 1964 жылы атақты қазақстандық палеонтолог, 
аталған институттың профессоры В.С. Бажанов, доцент И.Ф. Самсуев пен оқытушылар 
Сайқан жотасына, Сауыр мен Қара-Үңгір шатқалына барған сапарының бірінде бізді 

апарды. Хахловтардың үйінің жа-
нында қалалық саябақ бар, онда 
ұлы саяхатшының қоладан жасалған 
мүсіні бар.

ХІХ ғасырдың басында Зай-
сан шұңғымасы мен Алтайдың ор-
нитфаунасын академик П.П. Суш-
кин мен өзге де ғалымдар зерттейді.

1893, 1895, 1896 мен 1908 
жылдары бұл өңірде және 
Зайсанның өзінде Петербург 
ғылымдары академиясымен жібе-
рілген В.Н. Седельников өмір сүріп, 
жұмыс істеді, ол өлкенің тарихы-
мен, тұрғындардың шаруашылығы 
мен әдет-ғұрыптарымен байланы-
сты көптеген ғылыми-әдеби мұра 
қалдырып кетті. 

Кейінгі жылдары көптеген 
зерттеушілер, түрлі мақсаттармен 
Зайсан шұңғымасына да және 
өзеннің өзіне де келді... Осылайша, 
1960-шы жылдардан бастап және 
үшінші мыңжылдықтың басталуына 
дейін зерттеушілер табиғат зерт-
теушілерінің – географтардың, 
геологтардың, биологтардың зама-
науи ұрпағын жалғастырып келеді.

Ыстықкөл көлінің жағасындағы 
Н.М.Пржевальский ескерткіші
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ЗАйСАН ЖЕРІНІң ҚЫСҚАША КЕРЕМЕТІ

«Зайсан», «Зайсан маңы» сөздерін айтқанда көз алдыма – қураған өсімдіктермен 
алып сарғылт кеңістік пен төңірекке дейін қапырықтан ысыған ауамен толтырылған 
шұңғыманың өзі елестейді. Күшейтілген буланудан түтіндеп жатқан қиыр сағымдары мен 
әсіресе, бұлтсыз күндерішыдамсыз күнімен таңғалдырады. Тіпті, географиялық картада 
ол сарғылт-қоңыр, бір сөзбен айтқанда – жабырқаңқы бояулармен бейнеленген. Алайда, 

көктемнің келуімен, қар ерісімен ол қалыңдық тәрізді танымастай таңғажайып – елірген 
өсімдіктердің ертегілік киіміне оранады. Алайда, жылдың көп бөлігінде ол – ескірген 
шөптермен қоңылтақсып, мұңайған... Енді, міне, көктем келді, төбелердің жартастарында 
қардың соңғы жұлмалары ағарып тұр, жазық – гүлденген жұмаққа айналады. Шұбар 
балшықтарда, кварц ұсақ тау жыныстарында, уақытша өзеншелер мен борпылдаған 
сортаңдардың айналасында көк шөптер пайда болады. күннен күнге ол аса анық бола 
түседі – шөптер мен бұталардың жарқын түстерімен тұтас зүмірет кілемдермен көп 
кешікпей, барлық ойпаң мен төбелерді, бөктерлерді кигізеді. Жасыл әлем кеңістікті 
қайтарып алады. Тек, кейбір жерлерде ағынды сулармен суарылатын жирен дақтардың 
тақыр жерлері қалып қояды, әсіресе, қапырықта пайда болады. Әрбір шоқ бұта мен бір 
тал шөп бұл уақытта күнге қарай талпынады және әрбір көк бұтақ бағалы сыйлық сияқты 
жіңішке сабағында өзінің махаббат гүлін сүйреп жатыр. Шұңғыма танымастай!Кешегі 
жирен тақырларда шағын өзендер тәрізді сансыз шалшықтар пайда бола бастайды, егер 
оларға үстінен қарасаң, шұңғымада сынған айнаның шашылған сынықтарымен жарқырап 
тұр. Көлшік пен шалшықшалар сүттей аппақ, кофе түстес және ащы шәйдің түсі іспетті 
бояуларға боялған. Сарғылт түймелермен, көгілдір қалта шамдармен, ақ жұлдыздармен, 
ақшыл көк түсті және көгілдір қоңыраулармен, сырғалар мен масақтармен жер беті жа-
былады. Шөпжиярлардың, көгілдір дала құстарының шоғырлануы әсер етеді; кейде 
шахматты қарабауыр кездеседі. Мұның барлығы Қызыл кітапқа енген, сондай-ақ, көптеген 
көгілдір жыланқияқпен тату-тәтті гүлдеп жатқан өсімдіктер. Қысқа қарай солып қалмайтын 
мали куртинасы қою қызыл бояуларымен сөніп бара жатқан көмір іспетті бықсып жата-
ды; қызғылт-күлгін сортаңдар мен бізбелдіктер тұр; шұңғыманың айналасында – жібектей 
жусанның және гүлдеген бетеге шашақтарының көгілдір жарқылы. Бұталар да қалысып 

Көксары Орталық Азия көксарысы
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жатқан жоқ: ақ шоқ гүлдің көбігімен спирея жабылады; арналар мен шұңғымада итмұрын 
мен ақтікеннің алқызыл және ақ гүлдері ашылады.Улы-сарғылт-жасыл шоқ гүлдермен 
жуан сабақтарында сасырдың шырағданы көтеріліп тұр. Күнмен шашыратылған қарағанның 
қопалары немесе ағашты және бұталы мамыргүлдер сарғаяды. Құрғақ раушандармен, 
жұлдыздармен және бантиктермен аяқтан басына дейін нәзік сұлулығымен таңғалдыра 
отырып, жүзгіннің бұталары киінеді.

Соңғы жылдары шұңғыманың шығыс пен солтүстігінде алып аудандарды белсенді 
басып алып жатқан жыңғылбастардың немесе жыңғылдың гүлдеу кезеңі ұмытылмас әсер 
қалдырады. Оның ақшыл көк түс шоқтары бұталардың басын қалың киіндіріп, әсіресе, 
желмен толқынданғанда аса анық байқалады.

Әрине, табиғаттың көктемгі керуені шұңғыманың жанды мекендеушілерінсіз ойға 
сыймайды. Күндіз және түнде аспанда бозторғайлар ән салады, әуеде кульбиттер жасай 
отырып, қосыла билейді, және моңғол бозшымшықтары жабырқаңқы қыңсылайды.
Таңсәріден кешке дейін көгілдір аспанның шыңына бұралып, егістік жадырақтары 
зарығады. Аспанда қалықтап жүрген бүркіттер, дала қырандары мен көксарылар шеңбер 
жасай отырып, айналып, құрбанын бақылайды. Жердің үстімен қанаттарын асықпай 
қағып,шағалалар тәрізді жарқын – дала мен шабындық ақсары ителгісі қалқып жүреді. 

Солтүстік Зайсан маңындағы шилер және сексеуілше

Тазаланған ін жанындағы сары ала шыбшық
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Шапшаң және іскер сұңқарлар әрқашан бір 
жаққа қарқынды зымырап бара жатыр. 
Алайда, көктемгі даланың басты әбзелі – 
дуадақтың бауырына келетін шөптерде се-
руендеп жүрген безгелдектер немесе дала 
тырналары. Бұл да Қызыл кітапқа енген 
құстар, соңғы кездерде олар көпжылдық 
болмауынан кейін шұңғыманың қиыр 
бұрыштарында жиі көріне бастағанын атап 
өту керек. Мезгіл-мезгіл тыныштықты бұза 
отырып, қарқынды қарабауыр бұлдырықтар 
үйірі қанаттарымен даңғырлайды немесе 
көкірек міңгірлеуімен қылқұйрық бұлдырық 
үйірлері зуылдайды.

Шұңғыманың айналасында қаракөзді апандарда шалшықтардың жарқын 
шығарылуында сары ала шыбшықтардың, қызылұрт сарышұнақтардың мойындары шығып 
тұр. Кейде көлеңке, жирен сәуле іспетті жеңіл, қарағай тоғайларында сырғанап жүрген, 
тышқаншыланған түлкі – қарағанқаны кездестіруге болады. Бұл уақытта қысқы апандар-
ды сарышұнақтарға ұқсас шағын сары ала шыбшықтар тазалайды, олар 100 жыл бұрын 
«жер бетінен жоғалып бара жатқандардың» дәл өздері, осыдан кейін Қызыл кітапқа 
кіргізілді. Аңдар апандардың айналасында жіңішке соқпақтар сала отырып, тынымсыз 
жүріп жатады.

Көктемнің сәті мен гүлдеп жатқан шөптердің еліргендігі ұсақ емес: балқарағайлардың 
кешегі нәзік, әрі жасыл жапырақтары сарғайып, жуан бола бастайды; шөптердің сулы 
жіңішке инелері ашуға мінген кірпінің дөрекілігімен оларға кез келген жанасуға жауап 

Құбылмалы өсімдіктер – еремоста-
хис

Қазаншұңқырда көктемгі көлшіктердің орнында тақырлар пайда болады 
«Күннен қашқандар»
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бере отырып, қатып қалады. Жарқын шоқ гүлдер бұршаққынға, жирен сыпырғыға, түкті 
шарға, тостағаншаға немесе құрғақ қорапшаларға айналып кетті.

...Сарылық пен сұрлық енді көктемнің мерекесінің орнына келеді. Шалшықтар 
бұрыннан құрғап қалған, олардың түбі тақырға геометриялық өзіндік сурет беріп тұрған 
тұтас және күрделі «керамикалық» плиталардың мозайкасына айналып кетті.

Барлығы қатып, солғын тартып қалады: шөптер мен бұталар – бұлыңғыр, әрі 
жабыраңқыға ұқсап қалады.Көбі қапырық пен шөлді сезіне отырып, оларға сынақ уақытты 
бастан кешіруге бейімделген: тыныс алулары бәсеңдейді. Заттектердің алмасуы да 
бәсеңдеп қалады. Сыртқы – инеден, түсу мен өзгелерден қорғануға бейімделуден басқа 
өсімдік жасушалық сөлдің айрықша құрамын өндіреді. Олардың көбінің, ең құрғақшылыққа 
төзімділерінің сабақтары мен жапырақтары қызғылт, күлгін немесе итсигек сияқты бозалаң 
түске боялады. Бұл жергілікті жағдайларда ультракүлгін сәулелерінің аса көп әсер етуінен 
қорғанудың тәсілі және олардың ішкі химиялық реакциялары сыртқы атрибуттарға 
қарағанда, аса сенімді болып табылады.

Шашақтардың күмісіне киінген бетегелер ғана ұзақ сәнденіп, қысқаша өте шыққан 
көктемнің мерекесін еске сала отырып, салтанат құрады. Сұрғылт және жирен қиырлардың 
ішінде жусандар көгеріп кетті, желде олар су бүркіп жатқандай көрінеді.

Аңызақ жел мен қатты желдер шаң-тозаңды дауылдарды көтеріп, жиі болып кетті. 
Мүлдем желсіз күнде шаң-тозаңды құйынның пайда болуы таңғалдырады. Олар кейде 
бірден әртүрлі жерлерде пайда болады және түлкінің құйрығы іспетті жирен тартқан 
олар, билей отырып, жазықта жылжиды. Жаңартауға ұқсап, олар қашанда кенеттен пай-
да болып және сондай-ақ, кенеттен жоғалады. Алайда, олардың билерінен кейін тыныштық 
орнағанда, жерге жіңішке, енді ғана олармен көтерілген шаң, төмендей бастайды. Орталық 
Азиядағы құйындар – қалыпты жағдай. Саяхатшылардың бірі оларды топтастыруға да 
тырысты.

Шұңғыманың кеңістігімен жүзіп өтетін,тесіп өтетін желдер өсімдіктердің өліп қалған 
сабақтарына иіліп, бойсұнып қарсы алады: олар желігудегідей дірілейді, шейк билейді; 
аса үлкен құрметпен шығыс билеріндегідей жерге дейін иіледі. Қар түскенге дейін 
өсімдіктер ешкімге керек емес әндерді айтады, жауын-шашында сыбдыр мен сықырық, 
тұтас шу тудырады. 

Өсімдіктерге қарап топшыласақ, күздің белгілері ерте байқалады: маусымда бұл 
жерде – тамыз, шілдеде – қыркүйек, ал қыркүйекте барлық жерді жабыраңқылық пен 
сұр түс, сүреңсіздік алып кетеді: қиырлар қапырықты қаттыкүн мен долы желдермен 
бірге қабылдай отырып, ақылға сыймайтындай зеріктіргіш болып кетеді.

Сынып жатқан аяқ асты бөктерлерінің төбешіктері мен шыңдары жан-жақтан қоршап 
тұр: олар жантайма, киіз және күмбезтәзірді, түсірілген, шайылған, еріген және тегіс. 
Алайда бұл жер «ыстық» бояулар мен реңктермен сіңірілген. Балшықтардың үстіңгі беті 
жылтыр немесе болып өткен жаңбырлардың салдарынан пайда болған бұлдыр жалтыра-
умен, күнмен тесілген қабыршықты. Жылдар мен ғасырлармен қызыл-кірпішті, ақ, кей 
жерлерде көгілдір жарқабақтар мен сирек ауырлаған, шөгілген немесе төменге сырғанап, 
сеңнің аяздарымен ойып алынған қабырғалардан қопарылып түсіп жатыр. Балшықтардың 
алып бөлшектері төмен сырғанап түсіп кеткен түрлі-түсті жартастарды еске салады, 
олардың түбінде ұсақ тастардың темірленген күңгірт-қоңыр нақыстарының ұсақ тау жы-
ныстары жатыр. Қопарылып түсіп жатқан сеңдер түрлі-түсті ағынға айналып, таудан 
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«Күннен қашқандар»

Алғашқы суық түскен соң ащы 
шөптің түсі өзгереді

Дәуіт

Шаян

Бұзаубас бүйі, немесе сольпуга

Жас итсигек түсін өзгерту фазасында
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жаңбырмен кетпегенше, жаздың соңына кескінсіз кесектерге немесе еріп кеткен томаларға 
айналып, жаңбыр мен желдердің әсерімен қарқынды «еріп жатыр».

Алайда тек өткен ғана емес, сондай-ақ осы жерде бұл шақта әр қадам сайын жан-
сыз табиғатта кездеседі. Қою қызыл балшықтарда нәзік-көгілдір орамалмен иісті жусан-
дар тынышсызданады, ақшыл көк түсті шоқ гүлдерімен сылдырлатып, сасырлар улы 

сарғаюда, көктемде ақ шеңгел хош иістенеді 
және пышақты-өткір жапырақтарымен  
алып астық тұқымдасты – елемус 
тікірейеді.

Ашутас тауы ғалымдар арасында аты-
на заты сай. Ол геологиялық ескерткіштердің 
өнертабыстарында бай палеоботаникалық 
материал ретінде тіркелген.

Оның сиқырлы күші мен тартымдылығы 
осымен аяқталмайды. Тау етегінде темірлі 
құрылулар, қатты күйдірілген темірдің тот 
басқан бөлшектеріне ұқсас қыртыстар мен 
ісіктер немесе билік жүргізіп отқан 

балшықтарға қазалы ажар беріп тұрған көмірлі-қара тастар көптеп кездеседі. Бұл жерде 
жұмыртқа тәрізді кварцтың шекемтастары шашылған. Оның ұсақ тау жыныстары шыңның 
шетінде және тұтас тауда жарқырап тұр. Таңғажайып Ашутас тауының уақытпен ашылған 
үлгілік көрінісі осындай.

Егер Қара Ертістің алаптарынан шабуыл  жасайтын масаның қаптаған орны туралы 
еске түсірмесе,Зайсан шұңғымасындағы геологиялық поэма толық болмас еді. Кештің 

Ашутас тауының жалпы көрінісі

Сіз білеСіз бе:
Қызыл-күрең түсті Ашутас та-
уында жапырақтары тікенекті 
келген, боз түсті сыртында ұсақ 
тікенектері бар шар сияқты, сыр-
тынан қарағанда «жиырылып 
қалған кірпі» сияқты – зайсан 
лақсасы өседі. Олжер шарының 
басқа жерлерінде кездеспейді.   
Зайсан лақсасы – эндемик.
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батуымен олар әр жерде және айналада болуы міндетті – есепсіз шапқыншы болып 
жүреді: ауа тұтас у-шумен толысады, аңдарға да, құстарға да аяушылық жоқ... Масаха-
насыз, тығыз жабылатын палаткасыз адамға – өлім, тек тұрақты жел ғана сақтайды. 
Кезбе масалар үшін ол – қабырға, алынбайтын қамал, жолаушыға – құтқару болды. 
Сондықтан, бәлкім, бүгінде осы өлкенің иесіз болуына солар себепті, бұл жерде – маса 
патшалық етеді! Баяғыда таңғажайып алапта қоныстанған олжа болғаны сөзсіз. Ашута-
стан бұрындары Ертістің ғажап терек шоқ тоғайларында тігерге тұяқ қалмады... Дегенмен 
маса мырза, оның досы мен тірегі, ол дәуірлер мұражайының сақтаушы.

ӨТКЕН УАҚЫТТЫң ЖАУЫНГЕРЛЕРІ

Зайсан мен Боранның арасында бекітілген құмдарда ақ шеңгелдің сиретілген 
қопаларының арасында, күзетші ретінде сырттан қарапайым қарағайлардың шамамен 
ондағаны тұр. Алайда осы қарағай біздің өлкелерде аса сирек – қалдық – әртүрлі 
жапырақты қарағай немесе тораңғы. Оны тағы да «шахтардың ағашы» деп атайтын.

Бірнеше осы жалғызқарағайлардың ағаштары - Құршым жотасының тау алдынан 
ағатын бұлақтың қасында «тұрады». Олардың тобы шамамен 10 ағаш Қалғұты мен Чер-
няевка ауылдарының арасындағы жоларнасынан жақында сақталып қалды. Мұның 
барлығы өткен уақыт пен Зайсан шұңғымасының тораңғы ормандарында қалды. 

Тораңғы өзгелерінен төменгі бұталарының жапырақтары талдың жапырақтарына 
ұқсайды – жіңішке, күміс түсті. Жоғары «қабаттарында» олар өзге қарағайларға тән 
жүрек тәрізді. Жас ағаштар – талдың жас орманы. Біздің тұтас облысқа бұл ағаштар 

Өткен заман «Сарбаздары» (тораңғы ағаштары)
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жүзге де жетпейді, Зайсан шұңғымасында – оннан аса. Әртүрлі жапырақты қарағай – 
тораңғы ормандарының осы ендіктеріндегі жоғалып кеткен және бір кездері таралған 
көненің көзі. Енді, олар жақын шығыс пен Орталық Азияда ғана – Амударияда, Сыр-
дарияда және Қазақстанның оңтүстігінде – Шу мен Іле өзендерінің алаптарында ғана 
қалыпты.

Қарағайдың осы түрі жоғалып бара жатқандарға жатқызылып, Қызыл кітапқа 
енгізілді.

Зайсан шұңғымасының жазық-
тарындағы осы жерде Ашутас тауы ретінде 
атақты балшықты жұрнақтарында, 
балшықтар – Ярка, Қиын-Керіш, Қара-
Бүйрек тасты шоқыларында Маңырақ пен 
Құршым жоталарына қоныстанады, кейін 
құнақтектестер тұқымындағы шөлді моңғол 
бозшымшығы бірнеше жылдарға жоғалып 
кетеді. Бозшымшық аз немесе атақты 
әдеттегі босшымшыққа тіпті ұқсамайды не-
месе аз ұқсайды, дегенмен кеудесінің, 
арқасының жүні мен қанаттарында 
алқызыл-ақшыл көк түс тұтуы бар. Бояудың 

Ұрғашы түлкі

Түрлі жапырақты терек, немесе тораңғы
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жалпы реңкі – құм түсті-сарғылт қызыл, 
ол оның шөл жағдайларындағы түр ретіндегі 
шығу тегі туралы көрсетіп тұр. Бұл 
азиялықтардың ұялары әдеттегі шымшыққа 
қарағанда, жердің үстіне – құлама 
жарлардың шұңқырларына, апандарына 
немесе тастың астына, кейде тіпті 
қыздырылған қорымдарға да салады. 
Оларды шөлдегі шөптердің, сондай-ақ 
сексеуілдің жуан және қатты бұталарымен 
төсеген.

Моңғол шымшығы – Орталық Азия 
шөлдерінің байырғысы. Біз алғашқы болып 
Зайсан шұңғымасында, Маңырақ таулары 
мен Оңтүстік Алтайдың тау алдарында да 
– Құршым жотасының жартасты 
шатқалында, аса тақырлығымен 
ерекшеленетін Зайсан маңын қоршап 
жатқан жақын тауларда ұя салулары та-
былды. 

Моңғол бозшымшығы  мекендейтін орындар

Балшық қуысындағы моңғол 
бозшымшығының ұясы
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Оның қауырсындануында шөлді ландшафттардың басым болған бояуларының басты 
реңктері жиналған. Осы құстар бар жерде – нағыз шөл бар деуге болады.

Шұңғыманың сирек және таңғажайып жәндіктерінің қатарына жарқын жасылдау-
алтынданған қоңызды жатқызуға болады, тыныш және сенгіш – Қызыл кітапқа кіргізілген 
құбылмалы зерқоңыз. Осы қоңыз шұңғыманың солтүстік жартысының орталығында 
орналасқан Қара-Бүйрек тауынан солтүстіктегі сортаңдарда ғана табылды.

Қорғалатындардың санына ала аскалаф – инелікке ұқсас жәндік жатады. Әрине, 
алып – ұзын, 5 см-ге дейін, дөңес маса. Бұл жыртқыш аңшылыққа шығу жетістігі бой-
ынша ақ тұйғынмен немесе қырғимен салыстырғанда өте елгезек, қанқұмар: осы сирек 
жәндікті қалай кездестірмесең де – ол міндетті түрде құрбанын ұстап алып, бір жерге 
сүйреп жатады. Тек осы ктырьді өте сирек кездестіруге болады.

«КӨККИТ» – ҚАРА-БҮйРЕК НЕМЕСЕ БҰРЫНҒЫ 

УАҚЫТТАҒЫ ТАУ

Қара-Бүйректің Қара тауы – Солтүстік Зайсан маңындағы кең шөлді жазықтың 
арасында кенеттен тұрғызылған көрікті геологиялық құрылыс. Тау – ежелгі құрылымдардың 
сүйегінен, Палеозой құрсағында емізілген және қазірде – жер шарының ежелгі геологиялық 
өмірінің куәгері.

Алып аумақтың жан жағынан қиырда тау көірініп тұр деуге болады. Құршым 
жотасының күйдірілген шоқылары артта қалғаннан кейін ғана одан өзенге жақындығына 
қарай көгілдір қиырдан «көк киттің» үлкен тұтас денесі ақырындап және сенімді тұрып 
барады. Заңғар су фонтанын шығару және ауа мөлшерін жұтып, қайта жоғалу үшін 
ақырындап қалқып бетке шығып бара жатқандай. Айналада тұманданған және ыстықтан 
қайнап жатқан ауада әртүрлі бұлдыр көріністерді өрнектей отырып, сағымдар ойнақтайды. 

Бағзы заманғы Қара Бирүк, немесе «Көк кит» тауы
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Автокөліктің терезесінен километрлер жүгіріп жатыр, ал құбыжық жер қойнауының 
иіріміне ғана түспей, одан да үлкен болып шығады. Қабырғалы бүйірлері анық салынған; 
көк түс азайтылады және оның бейнесі одан да анық көрінеді. «Бұл не, сағым ба?»... 
Алайда ауылдармен тезірек жүрудің бірнеше минутынан кейін иланасың: «көк кит» – 
шындық. Көз алдыңда ол алып қара тауға айналғаннан бұрын, ондаған километрден 
қараңғы тартады.

Қарама-қарсы жүзіп келе жатқан таумен кездесуді күтесің, алайда ол осы шөл 
арасындағы орын емес. Мүмкін, сондықтан, өзіне еңсерілмейтін күшпен, алып бейнесінің 
сиқырлығымен өзіне тартады.  

Жусанды сілемдердің, жирен мүйізжемістердің түкті кілемдер мен күннің астында 
жарқырап тұрған шекемтастардың, кварцтың километрлері созылып жатыр. Қанағанның 
күңгірт-жасыл аралшық қопалары артта қалды және енді біз жасыл түкпірлерден шыға 
келіп, алып тарихқа дейінгі құбыжықпен бетпе-бет кездестік. Ақыры, оның орап тұрған 
көк түсі жоғалып кетті де, тау сұр-жасыл түс пен реңктерге боялып, сүйегі сорайған жар-
тастарды жалаңаштап, күнқақтылықтан майлы шөгінділермен жарқырай отырып, біздің 
алдымызға айбындылығымен тұрады. 

Шыдамсыздық өзінікін алады: тезірек қисынсыз қойылған таулардың шыңына – 
жазықты шөлге шыққың келіп кетеді. Егер мен балықты қолтырауыннан ажырата алсам, 
онда батыл айта аламын: «киттің» басынан – Қара-Бүйрек тауынан шығысқа қарай оның 

Қара Ертіс жақтан қарағандағы Қара Бирүк

Жуан Қара тауының етегіндегі 
сексеуіл Түркістан жыланторғайы
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денесі созылған – Жуан-Қара таулы тізбегі бар. Бұл, шын мәнінде тау сілеміне алып 
теңіз жануарларымен үлкен ұқсастық береді. «Қара бөрік» – таудың атауының бірсарынды 
аудармасы. Оны ежелгі уақыттарда Қара-Бүйрек деп номадтар атаса, менің таласып, 
шешім қабылдайтын жөнім жоқ... Ескі атауды жаңа атауға өзгерту қисынсыз және 
қадірлемеу екендігін уақыт көрсетті. Географиялық атауларды өзгертумен біз түпнұсқалы 
тарихқа көлеңке түсіреміз, бұл әдепсіз; ежелден әр атаудың өзінің ерекше маңыздылығы 
бар. Ол– бізге ата-бабалардан жеткен мұра.

Жел мен күнге ашылған тау, жақын болған сайын – оның бейнесі жабыраңқы, әрі 
шөлді: онда көк түске дейін қыздырылған жартастар мен ұсақ тау жыныстары бар... 
Тастар шаңқай түсте құрғақ шылдырға дейін жазылады; онда иісті сасырдың сирек 
шырағдандары, бетегелі алуан түрлі шөптері мен қараған бұталарының қураған қопалары, 
спирея және жыра-сайлар мен шатқалдағы ақтікендер жұтаң өсімдіктерді танытады.

Езгі тыныштық немесе ысқырық атқан желдер терең безгенділік атмосферасын жа-
сайды: тау ауыр ойларға түсу жағдайларына кіріп кеткен тәрізді.

Желдер – не болмаса сабырлы, бірқалыпты, қатты екпін мен соққылармен, не бол-
маса тұрақты – тәулік бойы және мезгіл-мезгіл атылып жатқандай соғып тұрады, жан-
жақтан айналып соғады. Әсіресе, олардың күші мен жылдамдығы шыңында қатты, онда: 
екпінмен ұсақ тастар көтеріледі, бетті кеседі және көзге ұрады. Желдер осы жерде 
мекендеуші жануарлар мен өсімдіктерді қызып кетуден сақтайды, оларды көз 
шағылыстыратын күннен қорғайды.

Қара-Бүйрек тауынан алақандағыдай, ауыр, ұмытшақ түске батқан шөлдің жазық 
панорамасы ашылады. Жазықтар сортаңдардың ағарған дақтарымен, тақырлардың 
қажалған жері мен қызғылт балшықтардың ошақтарымен солғын тартқан өсімдіктердің 
өрнектерімен суреттелген. Одан әрі көз жеткенше, жазық тұтастай көз алдында жер бітіп 
қалғандай – өлкенің нағыз шынайы шеті іспетті өзінің көкжиектерін шайып кетіп, әуе 

Қалжыр өзенінің алқабында
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мұхитында еріп кетеді. Қайда болмасаң да – жазықта, таудың шыңында – әрқашан 
өткенді сезіну, осы жер бетіндегі біздің уақыттың жылдам өтетіні туралы ойларға келтіреді 
және мекендеу жерінің өткіншілігі туралы еске салады. «Қара» шоқының шыңында 
алыстағы өткенмен бетпе-бет кездескенде осы ахуалды бірнеше рет сезіндім. Өзіңді 
үлкен, жат әлемде шағын ұнтақ ретінде сезіну өте мұңайтады. Тау болса, өзінің тұтас 
бейнесімен: жер бетінде тынымсыз әлемнің өркениетімен ығыры шыққан адам жоқ деп 
тұрғандай... Сондықтан, ол гоптоникалық түстегі сияқты Зайсанның тұтас жері ұқсап, 
алаңсыз ұйықтап жатыр. Ежелгі әлемнің, алайда сағымдармен сиқырланған шөлде 
көтеріліп тұрған таулы аралшығымен кездесу мен әңгімелесу осындай әсер қалдырады.

Таудың терең, құрғақ шатқалдарында, жайылма өсетін құлама жарларда, бұталармен 
өсіп кеткен қырлы жартастар мен көлеңкелі жыра-сайлардың аласапыранында қасқырлар 
мен түлкілер сарышұнақтарға, моңғол қояндарына, сары ала шыбшықтарға, кесірткелер 
мен құстарға аңшылық жасау кезінде жазыққа төмен түсіп апандар жасайды.

ҚАРАБҮйРЕК БЕРГАЕР

Алайда, ең қызығы – бұл, осы таудағы жартастар мен тастардың арасында 
орналасқан суырлардың апандары. Қара-Бүйрек –өсімдік топырақтың жұқа қабатындағы 
тұтас жартас. Күрекпен күрейтін, сүймен қағатын жері де – тас пен тек қана тас. Ал 
суырлар – біздің қолдарымызға ұқсас табандарымен ұрпақтан ұрпаққа қатты тастарды 
аршыды. Хеопс пирамидасы – жыртқыштардан қорғану үшін кішкене аңдардың «жалаңаш 
қолдарымен» жасаған еңбегімен салыстырғанда,төзімділігімен табандылығы өте керемет. 
Тереңдіктерден жіңішке апан арқылы олар сұр жартастардың тоннасын шығарады. 

Қара Бирүк тауының жартастарындағы ақ сексеуіл
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Нәтижесінде апанда ұрғыш балғамен жұмыс жасағандай шлейф пайда болды. Бұл жерге 
оқушылар мен туристерді алып келуге болады: «...қараңыз, мүмкін, еңбекқор–аң – 
қарабүйрек бергаер шығар». Осы тауда олардың 2-3 отбасы ғана бар.

Осы жердегі суырлардың қонысы, әлбетте – бұрынғы уақыттарда табиғи 
жағдайлармен шартталған құбылыс. Олар осы жерлерде мұзды дәуірлер жылдарында 
мекендеген болуы керек. Бұл жерде осы уақыттарда болу үшін оларға сусыз, жалаңаш 
шөлде ондаған километрді өткеру қажет болар еді, өйткені шөлді далада жердегі және 
қанатты жыртқыштардың уысына түсіп қалу оңай. Жақын жердегі Құршым таулы жай-
ылымдары мен даласын тастап, қыс үсті өлімі қауіпсіздігімен көшіп-қонып жүруі қажет 
пе? Біреуі ғана қалады: бұрынғы уақыттарда шұңғыма олардың тіршілік етуі үшін жарам-
ды даламен төселген, аңдар аса қатерсіз оған жайғасты. Мыңжылдықтар өтті, осы уақытта 
климаттың аридизациялануы болғаны белгілі, аңдар сол кезден бастап шөлмен қоршалған 
тасты тауда қалды, олар осы шөлден ешқашан өте алмайды және тарихқа дейінгі 
қоныстарына қайтып бара алмайды. Осындай қонысты ескіден қалған жұрнақ деп санауға 
болады.

Алайда, мұндағы суырларға әр қадамда жыртқыштар мен адамнан қауіп-қатер төніп 
тұр. Бірақ, ең бастысы қақпан, тұзақ қоятын және «қара тау» таңғажайып феноменін 
жоюға бағытталған өзге де шытырман нәрселерді игерген адамдар болып қалады. Көп 
ғасырларға созылып оқшауланған суырлардың тіршілігінде қандай да бір бейімделу 
өзгерістері болуы ғажап емес: мүмкін, бояуында, өлшемдерінде, физиологиясында, өйткені 
осы жердегі жағдайлары, олардың кең ареалы орындарында қалыпты емес.

Осы суырлардың қонысын сақтау қажет, қару ұстаған, тәрбиесіздіктің сұрлығын 
жамылған адамдарға таудағы олардың тіршілік ету маңыздығын түсіндіру оңай емес. 
Ешбір мораль олардың қатыгездік пен ашкөздік сауыттарын бұза алмайды. Табыскер-
лерге аңдар – елтірі мен таза ет үшінғана қажет.

ЖАРТАСТАР МЕН ШАТҚАЛДАРДЫң 

МЕКЕНДЕУШІЛЕРІ

Егер бірегей тауды жан-жағынан айналып, шыңдарына көтеріліп, жартастың тесіктерінен 
төмен түссе, шуақты Жерорта теңізінен қыстаудан ұшып келетін оның әдеттегі мекендеушілерін 
– сасықкөкекті, ала тасты барылдақ торғайды – керемет солистті, флейта серенадаларының 
шеберін міндетті түрде кездестіруге болады. Сонымен бірге, тұрақты мекендеушілері 
еліктегіш-әншілер болып табылады: әртүрлі шақшағайлар – қасқалары, әдеттегілер, шөлді 
және күнбағыстың жапырақтары іспетті ашық-улы-сарылар, сары торғайлар; сондай-ақ, осы 
жерде жобалғы боялған құз сары торғайлар да тіршілік етеді. Солтүстік жартастардың 
шөгінділерінде жыл сайын іргелес жирен жазықтардан құжынаған көзқасқа шегірткелерден 
алым жинаушы алқызыл қараторғайлардың үлкен үйірі ұя салады. Жалаңаштанған 
шыңдарда, шақпатасты тақыр жерде «мүйізді» құстар – қазақстандық мүйізді бозторғайлар 
мекендейді, осы бозторғайдың эндемиялық шағын түрі. Кейбір жылдары ұя салып жатқан 
жерінен моңғол бозшымшықтары кездеседі – сол кезде жан-жақтан құрғақ жарықтарда 
олардың мұңайған қыңсылы естіледі. Бұрынғы жақын жылдары тау бөктерлеріндегі ірі 
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жартасты құздардың ойықтарында қыран-ителгілер, ақсары-көксарылар мен орталық 
азиялық ақсарылар, әдеттегі және дала күйкентайлары әрқашан қоныстанатын. Кейде жер-
де құздың асылма жерінде үкілер ұя салады. Бір күні солтүстік жартастың тастарында 
орналасқан қарғаның ұясын табу қызықты болып шықты. 

Жарық ай астындағы тынық көктем түндерінде жан-жақтан ешкіемерлердің шөлге тән 
таусылмайтын рудалары естіледі; жарықта шақшақайлар сылдырайды, шөлде бозшымшықтар 
қыңсылайды және жегілер, майқаңбақтар мен шегірткелер түнгі өмірде үздіксіз және шексіз 
дыбыстайтын тұтас өшпейтін қыңсылаулар шығарады. Қүмістелген тастарымен «қара тау» 
иірімді толқынмен қарт уақыт арқылы – қазіргі арқылы, өткеннен - өлшеусіз келешекке 
жүзіп барады.

Алайда жаңа күн келеді: қайтадан желдер мен күн, қайтадан шыңдарға шығу және 
көз алдында – мұнарда батып жатқан, қапырықпен ойрандалған жазық. Қара-Бүйрек 
тауынан батыс және оңтүстік тарапынан Жұбан-Қары тау тізбегінің ойлы-қыратты асуында 
ежелгі балшықтардың жұрнақтары жалындап тұр. Солтүстігінен Құршым жотасының тау-
лары көгеріп тұр; оңтүстігінде – жарық жолақтың артында Зайсан жарқырап тұр, оның 
артында толқынды Маңырақ табылады; шығысында қиырмен тұмандалған Қара Ертістің 
атырауы және батысында – шексіз түтінге оранған жазықтар байқалады.

Және қайтадан – желдің қуатты күшімен бетпе-бет келді. Оның шыңда болмағаны 
сирек күн. Әдетте оның екпіні қолдан қойын дәптерін өкім мен өжет жұлып алады, бетіне 
тастарды лақтырады... құстар жерді құшады, тік жарда төменнен жоғарыға қарай сирек 
бетегелерді қуып және таптап жатқандай.

Бітіспес жаулар – үкі мен ала қарға
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Желде ауаның түсі, аспанның көзі және шөлдің тынысы... Ол тікенекті шөптерде тал-
мастан ысқырып, шулайды, жарылған жерлерде ысқырады, кедір-бұдырлы жартастарда 
гуілдейді. Тау болса, көгілдір «ірі балыққа» ұқсас тереңдіктерден уақыт ағысымен жүзіп 
барады.

ҚАРА ТАУДЫң ШАҒЫН ТАңҒАЖАйЫПТАРЫ

Мұнда «таудың ақ таңғажайыбы» да бар – шығыс бөктерінде теңіз деңгейінен 500-
600 м биіктікте жартастар мен жылжымалы шөгіндер арасында ақ сексеуілдің ағаштары 
өсіп жатыр. Кездесу таңғажайып – сексеуіл мен жартастар, сексеуіл мен тау! Осындайды 
енді ешбір жерден көрмейсіз.

Тау шыңының үстінде қалқып, желге қарсы қырандардың айқаршықтары қалықтап 
тұр. Осы тауда көптеген мыңжылдықтар бойы мекендеген суырларға ұқсас өзге де 
жұрнақтар сақталып қалды: қиыр шығыс тараптан жолақты табаннан келді. Бұрындары 
зоологтар оларды – жіңішке, қарқынды және ірілерді кездестіргенде оқжыланмен шата-
стыратыны қызықты. Алайда біздің көп жылғы бақылауларымыз көрсеткендей, біздің 
өңірдегі ең соңғысы табылмады.

Тағы да осы таңғажайып тіршілік иесі тиіп тұрған бөктерлерде шашылып жатқан 
қыздырылған тастың астында шиқылдақ жармасқы өмір сүреді. Сонымен қатар, салыстыр-
малы түрде жақында оның «үлкен ағасы» – сұр жармасқы табылды. Олар Қазақстанның 
оңтүстігіне және Орталық Азияға тән сирек кесірткелер. Қиыр Шығыс пен Орталық Азия, 
тарихи жолығу аралшығы іспетті олардың арасында Қара-Бүйректің болғаны таңғаларлық.

Бүйілер мен шаяндар қалыпты. Олар міндетті түрде кешкі алауларға барады және 
азиялық түрлері отқа қарай талпынады. Әрбір таңда оларды палаткадан, төсектен, аяқ 
киімнен, киімнің бүкпелерінен қағуға тура келеді…

БҰЛАҚТА

Таудың солтүстік етегінен ақшыл қияқ тұқымдастар төселген тәрізді, анығырақ – та-
удан сырғанап түскен тасты сеңнің астынан ағатын шағын бұлақпен ылғалданатын ызасу. 
Ондағы су тұрып қалады және жансызданған көзбен, бос, күнмен аяусыз буланған аспанға 
қайғылы қарайды. Бұлақ – қияқ тұқымдастар дастарқанына алау мен бетегелермен, спи-
рея, ырғай мен итмұрынның бұталарымен жан бітіретін құрғап қалған жердің арасындағы 
шағын алқап... Жақын өткен заманда әр таңда алғашқы күннің сәулесімен, сондай-ақ, кеш-
ке қарай суаттарға Қызыл кітаптағы құстар – қылқұйрық бұлдырық, қарабауыр құстардың 
үйірлері жиналады. Көршілес балшықтардан жабайы көгершіндер, қырандар, бозторғайлар, 
шымшақайлар, сары торғайлар ұшып келеді. Қара-Бүйрек – Қазақстанның шығысындағы 
шағын жерлердің бірі, бұл жерде жадырақтың ең ірісі – дала немесе Рихард жадырағы ұя 
салады, ол адамға ешқашан сенбеген, әрқашан үркек және өте сақ. Осы жерде қасқырлар 
мен түлкілер шөлін қандыратын. Жүз жыл бұрын бұл жерге құландар, сайғақтар, 
қарақұйрықтар мен жабайы жылқылар, түйелер келгені анық.
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2007 жылы тауға кезекті келуімізде осы бұлақта қой қора салынғанын көрдік: адам-
дар қандай да бір құрылыстарды салып жатты, сиырлар мөңіреп, иттер үріп жатты... Осы 
бұлақ судың жалғыз көзі болған жабайы аңдарға орын болмай қалды. Жоғарыда айтылған 
тау мекендеушілерінің кейбіреуі де қалмады. Алайда, кекіліктердің екі отбасының көрмемен 
кездесуі қызықты. Олар суаттың жанында жүрді. Бұрындары, өткен ғасырдың 60-шы 
жылдары экспедициямен тауға жыл сайын келу кезінде кекіліктер болмаған. Енді, міне, 
пайда болды! Алайда олардың тағдыры, меніңше, шешіліп қойған – жаңа қоныстанушы-
шаруагерлердің ішінен аңшылар табылады; суырлар да жоғалатын шығар.

ЕКІ ӨРКЕШТІ ЖАБАйЫ ТҮйЕ – ХАВТАГАй

Орталық Азияда жабайы түйенің мекендеуі (гамелус бактрианус ферус) ғылымға 
біздің дәуірімізге дейін жеті ғасыр бұрын – Аспан асты империясы – Қытайға барған 
Марко Полоның саяхаты кезінде белгілі болған. Бұл жануар туралы ХVIII ғасырдың 
екінші жартысында атақты табиғат зерттеушісі-энциклопедист П.С. Паллас, ірі орыс сая-
хатшысы, әрі Орталық Азияның зерттеушісі М.В. Певцов пен өзге де саяхатшылар, табиғат 
зерттеушілері айтып өтеді. Дегенмен, ғалымдардың арасынан осы жануарларды көргені 
сирек. Осы себептен, әрине, тек кейбіреуі ғана олардың тіршілік еткеніне сенді. 

Атақты француз табиғат зерттеушісі Жорж Кюве: бұл жабайы емес, өзінің иелерінен 
кетіп қалған – күтімсіз қалған түйе деген еді. Тек қана П.С. Паллас оны «толық жабайы 
жануар» деп тану мүмкін деп есептеді.

Н.М. Пржевальский осы жануарды Моңғолияның Лор-Нор өзенінде, түйелер 
бұрындары да кездескен Зайсан шұңғымасынан жақын жерде тапты. Жабайы түйенің За-
йсан шөлдерінде мекендегені туралы өзінің жазбаларында 1876 жылы біздің өлкеге келген 
атақты неміс табиғат зерттеушісі О. Финиш көрсетті. Осы очерктің авторы өткен ғасырдың 
80-ші жылдарының басында Шакелмес тауындағы жағалаулы гүлді балшықтарда – Ярки 
немесе Глинкада түйенің бас сүйегін қазып 
алды. Жерлеу жағдайлары мен өзге де 
ырымдарға қарап, оның жабайы жануарға 
тиесілі екендігін болжауға болады. Кейінірек 
олжа Өскемен қаласының тарихи-өлкетану 
мұражайына берілді. Бұл балшықтарда 
жақсы сақталып қалған өзге бас сүйекті 2017 
жылы таптым.

Үй жануары екі өркешті түйенің, жа-
байыдан айырмашылығы – жабайының 
өркешінің өлшемдері азырақ және алдыңғы 
аяқтарында мүйізгектер жоқ. Ал, бас 
сүйегінің құрылысында кішкене ғана 
айырмашылық бар, дегенмен ол айырма-
шылықты тек маман-ғалымдар ғана байқай 
алады. Қос өркешті жабайы түйе – 

қаптағай
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Біздің кезімізде Моңғолиядағы 1991 жылы құрылған «Ұлы Гоби» қорығында осы 
сирек кездесетін жануардың саны ақырындап қайта қалпына келтіріліп келеді. Мамандардың 
есептеуінше, олардың шамамен 100 дарасы мекендеп жүр. Алайда, қазірдің өзінде жер 
шарындағы сақталып қалған жалғыз популяциясы қауіпте тұр. Осыған байланысты моңғол 
үкіметі тұтас республика аумағының үштен бір бөлігін қорғалатын аумақ етіп жасауға ниетті 
екендігі туралы ақпарат бар.

Қазірде керемет жануардыңбасты жауы – адам емес, төлдерін құртып жатқан 
қасқырлар болып табылады.

КҮННІң ӘУЕНДЕРІ

Алақанындағы суды құрғап қалған ерніне апара жатқан, шөлдеп қалған жолаушы 
құсап, құрғап қалған шұңғыма, жарқырап тұрған Зайсанның су тостағанын осылайша сақтап 
тұр.

Таңсәріден бастап желсіз шұңғыманың үстінде құс серенадаларының тобы қалқып тұр: 
көгілдір биіктерден сансыз бозторғайлардың – дала, шағын, мүйізді, қаралардың даңғыр-
дұңғыр дауыстары ағынмен төгілуде. Құс інілерінің үздік солисті – дала бозторғайының 
әдемі қазақша атауы бар – «жұрбай». Кең қанаттарын жайып,сұр құстар көктемнің 
қиырларында қалықтай отырып, таңғажайып әуен ойнауларын төгуде. Өздерінің керемет 
өлкесін – күннің жомарттығымен мақұрым қалдырылмаған жусанды рухымен әуенделген 
еркіндікті жүрекпен мадақтай отырып, құмарлана шырқауда. Ән шырқайтын жұрбайлар 
сағымдар мен шексіз жазықтар, дала іспетті сұр, көзге көрінбейтін, бірақ сүйкімді құрбысы 
туралы айтады.

Айтылған қиыр арқылы қарқынды, күңгірт дарылдаумен орталық-азияның шөлдерінде 
тарихи тіркелген құстар– шапшаң қанатты қылқұйрық бұлдырықтың үйірлері өте шығады; 
қанаттарын тарсылдатып, қапырық пен сусыздыққа берілген суаттарға қарабауыр 
бұлдырықтар қарқынды талпынуда. Олар мен өзгелерінің бірдей тіркелуі мен екі азаматтығы 
бар: Орталық Азияның шөлдерінде және Қызыл кітапта.

Мезгіл-мезгіл құстардың ән шырқаушы шексіз хорына апандарынан шығып тұрған 
қызылұрт сарышұнақтардың дауыстары қарлыққан ысқырықпен кіріп кетіп жатыр. Жирен 
тақырларда ырғағымен қыранның көлеңкесі жылжып барады – сол сағатта балшық 
тізбектермен жер астына бір мезетке кіріп кетуге дайын сары шымшықтар үркіп тұрады. 

Қарағанның аралшық тоғайларында құстың дауысымен өзі туралы бірдеңе айту 
ниетімен түрткіленген дала шиқылдағы қатты, әрі сыңғырлап жылайды. Бетегелі киімдеріне 
тыныш, әрі байсалды түрде әрең жанаса отырып, асықпай, жазықтың жалқау қаңғыбасы 
– дала ақсары ителгісі өте шығады. 

Қара Ертістің жарларында өздерінің апандарында маса тәрізді сансыз, жағадағы 
қарлығаштар сабылып жүр. Керең қамыстардың тіреуіштерінде, ескі арналар жалтырап 
тұрған қоғалардың арасында сары мен ақ тұңғиықтардың үстінде қанаттарымен қаға оты-
рып, түрлі-түсті инеліктер – масаларға аңшылық жасаушылар топырлап жүр. Шығанақтың 
тереңдігінде күнмен ойнап, қабыршағының мысы мен күмісімен жас балықтар – алабұғалар, 
майда табан балықтар мен кішілеу аққайрандар лап етеді.
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оРТАЛЫҚАЗИЯ АҚСАРЫСЫ

Қазақстанның аумағында, тек Зайсан шұңғымасында және оған іргелес Маңырақ 
таулары мен Құршым жотасының жартастарында ғана ірі жыртқыш – түктіаяқ, немес 
орталықазия ақсарысы кездеседі. Ол аспанда айналып жүргенде, оны орташа қыран деп 
ойлап қалуға болады. Әртүрлі 
бояудағы және қаралықтың 
әртүрлі деңгейіндегі немесе өте 
түссіздендірілген даралары 
кездеседі: ақсарылардың қара-
дан бастап, ақ-сұрға дейінгі 
бояулары бар.

Ұяларын жартастардың 
кертпештеріне, аласа жерде 
орналасқан балшықты жарлар-
да салады – ұяға жақын келіп, 
оны немесе балапандарына 
қарауға болады, ал басқа 
жыртқыштар ұяларын жетуге 
қиын жартастар мен биіктікте 
салады. Осындай «талғамау-
шылық», шамасы, Орталық 
Азиядағы мекеннің алып 
аумағына, олар биік жартас-
тардың жоқтығынан, оларға 
қауіп төнбейтін, мүлдем иесіз 
жерлердегі ұсақ шоқыларға ұя 
салуға мәжбүр болудың салда-
ры шығар. 

Орта азиялық жамансарының ұялары
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Бұл ірі ақсары өзінің мәнерімен ғана емес, сондай-ақ өзінің аңшылық жасау нысан-
дарымен де таңғалдырады. Елестетіп көріңіз: ірі жыртқыш кейбір уақыт даланы айналып 
жүреді – кенеттен күйкентай тәрізді бір жерге тоқтайды, кең қанаттарымен жиі сермей 
отырып, мүмкіндігінше ілініп тұрады. Кейін, қажетті сәтін сайлап алып, дельтапландағыдай 
жайылған қанатымен тігінен «құлайды» және құрбанын – сарышұнақты, суырларды 
қағып алады. Сонымен қатар, көкқасқа шегірткелермен қоректенеді. 

Осы жыртқышқа олжа - көкқасқа шегірткелер немесе кесіртке болып табылады. 
«Қыран» сияқты, осы түр ежелгі өзінің психологиясы бойынша ақсары болып қалды, олар 
әдетте шегірткелермен қоса, ұсақ жануарларға аңшылық жасайды.

Алғашқы болып осы өлкелерде ақсары, өткен ғасырдың 80-ші жылдарының басын-
да табылды және қорғалатын түр болып табылады.

Ақырында қоныс аударатын ақсарылардың батыс Алтайда, ал күзде кешірек және 
қыста біз Өскеменде және оның төңірегінде аштықтан жүдегендерін таптық.

ШАКЕЛМЕС – ҚЫРАНДАР ТАУЫ

Сұр жусан мен ащы желдің өлкесінде, алдамшы қиырлары бар өзенде, өзінің көз 
тартарлықтай орындары бар. Олардың біріне – Зайсанның солтүстік жағасының орталық 
бөлігіндегі Шакелмес тауы жатады. Қара-Бүйрек пен Шакелмес – қапырықтан құрғап 
қалған сары жүзді жазықты шөлде, екі қараңғы бұлағы бар.  

Құршым таулары мен Зайсан өзені арасында орналасқан қашықтықты еңсеріп, сан-
сыз, жан-жаққа екпін алған жолдарда оңай адасып кетуге болады: олар, жел болса – 
солтүстікке, батысқа және тағы да басқа жерге көзден таса болып, қашып кетеді. Енді, 
міне, Қара-Бүйрек алыста қалғанда және жол Зайсанға бағыт алғанда, көкжиекте тұрақты 
бағдарды – жалғыз қараған шоқыны байқайсың. Жан-жақтан ол әртүрлі көрінеді: оңтүстік 
Зайсан маңынан жирен дастарқанмен жабылған өлке суреті, ұмыт қалған Наполеонның 
кең жиекті қалпағын еске түсіреді. Шакелмес – солтүстігінде жотамен шектелген жазық 
пен өзеннің арасындағы шамшырақ.

Осы жерде Шакелместі – тау, шоқы, «белес» деп атайды. Және бұл дұрыс. Үлкен 
қисық пішінді тау сілемі жағаның бойында бір километрден аса созылса, кесе-көлденең 
ені – екі есеге аз. Егер судан алып қарасақ, биіктігі жүздеген метр болады. Оның 
шыңынан әртүрлі жақтарына жылжымалы шөгінділермен таяз шоқы созылып жатыр. 
Таудың денесі де Палеозойдың ежелгі жартасты тұқымдарынан құйылған.

Шакелмес – біртүрлі атау. Қазақ тілінен аударғанда – «тез шығып кететін тау» 
дегенді білдіреді. Сонымен бірге, атауында осы үрдістің мағынасы мен мәні бардай.

Әрқашан шұңғымаға барған кезде шаршататын біркелкі өмірден кейінгі оның пайда 
болуы – көңіл сүйсіндірерлік: жанында – өзен, таңғажайып балшықтарда салқындық 
пен түнейтін жер бар. 

Елестетіп көріңіз: көкжиектен көкжиекке дейін біркелкі, жабыңқы жазық, енді, ол 
белгісіз тіршілік иесіне ұқсап ақырындап тұрады, қосыла өседі – летаргиялық ұйқыға 
түскен алып жол айырықта – биік және құлама жағада тұр. 

Осы жерге келгеннің әрқайсысы осы бүкір «тіршілік иесін» байқау ниетімен тұтынады.
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Таудың маңызды даталары бар: ХVIII ғасырдың екінші жартысында оған әртүрлі 
зерттеушілер келді, сондай-ақ ұлы немістің табиғат зерттеушілері – Альфрэд Брем, жер 
шарының жануарлар әлемімен ассоциацияланады және доктор Отто Финш те осынау 
үлкен істің басы-қасында болды.

Осындай талпыныс пен құлшыныспен Шакелместі біздің кездің зерттеушілері де 
ашты. Оны етегі бойынша айналып шықты, шыңына шықты, таңғажайып, балшықтардың 
жағасына жақындаған ашық түстерге боялған құздарына көз тастады. Осы жерге 1863 
жылы саяхаттап келген Г. Потанин олар туралы былай деп жазды: «...Белеске балшықты 
үйінділер тиіп тұр, олар темірдің тотығымен қызыл және сары түстерге боялып, сумен 
шайылған; көптеген жыралары үйінділерді жеке қиық-конустарына, конус және тіпті ке-
гель тәрізді пішіндеріне бөлшектеді. Орыстар осы үйінділерді «Балшықтар», ал қырғыздар 
«Керчь» деп атайды»...

Таудың екі жартасы – екі әртүрлі әлемі бар. Солтүстігі – Алтай тауы алдындағыдай 
бетегелі алуан шөппен жабылған. Шоқыларында: итмұрын, қарағандар – түрлі ағаштар 
және бұталар бар. Жартастардың қасында ырғайдың, татар үшқаты мен ұсақ 
жапырақтылардың шоқ бұталары паналайды. Шоқының алдында, осы жерде мысықтың 
алдындағыдай – жазық екі табақша тәрізді өзенше жатыр. Бірінде – «сүтпен кофе», 
екіншісінде – ылғалды сортаңдардың сүтті ақтығы. Екі табақшада да тұзды сүюші 
өсімдіктер – мари, сораң, қияқ пен сарсазан қызғылт жем табылады. 

Батпақты жағалары бар өзендерде көктемнен бастап ащы-тұзды су тұрып қалады. 
Ішуге жарамайтын суды тек ашкөз күн ғана қызығын көруде – жаздың ортасында 

Шәкелмес тауы
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өзеншелер құрғап қалады: олардың бірінде 
жеңіл үлпілдек тұз тұнып қалады, оның 
астында – жабысқақ, әрі көпіргіш балшық 
– ылғалды сортаң. Басқа өзенде – судың 
түсіне сәйкес кофе тәріздес-алқызыл бояу-
мен тығыз тұзды қабықша орын алған. 
Қазақстанда аз сулы өзендердің осындай 
пайда болуын шөл-саламдар деп атайды. 
Алайда, Алтай тауларынан кездейсоқ 
жаңбыр келсе, өзендер, көз алдыңда 
шұңғыманы қоршап тұрған су – ағатын 
балшықтардың түсіне боялады.

Оңтүстіктегі тік бұрышпен құлап бара 
жатқан аса тік жартаста қыналардың жарқын дақтарымен жұқтырылған үшкір шетті 
тастардың ұсақ тау жыныстары басым. Қорымдарда, олардың шеттерінде шөлді 
күнқақтылықтан шоколадты және майлы-көгілдір тастардың сынықтары шығып тұр. Ұсақ 
тау жыныстарында «әкті» қақ бар.

Шыңына жақын шығыс жартаста – бауыр іспетті дала шпатының қызғылт тастары 
мен аппақ кварцтың ерітілген бөлшектері, жұлдызды түн іспетті тақтатастар олардың 
қараңғы фонында шақпақ тастардың жарқылдарымен көмкерілген. Әрбір тастың үшкір 

тас бедерлеуіші бар. Ұсақ тау жыныстары «шытырлауық»: оны бассаң – құрғақ, темірдей 
қатаң үн шығарып, жорғалап, домалай жөнеледі.

Әсіресе, тау жартастарында – шөлді немесе төменгі рауғаштың плантациялары көзге 
түседі. Өсімдіктің ірі жапырақтары ыстық тастардың арасында көзге түсіп көгереді. 

Шәкелместауындағы күн батқан сәт

Шәкелместауының етегіндегі түрлі-
түсті балшықтар қалдығы
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Пілдің құлақтарын еске салатын, тыржиған, 
терілі олар, өзінің астында тапшы ылғалды 
сақтай отырып, жерді жауып тұр. 
Өсімдіктердің өсіп-өнуінің өте қысқаша 
кезеңі – жер қардың суымен сіңген 
көктемнен бастап алақандағыдай, олардың 
жапырақтары арасында бір түйінге жиналған 
қалың саптағы шоқ гүлдер күнге еркелейді. 
Әрбір эфемер сияқты рауғаштың да гүлдеу 
кезеңі қысқа және жапырақтары ерте 
сарғайып, қурап қалады. Жаздың нағыз 
қызған кезі, ал шөлді рауғаштың өміріндегі 
кереметі – бұрыннан артта қалған. Оған өзінің, жеке күзі келеді. Жартастар мен тастардың 
арасындағы тот басқан таңбалармен балшықтарда желмен жұлынып қалған жапырақтары, 
таудың жабыраңқы көрінісін күшейтіп жатыр. Желдің әрбір өршуімен жапырақтарды 
лақтырады, олардың үстімен біреу кетіп бара жатқандай шықырлайды және күрілдейді.

Шакелмес – түкті жирен бүйілерге, шаяндарға, әртүрлі өрмекшілер мен өзге де 
бунақ аяқтыларға нағыз жұмақ болып табылады. Айналасында аяқтың астынан ұшып 
шығатын сансыз қышыма шегірткелер: ала қанатты, қызыл қанатты, көгілдір және ақшыл-
сары болып, қоңыр күзге дейін біздің дала мен шөлдерге тән, толысқан жаздың шылбы-

рын ұстай отырып, тойлайды. Бір күні қапырықты шаңқай түсте ұсақ жануарларды 
іздестіруде тастың астына тығылып қалған шегірткелер мен қызыл тарақандарға, әртүрлі 
кішкентай қоңыздар мен шаяндарға тап болдым.

Айылқияқ уақыты – мамыр

Тақыр жердің батбаты
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Шакелместің жартасты құлама жарларында өзеннің үстіндегі шетіне дейін тасты 
және тар жол салынған. Алыстағы төменде дөңгелектің астында Зайсанның долы 
толқындарын көргенде, жүрегің тоқтап қалады. Маған да бір рет сәттілік бұйырды: 
көлікпен қоса төменге – өзенге құлап кете жаздадым, үлкен қауіп-қатер болса да, соңы 
бақытпен аяқталды.

Тау жағасының етегін бойлай құм, кварц, жұмыр тастар мен қоңыр балшық қоршап 
тұр. Сары шөгінділердің шығыс өлкесінде судың өзінде өсімдіктердің белгілерімен көмірлі 
балшықтардың қыртыстары – көмірленген діңдерімен, жапырақтары мен бұтақтарымен 

шығып тұр. Ағаштың осы қыртыстарынан алынған «күйген» бөлшектері көз алдыңда 
кеуіп, ағарады және күл болып себіледі. Жоталар өзенге шөгінділер арқылы кетеді, оны 
1878 жылы тау инженері А. Игнатьев зерттеді. Ол алғашқы болып осы жерде қоңыр 
көмірдің барын көрсетті.

Мысалға, бүйірғұн немесе итсигек палеоботаниктер атап өткендей, сүйір қыртысты 
жақсы көреді – ол оның ежелгі мекендейтін ортасы. Ал шелпек тәрізді жартылай 
бұташықтар өзге өсімдіктер сияқты тас көмірдің кенінде қуатты өмір сүреді.

Таудың батыс төңірегіндегі тастың ұсақ тау жыныстарында, тастың және тасты 
қақпақтың астында тығылып қалған әртүрлі ұсақ мақұлықтарды іздестіру кезінде 
шиқылдақ жармасқы табылды – кішкентай, сіріңкеден сәл ғана үлкен, тастардың тік 
бетінде, үңгірлердің күмбездерінде жүруге қабілетті кесіртке де табылды. Шиқылдақ 
сирек қабілетке ие: үркіп қалғанда, ол ақырын шықылдақ дыбыс шығарады. Осы үшін ол 
«шиқылдақ» деп аталады. Мыңжылдықтарды басынан өткерген кесіртке бұл жерде 
жоғалып бара жатқан түрге айналды. Одан басқа да біздің герпетофаунаның бірегей өкілі 
– ала абжылан кездеседі.

Тау біздің күткенімізді бір рет болсын алдамады: желде толқып тұрған сирек бете-
ге, типец, әртүрлі жусанның арасында, тастармен үйілген оның жартастарынан кетіп бара 
жатып – міне, саған дегендей, арқасында иірімді өрнекпен қара жазумен дала улы сұр 
жыланы немесе желді күнге жылытылған қуқыл сары дөңгелекті жирен боз жылан, не 
болмаса әшекейлі жыланның лентасы қарқынды бұлтылдайды. Суға жақын және қалың 
шөптер бар жерде – ептейлі кесірткенің көк-жасыл еркегі жүгіріп өтеді. Мүлдем бірде 
бір шөптер мен сабақтар болмайтын тасшақпалы тықыр жерлерде жалпақ құр бақалардың 
басымен, бұжыр дақты терісімен, түрлі-түсті тікенектерімен тығылып қалып, тақыр бат-

Сүт қосылған кофе түстес дала көлшігі және дымқыл сортаң
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баттар жүгіріп өтеді. Қатып қалады және тіршілік ету белгілерін көрсетпейді, тек қана 
шапшаң, ақылды көздері ғана білдіріп қояды. Осылай айналада барлығы бір-бірінен 
қашып жүреді, біреу біреуге аңшылық жасайды.

Бояулар іспетті қыналармен жоса болған тастарда жоғарыда айтылып кеткендей, 
Қазақстандағы аса сирек болып табылатын, Шығыс Азияның оңтүстік бөліктерінен 
шыққан ала абжыланды – алыстағы дәуірлердің куәгерін кездестіруге болады. 

Зайсандағы желдерге кеудесін тосқан тауда өлі балықтар мол, жақын жазықтардың 
ендігінде көптеген қызылұрт сарышұнақтар, сары ала шыбшықтар мен көкқасқа шегірткелер 
– әлеуетті қанаттылардың құрбаны.  Осы 
молшылықтағы соңғы рөлді өзеннің сулы 
кеңдіктерінен балғындық пен салқын-
дылықты алып келетін желдер ойнайды. 
Су мен салқындық, жәндіктер мен 
кеміргіштер – кішкентай сарышұнақтар мен 
ала шыбшықтар, сондай-ақ, қосаяқтар 
сияқты түнгі аңдар шұңғымаға «тіркелген» 
магниттей, барлық жыртқыштарды тарта-
ды. 

Шыңның үстінде көрінбейтін жіптерге 
ілініп тұрған тәрізді құрбанын қарап отыра-
тын қарапайым және дала күйкентайының 
үшкірқанатты пішіндері тұр. 

Суға қараған жартастарда қанатты 
жыртқыштар да болады, алайда олар жыл-
дан жылға сирек кездеседі. Өткенде біз 
бүркіттердің, дала қырандарының, ақсары-
көксарылардың және орталық-азиялық ірі 
сұңқарлардың – ителгінің, лашын мен 
қарақұстардың бір уақытта 30-50-ге тарта 
дараларын байқады. Олардың барлығы өте 
сирек кездесетін құстар ретінде қорғалады 
және Қызыл кітапқа кіргізілген. Кейде 
оларға осы жерде, сирек қарғалардың 
жұптары серік болады... Аз тіркелген 
құстардың былай топталуын осы ендіктерде 
және осындай мөлшерде кездестіру екі та-
лай. 

Тауды айналып өтсең болғаны – 
үңгірлердің көлеңкесімен құйылған қараңғы 
жарықтардан, балшықтың іргетасында 
міндетті түрде түлкіні тұрғызып аласың. 
Қасқыр да кездесіп қалады. Әрине, тау 
етегіндегі балшықтарда шөлді аумақтың 
алуан түрлі құстарын – көк және қоңыр 

Сіз білеСіз бе:
Жолақты абжыланның ұзындығы 
86 см-ге дейін жетеді. Арқасында 
ашық түсті келген жолақтар, одан 
төмен тұсы мен қабырға жағы қара 
сызықты болып келеді. Азияның 
оңтүстік-шығысында мекендейді. 
Шығыстағы аймағы Қытай мен 
Монғолияның сотүстік аудандары-
на дейін жетеді. Күтпеген жерден 
өткен ғасырдың 50-ші жылдары, 
негізгі аймақтан мың шақырым 
алыс жерден Шығыс Қазақстанның 
Маңырақ жоталарының етегіндегі 
тайжүзген өзенінен табылған.  
ТМД елдерінің басқа жерлерінен 
ол кезікті деген ақпарат болма-
ды. Жолақты абжыланның био-
логиясы әлі зерттелмеген.  Бұдан 
кейін осы жолдардың авторына 
Зайсан қазаншұңқырынан, Қара-
бөрік, Шакелместауларының кей 
жерлерінен, Батыс Алтайдың 
етегінен, одан кейін ол Оңтүстік 
Алтайдан да кездескен. Бұл жылан  
өте жылдам, адамнан қашқақтап 
жүреді. Оны кездестіріп қалу 
өте сирек болатын жағдай. Бұл 
жыландардың осы жаққа қалай 
келгені жұмбақ. Осы өлкеде 
субтропикалық өсімдіктер қаулап 
өсіп тұрған шақта келуі де мүмкін. 
Жолақты абжылан Қазақстанда 
біздің облыстан ғана табылды 
және ол Қызыл кітапқа енгізілген.
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кептерді, әртүрлі бозторғайды, сары торғайларды 
– ашуланшақ, бақты, жартасты, ала тасты 
барылдақ торғайларын, сасықкөкекті, моңғол 
суықторғайлары мен әртүрлі шақшақайларды 
кездестіру қалыпты. Мезгіл-мезгіл «Сары 
кітаптың» – Зайсан шұңғымасының үйітілген 
беттерінің үстінде, өзге кітаптың – Қызыл 
кітаптың қаһармандары қарқынды ұшып жүреді, 
бұл – қылқұйрық бұлдырық пен қарабауыр 
бұлдырықтың үйірлері. Табиғат зерттеушісі 
үшін иесіз және жабайы далада аса ерекше 
идиллия сезімі пайда болады, Шакелмес тау 
емес, қиырдағы өткеннен жүзіп шыққан ертегілік 
арал тәрізді.

Жағаға жақын жерде, жарықтар мен 
құлама жерлерде, тастар қызғылт-қоңыр, ақ 
пен көгілдір терең сайлармен қосылатын 
үңгірлерде түнгі талаудан кейін үкілер отырады. 
Біздің өлкелерде өте сирек болып кеткен 
байғызшылар ұя салады. 

Сонымен бірге, жартастарда айдаһар жы-
ландар мен қабыршақтар тәрізді ірі ежелгі, 
белгісіз рептилиялардың тас болып қалған 
ізтаңбаларын табуға болады.

Желдің ысқырығынан бетегелер сабырсыз-
данады, құрғап қалған жапырақтарымен рауғаш 
салдырлайды, бұталардың қопаларында 
шағымданып жатқандай қатты, әрі жылаңқы 
түрде дала шиқылдақтары үн шығарады. 

Өзеннің артындағы таудан көкжиекте мұнардан тоқылған тәрізді алыстағы 
Тарбағатай, Маңырақ таулары көгілдірленіп тұр; таудың астында, төменде, желді Зай-
сан өршіп тұр. Жауын-шашынмен құтырған ол – сұр, әрі бурыл, қаһарлы болады. Күннің 
қоңыр, ақ дағымен оның ұсақ су толқыны жарқырап тұр. Оның жағасына тату, тұтас 
құжынаған үйірлермен, жеңісіне сенімді, жыртқышқа ұқсас, ақсиған толқындар асығуда. 
Өзен ызғарланып, жел гуілдеп, толқын шулап тұр, жарларының қапастарында гүрсіл мен 
шу бар, әбден тозған шөптердің сабақтарын жел тарап жатыр. 

Алайда, бұл жерде тыныштыққа тап келетін кештер де болып тұрады, ол жерді де, 
аспан мен суды да жаулап алады. Тау шыңының үстінде жым-жырт тыныштық. Осын-
дай сағаттарда Зайсан – шекарасын жоғалтып, аспанмен қосылып кетеді. Жердің 
шетіндегідей өзеннің үстіндегі жарда: биікте – аспан, төменде – шағылысқан аспан. Ірі 
балық құйрығымен ұрса, өзеннің айнасын сындырып жібереді; маса түсіп кетсе – алыста 
судың бетінде, жан-жаққа жіңішке шеңберлер жүгіріп өткені байқалады. Таудың үстінен 
қарағанда тау – өзеннің тереңдіктеріне батып, сынып қалады. Осындай сағатта берік 
болып жалғыз тау ғана қалады.

Үй байғызы

Ителгі
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ҒАРЫШТЫҚ АЛБАСТЫ-ЖАПАЛАҚ

Бір күні үкілерді іздеу кезінде Шакелмес тауындағы қанық бояулы балшықтарда 
серуендеп жүрдім. Бұл ірі жапалақтар осы жер-
лерде күндіз қараңғы паналар мен үңгірлерде 
отырғанда кездеседі. Құз іспетті биік жарлардың 
арасында тар каньондармен, терең шұңқырлармен 
шығуға тура келді. Бірақ үкілерді таппадым. 
Кейін каньондардан гүлдеп тұрған төбелерге 
шықтым. Бор тәрізді аппақ шөгіндінің жанынан 
өзге, қоңыр немесе қызғылт нәрсенің көтеріліп 
тұрғанын көру қызық. Бұл жерде түсі бойынша 
мүлдем әртүрлі төбелер мен шөгінділер, көптүсті 
немесе астан-кестең ала айшықтармен көмкеріліп, 
көрші орналасқан. Менің көзіме шағын тас түсті. 
Ол мүлдем аппақ төмпешікте қара болып тұрды. 
Оны байқамау мүмкін емес. Оны көтеріп, 
габариттерімен ауыр екенін сезіндім: өлшемі 
жұдырықтай болғанмен, салмағы киллограм бар-
дай. Үстіңгі беті жылтырап тегістелген және тұтас 
тас балауыздан құйылған құсап көрінді – ол 
жоғары температуралардың әсері. Үстіңгі бетіндегі 
кавернасы бүйірі мен қырын айтпағанда, түбіне 
дейін жалтыратылған.

Сондықтан тас кір, ісіп кеткен бүйірі мен 
қырлары – еріп кеткен мұздың бөлшегін еске 
салды; түсі: тігінен бір жағы – қара, екіншісі – 
күңгірт-бурыл дақтарымен жирен тартқан. 
Күдіктер жойылды. «Алыстағы Ғарыштың елшісі 
– метеорит!». Алайда ең маңыздысы оның су-
ретте қалай көрінгені болды, ол кішкене жартаста 
отырған, жирен қанатты шағын, күңгірт-сұр, 
маубас-жапалаққа ұқсайды, ол – қисық бетте 
қадалған көзі бар албастыны еске салды. Бір 
сөзбен айтқанда, метеорит – қарапайым тас емес, 
«жанды» тіршілік иесі болды.

Орнитологияға ғылыми қызығушылығыммен, 
саналы өмірімді табиғатты зерттеуге арнаған мен, 
балалық шағымнан бері жапалақтарды қатты 
жақсы көремін, сондықтан көп жылдар бойы 
оларды, оның ішінде маубастар жасақтарының 
ұсақ өкілдерін үйде ұстадым. Енді, міне, 
ғарыштың сыйлығы! «Метеоритті» жапалақ менің 

Космостық сайтан үкі

Үй байғызы
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кабинетімде отыр, әрі миллион жылдаған жасымен, айналада болып жатқанның барлығына,  
қарап отыр. Ежелгі грек мифологиясына сәйкес, жапалақ құстың кейпін алған Данышпандық 
құдайы – Минерваның бейнесі.

Халық арасында: «кім іздесе, сол табады»  деп, бекер айтпаған. Мен де балшықтардан 
үкіні іздеп, ақыры маубас-жапалақты таптым. Бәлкім, бір күні «ғарыштық жапалақты» 
табу да бұйырар...

Ғарыштық жапалақ – жер жапалағы сияқты құпия. Сөредегі вазада отыр, басқа 
планеталық, түсініксіз, жат – біздерге «қарап отыр». Егер ол өзінің өткен өмірі, жер 
шары немесе ұшып келген кометасы, Зайсан маңындағы жерде аяқталған өзінің ұзақ 
жұлдыздар арасындағы саяхаты туралы айтып бере алса ғой. 

Ұшып-ұшып, Дүниежүзінің шығуы туралы ұлы құпияны жасырып, үнсіз отыр.

ЖІГІТАй, ҚАРТАҚ НЕМЕСЕ ПРЖЕВАЛЬСКИй 

ЖЫЛҚЫСЫ

Зоолог И.С. Поляковтың «Пржевальский жылқысы» деп аталған жабайы 
жылқының жалғыз данасы оңтүстік Жоңғарияда салыстырмалы түрде Зайсан 
шұңғымасынан жақын жерде табылды. Ол Санкт-Петербург академиясында сақтаулы. 
Осы жылқы жүйелеп жіктеушілердің пікірінше – есектер мен үй жылқысының 
арасындағы буынды танытады, алайды оның жылқы белгілері басым.

Зоологтар, ол – үй жылқыларының кейбір тұқымдарының тікелей ата-бабасы бо-
лып табылады деп ойлайды.

Жабайы жылқы ХІХ ғасырда біздің облыста да мекендеді. Сонымен, Зайсан 
шұңғымасын зерттеген табиғат зерттеушілері Карелин мен Кирилловтың жазбаларында 
(1849-1841 жж.) осы жылқылардың немесе жігітайлар үйірлерінің – еквус хемионисті 

Жабайы Пржевальский жылқысы мекендейтін жер
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көргені туралы жазбалары сақталып қалды. 
Кешірек, әдебиеттен қазақтар Пржеваль-
ский жылқысын – қартақ, ал моңғолдар 
– тахи деп атағанын білеміз.

Дала мен шөлді жерлердегі тіршілікке 
жақсы бейімделген олар ұзақ уақыт бойы 
сусыз жүре алады; өте сақ, әсіресе – 
адамға. 

Өткен жүзжылдықтың 80-ші жылда-
ры Маңырақ жотасының ауданында осы 
түрдегі жылқыға резерват салу бойынша 
ғылыми жұмыстар жүргізілді. Экспедиция 
Мәскеуден және Қазақ КСР ғылымдар 
академиясының қатысуымен, жабайы 
табиғатты қорғау голландиялық департаменті қорының қаржылық қолдауымен өтті. 
Осы мақсатпен 23 зерттелген географиялық пункттердің – Байқалдың сыртынан ба-
стап, Іле өзеніне, осы жылқының бұрынғы ареалы Маңырақ тауына дейін, оны қайта 
жерсіндіру үшін аса қолайлы болды. Сол жылдары голландықтар өздерінің айдаула-
рында тіршілік етіп жатқан Прежевальский жылқыларының өсіп-өнуін қайта қалпына 
келтіру үшін қаражат бөлуге және біздегі жабайы табиғатта, оларды қорғау үшін 
жағдайлармен қамтамасыз етуге мәжбүр болды. Алайда, біздің облыстың табиғатты 
қорғау ұйымдары тарапынан қолдау көрмегесін, идея іске асырылмай қалды. Қайбір 
уақыттардан кейін, көршілес Моңғолияда дүниежүзінде алғашқы болып орталық-
азиялық жылқы қорығы құрылғанын естиміз. Қазіргі кезде ол, әлемнің табыскер 
қорықтардың бірі.

«БоЗТоРҒАйЛАР» ЕЛІ

Ормандар мен теңіздердің өзінің, тауларда – өзінің симфониясы бар, күздің, қыстың 
алдындағы ерекше, таңғажайып кіріспесі бар. Зайсан жазықтарының әуені қайталанбас 
ерекше. Ол жөнінде айтпау – көктемгі аспанның музыкасы туралы айтпау дегенді 
білдіреді.

Осы кеңдіктердің дауысын есту үшін күш салып керек емес – мамыр күндері жай 
келіп, балғын шөптерге жатсаң болғаны, бақылап, тыңдап қайтасың...

Біздің барлығымыз бала кезіміздегі құстар – бозторғайларды көктемнің хабаршысы 
ретінде білеміз. Оны, яғни, «сұр» бозторғай жөнінде орыс әдебиетінен ұлылар жазып 
кетті; ол туралы қазақтардың аңыздары мен халық әндері жазылған. 

Тордағы бозторғай – қапастағы тағдырына бойұсынуды қаламайтын сұр, жабыраңқы; 
ол биік, әрі таза аспанға құмарлықпен көтеріліп, бостандық үшін өлуге де дайын. Осы 
құстардың еркіндікке деген тылпынысы өте жоғары, олар кең даладағы аспан аясындағы 
әуен үшін, өмірін береді, олар осы үшін жаратылған. Егер, далада бозторғайлар ән сал-
маса, бұл – дала емес, өлі кеңістік болар еді. Аспан мен жер ажырамайтындай, 
бозторғайды жер мен аспансыз елестету мүмкін емес. Олардың әрқайсысы – осы жердің 

Пржевальский жылқысы



670 Щербаков Б.В.

жаны мен музыкасы. Құршым тауларынан Маңыраққа, Тарбағатай мен Сауырға дейін 
– бұл таңғажайып «Бозторғайлар елі» деп атасақ та болады.

Даланың ең атақты әншісі – қанатты ақын – жорабай! Атауы – қазақша. Орнито-
логияда ол «дала бозторғайы» ретінде тіркелген. Ол тұтас Қазақстан бойынша кең 
таралған. Бұл өзінің бауырлары арасында ең ірісі: ақшыл лентасы мен төменде жиыры-
латын кең қанаты – оны тануға мүмкіндік беретін басты белгілері осылар. Әуені – қатты, 

әрі салтанатты. Жорабай аспанда жүргенде, 
оны тұтас дала тыңдайды... Ежелгі 
уақыттарда көшпелі халық та оны атап өтіп, 
жақсы көріп кетті. Оны ең үздіктермен са-
лыстырып, Жорбатыр емес, Жорхан деп 
атап кетті, ал Жорабай – қарапайым, әрі 
әдемі. Қазақтарда өзге де атауы бар – 
«дала бозторғайы». Уақыт өзгеруде, жану-
арлар адамның жанындағы тіршілікке 
бейімделуде. Ал, ол – жоқ: айдалған жер-
лерге де қоныстанбайды, пайдалы даланың 
жақтаушысы болып қалады.

Жұп болып, бір-біріне жақын 
қоныстанады және күйлеу кезеңінде нағыз 
«хормен» ән айтуларын ұйымдастырады. 
Атақты қазақстандық орнитолог-ғалым 
В.Н. Шнитников былай деп жазды: «Дала 
бозторғайы барлық жерде, баяғы заманнан 
керемет әнші атағына ие. Оның әуені өте 
қатты, әуезді және әдемі, бірақ ол өзге 
көптеген құстардың дауысын керемет салу-
мен түрлендіреді». «... Таңғажайып 
құмарлықпен ән салады, осы құстар көп 
болған жерде олардың әуендерін күннің 
ыстық сағаттарын қоса, тәулік бойы 
тыңдауға болады, кейде тынық түнде де 
естіледі».

Өзге орнитолог Н.А. Зарудный да 
жазып кетті: «Айнала төңірек олардың әдемі әуендерімен жаңғырады. Осы соңғыларының 
жағымды үйлесуінде төңіректе өмір сүріп жатқан құстардың – қарапайым және жасыл 
боздақтардың, тыраулардың, кекіліктің, тау тауығының, шауқарға мен сары торғайлардың 
дауысын ғана емес, сондай-ақ, осы жерден жүздеген километрде де естілмейтін – ша-
масы франколинді, шағаланы, қарабас өгіз шағаланы, теңіз шүрілдектері мен басқаларын 
да естуге болады. Мен бақылаған әншілердің бірі ұшып бара жатқан сақалталардың не-
месе күшігеннің қанаттарының шуылына еліктейді және осы дыбыстарды тау тауығының 
қытқылдауы аса қызық».

Оған жақын, әрі сондай ірі, аққанатты бозторғай – жусанды және бетегелі даланың, 
шөлдің мекендеушісі. Ол да ежелгі қыр құсы, өжет әнші. Оның қанаттарының ортасын 

Қараторғай
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алыстан көрінетін ашық жолақ бөліп тұр. Қазақстандық даланың жергілікті түрі болып 
табылады: оның әлемде ешбір баламасы жоқ – басқа жерде өмір сүрмейді, қыстауға 
дейін және қайтар жолда жат елдердің даласы арқылы ұшып өтсе де ұя салмайды...

Атақты болмағасын, сирек – қосдақты бозторғай да осы жерге ұя салады. Оның 
ашық түсті кеудесінің екі бүйірінен – екі қоңыр жақ бар. Оны осылай атау үшін ол 
жеткілікті. Бозторғайлар бір-бірінен қатты ерекшеленбейді. Оған қоса, олар өздерінің 
белгілерін әрқайсысына көрсетуге ниет 
білдірмейді. Бұл мамандардың үлесі. 
Тұқымдармен қоректенеді, алайда бүйіні 
жеп жатқан жерінен... ұсталды!

Дауысты, қажымайтын әнші, біздің 
кең жеріміздің атақтысы – дала бозторғайы. 
Ол өзінің өмірінде барлығына – егістікте 
жұмыс істегендерге, шаруаларға, бақта-
шыларға, диқаншыларға, аңшыларға және 
егістікте болғандарға көп рет ән салып бер-
ген. Бозторғайға сүйсінген ақындар ол ту-
ралы жазып кеткен. Сыртқы жүзі қарапайым 
және алдамшы: көзге онша түспейтін, 
сұрлау, бірақ қызбалау, тынымсыз және 
көзге түсетін әнші. Даланың нағыз ақыны, 
ол далада қар жатса да, алғашқы болып 
көктемнің келуі туралы айтып береді. Оның 
жылдам, сылдырама дауысы дала аспаны-
на жан бітіреді, жүректі әрбір ашық күнмен 
көңілдендіреді. 

Сонымен бірге, Зайсан өзенінде 
олардың арасында өмір сүрсе де, ондай 
атақты емес – сұр бозторғай бар. Оның 
сирек, шұңғымаға баяғыдан қоныстанғаны 
туралы кейбір орнитолог-мамандар ғана 
біледі. Сұр ол – сұр, ерекше дақтары мен 
жолақтары жоқ... жерге отырып – түк 
болмағандай, алаңсыз жоғалып кетеді. 
Шағын бозторғайлар оларды шабыттандырады. Оны ештеңе байқатпайды. Алайда, егер 
ол аспанда жүрсе, оның жанының сұлулығы атынан оның әуенін – аспан музыкасының 
бірлескен қатысушысы айтып береді. 

Бұл жерде бозторғайлардың ең кішкентай түрлері және саны жағынан ең көбі 
мекендейді. Шұңғыманың барлық жоталарында, таудың алдына дейін кездесетіні – 
шағын бозторғай. Құрғақ жазықта кетіп бара жатқанда, әрбір тас көз алдында және бір 
тірі жан жоқ... ал олар – шағын сұрлар, қайта-қайта аяқтың астынан ұшып шығады. 
Көлікпен кетіп бара жатқанда –дөңгелектің астынан әрдайым пыр етіп ұшып кетеді... 
Әуен бе? Әуен – жаман емес... ол даланы өзінің әуезді сылдырымен атақты ете алмаса, 
бозторғай болмас еді. Төрт құбыланың барлық жерінде жатқан су жоқ, ал аспан бұлақтары 

Аққанат бозторғай

Тасалап тұрған сартышқан
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тәрізді көктемгі даланың үстінде әуен құйылады. Және көктемгі шөптермен жайқалып, 
барлық жерде бұлақтар ағып, сыңғырлап жатқан тәрізді.

Осы таңғажайып тұқымдастың ерекше түрі – қара бозторғай да бар. Қазақ тілінде 
– қара торғай. Ол даланың ақынын оятты; сүйіктісі туралы азаптанған бозбаланың шексіз 
уайымының символы болды. Осының барлығы әнге арқау болды, ол – «Қараторғай» әні 
деп аталады. Ол жөнінде әдемі аңыз да бар, ол да махаббат туралы.

Бір көргеннен қара бозторғайды кәдімгі қараторғаймен шатастырып алуға болады. 
Шын мәнінде өмір аренасында оның болуынан, табиғат заңдылығындағы кейбір ұғымдар 
«күл-талқан болды», өзінің бояуымен ұлы Дарвиннің жануарлардың құбылғақ түстерінің 
қажеттігін дәлелдейтін эволюциялық теориясын жоққа шығарды.

Қыстың күні бозторғай қарға тәрізді қара, ауада көктемнің иісі шыққанда, оның 
тұмсығы мерекелік күндерге ашыла бастайды. Алайда, жаз уақытында да, қыста да 
оның қара киімінде, арқасында және иығында бурыл жамылғы пайда болады. Көктемде 
ол аса қара болады, өзінің тұқымдастарының арасында аса анық, көзге түсетін, әсем 
принц бола түседі. Жазда да, қыстағы егістіктерде сияқты ол жирен шөлейттерде жиі 
көрініп тұрады. Айтпақшы, мүйізді бозторғай – бізде қыстауға қалады. Қалғандары 
оңтүстік кеңдіктерге ұшып кетеді. Жақында ғана қара бозторғай Қазақстанның даласын-
да ғана мекендейді деп жазған және оны республиканың жергілікті түріне жатқызды. 
Алайда, оны Ресейдің кейбір көршілес аудандарынан тапты. Қазақстанның жергілікті 
түрінің бірі, саны аз қалды.

Қара бозторғай – керемет әнші және «сиқыршы»: күйлеу кезеңінде құс ойнағы 
кезінде ол, ауада таңғажайып әуе билері мен пируэттерін билейді. Оның ұрғашыларын 
бұрынғыда халық арасында «әйелі» деп атап кетті – сұр және өзгелерден аз ерекшеленеді; 
еркектерін аққұйрық құстар деп атады. Аққұйрық құстар – біздің даланың 
орнитофаунасының сұлулығы мен мақтанышы. 

2009 жылы – бозторғай жылы болғаны кездейсоқ емес, олардың арасында бірінші 
орында Қазақстанның биологиялық алуан түрлілігін сақтау қоғамдастығының (ҚБАСҚ) 
барлық орнитологтарының пікірі келіскені – қараторғай болды. 

Қыста далада, желдермен ілесетін бірнеше күн бойы созылатын борандардың ал-
дында, бұл бозторғайлар алып үйірлерімен жердің үстінен төменде ұшып жүреді. Оларға 
қарап, ежелгі кездерде атқосшылар білді: егер бозторғай төмен ұшса – бұрқасынды күт, 
сол үшін жақындағы үйлерге тезірек жетіп алуға тырысты. 

Біздің тізімдегі соңғысы, тағы да бір «бозторғайлар елі – өлкеміздің» бозторғайы 
– мүйіздіні атап өтейік. Ол осылай – мүйізді бозторғай болып аталады. Біртүрлі 
шымшықтар өзгелерінен бояудың ашық реңкімен және теңдесі жоқ мүсінділігімен 
ерекшеленеді. Алайда оның дауысы әлсіз, жабыраңқы, оның өзін жерде ғана естуге бо-
лады. Бұл бозторғай – ұсақ тастар, таудың шетінің құрғақ балшықтары немесе тасты 
шыңдары бар жерде тасты телімдердің өзгермейтін жақтаушысы болып табылады. 
Сондықтан, мүйізді – Зайсан шұңғымасында кездеседі. Ол Қара-Бүйрек, Шакелмес, 
Жуан-Қара шоқыларында, Маңырақтың барлық тау етектерінде бар, сондай-ақ Құршым 
тауларының бөктерлерінде де жетеді. 

Оның «бетінде» – қара бетперде, басында – қара «мүйіздер». Зиянсыз шымшыққа 
шайтанның жасағы мен бетперде не үшін керек деп сұрап көрші. Ол тағы да рюм деп 
аталады, біздің далада желдерден де, аяздардан да қорықпай, сәтті қыстайды.
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Ал, енді елестетіп көріңіз, көктемгі күн, әлсіз жел төбелерде бетегелі күмісті 
тербелтеді, және осылардың үстінде – дала әншілерінің көп дауысты хоры тұр. Егер 
елестетіп көрсеңіз, ол картада емес, тек табиғаттағы дәл сол елде! Оның – «Бозторғайлар 
елі» деген атауы бар!

ҚАРА ҚАНАТТЫЛАРМЕН АңЫЗ

Осы аңыздың қаһарманы – біздің танысымыз. Онымен қазақтың халық әндері мен 
даланың қайғылы аңызы байланысты. Ал бұл өте-өте бұрындары болған. Сонымен бірге, 
осы оқиға ақсақалдар мен махаббат туралы естелік болмағанда, ұмытылып қалар еді. 

Шексіз қазақ даласында көмір тәрізді қара бозторғай өмір сүрді. Құс адамның да-
ламен достасып кеткен сол кездерінен бастап көзге түсті. Бұл «торғай» – Орал өзенінен 
Алтай жоталарына дейінгі дала кеңістігін мекендеуші тұқымдастардың бірі. Солтүстік 
Қазақстандағы кең, Торғай атырабы - осылай бозторғайлардың көп болғандығынан ата-
луы мүмкін. 

Ерекше реңкті, арбайтын күйлеу шарықтауы мен таңғажайып дауысы дала 
көшпелілерінің жүрегін жаулап алды. Ақындар олар туралы өлең шумақтары мен әндер 
жазылды. Ол – қараторғай, әрбір көшпелілердің өзгермейтін досы мен серігі. Өзінің 
ерекше бояуымен жабыраңқы ойлар тудырып, бозторғай айрықша көңіл-күй жасайды. 
Дала адамының өмірінде не көп: қуаныш немесе мұң ба? Егер оның өмірі толық айыру-
сыз, қауіп пен қамқорлықпен «ақ қаңбақ» өсімдігімен салыстыруға келсе, әрине, мұңлы. 

Кейбір дала әдет-ғұрыптары мен көшпелілердің тұрақты серігінің –таңғажайып 
құстың биологиясын біле отырып, сүйіктілермен айырылысу, ержүректілік пен қайғы ту-
ралы, тағдырдың тәлкегі туралы ежелгі аңыздар еске түседі. 

Барлығы былай болды: ежелгі уақыттарда даланың бір ауылында шопанның сұлу 
қызына батыл және өжет жігіт құда түскен. Тойға дайындалатын уақыт жақындады. 

Шопан киіз үйі
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Олардың ауылына алыстан көптеген туы-
стары мен қонақтар келді. Үлкен қазандарда 
қой мен жылқының еті асылып жатты. 
Әйелдер үлкен кеселерге көбікті, бабына 
келген қымызды құйып жатты, қарт 
ақсақалдың өзі сияқты өте көне домбырасы 
тоқтамастан күмбірлеп ойнап жатты. 
Барлығы күткендей дәстүр бойынша жақсы 
өтіп жатқан. Алайда ауылған қара құйын 
болып шайтан келіп, таңырқаған 
қонақтардың алдында қызды алып қашады. 
Оны ертоқымға салып, қызбен бірге кең 
далаға қарай желден де қатты зытып кете 
барды. Көңілі түскен бозбала жуастардың 
бірі еместі. Ол бірден, ең жүйрік тұлпарға 
мініп, опасыз шайтанның артынан шауып 

кете барды. Алайда, желден де шапшаң сиқырлы жорғаның артынан тұлпардың қуып 
жетуі мүмкін бе? Бозбала батылдықпен беріспей, зорлықшының артынан ұзақ қуды. Бұл 
шайтанның күлкісін келтірді, ол болса – зұлым, әрі жауыз, сирек күлетін. Оны жігіттің 
батылдығы таңғалдырды. Шайтан артынан аңдушыны өлтірмеуді шешеді, ойын үшін, 
жақсы көңіл-күй үшін жігітті сұр бозторғайға айналдырады. Құсқа айналған бозторғай 
– жігіт, қайғы мен шарасыздықтан және сүйіктісін жоғалтқандықтан жоғары көтеріліп, 
күннің өзіне қалай жақындағанын сезбей қалады. Үйітілген қанаттарымен қап-қара бо-
лып, тыныссыз жерге құлап кете барады. 

Қыз осыны көріп, батылдық жинап, сиқырлы аттан ұрлықшыны құлатып, бозторғай 
жатқан жерге қарай шауып кетеді. Ол сүйіктісі – байғұс құс туралы білді; оның алдына 
иіліп, қатты жылады. Қыздың жасының бірі қарайып кеткен бозторғайдың кеудесіне 
құлап кетеді – бірден таңғажайып оқиға болады: оның жүрегіне жан бітеді. Бозторғай 
жерден оңай көтеріліп, алысқа, қап-қара – қараторғай болып ұшып кете барады. 

Сол кезден бастап қыз күн сайын жексұрын әміршінің киіз үйінен шығып, далаға 
жалғыз өзі кетіп отыратын, сол кезде оған қараторғай ұшып келеді. Ол қыздың басының 
үстінен шаршамастан айналып, өзінің мұңы мен кішкене жүрегін өртеп бара жатқан жан 
ауруы туралы ән шырқайтын. Оның дауысынан қыз мұң мен азапты еститін.

Адамдар оның әуенін тыңдап, барлығын түсінетін, әрі бірге қайғыратын. Сол кезде 
олардың кезекті мұңды, ең мұңды әні – «Қараторғай» туды.

оРАЛУ

ХIII ғасырда Қазақстан, Жоңғария мен Моңғолия даласының үлкен бөлігінде 
сүйкімді аң – сары шыбшық мекендеді. Алайда кейін кеміргіш белгісіз себептермен 
жоғалып кетті. Кейбір зоологтар Орталық Қазақстанның бір жерінде олар сақталып 
қалды деп болжайды: кейде оның сүйектерін жыртқыш құстардың құсаларында тап-
ты. Шамамен 100 жылдан кейін өткен ғасырдың 60-шы жылдарында сары шыбшық 

Аңызға айналған қараторғай
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аяқ астынан Шығыс Қазақстанда – Зай-
сан шұңғымасында пайда болды, оларды 
Солтүстік-батыс Моңғолияның іргелес 
бөліктерінен келді деп есептейді. 
Шыбшықтардың пайда болуы зоологтар 
үшін үлкен сенсация болды. Ол қарқынды 
түрде тұтас шұңғымада санын көбейте 
отырып, қоныс тепті.

Аң барлық дала кеміргіштеріне тән 
қыстың күні ұйқыға кететіндіктен, 1980 
жылдары оның тобыры жаңа аумақты 
игеруге қарай шегінді: шағын аңдар Зай-
саннан өтіп, қыста өзен мұздықтарына 
қарай өтті. Осы қоныста олардың көбі 
жыртқштардың қолынан және өзге де се-
бептермен өлді.

Алайда тұтас шұңғымадағы шыбшықтар Алтайдан бастап Тарбағатай тау етегіне 
дейін қалыпты болып қалды. 

Сары шыбшық Қазақстанның Қызыл кітабына кіргізілді. Оның санының кенет-
тен артуымен шұңғымада көптеген қанатты жыртқыштар пайда болды, олар өздері 
және балапандарын қоректендіріп, табысты өсіп-өне бастады. Алайда үшінші 
мыңжылдықтың басына қарай шағын аңның саны бірден төмендеп кетті, шұңғыманың 
алып кеңістігінен жойылып кетті. 2005-2008 жылдары шұңғыманың солтүстік бөлігіне 
ұзақ мерзімді сапар кезінде шыбшықтың саны өте көп болған жерде, бірде бір шағын 
аңдар кездеспеді. Енді, міне, 2010 жыл. Сары шыбшықтар жоғалмаған тәрізді – 
олар барлық жерде: құмды шөлде, бекітілген құмдарда, балшықтарда, жоталардың 
тау етегінде кездеседі. Шағын аңның жаппай өсіп-өнуі назардан тыс қалмады: өткен 
жылға қарағанда, дала қырандарының, көксарылардың саны қайтадан көбейе баста-
ды, бүркіттер мен ителгілер де кездесе бастады. Табиғатта барлығы қайталанады, тек 
жыртқыштардың саны ғана бұрынғыға қарағанда, ондаған есе азайды.

САҒЫМДАР 

Зайсан шұңғымасын желсіз және сағымдардың елесті «көлеңкесінсіз» – яғни, шетсіз 
жазықтардың үстіндегі қызған ауаны елестету өте қиын. Әуе ағыны қайнап жатқан тұманға 
балқып – үздіксіз қозғалыста болады. Ақ тұман біресе жалқауланып үстіңгі қабатта 
жүзеді, біресе таза суға айналады. Көріністердің шынайы болып кететіндігі соншалықты, 
осы табиғаттың «шындығы» қайсы, «ойыны» қайсы екендігін ажырату мүмкін емес.

Сағымдардың виртуалдық көріністері осылай екендігіне күмән көлеңкесін де 
қалдырмайды. Тағы бір рет шуақты сулардың елесті жазықтарын қызықтайсың. Көріністер, 
әсіресе, алып судың жайылуының жағаларында құрылыстармен, үйлермен, мұнаралармен 
ескі қаланың орындары тұрады. Оларда кенеттен қайықтар, желкендер мен кемелер пай-
да болады. Сурет салушы сағымдардың құбылуы өте өзгермелі: аралдың суының жайы-

Сары ала шабшық
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луынан, кенеттен қаптап кеткен өсімдіктер пайда болады және осылай шексіз – таныс 
немесе танымастай бердеңе. Шөлдің қиялы мен есерлену қабілеті – таңғажайып! Әсіресе, 
ол шөл тұтқынындағыларды, су мен қалаларды көріп, құтылу үмітімен іздеген судың 
жарқырауына көз салғандарды алдайды. Ал, шөл болса, өзін жанды құсап ұстайды. 
Шөлдегендердің әлсіздіктерін білетін тәрізді – оны ісінген миға берекелі өлкенің 
көшірмелерін талмастан салады. Бұл жерде суреттерді ормандар немесе дала, құмдар 
емес, сулар мен жағалар, алқаптар «салатыны» таңғажайып. Ол кім: зұлым қоюшы-
режиссер немесе шайтанның алып қиялы бар маэстро ма? Осындай істер, тек қана зұлым 
сиқыршыға тән. Ол дәл осылай және оның аты – Сахара. Бұл осылай шексіз, адамдар-
ды шатастырып, оған бетпе-бет келгенде ғана сахара барлық жаңа этюдтарын көрсетеді, 
олардың қаһармандары әрқашан – сағымдар. 

Сахараның қажымайтын тынысы ғажап көріністер тудыра отырып, кенеттен түңіліп, 
барлығын жарық пен жағасыз судың жайылуларымен суарып, көріністерді аяусыз жуып 
кетеді. Осылайша, атақты Фата-Моргана гипноздайды және жолаушыны немесе керуенді 
сусыздықтың құшағына, тереңге, елесті жағаларға, судың бір жұтымы өмірге тең, күн 
шуағының аптабына алып келеді. Қайғылы финал және трагедиялық түйін бұл жерде 
сағымдардың зұлымдығына сеніп қалсаң, күн сайын болуы мүмкін. 

Жердің ғажайыптары мен сценарилері шексіз: алдын ала сол тарапта тек қана құрғақ 
жазықтар екендігін білесің, бірақ аралды, түптерді, тоғайлы, таза өзендерді, өзеншелер 
мен яхталармен су басып кеткен алқаптарды анық көріп тұрасың.

Өзіннің көзіңе қалай сенбеске?
Осы сиқырларды жасай отырып, дірілдеген ауа адамды ғана алдайды, жануарлар 

көздеріне емес, өздерінің түйсіктері мен тәжірибе дауысына сенеді. Біздің сезімдеріміз 
бен қиялдарымыздан мақұрым жануарлар өздерін жайбарақат, табиғи ұстайды және ал-
данбайды. Бұл қызық емес пе: адамды сахара алдайды және шығармашылық оған, 

Шексіз айдын бетінде сағымнан туған аралдар 
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аңқауға есептелген. Шаршаған жолаушы әйелге сеніп қалған еркек тәрізді... ол алдау мен 
арбаудың торына түсіп қалады, шөл өзіне тән қаталдығымен оның сазайын тартқызады. 

Біз ойлағандай, табиғат әрқашан мейірімді бола бермейді, көбінесе – керісінше... 
Зайсан маңының жері сағымдар ойнағанды жақсы көреді: күнімен кеңістіктің үстінде 
елесті жындар кешкі көкжиекке иіліп, күн дабылы қоштасу сәулелерін тастамағанша 
құтырып ойнайды.

ЖЕЛ – БАРЛЫҒЫНЫң БАСЫ

Қазақстанның шығысындағы атмосфералық құбылыстар оның географиялық және 
физикалық жағдайларымен байланысты. «Осылардан ерекшелікті – өлкенің ең шығыс, 
таулы бөлігі құрайды; ол жерде биік таулардың арқасында атмосфералық жауын-
шашынның жеткіліксіздігі жоқ; сондай-ақ онда ормандардағы таулардың жұбатушы 
ықпалының арқасында температуралардың кенеттен құбылуы да жоқ...

Өлкенің шығысы мен оңтүстік-шығысында орналасқан таулар оны оңтүстік және 
оңтүстік-шығыс жылуларынан, бірақ құрғақ желдерден қорғайды; солтүстік және 
солтүстік-шығыс желдерге, қыста суық және жазда құрғақ желдерге ашық» (Седельни-
ков, 1901).

Желдер – жан-жақтан: тұрақты, екпінді, жеңіл – эфирлі және жынды, олар 
өсімдікті тамырымен жұлып алуға да, жайылып жүрген атты құлатуға да қабілетті. Күні 
бойы және апталап, бастың үстінде шуылдайды; ашулы, әрі епсіз балақтары мен 
тармақтарымен түтіседі, түтілген шөптермен сабалайды, мылтық оқпанындағы алыстағы 

Жел тұрды
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паровоздармен ысқырады; күні бойы және түні бойы ұшып жүрген тозаңды көтеріп, 
гуілдейді. Одан күн күңгірттеніп, ескіреді. Жауын-шашын ертіс жайылымының бояула-
рын кенеттен өзгертеді: олар қалыңдайды, желде жыңғылдың бұталары алқызыл және 
ақшыл көк түстің шоқ гүлдерінің шапкаларымен жол сілтейді. Күнге қараған жапырақтардың 
жарқын бүршіктері ақ шеңгелдердің қопаларымен толығады; су быршып, өзендер ауыр 
салмаққа және азиялық өзен мен өзеншелер топырақты тұнбаға ие болып, бүлік шығарады.

Жауын-шашында Зайсанның алып кеңістігі бүлік шығарады. Оны теңселткені 
соншалықты, толқындар жер шарын шайқалтып, жоятын тәрізді; жағадағы жарларға 
зіркілдейді, шилер мұңды дауыспен ысқырады, және еш жерде желден тыныштық жоқ 
сияқты. Жел мен жел... шөптер мен бұталардың төбелері жерге дейін иіліп, шатқалдар 
ысқырықпен толысады. Жел – Алакөл шұңғымасынан, Синьцзян сахарасынан, күйіп 
кеткен Құршым және Маңырақ, Тарбағатай тауларынан келеді. Оның серпімді ағысы  
ескі шөптерді кесіп өтеді, жирен сасырдың шатырын кеседі, ақ қаңбақтың шарларын 
қуады, бетіне уыстап құм мен ұсақ тастарды лақтыруға да үлгереді. Бір сағаттан соң – 
тыныштық орнайды. Желдің күші бітіп, алыстағы жайылымдарға кетеді. Қиыр шапшаң 
түрде жасарады. Алтай, Сауыр, Маңырақ тауларының көкжиегіне қалқып шығады. 
Зайсанның аты аңызға айналған оңтүстігінен Толағай тауының, солтүстік жағынан – 
Қара-Бүйрек тауының шолақ бейнесі өсіп шығады. Желдің қысқа бойсұнуында су 
мөлдірлікке ие болады. Тыныштық өзен суларын тыныштандырып, шыңылайды. 
Табиғаттың жағдайы ерекше, ол жөнінде өткен жылдардың зерттеушілері жазып кеткен. 

Тынық түндер салтанатты, аспанның ұлылығымен анық; қара зауыттарға аударылған 
жұлдыздар, тірілген тәрізді, көз жасымен қарайды. Желсіздікте, өзен айдынында күміс 
соқпақтарда Ай төселеді, кеңістік тыныштық пен балғындықпен тыныстайды және ауа 
жусандардың рухымен қүшейеді. 

Алайда, тыныштық пен дамылдың сәті ұзаққа созылмайды. Жаңа күштермен жел 
қайтадан ашуланып келеді. Тағы да – екпін-екпінмен таласып, дауылдан дауыл келіп, 
қайтадан теректер шулайды, тал мен теректердегі күмістер тұтана түседі. Қияқтар мен 
жас қара шөптерде дөңгелектер жүреді.

ТҰНЫҚ оРМАН

Егер солтүстік Зайсан маңының ашық қиырларына Қара-Бүйрек тауының шыңынан 
қарасаң, құрғақ, әрі жүдеу шөлдің арасында таңғажайып, шағын сексеуіл орманы жақсы 
көрініп тұр. Оның ауданы – бір-екі шаршы километр. Орманның көшеттері ақ сексеуіл 
– біздің ендіктерде кең таралған ащышөптер тұқымдасының ағашымен жайқалған. 
Негізінен бұл шөпті өсімдіктер; сондай-ақ, жартылай бұташықтар мен бұталар бар. Ал, 
мұнда – биіктігі екі-үш метрге жететін ірі бұжыр бұталарға ұқсас ескі ағаштар бар. 
Алғашқы рет осы «орманға» мәскеулік көпес Федор Байков назар аударды, ол 1654 
жылы Зайсан өзенінен өткен. Ол былай деп жазды: «Орман шағын, сексеуіл деп атала-
тын аласа ағаш өседі, ал ағаш ауыр».

Азияда сексеуіл Қытайдың шөлінен бастап Каспийге дейін таралған. Ареал 
шекарасының солтүстік бөлігі бізден – Зайсан шұңғымасынан өтеді, ол солтүстік кеңдіктен 
48 солтүстікке қарай. Н.М. Пржевальскийдің пікірінше сексеуілдің нағыз патшалығы 
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– Гоби ұлы сахарасының солтүстік бөлігі, Ала-Шань және Жоңғария жоталарының 
солтүстік таулары.

Сахараның таңғажайып ағашы аса сұрапыл, шын мәнінде спарталық жағдайларда, ең 
құрғап қалған жерлерде, әртүрлі топырақта – жалаңаш құмда, балшықтарда, ұсақ тау 
жыныстары мен жартастардың арасында күн көру үшін төзімді. Бұл ретте ағаштар 
бірнеше тығыз көшеттерді құрамайды: әдетте олар бір-бірінен 30-50 метрде орналасқан. 
Н.М. Пржевальскийдің сөзінше осындай орманның түрі - «ең көріксіз». 

Орталық Азияның өзге зерттеушісі, Зайсан шұңғымасын жақсы білуші А.П. Се-
дельников былай деп жазды: «Бірақ бұл дегенін қандай ағаш! Оның басқаға ұқсамайтын 

Жуан қара тауының етегіндегі сексеуілдер

Зайсан сексеуілі немесе ақ сексеуіл 
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– сиқысыз пішіні біздің ағаштарға қарағанда, Аустралияның казуарин ағашын еске сала-
ды... Алыстан сексеуілді тіршілік етіп жатыр деп айту қиын, өйткені алыстан оның түрі 
жансыз көрінеді!.. Дұрысы, бұл жұмбақ ертегілік орман – жасыл ағаштың ұшар басы мен 
көлеңкесі жоқ, шөптердің мүкті кілемі, не ашық гүлдері жоқ, құстардың әуені және 
жәндіктердің ызылдауы естілмейді; тек діңдердің арасында құмның үстінде сып беретін 
жылмаңдаған ұзынқұйрықты кесірткелер ғана жым-жырт тыныштықты бұзады, кейде 
сексеуіл жарғаторғайлары ұшып келеді».

Көбінесе Александр Петрович дұрыс айтады, бірақ жеке әсерлері қандай да бір 
дәрежеде дара және осы «ертегілік» ормандарды нағыз жағдайынан алып кетеді. Ағаш 
– шынымен өте аз көлеңке береді, себебі оның әрбір «беті» ине тәрізді ағаш бездері деп 
атауға болады, оның өзінде қажет болған жағдайда күнге бүйірімен бұрылады. Сексеуіл, 
әрдайым оның аса зиянды ықпалынан қаша отырып, күннен қорқады. Бір қарағанда, бұл 
пайымдау, балық судан қорқады дегенге тең. Алайда, сексеуіл шынымен күннен қорқады. 
Ол суда темірдің кесегі тәрізді батып кетеді. Оның сүрегі темір ағаш – Қазақстанның 
оңтүстігінде өсетін цельтис сияқты ауыр.

Тас көмір құсап қайнап жанады. Оны сүректің аса жоғары минералдануынан, 
күрекпен бөлу мүмкін емес. Ол күректің соққысынан оңай кесектерге бөлініп қалады. 
Сондықтан, қаншалықты қарам-қарсы болса да, сексеуіл ағаштарын жүзімен емес, 
шетімен «ұрады».

Сексеуілдің бұтақтары – түйелер мен өзге шөп жейтін жануарларға керемет азық, 
ол өзін, ине тәрізді жапырақтары есебінен 
ылғалмен қамтамасыз етеді. Мысалға, 
құмдақшөп – шөлдің кеміргіштері күзге 
қарай шөптер құрғап қалғанда сексеуіл 
«жыныс тоғайларына» орналасады. Олар 
бұзжыр бұтақтарға шығып, сирек қылқанды 
еске түсіретін жапырақтарын 
жалаңаштандырып кеміріп тастайды. 
Жапырақтар татымы ащылау, жабысқақ, 
бірақ жеткілікті шүйгін...

Гүлдеу кезінде, ағаш өте ұсақ ақшыл 
гүлдерді шығарады. Жаздың аяғына қарай 
олардың орнында салпыншақты еске 

түсіретін күңгірт-қоңыр түкшелер өседі. 
Шұңғыманың солтүстік бөлігінде өткен жүзжылдықтың 60-шы жылдарынан бастап 

сексеуіл «орманының» өзін-өзі қалпына келтіруі айқын байқалады. Мысалы, Солтүстік 
Зайсан маңында Қара-Бүйрек тауында соңғы отыз жыл ішінде шөлді жазықтың 
сексеуілмен қарқынды өсу үрдісі жүріп жатыр. Менің ойымша, қарқынды өсуі ХҮІІІ 
ғасырдағы тұяқтылар – жабайы жылқылар, жабайы екі өркешті түйелер, сайғақтар, 
қарақұйрықтар мен құландар – онымен қоректенді және әрине, жас ағаштардың өсуін 
тоқтатты немесе түбімен сексеуіл жас бұталарын құртып жіберді. 

Өткен ғасырдың басында осы «орманға» тұрғындардың ағаштарды отынға кесуі кері 
әсер етті. Нәтижесінде сексеуіл шұңғымада өте шектеулі кеңістікте кездеседі. Алайда, 
жаман айтпай, жақсы жоқ. ХХ ғасырдың басында аталған тұяқтылар мен түйелердің 

Сіз білеСіз бе:
Қатты қапырық ыстық болғанда, 
талдардың көлеңкелерінде ерекше 
жасыл жапырақтар пайда болады:  
онда Күннің инфрақызыл сәулесі 
шағылысады. Осындай табиғаттың 
шеберлігі өсімдіктерді «күн өтіп 
кетуден» сақтайды, ал олардың 
көлеңкесі неғұрлым салқын 
болыпкеледі.
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жойылуымен, сексеуіл қопалары ақырындап қайта қалпына келтіріле бастады. Енді, олар 
қайтадан мінезді жануарлар әлемін қызықтыра бастады: оларда түлкілер, қарсақтар, 
қасқырлар тығылады. Кеміргіштер – шағын сарышұнақтар мен сары ала шыбшықтар да 
өздерін жақсы сезінеді. Түні бойы аустралиялық саванна идиллиясын жасай отырып, 
«ормандарда» қосаяқтар – кенгуру викариаттар тіміскілеп жүреді. 

Құстар аз, бұл өте таңғаларлық, бұл жерде ашық даланың мекендеушісі, бізге жақсы 
таныс – қарабозторғай ұя салады. Оған кең орман кедергі келтірмейді. Бозторғай оны 
шындап қабылдамайды: жарық пен күн мол және ашық жерлерде жәндіктер көп. Мұнда 
абсолютті сусыздыққа төзімді – үлкен сұр жыланторғай мен түркістандық жыланторғай, 
сондай-ақ, шапшаң дауысымен біртүрлі орманның тыныштығына жан бітіретін жирен 
әнші – сұр айдарлы кептерлер бар. Кеміргіштердің апандарындағы жапақтарда көңілді, 
әрқашан тыпырлайтын шөлді және қарапайым шақшақай ұя салады. 

Орман таңғажайып: кірсең – күннен ешқайда қашып құтылмайсың, ол тесіп өтеді 
және ашық. Шөптері құрғақ, тікенді... Жиі желдер бұжыр және тасты діңдердің арасын-
да ысқырып, дыбыс береді. 

Таудың шығыс жартасына қайта оралсақ: теңіз деңгейінен 500-600 метр биіктікте 
жартастардың арасында қаңқа тәрізді ақ сексеуілдің ағаштары тұр. Кездесу таңғажайып 
– сексеуіл мен жартастар! Осындайды еш жерден көрмейтін боларсың.

Қазір Қазақстанның аумағында жапақтарды қайта қалпына келтіру туралы мәселесі 
тұр, өйткені соңғы онжылдықтарда олар өсіп жатқан аудандар айтарлықтай азайып кетті 
және ескі көпғасырлық ағаштар мүлдем жойылып бара жатыр. Адамның көмегімен ақ 
сексеуілдің ауданын біздің өлкеде және атап айтқанда, Зайсан шұңғымасында арттыруға 
үміт бар.

«ЖоРҒА» МоңҒоЛ БоЗТоРҒАйЫ, оЛ – МоңҒоЛ 

ЖоРҒАТоРҒАйЫ

ХІХ ғасырдың соңында Зайсан қаласында өмір сүрген В.А. Хахлов осы өлкені 
толық зерттеп шықты. Осы жапақтарда сексеуіл жорғаторғайын кездестірді. Зайсан 
шұңғымасы – бұл құстардың Қазақстанда ғана емес, сонымен бірге бұрынғы Кеңесте де 
байқалып қалған жері. Табиғаты бойынша жорғаторғай шағын, салмағы барылдақ торғай 
тәрізді, таңғажайып құс, ол сусыз шөлге керемет төзімді. Қауіп-қатер кезінде ол қысқа 
қашықтыққа жылдамдықты дамытуға қабілетті. Шапшаң аяқтарына сеніп, ол қазақтарда 
– жорға атауын алды. Жорғаторғай ұшудан гөрі шапшаң жүруді қалайды. 

Үздіксіз экспедиция кезінде біз бірнеше рет арнайы түрде Зайсан жапақтарына осы 
жорғаторғайды тауып алу үмітімен келіп жүрдік, алайда барлық іздестіруіміз нәтижесіз 
болды. 

Сондықтан В.А. Хахловтың сөзіне оралсақ «...Қара-Бүйректегі жапақтарда Зайсан 
өзенінен солтүстікке қарай шөлейтте ұя салу тұрақты. Жойылып бара жатқан түрі».

Мүмкін, сексеуіл ормандарын қайта қалпына келтірсек, Орталық Азияның таңғажайып 
құсы – Қызыл кітапқа енгізілген моңғол жорғаторғайы ұя салуға қайтып келетін болар.
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«ШАҒЫН ЖЕР ШАРЫ» НЕМЕСЕ «ӘЛЕМНІң 

СЕГІЗІНШІ КЕРЕМЕТІ» 

Шұңғыманың солтүстік бөлігінде болғанда, Қиын-Кіріш ала түсті балшықтарына 
міндетті түрде бару керек. Олар бұл жерде ең ауқымды және сұлу, өзінің бояуларының 
қанықтығы мен жұрнақтарының пішіндерімен таңғалдырады. Алыстан дірілдеген ауаның 
қабаты арқылы қарағанда, олар түтінсіз және күйесіз жанып жатқан бірдеңеге ұқсайды. 
«Сағым ба?» Бірақ, біртүрлі оттары өшпейді, жойылмайды, қапырық пен қапаста 

таңғажайып, белгісіздің кереметін әндете 
отырып, тұрақты түрде өршеленеді.

Ақыры, қапырықтан қайнап жатқан 
ауада, алданған көздер сағымның сол бір 
лентаны «айналдырып жатқанын» 
байқайды. «Онда не бар?» Жақындаған 
сайын байқауға болады – алау жарқын бо-
лып, бояулар қосыла бастайды. Алайда, 
алаулар жансыздана бастайды, кейін түрлі-
түсті балшықтардың мүлдем жәннат пано-
рамасы ашылады. Геологтар осындай 
ежелгі жалаңаштануларды «Жалынды 
адырлар» деп атайды, қазақ тілінде – 
Қызыл-адыр. Таңғалғаныңыз мұнымен 
бітпейді: жеке төбелерден ақ алаулардың 

«Марс пейзажы» – Қиын Кіріш саз балшығы

Аласа рауғаш
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ұшқындары ата бастайды, балшықтарға аспан 
жұлдыздары шашылып қалғандай, енді кеңістік 
оларға шағылысқан жарықпен атысады. 
Төбелерде ретсіздікпен гипстардың ұсақ друза-
лары шашылып жатыр, олар ақ алаулармен 
тұтана түседі. 

Бұл «Әлемнің кереметі» – Қиын-Керіш. 
Осы жерге келмеу – шұңғыманың «жүрегін» 
көрмеу деген сөз. Өзге жер шарына түскендей, 
тынысың тарылады. Бірден қасындағы серіктер 
уәде берген кереметтерді көруге тереңге 
асығасың. Етіктің астында құрғап қалған, це-
менттелген, ақ, қызыл балшық, желдермен 
салқындатылған. «Еденде» кей жерлерінде 
қасқыр мен үйректің табан іздері көрініп тұр! 

Құрғап қалған балшықты сынықпен де 
қопара алмайсың, онда – іздер... Сирек 
кездесетін жаңбырлар кезінде ол былбырайды, сол кезде жергілікті мекендеушілер 
өздерінің қолтаңбаларын қалдырады. Әрбір бұрылыстан қарама-қарсы сүргішті-қызыл, 
ақ, қою қызыл, көк, әрі көгілдір, жасыл, қара, жирен мұнаралар мен киізүйлер, пілдердің 
бұжырлы арқасына ұқсас төбелер шығады. Айналада – жарлар, шұңқырларда опырылған 
балшықтардың кесектері жатыр; үңгірлер қарайып тұр, онда қара жыландар тәрізді 
көлеңке жатыр. Қиын-Керіш – шөлейт жазықтың арасындағы гүлдеген аралшық, біздің 
өлкенің табиғатының ұлы таңғажайыбы. «Түкпірлерде» серуендеп жүріп, жарлар мен 
төбелерге көтерілуге болады, бірақ «Зайсан жер шарына» барып, оны ашу ниеті толастаған 
емес. Фотоаппараттың объективін жарқын панорамаға, ғажап өсімдіктерге әрдайым 

Қиын Кіріштің жалпы көрінісі

Тасбүйіргін
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апарасың... Алайда 3-5 сағат өткен соң күннен, бояулардан, қапырықтан шаршағаныңды 
сезесің. Балшықтар боялған түстер мен реңктердің молшылығы, қанық түстері, жарқырап 
тұрған күн – жалықтырады. Сол кезде есіңе түседі: Қиын-Керіш қазақ тілінен «қиын, 
сұлу» мағынасына аударылады. 

Шаршағандықтан және шөлдегендіктен уақытша бейімдеушілік келеді: барлығы 
«күңгірттенеді», пішіндері мен түстері осылай таңғалдырмайды... Күн көзді ауыртып, 
соқырлық пайда болғандай және ақыры, бейжайлық пайда болады, өзіңнің еріншектігіңе 
ерік бересің. Осы жерде бірнеше күн жүргеннен, шаршататын жағдайлардан кейін адам-
дарда елестеушілік пайда болатыны белгілі: олар тұрып, түні бойы жүреді, ал бұл ауру, 
сол кезде Қиын-Керіштің балшығы – сұлу тозаққа айналады. 

Алайда сергектік рухы бұл жерде қалдырмайды: аяқтары тар шұңқырлармен «асу-
лар» арқылы алып келеді. Әр жолы – бұл ежелгі табиғат көрінісі бір жерден кенеттен 
динозавр немесе қандай да бір тарихқа дейінгі құбыжық шықса, таңғалмастан, оны 
қалыпты жағдай деп қабылдауың мүмкін деген ойға жетелейді. 

Соңғы сәулелер күн батар сағаттарында төбелердің тек шыңдарын ғана қамтиды 
және оларды абсолютті қызаруға дейін апарады, кездейсоқ алғашқы жұлдыздарға дейін 
куәгер боласың, сахара ұйқыға кетіп, бір уақытта жан бітеді: шөлде көк шегіртке – он-
конотус бірсарынды ысқырады; еріксіз өзіне тартатын дауысымен күзеулер шыңғыра 
бұралады, таңсәріге дейін «ұйқысын қандырып алады»; үй байғызы мұңды айқай сала-
ды, үкі ухлейді, шақылдақ жылайды... Ымырт түскеннен кейін бұл жерде басқа 
жердегілерге қарағанда, адамзат аяқ баспаған өткенге кетіп қаласың.

Қиын Кіріш бөктеріндегі көктем
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Көлеңкені, суды қалайсың... Айналада 
күннің үнсіздігінде өлі көне заманның от-
тары құтырады. Егер сұр қарлығаштың 
қарқынды ащы шиқылдауы, өтіп жатқан 
көкжиектің садақтарымен, мазасыз шөлді 
шақшақайлардың қағыстыруы болмаса, осы 
сұмдық құрғақшылықта уақыт тоқтап 
қалды және әлем керең болды деп есепте-
уге болады. Алайда кенеттен моңғол 
суықторғайларының үйірі зарлы дауыста-
рымен ұшып өтеді. Біздің кеңдіктер үшін 
алқызыл қанаттарымен экзотикалық 
шымшықтар осы жердегі аласа апандарға 
және жарлардың қуыстарына, кейде құрғақ 
шұңқырларға ұя салады. Шағын ұяларды 
сексеуіл, тасбүйірғұнның бұталарынан, 
қатты сынықтарын және әртүрлі шөлді 
өсімдіктердің түптерін материал ретінде 
пайдалана отырып, «таяқтар мен 
кесінділерден» жасайтыны таңғаларлық.

Егер «ғаламшарды», оңтүстіктен 
қоршалған биік жарларды бойлай жүрсеңіз, 
қандай да бір үңгірден үкіні шошытып 
аласың, сұңқар-ителгінің, көксарының не-
месе орталық-азиялық ақсарының ұясына 
тап боласың. Сәті түссе – біздің өлкелерде 
сирек болып кеткен байғызды кездестіресің. 
Ал, егер осы жерде, түн кешірсең – күннің 
алғашқы сәулесімен бір жерлерден ұшып 
келетін италақаздар немесе қызыл үйректер 
мыңқылдақ дауыстарымен оятып жібереді. 
Олар осы жерде жаңбырдан және қар енді 
еріп біткеннен соң, ерте келген көктемнен 
кейін – табан іздерін қалдырады. Ерте 
ұшып келіп, олар төбелердің шыңына оты-
рады, бірдеңені ұзақ бақылайды, құлағын түріп, қатты дауыспен кеңесіп, келесі күні 
қайтадан пайда болу үшін шешілмеген сұрақтарымен ұшып кетеді. 

Аңдардың ішінен көлеңкеде демалып жатқан моңғол қоянын, түлкіні немесе 
қасқырды кейде ғана үркітіп аласың. Дала шиқылдағының түндегі сыңғырлаған 
ысқырықтары таңғаларлық болды, зоологтардың ойынша, Зайсан шұңғымасында олар 
жоқ. Мұнда ол, оңтүстіктен үзілетін тік жартастарды жауып тұрған тоғайлардың үстінде 
ұшып жүреді. Кейін анықтағанымдай, бұл олардың оқшауланған қонысы емес. 
Шиқылдақтар – сирек, бірақ бұталардың қопалары мен жас шөптері бар шұңғымада кең 

Қиын Кіріштің киіз үй іспеттес 
қалдықтары

Кәдімгі күйкентай
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қоныстанған. Балшықтардың арасында мезгіл-мезгіл үкілер жеген қалқанқұлақ кірпілердің 
елтірісіне тап боласың.

Осы жерде бола отырып, көлеңкеде демалып немесе қарап тұру ойға да келмейді, 
өйткені алғашқы жаңалық ашушының балалық құмарлығын қамтиды және аяқтардың 
өздері тығыз және терең тесіктермен немесе кең дәліздермен өтетін сілемнің тереңдігіне 
алып барады. Өткелдердің ішінде сол және оң жағынан ескі және жаңа тау қуыстары 
басып кеткен үңгірлер қарайып тұр. Айналасында түрлі-түсті және реңкті елесті төмпешіктер 
мен тау тізбегіне ұқсас жұрнақтардың әртүрлі тізбектері немесе шағын таулар, жоталардың 
аспан асты шыңдарындағы тәрізді ақ шыңдары бар төбелер кездеседі.

Шыжыған қапырық кезінде көлеңкеге бір минутқа тыныс алу үшін отырып қалсаң, 
аяқтарың өздері одан әрі – жаңа бірденені іздестіруге түрлі-түсті нуларға асықтырады.

Ашық қызыл төбелердің арасында, біз үшін кездейсоқ құбылыс болып табылатын 
құбылыстар орын алады: ауа кенеттен көгеріп кетеді, жасыл өсімдіктер көк-жасыл болып 
кетеді, қолдары мен беті – көкшіл. Балшықтар болса, керісінше, қанық бояуларын 
жоғалтты – күңгірттеніп, бозарған және тіпті ең ашықтары сәбіз түсті болып кетті. Әлем 
танымастай түстерге боялды, шынымен барлығы өзге ғаламшарда болған тәрізді.

Осы жерге қашан келмесең де, Қиын-Керіш әрқашан қуатты, әрі жарқын қиялымен 
таңғалдырады. Түскі мезгілде ауа толық тыныштық жағдайында және айнала адам 
айтқысыз мұңмен шырмалған, гиптоникалық түске кіріп кеткен кезгі үнсіздікте жатқанда 
– сен жердің үстімен емес, дауыстар мен сыбдыры жоқ судың астындағы әлемде тек 
қана ыстық ауа бетке тыныстап тұрғандай.  

Алайда «белгісіз ғаламшардың» қиял ғажайып әлеміне жоғарыдан таңғалаусыз және 
эмоциясыз қарасаң, Қиын-Керіш аумағында шынжырға біріккен, еріп кеткен төбелер, 
салынып бітпеген «қамалдар» мен мұнаралар қабырғаларының қираған орындарын 
көресің. Кейбір тізбектер 10-15 метрге дейін көтеріледі. Терең шұңқырлар тесіктер мен 
жарықтар қарайып тұрған жарларды шектеледі. Біркелкі ашық-қызыл ашылымдары ке-
неттен өзге түстің – таза ақ, көгілдірмен көкшілдеу, қоңыр-сарғылт тұтас пласттары, бір 
сөзбен айтқанда – әртүрлі түстер таңғалдырады. 

Шағын «Зайсан ғаламшарының» бедері таңғалдырады: сілемнің ортасында таулы 
жоталардың макеттері көтеріліп тұр. Нағыз таулардағы жартастар, жарлар, жыралар, 
жайылымдар сияқты, барлығы таулы ландшафтқа тән. Бұл ландшафт – таулы сілемдердің 
көшірмесі осындай табиғат күштерінің әрекетімен нағыз таулы жоталар сияқты осы 
қағидаларға құрылды. Соқыр күштердің ойыны мен қиялы одан әрі кетті: жергілікті 
шағын-Гималайлардың жартастарында сондай-ақ, орман кілемі төселеді, алайда жасыл 
қыналардан құрылған, жоғарыда – ұсақ кварц пен өзге тұқымды тастардың қорымдарымен 
таулы тундралар, одан да биікте – қар жолағы басталады және күннен ысып кеткен, 
өткірленіп ұшталған жотаның ең биік шыңдарында көз шағылыстырар аппақ қарлар жа-
тыр. Барлығы кішкене көлемде, барлығы шынайы іспетті. Аталған аймақтарды тырнақшада 
көру қажеттігін түсіну қиын емес. Алтай мен Сауыр-Тарбағатайда орналасқан нағыз та-
улы жоталардың толық, әрі дәл көшірмелеріне, олардың тік жартастары мен өзендер 
алқаптарындағы сусыз арналарына қалай таңғалмасқа? Сонымен, кімнің дарынды қолымен 
біздің жердің таулы ландшафтарының соншалықты ғажап көшірмесі жасалған?

Дәу тәрізді аса күш жұмсамай, шағын жотаны қопарып, он қадам жасап, асудың 
артында шағын «ағаштармен-баобабалармен» орнатылған әсерлі «алқаптармен» жүруге 
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болады және осы ежелгі жердің  кереметіне таңғалуың одан сайын күшейе түседі. 
Тыныштық, ұзаққа мекендегендей, жер бетінде бірде-бір жан жоқ сияқты. Ежелгі 
дүниемен кездескендей, мұнда сен – Жерде емес, қиыр қызыл ғаламшар Марста 
жүргендейсің. Балшықтар болса, өзінен өзі өртеніп, тұтануда.

Қиялдың күшімен тарихи өткеніңді түсіну, қаншалықты қолжетімді болса, соншалықты 
санаңа сурет салып бітіресің. Балшықтар – әлбетте, шөгінді тегінен. Миллион жылдар 
бойы жүзгіннің тозаңдары осы жерде тынық жылы суларға тұнды. Бөлшек бөлшегімен, 
қабат қабатымен химиялық құрамы бойынша әртүрлі құмды және балшықты түрлердің 
пласттары құралды. Әрбір қабаттың өзінің химиялық құрамы бар, ол өзінің бояуларын 
салды. Миллион жылдар өтті – осынша жыл мұнда қаулап өскен өсімдіктің айналасын-
да айналар жарқылдады. Төгілген күн сәулесі мен жайлы климат, өсімдіктер мен жану-
арлар әлемінің жайбарақат өміріне мүмкіндік берді. Пальмалар, араукарилер, магнолия, 
қырыққұлақтар, су шырмауықтар, қырықбуындар жағада толық тоғайлар құрады. Бұл 
жерде қоңыржай белдеудің – шынардың, жөкелердің, талшынның, талшынды еменнің, 
қандыағаштың және басқаларының, кеңжапырақты ормандардың белгілері табылды; алып 
тасбақалардың, айдаһар жыланның және флора мен фаунаның әртүрлі өкілдерінің тас 
болып қалушылығы да табылды, олардың тарихи шөберелерін қазіргі тропикаларда 
кездестіруге болады. 

Өткен мыңжылдықтар мен өткен кезеңдерді транзитпен кетіп бара жатқан жыл 
құстарының алып керуенімен салыстыруға келеді. Осы қалғанның барлығы – бұл милли-
он жылдар бойы шөгінді топырақтардың қалыңдығымен жасырынған «геологиялық 
кітап». Алайда, кітап беттері жарыққа ашылғанда ғана оқылатын Қиын-Керіш – осын-
дай танымдық беттердің бірі. Жердің кітабы - климаттардың қалай өзгергенін, жылы 

Қиын Кіріш балшығының қалдықтары
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шығанақтар мен көлдердің қалай жоғалғанын, ежелгі өсімдіктер мен жануарлардың қалай 
құрып біткенін және жаңа түрлерінің қалай пайда болғанын айтады. Ал, тап сол кезде 
осы ендіктерге маусымдық салқындар мен құрғақшылық келе бастады.

Алтай мен Сауыр-Тарбағатайдың ажыратылған көгілдір жоталарының, Зайсан 
шұңғымасының үстінде қазіргілерге ұқсас құстар ұшып жүрді, құрғақ және салқын жел-
дер ән салды. Алаңсыз өткен кезең қыр есінен шығып кеткен – бетеге мен жусандар, 
теректер мен сексеуіл басып кеткен. Уақыттар келіп – жер маусымдық киімдерге киініп, 
үстіндегісін ауыстыра бастады. Қазіргіге ұқсас шөптер мен бұталар мыңжылдықтан 
мыңжылдыққа осы кеңістікті батыл жаулай бастады. 

Кітап осылай жабық күйінде қалар ма еді, алайда табиғат жомарт, әрі құбылмалы 
бола бастады. Енді, міне, судың қалыңдығында жиналып, кейінге қалдырғанына көңілі 
қалғандай, Қарт-жер, ескі сандықтарындағы сарғайып кеткен суреттердегідей сақталған 
өзінің өткенін еске алуда. Алайда, миллион жаңбырдың және жердің топырағын бұзатын 
және шайып кететін желді ауа-райының, мыңжылдық тарихтың артында қаншама сыр 
жатыр. Бөліп-бөліп, өзінің жер астындағы қазынаға жасырған өткенін жалаңаштады. 
Осылайша, бұл жерде түрлі-түсті төбелер мен мұнаралар пайда болды.

Гүлдеп жатқан магнолиялармен аңқыған біздің түсінігімізге бөгде өмір өсімдіктер 
мен тас болып қатып қалушылардың белгілерімен өзі туралы айтып береді. Бұл жалпы 
көріністе жердегі адамның ең ежелгі бабасы қандай болғанын елестетуге мүмкіндік береді, 
өйткені дәл осы жерде приматты алшақ еске салушы тіршіліктің ескі қалдықтары табыл-
ды, оның жасы 30 миллион жыл.

Қиын Кіріштегі саз «Сфинкс»
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Әр көктем сайын маусымдық жаңбыр мен желдерден кейін осы жерде балшықтардан 
тас болған сүйек шығып, көрінеді, гипс друзасы жуылып шайылады. Бір сөзбен айтқанда, 
Қиын-Керіштің тіршілігі – кері, дегенмен жалғасуда.

Балшықтар – ежелгі шығанақтардың етен жақыны, су таза, күн «ыстығырақ» және 
жұлдыздар жақынырақ болғанда, сол шығанақтардың көкшіл түсі, сол тереңдіктердің 
көгілдірі арта түсетіндей. Бұрынғыдай олар сол кездердің тыныштығы мен жайшылығын 
күзете отырып, ежелгі күн батулардың бояуларымен алаулайды. Гипстің менің етігімнің 
ізінен де үлкен, ауыр друзасын көтеремін; ол оңай опырылды және мен қолымда жар-
тысын ұстап тұрмын. Сол жартылардың сынған жерінде тұнықтық ашылды. Олар, 
белгісіз құбыжықтың көздері тәрізді жаңа, бейтаныс әлемге қорқынышты қарайды. 
Олардың хрустальді мөлдірлігінде гүлді өсірулермен ерте заманның жарығы ойнайды. 
Осы «көздерге» қараймын және маған әуенді күннің дауысы, ежелгі ормандардың сыб-
дыры, сол кездегі Алтай-Сауырдың атаусыз алғашқы тауларының арасындағы жылуы 
естіледі. Қазірде шыны сынықтарында кешкі күн бату көрінеді және көздерді көремін, 
бірақ олар да шыны бетінде шағылысқан менің көздерім; бұл көздер кезінде осы жердің 
өткеніне қарауға талпынған.

Тарихтың ғибадатханасына кіретін біздің әрқайсымыз осы жерде барлығын 
бұрынғыдай сақтауға міндеттіміз. Мысалға, бір жолы осы таңғажайып бұрышқа келген 
голландиялық табиғат зерттеушілері, шығыс қазақстандық Колорадоның бірегей 
геологиялық ескерткішін сақтап қалу үшін табиғатты қорғау департаментінің барлық 
шығындарын өз мойындарына алуға ниеттерін білдірді. 

Әрине, біз осы ескерткішті әлемнің кереметтерінің бірі «ұмытылған дәуірлер импе-
риясы» ретінде сақтауға міндеттіміз. Зайсан шұңғымасының балшықтары Белуха, 
Марқакөл немесе Райская (Жұмақ) алқабы, сондай-ақ Алтайдың Қазақстандың 
бөлігіндегі Үкөк үстіртіндегілер тәрізді.

ҚЫЛҚҰйРЫҚ БҰЛДЫРЫҚ, НЕМЕСЕ КоПЫТКА

Орталық Азияның ғажап құсының біртүрлі атауы – қылқұйрық бұлдырық немесе 
копытка. Ол, сұңқар басы мен аңдардыкі тәрізді табандарымен кептерден күшті болып 
саналады. Сондықтан, табиғат зерттеушілерінің біріне оның табанында әдеттегі 
саусақтардың орнында тұяқша көрінген. 
Бірде-бір құста ондай тұяқша жоқ. Ол 
оның өзгелерден басым тұсы, ол Орталық 
Азияның сусыз және қапырықты сахара-
сында тіршілік етуге бейімделген. 
Табандарының осындай құрылымының 
арқасында қылқұйрық бұлдырық аяқтарын 
қыздырылған топыраққа күйдіріп алмайды. 

Орта азиялық түркі тілдес халықтар 
оны дыбыстық еліктеуіш – «бүлдүрүк» 
деп атайды; ұшып жүрген құстардың Қылқұйрық бұлдырық
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дауысы балалар ысқырғышын еске түсіреді, ол арқылы құстардың атауларын сезіну, 
байқау қиынға соқпайды. 

Оның қауырсындануы жирен-құмдақ бояуға ие, сыртынан көзге онша түспейтін 
тәрізді. Ол «бұлтты» және «шетенді» қабылдайтындардың бірі. Қылқұйрық 
бұлдырық та «шетен», алайда егер осы құстың қауырсындануының суретіне 
жақынырақ қарасаңыз – әрбір қауырсыны қандай әсемдікпен, қандай талғаммен 
салынғанына таңғаласыз!

Қалықтауда ол тез деп айту аз болады, ол өте шапшаң. Адамға қатысты айта-
рымыз – өте сақ. ХХ ғасырдың басында Зайсан шұңғымасында көп болды. Жаз-
ды күні 1978 жылы Қара-Бүйрек тауының шұңғымасының солтүстік жағында ке-
неттен тұтас толқынмен осы құстардың мыңдағаны көтерілді. Көрініс тынысты 
тарылтты. 

2005-2009 жылдары Зайсан маңына және Сасықкөл мен Алакөлге дейінгі өзге 
аса оңтүстік аудандарға барған сапарымыз кезінде бірде-бір қылқұйрық бұлдырық 
не қарабауыр бұлдырық кездеспеді. Сахара босап қалған. 2010 жылы олар қайтадан 
пайда болды және олардың келуімен сахара өзінің мазмұнына ие болды.

Қылқұйрық бұлдырық – Қызыл кітапқа енгізілген жоғалып бара жатқан құстың 
түрі.

ТАРИХТАН БҰРЫНҒЫ ӨМІРДІң ІЗДЕРІ

Шұңғыманың ала түсті балшықтарында, 
аталып өткендей, тарихтан бұрынғы 
приматтың – біздің өте алыстағы 
бабамыздың қалдықтары табылды. 
Олжаның жасы таңғалдырарлық – шама-
мен 30 миллион жыл. Осындай олжалар 
ғаламшарда белгісіз.

Осы кеңістіктерде даланың қалыптасуы 
кезінде ежелгі «алғашқы жылқылар» – 
ежелгі жылқылар мен өзге тұяқтылар 
мекендеді, оған археологиялық растаулар 
бар, оларға «алғашқы жолбарыстар» - азуы 
алты қарыс жолбарыстар аңшылық жаса-
ды, кейін белгісіз себептермен жоғалып 
кетті. Қалыпты климаттың келуіне дейін 
осы жерлерде пілдердің бабалары жүрген, 

шығанаққа жақын айдаһар жыландар мен алып тасбақалар паналады, осы жерде 
жоғалып кеткен құстардың  – түйеқұстың сүйектері де табылды, мамонттар мен 
түктімүйізтұмсықтылар мекендеді…

Сіз білеСіз бе:
Пілдер  су жануарларынан пайда 
болған, Үнді мұхиты мен Тынық 
мұхиттың  оңтүстік-шығыс  бөлігі, 
сол сияқты Шығыс Африкадан 
Австралияға дейінгі жерлерді 
мекендеген дюгондарға жақын. 
Пілдің тұмсығы «қол» сияқты 
дамымаған, ол тыныс алу түтігі 
ретінде дамыған. Кейін уақыт өте 
келе ол икемге келіп, бірнеше 
функцияларды атқаратын болған. 
Пілдің тұмсығында (әртүрлі де-
ректер бойынша) шамамаен 50-90 
мың бұлшық ет бар.
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ТАС АДАМ 

Ежелгі шеберлермен жасалған және Шығыс Қазақстан жерінде біздің кезімізге 
дейін сақталып қалған тас мүсіндердің көптеген қатары табылды, ірі түйіршікті граниттен 
ойылған екі метрлі «ер адам» ерекше назар аударуға лайықты. Уақыт пен даланың тас 
күзетшісі Зайсан қаласынан жақында көрініп тұр.

Мүсін археологтардың тілімен айтқанда, жоғары құрылыспен орындалған. Онда 
айылбаспен, негізгі белбеу мен жеті аспалы белдікшеден жасалынған белбеу жиынтығы 
бар. Сол кездері тас қашаушылар мүсіннің тек алдыңғы немесе бет бөлігін ғана өңдеген, 
ал кеудесі мен қолдарын кейде ғана өңдеген, кейде мүлдем өңдемеген. Тас адам – 
біздің облыстың аумағында бір кездері өмір сүрген тас қашаушылар өнеріндегі 
жетістіктердің үлгісі.

ЕРТІС МАңЫНДАҒЫ ЗАҒИП АҚЫН 

...Домбырада қол ақырын қатып қалды, 
Алау ұшқынмен тұншығуда.
Тыныш киіз үйдің үстінде бұлттар 
үлпілдек аққулар тәрізді жүзіп жүр.

П. Васильев

Өлкенің тарихы көптеген жарқын, әрі атақты адамдарды ойында сақтап қалды, 
олардың шығармашылығы әрқашан халық есінде қалды. «А.П. Седельников айтып кет-
кен еді – Әуен бір дауыстыға тән еді, өмірде маңызды рөл атқарады: онсыз өмірдің 
маңызды кездері өтпейтін».

Кейбір әншілердің есімдері әлемге әйгілі болды. Қазақ әуендерінің мағынасы туралы 
белгілі бір ақынның мәліметтерінде айтылады. Мысалға, ежелгі кезеңдерде осы жарты-
лай жабайы далада өзінің дарынымен әрқайсысын таңғалдырған таңғажайып ақын өмір 
сүрді. Өлкенің ХІХ ғасырға қатысты тарихи сипаттамаларында Ноғайбай есімді атақты 
ақын туралы естелік бар, ол бұрынғы Зайсан үйезінде туып, өмір сүрді.

Естеліктің көксеуі бізді тарихтың бұлағынан су ішуге шақырады және тарихи 
жазбалардың арқасында Маңырақ тау етегіндегі Қарабұлақ ауылында ХІХ ғасырда ке-
дей бақташының отбасында Ноғайбай атты баланың дүниеге келгенін білдік. Оның 
тағдыры қиын еді: бала соқыр болды. Алайда өмірге деген құлшынысы және туған жері 
мен адамдарға деген махаббатына орай, оған айрықша ақыл мен дарын берілген еді. 
Ноғайбайдың ән салғанын тұтас дала естіді. Тумысынан аспанды, бетегелі даланың 
жібегін көрмеген соқыр ақын өзінің әндерімен көзі көретін ауылдастарының жүрегінде 
көрегендік жарығын тұтандырды. Даналығы басым оның сөздері мен биік тонды дауы-
сы, жақын және алыс ауылдарға, жайлаулар мен қыстақтарға жетті, Ертістің артындағы 
тұтас далаға атағы жайылды. Айтыстарында дала тынып, жаңбырлар мен борандар ғана 
шулады, ал мақамы мен дауысы – халықтың еркіндікті сүюші рухы мен туған ошағының 



692 Щербаков Б.В.

мұңын беретін. Оның әндері тайпаластарының өмірі, мұңы мен қуаныштары туралы ай-
татын. Шынайы халықтық ешқашан жойылмайды, ол ғасырларды басынан өткереді. 
Ноғайбайдың шығармашылығы осылай болды және болып қалады – қазірдің өзінде 
оның әндерін халық ұмытпаған.

Осы мәселеге қатысты А.П. Седельников «Қырғыз өлкесі» кітабында былай деп 
жазып кеткен: «Кешкі уақыттың мәнін келтірушілер ретінде атақты халық ақыны 
Ноғайбайдың туындыларын және оның ізбасарларын – халық әншілерін, қырғыздардың 
кедей бөлігінің мұқтаждары мен жағдайын айтушылар – жетақтарды санауға болады; 
сол кезде олардың әндерінің әшкерелеуші сипаты да болған (билік тарапынан әділетсіздік 
пен қысым көрсетушілік). Кешкі уақыттың сатиралық шығармалары ретінде Шортанбайдың 
«Зар заманын» атауға болады...» Одан әрі ол былай деп жазады: «(Семейде) – көптеген 
тақпақтар, формасы бойынша көркем және мазмұны бойынша поэтикалық (әсіресе, 
табиғатты суреттеуі). Осы авторға «Евгений Онегиннің» және Лермонтовтың көптеген 
өлеңдерінің жақсы аудармалары тиесілі; осылайша семейлік «оленгчилерінен» (әншілерінен) 
мысалға, «Татьянаның хатын» тыңдауға болады, әрине, сарыны өздігінше».

«Музыкалық жағынан қырғыз әндері алғашқыда жағымсыз болып көрінеді; деген-
мен оған жақсылап құлақ түрсең, оның ерекшелігін, сарынының қарапайымдылығы мен 
мазмұндылығы кері әсер қалдырады. Жалпы, онда созылыңқылық пен зарлылық басым. 
Қырғыздар ән айту дарынын бағалай біледі және әншілер жақсы өмір сүреді: оларды 
құрметті қонақ ретінде әрбір отбасылық және қоғамдық тойларға шақырады және 
көрсетілген көңіл-күй үшін сыйлықтар беріледі».

Басқа саяхатшы, біздің жерлесіміз Г.И. Потаниннің сөздерін де келтірсем: «Әншілер 
мен ертегішілер жан-жақтан келеді, ертегі, ән, баллада тыңдау – қырғыздардың сүйікті 
сауықтарының бірі».

1888 жылы осы жерге келген атақты этнограф А. Ивановский осылай жазған: 
«Қырғыз халық ақыны – ақын Ноғайбай туралы: «...Қазақтардың арасында болып, 
атақты әнші Ноғайбайдың атын естімеу мүмкін емес, қазақ даласы кең жайылғандай, 
соншалықты осы ақынның атағы кең таралған. Ертісті өтсең болғаны – осы ақынның 
есімі белгілі болмаған бірде-бір бұрыш жоқ». 

Адамдар талантты ақынды бағалап, жақсы көрді, сондықтан оның алыстағы 
ұрпақтарына – сәуегейлік талантының қадірлеушісіне дейін оның даналығы туралы атақты 
жеткізді. Айтылғандарға дәлел ретінде Ертістің жағасындағы ауылда бір жолы болған 
зерттеушінің өмірінен бір жағдайды келтірейін. Айнала тып-тыныш, әрі бос болды: 
ошақтар түтіндемеді, әдеттегі шу да, адамдардың дауысы да естілмеді, ешкім жоқ, 
үйреншікті емес тыныштық тұрды. Кейін ғалым сол кеште ауылдың адамдары атақты 
ақынды тыңдауға кеткенін білді. 

А. Ивановский тағы да былай жазған: «...Оның дауысының таза, жағымды, 
тыңдаушымен толық сырластығы, сезімнің ең нәзік, әрі жіңішке реңктерін білдіруге 
қабілетті; оның осы домбырадағы шынайы әртістік ойыны, өз «ақынының» шебер 
бармақтарымен қосылып бірге жылаған екі ішегі – тыңдаушылардың жүрегін жаулады».

Академик А. Жұбанов Ноғайбайды «ХIХ ғасырдың дала ақыны» деп атады.
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ХАХЛоВТАР ӘУЛЕТІ

Шығыс Қазақстанның Мемлекеттік мұраға-
тының жеке қорында және Қазақсан Респуб-
ликасының Ұлттық мұрағат қорында өңірлік тарихи-
мәдени мұраның құжаттары бар, онда Зайсан 
қаласында революцияға дейінгі жылдары өмір 
сүрген Хахловтар отбасы туралы мәліметтерді 
таптық. Отағасы – Андрей Степанович, бастама 
жасаудан қажымайтын блімді адам ретінде, 
Ресейдің төңірегінде, осы өлкенің табиғи 
жағдайларының ерекшеліктерін зерттеуге бағалы 
үлес қосты. Сондықтан Хахловтар отбасылық 
әулетін, олардың істерін Қазақстан мен Сібірде 
ұмытпаған. Осы таңғажайып адамдардың, тұтас 
әулеттің істері ұрпақтарының есінде жатыр. 
Облыстық Мемлекеттік мұрағаттың қызметкері 
С.Е. Черныхқа Андрей Степановичтің ұлы – Ви-
талий Андреевич әкесі туралы былай деп жазды: 
«Менің әкем шынымен адам ретінде, азамат 
ретінде аса құрметке лайықты».

Виталий Андреевич Хахлов,  
1908 ж.

Хахловтар отбасы, ортада отағасы Андрей Степанович, 1903 ж.
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Андрей Степанович 1845 жылы Баян-Ауыл станциясында казактардың отбасында 
дүниеге келді.

С.Е. Черных ол туралы жеке кездескен ұлы Виталий Андреевичтің сөзінен жазды: 
«Оның естеліктері бойынша, ол білімді – Омскідегі қандай да бір мамандандырылған 
кәсіптік гимназиясынан алған, онда байырғы қазақ халқымен және автономия мен өзін-өзі 
басқаруды пайдаланған басқарушыларымен байланыс үшін аудармашы-шенеуніктерді 
дайындады. Әкем оқуға түскеннен кейін оған отставкадағы сауатсыз солдат «ағай 
қойылғанын» жиі еске түсіретін, алайда ол азапқа түсіп, үйренген ағай еді. Бұл «ағай» 
оқуда көмек көрсете алмады, алайда оның бағыныштысының кез келген қиыншылығында 
немесе мүлт кетуінде оны шашынан ұстап, ақылға үйрететін. Мұнын барлығы сол 
«ағайдың» көмектескені. Кәсіптік гимназия алты сыныпты еді».

Оны аяқтағаннан кейін он алты жастағы тәрбиеленуші алғашқы шенін алып, қызметке 
кірісті.

А.С. Хахлов өмірінің белгілі кезеңін Семиречьеде өткізді. Ол Құлжаны жақсы 
білетін, Шихода, Манаста, Гученде болған. 1870 жылы Зайсан қаласына тұрақтайды. 
«Әкемнің мінезінің ерекшелігі қызметке деген құлшынысы болды – дейді, В.А. Хахлов 
– Ол өзі ғана бірдеңені жасап, ұйымдастырып жататын, кейде басқаларды да қатыстырып, 
жұмысқа ынталандыратын. Қала мен оның көркеюі туралы қамқорлығы ең басында оның 
қызметін ерекшелеп тұратын. Ол сондай-ақ Қалалық Думаның жарияшысы болды, қала 
басшысы болып сайланды, қаланың шаруашылығын басқарды және өмірінің соңына дейін 
барлық қалалық істерден хабардар болды».

С.Е. Черных былай деп жазды: «Дүниеден озғанға дейін Андрей Степанович жібек 
көбелектің жібек құртын, орауышын және өзі жасаған жібектің оралған жібін сақтап 
келді.  Ол Қытайдың климатын еске түсірген зайсандық климат жағдайында жібек 
шаруашылығымен айналысуға  бола ма екендігін анықтағысы келді. Кейін тұт ағашының 
үсіп қалуынан мүмкін емес деген болжамға келді. Жеміс ағаштарын өсіруге жасаған тал-
пынысы да алдыңғысының кебін кешті. Ол шөл, сортаңдар жағдайында және суару 
кезінде шаруашылықпен айналысу мүмкіндігін зерделеумен айналысты. Таулы қара 
топырақ аймағында картоп пен көкөністерді өсірумен айналысып көрді. Себілген тұқымы 
суармай-ақ жақсы өсетін болып шықты, картоп пен көкөністер өзінің дәмдік сапасы бой-
ынша алқаптағы суарылатын жерлердегіден де жақсырақ екенін көрсетті».

Андрей Степанович Зайсан ауданында егін шаруашылығын, бақша шаруашылығы 
мен омарташылықты дамытуға үлкен үлсе қосты. ХІХ ғасырдың 80-ші жылдарының 
басында ол Ресей Академиясы мен Орыс географиялық қоғамы кеңесінің тапсырмасының 
белсенді орындаушысы болды, 1883 жылы оны Орыс географиялық қоғамының Батыс-
Сібір бөлімінің толық мүшесі етіп қабылдайды.

Андрей Степанович ерекше жұмыс қабілеттілігіне ие болды, жеңіл, қуаныш пен 
құштарлықпен жұмыс істей білді. Ол жергілікті халықтың тұрмысы мен дәстүрінің кере-
мет білгірі болды, оларға өте ақпейілмен қарады, қазақтардың мұқтаждықтары оны 
қатты қызықтырды және шамасы келгенше оларға көмектесуге тырысты. Ол қазақ тілін 
жетік меңгерген, сондықтан оған өтініш пен шағымдарды жасауға , қажет болған жағдайда 
аударма жасау көмегімен жүгінді. А.С. Хахлов халықтың алдында құрмет пен сенімге 
ие болды. «Ол шын мәнінде көшпелілердің адал досы, әрі олар мен орыс билігінің 
арасындағы делдал болды».
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А.С. Хахлов жергілікті флора мен фаунаны жақсы білді, төңіректі жақсы бағдарлайтын. 
Сондықтан, Зайсанға саяхатшылардың келуі кезінде қаланың билігі қолдау алуға А.С. 
Хахловқа баруды ұсынатын. «Оның кеңестері мен жеке қызметтерін Н.М. Пржеваль-
ский, В.И. Роборовский, В.В. Сапожников, П.П. Сушкин, А.Н. Седельников, А.П. 
Велижанин, А. Брем және өзге де зерттеушілер пайдаланды». Виталий Андреевич былай 
деп есіне алады: «Оның кабинетіндегі жазу үстелінің сөресінде көптеген суреттер тұратын. 
Онда Потаниннің, Роборовскийдің, Певцовтың, Финштың және өзгелерінің суреттері 
тұрды. Алайда Пржевальскийдің қолтаңбасымен үлкен суреті (шамамен дәптердің 
бетіндей) көзге түсетін».

Табиғатынан өте жігерлі бола отырып, Андрей Степанович өлкенің артта қалушылығы 
мен бөлектігіне мойынұсына алмады. Геологтарға пайдалы қазбаларды іздестіруге көмек 
көрсетуден бөлек, ол Жоғары Ертістің бойымен кемелік хабарламаны ұйымдастыру 
қажеттігін газеттер арқылы дәлелдей отырып, Семейен, Томскі мен Омскімен тұрақты 
байланысты орнатуға қол жеткізді. «Осы көп жылғы күш-жігері, нәтижесінде табыспен 
аяқталды. Көбі оны қолдады және ақыры, 1889 жылы Ертістің жоғарғы бойымен Се-
мейден «Зайсан» атты қазыналық кеме аттанды. 1902 жылы «Жоғарғы-Ертіс кеме 
серіктестігі» құрылды. Осы кезден бастап Өскемен мен Семей және Зайсан арасындағы 
хабаралама үздіксіз болды».

Әкем осы маңызды іс-шараны ұйымдастыру мен дамытуға көп күш пен қуат 
жұмсады. Кемежай құрылысы, жүк қоймасын салу, құмды мүйіс бойынша жолды 
нығайту, контораға және келешек жолшыларға арналған шағын үйдің құрылысы, кемеге 
жанармайды дайындау және т.б. Жұмыс бастан асады. Кемежай қаладан 80 километрде 
болды, ал кемелерді қарсы алып, шығарып салу қажет еді. Алғашқы кезде кемелер ай-
ына бір рет келетін, кейін жиірек келетін болды. 1910 жылы әкем жұмыс орнына қойылды 
деп шешті, ол жасы және жұмыстың көлемі бойынша барлығына шамасы келмеді, қиын 
болды. Сондықтан, ол міндетін аяқталған деп есептеді. Жұмыс жасалды – демалатын 
уақыт!»

АРИСТоКРАТТАР ҚАЛАСЫ

Зайсан қаласына барып, шұңғымаға қараған белгілі саяхатшы Г. Потанин былай деп 
жазды: «Осы жерден көрініс керемет! Көз жеткісіз Зайсан шұңғымасы ши мен манайдан 
алтынданып тұр, ашық күңгірт-көгілдір аспанмен қосылады. Ауаның тазалығы мен 
мөлдірлігі таңғаларлық. Көкжиекте кейде рефракциямен көтерілген Алтай көрініп тұр. 
Сол жағында Қара-Бүйрек (Қара бөрік) нүктесі қарайып тұр, яғни өзеннің солтүстік 
жағасындағы жеке шөгінді. Жақыннан сары шиден бірден бөліне отырып, екі ағаш – 
«Қос ағаш» көрініп тұр, ол шамшырақтардың рөлін атқарып тұр. Бөгеттен оң жақта (За-
йсан қ., – Авт.) түнерген Сауыр қарайып тұр, Сайқан көтеріледі және Мұзтау шыңдары 
ағарып тұр».

Революцияға дейінгі жылдары бұрынғы Ресейдің «ақырзаманы» болып саналатын 
Зайсанда өзінің мәдени өмірі қайнап жатты. 
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Қалалық клубта бомонд ойын-сауығы үшін жиналды. Ханымдар мен мырзалар сол 
кез бойынша Ресейдің лайықты орталық қалаларының заманауи қоғамын танытты. Клуб-
та – балдар, карталар, әуендер, билер ұйымдастырылды. 

Үш скрипканың және үшкілдің үніне ханымдар мен мырзалар билейтін. Олар көңілді 
әуенге сол кездегі міндетті «Чижикті», казактардың «Барынькасын» билейтін; кадрильді 
де – «Мазурканы», «Восьмерканы», «Польканы» және өзге де басқа жеңіл билерді 
биледі.

Бір жолы қалалық клубта гогольдік «Ревизор» қойылды.

ЗАйСАНМЕН НЕКЕЛЕСКЕН

Зайсан өлкесі өнерден көптеген лайықты ұлдарына – көркемдік сөздің шеберлеріне 
қанат бітірді. Павел Васильев (1910-1937 жж.) уездік қала – Зайсанда дүниеге келді. 
Балалық шағы мен ересек кезі үш қазақстандық қалада – Атбасарда, Петропавлда және 
Павлодарда өтті, ол жерде Васильевтар отбасы өмір сүрді. 

Қуатты және сезімінде өжеттілік болды. Ол қуатты дарынның құмарлығымен 
поэтикалық даланы оятты. Васильевтің «қаңғыбастық жұлдызымен» туылған, барлық 
Сібір мен Қиыр Шығысты біріктіретін өлеңдер мен поэмалар Мәскеуге де жетті. Ақынның 
салтанатты атақтылығынан кейін қиын сынаққа толы отызыншы жылдар келді. Оның 
шығармалары қуғынға ұшыраған уақыттарды басынан өткеріп, танылды. 

Бозбала Павел Васильевтің қажымас қайраты, күшті азиялық мінезі өзінің поэтикалық 
қуаттылығы мен күшімен таңғалдырды. Ол «Қазақстанды үлкен орыс поэзиясына алып 
келгендердің» алғашқысы болды. Қазақ тілін ана тіліндей меңгеріп, көшпелі халықтың 

Зайсан қаласының тарихи-өлкетану музейі
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рухтылығы мен дәстүрін, оның мәдениетін сіңдіре алды. Оның жүректің қанымен 
жазылған «Соляной бунт» поэмасын, өзі де «басынан өткерген» халыққа арналады. 

«Орыс бүркітінің» жаңартаулық қуаты – осылай әдеби ұшудың биіктігіне қарап 
атады. Жарты ғасырдың ішінде оның шығармалары қудалауға түскен болып есептелді. 
Алайда Васильевтің құштарлы поэзиясы мен сыңғырлаған дауысы сөндіре алмады: ол 
өзінің «таңын» күтті. Оның поэтикалық күшінің қуаты тығыз серіппемен ұмытуға 
бағытталған тәртіптің қыспағынан шығып кетті және құйын тәрізді дала шөптерін тамы-
рымен жұлып алып, поэтиканың әлеміне абыржу мен шаттықтың алауларын қалдырып, 
ұшып өтті. 

Атақты ақын В. Цыбин ол туралы былай деп жазды: «Павел Васильевтің өлеңдерімен 
кездесу таңғаларлық болды. Жер сілкінісімен осылай «танысады». Орыс поэзиясында 
осындай күшті бұрын соңды естіп көрмедім, өктем, еркін – ашулы, жаулап алушылық 
күші сезіліп тұрды».

«П. Васильевтің өлеңдері мен әсіресе, поэмаларынсыз кеңестік поэзияның даму 
жолдары туралы жеткілікті толық түсінік құрастыруға болмайды», – деп С. Поделков 
жазды.

Борис Пастернак 1956 жылы оның шығармашылығының маңызы туралы жазды: 
«30-шы жылдардың басында Павел Васильев баяғыдай, Есенин мен Маяковскиймен 
алғаш танысқандай өз уақытындағы сол тәртіпке жақын әсер қалдырды. Ол олармен, 
әсіресе, Есенинмен шығармашылық мәнерлілігі мен өзінің дарынының күшімен салыстыруға 
келеді және көп нәрсеге уәде берді, өйткені соңғылардың өмірін ішінен қысқартқан 
трагедиялық ашу кернегендіктен ерекшелігі – ол салқынқанды болды және өзінің 
долылығын басқара алды. Оның жарқын, қарқынды және бақытты қиялы болды, онсыз 
үлкен поэзия болмайды және ол қайтыс болғаннан кейінгі жылдарда ондайды шамамен 
осындай мөлшерде ешкімде көрген емес».

Алайда, тағдыр оған қатаң өкім етті: тым жас, өзінің шығармашылығының азғана 
мерзімі ішінде поэтикалық шеберліктен тыс биіктікке көтерілген бүлікші, поэтикалық 
жаңалықтың көшбасшысы, өз құмарлығының күшін қаһармандарына беруші, кеңестік 
инквизициялау жылдары ату жазасына кесілді.

Олжас Сүлейменов те Павел Васильевтің «васильевтік өлең суретінің сынғандығы» 
кезінде талантын, сөзінің жарқындығын, сондай-ақ оның тұтас тақырыптық өрнегін оң 
бағалаған.

Сонымен, жылдар өткен соң «Орыс азиалық» жанына жақын Ертіс маңына, ұлы 
далаға, үлкен әдебиетке қазірге дейін белгісіз поэтикалық бояулармен, иістермен, дыбы-
стар мен темпераментпен қайтып оралды.

Ұлы даланың мөрі Еуропа мен Азияның ұлы мәдениетін жақындатқан өлең 
құрастырудың алтындаған беттерінде әрқашан жарқырап тұрады. 

Оның тіл және жоғары поэзия әлеміне келуі далалық өлке өмірінің шындығында 
көрінді – ыстық қызғалдақ жалаңаш көктемгі далада тұтанған тәрізді оның 
шығармашылығы да – ұлттық мәдениеттің себушісі мен «жылнамашысы» ретінде 
тұтанды. Өзін өзгертпей, ақын өзіне тән батыл жүректің ашуланғыштығы мен 
сыздаушылығымен «Кім кінәлі» поэмасын жазды, ол еріксіз Қамар қызға арналған.

Ертістіктер өзінің жерлесін – таңғажайып ақынды әлі де есте сақтайды, құрметтейді, 
оның құрметіне дүниеге келген қаласының көшелерінің біріне аты берілді.
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ЖАСЫЛ КЕНДІРЛІКТІң ҚАЗЫНАСЫ

Сауырдың тау етегіне жақын жатқан шұңғыманың оңтүстік шекарасында кең иірімді 
алқапта табиғаттың құнды қазынасы тоғайларының бірікпеген сілемдері – итшомырт 
тәрізді шырғанақтар бар. Облыстың шығысында, оның тоғайлары Тарбағатай мен 
Маңырақ жотасының тау бөктерлеріндегі Қандысу, Терісайрық және Ұласты өзендерінде 
таралған. Алайда осы ағаштардың астындағы ең үлкен ауданы Кеңдірлік өзенінің жайы-
лымында жатыр. Жарым-жартылай тоғайлар Қытай шекарасының ашық-сарғылт 
аумағындағы Айғыр-Құм құмдарында жалғасын табады. Қаратал құмдарының құмды 
сілемі салыстырмалы түрде Зайсан қаласынан жақында, тікелей «Орман саяжайы» не-
месе «Қаратал құмдары» аумағында орналасқан.

Кендірлік алқабының өзен маңындағы төңірегі көрікті және көптеген параграфтар 
бойынша Орта Азияның саванна тәрізді ландшафттарына жақын солтүстік түрдегі тоғайлы 
өсімдіктің молшылығын көрсетеді. 

Кендірлік өзенінің алқабындағы тоғай
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Кендірліктің оң жағасында Сауыр жотасына қарай параллельді созылған Сайқан 
жотасының тік тау бөктерлері көтеріліп тұр. Осы алқапта, қойтастар мен жұмыр тастар-
мен шашылған қалың орманды топырақта кей жерлерінде алуан түрлі шөп, бұталар мен 
талдар өсіп кеткен құм төбелер басталады. Топырақты суға жақын құмды төбелердің 
арасындағы тереңдіктер лавр жапырақты және ақ теректің, көктерек пен қайыңның 
аралдық шағын тоғайлары, бөріжидектің, итмұрын мен ақ шеңгелдің бұталары өсіп кеткен.

Арнаға жақын және жазғытұрғы суларымен суарылатын жайылымда жыңғылдың 
жеке бұталары және танымал емес балғын – көкшіл сұр ине тәрізді жапырақтар мен 
алқызыл шоқ гүлдері бар бұталар өсіп тұр. Жыңғылдар гүлдеу кезінде өте сұлу: оның 
борпылдақ бұталары алыстан ашық-ақшыл көк түсті жамылғыларына ұқсас гүл шоғының 
сіпсебастарымен жабылған. Балғын – онша үлпілдек емес, дегенмен тығыз өрілген шашқа 
ұқсас иірімді алқызыл гүл шоғымен өрнектелген. Балғын жыңғыл тәрізді біздің жергілікті 
пункттердің көгалдандырылуы үшін 
қалаулы. Су қалып қоятын аса ылғалды 
жерлерде қияқтар, ұсақ астық тұқымдастар 
мен шидің, қызылмияның, ақ шеңгелдің ірі 
бұталары басым, олар қамыстармен, дала 
айрауығымен бірге үлпілдек тоғайларды 
құрайды. 

Борпылдақ шөгінді жынысқа жол 
салған Кендірліктің жақсы әзірленген 
алқабы шапшаң Кендірліктің орасан 
қысымының әсеріне түседі. Оның ағысы 
Сауыр тауларында қар еріген уақытта күштілігі соншалықты, алып қойтастарды домалатуға 
қабілетті. Бір жолы мен, өткелде – ең ұсақ телімде жүк көлігін сүйреп бара жатқанның 
куәгері болдым. Осы жерде Кендірліктің қарқынды ағысы биік жартастардың арасында 
ойылған тар тесіктен шығады. Алқап маусымдық тасқындарға бейім екендігі көзге көрініп 
тұр: тұтас арнада сұр құмның және балшықтың үйінділер тізбегі, су ағынының іздері 
адыр-бұдыр болып тұр, ал жағадағы тоғайлардағы бұтақтарда өсімдік қоқыстарының 
таңбалары ілініп тұр. Шапшаң ағыс пен көптеген судың тайыз жерлері үздіксіз шулап, 
қызу әңгімеге кіріскендей. 

Жайылымда ағашты-бұталы тоғайларда бірегей қоғамдастық қалыптасты. 
Жұмыртастар мен қойтастармен, борпылдақ шөгінді топырақтарда қаражемістер тәрізді 
шырғанақтардың елеулі сілемі таралған. Жалпы лавр жапырақты теректің, көктеректердің, 
бөріктердің, итмұрынның, бөріқарақаттың, бөріжидектердің шырғанақ нуы мен галереясы 
тән жайылым мен алқап, қалыпты тоғайға әдемі көрініс береді. Осы тоғайлардағы берекелі 
тіршілік өткен ғасырдың соңында болды. Орнитолог-ғалым В.А. Хахлов революцияға 
дейінгі жылдары «Зайсан шұңғымасы мен Тарбағатай» кітабында былай деп жазды: 
«Бір қарт адам жаздың таңында бір жолы Кендірлік өзенінің бойымен қамыстардан өтіп 
бара жатып, мезгіл-мезгіл қамыстардың шашақгүлінің астынан секіріп шыққан жолбарыс 
көрінген, ол осылай қамысты тоғайдың төңірегін бақылап жүрді». Осы өлкенің жануарлар 
әлемінің саны, куәгерлер мен табиғатты сынаушылардың айтуы бойынша таңғажайып 
болды. 

Сіз білеСіз бе:
Зайсан қаласынан 39 км 
қашықтықта радон бұлақ 
көзі бар, оның емдік қасиеті 
Оңтүстік Алтайдағы – «Рахман 
қайнарларынан», Ресейдегі – Бе-
локурихадан, Грузиядағы – «Цхал-
тубодан» да асып түсед.
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Кендірлік жайылымының бұрынғы молшылығының жәдігері таулы тесіктерінен 
Кендірліктің шыға берісіндегі шырғанақ тоғайлары болып табылады. Одан әрі осы жерге 
жақын жартылай тіркелген құмдар мен балшық топырақтардың арасындағы арнадан 
шағын өзеншелердің кезегі басталады, сондай-ақ, әртүрлі асыранды құстарды – суда 
жүзуші және судың жанындағы құстарды және байытатын өсімдіктің алуан түрлілігін 
тартады. Алайда, соңғы отыз жылдың ішінде шырғанақтың тоғайлары шауып тастаудан 
және малды тұрақты жаюдан азаптанды, 1978 жылы флорист-ғалымдардың күшімен бұл 
жерде 13 мың гектарлы ауданымен ботаникалық кіші қорық құрылды. Басты мақсат 
және дәлелдеу – шырғанақтың бағалы тоғайларын сақтау. Бұл салыстырмалы аласа ағаш, 
биіктігі 11 метрден аспайды, күміс жапырақтар мен тікенектермен 2-ден 7 сантиметрге 
дейін өседі. Шырғанақтың жарық сүйгіш өсімдіктері мен суыққа төзімді қос гүлді 
ағаштары: бірінде тек еркек гүлдер ғана, екіншісінде – әйел гүлдер ғана дамиды. Жа-
нында бірде-бір жеміссіз ағаштарға ұқсас, дегенмен тығыз жабыстырылған, жемістердің 
ауырлығынан салбырап түсіп жатқан бұталар бар, осы себептен ағаш өзінің шырғанақ 
атауын алды. Қос гүлді ағаштардың ерекшелігі осы ағаштарды бау және саяжай телімдерде 
өсіру және плантацияларды отырғызу кезінде міндетті түрде ескерілуі тиіс.

Шырғанақтың ғылыми атауы – Hippophae – hippos – «жылқы» және phaes – 
«ұшқынды» грек сөзінен шыққан. Ежелде оның жидектері үй жануарларында паразит-
жәндіктерді жою үшін қолданылды. Егер жылқыны бұталармен қоректендірсе, оның 
жүні жұмсақ, әрі жарқыраған болып шығады, осы әдісті сығандар сату кезінде пайдала-
натын.

Биологиялық көрсеткіштер бойынша шырғанақтың жергілікті популяциясы - 
қышқылтым дәмі мен ананастың иісі бар етті жемістің үздік сапасын жоғары мақұлдауға 
лайықты. Осы ерекшелігіне шырғанақты кейде «сібір ананасы» деп те атайды. Осы 
тоғайлардың әрбір жидегі рекордттық көлеміне – 0,5-тен 1,2 сантиметрге және рекордттық 
салмағы – 7 граммға дейін жетеді. 

Осы өсімдіктің таралу ареалы алып: Еуропалық бөліктің оңтүстігін, Сібірдің оңтүстігін, 
Орталық Азия мен Кавказды, жарым-жартылай Алтайды да қамтиды. Жемістердің 
ішінде – керемет дәруменді құрал, олар С дәруменге ғана емес, сондай-ақ өзге – В, 
РР, Е, К және кейбір тіршілікке қажетті микроэлементтерге бай. Осылайша, жергілікті 
шырғанақтың жемістері бағалы сапаға ие, осы жағдайда – адамның денсаулығына да 
пайдалы. Шырғанақтың майы бактерицидті қасиетке ие, ол оның таңғажайып мәдениетінің 
фармацевтикалық құндылығын одан әрі жоғарылатады. Сондықтан Зайсан 
шұңғымасындағы және іргелес аумақтардағы шырғанақтың тоғайлары селекционерлер 
мен ғалымдардың назарына ілінді. Шағын қорымда қарапайым есептеулер бойынша ке-
лешекте тоғайлардың аудандарын және жемістерді жинау көлемін шамамен екі есеге 
арттыруға болады.

Өсімдіктің жемістеріне деген өсіп келе жатқан қажеттілік, осы шатқалдардың 
байлығының танымалдылығы және халықтың арасында оның дәрілік қасиетін дәріптеу 
әртүрлі дайындаушыларды қызықтырады. Алайда, тоғайларды жергілікті халық отынға 
кесіп жатты, ал жемістерді мәдениетсіз жинау (жемістермен қоса бұталарды да сындыр-
ды) кезінде бақылаусыз жойылып жатты. Осының барлығы кері әсерін тигізді – 
шырғанақтың табиғи плантациялары, шағын қорық ұйымдастыруға дейін жүдеу болды. 
Оның жемістері жануарлардың өмірінде маңызды рөл атқарады: жидектерін алғашқы 
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салқындардан кейін барылдақ торғайлар, самырқұстар, үлкен жасымықтар, қырғауылдар, 
сұр шілдер, құрлар, қарғатектестер мен өзге де құстар жеп құртады. Бәлкім, түсіп қалған 
жемістерді ұсақ сүтқоректілер – тышқан тәрізді кеміргіштер, ақкістер, аққұлақтар мен 
түлкілер жейді. 

Шағын қорықтарды, ағаштарды кесуге және малдарды жаюға тыйым салу 
ұйымдастырғаннан кейін (ол өсімдіктердің ауруына алып келді), сондай-ақ, тоғайлардың 
жас бұталарының ұласып өсуі аясында өрттен қорғаудың реттелуімен шапшаң қайта 
қалыпқа келтіріліп жатыр. 

Осы уақыт кезеңінде шырғанақтар жемістерінің орташа өнімділігі шамамен гектарға 
300 килограмм, шағын қорықтың биологиялық қоры шамамен жылына жидектің 30-50 
тоннасын құрады. Осы тоғайлар, әрине, біздің тау бөктерлеріміз бен саяжай аумақтарында 
одан әрі өсіруге қалаулы бағалы тектік қорды көрсетеді. 

Жоғарыда аталғандардың барлығы «Қаратал құмдары» шырғанақты шағын қорығына 
және Зайсан шұңғымасының өзге аудандарына да үлкен маңызы туралы куәландырады, 
мысалы Тарбағатай ауданының Ақжар ауылы жанындағы Қандысу өзеніндегі осындай 
популяция формальды күзетке қарамастан, қанаушылықпен жойылған.

«Қаратал құмдары» – осы жердегі жануарлар әлемінің өзінше молдығымен қызықты: 
сұр шіл, үлкен және қарапайым орман кептері, үлкен сарышымшық және ақ көкшіл 
шымшық, қара бас құрқылтай, түркістандық және қара маңдайлы жыланторғайлар сияқты 
түрлері ұя салады. Аңдардың ішінен – қарапайым күйкентай, жағалтай мен кезқұйрық. 
Ағашты-бұталы тіршілік ортасында ұсақ жәндікпен қоректенетін құстар көп – сандуғаштар, 
бұлбұлдар, сарықастар, шыбынжетер мен басқалары.

Өткен ғасырдың 70-ші жылдардың соңында автордың ұсынысы бойынша және 
биологиялық негізін дайындаумен, кейін облыстың орман басқармасы қызметкерлерінің 
қатысуымен осы тоғайларға жетісу қырғауылының шамамен 30 дарасы шығарылды. 
Қоректендіру, қорғау базасы мен қыстаудың шарттары аса қолайлы болды. Алғашқы 
жылдан бастап қырғауыл жерсіндірілді және кейінгі жылдары 2000 жылға дейін Қара 
Ертістің жайылымдарына өз бетімен қоныстанды. Кендірліктің алқабымен ол 20 
километрдегі тауларға өтті, бәлкім, Сайқан мен Сауыр жоталарынан да, сондай-ақ, 
Қалжыр өзенінен кейін Қалжыр атауына ауыстырылған Черняевка ауылына дейін өткен 
болар. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында олардың дауыстары Кендірлік алқабына 
қаратылған Сайқан жотасының жартастарында естілді және негізінен алқаптардағы теңіз 
деңгейінен 1000 метр биіктікке дейін өсіп кеткен бұталарда естілді. 2009 жылы бұл жер-
де олардың кемінде 50 дарасы болды.

Кендірліктің жайылымындағы аңдардың ішінен еліктер, жабайы қабандар, қасқырлар, 
түлкілер, борсықтар, сарышұнақ-қояндар, күзендер мен ақкістер, аққұлақтар қалыпты 
болды.

Осылайша, осы шағын қорықты, орын алған жағдай бойынша, ботаникалық шағын 
қорықтардан, ежелгі саванна тәрізді табиғи жағдайлары мен құстар мен аңдардың өзіндік 
фаунасы бар, Шығыс Қазақстандағы бұрыш ретіндегі кешенді қорғалатын аумақтар 
дәрежесіне ауыстыру керек.
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ЕЖЕЛГІ ЖАРЫҚ

Азу-Тау жотасының тасты етегі арқылы өте отырып, Алқабек өзеніне қарайтын 
жағындағы тік беткейлер мен шатқалдармен Мәрмәр тауына қарай көтерілгенде, кең 
панорамалық көріністі көресің.

Жартасты шоқылардың әртүрлі шөпке бай, шелпек тәрізді арша бұталары өскен тау 
етегінің, өзеннің сағасына қарай шығатын ашық шыңында – қытай шекарасында алтын 

түстес, жалаңаш құмдар бар.
Тармақты тау тізбектерінің қатпарында 

қуарған сирек бұталар және қандай да бір 
шөпті өсімдіктер байқалады. Мұнда не 
бұлбұлдың сайрағаны, не қыранның қиқуы 
естілмейді – тірі жан жоқ, тек сары, қауын 
тәрізді, таулардың тізбектері. Мұнда олар 
Алтай тауларының тармағына жақындап 
келіп, қара жартасқа ұмтылады. Жирен 
құмдар тілін шығара, жартаспен қара және 
сары контрасты болып, шекарада бірігеді.  

Шығысында, Қытаймен шекаралас 
бөлігінде Айғыр Құм тау сілемі өзінің 
жалаңаштығымен, еш тіршіліксіз қалпымен 

қайран қалдырады. Оның «таулары» желдің әсерінен биіктігі 50 метрге дейін көтерілген 
ұсақ сары құмнан, қырқалы жота мен пирамидадан түзіледі. Тау сілемінен Дала құм, Ақ 
жон, Қабырға Талдар бөлек көрінеді. Алқабек шағын өзені ауданында, дәлірек айтқанда, 
оның орта ағысында, Қазақстанды Қытайдың солтүстік аумақтарынан бөледі.

Айғыр Құм бөліктерінің бірі «Бұланды құм» деп аталады, оның басқа учаскелерінің 
де атаулары әртүрлі. Бірінші көргенде, құмдардан керемет әсер аласың. Олардан көненің 

Айғырқұм құмы

Прежевальский қалтауызы
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иісі шығады, қалың ұйқыдағы түсініксіз жабайылық. Әсіресе, қарайған көкжиекке қарай 
еңкейе батқан күннің соңғы сәулелерімен, тау сілемдерінің шыңы қызғылт-сары және 
отты түске боялғанда керемет. Осындай уақытта олар алып түйенің өркешіне ұқсайды. 
Олар тек қызармайды, онсызда шаршаңқы көңілді түсіреді. Осы сағатта барлығы 
бөлектеніп қалғандай, мұңға батады.

Жарқыраған күн астында шөл дала – тауықтың жұмыртқасындай сап-сары болып 
жатады. Сауыр жотасының етегін құмды шөптесін өсімдіктер басқан; шырғанақ, итмұрын, 
шеңгел бұталары, көктерек, тал, терек және қайыңның бұталары мен ағаштар өседі. 
Олардың арасында ұсақ көлдері бар шалғын, үлкен шалшықты еске салады; таулардың 
айналасында қамыс, ақ баттауық, басқа да далалық шөптер кездеседі. Құмда тағы 
тіршілігі қайнаған бірнеше ірі көлдер бар. Құмның жалпы ұзындығы 3 шақырым. Бұрын 
оларды Қарақұм деп атады. Көлдің болуы – мұнда жануарлар мен өсімдіктер дүниесінің 
сипатын күрт өзгертеді. Кейбір су және суда жүзетін құстардың өмірі суға байланысты: 
ең тайыз жерде ұзынаяқты балшықшылар жүр. Бұл жерге – от үйрек немесе атайкалар, 
сұр және басқа үйректер жиі бас сұғады. Көлдің үстінен ақ қанатты және қара бізтұмсық 
шағала ұшады. Сүтқоректілерден мұнда еліктер, қасқыр, түлкі, қарсақтар жүреді. Тоғай 
арасында тіпті құрлар болды. Шөлдегі құрлар – әрине, таңданарлық факт.

1980-ші жылдары Кендірлікте жерсіндіру үшін құм арасындағы суларға Жетісу 
қырғауылы шығарылды, қазір олар таңсық емес. Бірегей шөлде қарсы алдыңнан үлкен 
шұбар тоқылдақтарды кездестіру тіпті қызық емес. Осы жерде ғана, әлемде басқа еш 
жерде жоқ ХІХ ғасырдың көрнекті орыс саяхатшылары құрметіне аталған Пржевальский 
қалтауызы өмір сүреді, сондай-ақ, Роборовский қалтауызы да бар.

Қара Ертістің оң жақ жағасында, оның айрығында жағалаудың бойымен Шеңгелді 
кентінен Боранға қарай бұйра құм жоталары созылып жатыр. Бұл жерде біздің құмға тән 
тапал тышқан – сальпинготусті қоса алғанда, рептилиялар мен ұсақ сүтқоректілердің 
барлық дерлік құрамы мекендейді.

Оңтүстік Алтай бөктеріндегі Айғырқұм құмдары
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Күн дөңгеленіп көкжиектен асқанда, барқындар арасына көлеңке түседі, көз алды 
қоюланады. Тағы біраз құм таулардың от шыңдары сөнеді де, қою кофе түсіне боялып, 
қараңғылыққа сіңіп жоқ болады. Осындай кешкі суреттер Орталық Азияның жүрегіндегі 
айғыр құмның үлкенді-кішілі шөлдеріне тән. 

Жұлдызды аспанға ай шыққанда, шөл дала күміс түске оранады, құм таулардың 
арасы бір құпияны ішіне тыққандай, әрбір жаңа күннің шығуын күтіп, қиял-ғажайып 
сюжетті кері бұрап көрсетуге әзірленіп, қара көмір түсті болады.

Айғыр құм – еңгезердей құм таулар, жайлы өлкеден солтүстікке қарай тұратындар 
мен өте жайлы оңтүстіктегілер арасын бөліп тұрған табиғи шекара сияқты. 

Белгілі жазушы, үлкен әуесқой аңшы В. Четвертухин өзінің өткен ғасырдың алғашқы 
үшінші кезеңінде жазған «Жылдар, соқпақтар, мылтық» кітабында Қытайдың дәл осы 
аумағымен көрші қонған орыс қоныстанушыларының өмірінен қызық эпизодтарды 
келтіреді. 

Шекараның түбіндегі кейіннен Теректі деп аталған Алексеевка ауылында, кезекті 
бір отырыста аздап ұрттаған соң, ұрсысып қалған күйеуіне қырсыққан әйел Алқабектің 
сыртындағы құмға жүгіріп шығып, «мұндай жындымен тұрғанша, мені қытай ұстап ал-
сын» деп айқайлайды. Сол кезде қытайлар да ақымақ емес, ұрысқақ әйелді ұстайды да, 
алып кетеді. Барып, оны тауып көр сосын...

ЗАйСАН ЭНДЕМИКТЕРІ

Таңғажайып шөлде керемет сүйкімді шағын аң – Пржевальский қалтауызы өмір 
сүреді – осы құмдағы эндемик, планетада басқа еш жерде ол көп кездеспейді.

Алғаш рет түр ретінде қалтауыздар 1961 жылы сипатталған. Орталық азиялық 
кеміргіш – «ойыншық» пішінді дерлік ұсақ 
жоңғар қалтауыздарына жатады. Жаңа 
«аңды» ғалымдар – ұлы ғалым, саяхатшы 
Николай Михайлович Пржевальскийдің 
есімімен атады. Алдымен сол өңірде 
қытайдың Нянь-Шань шөлінде 1903 
жылы осыдан айырмашылығы жоқ дерлік 
басқа кеміргішті Н.М. Пржевальскийдің 
ізбасары және серіктесі П.П. Роборовский 
сипаттаған еді. Оны содан Роборовский 
қалтауызы деп атаған. Бірақ неғұрлым 
егжей-тегжейлі зерттегенде Зайсан шұңқы-
рындағы қалтауыздардың ең ұсақ түрінде 
өзге де хромосомалардың жинағы бар екені 
анықталды. Одан Роборовский қалтауы-
зының генетикалық коды басқа болып 
шықты. Ал бұл өте маңызды аргумент, бұл 

жануарлар көптеген мың жыл басқа табиғи, географиялық жағынан алыс ортада болған. 
Оқшаулана келе, олардың сыртқы пішіні және физиологиясы, мінез-құлқы түрлі өзгерістерге 

Сіз білеСіз бе:
Зайсан көлінің ортасынан 48 па-
раллель с.е. өтеді. Монғолияның 
осы шығыс енінде Урга қаласы 
орналасса,  Шығыс Азиядағы 
Сахалиннің оңтүстік бөлігі және 
Солтүстік Американың Ұлы 
көлдері жатыр. Осы ендіктің ба-
тыс жағында Серпиополь қаласы 
(Аягөз), Қызылрай тауы, Торғай 
облысының Шалқар-Теңіз көлі  
орналасқан, Волга сағасы мен Бо-
ден көлі және Германиядағы Цю-
рих көлдері жатыр.
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ұшыраған. Демек, оларды оқшаулау уақытында еркектерінің ұрғашыларына қарым-
қатынасы, көбею мерзімі және басқада мінез-құлық және физиологиялық ерекшеліктері 
өзгерді.

ЗАйСАН КӨЛІ

Қазандықтың сары шаңды жолдарымен сағымдардың сиқырына алданып, ыстық 
ауаны жұтып, сулы көлдің көрінісінен ләззат алып, шексіз кең даланы кесіп өткенде алы-
стан күмістей жалтыраған Зайсан көлін көресің. Көлдің үлкендігі сондай, жағалауларының 
бір-бірінен арақашықтығын анықтау мүмкін емес.

Бұқтырма бөгетін салғаннан кейін көлдің жағалауларын су басатын болды, салдары-
нан ондағы су деңгейі көтеріліп, Зайсанның кескіні және бетінің алаңы өзгерді: сырттан 
қараған адамға баяғыдай болып көрінгенмен бұрынғы көлдің жағалаулары су астында 
қалды. Және адам қолы тигені байқалмаса да – Зайсан жайнап, толқып жатыр, ал 
жағалауы бос, түнерген, тіршіліксіз еді. Оның өткені – тік жарлары мен суға ендей кіріп 
жатқандықтан, толқын әбден ұрып тастаған түрлі-түсті тасты жалпақ шығанақ айрықтарда 
қолтаңбаларын қалдырған. Оның бейнесінде уақытқа да, адамға да тәуелді емес бір 
нәрсе бар. Неғұрлым жақындаған сайын көлдің буырқанған тентек мінезін сезінесің, бос 
жағалауларды күзетіп, шаңқылдаған шағаланың дауысы мұңды және ащы естіледі.

Зайсан көлі – Суқұзғын мүйісі 
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ЖЕЛ МЕН ТоЛҚЫНДАР

Оңтүстік жел қажымай-талмай, толқындарды көл жағалауларына қуады. Өлім жа-
засына кесілгендер сияқты өз ажалдарына қарсы өршелене шығып, биік те, тік жарға 

барып соқтығады да, ысылдап барып, 
жалпақ шығанақ пен бұғазға қарай жайыла-
ды. Алайда, ол жағаға жақындағанда, ашу-
ызасы басылғандай, іштей жұмсақ 
күңкілдеп, кейін терең жаққа қарай, 
қайтадан жағалаудағы амбразураға шабу-
ылдау үшін кері қайтады.

Кең және жалпақ, шөлді және жабайы, 
күміс және еркін, ол тек – Зайсан көлі! 
Ежелгі Азиядағы көненің көзі. Аңызға 
айналған романтикаға толы орын. Ол өзің 
дархан да қатігез мінезіне көптеген жылдар 

бойы көндіккен алғашқы келімсектерді ұмытқан жоқ. Сондықтан да, өлкенің аурасында, 
көлдің үнінде, толқынның әрбір күрсінісінде, әрбір тасы мен тал шөбінде, жағалаудың 
бейнесінде сақталған жеңіл мұң мен тыныш қайғы бар. 

Көлмен оның барлық жағалауындағы бір-бірінен ажырағысыз шөл және су, жел 
және кеңістік зарықтырып барып, қуанышқа бөлейді. Бұл, біріншіден – уақытсыз 
жабырқаулықтан, екінші – адам қолы тимеген тұмсалықпен кездесуден.  

Толқын ұрып, әбден майдалаған ұсақ тастардың үстімен, желдің толқындарды 
жағалауға қуғанын, толқындардың аласұрып 
жағалаудан шаңды тозаңды түрлі-түсті тас 
үйінділерінің бетіне лақтырып, шоршығанына 
қарап, жағада сағаттап жүре беруге бола-
ды. Осылайша, әрбір тас мөлдір болғанша 
шайылады, күн сәулесі түскенде ол тас, 
ішінен жанып тұрған сияқты, су кепкен 
бойда, ол да сөнеді. 

Зайсан – ерекше аң тыныштығы, құс 
еркіндігі мен қауіпсіздігі бар көл. Барлығы 
әлі тәуелсіз, тек желдің еркіне беріліп, 
күннің қамқорлығына алынған.  

Дала көңілсіз және бос, су әні мен 
желдің жабырқау әні бірдей. Жабырқау 
және жалаңаш жағалаумен көлді айнала 
жүгірген, ешқайда апармайтын жолдарды 

шаң басқан.Төзімділік пен шыдамдылықтың сыншысы іспетті. Мұнда қаланың күйбің 
тірлігінен демаласың, ұйқыдағы дала мен көл осы бір өзін жоғалтқан әлемде, әлі таза 
және еркін, табиғи күйінде қалған.

Сіз білеСіз бе:
Зайсан көлінің су жинала-
тын аумағының көлемі ― 100 
мың ш.км., Арал теңізі ― 600 
мың ш.км. Зайсанның акваторы 
бұрынғы Аралдан 330 есеге кіші. 
Еуразияда Зайсан  үлкендігі бой-
ынша Каспий, Балқаш, Байкал 
және басқа да көлдерден кейінгі 
6-шы орында. Бырақ Зайсан көлі  
Еуразияның ежелгі көлдерінің бірі 
― континенттегі көлдердің арғы 
тегі болып саналады.

Сіз білеСіз бе:
Торнадо – өте қорқынышты, ала-
пат жойқын күшке ие құйын жел. 
Ол ылғалды және жылы желдің 
суық желмен соқтығысуынан пай-
да болады. Соқтғысқан суық ауа 
жылы ауаны қысып әкеліп, үйіре 
жөнеледі. Бұл процесс неғұрлым 
белсенді жүрген сайын, торнадоның 
күші де соғұрлым күшті болмақ.
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Оқта-текте, күн сәулесімен және желмен араласқан жылтыр су бетінен, жалғыз, 
толқынды бұзып жарып жүзіп келе жатқан баржа көрінеді. Бірақ жыл өткен сайын ки-
лометрге тартылған балық аулары бар катерлер тізбегі жиі пайда болады: тереңде сүзіп 
алған балықтарын, балықшылар бригадасы тұрған мүйіске қарай апарады. 

Уақыт шекарасын білмейді: жұлқы-
май, аялдауды білмей ағады. Толқынның 
тынбай ухілегені мен күміс түсті шағаланың 
қырылдап айқайлағаны ғана естіледі. Кей-
де шығанақтан жіңішке болып, суға кететін 
Баклан мүйісінде балық аулаудан соң де-
малып алған он шақты бакландар ұшып 
көтеріледі; желге қарсы суға жабыса ұшқан 
олар, қара қарғадай үнсіз қатарласа, өз ұяларын салған Қара Ертіске бет алады. Кешке 
қарай  көл үстінен шыққан жұлдызбен бірге алыс жағалаудағы елді мекендердің 
жарықтары жанады. Бұл адам үстемдік ететін орын екендігі сол кезде ғана анық 
байқалады.

АңЫЗҒА АйНАЛҒАН ЗАйСАН КӨЛІ

Зайсан көлі, оның табиғи ортасы – аңыздар мен хикаялар мекені. Көшпенділер 
өміріндегі тағдырын шешкен көл. Атауларының өздері ол туралы түсініктері мен 
ұғымдарды көрсетеді. Алғашқылар идеология құрбандарына айналған прагматик – 
біздерге қарағанда романтиктер болған. Географиялық атаулардағы романтика өлкеміздің 
әртүрлі мекендерінде байқалады. Әдебиеттен білгеніміздей, Қызыл-Пу – жағалаудағы 
қызыл жарды Зайсан деп атады; содан кейін – Алдияр – қазақтардың руы. Көл 
«Теңіз» деп те аталды; кейінірек – Зайсанг-Нор, қысқаша – Зайсанг-Жайсаң – «игі» 
көл дегенді білдіреді. Одан да романтикалық Хут-Хуту-Нор немесе Хунь-Хоту-Нор 
яғни – қоңыраулы көл немесе «сыңғырлаған  қоңырау көл» деген  атауы, қазірдің өзінде 
ұмытылды. Мұндай атау Еуразияда түгілі, бүкіл әлемде, бірде-бір көлде жоқ. Алайда, 
неге сыңғырлаған қоңыраулы көл деп аталды деген сұрақ бірден туындайды?.. Себептері 
болды ма? Әлде ойдан 
шығарылған ба.

Бірақ менің жолым болды: 
1970-шы жылдары бір экспеди-
ция кезінде көлдегі қоңырау 
сыңғырына ұқсас үнді алыстан 
естідім. Түнгі бораннан кейін  
мүлдем күтпеген жерден тынши 
қалғанда, толқын манағы желмен 
көтеріліп, жағалауды ұрып 
жатқанда, Баклан мүйісінде 
қонған тамаша натуралист-жазу-
шы Александр Лухтанов екеуміз 

Сіз білеСіз бе:
Көлдің нақты ұзындығы 150 км 
жетті, тасқыннан кейін ― 160 км, 
ені 26 км болған, қазіргі уақытта 
― 40 км және одан артығырақ.

Қара Бирүк тауынан қарағандағы Зайсан көлі
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үшін күтпеген жәйт болды, аңыз кенеттен жанданды! Көл, түн ортасы ауа сыңғырлап 
кетті! 5-8 минутқа созылды. Қоңыраудың сыңғыры алыстан қатайып, біресе бәсеңдеді, 
ақыры біржолата үні өшті. Бұл кезде толқын әлі тыншыған жоқ еді, бірақ ашу-ызасы мен 
күші саябырсып, бәсеңдеген болатын. Сондай-ақ, бір күні Тополев мыста балықшылар 
кентінде тұрып, бүкіл балалық шағын көл жағалауында өткізген атақты жерлесіміз, жа-
зушы Ефим Пермитиннің жиенімен сөйлескенде, ол: «Атам кейде, бар, қоңыраулы көлдің 
сыңғырын тыңда, дейтін. Мен көлдің сыңғырлағанын бір рет те естіген жоқпын», – деп 
айтты.

Жаңа дегенімізді бәрі – ұмытылған ескі демей ме. Пётр патша уақытында орыс 
келімсектер Зайсанның шөлді жағалауында жабайы және тіршіліксіз бос жерге тап бола-
ды. Бірақ мұнда олар жаугер жоңғарлармен қара Ертісте қақтығысып қалады. Орыс 
әскербасы моңғолдардың қыспағымен Қара Ертістен Зайсанға шегінуге мәжбүр болады. 
Сол кезде олар, аңызға айналған көлдің қоңыраулы сыңғырын естиді. Алған әсерлерін 
өздерінше астарлап жеткізеді: «түнде көл тұңғиығынан қоңыраудың үні естіледі. Кім 
сыңғырға қарай барса, сол жерде ажалын табады деп айтатын».

оЛАР АЛҒАШҚЫЛАР БоЛДЫ...

Жоғарғы Ертіс пен Зайсан бойымен Қытай шекарасына қатынайтын кемелер – Ре-
сейге сауда қарым-қатынасын орнатуға тиімді болды. Сол үшін 1863 жылы «Алақай» 
пароходымен Семей губернаторы И.Ф. Бабков ең алғашқы экспедицияға шықты. Экс-
педицияны көпес Г.Б. Беренс жабдықтады және бұрынғы моряк, полковник Н.И.  Зре-
хов басқарды. Төрт ай ішінде олар Омбыдан Қара Ертіске, қытай шыңы Маниту-Гатул-
ге дейін жетіп, кері оралды. Сөйтіп Ертісте кеме шаруашылығы болуы мүмкіндігін 
дәлелдеді.

8 жылдан кейін, 1872 жылы, Ертіс пен Зайсандағы кеме шаруашылығын күшейту 
мақсатында көпес Колчинге тиесілі «Хрущёв» пароходы жүзіп келеді.

Өскемен қаласында тұратын, жер аударылып келген революционер Е.П. Михаэлис 
– Абай Құнанбаевтың ең жақсы досы, 1899 жылы саяхатшы және ботаник 
В.В.  Сапожниковпен танысады, кейін ол Михаэлис туралы былай деп жазды: «... Біздің 
қаңыраған қуыстың сұр рамкасына сыймайтын асыл тастай, құдай біздің күңгірт қаламызға 
солар үшін аяушылық танытатын болар». Бұрынғы Самар ауданы орталығындағы шағын 
ауыл – Жоғарғы Ертіс маңын зерттеуді тапсырғаны үшін губернатор Казнаковтың 
құрметіне аталған. 1880 жылы тау-кен инженері Игнатов Михаэлиспен бірге желкенді 
баркаста, губернатордың тапсырмасын «арқанмен» орындауға аттанады. «Арқанмен» де-
генде, оларға кейбір жерлерде бурлак болуға тура келді, яғни кемені ағысқа қарсы 
арқанмен сүйреп, артып жүргізеді. Айдауда жүрген ғалымның зерттеулері өлкеге 
экономикалық мәні бар, өте қызықты мәліметтер берді. 1898 жылы «Зайсан» деп ата-
латын кеме пайда болды. Осы экспедицияны П. Аминов және белгілі саяхатшы, ботаник, 
Томск университетінің профессоры Василий Васильевич Сапожников басқарған.

Кейінгі жылдары, дәлірек айтсақ, 1906 жылдың кемелерді жүк тиеген баржалармен 
Ертіс және Зайсаннан көру әдетті құбылысқа айналды: Семейден Ертістің жоғары жағына 
130 кеме қатынаған.
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Айта кету керек, Ертіс барлық жерінде болмаса да, өзен кеме қатынасына жарамды 
болды және өзен арнасында, оның астында жасырын жартасты табалдырықтардың 
барлығын, біздің арамыздан білетіндер аз. Ұзындығы 20-дан астам шақырым осындай 
жерасты жартастарына соғылып, қанша кеме тесілді.

НоР-ЗАйСАН КӨЛІ – ЖАйСАң КӨЛ

Қазаншұңқырға көп мәрте сапар шеккенде, көлдің айналасының бос жатқанына 
қарамастан, бірегей ойпаттың жүрегі, табиғаты ерекше – Зайсан екенін көрдік.

1650 жылы, қиын жұтта, қалмақтар немесе моңғолдар, өз жерінде аштық пен 
қудалаудан қашып, көлдің балық, құс және аңға бай солтүстік аумақтарына шығады. Со-
дан бастап Кунгшоту-Нор- «қоңыраулы көлді» босқындар ризашылықпен – Нор-Зайсан, 
яғни «көл Жайсаң» деп атады. Уақыт өте келе қарапайым және қысқа – Зайсан көлі деп 
атай бастады.

Бір сапарда біз, сазды Жардың арасында тікелей суға шығатын Шақкелмес тауының 
солтүстік жағасына тоқтадық. Мұнда өткен ғасыр ішінде қирап, жартылай үйіндіге 
айналған, шиеленіскен шытырман кішігірім үңгірлерді таптық. Үлкен біреуіндегі күл мен 
ысқа қарағанда – адамдар өмір сүрген. Жалаңаш тас еденде төсек орнында жартылай 
шіріп, қарайып кеткен қамыстар жатты. Төбесі мен есігі сондай-ақ, балшықпен бекітілген, 
қамыс түптерімен жабылған. Үңгірдің ұзындығы мен ені шамамен сегіз – төрт метр. 
Баспананың биіктігі төрт метрге жетеді. Күмбезді төбесіндегі тесік, түтін, қап-қара. Сол 
жерде, көл жақтан соққан желден жақсы қорғалған бөліктерінде, тағы оттың іздерін, 
тамақ дайындауға керек ыдысты ошаққа қою үшін іліп қоятын, қалыңдығы 2-3 см 
таяқтардың әбден минералданған қалдықтарын саз балшықтың арасынан көруге болады. 
Үңгірдің ішінен, ошақтың қасынан, балықшылар мен аңшылардың әдетте шыны 
сынықтарын, тері, сым үзінділерін шашып тастап кететіндігі сияқты, бұдан басқа 
мәдениеттің қандай да бір іздері табылған жоқ.

Осыған орай, бұл үңгірлерде, қашқын, босқындар тығылған болуы мүмкін; не 
әбден минералданған қамыс таяқтары мен сабақтары көрсеткендей алғашқы қауымдық 

Көне тұрғындардың опырылған үңгірлері
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деңгейдегі адамдар болған. Соңғысы өте құрғақ климаттық жағдайға бейімделген. Көлдің 
айналасында, басқа да орындарда мұндай тығылатын жер жоқ. Зайсанның жарлы 
жағалауы тек оның солтүстік жағында. Көлдің басым бөлігі – жазық, кей жерлерде 
сораң мен қамыс өскен  батпақты.

ТАРИХИ ШоҚЫНУ

Бағзы замандарда ескі әдебиеттен оқығандай, Зайсан көлінің басқа да түрлі 
атаулары болған: 1717 жылы Калмыков экспедициясы кезінде Корцан көлі деп атал-
ды. 1825 жылы оның қытай атауы Хон-Хоту-Нор немесе Хунь-Хоту-Нор, бұл 
«қоңыраулы көл» болды. Тағы бір атауы – Кунгшоту-Нор немесе Хошуту-Нор.

1864 жылы картограф Татаринов оны Қызыл-Пу деп атады, ол тұратын жерде 
қазақ тайпалары қызыл сазға байланысты солай атаған. Ол кезде қазақтар оны 
«теңіз», содан кейін – «үлкен су» деді. Басқа да атауы – Алдияр, орыс келгенге 
дейін өмір сүрген әйгілі ханның атымен аталды. Ал, 1650 жылы, аштықтан аман 
қалған моңғолдар оны Зайсан-нор деп атаған. Уақыт өте келе, қысқартып – Зайсанг 
– «жайсаң» болды. Ақырында, біздің күндерімізге ол Зайсан болып жетті.

ӨТКЕН ШАҚ ТУРАЛЫ ЭТЮДТЕР

«Тіршіліксіз бос болып көрінетін дала сол кезде басқа болды. Тіпті ең шөлді 
учаскеде тіршілік бар еді. Алып дуадақтардың, қылқұйрық бұлдырықтардың, 
тарғақтардың  үйірі – сары далада жосып жүрді. Сол маңда киіктердің табыны да 
жайылып жүретін. Сексеуіл жорғаторғайы да кездесетін. Шибөрілер жиі бас сұғатын. 
(Сиоп alpinus – қызыл қасқыр. – Авт.). Кей жерлерде құлан, жабайы жылқы және 
жабайы түйе табындары кездескен. Шалғын мен қамыс арасына көптеген құстар 
сиятын. Қаз-үйректер көл мен өзендерден көтеріле ұшқанда, аспанды бұлттай жа-
батын. Батпақ жақтан шыққан олардың дауысы жолаушыға алыстағанша көпке 
дейін естіліп тұратын. Бұлан, елік, қабан, жолбарыстар, еліктер мен жабайы 
мысықтар қамыс арасын паналады. Бір сөзбен айтқанда, бұл жердің байлығы көздің 
жауын алатын».

Міне, 100-150 жыл бұрын Зайсан маңын Виталий Андреевич Хахлов осылай 
сипаттаған. Содан бері, 200 жыл өтті. Адам фаунаны гипер озбырлықпен жойып 
бітірді, еліктерден басқа түрлердің барлығы, өте сирек кездесетін болды және жой-
ылып бара жатқан түр ретінде – Қызыл кітапқа енді. Орта Азия мен Оңтүстік 
Қазақстаннан Батыс Сібірге дейін тоғайлы ормандарды мекендеген барыс – ХХ 
ғасырда біржола қырылды.
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БАРЫС АУЛАУ

Жолбарыстар Балқаш пен Алакөл қамыстарының арасында ғана емес, оның таралу 
ареалының шекарасына біздің облыстағы – Тарбағатай тау сілемі, Зайсан көлі, Аягөз 
өзені жатады.

Саяхатшы Александр Гумбольдт Ертістің жоғары ағысындағы жолбарыстар туралы 
мәлімет берген соң, «Историческое обозрение Сибири» кітабында (П.А. Словцов, 1838, 
1844 ж.ж.) заңдар жинағында: «әйгілі Гумбольдт danssesFragmentsAsiatiques, жоңғар 
жолбарысы Ертістің жоғарғы жағын мекендейді, солтүстікке қарай 100 миль ендеп кірген, 
тропикалық жануар бірақ осы жерде қатып қалған» деген өте қызықты хабарлама берілген 
екен.

В.А. Седельниковтің хабарлауынша, XVIII ғасырдың соңында Бұқтырма маңында, 
Өскеменге жақын, Семейде тек 1-2 жолбарыс қана кездескен, ХІХ ғасыр ішінде Алтайға 
кіреді. «...Қырғыздар (қазақтар), – деп жазды ол, – жолбарыстардан шығын шегіп 
отыр, өйткені жолбарыстар үй малына жиі шабуылдайды; жануарлардың қорқатыны 
соншалықты, тіпті жолбарыстың ізін көріп, табын үркеді. Қырғыздар жыртқыштан қатты 
қорқады, өте сирек жағдайларда оны аулауға барады. Жақсы мылтық болмағанда, өте 
берік материалдан жасалған аң торымен шығатын. Бірнеше аңшы оны ұстап, жолбарыстың 
апанына қарай жүреді. Аң торға қарай атылғанда, оны аңшылар өлтіретін. Кейінірек, 
мылтықтың пайда болуымен, аңды атып өлтірді және у қолданды».

Қазақстанның оңтүстігінде жолбарыстар 40-шы жылдардың соңынан жоғалды.

ЗАйСАНДАҒЫ «АТЫС» 

ХІХ ғасырда әлемде 40 ірі жер сілкінісі тіркелген. Қазіргі заманғы техникалық 
құрал-жабдықтарды қолдану арқылы сейсмологтар жалпы алғанда тек бір күнде жер 
шарының әр бұрышында 4 балдан кем емес, 100-ге жуық жер сілкінісін тіркеген, бұл 
біздің уақыттағы планетаның жоғары сейсмикалық белсенділігі туралы айтады. Бірақ, ол 
кезде Қытаймен іргелес аумақта жер сілкінісі болған 1875 жылға оралайық. Сонымен, 
«12 желтоқсанда, – деп жазды Н. Абрамов, – жер соншама қатты тербелді, тіпті қалың 
мұзы бекіген көл бірнеше жерден қатты дыбыс шығара бөлінді, сызаттардан су шықты. 
Балық аулап жүрген шаруалар қатты қорықты». Соңғы айтарлықтай жер сілкінісі 
Қазақстанның Шығысында 1989 жылы болды. Кіндігі Зайсан шұңқырының шығыс 
бөлігінде, салыстырмалы түрде Рожков ауылы маңында болды. 5 балдық тербеліс күші 
километрге жетті. Нәтижесінде көптеген үйлер ішінара қирады. Адам шығыны болмады.

БАС «ПоРТ» 

Зайсан көлінің оңтүстігінде көпшілікке белгілі Тополев шығанағы танымал-басты 
айлақ немесе «порт» болды, Батыс Сібір, Семей және Өскеменнен келген баржалар мен 
кемелер осы жерге тұратын. Ол жаққа ағаш, нан, құрылыс материалдары, техника, 
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халыққа арналған тауарлар мен әртүрлі жабдықтар тасымалданды. Зайсан ауданы, яғни 
Тополев бұғазынан немесе жергілікті тұрғындар айтатындай жоғары жақтан балық, балық 
болғанда – шортан, сылан, шабақ және алабұға және т. б. әкелінді. XVIII ғасырдың 
соңында осы маңда болған А.Н. Седельниковтың мәліметі бойынша, «көлдің оңтүстігінде, 
Тополев мүйісінде шағын балықшылар қонысы болды. Мұнда көлде өндірілетін балықтың 
негізгі массасы кептіріледі. Алдымен оны карбастарға тиеп немесе арбамен Өскеменге, 
тіпті Семейге дейін жеткізетін, тек кездейсоқ оқиғалар болмаса, арзанға түсетін».

1966 жыл. Біз экспедиция зоологтары, катермен Зайсанда жүздік. Көз алдыда 
жалпақ мүйіс, көлдің оңтүстігіне киліккен Тополев мүйісіндегі қораш құрылыстар 
арасындағы алыстан көрінетін жалғыз терекпен танылды. Сол жылы көлді, Бұқтырма су 
қоймасының суы басты. Біз сол «стратегиялық» нүкте» су астына кетер кезге тап болдық. 
Жан адамсыз, жетімсіреген жағалауда жартылай қираған сыламалы үйлер тұрды. Жалғыз 
дүкенге тартылған бағананың сымы салбырап қалыпты. Онда ауылдық және жағалау 
қарлығаштары отыр. Кейбір су басқан құрылыстар үстімен сонда ұялары қалғандары ай-
нала ұшып жүр. «Стратегиялық порттың» өзін адамдар тастап кеткен. Қисық оқпанды, 
жел әбден жұлмалаған кәрі терек ең басты драмалық тұлға болды. Қаңыраған құрылыстар 
арасында, жалғыз өзі, өзінің соңғы сәтін күтіп тұрды. 

Кейінірек, қолдан тұрғызылған теңіздегі су деңгейі шамамен 6 метр көтерілуіне бай-
ланысты мұнда барлық жағалау – шалғындар, қамыстар су астында қалды.

Қара Ертіс атырауына жақындағанда көргеніміз ерекше әсер қалдырды: көз жетер 
тұстағы бүкіл көл айдынында жел айдап, өскен қамыс арасында, құс ұялары бар жүздеген 
үлкенді-кішілі қопалар жүзіп келе жатты. Мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан торф 

Шәкелмес тауынан қарағандағы Суқұзғын мүйісінің көрінісі (2009 жылы Зай-
санда су деңгейінің түскені көрініп тұр)
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аралдары, түбінен ажырап, тымық ағыммен, күшті жел тұрғанда біресе тоқтап, біресе 
қатты жүзіп келе жатыр. Бұл күндері суда жүзетін құстар мен жабайы қабандарға ме-
кендеуге ыңғайлы, сол жылдары ондатр және басқа жануарлар сансыз көбейген қоғалары 
бар, қандай жасыл алқаптар жоғалды. Бірнеше жыл өткен соң екі-үш метр қалыңдықтағы 
торф ағындары, әрбір 1000 жылда шымтезек барлығы 25 сантиметрге қалыңдайтынын 
ескереміз, көлдің батыс бөлігінде тығыз білік болып, жағалауды бойлай, тек Ақ Ертіс 
учаскесінде, Бөкендінің Ертіске шығатын мойнында, Қызыл құмның барлық құмды 
жағалауында жайрап жатты. Еңгезердей қоңыр торф кесектері осы жылдары кейбір жа-
сырын ұя салатын құстар – қара торғайлар мен ұларларға жақсы баспана болды. Алайда, 
арада тағы он жыл өте, тіпті ізі де қалмады.  

Содан бері Зайсанда қалған қамыс қоғаларында көп нәрсе өзгерді, бірақ бір қарағанда 
көлдің өзінің келбеті онша өзгермеді. Бірақ көп ұзамай, Тополев мүйісі жоғалғанда оны-
мен байланысты осы жерден жаңа Приозёрное балықшылар кенті, шеткерідегі Крупское 
кенті салынған. Көлдің қарама-қарсы жағында оңтүстіктегі жарлы жағалауында Аманат 
және оның батыс шекарасында – Қызылоғыз және Ақсуат балықшылар кентінің әрең 
байқалатын, саздан соғылған қамысты үйлері пайда болды. Жансыз көл маңындағы 
барлық ең «ірі» елді мекендер тек осы. Тағы да астын сызып, бұл Зайсан жерінде өлке 
табиғатына жай қарай алмайтындарды өзіне тартып,  ерік беретін әлі де кең кеңістік көп 
екендігін айтқым келеді. Еркіндік пен кеңдік мұнда көп болғандықтан, ондаған шақырым 
ешкімді кездестірмейтін сұр даланың желі мен күнінен, көлдің іш пыстыратын толқынынан, 
оның көптігінен шаршайды екенсің.

Бір қызығы, әрине, қай жаққа кетсең де жағажайлары бар курорттық жерлерге 
барғанда, ол жерден күн, жылу іздейміз, мұнда су маңындағы жазғы демалыс үшін бәрі 
бар – экологиялық тазалық, жарқыраған күн, балық аулау, фотоаңшылық және тұмса 
сауықтыру, тек маса жағы қиындау. Алайда, соңғы жылдары жаз айларында тіпті адам 
аяғы тимеген көлдің солтүстік жағалауында демалуға туристер жиі баратын болған. Еу-
ропада ғана емес, біздің қаладан да емес, Ресейдің әртүрлі қалаларынан келеді; егер 
демалушылар мен туристер сонау Новосібірден, Мәскеу немесе Санкт-Петербургтен 
келсе, таң қалмайтын болғанбыз.

КӨЛДЕГІ КЕМПІРҚоСАҚ 

Әртүрлі ауа райында және тәуліктің әр уақытында көл күтпеген жерден көптеген 
түрлі түс пен реңкке бөленеді. Барлығы аспанның жай-күйімен және ондағы жарыққа 
байланысты: тыныш ауа райында су қоңыр-жасыл, терең жерлерде – қоңыр немесе 
күлгін-қара болады. Қара Ертіске жақын атырауында ол анағұрлым ашық, күңгірт-жасыл 
болып көрінеді. Шекара бөлігінде, көлдің айырығында қамысты аралдар арасында су 
тұнған соң, ашық түске боялады.

Солтүстік жағалауында Шақкелмес тауына жақын саздың бойымен, жаңбыр немесе 
күшті желден соң, көлге саз-балшықты бұлақ ағып келеді немесе олардың шаңы қосылады 
да, көл суы сарғыш-қоңыр түсті болады. Күшті жел тұрақты соққанда көлдің ұзын және 
жалпақ мүйістеріндегі су ауырлап, қоңырқай тартады. Осындай уақытта үлкен тереңдікте 
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өте қара дақтар немесе атыз пайда болады. Сондықтан жергілікті балықшылар «қара-су» 
деп атайды.

Көл тыныш жатқанда суы ақшыл тартады. Алайда Зайсанның тағы бір ғажайып 
қасиеті: толық тымық күні беті мінсіз тегіс, тіпті шағала қанатының жеңіл суға тигені 
«апат» сияқты, мінсіз таза көл айнасын сындырып, ұзын шеңберлер салады, олар үлкен 
қашықтыққа тарайды. Мұндай картиналарды сирек байқайсың, аспан мен судың арасы 
байқалмай қалады. Кейде қай жерден аспан немесе судың басталып, қай жерден 
аяқталатынын білмейсің. Ондай сәттерде Шақкелмес тауының ең биігінде тұрсаң, аяқ 
астында бұлты қалқыған аспан жатқандай әсерде боласың. Ал көлге тән әдеттегі көк 
және көгілдір түсті, тек жекелеген бөліктерінде болмаса, көре алмайсың.

КӨЛ АРАСЫНДАҒЫ КӨЛ

Дерек – ол дерек, таңғажайып жерде осындай дерек бар. Қара Ертіс атырауында 
үшбұрышқа ұқсас шағын Құскөл бар. Ұзындығы, ені –500 метр. Оған тыныш, қалың 
қамыс-қияқпен қоршалған Комаруха өзені құяды. Шағын аралдары бар ағынның 
бұрылыстарымен қайықпен жүзіп келе жатқанда, кенеттен үлкен жасыл шілтердей қоғасы 
тұтасқан су айдыны шығады. Ортасы терең, ешқандай су өсімдіктерінсіз, тұнық бетінен 
көк аспан көрінеді. Мұнда, қараған, қамыс қаптаған Жарма құйылмасы шатқалына, ит 
тұмсығы батпайды. Жасыл шар сияқты айдын бетінде талдар өскен. Бұл жерлерде 
қабандар мекендейді, құтан, қаздар ұя салады, Зайсанда өте сирек кездесетін – жалбағай, 
сондай-ақ қасқалдақ, шағала және әртүрлі үйректер де бар. Күміс табаға салғандай 

Зайсан кемпірқосағы
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құймаларда, ірі сары «раушан» гүлдері бар құймақ жапырақтар жалтырайды; тайыз 
жерлерінде ұсақ түйме гүлді лопушок, кілем сияқты тұтасып жатыр. Барлық қарасудан 
ілмек тәрізді сұр рдестер, су қарағайы, шашақ жапырақты судан шығып, қарайды. Осын-
да жер бетіндегі жерде ең үлкен ежелгі өсімдіктер – шілімдер немесе Қызыл кітапқа 
енген су жаңғағы бар.

Балықтар мен басқа да су және су маңы жәндіктері, көл мен құйылмасында көптеп 
кездеседі, құстар тіпті көп, Қара Ертістің айырығын қанаттылар жайлаған. Құскөл сонда 
да қаптаған балық-құстарымен ерекшеленеді, сондықтан осылай аталады. Қайықты 
тоқтатып, су бетіндегі қара бұлттың астында тұра қал – аспанға қарама-қарсы тереңдіктегі 
әлем ашылады. Миллиондаған жыл бұрынғыдай ашық және қарапайым болса да, әншейін 
адам танып-біле алмайтын әлем: қоғаға жақын жасыл суда лайлы тұнба түбі көрінеді. Су 
астындағы түнерген жунгли арасында әрлі-берлі жүзген ақ табан балықтың көлеңкесі 

Тұңғиық басқан қара су

Сарыалақаз Жабайы үйрек – барылдауық
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байқалады; көл түбіне жабыса, шошқатұмсықты сазандар мен қалың ерінді қарабалық 
жүр. Жолақ мысыққұйрықты алабұға, әртүрлі бағытта жүзеді. Үйректің тұмсығына ұқсас 
басы бар көл жыртқышы шортанды – кездейсоқ, алтын сақинасынан байқап қаласың. 
Тығылып, қатып тұр – тек көздің жұмып–ашқаны мен желбезегін жеңіл қаққанынан 
ғана білесің. Осылай шексіз тұра беруге бар, кенет жүзбеқанатымен шолп етті. Жыртқыш 
көзі жарқ еткенде, аузында жолы болмаған бір балықтың құйрығы көрінеді. Кең қарасуда 
балық түрлері көп: сібір бекіресі, сүйрік, ақбалық, аққайран, алтын және күміс мөңке 

балық, торта, кәдімгі балық... Барлығын көру мүмкін емес: біреулері сақ, тереңде жүзеді. 
Басқа да өте аз және лай суда олар көрінбейді, ал мына тыныш Құскөлде экрандағыдай... 
Су асты өмірін бақылау қызық. Бірақ бұған да көп ұзамай көзің үйренгенде, алғашқыдай 
емес, су асты әлемі сондай жұмбақ емес сияқты.

Шуақты күндері көлдің ортасында өтпелі жел демімен толқындар көтерілгенде, 
түрлі барылдауық үйрек,  сарыайдар үйрек, қызылбасүйрек, сұр үйректер, бізқұйрық 
үйректер – жоғары және төмен тербеледі; қамыстан маңдайы аппақ, өзі қара көмірдей 

үйрек шығады. Су тауығының туысы шағын 
сутартарлар шалғынға қуып, сілтеген мал-
шы қамшысының дауысындай ысқыра сыр-
тылдайды. Бірақ мал тұрған жерде батпақ 
болады. Құстар осы ысқырығы үшін сутар-
тарлар деп аталады. Қайықта келе 
жатқанда, су астынан ауа бүлкілдеп шығып 
жатады. Бұл  тұңғиықтың құлмақ 
жапырақтары үстімен жүріп келе жатқан – 
шәукілдек. Бір орында тұруға болмайды, 
тоқтай қалса, оның салмағымен жапырақ су 
астына кетеді. Қысқа қанатты құйрықтарын 

тікірейтіп, жүгіре жөнеледі. Солай жапырақ үстімен жүгіріп жүреді. Қадам басқан сайын, 
қауіпті. Батып кететін сияқты. Осы кезде хумб-хумб-хумб деген қатты дауыс шығады. 
5 рет осылай айқайлайды да, он минуттай үнсіз қалады. Ауаны өткір ысқырықпен жа-
рып, суға ысқырғыш шүрегейлер күмп береді. Еркектері керемет – кішкентай бастарындағы 
жасыл қауырсындары жылтырайды. Ұшқан кезде қанаттарындағы түсті айналары от 

Аққұтан мен аспаз жағалаудың үйреншікті мекендеушілері

Сіз білеСіз бе:
Қоскөл көлі де Зайсан сияқты, 
оны да «батып кеткен» көл  
деп санауға болады: Бұқтырма 
«көлінің» аумағы 5 500 ш.км., ал 
Зайсан – 1 800 ш.км. Ежелгі Зай-
сан Бұқтырма «көліне батып кет-
кен» сияқты.
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сияқты жанады. Жаңа жылдық ойыншықтар сияқты әдемі құсқа қарап, аңшылардың 
қолы осындай сұлулыққа қалай көтеріледі деп ойлайсың. Баланың жұдырығындай ғана 
еті бар, ал көрсең, оның сұлулығы өмір бойы көз алдыңда тұрады. Бұл кішкентай құс 
– жан алғыш аңшы үшін емес, келе жатқан көктем мерекесі үшін жаралған. Меніңше, 
барлық аңшылар – дальтониктер немесе сұлулықты көруге уақыты жоқ, өте іскер адам-
дар. Өлтіруге құмарлық па? Ежелгі дәстүр ме?

Қорғансызды өлтірген адамды ақтайтындай аргумент емес. Қазіргі заманғы адамға 
аң аулау, ойын-сауық ретінде жараспайды. Қара Ертіс сағасындағы көлде, баяғы құс 
жұмағының іздері қалған. Қарасуда бірқазандар балықшы үйректермен бірге тұрақты 
балық аулайды, олардың үстінен ақ қанатты, шағын, шағала тұмсықты үйректер, үлкен 
қарқылдақ шағала және барлық сол күміс түсті көл шағалалары ұшып жүреді. Кейде, 
әсіресе, таңертең немесе кеште қамыс бекітпелерінен сұңқылдақ аққулардың жұбы ашық 
жерге жүзіп шығады. Бірақ адамдар бара алмайтын жерден қазір «күректұмсықты» ақ 
айдарлы жалбағайды сирек көретін болдық. Бізде бірқазандар, аққулар және жалбағайлар 
– заңға сәйкес қорғауға алынған, олар – Қызыл кітапта.

Жағалауда балық қарауылдап, міндетті түрде аққұтандар тұрады. Алыста тал ара-
сында олардың ұялары көрінеді. Былтырғы қамыспен шатысқан қалың қоға үйінділерінен 
шыжылдауық айқабақтың дауысы естіледі. Шымшық сияқты кішкентай құстың дауысы 
қатты, жүздеген метрден тура бір пышақпен кесіп жатқандай шыңғырғанда, басқа 
дауыстардың бәрін басып тастайды. Жолың болса – қамыстың басына қонған 
ұзынқұйрықты, мұртты  сарышымшықты көресің, немесе кенеттен қоғадан қарабасты 
сұлы шығады да, сол мезетте қорқып, қалың нуға кіріп кетеді.  

Жан-жақтан шегірткелер шырылдайды, қамыс борсықтары, үнділік айқабақ, 
шыжылдауық айқабақтардың дауысы пышақ қайрап жатқандай шығады. Міне, сондықтан 
да, көл Құскөл деп аталады.

Бұқтырма су қоймасының сулары Зайсан басқан соң, жасыл жайылманың  көрінісі 
бірнеше өзгерді – кейбір берік экологиялық байланыс бұзылды. Қара Ертіс бойындағы 
жануарлардың өмір сүру шарты басқа болып кетті, Құскөл де су астына кетті. Ескі 
көлдің бұталары мен шөптері судан көрінбейді, «баяғы құрғақ тайыз жерлерде су арасы-
нан қамыс, қоға, сусақ, қияқ бой көтерді. Көл қайтадан бұрынғы шекараларында толқып 
жатты. Айнала көптеген километр, тайыз судағы қоғалар. Торф қабаттар мен батпақты 
жерлерді қабандар қазып тастаған. Аралда қара, сұр аққұтандар ұя салыпты. Кең 
жайылған көптеген қамыс басқан жасыл дәлізде Қоскөлдің көгілдір суы айнадай жыл-
тырайды. Онда бұрынғыша әртүрлі құстар көп. Құндыздар үйлерін салып тастапты. 
«Асханалары» барлық жерде. Тек Комаруха өзені тартылып қалған. Алайда, оның 
бұрынғы арнасында су тұрып қалған. Ағатын өзен жоқ, ал масалары қалыпты. Аз ба, көп 
пе, оны кім санапты. 

Жағдай өзгерді: жайылма мен батпақты қоғада түлкілер, үйрек ұяларына кіруді 
доғарды. Бірқазандар мен баклан үйректердің қасында колониялардың қара қарғалары 
айналып ұшады, кең қанатты қамыс ителгісі аңқау балапандарды аңдып, өте сирек болса 
да жүзіп өтеді. Ақ құйрықты, ақиық сұңқар, қаршыға, жоғарыдан көрінген балықты не-
месе аузын ашқан құндыз немесе ақымақ үйректі іліп кетуге дайын қалықтайды.

Көл өзгерді, жоқ деуге болды, барлық жерде су, ал үйректер, қаздар, бірқазандар, 
қасқалдақтар, аққулар туған жерден кетпейді. Аспанда балық іздеп шағала мен қарқылдақ 
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шағала ұшады. Аққұтандар, әртүрлі балшықшылар, ұсақ-түйек қанаттылар – барлығы 
жағалауға жақын, құрлыққа қарай кетіп қалды. Сонша су олар үшін емес. 

Аузына күлгін шылауды тістеп, су бетін жарып жүзіп бара жатқан құндызды жиі 
көруге болады. Оның артынан қалған із, судағы төңкерілген аспан көрінісін тербетеді, 
арасынан тұңғиық гүл көрініп қалады, соған қарап бәрі орнына келген бе деп қаласың.  

Бірақ, олай емес: құс көлден жағалауға шегініп кетті, қабандар мен еліктер де жоқ. 
Крестер мен Ликерлер, Камышзауыт жайылмасына ондаған шақырым су және жағалаусыз 
су қалды. Бірақ, сонда да балықшылар мен аңшылар бұрынғыдай – Құскөл деп атайды. 
Қазір мұндай көл жоқ деп дауласуға болады.

БИШІ БАҒАНАЛАР

Жазда, маусым-тамызда, көл бойындағы шөпті-бұталы қоға арқылы өткенде, жасыл 
масалар бұлты дегеннің не екенін түсінесің. Анықтап қарасаң, шөптің беті осы бір 
ызылдауық түбіт мұртты хирономуске – жәндікке толы. Ызылдауық масаның пішіні 
ерекше. Оның көптігінен шөп жерге қарай иіліп тұрады. 

Кешкісін, күн қамыс қоғаны оттай қызартып, су бетіне қарай еңкейгенде, батып бар 
ажатқан күнмен қоштасқандай, масалар күндізгі баспаналарын тастап шығады. Аралдық 
мүйісті таңдап, олар үлкен үйірімен көз алдыңда, ауада, өз әуендерімен түрлі би билеген 
алып бағаналарды құрайды. Осындай бағана бейнесіндегі алыпты көзге көрінбейтін ди-
рижер басқарып тұрған сияқты. Олар ритммен керемет иілгіш. Әрбір бағана ішінде 
қозғалған сансыз жәндіктердің жұмбақ симфониясы. Масалар бағанасының биін бақылай 
отырып, олардың толық нәзіктікпен үйлесімді қимылдауына қарап, шығыс бишілері осы-
лардан үйренген болар дейсің. Солай болсын, болмасын, миллион жыл ішінде жерде 
адам – шығыс арулары пайда болмай тұрғанда, масалардың солай билегені анық, маса-
лар үйірінің биі керемет әсер қалдырады, шиыршық атып, ертегідегі алып жылан сияқты 
ирелеңдеп тұрады. Жақындап келіп қарағанда олардың келісіп алғандай, біресе серіппедей 
шиыршық атып, біресе желпуіштей тарап, баған ішіндегі шұңқыр құрап, соған өздері 
бірдей тартылып, бір пішіннен екіншісіне оңай және бірдей ауысып отырып, билегеніне 
тіпті таң қаласың. Хирономустардың сиқырлы биі түн ортасына дейін созылады. Аспан 
асты соққан желден шығатын электр желісі сымының гуіліне ұқсас маса ызыңынан құлақ 
тұнады. Кейде бүкіл аспан, жұлдыздың барлығы гуілдеп тұрғандай көрінеді. Зайсанның 
«қоңырау сыңғырлы көл» деп аталуының себебі осы масалар гуіліне байланысты аталған 
болар деген кейбір зерттеушілердің болжамдары шындыққа жанасатын сияқты көрінеді. 

Планетада ызылдауық масаның 10 мыңға жуық түрі бар. Африкадағы  ұзындығы 
700, тереңдігі 8 шақырым Ньяса көлінде ұзындығы 2-ден 5 шақырымға созылған бұлттай 
масалар қоғамдастығы бар. Олар көл үстінен ұшқанда, жамылғы тәрізді, тіпті күн көзін 
жабады. Бірақ миллиардтаған шоғырдың өмірі қысқа, су және жер үсті жануарларының 
азығы болады. Осындай «бір күндік» маса шоғырын мен Арал теңізінен көрдім. Арал 
қаласы мен Мойнақ жарты аралына кемемен 3 күн жүзіп барғанда, жол жүру уақытында, 
алып пароход жолдары мен қала арасында кететін үш күн жүзуде, бір күндік масалардың 
сансыз бұлты көтерілді. Ешқандай зияны жоқ, бірақ көзіңе, аузыңа, мұрныңа толып, дем 
ала алмай қаласың. Кемеде жолаушылар қайда тығыларын білмей, жүк жабылған 
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брезенттің астына  кіріп кетті. Балалар жылап, масадан тығыларр жер таппады. Сол 
масалардың кейбіреулері матчқа қонғанда, жұмсақ жылтыр түске бөледі. Мұндай маса-
ларды жарқырауық маса дейді. Алайда, таңертең жүздеген шаршы метр сары кілемдей 
Арал толқынында жайылып жатты. Барлығы сол біркүндік масалар. 

«Коммуна» кемесінің палубасын  кемінде он сантиметр болып жапқан. Өлген 
жәндіктердің барлығын матростар сыпырып, күрекпен жинап, борт сыртына лақтырды. 
Баяғы Арал жоқ, әрине, бұл құбылыс та жоқ.

Хирономустар Зайсанның жағалаулық қоғасында отырып, шөптен, қараған бұтасынан, 
сортаңнан алабота тұқымдас басқа да шөптен ұшқанда, көзіңді шығара жаздайды. Бірақ 
әлемде әділдік бар – сондай сансыз көп, бұл масалар мүлдем зиянсыз. Ұшып шығып, 
олар жел мен күннен жасырынатын ыңғайлы орын іздейді. Хирономустар алып шабақтар 
мен ұсақ құстарға азық ретінде пайдалы. Олардың құрттары жағалаудағы суларды та-
зартады. Масалардың өздері тамақ жемейді, ауыздары жоқ. Кешкі шоғырланып ұшуы 
– олардың некелік билері. Небәрі бірнеше сағаттан 3-7 тәулік өмір сүреді. Содан кейін 
бірнеше жыл бойы суда қоректенетін болашақ дернәсілдері үшін бір жазда осылай бір рет 
көтеріледі. Міне, осындай жолмен болашақ ұрпақтары тұратын жаңа аумақтарды игереді.

Өткенде тек бір жаман жағдай болды: Тополев мүйісінде жергілікті тұрғындар 
тауық ұстаудан бас тартуға мәжбүр болды, өйткені, олар ашкөздікпен масаларды жемса-
уларына толтырып алады. Оңай және тегін жем. Бірақ жемсаулары толған бойда, жары-
лып өледі. Жануарларға да өз шамасын білулері керек.

ШЫңЫРАУ ШЕТІНДЕ

Қара Ертістің атырауына 1940 жылдары жіберілген ондатр жақсы жерсінді, аң 
шаруашылығының мамандарының есебінше, 1960-шы жылдардың басында Зайсанда 
осы аңдар миллионға болды. 1966 жылы, Бұқтырма су қоймасын су басып, Зайсан 
суының деңгейі көтерілгенде, олардың саны  күрт қысқарды. 1980-ші жылдардың орта-
сында бірнеше ондаған жұпқа дейін саны азайды. Ондатр тұтасымен қырылып кетуге 
шақ қалды. 

Себептері?
Олардың табиғи мекендеу орындары бұзылды және ондатр өздерінің табиғи жаула-

ры – түлкі, қасқыр, жыртқыш құстарға жеңіл олжа болды. Бұл бір жағынан, екінші 
жағынан – көптеген жылдар бойы ұры аңшылар аямай қырып, жойды. 

Сол жылдары, мен облыстық мемлекеттік аң шаруашылығы инспекциясын 
басқарғанда, Зайсандағы ондатрды қорғау туралы ұсыныс жасағанмын. Менің ауызша 
және құжаттық ұсыныстарымды облыстық аңшылар қоғамы жыртқыш аңдар жеп 
қойғанша, мемлекет мүддесі үшін аулайық деп, біраз уақыт қолдамады. Ресми дайын-
даушы – облыстық тұтынушылар қоғамы да, солай өре түрегелді. Осы ұйымдардың 
өкілдері ондатр санының күрт азайып кетуін негізге ала отырып, өз себептерін алға 
тартты.

– Несі бар, қазір соңғысына дейін аулайық, содан кейін, бірнеше жылдар өткен соң, 
қайтадан жіберейік... бұл  менің уәжім.
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Алайда, әрең дегенде, «мемлекет пайдасына» деп ондатрды қыруға кей жерлерде 
тоқтау қоя алдық. Менің болжамым келді, 5-7 жылдан кейін ондатр саны көлде, бірнеше 
ондаған мыңға көбейді. Жойылып кетуге шақ қалып, бұрынғы мөлшерде болмаса да, 
саны көбейіп, құтқарылды...

ЖАНДЫ КҮМІС

Зайсанда сібір бекіресі мен сүйрік – «қызыл балық» бар. Ертіс маңының жергілікті 
балықшылары арқасындағы бес қатар тікенді әшекейлеріне бола жас бекірені – алау 
шабақ деп атады. В.А. Седельников те бекірені «алау» деп атаған. Әдебиеттен 
білгеніміздей, жетілген сібір бекіресі ұзындығы үш метрге дейін және салмағы 200 кг 
болған. Соғысқа дейінгі Өскеменде ірі бекірелерді жиі аулаған. «Оның қазан сияқты 
басын иығыңа салғанда, құйрығы  жерде жататын...», – дейтін айлақ балықшылары.

Көлде Ертіске тән балықтар: шортан, алабұға, нельма, торта, түрпі, таутан, оңғақ, 
мөңке болды. В.А. Седельниковтың мәліметтері бойынша тайменнің салмағы екі пұтқа 
жеткен! Соңғы онжылдықта Ертіс бассейнінде – сазан, табан, көксерке, ханбалық, 
көкшұбар балық және басқалары көп ауланды. Соңғы бес жылда Ертісте үкішабақ өсіріп, 
қатты көбейді, олар жыртқыш балықтарға жақсы азық болды. Алайда, ірі сазандар мен 
көксеркелерді соңғы жылдары ауламайды, базарға сатуға тек 30 см кем түрлері түседі. 
Ешқандай бақылау жоқ, сауда қалай болса солай жүріп жатыр. Балық ресурстарын 

Зайсаннан балықтыосылай кішкене кемелермен және керме аудың көмегімен 
аулайды
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көлден түк қалдырмай сүзіп алып жатыр. Мұндай балық аулауға, сатушыларға  қатаң 
жаза қолдану керек. Кәсіпшілік ихтиофаунаның бұтағын кесіп болған секілдіміз, енді 
«сүт» көксеркелерді аулау кәсібіне көштік».

ЕРТІС БАССЕйНІНДЕГІ  ШАЯНДАР

Қысқа аяқты шаяндар соңғы 30 жылда жоғарғы Ертіс бассейнінде, Зайсан 
көлінде кеңінен таралды. Саны мен таралу аймағы жыл сайын қарқынды өсті. Түр 
ретінде ол Ертіс бассейнінде қалай пайда болды, ешкім осы уақытқа дейін білмейді. 
Бар болды – кім әкелгенін құдай білсін. Дегенмен, бұл туралы әртүрлі қауесет бар.

1980-ші жыл. Мен облыстық мемлекеттік аңшылық инспекциясында бас инспек-
тормын және түрлі жануарлар ұстайтын жас натуралистер станциясында сағатпен 
жұмыс жасаймын. Бір күні Сартанбеттегі Монастырь көлдерінің бірінен ауладым деп 
балықшы ірі шаянды станцияға алып келді. «Қармаққа ілінді, – деді ол, – миға 
сыймайды, біздің дала көліне қайдан келген шаян?». Менің өзім бұған дейін көлде 
шаян бар дегенді естіген емеспін. Қызықтырды. Бірақ мен әдебиеттен біздің өңірімізде 
немесе онда шектес аумақтарда шаян барлығы туралы ешқандай дерек таппадым. 
Қалғанын болжауға мүмкін емес. Бұл жерде олардың реликті қонысы болған шығар 
деп болжадық, өсімдіктер мен жануарлардың өте көп түрінің облыста осылай 
тарағанын білеміз. Біздің ендіктерде шаянның екі түрі – «кең саусақты және тар 
саусақты» белгілі, соңғысы болған. Мен қажетті әдебиеттерден іздеп тапқанша, бұл 
жануардың біздің өңірімізде пайда болуының құпиясы кездейсоқ ашылды. Бұл түрді 
алғаш рет бұрынғы тракторист тобынан, сол уақытта аталған мекемеде инспектор бо-
лып қызмет атқарған Александр Завьялов әкелген екен. Оның мәліметтері бойынша, 
1979-80 жылдары серіктерімен Каспийдегі Красноводск қаласы іссапарға барады. 
Айтпақшы, бала кезімде ол жаққа менде барғанмын. Және, бәрінен есімде шаяндар 
қалды: оларды себеттермен базарға апара жататын. Сауда сөрелерінен өрмелеп қашып 
кеткендерінің көлік астында мыжылып жатқанын көзіммен көрдім. Сондықтан, олар 
жақсы есте сақталды.

А. Завьялов серіктерімен осы қаладан ұшақпен оларды осында әкелді. «Біз 
оларды Монастырь көліне, – деді Александр, – қаланың сол жағалауына, 
Шыбындыкөл мен көл шұңқырларына жібердік».

Қазіргі уақытта су жануарының бұл түрі өте кеңінен таралған. Одан әрі, әртүрлі 
су қоймаларына мүмкін, басқа балықшылардың көмегімен тараған болар. Енді кей 
жерлерде өте көп, облыстың барлық су айдындарында бар және бірқатар жылдар 
бойы кәсіпшілік объектісі болып табылады. Ауланған шаяндарды ресейлік 
кәсіпкерлердің сатып алып кететіні белгілі. 

Көптеген оқшауланған су айдындарында – шағын көлдерде және тоғандарда да 
жүреді. Ал көлдер облыста көп, жалпы саны 180-ге жуық, олардың көбін өзен шая-
ны басып алған.

Көбейген сайын олар балықтың құнды түрлеріне ерекше қауіп төндіреді –олардың 
уылдырықтарын, жас шабақтарын жеп қояды. Қазіргі уақытта жылына 200 мың тон-
на өндіруге болатындай шамаға жетті. Әрине, өнеркәсіптік аулау керек, шаянның 
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қабыршағынан жасалатын ұн металлургия, тамақ өнеркәсібінде, медицинада, ауыл 
шаруашылығында және басқа да көптеген халық шаруашылығы салаларында кеңінен 
қолданылады.

«ПТЕРоДАКТИЛЬДЕР», «ҚАРА ҚАЗДАР-

АҚҚУЛАР» ЖӘНЕ БАСҚАЛАРЫ

Әлемде планетаның ежелгі тұрғындары сияқты пішінде, алғашқы кезеңдегі жабайы 
сияқты «ұсқынсыз» көрінетін құстардың түрлері бар. Екінші жағынан, олардың әдемілігін 
де көруге болады. Екі жыл бұрын құстардың ұсақ динозаврлардан тарағаны дәлелденсе, 
онда олар біздің уақытқа тек бауырымен жорғалаушылар – тасбақа, қолтырауын, кесіртке 
және жылан сияқты ғана емес, құс ретінде де сақталып жетті. «Жабайы» түрлердің бірі, 
мысалы, птеродактилдерді бірқазан еске түсіреді. Қазақстанда екі түрі – қызғылт және 
бұйра бірқазан кең тараған.

Биіктігі сұр тырна сияқты, төменгі жағында салбыраған қапшығы бар үлкен 
тұмсығымен, ол лезде, балықты сүзіп алады. Бірқазанның таңырқап қарайтын көзі  
дөңгелек, сары түсті, үстіңгі қабағы салбырап тұрады – өте мұқият және ақылды. Қараған 
кезде құс сені зерттеп тұрғандай, көзін алмайды. 

Солай да шығар: адамға сақтықпен қарайды, тым сенгіш бірақ, ішке енбейді. Ада-
мына байланысты: бізде бірқазандар жүздеген метр жерден өзіне жақындатпайды, ал 

Қала үстінде ұшып  жүрген суқұзғындар
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атақты натуралист Альфрэд Брем оларды 
Египеттің балық базарларында саудагердің  
көзін ала бере балықты ұрлап кетуге дайын 
тұратынын көрген. Және біздің уақытта 
теңіздер мен мұхиттар жанындағы кейбір 
мемлекеттерде бірқазандар аса сенгіш, 
қасына барып, қарауға болады.

Табандары – аквалангистердің резеңке 
табаны сияқты. Бірқазан отырған кезде 
ұсқынсыз дәу сияқты, ұшқанда – птеро-
дактиль! Ұшып бара жатқанда маңғаз, 
жайбарақат, сонымен бірге жеп-жеңіл 
ұшады. Кеудесінде артқы жүк сияқты 
қолапайсыз тұмсығы жатады. Қарап, «бей-
шара, мынандай тұмсығымен оған қиын 
шығар!» – деп аяйсың.

Бірқазандар көптеген мыңжылдық 
бойы баклан үйректермен бірге балық ау-
лайды – екеуі де теңдессіз шебер. Не 
бірқазан, бірде баклан, басқа кәсіпті 
білмейді.

Елуден астам жыл өтті, содан бері, 
бұйра бірқазандар Зайсанға ұя салмайтын 

Ертістегі суқұзғындар

Сіз білеСіз бе:
Біздің ендікте саяхатшы Ай толық 
айдан түн ортасына дейін  оңтүстік-
шығыстан  түседі, түн ортасында  
– оңтүстіктен, түн ортасы ауған соң 
– оңтүстік-батысқа қарай ойысады. 
Жаңа туған – қиық айдың  жолы 
басқа: күн батар кезде ол оңтүстік 
көкжиекте ілініп тұрады, кеш-
ке қарай «жыбырлап» аспанның 
оңтүстік-батыс жағына қарай жыл-
жиды, тек түннің бір уағында одан 
түскен көлеңке шығысқа түсе ба-
стайды, қйткені ол Жерді батыс 
жағынан сәулелендіріп тұрады. 
Ал ескі ай түн ортасы ауған соң 
көріне бастайды, аспаннан таң 
атқанша кетпей тұрып алады: түн 
ортасында ол шығыс жақта «ілініп» 

тұрса, таңға жуық оңтүстік жаққа 
қарай ойысып кетеді.
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болды, ал қызғылт түрі – ұя салады. Бірақ адам кінәсінен XIX ғ. басында тағы жоғалып 
кетті. Ұзақ жылдар бойы көл – ұлының оралуын күтті. Тек араға жарты ғасырдан астам 
уақыт салып, алдымен сұр бірқазандардың Қара Ертіс атырауында, содан кейін көлдің 
оңтүстік жағасында колониясы табылған және 1990-шы жылдарда Бұқтырма су қоймасы 
аралдарында пайда болды.

1960-жылдардан бастап олардың шағын тобы ұшып келді. Бірінші сұр немесе 
бұйрасы, содан кейін қызғылты. Соңғысының саны әлі аз. Содан бері қорғауды 
насихаттаудың арқасында осы түрлердің саны қарқынды өскен. Одан кейінгі жылдары 
Бұқтырма су қоймасы – Ақ Ертістің мойыны мен жәй Ертістке жиі ұшып келетін болды. 
2000-2001 жылдары шамамен 30 жұп осы «теңіздегі» аралға ұяларын салады. Көріп 
отырғанымыздай, олардың ұялық аумағы кеңейіп, саны өсті. Соңғы жылдары жоғарғы 
Ертіс бассейнінде кемінде 200 жұп ұя салды. Дегенмен айта кету керек, қызғылт 
бірқазандар Зайсанда 12-15 жыл кейінірек пайда болды.

2007 жылы көлдің солтүстік жағасында жүргізілген бақылаулар бойынша нақтылайтын 
мәліметтерді келтірейін. Жазық малта тасты және қоймалжың жағалауларда санаған 
екен: қызғылт бірқазандар – 3, сұр – 30, оның ішінде жасы – 11 жұп болған. Мұнда 
қара басты қарқылдақтар – галып шағалалардың Қызыл кітапқа енгізілген түрі шамамен 
400. Алайда, 2008 жылғы Бұқтырма су қоймасында күшейтілген балық аулаудың кесірі 
тиді! Сондықтан олар ұшып кетіп, ұя салуға келмей кетті.

Мұндай сандарды көру таңқалдырғаны рас, өйткені бұрын Зайсанда барлығы 
кездесетін. Мұнда сұқсыр үйректер және онға жуық от немесе қызыл үйректер сирек 
болса да кездесетін. 50-ден астам сұр қаз оқшау жүретін. Сонымен қатар, мұнда 
қарқылдақ шағала, жай шағала, балшықшы жүрді. Олардың ең ірілері – қарқылдақ 
шағалалар еді. Мыңға жуық әртүрлі балшықшылар – кішкентай керікке ұқсайтын 
қызғыштар. Барлық аталған балшықшылар көбінесе қияқты шалғында жүрді.

Соңғы екі жылда Зайсан және Бұқтырма су қоймасында балық қорларының азаю-
ынан құстар азайды: қазірдің өзінде сол бірқазандар, бакландар, ірі шағалалар бірнеше 
жыл бұрын көп болған ең ірі Тораңғы шығанағында, Зайсан жағалауында жоқ. Осы 
себеппен Жоғарғы Ертіс бассейнінде Зайсан көлін қоса алғанда,  балық жейтін құстарға 
қиын болды және осы құстардың одан арғы тағдыры туралы ойластырып, Зайсан және 
Бұқтырма су қоймасында бірнеше учаскелерді бөліп, оларды кәсіпшілік аулауға тыйым 
салу қажет, әйтпесе бірқазандар және оның өзге де түрлері ХІХ ғасырдың соңында 
бұрынғы өмір сүру ортасы жойылып кеткендей жер бетінен жай ғана жоғалады.

Әлі күнге дейін Тасбақа аралдарында рипустар  көп және үлкен бакландар мен 
бірқазандардың екі түрінің саны өсіп келеді. Алайда, онда ақы қорының жетіспеушілігі 
сезілді. Сондықтан, 100-150 бас баклан балық іздеп, Ертіс бойымен төмен түсті, Шүлбі 
су қоймасына жетті; Обадан жоғары тайгаға шығып, олардың 50-ге дейін жұбы, 2009-
2010 жылдары жоғары Оба кенті маңында кездесті. Кейбір жеке түрлері Қазақстандық 
Алтайдың тауларына ұшып барды. Яғни, үлкен бакландар жем іздеп, бұрын болмаған 
жаққа дейін барған. Бірақ ең қызығы – аш құстар Ертісте, ірі өнеркәсіптік қала  Өскеменде 
жиі кездеседі. Кейде кішігірім топтар Үлбі өзені үстімен, қаланың үстінен де ұшып өтеді. 

Бұған дейін мұндай үлкен бакландарды көрмеген жергілікті балықшылар мен 
маңайдағы ауыл тұрғындары таң қалады. Сондықтан олар бакландарды қарақаз немесе 
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қара аққу деп қалады. Бұның барлығы бұл жерде, бұған дейін мұндай құстардың 
болмағандығын, олардың аштықтан балығы көп жерлерді іздеп келгендігін көрсетед.

АйЛЫ ТҮН ҚҰПИЯСЫ

Ауа-райы қолайсыз түнде көл суларының өзіндік әні мен әуені болады. Көл беті 
тынымсыз ыңырсып, толқындары жағаны ұрады, Зайсанның түкпірінен қоңыраудың 
жұмбақ сыңғыры естіледі. Бұл жерде жалғыз қалғанда бойыңды бір шаттық кернейді. 
Әсіресе, көл бетіне ай сәулесі немесе жұлдыздар жарқылы түсіп, қазаншұңқырда жүзгенде, 
желдің сыбдырымен бірге балшықшының азан шақырғандай үнін есту, ерекше әсер 
қалдырады. Зайсан көл маңын кезген елес сияқты, ғасырлардан жеткен құпияға қаныққың 
келіп, жүрегіңмен тыңдайсың. Бұл жерде желге кедергі жоқ. Азия түкпірінде туған өз 
әнін айтып, аспанды, суды, шөлді кезеді. Біресе ысылдап, біресе қамысты ұйқысынан 
оятып, шалғынды шөпті шулатады. Қара Ертіс үстіне иілген ғасырлық теректердің 
оқпандары сықырлап, орнынан жұлынардай болады. Тыныш ай туған кезде сулы 
шалғында өзеннің жайылмасында тауқұдірет тығылып тұрады, махаббатқа толы жүрек 
әнін айтып, шегірткелер үздіксіз шырылдайды.

2-3 құшақ әзер жететін алып оқпандары бар бозтал үлкен шатыр сияқты. Келмеске 
кеткен ғасырдың үні оның оқпандарында қалып кеткендей. Егер бөренесіндегі сақиналарын 
пластинка тәрізді ойнатсаң, жолбарыстардың ырылын, артынша өлер алында бір бақ ет-
кен қабан мен еліктің дауысын, жазықпен шауып өткен тайпалардың қиқуын, жыртқыштан 
қашқан киік, жейран, жабайы жылқылардың тұяқтарының сартылын, жабайы түйелердің 
адымын естір едік. Ағаштың өзегі манулдың тырнағына іліккен құстардың жан дауысын 
да сақтаған. Мүмкін олар қазір де басқа жақтан қамысқа оралған да болары. Өкінішті, 
әрине қазір осы мысықтар мен жолбарыстар, түйелер жоқ, олар оралмастай ескілік пен 
естеліктер құшағына кетті.

Сұр тырна Зайсанның сары наурызегі
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Әлем екіге бөлінді, тұманды өткен шақ пен қазіргі кез, алда болашақ...
Бірақ әлі де болса, Зайсанда желсіз жылы түні төбе шашыңды тік тұрғызар 

қасқырдың ұлығанын, жапалақ үкілердің ухілегенін, сол баяғы кездей көктем мен күзде 
құстар ұшып келгенде, кеткенде шуларын естуге болады. Қаздар қаңқылдап, балшықшы, 
шағала, үйректер қарқылдайды. Түнімен тыныш сағаттарда ебедейсіз аққұтан қоңқылап, 
ешкімді жақтырмайтын үлкен және кішкентай әукілдек күрсінеді. Жарғаққұлақты жапалақ 
дыбыссыз көрінбей ұшады, ал сазды және құмды шөлде кенгуру іспеттес, қосаяқтар 
секіріп, ұстатпайды.

Зайсан маңы шөлінде сальпинготустер немесе үшсаусақты қосаяқтар тұрады, сирек, 
жер шарындағы тамаша құбыжықтар, сондай-ақ, мұнда басқа да қосаяқтар – түктіаяқты, 
жуанқұйрықты, секіргі, тарбағаншылар бар...

Көлде, Ертіс атырауында және жағалауында түнгі өмір – өте ерекше. Қараңғы 
қалай түседі, солай суға батқан қамыс үстімен ешкіқоңырау билеп өткенде барлығы 
шөпте, тас та, жұлдыз да ән салып тұрғандай. Мұндай сәттерде көл мекендеушілерінің 
әр түрлі дауыстары тынбай естіледі. Кеш түсе, түнде, қарасуға түнек орнағанда барлығы 
асқан сақтықпен құлақтарын түріп, тыншыған күйі бір нәрсені, таңды күтеді. Жағаға 
ұрған толқыннан, қамыс сыбдырынан ғана оянады. Сол кезде бірі ояна сала айқай сала-
ды, тырналарды оятады. Қаз қаңқылдап: «Қа-шан?! Қа-лай? Қай-да?» жамырап сұрап 
жатқандай. Осылайша тыныштықты бұзып жан-жақтан небір құстар дауысы естіледі.

Кенеттен, қасқалдақ ауыр күйзеліп, ыңқылдайды; қырылдап барқылдап үйрек 
қанаттарын сабалаған күйі ұзап барады. Қанаттыларды бізқұйрықтың еркегінің ысқырығы 
үркітеді. Тағы алыс жақтан, үлкен әупілдек «әуп» дегенше түкпірде үнсіздік орнайды. 
Оның дауысы жан-жақтан түпкірден шығатыны сондай, алғашында елемейсің. Осылай-
ша, мұнда ғасырлар бойы түнімен шулы тыныштық тұрады, жұмбақ, қорқытқан, айқайсыз 
тыныштық болып саналмайды.

САЛЬПИНГоТУС – ҮШСАУСАҚТЫ, АЛАСА, 

ТҮТІКШЕҚҰЛАҚТЫ, МАйЛЫҚҰйРЫҚТЫ 

ҚоСАЯҚ

Біздің назарымыз ауған аңның көлемі – грек жаңғағындай. Артқы аяғында үш 
саусағы, жаңа ғана бақшадан жұлып алған сәбіздей майлы құйрығы бар, жерде сирек 
кездесетін ұсқынсыз аң. Дегенмен, құйрығы сәбіздей қызыл емес, ұшында түктері не-
месе вибристері бар. Құбыжықтың құлақтары да басқалардыкіндей емес, түтікшеге 
ұқсайды. Алайда, табиғат онымен тоқтап қалған жоқ, құбыжықтың басы үлкен, денесінің 
жартысын алып тұр. Сондықтан мойын жоқ сияқты, басы бірден кеудеден басталады. 
Әйтсе де, ежелгі табиғат өкілі – қосаяқ, Қазақстанның құмды шөлінің эндемигі және 
латынша атауы – сальпинготус крассикауда!

Оның жаңа түрі – 1924 жылы Солтүстік-Батыс Моңғолияда алғаш рет табылған 
және сипатталған, содан соң бізде – Зайсан көлінің шөлінде және Ертіс маңы құмдарынан 
табылды. Осылайша, ұзақ уақыт бойы еш жерде бұл қосаяқ көп кездеспейді деп есептелді, 
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бірақ олар Оңтүстік Балқаш өңірін, Солтүстік Арал маңы құмдарын, Үлкен және Кіші 
Борсық жән Қызыл құмның оңтүстік-батыс бөлігін мекендейді. Оның таралу аймағы 
республикада жеткілікті кең, бірақ оның барлық жерде аралдық «қоныстары» кездеседі.

Шығыс Қазақстан – олардың жақсы таралған басты аймағы, шашыраңқы мекендейтін 
Сауыр – Тарбағатай тау жүйесінен бастап қосаяқ кең таралды.

Өмір сүру үшін бекітілген, адыр-бұдырлы жерді, жазықты немесе өсімдіктері сирек 
кездесетін құмды шөлді таңдайды. Алайда, бұрынғы жайыламдарда қалың болып шөп 
өскен жерлерден «жунглиде» жүргендей қосаяқтарды кездестірдік.

Құмды шөлдің ежелгі қолданушысы ретінде, көзі қараңғылыққа үйренген қалталы 
жануарлар ірі, қара, ерекше жарқылы бар. Олардың осы бір келіспеген түріне, тұрқына, 
ұзын «бармалейлік» мұрты қосылып, тіпті таң қалдырады. Мұндай мұрт сірә, тек онда 
ғана бар шығар.

Сальпинготустың өзінің шыққан тегі – сусыз шөлге тамаша бейімделген ежелгі жа-
нуар. Басының үлкендігіне қарамай, оның ақыл-есі қарадүрсін даналығында. Бұл оның 
ебсіздігінен көрінеді. Оның осындай аңқаулықпен физикалық шектеулі мүмкіндігімен, 
біздің бүгінгі дәуірге дейін сақталып жеткендігі таңқаларлық. Мүмкін, баяғы дәуірдің 
заңымен өмір сүрген соң, жеткен болар. Бәлкім, жаулары аз болды ма, ал ит жетектеп, 
мал баққан адам, сондай-ақ басқа да жыртқыштар ол кезде болмады ма? 

Қосаяқ ұсталып қалса, не болғанын мүлдем түсінбейді, алақанда отырып, алдыңғы 
аяқтарымен ін қазғандай әрекеттер жасауын тоқтатпайды. Бірақ, оның бас сүйегінде миы 
бар: кейде қазып, қашып кете алмайтынын сезінеді, аздап тістей бастайды. Міне, өзін-өзі 
қорғауға жасаған әрекеті осымен бітеді. Егер оған бірден шегірткені, көбелекті  бере 
қойсаң, біреу мені ұстап алды деп мазасызданбай-ақ, ас үстелге отырғандай, екі ұрты 
бұлтыңдап, бергенді рақаттана жей береді. Жеп болған соң, бұл тазайым аң аяқтарымен 
жалпиған мұрнын, бүйірі мен арқасын, ұзақ арқанды тартқандай құйрығын тартқылып, 
сипалап жуына бастайды, болған соң қайта «ін қазуға» кіріседі.  

Қосаяқтар – «мылқау» аңдар, сигналдық жүйесі жоқ сияқты. Бірақ сальпинготуста 
ол бар – қысқа ақырын ғана шіңкіл: кик-кик деген дыбысты ол тек ең экстремалды 

Мекендейтін орындар
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жағдайларда – қорыққанда және серігімен 
төбелес кезінде шығарады. Олар өте 
төбелескіш. Сонымен қатар, өлтіргіш: екі 
сальпинготусты бір клеткаға қамасаң, 
апандағы екі аю секілді – біреуі екіншісін 
өлтіріп тастайды. Сондықтан, табиғатта 
олар жеке-дара өмір сүреді.

Олардың індері терең емес – 15 см, 
құмды жерге қазып болған соң, ол құйрығын 
сыртқа қалтырып, кіре берісті жақсылып 
сыпырып қояды. Іннің қасынна өтсең де 
көрмейсің. Міне, саған ақымақ, құм 
табиғатын, із жасыруды, қалай тығылуды 
жақсы біледі.

Қоаяқтар өсімдік дәндерімен, шөп 
сабақтарымен, кейде жәндіктермен 
қоректенеді. Өздері жақсы көретін 
жәндіктерді тоя жесе де, дән жемесе 
арықтап кетеді. Сол себепті, шөл тұрғыны 

ретінде табиғат жаратқандай құрғақ жеммен қоректенуі керек.
Сәуірдің ортасынан бастап, қысқы мекендерінен шыққан аңдарды кездестіре бастай-

мыз. Ол жерді тастап шыққаннан кейін олардың ұрғашысы жазда екі рет, мөлшері ба-
дана сияқты соқыр төлін туады. Менің үйімде туған бір ұрғашы балаларын емізуден бас 
тартты. Ал, менің кішкентай тамшыуырмен оларды тамақтандырмақ болған әрекетімнен 
түк шықпады. 

Қосаяқтардың табиғаттағы саны аз. Себептері көп, қыстап шығудың қиындығы, 
жылан, кірпіден бастап, борсық пен қасқырға дейін жаулары көп. Қорғансыз жануарды 
жеуден әрбір үкі, жапалақ, ақ қалақ, ақкіс, сасық күзен, борсық, түлкі, қарсақ та бас 
тартпайды. Шопандардың иттерінен келер зиян да көп. Ал, оған өзін-өзі қорғаудың ең 
жақсы тәсілі – тығылып қалу. Сондықтан, оның құтылып кету мүмкіндігі әрқашан көп 
емес.

Қазіргі заманғы қоршаған орта оларға дұшпан десе де болады, нәтижесінде оның 
саны айтарлықтай қысқарды. Қазір бұл тамаша «тышқан» халықаралық Қызыл кітапқа 
енген.

ТҮНГІ ЖЫН-ойНАҚ

Көлдегі қанаттылар – өте айқайшы «халық», бірақ, ең әдепсіз мылжыңдары мен 
айқайшылары – күміс түсті қарқылдақ  шағала. Егер түнемелікке жақын жерде жазық 
арал болса, тыныштық күтпеңіз. Кеш басталысымен түні бойы көлде емес, жындыханада 
болғандайсың. Айқай мен қарқыл миыңды ашытады.

Қалай ғана қараңғылық түседі, барлық мекендеушілер тынығып, үнсіз қалатын бол-
са, тек шағала жалғыз өмір сүретіндей, ешкімнен қысылмастан, айқайлап және 

Сальпинготус
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жындылардай қарқылдайды. Қамысты 
мекендегі ешқандай қағида және өмір сүру 
дағдылары оларға керек емес: бүкіл айна-
ланы барылдаған дауысымен жаңғыртып, 
біресе жалғыз, біресе қасындағы 
«құрбысымен» қарқылдайды да жатады. 
Тіпті хормен қарқылдайды ғой. Жаның 
түршігеді. Оларға бәрібір.

Олардың қарқылын тыңдағанда, еш 
әдеп дегенді білмейтін түнгі бұзақылардай 
арқасына құлап, аяқтарын селкілдетіп 
қарқылдап жатқандай елестетесің. «Қарғыс 
атқырлар, неге жарылып кетпейді!» – деп 
айқай салғың келеді. Соны сезгендей бір 
сәт тынши қалады емес пе. Енді көзің іліне 
бергенде, тағы қарқылдай жөнеледі. 
Көршісі оның аузын жабудың орнына өзі 
қосылып қарқылдайды ғой. Күліп алады 
да, үндемей қалады, қашан қайта бастар 
екен деп күтіп жатасың... Кейде бұлардың 
арасында әзілқой біреу бар ма екен, соның 
айтқанын естіп, жынды адамдай ішектері 
түйілгенше күлкіден жарылып жатыр ма 
деген ойлар да келеді. Ірі қарабасты 
қарқылдақ «ақсүйектердің» таңға дейінгі 
күлкісінен соң, қайбір ұйқы, қандай дема-
лыс болады?

Күн шыққаннан кейін олар ұйықтайтын 
болар деп ойлайсың. Қайдағы, таң 
алакеуімнен олар сұр аспанға көтеріледі, 
күн сәулесімен қанаттарының ақ қауыр-
сындары күлгін тартады. Ұшқанда олар – 
әдемі ғой, әдемі... Олардың сыртқы келбеті 
алдамшы бірақ. Осылай күнде олар шөлді 
жағалаудан жейтін бірдеме іздеп, ұшады 
да жүреді.

Ал, әзірге Зайсан жұлдыздары мен 
олардың қанаттарының астында қамыс, 
суық ай сәулесінің астында ұйықтап жата-
ды, көлдегі түнгі ғажайыптар жалғасады. 
Сыбырлаған, сөйлеген, ышқына айқайлаған, 
ыңқылдаған, кіжінген дауыстар Қара Ертіс өзені мен көлі маңында қонған адамға маза 
бермейді. 

Өзгіз шағалалар демалыста

Қарабас өгіз шағала

Өгіз шағала
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Мұндай түнді басыңнан өткерген соң, қоңырау сыңғырлы жайсаң көл деп атаудың 
еш мәні жоқ, сайтан–перілердің жын-ойнақ жасайтын орны сияқты. Бірақ, тіпті осы 
жын-ойнақ салушылардың бейпіл дауыстарының өзі толғандырып, өзіне баурайтынын 
мойындаймын. Олармен салыстырғанда лириктер жырлаған бұлбұлдардың сайрағаны 
немесе тынымсыз шымшықтардың шырылы неге тұрады! Ал, мұнда қан басыңа шап-
шып, шашың тік тұрады. Денеңнің түршіккенін, демалысың жиілеп, қорыққаннан қатты 
соққан жүрегіңнің дүрсілін қалай ұмытарсың. Тарсылдап соғып, аузыңнан атып шығардай 
болады. Міне, сол кезде мен Зайсандағы түнгі айқай мен күлкі, ыңқылға толы айлы 
түннің бар ғажабы мен ерекше сұлулығын бағаладым.

Жылдар өтеді. Қамысты көл жағасында өткен түн, сол дауыс, ұйқысыз жағаға ұрған 
толқындар жадымда өшпес із қалдырды. Сондықтан, Ұлы Азия жүрегіндегі ежелгі За-
йсан көлі толқыған құрлыққа жаның бұрады да тұрады. Бұл оның түнгі үні, оның күндізгі  
әуені мен әні тағы бар.

ҚИЫНДЫҚҚА ЖӘНЕ ҚИЯЛҒА ТоЛЫ,         

ЕЖЕЛГІ ӘЛЕМ

Мұхиттар мен континенттерден басқа ғаламшарда сұлулығымен бірегейлігімен ерек-
ше «ел», әлемдер бар. Ормандар мен теңіздердің, таулар мен даланың да өз «елі» бар 

және шөлдің әлі де сиқырлы әлемі бар. 
Шөлдер әртүрлі – құмды, тасты, сазды, 
қиыршықты. Олар өз шөлі-қары бар Ан-
тарктидадан басқа барлық материктерге 
тән. Жердің үштен бір бөлігі солардың 
аумағына тиесілі. Бұл жансыз аймақ деп 
саналады, дегенмен, кіргеннен бірегей және 
таңқаларлық шөл даланың сұлулығы 
алдыңнан шығады.

Бірақ барлығы емес! Шөлді сүймеу, 
оған таң қалмау мүмкін емес. Қандай 
ендіктерде болмасын, өзінің қайталанбас 
келбеті, пішіні, бояуы, ою-өрнегі мен сипа-
ты бар, егер қаласаңыз, аптап ыстығы да 
ерекше және олардың әрқайсысында өзіне 
тән жануарлар мен өсімдіктер әлемі бар, 
ерекше халықтар өмір сүреді.

Солтүстік жарты шардағы кіші және 
үлкен шөл халқын біртұтас біріктіретін 
нәрсесі бар. Құлаққа біртүрлі естілгенмен, 
ол – шәй. Отарлы мал шаруашылығымен 
айналасатындар тек шәй ішеді, шәй, шел-
пек және қалғандары. Шөл біреулер үшін 

Өсімдіктермен бекіген құмды шөл
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– туған үй, басқа біреуге – құрыған жер. Бірақ, көптеген халықтар мен ұлы мәдениеттерді 
тарихы дәл олармен, ұлы шөлмен байланысты. Адамның шығу тегі және кейбір ежелгі 
өркениеттердің дамуы да солармен байланысты. Басқа ешқандай жер ғаламшарда осы 
бір оттай жанған жер бергендей, адамзатқа сонша ғалымдардың, философтардың, 
ақындардың даналығын берген жоқ. Мүмкін, барқын құмдармен мысырлық 
пирамидалардың пішінінде, барқындар мен мұнаралардың келбетінде, таудың шыңымен  
ортақ бірдеңе бар болар.

Әр шөлдің өз бейнесі бар, онда өзінің әуені мен сұлулығы, өз бояуы өмір сүреді. 
Сондықтан, шөлге қадам басқанда алдыңнан оның өз қолтаңбасымен таңғажайып 
ерекшеліктері ашылады. Түрлі жазулар мен қолтаңбалар бар беттерін ашқан сайын, небір 
қызықты көресің. Қай барқын құмның толқынын қарайық – тұтас бір әлем. Тек қана 
жалқау, ештеңені білгісі келмейтін мәңгүртке қана қызық емес шығар.

Тундрадағы сияқты шөлде – сағым мұнартады, шықтың орнына кірпікке –тұзды 
тер тамып, көзіңді ашытады. Күн аямай күйдіріп, миыңды кептіреді, қаның қоюланып, 
аяқ баса алмай қаласың, сонда адамда табиғи жағдайдың тереңінен ішкі көз ашылады. 
Барлық шөл дала ұйқылы ояу, мүлгіп, ойға шомып тұрады. Сиқырлап, баурап алғанда 
әрбір көрінген нәрсені елес пе деп қабылдайсың, өйткені мұнда кеңістік және уақыт бір 
жерге түйіседі.

Жел немесе эолов құмдары – Шығыс Қазақстан жерінің шынайы сәні, ландшафт 
оркестрінің кіріспесі. Тарих бастауы сонау мұздық дәуірлерден бері осы шөлден басталған, 
Шығыс Қазақстанның географиялық кескіні шамамен, қазіргі кездегідей болған. Мыңдаған 
жыл үстемдік еткен желдер, аққан су заманауи орографиялық келбетін сомдады. Қираған 
тау жыныстарынан құмдар пайда болған кезде, Эола және Нептунның көмегімен тыным-
сыз және үздіксіз  тасылып, шөкті. Өз айтқандарыммен келісемін: егер осы «қорқынышты» 
шөл болмағанда, өлке өзіне тән сұлулығынан, құнарлылығынан айрылар еді. Құмдар – 
жердің алтын түстес шәлісіндей. Айрықша ерекшеліктері бойынша Орталық Азияның 
«құрғақ» теңізіндей.

Құмды шөл Алтай және Сауыр-Тарбағатай тау тармақтары арасында «шашылып» 
жатыр, Зайсан мен Алакөл арасында адыр-бұдыр болып, Ертіс маңындағы Семей бой-
ымен қарағайлы орманға тартылады.

ҚҰЛЫДЖЫН ЖҰЛДЫЗДАРЫ

Қалбы Алтай тауының етегі басталып, аяқталатын жерде қазандықтың солтүстік 
шекаралық белдеуінде бірегей адыр-бұдырлы  құмды – Қызыл Құм массиві оналасқан. 
Бұрын оларды Құлыджын, Өс-Бөкенді деп атаған. Олар барлық жағынан Ертісті – 
қазіргі Бұқтырма су қоймасымен, Бөкенді және Құлыджынды орап жатыр.

Осы бірегей массивтің орталық бөлігінде солтүстіктен оңтүстікке қарай құмды 
тізбектер көтеріледі, сырт қарағанда 50 метрге дейін және одан да көп биіктіктегі әртүрлі 
сатыдағы өсімдіктер басқан құмды тауларға ұқсайды. Соңғы 50 жыл тұрақты мал 
бағылғандықтан, Құлыджын өзені маңына ағаш отырғызылып, су қоймасындағы су 
деңгейі көтерілгендіктен, құмның айналасын шөп басып, бұталар өсе бастады. 
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Бұқтырма су тоғаны жақтан қарағандағы Қызылқұм құмы

Өзен Құлынжон  және Қатынқарағай орманының фрагменті
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Біздің күнге дейін кей жерлерде жирен «тау» құламасында ХVIII ғасырда жойылған 
Қатын-Қарағай тоғайының қалдықтары сақталған. Қызыл Құм шөліндегі Қатын-Қарағай 
тоғайы туралы ең алғашқы деректерді тау-кен инженері Влангалидің 1853 жылы Санкт-
Петербургте жасаған геогностикалық сипаттамасынан табамыз. Зерттеуші: «... Қой тас 
табанында Бөкендіден Қоқырау бұлағы ойпатынан төмен Тальменка деп аталатын жер 
бөлінеді. Тальменканың Бөкендімен 
қосылатын жерінде өзеннің сол қанатымен 
құмды жотадан кейін Қатын-Қарағай 
тоғайы шығады. Қатын-Қарағай тоғайы, 
Қайыңдыдағыдай Көкпектіден орманды 
шабуға қазақтардың отрядын жібереді, сол 
үшін мұнда ағаш казарма салынды» – деп 
жазды.

Ботаник Л.Н. Грибанов Қазақстанның 
Шығысында орман жамылғысының жойы-
лып бара жатқанын көріп, оны қорғау және қалпына келтіру туралы ұсынады. «... Қатын-
Қарағай тоғайы солтүстік бөлігі Песчанка саяжайы, Самар орман шаруашылығы жақтағы 
орманды, Шығыс Қазақстан әкімдігі мен жұрты қорғауға алулары керек. Барлық жағынан 
құмды даламен қоршалған реликті қарағайлы Песчанка саяжайы, егер пәрменді шаралар 
қабылданбаса, өрт пен заңсыз кесуден жоғалып кетуі мүмкін». «...Құм төбелерге дереу 
ағаштар отырғызу керек. Бұл үшін оңтүстіктегі Бөкенді өзенінен бастап Қатын -Қарағай 
тоғайының қалдығы сақталған солтүстіктегі Песчанка өзеніне дейінгі Қызыл-Құмның 
барлық құмдарын Мемлекеттік орман қорық қарамағына дереу беру керек... Қызылқұмдағы 
қарағайлы орманды қалпына келтіру – орманшылардың мәртебелі міндеті».

Құмдағы түн

Сіз білеСіз бе:
Жер бетіндегі ең ірі гүл ― Рональ-
дараффлезиясы, ол Суматра ара-
лында кездеседі; оның диаметрі 
― 1 м, салмағы ― 15 кг. Өсімдік 
ол ― паразит, басқа өсімдіктердің 
шырыны есебінен өседі.
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«Қазір жел үйірген қызылқұмның 
адыр-бұдырлы жоталарында қандық пен 
колигонум, шеркез, эфедра және т. б. өседі. 
Тек, кей жерлерде жартылай құм басқан 
қарағайлар бар, қазандықтың түбінде жас 
өскіндері қылтияды. ХІХ ғасырдың бірінші 
жартысында болған қалың қарағайлы 
орманның мылқау куәгерлеріндей тек осы-
лар ғана қалған».

Қазақстанның шығысындағы басқа да 
көрнекті аралды желектер сияқты бұл 
тоғайды Л. Н. Грибанов табиғат ескерткіші 
деп жариялауды ұсынады.

Шөлдің ойпатты бөлігі қамыс–қараған өскен Құлыджын жайылмасымен шектесіп 
кеткен. Ескі арналарында тұтасып өскен сары тұңғиқты кездестіресің, ал кей жерлерде 
– өте сирек кездесетін ақ лалагүл бар. Ақ лалагүл – біздің флорадағы ірі гүлдердің бірі. 
Күлтешесі шанағына жабылып, түнгі ұйқыға су астына кетеді, ал таңертең қайтадан 
жүзіп, ашылады.

Құлыджан жайылымында барқындар мен терең ойпат арасы аршамен жабылған, 
каспий талы көлбеу, көктерек, күміс түстес және сұр теректер өскен. Алыс Маньчжурия 
мен Оңтүстік-Шығыс Азияда өсетін реликті дәуір аршасы шағын аралдарда кездеседі.

Әсіресе, 60-шы жылдардан соң үлкен батпаққа айналған Шаяшы, кейде Қазкөл деп 
атаған көл ерекше еді. Барлығы онда құстардың небір түрлерінің болғаны туралы айтады. 
Көлде өткен ғасырдың 60-шы жылдары сұр қаздар мен қызылбас, сұр, қарқылдақ 
үйректер, шүрегейлер, ақ және сұр құтандар, қасқалдақтар, су тауықтары, қара бізтұмсық 
шағалалар, жай шағала және сұқсыр үйрек, қарамойын, сұр бетті әупілдектер – үлкен 
және шағын түрі, түрлі айқабақтар, шегірткелер толып жүрді. Көлдің айналасындағы 

қоғаларда гуілдеп, шырылдап, сытырлап 
жатты...

Түнімен өзара қырқысқан жабайы 
қабандардың шыңғырғандары естіледі де 
жатады; құм жақтан, сол жылдары көп 
болған, таңсәріден аң аулауға шыққан 
қасқырлар ұлиды. Қазіргі уақытта көл өлді: 
торф болып тартылды, онда тростник, 
қамыс, қараған өседі.

Шығыс жағынан су қоймасы бетінде 
құмдар аз немесе мүлдем бекітілмеген. 

Барқындардың ең биігі – 50 метрге дейін. Арасында ойықтарда – кең ойпаттарда мой-
ыл, сексеуіл, жүзгін, итмұрынның кішігірім «қоғалары» кездеседі. Алайда, Құлыджын 
жайыламысын ұсақ бұдырлы құмының көп бөлігі мамырдың ортасынан түрленеді, 
гүлдеген ақселеудің сұлтандары тұтас жабады. Қазақстанның шығысында Бөкенді өзені 
Ертіске қосылған жерде құм қарағанының жиырма түбі өсетін жалғыз орын бар. 

Сіз білеСіз бе:
Ағылшын ботанигі Джагидш Ча-
едра Босстың зерттеуі бойынша 
ақ тұңғиық күн көзінің сәулесі 
түскеннен емес, температураның 
қызуынан ашылады екен:  темпера-
тура көтерілгенде ол гүлдерін жа-
бады да, температура төмендегенде 
― ашылады екен.

Жүнбалақ қосаяқ
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Құлынжон етегіндегі құмды дала

Құлынжон баурайындағы мамырдағы шөлейт

Құмды шөлдің әдеттегі мекендеушілері - жүзгін және қаратүс қоңыз
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Жер асты суы бетіне жақын жатқан 
жерлерде алып дәнді дақыл (елемус гиган-
теа) жеке бұта болып немес топтасып 
тұрады. Оның биіктігі метрге жетеді және 
одан көп; жапырағы одан ірі, қатты, ақшыл, 
қанжар түрлі, өткір, жүзі пышақтай қырлары 
бар; сабақтарының ұшында жаздың екінші 
жартысында масақтар пайда болады. Бұл 
дәнді дақыл мен оның серігі жүзген – 
жақсы құмбекіткіштер: олардың тамыры  
күшті таралған,  терең кетеді.

Зайсан құмдары орталық азиялық 
шөлдің солтүстік түріне жатады. 
Палеонтологтардың материалдары бойын-
ша миллион жыл бұрын құмда өсетін 
қарағайлы орманда, аюлар жүретін, құмды 
кесірткелер зытып бара жататын және 
түнімен қосаяқтар безіп жүретін.

Қазіргі уақытта, атап айтқанда, 1980-
ші жылдардан бастап құмның фаунасы 
кедейленді. Алайда әлі де, сирек болса да, 
үлкен дуадақтың, қарабүйірлі қаршығаның; 

Бұқтырма су қоймасының сол жақ 
жағалауындағы Қызылқұм шөлі

Құлынжонның ескі арнасы
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Құлынжон кіші қорығының құмдарына 1963 жылы отырғызылған қарағайлар

Сайтан қақпа және Шаяш көлінің жанындағы құмдар
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Қатынқарағай орманының фрагменті

Шаяш көлі
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ағаштарға ұя салатын бүркіт және ақ құйрықты орланның  қызыл кітапқа енгізілген 
түрлері кездесіп қалады. Мұнда миллиондаған жылдар бойы таңғажайып эндемиканың 
қорғалатын түрлері – үшсаусақты аласа немесе майқұйрықты (сальпинготус) қосаяқтар 
мен зайсанның жұмырбас кесірткесі бар. Түкті аяқты қосаяқ, дала шықылдағы, қасқыр, 
түлкі, борсық, құлақты кірпі және басқалары. Соңғы онжылдықта аралдағы ағаш арасына 
марал жиі келеді. Бірақ, байқалғаны, өткен ғасырдың ортасында қары аз шөлде 2 000-ға 
жуық елік қыстады.

Өскемен педагогикалық институтының оқытушысы, зоолог И.Ф. Самусевтің 1961 
жылғы бастамасы бойынша Қызыл Құм құмдарын қоса алғанда, Құлыджын мен 
Бөкендінің іргелес жайылма бөлігінде Мемлекеттік зоологиялық қаумал құрылған. 10 
жыл өткен соң автордың күшімен осы уақытқа дейін оның қолданылу мерзімі ұзартылды.

ШӨЛ ЕРГЕЖЕйЛЕРІ

Қызыл құм шөлінің Бұқтырма су қоймасындағы су шаятын жағалауында  мен ерге-
жей ағаштарды кездестірдім. Әдетте, ағаштың қасына келгенде жоғары қарайсың ғой, 
мұнда керісінше, төмен қарайсың. Сусымалы барқын құм төбесінде мойылдар өседі. 
Бойы тізеге дейін, көктемде басында ақ гүл шығады, шілде-тамыз соңында жидегі 
қараяды. Басында ағашты құм басқан ба деп қаласың. Бірақ тамыры кәдімгідей бар, 
бойы тізеге дейін. Шамасы, оқшау өскендіктен және сыртқы жағдай оны әбден өзгерткен. 
Мұнда бұталарды үнемі құм басып қалады, сондықтан шөлде өсетін басқа құм қараған 
мен жүзгін сияқты, құм астында қалмас үшін олардың тамырлары жан-жаққа тарап, 
өседі. Мойылдың жидегі піскенде шөлге келіп, еңкейіп, теріп ала бересің. Шөлде мұндай 
ағаштың басқа экотүрлері жоқ.

Басқа да ергежейлер бар – қара терек. Бұл Ертістің жай сағасында өседі. Бірақ бұл 
жерде олар – «ойыншық»сияқты – ергежейлі  мойылдай. Олардың арасында жүргенде, 
ергежейлер еліндегі Гулливер дейсің. Алайда, олардың тамырлары 10-15 метр жерге 
таралады, жел соғатын тұстарда жалаңаш, содан олардың құмды бедерді қалай айналып 
өтетінін көруге болады. Түйіндерінен жас өскіндері су бұрқақтай шығып тұр. Осылайша 
олар көктерек секілді өз аумақтарын кеңейте береді. Сондықтан, су қоймасы жағалауындағы 

Құлынжон суларының ақ тұңғиығы және құмдағы көктерек тоғайлар
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құмдарда шағын теректі тоғай өседі. Су қоймасы салынғаннан кейінгі жылдары үлкен 
терек өскен, онда Қызыл кітапқа енген өте сирек, ақ құйрықты орлан ұя салады.

ШӨЛ ДАЛАНЫң ҚҰйРЫҚТЫ  ТҰРҒЫНДАРЫ

Көптеген ұсақ өзендермен бірігетін дала және жартылай шөл құмдарындағы 
шұңқырларда кесірткенің эндемиялық түрі агамов отбасы – зайсан жұмырбас кесірткесі 
өмір сүреді. Жел бекітіп тастаған барлық құмда кездеседі. Сондай-ақ, өзара сусымалы 
құмдармен бекіп, байланысқан тұтас массивте немесе аралдық құм топтарында таралған. 
Бұрын Алтай таулары мен Ертіс сағалары болмаған кезде болған. Өйткені, кесірткелер 
тауды да, кең даланы да асып өте алмайды, қыста олар біздің барлық бауырымен 
жорғалаушылар сияқты ұйқыға кетеді. Бірақ олар бір-бірінен жүздеген километр алыста 
жатқан оқшау аралдарда да кездеседі.

Кесірткелердің түсі құм тәріздес. Еркегінде құйрығының ұшы сарғылт қызыл 
жолақты. Жәндіктермен қоректенеді – қоңыз, көбелек, айырқұйрық, есекқұрт, 
өрмекшілерді жейді. Қызыл кітапқа енген.

Шөл өзі жабырқау болмаса, шаршатпайды. Оның экзотикалық әлемімен танысамын 
деп егер жақсы ниетпен келсең, әрқашан жағымды жаңалықтарымен таңқалдырады. Ол 
адамды күннің ыстық тілімен күйдірмейді, шаршағанда теріс айналмайды, көңілді, әдемі, 
ғажайып қалпында есте қалады.

Жоғарыда атап өткеніміздей, біздің облыстың шөлі – Орта Азиялық солтүстік тип-
ке жатады. Өсімдіктері мен жануарлары қақаған аяз бен аптап ыстықта аштық пен 
шөлден өлмейтіндей болып, тамаша бейімделген.

Қосаяқтарды – «ұшатын аңдарды» алсақ, түнде аяқтары жерге тиер-тимес. Еш 
дыбыс шығармай, барқын құмнан жеңіл өтеді. Кейбір шөл құстары – шөл дуадағы, 
сексеуілді және моңғол жорғаторғайы ұшқан сияқты жылдамдықпен жүгіреді. Егер жыл-
дам жүгірмесе – демек, олар тамаша ұшқырлар – қылқұйрықты бұлдырық, қарабүйірлі 
қаршыға ...

Кесірткелер әлемі мүлдем басқа: ыстық құмның астына өздері көміледі, қуырылып 
қалмайды. Ал, дала агамасы, шымшықтар сияқты аптап ыстықта  шөл бұталарының 
ұшында сағаттап отырады. Осылайша, олар екі қоянды бір оқпен атады. Жел астында 

Бұқтырма су тоғаны жақтан қарағандағы Қызылқұм құмы
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ұйықтап, демалады, қауіп пайда болған кезде құмға секіріп, жанталаса құмдағы ініне 
жүгіреді. Осылай аман қалады. Ал, олардың аяғының астындағы құм емес, су сияқты, 
керек боса, сүңгіп кетеді.

Әсіресе, жауын-шашында олар осылай бірнеше күн жата береді, қыстап та шығады. 
Табиғат олардың бойына басқа аңдарда жоқ осындай қатаң жағдайдан аман шығу 
қабілетін сыйлаған.

Осы жерде Қазақстан аумағында басқа да сирек кездесетін дәукөз кесірт соңғы 
жылдары Сайқан жотасы мен Зайсан қазаншұңқырының оңтүстік бөлігінде осы шөлден 
табылған (1967-2006 жж.) Егер зайсан жұмырбас кесірт тек құмды шөлде кездессе, 
дәукөз кесірт сазды құмда, сондай-ақ, таудың тасты беткейінде бірдей жүре береді.

Сонымен қатар, мұнда өте сирек кездесетін ерекше түрлі-түсті сызықты кесірт пен 
кесірткелер кездесті.

Таңертең құмда жәндіктер мен бауырымен жорғалайтын аңдар қытай таңбалары 
сияқты жұмбақ іздерін қалдырады. Ең бірінші жел тұрғанда іздері жоғалады. Алайда, 
жүзгін бұталары өскен барқындар арасында ойпаттарда түрлі-түсті оюлы ойыншық сияқты 
құрғақ жемістері үйіліп жатады.

КІШІ МойЫНҚҰМ ШӨЛІ

Зайсанның оңтүстік жағалауында Қасқыр мүйісінен шығысқа қарай ешкімнің көзіне 
онша түспейтін, шөп басқан шағын шөл бар. Сырттан қарағанда байқалмайды, жалпақ, 
«тапталып қалған» сияқты, қалың өсімдіктер жамылған, Мойынқұм деп аталады, бұрын 
Айғыр құм болған. Оның аздап бұдырлы сұр барқындары көлге қарайды, кей жерлерінде 

Мойынқұм шөлейті
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жусан мен сораң өскен сортаңдары бар. Шеңгел, алып жүзгін сияқты бұталар қоға құрап, 
сусымалы құмды ұстайды. Бір қызығы, құдық қазғанда көкшіл сазды құмнын арасында 
ұлу қабыршақтары табылған: соған қарағанда бұрын бұл – ежелгі көлдің табаны болған.

Көп жылдары, трасса жақсы көрінетін осы құмда ірі және әдемі дуадақтар болды. 
Қазақстанның басқа ешқандай жерлерінде кездеспейтін қара жорға торғайлар, осы сирек 
бұталар мен әртүрлі дәнді дақылды өсімдіктері бар құм арасында кездесіп қалады.

Бұл ешкім келмейтін массивте көрші Айғырқұм мен Қызылқұмда бар қосаяқтар мен 
кесірттердің болуы әбден мүмкін.

ҚоШТАСУ САҒАТЫНДА

Қазандықты тастап шыққан сайын, оның өзіне тартып тұратын кеңістігіне қайта-
қайта көз тастайсың. Қарап тұрып, ойға шомасың. Мені, мысалы, оның қазіргісі емес, 
өткені толғандырады.

Адамы жоқ шұбар ала даласы артта қалған сайын, ғасырлық ұйқыда жатқан жазығы, 
жоталары, оның төбешіктері және шағын шоқылары төрт тарапқа тарайды. Жолда – 
көктемгі арна, шұңқыр іздері кездеседі. Немесе сазды ойпаттар арасында жаз  басталғанға 
дейін суы сүтті кофе сияқты қызыл және жирен-сары, тіпті күлгін түсті «көлшіктер» 
пайда болады. Түсі ойпаттағы саздың бояуына тәуелді. Жел шайқағанда көлдің суы 
лайланады. Тағы бірнеше күннен соң су буланып, олардың орнына майлы креммен сурет 
салғандай тақыр жерлер жатады.

Тек кей жерлерде қазандыққа қарай, жолда саз қызғылттанады, үстінде тығыз 
бүйеөрген бұталары өседі. Ал арасында қызғылт-жасыл қыналар басқан кварцты шекем-
тастар. Кварцты үйінділерде айлы түнде «ай жолы» жанады.

Ал қазір, қызған металл сияқты қызарған саздың арасында, шыныққан шойын 
сияқты көгерген қабаты көз тартады.

Міне ғажап! Баяғыда артыңда қалған көл енді алдыңнан шығады. Желмен 
толқындары ойнайды. Осы кезде барып – бұл ақселеулі дала екенін білесің, ал олардың 
үстіндегі жел. Ақсеулелі жота желмен таралып, күмістей жалтырайды. Толқыған 
ақселеудің арасынан шырылдаған бозторғай аспанға көтеріледі. Тобылғы мен шеңгелдің 
гүлдеген қоғасы алдыңнан шыққан сәт, тіпті ұмытылмас сәт.

Зайсан маңы – шымшықтар патшалығы, олардың шырылы бір сәт толастамайды. 
Оқта-текте күлгін қанаттары жарқырап моңғол суықторғайының үйірі ұшып шығады. 
Олар ұшып кетсе де, көз алдыңда олардың күлгін қанаттары жылтылдап тұрады.

Ақ қауырсынды шағалалар мен бізтұмсық шағалалардың үйірінің өзеннен көтерілген 
кездегі борандай ұйытқығаны есімнен кетпейді. Міне, күнге күйген жазықта қар сияқты 
сорлар жылтырайды, жібектей әр түрлі, иісі аңқыған жусандар толқиды. Арасында ши 
бұталары да жылтырып көрінеді. Оның су бұрқақ сияқты шашыраңқы әр бұтасы 
желпуіштей, ал жел соққанда ши бұтасы велосипед бізі сияқты. Әрбір қатты сабанында 
күн сәулесі ойнайды. 

Түп шидің астын кездейсоқ көтеріп қалсаң, моңғол қоянының көзі жарқ ете қалады. 
Күз сияқты жирен түлкі немесе үрпі-түрпі үкі көтеріледі. Бояу... және барлық жерде әр 
түрлі бояу: небір дауыс, шу, ысқырық, және ыңқыл – жылы, ыстық, түңілген, көңілді... 
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Және мұнда «Зайсания» таңғажайып елінің аспаны астында жарты тон (түс) жоқ, бояу-
лары тек ашық. 

Еуразия континентінің картасына қарасаң, қазаншұңқыр – білінер-білінбес шағын 
ғана, бірақ Орталық Азияның әртүсті шөлінің маржан алқасындай көрінеді. Ал Зайсан 
палитрасының, музыкасының және дыбыстарының түстері біресе артып, біресе баяулап 
отырады. Бірақ, ол сонымен қатар, бірдеңе беретіндей сиқырлап, өзіне тартады.

Жиі болатын жылы, тыныш түндері Әлем, ұйқыға кеткен Зайсан көлі үстіне мыңдаған 
жұлдыздарымен төніп қарап тұрғандай болады. Осындай түндерде қоңыраулар шырылы 
көлінде хирономус масалар ызыңы ғасырлар бойы еш бәсеңдемеген.

Зайсанның шексіз даласы
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оРАңҒЫ ШЫҒАНАҒЫ

Тораңғы Шығанағы. Атауы әрине, әдемі, баяғы заманда осы ойпатты жерде өскен 
тораңғы – «жабайы терекке» (қазақ) қатысты аталған болу керек. Біздің заманда пайда 
болған заманда үлкен бұғаз су қоймасының суымен толтырылғаннан кейін өте әдемі кең 
акваториялар, қамысты аралдары бар жерге айналды. Ойпат шығыстан Күршім тауларының 
тасты шоқыларымен шектелген; батысында – алыс Зайсанға барып кіретін құмды 
топырағы бар мүйіспен шектеседі. Сол жерде оның батыс шекарасы өтіп жатыр; солтүстік 
жағынан көлден Ақ немесе жай ғана – Ертіс ағып шығады. Осы алып мүйісте шағын 
балықшылар кенті – Ақсуат тұр. Кентке барар жолда аздаған бұдыр жоталары бар 
жалпақ жазықты кесіп өтесің. Мұнда, сондай-ақ қазаншұңқырдың солтүстік бөлігіне тән 
шөл және шөлейт өсімдіктер өсетін, майда ұсақ шекемтастары бар шөл топырақтары 
жақсы көрінеді. Шөптері қурап кеткен, аласа, тек кей ойпатты сайда биік және қалың, 
негізінен дақылдар, жусан, мүйізжеміс басым; оқта-текте сайда шидің аласа бұталары 
кездеседі, бір сөзбен айтқанда, Солтүстік Зайсан маңына тән өсімдіктер бар.

Шығанақтың батыс шетін толығымен алатын Қоржын мүйісіне жақын жыңғыл, 
шеңгел, бүйеөрген тұрады және сор жерлердің батпақ дақтары кездеседі.

Шығанақтың батпақты оңтүстік жағалауында қамыс көп, кейбір жерлерде тайыз 
суларға кіреді. Қараған немесе қоға, қамыс және әртүрлі қияқтар да өседі. Жағалаудан 
алыс тайыз жерлерде қамыстар тұтасып тұрады, бірақ үш-бес метрлік қамыс жаға бой-
ында 300-500 метрлік массивті құрайды, арасында ашық су лабиринттері өтеді; 500х1000 
метрліктері және одан жоғарылары қарасуда көп кездеседі. Сондықтан, алып шығанақтың 
жағалау аймағында су және су маңы  құстары үшін қолайлы орындар жеткілікті.

Шығанақтың солтүстік бөлігі жоғарыда айтылғандай, Күршім тауларының тасты 
шоқыларымен шектеледі. Олардың етегі Тораңғы шығанағына бірқалыпты жаймен түседі. 

Күршім жотасының шетінен қарағандағы Туранга шығанағының көрінісі



745ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

Топырақтары сазды, қиыршық тасты болып келеді, шағын жартастарға шығады. 
Алқаптарында қараған, ши, жусан, қара мия сияқты жартылай шөл өсімдіктері өседі. 
Жақын жағалауында, сортаңданған топырақтарда сораң кең таралған. Жаға бойында 
300-500 метр су шалғын құйылмаларынан жазғы уақытта қаз, тырнаның және әртүрлі 
балшықшылар түрлері балапандарын ертіп шығады.

Шығыс бөлігіндегі солтүстік жағалау, оңтүстікпен салыстырғанда жалаңаш; суға ба-
тып тұрған қамыстар жағалауды бойлай өседі. Батысқа жылжығанда қоғалар неғұрлым 
толық, қалың, тұтас және қайықсыз кіре алмайсың. Айдында қамыстар жолақ болып 
немесе тұтас арал болып тұрса да, суда жүзетін құстарға ұя салуға жарамсыз. Тек құрғақ 
жері бар жағалау жиегі және ұсақ шығанақтар суда жүзетін құстардың ұя салуына жа-
райды. Алайда, мұнда мал, шопан иттерінің жүруі, браконьерлік, су деңгейін төмендеуі 
онсызда кедейленіп қалған өлкедегі кәсіпшілік мақсатта ауланатын құстар санын азайтты.

Сауалнама деректері бойынша маусымдық ұшып келу кезінде аңшылардың бірі 
хабарлағандай, 2003 жылдың қазан айында шығанақта 20 мыңнан астам қызылтамақты 
қарашақаз келіп, тек екі күн болып, ұшып кетеді. Мәліметтер осындай қызықты, табиғатта 
ондай болуы мүмкін, бірақ оған дәлел керек. Дегенмен, айта кету керек, өткен ғасырдың 
ортасында оқта-текте қарашақаздар ұшып келіп жүрді.

Жалпы алғанда шығанақта, оның жағалау белдеуінде және Ақсуатқа құмды шөлдің 
түкпірінде бұталар, жағалаулық қоғалар, құмды массивтер мен жартылай шөлді аумақтарда 
түрлі құстардың 60-қа жуық түрі байқалды. Күршім жотасының  тасты шоқыларында 
– қара дегелектің, орталық азиялық ақсарының және өт сұлының болғаны қуантады. 
Соңғысы тамыздағы ұшып келу кезінде 70 жұп болып үйірімен келді. Бұл табиғатта өте 
сирек кездеседі.

Зайсанды жалғайтын шығанақтың ұзындығы ондаған километрге дейін, ені 500-700 
метр, жақсы биотопикалық шарттары үміттендіреді: әр жылдары мұнда құстардың саны 
мен көргеннен әлдеқайда көп болуы ықтимал.

Алайда, ұя салатын құстардың азаюының нақты себептері: біріншіден, Зайсан 
көлінде Тораңғы шығанағын қоса алғанда балық қоры мүлдем азайды. Мұнда үнемі 
балық аулайтын шопандардың  айтуынша: «...көлдің табаны толған қытайлықтардың 
аулары. Соған оратылып үйректер мен сүңгуір құстар өліп жатыр...». Осы себепті 
2006 жылдан бері бірқазандар мен бакландар бұрынғыдай кездеспейтін болды. Мысал: 
ұзындығы 600 метр үш ауды қалдырған түні тек 2 аққайран ғана түскен; бұрын бұл 
балыққа бай алқап Зайсанға қарама-қарсы Қарақас шығанағына тасталған 50 метрлік ауға 
үш шаян түскен. Күршім өзеніне келіп құятын Бұқтырма су қоймасының тұсында да со-
лай. Айтпақшы, бұл шатқалда жақында ғана көп балық болды, көп балық пен құс аула-
натын жер еді. 

Сонымен, балықты қырып-жойып аулаудан басқа, Тораңғы шығанағына қатысты 
басқа да себептер бар: оның қамыс қалың өсетін шалғынды жағалау белдеуінде қазір 
көптеген жазғы шопандардың тұрақтары мен қыстаулары тұрады. Мазалау факторынан 
басқа, бұл жерді үнемі олардың аш иттері сүзіп шығады; жыл бойы мал жайылады, 
қамысты шауып алады, ия өртеп жібереді; ұры аңшылар тұрақты браконьерлікпен айна-
лысады. Нәтижесінде құстар ұшып келіп, ұя салып жататын шығанақ қаңырап қалды.

Тораңғы шығанағынан шамамен 2 шақырым жерде, Зайсандағы су деңгейінің 
көтерілуінен пайда болған ойпатты қамыс тал басып, адам мен мал кіре алмайтындай 
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болды. Сол жерде қазір қаншама неше түрлі құстардың ұя салғандығын көру керек. 
Мысалы, сұр қаздың кемінде 2 000 жұбы және сонша небір түрлі үйрек, көптеген 
шағалалар, бізтұмсық шағалалар, балшықшылар жүр... Балшықшылардың 30-ға жуық 
түрін, соның ішінде полярлық балшықшы – қызылтамақты, аққұйрықты құм балшықшы, 
жұмырмұрынды жүзгіш және басқалары кездесті. Бірақ, ұя жақтан дүркін-дүркін оқ 
атылатыны да естілетін болды.

КЕНЖЕБАй КӨЛІ

Зайсан маңының қазаншұңқырдан Күршім жотасының сілемімен бөлінген солтүстік-
батыс шекара бөлігінде ондаған жыл бұрын солтүстіктен оңтүстікке қарай созылған тоған 
тәрізді – Кенжебай көлі бар. Қазіргі уақытта, орталық бөлігінде бөгет салынғаннан кейін 
өзара бір-бірімен құбыр арқылы жалғасқан көл пайда болды. Бір – үлкенірек, Күршім 
ауданындағы өңделетін егіс алқабын суландыруға арналған және сол уақытта су айдыны-
на көп балықтар жіберілді. Әрине, осыншама уақыт ішінде жағалауына қамыс, тал, 
қараған, сусақ, қияқтар өсті. 

Көліне құятын шағын өзеннің жайылмасында тал, итмұрын, ақ баттауық, қамыс 
және басқа да қияқты-дәнді дақылды өсімдіктер қаулап өсті. Шалғындардың батыстағы 
ұзындығы 500 метр, ені 300 метр, мал үшін тамаша жайылым болды. Көл бойында 
сортаң жолақтары кездеседі. Су айдынының тайыз жерлері мен жағалауында қалың 
қамыс иін тіресіп тұр. Одан басқа мұнда редстердің түрлері, суқарағайы, талшықты 

Кенжебай-Бұрма көлі
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балдырлар көп өседі. Кей жерлерде көлдің батыс және шығыс бөлігін, жүзбелі аралдар 
сияқты, балдырлар құрайды. Жағаға 30-40 метр ендей кірген шағын мүйістер бар.

Көркем көл кешені – қыратты, құрғақ және тасты бетегелі-бозды-жусанды жарты-
лай шөлде – мүйізжеміс, қонақот, ермен, қарамия және акация мен ши бұталары, тас 
бүйеөрген, құм бидайық плантациясы күрделі өсімдік қоғамдастықтарын құрайды, ара-
сында кей жерлерде тұз ағарып шығады. Тұзды көлде қызыл үйректермен бірге әдемі 
сарыалақаздар ұя салатын. Соңғы жылдары олардың өте сақтығына қарамастан, еліміздің 
шығысында өте сирек кездесетін болды.

Кенжебай көлі, жоғарыда айтылғандай, ортасында үйілген дамбымен бөлінеді, ол 
Тораңғы шығанағы арқылы Ақсуат кентіне қарай өтеді. Көлдің ені 500-ден 1000 метрге 
дейін, жалпы ұзындығы – шамамен 8 шақырым. Бөгет салынғаннан кейін су қоймасының 
бөлінген бөлігін Кенжебай-Бурма – «үлкен Кенжебай», қалғаны – жай ғана Кенжебай 
(Шағын) деп атай бастады. Үлкен Кенжебайдан айырмашылығы Шағын Кенжебай 
оңтүстік жағалауға шоғырланған су маңы өсімдіктеріне бай. Батыс жағалауында қамыс 
және қарағандар қаптаған, ұзындығы 300-400 метр дейін болатын айрық суда жүзетін 
және су маңындағы құстар үшін тамаша орынға айналды. Сүтқоректілерден көлдің 
аудандағы аңшылық шаруашылығы аймағына жатқызылғанына және есепсіз аулаудың 
барлығына қарамастан Кенжебайда бірнеше ондатрдың індері сақталған. Анда-санда 
мұнда ұсақ-төрт аяқты жыртқыштар – түлкі, қарсақ, күзен, дала күзені және басқа да 
ұсақ түрлері кездеседі.

Шығыс бөлігінде, оңтүстік жағынан – тасты, жартасты жарларының биіктігі 2-4 
метрден көп емес және өте сирек өсімдік өседі.

Көлінде қазір балық өте аз. Себебі, сол Тораңғы шығанағындай. Шопандар мен 
браконьерлердің, қоймай балық аулауы тиылар емес, шопандардың айтуынша көл түбіне 
тартып тастаған ау, әсіресе, сүңгуір құстарға қауіпті, үйрек, қаз ауға ілініп қалып, өледі. 
Бұл, сөзсіз, суда жүзетін құстардың құрып кетуінің тікелей себебі.

Көз алдыдағы эпизод: біз көлден алыс тауда тұрып, бөгетке  екі «джиптің» 
тоқтағанын көрдік. Дүрбімен қарағанда олар терезеден мылтық оқпанын шығарды, оқ 
атылған дыбысы естілген жоқ, «джиптер» бірден кетіп қалды. Біз көлге келгенде сұмдық 
картинаны көрдік: суда мойындарына оқ тиген жаралы қаздың балапандары қанаттарын 
қағып, айналып жүзіп жүр. Айналасында, ата-аналықтары мен қалғандары. «Аңшылар» 
тек тигізе аламыз ба, жоқ па, деп сынап көрген сияқты. Көңіл-күй болды бұзылды; 
«адамдар» үшін кешке қарай, ашық су айдынына жүзіп шыққан осы бір ақылды құстардан 
ұялдық.

Жалпы алғанда, 20-дан астам құс түрлерін кездестірдік. Дегенмен құстар ұшып 
келгенде арасында аққулар да болды. Әрине, Қазақстанның аумақтарды ормандандыру 
жоспарына сай, ең алдымен, Тораңғы шығанағы сияқты жерлеріне тораңғы отырғызып, 
тоғай қоғаларын қалыптастыру қажет және осы аймаққа тым болмағанда зоологиялық 
қорықша мәртебесін беріп, қорғау қажет.
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СоРКӨЛ

Қамыс тоғайларын тұрақты өртеу, браконьерлік және аң аулау – осы өлкедегі ұя 
салатын құстардың түпкілікті із-түзсіз жоғалуына әсер етеді. Кенжебайдан әрі Күршім 
ауданы орталығына жақын жатқан  Соркөл туралы да солай деуге болады. Оның 
ұзындығы шығыстан батысқа бір шақырым, ені – шамамен 400-500 м жетеді. 
Жағалауларында су маңы өсімдіктері тал, қамыс, қараған, қияқ – қалың өскен, кей жер-
лерде кіре алмайсың, шалғынды әртүрлі шөптермен тұтасып кеткен. Он жыл бұрын 
трасса бойында жатқан осы көлде үнемі елу-жетпіс сұр қаздың жұбы ұя салатын. 
Маңынан өтіп бара жатқанда біз үнемі оларды кішкентай шалғыннан көретінбіз. Көлдің 
қарама-қарсысында үй құстары – қаз ұстайтын құс фермасы бар шығар деп ойлайтын-
мын. Сөйтсем, бұл жабайы құстар екен, саны кейде 200 және одан көп жұпқа жетті. 
Алайда, 2005 жылдан кейін сол қаздар жоғалып кетті. Соңғы жылдары мұнда ақ және 
сұр құтандар, бізтұмсық шағалалардың кейбір түрлері, адам кіре алмас ну тоғай жақта 
айқабақтар, әнші шегірткелер, алабұлбұл және басқа да ұсақ торғайлар дауысы естілетін. 
Осы жерде қаратамақты гагар үйректер жұбы кездесті – олар, біздің өңірімізде қазір 
өте сирек.

Зайсан қазаншұңқырына, тамаша көлдерге анда-санда келгенде, Шығыс 
Қазақстанның орнитофаунасының республикадағы ең бай екендігіне, бірақ, соңғы жылда-
ры ол өте қолайсыз жәйтті бастан өткеріп жатқандығына тағы да көзім жетті. Осыған 
байланысты жер үсті омыртқалыларының бүкіл фаунасын ең болмағанда 3-4 жылда бір 
рет түгендеп, алынған нәтижелер негізінде жабайы құстарды сақтау және өсімін молайту 
мақсатындағы қажетті шараларды қабылдау қажет.

Біздің «Шығыстағы» жолымыз жалғасады: алда басқа да табиғат, басқа да «ел» 
– Маңырақ таулы жотасы!



МАҢЫРАҚТЫҢ
«АЙЛЫ ТАУЛАРЫ»
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ЖҰМБАҚ ЖоТА

Зайсанның оңтүстігінде – батыстан шығысқа қарай шамамен 60 шақырымға созылған 
Маңырақ жотасының қабырғалы таулы тармағы алақандағыдай көрінеді. Жота Зайсан 
қазаншұңқырын, Шілікті биік таулы жазығын бөледі. Біз батыс бөлігінде, ол араларында 
тұзды кең құрғақ аңғар бар, Үлкен және Кіші Маңырақ жоталарына бөлінеді. Көктемде 
тасты тау ортасындағы жазықта дала шөптері гүлдеп, түрленеді. Бірақ бұл жаздың ор-
тасынан соғатын аңызақ жел құрғап кепкен шөптердің сынықтары мен тіпті ұсақ тасқа 
дейін  шаңмен бірге көтереді.

Мойнақ сияқты жота Сауырдың батыс беткейлерін Тарбағатай тау етегімен біріктіреді. 
Егер Тарбағатайды алып құбыжық деп бейнелі түрде елестетсек, Маңырақ – оның алы-
ста жатқан тікенекті құйрығы, Қандысу өзені жарып өтетін тар жырықпен бөлінген.

Көптеген жылдар бойы Зайсан қазаншұңқырында болғанда көлдердің жағасында 
алыстан көгеріп көрінетін таудан көз алмай қараған сайын, сол жаққа барғың келеді. За-
йсан жазығынан 1000 метр биіктіктегі жота шөл ішінен өзінің қара тауларымен ерекше 
көрінеді. Әсіресе, терең шатқалдардың қара тік қабырғалары қап-қара болып үңірейіп тұр. 

Маңырақ жотасы, немесе «Айлы таулар»
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Күн батқанда тартымдылығы артып, басқа дүниелік болып кетеді. Тегіс емес сызығы 
оның жалпы бедерінің толық сипатын көрсетеді. Әсіресе, кешкі күн сәулесі тау беткейін 
көкшіл сұр, көгілдір, жұпаргүл күлгін түсті реңкке бояғандағы көрінісі әсерлі. Беткейлердің 
арасында қызғылт қабақ пайда болады. Сәуле жарығының ойыны аяқталғанда жота 
қараңғылық құшағына енеді. Күн сәулесі, таудың шыңында біраз қысқа уақыт тұрғанда, 
ол аспан мен жер арасындағы алтын шатырға айналады. 

Таң атарда кезде, таулар әлі қараңғылық құшағында жатқанда, сонау алыс таулардың 
арасынан жылт еткен күн сәулесі тағы шыңдарға түскенде, Н. Рерихтің картинасындағыдай 
Маңырақ біресе көгілдір, біресе қызғылт болып көрінеді.

Түсте таулар мүлдем басқа болады: шыңның өткір жартасы өткір ұшы, шатқалдар 
ойықтары мен  жырықтары жарық ойынына қосылады; сол кезде жота ақшыл және 
күңгірт шойтастардан қаланғандай болып көрінеді; ол фантастикалық бейнеге – ай ланд-
шафтарына айналады. Таудағы жарық пен көлеңке ойынына қарай тауды «Айлы тау» 
немесе «Ай жота» деп атайды.

Көктемгі айлы түнде мөлдір сәуле түскенде жотаның мұзды шыңдары жарқырап 
керемет әсер қалдырады; беткейлердегі ақселеу, кішкене жел тұрса толқып, күмістей 
жылтырайды; бұл уақытта мұнда көк және көгілдір ұйқының көлеңкесі кезеді.

Егер тауға оның ең биік домалақ пішінді Шорбас (теңіз деңгейінен жоғары 1200 м) 
шыңынан қарасаң, жота өзінің баяғы асқақтығын жоғалтып, мысықтай арқасын күжірейтіп, 
қарнымен жазыққа жабысып, жасырынып бас салуға дайындалғандай, өз биіктігінен 
түрленіп шыға келеді.

Оның тармақтарын аралап кезу қиын да қызық. Оның күннен қарайып кеткен жар-
тастары бей-берекет шашылған күйі, биікке ұмтылады, тік құлайды. Тауда жүргенде 
жан-жақтан тек үстіртті көресің, шыңда мүжілген жартас түкпірден шошайып тұрады. 
Үлкен Маңырақтың су айрығында  шың ба, одан жер бетіне шиыршықтай бұралып 
шығатын тау жыныстарын, онсыз да ұсқыны кеткен жотаны, жер асты күштері быт-
шытын шығарыпты. 

Тау арасында бұталы шағын алқап кездеседі. Онда шағын өзендер ағатын жерде 
сулы шалғында, ызасуда бұталарда құстардан өт сұлы, түркістандық суықторғайлар 
жүреді. Бұлақтардың қасындағы жартастарда тас шымшықтар, ұлар, от құйрықты қарға 
торғайлар – Жерорта теңізінің күн сәулелі шөлінен келген құстар ұя салады; алқапта 
жарықгүл, сәлдегүл, итмұрын гүлдейді. 

Зайсан қазандығына қарайтын Үлкен Маңырақтың батыс бөлігінде тік жартастар 
құбыжықтың тістеріндей ақсияды. Бұл күн сәулесі түспейтін жүз метр көлеңкелі шатқалдың 
қуысы. Көлеңкеде және салқын тар дәліздерде, шағын өзен мен бұлақтар бүлкілдеп 
ағады. Жартастардың түсі мен пішіні әртүрлі: түйілгендері – сұр, жирен-қоңыр; татар 
және ұсақжапырақты ырғай, қарағаны, қарақаттар арасында ескерткіштер сияқты жалғыз 
шошаяды. Солтүстік беткейдегі қара кұңгірт  шатқалдарда қайың, мойыл, қарақат, до-
лана, арша, бөріқарақат, итмұрын, сирек кездесетіндіктен, қаптаған тал тікенекті. Соңғысы 
гүлдегенде раушан гүлзары сияқты болып кетеді. Оңтүстік беткейі құрғақ және тасты, 
онда қирау процестері қарқынды жүреді, ақселеу, қонақот, бетеге, жусан, ақтаспа, ақсасыр 
кең таралған; көлеңкеде – қияқ, сібір оты, ангелика, түймебас. Ал сәлдегүлдер өсетін 
алқаптың тұтас гүлдеуі ұмытылмас көрініс!
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Кей жерлерде жалпақ жалдарында ескі сүйектей кварциттер ағарып тұр, олар «дай-
ка» деп аталады. Олар, бір кезде қоршаған сыртқы әсерлерге төзімді жыныстар уақыт 
өте қирап қалды, ал дайкалар ақ тігістерде көрінеді; берік байланған немесе арқар 
мүйізіндей бұралған геологиялық жыныстар да кездеседі.

Тік беткейлер жүріп-тұруды қиындатады: құламалы еңістер тік биікке ауысып 
тұрады; Маңырақта жүргенде, үнемі осылай жоталарды, шыңдарды, салымдарды 
еңсеруге тура келеді. Беткейлерде сусымалы үйінділер етекке қарай құлайды. Оларды 
салыстырып, «тасты өзендер» деп атайды. Олардың жылжымалы бетінде не бұта, не 
шөп жоқ, басып қалсаң су сияқты сылдырлап төмен сырғиды. Аттап, жасылды бассаң 
да, сусығаны тоқтамайды. Тастар және қиыршық тас кедір-бұдыр үйіндіні құрап, онда 
жылдар өте шетінен бастап шөп пен бұта баса береді. Бірінші болып тобылғы, қараған, 
арша, пияз шығады. Жергілікті тұрғындар бұл пиязды (сарымсақ) қапшықтап жинап 
алады. Алайда, оңды-солды терудің кесірінен бұл өсімдік өсетін алқап азайды, қорғалатын 
түр  ретінде Қызыл кітапқа енді. 

Осы тауға күн артығымен түседі. Сондықтан, жота ыстық, күйіп тұрады. Барлық 
тіршілік иесі талтүсте көлеңке іздейді: жартастың салқын қуыстарына, жырықтарына 
тығылады. ХХ ғасырдың басында Маңырақ туралы ғалым-натуралист В.А. Хахлов: 
«Жартасты Маңырақтағы бетеге, тобылғы өскен шатқал мен аңғарға сирек бұта жамылғысы 
жиналып, тірі жан жоқтай көңілді түсіреді», – деп жазған.

ТАУДЫң ШАҒЫН ЕЛЕСІ

Маңыраққа жақын Қытай аумағындағы шөлде дауылды жел жиі соғады. Оңтүстік 
шөлдегі осы бір қиындық туралы саяхатшылардың еңбектерінде көп жазылған. Түн ор-
тасында оянып кетіп, аяқ астынан және қатты соғатын көп желдердің дауысына құлақ 
түріп жатасың. Өте қатты күшпен жартасты соққылап, саңылаудан Зайсан қазаншұңқырынан 
шығып кетердей жұлқынады. Қатты шу шығатыны сондай, бөгет бұзылып, айналаның 

Ашуланшақ сары торғай

Дала таушымылдығы, 
әдеттегіқызғылттың орнына кейде 
осындай ақты кездестіруге болады
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барлығы сатырлап, гуілдеп ысқырғандай әсер қалдырады. Кейде бірнеше сағақа созыла-
ды. Түн ішілік желдің қаттылығын білетіндіктен, біз шоқының етегіне орнатқан 
шатырымыздың шеттерін таспен бастырамыз. Таңға жуық жел әдетте тыншиды, сонда 
күн қыздырған тастың, жусанның және қыналардың иістері араласып, кәдімгі аңызақ 
ыстықтан ауа тымырсықтанады. 

Қыста боран және дауыл апталап соғады. Жел қарлы тастармен ұйытқи соққанда, 
«көзді шығара» жаздайды; қар баурайларға тығылады және бұл қысқы жайылымдар 
үшін жақсы: аңғар мен орташа тау үстіртінде шопандар жазық шатырлары бар қыстауларын, 
қоршауларды, мал қораларын сындырған тас тақташалардан  салады.

Ақсақалдардың айтулары бойынша, бұрын жылдың жылы мезгілінде Маңырақтың 
жайылымдары пайдаланылмаған. Оларды қар жауып, боран борайтын кезде қыстап 
шығу үшін сақтаған. Жалмаған заңды ешкім бұзбайтын. Көшпенділердің тұрмысын солай 
реттейтін. Алайда, Кеңес өкіметі жылдарында барлығы басқаша өзгерді: мамыр айының 

ортасынан елді мекендерден малшылар отбасылары тауға – жайлауға көшетін болды. 
Шопандардың болуы суырлар тобы мен арқарлар үйіріне зиянын тигізді – заңсыз ау-
ланды.

Революция кезіндегі ақсақалдардың әңгімелеріне қарағанда, қыс түсісімен малды 
тауға айдайды екен. Таудың жылы оңтүстік беткейіндегі жайылымға жаяды. 

Жалаңтөс жартастарға қашалған суреттер
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Тау арасындағы жазық та жайылымға қолайлы болды. Жел айнала соғатын. «Қыста бұл 
тауларға қашан келсең де, – деп әңгімелейді қойшылар, – шапаныңның түймелерін 
ағытып тастайсың: мұнда әрқашан жылы!».

Тіпті көшпенді малшыларға қатты қиындық әкелетін жұт, әрдайым бұл тауларды 
«айналып өтетін». 

«Маңыраққа көштің, яғни – қиындықтан құтылдың» – дейтін ақсақалдар. Осы 
себеппен ежелгі малшылар үшін осы жерде қысқы жайылым болды; мүмкін, неғұрлым 
кейінірек, уақыттың куәгерлеріндей «патша қорғандары» осы жайылыммен байланысты 
қоныстар болған шығар. Жотаның қары жоқ, беткейлері күнге жақсы жылитындықтан, 
малдың жайылуына ыңғайлы болды. Біздің дәуірімізге дейінгі кезеңдегі адамдардың 
шоғырлануы, мұндағы бейнелеу өнерінің дамуына әсер етті. Ежелгі суретшілер жел, күн, 
жауын-шашын сияқты табиғат күштерінің әсерінен жылтырап жатқан тас пен шыңдарға 
қашап сурет салды.

ЖҰТ 

XVIII ғасырдағы саяхатшылардың материалдарында қызықты мәліметтер бар. 
1878-79 жылдары Өскемен уезінің босқындары Семей облысына 1800 жатақ – 9000 
адам көрші Қытайда, Урунгуде қыстады. Олардың бір бөлігі малға жем-шөп таба алмай, 
қатты қиыншылыққа ұшырап, Оңтүстік Алтайға көшті. Мұнда сол жылы куәгерлердің  
суреттеуінше әрбір метр, яғни «әрбір қадам» сайын қыстау тұрды. «Бірде-бір шаршы 
метр жерде шөп қалмады. Қамыс пен жас тальникқа дейін желініп кетті. Қойлар қырылып 
жатты. Көптеген ағаштар шабылды: олардың қабықтарын қойға жеуге берді, ал ағаштың 
жаңқасын сиырлар мен жылқылар жеді. Тіпті, саны көп қасқырлардың өзі өлген малды 
жеп тауыса алмады. Шіріген иіс бүкіл аумаққа жайылды. Бүкіл орта Орынғы алқабында, 
мыңдаған табын малдың тезектері тұтасып, жайылып жатты».

ҚЫНА ҚАЛАй ӨМІР СҮРЕДІ? 

Аптап ыстық пен құрғақ климатқа, ыстық желге, өсімдіктер патшалығынан тек 
қыналар жақсы бейімделген болып шықты. Олар жалаңаш, қызған табадай  тастар мен 
жартастардың, оңтүстікке қараған шөл дала күніне күйген тегіс бетін жауып өседі. 
«Шөлейттегі күйген» жартас пен тастар – күн радиациясы қатты Қазақстанның оңтүстік 
бөлігіне тән. Геологтардың айтуынша, өте құрғақ ауада темір тотықтары, марганец, 
сазтопырақ, кремнезем реакциясы кезінде қабық пайда болады. Басқалардың пайымда-
уынша, оған қоса ылғалдың, шықтың түсуінің де әсері бар.

Қыналар өмірі: алдымен тас бетіне көзге көрінбейтін балдырлар қабыршақ болып 
жабысады. Олар эпифит, немесе қыналарға қоректік зат ортасы ретінде қызмет етеді. 
Өсе келе қабықтың астына еніп, қыналар желмен мүжілген қабаттардан жартасты таза-
лап, қабыршақтана береді. Қыналардың артынан мүктер өседі. Тек көп жылдар өте, олар 
топыраққа түсіп, жоғары өсімдік тұқымына барып қонып, оларды азықтық ортасы ретінде 
пайдаланады. 
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Әсіресе, қына ежелгі жансыз, сазды  шұңқырлар мен Маңырақ етегінде қызықты. 
Ыстық күндері, жаңбыр ұзақ жаумағанда (жаңбыр мұнда жалпы – сирек кездесетін 
құбылыс), қыналар жерге шашылып, түтікше сияқты оратылып қалады. Олардың төменгі 
бөлігі сыртында қалады. Ішінде сол барлық уақытта болған «консервіленген» балдырлар 
сақталады. Топырақта, ыстықта қурап қалмас үшін сыртқы, ақшыл бетінің  күн сәулелерін 
кері қайтаратын қабілеті бар. Осындай қыналар саздың бетін жауып тұр. Жартылай өлі 
күйде бірінші ылғал түскенге дейін шыдайды. Кішкентай жаңбыр сіркіресе болды. 
Түтікшелер ылғалды жұтып алып, ішіндегі жасыл «тиынды» көрсете ашылады. Аз 
уақытта балшық және шөлдің жалаңаштанған учаскелерін күңгірт жасыл түк басады. 

Әсіресе, ерте өсімдіктер оянып, бүршік жара бастағанда қына өскен жартас, әдемі 
болып кетеді. Әдетте, Шығыс Қазақстанның тауында, жазықтарында «сары сәуір» 

болғанда – барлық жерде аютабан қаз жуа, хориспора, гимноспермиум «сары» гүлдеп, 
қысқы суық пен жазғы ыстықтан демалып, құлпырады.

САңЫРАУҚҰЛАҚ ТАРИХЫ 

Бір күні, толассыз жаңбырдан соң Маңырақ тауы етегі саңырауқұлыққа толды. 
Алыстан көрінеді. Ақ саңырауқұлақты көктемгі уақытта, оңтүстік Қызылқұмның сусыма-
лы құмдарында, сексеуілді ормандар өсетін жерде жинайды, көптігі сонша, шағын көлікке 
қанша қап сыйса, сонша жинауға болатын. Мұнда сол жылы ақ саңырауқұлақтардың 
үлкендігін – біреуі шелекке сыймайтынын көруге болар еді, оларды кесектерге сындыруға 
тура келді. Приозерный кентінің байырғы қорықшыларымен саңырауқұлақ теруге барып, 
бүтін шелек жинап алған соң, мен дәмді сорпа жасамақ болдым. Менің серіктерімнің 
қорыққанын көру керек. Алау жағып, пісірген саңырауқұлақтарды сорпаға салдым. 
Ешкімнің тіпті дәмін көргісі жоқ. «Уланғанша, шәй ішкеніміз жақсы...» – дейді қорықшы. 
Солай өлгенше аштан қатқанымыз жақсы, – деп шешті. Қанша тырыссам да олар 
күдіктпен қарап, сиқырлы уды дайындаған менімен қоштасқандай болды. 2 сағат өткен 

Қына қақтары
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соң, олардың көзінше сорпаны ішіп алып, көліктің көлеңкесінде демалып жаттым. Ештеңе 
болмағанын көрген соң, хош иісі бұрқыраған сорпаны бас алмай ішіп алды. Ішіп мақтады.

– Ал біз, оларды жеуге болатынын білмедік. Қашаннан бері өмір сүріп, ешкім 
ешқашан оны жинаған жоқ, ал жаңбырдан соң, қалай қаптайды!

Біраз уақыт өткен соң, Маңыраққа кезекті рет барғанымда олар саңырауқұлақтарды 
қалай теріп, қайнатқандарын көрдім және мені өздерінің саңырауқұлақ сорпаларымен 
тойдырған еді. Сонымен қатар, саңырауқұлақтарды қысқа жинап алады екен.

МАңЫРАҚ ТУРАЛЫ АңЫЗ

Орталық Азиядағы Сауыр мен Тарбағатай арасындағы биіктігі мен асқақтығы елеулі 
жота Маңырақ, тек орографиялық бірлік ретінде кейбір зоологиялық аспекті рөлін 
атқармайды, малшылардың өміріндегі маңызы кем емес. Сондықтан да, ежелден оның 
атына байланысты аңыздар мен мақалдар көп айтылатын.

Міне, басты аңыздардың бірі. Бағзы замандарда, тау түкпірінде шопандардың 
тұрағы болды. Көшпендінің басты байлығы – альпі шалғынында құнарлы шөбі бар 
бұлақтар мен өзендер, жайылып жүрген малы болды. Ол тыныш заман емес еді: жаугер 
жоңғарлар оқтын-оқтын шабуылдап тұратын. Бір күні қарауыл таулардан, жоғарыдан, 
салт – барлаушыны байқайды. Киімі мен отырысынан әрбір қазақ, километр жерден, 
жау ма, жоқ па бірден айыратын. Салт атты бөтен. Оның бұлай суыт жүруі – жақсылық 
емес. Яғни, оның соңынан көп ұзамай, «қалмақтар» келеді, тонау, кісі өлтіру, барымта 
басталады деген сөз... Тезірек малды айдап, тауға қашып, қандайда бір адам аяғы 
баспаған шатқалға тығылмаса болмайды. Жылқы және түйеге жүктерін тиеп, адамдар 

Көп тамырлы аютабан, айдаршөп
Құбылмалы өсімдік – шайырлы ақ 
сасыр
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таудың түкпіріне қарай қарай көшеді. Алайда, асығыста ақсақ қойдың жартас жақта 
қалып қойғанын байқамайды. Адамдар және мал жартастан асып кетіп қалады, қой 
маңырап жата береді. Сол кезде жоңғарлар тұрақ тұрған алқапқа келеді, ешкімді таппай-
ды. Қайда кетті – белгісіз. Тау үлкен, тауып көр. Бірақ кенеттен ақсақ қойдың дауысын 
естиді. Соған қарап тонаушылар малшылардың қай бағытта кеткенін анықтап, соңына 
түседі. Қазақтарды қуып жетіп, өлтіріп, малды айдап әкеткен. Сол кезден бастап тауды 
«маңырақ қой тауы» деп атай бастады. Атау осыдан шыққан.

САРАң ӨЗЕН  

Солтүстіктен және оңтүстіктен шөлейт жазық қоршаған жотаға, су тапшылығы тән. 
Көп бөлігінде, дерлік бірде-бір қандай да өзені жоқ, кездессе де, ені бір, екі адымдық 
қана. Олардың жоғарғы немесе орта тұсынан аттап немесе тастарды басып өтуге болады. 
Түбі тасты, биік жартас астындағы тар саңылау-жырықтармен жасырын келіп, су тек 
төменгі ағысында Оңтүстік Зайсан маңы шөлін еңсереді. Таудан тыс қалғанда, әр кило-
метр сайын олар тайыздана береді. Соңында, жартылай құрғаған арнамен жылтыңдап 
ағатын өзен, тік жарлар арқылы Зайсанға жетеді. Көп бөлігі жаздың басында көлге 
жетпей-ақ, тартылып қалады. Тек сағасына қарап, көктемде осы жермен көп судың 
аққанын білесің. Сағаның түбі кепкен өсімдік қалдықтары мен майда тас, тұнба–шөгіндіге 
толы. Жолай онсызда сұрқай көріністі күшейтіп, тік жарлардан су шайған бұталардың 
тамырлары көрінеді. Жағалаулық жарларда кейде жағалаулық құстардың, көктарғақтың 
ұяларын, майда тас арасынан балшықшылар – шағын балшықшы және тасымалдаушылар 
қоныстары кездеседі.

Маңырақ жотасы – Зайсан қазаншұңқырының көрінісі
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Маңырақтың батыс жағынан 
Зайсанға қарай ағатын, ең көзге түсерлік 
көл – Құсты. Қалың тал қайың, долана 
мен әртүрлі бұталар арасында әнші 
құстардың дауысы бір тынбайтындықтан 
солай деп аталған. 

Осы бағытта, көршілес басқа да өзен 
– Қызыл қайың ағады. Жіңішке, жағынан 
жотамен қысылған оның сағасында Рез-
ниченко қайыңы қалың өседі. Бұл, 
жергілікті өзендер арасындағы ең тоғайлы 
көл. Ағаштарының биіктігі үш-төрт метр. 
Кең жолақ болып созылған тоғай, өзіне 
құстар мен аңдарды тартады. Резничен-

ко қайынының негізгі өсетін орны Тянь-Шань. Оның бұл жерде өсуі – Маңырақтың 
Тянь-Шаньмен арасында ежелден байланыс барлығын көрсетеді. Қалың және сүйелді 
Алтай қайынынан, бұл түр басқаға байқалмайтын  ботаникалық белгілерімен 
ерекшеленеді, қабығы қызыл-кремді. Күн батқан кезде, кейде олардың оқпандары 
қызғылт эмальмен қаптап қойғандай көрінеді және қабықтары қатпарланған. Бүкіл 
өзен бойымен қайыңдар арасында көкшіл-көгілдір шатыр сияқты сұр, жіңішке сырғалы 
және шыбықты талдар, сондай-ақ, шайқурай жапырақты спирейдің бұталары және 
ұсақ жапырақты итмұрын жайқалады. Тоғайлар өзеннің кей жерлерінде өте қалың, 
өту қиын. Көп жылдар бойы тоғайды шауып, қатты зиян келтірілген және жайылма 
қатты зардап шекті.

Алғаш рет біздің өлкеге тән емес татар ырғайын осы жерден көргенбіз. Әдетте 
бұл, бойы  2-3 метрден аспайтын бұта еді. Мұнда алып «динозавр» – 4-5 метр биік 
өскен, оқпандарындағы қабық қыртысты, ені 10 және 15 сантиметр. Жасын анықтау 
қиын, бірақ жүз жыл бойы өсіп тұр деп батыл айтуға болады.

Еліміздің батысындағы тау бөктерінен Зайсанға қарай Маңырақтағы Еспе өзені 
ағады. Бұралаңдап ағатын тайыз өзен, тек кей жылдары ғана көлге барып құяды. 
Бірақ, Шорға деген басқа атаумен. Төменгі ағысында алқабы кең  500 метр, ағаштар 
мен бұталар көп өседі. Кең арнасында, кей жерлерде күзде суы бар шұңқырлар 
көрінеді. Төменгі Еспенің бөлігі Базарка деп аталады, онда еліктер және жабайы 
қабандар, қасқырларға азық мол. Тұяқты жануарларды қорғау мақсатында мұнда 
өткен ғасырдың 60-шы жылдары Тарбағатай зоологиялық қаумалы құрылды. Бірақ 
аз уақытқа ғана. Аталған сүтқоректілер 1980-шы жылдары оқта-текте кездесті, содан 
кейін жойылды, қаумал қажет болмай қалды. Бір күні, қыста өтіп бара жатып, ол 
жерден жануарлардың бірде-бір ізін кездестірмедік. Осы себеппен облыстық 
мемлекеттік аңшылық инспекциясының бастығы ретінде мен қаумалдықты Маңырақ 
тауына көшірдім. Бірнеше жыл өткен соң идеяны жүзеге асырып – оның шекарасы 
енді Маңырақ жотасын және оған іргелес Шілікті жазығы мен Қанды су өзенін  
қамтитын болды.

Мұнда, жотаның батыс шетінен тамаша – Тайжүзген ағып шығады, Толағай 
тауының  негізінде таңқаларлық әдемі шатқал құрайды. Ирелеңдеп, таза су – 

Алаторғай
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«алагүлдер» үшінші дәуірдің сазды шөгінділерін ығыстырып ағады. Ерке өзеннің 
таспасы біресе тау етегіне жабысып, гүлді жарға ағады. Біресе одан қашып, өзінің 
айналасына сүйсіне қарайды. Дәл осы жерде геологиялық ғылымдардың докторы В.С. 
Ерофеев бұрынғы Одақ аумағында алғаш рет динозавр жұмыртқаларын тапты. Осы 
жерден түрлі-түсті балшықты кесіп, тағы бір шағын Сарғымас өзені, жотаның етегінде 
әсем жерді құрайды. 

Маңырақтың ортасында Шілікті жазығына қарай құрғақ шатқалдан ағыны қатты 
Ұзын-Бұлақ, Сары-Бұлақ өзені шығып, Қандысуға қосылады. Осы өзендердің 
шатқалымен өтудің өзі бір ғанибет. Тасты жарларда гүлдеп тұрған ырғай, одан таралған 
бөліктерін раушангүлдер басып тұр. Қияқты ызасуда, құрғақ беткейде жусан, астрагал, 
бетеге, ақселеу таспашөп, ақсары өседі.

Шағын құзда сұңқарлар – ителгілер мен күйкентайлар  ұялайды. Орталық-азиялық 
ақсарылар, жартасты көгершіндер, ала сарышымшық, торғайлар тас және тас шілдер 
– кекіліктер осы шатқалды мекендейді. Аты көрсетіп тұрғандай – жартастармен, та-
стармен байланысты.

Шығыста жотаны көлденең, оңтүстіктен-солтүстікке Растра өзені кесіп өтеді. Кіре 
берісте ұзын шатқалда Маңырақтан Шіліктіге қарай жалғыз жол өтеді. Жотаның 
геологиялық табиғаты осы жерден ашылады. Алып қампиған қызық шыңдары бар жар-
тастар таусылған соң, алдыңнан қалың бұта және шөптесін өсімдіктері бар У-тәрізді 
тасты алқап шығады. Растра жотаның солтүстік жағынан ағады.

Маңырақтан Зайсанға барар шығыс бөлігінде тағы бірі «қуатты» өзен – Үйдене 
бар. Онда су қоймасы салынып, ондағы су егістікті суару үшін пайдаланылады.

Үйдене өзенінің Маңырақ тауынан ағып шығар тұсындағы тау қуысы
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Үйдене шатқалы өтіп, аласа Кішкене тау арқылы солтүстікке Зайсанға ағады. 
«Әсіресе ай жарығында сиқырлы патшалықтай баурайды, міне биік қызыл жартастары 
кең, дөңгелек зал сияқты. Одан шығатын есік жоқ, қап-қара, күңгірт... Тісті шыңдарының 
қабырғалары ай жарығымен жарықтандырылған, ауада кескіні өшіп бара жатқан 
сызықтардай көрінеді. Міне, алда жылт етіп, құз кейін қалды – алда көңілді, жарықпен 
жарқыраған алқапта күмістей жылтырап ағысы қатты өзен ағады. Көлеңкелі жағы 
қарайып, күңгірт алыптай түнерсе, қарама-қарсы жарық түскен жағы сиқырлы сарай 
сияқты көрінеді», – деп осы жерге келген орыс саяхатшыларының бірі суреттеген. 
«Өзеннің түбі, – деп жазды ол, – небір түрлі гүлдердей».

Маңырақтың аталған негізгі өзендерінен басқа баурайларында бірқатар өзендер 
бастауын бұлақтар мен жазықтағы ызасудан – батпақты ойпаттардан алады. Орта 
бөлігінде оның Тиек шатқалында Мыңбұлақ деген жер бар. Шын мәнінде, осында 
бірнеше кішігірім өзен маңын табыншылар мен шопандар тұрақтаған.

КІШКЕНТАй, БІРАҚ ЖАңАЛЫҚ

Соңғы уақытқа дейін Маңырақ, ормансыз тау жотасы деп саналды. Альфред 
Брем – ірі неміс зоологы 1876 жылы тауда болып, орман өсімдіктерін көрмеген және 
таңқалып, алған ерекше әсері туралы ештеңе жазған жоқ. Осында өмір сүрген аймақты 
жақсы білген біздің жерлесіміз, ғалым-орнитолог Виталий Андреевич Хахлов бұл жерді 
ормансыз аймақ деп санады. Әрине, бұл таудың ағаштарымен байланысты жануарлары 

Маңырақ жотасының бөктерінде
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туралы да ешетеңе байқалмады. Алайда, Үлкен Маңырақтың жүрегінде Тиек 
шатқалының терең саңылауы үстінен биіктігі жүздеген метр құзда  миллиондаған жыл 
ағаш өсімдіктері өскен арал бар. Бұл шатқалда жалпы көлемі шамамен гектар болатын 
жерде қайың, көктерек, долана, мойыл мен бұталар өседі. Мұнда шілде айына дейін 
қар ерімей сақталады.

Мұнда климат қазіргідей құрғақ болмаған заманнан бері  ағаш сақталған. Бұл 
жерде, ғалымдар миллион жыл бұрын климат Алтайдағыдай ылғалды болды, және 
сондай-ақ, жасыл қылқанды орманның өскеніне, әлі күнге дейін сақталып қалған кейбір 
шөптер мен жануарлар – жапырақты және тайгалық ормандардың серіктері дәлел бо-
лады деп есептейді. Бірақ ең қызықтысы – күн шарпыған тауда, жартастар қарадан 
көкшіл түске дейін күйген, терең саңылауларда, көлеңкелі шатқалдарда, құздың ең 
басында, жаздың ортасына дейін қар жатады. Сондай-ақ, бұл жайында өткен 
жылдардағы әдеби деректерде еш мәлімет жоқ. Сондықтан, бұл жотаға қатысты, 
алғаш рет жарияланып отыр. Түкпірде жасырын жатқан орманды аралға, адам аяғын 
баспаған және әдетте ағаш өсімдіктермен өмірі тығыз байланысты құлақты үкі, 
сауысқандар және құстардың басқа да ұсақ түрлері ұясынан енді көтерілді.

оПАТ ШАТҚАЛЫ 

Осындай атаумен шатқал, Зайсан қазандығына шығатын жотаның орталық бөлігінде 
жатыр. Тек тереңдеп кіргенде жартастың илісі күрт кейін қалып, шайқас алдында жау-
ынгерлердей алып кеудесін керіп, бір-біріне қарсы тұрған, жартас екі жағынан қысқан 
жазыққа тап болдық.  

Жазықтың бойымен көкшіл түтін бұта мен шөпке барып қонған. Шағын бұлақ 
маңында киіз үй ағараңдайды. Гүлді көйлек пен барқыт жилет киген, желекті әйел ошақ 
қасында жүр. Киіз үйдің артында құмған, шелек тұр, сол жерде ауыздығын қайшылап 
ерттелген ат жайылып жүр.  

Қарт шопанмен амандастым. Ол сұр киіздің үстінде аласа дөңгелек үстел жанында 
отыр. Біз бұрыннан таныс адамдай, амандасып, қал-жағдай сұрастық, бірі-біріміз туралы 
білген соң, шопан дастарханынан дәм таттық. Жұмабай әйеліне «тез шай қой», – деді, 
ол кесе толы қаймақ әкелді.

– Бауырсақ, құрт-ірімшік, шелпектен ал. Же! Біз осылай Приозерноеде өмір сүріп 
жатырмыз, – деді ол, –үйім менің жақсы. Балам Өскеменде оқиды, қызым – Алма-
тыда.

Біз үстел басында әртүрлі әңгімелер айтып отырдық.
– Тауларда әлі  арқарлар бар ма?- деп сұрадым.
Жұмабай алдында браконьер отырған жоқ па деп күмәнданып қалды.
– Жоқ, – деймін. – Мұнда біз арқарды сақтау үшін қаумал жасаймыз.
– Ой, бар! – дейді ол. – Аз-аз, атады...
Оның қамығуы маған түсінікті. Ол менің аппаратурама – бинокль, фотоаппаратқа 

қарап, сенді.
– Мені жануарлар қызықтырады, сондықтан мен осындамын, – түсіндірдім.
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– Қайтарда соқ –  ет жейтін боламыз, – деп ол маған әбден қарайып, күйген 
қолын созды.

Гүлді көбелектей бәбісек көрші жартасқа барып қонды. Сыпайы амандасқандай ол 
басын иіп, жирен айдарын тікірейтіп, үрейлі дауыспен: «көкек, көкек!..» деді. Осындай 
керемет жазық, қонақжай үй болмаса, осы жерде айналып жүрмес едің деп ойладым. 
Бәбісек бірден пыр етіп ұшып қашаға қонды, қысқа адымдап барып, тағы басын иді де, 
қоңызды іліп алып, көрші жартасқа тамақтануға кетті. 

Шатқалдың екі жағынан – дөңгелек тауларда бетеге мен ақселеу өскен. Жартаста-
ры тік, шыңдары үшкір. Жеңіл жел соқса беткейінде гүлдеген ақселеудің сұлтандары 
жібектей есіледі. Киіз үйден жоғарыда шақырымнан астам сылдырлаған бұлақ бойымен 
жүруге тура келді. Міне, шамамен 2000 мың метр биікке көтерілдім. Шөптері күрт 
ұсақталып кетті, сусыма үйінділер пайда болды; жан-жақтан тау шығыршық тықылдады, 
альпілік аймақ басталды. Шалғында жанаргүл, ботакөз, бәйшешек, ұйқы-шөп гүлдеп тұр. 
Шағын сусыма шөгіндінің айналасындағы топырақта андрозея гүлдері өскен. Жалаңаш 
жерлерде олардың көптігі сондай, кей беткейлерде ақ тиындар шашылып жатқандай.  

Асуда алыстан және кеңінен Тау көрінісі ашылады және кенеттен Маңырақтың ең 
биік шыңы – Шорбас көрінеді. Оның үстінде жалғыз бүркіт айналып ұшып жүр. 
Шығыстан соққан жел, осы биіктікте күшейеді; Қияқпен ұйқы шөптің түптері күмістей 
жарқырап, желмен бірге иіледі. Кедір-бұдыр жартас мұңды әуенге басады.

Мен шыңға жабыса жатқан жіңішке тармаққа шықтым. Тау етегінде шашыранды 
бақбақ, қостұқымды жауылша, тасшүйгін, жалын және басқада қояноттар сап-сары болып 
жайнайды. Сары гүлдер таңқалдырады. Жел ұйпалап тастаған бөріқарақат, ырғай, 
итмұрын сайда гүлдейді. Ал жалаңаш етекте – бетеге мен ақселеудің шашын жел тарай-
ды. 

Айнала орасан зор қашықтықтан көрінеді,  барлық жерде жотада – жүздеген, 
мүмкін, мыңдаған ұсақ шыңдар; олардың арасында қара салымдар, террасалар көзге 
түседі, ал шағын үстірт – арқардың жақсы көретін жерлері.

Олар үшін мұнда жақсы жайылым, су көздері бар, маңыздысы өте сақ аңдарға 
айналаны шолып бақылауға ыңғайлы. Жақын кенттердің, ауылдардың тұрғындары тауды 
– «Арқар таулары» деп атаған. Браконьерлер, сырттан келген аңшылар қадағалау 
болмаған соң, өз істерін жасады, арқарлар толық жоғалып кетті. Аңшылық маманы Алек-
сандр Герасименко бірде мұнда барысты көргенін айтқан. Жыртқыштың биік Сауыр 
тауынан арқар үшін түскені анық. Дегенмен, арқар үшін негізгі жау – қасқыр. Қасқыр 
тартып, жеген арқардың сүйектері тау қуыстарында кездесті, әсіресе, қар үйілген жерлер-
де арқар оңай олжаға айналады. Негізінен мүйіздері бар сол сүйектерде оқтың ізі бар. 
Оқ тигендердің бірінші кезекте сұр жыртқыштардың құрбанына айналғаны сөзсіз.

ШоРБАС ТАУЫНЫң ШЫңЫНДА

Осы экспедицияда арқарлар қызықтырды. Барысты кездестіремін демедім, ал тау 
қойларымен кездесуге дайын едім. Сондықтан, Шорбас шыңын, оған іргелес беткейлер 
мен сілемді зерттеп шықпақ болдым. Міне, мен ең биік тау (2200 м) шыңындамын. 
Үстімде шексіз аспан, төменде –қызықты панорама; жота бойымен қою көк шыңдары 
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алыс – жақын бір-біріне кірігіп кеткен. Солтүстік құламасында ақ таға сияқты қар 
іздері көрінеді. Шығыстан биік емес, шиыршықталған жартас іркес-тіркес  созылып 
жатыр. Олардың біреуін жоғары көтеріп, үйіріп-үйіріп, қалай болса солай тастай 
салған сияқты. Және де барлық жерде ақ жабындысы бар қоңыр жартастар 
тікенектерін, айдарларын тікірейтіп тұр. Жекелеген тармағы қандай да бір тарихтан 
қалған бұрынғы алыптардың тарақты арқасындай. Кей жерлерде бұл тасты айналым-
дарда  нәзік жасыл шалғындар көрінеді.

Оңтүстік жаққа бұрылсаң, онда жағдай басқа: Шілікті алқабына қарай сәл 
еңкейген  кең үстіртте тау өсімдіктері өседі. Әрі қарай, тау артында піскен бидай 
егістігі сарғайып тұр, оның артында тұманға оранған Тарбағатай. Мұңға батып, ескі 
әлемнің елшісіндей ойланып түнеріп тұруы адамның көңілін түсіреді. 

Солтүстігіне қарай жотасының Зайсан қазаншұңқыры, кеуіп, қурап қалған, жусан 
жалаңаш сай тақыр болып жатыр. Алып ойпат арасында Зайсан жарқырайды. Көл 
беті желмен сынаптай толқиды, суық шуақ береді. Әрі қарай тағы да, көлдің артын-
да тығыз тұман арасынан шыңдары қардан арылмаған Күршім жотасы жылтыңдайды. 
Олар өз-өздері сары-сұр дала үстінде қалқып тұрғандай көрінеді. Шыңнан қарағанда 
алдыңнан ашылатын кең жазық ала бояуымен таң қалдырады, мәңгілік және мызғымас 
табиғаттың күш-қуатының өзі агрессивтілік және сұлулық туралы ойға шомылдыра-
ды. Күн батысқа қарай иілгенде, алыс таулардың күнгей жағындағы ақ селеуден от 
сәуле шашырайды. 

Бірақ жел кенеттен, күтпеген жерден тынши қалады, тау әлемі мен шөлде 
мүлгіген тыныштық орнайды. Шыңда қираған ғибадатханда тұрғандай тұрмын. 
Жалғыз көкектің дауысы одан әрмен зарлы шығатындай. Оның көкектегенін менен 
басқа ешкім тыңдап тұрған жоқ, ешкім тілек жасырмайды. Шыңдар мен жазық дала 
тас үнсіздігін сақтап тұр.  

Лагерьге бара жатып, мүк басып қарайған жартасты айналып өттім. Арқар 
таптаған соқпақпен төмен түстім; арқарды көрген жоқпын, тіпті іздерін де. Өзіне 
шақырған Шорбас артта қалды, алыстаған сайын  ол аспандап, биіктеп барады. 
Ымыртта қонақжай шопан Жұмабайдың киіз үйіне апарар соқпақты тауып келемін.

БІР КҮНІ БоЛҒАН 

Мамырдың бір күнінде осы таулардан үкінің ұясы табылды. Ұрғашысы бес 
жұмыртқаны басып жатыр екен. Бұл жыртқыш құстың ұясында мұнша жұмыртқаны 
басуы өте сирек құбылыс. Әдетте, олар екі немесе үш жұмыртқаны басады. Біздің 
жүргізушінің оқыс әрекетінен оянып кеткен ұрғашысы түнгі қарақшы жек көретін 
шуды бастап жіберді, құстарды шулатып, жақын маңдағы бұта арасына ұшып кетті. 
Ұясына ұшып келейін деп көтерілген сайын, жақын маңда ұясы бар ителгі де пайда 
болып, қуа жөнеледі. Түнгі құс амалсыз кері құлап, бұта арасына тығылды. Қайдан 
шыққаны белгісіз, бүкіл түнгі құстардың жауы – қарғалар да пайда болды. 

Не істеу керек? Ұя суып, қарғалар жұмыртқаны алып кетуі мүмкін. Үкінің бес 
балапаны өледі. Біздің өлкеде үкілер сирек кездеседі. Жұмыртқаны өзім «басып» 
отырайын деп шештім жартасқа өрмелеп шығып, жарты үңгірдегі ұяға жеттім. 
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Үстімдегі керек-жарағымды қойып, 
суып бара жатқан жұмыртқаны қойныма 
салдым. Үкінің ұрғашысы келгенше 
отырдым. Осылай таңғы сағат 10-нан 
ұяда жұмыртқаны енді жарып шығайын 
деген балапандарды жылытып отыр-
дым. Лагерьде әріптестерім мені қайда 
кетті деп алаңдайды. Мен ұяда 
отырғанда, үңгірдің шетіне көрші құстар 
келіп қонып, қарайды. Үкінің орнында 
сақалды адамның отырғанын көріп, 
қанаттарын қағып, айдарларын тікірейтіп, 
үріккен дауыстарын шығара «шайтан» 
жарды тастап, ұшып кетеді.  

Бірінші жұлдыз шыққанша мен ұяда 
отырдым. Қараңғы түсе және күндізгі 
құстар тынығуға кеткенде, балапан 
басушының рөліндегінің үстінен үлкен 
кең қанатты құс ұшып өтті. Кезегім 
аяқталды, үкінің ұрғашысы келді. Мен 
бірден ұяны босаттым. Келесі күні, ке-
терде көрші таудың шыңынан бинокль-
мен қарадым. Енесінің бауырында 
балапандардың басы көрінді: үкінің 
ұрғашысы «жаңа тұрғындарды» қарап, 
қайтадан қанатымен жапты. Үкінің 
жанұясы құтқарылды. Содан бері 
тіршіліксіз қалған Маңырақ тауына 
барғанда, от алау жанында шатырда 
отырып, үкінің ухілегенін естимін. Менің 
«өгей балаларым» немесе оның ұрпақтары 
деп ойлаймын. Өзімнің жасаған ісіме 
көңілім толып, ұйқыға кетемін.

ТАС ӨЗЕН

Біздің республиканың ауа температурасының айырмашылығы мен желдің әсерінен 
қирап, мүжілген оңтүстік тауларының беткейлерінен тас сусып төмен құлайтыны бар. 
Әдетте жартасты таулардың тік жарынан құлайды. Олардың артынан қоңыр немес сұр 
шлейф ұшына етегіне дейін созылады. Тас өзеннің тығырыққа тірелетін ұшында үйінділер 
үйіледі. Тас үйінділер сусып тұрады. Жартастан құлаған тас үйіндіге жеткенде келесісін 
қозғалысқа келтіреді. Сөйтіп, бірінің артынан қуалай құлап, бір-біріне соқтығысып, тар-
сылдап барып, тас тынышталады. Осылай күн сайын, ғасырлар бойы және мыңдаған 

Үкішөжелері

Қарабас шақшақ
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жылдар бойы осы тауларға тән тас ағындар қалыптасады. Мұндай үйіндіні басып кетсең 
болды, қиыршық тас конус қозғалысқа келеді. Заңдылық: тау баурайы тік болған сайын, 
тас ағыны көп. Сондықтан үлкен үйіндіні түртіп жіберсең, өзен сияқты таудан төмен 
қарай барлығын өзімен тасып алып кетеді. 

Есіме түскен жағдай, бір күні Іле Ала-
тауында (Тянь-Шань) мен осындай 
«өзенге» тап болдым – ұзын және тік – 
мен ең ұсақ тас жиналатын жоғарғы жағына 
барып, тоқтайын деп шештім. Алайда, ба-
сып қалғаным сол еді, тас ағын мені төменге 
қарай алып кетті. Тек қолдың күшімен 
және шапшаңдықтың арқасында мен тастың 
астында көміліп қалмай және жартастың 
өткір ұшына ұшып кетпедім.

Кез келген өзендегідей тас өзенде де 
өсімдік өсетін өз аралдары мен жағалаулары 
бар. Тал түсте үйіндідегі қиыршық тас 
күйдіретіндей болып, қатты қызып тұрады. 
Бұл шөп және бұталар ыстық «табада» 
өсіп, қалай күйіп кетпей тұр деп таң қаласың. 

Құлама жардағы жас шөгінділер

Сіз білеСіз бе:
Рельефтің гравитациялық фор-
маларына мүжілген жартастар,  
конустық  биік құздар, шоқылар 
жатады.  Олар саяхатшыларға көз 
тоймайтындай әсер қалдырады.  
Олардың конустары қаз қатар 
тізіп қойғандай – үстіңгі жағы 
ұсақ және шашыраңқы тастар-
дан құралса, астыңғы жағы 
неғұрлым кесек тастарға толы, тас 
үйінділерінің ұзындығы 2-10 м 
дейін  жетеді.
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Сусымалы шөгінділерді өсімдіктердің өсу процесінің кейбір заңдылықтары бар және 
өзінше қызықты. Бірінші кезекте ылғал сүйгіш өсімдіктер пайда болады. Ең құрғақ деген 
тауда тастың астында өсімдікке қажет ылғал сақталады. Үйіндіде бірінші болып қияқ, 
рауғаш, балдырған және шатыргүлдердің түрлері шығады. Аталған өсімдіктердің тамыр-
лары берік, үзілмейді. Егер үйінді ағып кетсе, олар көпке дейін жібермей ұстап тұрады. 
Ағыны күшейгенде үзіледі. Қиыршық тасты ағынды қарасаң, олардың тамырлары жоғары 
жақта жатады. Тас құлағанда жердің бетін сырып алып кетеді де, тамыры қалып қояды. 
Егер өсімдік көп болса, ол шеге сияқты тасты жерге қадап тастайды. Содан ол үйіндіде 
желмен сумен шайылып келген топырақ пайда болады. Осылайша, жылжымалы «өзен» 
бірте-бірте бекітіледі, өсімдік өседі, ғасырлар өткеннен кейін оның орнында бұталар өсіп 
шығады, сайлардан сол үйінділерді жиі көреміз. 

Әдетте кәдімгі ақырын ағысты өзен тұнбаға шөгеді, өсімдік басады, арнасын 
өзгертеді. Тас өзендерді өсімдік басып, кеуіп құрғайды – бұл өсімдіктердің басуы 
нәтижесінде болады. Және мұнда мыңдаған жылдар бойы аққан мұндай «өзен» міндетті 
түрде уақыт өте келе кәдімгі беткейге айналады, ырғай, қараған, бөріжидек, қыналар, 
итмұрындар шығады...

БУДАН СИЯҚТЫ ЖоТА 

Жотаның өсімдіктер мен жануарлар дүниесін оның айналасындағы жоталардың, 
шөлдердің, жазықтардың жинағы ретінде қарастыру керек. Себебі, әртүрлі өсімдіктер 
мен жануарлардың үйлесімі ең алдымен, оның табиғи-географиялық жағдайына негізделген: 
Маңырақ, Сауыр мен Тарбағатай арасында; Зайсан және биік таулы Шілікті жазығы 

арасында орналасқан; батыстан келіп өшетін Қалба Алтай сілемі салыстырмалы түрде 
одан алыс емес. Әрине, мұндай көршілік оның бүкіл геологиялық тарихына, флорасы мен 
фаунасының жылжымалы құрамына әсер етпей қоймады. Нәтижесінде, шектес 
аумақтардағы  өсімдіктер, жануарлар араласып, ерекше биоалуантүрлілікті қалыптастырған 
жота буданға айналды. Жартылай шөлейт және дала ландшафт түрі айнала қоршап 
тұрғандықтан, жартасты шатқал осы табиғи шартты қабылдайды. Жотаның өзі сол өсімдік 

Итмұрын қопалары әдетте сайлар-
да, бұлақтар басында өседі Ақбас тырна
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пен жануарлар әлемінің қайнар көзін жалғаушы болып тұрады. Ол Зайсан 
қазаншұңқырының және Шілікті жазығының бірдеңесін алады. Сондықтан, өзінің ала-
са бойына қарамастан, оның өзінің бөлінбейтін зоогеографиялық және фитогеографиялық 
қатынастарының тарихи мазмұны бар. Осыдан барып, оның аумағындағы экологиялық 
жағдайдың алуантүрлілігінен  мұнда іргелес жазықта, өзен жайылымында, кең далада, 
сулы шалғында, жартастарда және таулы – далалы шалғындарда ақселеу, бетеге және 
қараған, спирея, бөріжидек, арша бұталары ғана емес Айғырқұм шөліне тән, мысалы 
Резниченко қайыңы да өсетін болды.  

Сонымен қатар, жота кейбір ежелгі тірі элементтерді сақтады: миллион және одан 
да көп жыл бұрын болған салқын және ылғалды климаттық жағдайлардың куәлері 
реликтер тауда әлі бар. Енді сол алыс дәуірдің өсімдіктері мен жануарлары өздері 
үшін бөтен жауын-шашын аз климатта бөтен үйде жүр. Олар климаттық жағдайлардың 
әсерімен терең саңылауларға, көлеңкелі жерлерге тығылып өседі. Тік түсетін күннен 
күйіп кетпеу үшін өсімдіктер бұталардың астына кіреді, су айрықтары қасында, ия бол-
маса, қар көбірек тұратын шыңның биік ұшында өсуге мәжбүр болды. Әртүрлі шөпті-
бетегелі-ақселеу өсімдіктерден басқа, мұнда ондаған әртүрлі, кейде күтпеген түрлері 
мен құрылымдарды кездестіруге болады, бұл жотаның флорасының өзіндік келбетін  
көрсетеді.

Солтүстік беткей мен сайларда итмұрын, спирей, қараған өскен, ал ағашты-бұталы 
қоғамдастық – өзендер бастау алатын шатқалдарға шоғырланған. 

Алтай рауғашы, Костычев  кестежусаны, буданды сәлдегүл халық арасында шұғынық 
деп аталады, өткен дәуірлердің флорасы туралы еске салады. Тікенексіз түймебас, оны 
жергілікті тұрғындар марал тамырмен шатастырады және Алтай, Сауыр, Тарбағатай, 
тіпті Тянь-Шань таулы аудандарына тән басқа да көптеген өсімдіктер кеңінен таралған.

Маңырақ тауларымен жүру оңай емес. Ал, жаздың ортасынан тау өте құрғақ, күн 
осында өсетін өсімдіктердің шырындарын түк қалтырмай құрғатып жібереді. Адам тура-
лы тіпті не айтарсың. Мысалы, сайда ақшаған аралдарын кездестіргенде, ауада олардың 
буының көптігі сондай, сіріңке тұтатып қалсаң, кәдімгідей от жарылады. Себебі, бұл 
өсімдіктер күн ыстықта ауаға оңай  тұтанатын эфир майларын бөледі.

Алтай күнгелдісі Таушымылдық
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Қызған тастар, судың жоқтығы, күйгеншөптер мен тұншықтыратын аптап ыстық – 
жолаушының діңкесін құртады. Бірақ бұның барлығында өз кереметі бар: әр тас, кіші 
шатқал, терең сай – шатқалдағы бұлақ басындағы құйттай ызасудың да қайталанбас 
орны бар. Сондықтан мұнда әрбір бұрыш жайлы және әдемі.

Мысалы, жартастар қампиып төніп тұрған соқпақтарда гүл бақтарындағыдай 
бұталарды жел ұқыпты қысқартып кескен; жартастың кемерінен әртүрлі шөптер әдемі 
салбырап тұр. Оның ішінде сәндік түр ретінде аспалы өсімдіктерден Эверс бозкілемі 
ерекше көрінеді. Жұқа, жіп сияқты сабақтарына өрнекті жапырақтар ілініп тұр. Мұндай 
өсімдіктермен қаладағы пәтерді сәндеуге болады. Кейбір жартасты көп гүлді қына тұтас 
жауыпты, бір қарағанда жартасқа ала бедерлі тұсқағаз жапсырып қойғандай. Ал егер 
жақын маңда бұлақ ағып өтсе, ызасу болса, онда күннен қарайған жартас немесе таудан 
құлаған тас арасында ашық жасыл қияқтың композициясына тап боласың; мұнда барба-
рис пен ырғай тығылған. Ыстық күн астында күлгін шұғынық, сары жарықгүл өседі, 
балдырғанның ақ күлтешелері көрінеді. 

Бағзы заманда қарағайлы орман арасында өсіп, сақталған жел әбден кептірген шөпті 
өсімдіктер ыстық күннен, өзен бойындағы күн түспейтін көлеңкелі ылғалды жерлерге 
тығылған. Алайда, содан бері, климат өзгерді, көптеген көне, ең алдымен осында өсетін 

флора және фаунаның мыңдаған өкілдері ғылыми аңызға айналды. Бірақ содан бері кейбір 
папоротниктер, мүк аман қалды. Тау шыңдарында жалаңсабақ қызыл таңдай, кейбір дәнді 
дақылдар, көптеген гүлді өсімдіктер Алтай, Сауыр, Тарбағатай, тіпті Тянь-Шань тау 
жүйелерінің жоталарынан кездеседі.

Алайда, жотаның негізгі аумағын топырақ жамылғысынан айрылған жалаңаш тасты 
баурай алып жатыр, онда ұсақжапырқты спирей, эфедра, жусан, тасшүйгін, түймебас, 
таспашөп, кекіре, аютабан және басқа да аязға, ыстыққа, желге, сусыздыққа шыдамды 
өсімдіктер түрлері өседі.  

Ондаған шақырым жерде тек бір көрінісі. Тек бұтадан қосаяқ атып шыққанда, шыңнан 
бүркіт қалықтап ұшқанда, немесе көз қиығыңмен жартаста тұрған арқарды байқағанда және 
шақылдаған суыр үнін естігенде болмаса, айналада көз тартар ештеңе жоқ.  

Ыстық пен құрғақшылықтан қашып, қараңғы саңылауларда тас астындағы індерінде 
жасыл бақа, су жылан, өрнекті абжылан, боз жылан мен кесіртер тығылады. Маңырақтың 
барлық жерінен жолақ абжыланды кездестірсің. Бұл өте сақ және өмірі тек қараңғылықта 

Орта азиялық жамансары Көксары
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өтеді. Жотадағы құстардың фаунасының құрамы соңғы уақытқа дейін зерттеусіз қалды. 
Өткен ғасырда неміс ғалым-зоологы Альфред Брем мен Зайсан қаласында революцияға 
дейін тұрған В.А. Хахлов, өткен ғасырдың 70-ші жылдары біраз уақыт Қазақ ССР ҒА 
атынан осында жұмыс жасаған орнитолог А. Сурвилло Маңырақта болды. Жалпы алғанда, 
арнайы әдебиетте 20-дан астам құс түрлерінің аты аталады. Кейінгі жылдары бірнеше рет 
орнитологиялық мақсаттарымен автор да осы тауларды зерттеді. Нәтижесінде алғаш рет 
тауларды мекен еткен құстарды толық суреттейтін материал жиналды. 130-дан астам 
түрлері бар екен. Бұл тізімді кейінірек белгілі орнитолог Н.Н. Берёзовиков толықтырды.

Орнитологиялық тұрғыдан Маңырақ тауларының ерекшелігі – ірі жыртқыштар бало-
бан, сапсан дала қыраны мен бүркіт, қорым қыран, жыланжегіш қыран, дала қыраны және 
орталық азия ақсары, көксары және ұсақ қырандарға ұя салуға қолайлы. Оқта-текте 
барлық жерде жүретін тазқара ұшып келеді. Түнгі жыртқыштардың бірі – үкі, жапалақ, 
құлақты жапалақ пен байғыз осында ұялайды. Бұл жыртқыштардың көптігі ашық кеңістікте, 
жартастарда ұя салуға ыңғайлы жағдайы бар жотаға іргелес жазықта және тау бөктерінде 
суыр, кіші сарышұнақ, басқа да кеміргіштер мен бауырымен жорғалаушылардың молдығына 
байланысты. Шығыс Қазақстанда осы құстардың өмір сүруіне қолайлы бірде-бір басқа 
жотаның барын білмеймін. Қорғауға алынған жыртқыштардың көптігі осы жерде 
зоологиялық қорықша ұйымдастыруға себеп болды. 

Аталған қанатты жыртқыштардан басқа далалық шөлейттерде Қызыл кітапқа енгізілген 
үлкен және жек дуадақтар, қарабауыр бұлдырық, қылқұйрық кездеседі. 30 жыл бұрын 
дуадақ теңіз деңгейінен шамамен 1000-1300 м биіктіктегі тауларда, үстірт тәрізді 
жазықтарда көп болды, барлығы жойылды. Кейбір жылдары көптеген кекіліктер, кәдімгі 
сұр және аз болса да дәуір шілдері; сирек болса да құрлар оқта-текте кездеседі. Алайда, 
қысы қатты болған 1986-1987 жылдары Қазақстанның шығысында Маңырақта барлық 
кекіліктер қатып қалды және тіпті 2000 жылға дейін олар кездескен жоқ. Тек араға он 
жыл салып олар қайта  пайда болды. Олар мұнда Сауыр және Тарбаға тайдың көрші, 
оңтүстік жоталарынан келген болар. Қарабауыр ұлардың да тағдыры сондай, бұрын аңшылар 

Ұясының жанында сайрап отырған кәдімгі құралай
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оларды Шорбас тауы маңынан көретін. 
Торғай тәріздес құстардан Маңырақта 
қызылтұмсық шау қарға, тас торғай 
қызылқанатты жасымықша, көкшіл тас 
шымшық осыдан соңғы жирырма жыл бұрын 
кездескен экзотикалық түрлер. Бір қызығы, 
олар климаттық жағдайлар қолайлы кейбір 
жылдары да жоғалып кетеді. Бірақ уақыт 
өте қайтадан пайда болады, мұнда олардың 
тарихи өмірлік кеңістіктерінің – солтүстік ше-
каралары шегі өтетіндіктен, табиғат олардың 
тіпті қырылып қалуға дейін апарып, оқтын-
оқтын сынап алатын шығар. 

Су басында, өзен мен бұлақ маңындағы 
қоғаларда қызғыл түсті кішкентай құс ысқыра 
шиқылдап жүреді, – бұл кәдімгі жасымық 
торғайдың еркегі, «вить вить» дегенге ұқсас 
дыбыс шығарады. 

Жотаны мекендейтін сүтқоректілердің 
құрамы аз. Тау қойлары – шағын топ болып 
жүретін арқарларды көрудің әсері 
ұмытылмайды. Өткен ғасырдың 80-жылда-
ры олардың жалпы саны жүзге жетті. Тұяқты 
жануарлардан жабайы шошқа бар; тек жалғыз 
Жаманбай шатқалында кездеседі. Алайда 
жергілікті аңшылар аулап қоймады. Қазір 
тіпті жоқ деуге болады. Таулы алқапта 
тоғайларда елік, қасқыр, түлкі, борсық, қарсақ 
және күзендермен басқалары бар. Тауда 
моңғол және талай қояны кездеседі, бұл құм 
қоян, ақ қоян –ормианда болады. Кәсіпшілік 
аң аулау нысанына айналған сұр суырдың 
індері көп еді. Ірі бүркіттер жейтін негізгі жа-
нуар осы сұр суыр. Тау етегінің солтүстік 
беткейінде ақселеулі-жусанды әртүрлі шөпті 
дала арасында сарышұнақ та осында мекен 
ететін жыртқыш құстардың азығы. 

70-жылдардан соң ала шыбшық Зайсан қазаншұңқырында пайда болғаннан кейін, ол 
Тарбағатай етегіне жетіп, Маңырақтың солтүстік етегіне таралды. Он жылдан кейін ала 
шыбшық мүлдем кездеспейтін болды. Маңырақтың түкпірінен дала мысығын әлі кездестіруге 
болатын шығар. Жоғарыда айтқанымыздай, Сауыр мен Тарбағатай тауларында Шорбас 
жотасының шыңынан қар барысын кездестіргені туралы мәлімет бар. Автор қаншама рет 
арнайы экспедицияға шыққанымен, барысты да, қарабауыр ұларды да, тіпті олардың 
барлығын білдіретін ешқандай ізді де көрмедім.

Сарытышқан тың тыңдауда

Сары ала шыбшық
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БҰЛ ҒАЖАйЫП ТАУЛАР   

Теңіз деңгейінен 600-800 м бикте қиыршық тас пен дәнді дақылдар өскен құрғақ 
шалғында жотаның орта тұсында еңлікгүл қаптап өседі дегенге сену қиын. Сырт қарағанда 
әншейін көрінетін гүл батылдықтың, махаббаттың нышанындай ешкім бара алмайтын 
мәңгі мұз бен қар басқан жерде өсетінін білеміз. Ал мұнда еңлікгүл барлық жерде – 
таулы даланың тармақтары мен шағын үстірт үстінде. Және сондай көп, қолыңа шалғыңды 
алып шауып алуға болады.  

Өткен ғасырдың 50-ші жылдары Маңырақта және бұрынғы Кеңестер Одағында 
бірінші рет, жолақты абжылан ұсталды. Бұл өте шапшаң және күшті жылан, көршілес 
Орталық Азияның оңтүстікке қарай орналасқан аумақтарында, Оңтүстік-Шығыс Азияның 
кейбір аудандарында, Манчжурия және Кореяны қамтып таралған абжылан кенеттен  
осы жерде!  

Таудан сарқырап аққан өзендерде өмір сүріп үйренген, әдетте теңіз деңгейінен 1000 
м биіктіктегі таулы жүйеде  ұя салатын сушылқара да бүгін мұнда, тік жар мен топырақты 
жағалауда, шағын бұлақ арасында жүр. Ешқандай аяздан, тау өзенінің қатты ағысынан 
қорықпайтын пысық құсты шоқыдағы ыстық тас арасынан көруді күтпеген едік. 

Теңіз деңгейінен 700-800 м орта биіктікте далалы құламада ұя салған тау жадырағын 
көргенде таң қалдық. Академиялық мәліметке сай, ол теңіз деңгейінен 1800 м-ден төмен 
түспейді негізі. Ал Маңырақта түскен.  

«Ыстық» таудың биіктігі бес метрлік жарында  бір кездері су сарқырап аққан 
шатқалдарының бірінде құмды-майда тасты үйінділер тығыздалған екен, енді олар биік 
және тік беткей болыпты. Су жоғалған. Ал  жардағы тас құлағанда аздаған ойық із 
қалдырған. Орман немесе бақша құсының – ең ұсағы жапалақ, ағаш қуыстарына, басқа 
да таса жерлерге ұя салатын, енді тауда құлаған тастың ойығына ұя салатын болыпты. 
Көрші Сайқан мен Сауыр жотасының жартасты шатқалдарынан да осыны байқадым. 

Қызыл кітап жануарлары: қарақас, немесе жалман, және дала кергісі – 
шегіртке
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Кәдімгі күйкентай шөжелері

Кәдімгі күйкентай Бәбісек
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Бұл жапалақтың таулы далада, ормансыз жерде ұя салуын бірінші рет көрдік, 
кешқұрым және қараңғыда аулайтын жәндіктердің көп болуы себеп болған шығар. 
Маңырақ мүмкіндік берген.

Қазақстан ҒА зоологтары Маңырақтың солтүстік баурайында сенсациялық олжа 
тапты: олар өткен ғасырдың 90-шы жылдары ғаламшарда сирек кездесетін «тышқанды» 
– жалман немесе селевинияны ұстап алды. Оның мекендейтін орны Қазақстанның 
шөлінде Бетпақдалада. Міне, тағы да Маңырақ!

Сондай-ақ, жотаның ыстық тасты саңылауларынан  түнгі аңшы – бақаларды 
кездестіру де таңқаларлық. Дегенмен, сұр немесе данатылық түрі ме, анықталған жоқ. 
Ондаған километр бірде-бір тамшы су жоқ жерде кенеттен қосмекенді жүр? Осындай 
ғажайып кездесу Балқаш шөлінде болды. Ылғал құмды 40-50 см тереңдетіп қазғанда, 
кездейсоқ тауып алған едім. 

Аталған жануарлар Маңырақ тауына тән емес, алыс географиялық аумақтарды ме-
кен етеді, бірақ оларды осы жерден кездестіргеніміз Маңырақтың ерекшелігін көрсетеді. 
Сібір, Оңтүстік-Шығыс Азия, Жерорта теңізі, Орталық Азияның кең шөлейт аумақтары 
бір жағынан және таудың альпілік белдеуі екінші жағынан бір-бірімен тығыз байланыста, 
қазір және бұрын олардың  биогеографиялық кең байланыста болғанын аңғарамыз.

АҚ ЖАРТАС

Осы жотадағыдай жыртқыш құстардың бір жерге шоғырлануы – басқа еш жерде 
кездеспейді. Мұнда, Қызыл Қайың шатқалында, Зайсан қазан шұңқырына қарайтын шағын 
шыңда үлкен ара қашықтықтан аппақ қаймақ жаққандай жартас көрінеді. Бұл жерде солтүстік 
жағында талтүсте күн мен ауа райының қолайсыз жағдайынан жыртқыштар тығылады, жыл-
да солай. Жартас алыстан аппақ болып көрінеді. Ол туралы аңшылар, «ана әйелдер қаймақ 
төккен жерде» – деп айтатын. 

Оңтүстік Зайсан маңындағы шөлейтті жазықтыққа кіретін Маңырақпен оған оңтүстіктен 
қосылатын Шілікті алқабы – жыртқыштар үшін жұмақ: үңгірлерде, жартастардың қуыстарында 
ұяға оңай орын табылады; жартастардан қарағанда алдыңнан суырлар, сарышұнақтар, 
кесірткелер, түрлі құстар және сансыз шегіртке шырылдаған алқаптың көрінісі ашылады. Бір 
сөзбен айтқанда, таудан құстарға адамы жоқ бай алқап жақсы көрінеді, аң аулауға қолайлы.  

Осындай құстар көп мекендейтін басқа орын жоқ, бәлкім, тек шығыста ғана емес. Бірақ 
жыл сайын, өткен ғасырдың 80-жылдарынан бастап, қанатты жыртқыштар сиректеу кездесетін 
болды және «ақ» жартас та азайды. Шамасы, «қатындар қаймақпен» ол жаққа бармайтын 
болған. Алайда, киелі дегенді білмейтін аңшылар мен браконьерлер жиі кезіп жүретін болды.

ҚАРАСАй ТАУЛАРЫ

Жергілікті малшылардың өмірінде Маңырақ маңызды рөл атқарады. Қысқы уақытта 
қары аз, оңтүстіктен соғатын желі жылы жерде, мал жақсы қыстайды, сондықтан мұнда 
қыстаулар көп. Оның батыс шетінде, тау арасындағы беткейлері оңтүстікке қарайды. 
Мұнда қыста күн көп түседі, ауа жақсы жылыған, содан анда-санда Қарасай желі 
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оңтүстік шөлден жып –жылы болып соғады. Жел қар жамылғысын ұшырып, 
жалаңаштанған жер мен тастан жылу шығып жатады. Сондықтан, мұнда қазақ 
қыстақтары тұрақты болған. Олар сындырылған тастан қаланады. Мал қашарының 
қоршауы да тастан. Сондықтан бұл өзінше бір жылуды әрең ұстап қалатын тас қамал. 
Алайда, уақыт – бұл құрылыстарды аямапты, қыстау жарамсыз болып қалған, 
төбелері шіріп кеткен, қазір кейбір қыстаулар қышыма, қалақай өскен тас үйінділеріне 
айналған.

Бірақ жылылық пен молшылық тек малшыларды ғана емес, жыртқыштарды да 
шоғырландырды. Мысалы, Жаманбай шатқалында бұталар, биік шөптер, қаптаған 
тоғайларда құрлар, сұр және дәуір шілдері  көп болатын. Сондай-ақ Алтай тауынан 
келген ақ қояндар болды. Шатқалға жабайы шошқа бас сұғып тұрды, елік қыстайды. 
Әрине, қыстауға қалған әртүрлі жануарлар жыртқыштарды тартты: мұнда бүркіттер, 

сұңқарлар, тазқаралар қыстайды; аңдардан – қасқыр, түлкі, қарсақ, ақкіс, ақ тышқан 
және басқа да жыртқыштар; бұл өлкеге қызыл қасқырлар да келетін.

ЖЫЛАН ЖЕГІШ

Жота туралы айтылатын бұл тарауда жылан жегіш қыран туралы айтпай болмайды. 
Менің білуімше, 60 километрге созылатын Маңырақ аумағында оның, тек бір жұбы ғана 
болды. Бірақ келешекте бізде өте сирек кездесетін жыртқыш көбейер деген үміт бар, 
Тарбағатайға зоологиялық қаумалдың қажеттігі дәлелденеді. Бұл қыран бекер осылай 
аталған жоқ: негізінен бауырымен жорғалаушылар, әсіресе жыландар, кесірткелер, ұсақ 
кеміргіштермен қоректенеді, негізінен – жылан жейді. Ол таулардың орталық бөлігінде 

Жаманбай сайы Сұңғыла - арам шөп
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бентанит саз өндірілетін кеніш жаққа ұя салады. Қазақстанның Шығысындағы 
жартастардың арасынан, бұл Қызыл кітапқа енгізілген тамаша құстардың екінші жұбы 
және табылған. Екінші жұбы Шердіаяқ орманшылығында (Нарым жотасы, Оңтүстік 
Алтай) Қайыңды өзенінен, Қайнар кенті маңынан табылды.

САЯХАТШЫНЫң  КӨңІЛ-КҮйІ 

Жаз ортасында тау жотасына көтеріліп, түсу қиын. Аптап ыстық пен тымырсық ауа 
тас болып, еңсені  басады, жаздың екінші жартысынан бастап, айналаға тыныштық ор-
найды. Тау шөптері аппақ болып күйіп кеткен, аңғары да күйген. Аттаған сайын етіктің 
астындағы құрғақ шөп оп-оңай сынып, желмен шаң-тозаңдай ұшып кетеді. Бірақ ең ба-
стысы, тау ішіндегі сусыздық шаршатады. Сондықтан, алғаш көргенде Маңырақтың 
жабайылығы мен құпиясына масаттану тез басылады. Бірінші әсерді бір-біріне ұқсас та-
усылмайтын беткейлерден шаршау алмастырады. Алыстан тау өзіне тартып шақырғанмен, 
ондағы тіршіліксіз сусыз шөл, оны басып, барлық қызғушылық жайына қалады. Жусанды 
ащы дәм аузыңнан кетпей, тамағың құрғайды. Бұл кезде жартас түбіндегі көлеңке де 
құтқармайды. Белуарға дейін шешініп, салқын тасқа арқаңмен жабысып тұрып, салқындап 
алуға тура келеді. Осындай Өзбекстанның оңтүстігіндегі, Қарақалпақстанның Гиссар 
жотасындағы, Байсынтау мен Сұлтан -Уездаг тауындағы құрғақ таулар есте қалды. Күн 
аямайды: тастар қызып тұр, өлі тыныштық желкеңнен басады. Тек көк және қызылқанатты, 
ашық жасыл жегі – ыстық жылғада шырылдасады. Кенеттен жек-жек-жек-ить дегенге 
ұқсас үн шығаратын тас шымшық пайда болады. Немесе, күтпеген барлық тыныштықты 
оянып кеткен суырдың шақылдаған ысқырығы бұзады. Алыс көкжиекте айнала ұшып 
жүрген шауқарғаның дауысы жағымды. Мұнда қозысымен арқарды кездестіру қуантады. 
Биіктен төнген жартастың көлеңкесінде күн мен ыстықтан шаршаған қыран бүркіт, дала 
бүркіттері мен қорым қыраны, сондай-ақ, ірі және ұсақ сұңқарлар сағаттап дамылдап 
отырады. 

Кейде аптап ыстықта ақ қоянды, құрды немесе тіпті, өзен маңында жабайы шошқаны 
жатқан жерінен тұрғызасың. Жотаның  табиғатымен енді танысқан жылдары жабайы 
шошқалар Ақжар ауданы орталығынан алыс емес жотаның батыс бөлігінде, Жаманбай 

Ұядағы жыланшы қыран Жыланшы қыранның балапаны
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шатқалында жүретін. Әрине, қабандар Зайсан көлі жақтан анығында, Шорға өзені жақтан 
өтетін. 

Маңырақтың ең биік тауы – Шорбас – «шор», «сор», дегенді білдіреді. Сорбас. 
Сортаң тау. Таудың басы сортаңға ұқсаған ақшыл. Бәлкім шілде жазықта әлі ыстық 
болса да, таудың басына бірінші болып қар түсетіндіктен солай аталған болуы мүмкін. 
Көктемде оның басындағы қар, ең соңынан ериді. Осы шыңға тау ұларын – қарабауыр 
гималай ұларды көремін бе деп шыққан едім. Алайда, бірнеше іздеп барғанмен, 
аңшылардың ұларды көрдік дегендері расталмады. Дегенмен ұшып келуі мүмкін. Өйткені, 
Сауыр тауы жақын. Және оған қолайлы жерлер көп. Түтінсіз от шықпайды. Жергілікті 
тұрғындардың айтқаны рас болып шыққаны керек, бірақ жылдар қауесетті әзірге растаған 
жоқ.

ХАНГАй БАЛШЫҒЫ НЕМЕСЕ «АЛАУЛАҒАН 

АДЫРЛАР» 

Бүкіл Зайсан ойпатында, оны таудан бөлектейтін, етегінде миллиондаған жыл бұрын 
түрлі-түсті қызыл сүргіш түсті, жирен, ашық, жасыл қабаттары бар ақ мөлдір, жирен-
сары, ашық түсті, ақ түсті, жасыл қабаттары бар балшық шөгіп қалған. «...Тек батыс 

Тайжүзген өзенінің сайдан шығар тұсы
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бөлігінде, Зайсан көліне жақын, Ертіс және Урунгу арасында жазықтық сипаты жақсы. 
Сауыр жағынан жазық сілемінде әсіресе, қызыл және сары түсті Хангай сазы, тегіс да-
ланы шайғанның нәтижесінде, кей жерлерді тұтас жабады» (Н.М.  Пржевальский, 1883).

Зайсан маңында, солтүстікте Қиын Керіші, Жарлар, Ашу Тасы сияқты жерлерде 
желге мүжіліп, уақыт өте осы саздың фрагменттері ашық аспан астында  ашылып қалды. 
Бір қызығы, түрлі-түсті сазды көргенде еш қуану сезімі пайда болмайды. Неге? Керісінше 
сол жерге келгенде, көңілің құлазиды. Тіршілік болмаған соң ба, әлде бір түсініксіз сезім 
болады. Өлі балшықтан баяғы өткен заманның бөтен, жұмбақ иісі шығатындай.

Ал саз балшық – ғажайып, кей жерлерде ертегідегідей: кішігірім ақ шыңды сай, 
жыра алқаптары мен үстірті, қызыл және қоңыр саңылаулары бар тау жүйесінің ауқымы 
ойыншық сияқты.  Жылға, жыра үстімен саңылаулардан секіріп өткенде су мен желдің 
күшінен қалай мүжіліп, өңделгенін көріп таң қаласың. Осы жер Марс ландшафтысына 
қатты ұқсайды. Бағзы заманда осы жерде ежелгі өзеннің суы толқып, осы шөгінділер 
жиналып жатты дегенді елестете алмайсың. Адам пайда болғанша бұл жерде бай өсімдік 
әлемі болды. 

Үзілген шынжырдай бұрынғы су бассейніндегі саз жолақ, Маңырақтың солтүстік 
бөлігінде толқынды жоталы ландшафт құрайды. Әрине, су айдынының деңгейі белгілі бір 
өзгерістерге ұшыраған. Енді Тайжүзген немесе Сарғымас өзенінің түрлі-түсті дәлізіне 
кірген сәттен саз шөккен уақытта өсімдіктер немесе жануарлар болды ма деген сұрақ 
туындайды? Академик В.А. Обручевтің Кяхтыдан Құлжаға дейін кітабында осы саздың 
шығу тегі туралы ғалым былай деп жазады: «Шығыс Моңғолияның қазандығында 
мүйізтұмсықтың тісі табылуы Орталық Азия шұңқырларын толтырған жыныстар Ханх-
хай (немесе Хан-гай. – Авт.) теңізінің шөгінділері емес, жер үсті немесе көл жинақтары 
болып табылады. Ханх-хай теңізі деген  мүлдем болмаған, және қазірдің өзінде 
айтарлықтай көп көмір қабаттары құрамындағы ежелгі  шөгінділер теңіздікі емес, көл 
және жер үстінікі».

Танымал ғалымның көл ландшафтары жағдайында шөгінді жыныстарға қатысты 
қорытындысы осындай.

Дала қыранының ұясы және қыран
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Өткен миллиондаған жыл бойы шөгіп қалған балшық ашық қабаттарға тығыздалды, 
енді түрлі-түсті суреттер сияқты алыста қалған өткен шақ туралы айтады. Жар арасындағы 
беткейлерде гипс немесе кварц  тастарынан жуылған хрусталь жарықшақтар жылтырап 
көрінеді. Бірақ бұрынғы өмірдің белгілері кездеспейді. Қазір де ала жоталардың түрлі-
түсті  беткейлерінде баобабқа ұқсас ергежейлі тас бүйеөргеннің (Anabasis Salsa); оларда 
алғашқы жаңбырға дейін түтікше болып оралған жапырақты қыналар, жусанның сабағының 
сынығын еске салады. 

Жануарлар әлемі мұнда өте кедей: түнімен байғыз мұнды үнмен өзара күңкілдеседі. 
Адам үркіткен сайын, түнімен ұйықтап демалған бір тесіктен ұшып шығып, төбешіктің 
басына барып қонады. Жақындап барсаң, жылдам аяғының ұшына тұрып, кенет оқ тиіп 

Мезозой дәуірі (б.д.дейін 165 млн.жыл)
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жараланғандай ақырын әртістердей құлайды, содан кенет «Пияу-пияу!..» деп айқайлап, 
секектеп барып, жақын маңдағы қуысқа сүңгіп кіріп кетеді. 

Маңырақ тауынан өте бағалы балшық, емдеу-профилактикалық және емдеу 
мақсатында қолданылатын – бентанит сазы, ағзадан ауыр металдардың тұздарын, 
радионуклидтерді шығаратын қасиеті бар және қалпына келтіру, қорғаныш функциялары 
үшін өте жақсы – сорбенттер өндіріледі.

Осы маңда қазылып алынатын цеолиттер қоры – жанартаулық туфтар (Қызыл-
адыр шатқалы) одан да жоғары адсорбирбенттік қасиеттері бар, өнеркәсіп пен ауыл 
шаруашылығында перспективалы. Циолиттер химиялық процесстерде молекулаларды 
таңдап жұтып алуға қабілетті, катализаторлар; топырақ құрылымын, оның өткізгіштік 
қасиетін жақсартады және табиғатта кең таралған кремний молекулаларын фосфорға 
өзгертуге қабілетті. Бұл минералдың басқа да көптеген пайдалы қасиеттері бар, сондықтан 
адамның түрлі шаруашылық қызметі үшін қолданылады.

Саздан демалып жатқан түлкіні, қарсақты, қасқырды үркітіп аласың, жартасты жар-
мен тасты орындармен өмірі тығыз байланысты құстарды жиі кездестіруге болады. Де-
мек сазды жарлар – олардың жақсы мекендеу орындары. Мысалы, сазда, әдетте жар-
тасты орындарда ұялайтын ала тас шымшық, түрлі шымшықтар, моңғол қараторғайы, 
мүйізді шымшықтар мен жартасты сұлылар ұя салатын болған.  

Бұл «алаулаған адырлар» деп аталтын жер геологиялық-палеонтологиялық және 
геоморфологиялық табиғат ескерткіштері болып, 1982 жылы жарияланады. Олардың 
көлемі үлкен емес – 2 гектар. Геологтардың тілімен айтсақ, түрлі-түсті балшық кайнозой 
дәуірінде жиналған. Бұған дейін, 230 миллион жыл бұрын мезозой дәуірінде жәндіктердің, 
жорғалаушылардың көптеген түрлері, оның ішінде «түрлі» – «заврлар» пайда болып; 
құстар және кейбір қарапайым сүтқоректілер дами бастаған. Су жағалауларында, аралда 
сол уақытта гинкговты мен саговникті  өсімдіктер болған. 

Мезозой кезеңінде бұл құрлықта ыстық тропикалық климат болды, жаңа, кайнозой 
кезеңінде тіпті айтарлықтай құрғақ болды. Бұл уақытта өз палеофлорасы дамыды – 
қазіргі климаттық жағдайлар олар үшін қолайлы оңтүстік ендіктерде кездесетін алып 
секвойя, батпақ кипарисі, шынар, аралия өсті. Сол кезде қылқан жапырақтылар – анепис 
және дебея сияқты алғашқы жабық тұқымдылар пайда болды. Климаттың өзгеруіне бай-
ланысты аренаға қазіргі заманғы өсімдіктер шығады: үлкен жапырақты ағаштар – шам-
шат, талшын, емен, қандағаш, жөке пайда болады. Бір кездері бұл жерде болған. Енді 
Маңырақ шетінде, бұл жерлерде цыған шатырлары сияқты шөп басқан түрлі-түсті  сазды 
жота, осы жерлерде томпиады. Олардың көктемде еріген су ағатын тар кескіндері мен 
өткелдерінде шөл бұталары, астық тұқымдастар, жусан, сораңдар өседі. Үстірт пен 
тегістелген шыңдарын айтылған түр, біртүрлі оғаш қыналар жауып жатыр. Саз мылқау: 
олар мола зираттарындай өз құпиясын ішіне бүгіп тығады.

ТАңҒАЖАйЫП оЛЖА

Жүздеген миллион жыл бұрын, осы жерлерде, біздің дәуірге дейінгі 65 миллион бұрын 
Мексикада Юкатан түбегіне, алып аспан денесі құлағандықтан болған, жаһандық апат сал-
дарынан қырылып қалған алып бауырымен жорғалаушылардың үстемдік еткені анықталған. 
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Бүгін көптеген ғылыми және ғылыми-танымал ақпарат көздерінен біз алып метеорит құлағанға 
дейінгі әлемді көз алдымызға елестете аламыз. 

Бұл ежелгі Жердегі ғажайып әлем: сансыз және әртүрлі алып динозаврлар ғаламшардың 
барлық құрлығында жүрді. Әлі күнге дейін ғалымдар неге олар аяқ астынан жойылып кетті 
деп бастарын қатырады. Неден өлген? Гипотезалар көп, бірақ бірыңғай, абсолютті қорытынды 
жоқ. Алайда, алыптардың өлу себебі туралы қазірдің өзінде жиі айтылатын бірыңғай гипоте-
за: ғарыштық фактор салдарынан, уақытша суытып, алып кесірткелер кейіннен қырылып 
қалды.  

«Динозаврлар дәуірі» мезозоя эрасы, Маңырақ баурайында бағзы заманғы өмірдің 
іздерін қалдырды. Өзімізге таныс Тайжүзген өзенінде, жотаның батыс шеттеріндегі алатүсті  
шөгінділерде, бұрынғы КСРО аумағында алғаш рет 1954 жылы динозавр жұмыртқалары 
табылды. Олжа, әрине, ғылыми әлемде сол уақытта сансация болды.

МАңЫРАҚ ТАУЫНЫң ТРАГЕДИЯСЫ

Тіпті өткен ғасырдың 80-ші жылдары басталғанға дейін Маңырақ тауында көптеген 
тас шілдер – кекіліктер өте көп болды. Кейбір шатқалдарында әсіресе күзде, жүздеген 
және одан да көп, өте әдемі құс кездесетін. Кейде осы шілдердің көптігі сондай, олар 
беткеймен жүздеп жүгіргенде беткейлердегі тастар тірілгендей көрінетін. Алайда, 1986-
87 жылдары қыс қатты және қарсыз болып, кекіліктер қатып қалды. Шатқалда тыныштық 
орнады, олардың құрқылдағандары естілмеді, «тастар тіріліп, қашпады».

1987 жылы осы жерге экспедиция жасалып, біз Оңтүстік Алтайдан әзер тірі жеткен 
құсты жібердік. Ол кезде мен Өскемен қаласында жас натуралистер станциясында 
жұмыс жасайтынмын, балалармен бірге кекілікті бақтық. Келесі көктемде өзенінің жоғарғы 
жағында Сары-Бұлақ басында біздің экспедиция тұрды, ол бір апта шамасында көрші 
шыңның  басына қонып, өз серіктерін шақырып, құрқылдап жүрді. Бірде-бір құс бұл 
тауда оған жауап қайтармады. Маңырақ оған өлі тыныштықпен жауап берді. Тек арада 
10-15 жыл өткенде, кейбір аңшылардың айтуынша, тауда кекіліктер қайта пайда бола 
бастады. Бұл табиғи нәрсе, өйткені көрші Сауыр жотасында және Тарбағатайда олар 
тұрақты мекендейді және мезгіл-мезгіл осы жаққа қоныс тебеді. Оларды Маңырақ тау-
ында қалпына келтіру үшін қанша жыл керек, келесі қатты қысқа дейін және шамасы, 
мұндай цикл – мұнда заңды құбылыс. Мұндай мезгіл-мезгіл қайталанатын жағдайды 
бірінші кезекте осы құстарды аулауға рұқсат беретін облыстық және аудандық аңшылар 
қоғамдары ескеруі тиіс.

ӨТКЕННІң СЫНЫҚТАРЫ

Климаттық өзгерістер және олардың табиғатта туындаған салдары тіпті бір ұрпақтың 
өмір сүру кезеңінен біз ойлағаннан да әлдеқайда серпінді болып шықты. Және барлық 
жерде анықтап, оймен қарасаң, өзіне бөтен экологиялық ортада, тірі сақталып қалған 
өсімдіктермен және жануарларды кездестіруге болады. Бұл дегеніміз, жергілікті және 
ғаламдық табиғи-климаттық жағдайдың күшімен бұл түрлер өздері үшін реликті ареалда, 
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экологиялық бөгде ортада қалған. Басқа сөзбен айтқанда, негізгі олардың ареалдарынан 
жүздеген және мыңдаған километр оқшауланды. Сондай-ақ, мұнда Маңырақта, терең 
саңылауда, биік жартастың көлеңкесінде, өзендерге жақын жерде, мың жыл бұрын 
неғұрлым салқын және ылғалды кезде болған өсімдіктер, әлі күнге дейін сақталған.

Бұл таулар бір кездері қылқан орманмен оған ілесіп өсетін шөптермен жабылған, 
олар біздің уақытта көрші Алтай немесе Сауырға тән. Орманның  климаттық жағдайлары 
құрғаған соң (Аридизация) шөптер жоғалып кетті және олардың тек кейбіреулері 
мыңжылдық өткен соң аман қалды, салқын да ылғалды жерлерге – терең шатқалдың 
көлеңкесінде, өзен бойында, биік таудың шыңына – тығылуға мәжбүр болды. Мұндай 
өсімдіктерге Маңырақта: алтай рауғашы, ырғай, шұбаршөп, папортниктің кейбір түрлері 
және басқа да реликті түрлер жатады.

АңЫЗҒА АйНАЛҒАН ТоЛАҒАй  

Жотаның батыс шекарасында Зайсан қазаншұңқыры Қалбының сол жағалауындағы 
жотаға ауысатын жерінде, шоқылармен, төбешіктермен Маңырақ етегіне жалғасатын орын 
бар. Ақжарға баратын шетте, Тайжүзген өзені қасында алыстан күмбезді тау Толағай 
көрінеді. XVIII ғасырдың Белгілі саяхатшысы Г.В. Потанин бұл таудың атауы қалмақша, 
«басы» дегенді білдіреді деп санайды. Осы тәрізді атауларды, – деп жазады зерттеуші- 
моңғолдар күмбезді шыңы бар атуларға береді. Бұл таудың атауы моңғолша болуы әбден 
мүмкін. Таң қалудың қажеті жоқ, өйткені Қазақстанның шығысында мұндай атаулары 
бар  жерлер де, өзендер мен таулар да көп.

Күмбез пішінді тау асқақ, Қиыр Шығыста Ключевский шоқысын еске салады. Оған 
етегі кең белдемше кигізіп қойған сияқты. Етегінде қатпарлы қабатты сайлары ұшар ба-
сынан төменге қарай бұталар өскен. 

Толағай – күмбез пішінді тау дегенді білдіреді. Алайда, тарихшылар түркі-моңғол 
тілдері шыққанша тау солай аталған деседі. Сондықтан, Толағай дегеннің мағынасы анық 
емес деп санайды. Біздің облыста екі тау солай аталды – Маңырақта және Қалбыда 
Көкпекті ауылының жанында.

Шоқының пайда болуы туралы аңыз бар, мағынасы былай: шоқыны Маңырақтан 
бөліп алып, батыр оны Ертістің ағысын тоқтатайын деп әкеле жатады, бірақ қолынан 
түсіріп алады.  

Қалбы Алтайдың етегіндегі осы аттас тауды суреттегенде аңыздың көркемдік мәні 
ерекше ашылады. Сондықтан, Қалбы туралы тарауда Толағайға байланысты басқа аңыз 
келтіріледі. 

Маңырақ тауының тік жартасты беткейінде моңғол-сібір бағытына жан жағынан жел 
соғатын жерінде жыртқыш құстар – сұңқарлар, қырандар, қорым қыраны ұя салады. Ол 
өте ыңғайлы, өйткені одан төменде жыртқыш құстардың азығы болып табылатын  әртүрлі 
қосаяқтар, саршұнақтар сияқты ұсақ және орташа көлемдегі тышқан тәрізді сүтқоректілер 
көп мекендейтін алқап жақсы көрінеді. Сондықтан, таулардың шыңы үстінен жиі, 
бүркіттер, қызғыштар ауаны кескілеп ұшады. Толағай үстіндегі жыртқыш құс тауға одан 
бетер көрік береді. 
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Бұған дейін Маңырақ тауында арқарлар көп болды. Күз басталысымен және алғашқы 
қармен арқарлар тауды асып, ауып кетеді, аздаған бөлігі қыстап қалады. Осы жануарлардың 
етін жақсы көретін жергілікті браконьерлер олардың бұл ерекшелігін жақсы біледі. Арқар 
ауатын кезде олардың қыстап қалатын орнын қасқырлар да біледі. Айтпақшы, осы 
өлкеде жабайы тұяқтылар – арқар, елік, қабан, сондай-ақ, суыр және үй малы көп 
болғанда – қасқыр да өте көп болды. Бұл бұрын Қазақстанның шығысындағы нағыз 
қасқырлы өлке болды. Осы өлкеде қасқырларды ит қосып аулаған кездер көп болды.  

Толағай тауы арқылы ауып көшуі иір мүйіздері бар арқардың түйсігінде сақталып 
қалған, олар өздерінің арғы тектеріндей күзде осы жерге міндетті түрде келеді. Тыйым 
салынып, қылмыстық іс қозғалатынына, арқардың Қызыл кітапта енгендігіне қарамастан, 
олар жануарлардың етін жақсы көретін екі аяқтылардың құрбанына айналды. 

Енді осы, сусыма тас шөгінділерінің ізі қалған, жыралы, сайлы, үшкірбасты тауда 
арқар өте аз. Міне, осы сирек кездесетін жануарлар мен ірі қанатты жыртқыштардың 
басы қосылған  алапта, жойылып бара жатқан жануарларды сақтау үшін, Тарбағатай 
мемлекеттік қорықшасының аумағына қосу керек немесе ең болмағанда Толағайда 
маусымдық қорық жасау керек.

СИРЕК ЖАНУАР  

Бұл қызықты және сирек аң туралы жоғарыда айттық, бірақ оның табылуын егжей-
тегжейлі айту қажет деп санаймын. 1938 жылы бүкіл зоологиялық әлемге, Африканың 
экваториальды ормандарында белгісіз тұяқты – сырт пішіні керікке ұқсас, қысқа мойын-
ды керік табылды деген сенсациялық хабар тарады. Қысқа мойынды керік – кіруі қиын 
ну жунглиде, адам көзіне көрінбей өмір сүреді. Сол себепті, ол көптеген зоолог-
зерттеушілердің көзіне түспеді. Айта кетейін, сол жылдары планетада жаңа түр табу – 
үлкен олжа, зоологиялық ғылымда табыс болып саналатын. Бірақ қысқа мойынды керік 
жаңа түрдің өкілі болды! Және сол жылы қазақстандық Бетпақдала шөлінде, біздің 
ғалым-зоолог В.А. Селевин тек жаңа түр емес, жаңа тұқымды тапты. Тышқанға қатты 
ұқсайтын аң – селевиния, немесе жалман. Оның биологиясы басқа көптеген кеміргіштер 
мен жәндік жейтін сүтқоректілерден басқа болып шықты. Және айта кету керек, әлі күнге 
дейін бұл аңның биологиясы толық зерттелген жоқ.

Кейінірек, 1980-ші жылдары біздің облыста – Маңырақтың солтүстік баурайында, 
аңның осы түрінен қалған жалғыз данасы ұсталды. Селевиния, сирек түр ретінде 
Халықаралық Қызыл кітапқа енген. Қорғалады!

ЖАРТАСТЫ ҚоНЫС АУДАРУШЫ  

Еуразиядағы барлық белгілі торғайлар оннан астам түрге біріктіріледі, негізінен 
Палеарктиканың оңтүстік бөлігінде – Тынық мұхитынан Атлант мұхитына дейін таралған. 
Бізде қалалар мен ауылдарда олардың екі – үй және далалық түрі мекендейді. Бірақ 
тас торғай да кездеседі. Ол сондай-ақ, Кавказдан оңтүстік-шығыс Забайкальяға дейін 
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кеңінен таралған. Алайда, осы таудың барлық оңтүстік белдеуінің бойында Тарбағатай 
жотасы және Оңтүстік-Батыс Алтай арасында таралу аумағы үзіледі. 

Тас шымшықтың түрінде сұр бояу көбірек, тамақ тұсы мен құйрығының ұшында 
ашық сары дақ жақсы көрінеді. Бұл шымшықтың қызықты өмірі тек шөлейтпен байла-
нысты, кей жерлерде – сазды жарда, бірақ ең бастысы – жартастада жүреді, сондықтан 
тас деп аталады.

Өткен ғасырдың 60-70-ші жылдары құстарды бақылағанда, шымшықтың осы түрі 
Сауыр немесе Тарбағатай тауларында кездеспеді. Міне, ол күтпеген жерден Маңырақ 
тауының жартасты тауларында пайда болды. Әсіресе, оның қоныстары 1990-шы 
жылдардың басында жотаның оңтүстік жағындағы шағын Сарыбұлақ өзенімен ағып 
өтетін тығыз жартасты саңылауда үлкен, ірі бұтақтармен таяқтардан тоқылған орталық 
азиялық ақсарының ұялары болды. Торғайлар осы жыртқыштың үлкен ұясының астына 
өздерінікін салды. Содан кейін, тіпті 2000 жылға дейін, торғай бүкіл жотада дерлік та-
рады, дегенмен жаңа мыңжылдықтың басында олар жоғалып кетті (?!). Құстардың 
бұлай қоныстануын лүпілді деп атайды: жануарлар өз ареалдарының  тарихи шекарасы-
нан өтіп, жаңа аумаққа ауысады, бірақ содан кейін, қандай да бір себептермен бұрынғы 
мекеніне қайтып кетеді, шамасы, ондаған немесе жүздеген жыл нақты уақыт аралығында 
солай қайталанады.

КЕРЕМЕТ КЕЗДЕСУ! 

Елестету қиын, сену тіпті мүмкін емес... Құрғақ, аптап ыстықта, әбден қызған тауда, 
шағын тік жағалаулары бар өзенде сушылқараның ұясы пайда болғанда, осылай таң 
қалдық. Тау шыңынан бастау ала-
тын мұзды суы бар, қатал жартас 
пен орман арасынан күркіреп 
ағатын өзенмен байланысты атақты 
құс. Ол ең қатты аязда «қайнаған 
суға» қорықпай сүңгитін құс.

Сушылқара – ең қатал қыстан 
қорықпайтын ұсақ құстардан 
жалғыз құс, шытынаған аяздарда 
ештеңе болмағандай мұз жиегінде, 
бұрқыраған ойықтарда, аяз қысқан 
ашудың өзі оны қорғайтындай, 
мұздақтар суды сүмелек қылып 
қатырғанда, шырылдап әнін айтып 
жүре береді. Міне, мұнда Маңырақ 
ыстығының нағыз «пешінде»! Факт сондай маңызды емес болып көрінгенмен, өте 
айтарлықтай таңқаларлық, жотаға кейбір «экзотикалық» түр береді.

Кәдімгі сушылқара
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«ТАРИХИ» ӘДЕТ  

Табиғаттың өмірінде көптеген мысалдар бар, кейбір жануарлар, әсіресе құстар өзінің 
тарихи орындарына ынтықтықтарын сақтайды. Құстарға қайда ұшқың келсе, сонда ұша 
беруге болады дейсің ғой, жоқ – олар өз ата-тектері мекендеген жерді ғана таңдайды. 
Мысал үшін, бірқазандарды алайық. Бұл тамаша құс қажетті су айдынына келу үшін 
Қазақстан жерінің шөлейт аумақтары үстінен мүлдем қажетсіз бұрылыстар жасай оты-
рып, ұшу жолын ұзарта ұшып жетеді. Әдеттегі логика бойынша олар мұны жолын 
қысқарту үшін жасамайды, олар жер картасы басқа, бедері де басқа болған шөлейтті 
жерде, өзен-көлдер болған кездегі өздеріне дейінгілер қалаған жолмен ұшады. Ұрпақтан-
ұрпаққа беріліп, жүз, мың жыл бұрын болған жолдармен ұша береді. Бұл жұмбақ мінез-
құлықтың себебі өте қарапайым: бірқазандар  маусымдық қоныс аудару кезінде, бір 
кездері болған Үзбой өзені тарихи арнасының бойымен ұшады. Өзен көптеген ғасыр 
бұрын құрғап кеткен, ал бірқазандар өздеріне үлкендері көрсеткен жолмен, өзгерістерді 
білмей ұшады. Сондай-ақ, кәдімгі қаздарға генетикалық жақын кейбір қарашақаздар со-
лай ұшады. Миллиондаған жыл бұрын олардың ата-аналары Солтүстік Мұзды мұхит 
арқылы таулы тізбектердегі біздің дәуірімізде, мұхит түбінде қалған, орыс ғалымы 
М.В. Ломоносов атымен аталған жотаны бойлай ұшты. Жота көптеген мың жыл бұрын 
полярлық су астында қалды, ал қаздар Канада жағалауларына қарай Арктиканы кесіп 
өтіп, бір кездері шығып тұрған қазір көрінбейтін құрлықтың шыңдары үстімен ұшуын 
жалғастырып келеді.   

Бізде, Маңырақтан ағып шығатын Еспе өзенінің иірімінде, ғалым-орнитолог В.А. Хах-
лов 1910 жылғы мамырдың бірінші онкүндігінде Қазақстанның сусыз шөліне жиналған 
балшықшыларының – оның ішінде, азиялық балшықшы – тасымалдаушының шоғырын 
бақылады. Айтпақшы, бұл балшықшы кейінірек Солтүстік Зайсан маңы мен Зайсан 
жағалауларының мүлдем сусыз жерлерінде ұя салғанын анықтады. Олардың неке жасау-
лары керемет, құстар ішіндегі әдемісі. А. Хахлов көрсеткен жерден шамамен 100 жылдан 
соң, сол өзеннен мамыр айының бірі күні азия балшықшыларын кездестірдім. Зайсан 
ойпатының алып кеңістіктері арасында. Сол баяғыдай олар географиялық орындарын, 
мерзімдерін өзгертпеген; өздерінің ата-бабалары сияқты ұшып келу кезінде сол жерге 
тоқтап, тынығып, қоректенеді, сөйтіп әрі қарай алыс қыстаулардан – Арабия, Алдыңғы 
Азия және солтүстік Африка жағалауына ұшады. Көптеген жануарлардың консерватизмі 
таңқалдырады: меніңше, уақыт деген олар үшін емес, олар оған бағынышты емес.

МАңЫРАҚТЫң БИоГЕоГРАФИЯЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Еуразия континентінің орталығында бірегей географиялық орналасқан Маңырақ 
көршілес алып Сауыр, Тарбағатай және Алтай тауларымен астасып, шөл, дала, жартасты 
таулар және тіпті ормандарға әртүрлі жануарлардың түрлерінің, су маңын мекендейтін 
биотоптардың бай құрамына ие болады. Оның фаунасының зоогеографиялық құрамын 
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талдау, осы жерді мекендейтін құстардың мысалында, тек тау жүйелерімен байланысты-
рушы мойнақ ретінде ғана емес, дербес биогеографиялық жота деп санауға құқық береді. 
Аталған тау жүйесі тағдырындағы бала сияқты олардың тозған нұсқадағы жануарлар мен 
өсімдіктер әлемі оған мұраға қалды. Сонымен Сауыр, Тарбағатай және Алтай флорасы 
мен фаунасының өкілдерінен басқа, оңтүстік-батысқа қарай орналасқан Тянь-Шань тау-
ларынан бастап  таралған түрлер осында мекендейді.

Маңырақтың табиғи-тарихи тағдырына жарық түсіретін ерекше биогеографиялық 
бетінің индикаторы орнитофаунаға тоқталайық. Құстар класы көбелектер сияқты зоогео-
графияда жер шарындағы алыс әртүрлі аумақтың георграфиялық ежелгі байланысының 
– үздік көрсеткіші. Географиялық кедергі дегенді білмейтін құстар әсіресе, ғаламшарда 
жануарлардың қалай таралғанына байланысты зоогеографиялық шешімдерді жіктеудің 
үлгісі ретінде пайдаланылады.

Талдау қорытындысы көрсеткендей, Маңырақ – осы мағынада, флора мен фаунаға 
өте бай, тек өзіне тән және басқа шектес аумақтардан ерекше, дербес жота болып шықты. 
Оның тауларында бөгде, Сауыр және Тарбағатай және Зайсан маңы шөлейтті жазығына 
тән жануарлардың түрлері мекендейді екен. Мысалы, құстардан қарабасты құрқылтай, 
тас шымшық, көк тас шымшық, дәуір шілі, дуадақ; аңдардан – селевиния, ақ қоян; бірақ 
сонымен бірге сол уақытта – марал және бұғы жоқ; тоқал бұғы да жоқ, тау-тайгалық 
орман және альпі белдеуіне тән аю, сібір ешкісі сияқты басқа да сүтқоректілер бар. 
Маңырақта кейбір өсімдіктер мен жануарлардың болмауы, көрші тау жүйелерінде бар 
екендігін көрсетеді, бұл географиялық, бірақ экологиялық жағдайлардағы зоогеографиялық 
даралығын  айқындайды. 

Сонымен қатар мұнда осындай аралық тау аумағында болатын кейбір құстардың 
болмауы, аталған айырмашылықты көрсететін маңызды көрсеткіш. Мұнда, мысалы, ұлар, 
ақ шіл, сақалтай, құзғын, арша жасымығы және арша ементұмсығы, бізтұмсық шөже; 
басқа да құстардың көптеген түрлері жоқ, дегенмен олардың өмір сүру жағдайлары 
оларға әбден қолайлы. Бұл құстардың құрамындағы айырмашылықтарда  оның тұлғасы 
көрінеді.

Жотада біздің, шамамен миллион жыл бұрын басталған кезеңде, ылғалды және 
суық Маңырақ тауының  климаты жағдайында қазіргі заманғы тайгалық Алтай флора-
сына тән өсімдіктер өседі. Ғасырдан ғасырға климат құрғау жағына қарай өзгеріп отыр-
ды: орман және олармен ілеспе өсімдік қоғамдастығы шегінді. Маңырақ, бүгін құрғап, 
күнге қызған жартастары қарайып кеткен далалыққа айналды. Бұрынғы кездегі қоңыр 
салқындығын ұсақ өзендер маңында ғана сақтап қалды. Көлеңкеде және терең 
саңылауларда қалған бұрын қылқанжапырақты орман өскен ылғалды  жерлермен шағын 
алаңдарда ағады. Сібір қарағайлары, шыршалары, жапырақты  орман және оған ілеспе 
түрлі шөптер «ғылыми аңызға» айналды. Біздің дәуірімізде бұл жерде олардың 
кейбіреулері 2 000 метр теңіз деңгейінен жоғары жерде қолайлы жағдайларды тауып, 
бейімделіп, аман қалды. «Биік таулықтарға», тау-орман түрлеріне: Сауыр және Алтай 
шыңынан келген мүк, еңлікгүл, жалаңсабақ қызылтаңдай және көптеген астық тұқымдастар 
және гүлдер жатады. Ұсақ жапырақты спирея, қырықбуын қылша, түрлі жусандар, па-
триния, таспашөп, кекіре, ақ сасыр және басқа да құрғақшылыққа, аязға және желге 
бейімделмеген өсімдіктер күн радиациясы әсерінен әбден мүжілген оңтүстік беткейлерге 
тән.
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Маңырақ таулары бұрын тұяқты жануарларға – арқар, жабайы қабанды аулауымен 
аты шықты, бүкіл жотада сұр суырлардың індері толып жататын. Аңның саны осы тауда 
өткен ғасырдың 80-ші жылдары ондаған мыңға жетті. Тау етегінде және көтеріңкі 
үстіртте жайылып жүретін дуадақ, жеке дуадақ, безгелдек, қара бауыр бұлдырық, 
қылқұйрық бұлдырық – барлығы енді Қызыл кітапқа енгізілген. Кекілік, құр, шілдерді 
аулау кәсіпшілігі соңғы орында емес. Ең басты байлығы – оның бірегейлігі, қанатты 
жыртқыштардың молдығы тек Қызыл кітаппен бекітіледі. Мысалы, осында ірі сұңқарлар, 
ителгі мен лашын, сұңқар-шахин, кәдімгі және дала күйкентайы, қыран – бүркіт, қарақұс, 
дала және жыланжегіш қыран  ұялайды. Құладындар – дала және шалғынды, ақсарылар 
– қорымдық және орталық азиялық сирек кездеседі. Соңғысын әдебиетте түкті аяқты 
деген атпен кездестіруге болады. Құзғындар мен тазқара сирек ұшып келетін болды. 
Соңғысының қанаты жайғанда 2 метрден асады. Түнгі жыртқыштардан: үкі, құлақты 
және батпақты үкі, үй жарқанаты барлық жерде сиреп кетті.

Ірі сүт қоректілерден мұнда Оңтүстік Азия таулы ландшафтардың орталық фигура-
сы – жойылып бара жатқан арқар мекендейді. Алайда, соңғы жиырма жылдықта оның 
таудағы саны зоологиялық қорық құрудың арқасында көбейді. Оның популяциясы жүз 
басқа жетеді деген үміт бар. Жергілікті аңшылардың мәліметтер бойынша, жоғарыда 
айтып өткендей, таудың ең биік шыңы Шорбасқа Сауыр жақтан келген барыс – 
тұяқтылардың «маманы» және суырлардан да бас тартпайды. Осы ауданға аңшылардың 
айтуынша, гималайлық немесе қарабауыр ұларлар көрші Тарбағатай немесе Сауырдан 
болуы  мүмкін, ұшып келген. Жануарлар әлемінде біздің уақытта келіп, кету деген болып 
тұрады.

Тау өзендерінде, ағысы қатты жерлерде кішкентай жәндікпен қоректенетін жерте-
серлер кездеседі, олардың өмірі су биотоптарымен байланысты. Соңғы онжылдықта 
аталған жануарлар санының күрт төмендеуі анық байқалды, әсіресе, браконьерлер ғана 
емес, мемлекеттік дайындау ұйымдары аң аулауды тиімсіз өткізіп, суырды аяусыз қырып 
тастады. Маңырақта жабайы шошқа (ол әлі сақталған) мен елікке жойылу қаупі төнді. 
Биологиялық әртүрліліктің азуына, ондаған жылдар бойы барлық жерде мал жаятын 
шопандар жаз бойы аңшылықпе айналысады; сондай-ақ, суырға қақпан, тор құрады. 
Олардың қараусыз жүрген иттері де жануарларды аулап, зиян келтіреді. Барлығы, әрине, 
осы таудағы тіршіліктің азуына ықпал етті. Сондықтан, Маңырақтың жансызданған тау-
ларын мекендеушілердің тағыдырына алаңдаған дабыл дауысы жыл өткен сайын қатты 
қағылып жатыр. Бұның барлығы, автордың Тарбағатай мемлекеттік зоологиялық 
қорықшасының шекарасын Маңырақ тауларына ауыстыруды ұйымдастыруына итермеледі.

ТАРБАҒАТАй ЗооЛоГИЯЛЫҚ ҚАУМАЛЫ

Жирен шөлді жазық арасында – оңтүстік пен солтүстігінде, Маңырақ керуеннен 
қалып қойған түйедей жалғыз шошайып тұр. Бұл аумаққа бұрын белгілі ғалымдар: А. 
Брем, Н.М. Пржевальский, В.А. Хахлов және басқа да жаратылыс зерттеушілердің 
барғандығы айтылды. Тұтастай алғанда, омыртқалы жотаның фаунасы соңғы уақытқа 
дейін зерттелмей қалды. «Жартасты, сирек бұта жамылғысы шатқал мен сайға жинақталған, 
бетеге және ішінара аласа тобылғы өскен Маңырақ, өзінің тіршіліксіз кейпімен мұңға 
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бөлейді. Әрине мұндай жағдайда өмірдің әртүрлілігі мүмкін емес», – деп жазды 
В.А. Хахлов. Тек автордың күшімен өткен ғасырдың 80-шы жылдарының ортасында 
және кейінірек, орнитолог Н.Н. Березовиковтың қатысуымен жота және оған іргелес 
шегінде қорықшадағы құстардың негізгі түрлік құрамы анықталды. Нәтижесінде, 
Тарбағатай мемлекеттік зоологиялық қаумалы қамтитын аумақта және Қандысу өзенінің 
жайылмасында 140-тан астам құс түрлерінің мекендейтіндігі белгілі болды.

Сонымен осы ендікке тән қарапайым шөл шымшығынан, бәбісектен басқа 
Қазақстанның шығысында «оңтүстіктіктер» – қызылқанат жасымық, монғол қараторғайы, 
жартасты көгершін, түркістан суықторғайы өте сирек болса да кездеседі. Африка және 
оңтүстік Азия бөліктерінің тумалары – тас шымшық, көк тас және шұбар тас барылдақ 
торғай және басқа да Оңтүстік Еуразия бөліктеріне таралған көптеген түрлері, біздің көз 
алдымызда соңғы жиырма жылдықта келді. Қоныстану процестерінен басқа, бұл жерде 
өткен ғасырдың 80-ші жылдары Қандысу өзеніндегі шырғанақ тоғайына жетісулық 
қырғауылдар жіберілді. Олар мұнда жерсініп  кетеді деген сенім бар. 

1982 жылы Шығыс Қазақстан мемлекеттік аңшылық инспекциысының қолдауымен 
автор Зайсанға барып құятын Базарка өзенінің төменгі жайылмасы мен өзеннің екі 
жағындағы жартылай шөлдің бөлігін қамтитын Тарбағатай қорықшасын қайта құруға 

ҚарақұсЖек
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кірісті. Бұрынғы зоологиялық қаумал 
онда негізінен Базарка шағын шөлді 
өзенінің төменгі сағасын мекендейтін, 
көптеген жабайы қабан, елік және 
басқа да кәсіпшілік түрлерді сақтауды 
көздеді. Алайда, қаумал құрылса да, 
аталған түрлер көп ұзамай жойылып 
кетті. Бірқатар сирек кездесетін және 
жойылып бара жатқан түрлер бар, 
оның құнды генетикалық зоокешені 
бұл аумақтан көрші Маңырақ тауына 
ауысып кеткендіктен, қайта ұйым-
дастыру идеясы пайда болған еді. 

1985 жылы қайта дайындау 
негізінде мұнда Тарбағатай мемле-
кеттік зоологиялық қаумалы құрылды. 
Оның шекарасына Қандысу өзені 
жайылмасын қоса алғанда, Шілікті 
жазығының бөлігі енді. Бұл сағада 
оның әртүрлі тал, мойыл, ырғай, 
итмұрын, шырғанақтары, тоғай ара-
сында шырынды шалғындар және 
биік шөпті әртүрлі шөпті-баттауықты 
тоғайлары тау-дала қорықша 
құрамындағы биоалуантүрлілікті арт-
тырды. Өзенде оқта-текте барыл-
дауық үйрек, ысылдақ шүрегей, от 
үйрек, өзен шағаласы және көптеген 

ағашты-бұталы тоғай және батпақты-шалғынды формациямен байланысты құстардың 
түрлері кездеседі.

Мысалы, Қандысу өзенінің шабындығынан Қазақстанда алғаш рет дала 
жадырығының ұясын таптым, оның таралу аймағы Шығыс Азия ендіктерінде. 
Тоғайларда Еуропадан шыққан сұр шіл, бақша шымшығы және сұр сандуғаш. 
Шығыс Азияның оңтүстік аудандарынан бастап, мұнда жасыл және үнді сарықасы 
қоныстаныпты; Шығыс Сібірден – әнші шегіртке, Азияның кішкентай аборигені 
– қарабасты құрқылтай соңғы онжылдықта тез таралған, шағын жәндік жегіш 
шымшықтың дауысы қатты.  

Оңтүстік Азия өзендерінің қарапайым тұрғыны – жалаңаш осман; сағасында 
– жасыл бақа, кәдімгі су жылан бар.

Қорықшаның  өсімдік жамылғысының құрамы өте алуан түрлі. Флоралық 
құрамы сипатына қарай жер бедерін, топырақтың құрамын, теңіз деңгейінен биіктігі 
мен ылғалдылық дәрежесін анықтайды. Негізінен, құрғақ-далалық жердегідей, 
мұнда әртүрлі шөпті қамтитын өсімдіктер басым болуымен әртүрлі- ақсеелу, бетеге, 
жусан сақталған. Оңтүстік баурайы қиыршық тасты, топырақ жамылғысы желмен 

Аталық Безгелдек
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оңай үрленіп кететін әлсіз. Соны-
мен қатар мұнда жауын-шашын өте 
аз түседі. Нәтижесінде барлық 
жерде петрофитті-ксерофит деп 
аталатын жамылғы басым, немесе 
ылғалды аз мөлшерде қажет ететін 
тасты-құрғақ даланың – таспа шөп, 
кекіре, жусан; жуса, тасжарған, 
қызғалдақтар және басқа да осын-
дай жерге бейімделген, күрт конти-
нентальды климат жағдайында 
жақсы өсетін өсімдіктер сақталған. 
Көлеңкелі сайлар мен жыраларда  
тікенекті борпылдақ итмұрын 
үстемдік құрады, сондай-ақ, ағашқа 
ұқсас спирея және бұта қараған жиі 
кездеседі. Өзендер, бұлақтардағы 
тоғайларды Резниченко қайыңы, 
мойыл, долана, ырғай, татар, зерек 
құрайды. Орман деген жоқ, тек 
Шорбас тауы маңындағы 
шатқалдарда көлеңкелі жыраларда 
көктеректің, қайыңның, мойылдың 
және басқа да аталған бұталардың 
тоғайы бар. Орман бұрышында 
ағаштарда құстар ұя салған. Құрғақ 
тасты беткейлер қоршауында ой-
патта, бұлақ басындағы ызасуда 
ылғал сүйгіш өсімдіктер көзге түседі: жалбыз, әртүрлі қияқтар, түймебас – тәжілі 
және тікенексіз, соңғысын жергілікті тұрғындар шұғынықпен жиі шатастырып, шөп 
қылып қайнатып ішеді, салдары белгісіз. 

Жоғарғы белдеуде, қыраттағы шөптер әртүрлі шөпті-шалғынды және далалық 
формациялық болып табылатын тамаша жайылым – жайлау орналасқан. Бұл арқар 
және Қазақстандағы ең ірі құс – салмағы бұрын осы өлкеде 18-21 келі болған 
дуадақтар жақсы көретін жер. Қазіргі уақытта оларға мұндай рекордтық салмақ 
жинауға мүмкіндік берілмейді, ол жасқа жетпейді де. 

Бір қызығы, бірақ факт: құрғақ, сусыз жырадан түнде жасыл бақаны кездестіруге 
болады. Күндіз ол үлкен тас астындағы інінде тығылып жатады. Жорғалаушылардың 
ішінен өрнекті қарашұбар абжылан, далалық улы сұржылан, баурайында секіргіш 
кесіртке – түрлі-түсті кесірттер кездеседі. Тайжүзген өзені аумағында өткен 
ғасырдың 50-ші жылдары алғаш рет таралу аймағы негізінен, Оңтүстік-Шығыс 
Азия және Моңғолия орналасқан жолақты абжылан ұсталды.

Сүтқоректілерден – ең көп отарлық қоныс құрайтын сұр суыр қалыпты. Тау 
етегінде орташа саршұнақ жүреді. Тау жотасында ақ қоян мен моңғол қоянының 

Аналық Безгелдек
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тамаша дуэтін жолықтыруға болады. Түлкі мен қарсақ, қасқыр, борсық, хорь, ақ 
қалақ, ақкіс... жалпы алғанда, бұл жерде әртүрлі сүтқоректілердің 40-тан астам 
түрлері мекендейд.

МАЗАСЫЗ ТоЛҚУЛАРДЫң  ТҮСІ

Қазақстанның және Халықаралық табиғатты қорғау Одағының Қызыл кітабына 
енгізілген жануарлардан осында бірнеше бауырымен жорғалаушылар мекендейді.

Жолақ қарашұбар жылан Оңтүстік-Шығыс Азияның солтүстік бөлігінде, Зайсан 
қазан шұңқырының маңында және Батыс Алтайда көп таралған.

Құс:
Дуадақ бұрын көп болды, енді толығымен дерлік жойылды.
Сұлу дуадақ – ақселеулі тау етегінде сирек ұялайды. 
Безгелдек – Маңырақ баурайында жалғыз жұбы байқалды. Маусымдық ұшып келу 

кезінде ондаған дарағы келді, бұрын ондай болған жоқ. 
Қыран-сапсан – таулы жота бөлігінде сирек. Ұясы табылды.
Ителгі – жотаның тармақтарында сирек ұялайды.
Жылан жегіш қыран – өте сирек ұя салатын түр. Шамамен мұнда барлығы бір-екі 

жұп ұялайды.

Шұбарала әбжылан
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Бүркіт – өте сирек жотаның неғұрлым жоғары бөлігінде ұя салады.
Дала бүркіті – онға жуық жұп, осы жотаның солтүстік етегінде ұя салады.
Қорым бүркіті – тау құламасында, ірі бұтаның ұшында бір-екі жұбы ұялайды.
Тазқара – кейбір жылдары іргелес 

аумақтардан ұшып келеді. 1981 жылы 
Маңырақтың солтүстік баурайында бірден 
6 құсты көрген, ал келесі жылы оңтүстіктен 
Шілікті аңғарына шығатын тұста – 5 құс 
жүрді. Алайда тазқаралар біздің 
байқауымызша, мұнда ұя салмайды.

Үкі – жота бөктерінде үш-бес жұп ұя 
салды.

Сүтқоректілерден: селевиния – бір да-
насы Маңырақтың солтүстік шатқалынан ұсталды.

Арқар – жотаның таулы  бөлігінде болады әдетте. Саны, жалпы алғанда, 40-тан 
60-қа дейін көбейді.

Барыс – аңшылар мен ақсақалдардың мәліметтері бойынша Сауыр тауы жақтан 
кіреді. Өте сирек.

Сіз білеСіз бе:
Лашынның шүйіліп ұшқан кездегі 
жылдамдығы сағатына 350 км 
асады және ол дамылсыз 1600 км 
дейін ұша алады; күйкентай ша-
мамаен 1000 км ұшады, тұйғын 
600 км-ден артық ұша алады.

Жектер 
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ЖІБЕРІП АЛҒАН ПЕРСПЕКТИВА

Тарбағатай қорықшасының аумағы – дуадақ, безгелдек және қанатты жыртқыштар: 
сұңқарлар, қырандар, ақсары және кейбір сирек кездесетін сүтқоректілердің орталық 
азия түрлерін қалпына келтіруге тиімді. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесі бойынша, 
1982 жылы Пржевальский жылқыларын бұрынғы КСРО аумағында табиғи жағдайда 
жерсіндіру мақсаты тұрды. Жабайы жылқы мұнда ХІХ ғасырда болды. Сондықтан 
Мәскеуден келген Северцев атындағы экология және жануарлар морфологиясы 
Бүкілодақтық ғылыми-зерттеу институтының қызметкерлері, тарихи мәліметтерге сай 
осы жануар мекендеген деген бұрынғы Одақ территориясының барлығын зерттеді. 
Жалпы алғанда экспедиция 23 географиялық тармақты: шығысында Байкалды және 
батысында Маңырақты қоса алғанда Іле өзені аумағын тексереді. Қазақстан ғылым 
академиясының атынан, биология ғылымдарының докторы А.Ф. Ковшарь, жергілікті 
зоологтар – С.В. Стариков және автордың қатысуымен біздің республикамыздың 
аумағында зерттеулер жүргізді. Күтпеген нәтиже болды: барлық басқа да географиялық 
пункттерден Зайсан қазаншұңқырының солтүстік аумағы сияқты қаумалдың табиғи 
жағдайы құланды, киік пен қарақұйрықты жерсіндіруге неғұрлым қолайлы және өте 
перспективалы болды. Голландиядан келген ерлі-зайыптылар Я. және И. Боуман деген 
демеушілердің қаржылай қолдауымен, сондай-ақ, әлемге әйгілі Аскания-Нова қорығы 

Жас лашындар
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жылқының осы түрінен бірнешеуін беретін болып, жобаны қолдауға келісімі алынып, 
Пржевальский жылқыларын сақтайтын халықаралық деңгейдегі ұлттық парк құру 
мәселесі шешілді. Мәскеу зоологтарының өтінішімен «Көрегендік стратегиясы» туралы 
жазылған мақалам «Рудный Алтай» газетінде шықты. Ол Қазақстанның шығысында 
көптеген моральдық, этикалық және экономикалық тиімділігі зор халықаралық жоспар-
ды қолдау идеясына бағытталды. 

Алайда, ғылыми және экономикалық перспективасы, жалпы өңір үшін атап 
айтқанда, жергілікті халық үшін тиімді, халықаралық ғылыми ынтымақтастықтпен бірге 
экологиялық туризмді дамытатын бірегей облыстық әкімшілік органдары қолдамады. 
Күзет аумағына жергілікті халықтың жайылымдарының бөлігін бөліп беру қажеттігі 
қарсылықты тудырды. Бірақ Моңғол Халық Республикасы бұл тамаша мүмкіндікті 
жібермеді...

Қазіргі уақытта оларда мұндай ұлттық паркі құрылды, Пржевальский жылқысы 
және екі өркешті жабайы түйе қорғалады. Айта кету керек, осы резерваттың ғаламшардағы 
биоәртүрлілікті сақтау ісіндегі Моңғолияның халықаралық беделін өсіріп қана қоймай, 
бірақ өте айтарлықтай қаржылық пайда әкелді: жоба халықаралық ұйымдар арқылы 
субсидияланады. Пржевальский жылқысы мекендейтін ұлттық саябақта екі өркешті 
түйе және басқа да сирек кездесетін жануарларды көруге ғылыми қызметкерлер мен 
туристер әлемнің түкпір-түкпірінен келеді.

КҮНДІЗГІ ТҮН

Осы тарауды аяқтай келе, таудағы ашық түндер жайлы айтпай болмас; күнделігімдегі 
баяғы жазбаларыма үңілемін. Маңырақ тауындағы түндер – Орта Азия шөлдерінде 
болатындай таза және жарық, олар сиқырға толы және адамды баурайтын ерекшелігі 
бар.

Кеш батқанда, күн  кешкі тау етегіне құлағанда – соңғы сәулелері тарала сейілгенше, 
ақселеу шашақтарына жылжи түскенде, оның сұлтандары жібектей толқиды. Таудың 
ұшы бұл кезде ақ жалды биелерге қарсы шапқан табынға ұқсайды. Маңырақтағы 
сияқты көріністі мен басқа еш жерден көрмедім. 

Күн көкжиекке барып, бой тасалағанда, қоштаспас бұрын аумақты қызыл алауға 
бөлейді. Бірден айнала сергіп, күндізгі күн астында қызып, күйген тау тастары мен 
жусанның ащы иісі бірден мұрныңды жарады. Ащы татымды және тәтті дәмі көзге 
көрінбес ағынмен сай саламен, жазықпен, саңылауларға, шыңға қарай ағылады. Ауаны 
жұтқан сайын, шарап ішкендей масайрайсың. Осындай минуттарда аспан, тау-жартас, 
киімге дейін жусанның жұпар иісіне толады.  

Қараңғылық қоюланады: саңылаумен жыралардан маубастар ысқырады; үй 
жарқанатының ысқырығы тым ащы; өрескел, боқтаған ер адамдай үкі ухілейді. Осын-
дай уақытта жота үстінде ерекше тылсым, жұлдызды тыныштық орнайды.

Ай шығып, үнсіз тау үстімен жүзіп барады. Оның сәулесі, күміс ақселеуді жыл-
тыратып, сылдырлаған өзенге батады, әрі қарай ұйқыға кеткен жартастар мен тармақтарға 
жарығын түсіреді. Үнсіз тыныштықта мүлгіген тау арасындағы жартастар мен жыраларға 
тығылған қорқынышты қараңғылықтағы сәтті, сөзбен суреттеп жеткізу мүмкін емес.  
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Түнгі тау, ақселеулі түн, ай толғанда күндіздегідей жарық болады. Қалада 
естімейтін, адам жанын баурайтын дыбыстар. Міне, қараңғы тұңғиықта тас шымшық 
оянып кетіп, қатты шырылдады. Олардың ұшып бара жатып қаққан қанатының сусылы 
мен осы жерде қысты өткеремін деп әндеткен дауысы анық естіледі. Әндетті де дереу 
қоя қалды. Бірақ, осы кезде тыныштықты моңғол қараторғайының мыңқылдаған дау-
ысы бұзды. Ұлып, жылап алды да кенеттен оның да үні өшеді. 

Айдың жарық сәулесі жартастардың кескінін бұза, тастарға үңіле қарап, жылжи-
ды. 

Күндізгі уақыттағыдай жарық, бірақ көлеңке ұзын, қап-қара, тесік саңылаулардан 
қорқытып үңірейеді. Жан-жақтан ешкіемердің құрылдаған дауысы естіледі, бұлақ 
сылдырлаған жерде қайғылы және біркелкі дауысымен жасыл бақаларда қалыспайды; 
әрбір саңылауда, әр тесікте, үйіндіде тынымсыз шегірткелер мен цикадалар таңға дейін 
ауыздарын жаппайды. Әрең естілетін дыбыспен көлеңке сияқты басыңның үстінен 
жарқанаттар ұшады. Шатқал іші жер шарында адам болмаған кездегідей шуға толады. 
Тау оның адамсыз кезін есіне сақтаған. Қайтадан тас шымшық пен қара торғайдың 
дуэті. Ұйқылы –ояу көкек те көкектеп қояды...

Таулар тыныштықтан ұзақ ләззат алмайды, жел шиді сыбдырлатып, кепкен шөптер 
де сықырлайды. Жарық пен тыныштық және небір тамаша дыбыстар әлемі соққан 
алғашқы желдің құшағында қалады. Барлығы бірден өзгереді: ақ селеу толқып, жарық 
және ашық жылтырайды. Түн ортасы ауа күн шыққандай болады. Мұндағы түндер 
күндізгідей жарық.
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БІРІНШІ ӘСЕР

Шілікті жазығы –  Шығыс Қазақстанның оңтүстік шетіндегі, бәлкім, бірегей 
аумақтардың бірі. Барлық жағынан жабық, ол теңіз деңгейінен 1000-1100 метрге дейін 
тұтасқан тегіс кеңістік. Жазықтың «сипаты» ерекше және көп нәрсе күттіреді. Ішіне 
кіргенде ерекше бірдеңені күтесің. Өйткені натуралист үшін Зайсандық таулардан және 
Алакөл маңы шөлейтінен оқшауланған онда әрқашан бірдеңе бар сияқты. Ол ойға шомып, 
өліге айналған, жоғалған әлем сияқты әсер қалдырады. Шын мәнінде, оның ежелгі 
табиғатына жақындаған сәттен келмеске кеткен уақыттың лебін, тазалығын, және 
тұмсалығын сезінесің. Алайда тау бөгеттерінен өткен бойда онымен бетпе-бет келгенде, 

күткенің болмай, бәрі сейіледі. Дегенмен, оның алыстығы мен оқшаулығы өзіне тартады, 
бірақ келген кезде натуралистке ерекше әсер бермейді. Тіпті, керісінше: батыстан шығысқа 
қарай жылжығанда жабығуың өседі, бірдеңені күткен әсер жоғалады. Анда-санда ши, 
ақселеу жусан бұталары кездесетін біркелкі өсімдіктерімен бірдей, суық, адам өлтірердей 
біркелкі үнсіз жазық, көз алдыңда жатады. Егер шалғынды өсімдіктері мен бұталары 
қалың өскен, жазықты көлденеңнен кесіп өтіп жатқан Қандысу өзені болмағанда, айнала 

Биік таулы Шілікті жазығы, алыста қорымдардың бірі
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тіпті тартымсыз болар еді. Әрине, бұл дүниеде бәрі салыстырмалы. Оның таулы қоршауын 
ешқайда жібере алмайсың, шығыстан көкжиекке қарай созылып көкті шыңымен тіреп, 
Сауыр тауы жатыр; батыстан және солтүстікке қарай созылып, жазық бойымен үнсіз, 
өркешті Маңырақ өзінің күнге қызған тасты тармақтарымен тартады; алыс оңтүстіктен 
жалаңаш, шыңсыз және үшкір құздарсыз, тек қана бұйра кескінімен Тарбағатай мұнартады.

Біз барған жазық биік таулы аймаққа жатады. Сондықтан, оның таулы тәжіне 
қарамастан, құрғақ дала шөптері басқан алып кеңістік ыстық күннен күйіп, жаздың екінші 
жартысынан-ақ сарағайып кетеді. Аптап ыстықтан, тек тау жақтан ескен самал ғана 
құтқарады. Бірақ түсте, ақселеулі тостаған, шөлді Зайсан қазандығының жомарт асүйі 
дайындаған ыстығына толады. Жазықтың геологиялық өткені ғасырлар тұманында 
жасырынған, уақыт ағыны шайып кеткен. Тек патша қорымы сияқты жерлерде аздап 
болса да сақталған.

ШЫН МӘНІНДЕ оЛ ҚАНДАй...

Ақжар ауданы орталығы жақтан Сеңгір деп аталатын екі қапталынан жартасты жар 
қысқан, тар дәлізді саңылаудан басып өтіп, кіргенде, алдыңнан сары тегіс Шілікті алқабы 
шығады.  Ол барлық жағынан Сауыр жотасының ең биік бөілігімен қоршалған. Еш 
тіршілік жоқ оның кеңістігі өзінің жабықтығымен таңқалдырады. Тек жол бойында 
жүгірген бағаналар мен шекаралық қоршаулар ғана мұнда адамның барлығын көрсетеді. 
Бұл жерге бірінші рет келген әрбір әуесқойға, жазық мейлі шағын болса да белгісіз 
жәйттің құпиясын ашуға уәде берді, өйтпей ше, бұл жабайы орын ғой. Бірақ уақыт өтеді, 
шақырымдар жылтыңдайды, ал ол іш пыстыратын әңгімелесуші сияқты қалады, барынша 
қарапайым, ешқандай тосын сый да, шалт жағдайлар жоқ. Өз ішіне тығылып, басқамен 
танысуға да құштар емес. Және мұнда жан үшін ештеңе жоқ. Жазық ақселеуден тоқылған 
алтын-сары жаамылғы астына тығылып, оянбай ұйқыда жатыр,  ғасырлар бойы ешкімнің 
шуы, даусы мазасын алмаған.  

Жазық көктемде сергек және тартымды; жазда мерекелі, бірақ ыстық апшысын 
қуырып көп ұзамай піскен қауындай сарғаяды; күзге дейін осылай қалады; қыста барлық 

Кәдімгі күйкентайАқбас тырналар
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дала аппақ, тіршіліксіз. Өте 
қызықсыз, бір шетінен екінші 
шетіне қар басып, барлығы бірдей 
және көзге ілігер ештеңе жоқ. Тек 
жиі соққан жел, өлі қабатын сыпы-
рып алады, одан дала тіпті 
ұсқынсыз болып кетеді. Мұнда 
өзіңді алақандағыдай сезінесің 
және үлкен сахнада тұрған кезде, 
үстіңде түпсіз аспан мен саған 
үрген желдің ауыр тынысы немесе 
еңсеңді басатын тыныштық 
тұрғандай. Тіпті бірнеше сағат 
болғаннан кейін, жалғыз кең дала-
да қалып қойғандай, өткір сезім 
орайды. Жан-жақтан толқынды 
көкжиекте, тау қоршауында тұрып, 
қаладан алыс жазық дала аңызға 
айналған «Санников жері» сияқты, 
өзінің ежелгі бейнесін сақтап 
қалған. Оның тартымдылығы 
осында.

Оның аумағы арқылы Қытай-
мен Қазақстан арасындағы мемлекеттік шекара өтеді және жағдайды қиындатады, 
әсіресе, өткен ғасырдың 60-шы жылдары оңтүстік қапталдағы бүкіл жазықта бағаналар, 
тіреуіш сым қоршау тұрды, ар жағында бөтен жер жатты.

Көктемде оның жазығы өзенге ұқсайды, желмен бірге ақселеу судың толқынындай 
толқиды, арасынан балық сияқты оқтын-оқтын шымшықтар көтеріледі. Оларда қарсы 
соққан желмен күресіп, ұшырып әкетпесін деп әндетуін тоқтатпастан барын салады. 
Бірақ көп ұзамай жекпе-жектен  шаршаған олар «құлап», ақселеудің күміс толқынына 
«батады».

Жазықтың солтүстік қапталында аяздан қатып, жел мен ыстықтан қарайған Маңырақ 
тауы көтеріледі. Жазықтың желі таудың келбетіне де әсер еткен: мұнда тыныштық жиі-
жиі болмайды. Жел. Жел... Алайда, кейде аспанда бұлт шығатын күндер болады, сол 
кезде желден иіле шаршаған ақселеу, шилер ұйқыларын қандырып алады. Мне, осы 
кезде кеңістікте дала және алқап шымшықтары шырылдайды. Олардың үстінен шегіртке 
мен кесіртті аңдыған дала ителгісі және маңырақ жақтан ұшып келген орта азиялық 
ақсары айнала ұшады. Жер астынан шыққандай  тырнаның әдемі жұбы мен қазір бұл 
жерде ұялайтын үлкен дуадақ пайда болды. Қазіргі уақытта XVIII ғасырдың соңында 
бүкіл алқапта дуадақ және жеке дарақтары мыңдап үйірімен жүргенін елестету қиын.

Бірақ желге оралайық, оларға жазық барлық жағынан ашық, таулар кедергі емес. 
Керісінше, дәл осы таудан желдер іргелес Қытай кеңістігіне ұмтылып, өз жылдамдығын 
арттырады. Азиялық кеңістікке тән мінезбен ерекше күшпен жұлқынып, ысқырады келіп. 

Аталық жектің ойнақтауы
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Бұл әртүрлі құс, иә ірі аң өмір сүретіндей жер, бірақ қанша жүргенде – шымшық 
пен қыраннан басқа ешкім кездеспейді. Сондықтан, натуралист үшін жазық еш әсер 
қалдырмайды .

Оң жағынан шектейтін Маңырақтың тасты етегі тік жарылып, беткейлері көбінесе 
қызғылт-сары және ашық түсті қыналармен боялған жартастардың арасымен өтетін тар, 
терең саңылауларға бөлінеді. Жотаның әр жерінен бұлақтар мен шағын өзендер бастау 
алып, алқапқа қарай кей жерлерде жарып шығып, бірден жоғалып ағады. Қандысу 
өзеніне жақын жазықтың ортасында, сәнді ағаш-бұталы қанық шалғын, ал кейбір жер-
лерде – батпақты ызасу бар. Тарбағатай шекаралық шоқылары, оңтүстікке қарай созы-
лады. Шығыста тау аралық сарыбетті тұтқынның жолын Сауыр жотасы көлденеңдеп 
бөгейді. Беткейлері орманды және дала шөптері жапқан. Тек әрі қарай оңтүстік-шығыс 
бұрышында шидің бұталары басым, борпылдақ сортаң топырақтар ағараңдайды. Сол 
жерде жалғыз терек арасында Шілікті шағын кенті – алқапта орналасқан жалғыз елді 
мекеннің тұрғын үйлері көрінеді. Сол бұрышында Сауыр жотасының тік беткейлерімен 
және Тарбағатай аласа етегімен жазыққа қарай шағын Шаға-Оба өзені, биік сазды жар 
арасымен жасырын келіп алқапқа қосылады.

ШІЛІКТІ МАЗАРЫ

Ежелгі археологтар мен жай ғана туристердің салған іздері бірдей толғандырады. 
ХІХ ғасырдың соңына дейін осы өлкеде пайда болып, жоғары деңгейге дейін жет-
кен көшпелі халықтардың монументалды сәулет өнері: құрылыс кезінде кескін өнері 
қолданылды, жаңа сәулет нысандарын, бірегей композиция және стильді іздеу 
қазірдің өзінде жүріп жатыр. Бұл тұрғыдан сәулеттің даму тарихында ерекше 
назарға лайық Шілікті мазарын 1925 жылы атақты Қажы Ботабайдың ұлдарының 
бірі – Зайнулланың құрметіне, әуесқой сәулетші Баязит Сатпаев салған. Ол Сауыр-
Тарбағатай етегіндегі Шілікті кенті маңынада тұр. Асимметриялық құрылыс 
«өрнекті қалау» стилінде орындалған, іргетасы жоқ. Негізгі бөлігі – крест тәрізді, 
қақпалы есігі бар және көктегі күмбезді білдіретін сфералық қондырма. Алғаш рет 

Самғап ұшқан тырналар
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осы мазар мысалында, сатылы жабын қолданды, сондықтан талантты ұлдың 
қолымен қазақ даласында бой көтерген мазар архитектуралық ұлттық ескерткіш 
болып қалды. Және әрбір қазақ маңынан өтіп бара жатып, бет сипап, дұға оқиды, 
ауыр күрсініп, жүріп өткен жолының мәңгілік еместігін біліп, өз уақыт күтеді.

«ПАТШАЛЫҚ Аң АУЛАУ» ЖАЗЫҒЫ  

Патшалық аң аулау алқабын – қазақ жерінің таңғайыптарына жатқызуға болады, 
солай екендігіне, ендігі сену қиын. Табиғат зерттеушісі В.Н. Плотников 1885 жылы, 
алқапта болғанда былай деп жазды: «...Дуадақ сияқты өте үлкен көлемде Шілікті 
алқабына келген басқа құс болған емес».

Жазық сол уақытта, оның сипаттауынша, «дуадақ кемесі» болды. Оның кеңістігінде 
үлкен және кіші дуадақтар өте көп болды. Натуралистің айтуынша, жергілікті аңшылар 
бір келгенде арбалап әкетететін. Құстарды атпен жақындап келіп, таяқпен ұрып алатын, 
адамнан қорыққанмен, жануарға сенетін. Адамдар атқа мініп алып, оларға шабуыл жа-
сайтын. Әрине, дуадақтар осы жақта өмір сүріп, өзінен кейін алып қорғандар салып та-
стап кеткен бұрынғы патщалар мен оның әскерінің жақсы көретін олжасы болды. 

В.Н. Плотниковтың мәліметі бойынша сол жылдары жекелеген дуадақтың салмағы 
18-21 кг болған. Сондықтан «дуадақтың» мағынасы аударғанда «ұшатын қой» дегенді 
білдіреді. Біздің уақытта, жаппай қырудың кесірінен оның популяциясы ұсақталып кетті. 
Жасы ересек болып, өскенге жетпей жатады, салмағы 10-12 кг аспайды.

Тағы өткен ғасырда 50-жылдардың ортасына дейін Ақжардың хабаралуынша, ұшып 
келу кезінде Тарбағатай тау етегі бойымен Сауырға қарай күндізгі уақытта олар үйірімен 

Шілікті мазары



801ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

тізіліп, үзілмей ұшқан. Көз ұшына ілігетін жерге дейін олар мыңдап ұшты. Бұл жерде 
сұлу тырналар да болды. 

Өткен ғасырдың 80-жылдары басталысымен біз Қазақ ССР ғылым Академиясының 
қызметкерлері және Мәскеуден келген ғалымдар Шілікті алқабын түпкілікті аралап, 
дуадақты арнайы іздедік, сол кезде алтауын ғана кездестірдік. Міне дуадақты жазықтан 
қалғаны осы. Бұл бұрынғы киттермен болған жағдайға ұқсас: әйгілі американдық жазушы 
Герман Мелвилл, ХІХ ғасырдағы кит аулаумен айналысатын кеменің бұрынғы теңізшісі, 
мұхит кеңістігінде жүрген сансыз алып киттердің барлығын жоқ қылатын ешқандай күш 
болмас деп жазған. Алайда, аз уақыт ішінде кәсіпшілер  осы тапсырманы оңай және тез 
орындап шықты: адам өзінің ашкөздігімен күшті болып шықты, сол киттер дуадақ сияқты 
халықаралық Қызыл кітапқа енді. Ал соңғы жылдары, әлемдік мұхиттағы көптеген 
кәсіпшілік балық түрлері жойылып бара жатыр және кейбірулері тіпті жоғалып кетті. Ал 
дуадақтардың бүгінгі жағдайы біршама өзгерді: мемлекеттің күшейтілген шаралары 
арқасында олардың саны біртіндеп қалпына келтірілуде.

«ПАТШАЛАР» АЛҚАБЫ

Шілікті жазығының геологиялық өмірінде мен тамаша сәтті – ерте таңды бөлек 
атырар  едім. Алғашқы күн сәулелері Сауырдың  өркешті шыңына түскенде, алқапты 
қызғылт түске бояйды, сол уақытта Маңырақ пен Тарбағатай тау бөктерлері қызғыл-
күлгін болады. Осы бір тамаша сағатта шығыс шетінде күлгін тұманда ежелгі қорғандар 
ауада ілініп тұрғандай көрінеді. Күмбезді  шыңдарын бұрыннан дала шөптері – бетеге, 
ақселеу, қурай басқан.

Шілікті жазығындағы патшалар 
алқабын африка күні астындағы бүкіл 
әлемге белгілі фарондар – Тутанхамон, 
Тутмос ІІІ, Рамсес немесе Рамсеон пира-
мидалары бар Нілдің батысындағы патша-
лар алқабымен салыстыруға болмайды. 
Алайда, жергілікті «пирамида» – үйінді, 
сондай-ақ, археологиялық тұрғыдан – 
үлкен алаң. Қазылған қорғандар бұл жерде 
бір кездері өмір сүрген көшпелілердің ерекше мәдениеті мен ана дүние жайлы өздерінің 
көзқарастарының болғандығын «айтады». Олардың ойынша, жерленген адамға қазына 
және ана дүниеде қажет болады деп, басқа да заттарды қоса көмген.

Осы зираттардың пішіні дұрыс: негізінен жоғары қарай үшбұрыш сияқтыланып, 
жіңішкеленіп кетеді. Сол орындарға барған сайын әрқашан мысалы, алып жазық арасын-
да негізінде ондаған километрден көрінуі керек, олардың кенеттен пайда болғаны таң 
қалдырады. Қасына барғанда алып топырақты жотаның адам қолымен жасалғанына сену 
қиын. Ежелгі адам! Осылайша, ең үлкен және атақты Шілікті қорғанының биіктігі кемінде 
10 метр – диаметрі 50 метр, ал шеңбердің периметрі – 120 метр. Осынысымен басқа 
қорғандардан сәл ерекшеленеді, ондайлар «патшалар жазығында» елуден астам. Және 
олардың барлығы тайпалық ақсүйектердің зираттары.

Сіз білеСіз бе:
Шілікті қорғандарының қазба 
жұмыстары кезінде табылған 
барыс тәуелсіз Қазақстан 
Республикасының негізгі мемле-
кеттік рәміздерінің біріне айналды.
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Олар қалай үйілген? Сонша жерді олар қайдан? Қанша километрге созылған адам 
аяғы баспаған жазық даланы елестету қиын. Осы алып күмбездер аспаннан түскен сияқты, 
сонша топырақ алатындай айналасында ешқандай із жоқ. Алайда, жергілікті тұрғындардың 
аузындағы аңыз бойынша, құрылысшылар Сауыр етегінен топырақты бас киімдеріне са-
лып, қолдан қолға бере отырып, тасыған. Бұған сену қиын, алайда, басқа тәсіл жоқ –
күмәндана бастайды, шынымен солай болды ма? Әлде келісу керек пе? Ал қорғандар 
бар! Сырт көзге көрінер қуаты мен қол жетпестігіне қарамай «патша» зираттарының 
көмінділері өткен ғасырда тоналды. Кейінірек өткен ғасырдың 60-жылдарының басында 
ленинградтық ғалымдар қазба жұмыстарын жүргізіп, кейбір дәрежеде олардың құпиясын 
ашты. Тонаушылардың қолы жетпеген ең үлкен қорғандарда материалдық мәдениеттің 
құнды ескерткіштері – 12 қола ұшы бар садақ оқтары салынған тері қорамсақтың 
қалдықтары, қолданбалы өнердің әртүрлі үлгілері табылды. Бұрынғы Одақ аумағындағы 
ең ежелгі сақ-скиф әлемінің мәдениеті туралы көп нәрсе айтар, барлығы 524 алтын зат 
алынды. Арасында қорамсақтардың, әскери сауыт-саймандардың, ат әбзелдерінің 
динамикалық стилі еркін, ерекше көркем орындалған әшекейлер болды. Мысалы, ұшып 
бара жатқан бұғы түріндегі белдік айылбасы, сақина сияқты оралған қабылан, отырған 
бүркін кейпіндегі барельефтар, жабайы шошқа кескіні, тіпті балық суреттері болды. 
Көптеген бұйымдар көгілдір ақықпен зерленген, немесе қара алтынмен апталған. Өзге 

қорғандарда табылған мың жарым бұйым арасында «аң стилімен» жасалғандар көп, гри-
фондар, алтыннан құйылған барыстардың, арқар мен басқа жануарлардың мүсіндері, 
көшпелі тұрмыстың әшекейлері ретінде пайдаланылатын.

Өкінішке орай, Шілікті «пирамидасын» ежелгі «қазғыштар» ғана емес, көптеген 
жылдар Шілікті кент тұрғындары да тонап, қиратты.

Мыңдаған жылдар бойы жазықта, кесте бойынша, қыс көктемге ауысып, күннің 
соңы кешке ұласып, әрбір мұндай кештен соң жазық, қараңғы түн құшағына енгенде, 
қорған-молалар үстінде абсолюттік тыныштық орнап, олар  мәңгілік құпия құшағында 
ұйықтап жатады. Барлығы бұрынғыдай, күн шығып тұрма, ай жылжып барама, жел 
соғып тұрма, қорғандар ежелгі жазықтың өзгермес күзетшісіндей қала бермек...

КЕРГЕН ТАС АңЫЗЫ     

Көптеген ғасырлар бұрын салынған тарихи ескерткіштер міндетті түрде аңызға 
айналады. Жойылмайтын халық жанрында фантастикалық ойдан шығарылған аңыздарда, 
аз да болса шындық бар. Бұл өлкеде жазықтың шығыс бөлігіндегі шағын шатқал Керген 
Тас туралы аңыз ауыздан ауызға жеткен. Қазақтың «кереге» – киіз үй торы деген 
сөзінен шыққан тіркес болуы мүмкін. Кереге – қысқартылып, керген болып өзгерген 
болар. «Тас қоршау» дегенді білдіретіні анық. Бұл шатқал туралы аңызды маған шекара 
заставасының бұрынғы қызметші Р.Ф. Жамбулатов айтып берді. Соңғы онжылдықта 
шекара заставасы қызметінде жүріп, шеқарашы ретінде осы жерді зерттеген екен.

«Патшалар» алқабы.  Үлкен қорған онда болған «Алтын адам»
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Керген Тас – бірқатар тас истукандар ұзыннан ұзын тізілген, немесе 2-2,5 шақырым 
жерде қорым жартысынан бір жарым метрге дейін биіктікте қазылған.

«Тас қақпа» – оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай созылған. Барлық тастар 
«құйрығына» отырғызылған және бір-бірінен шамамен 3-4 метр қашықтықта тұр. Олардың 
жол бойында толқынды иірім жасай қойылғаны көзге бірден түседі. Әлдекім оны 
шоқының қасына шағын шеңбер құра немесе 20-30 метр диаметр ілмек жасап барып, 
бұрынғы бағытын жалғастыра қойып шыққан. Сол себепті олар Керген тас деп аталған. 

Әрине, фортификациялық емес жұмбақ құрылыс туралы аңыздар бар. Олар бірнешеу:
Бірінші аңыз: Бірде қазақтар мен жоңғарлар шайқасады. Соңғысын қалмақтар деп 

те атаған. Сайыста жеңіске жетіп, жаза ретінде және кек алу үшін, өз жерін қорғаймын 
деп қаза тапқан әрбір жауынгерге арнап ескерткіш ретінде осындай тас қоюға қалмақтарды 
мәжбүрлеген. Қойды.

Екінші аңыз: Мұнда тайпа аралық қанды қақтығыс болады. Жеңген тайпаның баты-
ры ақырына дейін соғысқан, бұл соңғысы болып шықты, жау қоршауында қалып, ауыр 
жараланады. Қансыраған күйі ол өз адамдарына жетеді. Жол бойына әрбір қаны тамған 
жерге батырдың құрметіне тас белгі орнатады. Тас жол сол батырдың ерлігін дәріптеп, 
жол көрсетеді. 

Үшінші аңыз: Бір байдың ұлы көрші ауылға ғашығына ұрын барып жүреді. Бір күні 
жігіттің жолы болмады: оны ғашығының тайпасының адамдары ұстап алып, жазасын 
бермек болып шешеді. Аңдып отырып, ол келгенде қоршап алады да қатты соққыға 
жығады. Ал ол атына секіріп мінгенде, қатты соққы тиеді. Бозбала ерді құшақтай 
құлайды. Жылқы тиген ащы қамшыдан есі кете шабады. Жаралы салт аттының аяғы 
үзеңгіге ілініп салбырып жатады. Тулаған ат ауылға жеткенше басы жерге тиіп барады. 
Бозбаланың басы тиген жерлердің барлығында қанды із қалады. Осы іздің орнына әкесі 
тас белгі қойғызады.  

Барлық үш аңыздар әрбір таста батырдың не жас жігіттің қанды ізі туралы айтылады.

ДАЛА СУБҰРҚАҚТАРЫ   

Ши өсімдігі – Орталық Азияның  шөлді аумақтарында өте кең тараған. Біздің 
жердің символы болатын өсімдіктің бірі. Әрине, осы аңғарда ши жер асты сулары жақын 
дала немесе шөл учаскелерінде өседі, бірақ ол сусыз кеңістіктерде өсуге бейімделген, со-
нымен қатар, ол жерасты сулары жақын жердің – көрсеткіші болып табылады. Оның 
бұл ерекшелігін Орталық Азиядағы ежелгі көшпенділер мен зерттеушілер білген. Керу-
ендер шөлде, сусыз өлейін деп қалғанда, ши бұтасын көрсе, қазып суды тапқан жағдайлар 
болды. Ши өсетін жерде әдетте, ортағасырлық сауда керуен жолдарында  құдықтар 
қазған.

Жазықта  1914 жылы Д. Троицкий: «Екі-үш аршын алып ши бұтасының топтары 
құрғақ тұзды жерлерден өзіне тез орын жаулап алады, олардың арасына аршагүл мен 
шөптер, басқа бұталар өседі», – деп жазған. Саяхатшы кішкене дәл айтпаған: «Аршагүл 
мұндай жерлерде өспейді», алайда алып ши топтары Қандысу өзені жайылмасы бойын 
қоршаған жазықта, далаланған тау етегінде көптеп кездеседі.  
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Шидің әр бұтасы – қайнар бұлақ, тірі субұрқақ сияқты, сабақтары жылтырап, 
ұшындағы шашағы күмістей шашырап таралған.  Жылдың барлық мезгілінде өсімдік 
керемет: жазда өліп қалған жапырақтарымен тұтасқан жебе сияқты сабақтары аспанға 
ұмтылады, түнде – әрбір жұлдызды нұсқайды. Күзде ши сабақтары сарғаяды, сым 
сияқты берік және төзімді болады, қатты соққан желдің өтінде шыдап, сынып қалмай 
қарама-қарсы және көлденеңдеп жиі соғатын желде тұра береді.  

Әр бұта, жирен-жирен жайра секілді, желге қарсы бұрыла отырып, инелерін тікірейтіп, 
табандап қарсы тұрады: жазық – бұл кезде сансыз табын шабуылы астында желге қарсы 
ақылға қонбайтын аң сияқты көрінеді. Жел бағытын өзгертсе – олар сол мезетте оған 
қарсы бұрылады; оларға бәрібір – тек қарсы шықса болды. Қыста жер қар астында 

ұйықтап жатқанда, кей жерлерден жусан 
мен ақселеудің ұштары көрінеді, ал шидің 
сабақтары одан сайын велосипедтің біздері 
сияқты жалтырып алыстан көрініп тұрады. 
Сондықтан да ғалым-ботаниктер жылтыр 
ши деп атаған.  

Бұрын Орталық Азияның көшпелі 
халқы осы шиден берік және әдемі 
төсеніштер және әр түрлі басқа да 
тұрмыстық бұйымдар тоқыған. Саяхатшы-
ғалым А.Н. Седельниковтың сипаттамасы-
на сай: «Керегенің сыртқы жағына (киіз 
үйдің ағаш бөлігі. – Авт.) ши сабақтарынан 
тоқылған тор жабылады 

Жел өтіндегі бір түп ши

Алқаптың басым бөлігі ши
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(Laslagrostissplendens), әдемі түрлі-түсті жіппен жиі түптелген бұл тоқыма белбеу киіз 
үйдің ішінде шымылдық ретінде қолданылады».

Шілікті жазығы дегеннің өзі ши өсетін алқап дегенді білдіреді.

ЕЖЕЛГІ ЖАЗБАЛАР  

Шығыс Қазақстан аумағында әртүрлі тайпа көшпенділердің болғандығын оның 
табиғи жағдайларымен тығыз байланысты осы жердің мәдени мұрасының құрамы ретінде 
қарастырған жөн. Сондықтан, олар тек археологтар көзіне іліккен ежелгі қоныстанушылардың 
материалдық мәдениетіне түскен ізде қалған.

Шығыс Қазақстанның оңтүстік бөлігі Сауыр-Тарбағатайды қоса алғанда Маңырақ 
жотасы мен Шілікті алқабын қоршаған таулары тастағы суреттерге немесе петроглифтер-
ге бай. Ал, өткен ғасырдың ортасында археологтар мұнда ежелгі суретшілердің бүтін 
«сурет галереясын» ашты. Жұмыс үшін олар «шөл дақтары» – темір және марганец 
тотықтарынан қабыршақты берік табиғи жамылғысы бар қойтастарды таңдады. Ежелгі 
«хат жазушылардың» есебі дәл болып шықты: жазбаның қалғанына мың жыл болды, 
олар өте жақсы сақталған. Болашағына көз жетпейді. 

Күн сәулесі жақсы түсетін оңтүстік немесе шығыс баурайдағы беті тегіс жартастар 
мен қойтастарды таңдап алған, сондықтан қара түсті тас пен жартас үстінен сурет жарқын 
және жақсы ерекшеленіп көрінеді.

Аталған шатқалдағы бізге белгілі петроглифтер неолит – жаңа тас ғасыры дәуіріне 
жатады. Жасы біздің заманымызға дейін шамамен 8-ден 3 мың жыл. Бұл көшпенділердің 
негізгі кәсібі – аң аулау, тамаққа қолданатын өсімдік жинау, мал шаруашылығы болған  
кездер. Әрине, тасқа қашалған суреттерде көбінесе, олар басынан өткергенін көрсетеді 
– аңшыдан күштілік пен ептілікті, төзімділікті талап ететін аң аулау көріністері мен эпи-
зодтары бейнеленген. Таста қиял-ғажайып жаратылыстардың «портреттері» сақталған, 
бұл ежелгі адамдардың қабылдауымен ойдан шығарылған бейнелер.

Бұл тастағы «жазбалардың» авторлары – суретшілер өз дамуының деңгейі бойынша 
қиялымен заттарды құдайға айналдыратындай ерекше қабілетті және әрине, өз ісінің 
шеберлері болған.

ҚАНДЫ ӨЗЕН  

Сауырдан Маңырақ пен Тарбағатайдың батыс тектерімен жазыққа бірігетін жерді 
Қандысу өзені кесіп өтеді. Оның жайылмасы бірде кеңейіп, бірде тарылып; кейде арна-
сы майда тасты аралдарды немесе су шайған ірі құм және ұсақ тасты мүйістерді айналып 
өтетін жіңішке ағыстарға бөлінеді. Кейде өзен, шұғыл бұрылып, әсіресе таяз қайраңдарды 
өткенде, сарқырап ағып, тау суына тән шумен үнсіз өлкені жандандырады. Қандысудың 
жоғарғы жағынан ағыс бойымен жүргенде, су шайған аласа жағалаулық жарды кездестіруге 
болады, шөгінділерге қарағанда, бірінші рет қайта пішілгені байқалады. Жардан шөптесін 
және ағаш өсімдіктерінің тамыры салбырайды; ол – жар қарлығаштары мен жағалаулық 
құстардың жатақханасындай. Олар қоныстанған  жаға сөзбе-сөз айтқанда – шұрық-тесік. 
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Жайылма кеңейген жүздеген және одан көп метр жерде қайраңдағы су ағыны күшейіп, 
барлық жерде майда тасты аралдар пайда болады, кейбірін қияқ, ырғай және басқа да 
шалғынды шөптер әрең жабады. Су әдетте лайлы, балшық пен ұсақ құм араласқан. Тек 
төменгі ағысында таудан шығар алдында шырғанақ, тал, тобылғы, балғын және өзге де 
жайылмалық алуан шөп, қабырға сияқты тұтасып тұрады.

Тоғайларды сауысқандардың ызыңдауы, шегірткелердің және шымшықтардың шы-
рылы жандандырады. Сарықас, сандауғаштың ысқырығы, оңтүстік бұлбұлдың, 
алабұлбұлдың, көкектің дауыстары сирек естіледі.

Өзеннің шағын болғанына қарамастан, онда шағын шұбар балық – жалаңаш осман 
бар. Балық болған соң, өзен маңында шағала, өзен шағаласы аңдып жүреді. Жағалауда 
асығыс шырылдасып балшықшы-тасымалдаушылар ұшып өтеді. Ал майда тасты және 
құмды мүйісте шағын балшықшылар жүреді.  

Әсіресе көктемде, Орта Азия өзендеріне тән өзен суы ақшыл-лайлы болады. 
Қандысуда Алтай және Сауыр өзендеріндей жазда да су мөлдір болмайды. Бастауын 
таудан алатын ол жолай, әсіресе, жауын-шашын кезінде біресе жирен, біресе лайлы-ақ 
болып ағады. 

Қандысу атауы содан шыққан. 
Осы орындардың өткені туралы және мұндай қорқытатын атаудың қайдан шыққанын 

жергілікті тұрғындар былай  айтып берді. ХVIII ғасырда осы өлкеде тұру қазақтардың 
тайпаларына ауыр және қауіпті болды: олардың ауылдарына бөтен елден жиі шапқыншылық 
жасалды. Тоналып, кедейленген олар, осы орыннан Қара Ертіске кетті, өйткені, 
«қалмақтар» – жоңғарлар – жиі шабуылдай берді. Бөгде жерлік жау, қазақтардың мал-
дарын тартып алды және әйелдерін тұтқынға алды, барлық ер адамдарды қарамастан 
атып тастады. Тіпті, қолға түскен балалрдың дамбалдарын шешіп, ұл ма, қыз ба деп 
қараған екен. Қыз болса, қалдырады. Ал, ұлдарды өзенге лақтырып өлтірген. Сондықтан, 
кезінде осындай қанды қырғыннан соң, өзеннің суы қып-қызыл болып ағып жатқан екен. 
Қан қызыл. Осыдан өзен атауы, қауіпті де алыста қалған уақыттан хабар береді. 

Зоологиялық шағын қорық шекарасындағы Қандысу өзені
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Қазіргі уақытта жазықтың бір бөлігі Тарбағатай мемлекеттік қорықшасы аумағына 
кірді, бірақ шын мәнінде бұл өлке әлі де «жансыз» қорық болып қалады. Аңғар бойымен 
аралағанда әбден тапталған жолымда ұшып бара жатқан ителгіні, орта азиялық ақсарыны 
немесе балобан қыранды сирек кездестіресің. Кейде, алыс таулардан мұнда қоңыр 
тазқара, сондай-ақ, Зайсан шұңқырына – дала қырандары ұшып келеді... Енді, әрине, 
мұнда бір кездері мыңдаған табын үлкен дуадақ пен сұлу дуадақтар жүрді дегенге сену 
қиын.

Географиялық деректерде «биік таулы» деп белгіленгенмен, ол – суық, жабайы...

ҚАНДЫСУ ӨЗЕНІНЕН РЕПоРТАЖ  

Қандысу өзені – осы алқаптың жалғыз тірі артериясы. Оның жайылмасы «дуэлянт» 
сияқты бір-біріне қарсы тұрған Маңырақ пен Тарбағатай жоталарының арасынан өтеді. 
Төменгі ағысында жайылмада шырғанақ өседі, бәлкім, бірде-бір жер, әсіресе, Бозша 
кенті маңындағы тау шатқалынан шығатын жерде қаптап өсетін осы тамаша ағаштың 
көптігімен жарыса алмайды. Тікенекті тоғайларынан өту қиын, онда құрғақ аңғар 
шабындығы шалғыны, итмұрынмен араласып, сондай-ақ, Қазақстанның шығысындағы ең 
үздік шырғанақ ағаштары арасы бітелген. Шырғанақ жемісін жинау үшін айналадан ғана 
емес, тіпті облыс орталығынан, Семейден келетін. 1980-ші жылдары шырғанақ жидектерін 
көтергенше жинап алатын. Одан басқа жергілікті тұрғындар ағашты отынға шауып ала-
тын. Әрине, бұл жеміс беретін құнды ағаш тоғайының қорын әлсіретті. Кеңес одағы 
кезінде осы тоғайды қорғау туралы бұйрық жарияланды. Тек тармақтары арқылы тез 
қалпына келетін жойылмастығының арқасында ұзақ уақыт бойы адамның қырып-жоюынан 
аман қалып келді. Жайылма «жунглиін» қалпына келтіру преспективасынан соң Қандысу 
тоғайы қалыпқа келе жатыр. 

Жидектің көптігінен адам кіре алмайтын ну тоғайлар шөл тақырлармен алмасып, 
әртүрлі құстар мен аңдарды өзіне шақырып, баспана болды. Қоян-құмдақтар, түлкі, жа-
байы қабандар, еліктер жайылмадағы әдетте кездесетін мекендеушілер болды. Құстардан 
мұнда сұр шілдер әрқашан көп. Әсіресе, алғашқы қар жауғанда олардың көптігі көрінеді. 
Осында қыстап қалатын шілдердің көптігі туралы крест тәрізді іздері сайрап жататын 
қарлы алқаптан жақсы байқауға болады. Дәл осы жерде 1999 жылы, жерсіндіру үшін ең 
алдымен Кендірлік өзенінде жерсіндірілген жетісу қырғауылдары  шығарылған. Қандысуда 
қырғауылдың үш ұрғашысы мен бір әтеші жіберілді. Әрине, бұл аз, егер бірінші жылдың 
өзінде балапандаса, олар онда оңай көбейіп кетеді. Жайылма бойындағы тоғай типті 
ағаш-бұталы қоға, су көзінің барлығы, қардың аз жауатындығы, жылы қыс пен азықтың 
молдығы олардың жерсінуіне таптырмайтын жағдай. Бұл идеяны өткен ғасырдың 1980 
жылдардың басында автор Өскемен қаласындағы облыстық аңшылар Одағына бірнеше 
рет ұсынды.

Жайылмаға жіберетін келесі кандидат, менің ойымша, күміс қырғауыл еді. Оның 
қолда ұстағанда (Өскемен қ.) әдемі, тез көбейетін түрдің төменгі температуада шыдап, 
Қытайдан кейін екінші жерге оңай жерсінетіндігі байқалды. Тіпті кейін нағыз патшалық 
аң аулау нысанына айналар еді. Қандысу күтеді!...
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ЕСКІ ДӘСТҮР

ХІХ ғасырдың саяхатшыларының сипаттамалары бойынша осы өлкеде, атап айтқанда, 
Сауыр-Тарбағатай, Маңырақ тауларында көптеген ірі жыртқыш құстар болды. Бірақ 
қазақтар тек бүркітті қатты бағалайтын, саяхатшылар жазғандай, егер ауыл маңында біреу 
бүркітті өлтірсе, ол ауыл тұрғындарының намысын таптады деп саналатын. 

Қолға жақсы үйретілген аңшы – бүркіт үшін өте қымбат сұрайтын –5-9 түйе не-
месе 200 бас қой болды; мұндай құстың бағасы 500 рубль (!) дейін жеткен. Немесе 
жақсы бапталған, әсіресе, ірі бүркіт үшін иесіне күміс ер тұрман әбзелі бар түйені беретін.

Көктемде бүркіттің пайда болуын ауылдықтар тоймен атап өтетін. Өлген құсты 
лақтырып тастамайды, құрметпен көмеді. Кейде қартайған құсты тауға апарып, еркіндікке 
жіберетін. Бүркітші-ақсақалдар: «Еркіндікте туды, азат болып өлсін» деп айтатын.

Қазіргі уақытта бүркіт қырандар барлық жерде сирек. Себеп қарапайым – аң аулауға 
деп балапандарын ұядан алып кету. Бастысы браконьерлік ату. Бұл өлкеде олардың 
қырылуының басқа да себебі бар: көп құстар жоғары кернеу желілеріндегі электр тоғына 

соғылып өлді. Маңырақ баурайында және 
Зайсан шұңқырының оңтүстік бөлігінде 
өткен ғасырдың 80-ші жылдары 
бағаналардың астынан он-жиырма 
шақырым қашықтықта біз 2-3 өлген құсты 
таптық. Кейінірек, мен жұмыс жасаған 
облыстық Мемлекеттік аңшылық инспекци-
ясы тарапынан түскен сигналдардан кейін 
Зайсан көлінің дерлік солтүстік жағалауы 
бойымен жыртқыш құстарды сақтаудың 
шаралары қабылданды, жоғары кернеулі 
бағаналардың үстінен «Т» әрпі түрінде 

олар қонақтайтын орын орнатылған. Алайда, қорғаудан нәтиже аз болды, ол кезде 
аймақтық популяцияның үлкен бөлігі жоғалып кеткен еді. Бүркіт – қыран түрі ретінде, 
республикамыздың тәуелсіздігі жарияланған соң ұлттық құспен аң аулау өркендеп – 
оларды ұстап-үйрету дегенді бұрын-соңды көрмегендер ниет білдіріп, сатып алатын бол-
ды. Осы браконьерлік науқанның нәтижесінде бүркіттердің саны барлық жерде еселеп 
қысқарды; енді бүркіт – біздің өңірімізде өте сирек кездесетін құс! Алайда, республиканың 
шығысында соңғы онжылдықта бүркіттермен қатар, бүркітші дегендердің өздері де жоқ. 
Кейбір пысықайлар балапанды ұядан қымбатқа сату үшін алды, ал бүркітті жақсы көріп, 
баптайын нағыз бүркітші мүлдем қалмады. Сондықтан олардың ұядан алып кеткен ба-
лапандары аштан өлді. Әсіресе, 1990-шы жылдардың басында бүркіттер қатты зардап 
шекті. Одан кейінгі жылдары кемінде 500, 1000 шақырым жер жүріп, бір-екеуін ғана 
кездестіресің. Соңғы 3-5 жылда тіпті жоқ. 

Бүркіт Қызыл Кітапқа енді, жойылып бара жатқан түр ретінде біздің мемлекетіміздің 
заңымен қорғалады, ал бүркітпен аң аулау – ұлттық дәстүр ретінде барлық ақпарат ар-
наларында насихатталады. Егер біз бүркітті сақтап қалғымыз келсе, олай істеуге болмайды

Бүркіт



809ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

оЛ МҰНДА НЕГЕ КЕРЕК? 

1982 жылы Шілікті аңғарында телефон бағанының үстіне қорған қырандарының 
жұбы ұя салды. Бұл таяқтан тоқылған құрылыс сымға тимейді, алыстан көрінетін. Тек-
сергенде онда екі жұмыртқа болды, аналығы басып отырды. Екі жеті өткен соң, ұяны 
біреу лақтырып тастапты. Жерде екі жұмыртқа жарылып жатты. Оны бағанды 
қараушылар жасаған.

– Неге өйттіңіздер? – деп сұрадым.
– Қалай не үшін? – деп жауап берді. 

– Ол не үшін керек бұл жерде?..
– Бұл өте сирек және Қызыл кітапқа 

енгізілген құс. Біздің облыста кемінде 5 
жұп қана бар. Телефон байланысына 
кедергі келтіріп тұрған жоқ еді ғой, неге 
лақтырып тастадыңыздар?

– Әрине, Қызыл кітапта болса ше? 
Зиян келтірмесе ше?.. Мұндайлар «Қызыл 
кітапта көп» ... – тексерушінің жауабы 
осы болды.

Бағанның үстіне ұя салуының өзі 
бірегей құбылыс. Бірақ ішінде жұмыртқасы бар ұяны адамның лақтырып тастауы тіпті 
«таңқаларлық» әрекет. Ата –бабадан қалған ежелгі салт-дәстүрге қайшы және 
қорқынышты «логика».

Қазіргі уақытта әсіресе, сирек кездесетін жануарларды қорғауға бағытталған кез 
келген білімді және аргументті пайдаланып, қала тұрғындары арасында ғана емес, 
табиғатта қазірдің өзінде раритетті түрлермен жиі, бетпе-бет келетін шалғайдағы кент-
терде және ауылдарда халықтың экологиялық білімін көтеруге көп көңіл бөлінеді. 
Алайда, ауылда білімді адамдар көп, атап айтқанда, мұғалім-биолог бұл туралы біледі, 
аз дегенде, олар сабақтарда естіген, бірақ бұл бағыттағы жұмыс жүргізілмейді.

ШАҒАН-оБо

Шілікті аңғарының шығыс бұрышының тар тіліктерінде Сауыр және Тарбағатай 
баурайларының  бір-бірімен қосылатын жерді бөлуші Шаған-Обо шағын өзенінің 
ағымымен тесілген тығыз мойын бар сағада, сазды жар жоғары томпаяды. Осы жерден 
мыңдаған жылдар бойы мемлекетаралық аумақтың шегі өтеді. 

Дәл осы жерде Қытай жаққа қарай Шаған-Обо аңғары мен Керген Тас шатқалы 
Сары-Түменек таулы тізбегімен өтетін жеңіл жол белгілі. Алайда, Тарбағатайға жақын 
орналасқан Шаған-Ободан өтетін жолды көбінесе қойтастар басып қалатын. 

Міне, осы Орта Азияға тән өзендері мен өзен маңын еске салатын екі жағынан саз-
ды жирен жармен қысылған лайлы өзенде, бір сазды кемерде өткен ғасырдың  80-ші 
жылдары тазқараның екі жұбы ұя салды. Үш ай дерлік аптап ыстықта, тау жақтан жиі 

Қарақұс



810 Щербаков Б.В.

соғатын жел өтінде, осы бір сирек кездесетін 
құстың жалғыз балапаны күні, түні таңды 
қарсы алып, күнді батырды. Жойылып 
кету алдында тұрған құстардың өмірі өлген 
жануарларды іздеумен өтеді, бұл жерде 
небір аңдар, әсересе, ірілері көп болғанда 
түк емес еді, мал шаруашылығы жұтқа 
ұшырап, көп қойлар мен сиырлар қырылып 
қалды. Біздің уақытта тау мен шөлден 
малдың өлексесін табу қиын, тіпті мүмкін 
емес деуге болады. Осындай кезде тірі 
қалып және балапанды қалай басып 
щығарды деп таң қалуға болады. Бірақ 
Африкада, ірі тұяқтылар – енекелер, 
әртүрлі киіктер, тіпті пілдер мен бегемоттар 
арыстандар мен қорқау қасқырлардың ша-
буылына ұшырап, минут сайын өліп жата-
ды. Онда тазқараларға азық болар нәрсе 
жетеді. Сондықтан бір балапанды тойын-
дырып, қанаттандырудың өзі үлкен еңбек, 
үлкен табыс. Біздің жағдайда, аңшылар 
барлық тұяқтыларды жойып тастағанда не-
месе саусақпен санарлық қалғанда, 
суырлардың қоныстары жойылғанда, одан 
басқа браконьерлер ересек құстарды атып 
қырғанда, тек өлексемен қоректенетін 

құстарға, біздің өлкеде жойылып кету деген оңай. 
Табиғатта ірі жабайы жануарлар сирек қалыптасқан жағдайды саралай отырып, 

біздің өлкеде бұл құстардың қалай, немен қоректенгенін елестету қиын. Тазқаралар, 
құзғындар, ақбас құмайлар – біздің өңірімізде біздің уақытта, бірінші болып жоғалып 
кететін жыртқыш құстар. Олар өте сирек, олардың уақыты адамның арқасында өтіп 
кетті. Бірнеше ұрпақ олар туралы жойылып кеткен түр деп айтатын болады.

Сондықтан, Шаған-Обо өзеніндегі балапаны бар ұя – ел шығысындағы соңғы жүз 
жылдықта тазқара ұя салған жалғыз орын. Тазқара түр ретінде «Қызыл кітаптың» 
мазмұны жағынан мұңды тізімдемесіне енгізілген.

Бірақ өмір жалғасып жатыр және, мүмкін, бұл ғасырда жақсы жағына қарай өзгерер 
және біз, біздің аса алыс емес басқа ата-бабаларымыз сияқты, қолымызбен көзімізді 
көлегейлеп, биікте қалықтап ұшқан жыртқыш құстарға қарап тұратын күн туар.

Тазқара
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КИЛоМЕТРЛЕРМЕН КЕЗДЕСКЕНШЕ

Зайсан қазаншұңқыры артта қалғанда, ізінше, желке тұсыңнан аптап ыстық демімен 
тыныстап, жұтым судан қымбат ештеңе жоқтығын сездіре артыңнан шөл қуады. 
Мемлекеттік шекараға қарай бастаған жол әр минут сайын көкжиекті жапқан биік тауды 
жақындата түседі. Оның етегінде жылдам ағыммен су өңдеген кең тасты жазық жатыр: 
барлық жерде, майдаланған және қырланған қойтастар жатыр. Тек таудың етегінде ғана 
көзге жасыл алқап түседі: шабындық, алқап, шатырлы тал өскен шырынды шалғын. 
Алайда, өзі бірегей біркелкі сүрең тартқан жер. Трасса бойымен иықтарына жоғары 
кернеулі сым ілген  бағаналар асыға  жүгіреді, бағаналарда қара қарға немесе түркістандық 
жыланторғай мүсіндері жылтыңдайды. Тілек – биік көгілдір жотаға тезірек жету, әрбір 
километр сайын ол тілек күшейе түседі. Ал жота биіктей береді. Бірақ, қоюланған аудан 
тоқылғандай мөлдір болып көрінеді. 

Алайда, қашықтық білінеді: әрбір километр сайын шаңдатқан автокөліктің 
жылдамдығымен бірге аспан қуыстары, ыстықтың кесірінен түссізденіп кеткендей. Көп 
ұзамай, қанаттарын кең жайып, аспаннан төмен құлдыраған құс сияқты жота күн күйдірген 
жазықтың үстінен айбарлана төніп, көкжиекті жабады. Бұл – Сауыртау массиві. 

Жота ақ басты тазқараның көгілдір қанатын еске салады. Оның шыңы оңтүстік 
күннің астында мәңгі мұз тәжін, қарлы шәлі үстінен киіп алып, жылтырайды. Қанаттары 
батыстан шығысқа кетеді. Жақындаған сайын, мөлдір «тазқара» асқақтығымен, 
ұлылығымен мысыңды басып, өзіңе қарсы ұшады. Сауыр жотасының басты шыңы – 
Мұзтау. Бұл құдіретті алап Зайсан маңының шөлді жазығын оңтүстігіндегі тармақтарымен 
бөгейді. Шекара қабырғасы сияқты, ол орталық Азия шөлі мен жартылай шөлейтті 
солтүстіктен және оңтүстіктен бөледі. Шығыс шептерінде жота биіктігін күрт жоғалтады: 
мұнда ол – тұман басқан Қара Ертіс жазығымен қосылып, керемет отырады. Сауыр осы 
жерден бітеді, солтүстік жағынан көгеріп, Алтай тауына дейін созылған тегіс жирен 
даланың шөлді кеністігіне қарай қадам басуға жасқанады. Бұл шөл кеңістікті, алыс Сау-
ыр және Алтай таулары арасындағы өзен жайылмасы кесіп жатыр және қақпа баяғыдай 
қазір де Орталық азия халықтарының  арасындағы аралас жол болып ашылады. Ол 
арқылы ежелгі және қазіргі заманғы флора мен фаунаның өкілдері түрлерімен алмасты. 
Мұнда Жоңғар қақпасы сияқты Жоңғар Алатауы арқылы алуан түрлі құстардың Сібірден 
Алтайға, сондай-ақ, Еуразиялық континенттің неғұрлым солтүстік өңірлеріне қыстауға 
барып, кері қайтатын құстардың тағы бір маусымдық аралық жолдары өтеді.

Шөлейт жерде тау арасында тұман мен қайнаған ыстық ауадан лайланып тұратын 
жерден, қытай жақтан солтүстікке қарай Қара Ертіс өз жолын салған. Сол себепті жазық 
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аталған тау жүйелерімен ежелден «халықтар қақпасы» деп аталады. Орталық Азия 
халықтарының Орталық Қазақстанның даласын атап айтқанда, Зайсан ойпатының және 
оңтүстік аумақтар мекендеген ежелгі көшпенді тайпалар осы жерден өтті. Жат кеңістікте 
шеруін жалғастырғанды жақсы көреді. 

Көшкен халықтың қозғалысын жеңілдететін, сонымен бірге, арасын бөлетін мұндай 
қақпалар, Тәжікстанда, Орта Азияның оңтүстік-шығысында, Үндістан және Пәкістанның 
мемлекеттік шекарасы астасатын бір географиялық нүктеде бар. Онда ені 10-нан 70 км 
географиялық қақпа «Ауғандық дәліз» деген атауға ие. Оның сондай-ақ, іргелес 
аумақтардағы халықтардың өміріндегі ролі орасан зор. 

Бірақ Сауырға оралайық: бұл тау жүйесінің алдыңғы жағынан Сайқан жотасы күрт 
асқақтап тұр. Түрік тілінен аударғанда атауы – «терең шатқал» дегенді білдіреді. Шы-
нымен солай, жазық жағында ол терең және созылыңқы; тау арасы тар жыра, етектен 

асуға өтеді. Терең жартасты кесікте пайда болған тар саңылаудан ағысы қатты Кендірлік 
өзені сарқырап ағады. Арнасы тасты, өзеннің ағысы жылдам, мамыр айында суы аз 
болса да, тауда қар ерігенде жүк көлігін ағызып алып кетеді. Сондықтан, жағалауына 
жетпей тұрып, Кендірліктің дауысын алыстан естисің. 

Сайқан жотасының өзі кең кеудесін, күн күйдірген шөлді жазықтан соққан қарсы 
желге тосып, алдыңғы қапталға шығады. Оның шыңынан қазаншұңқырдың қытай 
аумағындағы шығыс бөлігі алақандағыдай көрінеді. Жартасты шыңнан Қытаймен шека-
ралас жақтағы Айғыр құмның биік құмды «таулары», жазық даланың Оңтүстік Алтайдың 
етегімен жалғасқан тұсы жақсы көрінетін.

Күнге күйген біркелі шөл далада ағаш пен бұта өскен Қара Ертістің жайылмасы, 
майлы көк, ақшыл көк лента сияқты өтеді. Оған таудан қарап, неге «Қара Ертіс» деп 
аталғанын түсінесің. Шөл дала кеңістігінен өрнектеп салынған суреттей, құмды ши арал-
дары бар сұр сортаңдар Алқабек өзеніне дейін жеткенде, артынан Бұланды құмының 
сары барқындары тұрады. Сайқан шыңы құмды таудың қатпарларынан жасыл дақ болып 

Айғырқұм шөлі мен Оңтүстік Алтай бөктері қиылысатын тұс
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көрінеді. Төменде, Қара Ертіс жайылмасының бойында, оған Қалжыр құйылғанға дейін 
терек және ірі тал ағаштары, қамыспен ырғай тоғайлары өскен. Тіршіліктен ада шөлді 
жазықтарда көне заманның бояуы біздің уақытқа дейін сақталған. Ертіс бойымен ені 
шамамен жүз шақырым «Географиялық қақпа» арқылы көптеген мыңжылдықтар бойы 
көшпенді және жаугер халықтар, Орталық Азияның шығысынан батысына және кері 
қарай көшіп-қонып жүрді. Тағдырлы өзен сияқты «Қақпа» өз мәдениетін және салт-
дәстүрін ала келген көшпелі тайпалар мен халықтардың толқынын өткізіп тұрды. Қазіргі 
Қазақстан мен Орта Азияның Ұлы даласында олар тек жаулап алушылық соғысты 
жүргізбей, жергілікті тайпалармен араласты, араға ғасыр салып тарихи аренада жаңа бей-
неде қайта пайда болды. Әрине, бағзы заманда адам енді пайда болғанда, бұл жерде 
қанша ірі және шағын оқиғалар болған. Және тек соңғы мыңжылдықтардағы оқиғаларды 
ғана тарихшылар сипаттаған. Бұл мәліметтер шыңдағы мұздақтардай Орталық Азия 
халықтарының тарихынан сыр шертеді. Және де, бәлкім, мыңдаған жылдар бойы 
даладағы қаңбақтай Зайсан «географиялық қақпасы» арқылы дүниенің бір шетінен 
екіншісіне қарай осы жермен қанша үлкен және шағын жұрттар көшіп-қонды. Осы жер-
ден солтүстікке өтіп, әрі қарай, Батыстағы жабайы даланы мекендеді. Мүмкін, осы қақпа 
арқылы Солтүстік жарты шарға алғашқы үңгір немесе жинаушы, аңшы «тас» адам да 
өткен шығар, кім біледі. Археологтардың санауынша, олар басында Алтай тауына, оның 
ішінде Нарым-Бұқтырма алқабына өткен. Осылай  аяу дегенді білмейтін тайпалар, 
ғасырдан ғасырға өтіп, шапқыншылық жасап, жолында кездескенді қырып-жойып, бірін-
бірі алмастырған. Осы таулардың биігінде тұрып, Қара Ертістің ашық шөлді даласына 
қарағанда осындай ой келеді. 

Сауырдың қуатты арқасында, оңтүстікке қарай қытай аумағы жатады, одан 
солтүстікке қарай қазақ жері. Дәл осы жерге «Көгілдір дуадақ» қонған. Алыптың 
қанаттары – сілемнің тармақтары асқақ, мұздықтары аппақ қауырсындай, Қытайдағы 
Өлінгір көлінен 300 км, біздің Қазақстан жерінен сонша жерді алады. Кейбір ғалымдар 
оны Зайсан шұңқырының оңтүстік шекарасы түбінен шығыстан батысқа қарай созылған 
Маңырақ тауындағы Сауыр жотасының жалғасы деп санайды. Басқа баяғы ғалымдар 
Маңырақты – көрші Тарбағатай жотасының сілемімен жалғастырды. Бірақ қалай болғанда 
да, жота Сауыр-Тарбағатай жүйесіне байланыстырушы буын ретінде кіреді. Өсімдік 
және жануарлар дүниесі өкілдерінің таралуына қарап отырып, автор аталған жотаны өз 
бет-бейнесі бар, онда мекендейтін өсімдіктер мен жануарларының тарихымен байланысты 
дербес зоогеографиялық бірлік деп санайды.

«ҚАРА ҮңГІР» 

Тауға қарай барғанда Сайқан жатасына жету үшін, алдымен тау арасындағы 
Кендірлік жазығы арқылы өту керек. Осы аттас Кендірлік өзенінің майда тасты толқынды 
аңғарынан соң, алыстан ашық сазды жарлары бар, жазықтың батыс жағына қараған 
шағын төбеге тап боласың. Бұл Қара үңгір шоқысы. Оның жалаңаш етегіндегі ашық түсті 
шөгінді саздан ғалым-палеонтологтар бұрынғы жануарлардың сүйектерін тапты. Миллион 
жыл бұрын өліп қалған фауна өкілдерінің сүйектері. Ғалымдар саздан құрғақ саваннада 
және орманда өмір сүретін аңдар: қылыштісті жолбарыстар – махайродустардың, ежелгі 
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керіктердің, пони жылқы сияқты аласа үштұяқты жылқы – гиппариондардың, сондай-ақ, 
түбітті мүйізтұмсықтар мен пілдің еті, пілтұмсықтылардың, түрлі киік және біздің уақытта 
өмір сүрмейтін қорқау тектес жыртқыштардың, ірі түйеқұстардың және көптеген басқа 
түрлердің сүйектерін тапқан болатын.

Өткен ғасырдың 60-шы жылдары Өскемен пединститутында жұмыс істеген белгілі 
қазақстандық палеонтолог профессор В.С. Бажановпен бірігіп, ленинградтық ғалымдар 
жүргізген экспедициялардың бірінде қазба жұмыстарына қатысқанмын. 

Әртүрлі жануарлардың бір жерде жиналып қалуын ғалымдар бағзы заманда батпақты 
жағалаулар жанындағы су ішуге келуімен түсіндіреді. Мұнда қазір Африка контитентіндегі 
құрғашылық жылдарындағыдай су ішетін жерде көптеген аң-құстар жиналған, олардың 
кейбіреулері жыртқыштардың аузына ілігетін, кейбіреулер батпаққа батып кететін. 
Олардың өлекселерін көп ұзамай шөгінді басып, олар солай сақталып қалды, артынан 
миллиондаған жыл өте минералданып, тасқа айналды. Қазба жұмыстары кезінде біз 
жойылып кеткен жануарлардың қаңқаларын палеонтологтардың мұқият тазалап, сол жер-
де арнайы желіммен шашылып қалмасын 
деп, желімдегендерін, артынан оны 
топырақпен бірге қазып алып, жәшіктерге 
салып, Ленинградқа жөнелткендерін 
көрдік.  

Сайқан жотасының бөктерінің 
саванналық шағын төбешіктері бар 
аңғарында біздің дәуірімізде тек Африка, 
Азия және Оңтүстік Американың кейбір 
тропикалық және субтропикалық 
ендіктерінде сақталып қалған, жеке және 
топтасып бұталар мен алып ағаштар өсті. 
Қиял-ғажайып ландшафтардың фонында 
біз білетін жануарларға ұқсамайтын 
фантастикалық бейнедегі алғашқы жануар-
лар кезіп жүргенін елестету қиын. Табылған 
сүйектер әртүрлі өлшемдегі жыртқыш құстар мен шөпқоректі аңдардыкі еді. Осы жерден 
қазіргі заманғы бауырымен жорғалаушылардың ата тектері алып тасбақа, жыландардың 
қалдықтары табылған. Әрине, олар өте көп болған, әйтпесе бір жерде сонша сүйек қайдан 
жатады? Олардың көптігі эволюциялық дамудың көп тармақты жаратылыстану-тарихи 
негізін көрсетеді. Дегенмен, олардың тағдыры көптеп шешілген еді, біреулері алдағы 
өзгерістер мен тіршілік үшін күресті, басқалары қырылды. Қараүңгірде көмілгендер соған 
дәлел. 

Біздің уақытта адамзат Жер бетінен бір тәулік ішінде өсімдіктер мен жануарлардың 
жүзге жуық түрін жойған кезде, кейбір түрлер тек шағын аумақтарда, биоалуантүрлілік 
эволюциялық процесі, атап айтқанда жекелеген жүйелі бөлімшелерінің сыныптары мен 
тұқымдастығының тіпті нөлге дейін азайып кетуіне әкеп соқты.

Сіз білеСіз бе:
Пілдер Үнді мұхиты және Тынық 
мұхитының оңтүстік-шығыс айма-
ғында, сондай-ақ Шығыс Афри-
кадан Австралияға дейінгі теңіз-
дердегі тұратын дюгондарға ұқсас 
жануарлардан пайда болған. Пілдің 
тұмсығы «қол» емес, тыныс алу 
түтігі ретінде дамыған. Алайда, 
уақыт өте келе, ол көптеген функ-
цияларды орындайтын мүшеге 
айналды. Пілдің тұмсығы  шама-
мен (әр түрлі көздер) 50-90 мыңға 
жуық бұлшықеттен  тұрады.
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КІШКЕНЕТАУ ТАУЛАРЫ   

Сайқан жотасының тауына барған кезде Зайсан қаласынан оңтүстігінен шығысқа 
қарай аласаулау бір-бірімен ертоқымдай жалғасқан Кішкенетау сілемі созылып жатады. 
Олар Маңырақ жотасының батысқа кеткен тауымен жалғасады. Оның шығыс бөлігін 
жалғайды деуге болады. Олар шағын шатқалдан басталады, мұнда қаладан Сайқан жо-
тасы етегіне жететін Жеменей өзені ағады. Алыстағы асқақ Сайқан тауымен салыстырғанда 
шынымен «кішкентай» таулар. Шын мәнінде, олар айтарлықтай биік, кей жерлерде 
беткейлері тік, өту қиын. Оларды бұта және ағаш өсімдіктері қаптаған терең де тар 
шатқалдар кесіп өтеді. Құламасына және шыңдарына жалаңаш тасты жартастар тән. 
Шатқал түбінде жартастардың алып сынықтары жатады, бейткейде құлаған қойтастар 
мен үйінділер үйілген. Беткейде және шатқалдың түкпірінде адам қолы тимеген ағашты–
бұталы өсімдіктер өскен: көктеректі, мойылды, қайыңды тоғайлар, бұталардан- ұшқат, 
бөріқарақат, ырғай, итмұрын, қараған. Барлық жерде – шыңда, беткейде терең және 
көлеңкелі жыраларда жартастар шошайып, одан төмен құлаған тастардың іздері көрінеді. 
Терең жыртылған жыралар арқылы жазыққа тал, бұта, терегі қаптаған өзендер сарқырап 
ағады. Көктемде бұл бұлақтар ағыны қатты өзенге айналады, еріген суды сарқырап алып 
қашып, су шайғандықтан, әбден мүжілген қойтастар мен сағаның жарларын құлатып, 
соқтығыса ағады. Бір сөзбен айтқанда, тау – тау сияқты, тек атау біртүрлі – «Кішкентай».

Зайсандық энтузиаст-тарихшылармен қалалық өлкетану мұражайының қызметкерлері 
осындай шатқалдың бірінен азия типті ер адамның тас мүсінін тапты, ол қызықты тари-

хи олжа – сауыт пен дулыға киген, қылышы 
бар жауынгердің қаңқасы болып шықты. 
Қаза тапқан жауынгер, кемінде бес жүз 
жыл жатқан, деп санайды тарихшылар. 
Қазіргі уақытта Ресей ғалымдары оның 
жасын анықтап жатыр.   

Шығысында Кішкенетау Сайқан 
жотасының тармағымен қосылады. Аталған 
жотаға жақындаған сайын биіктеп, айқын 
көріне бастайды. 

Сайқанның ең биік шыңдары 2 000-
нан астам метр. Жота әдейі алдыға аттап 
шығып, Зайсан қазаншұңқыры жақтан 
соғатын солтүстік-шығыс желдің тынысын 
кеудесімен жапқысы келетін сияқты. Тау 
массивінің түкпірінен Сайқан таулары ба-
сталады. Және Қытаймен шекаралық 
бөлігінде, кең және терең жазықтың түбінде 
Кендірлік, Ақ Қалқа мен Обалы өзендері 
сарқырап ағады. Төбесінде мұздан тәжі 
бар, Мұзтау бүкіл бойын көрсете, асқақ 
тұр.

«...Бет әлпеті азиялықтарға тән ер 
адамның тас мүсіні», Тарихи музей, 
Зайсан қ.
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АҚ СИЫР ӨЗЕНІ МАңЫНДАҒЫ ІЗДЕ  

Ең биік шегіне жетіп, арасына өзінің шыңдарын батырып тұрған Кішкенетауды арт-
та қалдырғанда, беткейде жеке аралдар сияқты орман пайда болады. Кей жерлерде 
бұлар таудың етегін жасыл киімге киіндірген жапырақты тоғаймен тұтасып, тар аңғарлармен 
жыраларға шығады. Мұнда Зайсан маңы жазығында, мемлекеттік шекараға жақын жер-
де, шатқалдан шағын, бірақ бізге қажетті, кезінде зоологтарды таңқалдырған тасты – Ақ 
сиыр өзені ағып шығады. Шатқалдан біздің өлке үшін өте сирек данаты бақасы табылған-
ды. Бақалар негізінен – түнгі аңшылар, жәндіктерді аулауға түнде, ай сәулесі астында 
шығады. Данаты бақасы басқаларға қарағанда күндізгі өмір салтын ұстанады, олардың 
тобындағы ерекшелігі осында. Бақаның бұл түрі Қазақстан аумағында Оңтүстік Балқаш 
маңы шөлінде белгілі. Айтпақшы, бір күні аталған жерлерде, құмды шөлде құм рауғашының 
тамырларының құмда қанша тереңдікке кететіндігін көргім келді. Жарты метрдей 
тереңдікке қазғанымда, құмның ылғалды құм қабатынан мен ұйықтап жатқан бақаны 
тауып алып, таң қалғанмын. Әрине, күндіз құмда ол күйіп қалады, жәндікті аулауға 
ымырт – неғұрлым қолайлы уақыт. Сондықтан, ол бақалардың күндізгі түрі ме жоқ па, 
герпетологтар анықтайды. 

Қазақстанның Шығысындағы Данаты бақасын біздің экспедиция мүшелері өз 
көзімен көргісі келді. Және бір күн соны іздеуге қанша уақыттарын жұмсады. Бұта мен 
тамыр, тас түбінде жасырынып қалатын сұр жәндікті табу оңай емес. Әрине, жарты күнгі 
іздеуіміз босқа кетті. Сәтсіздік бұл бақаның шын мәнінде республиканың шығысында 
сирек кездесетінін көрсетті. Осы себепті оның биологиясы зерттелмеген. Оның таралу 
аймағының шектеулілігі мен сирек кездесетендігінен, ол Қазақстанның Қызыл кітабына 
енгізілген.

САйҚАН

Көлікте келе жатқанда ойға шомып, толғануға уақыт әрқашан жеткілікті. Жол 
бұралаңдап, жеңіл тау баурайларымен орман басқан Сайқанның тік беткейлерінің етегіне 
әкелді. Ағаштар астында және ашық орындарда – бұта өсімдіктерінің арасына кіре 
алмайсың, биік шөптер, қызық кейіптегі жартастар. Жол беткейден соң, бірден алдыңнан 
шығатын тік шатқалға батыл сүңгиді, оның артында қалың бұталар мен таулы шалғындардың 
учаскелері тұр. Таулар өзінің сұлулығымен асқақтығымен көкжиекті барлық жағынан 
жауып тұр, бұл жотаның шығыс бөлігі. Адамның жоқтығы бірден байқалады. Бәлкім, 
жанында мемлекеттік шекара тұрғандықтан да шығар, бұрынғы Одақ пен Қытайдың 
текетіресінің көрінісіндей, баяғы бекіністердің орны көрінеді. 

Тұман сейіліп, таулы жол, өте көркем жылғамен жоғарыға көтеріледі. Беткейлерден 
шошайып шығып тұрған жартас қатпарлары шатқал құрайды. Екі жақтан да жер бетіндегі 
геологиялық апаттарды басынан кешірген шөгінді жыныстар, бұрын мұнда теңіз түбі 
болғандығын білдіреді. Сауыр маңы тау сілемінің алғы шебі, Сайқан Сауыр жотасының 
ең басты тау массиві ретінде бөлек. Тас қабырға, тас болып қатқан шөгінді жыныстардан 
құрылған қатпарлы тас тоқаш, тар өткелдің үстінде тұр, жотаның түкпіріне енген сайын 
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биіктей береді, орманнан ағаш таситын жол да ішке қарай ендей береді. Кейде, қатпарлы 
тас белдеу негізгі осьтік бөліктегі жан-жаққа таралған шағын тармақтарды қысып ұстап 
тұрады. Мұнда тау бөктері жыныстық шығу тегі туралы айқайлап айтады. Қатпарлы тас 
белдеудің теңіз түбіне шөгіп, миллиондаған жылдар бойы толық тасқа айналу кезеңін 
басынан өткергенін білу үшін, геолог болудың қажеті жоқ. Енді бұл беткейдің түбіндегі 
жиналғандар, бұрынғы шатқал үстінде кедергі болып тұр. Түрлі-түсті және құрылымы 
әртүрлі жыныстар қабатты жолақ болып тартылған. Оның түрлерін көргенде, еріксіз бұл 
шын мәнінде қалай қатпарланды деген ойға қаласың. Геологияның ғылым ретінде 
соншалықты қызықты екендігіне, әрі өзі стратиграфия әдістемесі соншалықты сауатты 
әзірленгеніне және біздің планетаның жаһандық геологиялық тарихын суреттейтін қанша 
дәлелдемелердің жинақталғанына көзің жетеді. 

Тау беткейлерін қоршаған жер контрасты – тауды тұтас жапқан жапырақты орман-
дар жасыл белдеумен бөлінген, қайтадан орманды алып массивтер, Мұзтауға жақындайды.

Орманды кей жерлерде ашық-жасыл барқыт тау, шалғындармен күрт бөлінген. Не-
месе оларды адам өте алмайтын кедергі, жалаңаш тасты шоқылар тоқтатады; не оларды 
қалың киіз сияқты аршалар алмастырады. Бұл жерде тығыз шиеленіскен ырғай тоғайлары 
жиі кездеседі. Алыстан, әсіресе, жота өзінің тұмса қуатымен бірақ мүлгіп, ойға шомған 
қандай да бір шиеленіскен сұлулығымен әсерлі. Өзімізге үйреншікті Алтай ландшафтта-
рынан гөрі басың айналатындай. Жабайы тау үйінділері арасында болған сайын шыңнан 
арқарды немесе бұғыны көргің келеді екен. Әдеби деректерден білгендей, 1950-жылдардың 
ортасына дейін мұнда ол көп болды. Қазір бұл жануарлар мұнда сирек. Оның бұрынғы 
санын – шатқал-жыралардағы күн мен уақыт жеп қойған олардың бас сүйектері мен 
серіппедей шиыршық атқан мүйіздеріне қарап білуге болады. Жақсы қаруланған және 
тәжірибелі із кескіш ретінде әккіленіп алған адамдардың осы жылдары өлтіріп, сұлулықты 
аяусыз құртқанын қалай кешіруге болады?! Мұның бәрі әуесқойлық деп аталатын, шек 
дегенді білмейтін аң аулаудың кесірі. Таулар кедейленді – олардың жаратылған бар 
сұлулығы да қалмады, ештеңе әсер етпейді, тек бірдеңені күтесің. «Ал кенеттен!», және 
өткенді суреттеуден туған қиял, тағы да қиял. Жүздеген үйірімен жүрген жануар жойы-
лып кеткен соң, олар өте сирек кездесетін түрге айналған соң, бұл әуесқойлық аң аулау 
емес, бұл зоологиялық қырып жою, қылмыс. Төртаяқты жырқыш аңдар мен құстардыкіндей 
миы жоқ, сана-сезімнен айрылған, тек қана жануарды атып өлтіруді білетін аңшыларды 
қалай атайсың! Және ешқандай романтикалық инсинуация олардың әрекеттерін  ақтамайды. 
Тек солардың, аңшылардың кесірінен, осы өлкеде жабайы жылқы, түйе, құлан мен 
киіктер, қарақұйрықтар және жолбарыс жоқ болды, суыр, ұларлар сиреді.

Сайқан асуына келе жатқанда, жан-жақтан тас шілдері – кекіліктердің өзара тіл 
қатысқандарын естуге болады; аспан астынан қызылтұмсықты шауқарғаның сазды дауы-
сы шығады. Егер бұл жерде табиғат туралы әнұран айтылатын болса, онда жотаның тек 
ұлылығы мен асқақтығы туралы ғана емес, ондағы ештеңеден үрку дегенді білмейтін 
тұяқты жануарлардың көптігі туралы шырқалар еді. Көп ұзамай, бұл жерде үйренбеген  
бір нәрсе бар, көп дегенмен, бір нәрсе жетіспей тұрады. Сірә, жабайылығы мен шөлді 
далаға айналғаны емес, салыстырмалы түрде романтикалық көңіл-күй жетпейді. Сауырда 
Алтайға тән көңілді ойлылық жоқ; өте мұңды, Саян, жоғары Памир және Гималай бір-
біріне қосылып жатса да, Тянь-Шаньдағыдай аспан асты симфониясының үні есілмейді, 
бірақ, бұл жерде мүлдем басқа музыка және басқа да көңіл-күй, флорасы мен фаунасының 
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да өз ерекшелігі бар. Табиғатқа, оның ауыр көңіл-күйіне, шөлдің жақындығы салмақ 
салып отырғанын айтамын. Ну орман және шулы өзені мен бұлақтарға қарамастан, 
Сауырдың жалпы климаты, табиғаты бойынша Орта Азия тауларына, мысалы: Зерав-
шан, Ферғана, Копет-Даг, Алай, Гисса жоталарыныкіне жақын...

Ауаның басым бөлігі мұнда құрғақ және мөлдір, алыс көкжиектегі тұман қоюланып, 
алыс шыңдарды көгертіп көрсетеді, алып тас құздардың арасындағы, терең тұңғиықтары 
мен салымдары бар терең шатқал қорқынышты. Және ең бастысы, оның етегіндегі тығыз 
және жартасты саңылау ұмытылмас әсер қалдырады. Түрік сөзінен аударғанда Сайқан 
деген сөздің мағынасы «тығыз шатқалы» дегенді білдіруі тегін емес.

БАҒЗЫ ЗАМАНҒЫ ТАңҒАЖАйЫПТАР АЛҚАБЫ

Сайқан жотасының шыңынан кең алқаптың кеңістігі ашылады – оңтүстіктен көгілдір 
Сауыр тауының 3 800 м биіктіктегі сілемі ұшында мәңгілік қары бар Мұзтауымен 
асқақтап тұр. Артында алыс жоталардың көгілдір толқынды біліктері көрінеді, олар – 
Қазақстаннан тысқары жерлердегі жоталардың экзотикалық белгісіз тапбиғаты мен одан 
алғаш жүріп өтушілердің аттарымен байланысты, осы өлкенің өткен тарихы көрінетін тік 
беті. Шыңыраулар тығыздалған ауаның әсерімен көгілдірленеді, үнсіз мүлгіген жарта-
стар, паң құздар, тау жотасының барлық жердегі құламасы, өткелдері, тармақтары – 
жапырақты орман өрнегімен жабылған. Дәл осы таудан сібір балқарағайының оңтүстік-
батыс шеті өтіп, континентке таралған; не батысқа, не оңтүстікке қарай самырсын табиғатта 
кездеспейді. Барлығы тұр, барлығы өткен ғасырлардан бері өмірлерінің құпиясын терең 
үнсіздікте сақтап, қатып қалған. Ал сен, адам – табиғаттың құдыретінің алдында ештеңе 
емессің. Барлығы мұнда, қолданыстағы өзіндік заңдар бойынша қандай да бір белгісіз 
күштерге бағынған; барлығы көз алдыда, бірақ барлығы құпия шымылдық астында. 

Сайқан жотасының таулары (наурыз)
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Тек девон дәуірінде теңіз түбінде шөгінді жыныстарды осылай биік қылып үйген 
жерүсті күштерінің қалай тер төккенін қиялмен елестету ғана қалады. Мына жерде теңіз 
суы шалқып жатты, онда сәулеқанатты – қазіргі заманғы балықтың ата-бабалары – 
үлкен көзді, үлкен ауызды ұзындығы 30-40 см аспайтын палеонисцидтер жүзді дегенге 
сену қиын. Аталған балықтардың қалдықтарының іздері жалаңаш қатпарлардың арасы-
мен өтіп, Кендірлікке құятына Ақ Қалқа өзені жанындағы аласа шоқының беткейінен 
табылды. Осы жерде, құрғақ тасты беткейде қыналар басқан қатпарлы тастар шашылып 
жатыр. Кеуіп қалған шөлді өсімдіктер арасында сансыз шегірткелер шырылдайды және 
көзіңе ілінген тасты көтеріп, бөліп қарасаң өткеннің іздеріне толған әлемді көресің, онда 
миллиондаған жыл бұрын өліп қалған теңіз құрттарының, ұлу қабыршақтарының және 
басқа да белгісіз омыртқасыздардың іздері бар; кейде жолың болса, тастың ортасынан 
– ежелгі балықты табасың! Балықтың әрбір қабыршағы, қанаты тайға таңба басқандай 
анық түскен. Және ұлулардың, шаян тәрізділердің, белгісіз балықтардың қабыршақтарының 
фрагменттері және тағы басқалар де әрбір сынған таста бар.

Ежелгі балық – палеонисцидтер шамамен 410 000 000 жыл бұрын басталып, ша-
мамен 60 000 000 жылға созылған девон, пермь, карбон кезеңдерінде қырылып қалған 
сәулеқанатты жыртқыш балықтардың түріне  жатады. Бұл кезеңдерде планетаның кли-
маты өзгерді, теңіздер болып, кейін кеуіп кетуіне байланысты жерде алуан түрлі флора 
мен фаунаның өкілдері қалыптасты. Олардың кейбіреулері, мысалы, папоротниктер біздің 
уақытқа дейін жетті. Көмір мен мұнай да сол кезде қалыптасты... Сондықтан Ақ 
Қалқаның бойындағы көмір шөгінділерінде тас көмір және пермь кезеңдеріндегі ежелгі 
өсімдіктер – сигиллярий, ағаш тәрізді алуантүрлі өсімдіктердің іздері кездеседі. Кей 
жерлерде тас болып қалған оқпандар жер бетінде жатады. Табылған олжалар таң 
қалдырады. Елестетіп көріңізші тек, тау бөктерінде ешкім тиіспеген, шашылып жатқан 
тас оқпандардың кесектері немесе өсіп тұрған кездегі биіктігі 1-12, тіпті 30 м болған, тас 
болып қатқан «ағаштар» бүтіндей дерлік жатыр. Ғылыми мәліметтерге сәйкес, олардың 
өмірі тура 260-220 миллиондаған жыл бұрынғы палеотроптық флористикалық патшалық 
кезеңіне тап келді. Сигиллярийдің жылдық сақинасы эллипс түрлі: шөгінді жыныстың 
қысымымен оның оқпандары жапырылып қалған. Сол көмір шөгінділерінде томарлар 
тұрды, қасында жуан бөренелер жатты. Тас болып қатқандардың арасында тұру деген, 
басқа планетада болумен тең. Ал, бір кездері оқпанның ең басындағы шоғырланған 
жапырақтар желмен сыбдырлап шулады. Ежелгі өсімдіктер бізге өзімізге таныс пальма-
ларды еске салды. Оқпандарда түсіп қалған жапырақтардың орны сақталған. Осы 
өсімдіктердің бірі – сигиллярияны – «баспашы» деп атайды: олардың қабығы арасы бос, 
жолақты жуан болған, сондықтан палеоботаниктер оны қабыршақты «қыртысты» 
өсімдіктерге жатқызған. Бірақ, бұл алып папортниктер мен қызық «ағаштар» өскен 
таңғажайып әлемде бізге үйреншікті ағаштар да, бұталар да, арасында жүретін көбелек 
пен қоңыз, гүлге толы алуан түрлі шөп те болмаған, құстары ән салмаған орманда болу, 
тіпті бір түрлі. 

Біздер тапқан оқпандардың бірінің ұзындығы 4 метр болды. «Ағаштары» тас болып 
қатқан «орман» таңқалдырды! Сол бір зұлмат заманда батпақты жерлерде қырықбуын 
өсімдіктер тұқымдасы – біздің шыршалар сияқты биікті 20 болатын каламиттер өскен. 
Қазір де олардың іздерін тастан көре аламыз.
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Әрине, өсімдіктердің осы патшалығына батпақты жерді жақсы көретін ежелгі лепи-
додендрондар мен аталған сигиллярийлер, алып папоротниктер тән. Бірақ оларды тасты 
көмір дәуіріндегі уақыты бітіп бара жатты, батпақты жасыл жазық уақыт өте келе, 
жағалауларға және құрғап бара жатқан теңіз түбінде көміртектес қабаттарға, құмға шөкті. 
Жоғалып бара жатқан өмірдің іздері бар бұл қабаттар, көптеген миллион жыл өткеннен 
кейін кезекті және техногенді апаттар кезінде алып құрғақ көтерілгенде және түскенде 
күңгірт тереңдіктен осы таулар мен беткейлері пайда болып, онда орман және дала, 
шалғындар мен бұталар өсіп қалыптасқан. Кейбір жатқан көлденең қабаттар тігінен 

«құйрығынан» қойылған болып шықты. Міне, енді көз алдыңда бұл тастар – шөгінділер 
түріндегі қабатты тастар қалай болса, солай күнге күйіп беткейде шашылып жатыр. Кейбір 
тастарда, моллюскалардың іздерінен басқа, жақсы жылитын тайыз суда коралл іздері 
сақталған. Мүмкін, баяғы заманда алғашқы қосмекенділерден қарабайыр бауырымен 
жорғалаушылар, мысалы, басы үлкен қолтырауын тәріздес қарабайыр лабиринтодонттар 
қалған. Шөгінді жағалаудағы ағаш тәрізді папортник пен алып қырықбуын түбіндегі 
көлеңкеде олар жылумен және қауіпсіз тыныштықта жатқанын елестету қиын емес. Сол 
кезеңдерде құрлықта жыртқыштар жоқ, ешкім соңдарына түсіп, жарып тастамайды. 
Бірақ уақыт геологиялық тарихта, эволюцияның тынымсыз өмірі аренаға бірінші омыртқалы 
– бауырымен жорғалаушылардың соның ішінде алғашқы кесірт-динозаврлар, птеродак-
тилдер және өзге де өліп қалған  алыптардың келуін асықтырды. Алайда, тарихи аренаға 
адамның келуіне әлі екі жүз миллион жыл қалған еді. Осыдан кейін алыс ескіліктің «тірі» 
ізімен жүріп келе жатып, қалай алаңдамайсың.

Шығыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану мұражайындағы муляждар арқылы 
осы тас болып қатқан кейбір фрагменттермен танысуға болады.

Сайқан жотасының тасқа айналған шөгінді жыныстары
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«ҚАРА КІТАП» 

Тек осы жерде ғана табиғатта мүлдем қара «тас кітап» бар деген ой келеді. 
Олар жер бетінде әбден алба-жұлбасы шыққан парақтарымен жабық жатыр. 
Қалыңдығы орта есеппен 15-25 см және бір метрлігі де кездеседі. Олар қара түсті 
қағаздардан тығыз жасалғандай. Олардың тасты қабаттары ағаштың қабығына ұқсас, 
сары түсті. Сондықтан, олар уақытқа төзімді және өте сенімді. Бірақ, осындай 
кітапты ашу оңай емес. Берік! Қабырға күнтізбесі сияқты парақтарын тартып шығарып, 
жыртып алу керек. Егер геолог немесе сиқыршы болмасаң, оқу тіпті қиын. Ақ Қалқа 
өзенінің беткейлерінің бірінде ондай орындар көп. Оларды қараңғы түкпірде әдейі  
жасаған сияқты, олар онда өрттен аман қалып, күйгендерін жер бетіне лақтырған. Бір 
кездері түгімен «жеген» өзінің өткенін ұлулармен, балықпен, өсімдіктердің 
сабақтарымен, жапырақтарын, өзінің құпиясын таулардың өздері ашып, қайта құсып 
тастаған.

Егер мұндай әдебиетті оқып үйренсе. Онда табиғаттың соншалықты даналығын, 
шеберлігін білуге болады, мұнда жер қойнауында бір кездері қуатты күш-қысыммен 
әртүрлі химиялық процестер жүріп жатты. Бұл таулардың бүкіл тарихы мен өткен 
өмірі осы тас кітаптің беттерінде нақты және сауатты баяндалады. Мүлдем бос бет-
тер бар, онда химиялық күштер біраз жұмыс істеген, оларда ешқандай өмірдің 
белгілері жоқ. Бәлкім, бұл – қарапайым теңіз жануарлары және өсімдіктер өз 
қолтаңбаларын қалдырған ең көнесі болар. Бұл салада сауаты жоқ адамға «суреттер» 
мүлдем түсініксіз, өйткені оларда андронов кезінде, сол теңіз тереңдігінде өмір 
сүргендер бейнеленген.

Қазіргі уақытта «Қызыл кітап» бар, ал мұнда «Қара кітап». Олар бізге Жерде 
жаратылғанның бәріне, яғни қарапайым «Өмір» Кітаптары қайтып келмес өмірдің 
«Қызыл» әсіресе, «Қара» беттеріне айналып кетпес үшін, бүкіл тіршілік пен әдемілікке 
ұқыпты қарау керектігін  ескертеді. Жоғалғандардың қара кітабы түнеріңкі. Желмен 
бірге уақыт жұлмалаған беттері қайғылы шулайды; кейбіреулерін шөптер басқан. 
Оларды ешкім оқымайды, олар ешкімге керек емес. Және әрбір өлі кітапты мен әрбір 
жасыл шөп талы үшін, бір ғана ботакөз үшін, осы жерді айнала ұшып жүріп, ақырын 
ғана тірі дауысын шығара шырылдаған қарапайым сұлының әні үшін берер едім.

ТҰМАНДЫ ДӘУІРДІң ТҮКПІРІНЕН    

Бұл таулардың табиғи мұрасын елестету үшін, өткен дәуірлердің беттерін ашамыз. 
60 000 000 жыл бұрын жерде ыстық күннен пальмалармен секвоя көлеңкесінде тығылып, 
ежелгі алғашқы жануарлар жүрді. Су айдынында ешқандай суық дегенді білмейтін алып 
қолтырауындар болды. Шамамен 20 000 000 жыл өтті, біз өмір сүретін соңғы кезеңге 
40 000 000 жылдан астам қалған. Геологиялық катаклизмдер белсенді  байқалған «жаңа 
уақыт таңы» – Эоцен басталды. Бұның барлығы қазіргі жүрген тұяқты және тұмсықты 
аңдардың ата-бабаларының өркендеуіне, қалыптасуына биологиялық серпін берді. Сол 
уақытта жылан және басқа түрлі жорғалаушылардың патшалығының қарқынды гүлденген 
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өмірі басталған, олардың өмірі туралы біз тіпті болжай да алмаймыз, өйткені олардың 
көбі іздерін де қалдырмай, жоғалып кетті. Климат өзгерді: тропикалық өсімдіктері бар 
жылы су айдыны кең-байтақ азия кеңістігінен соққан суық желдің «шабуылына» ұшырады. 
Бірте-бірте жыл мезгілдері қыс, көктем, күз және жаз болып ауысты. Шамамен екі 
ондаған миллион жыл өткенде аренаға, жердегі өмірге адам келген, күз ақындардың 
жақсы көретін маусымына айналатынын кім білген. Енді әрбір мыңжылдықпен, тағы бір 
миллион өткен соң, климат, «Ғарыш уақытының қоңырауы» соғылуына бағынғандай, тез 
өзгерді және Солтүстік жарты шардың климаты тіпті қатаңданып кетті.

Адам пайда болғанға дейін тағы 25 000 000 жыл күту керек болды. Енді құрғақшылық 
жиі-жиі болып, планета суытты. Жылыны жақсы көретін өсімдіктер мен жануарларға 
біздің ендіктерде ыңғайсыз болды, олар не қырылып қалды, кейбірі оңтүстікке қарай 
ауып кетті. Олардың орнына неғұрлым ашық кеңістікте және бұрынғыдан гөрі қатаңырақ 
климатқа бейімделген жаңалары пайда болды. Қатып қалған көлдерде және су айдын-
дарында тұңғиық гүл шықпайтын болды, бұрынғы жылу және ылғалсүйгіш өсімдіктердің 
орнына қазіргі алғашқы дала өсімдіктері келді. Жаңа ағымдағы миллиондаған жыл, жаңа 
дала жағдайында өмір сүруге қабілетті басқа жануарлар түрлерін дамытты. Ең алдымен, 
бұл алып мүйізсіз мүйізтұмсықтар – индрикотерилер. Бұл уақытта жер бетінде басқа да 
жаңа түрлер пайда болды. Жылы су айдындарында құндыздар, су жаңғағы өздерін 
жақсы сезінеді, әртүрлі су папоротниктері және көптеген басқа да өсімдіктер біздің 
уақытқа дейін сақталған, және енді олар біздің замандастарымыз. Ауа райының 
салқындауына ұласқан маусымдық температураның кенеттен ауысуы тропикалық орман-
дардан және оларға тән ілеспе жылусүйгіш шөптесін өсімдіктердің, сондай-ақ, 
жануарлардың түпкілікті жойылуына әкеледі. Дала саваннаны біржола ығыстырып 
шығарды. Жерде бөкен, жылқы, киік жұмақта жүрген кез басталды. Артынан кеңістікте 
Еуразиялық континент пайда болады және жаңа жағдайларға аса бейімделген 
шөпқоректілер, жыртқыштар кеңістікті жаулай бастады. Олар өздерінің экологиялық 
қуыстарын иемденді.

Табиғи-климаттық жағдайлардың  біздің ендіктерде ауысуы 20000 000 жылға 
жалғасты, сондықтан төрттік кезеңнің соңғы сәтіне дейін, 4-5 миллион жыл қалған еді. 
Қатаң  құрғақшылық пен күннің күрт суытуы күшейді. Пілдер мен мүйізтұмсықтарға 
өмір сүру қиын болды. Олардың саны барлық жерде азайды, бірақ жылқы және басқа 
да тұяқтылардың ата-бабалары керісінше өсіп-өркендеді, дала кеңістігін жаулады. Енді 
оларды жоғары маманданған жыртқыштар, оның ішінде қылыш тісті жолбарыс – махай-
родус аулайтын болды.

Ал біздің «Уақыт қоңырауы» жер бетінде адамның пайда болуына 2 000 000 жыл 
қалғанын хабарлады.

Бұл уақытта Ертіс өзенінің арнасы түпкілікті қалыптасты. Болашақ өзеннің суы Ал-
тай сілемін кесіп өтіп, «асу алқабына» қарай Алтай тауы жартастарының құшағынан сы-
тылып шығып, Сібір жазығына қарай көсіліп ақты. 

Ақыр соңында, адам пайда болады. Ата-бабаларымыз Африка құрлығының 
тропикалық өлкесін тастап, бірте-бірте Еуропаны, Оңтүстік Азияны қарабайыр 
құралдарының көмегімен жаулады, ең бастысы – от; ол, аңшылықпен айналысып, 
солтүстікке қарай жылжып, бірте-бірте ірі шөпқоректі жануарлары бар жерлерді игере 
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бастады. Аңшы өсімдіктер тамырын жинаушы болды, тас балтамен қаруланып, табанды 
түрде экватордан алыстады.

Отты игерген екі аяқты жыртқыштың пайда болуы зоологиялық жұмақтың өміріне 
әсер етті. Оның пайда болуымен ең бірінші көп ет беретін ірі жануарларды жою басталды 
және жалғасын табады, енді, бірақ мүлдем үлкен ауқымда жануарлардың өздері ғана 
емес, олардың мекендеу орындары жойылады. Сондықтан ғаламшарда жаңа дәуір ба-
сталды – Жаратушының құдыретімен «ақылды адам» деп аталатын тіршілік иесі жерде 
пайда болып, бірінші кезекте тамақ болар еті үшін, жылытар киім болар терісі үшін, 
аңдарды қыра бастады; содан кейін ол орманды шапты, жерді жыртып, өртеді...

СӘЛЕМ, САУЫР! 

Сайқан жотасының су айрығына тап болғанда ғана, Сауыр жотасына бетпе-бет 
тұрасың. Ашық тау ауасында ол, алақандағыдай 3 816 м теңіз деңгейінен жоғары өзінің 
алып бойын көрсетіп тұрады. Осы жерден ол басқаша көрінеді: мұзды қарлы тәжі бар 
бейнесі жоғалады. Оның орнына аппақ таза қар жамылған қырлы шыңдары жылтыраған 
мұздарымен анық көрінеді. Тау сілемінің «Көгілдір мойынның» көк қанаттарының орны-
на шыңнан аласа шалғынды тундра, тармақ пен беткей тарайды. Ал үш мың метрге дейін 
биіктен Қызыл-Қия өзенінің жоғарғы тармағына көтерілгенде, аты аңызға айналған 
шыңның қасынан шығасың: дүрбімен қардай аппақ тауға шығып тұратын жартастарда 
шашылған құлама тастар анық көрінеді. Бірақ бұл тек тік сызық бойынша, ал жоғары 
көтеріліп, еңістерге түскен сайын ол сызық кемінде 20-30 км-ге созылады. Қар сызығынан 

Сайқан жотасынан қарағандағы Сауыр тауының көрінісі
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төменде жабайы жартастарда, жабайы жартас ашық сұр, ұсақ тау жыныстары – тастың 
үстінен жабынған шәлі сияқты таулы тундра қарайып тұр. Міне, бұлар расында да, әлі 
күнге дейін адам аяғы басса да, өте сирек болған аумақ. Себебі, ара қашықтығы алыс, 
тыйым салынған шекара аумағы болғандықтан, бару қиын жер болғандықтан. Ақыр 
соңында, үшіншісі менің ойымша, «Ақылды тауға бармайды...» деген мақалдағы. Осы 
жылдар ішінде мен тауға, оның ішінде Мұзтаудың қарлы шыңына барған «ақымақ» 
болғым келді. Мүмкіндіктер, алайда, болмады. Ал онда, қазірдің өзінде Азия тау 
биіктерінде ғана болатын аң патшасы – барысты кездестіруге болады. Ол жақта, тау 
құстарына қатысты аз да болса, жаңалықтардың табылатындығына еш күмән жоқ, әбден 
мүмкін.  

Биік Сауырдың қарлы тармағынан төмен көгілдір тұманға оранып, ормансыз, үстірт 
тәрізді шыңдар мен беткейлер созылып жатыр; одан төмен ашық күні де қалың тығыз 
көгілдір тұманға бөккен терең де тар шатқалдармен бөлінген тағы тау шалғыны. Алайда, 
мұндай орындар көбінесе тауға қатаңдық беретін бұлт құшағында болады. Сауырдың 
жалпы көрінісі ғаламат! Оның таулар қиял-ғажайыптағыдай! Кейде қолыңды созып: 
«Сәлем, Сауыр!»- деп айқайлағың келеді. Жо-жоқ, бұны шаттанған туристер жасайды. 
Менің міндетіме кірмейді: бұл жерде кімнің өмір сүретінін біліп, көргің келсе, естігің 
келсе тыныш және білдірмей жүруің керек. Мен тек фотоаппаратты басып, дала 
кітапшасына жазба жазу сияқты, қимылдарды ғана жасаймын. Тек бинокольді көзіме 
тақап, түсіріп қана отырамын.  

Теңіз деңгейінен 2 000 м биіктікке дейін таулы шалғындарынан төмен, тау 
тармақтарынан, беткейлерден жапырақты ормандар жасыл кілемдей жайылып жатыр. 
Олардың массивтері Мұзтаудан мейлінше алыстатылған. Бірақ натуралистке орман 
үйреншікті, тау ормандары арасынан көптеген километрлерді өтіп, тағы да дүрбіге үңіледі, 
мұздықтары бар кең бөктердің қарлы шыңдарын бажайлап қарағанда ұсақ тас басқан 

Сауырдың тау шатқалы
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жартастардан теңіз шөгінділері анық байқалады. Қынадан басқа өсімдіктер жоқ Сауырдың 
тас жүрегін қына басқан. 

Зайсан маңы жазығы үстінен сағымның ыстық ауасында жота етегінде, кепкен 
шөптер арасында, шегірткелердің шырылы тиылмайды. Төбесінде жаңбырлы бұлт 
қалықтайды, ал таулардың сұр ландшафтысы жаңбыр мен тұман тұтасқан ешкім игерме-
ген, ежелгі әлемге қиялыңды алып кетеді. Тек үлкен алқапта тегіс және көлбеу 
тармақтарында альпілік әртүрлі шөптер, өзіне тән бояулармен ойнайды, тек содан кейін 
ғана – шалғынды бөле  өскен  орман алыстан көгеріп көрінеді. Сауырдың таулы орма-
нынан тараған қоңыр және жирен-сары баурайы, үшкір тісті шыңдарымен таудың түрлі 
түсті жапқышын жыртып тастағандай. Одан әрі шығысқа қарай жартастар Орталық 
Азияға, қытайдың Улюнгур көліне түкпірге қарай кетеді. 

Сауырдың бақа таулардан айырмашылығы – тұмса келбетінде. Мұнда барлығы 
оның қуаты мен асқақтығы туралы ғана емес, оның басқа тау сілеміне қарағанда жалтыраған 
қары мен мұзға бөленеген сұлулығы туралы айтады. Жоқ, бұл субъективті қабылдау, сөз 
жоқ таудағы жалғыздық пен жабырқау деген сезімнен түк қалтырмайтындығына қатысты 

болар. Иә, Сауырды Алтайдың 
романтикалық ұлылығымен, ия болмаса 
Тянь-Шаньнің күнге жарқыраған 
шыңдарындағы аспан асты симфониясымен 
жазғыра алмайсың. Бұл жоталар 
географиялық ауқымы жағынан қатар жа-
тыр. Сауырдың ауасы құрғақ және мөлдір, 
әрі тұман шыңнан төмен шатқалдарға қарай 
тараған кезде, таудан төмен шыңырауға 
қарау қорқынышты.  

Орманның бұл белдеуінде ашық жер-
лерде, күннің астында жапырақтары 
жылтыраған  ырғайдың тоғайлары тұтасып 
өседі. Оларды жалғыз балқарағай немесе 

орманның өрнекті жолақтары толықтырады. Ал, алыс төменде, тау тармақтары етегіндегі 
қатпарларда шыңнан қарағанда көрінбейтін саңылау-жыралармен тауда туған өзендер 
орман, жартас, қар мен мұздың салқындығын бойына сіңіріп, арқырай аққан өзендер 
суын Зайсан көлге жеткізгенше асығады. 

Өзендерді мұнда 3 типке бөлуге болады: біреулері мұздықтардан басталады, басқасы 
– альпілік шалғындардан, ормандар мен бұталар белдеуінде туған бұлақтар да бар. 
Оларға мыналар: Жеменейка, Кендірлік, Обалы, Ақ-Қалқа, Ақ-кезең, Теректі, Шаған-
Обо және басқа да көптеген өзендер жатады. Негізінен, Кендірлік пен шағын Сауыр 
өзенінен басқасы өте асау.

Таудың төменгі қабаты мүлдем сусыз, құрғақ, алқаптары тасты шоқымен қоршалған. 
Бұл жерде қарлы шың мен көлеңкелі орман басқан тау беткейлерінің жақын екендігін 
еске салар ештеңе жоқ.

Сауырдан, оның табиғаты мен кеңдігінен тез шаршайсың: осы таулар мен ормандардың 
біркелкілігі мезі етеді, жарқырап тұрған күн астындағы сусыздық өлтіреді. Бірақ әрқашан 
Азияның аптап шөліне батыл қадам басып, тауға жақындағанда жүрегің жиі соғады. 

Гималай ұлары, немесе қарабауыр 
ұлар
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Сұр-жирен-сары болып әбден күнге күйген сары дала сағымға оранып, оны шығыс пен 
солтүстіктен қоршап алған. Оның шыңынан орталық-азиялық кеңістігі алып кеменің 
жақтауынан қарағандай жүздеген километрден ашылады. Және еркіңнен тыс адам игер-
меген жабайы кеңістіктің ауқымына қайран қаласың. 

Көбінесе Сауырдың шыңынан, шыңыраудан ең ірі жыртқыштардың – қарақұстардың, 
өлексе жегіш құзғындардың немесе тазқаралардың айнала ұшқанын көргенде оның 
фантастикалық қуаты мен ұлылығын сезінесің; альпілік шалғындардан сұр суыр 
шақылдағанда, не тасты шыңнан, созылыңқы және қайғылы дауыспен тау күрке – 
қарабауыр ұларлар әндеткенде; бір-бірін ашық дауыстарымен шақырып, жердің тарты-
лыс заңынан хабары жоқтай қызылтұмсық қарғалар-шауқарғалар мінсіз-мөлдір аспан 
астында қалықтай ұшады. Мұнда жарық көп, тек Сауыр тауларына тән ашық, таза 
кеңістік көзді талдырады. Жарықтан көзіңді төмен түсіріп, қайта қарағанда қайтадан 
қалың тал тоғайын, олардың арасында жеке жапырақты, немес қалың ну орманды, оларға 
тікелей қосылған көктеректің жолағын көресің. Және тағы да, Сауыр тазқара сияқты 
емес, Орталық Азиядағы бос аспан астында патшалық тағында отырған күшті әмірші 
сияқты, таң атарда өзінің таңғы көлеңкесін сары жазыққа түсіреді.

БЕЛГІСІЗДЕР ІЗІМЕН 

Ақ сиыр шатқалынан, жоғарыда айталғандай, Сайқанның тар саңылауынан онымен 
аттас тасты өзен шығып, қазаншұңқырға қарай ағады. Ленинградтық зоологтар мұнда 
1978 жылы данаты бақасын тапты. Сұр бақадан онша айырмасы жоқ таңбалы, шағын 
бақа. Ол біздің Балқаш маңына қайдан келген? Оның мекен ететін аумағы негізінен 
Түркіменстанда орналасқаны белгілі. Демек, ежелгі түрге кезінде кеңінен таралуға 
мүмкіндік берген басқа жағдайлар болды. Содан бері Азия құрлығында бұл табиғи 
жағдай өзгерді: нәтижесі ретінде – сәйкес келмейтін жерлерде ол жоғалып кеткен және 
ал аман қалғандары сақталып қалды, ал бұл Қазақстанда тек екі географиялық нүктеде.

Алайда, Сайқан шатқалында аласа жарлар арасынан ағатын Ақ Қалқа өзенінен мен 
бір түні он шақты бақаны, мүмкін осы түр шығар, аулап алдым. Өкінішке қарай, арамыз-
да оны анықтайтын  герпетолог болмады. Сондай-ақ, біздің экспедиция кезінде бір 
түнемелікте, бұл бақалар жоғалып кетті. Ішінде Сауырдың құрғақ шатқалынан Қызыл 
Қия өзенінің жоғары бөлігінде мың метр биіктікте ұсталған белгісіз тағы бір түрі бар еді. 
Бұл бақа үлкен қойтас астында тығылған болатын, мүмкін бұл сол түр шығар. Демек, 
данаты бақасы түтікше құлақты тышқан немесе ал абжылан және басқа да көптеген тар 
ареалды сирек жануарлар сияқты біз білетін ауқымнан кең таралған болуы мүмкін. 
Маңырақтың батысындағы таудағы аптап ыстықта әбден қызған сусыз тасты шатқалдан 
түнде ұстап алғандарымыз да данаты бақасы болуы мүмкін. Бірақ ол жылдары, 
Қазақстанның Шығысында, данаты бақасының барлығын, табылғандығын біз білмедік, 
сондықтан түнде ұстап алған жасыл бақаларды жіберіп қойғанбыз. 

Күн тәртібіндегі бұл әңгімеде басқа да сұрақ бар: орта Сауыр жотасының баурайын-
да ақ селеулі тік бөлігінде аласа спиреяның бұтасы сирек кездесетін, ботаник Ю.А. Ко-
туховпен бірге біз далада кең таралған секіргіш кесірткеге ұқсас сұр кесірттің бесеуін 
ұстап алдық. Бірақ, сол уақытта олардың секіргіш кесірткелерден айырмашылығы болды. 
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Сондықтан біз аулаған едік. Үйде ұстап бақылауға алғандарымыз бірінші күні – ақ тер-
рариумнан шығып, қашып кетті. Жаңалық ашылмай қалды. Бірақ, оны ғылым үшін жаңа 
түр екендігіне күмән қалмады. Айтылғанға қосарым: осындай сұр кесірттерді көршілес 
Сауыр тауы жотасынан іздеу еш нәтиже бермеді. Сондықтан да біздің қолымызға жой-
ылып бара жатқан кесірткелердің тар ареалды бас популяуциясының белгісіз түрі түскен 
деп санауға болады. Әрине, бұл тек автордың болжамы, өйткені ғылым нақты дәлелді 
талап етеді, ал бұны анықтау керек.

ТЕНТЕК  КЕНДІРЛІК  

Сауырдың тар да терең шатқалдарынан Зайсан ойпатының жазығына қарай ең 
ірі өзен ағыны, мөлдір таза сулы Кендірлік ағып шығады. Тау алқабының су ағатын 
кең арнасына кірер алдында жолай ағындарда бірқатар күш жинайды. Жартастың 
тар құшағынан шыққан бойда, тауды екіге бөлген тар дәліз сияқты Кендірлік құм, 
сынық тастар басқан кең жазыққа шығады. Оның ені жарты километрге жетеді. Ұялы 
теректермен тал, қайың, көктеректер, итмұрыны, долана, мойыл шырғанақ қаптап 
өскен. Оқта-текте жайылма арасында ұсақжапырақты тоғайлар кездеседі, балқарағай 
жеке немесе шағын топтасып өскен. Негізінен, өзеннің сол жағалауындағы шағын 
жұмыр тасты аралдар ит тұмсығы батпас тал тоғай өседі, онда басым: каспий талы, 
лаврэжапырақты терек және шырғанақтың тікенді  нуы және итмұрын, ырғай – 
ұсақжапырақты және татар  түрі, қарақат, спирея, мерикарий... Ағашты-бұталы 
тоғайдың арасындағы ашық учаскелерде қамыс, қараған және шайқурай, арамшытыр, 
андыз, әйкен, жұлдызгүл сондай-ақ, қияқ, сұлы, қырықбуын шулайды. Сондықтан, 
жайылма сырт қарағанда адам қолы тимеген өсімдік өскен жолақ болып көрінеді. 
Өзеннің бұл учаскесі оңтүстік күн мен су жағдайында тоғай сияқты қаптап өскен 
өсімдіктердің баяғы молшылығын еске салады. Таудан шыққан Кендірліктің 
сарқыраған дауысы алыстан естіледі, қазаншұңқыр жаққа қарқынды ұмтылады. Тегіс 

Аталық және аналық қырғауыл
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аралдардың үстінде ағаш оқпандар, тамырымен қопарылған бұтақты бұталар шашы-
лып жатыр. Барлық жерде ретсіз шашылу, оның тентек мінезі мен көктемгі су тасқыны 
кезіндегі ерік бермес күшін көрсетеді. 

Ақ Қалқа оң жағынан барып құятын шатқал алдында, оның суын қарқынды 
Қараүңгір қабылдап алатын жазықтың ені 300-400 м; жан-жағында шағын тауға 
ауысқан далаланған шоқылар көтеріледі. Мұнда саға үстінен арнасы жирен, қара 
шөгінді жыныстардың  шөгінділері жалаңаштанып көрінеді.

Кендірліктің орта ағысында шоқылардың үстімен тік жарлы ірі қойтастар 
жиналған жағалауда, жайылма үстінде ежелгі адамның іздері бар тастар жатыр: 
ғасырлардың өңдеуінен өткен қойтастардың беті мен төбесінде ежелгі суретшілер 
петроглифтерді қашап салған, адамдар мен жануарлардың бейнесі; суреттерде қазір 
бұл аумақта жоқ тау теке жиі кездеседі; тұяқтыларды аулап жүрген қасқырлардың 
эпизоды бар және басқа да жабайы аңдарға аңшылыққа шыққан сәттері, кейбір 
жануарлардың онша айқын салынбаған бейнелері көрініс тапқан. Тұтастай алғанда, 
ежелгі көркем туындылардың сюжеттері аңдарға, аңшылыққа бағытталған. Осы оң 
жақ жағада Тұрынтай қыстауынан жақын жерде кішкентай, тым жылдам Обалы 
өзенінде ну тоғайлы жағада, шағын бірақ, керемет көркем сарқырама бар. Бүкіл өзен 
сағасын көлденеңдеп жапқан  өзеннің түбіндегі жиналмалардан құрылған трамплин-
нен өткенде төмен қарай су маржандарын шаша сарқырап ағады. Шулы ағын жергілікті 
өзеннің әуенін талмай қайталайды. Бұл жартас үзілген жарда су үстінде, ежелгі 
қырықбуындар класынан каламиттердің іздері бар қара тас көрінеді. Су үстіндегі 
шөгінді жыныстардан өсімдіктің қарайып кеткен жапырақтары айқын көрінеді.

Сайқан жотасының Кендірлікке қараған оңтүстік баурайы мүлдем шөлді және 
тасты. Жарылыстан кейін шашылғандай әртүрлі көлемдегі қырлы тастар, қатып қалған 

Кендірлік өзенінің Сайқан тау шатқалынан шығатын тұсы
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түп, күнге күйген сирек шөптер басқан беткейді жауып жатыр. Жусандар, таспашөптер, 
бетеге және басқа да дақылдардың арасы шегірткеге толы. Тек сайларда ұсақ бұталар 
шоғырланған. Солтүстік беткейінде, басқа климат: көлеңкелі ағаш-бұталы тоғайдың 
жапырақтары сыбдыр қағады. Оларда, бір таң қаларлығы, 1980 жылдардың аяғында 
Жетісу қырғауылдарының болатынын естуге болатын, олар Кендірліктегі ботаникалық 
қаумалдық деп жарияланған шырғанақ тоғайларына 1970-ші жылдары жіберілген еді. 
Бұл түр Сауыр етегіне еніп, дербес мекен-жайға «тіркеліп» алды. Қырғауылды 
қоныстандыру дерегі, оларды осында жерсіндіруді бастағандардың бірі ретінде, мені 
олардың мұнда жақсы көбейгені қуантады. Қазақ ССР ғылым Академиясының 
табиғат қорғау бөліміне біз осы жерде мемлекеттік қорық жасау туралы тамаша жо-
баларды ұсындық, алайда Одақтың күйреуі, көпжылдық дағдарыс оларды жүзеге 
асыруға кедергі болды.

Тентек Кендірліктің сағасын барлық жерде қойтастар мен жартастардың 
сынықтары басып жатыр. Сондықтан, оның барлық жолында бірдей ағын қатты ғана 
емес, өте тез, өте шулы: сумен аққан тастар көпіршік тудырып, өзеннің қатты ағынынан 
шыққан шу, бүкіл шатқалға тарайды. 

Ағысы сондай қатты жерлер туралы айтқанда, бір шағын эпизод еске түседі: 
өзеннің таудан шығатын жерінде ол жылдамдығын түсірмей, терек пен тал басқан 
жазыққа, Зайсан көліне қарай ұмтылады. Мамыр айы болатын – тау шыңдарындағы 
қар қарқынды еріп жатты. Сондықтан, Кендірлік  буырқанып жатты. Өткелдердің 
орнында, суы таяз жерге самосвал көлік келді, басқа жағаға өтпек болды. Оның 
дөңгелегінің астында бір сәтте су бұрқырап иірімге айналып жатты, бір сәтте  көлікті 
бос жәшік сияқты төмен қарай алып кетті.  Жүргізуші көлікті ағысқа қарсы бұрды, 
сөйтіп қиястап отырып, көлік келесі жағалауға әзер өтті. Одан тағы келгенімізде: 
қайдан пайда болғаны белгісіз, велосипед мінген ауыл балалары келе қалды. Олар 
көліктерін иықтарына салып, ағысы қатты өзеннен оп-оңай өтіп кетті. Бірде біреуі 
тайып құлаған жоқ

ТоЛҒАНДЫРҒАН  ЭПИЗоДТАР

Бұл очеркті адам тонамаған әдемі бұрыштың табиғи байлықтары туралы мәліметтерге 
арнағым келеді. Міне, бұл туралы В.А. Хахлов: «Зайсан қазаншұңқыры ешкім тимеген 
бұрыш ретінде Орталық Азия кеңістігіндегі өмірден сол алғашқы қауымдық тұмса, 
өзіндік өмірімен ерекшеленді. Табиғат өмірі адамның ықпалынсыз өз кезегімен жүріп 
жатты» деп әңгімелейді. Бұдан әрі автор: «Олардың қажеттіліктері ұстаған малдарына 
байланысты қажеттіліктермен тұтастай жұтылды деп айту қате болмас» – деп 
қорытындылайды. «Барлығы Алланың бұйрығына табынды және малды жыртқыштардың 
қырып кетуін қажетті алым, немесе солай болуы керек деп саналды». «...Жануарлар 
дүниесі ештеңеден қысылмады, немесе, кейде дамыту үшін оларға ұзақ уақыт бойы кез 
келген күш қолданып, қысым жасалды және көп қудаланды. Әр қилы өмірдің гүлденуі 
мен дамуы үшін жасалған жағдайлардың барлығы бай және бірегей түпнұсқа болғаны 
анық».
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Өлкенің өткені туралы толық түсінік алу үшін оның сипаттамасын келтірейін: 
«Адам аз тиген орманға, бұталы тоғайларға бай таулар, шалғынды аласа таулардан 
құралған, өмір қайнап жатады. Жолбарыстар, барыс, аю, жабайы мысық, сансыз көп 
елік, марал мен қабан, қасқырлардың үйірі, толық мағынада сансыз түлкі мен қояндар, 
шыңнан тадың етегіне дейін жүретін арқардың үйірелері, кей жерлерде тау текелер – 
осы жердегі жануарлар дүниесі ең негізгі безендірулерінің бірі еді. Сусар, күзендер, ақ 
кістер, ақ тышқан және т. б. қазір құрып кетсе де, сол кезде бұл жерден пана тапқан 
еді. Көптеген шақырымға созылған суырлардың керемет колониясы алғашқы таулы 
табиғатта беткейде көп болды. Әрине, бұл қанаттылар өзінің көп санымен басқаларын 
басып тастайтын. Көп жыл бұрын мен де оларды бақылағанымда, ақсақалдардың 
әңгімелерінің ойдан шығарылмағанына көзім жетті. Тауды мекендеген шілдер, құр 
тауықтар мен ұларлардын нақты санын болжау мүмкін емес еді. Құрлардың мыңдаған 
табыны беткейлерде қарайып отыратын немесе ырғай, долана тоғайларын қара 
жамылғыдай жабатын. Кейбір шатқалдарды тас құрлардың тығыз мекендегендері 
соншалық, олар әрбір қадам сайын көрінетін және адамнан қорықпай киіз үйге дейін 
жайылып келетін». «Бұталардың бай тоғайы табиғат қалай жаратса, солай бүлінбеген 
күйі қалды; қамыстар қабырғадай тұтасып тұрды, арасындағы жекелеген соқпақтар 
ғана, онда тірі жәндік барын көрсететін». Ғалым–натуралист ретінде автор Зайсан 
шұңқыры мен оның айналасындағы таулардың өткені туралы көптеген таң қаларлық 
фактілерді келтіреді. Және шынында да, оларға енді сену қиын және олардың қалай 
болғандығын елестету мүмкін емес. Бұл адамның шаруашылық және кәсіпшілік 
әрекетінің табиғатқа қаншалықты «қауіпті» болғандығына мысал болады. Аңшылардың 
өзара дауласқанда аңшылықтың табиғатқа зияны жоқтығын дәлелдеуге тырысса да, 
бұл аңшылардың аң аулауының қаншалықты зиян әкелетіндігіне дәлел. Бір кездері 
жабайы аң-құстар қаптап жүрген жерлердің қаңырап бос қалуының өзі бүгін – біздің 
ортақ қайғымыз, ащы шындық.

Салыстыру үшін айтайын, 2004 жылы Зайсан шұңқырының шөлейт жазығымен, 
Маңырақ етегімен Алакөл ойпатын басып 2 000-нан астам км тура көлге дейін жүріп, 
2000 шақырымдық жолда тек жиырма шақты дала бүркіті, қызғылт қара торғайдың 
үйірі, жүз шақты шымшық қана кездесті, бірде-бір қасқалдақ, бірде-бір қарабауыр 
қасқалдақ – соңғы өткен жылдары мұнда әдетте болатын құстарды  айтпағанда, 
дуадақ, безгелдек және тіпті он жыл бұрын көп, жүздеген есе көп болған әртүрлі басқа 
да ұсақ құстар кездеспеді. Себебі, жануарлар санының осыншама азаю себептері  әлі 
соңына дейін анықталған жоқ. Жылдар өтеді және қандай да бір түр бәлкім, көбейер, 
бірақ біздің облыстағы бір кездері мол болған фаунаның апатты жағдайда кедейленуі, 
жүрегімізде тастай жүк болып тұратын болды.

ТАҒЫ ЖҰМБАҚ – ҚАР АДАМЫ... 

Өткен ғасырдың 60-шы жылдарының басында Гималайда, Кавказ тауында, 
Сібірде, Оңтүстік Америкада және жер шарының басқа да көптеген географиялық 
жерлерінде қар адамын көрдік деген қауесеттің күш алып, тараған кезі, профессор 
В.С. Бажанов маған революцияға дейін Зайсан қаласында тұрған біздің жерлесіміз 
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В.А. Хахловтың «қар адамы» туралы жазған кітабын алып келді. Кейіннен Виталий 
Андреевичтің өткен кезеңнің ірі ғалым-орнитологы ретінде аты шықты.  

Жас кезінде, Петербург университетінің студенті бола тұра, жас зоолог туған 
Зайсанға кезекті демалысқа келеді. Өзі келер алдында Сауыр тауында бір түрлі 
адамға ұқсас тіршілік иесінің ұсталғаны туралы жергілікті тұрғындардың әңгімелері 
оны таң қалдырады. Жабайы, жүнді, бас сүйегі сопақ, үшкір, адамға ұқсас, әйел 
жынысты... Ұсталған тұтқынды біраз уақыт ауланың бірінде шынжырлап қояды. Си-
рек кездесетін және құнды экспонат ретінде – одан тұлып жасау туралы ұсыныс 
айттылды, алдымен терісін сыпырып алып, ғалым-мамандарға берейік деді. Бірақ, 
қалалық пристав ол ұсынысты қабылдамады, бұл адам өлтіруден үзілді-кесілді бас 
тартты, оны кім жасаса да, адам өлтірді деп жазалайтындарын айтты. Сөйтіп, жүнді 
тұтқынды  босатып жібереді. 

В.А. Хахлов тұтқындалған жануарды суреттегендердің ауызша айтуымен өзі 
суретін салып, сипаттамасын жазады. Адамға ұқсас тіршілік иесімен кездесу туралы 
жазбаны өзімен бірге Санкт Петербургке алып кетеді. Сол жылдары революциялық 
оқиғалар мен төңкеріс болады да, кітап ұмыт қалады. Адам тәріздеспен кездесу 
туралы дайындалған қолжазба бірнеше жыл өткен соң, өткен ғасырдың 1950-ші жыл-
дары жарық көреді. Бұл ақ-қара суреттері бар және әлгі мақұлықтың келбеті мен 
мінез-құлқы шағын кітапшада егжей-тегжейлі сипатталады..

1980-шы жылдардың ортасында, Виталий Андреевичтің өз өтініші бойынша оған 
жақсы таныс М.Д. Зверев арқылы, ол өмір сүрген көптеген жылдар бойы сабақ бер-
ген университетке Мәскеуге келдім. Бірақ ғалым бұ дүниеде жоқ екен. Оның қызы 
Нина Витальевна өз әкесінің қолымен салынған қар адамы бейнеленген акварель 
түпнұсқаларын көрсетті. В.А. Хахлов суретті жақсы салған екен. Суреттер жұмбақ 
жайттардың мәнін жақсы ашқан, сенімді, әрине, үлкен қызығушылық тудырады.

Жерлесіміздің қар адамы туралы хабарламасына тоқталайық. Ең алдымен, бұл 
аталған ғасырдың 60-шы жылдардан басталғандай емес, ешқандай дүрлігу, не шу 
жоқ жылдары болғанымен, қызықты. Жыл сайын жаңа жаңалық басқа түскен қардай 
бүкіл ғаламшарды қамтыды. Ол кезде оны көрмеген бірде бір жер қалмады. Ол тіпті 
қатал Якутиядан да «табылды». Тек қана Антарктидадан көрмеді – онда қарапайым 
адамдар емес, ғалымдар өмір сүреді. Алайда, ғылым әлі күнге дейін ешқандай 
тікелей дәлелдерді көрген жоқ. Сонда мұның ең қызығы: В.А. Хахлов небір 
алаяқтардың түрлі фантастикалық әңгімелері гулеген кезде шыққан жоқ. Сондықтан, 
Зайсан фактісі қар адамның табиғаты мен оның өмірде барлығы туралы әңгімені 
қалжыңға айналдырмауға негіз болады, дегенмен, ол алыс өткен шақта қалды, қазір 
Сауыр тауында тау текелер сияқты оның рухы да қалмады, көп ұзамай арқарлар 
және басқа да елеулі түрлер жоғалады.

СІБІРДЕН» «АЗИЯҒА» – БІР ҚАДАМ ИЗ 

Сауыр тауы және оған жақын тау жоталары орналасқан географиялық ендік және 
бойлықтарға кейбір  алғышарттар тән – бір ландшафтан екіншісіне күрт алмасады. Мы-
салы, Сауырдың көпғасырлық жапырақты орманды баурайы әдетте, дүниенің солтүстік 
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бөлігіне бағытталған, ал оңтүстік беткейлердің экспозициясы үлкен дәрежеде жүйелі түрде 
бейім шөл жақтан, айналасын құрғата соғатын желдің әсерінде болады. Сондықтан, бұл 
беткейлер топырақ жамылғысынан толық дерлік айырылған, тасты және өсімдіктері си-
рек. Алайда бірқатар орманда – нағыз тайгадағыдай ауасы салқын төбеде тұтасып 
төнген ағаш бастарында сарышымшық шырылы, тоқылдақтың тоқылы, шымшықтың 
ысқырығы мен көктекенің ысқырығы естіледі. Ағаштар астында, әдеттегідей – ылғал 
мен мүктер, орман шөптері және мүк, шөп, жібігенмен шырмалған сағызқарайдың 
оқпандары; өзен маңында бөріжидек тоғайы мен биік шөптер. Бір сөзбен – Алтайдың 
қарапайым балқарағай орманы. Міне, екі жағынан жартас қысқан терең шатқал немесе 
аңғардың түбінде шағын өзен мен бұлақ сыбдырлап ағады. Өте кішкентай, аттап өтуге 
болады. Бір-екі адым, сен келесі жағадасың. Секіріп өттің де басқа бір әлемге тап 

боласың: сібір тайгасының орнына – құрғақ жусанды, ақселеулі және спиреяның сирек 
бұталары өскен азиялық дала. Ашық күннен  ыстық тастар жылтырайды, күнге күйіп 
әбден жалтыраған. Аяқ астынан шегірткелер жан-жаққа пырылдап ұшып жатыр. Осы 
жерде беткейде осындай аптап ыстықты даланы жаны сүйетін тау сұлылары пайда бола-
ды. Ары қарай (жартастардың құламасы мен үйінділерінде – кекіліктер өзара үндеседі; 
секірігш кесірткелер мен бозжылан бүйірін күнге қыздырып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, 
бұл жерде мүлдем басқа – дала әлемі: жел, ыстық ауа және ауызда жусан дәмі пайда 
болады. Азия деген осы! Жоқ, одан да  қайтадан орман әлеміне кеткен жақсы! Бір 
секірсең – тағы да аспаннан көлеңкелі ағаштар төнеді, айнала биік шөптер, салқын ауа, 
сарышымшықтар, сарықас, тоқылдақтар, барылдақ торғай және берекелі орман. 

Сауырдағы оңтүстік және солтүстік беткейлер экспозициясы
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Ландшафтардың күрт ауысу ойыны қарпайым: ормандар байырғы тарихи кезеңдерде 
бұл тауларға солтүстіктен, шығыстан келді; оңтүстіктен шегірткелі ақселеулі құрғақ дала 
тартылды. Қазір олар, күнге бағынып, өздеріне ыңғайлы жағдайда екіге бөлінді: күн көп 
және аз түсетін солтүстік және оңтүстік беткей, ал олардың арасында – тек өзен, кило-
метрлер немесе географиялық «елдер» емес. Мұндай күрт ауысым және ландшафтардың 
алмасуы Алтайда жоқ, мысалы. Тарбағатай тауларында және Жоңғар Алатаудың 
оңтүстігінде де жоқ. Ал Сауырда бар, бұл феноменді Азиялық ғажайып деуге болады. 
Барлығы, әрине, жай ғана түсіндіріледі: солтүстікке бағдарланған беткейлер – көлеңкелі 
және орманды, ал оңтүстікке қарай – күйдірген күн астында қалғандықтан онда су аз, 
күн кептірген, және құрғақ далаға тіпті шөлейтке ксероморфты өсімдіктер өседі. Осыдан-
ақ супротивті тау баурайларында бүтін континенттердегідей өмір әртүрлі.

Міне, өткен ғасырдың басында бұл өлкенің ерекшеліктерін егжей-тегжей зерттеген 
В.А. Хахлов былай деп жазды: «Сауыр тауларында ешқандай дерлік кез келген өсімдік 
өспейтін учаскелер кездеседі, мүлдем шөлді және тіршіліксіз. Бұл көп жағдайда оңтүстікке 
қараған шатқалдар. Жартастар мен топырақ жалаңаш, жаздың өзінде мүлдем кепкен, 
күйген өсімдіктер, бірнеше бұталар жарты аршин биікке әзер көтеріліп, оған қоса 
бидайықты учаскелерге толы – міне, олардың көрінісі. Егер осыларға жазғы күннің аптап 
ыстығына қол тигізбейтіндей қызған жартас пен жер бетін қоссақ, бай әлемдегі осындай 
тастанды бұрыштарды салыстырмалы түрде көз алдыңа елестетуге болады. Оларда 
тіршілік жоқ. Құстардан тек шақшақтардың жекелеген жұптарын (кәдімгі тас 
шымшықтарды – Авт.), әдетте қырғыз молаларының үйінділерінде ұя салатын оның 
өзінде дауысы сирек шығатын болған, иә сирек орындалады қызылқұлақты сұлы жарта-
стысын ғана кездестіруге болады».

РЕЛИКТІ ТоҒАй

Суырдың терең және көлеңкелі саңылауларында Теректі өзені ағып шығады, со-
нымен Чад пен Батпақ-Қарағай шатқалында, теңіз деңгейінен 2100-2200 м биіктікте 
әлі күнге дейін жалғыз ағаштар мен Тянь-Шань шыршасы, ғалым-ботаника құрметіне 
аталған Шренк шыршасының аралдары сақталған. Салыстырмалы түрде шағын 
массивтің көлемі 125 га сәл артық. Бұл «тоғай» Еуразия құрлығындағы осы шыршаның 
жалпы ареалының  солтүстік-шығыс шетінде жатыр. Керемет тамаша ағаштың тарихи 
табиғи аралы балқарағайлы ормандардың ортасында, айтып кеткеніміздей, тау жотала-
рында кең таралған. Сондықтан, бұл шырша адасып кеткен бөгде елдік сияқты, әрі 
қарайғы тағдырының не боларын білмей бір-біріне жабысып, қорқып тұрғандай. 
Жапырақты орман мұнда негізінен солтүстік құламада және ішінара дүниенің басқа 
бөліктеріне бағыт алған беткейлерде өседі. Жас шыршалардың ормандары жеке немесе 
шағын топ болып кездеседі. Алыстан шыршалар өзінің үшкір басты ұшар басымен ерек-
ше бөлініп, жасыл жапырақтылар мен бұталар арасынан қарайып жақсы көрінеді; 
кейбіреулері тіпті шөпті тау даласына қарай шығып кеткен. Осы жаққа қарай кей жер-
лерде адам өтпес ну тоғайлы қауымдастық құра отырып, қара жидекті ырғай, шайқурай 
жапырақты тікенекті спирей, тікенекті итмұрынмен араласа өседі. Аршаның екі түрі 
кездеседі – жасанды кавказдық және сібірлік. Аршалар өте ежелгі, жуан оқпандары 
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бар, сондықтан олар қою жасыл немесе алтындай сары нуды түзеді. Жер бетіне шығып 
жатқан жартасты тастардың қасында жиі өседі. Шөптес өсімдіктерден Қызыл кітапқа 
енген алтай рауғашы мұнда өседі; топырақ жамылғысы аз шығыс бөктері жалаңаш, 
көбінесе жылжымалы үйінділер жатыр. Бір сөзбен айтқанда, табиғи жағдай осы тауларға 
тән, және мұнда ежелгі дәуірден шыршалар қалып қойған. Олар жүздеген және 
мыңдаған жылдар бойы қалай аман қалды? Өздерінің табиғатына жат ортаның 
жағдайына қалай көндігіп, уақыт заңдарымен қалай күресті? 

Жекелеген, ең көнелері бір жүз, екі жүз, тіпті одан да көп жыл өскен, биіктігі 
шамамен 20 м жетеді. Яғни олар Іле Алатауы тауларындағы, Тянь-Шань беткейлерінде 
өсетіндер сияқты. Өзінің таралу аймағының негізгі бөлігінен Сауыр тауларында ұзақ 
кезең бойы оқшау өссе де, олардың өмірлік түрлері көзге байқалар байқалмас қана 
адаптивті өзгерістерге ұшыраған, Көктау шатқалы мен Қалбы тауында өсетін сібір 
балқарағайлары сияқты оларды да арнай зерттеу керек.

Шатқалда, сондай-ақ шыршалы ормандарға ілеспе көптеген әртүрлі шөптер және 
кейбір құстардың түрлері сақталған. 
Сондықтан, Сауырдың бұл бұрышы 
бірыңғай орман белдеуінің буыны ретінде 
Жоңғар Алатауының шыршалы 
массивтерімен сондай-ақ, осы сібір шыр-
шасы келген Алтайдың тайгалық орман-
дарымен осы жерлерге жеткен.. Бұл бол-
жамдарды кейбір шөптесін өсімдіктер 
атап айтқанда, бұған дейін айтқан алтай 
рауғашы растайды. Әрине, мұндай жер-
лерде «жасыл динозаврлар» құрғақшылық 
пен қатаң аз қарлы қыс сияқты өмір 
мүмкіндіктерінің шетінде болады. 
Сондықтан шыршаның чадтық популяциясы Қазақстанның шығысында жойылып бара 
жатқан түр. Сол себепті Чад өзенінің жоғары ағысындағы шатқалдар тірі табиғаттың 
тарихи ескерткіші ретінде, алыста қалған өткен мен әлі тірі табиғат ескерткіштері ретінде 
қорғалуы тиіс.

Қазіргі уақытта Мемлекеттік орман қаумалы болып саналатын Чад өзенінің жоғары 
ағысы жататын Кендірлік орманшылығында өсетін Шренк шыршасы қорғауға алынды 
деп есептеледі.

...Орман бөлігінде мамыр күндері барлық жерде өмір мерекесін көресің: 
шыршалдардың оқпандары мен өрнекті бұталарында, қаптаған ақ гүлдерімен ырғайдың 
және бөріжидектің бұталары шырмала бұралған. Ұзынтүк желайдардың ақ фарфор 
гүлдері тоғай шетінің кей жерлерінде қаптап тұр; күнгей бөктерде шұғанықтың қызыл 
күрең күлтешелері бірден көзге түседі, және мұнда сонымен алтай, тағы басқа азиялық 
күнгелді сирек кездеседі. 

Алтай түріне қарағанда бұл өсімдіктің жүрегі немесе аталық және аналықтан 
тұратын көзі қоңыр түсті. Тоғай шеті мен шалғындарында тұтасымен ботакөз гүлдейді. 

Ұйқы шөпке қарағанда ашық Костычев кестежусаны күлгін гүлдерімен гүлдесте 
болып кездеседі; бөденешөп бұталары болса күлгін шыққа оранып тұрған сияқты, ал 
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тұзды топырақта ірі бозғылт-сары гүлді және жапырағының түбінде қара ұштары бар 
– жәндіктерге бағдары бар Блюдов айылқияғы өсіп тұр. Осындай «санасыз» өсімдік 
қалай ақымақ, миы жоқ жәндікке қалай және шырын мен тозаңға қандай жолмен бару 
керектігін қалай көрсетеді! Тік қасық және сайда ақ түсі тамарикс – жыңғыл аппақ 
болып гүлдеп тұр, бұталарында жасыл түсті қола қоңыз ілініп тұр. Мамыр мерекесін 
көкек те тойлап жатқандай, көкектейді. Орманның әр тұсынан жасымықтың «Вить- 
вить» деген ысқырығы естіледі. Алыс аспанның түпсіз көкжиегінде қызылтұмсықты 
шауқарғаның үні шығады. Көктем мен күзде тау үстінде жаңбырлы бұл шығады. Тауға 
жаңбыр қатты нөсерлеп құйған соң, шыққан күн астында жуынып-шайынып алған 
Мұзтаудың қырлы шыңдары жарқырап көрінеді. Оның бір-біріне жабысқан жеті 
шыңында жаңа жауған қар жылтырайды, сол-ақ екен жаңбырлы бұл қайта қоюланады, 
жылы жауынымен тағы бір рет шыңды жуып өтуге әзір тұрады. Бұлт шыңның етегінде 
қойланып тұр. Аппақ қар мен ақ бұлттардың керуені арасындағы, Мұзтаудың 
шыңындағы аппақ болып жарқырап, оның әрі әміршісі, әрі тұтқыны болып тұрғандай. 
Жауын-шашыннан соң күн жарқыраған сайын, бұлттар қоюлана түседі, жан-жақтан 
аппақ аяз аталардай бұлттар ақырын жылжып, тау маңына жинала береді. Бірақ, көп 
ұзамай олар қоюланып, сұр түске айналады, міне, Мұзтауды қасқырлардың үйіріндей 
құйрықтарын тікірейтіп, қоршап келеді. Шың, күн қайта шыққанға дейін ырқына көніп, 
беріледі.

БҰЛ ЖЕРДЕ КІМ ТҰРАДЫ... 

Баяғыда Сауырдың жануарлар әлемінде, орманды тауда ірі аңдар көп болды. 
Мұнда қоңыр аю, марал, елік және өте сирек кездесетін – арқар, көптеген сұр суыр 
қоныстары болды. Құстардан жақын араға дейін қара бауыр ұлар, кекіліктер, сұр және 
сақалды құрлар немесе дәуір құртауықтары болатын. Бірақ, ең таңғажайыбы, бұл 
Мұзтау тауларының ауданында және оған жақын тау тундасы бар шыңдар мен биік 
үстіртте, оған іргелес шыңдарында және биік таулы үстіртте 3 000-нан астам метр 
биіктікте, үйінділерде тундралық құртауықтар, таулы ылғалды жазықта батпақты то-
марларда және аласа бойлы тал тоғайларда, өткен ғасырдың 80-ші жылдары ақ құрлар 
болды. Ақ құрдың екі түрі реликті болып табылады – солтүстік ендіктен ондаған 
мыңжылдықтар бұрын болған соңғы мұз қату кезінде келген. Мұздықтар осы кезеңде 
Оңтүстік Алтайдың Бұқтырма аңғарына ғана емес, Сауырдың тауына да жеткен. Екі 
құр – соңғы мұздық дәуірлердегі жаһандық климаттық апаттың тірі куәлары. Сол 
кезеңде таралған құстардың осы тобына биік тауға ұя салатын қаратамақ балшықшы 
жатады. Бұл мінез-құлқы қызық құс – ұя салатын уақытта жұмыртқаны еркектері 
басып отырады және олар соншалықты сенгіш, отырған кезінде қолмен ұстап алуға 
боалды. Олардың эмансипті ұрғашылары ұрпағын ойлап басын аурыртпайды – 
жұбайлары ұяда отырғанда, олар жаз бойы көшіп-қонып, «көңіл көтереді». Еркектері 
–аналық сияқты, балапандарын тәрбиелейді. Осы жерден автор кәдімгі шекілдекті 
кездестірді – бұл, Сауырдың биік таулы ландшафтарын Алтай ғана емес, бүкіл алыс 
Заполярье тауларымен байланыстартын фауналық тұрғыдан өте қызықты олжа.
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Тек осы жерде, біздің облыста аршалық ементұмсық пен аршалық жасымық 
табылған – олар, біздің ендік үшін экзотикалық құстар. Бүгінге дейін олар Тянь-Шань 
аршалығының сирек шыршалары арасын мекендеушілер ретінде белгілі. Осы жерден 
олардың ареалдарының солтүстік-шығыс шекарасы өтетін. Алайда, бұл құстың әзірге 
жеке –жеке кездескені, Оңтүстік Алтайдың қолайлы экологиялық шатқалдарында 
жүргені тіркелді. Сондықтан бұл екі түрі де алдағы ғасырда Алтайдың оңтүстік аудан-
дарында мекендейтін құстардың қатарына енеді. Фаунаның жекелеген өкілдерінің 
динамикалық шекарасы қазіргі уақытта неғұрлым типтік құбылысқа айналды. Осы 
таңғажайып зоологиялық олжалар қатарына Жоңғар Алатауынан оңтүстік –батысқа 
қарай шектесіп орналасқан орманнан соңғы 15-20 жылда Сауырдың орманды таула-
рынд келіп, жоғарғы белдеуде ұя салатын бізтұмсық шөжені де жатқызуға болады. 
Алдыңғы зерттеуші-орнитологтар оларды кішкентай шымшық құстың бастапқы сыртқы 
және мінез-құлығынан айырмашылық таппады. Қазір де олар сол баяғыдай өте 
қарапайым. Зоогеографиялық тұрғыдан Сауырды мекендейтін құстар туралы осы қысқа 
мәліметтерден көрініп тұр, оның фаунасы Тянь-Шань тау жүйесі фаунасына өте ұқсас. 
Көршілес Алтайда жоқ осындай құстарға ең ірі біздің қанатты жыртқыштар – күшіген, 
ең кішкентай құзғын бүркіт, бақалтақ қыран жатады. Қарабауыр ұлар, дәуір құртауығы, 
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тас торғай, қызылбас құнақ, қызылқанат жасымық пен Алтайды мекендейтін аршалықтар 
– ементұмсық және жасымықты да солардың қатарына жатқызуға боалды. Олардың 
барлығы Тянь-Шаньнің оңтүстік-батысындағы таулы аудандарға қоныстанған. 

Басқа құстардан көгілдір және жартасты көгершінді атап өтуге болады. Соңғысы 
Алтайдың етегінде кеңінен таралды, бірақ жойылып кетті. Жалғыз қалғандары өзіне 
жұп таппай, көгілдір көгершінмен жұптаспы, ақыр соңында осы түрге түпкілікті сіңіп 
кетті. Біздің уақытта осы кептерлердің шағын үйірлері өте сирек кездеседі. Маңырақтың 
жартастарында байқалған,  көгершіндер өте сақ. Олар ашық-көгілдір түсті, ақ 
құйрықтарына қара лента таққандай, сондай жолақ – қанаттарында да бар. 

Қураған жусандары, ақ тікен, бетеге мен ақселеу өскен құрғақ және жартастардың 
арасында шошайып тұрған төбешіктерде боз торғайлар, жартасты, қызылқұлақты және 
тау сұлылары мен шоңайнақтар жүреді. Жартас маңында, тар қуыстарда ырғай, 
бөріқарақат, татар ұшқаты, итмұрын, бұлақтар мен өзендер бойында, адам бойындай 
шөптер қалың өседі. Сауырдың жазығында, оның етегінде сора түрлі қалақай – жас 
шыршаны еске салатын ірі шөп тұқымдас өсімдік кездеседі. Қалақайдың осы түрі 
малшылардың ізінде жүреді: қай жерде шопандардың қыстағы болса, сонда міндетті 
түрде пайда болады, малдың тұяғымен таралады. Кәдімгі қалақайдай емес, қатты 
күйдіріп шағады.  

Өзендер жағалауларындағы, ағаш және бұта тоғайлары арасында мысықторғайдың, 
үлкен орман кептерінің дауысы шығады; жапырақты ағаштардың ұшар басынан жасыл 
сарықас ысқырады. Жағалауда сирек болса да тау қарамақ торғайлары мен балшықшы 
–тасымаладушылар жүреді. 

Түн болғанда, ұйқыға кеткен тау үстінен Ай шығып, жол бойындағы шалшықтар 
мен өзен маңындағы тайыз қарасулардан жасыл бақалардың бақылдаған үні тынбайды; 
тас арасындағы қараңғы саңылаулардан қара щегірткелер шырылдайды; майқаңбақ та 
өзінің нәзік үнін қосады. Осы кезде құрғақ беткейден, жазықта, орман шетінде 
ешкімердің жағы талмай шырылдайды. Ай жарығының астында құздар мүлгіп, терек-
тер ұйқыға кеткенде саңылаудан біркелкі дауыспен ысқыратын маубас үкі үнсіздікті 
бұзады. 

Біздің уақытқа дейін Сауырда меңіреу түкпірден жабайы мысық – манула мен 
дала мысығын сирек болса да кездестіруге болады. Өткен ғасырда бұл жерде қызыл 
қасқырлар болды деген мәліметтер бар. Бұл жердегі ең көбі сұр суыр. Алайда, аң ау-
лау және тұтас браконьерліктің кесірінен, соңғы жылдары олардың саны қатты азайып 
кетті. Көптеген қанаттылар мен төртаяқтылардың саны мен жай-күйі, жыртқыштардың 
басты аң аулау объектілері суырларға байланысты.

Бауырымен жорғалаушылардан секіргіш кесірткелерден басқа тасты жалаңаш тау 
етегінен дәу өз кесіртті біз алғаш рет экспедиция кезінде Ақ Қалқа өзені маңындағы 
Кендірлік өзенінің бассейнінен тапқанбыз. Бұл кесірт Қазақстанның Қызыл кітабына 
енгізілген.

Алтай-Саян және Тянь-Шань тау жүйелері арасында өтпелі географиялық 
жағдайдағы, солтүстігі мен оңтүстігінде шөл және шөлейтпен қоршалған Сауырдың 
фаунасы мен флорасы әлі күнге дейін жеткілікті зерттелмеген. Сондықтан, өсімдіктер 
әлемі және жер бетіндегі омыртқалы жануарлар әлемі, омыртқасыздар туралы 
айтпағанда, белгілі бір қызығушылық тудырады. Осы бір таңғажайып таудағы тұмса 
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табиғат туралы көптеген жаңа қызықты мәліметтер әлі айтылады деген сенімділік бар, 
онымен шекаралас тау жүйесі алыс тарихи кезеңдерде өздерінің тірі қазынасын жолдап 
жіберді. Сауыр тауында тек оның иелігенде қалыптасқан өсімдіктер мен жануарлар– 
эндемиктердің бар-жоғын айту қиын. Сірә, жануарлар немесе өсімдіктер мұнда жоқ, 
өйткені оған іргелес таулы және шөлді аумақтардың әсері үлкен.

Тұтастай алғанда, Сауыр таулары қазіргі уақытта көптігі мен әртүрлі тіршілік 
иелерінің молдығымен әсер бермейді. Сондықтан, шөлді немесе орманды тауларының 
арасында оның асқақ шыңында ғасырлық терең тыныштық орнаған, бұл жерден шыққан 
әрбір дыбыс өзіне назар аудартады. Сондықтан, өлгеннің жаназасына келгендей таулар 
мүлгіп ойланып тұрады. Қараүңгір, Обалы, Кендірлік өзендерінің сарқыраған ағыны 
үстінен асқақтап бой көтеріп тұрады. Қатпарланып жиналған жартастар қақпанға түскен 
аңның аяқтары мен саусақтарына ұқсас тарбиып, суға қарай тырмысып, ұмтылған 
ағаштардың тамырын қысып, басады.

ТАС ҒАСЫРЫНАН РЕПоРТАЖ

Шығыс Қазақстанның оңтүстік аудандары тастағы сурттерге бай. Өткен ғасырдың 
ортасында археологтар Тарбағатай, Маңырақ және Сауыр тауларынан неолит дәуірі 
кезіндегі ежелгі суретшілердің «көркемсурет галереясы» ашылған болатын.

Суретшілер шығармашылық ойларын көркем жеткізу үшін, таудың оңтүстің немес 
шығыс бөктерлеріндегі тастар мен жартастарды таңдаған екен. Суретті қашағанда, тас 
«кенеп» міндетті түрде темір және марганец тотықтан «шөлдегі күнге күйгендей» ак 
жабындысы берік болуы керек. Өйткені, мұндай фонда суреттер жақсы көрінеді.

Ежелгі петроглифтерде әдетте, аң аулау  сәттері  бейнеленген. Бірақ олардың 
мифологиялық көзқарастарын білдіретін эпизодтары, негізінен аңшының немесе малшының 
тұрмысын қоршаған орта туралы ежелгі наным және түсініктердің призмасы арқылы 
көрсетеді. Бәлкім, тас жазбалардың авторлары абстарктілі ойлайтын, заттарды 
құдайландырып алатын ерекше қабілетті адамдар болса керек. Тастағы «хаттың» басты 
тарихи құндылығы осында.

Атап айтқанда, Сауыр тауының баурайында, Қараүңгір мен Обалы бойындағы 
шоқылардың бөктерінде, дөңгелек пішінді қойтастар кездеседі, олардың жерүсті бетінде 
тау текенің суреттері бейнеленгені, қылыш тәрізді мүйіздерінен анық көрінеді. Әдетте бұл 
суреттерде аңдардың басы бір бағытқа немеес бір-біріне қарама-қарсы қарап салынатын. 
Тастардың арасында ірі тау текенің суреті, қасында лағы бар. Бұл жерде өткен ғасырдың 
ортасына дейін, тау қойы – арқар көп болды. Олардың бейнелерінің тас «кітапта» бол-
мауы таң қалдырды, ал тау текелер жоғалып кетті. Қазіргі уақытта арқарлар осы тауда 
әлі кездеседі, тау текелер мүлдем болмағандай. Қалба Алтай тауында солай болды: 
арқарлар аз болса да сақталды, ал тау текелер жойылды. Бұл дерек, арқардың табиғатында 
адамға келгенде өте сақ болғанын, ал текелер аңшылардың арамдығына қарсы тұра ал-
мады деген ойға қалдырады. 

Соңғы жылдары, заманауи қарумен кез келген аң аулау заңда тыйым салынған.
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ӨТКЕННЕН ЭПИЗоД

Обалы өзені жағалауымен – шулы, таза, түрлі-түсті тасты арнамен қалың терек 
және мойыл, тал мен әртүрлі бұталар тоғайларының арасында, күн әбден күйдірген 
құрғақ, терраса сияқты аласа таулар созылып жатыр. Созылмалы ылдиларда олар 
жоғарылап жайылмадан алыстайды. Шоқыларда – қатаң дәнді әртүрлі шөптер ара-
сында мүк басқан жирен-сары жартастар жатыр. Біз жүрген сол жақ жағалауда, алып 
қойтастар басқан табалдырықтар созылады. Өзен сағасы мен негізгі жота арасын бір 
ғана табалдырықпен жағалау жалғайды. Ежелгі қоныстар үшін өте ыңғайлы жер, көзге 
бірден түседі: қалың серпімді, көлеңкелі тоғайы бар, осы жерде бөктерде желден 
жақсы қорғалған шалғынды дала бар. Қыстау үшін төңіректен бұдан артық жер 
таппайсың. Әрине, мұндай бұрыштар адам  аулайтын жабайы тұяқтылар үшін ыңғайлы. 
Обалыдан төмен, қуатты кендірлік ағатын жерде осындай қойтастардан Шығыс 
Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану мұражайының қызметкерлері ежелгі аңшылар 
аулаған жануарлардың болғандығын растайтын көптеген петроглифтер тапты. 

Бұл жолы біз шулы Обалы бойымен жүрдік. Міне, жорықтық заттарымды 
арқамнан шешіп, өзімнің ішкі түйсігіме сүйене отырып, беткейде шашылып жатқан 
қойтастардан ежелгі суреттерді іздеуге шықтым. «Мұндай ыңғайлы жерде адамдардың 
өмір сүрмеуі мүмкін емес..». Іздеуге шамамен жарты сағат кетті. Міне, аяқ астындағы 
ұзынша қоңыр тастың бетіне қарамастан кездейсоқ қолмен ұстай алдым. Қолыммен 
оның кедір-бұдырын сездім. Таста көлемі шамамен 70х25х20 см – мүйізді ірі қараның, 
сібір ешкісіне ұқсас жануарлардың бейнесі салынған екен. Олардан кейін түбітті 
құйрықтары бар итке ұқсас аң жүгіріп бара жатты, мүмкін қасқыр шығар. Мамандар 
біледі, ежелгі суретшілердің мұндай суреттері онша анық болмайды, әдетте, онда ненің 
бейнесі салынғанын анықтау мүмкін емес. 

Тас, онда бейнеленген суреттер, қатты темірленіп кеткен: басқа таспен соқсаң, 
дала жағдайында жұмыс жөндеу темір жолдарды жөндеушілерді түскі ас немесе кешкі 
ас шақыру үшін шынжырға ілінген рельсті ұрғанда шығатын «темір» қоңырау дыбысы 
естіледі. Тастың металл дыбысы, оның төбесінде екі басқа қойтастардың жатуына бай-
ланысты шығады.

Мұқият қарап, мынандай қорытындыға келдім, бұл аяқ басқан сайын кездесетін 
жай ғана тас емес: өлкені «темір» – метеорит ертіп жіберген! Енді еркін қиялдауға 
болады: аспан елшісі ғарыш кеңістігінен ұшып келіп, атмосферасының қатты қабатында 
еріп кетті; жерге құлап түскенде ірі қойтастар арасында кептеліп қалды. 

Метеорит тастар жер бетіне шығып қалғанша уақыт өз дегенін алып, мүжіді, 
жаңбыр жауды және күшті жел соқты.

Мұндай тас ежелгі жазық тұрғындары үшін байқаусыз қалған жоқ. Түсініксіз міне, 
осы: олар оның бетіне аң аулау сәттерінен қашап салуға болатынын қалай білді? Қандай 
«қашаумен»? Немен?!

Сол аспаннан тас түскен жердің табынатын орын болды. Жанында, көптеген 
қорымдардың барлығын соны көрсеткен гранит тастардың шеңбері, уақыт өте мүжіліп, 
қыналардың «сарытоты» басты. Оншақты адам жерленген қорым  табылған болатын. 
Мүмкін, осылай болды... Бірақ кім олар, аңшылар ма, мал өсірушілер ме?.. Жайылым 
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үшін тамаша орын болды, тегістелген алаңдармен ыңғайлы, құлдилап аққан өзен 
маңында ежелгі адамдар өздерінің тұрақтарын салған. 

Интуициям алдамапты.
Кетерде таспен «темір»тасты ұрдым: ол алыстан қоңыраудың соғылған үніне ұқсас 

өзінің ежелгі сыңғырын шығарады. Бұл қоңырау сыңғырында өткен мен бүгіннің үні 
біріккен. Ғарыш елшісі– ежелгі қоныстанушылардың алыс жұлдызды әлеммен «темір» 
байланысы ретінде, мұражай экспонаты болып қызмет еткен және әлі де қызмет етеді.

АйДАЛЫП КЕЛГЕННІң ЖАңАЛЫҒЫ   

Жер бетіне шығып қалғандарды қарап, бұл жерде көмір қорларының бар екендігіне 
Ақ Қалқа төменгі ағысы бойымен жүру жеткілікті. Олардың кейбіреулері жер сілкінісі 
кезінде қабырғасымен тік қойылды, ал олардың арасындағы қорқынышты шыңыраулар 
бар. Алайда, ғасырлар өтті және осы құдықтар, ішінара құлаған топырақтармен бітеліп 
қалған болып шықты.

1870 жылы саяси жер аударылып келіп, Өскемен қаласында тұрған Е.П. Михаэ-
лис осы жерлерде, атап айтқанда, Кендірлік өзенінің орта ағысында болған, сол уақытта 
жер бетіне шығып жатқан қоңыр көмір жанғыш қатпарлы тасты ашты. Көмір қабаттарының 
ұзына бойын тексеріп, ғалым бұл қорлардың өнеркәсіптік маңызы бар деген қорытындыға 
келді. Жер айдалып келген ғалымның жаңалығы – жергілікті тұрғындарға үлкен көмек 
болды, содан бері маңайдағы ауылдардың тұрғындары мұнда қоңыр көмірді отынға 
деп өндірген. Орыстар да қалың пештерде нан пісіре бастағанда жанғыш материал 
ерекше қолданысқа енді. Тек араға көптеген жылдар өткен соң, Кендірлікте көмір 
өндіретін шахталар ашылып, онда өндірістік көлемде қазылып алына бастады.

ТАРБАҒАТАй ЖоТАСЫ   

Тянь-Шаньнің «Аспан таулардың» 
Тарбағатай атты асқақ ақ шыңы 
көкжиекке білінбей асып кетті – 
алда кенеттен, жарқыраған жал-
тылмен жотаның мұздықтары 
аттың тұяғының сартылындай 
дыбыс шығара, оттай жанды.

Н.К. Рерих

Тарбағатай – Солтүстік жарты шар тауларының кейбір типті емес ауытқулары бар 
диагнозды таңғажайып жоталарының бірі, құдіретті және қаһарлы, бауырлары Сауырмен 
және Жоңғар Алатауымен ұрсысып қалғандай, олардан бетін бұрып, солтүстің-батысқа 
Шыңғыстауға қарай қазақтың шағын адырлы шексіз даласына жалғыз өзі өркөкіректене 
ұмтылады. Бұл орасан геологиялық дене, көгілдір тұманға оранған сансыз көп жұмырбасты 
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шоқылар, ыстық күн астында жарылып кеткен адыр-бұдырлы жартастары бар дала 
кеңістігіне бағыт алған.

Жотадан солтүстікке қарай басқа жер басталып, онда дәндер сияқты шағын төбешіктер 
шашылған, өзара қосылып, шағын жотаны құрайды, өзінің келбетімен алыс көкжиекте, өз 
сызығын сызады. Осы таулардың арасында кей жерлерде жаз ортасында кеуіп кететін 
сағасы бар суайрықтары немесе шағын бұлақтар ағатын терең емес жазық бар. Егер 
көкжиекке қарасаң, алыстан аласа жоталардың көгілдір шыңысы көрінеді. Сансыз көп 
шоқылардың арасында, жартасты саңылауларда тікенді бұталардың жасыл жолағы көгеріп 
көрінеді, немесе шағын өзен мен бұлақтардың бойында көктеректің, мойылдың, теректің, 
қайыңның тоғайлары ұйысып тұрады. Және барлық жерде ыстық күн астында шоқыларда 
– өткір қырлары бар уатылған тастар шашылып жатыр; олардың үстінде жусан, бетеге, 
сора, тасшөп, ақселеу мен спиреяның әртүрлі бұталары өскен. 

Етегінен басталып Сарыарқаның жүрегіне дейін жететін алып кеңістік Тарбағатайға 
осындай болып ашылады. Барлық жерде, көзің жеткенше, таулы дала ландшафтысы 
шексіз біркелкілігімен өзіне ештенені тең келтірмейді, ешкімге бағынбаған, асау қалпында 
жатыр. Сонымен, Тарбағатайдың етегінен қазақтың далалық ұсақ шоқыларының қайта 
жаңғыруы басталады. 

Жота тек өзінің қуатымен, ұлылығымен таң қалдырып қоймайды, жотаға тән емес 
жалғыздығымен қайран қалдырады. Онда дала мен шөлден де, көршілес жатқан тау 
жүйесінен де көп нәрсе бар. Ол былай айтқанда көз алдыңда болсада, өзінше жабық, 
түсініксіз, Алтай, Сауыр, Тянь-Шань тауларындағыдай биіктігі жоқ. 

 Ия, ол өлгенше жалғыз, оның келбетінде геологиялық шолпылдың буырқанған 
қиялы жоқ, ланшафтарының жарқыраған әдемілігі де, адам жанын тебірентер 

Тарбағатай жотасы Суыр таулары
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контрастылығы да жоқ. Оны уақыт тезіне салынбаған қарабайыр деп санауға болады. 
Миллиондаған жылдар өтеді, ол жел мен аптап ыстық, қатты аяздың әсерін басынан 
өткеріп, өзінше қатаң мінезге ие болады – қырлары өткірленеді, бояулары әрқилы болып, 
әсер ететін болады. Осы уақыт ішінде оны қоршаған батыл да қаһарлы, өркөкірек 
жоталардың дәуірі таусылып, баяғы асқақтығын жоғалтады. Олар төмендеп, аласара 
береді. Қазіргі арқырап аққан өзендер мен тұтасып тұрған ормандар шулаған тұстағы көк 
аспанды тілгілеген өткір шыңдары, жұмырбастанады, жаңбыр шайған шоқыларда дала 
шөптері өсетін болады. Міне, сонда оның күні туады, Тарбағатай көгілдір шыңы мен 
терең шатқалы бар жартасты сұлуға айналады. Ал қазір оның үйретілмеген, асау мінезі 
мен бойындағы жасырын қуатының  жұмбағы шешілмеген күйі әрбір алып дәудегідей  
өзінің уақытын күтеді.

Тармақты бөктерде – жартастан құлаған, сынған үйінділер. Құрғақ саңылаулармен 
тілінген, ол арқылы қар еріген кезде көктемгі ағын сулар ағады. Шыңның барлық жерінде, 
қасықтар мен сайларда – дала шөптері, бетеге өскен. Ақселеу мен жусан, бұталар... 
Жаздың ортасынан бастап, ондағы өсімдіктер қурап кетеді де, жота күз кезіндегідей сұр 
болып, күңгірттенеді, адамды зеріктіреді. Сондықтан ол алыстан кең даланың төсінде 
азиялық сәулетшінің жобасымен көтерілген алып қабырға сияқты болып көрінеді. Уақыт 
оны қайрамаған соң, ол бұлтқа қарай көтерілген қарабайыр тас жартастай. Оның барлық 
кейпінде – өгіздің күші мен бетінен қайтпас мінезі байқалады. Тегім шыңының сары 
арқасында үстінен қалқып өтіп жатқан бұлттың көлеңкесі анық көрінеді. Сұр орамалдай 
олар оның алып иығынан сырғып түсіп, үтіктелген бүйіріне құлайды. Аспанның 
саяхатышысының көлеңкесі оның саңылауларында да жоғалып ктепейді, күнге күйген 
ашық беткейінде ерекше көзге түседі. Жота – фундамент сияқты, уақыт машинасы 
аяғына дейін жеткізбеген, өңдемепті, сондықтан көршілес Сауыр, Алтай, Тянь-Шаньға 
қарағанда оның келбеті жетілмей қалған сияқты болып көрінеді. Табиғат ананың өзі оны, 
ерекше баласын жаратқан кезде басқы идеясын аяғына дейін жеткізіп, жасай алмаған 
сияқты. Сол себепті, жота ақындар өлең арнап, тамсанатын басқалардың арасында түйіліп, 

Тарбағатайдың солтүстік бөктерлері
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түксиіп тұрады. Геологтар неоген – төрттік дәуіріндегі жаңа тектоникалық қозғалыстар 
нәтижесінде пайда болған деп, Тарбағатайды жас орографиялық құрылым деп санайды.

Біздің жердің әрбір бұрышы тамаша. Тарбағатайдың да өзінің балығы, жетістігі бар, 
әрине, бұл – таудың үлкен бөлігін алып жатқан жазғы жайылымдар – жайлаулар, одан 
да бағалы қыстаулар. Өлкеге аздаған арқыраған тау өзендері сән береді, бау-бақшалық 
дамыған, оның ішінде жүзім шаруашылы. Ежелгі өлкеде адамдар аз қоныстанған, 
сондықтан жаныңа тыныштық сыйлайды, қиялыңа ерік береді. Ол туралы ақындар ай-
тыста ән шығарады. Бұл жердегі халық та ерекше, өзінің тарихы, қызба мінезі мен 
қажырлылығы бар, өзіндік салт-дәстүрі бар. Еңбек пен әнге ғашық. Оңтүстіктен келген 

Тарбағатайдың солтүстік бөктеріндегі дала

Орталық Тарбағатай
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жоңғарлармен болған қанды шайқасты қазақтың даласы ұмытқан жоқ. Тарбағатайдың 
етегінде аты аңызға айналған Қабанбай батырдың моласының болуы кездейсоқ емес. 
Жігіттер еркіндік үшін күрескен кез еді, ақсақалдар мен билеушілер дана шешім 
қабылдады. Басқаға көмектесу – бұл берекелі өлкеде тұратындардың туа бітті қасиеті.

Жотаның атауы тауда баяғыда көп болған, қазақтар «тарбаған» деп атайтын сұр 
суырдың атымен байланысты. Тарбағанға тау сөзін қосып, Тарбағатай деп аталып кте-
кен... Бірақ Тарбағатай тек қана суырлар мекенедйтін тау емес. Оның баурайында одан 
маңыздылары және елеулілері мен одан да тартымдылары бар.

оЛ ҚАНДАй? 

Құдіретті тас бұлшық еттерден жаралып, кеудесін аспанға қарай тосқанда бұлтқа 
тиген Тарбағатай оңтүстіктен шексіз дала кеңістігіне ұмтылған қиял ғажап «құбыжыққа» 
ұқсайды. Ол бөтен аумақтан басталып, біздің қазақ даласына кіреді. Тарбағатайдың 
осьтік сызығы ендіктің жиегімен тура өтеді және тек батыс шеті оны солтүстікке бұрады. 
Оның ұзындығы 300 км. Бір атап өтерлігі, шығыс бөлігі – оны «құйрық» деп атайық 
(«басы» бізде, Қазақстанда) – ені бойынша шағын, барлығы 5-10 км, орта, немесе «іші» 
– шамамен 150-200 шақырымға жетеді, ал «арқасының» ені елеулі шамамен 2-3 км 
аралығында. Сондықтан түрлі-түсті әртүрлі шөпті шалғын үлкен кеңістікті алады. Жотаның 
оңтүстік беткейі немесе бүйірі осы ендіктегі басқа таулардағыдай емес өте тік; тереңнен 
шыққан жартастарынан сынған, көптеген құлама үйінділерге толған. Солтүстік беткейі 
оңтүстіктен қарағанда тегістеу, тыныш, жұмсақ, оңтүстікке қараған етектеріне қарай бай-
салды ауысады, дала ұсақ шоқылармен, Балқаш шөлдерімен және Зайсан көлі маңындағы 
шөлейттермен қосылады. 

Жотаның солтүстік бөктері
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Басты шыңдары бар, дегенмен оның орташа биіктігі теңіз деңгейінен 2000-2200 м 
диапазон аралығында, ең биік шыңы орта бөлігінде орналасқан Тас-Тау.

Басты шыңның биіктігі – теңіз деңгейінен шамамен 3 000 м жоғары. Осы биіктіктерде 
жаз бойы қар қатты тік және көлкеңкелі жерде сақталады, сондықтан, шың жыл бойы 
аппақ боп, ұйқыдағы қар астында жылтырап жатады. Өткен ғасырдың басында мұнда 
жиі болатын В.А. Хахловтың мәліметтері бойынша, мұнда батыс жағынан Сай-Асу 
өткелі қасында жотаның ең жоғарғы нүктесінде шағын мұздық және үш тоғандық көл 
бар. Көлдің айналасы жалаңаш. Бірақ жекелеген жылдары қар мен мұздықтар толық 
дерлік еріп кетеді. 

Ұсақ тау жынысты тастар, оны екі жағынан сұр сауыттай қысады. Кей жерлерде өте 
кең алаңды алып жатыр. Уақыттың басты құралдары: жел, температураның ауытқуы, су 
барлығы жұмыс істейді, сондықтан, көршілес жатқан шөл мен шөлейттің ыстық демінің 
әсерімен жаздың күндері қарын тез жоғалтады, бірақ кей жерлерде, тік шатқалда мәңгілік 
мұздықтың дақтарын сақтап қалады.

МІНЕЗДІ, ШУЛЫ ЖӘНЕ ӨЛІП БАРА ЖАТҚАН... 

Жотаның солтүстік баурайы, оның ең сулы бөлігі болып табылады. Олардан тар 
саңылаулардан ағысы қатты бірнеше шағын өзендер ағып шығады. Таудың төменгі 
белдеуінде жартастар, ағымы қатты өзендердің әсерімен құралған тік сазды жартастарға 
орын береді. Олардың жолы шатқалдардағы тар да кішкентай саңылаулар арқылы өтеді. 
Кей жерлерде ғана оның сағасы, біздің географиялық ендіктердің өткен тарихын көрсететін 
қойтастар толып жатқан кең, жақсы әзірленген жазыққа ауысады. Олардың ішінде ең 
«ұлысы», кең жазықтан ағатын Теріс Айрық өзені. Атауы айтып тұрғандай «кері жаққа 
ағатын жырық». Басқа Шет-Ласты өзені, Орта-Ласты өзендерінің атауының өзі айтып 
тұрғандай сулары лайлы-батпақ, ағындары, әсіресе, көктемгі су тасқыны кезінде лас. За-
йсан көлінің немесе Ертістің бассейніне тиесілі немесе Алакөл жүйесіне кіретін Тебізгі, 
Қарабұғы, Базарлар, Бұғаз өзендері бар. Алайда, жотаны қоршаған айнала шөл болған 

Үржар өзенінің жоғарғы ағысы
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соң, аталған өзендер құмға сіңіп жоқ болады немесе көлге шаршап-шалдығып, көзге 
көрінер көрінбес жылымықтанып ағып жетеді. Бұл өзендердің сағасы – негізінен бетеге, 
ақселеу, қызылот, астрагал және жусан өскен тасты үйінділердің арасымен өтеді, мұнда 
жартастар мен тастарға «шөлейтті даланың  күніне күйгендей» ала шұбар қыналар қаптап 
шыққан. Аталған су көздерінің ағыны түбіндегі күн астында қатты қызған майда тастар 
арқылы жеңіл секіре ағады. Кей жерлерде олар үстерінде жирен-сары сазды жар төнген, 
мия, итмұрын, ұсақжапырақты ырғай және басқа да шөл мен бұталар жиі өскен, 
қарлығаштардың «қаракөзді» індері бар тік қабырғалардың және түрлі-түсті майда 
тастардың арасымен, көктемде жиналған үйінділерді, сазды мүйістерді айналып, 
бұралаңдайды. 

Тарбағатайдың оңтүстік беткейлерінен бастап ағатын өзендер аз емес және барлығы 
шөлді жазықтар арқылы көрші көлдерге бағыт алып, ұмтылады. Тарбағатай, сондықтан, 
Алакөл және Зайсан ойпаттарында орналасқан Орталық Азияның ежелгі көл жүйелері 
арасындағы су айрығында маңызды роль атқарады. Сасықкөл көліне солтүстіктен Қарақол 
өзені құяды. Жекелеген жылдары жаздың ортасынан ол бірте-бірте тайызданып, ақыр 
соңында жоғалады. Тек құрғақ, сазды жағалаулы, майда тасты, құрғаған арнасы көктемде 
мұнда арынды су аққанын көрсетеді.

Жергілікті маңызды ірі өзендер: Емел, Қаработа, Келді-Мұрат. Соңғысы төменгі 
ағысында қазір басқаша деп аталады. Мақаншы өзені – бастауын Тас таудың ең биік 
шыңынан алған жалғыз өзен. Сондай-ақ, тау жотасынан және басқа – Үржар өзені ағып 

Тарбағатай жотасының оңтүстік бөктерінен бастау алатын Қарақол өзені
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шығады. Өлкенің барлық егіншілік және мал шаруашылығы, тамаша шабындық алқаптары, 
негізгі елді мекендері осы жерде, осы өзендермен байланысты.

ГЕоГРАФИЯЛЫҚ ПАРАДоКС

Ұзындығы жағынан барлық өзендерден ең үлкені – Аягөзде бастауды Тарбағатай 
тауларынан алады. Солтүстік беткейлердегі тесік жыраларды қалдырып, содан кейін 
жотаның батыс шетін айналып, біздің жарты шардың барлық өзендері секілді солтүстікке 
бағыт алады. Алайда, елеулі қашықтықты еңсеріп, жолынан адасқандай, баяу бұрылып 
және Батысқа қарай тікелей жолдама алады. Содан кейін, тағы да үлкен қашықтықты 
өтіп өзен аттас Аягөз ауданы орталығына жетіп, «бұрылады», бірдеңені ұмытқандай 
оңтүстік жаққа кері қайтады. Яғни, өз жолын бастаған жаққа– оңтүстікке қайтады. Енді, 
ол аз еңісі бар оңтүстік-батысқа қарай ағады, қараңғыда қарманған соқырдай күн шығыс 
жаққа бұрылып, өзінің жарты шеңберін бірқалыпты аяқтайды, содан кейін, аласа жарта-
сты шоқыларды, ақселеулі көделі даланы, кең, шамамен километрлік сағамен жайылым-
ды кесіп, өзін күтіп тұрған «тамаша» теңіз – Балқашқа қарай, алыс оңтүстікке кетеді. 
Оған ұзақ адасып, айналып жүрген Аягөз де өз суын әкеледі. Бұлттардың биіктігінен 
географиялық картадағыдай оның жолына қарасақ, өзеннің тарихи жолы, адасып кеткен 

жолаушыдай әсер етеді, солтүстікке қарай 
шыққанмен, оңтүстікке келді. Сары арқаның 
кең даласында адасқан ол өзін Солтүстік 
Мұзды мұхитқа құрбандыққа шалғысы 
келмей, қажетті су айдынын іздеп, көп 
жүреді. Егер ол Ертіс бассейнін немесе За-
йсан көлін таңдағанда, солай болар да еді, 
бірақ, Аягөз барлығынан Балқашты артық 
көреді.

Аягөздің таланына тап келген, 
Солтүстік жарты шар өзеніне тән емес 
мұндай шарлау, үшінші дәуір соңы кезеңінде 
Балқаш үлкен су айдынының Алакөлге, 
Сасықкөлге, біздің кейіпкеріміз – 
Тарбағатай жотасына дейін жеткен деген 

кейбір географтардың пікірін растайды. Өлкенің өткені туралы жазған XVIII ғасырдағы 
кейбір ғалым-саяхатшылардың пікірінше, бұл Арал – Ертіс бассейні деп аталатын 
бірыңғай су айдыны Алакөлден Балқашқа дейінгі аралықта ұсақ көлдер, сортаңдары бар, 
айнасы қазіргі үлкенді – кішілі дала көлдерінің бетін жауып жатқан шамамен мың кило-
метр кеңістікте суы кері шегінген бұрынғы су бассейнінің айдыны болса керек. Құрғап 
қалу маусымы басталғанда, тарихи су айдындары кері шегінгенде, Аягөз сол уақыттан 
бері адасып жүріп, жеңіл жолды іздеп, Балқашқа жеткізген, тапқан жолы қысқа болма-
ды. Енді миллиондаған жылдар өте, ол өзі таңдаған сол баяғы тарихи жолымен, өз суын 
алып жүгіреді. Сол кезден бастап және осы күнге дейін дала көлінің ойпаттарында судың 
құрғауы байқалады, бүгінге жалғасып келеді. Бұл сондай-ақ, ірі көлдер арасындағы 

Сіз білеСіз бе:
Тарбағатай өзінің табиғатында 
географиялық «түсінбеушілікке» 

негізделіп, ерекшеленеді: оның су 
айрығының негізгі осьтік сызығы  
– «омыртқасы»,  батыс бөлігінде 
ол басқа жоталар секілді емес: 
солтүстікке жылжиды және төмен 
шыңдардан өтеді, дегенмен ең 
биік тау биіктіктері тиісінше ор-
наласу ретімен шоғырланған, яғни 
оңтүстікке қарай.
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баяғы ұсақ көлшіктердің және шағын өзендердің құрғап жоғалуымен расталады, олар 
адам жадында қалады, және олар соңғы ұрпақтың көз алдында мүлдем жоғалып барады.

ТАУЛАР АйЫРАДЫ, АЛ АСУЛАР... 

Тарбағатайдың шығыс бөлігі Сауырға тығыз жақындап, олар маңдайымен түйісе, 
ортадағы  даулы шекті баспастан бір-бірін тіреп тұр. Ал шек сызық бар және ол Шаған-
Обо өзені аңғарындағы шағын жыра мен аласа таулар арасымен өтеді. 

Жота арқылы ыңғайлы орындарда мұнда өткелдер төселген. Табиғат бұл жерде 
бәрін ескерген және жотаның екі қапталын мекендейтін барлық аңдар белгілі бір уақытта 
қоныстарын ауыстыруларына және халықтың осы өткелдер арқылы сауда және мәдени 
байланыстар жасап, қарым-қатынас орнатуы үшін барлық ыңғайлы жағдайды ойластырып 
қойған. 

Хабар-Асу – ең маңызды өткелдер болып саналады. Зайсан маңы аңғарында, 
Шілікті жазығынан осы асу арқылы Қытай немесе Моңғолияға өтпелі жол ашылады, 
нақты айтқанда – оның өзіне таяу Шәуешек қаласына. Осы өлкеде және басқа да адам-
дар ежелден пайдаланған асулар арқылы ыңғайлы өткелдер бар. Бірақ тек Хабар-Асу 
ғана жотаны Батыс және Шығыс Тарбағатай деп шартты түрде бөледі.

ҚҰДІРЕТТІ ЖАСӨСПІРІМ 

Геологиялық тұрғыдан жота қазіргі заманғы осы күнге дейін болып жатқан екі 
маңызды үрдістермен сипатталады. Палеозойдың ежелгі тау құратын күрделі жыныста-
ры – классикалық жалақ процестердің есебінен оның қуатты денесі реликті қатпарларды 
– аңғар мен шатқалдарды жинақтайды. Сол уақытта қазіргі заманғы ландшафттық 
құрылымдарды қалыптастырмен қатар жүріп жатты және уақыт алдымен оның сыртқы 
келбетін өзгертуге және қажетті дамытуға тұрақты бағытталған, аяқталмаған процестерді 
«пысықтайды». Мысалы, қазіргі уақытта жастыққа тән, Тарбағатай білдірмей өсіп жа-
тыр. Биіктеп өсіп, әдемі болуы үшін әлі миллиондаған жылдар керек болса қайтер дейсің, 
күтуге тура келеді. Ал әзірге, Оңтүстік Алтай, Тянь-Шань таулары сияқты тау баяу 
болса да өсіп жатыр. Тарбағатайдың болашағы алда. Тірі болсақ, көреміз.

ҚЫЗЫҚТЫ ЖӘНЕ ТАңҒАЖАйЫП!  

Айтып кеткеніміздей, жотаның Орталық Азияда географиялық жағдайы сондай, 
оған қоршаған шөл және дала тарапынан, ең алдымен, Зайсан және Балқаш-Алакөл ой-
паты жағынан келетін климаттық және биогеографиялық жағдайлар әсер етеді, сондай-ақ, 
оңтүстіктен көршілес Моңғолия және Қытайдағы шөлді аумақтардың климатының әсері 
мықты. Жоңғар Алатауы (Тянь-Шаньнің солтүстік тармағы) мен Алтай торабында 
шөлейттегі ортаның  тұрақты әсері мен солтүстік Қазақстан аумақтарының және тіпті 
Оңтүстік Сібір тауларының тікелей әсерінің астында болады. Бірақ оның бұл жай-күйі, 
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климаттық жағдайларына келсек, онда, ең алдымен, оған орталық Азияның шектес 
оңтүстік аумақтарынан жеткілікті дәрежеде күшті әсері беріледі. Осы себептерге байла-
нысты, жотаның елеулі биіктігіне қарамастан шыңның басында мәңгілік қардың немесе 
мұздықтардың сақталып, жиналып тұруына қолайлы жағдай іс жүзінде жоқ. Бәлкім, сол 
себепті Тарбағатай тауларында орман белдеуі жоқ, өйткені күн радиациясының мөлшері 
және соған сәйкес оның беткейлерінде климаттық жағдай, тропикалық типті күн сәулесі 
де шамамен Солтүстік Африкадағыдай.

Беткейлерінің әркелкі жылуы, 30 градус шкаладан жиі асатын әртүрлі дәрежедегі 
жартастардың тік болуы, оңтүстік баурайының жазда жылуды аз алуына себепші болады, 
ал тегістері – солтүстік. Бұл Солтүстік жарты шардың осы ендіктерде орналасқан тау 
жоталарына мүлдем тән емес. Сондықтан, салыстырғанда оңтүстіктен гөрі солтүстікке 
қараған беткейлер қатты шөлейттенген, ал басқа жоталарда «ереже» әртүрлі: солтүстік 
беткейлер экспозициясы неғұрлым сулы, оларға ормандар мен биік шөптер тән. Біздің 
жағдайда – солтүстігі дала өсімдіктерімен жабылған, ал қазірдің өзінде оңтүстік 

жамылғысында бұталар жақсы өскен. 
Кейбір аса ылғалды жерлерде саңылау жы-
ралар мен өзен аңғарларында тіпті ағаш 
өсімдіктер аздап кездеседі, бұл: сәнді тал 
тоғайлары, оларға татар және ұсақжапырақты 
бөріжидек және итмұрын жатады. Жоғары 
құламасы бойынша оларға көктеректі, 
лавржапырақты терек, мойыл, кей 
жерлерінде Резниченко қайыңы араласқан. 
Және барлық жерде ағаш тоғайлардың ара-
сынан  итмұрынның, Ледебур бадамының 
қасқыржидек, қара қарақат, куриль 
шайының тоғайлары өзіне орын тапқан. 
Орталық бөлігінде және жотаның ортасына 

жақын, Келді Мұрат шатқалының батысына қарай біраз доланамен, көктерекпен қоса 
жабайы алма аралас өскен. 

Айтылғандардан қазірдің өзінде анық, Тарбағатай тауында өсімдік белдеулерінің 
классикалық орналасу заңдылығы – стандартты емес. Сондықтан жота қарама-қарсы 
тұратын өсімдік белдеулерінің аударылған жотасы деп санауға болады, онда барлығы 
айнадағыдай орналасқан: солтүстік баурайы – құрғақ және ормансыз, оңтүстігі керісінше 
– ылғалды және кей жерлерде ағаш-бұта өсімдіктермен жабылған. Осының барлығымен, 
біздің ендікте Тарбағатай жотасы – өзінше бірегей.

ТАРИХ ҚоСЫЛАДЫ...  

Өлке тарихының белгісіз жағы көп. Адамзат тарихында қайтарымсыз уақыт тұманына 
жоқ болып кеткен. Дәлел ретінде мұндай фактілер қалады: Тарбағатай және Аягөз 
аудандарының аумағында салыстырмалы түрде осы уақытқа дейін Қазақстан аумағы 
үшін белгісіз, ежелгі түркі халықтарының сәулет ескерткіштері жақында табылды. Көлемі 

Сіз білеСіз бе:
Қазақстанның шығысында және 
Орталық Азияда ғана емес – бүкіл 
Еуразия құрлығында өзендер төрт 
үлкен көлге ағатын басқа жота-
лары жоқ. Тарбағатай өзендері 
шығысқа, оңтүстікке, оңтүстік-
батысқа қарай ағып: Зайсан, 
Алакөл, Сасықөл және ең үлкен 
су қоймасы – Балқаш көлдеріне 
құяды!
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бойынша елеусіз тарихи құрылыстар археологтар анықтағандай, біздің дәуірімізге дейін 
V-VIII ғғ. жатқызылатын орхон мәдениетімен бірдей болды. Мұнда түрік қағанатын 
құруға қатысқан, кейіннен ұйғырлар қырып тастаған Ашина тайпасы басқаратын түркі 
тілдес тайпалар Орталық Азияда тұрған.

Ғалымдардың санауынша, бұл Шығыс Қазақстанның аумағындағы шығыс түрік 
қағанаты сондай-ақ, өзінің тарихи ізін – жерлеу орындарын қалдырғанын дәлелдейді. 
Ежелгілердің ұсыныстары бойынша, көшпенділер өздерін қоршаған мистикалық кеңістікті, 
әлем құрылымын қалай қабылдаса, соны мола үстілік құрылыс ғимаратында бейнелеген. 
Бұл құрылыстар – қорғандар, діни храмдар (барк), тіпті кешенді сарайлар.

Біздің ойымызша, «орхондықтардың» өлген адамның жаны туралы түсініктері қызық 
болған. Оны міндетті түрде шамандар өлген адамның бейнесі салынған тасқа қашаған. 
Садақасы берілгенге дейін оны дайындап, оның «тұрғын үйінің» қасына қойған. Осылай-
ша, өлген адам өзінің «садақасына» қатысып, оны еске алу шараларын өзі сырттан 
бақылап тұрған. Өлген адамның бейнесі бейнеленген мүсіндер де табылған, оның 
ұлылығын көрсету үшін жауынгер оң қолына жүлде кубогын немесе тостағанды ұстаған, 
ал сол қолы белдегі қылыш сабын ысып тұр. Ескерткіштің айналасында беттері шығысқа 
қараған «балбал» тас қоршап тұрды.

Тарбағатай ауданында Сынтас жайлауынан табылған екі ғибадатхананың көлемі 
530×520 см. Олардың қасынан ат байлайтын екі бағана қазылыпты. Және тағы 7 
ғибадатхана Тарбағатай ауылының тап қасынан табылды. Әрине, «храмдар мен сарай-
лар» деген ұғымдар археологтардың мұндай жерлеу орындарын атайтын кәсіби 
түсіндірмелері болар.

ҮРЖАР ЖӘНЕ ҮРЖАРЛЫҚТАР 

Үржар – дыбысталуы әдемі сөз! Ол оңтүстік нақышының отты бояуларымен 
боялған. «Үржар» деген сөз – «ұялы жар» дегені ақиқатқа жақын. Бұл атау осы 
ендіктерде өзеннің сазды жарларында ұя салу үшін қазылған жағалаулық 
қарлығаштардың індерінің көп болғандығына байланысты аталған болар. Алайда, 
Үржар ауданы орталығының атауы, уақыт өте келе басқа да тарихи мәнге ие болды.

Өлке тарихы кең еркін өзен іспетті, Үржардың кең жазығымен ақты, халық жа-
дында өткеннің түрлі оиғаларына толып кетті. Өлкенің географиясы мынадай, жанын-
да әрқашан бөгде біреудің басқа елге, басқа халыққа апарар табалдырығы мен есіктері. 
Сондықтан да мұнда соқтығысу, қантөгісті шабуылдар, қақтығыстар және көрші ел-
дерден жерін қорғаған үржарлықтардың соғыстары жиі-жиі болып тұрды.

Естеріңізге сала кетейік, 2 000-нан астам жыл бұрын осы өлке арқылы жергілікті 
халықтың өмір салты мен тұрмысына көптеген әсері болған Ұлы жібек жолы 
тармақтарының бірі өткен. Сондықтан бұл жерлерді қорғаған батырлардың аттары 
халық жадында мәңгі қалды. Тарбағатай өлкесінде суықты, аштықты, соғысты көрген 
қиын кездер болды. Бірақ адамдар болса, одан тек шынықты, өз бойларына 
жауынгердің еркіндікке деген іңкәрлік сезімін сіңірді; тарбағатайлықтар ұлдарын бала 
кезінен атқа отырғызып, оларды өзін және жерін қорғауға үйретті. Сондықтан, 
олардың ата-бабаларынан қалған, халқының бір тарихынан қалған ортақ мінез-құлқы 



852 Щербаков Б.В.

болды, тарбағатайлықтың бойына қанмен, термен сіңген жауынгердің өршіл рухы бар. 
Ерте заманнан мәртебелі ақындар өз тарихын біле тұра, ауыздан ауызға жеткізіп, 
жыр-дастандар шығарып, халқының еркі мен өршіл рухы туралы жырлады. Олардың 
әндері бірде баяу және созылыңқы және нәзік болса, кенеттен құйындай көтеріліп, 
аспанға қалықтайды, көктегі еркіндікке қанығып, қайта жерге оралады, сөйтіп, халық 
жадында мәңгі қалады. 

1723 жылы тарихи деректерден белгілі, қазақтарға жоңғарлар шабуыл жасады. 
Олар халыққа көп қасірет әкелді. 1727 жылы күні Аягөз түбінде олармен жаңа 
шайқас болды. 1754 жылы «азаттық» соғысында Үржар өлкесінің аумағы тазартыл-
ды: сол кезде Алакөл көліне дейінгі жер Қаракерей Қабанбай батырға беріледі. 
Оның қолбасшылығымен атақты халық батырлары, Шыңқожа, Қазымбет, Бұқар 
Шөрек, Шағалақ және басқалары шайқасты. Содан бастап ауыл тұрғындары қолбасшы 
Қаракерей Қабанбай батырға арналған Тарбағатай тауы етегіндегі Жарбұлақ 
ауылындағы ескерткішті әулие санайды, оның өзін 16 жасқында халық «Дарабоз» 
деп атаған, бұл «үздік, бірінші» дегенді білдіретін, сондай-ақ, «Хан батыры» деп 
құрметтеген.

2009 жылы оның 320-жылдығы қарсаңында Өскемен қаласыда 11 тамызда 
ескерткіш тақтаның ашылуы болды: қаладағы Бірінші, Сталин, Пролетарская 
көшелеріне Қабанбай батыр аты берілді.

1827 жылы Үржар станицасындағы Қарабұлақ ауылына көрнекті зерттеуші 
П.П. Семёнов-Тян-Шанский келеді. Бұл, оның сипаттауынша, 100-ге жуық тұрғын 
үй мен 1 000 қоныстанушы өмір сүрген үлкен ауыл болған. Олар құнарлы егіс 
алқаптарына дәнді дақылдар еккен, 900-ден астам жылқы және басқа да малдары 
болған.

Оңтүстік Тарбағатай етегіндегі дала
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Үржар станицасының іргетасы 1854 жылы қаланған. Сібірден алғашқы көшіп 
келушілер бірден казактар қатарына алынған. Кейіннен, бұл жерге Жетісу казак 
әскерлері қоныс аударады, бұл 1914 жылғы Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін со-
зылды. Соған дейін  мұнда 20 елді мекен болады. Өлкені тез игереді, халық саны 
өсіп, жағдайлары түзеледі. Қазір аудан орталығы Үржар – ұқыпты, «қалашықтың» 
әрбір көшесі соңғы жылдары дамып келе жатқан экономика сұраныстарға сәйкес 
жабдықталған...

Тарбағатай жері – бірегей өлке: тау етегінде жатқан ұшы-қиырына көз жетпес 
дала және шөлейт фонында кең «алақандағыдай» көгілдір тұманға оранып, жұмырбасты 
қуатты жота қыңыр сияқты асқақтап тұр. Кейде, ол тармақты арқасын жазып, 
көтеріліп, алып денесін қозғай отырып, алыс далалыққа кетіп қалатындай көрінеді. 

Уақыты келіп, алғашқы қар жотаның ең биік шыңына жауғанда, әрбір күнмен 
күзгі суық әлі күннің астында жатқан далалыққа қарай төмен түсе бастайды. Сөйтіп, 
ақыры кеуіп құрғай бастаған шөптердің алтын түсі шалғын мен егістік даланы шарпи-
ды. Әртүрлі түсті жапырақтар астында бақтар оттай жанып жатады теректердің крем 
түсті жапырақтары тайызданған өзенге келіп құлағанда – жауын-шашын мен салқын 
ұзаққа созылғанда, жазықтар мен таулар алғашқы қардың ақ көрпесін жамылып, 
ұйқыға кетеді. Тарбағатайдың суық тынысы Тас тау шыңының үстінен, жиі боран 
болып ұйытқиды. 

Көктемнің өз тәртібі бар: басы – бірінші бәйшешектен – крокустен басталады, 
олар тау етегі мен даланы аппақ қардай болып жабады. Міне, жазық дала жасыл 
жамылғанда даланың бояуы күздің күні қыс соқпақпен түскен сол шыңдарға қарай 
жақындап жылжиды.

Үржар кенті маңындағы елді мекен 
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БҮРКІТ ЖӘНЕ БҮРКІТШІ

Өткен ғасырда аң аулаудың – алғыр құс салу сияқты көне ұлттық түрі кеңінен 
таралған кезде, әрине, атақты аңшылар-бүркітшілер және атақты қанатты достары – 
бүркіт болды. Алдымен аңшы құстардың білгірлері бүркіттен бірқатар әртүрлі «тұқым» 
бөліп алатын. Аңға (қоян, түлкі, тіпті – қасқыр) баулып үйрету үшін қыранның ең 
ірі, ең батылы таңдалып алынады. Құстың – құлашы, табандарының қалыңдығы, 
тырнақтарының көлемі, барлығы ескеріледі. Тарбағатай тауларындағы бүркіт жоғары 
бағаланып, ең үздік саналған. Осы популяцияның өздеріне тән кейбір белгілері бар 
– иықта ақ дақ болса, «оролмотонун-ак-шин» деп аталатын, сол дақтарымен олар 
жақсы ерекшеленеді.

Жақсы баулынған қанатты аңшылар Семей губерниясында, атап айтқанда, 
Тарбағатай етегінде өте жоғары бағаланды. Ондай құс үшін ер тоқымымен ең жақсы 
жылқысын беретін.

Өткен ғасырдың басында осы жерде көп саяхаттаған белгілі зерттеуші А.И. Се-
дельников былай деп жазды: «Оның мекендейтін ең басты орны – Алтай, Тарбағатай 
мен Сауыр тауларының оңтүстік-батысы». Бұдан әрі саяхатшы былай деп жазады: 
«Қырғыздар оларды аң аулау үшін жиі ұстайды, аң құмар аңшылар жақсы үйретілген 
бүркіттің құны жоқ деп біледі; мұндай бүркітті бай қырғыздар 5-9 түйе немесе 200 
бас қой бар 299-350 және тіпті 500 руб. (сиыр баррелі бес сом. – Авт.) төлеп, сатып 

Олжалы бүркіт



855ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

алатын. Бүркітті енді қанаттана бастаған кезде баулу үшін ұстап алады. Оған аң ау-
лауды үйрету үшін көп машықтандыру керек. Жақсы күтім болса 1 жыл ішінде 
үйренеді, жас бүркітпен қоян мен құстарды аулауға шығады. Кәрісімен түлкі және 
қасқыр аулауға шығады; аң аулау алдында бүркітті тамақтандырмайды. Бүркіт өз 
құрбанына тұтқиылдан келіп шүйлігеді, есін жиюға мүмкіндік бермей, бір аяғымен 
аңның басын бүре қысып, екіншісімен бүйірінен шеңгелдеп ұстап, аң қашып кетпесін 
деп аңшы келіп жеткенше басып отырады. Қырғыздар бүркітті қастерлеп ұстайды. 
Ауыл маңында бүркітті өлтіру деген – оның халқының намысына тиюмен тең. Бүркіт 
ұшып келсе, қырғыздар бәрі жиналып тойлайды; өлген қыранды лақтырып тастамай-
ды, жерге көмеді; қартайып әлсірегенін биік тауларға апарып, қоя береді».

Қазіргі уақытта ұлттық аң аулаудың бұрынғы маңызы жоғалды. Алайда, баулу-
ды білмейтін, осы құстардың табиғатын түсінбейтін «аңшылардың», тіпті сырт 
адамдардың, бүркіт балапанын  ұядан алатындары жаман. Оларды қалай баулып, 
қалай қолға үйрету үшін қанша уақыт пен 
қандай күш керектігін білмей тұрып, 
«сән» үшін алады. Ұядан алынған бала-
пандар оларды асырап, тамақтандыруға  
мүмкіндігі жоқтардың қолдарына түседі. 
бүркіт – ірі жыртқыш, оған күн сайын 
бір килограмм шамасында, онда да жаңа 
сойылған ет керек; сондықтан қазіргі 
бүркітші-сымақтар балапандарды 
ұяларынан алуын алады да, оны ұстай 
алмайды, соншама күшке түскен соң, 
құсқа деген қызығушылығы кетіп, олар-
ды сатып алатындарды іздей бастайды. 
Байғұс құс өз қожайынын таппай, ақыры 
өліп қалады. Бұл біздің күндері жиі- жиі болып тұратын құбылыс. Ал бүркіт – 
барлық жерде сирек, өте сирек кездестін құс. Ол – жоғалып барады. Әсіресе, оның 
саны – тек Шығыс Қазақстан туралы айтсақ – соңғы жиырма жылдықта азайды. 
Соңғы жылдары бір мың шақырым жол жүрсең де бұрын жүретін жерлердің өзінен 
қарсы алдыңнан бірде-бір бүркіт кездеспейтін болды. Соңғы он жылдық туралы тіпті 
ештеңе айта алмайсың. «Ұлттық аң аулау» деп аталатын науқанды қолапайсыз 
дамытуға байланысты бүркіт Қызыл кітапқа енгізілген, сондықтан, оларды атуға 
мүлдем тыйым салып, заңдарды күшейтсе жақсы болар еді; қалыптасқан жағдай 
негізінде, оларды республика аумағында және ғалам бойынша арнайы есепке алу 
қажет, қазақ даласының рәміздерінің бірі ретінде біздің жерімізден басқа біз білмес 
ғаламшарға ұшып кетіп бара жатқандай, бейнесі жоқ болып бара жатқан бүркітті 
қорғау қажеттілігі туралы арнайы жарлықтар шығару қажет.

Қасқыр 



856 Щербаков Б.В.

ЖоЛ ТҰТҚЫНДЫҒЫНДАҒЫ ӘМІРШІ  

Тарбағатай жотасының етегіндегі солтүстік баурайында орналасқан кішкентай Жам-
был ауылында ғажайып адам тұрады. Тағдыр – көктен түсетін жолдау емес, биік 
арманға ұмтылу және барынша жетілуге өз еркіңмен және күшіңмен талпыну.

– Барлығы мен отбасымда ең әлсіз, бұлшық еті дамымаған бала болған кезімнен 
басталды, – деді маған Түгелбек, –Алайда менің бойыма дала батырының рухы 
қонғандай, мен күшті де ер жігіт деген атаққа лайық болып өскім келді. Әлі есімде, 
«Самсон Железоядный» деген бірінші кітап менің қолыма түсті, одан мен адам 
организмінің мүмкіндіктері туралы оқып білдім. Мен сол кезден бастап өзім 
ойлағандай болып өсу үшін шыныға бастадым. Көп оқыдым, екі институт бітірдім, 
мектепте сабақ бердім, бірақ менің ойым кеудеме сыймайтын. Кітап оқуға 
құмарлық мені адамдар үшін шетелдерді ашқан ұлы саяхатшылармен таныстыр-
ды, мен де саяхатшы боламын деп шештім. Қалай? Міне, отыз бес жасымда 
велосипед сатып алып, алыс саяхатқа өзімді моральдық тұрғыдан дайындап, 
жаттыға бастадым. 

Садықов Түгелбекті мен Қалбы тауының Алғабасындағы шағын ауыл 
маңындағы кең және әдемі Сібе өзенінің аңғарында кездестірдім. Кішкентай бой-
лы үстіне спорттық киім киіп, көзілдірік таққан адам велосипедімен тұрды; ба-
сында ашық жамылғы, оның сыртынан спорттық дулыға киген. Қолындағы жел 
мен күннен қорғайтын, әрі ыңғайлы болу үшін саусақтарының ұшы кесілген жұқа 
қолғапты айтпағанда, барлық киім-кешектері осы болды. Тағы оның шағын, фут-
бол добы сияқты көлемде көк рюкзагі болды. Осы амунициямен ол өзінің 65 
жасында алыс жолдарға шыққан, 35 жылдан астам жыл сайын саяхаттайтынын 
артынан білдім.

Біртүрлі саяхатшы велосипедінің рөліне сүйеніп тұрып, менің сұрақтарыма  
қуана-қуана жауап берді.

Екі дөңгелекті велосипедімен саяхаттаған жылдары ол жалғыз өзі алыс және 
қауіпті жолдарды таңдайды екен; осы жылдар ішінде, ол 30-дан астам елде бо-
лыпты. Олардың ішінде бүкіл Қазақстан, Үндістан, Таяу Шығыс елдері, Орталық 
Азия, тіпті бостандық аралы – Кубаға барған.

– Рюкзагыңыздан шатыр көріп тұрған жоқпын ғой, қалай?
– Оның қажеті жоқ. Міне, осылай: күртеше мен жылы киім, алға тартамын...
Осы жылдар ішінде ол біздің планетамыздың экваторынан артық 50 мың 

километр қашықтықты жүріп өткені мені таң қалдырды!
Таң қалғанымды жасырмастан ғой, бойы шағын болса да, батыл адамға 

қайран қалып қарадым. Бірақ, енді оның кеудесінде қуатты мотор және ұлы рух 
бар екенін білемін.

– Сіздің саяхаттарыңыз туралы  біздің үкімет немесе әкімшілік органдары 
біледі ме?

– Әрине! Бір күні Президенттің нұсқауы бойынша, мені Индияға дейін по-
лиция машинасы жетектеп отырды. Мен, – деп жалғастырды Түгелбек, – 
бұрыннан рух пен үйлесімділіктің ішкі және сыртқы күштері өз бойымда болған 
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деп өзімді қайраймын. Және бұл өте көмектеседі. Мойындаймын, – аз уақытқа 
қара көзілдірігін шешіп, көзін сығырайтып қарады, – өз наным-сеніміммен сала-
уатты өмір сүру салтын ұстану арқылы кем дегенде 200 жыл өмір сүрмекпін... 
Міне осылай. Сен мен тұратын ауылды барып қарашы, – деп жымиды ол, – 
менің отбасым, алты балам бар, менің тірегім, ошағым осы жай ауыл десе мен де 
сенбес едім. Қалаға кетуге ұмтылмаймын, біздің ауылда қалаға қарағанда таза.

Не туралы айтқанан мен білмеймін, бәлкім, қалада тұратын жаңа ұрпақ 
жоғалтып жатқан рухани тазалық туралы айтқан болар.

– Енді жүрегіңіз қайда шақырады?
–Жапонияға жиналып жүрмін...
Осылай біздің кездесуіміз аяқталды: ол байсалдылықпен маған қол бұлғап, 

өзінің велосипедіне отырып, дала соқпағымен кете барды. Түгелбек Сібе аңғарының 
гүлді шалғынымен Алғабас шағын кентіне кетті. Алыс түкпірдің адамы – мыңдаған 
километрді еңсерген қажырлы және албырт. Ол өзінің оңай алмастырылатын 
сенімді де қолжетімді екі дөңгелекті досымен алыстап кетіп бара жатты.

– Жолың болсын! – деп айғайладым мен, мамыр айындағы гүлденген 
шалғынды жазықтан әрең көрініп кетіп бара жатқан Түгелбекке.

Ауылдың атауы Алғабас деп аталатын жерде кездескенімнің өзі ғажап. Оның 
бірінші буыны «алға», екіншісі – «басшы», «жетекші», «әмірші» дегенді білдіреді. 
Ол солай, Тарбағатай тармағындағы алыс кенттен шыққан қажырлы саяхатшы, 
өмірінде тек алға ұмтылып, шаршамайды.

Түгелбек Садықов жолда
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«ЖҰМАҚ БАҚТАРЫ» 

Тарбағатай жотасының орталық бөлігінде оңтүстік тарапынан Сиверстің жабайы алма 
бағы кең жазықта жолақ болып өсіп тұрады. Белгілі орыс ботанигі Сиверстің құрметіне 
аталған жабайы алма ағашы Памир-Алтай, Тянь-Шань, Жоңғар Алатау таулы ауданда-
рында, Қазақстанның шығысында Тарбағатай тауларында кездеседі. Алайда Тарбағатай 
бақшасының алмалығында екінші ярус болып, орман өскіні өседі. Онда Ледебур бадамы, 
тікенекті итмұрын (қара итмұрын. – Авт.), оқта-текте – алтай қасқыржидегі, немесе 
қасқыр шелқабықшалардың тоғайлары бар; солтүстік-шығыстағы беткейінде бақшада 
көктеректер, лавржапырақты терек, мойыл, долана араласқан.

Алма шатқалдар мен жайылым үстіндегі террассалардың ең жылы беткейлерінде 
өседі. Тарбағатай шатқалының Сиверс алмасы Орталық Азияда неғұрлым солтүстік түрі 
болып табылады.

Бұл жердегі алма жемісінің ірілігі мен  дәмі жағынан егілетін мәдени түріне жақын, 
сондықтан, бағалы гендік қор ретінде селекцияда үлкен қызығушылық тудырады. Өзінің 
шығу тегі жағынан бұл түр бір кезде мұнда өскен ежелгі үштік ормандармен байланысты. 
Біздің төрттік дәуірде ол бұрынғы ормандардың жоғалған ізі ретінде көне заманғы түр 
болып табылады, бұл жотадағы өсімдіктер ауысымы тарихындағы тірі куә. Осы 
жоталардағы қаптаған, сол заманнан бері жабайы алманың қасында ілесіп өсетін жоғарыда 
айтылған Ледебур бадам, қасқыржидек өткені – тарихи кезеңдерге тән флора. Аталған 
бұталар, сондай-ақ таулы Алтайдың жылы әрі ылғал беткейлерін сәтті таңдайды. 

Көктем басталысымен «жұмақ бақшаның» кілемін жамылған беткейлердегі жақында 
ғана жалаңаш тұрған, енді түрлі-түсті болып, жанып шыға келген ағаштардан көз алу 
қиын. Оңтүстіктен, шығыстан, батыстан соғатын жел күн сайын көктем өртін үріп 
жеткізеді. Гүлдеп болған соң алма күлте жапырақтарын лақтырып, Сиверс 
«қалыңдықтарының» сәукелесі астындағы қызғыл бадамды бұтағын жағады. Тарбағатай 
«бақшаларының» оттары ұзақ қызғылт-күлгін болып жанып тұрады, олардың түсіне 
қасқыр жөке өзінің жалаңаш бұталарында қызғылт балауыз тәрізді гүлдерін ашып, түр 
қосады. Алма тоғайлары көктемде құдайдың қалауымен көктен түскен аспан 
ғажайыбындай.

Олар гүлдеген кезде тау үстінде аспан мен ауа ерекше болады.
Тарбағатай тауларында орналасқан алма «серіктестігінің» биіктік диапазоны теңіз 

деңгейінен 1000 м жоғары 1500-1700 м жетеді. Жеке ескі ағаштар мұнда шамамен он 
метрлік биік. Олардың жемістері ұсақ: диаметрі 4 сантиметр, қышқыл-тәтті дәмі бар.

Алайда соңғы жылдары «бақтарды» жергілікті тұрғындар отынға шауып, кесті. 
Және төмен температураға төзімді, зиянкестерге, желге, құрғақшылыққа бейімделмеген, 
құнарлы топырақты талап етпейтін олар құнды генетикалық материал ретінде еуразиялық 
бау-бақшалардың қызығушылығын тудырған бірегей табиғи екпелердің тағдырына 
алаңдаған тек ғалымдардың арқасында әлі де сақталған. Басқа сөздермен айтқанда, 
бұрыннан қалған желектер – табиғи лаборатория және болашақта континентальдық 
бақшаларға баға жетпес пайда әкеледі. Оңтүстік қазақстандық немесе орта азиялық 
алмалықтарға ұқсас осындай тоғайы бар біздің облыстың территориясында басқа жер 
жоқ.
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Кей жерлерде тоғайларға кіре алмайсың: өткен заманда мұнда көптеген аңдар мен 
құстар көп болды, барлық жағынан қолайлы, азықтық және қорғаныштық жағдайлары 
ағаш қуысына ұя салатындар мен жәндік жегіш құстар үшін өте ыңғайлы.

Таулы алмалықтар он жылдан астам мемлекетпен қорғалады және мұнда арнайы 
Мемлекеттік ботаникалық қаумал құрылды.

БҰТАЛАР ПАТШАЛЫҒЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІК

Тарбағатайдың солтүстік және оңтүстік беткейлеріндегі құрғақшылық өз уақытында 
мұндағы жағдайларға бейімделген  түрлі бұталардың түрлерінің кеңінен таралуына 
мүмкіндік берді, таң қаларлығы 82 түр бар. Олардың тоғайларының ортақұраушы рөлі 
бар: бұл таудағы белдік «жоғары» бұталар деп аталады. Сондықтан Тарбағатай тауларын 
бұталар патшалығы деп санауға болады. Көбі әдемі гүлдейтіндіктен, оларды біздің елді 
көгалдандыруға керемет пайдалануға болады. Үлкен қызығушылық тудыратын 
өсімдіктердің арасында жеті түрі бар итмұрын, тау беткейлерін раушан гүл бағындай 
сәндеп тұрады.

Алайда, осындай флористикалық алуан түрліліктің арасында тек осы жерде кездесетін 
және әлемде еш жерде жоқ бұта бар. Белгілі болғандай, мұндай өсімдіктер немесе жа-
нуарлар эндемиктер деп аталады. Тау жоталарының орталық бөлігінде кең таралған және 
батысында Аягөз өзеніне жететін қараған – осындай басымдықтарға ие. Ғылыми атауы 
– майқараған, латынша – колофака ховении. Қарағандар бұршақ тұқымдастарға жатады. 
Бізге олардан ең танымалы кең тараған ағаш түрлі қараған, халық сары акация деп атаған, 
тамашал бал беретін шырынды өсімдік. 

Майқараған тасты баурайлардың құрғақ жағдайларына өте жақсы бейімделген және 
үштік кезеңнен аман қалып, біздің төрттік дәуірде гүлдеп тұр. Айтуға оңай: бұл дегеніміз, 
оның түрі ретінде жер бетінде бірнеше миллион жыл өмір сүргендігін көрсетеді.

Бұталардың биіктігі екі-ақ метрге жетеді. Барлық басқа да осы тектес түрлердей, 
көктемде, гүлдеу кезінде онда жарқын сары гүл шоғырлары пайда болады, және оның 
күн тоғайлары алыстан байқалады, Майқарағанды бұта ретінде көшелер мен саябақтарды 
сәндік көгалдандырға қолдануға тұрарлық, болашағы бар өсімдік.

ТАРИХИ БАйЛАНЫС

Тарбағатай тауында тек оған тән және оның географиялық серіктесі – Алтайды 
өсімдіктер ғана мекендейді; Моңғолия және оның оңтүстік көршісі – Жоңғар Алатауы-
нан, шөлді аудандардан келгендері бар, сондай-ақ, олар- анағұрлым алыс Памир-Алай 
таулары жүйесіне тән. Ол жерден ұлы суық кезінде Батыс және Шығыс Сібір шетінен 
келген тарихи босқындар –жаулаушы өсімдіктер табылды.

Осылайша, Тарбағатай Алтай, Жоңғар Алатау арасындағы географиялық кеңістікті 
иелене отырып, бастауы оның солтүстік баурайында орналасқан Зайсан көлі бассейнінің 
ортақ өзен жүйесін, сондай-ақ бастауы оңтүстікке қараған тау беткейлерінен басталған 
тұйық Алакөл көлінің және Сасықкөлге құятын өзендерді бөледі. Осылайша, түрлі фло-
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ра өкілдерінің қаптап қоныстанған кезінде ол миллиондаған жылдар ішінде өзіне бір 
нәрселерді «жекешелендіріп», осындай географиялық «лауазымды» иеленді. Осы жол-
мен, өсімдіктер әлеміндегі ежелгі көші-қонға байланысты Тарбағатай Еуразиялық 
континенттің солтүстік бөлігіндегі өсімдік патшалығының тірі қазынасын асырап алды.

Батысында және солтүстік-батысқа қарай, оның сілемі өткен уақытта оған небір 
ботаникалық түрлерді әкелген Маңырақпен Сауыр тауы жоталарымен шектесетін, Қалбы 
тауы етегіне шығыс жақтан жақындап келеді, оларды мәңгілікке өз сарайына тықты. 
Тянь-Шань тау жоталарынан келген көптеген түрлердің оның аса дымқылданған, оңтүстік 
баурайын өмір сүру үшін таңдап, жақын таулар мен шөлде болуы – оның флористикалық 
құрамын байытуының тікелей дәлелі болып табылады. Құрғақшылық жағдайларына 
бейімді Моңғолдың жасыл басқыншылары төңкерілген жотаның тасты және құрғақ 
солтүстікке қараған беткейлеріне тарап өскен. Қоршаған ортаның жағдайын талғамайтын, 
өміршең басқа өсімдіктерге, жотаның басқа қолайлы жерлеріне таралуына тура келді.

Тарбағатай флорасын қалыптастырудағы өткен тарихымен байланысты жалпы тал-
дау нәтижесінде, қорытынды міне осындай анық: жота Солтүстік жарты шардың әртүрлі 
географиялық ендігіне тән өсімдіктерге толы. Бұның барлығы жотаның кең тарихи-табиғи 
байланыстары бар орталық азия типтік екенін көрсетеді. Және бұл, әсіресе, онда 
мекендейтін құстар мен аңдардың фаунасының құрамы бойынша ғана емес, онда жабайы 
өсімдіктердің бір бөлігінен айқын көрінеді.

Тарбағатай жотасының батыс жақ бөктері



861ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

ҚҰДІРЕТТІ «ЕРГЕЖЕйЛІ»  

Барлығы салыстыру арқылы танылады демей ме. Егер Тарбағатай жотасын 
флористикалық учаске ретінде қарастырсақ, онда ол сондай бірегей: оның жота 
ретіндегі орман белдеуі айырылған флорасы сол уақытта өте бай – жоғары өсімдіктердің 
1 640 түрлері болған. Егер салыстыру үшін Алтайды алайық, ауданы Тарбағатайдан 
бірнеше мәрте асып түседі, және биік жоталарға тән, барлық биік белдеулерде таралған 
бай өсімдік жамылғысымен қатты әсер қалдырады, онда құдыретті тек Алтай 
ботаниктеріне белгілі 1 840 түр өседі. Әрине, орасан ауқымды Ұлы Тянь-Шань жо-
талары жүйесінде көп түрлер өседі, саны – 2 230. Атап айтқанда, Орталық Тянь-
Шаньда тек 1 720 түр бар. Қызық үшін әрі қарай барайық, сонда көршілес 
Моңғолияның барлық флорасы сондай үлкен және өсімдіктердің 1 875 түрі өсетін 
табиғи жағдайлары бай.

Тарбағатай жотасы геоботаникалық жерсіндіру бойынша Азия шөл және 
Еуроазиялық дала аймақтары арасындағы шекаралық болып табылады және бұл оның 
өсімдік жамылғысына тікелей әсер етті: оның оңтүстік жағы бірінші аймаққа жатады, 
яғни, Азиялық шөл далаға, ал солтүстігі – екінші, Еуроазиялық аймақта орналасқан. 
Тікелей адам беті сияқты оң жақ жартысы, оның сол жағына ұқсамайды, ал былай 
қарасаң ...

Барлық осы дәлелдер қарастырып отырған біздің жотаның ерекшеліктерін сипат-
тайды, тағы бір рет көрсетеді, бұл басқа тау жүйелерінің ауқымымен салыстырғанда 
тіпті тұрақты қар мен мұздықтар бар мәңгі қар, сондай-ақ орман белдеуінен айырылған 
«ергежейлі» жота, оны жоғалтқан себептер көп, бірақ керемет бай болып шықты. Оны 
қалай түсіндіріміз? Әрине, жота ішіндегі әртүрлі экологиялық жағдайлар емес, ол 
тіпті де таң қалдырмайды; неғұрлым маңызды рөлді оның флорасын тарихи 
қалыптастыру процессі атқарды – мұнда тіпті Оңтүстік Сібір, оның айналасындағы 
жазықты қоса алғанда, түкпір-түкпірден еш төтенше оқиғасыз және еш қиындықсыз 
өсімдіктер таралып келіп жатты. «Әлемнен жіп жинап, кедейге көйлек тіккен» деп 

Дала тасбақаларыи Дала ешкемері
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айтпай ма. Сол сияқты Тарбағатай барлық аумақтан – солтүстіктен, оңтүстіктен, 
оңтүстік-шығыстан бір талдап «жіп» жинады, әр тал шөпті жинап жота ел таңданарлық 
бай өлкеге айналды.

ТАРИХИ ТоСҚАУЫЛ

«Әлемдер» қиылысында қалған Тарбағатай бір жағынан, жоғарыда айтылғандай, 
көптеген өсімдіктер мен жануарлар түрлерін қоныстандыруға көмектесуші болды, екінші 
жағынан, әсіресе тарихи «жорықтарға» шыққан бауырымен жорғалаушылар еңсере алмай-
тын географиялық кедергі болды. Қазақ даласының түкпіріне, алыс солтүстік-батысқа 
қарай жотаның шығуы жота шөлді ландшафтардың тұрғындарына бірінші кезекте бауы-
рымен жорғалаушыларға қолайлы болды. Олардың солтүстікке және шығысқа қарай та-
рихи қоныстануы кезінде ол Балқаш маңының оңтүстік шөліне, Алакөл ойпатына дейін 
жеткен, сөйтіп оны әрі қарай Зайсан қазандығына жібермей ұстап қалған құдыретті тау-
мен бетпе-бет келген дала агамасы – кесіртке еңсерілмейтін кедергі болды. Сондықтан 
Зайсан қазаншұңқырындағы табиғи жағдай оның биологиялық талаптарына әбден сәйкес 
келсе де, агама шетелде жота артында қалды.

Далалық тасбақалардың тарихи қоныстануы тұсында да солай болды. Тарбағатай 
солай баяу жүретін рептилияны солтүстіктегі шөл мен шөлейтке қарай өткізбей қойды. 

Тарбағатайдың батыс жақ қырлары
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Оның асуларынан асып өте алмаған жануарлардың тізіміне жылу мен жазықты таңдайтын 
талғампаз кейбір басқа да бауырымен жорғалаушылар кірді, тау – олар үшін әрқашан аса 
алмас кедергі. Міне, осылай Тарбағатай тағы бір тарихи ауысымда жануарлардың жеке-
леген түрлерінің өміріндегі тағдырын шешкен жота болды.

ҚоШТАСУ КӨЗҚАРАСЫ 

Шығыс Қазақстанның оңтүстік шекарасына жолда дала кеңістігі арасында аптап 
ыстықтан мөлдірленген аспан фонында кенеттен алып таудың әрең көрінетін кескіні 
пайда болып, жазықты төңкереді, толқынды тау ландшафтысын түрлендіреді. Көп 
ұзамай Тарбағатай домалақ жоталар мен көгілдір тұманға оранған күйі жекелеген 
төбешіктер арасында асқақтап тұрды. Ондаған шақырымнан соң ол жақындап, қара 
тармақты жалдары, құламалы үйінділері, жартас, шыңыраулары мен бетегелері анық 
көрінеді. Ашық күні сорғалап соққан ауада жолдың осы бөлігінде жоталар мен 
төбешіктер қызған ауаны басып қалатын көзге көрінбес толқындары бар аралды еске 
салады.

Дала кеңістігі шексіз. Оның артында жердің шеті бар сияқты көрінеді. Сондықтан, 
ол өзіне ерекше күшпен тартады, құздың немесе шыңыраудың қауіпті шетіне барып, 
қарағың келеді. Алайда артқа түнерген үнсіздікпен шегінген Тарбағатайдың ғасырлық 
бұлтқа ұмтылған биіктеріне бұрылып қайта-қайта қарай бересің, қайтып оралғың келеді. 

Көкжиектегі Тарбағатай бөктері
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Енді, міне, қайтадан алыстағанда – дала күнінің ыстығында сағымға бөленіп, оның 
жартастарының қыртыстары мен сауыты жұмбақ құпияға айналады, бірақ оның үстінен 
қалқыған бұлттардың көлеңкесі әлі де айқын көрінеді. Жотадан әрбір километрге 
алыстаған сайын, тау өзінің биіктігін тез жоғалтады; ол толқынды даланың тынымсыз 
арнасына батып бара жатады. Және алыстаған сайын тұман қоюланып, оның кескіні 
шағын елестей көзден ғайып болады. Ал қарсы алдыңнан шыққан жоталар мен 
төбешіктер километрден километр қоймай асқан сайын, артыңнан көрінбей қалғанша 
жүгіреді. 

Трасса бойымен барлық жерде бірдей ақ сортаң жағылған, бұталы тоғайлары қара 
дақтай, ақселеу, ши, сораң, ферула өскен сары жирен алаңдары бар дала көңілсіз та-
спадай қарқынды айналады. Көлік жылдамдығымен бірдей жылдамдықта жазық дала, 
көкжиектен көкжиекке қанатын құлаштап жайып, қарсы ұшады. Және айналада бірде-
бір шопанның киіз үйі жоқ. Меніңше, бұл ешкімге керек емес, қуаныш пен тосын сый-
дан ада, жалғыздыққа көндіккен жердің басы сияқты. Бірақ бұл тек солай көрінеді, 
шын мәнінде олай емес: осы жерден ұлы «елдің» шексіз толқынды даласы басталады 
– ол, ұлы дала Сарыарқа!
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ДАЛА ТЕК ҚАНА ДАЛА... 

Далада төрт бұрыш емес,  сегіз,
Сегіз емес, қырық сегіз,
Және сонша емес, одан да  көп..

П. Васильев

Батыс Тарбағатай мен Жоңғар Алатауының солтүстік бөлігіндегі таулардың 
бойындағы Алакөл маңы ойпатымен ұзақ сағаттап жүргенде, солтүстік-шығыстан 
оңтүстік-батысқа қарай кетіп, созылып жатқан зеріктіріп жіберетіндей біркелкі, бір 
қалыпты, сұр дала кей жерінде ғана шағын тасты төбешіктерімен және дала бөктерлерімен 
алыстан Полярлық жұлдыз жаққа қарай жүгірген көгілдір толқынға ұқсайды. Алайда, 
бұл жерде барлығы бірдей болып көрінеді. Шындығында, анықтап назар аударсаң, 
әрбір километр өткен сайын, өзінше жаңартылып отыратын осы кең даланы басқа 
қырынан ашасың. Біз «дала» деген сөзді естігенде мұны қызықсыз, көзге ілігер 
ештеңесі жоқ кеңістік деп қабылдап үйреніп қалғанбыз. Шын мәнінде, осы «іш пы-
стыратын» жазықта оның өткеніне байланысты кейде көзге ілінбейтін, бірақ адам 
жанын толқытатын бір нәрсе бар және сол басқа бірдеңе бізге жан-жақтан қарап, 
айқайлап тұрған сияқты болады. Бірақ амал қандай, біз оны естімейтін саңыраумыз, 
ынтасыз меңіреуміз, сол себепті көбіне бұған мүлдем бей-жай қараймыз. Міне, жол-
дан тысқары ақселеу бір жерге шоғырланып, күміс сұлтандары жылтырап және сол 
жерден бірден бытырай жүгіріп, тек жол үйіндісінің қасына тоқтайды. Жоқ, тоқтамапты, 
ол сол жібек шашақтарын бұлғап, көлік жылдамдығымен бірдей, қалыспай жүгіріп 
келеді екен. Кенет, бір нәрседен қорыққандай, жақын жотаның артына қарай қарқынды 
ұмтылып, кенеттен жоғалып кетеді. Ал олардың орнында құрғақ шөпті, жартылай 
жалаңаш, аптап ыстықтан азған жирен балшықты тақыры бар жазықтар және тұзды 
жерлер көліктің жылдамдығымен жол бойы жарысады. Бұл шәйшөпті жапырақтары 
бар спирейдің, шағын қарағанның бұталардың шоғырланған кішігірім дақтары жаз 
бойы сары гүлдермен гүлдеп тұрады. Олардың шоқ ағаштары кенеттен қалың массив-
ке ұласады, ия болмаса сұр дала кеңістігінде қара дақ болып кездеседі, ия болмаса 
жылаңқы болып, өлімші құрт сияқты бұралаңдап аққан өзеннің қасына қуана жинала-
ды. Бірақ оларды осы жерде саға қасында өскен жас талдар күтіп алып, алмастыра-
ды. Содан кейін қоңыр жартасты, тасты шоқылардың арасымен әбден кепкен өзен 
сағасы көз алдыңда жылт ете қалып бір көрінеді. Өзеннің арнасындағы әбден шайған 
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қойтастар, бөктерден құлаған өткір қырлы тастар су, айналасында ұсақ көктеректер 
жасыл кілемшелермен жамылған алаңқайларда өсіп тұр. Сағаның қасында екі жағынан 
әлсіз шырша сияқты ірі қалай түрлі қышыма, немесе күн астында әбден ағарып кеткен 
шилер қаптап тұр. Тағы да көктеректі шалғын жылт етіп көрінеді, әбден жел жұлмалаған 
ақселеу, қасымыздан түтіндеткен ошағы бар шопанның киіз үйі де зулап өтіп кетеді. 
Тағы да ашық ақселеу, көгілдір жусан, мен түлкінің құйрығындай көлік соңынан 
ілескен ала шаң, шексіз далада зеріктіре бастайды.  

Содан кейін, біреудің ерке назына бағынғандай, жоталар алыстан жазыққа 
көкжиекке дейін басымен бата бастайды – біркелкі, бояусыз күн астында әбден 
уланған дала. Ең шағын болса да, өзен мен бұлақтар бар жерде жайылып жүрген қой 
кенеттен пайда болып, кадр сияқты жылт етіп өтіп кетеді. Жандарында міндетті 
түрде салт аттының мүсіні тұрады, бұлақтың, қасық немесе жартастың жанында сұр 
киізді үй, осы далаға келуге жүрегі дауалаған әрбір адам сияқты жалғызсырайды. 
Осылай кенеттен, бұл жерде ақ кірпіштен тұрғызылған қазақ молалары немесе шебер 
салынған жалғыз адамдық мазарлар, әсіресе, соңғы жылдары пайда болды.

Көлдерге жақындаған сайын, топырақ жамылғысының құнарлылығы азаяды; саз-
ды тақырдың топырақтары қоңыр және жирен-сары неғұрлым жиі кездеседі және 
әлсіз жусанның, бүйеөрген бұтасы, аласа сораң басқан шалғын көгілдір өрнегімен 
мүйізжеміс кілемі сияқты тұтасып өседі және ойпаттың бетін тұзды қабық жауып жа-
тады немесе әлі құрғап үлгермеген, божып кеткен ашыған суға толып тұрады. Содан 
кейін оларды экзотикалық құстардың қауырсындарына ұқсас құба-қызыл, алабота, 
сораң, бұзаубас сораң, ақтікен және тағы басқа ұсақ қияқ пен астық тұқымдас дақылдар 
кілем болып жапқан табақша тәрізді ойпаттарға ауыстырады.

Күн күйдіріп, әбден ежелгі девон теңізінің жыныстық тұзы сіңген жерде осы 
тұздардың ерітіндісімен уланған, соны сіңірген түрлі-түсті өсімдіктер өмір сүруге 
бейімделіп алғанына сену қиын.

Түрлі-түсті фильмдегі кадрдей барлығына беймарал қарап жататын жазықтағы 
сараң пейзаждағы лақтырып тастағандай сортаң дағы бар шөлдің кішкентай бөлігін 
түсіріп алу үшін, өз өзінен қолың фотоаппаратқа созылады екен. Кейде ине жапырақты 
боз жыңғыл шошайып тұрған сортаң жердің 
қабыршақ қабығын басып жүргің келіп 
кетеді. 

Жазда астық тұқымдастар, жусан, 
қияқтар, мүйізжеміс, алабота сияқты алу-
ан шөпті жазық дала арасында дөңгелек 
төмендеу жерде сортаң топырақтар әсіресе 
әдемі болады. Судың соңғы тамшысы бу-
ланып ұшып кеткенде, олар гүлдеп шыға 
келеді: жердің бетінде жып-жылтыр бо-
лып аппақ тұз қабыршақтары пайда бола-
ды. 

Ол жерде тұзды сүйетін, ашық 
қоңыр, қызыл қоңыр, алқызыл түсті 
реңкке боялған өсімдіктер әрқашан балғын 

Кермек Гмелина
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және таза болып көрінеді. Мұндай сортаң жерлер экзотикалық гүлдер салынған қытай 
фарфоры табақшасына көбірек ұқсайды. Күзге қарай, күздің бірінші суығы түскенде, 
бұл өсімдіктер өзінше қорғанып, өздері арнайы химиялық заттар – антоциандарды 
бөледі, ерекше – күлгін, көк, қызыл, қоңыр және қызғылт түске бөленеді. Енді олар 

бірінші суыққа төтеп беруге қабілетті, 
көпке дейін тоңып қалмай тұрады. 

Шөлді өсімдіктер арасында күлте 
жапырақтары бар, кермек Гмелина өзіне 
ерекше назар аударады. Тұз басқан 
жердегі жерүсті жапырақ дестелері қатты, 
ұсақ әдемі гүлдері ақшыл көк-көгілдір 
«тәжге» жинап алған ол сым темір сияқты 
сабағын жебе сияқты лақтырады. Өсімдік 
тұзды топыраққа жақсы бейімделген, 
ежелгі қазаншұңқырдың тұзы және 
тұздалған шөлі мен шөлейтін әсем 
безендіреді.

МҰХИТ ТҮБІНДЕ  

Жол ұзын, және уақыт осында баяу жылжиды. Жол жиектеріндегі басы да, аяғы 
да жоқ ешқандай шекара дегенді білмейтін, құрғап қалған құрғақ далаға қараймын да, 
бұрын мұхит түбі болған деп ойлаймын. Барлық жерде ешқандай жағалау дегенді 
білмеген су болған ғой мұнда. Иә, ұлы Жерорта теңізі – Тэтис мұхиты. Су құрғап 
кетті де, шығанақтар мен аралдары шашыраңқы жазық далада ақыр соңында оның 
іздері –тостаған көл қалады. Солардың бірі Алакөл, екіншісі – Сасықкөл. Және бұл 
барлық дала – баяғы мұхиттың түбі. Сол кезде бәрі түсінікті болады, тіпті өте 
қарапайым, өйткені барлығы көрнекі және үйреншікті. Адам барлығына тез бой 
үйретеді. Реликті деп көлдердің аталуына да үйреніп қалған, басқаша айтқанда – –
құрлықтағы баяғы көп судың қалдығы. Әрине, мұхиттардың миллиондаған жылдар 
бойғы өмірі, теңіз өмірін қалыптастырудағы зор мүмкіндіктерді берген жағалау 
аймақтары, жер шарындағы сұлулығын ерекше құрметтеп, зерттеп, өлтіріп, суретке 
түсіріп жүрген өсімдіктердің, түрлі моллюскалардың, жәндіктердің, құстардың жаңа 
түрлерінің эволюциясы. Біз көп нәрсені білгенімізбен, миллиондаған-миллиондаған 
жыл бұрынғы олардың эволюциясындағы болған барлық маңызды жәйттерді біз 
соңына дейін сезінбейміз. Бұл компьютерге қатысты да солай. Осы машинада біз 
күнде жұмыс жасасақ та, оның физикалық табиғатын білмейміз ғой. Бірақ біз осы 
адамның даналығымен жасалған ғажайыпқа үйреніп кеткенбіз, оны бізге қызмет ететін 
құрал ретінде қабылдаймыз. Сол сияқты мұнда да: су болды, құрғап қалды, буланып 
кетті – солай болды және барлығы солай болу керек сияқты. Бәрі түсінікті... Немене-
ге таң қалып, басыңды қатырасың? Бірақ осы жерде ұлы А. Эйнштейнді еске алайық: 
«Ешнәрсеге таң қалмайтын адам – өлген адам» деген жоқ па.

Сіз білеСіз бе:
Алакөл сушұңқырының флора-
сында өсімдіктің 710 түрі бар: 44 
– сирек кездесетін эндемикалық, 
500-ден астам ресурстық маңы-
зыды, 61 – екпе өсімдіктердің 
тұқымдастары. 250 өсімдік 
қауымдастығының ішіндегі 30-
дан астамы доминаттық түр. 
Олар негізгі өсімдіктердің рөлін 
атқарады.
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Міне, мұнда, көл жағасындағы дала түкпірінде, сазды жолмен және ескі сулар-
дан соң жиналып қалған тұзды жазықпен жүргенде, қазір құрғаған өсімдіктері мен 
бұталары бар баяғы теңіз түбін көресің. Жылаңқы өзендердің тік жарлы жағалауы – 
беті сәл ашылған көне кітаптар сияқты. Біздің жерімізде одан ескі ежелгі кітаптар 
жоқ. Және тұтас жұмбақтардан тұратын мұндай кітаптар жоқ. Оның әрбір бетінің, 
әрбір жолының және әріптерінің артында миға қонбас уақыт тұр. Қалай оқуға болады? 
Тек ғылыми тәжірибе және қиял ғана көмекке келе алады. Сол баяғы Эйнштейн бірде: 
«Қиял білімнен қымбат, білім шектелген, қиял – шексіз» деген жоқпа...

Осы баяғы теңіз түбіндегі шаңды  жолға қарап отырып, бір кезде бала кездегі түс 
сияқты, ұмытылып қалғандай баяғыда көрген сияқты болып, есіңе түсіргің келеді, 
түсінуге тырысамын. Көз алдыңда сол баяғы жағалаусыз уақыт теңізіндегі шексіз дала 
мен аспан. Далаға айналған өткен шақтың ізін көремін. Менің үстімнен, сол келмеске 
кеткен уақыттай бұлттар қалқып барады. Олар баяғы мұхит-теңізден соң сақталып 
қалған ежелгі көлдердің орнында көшіп-
қонып, ұшып барады. Яғни, бәрі солай 
болған. Әрине, бақталаспен бірге 
болғандай, дала зеріктерімейді, ол таң 
қалдырып, толқытады, өзіңді ширақ 
ұстайсың. Бұл өлкеге болашақта адамның 
келетінін білмей, сол кезде биікте қазіргі 
құстардың ата-бабалары қалықтап ұшқан 
болар. Бір қарағанда барлығы сол 
кездегідей болып қалғанмен, бейнесі мен 
түрі басқа. Бір нәрсе айқын, шаң басып 
жатқан жолдары бар осы жерде, осындай 
бұлт пен осы жұлдыздар астында, тағы 
да тереңдікте қайтадан балықтар, моллю-
скалар жүретін кез болады әлі... Болғанның 
барлығы қайталанады. Ғалымдар, атап 
айтқанда, олардың бірі – американдық 
Скатэда осындай пікірге келді. Біздің жерімізде құрлықтың ағып, жылжуына байла-
нысты модельдеу жолымен шамамен 500 млн жыл біртұтас суперконтинент – Пангея 
болған кездегі Жердің өткеніне байланысты бұрынғы бақылауға сүйене отырып, ол 
спутниктерден алынған мәліметтер растағандай күтілетін, олардың жылжып, бір-біріне 
(сундукция деп аталатын құбылыс) жақындасуы, яғни құрлықтардың жылжып 
қозғалуына сілтеме жасай отырып дәлелдеді. Бұл түйісу шамамен 50 млн жылдан 
соң, ал бұл 150 млн жылдан кейін Жер мүлдем басқа болады, онда жанартаулардың 
жаңа жолағы пайда болады, басқа таулар өседі, қайтадан біртұтас құрлық – Пангея 
болады.

...Дала – ойға шомған жалғыз жолаушының бәсекелесі емес, ол ешқашан 
зеріктірмейді, егер оған көзіне қарасаң; ол жабырқау емес, керісінше, жолда саған 
ойлануға әрқашан көмектеседі.

Сіз білеСіз бе:
Соңғы мыңжылдықта әлемнің 
биік таулары Эверест немесе 
Джомолунгма, немесе Сагармат-
ха (8848  м) Үлкен Гималайда 
6 метрге дейін көшті; олардың 
шыңдарынан теңіз түбінде 
тіршілік ететін тас болып қатып 
қалған ұлулардың қабыршақтары 
табылған,  олардың мынадай биікке 
«ұшып кетулерінің» себебі былай 
түсіндіріледі, Үнді түбегінің Еу-
разия континентімен соқтығысуы 
салдарынан орын алған.
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АЛАКӨЛ МАңЫ   

Алакөл маңына жақындағанда, ұзақ сағаттар бойы шексіз зеріктіретін кей 
жерлерінде тасты төбешіктері бар біркелкі дала көз алдыңнан зулап өтіп жатады. 
Төбешіктердің биіктігі әдетте 50 метрден аспайды. Барлығы Полярлық жұлдыз жаққа 
қарай керуендей шұбырып бара жатады. Алайда, олар соншалықты ұқсас, сондықтан 
айналада барлығы бірдей болып көрінеді: онда әрбір жерден кенеттен ақселеу ағараңдап 
шықса, кенеттен біресе үйіліп, біресе жайылып жол үйінділеріне қарай көліктен қалыспай 
жүгіріп отырады. Сонымен қатар, кенеттен бірдеңеден қорыққандай алыс жоталарға 
қарай барлығы бірдей жүгіріп кетеді де, ақыры өте тез, көз ұшында ғайып болады. 
Осы кезде көз алдыңда аласа спирей мен шағын қарағаны, бұталары бар жартылай 
жалаңаш, жартылай құрғақ дала ғана қалады. Кей жерлерде сары далада қара дақ 
болып километрлерге созылған шоқ ағаштар қара қойлар сияқты көрінеді, олар біресе 
бұралаңдаған құрт сияқты аққан жылаңқы шағын өзен жанына шоғырлана жиналады, 

оларды сол жерде саға маңында өсетін 
талдар қуана қарсы алып, алмастырады. 
Тағы да дала, тағы да құрғап қалған өзен 
арнасында қоңыр жартастармен шиыр-
ланған тасты шоқылар қырық шұрық бол-
лып тесіліп, әбден мүжілген. Астында 
жылтыр-қоңыр және күнге күйгендіктен 
әбден майланған тас үйіндісі, сол жерде 
ағараңдап ши тұр. Ызасу маңындағы мал 
жұлып жеген қияқты жасыл шалғын, не-
месе беткейден құлап түскен бойда қалай 
болса солай шашылған қырлы қойтастардың 
арасында, еңістерде ақ селеу, көгілдір 

жусан және жылтырақ ши ағараңдайды. Немесе, бұл өлімсіреген шырша бұтасына 
ұқсас қышыма түрлі қалақай. Айтпақшы, ауыл тұрғындарының көшіп-қонуымен, 
қалақай қалаға да келіп орнығып алды, соңғы уақытта айтарлықтай, жылдан-жылға 
өзінің «антропогендік» ареалын кеңейтті. Қалаға мал әкелген кезде еріп келіп, басқа 
да бұрын болмаған елді мекендерде пайда болады. Міне, бұл қалақай осылайша 
облыстың солтүстігіне қарай аумақты, жаулап, жылжып барады.  

Алакөл ойпаты өзінің табиғаты бойынша шамамен 23-25 млн жыл бұрынғы неоген 
дәуірінде суға қарсы тұра алатын сазды қатпарда жинақталған тауаралық артезиандық 
бассейнді құрайды. Қазаншұңқыр бірте-бірте, жылдан жылға, ғасырдан ғасырға батып 
барады деген мәлімет бар және сондықтан да оны қоршаған тау жоталарының – 
Тянь-Шань, Батыс Тарбағатайдан жер асты суларының ағыны күшейген. Олардың 
суы қазір Алакөлге және Сасықкөлге құйылып жатыр. Соңғы 20-30 жылда осы 
көлдерде судың деңгейі 3 метрге көтерілді. Ойпаттың орталық бөлігінде Карпебай, 
Арқалы, Жайтөбе және Балатөбе деп аталатын аласа таулардың кескіні алыстан 
көрінетін болды. Бұл – едәуір алаңды алып жатқан, уақыт әбден тілгілеп тастаған 
тасты массивтер. Осы таулардың етегінде шыңнан құлаған үлкен қойтастар жатыр, ал 

Чий
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тік беткейлерде олар ұсақталып сынып қалған. Аптап ыстықта жартастардың 
қызатындығы сондай, ысыған ауа қалшыладап, жусан мен жебіршөптің, көкемаралдың 
жұпар иісі аңқып тұрады, осы жерде, құрғақ тасты тауда ғаламшардағы ежелгі жану-
арларды – фаланга мен шаянды кездестіруге болады. Сондай-ақ, осы өлкеде, дала 
өзендері бар Қазақстанның шығысында данаты бақасы өте сирек болса да кездеседі. 
Осы Қызыл кітапқа енген түрдің таралу аймағының одан кең екенін тапқан олжалар 
деректерінен білеміз. 

Тас шымшықтар, удоды, түрлі сұлылар өздерінің нәзік дауыстарымен тауды 
басқан мәңгілік үнсіздік құшағындағы жартастар мен бұталараға жан бітірген. Бұл 
таулардың қатпарында көктеректі-қайыңды тоғайлардағы итмұрын, спирея мен қараған 
араласқан аралдарда өзара тілдескен сауысқандар мен үлкен кептерлердің ыңқылы 
естіледі. Елді мекендерде сақиналы кептер кездеседі – облыстың оңтүстігінде кеңінен 
таралған түр. 

Ойпаттың оңтүстік – шығыс бөлігінде жазықтықтан 500 метр биіктікте Арасан 
таулары (Барлық) көтеріліп көрінеді. Оның теңіз деңгейінен максималды биіктігі 1111 
метр. Осы жерде емдік мақсатта 
қолданылатын жер асты ыстық су көздері 
бар. Ондағы судың температурасы 
-22 -43 градус ыстық. Осы суды пайда-
ланатын жерде қазір осы өлкеде атақты 
«Барлық-Арасан» шипажайы бар. Баяғы 
бағзы заманда  бұл жерде қалмақтың 
хандары мен осы маңдағы елді 
мекендердің тұрғындары суға түсіп, ем-
делген екен. 

Алакөл ойпатының бірқатар бөлігін, 
оның оңтүстігінде Биқұм, Бармаққұм мен 
Қарақұмның барқын құмды массивтері 
алып жатыр. Зайсан қазаншұңқырының сары алтын түсті құмдарынан олар өздерінің 
сұр түсімен ерекшеленеді. Бұл жерлердегі қатты соғаттын жел құм төбешіктердің 
айрықша кескінін сомдайды; 6-8 метр биіктікте олар домалақ төбешік тізбектерін 
құрып, бір жағынан күрт көтеріледі, еңіске түсетін жағы да тік. 

Нәтижесінде домалақ төбешіктердің қырлы үстірті пайда болды, олардың ара-
сында ұсақ және терең табақшалар бар.

Еміл өзенінен оңтүстікке қарай құмдар ақ сексеуіл, жүзген және басқа да түрлі 
шөлді өсімдіктердің, сирек бұталары өскен орасан үлкен арқалар түрінде кездеседі. 

«Келесі күні, – деп жазды В.В: Обручев, – біз аласа, бірақ қалың шөп басқан 
құмды даламен оңтүстікке қарай кеттік. Осы жерде шекара бойында мал бақпайды. 
Батыс жағында Еміл өзені мен көрші Алакөл жағалауын қоршаған құмды жоталар 
көрініп тұрды, олар Такла-Макан шөлінің оңтүстік шетіндегі біздің соңғы саяхатымыз-
ды еске салатын жалаңаш барқын құм төбешіктеріне қарай созылып жатты.

Бірақ күн тыныш еді, құмдар сусыған жоқ. Оңтүстік – шығыстан Барлықтың 
етегіндегі жалпақ жоталар көрініп тұрды». Қазір де көлге барар солтүстік жақта осы 

Сақиналы түркептер
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терең сайлары бар, сексеуіл мен жүзген, шеңгел қаптап өскен құмдар аса кең емес 
жолақ болып томпайып жатыр.

Бұл да баяғы судың орны. Қатты күшпен соғатын жергілікті желдер осы шөлде 
сұр шөгінді түсті үшкір айдарлары бар барқындар мен дюналардың бедерін 
қалыптастырады. Құмды құрылымдардан ашық шар тәріздес қаңбақтың, тікенекті 

таспашөптің және сирек болса да шоқ болып жабысып бекіп алған ақ селеудің және 
басқа да шөптердің бұтасы көрінеді. Бұл құмдарда ала домалақ басты және секіргіш 
кесірт сияқты жолақтысы, түрлі-түстісі, ұзын жолақты немесе жылдамы кездеседі. 
Бір қарағанда кесірткелер бір-біріне өте ұқсас, бірақ ол маман емеске солай көрінеді. 
Сондай-ақ, мұнда тақырлық жұмырбас бар. Жыландардан өрнекті аждаһа, кәдімгі 
бозжылан мен шығыс абжыланы жүреді. 

Шығыс Қазақстанның шағын сұр құм масстивтері тап осындай сәулетімен, 
ешқандай тіршіліксіздігімен «индиялық» 
Гималайдың оңтүстік етегінен басталатын 
әлемге белгілі Тар шөліндегі құмдарды 
еске салады. 

Көлге жақындаған сайын, топырақтың 
жамылғысы кедейлене береді; тұзды 
жалаңаш жердегі сұр және жирен тақырлар 
барынша жиі кездесе бастайды. 
Өсімдіктерден мұнда жазық жердің 
негізгі бөлігін алып жатқан – мүйізжеміс, 
тұтас кілем сияқты жайылған; кепкен 
жусанның бұталары, жерге жабыса өскен 

биеөрген, түрлі сораңдар, ойпаттың өзін тұз басып жатыр немесе ашып кеткен сасық 
су басқан. Сортаң шалшықтар – саз немес сортаң балшық осындай болып көрінеді. 
Жабырдан соң мұнда бірнеше күн тұзды судың беті айнадай жылтырап жатады. Со-
дан кейін олардың орнында тағы табақша тәріздес қар сияқты жылтыраған аппақ 

Алакөл жағалауындағы құмдар 
Үндістандағы Тар шөліне ұқсайды Ақтікен бұтасы

Сіз білеСіз бе:
Қазақстанда айналасы сортаң 
ылғалды болып келетін сортаң 
батпақты  жерлерді «саз» деп 
атайды.  Жаңбыр жауғанда және 
жаңбырдан соң бұл батпақтардың 
бетінде ащы көлшіктер пайда бо-
лады. Ондағы судың дәмі тұзды бо-
лып келеді...
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сортаңдардың қабыршақтары пайда боалды. Олардың үстінен содан кейін алабота 
шөптері өсіп шығады. Осы кезде алаботаның, сораңның, бұзаубас сораңның, ақтікен 
және басқа ұсақ қияқтардың қоңыр қызыл кілемі алыстан қызарып байқалады. Із-
түзсіз жоғалып кеткен девон теңіздің шөгінді тұздары әбден сіңген және күнге күйген 
қатал жерде, кораллдар, басқа да теңіз жанауарлары мен өсімдіктерінің орнына тұз 

дәмі әбден сіңген әдемі шөптердің бейімделгеніне сену қиын. Оларды көрген бойда 
қолыңды фотоаппартқа созасың, осы бір кедей жазыққа лақтырып тастап кеткен түрлі-
түсті кинофильмнен кесіліп алынған кадр сияқты шөл мен сортаң жердің кесегін түсіріп 
алғың келеді. Әрқашан сортаң жердің тұзды қабыршақтарының немесе жақында ғана 
осы жерге көшіп келген жыңғылдың жасыл бұталары қылтиған асфальт сияқты сары 
тақырдың үстінен, сықырлатып басып жүргің келеді де тұрады. Соңғы жылдары осы 
бір таңғажайып өсімдіктің тоғайлары кеңейіп барады, алайда аймақтың төңірегіндегі 
ареалдың көбінде жыңғылы тек шағын топ болып немесе жалғыз шоқ болып кездеседі. 

Тағы да жол бойында орман жолақтары үзіліп-үзіліп жүгіріп барады. Жадағай 
картинаны аяз бен жел аяммай жүндеген терек, жіңішке жапырақты жиде одан бетер 

Жалаңашкөл көлінің жағасындағы 
сексеуіл қопасы

Шебер сораңбұтасының биіктігі бір 
метрден асады

Жыңғыл қопасы
Шығыс айдаһар жыланы  – құмды 

шөлдерді мекендеуші
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аздырып көрсетеді. Осы отырғызылған ағаштардың көркін алапат көп болып 
қоныстанатын индиялық торғайлардың ұялары одан бетер бұзады. Бір қарағанда олар 
– ұя емес, бір шоқ шөп үйіндісі сияқты. Қазақ даласында қысқы кезде азық табылмай 
– жұт болған жылдар есте. Сонда шопандар мен малшылар малдарына осы 
торғайлардың ағаштағы ұяларындағы шөптерін де берген екен. Бұл ағаштарда 
сауысқандардың қалай болса солай құрастыра салған үйшігі сияқты ұялары да тұрады. 
Оларды орман жолақтарының түкпіріне тығып салады. Және тағы мұнда барлық жер-
де сансыз көп болып кездесетін сұр және қара қарғалар өздерінің жалпақ ұяларын 
салып қояды. Кейде, егер жақын маңда су көзі болса, мұнда орасан зор колониясы-
мен қара торғайлар да қоныстанады. 

Оқтын-оқтын жол бойында дөңгелекті вагондар кездеседі. Олар жолаушыларға 
асүйлік тағамдарын ұсынды. Біркелкі ұзақ дала жолында көзің қарайғанның бәрін 
байқайды, ажарсыз көшеттерді немесе (егер бұл төбешік пен бұлақ қасында болса) 
қарапайым лашықтар кездеседі. Жанында ошақ түтіндейді, ит жүгіріп жүреді, аттар 
байлауда тұрады – бұл жерде адамдар тұрады. 

Көктемгі дала үстінде бозторғайлар шырылдады; аппақ қанатын байқатпай қағып 
жалқау құладын ұшып өтеді, өзінің іліп кетер құрбанын аңдып биікте қыран – ителгі 
қалықтайды. Оқтын-оқтын бұлт астында үлкен шеңбер жасап, қалықтаған бүркіттер 
мен дала қырандарының құлашты қанатын көзің шалады. Тағы да шексіз далада, 
бірде-бір бөтен шөпті өзіне жақындатпай, айыр тікенді дәндері қаптаған қанатты 
мүйізжеміс, көгілдір және тегіс тікенекті киіз сияқты тұтас жайылып жатыр.

УАҚЫТ КӨБІН ӨЗГЕРТЕДІ

Алакөл қазаншұңқырының жартылай шөлейтті даласында қасқыр, түлкі, қарсақ, 
борсық, дала күзені, ақкіс, ласки – жыртықтар мен ірі қара тұяқтылардан – құлан, 
жейран, киік, еліктер және зоолог-ғалымдар 30 түрін анықтаған көптеген ұсақ 
кеміргіштері бар.

Алайда, соңғы 100 жыл ішінде олардың өмірінде құрғақшылыққа, сәйкесінше, 
өсімдік жамылғысының кедейленуіне байланысты елеулі өзгерістер болды: бұл жерден 
құландар, жейрандар, киіктер жоғалып кетті. Бірақ кеміргіштер баяғыдай тұрып жа-
тыр: қызылжақты суыр, құм тышқан, сұр дорбауыз немес кәдімгі дорбаауыз, кәдімгі 
және халық су егеуқұйрығы деп атайтын су тышқандары. Оған қоса кәдімгі соқыр, үй, 
орман және дала тышқандары мен шағын және Житко тышқаншығы мен тарбаған 
тышқан, орман ұйқышысы да бар. Өткен ғасырдың 30-жылдарынан бастап көлде 
бізде  барлығына ондатр ретінде белгілі, мусус егеуқұйрығы, америкалық су тышқаны 
мекен етеді.

Алайда зоологтар тағы басқаны анықтады: қазаншұңқырда ұсақ тышқан тәріздес 
кеміргіштер – дала тышқындығы мен дала ала тышқаны, үнемшіл егіс тышқаны жой-
ылып кетті деп саналды. Сонымен қатар, шөлде жүретін селевиния тышқаны 
кездеспейтін болды. Көзімізге емураншы-тышқаны ілінбеді. Жүн аяқты және ең ірі 
болып саналатын түнгі кенгуруға ұқсас – үлкен тышқаншылар да жоқ.
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Алайда, төрт жыл бұрын қытаймен шекарада қалталы егеуұйрық пайда болып, 
таң қалдырды. Ондай бұрын болған жоқ. 10-15 жыл бұрын оңтүстік шекарадан нағыз 
шөлдік – үлкен құм тышқаны көшіп келді, өткен ғасырдың 60-жылдары тағы бір шөл 
тышқаны – қызықұйрықты пайда болды. Бұл кеміргіштер ғалымдардың байқауынша, 
өздерінің мекенін ұлғайтып келеді.

Сонымен бірге, басқада жәйтке орын бар, – біздің жартыкүндік тышқандар, 
кдәмігі дала тышқаны сияқты кеміргіштердің мекені тарылып барады. Зоологтардың 
пайымдауынша бұл климаттың құрғауынан, дала өсімдіктері азайып кеткендіктен. 
Орталық Азиядағы бұл құбылыс туралы алдыңғы тақырыптардың бірінде келтіргенбіз.

ҚАңБАҚ 

«Қаңбақ» сөз тіркесі ретінде азиаттық халықтар лексиконына әбден енді. Бұл 
қандай өсімдік? Оған жауап беру үшін Алакөл маңындағы жазық далаға аттанамыз. 
Бұл жерден жусан, қияқ, жантақ, алабота тұқымдастарының түрлерін аласа, сирек 
әртүрлі шөп арасынан байқау қиын емес, алыстан неғұрлым ірірек шар тәрізді өсімдіктер, 
мысалы, мүйізжеміс; жазда олар көкшіл-
сұр болып тұрады, күзге қарай жирен-са-
рыланады. Ақыры олар ұйықтап жатқан 
кірпіге ұқсас бола бастайды. Қаңбақ – 
түрдің атауы емес, ол – белгілі шөптердің 
қосындысанан жинақталады; қалампыр 
тұқымдасынан –қаңбақ немесе гипсофил-
дер. Олардың ішінен көп таралғандар – 
ебелек, шөлдегі тұзды өсімдік түрі.  

Олардың мысалында өсімдіктердің 
«санасына» таң қаласың; күн шыжып 
тұратын, су жоқ және желдері тоқтамастан 
соғатын шөлге бейімделгіштігі керемет. 

Бұрын осы жерді мекендеген жабайы 
есектер – құландар

Тарбағатай тауынан ағып шығатын 
Үржар өзені

Сіз білеСіз бе:
Шөл және шөлейт даланың өсімдігі 
– ебелек, оның атауы көп мағына 
бермесе де, қаңбақ  туралы бәрі 
біледі. Бұл – құрғақ, сораң, шар 
тәріздес өсімдіктің биіктігі 30 см 
дейін өседі. Бір ерекшелігі күзде 
тамырынан жұлынып түседі де жел 
қалай соқса солай дөңгелеп кете 
береді, сондықтан да «жел қуған 
қаңбақ» деген атқа ие болған.
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Және ең бастысы, оларға әбден құрғап, солған соң ешқандай кедергілерсіз, саяхаттау 
үшін ондаған және жүздеген шақырым далалық кеңістік қажет.

Күннің өзінің күші мен қуатын шыжыған жер бетінде сынап, осы таңғажайып 
өсімдіктер эволюция процесі кезінде әдеттегі қарапайым қатпарлы жапырақтарын 
тікенекке ұқсасына ауыстырып, жапырақты сабақтарымен шар құрап, өздерін өздері 
жасайды. Олардың сыртқы бұтақтары оқпандарын алқандарымен ұстағандай 
құшақтайды, ішкі ерекше микроклимат құрайды. Осылай өздері тікелей күн және жел 
әсерінен қорғану үшін жинақталып, буынып-түйіледі. Гүлдері өте ұсақ, көріксіз. Алай-
да олардың ірі тозаңдары жәндіктер өздерінің ашық бояуымен тартты. Бұл да бірегей 
ой, жәндіктерді өз үйінің шатыры астында жинау үшін қажет. Олардың гүл күлтешелері 
аспандағы жұлдыздардай сондай көп, санай алмайсың. 

Тамыз айында, қатты жел маусымы басталғанда олрдың тұқымы піскен кезде, 
өсімдік саяхатқа дайын болады. Міне, бір күні құрғақ жирен-сары, олардың шарлары 
қатты жел соққанда тамырынан үзіледі. Содан шынжырынан босағандай, еркіндікті 
сезініп, олардың шары – жазық дала бетімен жел қуып, дөңгелей жөнеледі. Көздері 
қайда қараса, солай қарай қашады. Жел бағытын өзгертсе, солардың ырқына көніп, 
жоспарланбаған бағытта шабады. Сол кезде далалықта үлкен және кіші шар тәріздес 
домалақ қаңбақ көңілді және сергек секіріп дөңгелеп кетіп барады. Қатты жел кезінде, 
олар жирен-сары қоян сияқты биік секіріп, біраз шақырымға ұшып барады, өсімдік 
емес жанды тіршілік иесі сияқты, бір-бірінің үстінен аттап кетеді. Олар бір-бірімен 
тізбекетсіп, екі-үш метрлік үлкен шарды да құрайтын кездері болады. Жел осы сабан 
шарды шексіз кеңістікте алыс далаға қуады. Жазықта аунап-домалап жүгірген шар 
тәрізді өсімдіктерге қарау қызықты, өлі дала бір сәтте жанданып, оның шөптері 
ертегідегі аң мен шағын жануарларға айналып кеткендей әсе қалдырады. Бірақ, бұл 
жандануда жанды жабырқататын нәрсе бар, одан жалғыздық сезімі туады. 

Мүйізжеміс – шөлді аумақтар үшін әдеттегі өсімдік (көктем)
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Бұл өсімдіктерді жел қыдырма деп атауға болады. Сонда сұрақ туындайды: олар – 
еріксіздер ме немесе, керісінше, еркіндер ме?  Жел солтүстікке қарай соқса, олар 
солтүстікке қарай домалайды; жел бағытын өзгерсе, солай Батысқа, Шығысқа өз 
бағыттарын өзгертеді. Есі қалмай тынбай жүгіріп, аунап, домалайды, және солай күні 
бойы, апталап, ешқандай тыныштық дегенді білмей кете береді. Қандай да бір жыра-
да әлде қандай бұтаға ілініп қалғанда ғана тоқтайды. Сол жерде ол қарды күтіп, 
келесі көктемде жоғалады. Олардың барлық өмірлік принципі тек желге байланысты 
екен. Ал желге ешкім пәрмен бере алмайды.

Олардың осы көшіп-қонуында мән жоқ сияқты болып көрінеді. Шындығында, 
оның ессіз аунап домалуы бекер емес, тұқымды тарату бағдарламасын орындауға 
бағытталған мақсат жатыр онда. Желмен бірге жарыса жүгірген шарлар жаңа 
аумақтарды жаулап алуға шыққан жауынгердей, шар домалап, қашқан сайын ұсақ 
тұқымдарын жан-жаққа шашады. Тек келесі көктемде олардың жүгірген жолдарының 
ізімен  жас қаңбақтар өсіп шығады. Және олар жаздың соңында тағы да қалың ұйқыға 
кеткен кірпілерге, күз бен қыста – жирен тынымсыз қоянға ұқсап шыға келеді.

ТЕКТІ АҒАШ НЕМЕСЕ ШАХТАРДЫң АҒАШЫ

Алакөлге баратын трасса бойында: көкжиектен көкжиекке дейін бірде-бір ағаш 
жоқ. Кенеттен жол бойында күзетші сияқты жалғыз тораңғы немесе әртүрлі жапырақты 
терек тұрады. Бұтақтарын жайып тұрған ағаштың жапырақтары желмен бірге шуыл-
дап, сыбдырлайды. Жолдың бойында қойылған Гомер немесе Геродоттың 
ескерткішіндей, оны да кездестіргенде таң қаласың. Жүздеген шақырымда жалғыз 
ағаш. Мың жыл бұрынғы ормандардың тұрғыны, куәсінің сақталғандығына қалай таң 
қалмайсың. Осы жерде тораңғы тоғайлары өскен сол ежелгі заманнан бері. Қазір 
олардың реликті тоғайлары тек Іле өзені бойында сақталған, және Зайсан 
қазаншұңқырында бір-бірден кездеседі. 
Жалаңашкөл жағасында шағын ну тұр. 
Осыдан Зайсан көлі мен Іле өзені арқылы 
аймағы арасында, бұл түрдің таралу 
аймағы болғанын түсіну қиын емес. Бірақ 
жануарлардың тұяғымен қазылған жер-
лерде өсімдік жамылғысы бұзылып, 
теректердің жас өскіндерінің қаптап 
шығып жатқаны көрінеді. 

Бұрыннан қалған реликті тораңғы 
тоғайлары үлкен қызығушылық тудыра-
ды, өйткені, бүкіл Орта Азия және 
Қазақстанның оңтүстігінде «текті» ағашқа 
жойылып кету қаупі төніп тұр. 

Тораңғы ормандары жайылмасының 
табиғи картиналары басқа қандай да бір 
орманның сұлулығынан асып түсер өз 

Тораңғы түрлі жапырақты терек
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кереметі бар. Үлкен болып өскен ағаштар бір-бірінен үлкен қашықтықта өседі. Кедір-
бұдырлы оқпандары қабыршақпен қапталған, содан ұстап ұшар басына өрмелеп шығуға 
болады. Ал оқпандарында, әртүрлі көлемдегі құс ұялары бар, оған Орта Азия мен 
Оңтүстік Қазақстанның тоғайлы ормандарының бөлігін құрайтын қараторғай, көкқарға, 
бәбісек секілді түрлі құстар жасырынады, – ұсақ жапалақтар да – құлакер және ма-
убас жапалақтар осы қуыстарға ұя салады. Сондай-ақ, ағаш қуыстарына көкқарға, 
қараторғай мен далалық торғайлар қуана қоныстанады.

Тораңғы тоғайдан бір кездері жоғалып кеткен ежелгі байырғылық пен 
жабайылықтың ерекше көңіл-күйі сезіледі. Көзі ашық, көкірегі ояу адамның сөзімен 
айтқанда: «Тораңғы бұрандаларынан өте сирек күміс түстес, жұмбақ, реликті жарық 
шығып тұрады. Тораңғы ағашы текті, ежелгі. Оның өзімшілдігі ханның өркөкіректігімен 
ғана бәсекелесе алады. Әрбір ағаш өзінше болып тұрады. Әр ағаштың өзінің аумағы 
бар, өзінің жұмбақ дауысы бар. Мүлгіген тыныш түнде... бағаналы ұшар басы наразы 
болып, шу шығарады. Тораңғы – сирек тал, реликті» (С. Никитин. Сарыарқа – ал-
тын планета, 1976 ж.).

Осы ағаштардың ежелгі формациясының Алматы түбінде, Бортағайда су астында 
қалғандығын сезіну өте мұңды, көп жерлерде бұл ағашты аяусыз шауып алады. 
Тораңғының лента тәрізді жолағы тек Әмудария мен Сырдарияның төменгі ағысында, 
Шу мен Іле өзені бойында сақталып қалған. Жақында бұл ағаш ҚР Қызыл кітабына 
енгізілген, бұл көбінесе шөлді жерде өтетін өзен бойында таралған тамаша ормандар-
ды сақтауға ықпал етеді.

Бірі жас деревцев көлінің Сасықкөл маңындағы жалғыз тораңғының жас ағашы 
қазылып алынды. Ол Өскеменнің жағдайында жақсы бейімделіп, өсіп кетті. Сондықтан, 

Жалаңашкөл көлінің жағасындағы реликтілік тораңғы шоқ тоғайы
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ботаникалық бақта теректің осы түрін қолдан отырғызып, өсіруге болады, күш алған 
соң біздің облыстың оңтүстігіне егіп, ежелгі ормандарды қалпына келтіруге болады. 
Сол кезде Шығыс Қазақстанда сирек кездесетін «шахтардың» ағашы көбейеді. Әзірге 
біздің өлке табиғатында ағаштардан гөрі, шах болғысы келетіндер көп болып тұр.

ЖЕРДІң «АҚ ШАШЫ»  

Қазақ даласында ақ селеу өте көп, және әртүрлі. Өз табиғаты бойынша, бұлар 
далалық және құрғақшылық жағдайларына жақсы бейімделген көпжылдық, тығыз 
қыртысты дақылдар деп аталады. Біздің облыста ақ селеудің бірнеше түрлері өседі. 
Бір қараған маман емес адамдар оны бір-бірінен айыра алмайды. Тек ботаниктер 
өзара бір-біріне өте ұқсас дақылдарды жақсы айырады. Бізде, мысалы: шығыс ақ 
селеуі, бозы-Лессинг көдесі, Қырғыз ақ селеуі және, айтпақшы, біздің белгілі ботаник 
«Ю.А. Котухов өткен ғасырдың 80-ші жылдары сипаттаған, осы кітаптың авторының 
атымен аталған ақ селеудің жаңа түрі – Щербаков ақ селеуі бар. Бірақ олардың 
ішінде ең көп тарағаны – шашты ақселеу. Халық арасында ол – «қылқан селеу» не-
месе «садақ боз» деп аталады. Бұл Қазақстаннын далалық және шөлді аудандарында 
өте кеңінен таралған және молынан бар өсімдіктердің бірі.

Ақ селеу – халық шығармашылығында жиі аты аталатын шөп: өлеңдерде және 
басқа да әдеби шығармаларда кездеседі. Ботаниктер де лирик болған: олар көптеген 

Бетеге гүлдейтін кез
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өсімдіктерге әйелдер атына байланысты өте романтикалық атау берді. Ал зоологтар 
бұл тұрғыдан неғұрлым құрғақ, ұзақ ойланатын адамдар сияқты болып көрінеді. Мы-
салы, шомға сияқты әдемі және оның суда жүзетін басқа да тұқымдастарын сұқсыр 
үйрек деп атаған. Және барлығы оның сыртқы сұлулығына байланысты емес, етінің 
дәміне байланысты қойылған атау. Сұқсыр үйрек – негізінен көлде өмір сүретін құс, 
көлдегі тірі өнімдермен қоректенеді, сөйтіп миллион жыл бойы оларға балдырдың 
және тұрып қалған судың иісі сіңіп кеткен. Нәтижесінде дәмі – жаман! Және мұндай 
мысалдарды көптеп келтіруге болады. 

Ботаниктер ақселеудің атына қатысты 
тап сондай ресми анықтама енгізді, олар 
бұл өсімдікті «жердің ақ шашы» деп ата-
ды. Және шын мәнінде, гүлдеу кезінде 
олар алып өлкені аппақ шаштай жабады. 
Адамдарға ақ шаш қартайғанда шығады, 
ал ақселеудің ақ шаштары қазақ даласын 
жасартып, көз тоймастай әдемі қылып 
көрсетеді. 

Өсімдіктің қатаң жалаң жапырақтары 
60-80 см жетеді. Мамыр-шілдеде шөптің шашты ұшар басында жұқа, иілгіш 
сабақтарында сұлтандар немес шашақтар  пайда болады. Дала бір сәтте танымастай 
болып өзгереді! Және ешнәрсе тап осы ақ шаштай оны безендірмейді, сірә. Ақ селеулі 
дала кеңістігінің сұлулығын шаттанып жырмен мақтанып жеткізбеу мүмкін емес, 
әсіресе. жел соққанда оның күміс шашақтары толқындай толқиды және оны күн сәулесі 
астында аппақ оттай жарқыраған тек теңіз толқынымен салыстыруға болады. Ай 
туғанда ірі ақселеулі дала ерекше түрге енеді: ерке желдің ең бірінші самалымен 
ақселеудің күмісі оянып, жанданады, даланың өзі әдемі, ертегідегідей сиқырлы болып 
кетеді. 

Мамырда ақселеулі далада, ауаның сәл қозғалысымен су астынан шыққандай 
сансыз көп шымшықтар, бірінен соң бірі көтеріледі және қанаттарын жиі-жиі қағып, 
ақселеулі даланың сұлулығына ерекше сән береді.

Бір қызығы: ақселеудің бір жағы өткір тұмсық сияқты ұзынша тұқымы піскеннен 
кейін ине сияқты үшкірленеді. Басқа алтын түсті «серіппе» орналасқан жағы қатты 
спираль құйрық сияқты немесе мұрт сияқты шиыршықталады. Осындай сауыт киген 
тұқым бірінші жауын тамшылары тигенде серіппелі құйрықтарын тікірейтіп жайып, 
ұшын шебер айналдырып тығыз топыраққа қіргізеді.

Қажетті тереңдікте жеткеннен кейін, ұрық келесі көктемде өсіп шығады да, жаңа 
өсімдікке өмір береді. Ақселеудің ұрығының осы бір тамаша ерекшелігі жануарларға 
көптеген қиындықтар әкеледі. Осы қағидат бойынша ақселеудің өткір инелі дәні 
жануарлардың бұлшық еттеріне бұралып  кіріп,  ауыртады. Кейде, ақселеу тұқымы 
бұлшық ет тініне терең кіріп кететіні сондай, қабырғасының астындағы жүрекке жетеді. 
Ешқандай көзге көрінетін себепсіз қойлардың немесе ақбөкендердің өліп қалған 
жағдайлары болды. Осы «ғажайыптарды» қойшылар шайтанның ісі деп білді. Мыса-
лы, шауып келе жатқан киіктің өзінен-өзі өліп қалуын, қалай түсіндіруге болады. Осы-
лайша зияны жоқ деген өсімдіктің тұқымы қатыгез өлтіруші болып шықты.  

Сіз білеСіз бе:
Алакөл көлі мен «Жоңғар 
қақпасы» нақты Солтүстік по-
люс пен Экватордың ортасында 
орналасқан: олар жер шарының 
солтүстік бөлігін теңдей етіп екіге 
бөліп тұр.
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Қыста алаңдардағы таза қар үстінен өзара құйрықтарымен байланып, ілінісіп 
қалған ақселеудің дәндерін көруге болады. Олар кішкентай қаңбақ сияқты желдің 
әсерімен қардың қабыршағының үстімен домалап, ілініп өсетін жерді іздейді. Және 
оларға бұндай жерлер табылады.

КӨЛ АРХИПЕЛАГЫ 

Қазақ ұсақ шоқылар мен Тарбағатай тау сілемі арасында, ең оңтүстікте, құрғақта, 
ал кейбір жерлерде тіпті батпақты ойпаттарда, алып таулармен қысылған, Жаратушының 
жомарт қолы баяғыда бір уыс күмістей жылтыр шынжыр күннің шырақтары, көл 
үстіндегі айдың өрттерін лақтырғаннан тұщы, тұзды суы бар архипелаг немесе алқа 
пайда болған. Ал әзірге Алакөлдің кіреберісінде, оңтүстікте Барлық жотасының ала-
салау тармағы созылып жатқан, оның солтүстік тізбегі көл жаққа бағытталған жақын 
планға шығады. 

Көлге баратын жолдан тегіс жотаны ондаған километрге созылған біркелкі сары 
жазық бөледі. Оңтүстікке қарай, Алакөлдің артында ұлы Тянь-Шаньнің шығыс буы-
ны немесе шеті болып саналатын шыңдарын аппақ қар басқан Жоңғар Алатауының 
биік сілемі көтеріледі. 

Барлық жотасы, Алтай мен Тянь-Шань ормандарының өзінше бір аралық буыны 
ретінде белгілі бір геоботаникалық қызығушылықты оятады: «...Алтайдан оңтүстікке 
қарай самырсын Қара Ертістің кең алқабы арқылы өтіп, Сауырда орман түзеді, Қоба 
жазығындағы Матени түбінде аяқталады. Тянь-Шань көк шыршасы Тянь-Шаньнен 
Жоңғар Алатауы мен Барлыққа қара солтүстікке таралады, одан әрі бармайды. Сауыр 

Барлық жотасының тау тізбегі. Әріректе Жоңғар Алатауының жотасы 
көрініп тұр
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мен Барлықтың арасындағы тауларда самырсын да, шыршалар да жоқ, тек қана казақ 
аршасы мен аздаған қайың, көктерек, қызыл тал ғана кездеседі» (Обручев, 1956).

Айтпақшы, Қоба жазығында Шілікті аңғарына шығу үшін өзі аттас өзеннің шығар 
бастауындағы тар қуыс Шаған –Обо асуы орналасқан. Сауыр жотасына осы орынға 

дейін самырсын ормандарының жолағы 
жетеді– бұл осы ормандардың оңтүстік-
батыс бағытта таралуына себепші өзіндік 
форпост болып тұр. Орталық-азиялық 
ашық кеңістікпен көршілес жатқандығына 
қарамастан, мұнда Ебі деп аталатын ала-
пат жел жиі соғады. Сонымен қатар, Са-
уыр таулары – бір жағынан, Семізтай – 
басқа, ал Қожыр – үшінші, Қоба жазығы 
өзіндік тұйық құрады – аңғар тыныш, 
жел жоқ, сондықтан бұл мал шаруашылығы 
үшін өте қолайлы жер.

XIX ғ. басындағы осы курорттан 
алған әсер жайлы В.А. Обручевтің 
айтқанын келтіре кетсем: «Тарбағатайдан 
басталып, созылған бір сайлардың ішінде 
және оларды кесіп өткен жолдан мен 
шағын саз балшықты ғимаратты көрдім. 
Жанында шағын шалшық судың айнала-
сын көптеген жануарлар тұяқтарымен тап-

тап тастаған. Адамдар мен үй жануарлары көрінбейді.
– Бұл не ғимарат? – деп сұрадым.
– Бұл Аршан, Арасан – шипалы қайнар көзі, – деді Лобсын. – Мұнда 

Шәуешектен  ыстық күндері науқастар емделуге келеді.

«Барлық-Арасан» алқабы және шипажай

Сіз білеСіз бе:
Барлық-Арасан шипалы бұлағы 
Меккедегі шипалы күкіртті бу 
сияқты көптеген ауруларға ем бо-
лып табылады. Бұл бұлақ тура-
лы ежелден белгілі болған және 
оның оның шипалы қасиеті де 
ежелден пайдаланылып келеді. 
XVII–XVIII ғасырларда осында 
қалмақтың Қалдан ханы емдел-
ген. Сол кездің өзінде шыңдардың 
бірінде орналасқан «бұлақ көз» өте 
танымалдыққа ие болған. Оның 
суымен  тек қана ауырған көзді 
жуып қана қоймай,сау көзді де 
жуған, осыдан кейін көздің көру 
қасиетін арта түскен.
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– Не, бұл лас шалшыққа шомылып немесе одан су іше ме? – дедім мен шошы-
нып.

– Жоқ, ана жақта үйде құдық сияқты шұңқыр бар. Барып қарайық.
...Ішке кіріп қарасам, қабырға жақта төртбұрыштылап қазылған шұңқырды көрдім, 

қалың тақтаймен қапталған, іші суға толып тұр. Жер еденде басқа ештеңе жоқ. 
Ғимараттың  шатыры да жоқ.

Бұл қарапайым шипажай қызықтырған соң, мен ғимараттың ішіне кіруге асықтым. 
Тереңдігі шамамен аршын болатын ш ұңқырдағы су таза, дәмі сәл-сәл қышқыл, өте 
суық. Минералды су, әлбетте құдықтың түбінен шығады және ғимараттың астына 
өтіп, малдар су ішетін шалшық сол жерде пайда болды.

– Міне, осы құдықтан науқастар суды ішеді, – деп түсіндірді Лобсын, – ал 
өзгелері суға бір сүңгіп шығады,  өйткені су өте суық, суға түсуге болмайды.

– Ал қандай аурулар емделеді?
– Асқазан ауыратындар, құсатындар, егер бауыры ауырса, көмектеседі дейді. 

Далалықта жақын жерге шатырын құрып, 
2-3 жеті тұрады. Кейбіреулері өзімен 
бірге бөшкелерін алып келіп, суды толты-
рып алып, қалаға алып кетеід. Сөйтіп 
үйінде күніне сумен көзді әр сағат сайын 
жуады да ішеді».

Қазіргі уақытта бұл жерде өте таны-
мал, жабдықталған, атақты «Барлық-
Арасан» деп аталатын курорт жұмыс 
істейді.

Бұл жолмен Қаракөл және Емел 
өзені арқылы өтесің. Таудан басталатын 
олар басында кең де әдемі аңғарда биік, 
ағаш және бұта өсімдіктері тығыз өскен 
сағамен ағады. Өзендер көлдерге бағыт 
ұстайды: Қаракөл – Сасыкқкөлге, Емел 
– Алакөлге.

Емел өзені Барлық, Жайыр мен 
Орқашар тауынан шығып, ортаңғы және 
төменгі ағысында сары топырақты сазды 
және биік ши тоғайлары қаптаған 
жағалаумен ағып өтеді. Оңтүстіктегі тік 
беткейден бірнеше метр шөгінді қабат 
жақсы көрінеді, геологтар олардың 
Сасықкөл мен Алакөді құраған жағалау-
лардағы сусымалы құмдарды жел айдап әкелгеннен пайда болды деп санайды. Сол 
жел мұнда көптеген мыңдаған жылдар бойы мүжілген тау жыныстарының ұсақ шаң-
тозаңдарын да шығысқа және оңтүстікке қарай, осы алқапқа үйіп жинады. Бүкіл 
өзеннің төменгі ағысы бойымен жалпақ шөгіндісі бар сортаң жағалау және аласа ну 
тоғайы бар жазық созылып жатыр. Осы себеппен күңгірт-сары сулы Емел өзенінің 

Емел өзенінің төменгі ағысы

Алдыңғы планда сортаңдар, әріректе 
тоғайлар
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Үржар өзенінің Тарбағатай жотасы тауларынан шығар тұ

Үржар өзенінің Тарбағатай жотасы тауларынан шөлді алқапқа шығатын 
тұсы
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Жалаңашкөл көлі

Аалакөл көлі жақтан қарағандағы  Жоңғар Алатауы жотасының тастақ шөлі
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аңғары сұр жазықтар арасында Орта 
Азия – Өзбекстан, Қарақалпақстан мен 
Түркіменстан шөлдері арқылы өтетін 
өзендерден келбетімен  айтарлықтай 
ерекшеленеді. 

Бұл өлкеде, парадокстар еліндегі 
сияқты – бәрі де керісінше: су айдыны 
орнына – күн қыздырған жазықтар, ал 
аралдардың орнына – көлдердің тізбегі.

Балқаш-Алакөл ойпатының солтүс-
тігінде тұщы сулы көл орналасқан – ол, 
Сасықкөл көлі. Одан , «архипелаг» сияқты 
шынжырмен тізбектелгендей басқа ұсақ 
көл – Ұялы, немесе Қошқаркөл «Жоңғар 
қақпасына» қарай шығыс бағытта еңіске 
ағады. Оңтүстік жағында оның үлкен 
кеңістігін ұсақ көлдерді жасырған 
қамыстар басып жатыр. Әрі қарай 
оңтүстікке, тауларға жақын, «дөңес, бүкір 
« болып көрінетін үлкен Алакөл шалқып 
жатыр.

Және онда көл аңғары тау 
«қақпасымен» қысылған Жалаңашкөл суы 
айнадай жылтырайды. Егер Жоңғар 
«бекітпесі» арқылы «қысылып-қымты-
рылып» болса да өтсе, онда қытай 
жағында осы көлдердің буынындай алып 
су алабы – Эби-Нор көлі орналасқан 
аймақ, сортаң топырақты және құмды 
шөлді. Орталық Азияның биік таулы 
шөлінен құтылып шығып, асқан жұлқынған 

Қошқаркөл көлінің таяз жері

Тақыр батбаты

Қосаяқ
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күшпен әсіресе, жылдың суық мезгілінде, апталап соғатын қорқынышты желден бұл 
жердің табиғаты ғажайып.

Орталық Азиядағы Эби-Нор көлінің 
Ебі деп аталған оңтүстік-шығысы тарапы-
нан соққан қауіпті желі, «Қақпа» арқылы 
Жоңғар Алатауы жотасының солтүстігіндегі 
дала  кеңістігіне ұмтылады.  

Желдің ерекше күші күзден бастап 
және шамамен сәуір айына дейін басыл-
майды. Жиі және күшті соғатын желдердің кесірінен, мұнда қыста қар деген болмай-
ды, жел оны сыпырып-сиырып, шаң-тозаңмен араластырып, ұшырып әкетеді. Міне, 
бұл туралы академик В.А. Обручев былай жазған: «Бұл жерден біз Ебі желінің 
жұмыс нәтижелерін көреміз: көптеген жерлерде бұтаның түбінде ойпаттарда жатқан 
қар, сондай-ақ, қақпаның шығысындағы Жайлаулы жотасының беткейлерінде 
төбешіктер мүлдем жоғалып кетті, ал мұз астында жатқан Тоқты өзені жарылып және 
су мұз қалдықтары қалған арнамен сылдырлап ақтты. Осы кезде жел суық, өлі дала 
үстінен құм бұлттарын қармен араластырып, ешқандай тіршілікті аямай ұйытқиды».

Сирек болса да, кейде мұнда мүлдем тыныш  күндер болады: аспан асты әлемі 
ерекше жайлы. Тынық Алакөлде мұндай ауа райында Жоңғар Алатауының қарлы 
шыңының төңкерілген бейнесі түсіп, көрініп тұрады. Ал екінші жағында – басқа көл 
– Эби-Нор да айнадағыдай өз суында Боро-Хото жотасының қарбасқан шыңын 
төңкерілген күйінде көрсетеді.

Бұралаңдаған жағалаулары тығыз өскен қамыс, қараған тоғайларымен бөлінген 
көлдер тізбегінің негізгі буындарынан басқа, көптеген шағын және аралық көлдерде, 
аспан өзінің әдемі бояуларымен көрінеді. Сондықтан Алакөл ойпатының барлық 
көлдер жүйесі шынында да Орталық Азия жүрегінде орналасқан «су архипелагын» 
еске салады.

«ТАУ» КӨЛІ – АЛА...

Алакөл облыстың оңтүстік-батысында орналасқан, Қазақстандағы Каспий мен 
Балқаш ірі көлдерінен кейін үшінші орында. Біздің тарихқа дейінгі уақытты Балқаш 
және Алакөл арасындағы кеңістік, ұзындығы бойынша шамамен мың километр су 
астында болған және бірыңғай су бассейні болып саналады. Ал, миллиондаған жылдар 
өте климат айтарлықтай өзгерді және сол уақытта осы орындардың жер бедері 
қалыптасты. Континент ішілік су айдыны да жоғалып кетті. Және біздің төрттік 
дәуірде сол алып теңіздің жерде іздері қалған – құрғап бара жатқан және кеуіп 
қалған көлдер, сондай-ақ сорлар, су шайған құмдардың тарақтары баяғы су айдынының 
орнында шашылып жатты. Ұзақ уақықа созылған құрғау процесіне қарай су ең терең 
ойпатта – тостағандарда сақталды. Өткен геологиялық кезеңнің «тірі» куәгерлері бо-
лып көлдер қалды: ең үлкені – Алакөл, Ортасы – Ұялы, немесе Қошқаркөл, 
Жалаңашкөл және Сасықкөл.

Сіз білеСіз бе:
Алакөлдің минералды суы 
адамның ағзасындағы радиацияны 
шығарады.



888 Щербаков Б.В.

Ежелгі Алакөлді қалмақтар Алак-тұғыл-ноор деп атаған, бұл – «ала бұқаның 
көлі» дегенді білдірді. Неге «ала» – нақты жауап жоқ. Болжам бойынша, ол көлдің 
ортасында орналасқан, ұзынша формадағы осындай аралға байланысты аталған. «Ала» 
– қарлы Тянь-Шань мүмкіндігінше жақын болуына байланысты оның бейнесі көл 
суларында түсіп, сол судан көрініп тұрады. Өйткені, Алатаудың да таулары да шұбар 
ала. Немесе, ол атауды берген адам, бір күні көктемде қар астында жатқан жер 
ашылған кезде көрген шығар, бәлкім. Сондықтан, су алаңы ақ және күңгірт, бір сөзбен 
айтқанда – ала болып тұрады. Бірақ, бұның барлығы тек автордың болжамы ғана.

ХІІ-ХІХ ғасырларда жоңғарлар оны Гурге-Нор немесе «көпірлер көлі» деп 
атаған. Атауы айтып тұрғандай, су деңгейі күрт азайған жылдары – ал көлде мұндай 
жағдайлар жиі болатын – бетінде көлді бөліп жататын көптеген тар мүйістер пайда 
болатын. Олардың кейбіреулері мойын немесе көпір сияқты болып тұратын. Белгілі 
болғандай, соңғы ғасырда адамдардың жадында бар, көлдің жағалаулық бөлігі 
солтүстікке қарай 20 және одан да көп шақырымға шегінді. Нәтижесінде, солтүстік 
жағалаудан параллель батыстан шығысқа қарай шамамен 12 шақырым тартылған 
Құмдар аталатын арал құрылды. Оның шығыс бөлігінде үлкен жағалаулық жар бар. 
Аралда су тербелісі есебінен ұсақ кеміргіштер – қосаяқтар, сондай-ақ әртүрлі 
кесірткелер, жыландар судың мәңгі тұтқындары болды...

Оларға сол көлдегі судың қайта төмендеуін күту ғана қалды және бұл жануарлар, 
дәлірек айтқанда, олардың ұрпақтары, өздерінің ата-бабалары келген «материкке» 
қайтып оралды.

«Жоңғар қақпасы» жанындағы шөл
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«АЛА» КӨЛ – ЖЕЛДІ...

Жоғарыда айтылғандай желдер мұнда жиі соғады, олардың күші кейде 10-12 
балл, яғни 50-60 м/с жетеді. Мұнда Жоңғарлар оларды Сайкан «және» Евгей деп 
атайды. Желдің жылдамдығы 200-220 км/сағ жетуі мүмкін. Бұл «өкпек желдер» 
солтүстіктен де, оңтүстіктен шығып соғады. Қуаты күшті, жолай салт аттыны құлатып, 
тұрғызбай сүйрете жөнеледі. Байлаудан босағанадй, тау саңылауларынан сытылып 
шығып, олар суды толқытқанда мәселен, толқындардың биіктігі екі қабатты үй сияқты 
6-7 м жетуі де мүмкін! Және олар кейде, тынбастан тұтас бір апта соғады.

Олардың белсенділігі әсіресе, күзгі-қысқы уақытта артады. Ал, Алакөл 
шұңқырларына жақын, Жоңғар Алатауының басқа жағынан, Эби-Нор көлінің шөлінде 
– жел, көзкөргендер айтқандай, темір 
жол рельсінің платформасын аударып та-
стайды екен. «Алакөл жағасында мен 
тегіс емес, сынған, мүжілген мұзды 
көрдім, соңғы Ебімен төңкерілген (Эби-
Нор көлдері тарапынан соғатын желдің 
моңғолдық атауы. – Авт.), ал көлдің 
бойымен мұз сынықтары тұтас біліктей 
шығыс және солтүстік жағалауларда со-
зылып жатты», – деп жазды В.А. Об-
ручев. Және бұдан әрі: «Бұл тармақтардың 
оңтүстік беткейі тегіс болды, ал тік жарлы 
солтүстік беткейі Ебі желінің күшінің 
астында қалған, ол өзімен бірге көтере 
алатындай жолын бөгеген барлық ұсақ-
түйекті, құмды, қиыршық тасты ұшырып, 
апарып биіктіктің  төрттен екі бөлігіндей 
үйгенде, ені 3-4 қадам болатын сусымалы 
құм төбешік болды. Соған қарап, Ебінің 
қандай күшті болғандығын елестетуге бо-
лады? Сондай-ақ: «Ал, Ебі жел соққан 
кезде бекетте күні бойы отырғаннан іш 
пысады. Бұл жағдайлар, әр қыста бірнеше 
күн бойы, кейде ішінде тұтас бір апта 
бойы қайталанады...»

Ертегісін айтуға болады: алыс жақта, шексіз жазықтар көкжиекпен астасқан тұста, 
Жоңғар Алатауы атты қарлы шыңы бар аспан асты тауы мен құдіретті Тарбағатай 
жотасынан құтырған жел шығады. Оңтүстіктен биік таулы Тибеттен тау қақпасы 
арқылы өтіп, олар жол бойындағының барлығын ұшырып келе жатады. Жердегінің 
барлығын аспанға көтереді. Салт атты кездессе, аяғынан шалып құлатып, көзін 
шығарады...Боранды жел өтінде қалған құстар бастарын желге қарай бұрған күйі, жер-
ге жабысып отыруға мәжбүр болады. Солтүстік мұзды мұхит жағалауы оянып, ұшып 

Сіз білеСіз бе:
Алакөл теңіз деңгейінен 347 
м биіктікте орналасқан. Оның 
ұзындығы – 194 км, ені – 52 
км. Тереңдігі – 22 м бастап 54 
м дейін.  Жағалайында көптеген 
үлкен кіші мүйістер, шығанақтар 
бар. Оған 15 өзен келіп құяды. 
Олардың ішіндегі ірілері – Тек-
тек, Үржар, Қатынсу, Еміл, Жа-
манаты... Көктемде өзендер 
тіпті құтырынып кетеді:  жаң-
жақтарын сарқыраған дауысы-

мен жаңғыртып, құтырынған өзен 
суы ғасырлар бойы өсіп тұрған 
талдарды жұлып әкетіп ағызады, 
үлкен-үлкен тастарды домалата-
ды. Соңғы онжылда маңындағы 
таулардың  жер асты су көздерінің 
есебінен өзендегі су деңгейінің 
көтерілуіне байланысты  ащылы-
тұщылы Алакөл  тұщы суға айна-
лып – сортаң тартып барадым.
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келген солтүстік жел «Жоңғар қақпасынан» сондай күш жинап алып өтетіндіктен, 
шөптің басын түк қалдырмай жұлып, айналаны азан-қазан қылады. Қара суық жел 
аяздан жаман. «Тибет тауында» бейбітшілік шатырында туған желмен соқтығысып, ең 
қатал – Солтүстік мұзды мұхит теңізінің елшісі ұлып, жұлмалап, азынап жылағанда, 
елдің жүрегіне қорқыныш ұялататын еді. Тағдырлары Алакөлмен байланысты 
көшпенділер ХII-XIX ғасырда бұл жерде әлемнің 7 желі соғады деп санады. 
Сондықтан көлдегі су ала, бір жағынан жел қатты және су толқып, толқындары 
аласұрады; екінші жағынан тып-тыныш, су айна сияқты теп-тегіс, осыдан көл ала бо-
лып көрінеді.

Дегенмен мұздың бетінде қою жусан дақтары сақталғанда көлдің айдыны әртүрлі 
болып келеді. Әсіресе, олар мұздың астаң-кестеңін шығаратын алғашқы қар жауғанда 
ерекше көрінеді. Бұның барлығы ала шұбар түр беріп, көл шұбарланады. 

Келесі салыстыру біртүрлі болса да, бірақ бұл солай: көлдің суының дәміне дейін 
ала және барлығы тереңдігі мен тұздылығына байланысты: көлге өзендер келіп құятын 
жерде – ол тұщы, ал ортасына жақынырақ, тереңірек жерде – тұзды. Алайда, жиі 
соққан желдер судың дәмін біркелкі қылып араластырып тастайды. 

Ақыр соңында, әртүрлі тереңдікке байланысты – 6 метр жағалауларында және 
ортасына дейін 21-25 метр жақын жерде тау биіктігінен қарағанда көл біркелкі болып 
жатпайды, оның су айдынының мөлдірлігінің әртүрлілігінен ала болып жатады, жағалау 
жағында лайлы – жел судағы топырақ шөгінділерімен араластырып тастайды, ал одан 
тереңірек жерде – су таза және мөлдір.

Дауыл келе жатыр
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Жағалау белдеуі де өзінше ала; жағалауды бұзып, су деңгейін көтеріп, мұз 
үйінділерін қалтырып оған тек желдер ғана әсер етпейді. Сондықтан, өзің аралдары-
мен, мүйістерімен, шығанақтарымен, жайылмаларымен жағалау аймағы «тарғыл алаға» 
айналады.

Шығыс жағалауларында әбден су жалағандай таралған, бедері айқын бейнеленген 
құмдар, оған қоса қалай болса солай шөл өсімдіктері өсіп шыққан сұр жота мен 
төбешіктердің тізбектер тармақтары сарғаяды. Оңтүстік – Кіші-Алакөл мүйісінің 
«құйрығы» сияқты Жоңғар Алатауы тау етегінде қысылып қалған сияқты көрінеді. 
Оның тасты қалдықтары мен үйінділері, құмды қайраңдары мен биіктігі 8 метрге 
жететін сұр топырақты жарлары да кездеседі. 

Батыс бөлігінің  жағалауларының сызығында қалың өсімдік өскен батпақты ой-
паттар бар. 

Жағалаудың солтүстігі жайпақтау, сазды, қамыс пен қараған биік тоғай болып 
тұтасады. 

Көлдің басқада «ғажайыптары» бар; оның суы бірде тұзды, бірде тұщы, 
жағалаулары кей жерінде биік жарлы таулы, кей жерінде жазық батпақты және 
сортаңды, немесе жалаңаш, тасты иә болмаса қамыс тоғайлары ну, ол арқылы өту өте 
қиын. Барлық жерде табиғат үлкенді-кішілі парадоксты қарам-қайшылықтар. Шөл 
немесе құрғақ далалық жел жиі соғатын жерлерде, шөп шалғымен шапқандай желмен 
кесіліп қалатынын қалай біртүрлі деп айтпайсың.

Құмдар тек кей жерлерде дала мен сортаңдарға орын береді, ал жүздеген кило-
метрге созылған шөл тау етегіндегі далалықпен ауысады. Сортаң жерлерде келе 

Дауылдан кейін (Алакөл көл)
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жатқанда, аяғың құмға батқандай, тұзды қабыршақтың астындағы қара батпаққа тая-
ды. Алакөлдің солтүстік жағалауында ұсақ майда тастар аяқтың астында шифердің 
сынықтары сияқты құрғақ шықырлайды. Көріп отырғанымыздай, Алакөлдің 
жағалаулары әртүрлі және мұнда жағалау ландшафтарының барлы типтері бар. Бәлкім, 
айтылғандарға мынаны қосуға болатын шығар, бұл көл өзінің әртүрлі көріністерінде 
бірдей емес, ала.

Қазір айтылғандай, ол – Қазақстанның шығысында және Балқаш – Алакөл 
ойпатындағы көлдер жүйесінде ең ірі көл. «Ала» көлдер Қазақстанның басқа да об-
лысатрында бар – Қостанай, Целиноград және Алматы. Бірақ басында оларды тау 
көлдері деп атау ешкімнің бастарына келген емес. Алайда, бұл көлдер бұрынғы за-
манда Алатау-Көл деп аталды. Неге осы жерде, шығыста «тау» сөзі? Бәрі айдан 
анық: оңтүстік-шығыстан оған Жоңғар Алатауы жақын жатыр, солтүстік жағында екі 
басқа көл бар – Қошқаркөл және Сасықкөл. И.В. Сергеев өзінің «Географиялық 
атаулардың құпиясы» деген кітабында бұл жұмбақты шешеді. Автор Алакөл атауында 
түрік-моңғол тілдерінің симбиоздық мәні бар дейді: «тау көлі» деп Жоңғар Алатауының 
баурайында тауға жақын жатқандықтан аталды деп санайды. Міне, сөйтсек барлығы 
қарапайым және түсінікті екен.

ДАУЫЛ АМЕБАСЫ

Алакөлдің конфигурациясы бір жасушалы тіршілік иесі – амебаны көз алдыңа 
әкеледі; Тау саңылауынан ағып шығып, жазық даламен солтүстікке қарай 2 665 шар-
шы км кең жайылып ағады. Бірақ «амеба» мәңгілік қыс құрсауындағы, қар мен мұз 
белдеуіне кіретін Жоңғар алатауының үш мыңдық шыңына айрылмастай болып 
байланған.

Көлдің табиғи кереметтері айтып кеткеніміздей, жеткілікті. Олардан басқа көл 
акваториясының әрбір километріне 1 метр тереңдіктен келді. Қар қатты еріген шақта 
еріген су қосылып, ондағы судың кей бөліктері біраз уақытқа тұщыланады.  

Ал барлық Алакөл маңы  қазаншұңқыры – респбликадағы ең желді жер, жел 
өзінің шаруасын жасайды – суды тұрақты түрде араластырып тұрады, сондықтан ол 
тұзды болып ктееді. Оның тұздылығы келмеске кеткен дәуірдегі жерорта суларының 
ескерткіші болып қалған. Біздің жерде тұз өте көп, сондықтан ірі су айдындары тұзға 
қаныққан. Егер Зайсан ойпатында жел өз күші мен қуатын жинап, жазықтан өткенде 
жолында Алтай, Сауыр, Маңырақ тауларын кездестіретін болса, Алакөлде олар 
ешқандай кедергіге кездеспейді, сондықтан ол су мен құрлық үстінен өткенде, дауыл-
датып соғады. Әрине, егер ежелгі палеозойлық шөгінділердің тасты жағалаулары 
болмағанда, онда баяғыда –ақ көлдің аралдарын жел аямай жұлмалап, түгін қалдырмас 
еді. 

Кейде мұнда Сайқан және Евгей, немесе Ебі желдері, (Жоңғар оларды осылай 
атайды) соғады. Олардың күштері 10 және 12 балға жетуі мүмкін, бұл 200-220 км/
сағ. Өкпек желдердің табиғаты осындай, дауылды желдер деп атайды. Ондай кездері, 
деп жазды В.А. Обручев: «Ебі желі соққанда шекарадан өту мүмкін емес, жел 
аяғыңнан шалып құлатады. Одан (офицер. – Авт.) білдім, бүкіл Жоңғар қақпасы 
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бойында қытай жақта ал, орыс жағында да шекаралық бекеттерден басқа бірде-бір 
елді мекен жоқ, не егістікті, тіпті бау-бақшаларды көрмейсің, өйткені жел тым күшті».

Міне, бұл туралы мұнда көне шағалаларды көптеген айлар бойы бақылап, зертте-
ген орнитолог Е. Әуезов былай деп жазды: «Дауыл алдында  барлығы түнеріп кетеді, 
аралда суы және жайсыз болып қалады. Жел күшейеді, тіпті дауыл деңгейіне дейін 
көтеріледі...». «...келесі күні, – деп жазады ол, – бұл жерде дауылды еске салар түк 
қалмайды. Таңертең күн қызып, нағыз жаздағыдай күйдіреді. Жер қызып, су була-
нады. Қайта жасылға бөленген аралда ештеңе болмағандай, құстардың үйірлері 
қаңқылдап, шаңқылдап, небір дауыстарға толтырады. Олардың әр тілдегі дауыстары 

түсініксіз бір шуға ұласады. Тек жағалауға соққан толқын үні оны басады. Жартасқа 
барып соғылған толқынның дыбысы. Жағалауларында адам өте алмас қамыс тоғайлар 
болғанмен, көп бөлігі ашық жатыр, шөлейтті ландшафт жағаға жақындап келген. Бұл 
жерлерде, су жақсы жылиды, тайыз жерлерде су асты қоғалары қаулап өскен. Тек 
қана қамыс, қараған емес, сондай-ақ, – жебежапырақ, кербезгүл, егеушөп, 
мүйізжапырақ»... Көлде: ақ алабұға – қазаншұңқырдың эндемиялық түрі, жалаңаш 
осман, ерінділер – бір түсті және көл еріндісі, көл көкбас, сазан, көксерке... Солтүстік 
жағалауда, өзендер келіп құятын тұсында әдетте, мұнда 1934 жылы әкелінген ондатр 
жүреді. Қамыс қоғалар арасында тарғыл мысық бар. Жабайы қабандар, түлкілер, 
қарсақтар, қасқырлар қашандағыдай. Жағалаулық жарларда су егеуқұйрықтары «су 
асты» індерін салады. Сондай-ақ, мұнда дала мен шөлге тән басқа да сүтқоректілер 
жетерлік. Құстардан әртүрлі үйректер, қаздар, бакландар, бірқазандар, құтандар, 
тасымалдағыштар, сұқсыр, гагар үйректері, шағалалар, аққулар және көптеген басқа да 
тіршіліктері жағалаумен және ашық жағамен байланысты қанаттылар бар.

Жағалау бөлігінде, аралдарында көптеген сирек кездесетін құстардың -қызғылт 
және бұйра бірқазандар, сұр, үлкен ақ және кіші ақ құтандар, қара дегелек, ысылдауық 

Евгей тұрды – тасаға тығыл
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және айқайлағыш аққулар, ақбас тырна, дуадақ, безгелдек, орақтұмсық, бұлдырық 
және көптеген басқа түрлері мекендейді. Алайда, олардың арасында ең көрнекісі – 
планетамызда өте сирек кездесетін, реликті шағала деп аталатын құс, тек Алакөл мен 
Чита облысындағы Барын тоғай көлінде ғана ұя салады. Сондықтан, жер шарында 
бұл сирек кездесетін шағала Қызыл кітапқа енгізілген. Дегенмен, өткен ғасырдың 50-
ші жылдары, жергілікті тұрғындардың санауынша, шағала балық шаруашылығына ора-
сан зор зиян әкеледі деп оларды қырған, жұмыртқаларын жаппай жинап алатын 
болған, және өткен ғасырдың 70-шы жылдарына дейін солай болған.

Ай ЖАРЫҒЫНДА  

Жел, жел ғой, бірақ кейде мұнда керемет тымық күндер тамаша кеш және түн 
болады. Күн батып бара жатқан бір кеште, Алакөлдің шеті алқызыл реңкке боялғанда, 
мен лагерьден алыс жерде болып қалып, әлі күнге дейін сақталған осы жабайы көріністі 
рақаттана тамашаладым; анда-санда көлдің үстінен үйректердің, бакландардың, 
тасымалдағыштардың үйірі ұшып өтіп жатты. Преозаврлар сияқты бірқазандар асықпай 
адымдап жүр. 

Түн болды. Ай жарығының астында көл күміс құйма секілді жарқырап жатты. 
Оның үстінен жанған шырақтай тау жотасының қарлы шыңы анық көрінеді. Түн ор-
тасы ауа соққан желден ояндым: оянып кеткен көл толқып жатты; тоғай жақта 
үрейленген қасқалдақтың дауысы естіледі. Аспан түнеріп кетті. Жота жақтан аспанның 
жартысына ала бұлттар қалқып шықты. Айдың таза және салтанатты бетінде терең 

Айлы сәт
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қайғының ізі байқалды. Қараңғылықты өзінің сәулесімен жара, ол қара бұлттың ара-
сынан көкжиеккке қарай ықсырылды. Аспан денесінің жарығымен көл жасырын қауіпті 
бойына тықты. Алакөлдің үстіндегі жартылай айлы әлем басқаларға қауіп дабылын 
қаққандай. Осы сәтте қараңғыда бұлт арасынан ай, адам әлі танып білмеген басқа 
әлем болып көрінді. Жел күшейе түсті, үрейлеген қамыстың сатыр-сұтыр шуылы арт-
ты. Көлдің толқындары жайпақ жағалаудың зәресін ала, айналаны бірсарынды шуға 
бөледі. Желдің күшейген арыны апатты жақындата түсті. Бұлт арасындағы ашық 
жерден, анда-санда ай жылт етіп көрінеді. Толқыған көлге, жарқыраған ату шыңына  
қаһарлана қарап қояды. Бұлт арасынан атып шыққан жарық жұмсақ сәулесімен, 
толқынның тармақтарын жұмсақ сипайды. Мен бұл кезде желді түннің жабайы 
сиқырына арбалып, уақытты айыра алмай қалдым. Алайда, келесі бір сәтке құрбандығын 
астына басқан сары көзді жыртқыштай ай  еш сана-сезіім жоқ үкідей әлемге бей-жай 
қарады. Қараңғылық оның бетін жапты, сол-ақ екен барлығы сұрланып кетті, айнала 
адам көргісіз, қараңғылыққа шомады. Бірақ көл баяғыдай гуілдеп жатты, жағалаудағы 
қамыс шуы біресе күшейіп, біресе тыншиды; табиғаттың дүлей күші алдындағы 
әлсіздігің мен жалғыздығыңды одан сайын сезіндіреді.  

Бізге ежелгі әлем суреттерін сыйлаған кеш пен түн қатты есте қалды. Миллиондаған 
жыл бұрын  әлемді әлі ешкім танымаған кезде, қандай болса, сондай болып қалған 
түнгі сюжеттің кейіпкерлері бірақ сол кездегідей, осы жерде және қазір, бұлттар мен 
нөсерлі бұлттар, жер мен су, ит тұмсығы батпас ну қамысты жабайы жағалар және 
гулеген аспан... Бойымды билеген толқыныспен жалғыз оңаша сәтте мен Аймен және 
сумен бетпе- бет қалғанда буырқанған сулардың «симфониясын» тыңдадым, реликті 
көлдің зарын естідім, біздің уақытқа тиесілі емес алапат күшті сезіндім.

ой-БАй – ШАйТАН!

Алакөл және Сасықкөл арасында Алматыға баратын басты жол өтеді. Оңтүстікке 
бет алған ол, шағын Көк таудың арасымен өтеді. Ол оң жақ қолда қалады, ал Барлық 
– сол жақ қолда. Араларында баяғы бағзы заманда керуен жолы өткен. 1829 жылы 
мұнда көрнекті неміс ғалым-саяхатшы А. Гумбольдт экспедициямен келген. Ол 
көшпенділерден естігенін өзінің естеліктерінде жазды: «Мұнда тауларға бірнеше 
шақырымдай қалғанда Уайбе деп аталатын бір үлкен үңгір бар. Оған жер асты бөлмеге 
кіргендей кіресің. Қандай тереңдікте екенін білмегендіктен, үңгірге кіруге көпшілігі 
қорқады. Үңгір, қарапайым көшпенділердің айтуынша, фантастикалық. Мысалы, қыста 
ол «тіпті екі тәулікке созылатын қатыгез дауылды тудырады... Уайбе үңгірінен шыққан 
дауылдың күштілігі сондай, жолында кездескеннің барлығын алып ұрып, көлге 
лақтыратын». Саяхатшы сондай-ақ, ең алдымен, бірнеше ғасырлар бұрынғыдай, 
үңгірден от шығатынын жазған. «Сол себепті және осыған ұқсас себептерден ол жа-
нартау аталды». Керуеншілер осы өлке арқылы өткенде, бүл үңгірден қатты қорқатын. 
Барымтамен айналысатын қарақшылар да қорқатын. 

Ал қазір біз назарымызды – Уайбе деген атауына  аударайық. Бұл ондағы 
құбылыстар түсініксіз болғандықтан, ол адамдарға барлық күшімен, кейпімен барлық 
қатер-қауіп сол жақтан төніп тұрғандай, қорқынышты көрінеді, елді қорқытады. Осы 
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бір апатты бақылай отырып, көшпенділер өздерінің әдеттінше: «Ой-бай! Шайтандар» 
деп жатады. Бұл кәдімгі қазақтардың одағай сөздері; не сұмдық деп қорыққанда 
айтады. Сол ойбайдан үңгірдің «уайбе» деген атауы шығуы мүмкін. 

Жүздеген жылдар бойы ХІХ ғасырдың ұлы неміс саяхатшысы Александр 
Гумбольдттің айтуынша, мұндағы буырқанған желдің құпиясының шымылдығын 
ешкім ашпаған, бірақ осы өлкені зертетуші, басқа бір саяхатшы, атақты ботаник А. 
Шренк (Тянь-Шаньда өсіп келе жатқан шырша оның есімімен аталады – Шренк 
шыршасы) «үңгірдегі боран» және «жанартау» деп біріктіріп атады. Алайда түтінсіз 
от шықпайды ғой. Барлық осы қорқыныштар мен сұмдықтар бостан босқа айтылмай-
ды. Мұнда соғатын керемет күшті желдер – сол кезде осы жер арқылы өткен 
саяхатшылардың, керуеншілер мен көпестердің арасында небір аңыз әңгімелерді ту-
дырды.

БАСТЫ ҮЛКЕН АРАЛ-ТӨБЕ

Алакөлге жақындағанда жағалауда жұқа шаң арасынан оңтүстікте көл үстіндегі 
ауадан Жоңғар Алатауының жоталары айқын көрінеді. Сол жақтан көл тауға қарай 
көтеріліп, бүкір болып көрінеді. Айтпақшы, теңіздерде көкжиекке созылған су айдыны 
кемелерді жоғары көтеріп, жиі дөңестеніп көрінеді. Кең жалпақ суда көкжиек мүлдем 
«бүкір» су бетін құрайды, содан су жиегінің сызығы жақын болып тұрған сияқты. Осы 

жерден , судан шыққан бас сүйектің тас 
дөңесі сияқты, жел әбден ұрып тастаған, 
Үлкен Арал-Төбе аралы  анық көрінеді. 
Жалғызілікті, жартылай қираған ескі 
бекіністе, ол кең қорғасын түстес суда 
шоқиып тұр. Алдыңғы ғасырда ол «орта 
құрлықтық жанартау» ретінде, судан 
жанартаулық күштер көтерген арал 
екендігіне күмән жоқ.

Үлкен Арал-Төбе, атауы айтып 
тұрғандай ауқымы үлкен, ұзындығы 8 
км, ені-шамамен 7 км.

Ежелден барлық аралдар мұнда 
балықшылар үшін тамаша бас сұғатын 
орын болды. Көлдегі күтпеген және 
өзгергіш ауа райы үнемі және барлық 
жерде күтіп алатын, жергілікті 
тұрғындардың мінез-құлықтарында өзінің 
ерекше ізін қалдырады. Үндемейтін, ба-
тыл, нәзік және алдағы табиғаттағы 
өзгерістерді мұқият байқай қоятын, қу, 
асау және өктем Алакөлдің қулық-
сұмдықтарына қарсы тұруға әрдайым 

Кішкене Аралтөбе төбесі

Средний аралы
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дайын. Балықщылар тасты аралдарда нөсер жаңбыр мен бұршақтан соң соққан 
дауылдың өкіргені мен апталап жағалауды ұрған толқынның қаһарлы үнін апталап 
отырып, тыңдауға тура келетін. Балықшылар мұнда су маңындағы құстар мен бірге 
осындай «ауыр да ұзақ» мерзімде күтулеріне тура келеді. 

Айтпақшы, Орташа аралы – зоологиялық тұрғыдан ең қызықты; онда тіршілігі 
суға байланысты құстадың әртүрлі түрлері ұя салады. Аралас қауымдастық құрылатын 
шағаланың небір түрлері, бізтұмсық шағала, қарқылдауық шағала, бакландар, 
бірқазандар осы жерді ұялайды.

ҚЫЗҒЫЛТ БІРҚАЗАНДАР

Әртүрлі құстар мұнда өздеріне қажетті жағдайды табады: суда жүзетін, жағалаулық 
немесе қамыс бекітпелерін ұнататын, валежник, ну ағаш және ақырында, батпақты 
шөгінді жағалаулар мен батпақты ойпатта жүретіндер. Сондықтан, конитенттегі көл 
түбіндегі географиялық орналасу ерекшелігін ескерсек ұя салатын және қоныс 
аударатындардың тізімі мұнда өте көп болады. Әртүрлі үйректер, қаздар, бакландар, 
бірқазандар, құтандар, тасымалдаушылар, сұқсырлар, гагарлар, шағалалар аққулар 
және ну тоғайлар мен жағалауларда, ашық жерлерде өмір сүретін көптеген басқа да 

Үлкен Аралтөбе аралына кіретін шығанақ
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қанаттылар. Қамыс арасында көзге көріне бермейтін ұсақ шымшықтар – мұртты қара 
торғай, қамысты ремез, қамыс сұлысы және тағы басқа, әртүрлі шегірткелер бар.

оРТА АРАЛЫ ЖӘНЕ ӘУЕЗоВТІң «КӨК ҚҰСЫ»

Қазақстан Ғылым Академиясының Зоология институты орнитология секциясында 
бір күні шағала туралы дау шықты. Бұл Қызыл кітапқа енгізілген біздің Алакөл мен 
Орта аралында ғана ұя салатын қара бас қарқылдақ шағалаға ұқсайды.

Қызғылт бірқазандар мен үлкен суқұзғындардың аралас мекені

Үлкен қарқылдақ шағалалар және суқұзғындар
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Әңгімеге арқау болатын шағаланың жаңа түр ретінде ашылу тарихына келсек: ол 
ең алғаш ХIХ ғасырдың 20 жылдарында адамның қолына түскен екен. Жеке түр 
ретінде тек 50 жыл өткен соң, анығында, 1970 жылы ғана танылды. Барлығы, 1929 
жылы Моңғолияның оңтүстік шекарасында орталық-азиялық экспедициямен болған 
швед ғалымы К. Зодербтің қызық шағаланы тауып алуынан басталды. Басқа зоолог 
та бұл жинақты өңдей келе, құстың кейбір өзгешеліктерін белгілеп, шағаланың реликті 
түрі деп атап өтті. Бұл шағала – Еуразия құрлығында үлкен жерорта Тэтис теңізі 
шалқып жатқан кезден келе жатқан ежелгі дүниенің қалдығы. Бәлкім, бізге таныс 
Тарбағатай жотасы және оған шекаралас басқа таулар сол кезде аралдық құрғақ жерлер 

Үлкен қарқылдақ шағалалар мекені

Үлкен суқұзғындар мекенінің жапы көрінісі
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болуы мүмкін. Сол уақыттарда, бұл шағаланың түр ретінде қалыптасып, кең таралғаны 
болар. Бірақ теңіз, ғасырлар өте бірте-бірте жоқ болып кеткен.

Оның орнына дала кеңістігі пайда болды. Тек, әлі сол баяғы қазан шұңқырларда, 
ойпаттарда кеткен судың қалдығы қалды. Осылайша, бізді қызықтыратын көлдер – 
Алакөл, Сасықкөл қалыптасып қалған болуы мүмкін. Және қиыр шығыста Шеті об-
лысында да ең бірінші «оғаш» шағала табылған Барун-Торей атты дала көлі бар. 
Әлемнің басқа еш жерінде оны ешкім тапқан жоқ. Планетаның өте сирек кездесетін 
көне түр – реликті, Қызыл кітапқа және халықаралық кітапқа енгізілді. Сол кезде оны 
Қазақстанда зерттеумен жас орнитолог Ернар Әуезов айналысты. Осы бір көк құсты 
зерттеймін деп ол маусымның барлық кезеңдерінде тасты Орта аралында болып, 
шыжығы мол кәсіптің барлық ауыртпалықтарын басынан өткерді. Осы материалдар 
бойынша ол диссертациясын қорғады. Қазақстан фаунасының бұл бірегей түрін және 
аралда топтасып өмір сүретін басқа да құстардың ұяларын сақтау үшін Қазақстан 
Ғылым Академиясы ғалымдарының өтініші бойынша, 1972 жылы мұнда Алакөл 
мемлекеттік қорығы құрылады. Мұнда әсіресе, түрлі құстар көп шоғырланған, үйректер, 
құртауықтар, көл шағаласы, күміс түсті шағала, бұрыннан қалған реликті шағала және 
қарабасты қарқылдақ шағала және ең ірілері біздің қарқылдақтар... Аралдарда 
жыртқыш сүтқоректілер жоқ, сондықтан да ол жерге осындай мол құс қорықпай ұя 
салады.

Бір күні Әуезовтердің пәтерінде ұлы ғұлама жазушы Мұхтар Омарханұлының 
кіші ұлы – орнитолог Ернармен отырғанмын: сол реликті шағала жөнінде әрине, осы 
бірегей құс ұя салатын Орта аралы жөнінде әңгімелестік. Ернар, әдеттегідей, көлдің 

Кішкене Аралтөбе аралы
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кереметтігін аз ғана сөзбен сипаттады: «Күн батар кездегі кеш есімде қалды. 
Көкжиектен қайыққа дейін күн жолы тартылып жатты. Қызғылт-сары оның жарқылы 
толқынмен бірге тербеледі. Толқыған су оны серпінді қимылмен біресе оңға, біресе 
солға соғып лақтырады... Байтақ су кеңістігі көкжиекте жарты сақина сияқты тұрған 
тауға барып тіреледі – бұл қарлы шыңымен сыймай тұрған Жоңғар Алатауы. Баты-
сында сары алтын түсті күн шеңберіне жақын жерде тау күрт төмендеп, көз ұшына 
көрінбей, жоғалады». Ол бұрын ешкім зерттемеген шағала түрі туралы айта бастады.

Орта аралы – үлкен су арасында жоғалып кеткен ешкім мекендемейтін кішкентай 
ғана шөлді жердің бөлшегі. Көктемде көл бетінде қыстағы боран кезінде пайда болған 
мұздақтар кездесіп, қант сияқты кристалды мұздар қалқып жүреді. Бұл кезең үлкен 
толқын жартастарға соғылып, мұзтауларды жуып жатады. Көктемде, көл ашылғанда, 
ол «таулардың» шашауы бұзылмай, суық тұзды суға жылжып түседі де, күн әбден 
қыздырып, еріткенше  көлде бір айға дейін жүзіп жүреді.

Реликті шағаланы зерттей отырып, орнитолог аралдағы осы құстардың өмірін 
жақсы зерттеп қана қоймай, оларды жақсы көріп кеткені сондай, өмірінің біраз бөлігін 
соларға арнады. Аралмен және сүйікті құстармен мәңгі қоштасып тұрғанын білмей, бір 
күні ол былай деп жазды: «Мотор гүрілі құстардың қоштасқан дауысын басып, 
естіртпеді. Қош бол, Көк құс! Көктемде Алакөлге қайта орал. «Орта аралы, қорық 
күзеті» грамотасын алды. Енді ешкім сіздердің иеліктеріңізді бұза алмайды».

Аталмыш шағала тек орташа аумағы 60 га болатын шағын Орта алаңында ғана ұя 
салады. Оның ортасында жартасты байырғы жыныстар шыққан жерде пайда болған 
тасты төбешік орналасқан. Арал теңіз деңгейінен 60-65 м биіктікте жатыр. Күшті жел 
өтінде тұруға бейімделген шоқыда Қазақстанның оңтүстігіндегі шөлейтті бөлігіне тән 
тапшы өсімдік жамылғысы өседі екен. Оның  еңіс жерлерінде жусан, екпе шытыр, 
баялыш, бүйеөрген өседі. Солтүстік жағында өсімдіктер қалыңдау және одан биік. 
Мұнда қурай сасыр, бетеге, садақбоз көде, жусан және көптеген астық тұқымдас 
шөптер; бұталардан – тамарикс немесе тобылғы, теріскен, оқта-текте итмұрындар 
өседі. Жануарлардан бұзаубас бүйі, кесірткелер...

Жалпы түрде алғанда Алакөлде құрылған қорықтың тағдырлы сызбасы осындай. 
Енді топтасып ұя салатын шағалаларды жазда жинау үшін балықшылар бара алмайды, 
аралдар сенімді қорғалады.

ШАҒЫЛМАйТЫН ЖАңҒАҚ

Көлдің суының тұз дәмі бар, бірақ ол тұщы. Осы бір жасушалы ағза сияқты дала 
«амебасында» – «Қарттың үш ұлы болыпты» деп басталатын сол ертегідегідей үш 
ядросы бар. Біздің повесте сол үш ұл деп Алакөлдегі үш аралды айтамыз: Үлкен 
Арал-Төбе, Орта және Шағын – Кішкене Арал-Төбе. Соңғысының аумағы кішкентай 
– ұзындығы 3 км, ені – 1 км болады. Оны басқаша «Кіші-тас» деп те атайды. Сол 
ертегідегідей ақымақ Иван болар ма еді, жоқ, керісінше, тірі ғаламшардың ең күшті, 
ең сирек қазынасы – реликті шағаланы сақтап қалған. Барлық аралдар негізінен тасты 
болса да, оларда көлге жақын дала мен жартылай шөлейттен таралып келген әртүрлі 
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өсімдіктер бар. Бірақ, қатты жел мен аралдардағы жартастардың әсерімен далалық 
тасты болып көрінеді. 

Тас арал Алакөлдің оңтүстік бөлігінде орналасқан. Оның ең ежелгі палеозойлық 
үлкен ағасы Үлкен Арал-Төбе сияқты күрделі. Айтылғандай, ол шағын болғанымен, 
бірақ мықты. Мұндайлар жайлы әдетте: «Кішкентай жанғақ, бірақ қатты» деп айта-
ды. Соған қарамастан, арал тікқабақты, жағалаудың кемерлері қиын болса да, ашулы 
толқынның тісі батпайды. Дауыл тұрған кезде жел бүкіл ашу-ызасы мен күшін осы 
кішкентай аралдан алады. Ал оған бәрібір... Бұл қаһарлы көлді кемерінен шығарады: 
«...сондай кішкентай, тек берілмейді...». Тастай төзімділігі мен беріктігі үшін ол Тас 
аталды.

САСЫҚКӨЛ

Алакөлмен салыстырғанда шағын, үлкен қазандықтағы тектоникалық көл –
Сасықкөл деп аталады. Алматы тас жолымен оңтүстік бағытта келе жатып, көпірден 
өткенде жол бойында кафе және жағармай құю станциясы тұр, оның сол жағына қарай 
көкжиекте тұтасып өскен қамыстың  үстінен таулы Арал-Төбе аралы оларға аздап 
асқақтап қарайды. Бұл жерде басқа көл бар, басқа ойпат орналасқан. Тұтас сары 

Алакөлдегі дауыл
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қамыс үстінен шағала қалықтап, үйректер 
ұшады, азық іздеген қамыс құладындары 
айналып жүреді.

Жағалауларға кіре берісте шөлді жер 
көл маңында күрт өзгереді: ызасуы әбден 
тұзданған жағалау лезде жасылданады; 
жол бойында жекелеген тал, түп тобылғы 
қараяды, және «қант» сортаң жер жиі 
күмпиеді. Оңтүстік және батыста құрғақ, 
тасты жағалауында жергілікті жердің 
өсімдіктері сирек өседі. Көлдің өзінен 
қарағанда жалғыз ұшып жүрген шағала 
да, шөптесін дала үстінде маңғаздана аттап жүретін бірқазан да көрінбейді. Олар 
әлдеқайдан аралға ұшып келеді, немесе әртүрлі үйректердің топтарын байқамайсың. 
Маңайдағы ауылдардың тұрғындары жол бойында өтіп бара жатқандарға арқа тұсынан 
кесілген алтын түсті шортандарды, көксеркені қолдарын созып ұсынады. Ысталған 
балықтың иісі мұрныңа келіп, көрген бойда жеңсік асты жегің келіп, сілекейің шұбырады. 
Бір сөзбен айтқанда, бұның барлығы Сасықкөл мүлдем жақын дегенді білдіреді, бірақ 
әлі де көптеген километрлер жүрсең де ол көрінбейді.

Міне, күтпеген жерден, қалың қамыс қабырға алдыңнан шығады. Сансыз инеліктер 
маса аулап ұшқанда, қанаттарымен батпақ құладындары мен қамыстың үстін сүйкеп 
өткенде үйректің тобы тығылуға асығады. Жағалаудан су айдыны ашылады, қалың 
қамыс арасынан ондатр жүзіп өтеді. Оның алға ұмтылған бетіндегі мұртынан су екі 
жаққа қарай шашырайды. Сондықтан бұл аңдар жүзіп келе жатқанда, тыныш су бетін 

Батыс жақ жағалаудан қарағандағы Сасықкөл көлі

Аралтөбе аралы
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тілген садақтың оғын еске салады. Мұнда 1943 жылы әкелінген ондатр солтүстік 
жағалаудағы көз үйренген аңдардың қатарында қазір. Қамыс арасында тағы да дала 
мысығы, қабандар, түлкілер, қасқырлар кездеседі. Жағалаудың тік жарынан су 
егеуқұйрықтары ін қазып тастапты. Сондай-ақ, көлінің айналасында, оның жағалау 
белдеуінде осы дала және шөлге тән басқа да көптеген сүтқоректілер көп жүреді. 
Жағалаудан өткен жылғы қамыстың сары сұр бояуы, ендігі көз жетер жерден бастап, 
ең көкжиекке қарай кетеді. 

Мұнда, бірде менің танысым Боярский, өзіне әсер еткен эпизод туралы айтқан 
болатын. «Алматы жаққа қарай жол тарттық, көпірге келіп қалғанымызда алдымызды 
кесіп өтпек болған сұңқылдақ аққудың жұбын көрдік. Алда ұрғашысы кетіп бара жат-
ты, ал артынан шамамен алты-жеті түбіт балапандары тізбектелген. Шерудің соңында 
аталығы кетіп барады екен. Біздің көлік те тез жақындап қалды, сонда, қауіпті көрген 
аталығы тұмсығын ашып, сес көрсете, қанатын жайып, бізге қарсы ұмтылды. Біз 
тоқтай қалдық. Аққу қанаттарын жайып, тұмсығымен сес көрсеткен күйі тұрды. 
Ұрғашысы көгілдірлерімен жолдың қарсы бетіне өткенде, өз отбасын қуып жету үшін, 
жылдамдығын арттыра, жүгіріп кетіп қалды.

Мұнда қамысты айналып өтетін қара жолдың түйіні сол жаққа шағын балықшылар 
кенті Сағатқа қарай кетеді. Көлге бару үшін әрине, аталған кентке бару керек. 
Балықшылардан неге «Сағат» деп аталғанын сұрадық. Тек біреуі ғана былай деп 

Жағада жүретін қарлығаштар Сары наурызек

Ауыл қарлығаштары Өгіз шағалар
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Балшықшылардың қайтуы

Сасықкөл жағасындағы қарақұстар
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түсіндірді: «бір кезде осында бір шопан ба, балықшы ма  келеді, жағасынан біреу 
жоғалған сағатты тауып алады. Осыдан атауы Сағат!».

Көлі барлық жағынан шектелген жазық, кей жерлерде былқылдақ, ал кей жерлер-
де қамыс қоғалары тұтасып, ит тұмсығы батпайтындай қалың болып өскен. Мың көл 

шатқалы ауданындағы қамысты массивте 
қалың су шалғындары барлық жерде сары 
қауашақ сияқты қаптап өскен, ол жерден 
су құртауықтары және әртүрлі үлкен, 
сұрбетті, қарамойынды үйректер пана та-
уыпты. 

Шығыс Қазақстанның әкімшілік ше-
карасына кіретін солтүстік жағында 
жағалаудың жалаңаш шағын бөлігі бар, 
онда жекелеген тал және күміс түсті 
жіңішке жапырақты жиде топтары өседі. 
Кей жерлерде жағалау жолағы бос емес 
қаймақ сияқты қою сазды, үстіңгі бетінде 
ұсақ кристалдардай тұз қабыршақтары 
жылтырайды. Жағалау тегіс емес, көптеген 
ілмек тәрізді таяз шығанақтар ою-өрнек 
құрайды, сол жерден қамыстың тамырла-

Тұйық тармақтарда сары тұңғиықтардың суда тұрған шалғындары кездеседі

Сұқсұр үйректің судағы ұясы
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рымен және оның өсінділерімен байланған торф қабаттары суға қарай жақындап келеді. 
Батыстан шығысқа қарай жағалаудың бойымен жаздың ортасында ішінара  немесе 
толықтай кеуіп қалатын шағын Сарыжол, Кіші Қаракөл, Үлкен Қаракөл сияқты дала 
өзендері келіп құятын Кіші және Үлкен мүйістер мен шығанақтарды басып өтесің.

Адам кіре алмайтын шатқалдары 
барлығына белгілі Мың көл шоғырланған 
дәл осы жер, негізінен қамыстар 
массивтерінен тұрады. Осының барлығы 
жағалауды барлық жерінде аз дегенде, 
адамдар мен жануарлар кіре алмайтын-
дай қиындатады, бірақ сол уақытта сулы-
батпақты құстарды ұя салуына қолайлы 
жағдай туғызады. Айтпақшы, 20 жыл бұрын, бұл жерлерде суда жүзетін және су 
маңы  құстары қаптап жүрді, міне, біздің уақытта солай деп айтуға болмайды. Аталған 
өзендер құятын жерде ауқымды су айдыны пайда болған – қара сулар, қамысы 
тығыз өсіп кеткен, купактар – шағын жүзетін аралдар. Көлде су деңгейі көтерілгенде 
купактар жылжиды, содан кейін, олар тайыз жерде араларына су ағатын ашық жер 
қалдыра отырып, тұнады. Оларға үйректер мен қарқылдақ шағала, көл немесе өзен 
шағалалары және шағала тұмсықты балшықшылар ұялайды. Тереңдігі екі метрден кем 
емес дәл осы жерде көксерке уылдырық шашады. Сондай-ақ, бұл кезеңде Балқаш-
Алакөл бассейнінің эндемиялық түрі – күміс мөңке балық, сазан және балқаш немесе 
ақ, алабұға жайлы жерді болғандықтан каннибализм – өз шабақтарын жеу кездеседі. 

Сіз білеСіз бе:
Саз дегеніміз – жағалаудағы 
ылғалды, сортаң тартқан батпақты 
жер. Жаңбырдан соң онда ащы-
тұзды көлшік пайда болады.

Көлдің солтүстік жағасында орналасқан Махмұд әулие мазары
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Солтүстік жағалау – дуадақтар, безгелдектер және тырналар  мекені

Сасықкөлге шомылушылар – балшықшылардың көктемгі ұшып келуі
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Қабыршағы ашығырақ қарапайым алабұғадан бұның айырмашылығы – балықтың бұл 
түрін қарапайым алабұғаның күңгірт нұсқасы деуге болады. Әсіресе, көлдің шығыс 
бөлігінде көлге ұқсас қарасулар және қоғалары тұтасқан шатқалдар бар. Айтып 
кеткеніміздей, «Мың көлдер» шоғырланған бұл бұрышта уылдырық шашатын  балық 
және суда жүзетін құстардың негізгі популяциясы – қызғылт бірқазандар, үлкен ба-
кландар, сұр және аққұтандар, түрлі шағалалар, үйректер дала көлдерінің осы бөлігінде 
жиналған.

Сасықкөл – ағынды көл. Бұл судың қасиетімен анықталады. Ол тайыз сулы. 
Солтүстік жағалауында жағадан елу және одан да көп метр қашықтыққа барғанда, су 
белуардан келеді. Көптеген мыңжылдық шөгінділердің әсерінен суы лай, ақшыл түсті. 
Сондықтан лай су Қазақстанның таулы көлдеріндей сұлу қылып көрсетпейді. Жел 
мұнда әртүрлі тараптан соғады. Эвгей соққанда, су солтүстік жағалаудан елу және 
одан да көп метр кейінге шегініп, жазық жағалауды жалаңаштайды. Бұл тайыз сулы 
жағалауды таңдайтын сазанның уылдырық шашуына кері әсерін тигізеді. Қамысты 
жолақтың артындағы жағалау сортаңды. Жақын өткен шақта, деңгейі көтерілген кезде 
су шөл ішіне қарай 100 және 500 метрге жайылды. Алайда, батыс шеттегі суды 
бұрғаннан кейін бөгет арқылы кішігірім арна қазғанда Сасықкөлдегі  судың деңгейі 
төмендеп кетті және бұл сазан өсіміне әсер етті. Кей жерлерде ұрған толқын келтірсе, 
тікелей жағалауларға ұсақ қабыршақты ұлуларды әкеп тастайтын. 

Көл акваториясы – 719 шаршы шақырым. Жазық жағаларында қамыс, қараған, 
сораң, қияқ және басқа да жағалау өсімдіктері былтырғы жылдан қалған қамыстың 
және басқа да үйінділердің арасынан жарып шығып, кей жерлерде абсолютті хаоста ит 
тұмсығы батпайтын ескі және жаңа қоғаларды қалыптастыра отырып, қаулап жабайы 

Сасқкөлдегі қамыс аралдар
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өскен. Бұның барлығы сол жердегі аңдардың мекендері мен қанатты құстар ұяларын 
ешкім бара алмастай қылып, қорғайды. Қалың қамыс арасынан ұзын таяқтың көмегімен 
сығылысып  өту үшін балықшылар тар түпті қайық жасайды немесе су дәліздері 
арқылы ол қайықтарды өздері тартады. Қарасулардағы қалың қоғаның арасынан кей 
жерлерде көл айнадай болып ашылады. Сондықтан, салыстырмалы түрде өткен 
кезеңнің берірек ірі су құстары қудаланған «ұлы инквизиция» жылдарында түрлі 
аңшылар мен браконьерлер, Сасықкөл көлі еліміздің шығысындағы ең алдымен, үлкен 
бакландар, ал ең бастысы – қызғылт және сұр бірқазандар, аққулар ұя салатын бірден 
бір орын болып қалды. Сондықтан, сырттан келгенде кіре алмайтын бұл жер кейбір 
жойылып кете жаздаған құстар үшін табиғи баспана болғанына күмән жоқ.

Тап осы Сасықкөлдің шығыстан Зайсанға дейінгі жері бірқазандар мен 
бакландардың таралу базасы болғанына күмән жоқ. Бірқазандар Зайсан көлінде ұя 
салып, ол жерде аңшылардың кесірінен қырылды, кейін өткен ғасырдың 50 жылда-
рында қайта пайда болды. Осы жерде, Сасықкөлдің түкпірінде, Шығыс Қазақстанның 
тау бөктеріндегі және далалық көлдерінде өмір сүрген көптеген жабайы қабандар, 
жабайы мысықтар – манулалар, дала мысығы және әртүрлі басқа да қамыс арасында 
суда жүзетін құстар мен барыс әлі күнге дейін кездеседі. Сағат кентінің далалық 
бөлігінде солтүстікке қарай бес шақырым жерде дуадақ, дегелектер мен безгелдектер 
кездеседі. Әсіресе, мұнда орта және үлкен балшықшылар асқан ықыласпен ұялайды. 
Бұл ірі құртауықтар, көлемі кәдімгі тауық секілді, ұзын орақтүрлес тұмсығы бар, қазір 
құстар қайтқан кезде көптеп кездесетін болды. Бұл жерде олардың ұшуы – Жоңғар 
қақпасын еңсергеннен кейін, Сасықкөл жағасына демалып, қоректеніп алу үшін аздап 
аялдайды. 

Олардың ірі үйірлері сирек кездесетін болды, мамыр-шілде айларының басында 
далалықтан көлге қарай су ішу үшін келеді. Әсіресе, көптеген жануарлардың жоғалып 
кетуіне байланысты қалыптасқан қазіргі күрделі жағдайды ескере отырып, Сасықкөлдің 
осы бөлігіне, әсіресе қызыл кітапқа енгізілгендер жүретін оның солтүстік жағалауына 
жіті назар салып, зоологиялық қорық аймағын құру керек. Өйткені, бұл Шығыс 
Қазақстандағы ондаған дуадақтар, дегелектер мен безгелдектер, сұр және дала тыр-
налары, үлкен балшықшылар тұрақты ұялайтын жалғыз орын; қамыс арасында сұр 
және қызғыл бірқазандар, қарабасты қарқылдақтар жүреді. Олардың барлығы сирек 
кездесетін және жоғалып бара жатқан құстардың түрлері деп танылған.

САСЫҚКӨЛДІң МӘСЕЛЕЛЕРІ

Солтүстік жағалаудағы Қаракөл өзенінің су айрығындағы уылдырық шашатын 
балықтардың негізгі станциясы 2008 жылы дала жұмыстары кезінде Мың көлдер 
және Горелый шатқалында болған. Мұнда топтасып кейде жолақ болып өсетін қамыстан 
алыс, шалғында мұндай өсімдіктер: шалғынның сортаңдау жағында жусан басым және 
шөлдік бұталардан негізгі отын болып табылатын көкпек өседі. Оларды жергілікті 
тұрғындар қысқа қарай үйіп дайындайды.

Көкпек өсетін аймақта қараған, қияқ және астық тұқымдастар орналасқан жайыл-
малы шалғындар азаяды. Қамыс әр жағалауды бойлай әркелкі таралады: батыс 
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бөлігінде, Ерта шатқалына жақын және Өскемен-Алматы тас жолында, массивтің ені 
километрге жетеді. Шығысына қарай олар жоғалады, Сағат кенті алдында жекелеген 
ағаштар мен топтар тал және жидеге ауысады.

Шығыс бөлігінде көлдер, шатқалында мың көл бар ашық учаскелерде қара су 
көлемі 1-ден 50 га дейін жерге жайылған. Олар шалшықты, шөгінді сулы және сусыз 
аумақтармен кезектесіп орналасқан. Жалпы алғанда тұтас сулы жағалаудағы қамысты 
қоғалары жағада қаулап өскен. Ені аталған аудан шатқалында шамамен 7 км жетеді, 
ал Горелый шатқалының ауданында – 6 км дейін. Жіңішке су өзені Момошкин көліне 
құятын жерде, қоғалар ені 3 км дейін азаяды, Қаракөл сағасында 2 км дейін.

Солтүстік жағалаудағы ара сулар және тұрған су негізгі көл акваториіне қосылады 
да, бақылаулар көрсеткендей мөңке, алабұға және ішінара аққайран уылдырық шаша-
тын және мекендейтін неғұрлым өнімді орын болды. Мың көлдер шатқалы көлдің 
шығыс бұрышындағы көлде мекендейтін шабақтардың ең маңызды түрлерінің 
уылдырық шашатын орны болып табылады.

Адамның кіруі қиын шатқалдағы қара су кішігірім және тайыз (тереңдігі 1,5-2,5 
м), олардың айдыны 10-нан 150 га. Ал олардың ең ірісінің жалпы алаңы шамамен 600 
га жетеді.

Қара суды қоршаған тоғайлар, қамыс қаптап өскен қопа арасындағы бұралаң 
дәліздермен қосылады. Бұл көлдегі жағдай бақылаулар көрсеткендей, сазан, аққайран 
және мөңке балықтардың уылдырық шашуы және дамуы үшін қолайлы. Бұл жерде 

Жүзіп жүрген аралдар – кәсіпшілік балықтардың уылдырық шашатын орны
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аталған түрлердің популяциясының жас ерекшеліктері ғана емес, балқаш алабұғасының 
эндемикасы әдеттегідей болып табылады.

Сулы өсімдіктерден жағалаудың тайыз жерлерінде (2м тереңдікке дейін) 
шашыраңқы су асты шалғын реестері – бұйра, жылтырақ, қалқымалы түрлері басым. 
Қауырсын жапырақ, немесе масақты егеушөп және кейбір басқа да су өсімдіктері 
кездеседі. Бұл тоғайлар ашық, терең жерлерде енді кездеспейді, олардың көлдегі 
аумағы мардымсыз.

Сасықкөл шатқалын оның ихтиафаунасының массасын арттыру мақсатында қорық 
ретінде қарастыру ықтимал еді.

Солтүстік жағынан көлге жалғыз өзен – Қаракөл құяды. Алдыңғы жылдары 
көктемгі су тасқыны кезінде Қаракөлдің суы мол болды. Көлге құйылған барлығы 
екі-үш ай ішінде, оның су режимінің жай-күйіне әсер ететін: уылдырық шашу кезінде 
жоғары Қаракөлге сазан келеді, сондықтан оның уылдырық шашуы тиімді болуы үшін 
солтүстік учаскеде шабақтарының өсімін молайтуға тиімді ықпал етті.

Бірақ, нәтижесінде суды Қаракөлден шаруашылық мұқтаждықтары үшін тұрақты 
алып, судың жалпы деңгейі төмендеді, өзен сағасы шөгіндіге толды, жүзбелі қоғалармен 
бітеліп қалды; сондықтан өзен өзінің бұрынғы мән-мағынасын жоғалтты. Көл 
аймағындағы жағалаулардағы бұрынғы уылдырық шашатын орындардың кеуіп қалуына 
байланысты сазандарға жарамды алқап жойылған. Бұл оның табиғи өсімін тиімді 
молайтуға кері әсерін тигізді. Өзеннің  20 шақырым сағасында Қаракөлден су алатын, 
өздігінен ағатын су іркуіш арна қазылды, бұл тиісінше, біздің ойымызша, өзендегі 
және көлдегі су деңгейінің күрт заайып кетуінің басты себебі болып табылады.

Бар мәселе Қаракөл өзенінің уылдырық шашуға қолайлы маңызын қалпына 
келтіруге тірелді. Ол проблеманы шешу үшін балық шаруашылығының мүдделеріне 
орай суды шектеу керек; Қаракөл өзені сағасын неше жылғы қопалар мен шөгінділерден 
(тұнба және купактар) тазартуды жүргізу және сазанның өзенмен жоғары қарай 
бұрынғы уылдырық шашатын орындарға еркін өтуін қамтамасыз ету қажет. Сондай-
ақ, Қаракөл өзені сағасында сазанның уылдырық шашуын жақсарту үшін мелиорациялық 
жұмыстар арқылы бөгеттерді үйіп жасау керек. Су астында қалатын орындардың 
қажетті өсімдік жамылғысы бар, уылдырық шашу талаптарына жеткілікті дәрежеде 
жауап береді. Кем дегенде 200 га жерде аз шығынмен жер жұмыстарын жүргізіп, 
уылдырық шашатын тоған жасау керек. Осындай уылдырық шашу алқаптарын ұлғайтуға 
бағытталған іс-шаралар баяғыда балыққа бай Сасықкөлді сазанға толықтыруды 
қамтамасыз етіп, қалыптасқан бүгінгі проблеманы шеше алады.
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КӨШПЕНДІЛЕР ЖЕРІ

Егер қаланы заңдар басқарса, онда да-
лада ежелден әдет-ғұрып билік құрады.
Қазақтың байлығы – мал, 
қазақтыңөмір – көш.

«Қара Ертіс» кітабынан.

Қазақстан – үлкен далалық ел! Бірақ оның ішіндегі басқа, ұлы және ерекшесі – 
Сары-Арқа немесе Қазақ ұсақ шоқылары. Дала мұнда соншалықты үлкен, кейде 
солтүстіктен жел соққанда, оңтүстігінде шөп басы селт етпейді. Егер шығысында қар 
түссе, онда батыста бұлттар күн қыздырған шөлейттерге тамшысын тамдыра алмай өтіп 
кетеді.

«Сары-Арқа» – «сары қырат» сөзін анықтай айтқанда: географиялық картада, сары-
сұр шөптері күнге күйген Сарыарқа Азияның осы бөлігіне тән табиғи бояу – қоңыр 
түспен белгіленеді. Олардан жусанның ащы боп тұрған иісі шығады. 

Оңтүстіктен отпен, семсермен келген көшпенділерден көптеген жылдар бойы қорған 
алған халықтың тағдырлы тарихымен дала да байланысты.Ұлы дала бүкіл әлемге, 
адамзатқа Орталық Азия және шығыс халықтарының ежелгі мәдениетін байланыстыра-
тын белгілі дәуірлік шығарма берді.  Әлемдік әдебиеттің озық үлгісі бір-біріне өлердей 
ғашық болған қыз бен жігіттің Қозы-Көрпеш және Баян-Сұлудың трагедиясына құрылды. 
Бұл жерде кеңдік пен даланың еркін тынысынан басталғанның барлығы халық жадында 
қалды. Мұнда көшпелі халықтың ежелгі дәстүрі қалыптасы, олар осы күнге дейін 
жалғасуда. Барлық жерде – солтүстікте және оңтүстікте, дала ошақтарында, аласа 
шоқылардың арасынан шымшылап ағатынтайыз өзендерде немесе тостағандай жас көлде, 
бүркіттер қанат қақпастан кесіп өтетін, ұшы-қиырына көз жетпес кеңістікте, жердегі дала, 
кейбір Батыстың елдері сыйып кететін кең алаңда от жырларда жырланған таланттар мен 
батырлары өсті. «Алтын жердің» ұлы ұлдары Абай, Шәкәрім сияқты ақындары жер 
бетінде жоқ, өмір туралы, махаббат қасіреті туралы философиялық ойларын ыстық өлең 
жолдарына түсіріп, ұлы поэзия жасады.

Үлкен және шағын ауылдары, жайлау мен қыстау, жайылым жерлері шашырап 
жатқан даладан,Мұхтар Әуезов– өмірлік проза атанған алып ағаштың өскініне айналды. 
Автор орта ғасырдың надандығынан шыға алмаған, бірақ жарқын болашаққа, білімге 
және әділдікке ұмтылған дала халқының өмірі мен салтын айнытпай дәлдікпен көрсетті.
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Бұл ақын шығармаларында, аңыздары мен әңгімелерінде айқын айтылды. Және тек ау-
ызша халық фольклорының арқасында ұлы Сары-Арқа даласын мекен еткен көшпенді 
халықтың осы уақытқа дейінгі елеусіз терең тынысы әлемге ауыздан ауызға берілетін 
сөзбен-ақ жетті. Айтыстар, күй, өлең, тағы да өлең және ақындар шығарған өлеңдер 
Каспий жағалауынан Алтай тауларына қанатты құстардай таралып жатты. Олар кедергі 
дегенді білмейтін жел сияқты өмір шындығын, мәңгілік пен баға жетпес байлық туралы 
әңгімелер, жан-жаққа тарады. 

ХХ ғасырдың басында «Қырғыз өлкесін»зерттеп жүрген А.Н. Седельников 
көшпенді қазақтардыңтұрмысы мен салт-дәстүрлерімен жақсылап танысты. Ол былай 
деп жазды: «қырғыздардың ақыл-ой қасиеттері ішінен олардың қоршаған ортасына 
қатысты өмірлік жағдайды (табиғат, адамдар, оқиғалар) еске сақтау қабілеті бірінші 
орынға қойылуы керек; бұл тұрғыда қырғыздар шаруалардан жоғары тұр. Әсіресе,санадан 
тыс ұғымдарды меңгеруге жадылары керемет мықты. Әуестік қызығушылығынан кем 

емес; оқу-тоқуды (әсіресе математиканы) оңай меңгереді; оқушыларарасында жақсы 
қабілеттілері  жиі кездеседі».

«Азияда көшіп қонған түркілердің арасында қырғыз-қазақтар – ең мәдениетті 
халық, әрине, оларды әлі жарқын болашақ күтеді: оның саны өсуде және ол мәдени 
жаңашылдыққа сезімталдықтарынкөрсетеді.

Қырғыз-қазақтардың салыстырмалы мәдениеттіліктері туралы бір жағынан тілінің 
сипатына, қабілеті мен ойларын байыппен жеткізе алатындығына, халық әдебиетінің 
байлығына және ақырында өнерінің даму жағдайынақарап айтуға болады. Олардың өмір 

Сарыарқаның жазира даласы
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сүру салты отты және ашық-жарқын мінездерін дамытты; ақкөңілділік, қонақжайлылық, 
адамға жаны ашығыштық  және адалдық қасиеттері осыған байланысты болады».

ШЕКСІЗ ДАЛА

Сонша таланттар берген Сары-Арқаның қандай ерекшеліктері мен құдіреті бар? Бы-
лай қарасаң, ешқандай айырмашылығы жоқ бұйра толқынды жазық дала, күңігірт жар-
тасты төбешіктері бір-бірінен айнымайды, сортаңдар, құрғап қалған өзендер... Ыстық күн 
мен ашық аспан астында жұмақтай балабақшаларда ананас пен пальмалар, финиктер мен 
банандар өсіп тұрар еді. Бірақ өлке өте қатал: қыста желі сүйегіңе дейін өтеді, ештеңе 
көрінбес борандары, ұйытқыған дауылдары, аяздары қатал. Тек көктемнің басынан 
жаздың ортасына дейін қызғалдақтар, күмістей көделер мен көгілдір жусандары төгіліп, 
дала керемет әдемі бояулармен жанданады.

Ежелгі көшпенділерге мұнда аман қалу үшін табиғат заңдарынантерең білім, жергілікті 
жағдайларға байланысты небір түрлі қиындықтар мен ауыртпашылқтарға төзімділік керек 
болды. Бірақ, міне парадокс: ұлы көркем шығармалар мұнда жабайы далада дүниеге 
келді жәнехалық жадында  өте жақсы сақталған! Романтика, поэтикалық сөздердің 
құдіреті ғасырлардан өтіп, халық батырларының ерліктерінде сақталды, тұлпарлардың 
дүбірімен естілді, күздің бояуында, қысқы тыныштықта, жаздың аңқыған иісінде және 
көктемнің дауысында қалды. 

Ғаламшар тағы бір айналым жасап шығып, көктемгі күнге қыста қатып қалған арқасын 
төсеген кезде дала бірден жылынып, жасыл көктің хош иісіне айнала толғандажыл 
құстарының дауыстары естіледі. Бірақ көп ұзамай, жаздың ортасына қарай, гүлденген 
және жұмсақ кеңістік50 градусқа дейін ысиды. Аптап ыстық қызған ауаны жанған ала-
удай жоғары көтереді, Атлантикадағы Азов аралдарынан миллиондаған тонна ылғал 

Жаз кезінде  тартылып қалатын кішкентай өзендер дала ланшафтысына тән
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Қазақ ұсақ шоқылары үшін үйреншікті ландшафтылар

Далада кең тараған өсімшік – ши
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жинап келе жатқан  бұлтты қуады. Ылғалды антициклондар ыстық ауа кедергілерінен өте 
алмай Еуропаға жеткенде Дунай маңы мен Волга даласында нөсер жаңбырын төгеді. 
Бірақ, «қыс аязсыз болмайды» дегендей: кей уақыттарда бұлттар ыстық бөгетті жарып 
өтеді де дала кеңістігін жаңбырымен қанықтырады, оның демін тазартады, сол кезде 
«дала көшелерінде» гүлденген жаздың мерекесі басталады.

Жаздыкүн шілде болғанда, 
Көкорай шалғын бәйшешек 
Ұзарып өсіп қонғанда,
Күркіреп жатқан өзенге 

Көшіп ауыл қонғанда
Шұрқырап жаттық жылқының 
Шалғыннан жоны қылтылдап.

(Абай, 1886 ж.)
Ұлы даланың бөлігі – оның шығыс қанаты – алыс шығысқа қарай біздің облысқа 

дейін созылып жатыр. Бұл өлкеде Сары Арқаны екіге бөлген шағын жоталардың осьтік 
сызықтарына қарсы шоқылар үйір-үйір болып қашып тығылған. Таумен бұлақтары, 
өзендері бар жазық арасында; шоқылардың шыңдарында қара май құйылғандай жарта-
стар жылтырайды; шағын жартастарында сарғыш қызыл қыналар қаптап жабысып өскен. 
Су, қайда болса,сонда шырынды, сәнді шалғындар және ағаш-бұталы тоғайлар, қамыстар 
өспей ме. Осы орындарында саңырауқұлақ тәріздес шопанның киіз үйлері шоғырлана 
қонған және осы жерде – саз балшықтан және тастан салынған қыстау –тұрақтары бар. 
Бұл аңғарда жылылық та біркелкі, біртоға өмірмен қатар, әрқашан еркіндіктің адам жа-
нын тебірентер рухы сезіліп тұрады. 

Далалық өлкедегі таулардың тік беткейлі солтүстік жағынан көктемде іш пыстыра-
тын проза кітаптағы түрлі-түсті иллюстрациялар сияқты, көктеректер және ақ 
қайыңдар,мойыл, итмұрындар, қарағандар гүлденген тоғайлармен топырақтары құнарлы, 

Бетегелі белестер
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нәрлі ойпаттар және аңғарлардабау болып өседі. Ұзақ жол трассасы бойында қайда 
қарасаң сол жақта да, оң жақта да жылы желі бар, күмістей көделері және көгілдір жу-
сандары гүлдеген дала сағымда бұлдырап, жылтырап жатыр.Кенеттен ши қоғалары пай-
да болады да бірден көкжиекке қарай қаша жөнеледі.

Бірақ көп ұзамай, жаз басталысымен-ақ–сары қызғалдақтары гүлдеген далада фе-
рулалары сайрғайған дақтар пайда болады. Күз әлі алыс, қыр астында дегендей, бірақ 
дала бірінші болып жирен-сары және сұр бояумен боянуға асығады. Бұл сәттен бастап 
Сарыарқаның кең жазығында дала мол түсетін күн сәулесінен, су тапшылығынан 
жабырқап, шаршайтын мезгілі басталды. Сонда бұлтсыз аспан күмбезі астында іш 
пыстырарлық зерігу үстемдік етеді. Бұлақтардың және жылап аққан өзендер мен 
арналардың сағаларынабалшықшы-тасымалдаушылар, шағын шүрілдектер, ал бұталардың 
арасында – жолақ тағанақтар, қарабасты шақшақтар және бозарған міңгірлектер жан 
кіргізіп тұр –бұның барлығы далалық және шалғынды шымшықтардың әдеттегі үйлесімді 
тіршіліктері. Жартастар тұрған шоқыларда қасқа шақшақ шоқалақтап тынымысыз  ұшып 
жүр. Барлық жерде еріп бара жатқандай сарғайған саз кірпіштен салынған ежелгі 
қорымдардың қирандыларында немесе шопандар тастап кеткен тұрғын үйлерде кәдімгі 
биші шымшықтар кездеседі. Аптап ыстық аспанындағы тыныштықты кей кездері 
бозторғайдың шырылы бұзады, ал жер бетінен жоғары-жоғары қанат қақпай қалықтай 
алатын жирен сұңқар ителгілерұшып жүр.

Сұр даланың үстінен сирек болса да қанаттарын қағуға ерініп шағалаға ұқсайтын 
ителгі қалықтайды. Сары жыртқыш ескі дала домбырасының  сарынындайбіркелкі және 
бір қалыпты ұшады.

Дала көлі



920 Щербаков Б.В.

Бұл жер –дала қырандары мен бүркіттің отаны. Үлкен биіктікте қалықтап ұшқан 
оларды сағаттап бақылап отыруға болады. Жыртқыштар көре алмай сарышұнақ және 
суырларды аңдып жүреді. Жолда қалқымалы қоғалардың бірінен кішігірім түлкішек  – 
қарсақ,жақын тоғайға қарай жалтақтап жүгіретін кездері болады. Жоталарда бағанадай 
состиып тұрған суырлардың ысқырығы  естіледі; жартастардың қуыстарына жақындарп 
келіп қарасаң жалпақбасты дала немесе Стрельцов тышқандарының індерін көруге бола-
ды. Көделі жоталардың етектері мен ойпаттарда көктемде  ерігенқар суы жиналады, 
ұзақ уақыт бойы шөп жап-жасыл боп жатады. Тобылғы мен итмұрын алқабында басқа 
жерлерге қарағанда дала шиқылдағының құс шырылындай дауысы жиі естіледі. Бұл 
шағын кеміргіш аң жаздан бастап –шалаңды мол етіп жинап алады, өйткені ол қыста 
ұйқыға кетпейді. Олар қыстыңұзақ және суық болатынын жақсы біледі.

Игерілмеген, жан адам баспаған сияқты көрінетін орасан үлкен  аумақтарда, кенет-
тен мал отары пайда болады; жасыл және сарғайған жоталар мен олардың етегінде піскен  
дәндей болып көрінеді. Дала – шопандар мекені, ол және поэзия бесігі, жазық дала мен 
кең аспанды, халық батырларының ұрпақтарға үлгі болар ерліктерін жырлаған айтыстар, 
жыраулардың күйлері.

Сондықтан,кең байтақ даласы, сансыз жоталары және төбешіктері, көлдер, өзендері 
және бұлақтары бар адам жеңе алмаған үлкен Сары-Арқа қандай жер?  

Оның кеңістігі онша биік емес Ақшатау, Арқат – Үлкен және Кіші жота мен 
Шыңғыс-Тауды солтүстіктен оңтүстікке қарай кесіп өтеді. Тасты қалашықты еске сала-
тын жартастары бар жоталары аласа. Табиғат тастарға бар қиялын жұмсапты. Ірі таспен, 
бітелген шатқалдардың етектерінде күнқағарлар сияқты мұнаралар өздерінің жартылай 
қираған баспалдақтарымен аспанға ұмтылады. Кейбір ұйінділер дәу бағаналарымен және 
әртүрлі таңғажайып құстарымен және аңдарымен, галереяларымен бұрынғы бекіністердіеске 
салады.

Осындай тау топтарына жататын Арқат Абай мен Шәкәрім дүниеге келген және 
өмір сүрген аудан орталығы Қарауыл мен Жидебай шатқалы маңында орналасқан. Арқат 
атауын дәлме-дәл аудармасы жоқ, дегенмен «Арқа» кейбір түркі халықтарында тау 
дегенді білдіреді.

АРҚАТ ТАУЛАРЫ

Тау тобының Арқат немесе Архат аталуының дәлме-дәл мағынасы жоқ. Арқат та-
улары деген су айырғыш бөлікті «арқасы жазық тау беткейлері» деп жолма-жол түсіндіруге 
болады. Көріп отырғанымыздай, кез келген жағдайда Арқат атауы – таудың бар 
екендігінің көрсеткіші. 

Таулардың геологиялық сәулеті таңқаларлық, шын мәнісінде уақыт өте келекөптеген 
сөрелер мен ашық жерлер пайда болған жартас плиталар хаосы, таңғалдырады. Кейбір 
тұстары саңырауқұлаққа ұқсас немесе мойындары шидей олигофрендердің бастары 
сияқты, бал ара ұялары мен өрнектерге де ұқсайды. Арқат массиві – жартастар, жіңішке 
аңғарлар, көктеректі-қайыңды алқапты жазық дала бас кейіпкерлері болған аяқталмаған 
драманың ерен геоэпизоды сияқты. Бір сөзбен айтқанда, тауда Жаратушының таланты 
ашылып кеткен. Мүсіндер галереясыұлы суретшінің айрықша қиялы аясында жасалған.
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Осы массивтің мысалында табиғат ұлы дала арасында барлық ұрпақтардың ішінен 
шыққан өнер майталмандары үшін басты ұстаз болып қалады. Философтардың бірі 
айтқандай, табиғат рухтан да жоғары екендігін тағы да және тағы бір рет дәлелдеді. 
Жартастарымен тік беткейлер арасындағы тар өтпе жолдар әр жерде шашылып жатқан, 
ия болмаса бірінің үстіне бірін қолмен қойғандай жиналған немесе көлденең пласт болып 
жатқан, ия болмаса бір-біріне оралып, түйіншектелген жартастарға қарап, олардың пайда 
болу себептерін түсіндіре алмайсың. Мелшиген балбал тастар мен обалар оңаша тұрған 
массивтің көкжиегіндегі қиял-ғажайып сызықта өз құпиясын бойына жасырып, жұмбақ 
кейіпте ғарыштық әлемнің жұмбақ даналығының белгісіндей болып тұр. Арқат тауларының 

Арқат тауы

Арқат таулы аралының қалдық жартастары
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өткірұшты шыңдарындағы тәж – жер қойнауынан шыққандай емес, аспаннан жазық 
далаға  түскендей әсер қалдырады.

Тау ішінде, кең де, тар да жазықтың үстімен, үгітіле бастаған жартастардан құралған 
тік құздарда небір ірі тастар адам қиялы жетпес композиция құраған. Бұл тауларға 
көктеректер мен аққайыңдр тоғайы ерекше сән береді. 

Далада атқылаған бұлақтар мен шағын өзендердің маңайында тартымды өмір қайнап 
жатыр. Гранит жартас арасында жартасты тоғайлы жерлермен байланысты жартасты, 
бау-бақшалық сұлы құстар мен ала шұбар және кәдімгі шақшақтар, ала шұбар тас барылдақ 
торғай, ешкіемер, ұлар,далалық және кәдімгі күйкентайлар мекендейді. Батпақты тал 
тоғайлары және небір сұмдық кейіпте қисайған қайыңдар, қияқты балшықты ойпатта шы-
рынды шалғындар бой көтереді. Осындай кең жасыл алқаптарда таулардағы мүлгіген 
тыныштықты бұлбұлдардың, күңкілдеген үлкен балшықшылардың дауысы, сондай-ақ, 
кезбе қара қарға мен түнерген үлкен кептердің үндері бұзады. Тау етегіндегі далада, 
күнмен таласа, айнадай қамысты көлдер, кеше жағалаудағы қамыстар мен қарағанды 
қамтып көрсете, жалтырап жатыр.

Көл маңында жергілікті малшылар жылқысын бағып, шопандар суатқа қойларын 
айдайды. Тізеге дейін келетін судың жағалауларында сұр және ақ құтандардың арық та 
жіңішке сұлбалары көрінеді, тайыз жерлерінде балшықшылар адымдап аттап жүр, үлкен 
шырғалақтар, бізтұмсықтар, шөпшілер де осы жерде. Ашық құрғақ далада су көздеріне 
жақын жерде епті де сұлу тырналар жүр. Тағы мұндажер шарында сирек кездесетін ірі 
тарғақ балшықшылар бар.

Арқат «Сфинксі»
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Дала көліндегі қызылсирақты шалшықшылар

Жаздың ортасынан бастап көлдердің орны тақырға айлана бастайды
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Көл тұзды, қатты тайыздалып барады, сондықтан ақ сордың сақиналары жиі 
кездеседі. Жағалаудан алыс жел өтінде толқындалған су бетінде әртүрлі үйректер 
тербеледі. Құстар мұнда барлық жерде адамға сақтықпен қарайды, жергілікті тұрғындар 
бұлардың мазаларын жиі алатын болған ғой. Жүз метрдей жерге жақындап келсең 
жеткілікті отүйректер үйірімен, сұр үйрек, ақ көзді үйрек және шүрегейлер пыр-пырлапұшып 
шығады да, көлдің үстінен бір-екі рет айналып, алыс бұрышына барып қайта қонады. Не 
болмаса, адамдарға сенбей, көрші көлге қарай ұшып кетеді. Үнемі осылай.

Бірақ кеш түсе, онсыз да адам қиялы жетпес түрлі қорқынышты дию, перілер 

бейнесін көз алдыңа елестетер алып тастар тіпті өзгеше кейіпке түсіп, барлық жағынан 
түрленеді: жансыз мызғымас қалпымен және мүлгіген тыныштығымен үрейлендіреді. 
Және естуге мұндай сағаттарда жартасты тар дәліздердің арасында қысылған тыныштықты 
ешкіемердің біркелкі сыбдырын естудің өзі кейде жақсы екен. Қарлығаш секілді түнгі 
құстар ай жарығы астында кенеттен пайда болып, қалықтап ұшып, күңгірт сайішінде бір 
сәтте жоғалып кетеді.

Тас монстрлар мен ешкіемердің құпияға толы үні жерге тән емес, таныс дүниенің 
бірігуіндей ертегілер әлемін құрады. Семей полигонындағы ядролық қару сынақтарының 
салдарлары өлке табиғатына әсер етті. Шыңнан сырғып түскен жартастардың снықтары 
көзге бірден ілігеді; ғасырлық тақта отырғандай «ұйқыдағы сфинкстің» сынған жерлері 
көрініп тұр; кей жерлерде бастары, шляпалары ұшып кеткен  тек шидей мойындары 
қалған ірі домалақ тастар кездеседі. Бірақ бәрібір «жартасты қалаға» гранитті экзотикалық 
сән беріп тұрған саңырауқұлақтары мен балбалдары, ілініп тұрған балкондары, салбырап 
тұрған ернеулері таң қалдырады. Даланың тап ортасындағы алып аралдың тұрғындары 

Жаздың жылы түндерінде ән салатын ешкіемер балапанымен
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– жел, аптап ыстық, аяз бен жаңбыр сияқты жаратылс күштерінің арқасында қашалып, 
небір түрге еніп, мыңдаған жылдар бойы өлім мен өмірдің қырында тұрды. Егер адам 
қолымен жасалған жер сілкіністеріне шыдаса, енді тағы жүздеген және мыңдаған жыл-
дар бойы тұра беретін де еді, бірақ мүжілген, құлаған жерлері жаңадан салынған 
жарақаттар сияқты. Етекке қарай жылжып түскен сынықтарүстін бұталар басып қалып 
жатыр.

Біздің уақытта ешкімге тыныштық жоқ, тіпті, мызғымас берік құз-жартастарға да... 
Соңғы жылдары ядролық сынақтарда оянған жер бетіне тыныштық ақыры орнады. Енді 
дүрліккен жағалауда шымшықтардың, бозторғайлар мен балшықшылардың, тырналардың 
дауысы қайта естіледі деген үміт бар. Осы кең далаға өткен ғасырда бұл жерден орын 
табылмай, кенеттен барлығы тарылып кеткендіктен, барлық жерде сирек кездесетін 
шақшақтар, дегелектер, бүркіттер, сұңқар, арқарлар, суырлар және басқа да көптеген 
құстар мен аңдар қайта оралса жақсы бола еді. Оларсыз адамның жаны жоқ секілді, ал 
жер-жер емес, дала-дала емес, бәрі де өзіне ұқсамайды.

ТАңҒАЖАйЫП ҚоНЫСТАНУШЫЛАР

Көктеректі және қайыңды тоғайлары көркем көмкерілген жартастар Үлкен және 
Шағын Арқаттың гранитті миассивтерінің аңғарында және көлеңкелі сайларында әр түрлі 
ауруларға шипа болар емдік құрал ретінде пайдаланылатын мумиені шығаратын «фарма-
цевт» деп аталатын баршаға мәлім шағын кеміргіштердің індері көп кездеседі. 

Кеміргіш – шашы қырылған тентектің күлкіңді келтіретін қалқиған құлақтары сияқты 
дөңгелек құлақты, айналаға таңдана қарайтын дөңгеленген көздері бар, сүйкімді жүзді 
шағын тышқандардың бір түрі. Өздері тынымсыз аң, індерін бекітумен әлек болады да 
жүреді:жартастардың жарықтары мен саңылауларында орналасады, жылдан жылға, 
ұрпақтан-ұрпаққа жолында не кездеседі – ұсақ тасты, жануарлар сүйегін және бас 
сүйектерді; бөтелкелердің сынығын, тығындарды – барлығын таси береді. Сондықтан 
олардың індерінде сүйектер және қазір мұнда әлдеқашан жойылып кеткен түрлердің 
сүйектерін де осы жерден табуға болады, археологиялық коллекцияжеткілікті мөлшерде 
жинақталған.Алайда, жалпақбасты тышқандар інін салуға құрылыс материалы ретінде 
ұсақ тастарды пайдаланады. Қыста саңылаулардан жел соғып, аңырап тұрмас үшін және 
олар үшін қауіп төндіретін басқа қорқынышты жыртықштар кіріп кетпес үшін тынбай 
жұмыс істейді. Олар өздерінің боғын смола тәрізді несептерін қосып, араластырып, 
жартастардағы барлық саңылауларын цементтеп, бекітеді. Боқ пен несеппен араласқан 
«винегрет», яғни ұсақ тастар, сүйектер, шөптің сабақтары, құстың қауырсындары,бұталардың 
сынықтары көп жылдан кейін деген жасыл тұздықтың орнына қарағай шайырымен ара-
ласып, хош иістенеді, біз мумие деп атаймыз. Ақыр соңында мумие шайыр сияқты 
күңгірт және жабысқақ болып шығады.

Тышқандардың індері осы тауда барлық жерде дерлік көрінеді. Кеміргіштер мұнда 
өмір сүруі үшін қолайлы жағдай табады. Олардың көршілері – ұзынқұйрықты 
сарышұнақтар, аққұлақ және ақкіс, әр түрлі басқа да тоқалтіс; құстардан – шақшақай, 
алашұбар барылдақ торғай, жартасты сұлы – әрқашан сақ және біреудің әсіресе өздерінің 
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жаулары – түлкілер немесе күзендердің жақындағанын бірден біледі, ал құстар – 
қанатты жыртқыштарды дер кезінде байқайды.

Сұр тышқандар, көбіне кешкі қарақұрым кезде шығатын аңдар. Сондықтан, күндіз 
шымықтар демалатындықтан, оларды аулау оңай, неғұрлым ыңғайлы.

Тиым салынғанына қарамастан, тапқыр дайындағыштардың кейбіреулері жақын 
қалалар мен кенттерден келіп, мумиені қапшықтап алып алып кетеді.

ҰЛЫ ҚҰРЛЫҚТЫң ҰЛЫ ДАЛАСЫ

Сарыарқа – ғажайып өлке, керемет таңғажайып алып құс секілді, солтүстікке қарай 
ұмтылғанда, оң қанаты Ертіс маңының жазығына кіреді. Сары даланытұтастай алғанда, 
Қазақстанның солтүстік, оңтүстік, шығыс және батыс бөліктері қоршап тұр.

Бірқарағанда, дала кеңістігі сусыз сияқты болып көрінеді. Сондықтан, ерте сарғайып 
кететін сияқты. Даланың осы оңтүстік шекарасы шөлейттер және шөлге ауысады. Алғаш 
келгенде жан адамның кездеспейтіндігі және одан кейін көптеген километрді артта 
қалдырған соң, аяқ астынан жасыл шалғын қоршауындағы алмаздай жалтыраған көлдердің 
шыға келуі қатты әсер етеді. Көл әрқашан өзінің жабайы құстарымен аты шыққан. 
Жүздеген шақырымға бұйра жазықтар созылып жатыр. Оларды сансыз шоқылар 
етегіндегі онша биік емес жоталар кесіп өтеді. Осыдан ауыл, шатқалдардың атауында 
«төбе», «тау» сөздерінің жиі кездесетіндігі осы жер кеңістігініңтаулы бедерлі екендігін 
білдіреді.

Дала кеңістігі – Ұлы Азиядағыоның ерекше әшекейі. Кедергі дегенді білмейтін 
жазық,тіпті сондай ұшқыр қиялды еркіне бағындырып төрткүл дүниеге қарай көзге 
көрінбес көлемде созылады. Осы жерге аяқ басқанда ғана, бұл даланың ғаламшардың 
айнымас бөлігі екенін сезінесің. Дала және орман – миллиондаған жылдар бойы өзара 
өмірлік кеңістік үшін бір-бірімен ғасырлық аяусыз күресте болған ежелгі табиғи жаулар. 
Бірақ орман да, дала да бір-бірін қыспайды, олардың бірге бейбіт өмір сүруі өте көрнекі, 
әсіресе Сарыарқаның кең даласында ұзын жолдың бойында, тіпті, ең қуаң бұрыштарында 
және керісінше жерлерінде далалық ландшафтардың экспансиясын байқамағанда оған 
көзің жетеді. Егер басқаша болғанда, ондаған мың жыл, әрине, дала ормандарды 
тықсырып, жерлерін жаулап алар еді, бірақ, бұлай болған жоқ.

Және орман сияқты, қалың шөпті дала – аңшы, жерөңдеуші, мал бағушы Адамның 
тарихи аренаға шығуын қатты сезінді. Климаттың өзгеруіне байланысты шөпті алқаптар 
ежелгі Жерорта теңізі су қабатының астындағы кеңістікті жұтып қойды. Олар қиын кез-
де, осы аумақтарда ежелгі палеоген, немесе «Полтава» кезеңінде жаратылыстану – та-
рихи қызығушылық тудырған флораның иісі аңқып тұрды. Мұнда мәңгі жасыл емендер, 
талшынемендер, подокарпустар, ликвидамбар, лавр, магнолия және басқа да көптеген тас 
көмірден қалған қазына байлықтар өсетін. Мұздану дәуірінен соңғы кезеңде, күн суи 
бастағанда және құрғақ – далалықөсімдіктердің Жерорта теңізі және Орталық Азия, 
Орталық Қазақстан жағалауынан табанды тарала бастағанда – су басуды және тропикалық 
ормандардың гүлденуін бастарынан өткерді. Біздің дәуірде кеңістік құрғата кептірген 
күн мен төрт мезгіл бойы тоқтамай соғатын желдің және жылдың барлық маусымдарында 
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желдің ырқынан шыға алмады. Содан қала, ауылдар шексіз кең «алақан» үстіндегі 
шашылған шыған тамшылардай болып қалды. 

Дала өлкесінің өздерін тарих сүзгісінен өткен, бұрынғы өркениет белгілерін жұтып 
алған; ежелгі халықтардың ірі және шағын шайқастарының куәлері сияқты көрсетеді. 
Жауынгерлік «кентаврлардың» – кейбіреулер солай атап кеткен көшпенді жауынгерлердің 
сансыз қолы мінген ат дүбірін, дала әлі ұмытқан жоқ. Мыңдаған жылдар бойы дала бұл 
жерді мекендеген сансыз киік, қарақұйрық, құландардың табынын өсірді. Үндістан мен 
Қытайға, Русь және Иран арасын жалғаған Ұлы Жібек жолының соқпақтарын шөп ба-
сты. Бұл жолдармен экзотикалық тауарлар, құлдарды сатуға әкеле жатқан керуен – 
мәдениет пен білімді әкелді.

Еш жерде, аспан астындағы даладағыдай әртүрлі халықтардың мәдениеті өшіп, 
қайта жанданған жоқ, қолөнер және өнер өркендеп дамыған кездер болды және ештеңеге 
тең келмес шығыс даналығымен поэзиясы – Ұлы дала тарихи кеңістігіндегі рухани 
мәдениетті дамытуда үлкен рөл ойнады. Бүгін ұлы Сарыарқа өз Колумбысын және Ма-
гелландарын күтеді...

Мыңдаған жылдар бойы Орталық Қазақстанның кең байтақ даласы арқылы, жыл 
құстарының мұхиттар мен теңіздердің жағалауынан оңтүстікке және солтүстікке негізгі 
ұшу жолдары өтеді. Олардың сансыз үйіріәлі күнге дейін транзиттік «станцияларда» – 
дала көлдеріне қонып, әрі қарай жолдарын жалғастырады. Әлемнің ескі және Жаңа 
Жарық бөлігінен ұшып келіп жатқан қаздардың қаңқылдап көлге қонған кездегі адам 
жанын тебірентер сәттерін тек көзбен көру керек. Олардың тарихи маусымдық жер ал-
мастыру кезеңіндегі ұшып келген үйректердің, шағалалардың, балшықшылардың және 
басқа да көптеген құстардың қанаттарының сусылынан құлақ тұнады, көктің беті құстан 
көрінбей қалады. Олардың артынан жыртқыштар: бүркіттер, қырандар, ақсары, қаршыға, 
күйкентайлар ұшып келеді. Сондықтан әр көктемде, әр күзде Сарыарқа аспанында Ұлы 
Дала шүкіршілігін, сәлемін жеткізуге асыққантырналар үйірінің қатты дауыстары көк 
жүзінен естіліп жатады.

Көл жағалай мамырлап қу менен қаз
Жұмыртқа іздеп, жүгіріп балалар мәз
Ұшқыр атпен зулатып тастағанда
Жарқ-жұрқ етіп ілінер көк дауылпаз
Құс қатарлап байлаған қанжығаға 
Қыз бұраңдап, жабысып қылады наз.

(Абай, 1886 ж.).

КИІК – АЛЬМА-МАТЕР

Ежелгі дала – киіктердің тарихи отаны – киік, олар ешқандай басқа континентте 
кездеспейді. Дөңмұрынды, жылдам жүгіретін, иірмүйізді мамонттар мен жүнді 
мүйізтұмсықтардың біздің дәуірге тірі жеткен түрі.Киіктің еркегінің түссізбалауыздан 
құйғандай мүйіздеріне бола көптеп ауланды, сөйтіп саны азайды. Мыңдаған жылдар 
бойы киіктердің сансыз табыны оңтүстіктен солтүстікке және кері қарайұзақ сапарға 
шығатын. Олардың қасқырлар торуылдаған орасан зор үйірі мыңдап аулап алатын 
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көшпенділердің оғынан құтылмайтын. Көктемде ақбөкендер көп күндік өткелдерден 
өтіп, өзінің ежелгі ұрпағын жалғастыру үшін оңтүстік шекараға қарай жүрді; күзде – кері 
қайтқанда тағы браконьерлер мен жыртқыштардың тосқауылдарынан өтулеріне тура 
келеді, тек орасан зор санының арқасында ғана олар бүгінгі күнге жетті.

Мыңдаған жылдар бойы ашкөз, аяу дегенді білмейтін адам қолына қару алғанша 
осылай болды. Нәтижесінде жаңа ғасырдың басында киік тұтасымен қырылып кетуге 
шақ қалды. Дегенмен, революциядан кейінгі жылдары, дәлірек айтсақ, 1919 жылы, ел  
азаматтық соғыс жалыны астында қалғанда В.И. Лениннің реликті жануарларды жаппай 
қорғау туралы жарлығы шықты. Тек осы ғана ақбөкенді құтқарып қалды. 1930-шы жыл-
дардан бастап олардың саны өсіп, мекендейтін ауданы кеңейе бастады. Ал,өткен ғасырдың 
70-ші жылдары басында олардың саны астрономиялық шамаға – екі миллионға жетті 
деуге болады. Бірақ,Кеңес Одағы құлағаннан кейінгі жылдары аңшылар мен браконьер-
лер негізінен мүйіздері үшін қар аз түскен қыстан қорғана алмайтын жануарларды аяма-
стан атып ала берді, бұл оларды түр ретінде жойылып кету шегіне жеткізді. Олардың 
тағдырына республиканың ғалымдары ғана емес, бүкіл әлемдік қоғам алаңдап, дабыл 
қақты.Соңғы жылдары киікті құтқаруға және жаңғыртуға бағытталған жаңа науқан ба-
сталды.

Әр түрлі ғалым-саяхатшылар бұрын атап өткендей, киік – Қазақстанның орталық 
бөліктерінде, Зайсан шұңқыры және Алакөл ойпатының шөлді даласында шағын ғана топ 
болып кездеседі. Енді мұнда бұрындары адам қолынан қырылған жабайы жылқылардың, 
екі өркешті түйелер мен құландардың, жейрандарды, жолбарыстардың мекен еткеніне 
сену қиын,сол сияқты қазіргі уақытта киік Қазақстанның шығысындамүлдем жоқ. 
Аңшылық-саятшылық – керек іс деп қанша айтқанмен, белгілі бір мағынада киіктің 
құрып кетуінің себебі – әсіресе, біздің уақытта аң аулаудың кесірі екендігін көрсететін 
көрнекі сабақ!

КӨШПЕНДІЛЕР ӘНІ – ДАЛА

Сарыарқаның бұйра кең даласы – көшпенділердің ұлы империясы. Еуразия 
орталығында орналасқаналаса шөпті жерді – Жерорта теңізі деп атауға болады.

Шексіз ақ селеулі жусанды аралдары мен көгілдір таулары бар дала көкжиекпен 
астасып жатыр. Дала біркелкі емес, тек солай көрінеді. Ол әртүрлі: көктемде – ала және 
гүлді, жазда – бастары алтын түске боялып, піскен шөптері жасыл; күзде – барлығы 
бірдей сары жәнеқар астында түссіз және жансыз бос. Тек кеңістігі бірдей шексіз, күнге 
қарсы желмен арпалыса жүргенде шаршатып, қажытады; ай сәулесімен күмістей 
жылтыраған, ешқандай жағалау дегенді білмейтін ақ селеулі даласы жұлдыздар ұйықтап 
жатқан кезде де жүре беруге итермелейді. Күн қызарып батқанда және таң бозарып 
атқанда, дала жолға толассыз шақырады да жатады.

Көлеңке басын ұзартып
Алысты көзден жасырып
Күнді уақыт қызартып
Көкжиектен асырса;

(Абай)
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Жауын-шашында ол бәрібір тамаша. Планетада шексіз аспан астында жуынып-шай-
ынып жататын басқа жер жоқ. Киіз үйдей төңкерілген көгілдір аспан астынан ақ мақта 
бұлттар керуені қалқып ұшқан кездегі оның бейнесі естен кетпейді. В. Городинскийше 
айтсақ: 

«Егер Жерге ғарыштың бір жерінен қарасақ, – деп жазады ол кітабында– «Тіріге 
– тірі», ол боялған айналдыратын шар ойыншыққа ұқсайды. Жоғарыда зырылдауық шар 
осінің жанында, полярлық мұздықтардың ақ күмбезі, сәл төмен – тундраның қоңыр 
жолағы, тағы төменде – қара көк орман, содан кейін шалғындардың бозғылт-жасыл 
жолақтары, одан кейін күмісті-сұр дала жолақтары, шөлдің сары жиектері. Қайтадан 
күміс дала, зүбәржатты ормандар,қоңыр тундраның орнына – сапфир мұхиттар және ең 
төменде – Антарктиканыңалмаз шекарасы.

Бірақ әзірге біздің шар тез айналады. Егер ол өз айналуын алмастырса, түрі өзгереді. 
Ақ полярлық күмбезбен бірге әрине, қоңыр, сапфир және жасыл жолақтар да қалады. 
Тұтас күміс түстес жолақ дегеніміз қоғалардың дақтар сияқты көрінген үзінділері болып 
шықты». Әрине, «күміс жолағы» – полюстердіңаязды тынысы мен экватордың аптап 
ыстығынан, теңіздер мен даланың экватордан қашықтығыполярлы температураны 
анықтайды: жазда ауа кейде плюс 50-ге дейін ысиды, қыста – минус 50, және бұл кез-
де қар жамылғысының қалыңдығы 4-5 сантиметр болады.

Климаттық ауытқулар ерекше заңдарға бағынады. Ол жер осінің Күнге қатысты 
айналуы режиссураға бағынған бір сценарий бойынша жүреді; ось тікелей түсетін күн 
сәулесінен ауғанда – біздің ендіктерде температура күрт төмендейді және Азияның 
түкпірінде орналасқан тұрақты жоғарғы қысым орталығында аса ауыр суық ауа жинала-
ды – Сібір антициклоныдеп аталады. Суық ауа массаларының біздің облыстан алыс 

Орда тауының етегіндегі Сарыарқа даласы
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шығыста –ресейдің Тывы ауданында, оның астанасы Қызылда жиналады. Ауа ағымы 
Сібір, Моңғолия және Қытайдың неғұрлым кең алаңында тарала бастайды. Сөйтіп ақыры 
суық ауаның  өте жылы қысымы әрине, төмен Батысқа Атлантикаға қарай жылжиды. Біз 
бұл кезде Шығыс Қазақстан арқылы соғатын әсері тұрақты шығыс желдердің өтінде 
боламыз. Жел үшін ұзындығы сегіз мың километр, жолақтың ені 150-600 шақырым бо-
латын кең байтақ дала Забайкальені Дунаймен, Венгрияға дейін жалғайтын табиғи 
«құбырға» айналады. Мысалы, қала немесе орманды аймақ сияқты ешқандай кедергі 
кездеспеген соң,Жел еркін ойран салады. Қойны–қонышыңа кіріп, қатырып жіберетін 
қысқы желдер даладағы ауа температурасынминус 50 градус төмендетеді.

Осындай ауа райында Сарыарқа буырқанған мұхитты еске түсіреді, аспан мен дала 
кеңістігі арасы мөлдір мұнардай бірігіп кетеді. Жылдың кез-келген уақытында дала 
келбеті өзіне тартады,ежелгі және өзіндік ерекшелігінен тарайтын уақыт еркіне 
бағынбайтындығымен қорқытады.

«Алтын планетаның» жүрегі – Орталық Қазақстандағы Сарыарқа. Мектеп 
қабырғасында география оқулықтары арқылы біз Қазақ ұсақ шоқыларымен таныстық. 
Географиялық картадағы үлкен сары даққа қарап тұрып, бұл жердің қандай болғанын көз 
алдымызға елесете алмасақ та, тауып, айтып беретінбіз. Сол кезде ішінде мұхиттағы 
аралдардағыдай тірлігі қайнаған орман-жунглилері жоқ, олар бізге қызық еместей көрінді. 
Қалай десек те, оның шынайы табиғаты әлі де біздер үшін«terra incognita»болып қала 
береді. «Дала – ол дала...». Ұйқыдағы көзге ілінбейтін оның әдемі бояулары мен көңіл 
күйін суреттеуге сөз табылмас, сірә! Бәрі де солай қалады: оның поэтикалық 
бейнесін,ешқандай қалада, ешқандай теңіздерде жоқ дауыспен, рухпен берілетін жердің 
әнін суреттеуге жететін сөз жоқ.

Жазға жақсы киінер қыз-келіншек,
Жержүзіне өң берер гүл-бәйшешек.
Қырда торғай сайраса, сайда –бұлбұл
Тастағы үнін қосар байғыз,көкек

(«Көктем». Абай 1890 ж.)
Ол – ұлы, қарапайым, әлі де жұмбақ болып қала береді. Батыстан шығысқа қарай 

мың шақырымнан астамға керілген дала оңтүстіктен солтүстікке де солай созылады. 
Барлық жерде – жазықтар, шоқылар, сайлар, аңғарлар және қатпарлар... Таулар да бар, 
ескі, биік емес, құрғақ, тасты... Қамыс кірпіктерінің арасынан жалпақ бетті көл, күн 
сәулесі еркелеткен көкжиекке қарайді. «Бірақ Қырғыз даласының біздің оңтүстік орыс 
даласынан таңқаларлық айырмашылығы мынада, – деп жазды П.П. Семёнов-Тян-
Шаньский, бұл даланы Қырғыздыкі, – деп атады. – Оның көкжиегінде ия домалақ 
күмбезді порфирлі төбешіктерден, ия болмаса гранитті тізбектерден тұратын таулы-тасты 
дөңесті аймақтары жиі бой көтереді. Қырғыз даласы суға тапшы, бірақ таулы-тасты 
аумағында бұлақтар мен су көздері бар, ал иен далада тұзды сулы көлдер кездеседі».

Қиыр шығысынде дала өзінің түр-түсімен және өсімдікті қабатының ою-өрнекті 
жағалауларымен Қалбы тау етегімен және Ертіс жазықтарымен қосылып і, әрі қарай 
Алтайдың етегіне өтеді.

«Арқа»деген сөзді«жайылған кең-байтақ жер» деп түсіндіруге болады, егер сөзбе-
сөз айтса – «жота». Осы сөз мағынасына үңілсек, ежелгі қазақтың «Сары»деген үлкен 
руы осы жерде, Қазақстанның бүкіл бүкіл орталық бөлігінде көшіп-қонып жүрген екен.



931ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

Бұл жағдайда, осы «Сары» руы ма, немесе «сары» түс пе, айту қиын. Барлығы керісінше 
болуы да мүмкін: үлкен сұрғылт-сары даланыңтүсі осы жерді мекен еткен үлкен руға 
берілген де шығар.

Қыпшақ тобының түркі тілдес халықтарында, мысалы, қарақалпақтарда, қырғыздарда, 
«арқа» сөзінің «арқа», «жотасы» (таулар) дегенді білдіретін негізгі мәнінен басқа және 
«солтүстік», «артқы жағы», «тыл»деген де мағынасы бар. Мысалы, Арқа қырғыздары 
– «солтүстік қырғыздар». Бұл атаудың бізге беймәлім де мағыналары бар шығар, бәлкім. 
Бірақ өз өлеңдерінде ұлы Абай сүйіспеншілікпен жазған «тірі өлкеге»оралайық.

Нұрлы аспанға тырысып өскенсің сен
Менмен, кердең, қайғысыз, ер көңілмен!
Жазғытұрым жасырып, жердің бетін 
Жасыл шөппен, бойжеткен егінмен тең.

(«Көктем». Абай 1890 ж.)

Көктемгі дала көңіл толқытарлықтай тамаша. Ол шығыс аруы сияқты – тез бойжетіп, 
бірақ сұлулығы және тартымдылығы ерте солады. Дала жаздың басынан сарғайып кетеді 
және күздің ортасында бояулары жуылып, құрғайды, және сарғайып, айналаны мұңға 
бөлейді. Сол түрмен ол қар астына кетеді.

Қыста апталап дауыл соғып, борандатқанына қарамастан мұнда қар жамылғысы 
қалың емес. Қарды жел тұрақты ұшырып алып кетіп тұрады: жылқы мен қой жылдың 
осы бір «ақ» кезінде тұяқтарымен жер теуіп, жайылымда жайылып, шөп жейді.

Көзіңді қанықтырар даланың кеңдігімен, домалақ, өткір де үшкір шыңдары бар 
шоқылар көшпенді халықтың темпараментінде өз ізін қалтырып, мінезі мен темпераментінің 

Заманауи қыстау (алдыңғы планда кәдімгі тезек отын)
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айнасындай болатын басқа аймақ жоқ. Көшпендінің әні – қарағай қопалары бар ащылау 
жусан иісі аңқыған еркін даланың жалғасындай, қанатты және жүректен шыққан сөздерге 
толы. Сондықтан да далалықтың әні ашық көлдің мұңымен толығып, біресе дауылдатып 
алады немесе қыран құстай көкке самғайды; біресе жерге шүйлігіп келіп, бозторғай шы-
рылдап, шаршағанда шөп үстіне құлайды. Сондықтан, бәлкім, көшпендінің әні көк аспан-
да топтасып көшкен көгілдір бұлттай лирикаға толы. Осы әуендерде тау халықтарына тән 
ауыр ырғақтар жоқ, басқа да жерлердегі адамдардыкіндей көңілді әуен емес. Дала әні, 
құс сияқты жеп-жеңіл, жер тарихы, өзгермейтін дала сияқты созылып жатқан өлкенің 
шетінен бастап, өзімен бірге алысқа самғап, алып кетеді. 

Табиғат – домбыра, қобыз үнімен баға жетпес бостандықты аңсап, сағыныш пен 
ыстық сезімді жырлайды. Сондықтан ақындардың әні әуезді және сағынышқа толы; 
сезімі тайталасқан асқақ және дауылды. Сырлы сазын тыңдап отырып, ән айтып, 
күліпотырмайды, ақын мұңын шағадыжәне жебедей үшкір сөздермен түйреп өтеді, ал 
даланың өзі домбыра шанағында күледі де, жылайды.

Мұнда бәрі бір: көшпендінің сипаты мен темпераменті сияқты қызықсыз шексіз 
жазық даланың кенеттен төбелерге ұласып, бой көтергені, көкжиекте мұнарланып көрінгені, 
таулы жоталармен салмақтанғаны сияқты өзгермелі болса да, сол сағымды қашықтықтың 
арасында бәрібір тек шексіз дала ғана жатады.

ЖоЛДА 

Таңғажайып әлем, дала патшалығының өзіне ғана тән өсімдік жамылғысына 
ботаниктердің өздерінің көзқарастары бөлек. Олардың кейбіреулері оны аяғы аспаннан 
келіп, өсіп тұрған орманды далаға теңейді. Шөптесін өсімдіктердің негізгі бөлігі орналасқан 
жер астындағы тамырлары тереңге кетіп, тарамдалып жатады. Мысал үшін – шалғынды 
өсімдіктер: олардың жердегі бөлігі мен тамыр жүйесінің ара салмағы1:10 немесе 1:15 
ретінде көрініс табады. Қуаң далада, ылғалды үлкен тереңдіктен сорып алуға тура 
келетіндіктен ол көрсеткіш шамамен 1:40 немесе тіпті 1:50 -ге жетеді. 

Бұл тек өзіне ғана тән ерекше өсімдіктері мен жануарлар дүниесі бар географиялық 
облыс. Ол бір-бірінен айырмашылығы бар екі жақсы бөлшектен – Азов-Қара теңізі және 
Қазақстаннан тұрады.

Даланың жануарлар дүниесіне келсек, орман немесе тауларды мекендеушілерге 
қарағанда, мұнда құстар мен аңдар көбінесе үйірлесіп өмір сүреді. Бұл көптеген дала 
климаты, тамақ іздестіру, жыртқыштардан қорғану және басқа да қиындықтарды сәтті 
шешуге көмектеседі.

Мұнда барлық жерде – сұлулық және жайлылық, сонымен қатар тек осындай 
кеңістікке тән біркелкілік те қасыңнан табылады. Және тек солтүстік етектегі шоқыларда 
немесе жұмсақ төбешіктерде, кең ойпаттарда көктеректердің, долана, мойыл және осы 
жерде ғана өсетін бұталар араласқан ақ қайыңдардың қоғалары топтасып кездеседі. 
Көктемде ғана су жиналатын жерлерде қоғалар оқта-текте кездеседі, кейде тіпті тек 
бұталардың жекелеген топтары ғана тұрады. Бұл өзі – ғажайып өсімдік. Ол туралы 
кейінірек айтамыз. Даланың орманды аралдары «бағаналы дала»деп аталады. Шоқ 
ағаштар ландшафттар сән бере отырып, олардың лирикалық бейнесін айқындайды. 
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Орманды алқапқа кірсең, бұлақ сыбдырлап ағып жатады, шағын батпақ, инеліктер ыр-
шып, әртүрлі шымшықтар айнала  ұшып жүреді. Салқын көлеңкеде демалып жатып, 
орман кептерінің гуілін естисің – тағыда сағымды көкжиегі мұнарланған дала сан қырлы 
– жарық, тасты, қиыршықты, ақ селеулі, жусанды және бетегелі болып кете береді.

Әсіресе, даланың хош иісі сәуір және мамыр айларындааңқиды. Осындай уақытта 
ол әртүрлі шөп өсетін көк шалғыннан кем түспейді: шоқыларда ұйқышөп, иксиолирион-
дар, айылқияқтар, аносма, ешкісақал, ұлпагүл, рауғаш, әрем, бөденешөп гүлдейді. Сап-
сары болып тұтасқан алаңқайда сібір шытыршөбі гүл жарған. Сөзсіз тамаша көрінеді, 
бірақ көп жағдайда жағымды иісті емес. Міне,белгілі ғалым-зоолог Н.А. Бобринский 
даланы былайсипаттайды: «Даладағы ең тамаша уақыт – көктем. Бүкіл табиғатты 
мүлгіген тыныштыққа бөлейтін қысқы суық пен желден соң күн жылиды. Қар тез еріп 
кетеді, ылғалғабай дала гүлзарға айналады. Далада бұл уақытта сансыз жуатамырлас 
өсімдіктер немесе кейбірінде осындай қоректік заттардың бай қоры бар етті, шырынды 
тамырлар пайда болады. Қою қызыл көкнәр, күлгін және сары түсті гүлдері бар бәкене 
бойлы айылқияқтармен кезектесіп орналасқан жуаның әртүрлі түрлері, әрбір қадам сайын 
және ақ,ашық күлгін түсті желайдармен, көптеген қояноттармен, бұрқыраған шегіргүлмен, 
жартылай мөлдір жабайы қояншөптің қара-жасыл бұталарымен араласып кетеді. 
Өсімдіктер әлемі қысқа мерзім ішінде бәрін алып қалуға үлгеру үшін жанталасып, тез 
дамиды, ыстық жазғы күн айналаны кептіріп, күйдіріп жібергенше өзінің өмірлік циклін 
толық өтіп қалуға тырысады. Дала өсімдіктерінің барлығының дерлік әсіресе, пияздың 
ерекше жерасты қоректік заттар жиналатын тамыр сабақтары, түйнектері болғандықтан 
ғана жылдам өсіп-дами алады».

Құрғақ даладағы алуан шөпті алаңның гүлдеуімен ерекшеленетін көктемнің қарқыны 
тез аяқталады, бір-екі апта – шөптер пісіп-жетіліп, алтын түске боянады. Маусым айын-
да бірінші болып ақ сасыр сарғаяды, қызғалдақ ағарып шашылып қалады; біраз уақыт ақ 
селеудің сұлтандары ағарып көз тартып біраз тұрады.

Маусым айының ортасынан бастап, қуарған жер тас сияқты қатаяды, дала 
аренасынқұрғақшылыққа өте жақсы бейімделген – жусан, қазтабандар, қалампыр, кер-
мек, бетеге, ақселеу басып, аңқыған иістермен өсіп  шығады. Осы кезде пиязшық 
өсімдіктерсұрғылттанған сабақтарында құрғап кепкен, сондықтан жел соққанда қытырлап 
тұратын тұқым қораптарын қалдырып, жоғалады. Бірақ тасшөп, рауғаш, жебіршөп, 
гүлрайхан және жусандардың хош иістері күшейіп, бүкіл далада ақселеудің жібектей 
сұлтандары желбірейді

Жаздыгүн шілде болғанда, 
Көкорай шалғын бәйшешек
Ұзарып өсіп толғанда; 
Күркіреп жатқан өзенге,
Көшіп ауыл қонғанда;
Шұрқырап жатқан жылқының
Шалғыннан жоны қылтылдап
Ат-айғырлар, биелер
Бүйірі шығып, ыңқылдап,
Суда тұрып шыбындап,
Құйрығымен шылпылдап,
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Арасында құлын-тай
Айнала шауып бұлтылдап. 
«Жаз». Абай
«Гүлдеген кезінде ақселеулі дала 

ертегідегідей болады: шоқыдағы тасты 
жартастаркөз тоймайтын осы шөптен көйлек 
киеді. Күмістей тастар оларды көгілдір жу-
санды дақтың арасынан бөліп көрсетеді, 
тау етегінің кей жерлерінде төсемелі арша-
лар жап-жасыл болып тұр».

Таңнан таңға дейін қанатты «ақындар» 
– шымшықтар даланың даңқын  әспеттеп 
жырлайды да жатады. Оған шегірткілердің 
және шиландардың үздіксіз шырылы 
қосылады. Тік жағалаулы өзендер арнасы 
бойымен балшықшы – тасымалдаушылар, 
шағын балшықшылар өзара тіл қатысады. 
Олардың ұяң да сағынышқа толы дауыста-
ры жалғыздық сезімді одан әрмен 
күшейтеді. Қамысты қоға мен талды көл 
қоғаларына жасырынған сұр қаз бен 
тырналардың өзара күңкілі, қасқалдақтың 
мұңды күрсінісіестіліп қалады. Жағалаудағы 
қамыс арасында адамнан үріккен сары 
қаратамақ торғай ұзын құйрығын 
селтеңдетіп, тынымсыз дауыс шығарады. 
Қоға ішінен оқта-текте бірде жасырынып, 
бірде кері сүңгіп, басын шығарып қамыстық 
сұлы жүзіп жүреді. Кең аңғарларда далалық 
ақ баттауық, ши мен бұталардыңаралдарында 
кәдімгі және түркістандық жыланторғай, 
қарабасты безеубас; жартастармен үйінді-
лерде – тас шымшықтар және бишілер, 
шұбар тас барылдауық торғай жалпы да-
был белгісін беріп, табиғат шуына өз 
үлестерін қосады. Жалғыз шошайған ма-
зардан ала қанаттарын жайып, ұлар ұшып 
шығады. Ал сағаның жағалауында 
боқшыбынның сансыз үйірі өзіне тән 
ақырын үнмен гуілдейді.Жағалаудағы 
көптеген тесіктерден барлығына жақсы та-

ныс далалық торғайлар, қараторғайлар жылтыңдап қарайды және бір-бірінен айнымайтын 
үнмен,жебе сияқты ұшқан кездегі бейнесімен ерекшеленетін алтын түстес аражегіштерді 
аспан астынан көресің. Олардың тікенекті жұлдыздай сұлбасы көз шағылыстырғыш дала 

Ащысу дала өзені

Көктікен

Сарыарқаның таулы ландшафтысы
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жарығында біресе көрініп, біресе байқалмай қалады. Оқта-текте тату шоңайнақ немесе 
тау шекілдегі ұшып шығады; лимон және отты сұлы мен Бьюкенен сұлысы да өз 
сөзінәнімен жеткізіп қалғысы келеді. Өзен маңындағы көлеңкелі тоғайларда,қоғалар және 
алқапта орман мекендеушілері – қоңырбасты шөжеторғайлар, мысықторғайлар, үлкен 
орман кептері және тіпті құрлар оқта-текте болса да, өздерінің бар екенін жариялап 
қояды. Осындай шатқалдарда  жалпы орманға тән – құрлар, ал аңдардан қоңыр аю, 
бұлан, еліктердің кезінде кездескенін әдебиет көздерінен оқып білдік. Тоғайлар шетінде, 
байқамасаң суға жақын жерлерде сұр шілді, бөдене немесе жалғыз-шәукілдекті үркітіп 
жібересің.

Біркелкі даладағы көптеген шақырымдарда кенеттен кей жерлерде шағын 
жоталардың үстінде мазарлар, шопанның тастап кеткен тұрағы немесе киіз үйі жылт 
етіп көрініп қалады. Алдыңнан иттер жүгіріп шығады, ізінше тұрғын үйдің есігінен иесі 
көрінеді. Үйге шақырады, шелпекпен, бауырсақ, қаймақ, ірімшікпен шәй береді. Әр 
жерде де биші шымшық қарсы алады да, шығарып салады. Бұрын кішкентай шымшықтар 
саяхатшылар керуендері мен  салт аттылардың тұрақты серіктері болған. Сол үшін 
оларды шақшақ-серік деп атаған: біреуді көрген бойда шымшық қарсы ұшып шығып, 
біресе қонып, біресе ұшып, өз аумағынан шығып кеткенше, қонақтың соңынан қалмайды. 
Бұдан әрі жолаушыны басқалары күтіп алады, сөйтіп ұзақ жолда оны қолдан қолға 
өткізіп отырады. Биіктеу төбешіктерде қазақтардың ескі қорымдары секілді шошайып 
ақсары-көксары қорғаншылар демалып отырған секілді болады, бірақ кезекті құрбаны– 
орта және шағын кеміргіштер және жыландарды қалт жібермей аңдиды. Әсіресе, қазақ 
даласының кәнігі тұрғыны қара бозторғайды кездестіру өте әсерлі. Бозторғайдың еркегі 
–қап-қара, қараторғайға әсіресе шағылысу кезінде қараған әдемі: қанатын кеңінен жай-
ып, жиі-жиі қағып,шықылдап келіп арқаңнан келіп түйеді. Ұрғашылары – онша 
байқалмайтын сұр түсті, жирен және сұр дала кеңістіктігіне бейімделген.

Жазғы аптапта шымшықтар мен бозторғайлар, өте биікте қалықтап ұшқан 
қырандар– күйкентайлар ғана әбден буланған аспанға жан бітіреді. Оқта-текте төмендеу 

Боз жылан Қара безеубас
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жермен – далалық немесе шалғынды шағала ұшады. Бұлтқа көз тіге отырып, шеңбер 
түзе дала бүркіттері үлкен биіктікте қалықтайды. Бірақ,адам жоқ дала кеңістігінде 
құртауықты әрдайым көруге болады. Алайда, өкінішке қарай, бұл заманда: дала алып-
тары сирек кездеседі. Алып кеңістікте оны адам құртып болды.

Бәкене бойлыбұталарда, тыныштықты кейдесыңғырлаған таза ысқырық бұзады. 
Қатты дауысты құс даладан төнген қауіп туралы хабар беретіндей. Бірақ әрбір далалық 
немесе зоолог өзіндік ысқырықты шағын және сүйкімді ақ – дала шақылдағы шығаратынын 
біледі.

Төбешіктердің тасты етегінде көкжиектің бойымен таусылмас керуендей жоталарға 
кірігіп кететін жерде баяғыда арқарлар болған. Осы бір керемет жануар да сирек кездесетін 
болды, қорғалатын түрге айналды. Ақ, сұр  қояндар кездеседі. Мұнда, біздің дала 
суреттемелерінің өте оңайлатылған схемасында ұсынылған барлық басты кейіпкерлер 
бәлкім, тек осылар ғана сияқты.

Даладағы кездесулер. «Менің атым Алмат, алма ал, осындай болып өсесің...»
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Сары-Арқа кең байтақ! Ол – жазық дала, ол – шоқылы тау өлкесі, ол – жартылай 
шөлейтті дала. Бір сөзбен айтқанда, әлі адам жеңе алмаған арақашықтық. Көз жетпес 
кең алқап баяғы бірінші жаратылғандай күйде әлі толық кеудемен тыныс алып жатыр, 
көшпелі малшылар ғасырлар бойы мекен етсе де тың күйінде сақталып қалды.

«Күзде ақселеулі дала – деп жазады С.Т. Аксаков, – мүлдем өзгеріп кетеді, 
өзінің ешкімге ұқсамайтын таңғажайып түріне енеді: ұзын болып өсіп, жалбыраған 
ақ селеудің ұлпалары желмен бірге желбірегенде дала толқын сияқты тербеліп жа-
тады. Бірақ,дала үстінде ойнақ салып, үстемдік жүргізетін қатты жел, сарғайған 
тамыры әлсіз ақселеуді оңға және солға жерге алып ұрады, сабалап-сабалап, қайта 
желбіретеді. Сол кезде дала бір жаққа қарай толқып ағып жатқандай әсер береді, 
бірақ, су сияқты емес, қарап отырсаң біркелкі осы әрекетімен жалықтырып жібереді, 
көзіңді шаршатады.

Ақыр соңында қыс түседі. Қар жер бетін жабады. Көбік қардың беті ізге то-
лады. Қасқырдың, түлкінің, қояндардың және ақкіс, күзен, тышқандар сияқты ұсақ 
басқа да аңдардың іздері сайрап жатады».

ТАУ ДАЛАСЫ 

Сары-Арқаның шығысында – миллиондаған жыл тұра-тұра, аяусыз уақыт сынағынан 
дертке шалдығып, зақымданған тау жоталары Ақшатау, Үлкен және Кіші Арқаттар және 
Шыңғыс-Тау әбден үгітіліп, құлап бітуге айналды. Ұзақ өмірі ішінде олардың шой тас 
және жартастары өздерінше бір фантастикалық келбетке енді,алыстан қарағанда құлап, 
қирап жатқан ғимаратқа ұқсайды.

Таулар алыстан әрқашан қарауытып көрінеді де мұңға батып тұрған сияқты болады. 
Жақындай келе, оларға келбеті жарқырай көрінеді: белгісіз ежелгі өркениеттің қирап 
жатқан белгісіндей болып сұлбасы мен профильдері айқын байқалады; таудың ұштарынан 
және етегіндегі«готикалық мұнаралар мен ғибадатханалардың алып сатылары», 
«күмбездері және үшкір ұштары», «қабырғасының фрагменттері», «маңдайшасы» және 

Жартастар елесі Жолда
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Арқат тауының гранит топтамасы
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басқа да архитектуралық бөлшектері құз ұшында қатып тұрған күзетшілердің таң қаларлық 
сұсты бейнесіне ұқсайды.

Таулы жерлердің тығыз сайларында – сол баяғы даладағыдай ағаштар мен 
бұталардың тоғайлары, сол шөптер, тек кей жерлерде оларбиіктеу, кей жерде аласа, кей 
жерде қалың немесе сирек. Бірақ күн астында жартастар қызып тұр, тығыз саңылауларда, 
сайларда шөптер, бұталар тығыз өсіп кеткен, өзінше бір басқа керемет әлем құрады. 
Мұнда әдеттегідей қасқыр мен түлкінің індері кездеседі. Арқар, еліктердің үйірін сирек 
болса да кездестіруге болады; сұр тышқандар, Стрельцов тышқаны сияқты кеміргіштер 
және тау өзендері мен осы тоғайларда жүретін алуан түрлі құстар ашық даладағыдан гөрі 
көбірек.

Ежелгі уақыттан бері таудағы жоғарғы шабындықтарға, жайылымдарға – жайлауға 
–қазақтар мал айдап барған, сондықтан бұлақтар мен олардыңбойындағы шопандардың 
киіз үйлері және олардың жартылай қираған қыстаулары жиі кездеседі.

КҮН ТАБЫНУШЫСЫ

Тобылғы немесе тамариксті бұта деуге де, ағаш деуге де болады, биіктігі әдетте, 
төрт метрден аспайды. Еуропа, Азия, Африкада кеңінен таралған. Және барлық жерде 
шөл және шөлейтті, сортаңды жағалауы мен көлдер таза сорлардың бойында өседі.
Бәлкім, оның ғылыми атауы қазақтың «тамыр» деген сөзінен шыққан болар.

Күн көзіне қатты қызған жартастардың кей жерлерін тегіс қына басқан
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Шөл немесе далалық жерде, бірақ көбінесе өзендердің жағалауында өсе келе ескі 
ағаштар үлкен тоғайға айналады. Ұзын қылыш сияқты тамырларымен тырмысып, жабы-
сып жүріп, олардың оншақты метрлік құм барқындарын толық жапқанын көзімізбен 
көрдік. Жылдың кез келген уақытында өсімдік әдемі: ескі оқпандары – қара-қоңыр, 
жас бұтақтары – қара-қызғылт немесе қызыл, біржылдық өскіндері – жасыл болып 
келеді. Тобылғының басқа да шөл дала ағаштары сияқты ауыр да берік бұтақтарынан 
қазақтар, өзбектер мен қарақалпақтар баяғыда қамшыға сап жасаған. Аңшылар салмағының 
ауырлығына қарай одан таяқтар жасап, қырғауылдарды аулаған кезде лақтыратын. Темір 
таяқ ұшып көтеріле берген құсқа тисе, бірден сұлататын. Ағаштың қалың қабаты сәндік 
қолөнер бұйымдарын жасауға пайдаланылған.

Жапырақтары – қара-жасыл инедей болған соң, тобылғы әдемі ақ жабындысы бар 
қылқан жапырақтыға ұқсайды. Тобылғы гүлдеген кезде керемет әдемі. Жапырақтары 
жасыл өскіннің рөлін ойнайды. Өте ұсақ қызғылт немесе жұпаргүл, тіпті алқызыл гүлдері 
бұтақ шетінде үлкен күлгін шарға жинақталады. Күн шыққанда немесе батқандағы 
олардың көрінісі ұмтылмастай болып есте қалады. Әсіресе жел тұрғандағы бұталарға 
қараудан ерекше ләззат аласың: жас бұталары желмен бірге жерге қарай иілген кезде, 
алыстан оларды күлгін орамалмен қол бұлғап тұрғанадамдай қабылдайсың. Күлтешелердегі 
сансыз ұсақ гүлдері үшін оларды ұсақ моншақ гүл деп, сондай-ақ,өмір сүру қабілеті мен 
құмдағы, тастардың арасында жылдам тамырланып өсетіндігі үшін – өлмесгүл деп 
атаған. Бір жазда бірнеше рет гүлдейді. Нағыз азияттық сипаттағы өсімдік  деуге бола-
ды: қатты аптап ыстық пен 50 градус аязға жақсы шыдайды. 

Жоғары сәндік өсімдік ретінде тамарискіні әрине, қалалар мен ауылдарды 

көгалдандыруға пайдаланса керемет болар еді, бірақ әзірге, өкінішке орай, ол жерден 
оған орын табылмай тұр.

Өсімдік – топырақ бетіне жер асты суларының жақын жатқанын көрсететін тамаша 
индикатор.

Көктемгі және күзгі жыңғыл
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Сексеуілмен біргеол жартылай шөлейтті жерлерде өзінше топ құрады. Шөл мен 
шөлейттегі климат жағдайында, су жоқ жерде де оның тамырының жиырма және одан 
да көп метр тереңге кете беретіндігімен таң қалдырады. Міне,осы жерде «тамыр»деген 
сөздің мағынасын терңірек түсінесің. 

Егер су он метр тереңдікте жатса да, тамариск бәрібір оны біледі және мұнда су бар 
деп көрсетеді. Сондықтан өсімдіктердіңатауы халық білімін және оның маңызды 
ерекшеліктерін толық ақтайды.

Біздің тобылғы Зайсан шұңқырында, Қара Ертіс, Алакөл қазандығында және 
Сарыарқаны кесіп өтетін даладағы жол бойында кездеседі.

ЖЕЛДІ ДАЛА

Шығыс Қазақстан облысы тұрғындары жақсы біледі, ең үлкен желді күндердің 
саныжағынан біздің облыстағы – Жаңғыз-Төбе ауданы бірінші орында. Жел –өлкедегі 
өзгермейтін құбылыс. Жазда олар күзбен көктемдегі сияқты тұрақты және қатты соғады. 
Алайда, бұны қыстағы боранды ұйытқып соққанда даланы ақ түтекке айналдыратын 
қарлы желмен салыстыруға келмейді. Бұл уақытта дала сондай ызғарлы болып көрінеді, 
ал қойны-қонышыңа кіріп үрлейтін желден ешқайда тығылу мүмкін емес. Олар барлық 
жағыңнан айнала соғады. Аласа төбешіктер арасында оларға ешқандай кедергі жоқ, ауыл 
маңы мен жол бойында ешқандай ағаш 
отырғызылмаған: қайда болмасын барлық 
жерде жел өктемдік құрады. Әсіресе,қар 
жауған соң далада қалу қорқынышты, 
төбешіктер және жазық далада жиналған 
қарды жел алып ұрып, өзімен бірге осы «ақ 
шаңдай» ақ түтекті ала жүгіреді. Үйіріліп 
соққан желдің әсерінен қар дала бетіне 
таңқаларлықтай өрнекті суреттерін қалдырады. Боранмен бірге соққан жел тіпті сұмдық. 
Боран – дала апаты, соққанда айналада тірі жанға орын табылмайды, өте қорқынышты. 
Көкжиек желісі деп белгілейтін тұста аппақ шымылдықтай тұтасыптұрғанда,одан әрі жер 
жоқ. Осы жерден бітетін шығар деп ойлайсың. Жел – төменнен бұрқасындатып соғады, 
және сонымен қатар, мұнда жиі-жиі соғатындықтан, мұндағыағаштардың оқпандары жел 
жағынан – шығыстан екі метрге дейін биіктікте беткі қабатынан айырылған, сидиып 
тұрады. Ағаштарды біреулер сүргілеп, қабығын аршып қойған секілді, болмаса біреу 
тісімен аршып, мүжіген сияқты, уақыт өте қаңқасы бақытсыз кейіпте ағараңдап тұрады. 
Бірақ,жерден екі метр биіктікте оның қабығы сап-сау, соған қарап-ақ әлбетте, бұл желдің 
күші тек жер бетіндегі жолаққа ғана жететінін көру қиын емес.

Жел соққан күндері мұнда барлық тіршілік тоқтайды, барлығы жартасқа, індеріне 
тығылады. Тек оқта-текте қара бозторғайлардың үйірі кенеттен ұшып шығып, сол сәтте 
ұйытқыған бораннан қорғану үшін кішкене төбешікке қонады, әйтпесе, жел оларды әрі 
қарай ұшырып алып кетеді. Сол уақытта бозторғайлардың шағын тобына қарсы осы 
даланың суық желді ауа райына қарамастан қыстап қалуға ұйғарған күйкентай ұшып 
шығады.

Сіз білеСіз бе:
Облыстағы желден көз ашпайтын, 
жыл он екі айдың көп күні желсіз 
өтпейтін мекен – Жаңғыз-төбе 
кенті.
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ӨТКЕН ШАҚТАН ЭПИЗоД

Қазақстан жерінің әр бұрышы, егер өткеніне көз салсаң, өз басынан өткен барлық 
жәйтті айтып берер еді. Бірақ уақыт және жер тарих айналымында – адал,айрылмас дос, 
адамдардың ұрпақтарының ажырамас бөлігі. Әрқашан есте сақтап, айтып жүретін нәрсе 
көп. Сондықтан осы жердегі барлық ұрпақ өз ата-бабаларын, батырларынқұрметтейді. 
Ең алдымен бұл қазақ даласына қатысты, ондағы шетелдік басқыншыларға қарсы азаттық 
соғыс естен кетпейді. Және әрбір соғыс, мейлі ол ұлы немесе кіші болсын, халық 
тағдырындағы тарихи кезең болып табылады.

Мұнда,осы бір қазақтың қасиетті жерінде, көптеген ғасырлар соғыссыз өткен жоқ. 
Шағын Аягөз елді мекенінің маңында, еш кедергі дегенді білмейтін жел ұйытқып, 
ақселеулі даланы толқындатады, аздаған төмпешіктері бар шексіз даладан салт аттыны 
немесе киіз үйді кездестіру – үлкен оқиға болып саналады, дала көшпенділерге тар 
болған; әскери қақтығыстар жиі болып тұрған, осы жерді басып аламын деп, әйелдерін 
күң, балаларын малай қыламыз, малдарын тайдап кетеміз деп, сырттан жаулар жиі ша-
уып тұрған. 

1717-ші жылы Еңірекей даласында қазақтар жоңғарлар мен қалмақтарға қарсы 
тұрып, «Аягөз шайқасы»деп аталатын қан төгісте ата-баба аманаты – туған жерді сақтап 
қалған. Кейінірек, 1757 жылы, Абылай хан бастаған қол жеңіске жетіп, Қытаймен, 
қалмақтармен бітімге келіп, «Қандыжан, немесе Мамыр келісімі» деген атпен тарихта 
қалған келісімге қол қойылды. Осылайша,одан әрі қантөгісті болдырмай, тоқтатты. Осы 
уақыттан бастап көп жапа шеккен қазақ даласына бейбіт уақыт орнады. Енді даланың 
кең жазықтарына көз сала отырып, өткеннің іздерін көргің келеді, бірақ дала керемет 
үлкен, ал оның жады тым қысқа.

ЖАй ҒАНА ТАңҚАЛАРЛЫҚ! 

Жолсыз кең далада жолаушыға өз бағытынан айрылып, адасып кету деген оп-оңай. 
Алайда, мыңдаған жылдар бойы көшіп-қонып, үйренген халыққа көзге көрінбес белгілерге 
қарап, маусымның әр кезеңінде,әртүрлі ауа-райында, күннің әр сәтінде біркелкі далада 
өз руының немесе көрші рудың бір ауылы мен екіншісіне жету үшін 4-5 күн жүретін 
уақытта өз ошағына, өз ауылына барар жолды табудеген түк емес. Өмір сүру салты 
мүлдем бірдей ландшафт арасынан өзіне керекті жолды табу – көшпенді қазақта кез 
келген жерде, тәуліктің кез келген мерзімінде, ауа-райының қандай болғандығына 
қарамастан бағытты анықтай білетін керемет қасиет қалыптастырды. Және ешқандай 
ерекше белгілері жоқ деген сайын даланың өзінен, дала баласы адаспайды.

Олардың ежелден қалыптасқан бұл қабілеті өткен ғасырдағы саяхатшыларды таң-
тамаша қалдырды. Қазақтардың бұл таңқаларлық қасиеті туралы өз өмірінің көптеген 
жылдарын осы жерді зерттеуге арнаған орыс саяхатшы-табиғат зерттеушісі П.А. Чихачёв 
ХІХ ғасырда былай жазды: «Қазақтарға тән қасиеттердің ішінде, – деп жазды ол, – 
есту, көру және есте сақтау жады әсіресе көзбен көргенде ұмытпау сияқты қасиеттері 
жақсы дамыған». Осы қасиеттерімен басқа көшпенді халықтардың барлығы дерлік 
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ерекшеленетінін ескерейік. Көптеген түркі тілдес халықтардың дәстүрі мен өмір салтын 
жақсы біле тұра Пётр Александрович бұдан әрібылай дейді: «Бірақ қазақтардан басқа 
халықтардың қайсысында шексіз даланың осы қабілеттерді ерекше дамытқанын білмеймін, 
есімде жоқ. Қазақтарды бақылап, қарағандардың барлығы олардың бұл қабілеттеріне 
таң-тамаша болады».

Бұл ерекшелікті Арал, Каспий бассейнінде тұрған халықтың дәстүрлері мен мәдениетін 
жақсы білетін, Императордің бас штабының жоғары білімді подполковнигі Иванин де 
атап өтті. Бір экспедиция кезінде қызық жәйтті байқайды: «Көзі көрмейтін, мүлдем 
соқыр кәрі қазақ, – деп жазды ол, – казактардың отрядына жолсерік болды. Ол от-
рядты 200-ден астам шақырымға созылған даладан аман-есен алып өтті. Анда-санда 
казактарға төбешіктердің формасын, түрін, көлмен қорғанның қалай орналасқанын, өзеннің 
қай бағытқа ағып жатқанын сипаттап беруді сұрайды. Кейде ол жинаған шөптерді 
мұрнына апарып, иіскеп, желдің бағытын аңдап тұрады, ия болмаса, қалай қарай соғып 
тұрғанын егжей-тегжейлі сұрайтын». Және қызығы, соқыр жолсерік өз рөлінкеремет 
атқарып шықты. Иванин осы соқыр жолсеріктен басқа тығылған адамды бір километр 
жерден біліп қоятын бірнеше қазақтарды біледі екен. Көкжиектен нүкте сияқты қарайып 
көрінсе болды, оның адам екендігін ажырату қиын болса да, өз жерлесін бөгде 
шетелдіктеноп-оңай айыра білетін.

ҚИЯЛ-ҒАЖАйЫП оҚИҒА

«Қазақ» деген сөздің шығу тарихына байланысты бірнеше романтикалық әңгімелер, 
жыр, аңыздар бар. Міне, бұл олардың бірінде: «Далада қолбасшы Қолшы-Қадыр ауы-
рып, құдайдан тез өлім жіберуін жалбарынып сұрап жатады екен. Бірақ тәңірінің оған оң 
назары түсіп: аспаннан жақсылықтың жаршысы,  періштелердің рухы, ақ қаздар бейнесінде 
түседі; Қаз-Ақ; қаздың аналығы суға ұшып барып, батырдың аузынан тамызады, сөйтіп, 
онымен бірге тұрып қалады. Сол жұптантараған ұрпақ қазақ деп аталған екен. Қазақтарды 
қырғыз деп атау бастапқыда қайдан шыққаны мүлдем белгісіз және бұл сөзді негізінен 
орыстардан ғана естуге болады».

ҚоБЫЗ ЖӘНЕ СЫБЫЗҒЫ

Осы аумақта музыкалық шығармашылықтың пайда болуы туралы сұраққа жауап алу 
үшін, әрине, мұнда тұратын халық – қазақтың музыкалық мәдениетінің дәстүрімен 
түбегейлі танысудан бастау керек. Бірінші орынға халықтық музыкалық аспаптар: сыбызғы, 
қобыз, домбыра шығады. Көршілес түркі халықтарының құралдарымен тығыз байланы-
сты, бірақ тек оларды жасау әдістерінің  қарапайымдылығымен ерекшеленеді.

Сыбызғы – сырнай, қол жетімді шатырлық өсімдіктердің сабағынан жасалатынжәне 
ең көп таралған, қарапайыммузыкалық аспап. Дыбыстарыжел соққанда ысқырып және 
сызылып шығатын қамыстың үні сияқты, флейтаны еске салады. Сыбызғыда ойнап 
отырған дала көшпендісін салған 2сурет өткен ғасырдың басында жазылған Густав 
Зеленскийдің «Қырғыз»поэмасында кездеседі. 1885 жылғы ескі құралдың ерешеліктері 
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былай сипатталады: «Қазақ халқының флейта сияқты музыкалық аспабы терімен тартылған 
екі ағаштанжасалған, ал жоғарыдан қойдың емес, ешкінің ішегі тартылған. Түтіктің төменгі 
жағы жіңішкеріп кетеді, ең соңында үш тесік клапан бар». 1780-1785 жылдары қазақ 
жұртына көп барған капитан И. Андреев те сыбызғыға назар аударды: «Қобыздан басқа 
сыбызғы деген жуан смолалы ағаштан жасалған аспап, жуан жіппен шандып байланған 
бірнеше тесіктері бар, сол тесіктер арқылы небір әуендерді ойнағанда, көздеріне көрінгеннің 
бәрін әнге қосады».

Жас шопанның даладағы бұлақ басына тоқтап, түтікті аю пышағымен оп-оңай кесіп 
алып, үйреншікті қимылмен бірнеше минут ішінде музыкалық аспапты жасап алатынын 
көз алдыңа келтіру қиын емес. Бірнеше сәттерден соң, бұтаның көлеңкесінде малға қарап 
отырып, көгілдір аспан, көктегі қалықтай ұшқан қыран бүркіт, сүйіктісі туралы сырлы 
сазын ойнайды. Аспаптың жалғыз үні көкте қалықтаған бүркіттей алысқа тарап кетеді.

Өткен ғасырдың 30-шы жылдары халық аспабы ретінде сыбызғы жоғалады. Қазіргі 
уақытта тек Шығыс Қазақстан облысында ғана сыбызғышыларды кездестіруге болады.

Ежелгі түркі тілдес халықтардың әртүрлі музыкалық аспаптарынан қазақтарда 
қобыз, шаңқобыз, сыбызғы, дабылдеген атаулары сақталған. Орта ғасырлық ұлы ғалым 
Әбу-Насыр Әл-Фараби халықтық аспаптарға мыналарды жатқызды: сыбызғы, домбыра, 
сырнай, керней, канун, уд, тамбур, раба және басқалары. Дегенмен қобыз ең көп таралғаны 
болды.

Аты аңызға айналған Қорқыт – ажалдан қашып, өлместің жолын іздейді, бірақ 
қайда барса ажалдың көрі алдынан шығады. Бірде ол шырғай ағашынан ойып, аспап 
жасайды. Бұл алғашқы қобыз еді: ішек тартып, ойнап көрсе–бүкіл әлемді сілтідей 
тындырған керемет дыбыс шығарды, олар адамдарды баурап алғандығы сондай, барлық 
жерге тарап кетеді. Ал Қорқыт аты өлместей болып ел жадында қалды. Сыбызғы 
құралының сырлы үні архаикалық әлемнен ежелгі діни нанымнан шығып, тамыры тереңге 
кетеді.

Шығыс Қазақстандағы орындаушылар мектебінде өзінің басты айырмашылығы бар 
– ән жарқын дауыспен басталады: қарқыны баяу, созыңқы, күй әуенін екі-үш рет қайталау 
мәнеріне негізделген.

Алайда, ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап сыбызғыда орындау дәстүрі 
бірте-бірте сөне бастайды. Оның орнына қос ішекті аспап – қылқобыз келеді. Оларды 
бақсы-балгерлер және халықтық орындаушылар пайдаланды. Ұлан ауданы Екатериновка 
ауылының маңындағы үңгірден табылған ескі қобыз соған дәлел. Ол жергілікті 
шаманғатиесілі болса керек. Облыстың әртүрлі аудандарында қылқобыздар табылған 
болатын, соның ішінде біреуінің 200-ден астам жыл бұрын жасалғаны анықталды. Облыс 
аумағында табылған сирек жәдігерлер қобыз дәстүрінің ежелден келе жатқанына куә, тек 
салт-дәстүрлік емес, жыраулардың шығармашылығымен (ақын және музыканттардың 
ежелгі түрі) байланысты екендігін көрсетеді. Қазақ даласының өмірін зерттеген А. Гейнс 
былай деп жазды: «Салқын кештер мен айлы түн астында барлық дерлік қазақтар үйде 
әңгімелесе отырып, сүйікті аспаптардың сүйемелдеуімен ән айтатын».

Қобыз сарынының мазмұны архаикалық мәдениет әлеміне алып кетеді. Мұндай 
күйлер қатарына: «Көк бұқа» – «Аспан бұқа», «Бозінген», сондай-ақ, «Өрелі кер», 
«Баршынкер», «Қара жорға» –жылқы түстеріне байланысты аталған күйлер жатады. 
Аспапта ойнап, күй орындаушыларды халық ерте заманнан бері құрметтеген. 
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Біздің уақытқа дейін есімдері жеткен атақты сыбызғышылар қатарына: Құрымбай, 
Ханқожа, Сармалай, Тулақ, Ысқақ және басқалары жатад.

КӨШПЕНДІЛЕР АТРИБУТТАРЫ

Көшпенді халықтың тұрмысы және өмірімен таныс әрбір адамға оларды киіз үйсіз 
елесетете алмайтыны сияқты, сүйікті аспаптары – домбырасыз да елестету қиын.  

Қазақ халқы өзінің табиғаты бойынша музыкаға жандары жақындығымен 
ерекшеленеді. Музыка олардың көшпенді өмірі сыбызғы, қобыз, домбыра, шаңқобыз, 
дабылсияқты ішекті аспаптардың пайда болуынан басталған Әрбір осы көне аспаптардың 
өздерінің ерекше дыбыстары яғни, өзінің жаны бар. Олар құрылымы бойынша салыстыр-
малы түрде қарапайым және көшіп-қонғанда алып жүруге ыңғайлы.

Абай музыкаға өте жақын болған, ол тек домбырада ғана ойнаған жоқ, өз халқының 
байлығын өзінің музыкалық шығармашылығымен байытып, қалай айналысқанын білеміз. 
Оның бір бөлмесіндегі қобызға қарап, өлімнен қашқан Қорқыт туралы аңызды еске 
түсіресің. Ол барлық жерден өлмес жол іздеді. Ажалдан қанша қашса да, барлық жер-
ден оны кездестірді. «Қайда барсаң, Қорқыттың көрі» деген сөз содан қалған. 

Бір күні ұйықтап жатқанда түс көреді, түсінде періште қобызды қалай жасау 
керектігі туралы аян береді. «Қорқыт, – деді ол, алты жасар түйенің жіліншігін ал, оны 
жалғыз өркешті түйенің терісімен қапта, жоғарғы жағына қара-сары ешкінің мүйізінен 
тіреу қой, оған бес жасар айғырдың қылынан ішек тарт, сонда сен керемет аспаптың 
иесі боласың».

Қорқыт кеңеске құлақ асып: шырғай ағашынан бірінші қобызын ойып жасады, ішегін 
тартып және ысқыны ішекке тигізіп еді, керемет саз төгілді. Сазды сарын ең қатігез де-
ген адамның жүрегін ерітті. Ожардың бойынан мейріміділікті оятты, ізгі істерге шақырды. 
Содан бері жер бетінде қобыз таралды. Ал Қорқыттың аты жүректерде мәңгі қалды.

Қобызды ортада
Домбырамен де ән айтылады.

(Абай, 1887 ж.)
Абай поэзиясын да Қорқыттың тарихымен салыстыруға болады, өйткені шығыста 

ежелгі ақындар мен олардың шығарған өлеңдері ерекше құрметке ие. Дегенмен қазақтардың 
музыкалық мәдениетінде домбыра – кеңінен таралған сүйікті аспап. Оны дала тұрмысы 
жағдайдында дайындау қызық және қолжетімді. Домбыраның ішектері әдетте, ешкі, 
қойдың ішектерінен жасалады. Алайда, сібір ешкісінің – тау-текенің ішегінен жасалғаны 
ерекше үздік, таза дыбыс шығарады деп саналған. 

Домбыра – құрал ретінде, көшпенділерге шамандық таралған, әлі даңғара үстемдік 
еткен уақытта келген.

Домбыра бөліктерінің атаулары жанды тіршілік иелерімен байланысты. Шамасы, бұл 
ежелгі домбыраға жанды заттай қараған кезден қалса керек. Сондықтан, онда адамның 
дене бөлшектерінің атаулары бар: мысалы, кеуде, мойын, құлақ... Құрал – қазір біз 
білетін күйге түскенше, көптеген ғасырлар бойы әр түрлі даму кезеңдерін басынан өткерді. 
Алайда, үйреншікті және кең таралған екіішекті домбыраға дейін үшішектісі болғаны 
белгілі. Мұндай аспапта музыкалық шығармаларды орындау үшін арнайы машықтарды 
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меңгеру қажет. Үш ішекті домбыра – сирек кездеседі. Олардан тек екі-үшеуі ғана 
белгілі, оның бірі – Абай үйінде қабырғада ілініп тұр. 

Домбыраның шанағы әдетте тұтас кесек ағаштанойылып, жасалады. 1885 жылы 
Абай және оның досы Н. Долгополов үш ішекті домбыра табылған үңгірлердің бірінен 
басқа да құралдармен бірге қылқобыз және асатаяқты тауып алады. Оар да қазір 
қабырғаға ілінген ең ірі олжа. Бұл үйдің әр бөлмесінде әрбір бұрышынан көне рухтың иісі 
шығады. Қабырға тұсындағы төсектің басы мен жиектері сүйектен ойылып жасалған. 
Осы жерде асыл тастармен көмкерілген күміс бұйымдар – Абайдың әйелдері пайдаланған 
ер-тұрман тұр. Және басқа да түрлі әшекейлер сол кездегі Абай үйінің сән-салтанатын 
ғана көрсетпейді, сол уақыттағы шеберлік пен талғамға тәнті қылады.

АйТЫС

Ұлттық халық аспаптары туралы айтқан соң, қазақ даласына тән, кеңінен таралған 
басқа да шығармашылықтар туралы айтпай болмайды. Көне музыкалық-поэтикалық өнер 
– «айтыс»көптеген ғасырлар бойы түркі тілдес халықтар шығармашылығындағы басты 
орында тұр. Халық өміріндегі кеңінен таралған сөз жарысы – айтыс туралы қандай да 
бір түсінік қалыптастыру үшін, оны көзіңмен көріп, құлағыңмен естіп, сол жерде болуың 
керек. Ақындар арасындағы сөз қақтығысына куә болғанда ғана, ақындардың қиыннан 
қиыстырып, сөз маржанын суырып салып, құрастыруына қаншалықты күш пен талантты 
жұмсайтындығына көзің жетеді. Ақын тек әнші ғана емес: ол – бір кесек тұлға; оның 
бойында ақындық, сазгерлік, айтыскерлік, өткір сөзділік және батыл сыншылдық, терең 
лирикасы бар сезімталдық, толық нәзіктік және таусылмас махаббат иесі болу сияқты 
қасиеттер болады.

Ақындар мен музыканттар қатысатын айтыс – ақын деп атануға құқық береді. 
Бірде-бір халықтық мерекес, той айтыссыз өтпейді. Айтыссыз қазақ –домбырасыз, ат-
сыз, қара жаяу қазақпен тең. Көшпендінің қайнаған қанында аспанға самғап ұшсам деген 
арман бар, әділ де сұлу күш иесі ол, бүркітті де, қыранды да қолға үйрете білді. Содан 
кейін ғана көшпенді отбасын құрды, киіз үйін тұрғызды. Кәрі көшпенді – кәрі қасқыр 
секілді даланы кезіп жүрді. Далада теңіздегі сияқты: ой мен кеңістікті шарлап кетесің, 
еріктіге ерік бер тек. Осы жерде оның бар ептілігі мен икемін салады, қиялына қанат 
бітеді, сөйтіп ән өмірге келеді. Міне, салт атты,ауыздығымен алысқан тұлпарымен, дала 
желімен бірге жарысып, шауып келеді. Қатты шабыстан, жылдамдық пен еркіндіктен 
басы айналып, шаттанған ол ән шығарды. Ол кеңістікке ұмтылады, кеудеден ұшып 
шығып, дала үстінде айнала қалқиды. Қазақтың табиғаты осындай. 

Баяғыда дала адамдары ақжарқын болды, бірақ жалғыз қалғанда жиі ойға шома-
тын. Әрбір көшпенді тұлпарының күші мен жылдамдығына сенетін. Оның әлемі – кең 
дала, өзі де қаңбақ сияқты, саяхат жұлдызының астында дүниеге келген. Дала – оның 
қуанышы және қарғысы. Өйткені ол – көшпенді, себебі, оның тұрақты үйі болған жоқ, 
тек қана далада, көне жолдарда өзі сияқты көшпенділер қалдырған ата-бабаларының 
әнімен мазарларын аралап, жалғыз өзі ғана жортады.

Қазақ халқында жазба мәдениеттің болмауынан ұзақ жылдар бойы тарих қойнауында 
қозғалмай жатты, дала халқының рухани мұрасы жоқ деген ой тудырды. Алайда халық 
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шығармашылығы ешуақытта жойылмайды: көктемгі көгалдағы шөп тәрізді, ол әр ұрпаққа 
ауыздан ауызға беріліп, әр ұрпақпен бірге жаңғырып отырады. Халықтың мықты жады 
тарих қатпарынан түрлі аңыздарды, алтын күйлерді, жырлар мен эпостарды өшірмей, 
сақтады. 

Халықтық фольклор түйірлеп, әр дәнді жинағандай жинақталып, қалпына келтірілді. 
Және бір жанр – айтыста солай. Қазақ мәдениетінде домбырада орындаушылықтың 
тарихи екі желісі қалыптасты: Қазақстанның батысында «қазақтың төкпе күй», шығыста 
– «шертпе күй» орындаушылық мектебі болды. Біріншісінде басты көңіл, адам жанының 
жағдайына, оны қоршаған табиғатқа аударылды. Шығыс Қазақстан өлкесінде тағы басқа 
орындау «шертпе күй» – «ән-күй»басымдылыққа ие. Алайда, ежелгі заманнан бері Абай 
Құнанбаевтың «желдірме күйі» ең сүйікті болып қала береді.

Құлақтан кіріп, бойды алар
Жақсы ән мен тәтті  күй
Көңілге түрлі ой салар,
Әнді сүйсең менше сүй

(Абай, 1896 ж.)
Ақындардың орындауы әрдайым қызық және ерекше: халық әндерін айтып 

отырғанда, оқта-текте сүйсінген, риза болған тыңдарман тарапынан қолдаған, 
қолпаштағанды білдіретін  дауыстармен ғана орындау үзіледі. 

Домбыраға қол соқпа
Шымырлатып бір бірлеп.
Жүрегім соқпа, кел, тоқта
Жас келер көзге, жүр-жүрлеп.

(Абай, 1896 ж.)
Ұрпақтар арасындағы сабақтастықтыңарқасында өнердің осы жанры басқа 

халықтардыкіндей жойылып кеткен жоқ және біздің уақытқа дейін сақталып жетті. 
Белгілі болғандай, фольклорлық шығармашылықта махаббат тақырыбы, жүрек уайымы 
жақсы жолға қойылған, соның арқасында құрылып, осындай тамаша музыкалық туынды-
лар дүниеге келеді. Осыдан «ақын»деген көлемді түсінік шығады – биік поэзия 
шығарушы, өрнекті – музыкалық төсемді орындаушы. «Ақын» дегенді таза интонация, 
таза дауыс, биік сөздер мен музыка гармониясы немесе мәнді сөз деп аударуға болады».

Бөтен сөзбен былғанған сөз арасы
Ол-ақынның білімсіз бейшарасы.
Айтушы мен тыңдаушы көбі надан
Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы.

Айтыс – музыкалық сайыстың түрі ретінде ғасырлар бойы халық жадында сақталды, 
болған оқиғаға сол сәтте назар аударып, суырып салып сол туралы жырлай алатын ерек-
ше таланты бар адамның қолынан ғана келеді. Ең бастысы, туған даласы, ата-бабалары, 
өз елінің өмірітуралы жырлайтын жүректен шыққан сөздерден тұрады.

Халық шығармашылығыныңбұл түрі өз жеке мақсаттарына жетуге бағытталған бо-
луы керек, сондықтан Абай өз өлеңдерінде осындай ақындарды айыптайды.



948 Щербаков Б.В.

Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы
Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиер
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы.
......................................................
Қобыз бен домбыра алып, топта сарнап
Мақтау өлең айтыпты әркімге арнап
Әр елден өлеңменен қайыр тілеп
Көр-жерді өлең қыпты, жоқты қармап. 

(Абай, 1887 ж.)
Ақындар – ауыз әдебиеті, ауызша шығармашылықтың құдайы, музыкалық мұраның 

қорғаушылар мен соны жеткізушілер болды және болып қалады.
Жанр ретінде айтыс – дала көшпендісінің жанын ашып көрсететін, керемет ғажайып 

сұлулық пен өзіндік шеберліктің үлгісі. Ол – халық эпосы, дастан-жырлардың түп та-
мыры. Ақындардың арқасында ән ғасырлар бойы киіз үйден киіз үйге, жерден 
жұлдыздарға, мәңгілікке қарай қалықтап тарады.

Домбыраның сүйемелдеуімен айтылатын дастандар, эпостар, әндер қазақтың жан-
күйін, сезімін жыр құс болып, кең даланың үстінде қалықтап жеткізді.

Не маңызды? Әуен? Сөз? Мағынасы?.. Барлығы маңызды! Сондықтан әрбірсөз 
құдіретін түсінетін әнші ғана жүректен шығарып, жүрекке жеткізе орындайды. 

Қазақтарда жыраулар бар, олар – жыр, эпостарда батырлардың жорықтары мен 
ерліктері туралы жырлайды. Бұл терең, жасандылықсыз шынайы халықтық өнерді Абай 
да қабылдап және дала жырының қуатын өзі одан әрмен жандандырды. 

Кең-байтақ ұлы далада өз ойыңды, сезіміңді асау арғымақ аузындағы ауыздықтай 
сыңғырлатып, аққуды атқан оқтың құлақ жарардай қатты, анық естілетіндей етіп  сөзбен 
жеткізе білудің маңызы зор. Әрбір сөздері оқтың міріндей. Сондықтан да көшпенді 
халықтың арасында айтыс өнері жақсы дамыған, айтыскерлер де айрықша танымал.
Музыкалық орындау  еліміздің рухани мерекесі сияқты, ал ақындар халықтың сүйіктілері 
және құрметті адамдары болып қала береді. Абай айтысты қатты жақсы көріп қана 
қоймай, көптеген жырларды жатқа білген, өзі де жиырмаға жуығын шығарған. Олардың 
арасында оның «Желдірме» күйі ең танымал.

Қазақстанның шығысындағыЗайсан ауданы мен Тарбағатай – шығармашылық жа-
лынымен танылған өңір ретінде белгілі, солтүстік көшпенді тайпалар арасында 
бәсекелестіктің шамын жақты. Көптеген даулар мен келіспеушіліктер осы айтыс арқылы 
шешімін тауып жатты. Сондықтан, сөз үшін қойнына қол салмайтын орақ ауызды, от 
тілді ең беделді ақындар өнер көрсеткен, олардың тілдік қорында уытты да, мақтауын 
асыратын небір сөздер көп болған. Қарсыластарына қолынан дым келмес өзі және қорқақ 
та бейшара туыстары туралы небір жанға батар, тікенекті сөздерді тыңдауына тура келетін. 
Бұның барлығы мерекелік көңіл күйді шегіне жеткізе көтеретін. Егер олардың дауысына, 
үніне, интонациясы мен сөздеріне бажайлап құлақ түрсеңіз, кейде аспанда қалықтаған 
құстардың үйірінің шуылындай қабылданады. Не болмаса жылғада сылдырлап аққан 
бұлақтай, не бозторғайдың әні сияқты асығыс сыңғырлап далаға тарайды.



949ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа 
Адам ойы түрленіп ауған шақта
Салған ән-көлеңкесі сол көңілдің 
Тактысына билесін ол құлаққа!

(Абай, 1896 ж.)
Айтыскер ақынды «Ай! Дұрыс, бәрекелді!», «Бәрі дұрыс!» деп қолдаған 

тыңдаушыларының үні одан сайын шалқытады. Шығармашылығын жаниды. Қарсыласы 
болса, өз кезегін күтіп, тыпыршып отырады. Ол да қызып отыр. Тыпыршыған ат сияқты, 
жүрегі тарсылдайды. Қолға түскен құстай, еркіндікке ұмтылады. Қыранбүркіттей өзінің 
құрбандығына шүйлігіп, аспанда – ақ пәрше-пәршесін шығаруға дайын. 

Ән айтушы да құр қол емес: қарсыласының күйін сезіп отыр. Сөздерінің уытын 
арттырып, қамшылай түседі. Кенет сөзін кілт үзіп, домбыраға кезек береді. Шаршап, сөз 
қоры таусылған сияқты. Бірақ, олай емес: ән тағы да қалықтайды. Бірегей, жоғары да 
биік нотада дауыс күшейіп, керілген ішектей меркелік райды қыздыра түседі. Ақынның 
тамыры білеуленіп, беті қызарады, оның сөзінің күші мен дауысы тыңдаушыларының 
құлағына құйылып, жүрек түкпіріндегі қылды шертеді. Міне, ол бәсеңдетіп, көзін ақырын 
жұмады, дауысын соңғы демде үзеді. Оның дауысы оянған дала үстінде көпке дейін 
қалықтап ұшып бара жатады. 

Көбінесе ән басы келер ащы
«Кел тыңда» деп өзгеге болар басшы
Керім толғап, тауысар қаңғыр-күңгір
Сол жеріне ойыңмен араласшы! 

(Абай, 1896 г.)
Міне, ақтық сәт – ақын ән айтуын қойды. Қазір ол кезекті қарсыласына береді. 

Жоқ, кенет оның отты сөздері бұлтқа қарай отша шапшиды. Бітті, әлі бітті, демі жетпейді, 
айтары қалмады міне, міне деп күтіп отырасың. Болды. Ақын  әлі құрыған бозторғайдай, 
жаралы қырандай, жанып біткен күлдей жерге құлайды деп отырғанда, жоқ, ол қайта 
тіріліп, айтарымды айтып үлгеріп қалайын дегендей, жылдам-жылдам, тез-тез бар 
шындықты қарқындатып баяндауға көшеді. 

Шырқап қалқып, сорғалап тамылжиды
Жүрек тербеп, оятар баста миды
Бұл дүниенің ләззаті бәрі осында 
Ойсыз құлақ ала алмас, ондай сыйды

(Абай, 1896 г.)
Бір-екі минут өтеді: ақын тоқтар емес, оның қолындағы домбыра зар илейді. Міне 

өзінің сезіміне өзі булығып, қазір үзіледі, тоқтайды. Ақын үнсіз. Тек домбыра ол үшін 
сөйлеп жатыр. Осы кезде тыңдап отырғандар разы болып: «Әй бәрекелді! – деп 
лебіздерін ризашылықпен білдіреді». Әрбір ақынға керегі осы: кеудесін ауаға толтырып 
алып, қайта бастайды, оның дауысы қайтакүшейіп, барлығы тағы қайталанады. Міне, 
оның әні тағы кең далада қалықтап, әуелеп тарап жатыр.

Ақыры ақын тоқтайды. Бәрін айтып болғанына сенбей, күтіп отырасың. Бірақ ол 
шегініп отырады. Осы кезде қарсыласы шығады. Басқа домбыра үні, басында ақырын, 
жай ғана шығады. Орындаушының өзі терең ойға шомып кеткен сияқты көрінеді. Қос 
ішекке тиген әрбір қимылынан әуеннің қарқыны арта түседі. Дала домбыра мен әншінің 
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басқа бір дуэті: ешқандай шекара, шек дегенді білмейтін таза үн, әлемді тербетеді. Дала 
домбыраның қорқақтың қолында емес екенін біледі. Сондықтан, жауынгердің астындағы 
ат шабысына құлақ түреді. Міне ол қызып – біресе күледі, біресе зар жылайды. Сайысқа 
қосылған ақын ашулы, тұғырында отырып, бар кегін алып, қарымта қайтаруды ғана ой-
лайды. Манағы естіген уытты сөздер үшін ұстасуға дайын, көзімен от шашып, кейде 
сығырайтып «Қазір көресің!...» дегендей шүйліге қарап қояды.

Әннің де естісі бар, есері бар
Тыңдаушының құлағын кесері бар
Ақылдының сөзінде ой күйлі
Тыңдағанда көңілдің әсері бар.

(Абай, 1896 ж.) 
Міне, ол ісіңкі қабағын төмен түсірді, бірақ оның отты жанары қарсыласын тесіп 

барады. Қайратты қастарын түйіп, мұртын бір сипап қасындағыларға көзін қысады, – 
осылайша ішінде барлығы қайнап жатқанын білдіреді. Сол отты шығарып, қарсыласын 
бір шаншып алуға дайын. Оның әрбір сөзі, интонациясы, бәрі мірдің оғындай өткір, 
жанға ауыр тиердей уытты. Қоршағандар арасынан оны да қолдаушылар жетерлік. 
Сөзден есесін жібермейтін ақындар тек шеңбер ішінде орын береді. Сол кезде ақын да 
емес, домбыра да емес, даланың өзі бебеу қағып, жылап жатқан сияқты көрінеді…

Айтыс қыза түседі...
Оның әні даланың қиыр түкпіріне қарай шақырады. Әбден қызып, тақымын қысқан 

ақынның тілі уытты. Оның серігі домбырасының үні де уытты. Көздеген жерге тиіп жа-
тыр. Екеуі бірдей қосылып алып, сөзбен аямай тістелеп, барлық зәрін төгеді. Сол кезде 
қоршаған халық тағы да: «Ай! Дұрыс!» деп, дән риза болады.

Айтыс жалғасты...

БАРЫМТА ДА ӨНЕР

П.А. Чихачёв қазақтар үшін маңызды барымта кезінде қолданатын тактикалары мен 
ережелерін зерттей келе, таң қалысын жасырмады. Әсіресе, ізін жасырып, алдап түсіру, 
асқан ептілікпен тап мұрындарының астынан малды қуып кету тәсілдеріне қоса уақыт оз-
дырып, қуғыншылардан құтылуға жол ашатындай, арттан шыққан қуғынды анықтай білу 
қабілеттері ерекше. «Бұл, – деп жазады саяхатшы, – әрдайым қолдарынан келеді».

Бір үйір жылқыны айдап кеткендер оларды шауып отыруға мәжбүрлеп, қиқулайды. 
Өзен қасында табыншылар табынның алдына түсіп, ең бірінші келе жатқан жылқыны жа-
ралайды. Қанның иісін сезген жануарлар қорқып, суға лап береді. «Бір минуттан соң 
табынның артынан ерген шаң жағалаудың қарсы бетінен шығып жатады».

Сарыарқа даласындағы барымташылардың көршілеріне шапқыншылығы туралы 
Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романында, Оралхан Бөкей «Қамшыгер» повесінде жақсы 
суреттейді.

Барымта тактикасы туралы өте қызықты мәліметтерді А. Мин – Р. Петровтың 
«Қара Ертіс, 1986 ж.» кітабынан табамыз. Оқиға қытай жағында болады. Тәжірибелі ба-
рымташы – ұрылар табынды айдап кетпес бұрын, барлауға өзінің адамын жібереді. Бар-
лаушы жақындап барады да, жылқыны күзетушілер жаққа малақайын лақтырады. Егер 
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олар ұйықтап жатып, естімей қалса, ол табынның аздаған бөлігін өзі қиқулап әрі қарай 
алысқа айдай жөнеледі. Оянып кетткен жылқышылар соңынан шығады. Қуғын басталады. 
Ақырында, барымташы жаңағы аздаған жылқыны алысқа қуып апарып тастайды да, өзі 
тығылып қалады. Жылқышылар жылқыны жинап, кері айдап әкелеміз дегенше, 
барымташылардың екінші тобы қалған негізгі табынды алдарына салып, жылқышылар 
білмейтін белгісіз бағытқа қарай қуып кетеді.

ЖАРҚЫН МЕРЕКЕ – НАУРЫЗ ТУРАЛЫ

Наурыз тойы – қанша ғасырдан бері ұрпақтан ұрпаққа жеткен Ұлы Азия халықтарының 
дәстүрлі мерекесі. Кәрі ақсақал немесе мұртсыз жас жігіт, шопан немесе сұлтан, би немесе 
атақты ақын, жер өңдеуші, қыз – бәйбіше барлығы таң атып, жарқырап шығатын осы жаңа 
күнді асыға күтеді. Дәл осы сәттен бастап күн мен түн теңесіп, табиғат түлеп, жаңаратын 
ұлыстың ұлы күні, яғни, 22 наурыздан бастап Жаңа жыл – Наурызбасталады. Күн де 
жарқырап жайнап, әр шаңыраққа үңіледі, бұл бақытты жаңару, тұрмыстық қиындықтан 
арылып жеңілдейтін уақыттыбәрі үмітпен асыға күтті. Қазақтар игі істер мен тазаруға 
сенеді, осы уақыттан бастап, әрбіреуі жақындарын құттықтап, бақыт, денсаулық тілейді.

Наурыз мерекесі күндері, жауынгер қылыштарын жасыл өскіндері қылтиған жерге 
шаншиды. Бұл күні қандай да бір шайқас, кескілесу тиылады. Ренжіткендерді кешіріп, 
ренжіткендерінен кешірім сұрайды. 

Осы кезде күн жылып, далаға жайылымға мал шығады, ал оңтүстік жақтан жыл 
құстары – қаз, тырна, дуадақ, аққулар ұшып жетеді.

Үш күн, үш түн бойы адамдар Құдайдан дұға тілеп, өздері дайындаған астан дәм 
ауыз тиіп, тойлайды. Үш күн, үш түн қыздар мен ұлдар ежелгі өнер – айтыс өткізіп, 
сайысқа түседі. Ал, тек мереке аяқталған бойда, барлығы жазғы жайылым–жайлауға 
көшуге қамдана бастайды.

Атлант мұхиты жағалауларынан Тынық мұхит жағалауларына дейінгі кеңісіткте 
ақындар мен әнші-жыраулар Ұлы мейрам жайлы ән шығарып, жырлайды.

Бұл күндерді ескі Ресей де өзінше тойлайтын: шаруа балалары қамырдан құстарды 
жасап, алаңға шығып, бұл «Қырық әулие»деп аталатын күні өріске шығады, тәтті тоқаштарды 
қанатымен көктемді әкеле жатқан құстарға «келесі жылы да қайтып кел» деп лақтырады. 

Ежелден бері осы уақыттан бастап, жыл құстарының алыс қыстаулардан ұшып келуі 
байқалатын. Ауқатты адамдар бұл күні базарларға шығып, құс аулаушылардан арнайы 
ауланған күйкентайларды сатып алып, өз күнәлерінің өтеуін сұрап, аспанға ұшыратын.  

Мен сендік, қажеті жоқ хан сарайдың
Думан-той, сән-салтанат аңсамаймын.
Орманның бейбіт шуын, құр мүлгуін
Ұнатып, жанға сырлас тапқандаймын.

(А. С. Пушкин)
Өткен жылдарда ұмыт қалған халықтың салт-дәстүрлері қазіргі уақытта жаңа күшпен 

қайта түледі.
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ЖАРМАНЫң ДАЛАСЫ

Егер ұлы дала Сарыарқаны далалықтың бақытты, қайғылы сәттері, көзсіздігі мен 
даналығы туралы аралас жырлайтын ұзақ та мұңды әнмен салыстырса, онда Жарманың 
таулы даласын, біркелкі шексіз далаға ендеп кірер кездегі шағын алғысөз ретінде 
қарастыруға болады. Біздің уақытта жолдың барлығы дерлік жақсы. Алайда, тіпті көлік 
қатты жылдамдықпен жүрсе де,осы далада ештеңе дерлік өзгермейді. Әртүрлі әсер де 
жоқ, қайта көлік терезесінен қарағанда таңертеңнен кешке дейін зырлап қалып жатқан 
біркелкі даладағы бірдей көрініс жалықтырып жібереді. Көз жүгіртіп қарап отырғанның 
өзінде бір бірінен аумайтын екі тамшы су сияқты, ақшыл бетеге мен көгілдір жусанды, 
ұсақ көк гүлді көкемаралмен жебіршөптің бұталары араласқан ақ селеу-көде жамылған 
шоқылар біріне соң бірі тұрып, әп-сәтте артта қалады. Немесе сары шоқтай кенеттен 
қызылбояу жылт ете қалады, не болмаса патриния, ақ көбелек сияқты гүлдері бар ақ 
басты шытырша жарқырап көзге түседі, шатыраш және бөденешөптің басы балауыздай 
көгереңдейді. Жоталар арасында сайда,қара көк қарағайлы тоғай бізде шайқурай 
жапырақты спирей деп аталады қараған бұтасы, итмұрын бүкіл даланың шоқ ағаштарын 
немесе бүтін массивтерін құрайды. Осы жерден тағы да өзен суы толығып, жан-жаққа 
тарайды, жағалауында ақ селеулі далада ши субұрқақ сияқты көрінеді. Қай жерде ши 
өседі, сол жерде жерасты суы беткі қабатқа жақын деген сөз. Солай екен – ши пайда 
болғантау арасындағы бұрылыстан жағалауы қамыс пен тобылғы басқан өзен басталады.

Көл маңындағыжел жасыл,қоғаны тербейді; суда жеңіл толқында үйрек, шағалалардың 
бейнесі қарауытады. Осы жерде міндетті түрде тырнаның қос жұбы адымдап жүреді.

Сазды жағалауы бар кең арнаны жол кесіп өтеді, өзендердің кеуіп қалған, терек, 
тал, қайың мен тал басқан арналарының орны әрең байқалады. Және тағы да осы жерден 
бастап көрініс күрт өзгереді, көкжиекке қарай тағы да сұрқай дала керіле созылады. 

Бұл даладағы ең басты өзендердің бірі – Жарма. Жағалауға кіріге аққан өзеннің 
терек өскен алқабы өте тар, кей жерінде 30-50 метрге кеңейіп азаяды. Тоғайларда – 
батпақ ұсақ аралдар және тік жарлар бар. Арна жанында үлкен ақ шошақтары бар 
жұлдызгүл, аюсыбызғы, сәбізшөп, сондай-ақ ұйыған қан түстес қандышөптің гүл 
шоғырлары, және міндетті түрде, қарағандар гүлдейді. Жартасты құздың арасынан 
дәліздермен әдетте, өзен тез және қаттырақ бұралаңдап ағатын жерде, барлық жағалауды 
бойлай небір  өсімдік ұйысып өскен. Өзен бойымен жүргенде шағын су бұрқақтар 
құламасы, сарқырамасы, көк шалғыны, осы жерге көлеңкесін түсіріп тұратын кәрі 
қарағанның күміс шатыры астынан өтесің. Жолда оның жайылмасы кеңейеді, тағы су 
тасқынының ізі байқалады: солтүстік-шығыс жағалауларында тұнба жер сарғаяды, томар-
лар томпиып барлық жерде жатыр және баяғы ағаштың тамырлары қамыспен және басқа 
да сары-қоңыр шөптермен араласып кеткен. Жүздеген шақырымдардан өтіп, кез келген 
өзен үстімен саяхаттаған кезде, ландшафтардың өзгерісінен, небір аңдарды көріп, шағын 
шопан қонысында болып, малшылармен кездесуден, ерекше әсер аласың. Алайда, әзірге 
мұндай туризмнің түрі онша танылған жоқ. 

Көз алдында қайтадан көзжетпес кеңістікте адасып қалғандай боп тұратын шоқылар 
трассаның бойымен қашып барады, ия болмаса, алыста үйіріліп тұрады. Көлікпен келе 
жатқанда, олар кілт бұрылып қалып қояды, не болмаса қалғысы келмегендей жазық пен 
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сайды асып, жүгіре жөнеледі. Сондай жылдамдықпен бірнеше шақырым жүгіріп келе 
жатып, кенет бір нәрседен қорқып,көкжиектің ар жағына қашып кетеді.

Кейде жоталар өседі, етегінде көктеректі тоғайлары бар таудың биіктігіне дейін 
көтеріледі. Олардың үйлесімді ансамблін кей жерлерде майысқан қайыңдар алмастыра-
ды. Қызған ыстық ауада және құрғақ далада шегірткелер шырылдайды. Және әр жолы 
трассада тоқтап, жол жиегіне қадам бассаң болды, шашыраған су сияқты болып, әртүсті 
секіргіштер жан-жаққа секіреді. Жеңіл, құрғақ тырсылмен, қызыл, көк немесе ала 
қанаттарын қағып, олар ебедейсіз ұшып барып, қайтадан секіріп ұшу үшін жерге тағы 
қонады. Дала олар үшін бәрі – сондықтан жүздеген және мыңдаған шегірткелер өздерінің 
еркін де қысқа өміріне риза болып, жарыса шырылдайды.

Міне, бұл даланы П.П. Семёнов-Тянь-Шаньский былайсипаттайды: «Ертіс және 
Ұлықыз шыңы арасындағыкеңістік (26 шақырым) сипаты –шөлейттер. Топырақ мұнда 
құмды, малтасы бар; оның онсыз да сирек кездесетін өсімдіктері ақ селеу және жусаннан 
(Artemizia) тұрады, бірақ қазірдің өзінде таза азиялық өсімдіктерге тән кейбіреулері пай-
да болды, әсіресе галофит (сораң) өседі. Ал, Семей және Жетісу облыстарындағы 
Қырғыз даласы не Барабинскіге, не Оңтүстік Ресей даласына ұқсамайтын болып шықты. 
Бұл жылы (1856. – Авт.) ағаш деген мүлдем өспейтін Қырғыз даласыныңтаза орта 
азиялық дала түрлерінен ғана тұратын өсімдіктерітамыз айының басында күйіп кетті және 
гүлдейтін бау-шөптесін өсімдіктеріне тән өздерінің ерекшеліктерімен сақталған. Есесіне, 
Қырғыз даласында өзіндік өсімдіктері бар көлемі жағынан шағын немес үлкен сортаң 
жерлер жиі кездеседі. Кейде етегінде порфир сияқты нағыз дала өсімдіктері бар шағын 
тау тобы мен оның сілемі бой көтереді. Осы таулардың етегінде кейде бұлақтар және 
судың шағын көздері ағып жатады, бірақ Ертістен бастап Аягөз өзенінен дейінгі кең 
аралықта мен ешқандай ағып жатқан суды кездестірген жоқпын». Жолаушының көзі 

Сарыарқаның бетегелі белдері
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ілігер ештеңе жоқ сияқты. Алайда, қай жағынан қарасаң да: Жарма даласының ерекше 
көрінетін бір нәрсесі бар, жүрегің елжірейді. Санаңның тереңінде қалатындығы сондай, 
кейін еске алғанда, кең даламен кездескен сәтті қимай, асқан жылылықпен қайта басыңнан 
өткергендей боласың. Көз алдында, егер Түркістан-Сібір магистралі темір жолымен 
жүрсең,шағын стансаларды, разъездерді, орман жолақтарын, жол жөндеушілердің жеке 
қоныстарынжәне дала үстінде айнала ұшып жүрген сансыз көп қарғанды ғана кездестіресің. 
Мұнда шегірткені аңдыған аңшылар көп, олар – ұзақтар мен шымшықтар. Осы жерден 

үнсіз, бірақ өте ұйымдасқан түрде сұр көгершіндер ұшып өтеді. Және тағы да – жарта-
стары шошайған аласа таулар, кертіктері бар терең сағада жыланып аққан өзен маңын 
қалың өсімдіктер жапқан.

Осы өлкеде бұрыннан белгілі Ақжал мен Бөке алтынды кеніштері және осы өлкеге 
ғашық адамдар бар. Олар бұл жерді жақсы біледі, үйреніп қалған, осы жерде өмір сүруге 
дағдыланып кеткен: бұрын ең алдымен арақашықтықты күн сайынғы отарды айдау 
уақытымен өлшеген, енді километрмен емес, тәулікпен өлшейді. Олардың әндері Жарма 
даласы сияқты ұзын сонар және жәй.

Алайда, жазық далалалыққа ораламыз, онда шахмат тақтасындай, өзендердің 
сағасымен шектелген, өңделген жерлер мен бұталардың орналасуымен, жануарлардың 
жүруімен текшелерге бөлінген. Біреудің бұйрығымен олар ойын кезінде үнемі орындарын 
ауыстырып жатады. Олардың арасында – тірі жылқы мүсіндері, шахмат пешкасының 
орнында өрістегі қой, ферзь ретінде шопанның киіз үйі, хандар – қойшылар мен 

Құрт дайындау
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жылқышылардың өздері. Қазақ даласында соғыс алаңына шықпайтын патшайымдар бар, 
олар киіз үйде тамақ әзірлеп, балаларға бас-көз болады, тәртіпті сақтайды. Олардың 
барлығы өмір мен еңбекке бағынады, барлық аталған дала батырлары солар алға жетелейді.

Көркем жазық кеңістігінен ағаштар мен бұталар қаулап өскен Жарма көрінеді. Тас 
жолдан жақын жерде ешқандай жоспарсыз және сәулеттік талапсыз салынған осы аттас 
елді мекен бар. Үйлері көріксіз, сары даланың бос жеріне салынған, қараусыз қалғандары 
көп, шалғындарын мал таптап, әбден жалаңаштанған. Тек, әкімшілік және өндірістік 
ғимараттар ерекше көрінеді. Коммуналдық үйлермен қатар шетте тұрған, қолмен сыланған 
қара үйлердің терезелері қисайып өскен ескі терекке үңірейіп қарайды. Бірақ бәрібір осы 
елді мекендердің өзіне тән тартымдылықтары бар, ауыл өмірі мен қарапайым болмысқа 
тән ескіліктің иісі. Өнеркәсіптік қалалар мен астанада болмайды, көзге көрінбейді, қолмен 
ұстамайсың,бірақ өзіне тартады.

ҚАРА, ТАСТЫ – ҚАРАКӨЛТАС – КӨЛ

Аягөзге баратын тас жолда адамды зеріктіретіндей біркелкі, сирек шөптер өскен, 
тастар мен қиыршықтар басқан, беткейінде жартастары бар, төбешіктер мен ала 
шоқылардың артында, ұзын да күшті, сұр гранитті және басқа да тау кендерінен 
құйылған тау сілемі жер астынан шыққандай, бойын көтереді. Жақындай келе тау 
сілемінің беті, жартасты тақтайлары анық байқалады. Әртүрлі пішіндегі, көлемдегі 
алып шой тастар мен жартастардан кесектері сынып құлап жатады. Сондықтан,мұндай 
беткейлермен жүріп-тұру оңай емес, кей жерлерде аяқ қолыңды қайырып, мойныңды 
сындырып алу қаупі жоғары. Жартастарда саңылаулар мен жарықтар көп, ұдайы 
соғатын желдің және су тапшылығының кесірінен қисайып кеткен биші ақ қайыңдар 
өздеріне ыңғайлы жерге жармасқан, тік жарында, құздардың қасықтай тар  қуыстарында 
көктеректер, мойылдар, қайыңдар өскен, сол қалың қарағанның және итмұрынның 
қоғалары да қаулап біткен. Алыстан көріне қоймайтын, қайыңдармен аралас өсіп келе 
жатқан қарағайлы шағын тоғай да кездеседі. Бүкіл ансамбль осы таудың беткейлеріне 
ерекше сән береді. 

Таудың атауы «Қаракөлтас». Бұл тау етегінде қорғасындай жылтырап жатқан су 
көзі–Қаракөлтас көліне байланысты осындай атауға ие болды. Көл тау бойымен екі 
жарым километр, ені одан бірнешеге аз аумақта созылып жатыр. Батыс жағынан – 
батпақты, жағалаудан жақындап келе алмайсың, өте де алмайсың. Қарама-қарсы және 
солтүстік жағынан – жағалауы төмен, қамыс, қияқ, талдармен айырылған. Жол жақтан, 
тіпті тау шыңының үстінен қарасаң да көлдің түрі – көркем, және осы өлкеде басқа 
осындай тамаша орын жоқ.

Көктемгі су тасқыны кезінде көлдің суы толығады, сосын жаз бойы оның деңгейі 
жауған жаңбырдың есебінен реттеліп отырады. Тау баурайларынан аққан су шатырдан 
аққандай тез қашып кетеді. Кей жерлерде жартастар жағалауға түседі. Осы жерде 
онсыз да сирек өзендердің жанында қияқ басқан батпақты алаңқайлар көгеріп тұрады. 
Мыңдаған жылдар бойы, өзен бетінен жартасты сілемнің күңгірт, жансыз бейнесіне 
тамсана қарайды. Қаракөлтас–сондай-ақ, шығыстағы көркем таудың етегінде жатса да 
ешқандай өзіне баурамайтын жалғыз көл, бәлкім, ол еш тіршілігі жоқ бос, сырын аш-
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пайтын, көңілсіз болғандықтан солай көрінетін болар. Тіпті мамыр айында, кез келген 
тоғай және тау саңылауларына дейін қым-қуыт тіршілік қайнап жатқанда, мұнда тіпті 
шымшықтың шырылын сирек естисің, мүлгіген тыныштықтың орнайтыны сондай, бұл 
маңдағы селт етпейтін ауадан ондаған метр жерде алыста ұшып бара жатқан шыбынның 
ызыңы естіледі ғой. 

Көлде балықтың түрі көп: түрпі және мөңке балық, қарабалық, сазан – әдеттегі 
мекендеушілері. Сонымен, балықшылардан басқа жыл құстары келетін уақытта балық 
аулап қоректенетін сүңгуір үйректерге және шағалалар мен бакландарға бұл жақсы 
белгілі жәйт. Оқта-текте көлге балық аулауға керемет балықшы бірқазандар мен үлкен 
бакландар ұшып келеді. Тек республиканың шығысында соңғы жылдары балық жейтін 
құстар біршама азайды,соңғы үш-бес жылда Бұқтырма су қоймасында,көлдерде балық 
азайып кетті де, олар басқа көлдерді жағалап, іздеп кетті. Сол себепті, бірнеше жылдар 
бұрын болмаған, ия болмаса сирек кездескен жерлерде балықшы құстар пайда болды. 

Таңқаларлық жайт, бұл Криушикентіаумағында,көлден алыс емес орналасқан жер-
де белгісіз себептермен жүз және екі жүз құзғын жиналатын болды. Әрине, сондықтан 
адам қарасы көрінсе, үркетін құстардың ауыл арасында, бағаналар мен шарбақтарда 
отырып, емін-еркін елді мекен ішінде жүруі таң қалдырады. 

Қара көл біреу байқаусызда түсіріп алған айна сияқты, тасты таудың жалаңаш 
беткейінде мүлдем болуға тиіс емес жерде, жалтырап жатыр. Көлдің айналасындағы 
құрғақтау, қиыршық тасты төбешікте, тасты шоқыларда және сары сазды шөп шықпаған 
жерлерде, ши, жусан және тұтас жебіршөп пен көкемарал күмістей жылтырайды; Спи-
рея қоғасы арасында ұйқы-шөп, иксиолирион жекелеген шоқ гүл боп өседі. Және барлық 
жерде тек қана тастар шашылған және әбден қарайып кеткенше күнге күйген жартастың 
сыртында қызғылт сары қыналарқаптап кеткен, сондықтан жартастар жирен немесе 
тіпті қызғылт сары болып көрінеді...

Көктемгі даланы торып жүрген лашындар үйірі
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Қарақолтас көлінің жағалауындағы тастақты тізбек

Қарақолтас көлі
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Қаракөлтас Семейден алыс емес және Өскеменнен екі жүз шақырым жерде, бірақ 
бұл жерде шөлейтті жерге тән, шағып алса, сеспей қатыратын улы қара өрмекші қарақұрт 
мекендейді. Өрмекшінің осы түрінің ұрғашысын «қара жесір»деп атайды. Бір қызығы, 
шағылысудан кейін олардың еркектері, жұмыртқа салғаннан кейін аналық өледі. Ата-
анасыз дүниеге келген сансыз көп жетімдер тез өседі және сол жаманатымен қала 
береді. 

Қаракөлтастың артында, жаймен бұрылғанда, жол оңға қарай шексіз және күзгі 
күндей сұп-сұр сұрықсыз далаға қарай 
кетеді. Қайтадан ақ селеу және жусандар, 
тобылғы аралдары жирен сілемнің ара-
сында, оның қатпарларында қою қара 
көктен шәй самасы сияқты қоңырлана 
көрінеді. Олардың үстінне жалпақ жарта-
стар жан-жаққа сұстана қарайды. Жазық 
дала ағып жатқан кең өзені сияқты: сырт 
жақта әлдебір сортаң жылт ете қалады, 
сұр немесе сары тақыр да көрінед – тағы 
да барлығы ұзына бойы созылған жирен 
жазыққа айналады. 

Бірдей шексіз жол картиналар осылай 
қайталана береді. Зеріктіретін біркелкілік 
кейде шидің желбіреуімен, немесе күн 
кептіре қоймаған шағын көлшіктің жылты-
рауымен анда-санда өзгеріп тұрады. 

Таңнан кеш батқанға дейін осындай көрініс, жүздеген шақырым сайын қайталана береді.

Ұшып бара жатқан жабайы үйректер

Дала көлінің жағасындағы қызыл 
үйректер – отүйректер, немесе 
италақаздар
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ТҰңҒЫШ ЖҰЛДЫЗ ТУҒАНДА

Жармадан кейін, тас жолмен ары қарай Аягөзге барар жолда бір күні шаршаған күннің 
ауыр да мұңды кейіппен көкжиекке батып, шағын өрнектердей болып алыстан мұнартқан 
жоталармен біріккен сәтін тамашалау мүмкіндігі туған еді. Кешкі дала – күн поэзиясындағы 
ерекше, романтикалық шумақ. Дала тап осы сағаттарда қараңғы түсер сәтті үнсіз бірақ асқан 
керенаулықпен күтіп, адам танымастай болып өзгереді. Бұл уақытта даланың әр шоқысы 
және тасы ауыр ойға шомып кететін сияқты көрінеді. Оларды тек көкжиекке барып батып 
кететін отты, қызыл күрең шар–күннен басқа ештеңе қызықтырмайтын секілді. Жарма 
даласының алыстағы жоталарының астына барып, тығылып қалғанша күн қанқызыл түске 
боялып, қатты қызады да, айналаны, аспанды күлгін және қызғылт алауға бояйды. Бұл 
ғажайып уақыт кезінде тына қалған дала батып бара жатқан күннің сәулесінің күшімен жа-
нып, әртүрлі түске боянып, жалындайды. Міне, аспанның тек күн батқан тұсы ғана жарық 
сәуле шашып тұрады, басқа жерлер күңгірт тартып барып, бірінші жұлдыз пайда болғанға 
дейін қараңғылық құшағына ене береді. Аспанда бірінші жұлдыз әрқашан күтпеген жерден, 
аяқ астынан алтындай жарқырап жанады. Жұлдыздың алғашқы жарық сәулесін көру қатты 
әсер етеді, жарықтың сәулесі қоюланған түн қараңғылығымен бірге туатын үрейді күшейтіп, 
жалғыздықтың қасіретін тереңірек сездіреді.

Оның пайда болуымен кешегі күн тарихқа айналады, ұзақ болса да өткенде қалады. 
Мұнда жол – жіп, арқан сияқты, үзілмейді және таусылмайды. Күн ұясына кіріп, кешкі 
алаудың бояуы азайған әрбір минут сайын айналаның барлығы адам танымастай өзгереді. 
Туған айдың жарығымен жарқыраған алыс дала бұрынғысынан да бөтен болып көрінеді, 
шоқы мен жазық дала күміс ақ селеудей суық емес, жанып тұрады. Құрғақ дала Орта Азия 
шөлейттері сияқты, бос көзді түнгі жарық шырақ сондай үлкен және жарқын.

Бір жарым ғасыр бұрын осы жолмен жүріп өткен атақты саяхатшы П.П. Семёнов-Тян-
Шаньскийдің кітабынан бұл бағытта, ең қызықтысы жолдың тап осы бөлігінде тап мен 
сияқты жәйтті, сезімді басынан кешіргенін жазған жолдарды оқығанда таң қалғанымды сізге 
елестету қиын. Қалай таң қалмайсың, дала, тау. Шөл мен шөлейтті жерде қаншама мың таң 
ату мен күн батуды көрген атақты саяхатшы дәл осы жерде кештер мен түнге қатысты өз 
сезімдері туралы күнделігінде жазған екен! Демек, Жарма маңы аспанындағы кешкі көрініс 
туралы, соған байланысты бастан кешірген сезімдерді жазуға итермелейтін мұнда бір тылсым 
күш бар, тегіннен тегін емес: «... 7 тамыз күні кешірек кешке, – деп жазады саяхатшы, – күн 
батарда Алтын-Қалаттан шыққанымда (бұрынғы пикет – Авт.), таңғы рауан жоғалып кет-
кен; түн жылы және тамаша болды; бұлтсыз көкжиекте жұлдыз құрғақ жарықпен емес, 
Италияның бұлтсыз көкжиегіндегідей өте анық, бірақ түрлі-түсті отшашпай-ақ тыныш және 
тегіс жарқырады деуге болады. Содан олар өте кішкентай болып көрінеді.

Шығыста кешкі жеңіл арайдың артынан ай көтеріледі. Көкжиекте ол сондай кішкентай 
болып көрінеді. Күннің батар тұсында болса да, оның  пішіні анық қолмен сызылғандай 
ашық. Бұның барлығы ауаның сұмдық құрғақтығынан солай көрінеді, таңғы шықтан түк 
қалмайды. Мен Аягөзге қырғыз даласына тән ұзын жолмен, екі жүз жетпіс шақырымды 
жүріп, кешке таман сағат оннан кейін келдім».

Міне, осы жерде «барлық жаңа нәрсе – өткеннен қалған естелікті қайталайды» деп 
айтуға болады.
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СИРЕК КЕЗДЕСУ

Жарма өзені бойымен жүріп өткенде, жануарлармен кездесе бастайсың, сол кезде 
осы далаға тән, бір кездері көптеп кездесетін дуадақтар туралы ой басымнан шықпады. 
Ондаған және жүздеген километрді жүрсек те үміт ақталмайды. Соңғы 10-15 
жылдабүркіттер және ірі сұңқарлар өте сирек кездесетін болды. Бір таңқаларлығы, 
шалғынды құладындар, дала және қамыс мысығы сияқты жыртқыштар да сирек 
кездесетін болғандығы сондай,жүздеген шақырым жол жүрген бір күн ішінде көзіңе 
тек біреуі ғана ілігеді. Мысалы, 2008 жылы Өскеменнен Екібастұз қаласына барар 
жолда әдетте өмір сүруіне қолайлы, олардың мекен ету ортасы – дала, шалғын, дала 
көлдерінде, осы 700 километр жолда,көктем мен жазда балапандары қанаттанғанда, 
қаптап ұшып шығатын жерлерден, тек 3 дала құладыны мен бір қамыс мысығын 
кездестірдік. Соңғы жылдары Қазақстанның шығысында осындай қайғылы 
статистикалық жағдай қалыптасты. Таяудағы уақытта жалпы бақылауларға сүйенсек, 
олар бес-он шақырым сайын, тіпті одан да  жиі, міндетті түрде кездесетін. Біздің да-
лада баяғыда, дала көлдеріне жақын маңда, өте қарапайым батпақты үкіні көру әдеттегі 
жағдай болатын. Олардың құрып кету себебіне толық түсінік таба алмай, жойылып 
бара жатқандардың тізімін жалғастыра беруге болады. Тіпті дала аумақтарындағы 
әдеттегі қарапайым құстар – бозторғайларды жыл сайын аз кездестіретін болып бара-
мыз, тек олардың ішінен далалық пен алаңқайлық бозторғайлар ғана әзірге бар. 

Дала бозторғайлары,оның ішінде ең ірі, әдемісі болып саналады және дауысы өте 
жақсы. Қазақша атауы әдемі – жұрбай. Олар, осы далада ерте көктемнен бастап,аспан 
астын шырылға толтырады. Орталық Қазақстанның басым бөлігінде ақбөкендер 
кездеспейді. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында саны екі миллионға жеткен 
ақбөкендерден тек жиырма мыңдай қалғаны өкінішті. Біздің уақытқа дейін тек бір 
пайызы ғана аман-есен жетіпті. Мемлекет тарапынан олардың санын қалпына келтіруге 
үлкен күш жұмсалып жатыр, бірақ браконьерлер қазір жануарларды олардың ежелгі 
табиғи жаулары – қасқырдан да жаман қырып барады. Бұқаралық ақпарат құралдарында 
келтірілген мәліметке сай, әр сағат сайын ғаламшарда 50-ге жуық өсімдіктер мен жа-
нуарлар түрлері жойылып бара жатқандығына таң қалмайтын болдық. Сонымен ары 
қарай, жиырма және отыз жылдан соң не болады? Ол туралы елестету қорқынышты... 
Дегенмен, әлемде жыл сайын аңшылықтың небір түріне құмарлық артып барады. 
Барлығы ақша үшін құрбан болып жатыр. Ресейлік «Аңшылық» арнасы ізгі ниет пен 
адамшылықтың қарапайым мораліне де қарамайды. Аңшылықты насихаттап, ХХІ 
ғасырдағы өркениеттің құрбанына айналған жануарлар әлемінің болашағына алаңдау 
дегенді білмейді,еш нәрсені ойламайды. Істің насырға шапқаны сондай, көлемі жағынан 
қара торғай сияқты кішкентай әнші сары шымшықтарды қалай ату керектігін көрсетіп, 
аңшыларға бағыт-бағдар беріп жатады. Бұлай жалғаса берсе, ертең сатиралық 
әңгімелердегідей бұл аңшылар қыран бүркіттердің орнына қолға үйретілген шегірткелермен 
шыбын аулауға шығады; балыққа барғанда аулаған балықтарын майонездің кішкентай 
банкаларына салып, алып қайтатын болады, ал аю, сілеусін және басқа да жануарлардың 
терісінің орнына аңшылық олжалар ретінде қоймаларда және амбарларда жүретін 
тышқандардың терісін қанағат тұтады. Сонда, патшалық аң аулауды еске алып, жазба 
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үстел басында бұрынғы аңшы жыртылған шұлығының тесігіне қолынтығып, «аулаған 
аңының терісіне»қарап отырады.

Жануарлар үшін соншама орын бар кең байтақ Қазақстан даласында,өзен 
маңындағы қалың қоғаларда, орман-тоғайларда бүгіндері көзіміз үйренген, адамның 
айлы-шарғысына қарсы тұра алатын, ақылды да сақ, сұр және қара қарғаның, 
қараторғайлармен шымшықтардыңғана жүретіндігінің себебі осында. Бірақ олар да 
бізді мазалайды. Неге олар көп? Сөйтсек, олар да бізге, біздің өмірімізге кесірін 
тигізеді, кедергі екен. Біз үшін олардың болмағаны керек екен. Жүздеп, миллиондап, 
аумен ұстап, атып тастағанымызды ұмытып, басқа шағын жануарлардың жойылып 
кеткендігін соларға жаба саламыз.Дәмді тамақ жеуді жақсы көретіндердің 
мейрамханаларда әзірленген немесе консервіленген «бұлбұл тілі» үшін төлеген ақшасына 
бола, бейшара шілдерді аямай қырып тастадық. Қыстауға ұшып кететін оңтүстік 
елдердегі пысықай кәсіпкерлер де солай жасайды. Оқта-текте дала үстінде жалғыз 
күйкентай ғана қалықтап ұшып жүреді де қояды. Бар болғаны міне, осы ғана сірә. Енді 
жолда келе жатқанда бізді ештеңе алаңдатпайды, ұзақ ойға шомылып, үнсіздікте оты-
ра бер, бірақ мұның барлығы өте мұңды және өкінішті болды. Және текөзеннің жасыл 
жайылмасында, тайыз жерлердежеңіл қанатты бізтұмсық шағала қатты құлақ жарар 
дауысымен айқайлап қояды. Балықшы-тасымалдаушылар мен шағын балықшылар да 
өзара сөйлеседі. Кейде көлеңкелі қоға арасынан пыр етіп ұшып шығып, қасындағы 
бұтаға барып қонатын сұр түсті, тынымсыз құс – сұр сандуғаш қана тыныштықты 
бұзады. Соңғы 10-15 жылда Қазақстанның шығысында жер-жерде осындай қоғаларда 
қамыстылар түріне жататын жалпақ құйрықты түрі – ерекше шымшық жүреді. Оның 
сыңғырлаған біркелкі дауысына құлақ түрсең, ол «Сентябрит! Сентябрит!..» деп айтып 
тұрған сияқты, сонау шақырымнан естіледі. Бірақ, оны көру мүмкін емес. Сол, шамасы, 
осы бір епті де пысық құсты жойылып кетуден сақтап тұрған болар, жыл өткен сайын 
солтүстікке және шығысқа қарай көбейіп, тарап барады.

Жаздың екінші жартысында жайылма маңы тынышталады. Барлығы осы уақыттан 
бастап, қысқы ұйқыға дайындала бастайды. Қуырған күн астында үнсіз жатқан далада 
жолайкиіз үйді, өткен шақтың мөріндей сырты қолмен сыланған тұрақты, қыстауды 

Тарғақ – Қызыл кітаптағы жойылып бара жатқан түрі
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сирек кездестіресің. Егер төбешікте бір салт атты көрінсе, отар қойды, сиыр табынын 
күзетіп жүрген шұнаққұлақты иттер (қойшылар олар қабаған болсын деп құлақтарын 
түбіне дейін кесіп тастайды), жалдарын күжірейтіп, үріп қалу үшін шаңдатқан көлікке 
қарай жүгіреді, қашқан аңды қуғандай ұзақ уақыт қалыспай үреді. Әбден ұзатып 
салған соң, өз міндетімді орындадым дегендей құлықсыз кейін қайтады. Басқа үретін 
ешкім жоқ, қайтсін. Сондықтан,өтіп бара жатқан көлік бір үріп қалуға жақсы себеп. 

Әр шопан өзі де сырттан келгендермен әңгімелесіп, мауқын басып қалуға құмар-
ақ, киіз үйге шәйге шақырып, бәйек болады. Ұлы даланың салты сондай.

ӨТКЕННІң ІЗДЕРІ – ӨЗЕНДЕР

Шыңғыс-Тау немесе Тарбағатайдан бастауын алған Бақанас, Үржар, Емел, Еген-
су, Ащысу, Шар өзендеріжүздеген шақырымды жарып, солтүстікке қарай доға жасап, 
ірі су бассейнін іздеп, арнасын осы өлкеде алдымен Алакөл ойпатына бұрады, содан 
кейін әрбіреуі өзіне қажетті бағытта ағады. Ұзындығы жағынан ең үлкені – Аягөз. Ол 
өзінше, тіпті Еуразия құрлығыүшін бірегей өзен,жоталы жазықтық арасындағы ұзақ 
жолын бұралаңдап жүріп, ол Тарбағатай жотасын артта қалдырып, адасып кеткендей, 
ия болмаса бір нәрсеге көңілі толмағандай, оңтүстікке өз туған үйіне қарай қайтады. 

«Е. Қойшыбаевтың (1974 ж.) Топонимикалық сөздігінде қазақша Аягөз емес,Аягуз 
деп жазылады, осы жерде мекен еткен түркі халықтарының «ай»сөзі айлықтар деген 
түркі тайпасына байланысты болар, ежелгі түрікше«огиз» (угуз) – «өзен»:«ай өзені».

Бізді алда осы ең ұзын өзеннің бойымен жол жүріп, анықтап зерттеу күтіп тұр.
Өзен таудың тар құшағынан, жартастардан сытылып шығып, Солтүстік жартышар 
жаққа қарай Солтүстік мұзды мұхиттың үлкен су алабына барып қосылу үшін оның 
солтүстікке қарай ағатынын көреміз. Бірақ Аягөз өзеніне қажетті су айдынын табу 
үшін, ұзақ іздеп бұралаңдап ағуына тура келеді. Және, ақыр соңында оған ең керегі 
Зайсан да емес, Алакөл мен Сасықкөл де емес болып шығады. 

Аягөз өзеніне тән емес мінез-құлық, кейбір географтардың көзқарастарын растай-
ды, Арал-Ертіс бассейні су қоймасына кіретін Балқаш,Алакөл мен Сасықкөлге және 
Тарбағатайға жетеді; ол кезде Зайсанның суы толық еді. Құрлықішілік судың тарты-
лып, ежелгі су бассейнінің құрғап кетуіне байланысты Аягөз жер бедерінің еңістігіне 
қарай төмен ақты деп санауға болады. Сол кезден бастап осы күнге дейін ежелгі су 
бассейні орнында қалған ойпаттар мен сайларда, қазандықтардағы қалдық көлдердің 
құрғап кебуі біздің уақытқа дейін жалғасып жатқанын ғалымдар анықтап отыр. Бақылау 
көрсеткендей, біздің кезеңде судың тартылып, құрғауының тезірек жүріп жатқандығы 
сондай, оны бір ұрпақ көріп үлгереді. Әсіресе,30-50 жыл бұрын суы толық бірқатар 
ұсақ көлдер мен өзендердің тез кеуіп кету процесікөзге түседі.

Енді біздің өзеннің арнасымен әрі қарай барайық. Кейін ол құйқалы Тарбағатайдың 
солтүстігіндегі жоталарды айналып өткенде, дала тып-тыныш жатады, тасты шоқыларға 
барып тірелгенше сазды жазықтармен ақырын ағады. Мұнда ол теп-тегіс жартасты 
беткеймен және шағын тік жарлардың арасымен жеңіл де тез ағады. Тек жартасты 
шоқылар арасынанөткенде мазасызданып, жағалаудағы қоғалардыжұмсақ сипап, 
сылдырлаған күйі асыға бастайды. Оның осы саладағы шегіне жеткенше арнасы тары-
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лады да, су тік жарлар мен аласа жартастар арасынан қалың жасыл дәліз арқылы 
ағады. Құлмақ шырмап тастаған терек, мойыл, тал, қайың ағаштар –барлық жасыл 
әдемілікті паш етіп, жағалауда қаулап өсіп тұр. Және, ең алдымен лайлы су, бұл жер-
де ашық жасыл түстісуға айналады, тіптітереңдегі малта тастарға дейін көрініп жатады. 

Тасты шоқылар мен төбешіктер, өзеннің төзімін, шыдамдылығын сынап,өз шөлін 
қандырған соң барып, өз құрбанын жазыққа қарай жібереді. Тағы да ұзақ жолда Аягөз 
шексіз жазық далада еркелей созылып ағады. Әрі қарай, кемінде мың шақырым бойы, 
оның арнасын екі жақтан бірде жирен және тегіс дала, не малта тасты және ағымдарымен 
орманды шалғынды жағалау қоршап алады. Бірақ ши, шеңгел, тобылғы, ұзынша 
жапырақты жиделер оның тұрақты серіктері ретінде қасынан қалмайды. Таңсық 
теміржол стансасының ауданында Тарлаулы кенті орналасқан төменгі ағысында суы 
көбейе түседі. Осы бөлікте Аягөз,терек, тал – бұталары бар өте кеңарнамен ағады. 
Небір сай-салаға бөлініп, құмды аралдар мен малтатасты аңғарларды айналып ағатын 
өзенді қияқты әртүрлі шөптері бар шалғындар мен орман-тоғайлар, сазды-сортаңды 
тақырлар шығарып салады. 

Күні жарқыраған жартылай шөлейт далада майлы жасыл лента тәрізді сылаңдап 
аққан Аягөз икемді және сенімді түрде,кенет батысқа бұрылады. Оның шөпке бай 
құйма шалғынына ежелден-ақкөшпенді мал өсірушілер назар аударды. Олардың осы 
жерде болған кездегі іздері жартылай құлаған мазарларжәне шағын төбешіктердегі 
сазды кірпіштен немесе тастан салынған қорымдағы ескерткіш түрінде сақталып қалған. 

Өзеннің кең арнасы су тасқыны кезінде молайып, ашуға мінеді. Қоғаларда құмның 
ірітүйіршікті, сумен керемет шайылған, жұмыр тастары, аралдарында тұнбалар үйіледі, 
небір сағаларға, жылғаларға бөлінеді.

Жаздың ортасынан бастап Аягөздің күші кетеді, азияттық далалықтың асау мінезі 
ауыздықталады. Күзге дейін ол тыныш және ақырын ағады, сары дала төсінде қиял-
ғажайып алып кесіртке тәрізді оңтүстік өлкенің аптап ыстығына арқасын қыздырып, 
еркелеп жатқаны сол.

Ұсақ шоқылардың шығыс қанатын, осы дала өмір нәрін беретін Аягөз өзенінсіз 
елестету мүмкін емес. Оның суы кенезесі кепкен жерді тірілтіп, сән береді, өсімдіктер 
мен жануарлар әлемінің өмір сүруіне қолалы жағдай туғызады, климатты жұмсартады. 
Күн тұрақты жарқырап, жайнайтын және ыстық та құрғақ жел үзбей соғып тұратын 
өлкеде су – баға жетпес сый.

Патшадай бай жазықтықта, шұбар төбешіктердің арасымен, ақселеулі, қара жусан-
ды дала ортасында, шөлдің шөпті алқабын суландырып, өзі бастау алған жерден 
жүздеген шақырым жерді ақырын жәймен суландырып, тау сілемдері, шетсізжартылай 
шөлдаладан қорықпайкесіп өтіп,бұралаңдап ағып, оңтүстік бағытқа қарай батыл бет 
түзейді.

Дала болса, оны өзінің қара күшімен, үлкендігімен басып-жаншып тастағысы 
келеді. Бұл бір жағынан ит өлген жер, жел жұлмалап тастаған күлтешелері кепкен 
қызғалдақтары,спиреяның қоңырқай тартқан бұталары және биеөрген мен жусан, ақ 
басты ақ селеу және шилер ғана бар шексіз сұр даладан шаршайсың. Барлық жерде өлі 
табиғат және бәрі бірдей: ыстық аңызақ жел, тымырсық ауа мен аптап ыстық, көкжиек 
шекарасын бұлдыратып көрсетпейтін сағым, бірақ ең бастысы – сананы улайтын шөл.
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Ботаниктердің анықтауы бойынша, Балқашқа жақын далада ұсақ шоқылардың 
солтүстік бөлігінде өсімдіктердің саванналық-бұталық түрлері өседі. Ең алдымен, 
мұнда тоғай өсімдіктері жайнап шығатын, қазір олардың қалдықтары сақталған, олар-
ды реликтік тоғай  деп атаймыз, тораңғы, немесе әртүрлі жапырақты терек тоғайлары. 
Бүгінгі күні,олар өміршең терек түрі ретінде жойылып бара жатыр, Аягөздің кей жер-
лерінде кездеседі, тіпті оған сену қиын. Өте бірегей тоғайдың жоғалу себебі, тек қана 
адам қызметінің кесірінен деп айту керек. Жергілікті халық ғасырлар бойы бұл теректерді 
отынға шапты, құрылысқа пайдаланды. Аягөздегі тораңғы орманы, әлбетте, бір кездері 
кең таралған аймақтың ең солтүстік бөлігінде қалған, қазіргі уақытта Орта Азия мен 
Қазақстанның оңтүстік-шығысында сақталған.Бұл ғажайып ағаш планета басқа да орын-
дарда жойылып кеткен жоқ. Осы себеппен тораңғының бүкіл геосаяси аймағы мен 
аумағы Қызыл кітапқа енгізілген.

Кейін,тағы бір белесінен өткенде, оның тарихи белесі деп есептейміз – оңтүстікке 
бұрылып, дәл Балқаш көліне қарай бет түзейді. Бұл кесінді жолды жүріп өтпес бұрын 
Аягөз үлкен қойтастар мен ешкемтастарды аттап, тар жартасты дәлізге түседі. Алды-
мен тыныш өзен табалдырықтардан жарқырап ағып құлайды. Сумен шайылған тұнба 

қабаттары, қалың ағаш пен қоғалар, әртүрлі шөп өскен қамысты аралдар, батпақты 
шалғындар, кептірілген малтатастар – өзен арнасының жәй ғана серіктері.

Мыңдаған жылдар бойы жылдам ағатын өзен,оңтүстік қазақстандық жаздың 
жылы лебін жұтып, жылынып, биіктігі төрт-бес метр болатын сазды жарлар мен арал-
дар мен қоғаларды артқа қалдырып, икемді ағыстарға бөліне ағады. Егер ағаш өсімдігі 
жоқ болып кетсе, оның орнына су тасқыны кезінде жағалауды қиыршық тас араласқан 
құмды шөл жағалау және құрғақ малтатастар басады. Кей жерлерде тау сағыздың 

Аягөз өзенінің ортаңғы ағысы
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бұтасы, тығыз шар сияқты жап-жасыл бо-
лып тұрады, ал күн әбден күйдірген 
шоқыларда тобылғы және жағада тал 
қарауытады.

Өзен шексіз болып көрінеді, 
жағалауыбиіктеу және бірде жоталы, бірде 
жазық болып ауысып отырады, қурай, 
ақсор қызылмияға ұқсас есекмиямен тұтаса 
өседі. Өзеннің ағараңдаған аңғарында 
шопаның киіз үйлері тұр, далада 
құмырсқадай қаптап отар қой жайылып 
жүр. Бұл өлкенің Балқашқа жақын солтүстік 
аумақтарында Сары-Арқаның қазақтары 
қысқы жайылымға жылқы, қой, түйе айдап 
барған.

Өзеннен төмен сайда былтырғы жылғы тұз шығып жатқан сортаң жерлерді ши 
басқан. Содан кейін, әдеттегідей, оларды әртүрлі шөптер, шай түсті ерменнің бұталары, 
қамыстың және қарағанның шағын массивтерімен алмастырып отырады.

Есекмия бұтасына оралсам, олбасқа шөптер шығатын шөл даланы тұтас басып жа-
тыр. Есекмияны жануарлар жемейді, өте улы, сондықтан мал азықтық шөптерді, 
биеөргенді оп-оңай ығыстырады. Бұл жайылымдық шалғындарды ығыстырып шығатын 
өсімдікті шопандар жоймайды, жыл өткен сайын мекенін ұлғайтып келеді, ауылдардың 
және кенттердің табалдырығынан аттап, үлкен алаңдарды жаулап алды. 

Аягөз жолдарындағы күннен бастау алып соғатынжел туралы айтпау – жергілікті 
табиғаттың басты ерекшелігін айтпау деген сөз: желдер – ерекше өзеннің басты серіктері, 
оңтүстік ендікке қарай құятын жерінде оның қайнар көзі басталады.

«АДАСҚАН ҚАЛА» ЖӘНЕ «КӨШПЕЛІ ЖоЛ» 

Алакөл ойпатының солтүстік бөлігінде, күн Сары-Арқаның жазығымен шектесетін 
жерде, шамамен сол кеңдікте, Қара Ертістің жоғарғы тұсында, және сол градус 
бойлықта, Балқаш пен Алакөл арасында шағын Аягөз қалашығыорналасқан. Оның 
XVIII ғасырдың басында пайда болуында тарихи астар бар. Дәл осы жерде көрсетілген 
ғасырда қазақ жауынгерлерінің жоңғармен соғысы болған.

Алдымен аттас өзенніңоң жағалауында қалашық салынды. Бұл қазіргі уақыттағы 
аудан орталығынан 30 километр жоғары жерде. Елді пункттері мен қалалары арқылы, 
бұл жерден керуен жолы өтетін. Сауда жолысалынған қалашықтан біршама төмен жер-
де орын тепкен. Сол кезде Аягөзкентін қазіргі тұрған орынға «жылжыту» ұсынылды. 
Алайда, тағы да біраз уақыт өткеннен кейін жол бұрынғы орнына «кетіп» қалды. «...
Қала, – деп жазды П.П. Семёнов-Тянь-Шанский 1856 жылы – бұдан әрі, маятник 
сияқты бір орыннан бір орынға  ауысып тұрғысы келмеді, сол өзінің екінші орнында 
қалды.Бір ғана кең көшесі бар қалада, жайпақ саз кірпіштен немесе тек саздан 
тұрғызылған аласа саман үйлер болды, терезе алдында тұрған адаммен сөйлесу үшін 

Қос өркешті түйелер – көшпенділер 
серігі
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иіліп тұруға тура келетін». Қалашық атауында бірінші маятниктің принципі болды: 
бірінші атау Аягөз, содан кейін Сергиуполь деп аталып еді, кейін өзінің тарихи атауы 
қайтарылды. Осы бір ауыстырулар, тұрақсыздық атауға да әсер етті, кейбір карталар 
мен құжаттарда Аягөз сөзі «у», кейде «ө» әрпіменжазылады. Алайда, оны шешу – 
біздің міндетіміз емес. Бәріне уақыт таразы...

ҰЛЫ ҰМТЫЛЫС 

Жарма ауданының орталығы Аягөзде, Тарлаулы кентінде, 2002жылы 18-22 
тамызда,қазақ халқының ежелгі «ҚозыКөрпеш-Баян Сұлу»эпосының 1500-жылдығына 
арналған мерекелік шара болды.

Әрөлкеде, оны мекендейтін әр халықтың өзінің аңызы мен жырлары бар. Сары-
Арқадаласында ғасырлар бойы пәлсапалық даналық, ақындық рухтың күші пісіп-
жетілді, әдемі өлеңдер шығарылды,олардаланы құс қанатындай шарлап кетті, сөйтіп 
халықтық мұра болып қалды. Атақты Аягөз өзені аққан дала бүкіл түркі елі мақтан 
тұтатын, ежелгі эпостың отаны.Баяғыда, жазу-сызу деген болмағанда, көшпенді 
халықтың ақпаратты бір-біріне беретін өз әдіс, айла-шарғылары болды. Қазақтар сан-
сыз көп оқиғаларды, аңыздарды, эпос-жырларды, дастандарды жатқа білетін, таңды-
таңға ұрып, өздерінің өмірде бар екеніне шүбәсіз сенетін батырлары, олардың ерліктері 
жайлы айтатын, одан сол туралы небір аңыз-жырлар туатын.

Біздің әңгімеміз мыңдаған жылдар бұрын шыққан эпос жайлы болмақ. Ол 
ғасырлар бойы ауыздан ауызға беріліп, дала желі секілді, Хвалынь (Каспий) теңізі 
мен көк Арал теңізі жағалауына жетіп, Сары-Арқа даласы арқылы «Алтын тау» – 
Алтайға тарады. Бұл эпос шыққанға дейін, жирен шашты жуас жігіт Қозы менен ару 
қыз Баян Сұлудың махаббаты жайлы, бұдан асқан қайғылы, бұдан асқан шерлі 
әңгіме болмаған еді.

Артынан небір көп нұсқалар пайда болды, бірақ әңгіменің негізгі сюжеттік желісі 
жас аңшылар – Қарабай мен Сарыбайдың кездесуінен басталатын. Олар достасып, 
болашақ сәбилерін атастырып қояды да, өскен кезде құда боламыз деп серттеседі. 
Барлығы ертегідей болады: Сарыбайдың әйелі Қозы Көрпеш есімдіұл туады, ал 
Қарабай қызды болады. Бірақ, ұлы туған кезде Сарыбай мерт болады. Сол кезде 
Қарабай сертті бұзады: жетім ұлға қызы БаянСұлуды бергісі келмей қалады да, 
Аягөз деген өзен ағып жатқан ұлы даланың оңтүстігіне қарай көшіп кетеді. Ауылда 
Қарабайдың өзінің бұрынғы досы Сарыбайға берген серті туралы ешкім ешнәрсе 
білмейді. 

Жылдар өтеді. Қыз бойжетеді, жігіт ержетеді. Сол кезде далада Баянның ке-
ремет сұлулығы туралы әңгіме өз руымен көшіп-қонып жүрген Қодар батырдың 
құлағына тиеді. Қодар Баян Сұлуды көрісімен ғашық болады және оның жүрегін 
жаулап алу үшін ізгі істер жасап көзге түсуге тырысады. Қыздың әкесі Қарабайға 
жағыну үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Бірақ Баян Қодарды жақсы көрмейді. 
Осы кезде «алтыншашты»жас ҚозыКөрпеш – өзінің атастырылған келіншегі барын 
біледі, сөйтіп оны іздеуге шығады. Ұзақ жол жүріп, ақыры оны табады. Екеуінің 
арасында махаббат оты тұтанады. Бірақ араларында Баянның қолын алу үшін бәріне 
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дайын Қодар тұрады. Бірыңғайлы сәтті пайдаланып, Қодар ұйықтап жатқан Қозы 
Көрпешті өлтіреді. Қодардан өш алу үшін Баян әйелдік ақыл-айласымен алдап, 
құдық қаздыртып, өзінің бұрымынан ұстаптөмен түсіп, су алып беруін сұрайды. 
Қодар құдыққа түскен бойда, Баян-Сұлу бұрымын кесіп жібереді, осылай сүйіктісі 
үшін кек алады да, кеудесіне қанжар сұғып, артынан  өзі де өледі. 

Аңызды немесе шындыққа жақын ертегіні білгелі онытүркітілдес халықтардың 
барлығы жақсы көріп кетті. Ер адамның қара күші мен үстемдігінен махаббат сезімінің 
биік тұратындығына қыздың ерлігі дәлел болды. Аягөз өзені бойында болған бұл 
драмалық эпизодтан біз қыздардың өз тағдырын өзі шеше алатындай қайсар 
екендіктерін көреміз. БаянСұлу өз өмірін қиса да, әйел бақыты деген ерекше нәрсенің 
барын және бақыты үшін әйелдің неге баратынын көрсетіп кетті. 

Барлық шариғат талаптарына қарамастан бірінші рет еш құқығы жоқ әйел осын-
дай, бұрын–соңды ел естімеген қадамға барды. Тостағанмен ащы у ішкендей, қыз 
өз махаббаты үшін ата-бабаларының салт-дәстүріне қарсы шықты; сөйтіп кезкелген 
қара күшпен үстемдікке махаббат деген нәзік сезімнің қарсы тұра алатындығын 
дәлелдеді. Әйел адамның мұндай сипаттағы наразылығы, әрине, мәдениеттері бір-
біріне жақын, патриархалды жүйенің заң талаптарын, қалыптасқан салт-дәстүрлерін 
сақтап үйреніп қалған халықтардың сана-сезімдеріне қатты әсер етті. Өйткені, 
ғасырлар бойы қалыптасқан әдет пен өмір салтының күлі көкке ұшқандай болды. 
Бұған дейін бұл ұлттардың тарихында мұндай оқиға болмап еді. 

Оқиға көшпенділер даласын дүр сілкіндірді: оқиға көшпелілердің санасына сый-
майтын дүниемен бетпе-бет келді. Бұл – өз тұрғысынан революциялық секіріс, 
жергілікті халық санасына серпін берді. Міне, сондықтан бұл аңыз бүкіл Орталық 
Азия, Таяу Шығыс халықтары арасына кең тарап кетті. 

Әртүрлі ұрпақтың ақындары мен сыншыларыэпостағы сюжеттік қайшылықтарды 
талдай отырып, менің ойымша, құқығы аяқ асты болған әйелдің жеке басының бақыты 
үшін күресе алады және керек болса кегін ала алады деп,біржақты қарастырған. 

Бұл драмалық құбылыстың маңызы туралы айтқанда тереңнен қазу керек, және 
кең көлемде қарастыру керек; түп негізінде Махаббат – тұрмыстық ескі көзқарастарды 
бұзып, жаңашылдыққа ұмтылдырған революциялық төңкеріс. Менің ойымша эпостың 
тарихи маңыздылығы осында.

Махаббатқа негізделген трагедия сол кездегі Ұлы дала халықтарының санасына 
адамзаттың Махаббатты сезіне алатындығын көрсетіп, осы уақытқа дейін беймәлім, 
көрінбей келген қабілеттің ара жігін ашып берді. Махаббаттың өлімнен де күшті 
екенін, әркімнің өз тағдырын өзі таңдайтын құқы барын дәлелдеді. Сондықтан Қозы 
Көрпеш және Баян Сұлу трагедиясы үлкейткіш айнадан қарағандай, қатыгез өмір 
шындығын айқын көрсетті. 

БаянСұлу – эпостың басты кейіпкері, екінші кейіпкері – Қодар, содан кейін 
ғана ҚозыКөрпеш. Тіпті атауының өзі,ер адамдар желісінің тұрақтылығының бұл 
жерде де іске қосылғандығын көрсетеді. Сондықтан, егер эпоста болып жатқан 
оқиғаның мәнін талдар болсақ, онда эпостың атауын «Баян Сұлу мен ҚозыКөрпеш» 
деп өзгерткен әділетті болар еді.

Трагедия ерлер мен әйелдер одағына басқаша көзқараспен қарау мүмкіндігін 
ашты, әрбір көшпенді, қолөнершінің мейлі ол бай немесе кедей болсын, және әрбір 
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қыз немесе әйелдің ең алдымен Адам ретінде таңдауғажәне бақытты болуға құқығы 
барынкөрсетіп берді. Баян Сұлудың бұл ерлігі қалай болғанда да, жеке басының 
бақыты үшін күрескендерге үлгі болды. 

Алам өз бойындағы махаббат деген ұлы сезіммен келетін күшті рухтың барлығын 
еміс-еміс сезінсе немесе мүлдем ол туралы ойына кіріп шықпаған болса, адамның 
ақыл мен парасатпен ғана қуатты болмайтынын, батырдың даңқы тек ерлікпен және 
байлықпен шықпайтынын, дала трагедиясы тағы да дәлелдеп көрсетті.

Осылайшажартылай жабайы қазақ даласы, адам түсінігіндегі ұлы сезіммен оян-
ды. Эпос – рухани дамудың бастапқы кезеңі болды, біздің адамгершілік түсінігімізге 
әсер еткен жарылыстың жаңғырығы біздің уақытқада жетті.

ҚозыКөрпешпен салыстырғанда драмадағы жеккөрініштліктің нышаны болған 
үшінші тұлға– Қодар бейнесі арқылы  сюжет толыға түседі. Сонымен қатар, аңыз 
бойынша, бірге жерленген ғашықтардың қабірінің ортасында екі гүлдің ортасында 
тікенекті итмұрын өседі – ол екі ғашықтың бірге болуына кедергі болған Қодар 
ретінде суреттеледі.Басқа аңызда ғашықтар қабірінде қос ағаш өскен. Олардың 
бұтақтары арадағы тікенекті өсімдіктің кесірінен бірін-бірі құшақтай алмайды.

Содан бері бір жарым мың рет, Жер Күнді айналды. Жер өзі осінің бойымен 
жүздеген есе көп айналып шықты. Аягөз өзені аққан дала үстінде сансыз көп таңдар 
атып, күндер батты. Бірақ,жыраулар мен ақындар халық мәдениетінің маржанын 
теріп, отты ғасыр арқылы аңызды өзі шығарған әндей толықтыра, жан бітіре отырып, 
ұқыпты түрде ұрпақтан ұрпаққа жеткізді.

Сары-Арқаның сансыз ақбөкендері, жейрандары жосыған, дуадақтар жүрген 
салқын самалды даласында боранды күндері табиғат апатымен арпалысудан шаршаған 
көшпенді, ошақтың қасында, осы бір Махаббат дастанын қайта-қайта тыңдап, өзі 
бастан кешіргендей күйде отыратын. Жаны жадырап, көзі ашылып, оның бойында 
әділдік пен әсемдікке деген құштарлық сезімі оянатын...

Аягөз өзені жағасында ақселеулі дала төсінде ескерткіш тұр. Дүниенің барлық 
жағынан қайда қарасаң да – шексіз дала. Жусанның ашқылтым, бірақ мұрын жарар 
жұпар иісін жел әрі қарай таратып алып кетеді.Кесене мұндақанша уақыттан бері 
тұрса, сонша ұлы дала жиреншашты Қозы мен сұлу Баянды есте сақтайды. 

Аягөз өзені жағасында болған осы әңгімедей қайғылы оқиға Ұлы далада болмаған 
шығар.

Ғашықтар кесенесі тасқа оранып, ашық желдің астында –өткеннен қалған 
Махаббаттың ұлы белгісіндей болып тұр. Ертеден-ақ ол ғалымдар мен тарихшы-
бағдарлаушыларды өзіне тартады. Белгілі саяхатшы және этнограф Григорий Потанин 
Шоқан Уәлихановпен достасқаннан кейін былай деп жазды: «Халықаралық сюжет. 
Бірақ қазақтар сияқты бірде-бір халық оны өз эпосының көрнекті нысаны қылып 
жасай алмады». 2002 жылы «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» эпосының 1500 жылдығын 
тойлау – орыс ғалымы айтқан уәжді растайды. 

Ғашықтар кесенесі өзеннің жағалау ында биіктеу жерде тұр. Осы жерге келгенде 
оны қоршаған халықтың қайғылы аурасын сезінесің. Аягөз өзенінің күміс қолқасынан 
жұлынып алынған жүректей, мазар континенттегі теңіздер мен жоталарға, мұхиттардың 
қырынЕуразия жүрегінде мәңгіліктің символындай тұруы кездейсоқтық па? Мазардың 
барлық жағы Шығыстың эпикалық Даналығына, Батыстың Айбындылығына, 
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Солтүстіктің қаталдығы мен Батырлығына толы, уайым мен жарықтың, қараңғылық 
пен махаббаттың және өшпенділіктің нышанындай. Бұлаңыздар мен ұрпақтар дұғасына 
қаныққан – қасиетті орын.

Кесене үстіндегі көк күмбездің жұлдызды шаңырағында баяғыдай бұлттар мен 
бүркіт айнала ұшады, оларды жел еске алу әнімен қарсы алады, Ұлы Махаббат та-
рихы халық жадынан өшпейді. Өткір ұшты кесене ондаған километр жерден көрінеді, 
осы жерге жақындап келген сайын мыңнан астам жыл бұрын болған тарихи оқиғамен 

бетпе-бет келердей ынтыға түсесің. Аягөз түнде жарқыраған ай жарығының астында 
сылдырлап ағып жатыр. Айдың жарығы кесене бұрыштарының қырларына түсіп, 
жарық қылады. Аңыз бойынша, сол кезден бастап түнде мазар қабырғасында Қозы 
мен Баянның сұлбасы көрінеді, олардың артынан ана дүниеде тыныштық таба алмаған 
Қодардың қап-қара бейнесі пайда болады. Халық бұл маңды қосыла алмай арманда 
кеткен қос ғашықтың рухы кезіп жүр деп сенеді. Егер түнді осында қасиетті тастардың 
арасында өткерсең, тілеген тілегіңнің  орындалатынын біледі. 

Және де жылдан жылға, ғасырдан ғасырға Ұлы дала ескерткішіне жан-жақтан 
жас және қарттар (олар да бір кездері ғашық болған...) ағылып келіп, мінажат етіп 

Қозы көрпеш пен Баян сұлудың киелі мазары
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жатады. Және әрбіріала қандарын жайып, маңдайларын суық қабырғаға тигізіп, тілек 
тілейді. Мәртебелі ақсақалдардың қабырғаға барып, Қозы мен Баяның аруақтарына 
арнап дұға оқығандарын көрдім.

Ғасырлар бойы солай болған, үнемі осылай.

АЯГӨЗ «АЭРоЛИТІ»

Дала қаласының атауы Аягөз, Аякоз, Аякуз деп өзгеріп отырған: ол біздің 
кінәміз емес. Барлығы бірегей бекітілген атаудың болмауынан; әлі күнге дейін стан-
сада шақырымдарды көрсететін бағыттаушы белгілерде әртүрлі жазылып келеді. 
Сонымен, Аягөз жағында 1840 жылдың басында 9 мамырда ашық күн болатын. 
Маңызды оқиға болатыны туралы ешкім ештеңені алдын ала хабарламады: жусан мен 
ақселеу басқан шоқылардың етегінде, шағын жота  Қызыл-Белдеу – «қызыл арқа» 
немесе «қызыл қырат» пен Ақшалы тау арасымен ағып өтетін Қаракөл өзеніне жақын 

маңда, осы бір ашық күнде, тапа-тал түсте, 
кенеттен жарылыс болды. «Тым қатты 
жарылыс болды,артынаналапат қатты 
ысқырық естілді». Ол шопандардың наза-
рын аударып қана қоймай, қатты шошыт-
ты. Көктен артында ақтүтіндей құйрық 
қалдырып, аспан денесі ұшып келеді. 
Адамдар оның қайда барып 
құлағанынкөрген, бірден сол маңға бара-
ды, тағы біраз уақыт бойы осы жұмбақ 
дене құлаған жерде түтін шығып жатты. 
Қанша қорықса да, қасына тақап барады. 
Жерде үлкен қазандай шұңқыр пайда бо-
лыпты, оның ішінде жаңағы құлаған тас 
жатыр. Ол әлі ыстық еді, және күкірт иісі 
шығып жатты. 

Тас ерекше ауыр болып шықты. 
Кейіннен оны Семейге апарды және бірінші гильдияның белгілі көпесі Сидор 
Самсоновқа берді. Ол білімді кісі еді, бұл тастың сол кезде «аэролит» деп аталатын 
метеорит екенін түсінді.

Ғарыш елшісінің салмағы 2 765,5 грамм. Түрі – конус сияқты сопақтау. Негізінің 
диаметрі 45 сантиметрдей болады. Дөңгеленген ұшы қатты тығыз күкірт қабығымен 
жабылған. Жалпы түсі қара, алтыбұрышты ұсақ белгілері бар,  өлшемі 2 мм, кристал-
дардан тұрады. Одан тағы ұсақ, миллиметрлік шар сияқты қосымшалары көрініп 
тұрды. 

Көктен түскен елшіні – «Қаракөл» деп атады. Кейіннен көпес оны Ресей ғылым 
академиясына сыйлады. Арада көптеген жылдар өткенде тасты Семейге мұражайға 
қайтару туралы өтініштен соң, ресейліктер тек оның көшірмесін жіберді.

Айлы сәт (автордың суреті)
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ДАЛА «АЛЫПТАРЫ»

Тарбағатай тау сілемі бойымен солтүстік-батыс бағыттағы екі жүз шақырым жол-
ды жалғастырғанда көкжиекте жердің түкпірінен шыққандай болып таудың елесі 
көрінеді. Бұл үш буыннан тұратын аласа тау сілемі еді. Оңтүстік бөлігі – Шыңғыс-
Тау деп аталады.

Осы жотадан Аягөз сияқты Балқашқа барып құятын ұзын Бақанас өзені баста-
лады. Бұл өлкеде кезінде Абайдың әкесі – Құнанбайға қарайтын ауылдың малдары 
жазғы жайылымға жіберілетін. Осы таулардан солтүстікке қарай басқа, Ханшыңғыс 
жотасы, ал олардың арасында тұзды жота Ақша-Тау жатыр. Тауларының теңіз 
деңгейіне қарағандағы биіктігі орташа есеппен 1 000 метрден аспайды. Ең биік шың 
– Қосбастау (1305 м) – Ақша-Таудың жотасы. Шыңның өзінің атауы айтып 
тұрғандай, «екі басты тау» немесе «екі тау қалғып» тұрғандай. 200 шақырым шығысқа 
және батысқа қарай созылған осы таулардан оңтүстіктен және солтүстікке қарай 
бағытта жатқан бұйра толқынды жазығыбіртіндеп шоқыға ауысады.

Оңтүстік жотаның баурайындағы сорда жусанды-сортаңды өсімдіктер жиі 
таралған. Сордың түбінде ойпатты жерлер шілденің ортасына дейін суды ұстап 
тұрады, бірақ жиі соғатын желдер мен ыстық күн ақыры қоймай оны да құрғатады, 
және тамыз – ең ыстық айда – бұрынғы мықты тұзды ащы көлшіктер отырып, 
нәзік, ұсақ тұз кристалдарынан тұратын аппақ, жалтыраған сортаң қабатты жамыла-
ды. Қар сияқты ағарған парадоксальды суреттердей әсер береді: ыстықтан қураған  
далада қар ұшқындары сақталып қалған сияқты – өте сортаң топырақтар ақ қар 
сияқты көрінеді. Бұл өлкеде қар ерте көктемде сәуір айында еріп кететіні белгілі. 
Жазда олар тіпті таудың шыңдарындада болмайды.

Тауда, көлеңкелі жарықтарда көктеректі-қайыңды орман шулайды, ол үстін 
өткен жылғы кеуіп қураған қалың жапыраққа көміліп жатыр. Үстімен жүрген  кезде, 
сықырлап, қадамбасқан сайын ондаған метр айналаға естіледі. Кепкен жапырақ 
шірімейтін болған соң, олардың астында тіпті ешқандай жәндіктер жоқ. Осындай 
қураған жапырақтардан төселген қалың 
кілем Үндістан мен Оңтүстік-Шығыс 
Азияның жаңбырлы жунгли ормандарын-
да төселген. Бірақ ол жақта топырақ пен 
жапырақтары әрқашан ылғалды және 
онда омыртқасыздарға бай: моллюскалар, 
есекқұртты қоса алғанда, әртүрлі 
қансорғыштар өмір сүреді. Осы тауда та-
мыз айында ормантүпкілікті «өледі»: 
ыстық ауада адамның еңсесін басар 
тыныштық орнайды; таудың жусан мен 
аютабан сирек басқан тасты шыңында 
барлық жағынан соққан жел өтінде жел-
кен қанатты көбелек ұшып-қонады. Қызыл кітапқа енгізілген Махаон
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Бүкіл әлем демін ішінен алып, тығылып қалғандай,қоғалардағы өлі тыныштық 
қана алаңдатады. Осы ормандарда талтүстегі терең тыныштықты кейде жақын бау-
райлардан естілген жалғыз шегірткенің шырылы бұзады. Алайда, кешкі салқын 
түскенде барлық тіршілік, аптап ыстықтан тығылып қалған цикада мен шегірткелер 
шырылға басады: жапырақ астында сұр тышқан жүр; қоңыздар-мүйізтұмсықтар өмір 

сүрген және әр түрлі басқа да алтыаяқтылар 
әрлі-бері жүктерін тасиды. Тек олардың 
сыбдыры ғана бұл жерде белгісіз сырт 
көзге көрінбес өз өмірі барлығын 
дәлелдейді.

Күзгі жаңбыр мен желге дейін, 
тыныштық және аптап ыстықорманды 
мүлгітеді. Сонымен, көктерек пен 
қайыңнан басқа, ормандадолана, 
итмұрындар, ұсақ жапырақты ырғай және 
барлық жерде тау беткейлеріндегі 
қарапайым өсімдіктердің классикалық 
ядросы – тамарикс осы географиялық 
бойлық пен ендіктеөседі. Композициясы 
бойынша әртекті өсімдіктер және 
жартастағы шығулар шын мәнінде бірегей 
ландшафтарды құрайды. Шағын өзендер 

Сіз білеСіз бе:
Өткен ғасырдың жетпісінші 
жылдарының соңына қарай 
облыстағы жолдарды жасыл же-
лекпен қорғау мақсатында те-
рек, үйеңкі, жіңішке жапырақты 
жиде отырғыза бастады.  Оның 
жалғыз-жарым бұталары тек Ор-
дынка кентінде кездесетін, бұл 
Қара Ертістің бойындағы Боран 
кентінің маңында. Сары шымшық, 
құр және көктем суларының 
арқасында жіңішке жапырақты 
жиде  өзендердің жағалауларында, 
ылғалды және құрғақ шалғындарда 
өсіп, біршама тоғай тәрізді өсімдікке 
айналды.

Үлпілдек сортаң суы таяз дала көлдерінің орнында пайда болады
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жылаңқы ағып жатқан тұста бұталардан басқа жағалаулық шөп және осы орындарға 
тән жануарлардың түрлері шоғырланған.

Тік жарлардың мүк-қына тұтасып басқан көркем жарықтарында биші және 
кәдімгі шымшықтар шаттана жырлайды. Қысқа бойлы бұталарда сарғыш және құз 
жартасты сұлы «цвирк-цвирк»деп дыбыс шығара әндетеді, түркістандық және 
жайқырықаяқ жыбырлайды, тоғайда тағы қарғалар қарқылдайды.

Таудың құлама етегінде, шағын аңғарға түсетін жерде сұр суырдың қоныстары 
кездеседі. Оларды аңдып, бүркіт, қорым қырандары, дала бүркіттері, сондай-ақ, 
түлкілер, қарсақтар және қасқырлар жүреді. Бірақ,бәрібір адам олардың басты жауы 
болып қала береді. Жартастардың тік жарларына кәдімгі күйкентай мен дала қыраны 
ұя салады. Дала немесе ақтұяқты бұл қырандардың саны соңғы жылдары күрт 
төмендеді және қазірдің өзінде Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген. Тасты 
құламадағы қалың шалғын арасынан секіргіш кесіртке мен дала жыланы кездеседі. 
Бұрынғы заманда осы тауда арқарлар көп болды. Енді, егер олар кей жерлерде 
сақталып қалса да, олардың саны өте аз. Олардың бар екенін қазір кей жерлерде 
жергілікті тұрғындар мүлде ұмытты. Арқар да Қызыл кітапта. Бірақ бұл жануарлар-
ды жою – қылмыс қана емес, арқарды жою, өз болашағыңа, өз ұрпағыңа, өз туған 
жеріңе жасалған қастандық екендігіне браконьерлерді қалай сендіруге болады.

МАХАББАТ ПЕН ҚАТЫГЕЗДІК ЕСКЕРТКІШІ

Жидебай алқабына барар жол бойындағы аласа төбе маңында ұлы Абайдың руы 
Тобықтыға тиесілі жайылымда жалғыз мазар ағарып көрінеді.

Ғасырлар бойы қазақ даласында тұрған осыған ұқсас құрылыстар сансыз көп. 
Олардың барлығы жолдармен ауылдық жерлерден тыс, төбешіктердің үстінде не-
месе құрғақ және кең аңғарларда тұр, сондықтан алыстан мен мұндалап көрінеді. 
Олардың әрқайсысында өткен заманнан қалған мөр басылған, құрылыстың өзі – 
өткен шақтың құпиясы.

Ең кедей, жартылай құлаған ескі қабірдің қасынан өз шаруасымен өтіп бара жат-
са да әрбір қазақ, «Бісміллә!» деп бет сипамай өтпейді. Бұның өзі әруақтар рухына 
құрметпен қарап, дұға бағыштайтын ата-баба дәстүрінің сақталғанын көрсетеді. Және 
жас немесе кәрі, жоғары лауазымды шенеунік пе, немесе қарапайым шопан ба – бәрі 
бірдейана дүниеге аттанғандарға дұға бағыштайды, осылайша өз құрметін білдіретіндігін 
көруге болады.

Міне, Жидебай трассасы бойында тауға шығар беткейде табалдырықтан баста-
лып мұнараға дейін көтерілетін «Еңлік-Кебек» деген фронтальды жазуы бар құрылыс 
көрінеді. Сопақша кіретін есігі бар құрылыстың ішінде пирамида қара мәрмәр мен 
сұр гранит тастан жасалған. Бұл – ұлы Махаббатты дәріптейтін Сары-Арқадағы 
керемет ескерткіш. Мұнда да заманында қайғылы оқиға болған. Екі ғашықтың басы-
нан өткен қайғылы трагедия жайлы біреуден есту немесе оқу бір басқа, осы жерде 
болып, сезіну бір басқа әсер етеді. Ең алдымен, бұл тарихи оқиға уақыт өте жартылай 
ертегі, жартылай аңыз ретінде қабылданған. Жанынан өтіп бара жатқандар міндетті 
түрде тоқтап, бағаналарға бекітілген жуан шынжыр арқандай темірмен қоршалған 
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қоршаудың жанына келіп, орамал, мата жыртындысын байлап, зират ішіндегі қара 
мәрмәр тасқа тиындарын тастайды. Дұға бағыштайды. Үнсіз кетеді...

Біздің өңірімізде көп жыл бұрын осы далада болған осы бір трагедия туралы 
барлығы біледі. Бұрын мұнда көшіп-қонып жүрген Тобықты мен Найман рулары 
ұстанған салт-дәстүрдің көрінісі іспетті. Еңлік қызбен Кебек есімді жігіттің өлімі 
қазақтың көшпелі өміріндегі өрнектерге қаралы жіптей болып тігілді. Осы жерде 
болған қайғылы оқиға – әлемге танымал «Қозы Көрпеш және Баян Сұлу», «Тристан 
мен Изольда», «Ромео мен Джульетта» эпостарының қатарынан орын алады.

Ескерткіштегі қара түсті плитаға ұлы ақын және ойшылдың мына сөздері қашалып 
жазылған:

Көп жасамай, көп орған, Жарасы үлкен жас өлім.
(Абай, XVIII ғ.)

Мазар – «жеті желдің өтінде». Ескерткіш тұрған жотаның биігінен көз салғанда, 
дала Шыңғыстаудың сұр сілемінеқарап тұрған шексіз апат аймағындай әсер 
қалдырады.

Тоқтамай үздіксіз соғатын желдің астында ауыр қорым тасын жуып,ұлы махаб-
бат сезімдеріне бас иіп, бірін-бірі құлай сүйген екі жастың жүрек жылуын сақтағысы 
келгендей мұңды ысқырады. Шоқылары керуендей болып көрінетін, бастарын жел 
тербеткен ақселеулі шөлдала олардың соңғы баспанасы болыпты.

Сол кезде қазақтарда қалыңдықты ұрлап кету дәстүрі болған. Бұл жерде барлығы 
басқаша болды: Еңлік біреудің қалыңдығы еді, оны бала кезден атастырып, қалың 
малын төлеп те қойған екен. Бірақ қыз өзі жақсы көрмейтін адамға күйеуге шыққысы 
келмейді. Ол сүйгенімен қашып кетеді. Қалың малы төленген қалыңдығынан айрылған 
ру қатты намыстанып, реніш қанды кекке айналады. Мұндай іс-әрекеттер үшін аяу-
сыз кек алатын, кейде тіпті аяғы өлімге әкеледі. Бұл тура осындай жағдай. Әдемі 
Еңлік батыл да, мінезді қыз еді. Найман тайпасының басқа бір руына Мотай байға 
атастырылған. Күйеулікке белгіленген жігітті жақсы көрмейді. Оның жүрегі Арғын 
тайпасы ішіндегі Тобықты руынан шыққан Кебек деп соғады. Той болар алдында 
олар ешкімге білдірместен қашып кетеді де, Шыңғыстау аңғарларының біріне барып 
тығылады. Жер болған мотайлықтар Тобықты руынан қашқындарды ұстап алып жа-
залауды талап етті, олай болмаған жағдайда әскери іс-қимылдарды бастап жібереміз 
деп қорқытты. Не істерлерін білмеген, бұған дайын емес тобықтылықтар оқиғаны 
өзгертуге, ия болмаса қарсы шығуға дәрменсіз болды.Абайдың атасы, қадірлі би 
Кеңгірбай ақсақалдармен ақылдасып, ғашықтардың тағдырын намыстары жер болған 
тайпаның қолына беруге шешім шығарады. Тау арасында бір сайға тығылған қашқын 
ғашықтарды бірден тауып алады. Олардың жылқының құйрығына байлап, таудан 
қазір мазар тұрған жерге дейін сүйретіп алып келді. Олардың баласы да қатал жаза-
ланады: оны Орда тауының басындақұз жартастардың арасына қалдырып кетеді. 

Руластары Кеңгірбайдың даналығының арқасында қантөгіске жол берілмеді деп 
есептеді. Алайда, Абай өз атасының шешімімен келіспеді, оған наразы болып, қарсы 
шықты.

Махаббат үшін ата-баба дәстүрі бұзылғанмен, бұл жолы да сезімнің өлімнен 
күшті болып шыққанын уақыттың өзі көрсетіп берді. Біргеөлген қос ғашықтың есімі 
халық жадында мәңгі қалды. 
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Мазары алыс артта қалды. Қазақ даласы осы жерден бастап аласара береді; көз 
жететін жерде не бұта, не тал жоқ. Сары-Арқа деп бекер аталмайтынына осы жерде 
көзің жетеді. Ешқандай өсімдік атаулы жоқ. Міне, тағы күзгі түнерген сұрғылт 
аспан. Содан да болар, ойың шашырап, жолдан шаршап, ұйқың келеді. Бірақ, 
ескерткіш басына барып келген соң, ұйқы бір жаққа қашып кетеді. Орта ғасырларда 
далада болған қатігездікпен аяқталған сол бір оқиғаны көз алдыңа елесетіп, 
көшпенділердің қатігездігінен шошынасың. Елдің бәрі дана санаған Кеңгірбайды со-
лай деп қабылдай алмайсың. Абай дұрыс айтқан...

Еңлік-Кебек ескерткішіне барғаннан кейін барлық жерге таралған мұңды түсіне 
бастайсың. Шексіз, шетсіз даланың пәлсапалық диалектісі – жеткілікті дегеннің 
өзінің қарама-қайшылығы бар. 

Уақыт өтеді, әуенді жел және баяғының қатыгез салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын 
қарғап, жабырқап келе жатқан мен кенеттен ішімнен бір нәрсе оянғандай сезіндім: 
жаңағы мұң даланыңбір ғана сиқырлы көзқарасымен жоқ болып, жүректі толғантар 
басқа бір нәрсе пайда болады.

Қанаттарым болса– құс, бұлт, жел болып ұшып кетер едім... Кеудемнен сөзі 
жоқ болғанымаңызды емес, бір әуен бұлқынып шыққысы келеді. Жанымның өзі 
бәрін айтып, бір тамшысын қалдырмай береді: ішкі дүнием шалқып немесе жаным 
күйзеледі.

Махаббат пен қатыгездік ескерткіші – Еңлік-Кебек
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Қысқы ала шұбар даланы еске алдым. Төменде ұйытқыған жел қар жамылғысын 
жұлып алып, жер мен тастардан жалаңаштап жатыр.

Суы ащы – тұзды болғандықтан Ащысу деп аталған өзеннің кеуіп қалған 
сағасындағы құлап жатқан жағалауынан қарағанда алыс көкжиектенкөгілдір шоқылар 
көрінеді. Олар бір кездері жоғалып кетеді де, қайтадан алыстан мұнартып көрінеді. 
Көктемде бұл өзен буырқанып қарқынды, ернеуінен тасиды, су лайланып, сары кір 
түске боялады да өзімен бірге өсімдік қоқыстарын, сары жирен тұнба және шым 
топырақты ала кетіп, жолай жағалауға қарай лақтырады. Бұл кезде тағы бұрынғыдай 
көңілің түсіп, ойға шомасың. Ойдың көптігі сонша барлық әлем құрлықтарына жетер 
еді!..

Қаз-тырна қатарланып, қайтса бермен
Астында ақ шомшы жүр, ол бір керуен
Қай ауылды көрсең де жабыраңқы.
Күлкі-ойын көрінбейді, сейіл-серуен

(Абай, 1888 ж.)
Сары-Арқаның жолдарымен, соқпақтарымен кетіп бара жатып, ойланасың, қанша 

жүрсең де бәрібір дала қуып жетеді де, басып озады, одан ешқайда қашып құтыла 
алмайсың. Ол бүкіл жер шарын жаулап алған секілді көрінеді – скридиан мен па-
раллельде; бірде жирен, бірде сұр... Ұлы дала!

Міне, енді сұр қасқырдың қаншығындай ұлып, жемтік іздеп, айналадағы 
суреттерді өзгертпестен кезіп жүр. Тіпті, жүрмей тоқтап тұрсаң да, дала  көлік 
дөңгелегінің астында өзі айналып жатқан сияқты болады. Спидометр қаншама  
километрді артқа тастағаныңды көрсетеді, ал сен «бір орында» тұрғандайсың. Алы-
стан мазарлар ағараңдайды; ақ шаңқандай киіз үйлер көрінеді де, аппақ тамшыдай 
Азия даласына сіңіп жоқ болады. Аспанмен астасқан көкжиекте тау сілемі қара-көк 
киттер сияқты жүзіп бара жатады, тек жолда ала шаң көтеріліп, алдыңды жауып, 
көрсетпейді. Даланың осы бір көзқарасында әйел адамның жанарындай бір нәрсе 
бар, қалыңдықтай мұңды жанарымен қарайды. Жылдар бойы осы көзқарас жадыңда 
сақталып қалады, ұстайды, бір кезде дала дауысы жадыңда жаңғырып, шақырғанда, 
шыдай алмай  жолға шығасың, кездесуге асығасың. Сондықтан «Ойкумене» деген 
дала әніндегі жанды толқытатын сөздердің көп болуы кездейсоқтық емес. Эпитет, 
арнау өлеңдері мен поэмаларын жазып, ақындар ол туралы ән айтады, тарихшылар 
баяндайды. Өткен ғасырларда саяхатшылар өз таңқалыстарын білдіре отырып, өшпес 
естеліктерінде даланы суреттеп кетті. Даланың сұлу сиқырлы құшағына бөленген 
Шығыстың ақындары және басқа да көптеген адамзат балалары, оны өмір бойы 
жырлап кетті.

Бұл жердің әдет-ғұрып және салт-дәстүріне сай, әр киіз үйдің қожайыны қонаққа 
иіліп жастық, керіліп төсек болады, қолынан келгеннің бәрін жасайды; дастарқанын 
жайып,тек кесемен кофе немес шәй ғана беріп қоймайды, барын салады. Мағынасы 
былай: бөтен үйде бөгде әйел сияқты бәрі тәтті және бәрі жақсы. Әсіресе жаңа піскен 
бәтер нанның, бауырсақтың дәмі қандай, тіпті шәйге дейін басқаша бұрқырайды. 
Жоқ, дастарқан үсті төгіліп тұрмаса да, бірақ білесің – мұнда барлығышын жүректен. 
Бұл, бәлкім, шопан үйінде ұсынылған керемет дәмді астың бас құпиясы осында бо-
лар.



977ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

Ұзақ жолдан шаршап келгенде, киіз үстінде дөңгелек үстел басында буы 
бұрқыраған, үстіне жуа кесіп табаққа салынған етті жеп, кесеге құйылған сорпаны 
ішесің, шелпек, бауырсақ, кілегей, қазақша шай.Дәмі мен хош иісі оған тең келер 
ештеңе жоқ. Нағыз шәйқор түркімен және қарақалпақтар  атақты жасыл көкшайларын 
қанша мақтағанмен, қазақша шәймен салыстыруға да келмейді. Цейлон болса қайтейік, 
егер қазақша дайындалып ұсынылмаса, дәмі сол үндінікіндей. Иен даладакиіз үйде 
отырып, іше бересің. Шөлің қанғанша ішесің. 

Дастархан басында,әңгіме үстінде адам жаны ашылады. Бейтаныс жан туысқаныңа 
айналады және ескі достарша емен-жарқын әңгімелеседі. Осындайда біз 
батыстағылардай есеппен жүрмей, бәр нәрсеге күдікпен қарамайтындығымыз қандай 
жақсы: мейірімділікпен және кеңпейілділікпен бір-бірімізге жан жылуынберіп, 
адамшылықпен жүрегінің жылуын сыйлай білгенімізді біздің ұрпақтарымыз білсін 
және қызыға да қызғана қарасын. Қаладан алыста, қарапайым үйде–сән-салтанатты 
мейрамханада отырғаннан артық кездесулер өтеді. Рақаттанып отырғанда уақыттың 
зулап өткенін байқамай қаласың. Осындай қонақжайлылық рухы тек Алтайдың 
шалғайдағы орыс мекендерінде де сақталған.

ДАЛАДАҒЫ КЕЗДЕСУЛЕР

Киіз үй шаңырағының тесігінен экрандағы сияқты – жұлдызды аспанға қарап 
жатасың. Егер, біз бұл әлемді осындай керемет күйде көрмегенімізде, оның шын мәнінде 
қандай екенінбілудің өзін елестету қорқынышты: алып шар үстімен тұңғиыққа қарай ба-
сымызбен төмен қарай жүрер едік.

Қала тұрғындарыәр қабатында бытырай шашылған, арасында шексіздікке қарай 
аққан жұлдыздар бар таза аспанды көруден қалғаны қашан. Ғарыш әлемі жердегі адам 
үшін әрқашан бөтен, ұғынуы қиын, жұмбақ күйде қалады. Және көп қараған сайын, 
түпсіз тұңғиықтағы қол жетпестік пен суықты өткір сезінесің. Оның алғаш жаратылғандағы 
сұмдық қорқынышын әнге қосу үшін көзсіз ақымақ болуың керек. Сары-Арқа даласы 
алыс жұлдызды көп қабатты аспан сияқты толғандырады. Тек қана осы жерде дала 
желімен үрленген ашық аспанға қарап, көп нәрсеге таң-тамаша боласың. Түнімен жабайы 
жел ысқырып, шулап ұйқыны қашырып, әбден серуендейді,айнала уілдеп, күшпен 
далалықтың үйін иіскелеп, жұлмалап, соқтығысады. Түні бойы сақылдап күліп, ыңырсып 
жылап, гуілдеп соғады,әр түрлі тілде бір нәрсені сыбырлап айтатын сияқты.

Шаңырақтағы «телескоп»арқылыөзен ағысындағы тастардай жұлдыздар бүкіл «құс 
жолында» – сүт жолында жылтырап жатады. Түпсіз терең және қап-қара болып үңірейген 
тұңғиық жағалауындағы алмаз тастар ағыны, қорқытады.

Жел құтырып кетті: көп құлақ түрген сайын, оның мәнерлі әуеніне қаныға түсесің. 
Түн періштелері сияқты қап-қараңғы, тынық түнде ұйықтамайды. 

Жазғы жайылымдарда суық жел қариды.
(Абай, 1889 ж.)

Империя дегенді білмейтін Ұлы далаға күзгі желдің үстемдік еткісі келіп, 
жанұшырғаны түсініксіз. Аспан айрылып, жұлдыздардың далаға қарай ағуын елестету 
қиын. Сондықтан Абайдың әрбір өлеңіндеауа-райы тақырыбы бар, жел де ұмыт қалмайды.
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Көлеңке басын ұзартып,
Алысты көзден жасырса
Күнді уақыт қызартып
Көкжиектен асырса

(Абай, 1890 ж.).

оРДА!

Көп іздедім қаңғырып,
Баяғы жартас сол жартас
Қыңқ етер, түкті байқамас  

Абай
Абайдың балалық шағы басталып, қалған өмір жолы өткен Жидебай алқабына кіре 

бергенде, ұлы ақын және философтың отанындағы өткен тарихпен бетпе бет келем деген 
ойдың өзінен қатты толқисың. Мұхтар Әуезов «Абай жолы» кітабында бейнелеп жазған 
ұлы ақынның өміріндегі серіктері, ата-аналары, достары, сүйіктісі алдыңнан шығатын 
сияқты.

Мұнда жер аздап төмпешікті болып келеді және жол көлденең жатқан құзды – 
жартасты Орда тау сілемінің арқасына барып тіреледі. Тұмсығы мен жотасын оңға беріп 
жатқандықтан сол жақтан соққан жел өз үстемдігін жүргізеді.

Тағы бірнеше ондаған жылдар бұрын таң шыңдарында тұрып жабайы қой – арқарлар 
таңның атуы мен күннің батуын қарсы алып және шығарып салатын. Енді олардың 
сұлбасы да таулардан көрінбейді, тек кешкі аң аулау рәсіміне келе жатқан бүркіт қана 
жетімсіреп қалған шыңның үстінен оқта-текте ұшып өтеді.

Көгілдір тартқан ауа шәлісініңартына тығылған Сары-Арқаның таулары мен шоқылары 
Қалба тауы етегін, Көкшетау, Қарқаралы және Баянауылтауларын еске салады: сол 
биіктерде сұр граниттен «мұнара» және «күмбез» керемет тартылыс күшімен өзіне тар-
тады. Міне, Үлкен және Кіші Орда атты тау тізбектері. Алыстан олар көк, қою сия түсті 
болып көрінеді. Оңтүстік-Шығыс Азия, Қытай және Гималайдағы қалың ну ормандарда 
үнемі жаңбыр жауатындықтан ауа өте ылғалды, сондықтан таулардың басы көк және 
көгілдір бояумен салынған сияқты болып тұрады. Осыған ұқсас бояулар сондай-ақ,Алтай 
және Тянь-Шань, Памир және Сауыр тау шыңдарында байқалады. Жақсы суретшілер 
туындыларында осындай атмосфералық бояуларды шебер бере отырып, оны жіңішке 
жарықпен толықтырады, сондықтан, олар ауадай жеңіл және мөлдір болып көрінеді, 
сондықтан көркем шығарма ретінде ұтады. Мұндай виртуалды әлем сондай-ақ, шөлде 
байқалады, аптап ыстық күндері онда бұлдыр сағым пайда болады. Және бұл жерде, 
құрғақ далада, осындай ғажайыптар болып тұрады. Сондықтан тегіс дала ортасынан 
шыға келетін Орда таулары суретшілер мен туристер-фотографтар, бірақ бірінші кезекте 
– романтиктер үшін керемет тартымды.

Жол күн күйдіріп, саңырауқұлақ және текшелерге, бөлке нан мен  сандықтарға және 
киіз үйге ұқсайтын жартас, құздары бар әбден жалаңаштанған, шөлейттенген дала жаны-
нан өтеді. Баурайынан етегіне қарай құлаған қой тастар, Құдай қалай бұйрық берді солай 
сай салада шашылып жатыр. Әрбір жартаста найзағайдың ізі бар және содан жарылған. 
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Сондықтан олар бұл әлемге үңірейген тесіктер мен 
қарайған жарықшақтар арқылы қарайды.

Жидебайға қарай баратын жолдың сол жағында – 
Үлкен Орда, оң жағында – Кіші Орда. Жергілікті 
тұрғындар оларды жай ғана «Шыңғыс хан Тауы»деп 
атайды.Жауынгерлік жорықтар кезінде ол осында өзінің 
жасағымен осы жерге тоқтаған-мыс.

Әрі қарай, жолдың оң жағынан көрінетін басқа да 
таулар Өртен-Тау деп аталады. Қысқаша – Өртен, Уор-
тау немесе олардың халық арасындағы аты – Абай тау-
лары. Тау атауын тікелей мағынада қабылдаудың 
қажетіжоқ, бәлкім, негізі де жоқ. Жүздеген жылдар бойы 
мал бағып, сол арқылы күнелтетін көшпенділер,жерді 
бағалар кезде ең бірінші орынға оның қыстауға, жайылымға 
жарамдылығын қойған. Шамасы, таудың атауы осы 
жалаңаштығына орай берілген болар: таудың шөптесін 
жамылғысы өте мардымсыз, ал жаздың екінші жарты-
сында ол дымы қалмай жанып кетеді, малға мұнда жай-
ылып жейтін ештеңе қалмайды. 

Орны жаман шөп, кедей жайылымдар.
(Абай)

Абай таулары – Өртеңжазықта бой көтеріп, біркелкі дала арасында алып күшпен 
асқақ қиялдың нышанындай болып тұр.

Мұқтар Әуезов

Күшікбай бастауы Жидебайға барар жолда, бұл жерде ақын бірнеше рет болған
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Орда – батыстан шығысқа бес шақырымға созылған жартасты биік алқап. Ені 
бойынша көз мөлшермен ол бес шақырымға кетеді. Бір-біріне жабысқан үш шыңнан 
тұрады, өзін қоршаған жазық даладан төрт жүз – бес жүз метр биіктікте тұр. Таулар 
тіпті адамға көрініп тұрғандай, қалдық кеніштен құралған. Кейіннен жер астында бо-
лып жатқан ішкі процестердің күшімен олар жер бетіне шығып қалған. Бұл ұлы жерор-
та Тэтисмұхит-теңіздің дәуірінде пайда болған жыныс қабаттары. Мүмкін, баяғыда 
бұлай болмаған да шығар, бірақ осылай жақсы елестейді. 

Сусыз айнала: тек сайларда шағын өзендер ағады, сағасында қамыс және талдар 
жап-жасыл болып тұрады. Желден қорғалған алқаптарда, ылғал бар жерде қызыл тал 
немес қызыл ағаш өседі – берік те, икемді оқпандары бар кішкентай ағаштар. Ежелгі 
далалықтар оны киіз үйге – кереге мен шаңырақ жасау үшін шауып алатын, одан 
көшпелі өмірге қажетті әртүрлі заттар тоқыды. Талдың тоғайлары – ашық аспан 
астындағы тікелей мұражай экспонаттары деуге болады.

Шығысқа қарай жолда таулар биіктікті жоғалтып, бірте-бірте бата береді және 
бұршақ сияқты шашылып, сары, аздап бұйра далада алыстан көрінеді. Сондықтан,кейде 
олар жайылып жүрген отар қой сияқты болып көрінеді. Орталық Қазақстантабиғатын 
зерттеу мақсатында мектепте оқып жүрген кезде ол «қой маңдайы»деп аталатын. Ша-
масы, қазақтың ұсақ шоқысына бұл атау мұнда көшпенді халықтың мал шаруашылығының 

Шыңғыстау жотасының бөктері
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Жарма даласындағы тастақ тізбектер

Суырлар Шоғыр сепкілгүл
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дамуымен, негізінен – қой бағумен айналысуына байланысты берілген болар. Байлар 
оған қоса түйе ұстаған, олардан тек қана ет және жүн емес, бірақ сүтінен тамаша сусын 
– шұбат дайындаған.

Бұл далада тыныш күндер – қысқа уақытқа тыншыған табиғаттың сыйы. Мұндай 
ауа-райы кезінде аспан таза, ашық тау хрусталі сияқтымөлдір болады, қайдан шығатыны 
белгісіз қауырсын бұлттар пайда болады. Аспанда бұл кездежазық даладан ұшып келе 
жатқан – ұсақ таулар, дала қыраны – күйкентайлар қалықтайды. Алайда, осы 
ландшафтардың жан-тәні бозторғайлар. Бұл жерде олар көп, және жиі ұшып шығып, 

Күйкентай

Кермек Гмелина

Күйкентай

Қос өркешті түйе
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қанаттарын қағып, шырылдаған күйі қонақтайды. Самал жел бұлттардың табынын бір 
жақтан асығыс айдап келіп, солай қайта қуып алып кетеді. 

Кварцит төселген сазды дала сары ала сырмақ сияқты; садақбоз қылқанданып, 
аппақ болып ағараңдайды, бетеге және жібектей жусанның желкендері желбірейді. 
Жол бойындағы сор – бұрынғы көлдің түбі – және сағымдай буланып жоғалады.

Дала жағалауына ыстық арғымақтай шаршау дегенді білмейтін, қамшыгердің 
аяушылық күтпей тау арасындағы жол саймен алға ұмтылады. Бүкір таулар көк сеңгір 
мұздай қайтадан алдыңнан жүзіп шығады. Әбіш Кекілбаев (1971), Шыңғыс-Тау ар-
тынан шығатын жазық даланы көріп: «Кең далада жалғыз өзі шошайған жұмбақ 
Шыңғыстау –жанартаулардың салдарынан пайда болғандай, Абайақын да осындай 
халықтың күшті рухани оянуынан туған. Жалғыз тау Шыңғыстау түссіз, теп-тегіс, сұр 
далаға ұран тастады, Абай құдіретті жартас – шыңдай қазақ мәдениетінтанытып, 
биікке көтерді».

ЕЖЕЛДЕН ЖЕТКЕН АңЫЗ

Абай Шыңғыстаудасүйікті бүркітімен түлкі аулағанды ұнататын. Сүйікті ісі туралы 
ол өз өлеңдерінде әдемі суреттейді. Аудан орталығы Қарауылда жүріп, осы тау сілемінің 
үстінен тағы бір таудың бүкір жотасын көру қиын емес. Барлық таудың үстінен дөңгелек 
Хан-Тау маңғаздана қарайды. Ақсақалдар оның атауын Шыңғысхан тарихымен байла-
нысты деп айтады.

...Екінші мыңжылдықтың басы болатын. Дала атты әскердің тұяғының дүрсілінен 
оянып, гулеп кетті. Қорыққан аңдар жан-жаққа тым-тырақай қашты, дуадақ пенбезгел-
дектер аспанға көтеріле ұшты. Жеңіліс дегенді білмейтін, жаңа жерді жаулап, адамдар-
ды тұтқынға алуға құныққан қалың қол, бүтін орда ентелеп шауып келеді. Қиқулап, 
қамшыларын ысқыра сабалап, айқайлап, ұйықтап жатқан даланы дүр сілкіндірді.Сауыт 
киіп, найзаларын қолға ұстап, садақтарын асынған орданың әскері еш жеңіліссіз солтүстікке 
қарай бара жатты. Жартасты тауларымен жолын бөгеген даладағы адам көрмеген аң-
құстарды үркітіп, орданың қолы тоқтайды. Артынша көш арбалары келіп жетеді, олардың 
артынан малдарын айдап келеді. Тау етегіндегі өзен маңына қосындарын тездетіп орна-
тады. Аяқтарына оратылған қалың өскен шөп арасындағы саңылаулардан көгілдір түтін 
будақтады. Қап-қара күйелеш қазандарда ет қайнап жатты. 

Той болды.Ханның нөкерлері мақтау сөздерін аямай арнап жатты.Қолбасшыларының 
ерлігіне сүйсініп,жеңістің буына мастанып, сарбаздар шаршамай айта берді. Міне, осы 
кезде патша шатырынан Шыңғыс-Ханның өзі шықты, сол кезде оның айналасындағы 
біреу басын көтеріп, жайған қолының арасынан таудың шыңына қарап, айқай салады: 
«Бүкіл әлемді тізе бүктірген күн шұғылалы қолбасшымыздың өзінен биік тауға төменнен 
қарауына болмайды. Олай болуы мүмкін емес! Қолбасшы, мына шыңды да жаулап 
алайық!»«Тақтан түспей, шыңға шық! –деп айқайлады жауынгер. – Шыңға қолмен 
көтеріп апарайық!..». Ұлы орда сарбаздарының толқыған дауысынан жер жаңғырды, 
таудағы бүркітпен қырандар үркіді.

«Тақпен! Тақпен! Шыңға!»
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«Биік тауда сенің аяғыңның астында жатуы керек! Біздің Тимуджин, біздің хан 
бәрінен биік, бәрінен жоғары болуы тиіс. Тау сенің аяғыңның астында жатсын. Сенен биік 
тек Жаратқан, әмірші!.. Сенен жоғары көкте, Ол – Ұлы Жаратушы! –олар аспанды 
нұсқап көрсетті. – қызметкерлерің мен жауынгерлерің құдайларға жақын жерге тақпен 
апарады!»

Ханның нөкерлері алтын-күміспен тігілген ақ киізді жайып, таққа әміршілерін 
отырғызып, қиқулап, айқайлап оны тау шыңына қарай көтеріп, алып кетті. 

Шыңғыс-Хан солай тау шыңында, ең жоғары жерде тақта отырып, әлі өзі жауламаған 
айналаға көз салды. Қазір сол ақсақалдар айтқандай, әміршінің тағы тұрған жерде 
қалдықтары сақталған. 

Сол кезден бастап бұл тау «Хан-Тау» деп аталатын болды».

ЖИДЕБАй

Желсіз түнде жарық ай,
Сәулесі суда дірілдеп.
Ауылдың жаны терең сай, 
Тасыған өзен күрілдеп.

Абай 1890 ж.
Қалың шөпті алқапты кесіп өткен жол бірден Қарауылға апарады. Оң жағында 

атақты Кеңгірбай мен оның ұрпақтарының жазығы – қауын сияқты сары және тоқ,Жидебай 
жазығы созылып жатыр. Солтүстігінде және оңтүстігінде, батысында және шығысында 
– сол баяғы кең дала. Секундтар ғасырға,ал ғасыр қас-қағым сәтпен алмасатын мәңгілік 
тыныштықта, алыста Абай – Шәкәрім ескерткіштерінің өткір ұштары көрінеді.

Аудан орталығына кіре берісте ақ селеулі арнада шеңгелмен сортаңмен араласқан 
қарағанның қоғалары қараяды. Бірақ,кең далада, теңізде жүзіп келе жатқан желкенді 
кемедей кесенелер де қалықтап көрінеді. Оқта – текте жел соққанда-ақ селеу толқындар 

толқиды. Жидебайдан алыс батысқа қарай, 
көк толқында тоқымдай тау Доғалаң Төбе 
қатып тұр.

Оңтүстіктен көкжиекте Хан Шыңғыс 
немесе Шыңғыс-Тау тарақтары күржиеді, 
мыңнан астам шақырым тау оңтүстікке 
қарай Тарбағатай тау сілеміне дейін жетеді.

Картаға қарасаң, Абайдың мұражай-
үйі тұрған жазық, Семей-Балқаш-Өскемен 
үштігінің ортасында жатыр. Ежелгі заман-
нан табиғаттың түрлі апаттарына басқа да 
күнәлары үшін соңынан қалмайтын небір 
қиындықтарды жеңіп осы үшбұрыш ішінде 
далада көшпенділердің өмірі қайнап жат-
ты.

Еуразия континентінің 
«Абсолюттік» орталығы Ақын 
кесенесінің алдында орналасқан
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Бұл – Абай дүниеге келген және ол 
өмір бойы жырлап өткен жер.

Ғасыр өтті және одан бері ғасырдың 
жартысы өтті, қазақ даласы Ибраһим 
есімді ұлын бесігіне салды. Оны ерекше 
жақсы көрген анасы – Ұлжан Абай деп 
еркелетіп атады. Содан бері Ұлы 
даладағыданышпанның өлмес, өшпес дана 
рухы – ұлы өлкенің даңқын асырды.

«Жидебай» атауының өзі –жиде 
ағаштары өсетін мекен деген мағынаны 
білдіреді. Қазір де бұл қоңыр оқпандары 
мен жіңшке күміс түсті жапырағы бар 
ағаштар, жолда мұражай-үйге кіре берісте 
сақталған.

Желдер мұнда тұрақты соғады. Міне, 
қазір де, аздаған тыныштықтан соң, олар 
жолдың шаңын көтере құйын бағанасын 
тұрғызып, алысқа ала жөнеледі. Желге жол 
жиегіндегі шөптер, ши ескі таныстардай 
иіліп сәлем береді, ал өрттен қашқандай 
ақселеулер жарыса жүгіреді. Жидебай 

Ибраһим Құнанбаев

Жидебай
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тұсында тоғысатан жол бірден үшкір ұшты кесенеге апарады. Семейден Қарауылға дейін 
еш жерде жолда шөп осылай қалың өспейді.

Көрінбей жердің топырағы 
Құлпырған жасыл жер жүзі.

(Абай, 1886 ж.)
Жазық алқапты жер, жан-жағынан тұрақты жұлмалайды. Жол жиектерінде қызыл 

құйрықтарын жалаңаштап құрлардың үйірі ұшып шығады, бозторғайлар жерден көтеріле 
беріп, қарсы соққан желге төтеп бере алмай, қайта қонады. 

Абай уақытынан бері мұнда ештеңе өзгермеген: сол дала, сол ауа мен сол әуенді 
жел. Тек тез сырғып өтіп жатқан өмірге қатысты сағыныш мұңы сезілтін болар. Даланың 
кеңдігі мен айналадағы тыныштық бәрін басады. Жидебай – өте мұңды жер.Кеш 
батқанда, күн көкжиеккке құлағанда жел де тыншиды. Сол кезде барлық жерде ауыр 
тыныштық орнайды. Қараңғылық қоюланып, батқан күннің қызыл шапағы алысқа далаға 
тарап кетеді. 

Адам тіктеп көре алмас күннің көзін
Сүйіп, жылып тұрадыжан лебізін
Қызыл арай, сары алтын шатырына
Күннің кешке кіргенін көрді көзім.

(Абай, 1890 ж.)

Қасқалдақтар  – Қазақстан көлдеріне тән
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Абай халықтың рухани өмірінде лайықты орын алды, орта ғасыр сарқыншағынан 
тазартып, оның санасын оятқан нышанға, символына айналды. Оның тағдыры – тарихтағы 
ерекше буын. Досы және ізбасары – Шәкәрім, одан кейін Мұхтар Әуезов, өткен дәуірдегі 
қайталанбас дала халқының өмірін әлемгепаш етті. Бұл жердің осындай жарқыраған 
жұлдыздары бар.

Ымыртта, ши бастарын жел қозғағанда, өткен уақытты жоқтағандай әуен шығады. 
Жидебай маңында Оспан көлі бар. Көктем басталысымен оның жалпақ тұзды 

жағалауындақиық, қамыс және қараған өседі. Бұл солтүстікке қарай ұшқан жыл құсының 
тоқтап, демалатын орны. Сол туралы, бәлкім, Абай жазған болар:

Берекелі болсаел,
Жағасы жайлау ол бір көл.
Берекесі кеткен ел-
Суы ашыған батпақ көл

(Абай, 1890 ж.)
Орталық Қазақстанда барлық жерде, жаздың ортасынан бастап дала көлдеріндегі 

су құрғайды, бір апта бұрын шағын толқыны тулаған судың орнына аспаннан түскен бұлт 
немесе қар сияқты сары қамыс пен айрауық қоршағанаппақ дақ қалады. Жағалауда 
сортаңданған және мүлдем шөлге айналған сорлар пайда болады.

АҚЫНДАРДЫң АҚЫНЫ

Абай – Шәкәрім мемориалының үлкен 
іргетасында,ғылымда ар-ұят бар, оны бала 
кезден оқып-тоқу керек деген ойды наси-
хаттап өткен, ақыл-ой мен еркіндікті 
жырлаған философ – ақын Шәкәрімнің ақ 
кесенесі тұр. 

«Шәкәрім – Абайдың үздік оқушысы, 
– деп жазды М. Әуезов. – Осындай ақын 
төртеу болды. Оның екеуі – Ақылбай мен 
Мағауия, Абайдың ұлдары, қалған екеуі – 
бұл Көкбай мен Шәкәрім».

Бұл кесенеде гранит плита астында 
Мекке-Мединеге мұсылмандық парызын 
өтеп, қажылыққа барған мүміннің денесі 
жатыр. Шығыс пен Батыстың ғылымын 
ұғыну үшін өмірін қатерге тігіп, алыс жолға 
шыққан ғалым, Түркия, Франция, Сауд 
Арабиясында болған оның басындағы тасты 
мәңгіліктің суығы «жылытып тұр».

Кешқұрым тыныштықта дала сыбды-
рына құлақ түрсең, кесене бұрыштарына 
тығылған оның тынысы мен ауыр күрсінісін 

Шәкәрім Құдайбердіұлы
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естігендей боласың. Осы жерде Абайдың ұлы – Абдрахманның да тасы бар. Желді Геба 
мәңгілік жастық сыйлаймын деп уәде бергенмен, «талантты ұл» жиырма жеті жасында 
өмірден озды. Жидебай жазығының үстінде ғасырлар бойы жиналған қарғыс тұрғандай 
әсер қалдырады. Мемориалдың ірге тасына үйілген жабынды топырақтан әрі қарай кең 
дала керіледі, көк тау алыстан мұнартады. 

Күннің батуы ұмытылмас сәт. Әсіресе, күн көкжиектен асқанда, оның нәзік алқызыл 
шапақтары мемориал мен Хан-таудың шыңдарын отқа орағандай түске бояйды. Даланың 
кешкі бұл бейнесі ұзақ тұрмайды, соңғы шапақпен бірге жазық дала қараңғылық құшағына 
енеді.

ДАЛА КоНТИНЕНТІНІң ПоЛЮСІ

Жердегі ең алып құрлықтың бірі – Еуразияның басым бөлігін басқа ландшафтары-
мен қатар орман және дала алып жатыр. Дала көшпенділердің мәдениетін жасап, еңбекке 
жұмылдырып,философтың даналығын, жауынгердің батырлығын берген, адами рухтың 
күшін дамытқан орталық бөлік болып қалады.

Таврия, Кубань, Приволжский және Орынбор далалары. Оралдың ар жағындаТорғай, 
Алтай, Тува, біздің – Қазақстандық дала жатыр. Олардың әрқайсысы әр халықтың 
тұрмыс салты мен әдет-ғұрпына өзінше әсер етті. Егер Шығыс Қазақстанның даласын 
алсақ, құрлықтың дәл ортасында орналасқан олардың бірегей ерекшелігін атап өткен жөн.

Еуразия құрлығының кіндігі – әрі орта, әрі орталығы. Және бір таңқаларлығы, қазір 
ол дәл Жидебайда – Абайдың табалдырығында: «осы жерде басталады, осы жерде 

Даладыағы ауыл, алдыңғы планда кеуіп қалған тұзды көл
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«түйіседі» және Еуропа және Азия мери-
диандары мен параллельдері осы жерде 
«қиылысады». Бұрын мен, мысалы, Семей 
түбінде бір жерде континентінің абсолюттік 
орталығын бейнелеген ескерткіш бар дегенді 
еститінмін. Міне, ол жер нақты белгіленді 
– Семей түбінде емес, Абай тұрған үйден 
елу метр қашықтықта. Жарық дүниенің 
төрт тарапын білдіретін төрт сегменттен 
тұратын дөңгелек гранит шелпек сияқты 
жасалған. Онда қызыл граниттен жасалған 
төрт қырлы монолит кристалл ұшымен 
аспанға қарайды. «Шеңбердің сырт 
жағында араб, орыс, жапон және ағылшын 
тілдерінде мынадай жазбалар жазылады: 
«Бұл – Жапония жер серігі анықтаған Еу-
разия орталығы».

Былай қарағанда қарапайым 
болғанымен, үлкен құрлық полюсінің 
абсолют тік нүктесінің белгіленуі 
таңқалдырады. Онда қазақ руханияты 
діңгегінің ең алғашқы өскіні пайда болып, 
жайқалып өсті. Жердегі құрлық полюсі –
айналасында аспан денесі айналып жүретін 
көкжиектегі дәл Полярлық жұлдыздай.

Кең байтақ Сарыарқа төріндегі Жиде-
бай сияқты білгісіз «планета» үшін қиял-
ғажайыптың бұл қырларының сәйкестігі 
«көптеу». Бұл нүкте дүниенің ескі шартты 
осьі арқылы өтеді. Ол біздің континентті 
жан-жағынан жуып жатқан төрт мұхиттан 
бірдей қашықтықта алыс жатыр. Жидебай 
– Солтүстік Мұзды және «антипод» – 
Үнді мұхит арасындағы географиялық 
пункт. Осындай қашықтықта Тынық және 
Атлант мұхит жағалаулары орналасқан.

Көп ғасыр бойы тыныштықта 
мүлгіген,әлітұрғылықты орналаса қоймаған 
даланы өткен ғасырдың ортасында ядролық 
полигондағы жарылыс үні оятты. Сол 
қорқынышты сәттіжүздеген шақырым жер-
де тұратын дала қазағының әні үзді және 
жаңғырықтай ащы күрсінісі болып ескі 
домбыраның шанағына барып қонды. 

Дала көлі

Сарыарқа даласы

Сортаңдар
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ХХ ғасыр осылай далада қалды. Бұл «көктегі Құдайға апаратын жолдай» болған түрлі 
халықтарды байланыстырған Ұлы жібек жолы бойында болды.

Дала сондай кең, бұл қарапайым адамға алыс теңізге жетуден гөрі Құдайға апарар 
жұлдызды жол жақын тәрізді көрсетеді.

Және мұнда, «Жер кіндігінде» кішкентай гранитті ескерткіштер емес, біздің уақытта 
тұрғызып үйренген алып құрылыстар тұруы тиіс. Ескі Еуропа және ежелгі Азиядағыдай, 
Қиыр Шығыста және тропикалық Индостандағыдай жайлы бөлмелері бар қонақүйлер 
салынуы керек еді. Ұлы Азия даласының нышанындай азиялық көшпенділердің тұрақтары 
–киіз үйлер тігіліп, оның солтүстік жағында Солтүстік халықтарының чумдары-
лашықтары, оңтүстігінде индиялардың чапри немес бунаглолары,шығыста орыстардың 
ағаштан түрғызған үйлер мен немесе Стоунхэндж көшірмесіне викингтердің тас саклясын 
орналастырғанда, осында біздің дана жерлесімізге тәу ету үшін ғана емес, Жер кіндігін 
келіп көруге жан-жақтан туристер мен қонақтар ағылар еді.Әрбір турист континенттің 
полюсінде болғандығын мақтанышпен айту үшін келер еді. Ал Жидебай солтүстік ендікте 
дәл 48° бұрышпен орналасқан, осы детальді оның «жұлдызды» географиясы ретінде 
пайдалануға болар еді.

Солтүстіктен Галактиканың қалай айналатыны көрінетін «жұлдыздың» астында 40 
жыл бойы 472 атом жарылысы жасалды, бұл да «абырой»әпермеді.

Дала халқының мәдениетін көрсететін біздің ұлттық кәдесыйлартұманды Батыста, 
сонау Австралияда, орыстың солтүстігінде, экзотикалық Жапонияда, күн сәулелі Түркияда 
және одан да артық күн шұғыласына бөленген Францияда, теңіз жасындағы Голланди-
ядан келген дәулетті туристердің коллекцияларына қоюға тұрарлық.

Біздің далалық өлкедегі шағын саяхатымыз аяқталды, өйткені Сарыарқаның 
шығысына қарай басқа етегі таулы ландшафтқа ұласқан Алтай – Қалба географиялық 
провинциясы басталады. Мұнда Сарыарқа даласы таулы далаға – Алтай даласына 
жалғасады. Олар Ертіс арқылы жоғары Алтайдың оң жағалауындағы таулы етекке батыл 
еніп кетеді.





992 Щербаков Б.В.

ҚҰРҒАП БАРА ЖАТҚАН ӨЗЕНДЕР

Қалбаны орманы бар далалық өлкедеп айтуға болады.Бірақ, мұнда ірі өзендер жоқ. 
Олардың орнына тау баурайының солтүстік-шығысына қарай ұзындығы 100, 200 және 
одан да көп шақырым суы тайыз өзендер ағады. Күн мен ылғалдың көптігі, шағын 
жоталардың биіктігі барлық жерде тек  көктемде суы мол болатын тау мен дала өзендері 
сағасында ғана кездесетін ағаш-бұта тоғайларының, әртүрлі шалғын шөптердің өсуіне 
жағдай туғызған. Алайда, жаз басында-ақ, тау шатқалдарында, қуыстарда тығылып 
қалған қар ерігеннен жиналған су қорын тауысып, күн санап күшіәлсірей береді, былайша 
айтқанда – «өледі». Олардың таулы бөлігіндегі арнасы малта тастарға толы құммен 
тұнбадан тұрады, болмаса олар тік жарлы кең жағалаумен,таудың тар тасты дәліздерімен 
ағып кетеді. Кейін көктемгі су тасқыны кезінде, жаздың ортасына қарай күн сайын 
өзеннің түбі жалаңаштана береді, ақырында, қалың ағаш-бұта тоғайлары және шөптесін 
өсімдіктер өскен шағын өзенге айналып, айналаны өзінің сылдырымен әрлендіреді, ал 
күзге тек жылаңдап ағады. Барлығына кәрілік жеткен сияқты. Бұдан бір-екі ай бұрын 
олардың буырқанып, тасып аққанына сену қиын еді. Қалба – Алтайға ағатын негізгі 
өзендер көгілдір Көктау тауларынан басталып, Орынқай және Сібеөзенінің қосылуынан 
соң, Құмды, Қарасу, Қайыңды, Тайынты, Тарғын, Лайлы, сондай-ақ Аблакет шағын 
өзендері  пайда болады. Өскеменнен  батыс бөлігінде тауға жақын Ұлан өзені ағады.

Олардың ең ірілері – Бөкен (181 шақырым), Құлынжы (шамамен 80 шақырым) 
және Көкпекті (217 шақырым); солтүстік-батыс бөлігінде Қалба ағады, осы жерлерге тән 

Қызылсу өзені
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Қарасу өзенінің жағаларындағы қиялар
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Қызыл су (182 шақырым) Делбегетай таулары арасындағы толқынды жазық арқылы 
өтеді. Шығыс Қазақстан және Семей облыстары қосылғанға дейін араларында шекара 
өтіп жатты. Жергілікті халық «Қызыл» деп атайды, қыратты және  жусанды-бетегелі тау 
үстінде түрлі көркем шығармалардай түбегейлі тастар топтасып, арқа болып созылып 
жатыр. Кей жерлерде аласа таулардың арасынан,шағылған тастар басып жатқан баурай-
ымен ирелеңдеп ағады. Осы таулардың беткейлерінде  ақселеу, бетеге, жебіршөп, 
көкемарал, олардың сайларында қарағанның өскіндері, итмұрын, қарағанға ұқсас қызыл 
тал,бұталар өседі.

Оның кей жерлерінде қамыс вейник, рогоз, каспийдің талы, қара және күміс түсті 
лавржапырақты терек тығыз өскен,жіңішке жапырақты жиде, тіпті, бүргеннің тұқымдарын 
барлық жерге –жыл құстары дуадақтар, қара торғайлар мен самырқұстарды таратады. 
Қызыл-Су өзені ағатын бағытта Ертіске барып құятын шағын өзендердің бірі Қалбы тау 
бөктеріндегі – Қарасу. Аласа шоқылардың кең арналарымен ағып, жолай қараған, дер-
бене, жұлдызгүл және әртүрлі қияқөскен ұйықтарда үйіріледі. Осы жерде буырқанған 
тентек өзенге айналып, әрі қарай тасты жерлерден секіре, шағын су құламаларының 
сарқырамаларын жасап, тасты табалдырықтан құлдырай ағады. Немесе секіреді, Митро-
фановка, Привольное ауылдары арасында өзен бірде тасты шоқыға жабысып, бірде 
алқабын кеңейтіп, тік құздар менжартастарға шапшып, балшықты бұрылыстарға ағады. 
Әрбір фотоаңшы өзен жағасымен жүрсе, фотоаппаратына шыртылдатып түсіре беретін 
әдемі жерлер өте көп. Және мұнда барлық жерде мөңке, шабақтар және талмабалықтар 

Қарасу өзені арнасының кей жерінде жағада шөп қалың
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тулайды; түрлі-түсті тастар жалтырап жатады. Ашық-жасыл балдырлар тасты жағалаудағы 
судың қозғалысын қайталап, өзеннің табанына қарай тартады. Қарасу ағатын жазық – 
кең және айналасында аласа жал сияқты өсімдіктермен көмкерілген дала,тау. Кей жер-
лерде ұзындығы мен ені 1-1,5 шақырымға жететін көлдер пайда болған. Қарасу өзенінде 
бөгет салынып, тоған қалыптасты, онда тұқы балықтың бағалы түрлері өсіріледі. Мұнда, 
Привольное ауылында, ормансыз жерде республикада алғаш рет жігерлі және ынталы 
кәсіпкер В.Г. Воропайжеке шаруашылықта мүйізді ірі қара малдан басқа – бұғы табыны 
мен африкалық түйеқұсты ұстады. Айта кету керек, марал шаруашылығы Қазақстанның 
шығысында әдетте, орманды жермен байланысты, алайда, Василий Григорьевич басқа да 
кәсіпкерлерге – маралдарды ашық далалы жерде әрине, олар үшін бар қолайлы жайы-
лымдар мен суаттар жасап ұстауға болатынындәлелдеді.

Дала жазығын, ақселеу, бетеге мен жусандардың арасында қыратты немесе тіпті 
таулы жерге тән мозаикалық суреттерді құрап, спирей, итмұрын мен қарағандардың 
бұталары өскен аралдар қоршайды. Және барлық жерде көкжиекке жақын, әрі шоқылар 
бой көтерген, төбе ретінде жекелеген пирамидалы жартастаржергілікті жердің ландшаф-
тын жасайды.

Өзен арнасы ирелеңдеген тұстарын тас басқан, жағасына әсем түр беріп, оны одан 
әрмен жандандырады. Жоғарыда айтылғандай, буырқанып ағатын өзен, жаздың ортасына 

Қарасу өзеніндегі жасанды су қоймасы
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жете тайыздана бастайды, ол кеуіп және «қартаяды», қуаты мен сұлулығын жоғалтып; 
күз жақындаған сайын айналасындағы дала жылдам сарағайып, қыс алдындағы ұзақ 
ұйқыға қамданады, жағалаудағы ашық қалған қой тастар да сүреңсіз реңк береді, тал, 
мойлы, ақ қайыңдардың жағалаудан шығып қалған тамырлары шаршап қалған. Сол кез-
де өзен көрінбей ағып барып, тасты сағада жыландай ирелеңдейді. Жолында кей жер-
лерде тұзды сортаңдар пайда болады. Калбының басқа Шар, Шаған, Ащысу, 
Көкпектіөзендерінің де өмірін шамамен осы сияқты суреттеуге болады.

ШАР ӨЗЕНІ

Әр халықтың «шар» деген сөзінің өз мәні бар. Бірақ, бір қызығы, барлығында ол 
өзенге тікелей қатысы айтылады: түркі тілінен аударғанда«айқай», «шу» дегенді білдіреді. 
Айтпақшы, қазіргі әзірбайжан тілінде ол сөздің де мәні осындай.«Шар» – «өзен 
жағалаулары мен арықтарындағы ормандар» дегенді білдіреді деген болжам бар. Орал-
алтай халықтарында ол – «өзен ағыны, өзен жең, бұғаз», ал венгрше, жай ғана «тайыз» 
дегенді білдіреді.

Ежелгі және қазіргі заманғы халықтардың бұл атауыҚалба жотасының оңтүстік-
батыс баурайларынан 225 шақырым ұзындыққа ағатын біздің өзенге қатысты қолданылады. 
Жоғарғы ағысында ол – тез ағады, «шулы». Және тек шамамен Георгиевка ауылының 
қасынан жазықпен ағып, Ертіс жағалауларының дала бөлігімен қайың, терек, көктерек, 

Привольное ауылы Ертіс маңынан Қалба тауына өтер аумақтағы бөктерде 
орналасқан
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мойыл, талдар өскен кең сағасымен ағады. Төменгі арнасындатұнбалы және тасты 
ағындарымен, қалың болып өсіп кеткен өсімдіктер бар.

Шар жоғарыда айтылғандай, Қалбы тау етегінен бастау алады. Ұзындығы шамамен 
30 шақырымнан асатын жолы әрбір тау өзеніне тән. Тау етегінен асқанда оның сағасы 
50-100 және одан да көп метр кеңейеді. Далалық бөлігінде ирелеңдеген алқабын терек, 
тал, мойыл, шәңгіш, итмұрын, ырғай тоғайларытығыз жабады, кей жерлерде құлмақ 
араласқан, көктемгі су тасқыны кезінде ағып келген түскен жапырақ, оқпандармен және 
кепкен бұтақтармен тұтас шатқалдан өтуді қиындатады. Өзеннің орта ағысында сол 
жағалауы негізінен құмды және тік. Осы жағалауларда оқта-тектекөктарғақжәне жағалау 

Шар өзенінің орташа ағысындағы алқап

Алтын қызылқұнақ – жағалаудағы қияларды мекендеуші
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қарлығаштары, алтын түстес аражегіштерұялайды. Шар шөлді-далалық немесе әртүрлі 
шөптесін өсімдіктер – ақселеу, жусан, бетеге, қияқ және осы орындарға тән спирейдің 
ұсақ бұталары – қараған өсетін жазық даламен ағады. Жайылма сағасында 200-500 – 
ден және көп метрге төмендегіжерді орманды алқап құрап, едәуір кеңейеді. 

Орта ағысында айқын кең су ағымы бар, бағзы заманда да осы арнамен осы өзеннің 
суы аққаны анық. Өйткені, ежелгі арнамен қазіргі Шар өзені ағады. Ежелгі су қоймасы 
екендігін тұнба сазынан,басқа да бөлшектерінен анық байқалады. Өзен жолының осы 
бөлігінде ұзындығы және ені бір шақырымнанастам жасанды су қоймасы бар.

Егер көктемде Шар тентек және күшті болса, онда жаздың ортасынан бастап тай-
ызданады. Оның көптеген суы тайыз жеңдері, ақырын ағысы, ұсақ табалдырықтар мен 

Шар су қоймасы

Шар өзенінің төменгі ағысы
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лайланған аралдарды жалаңаштайды, жаз соңына қарай құрғап кетеді. Таврия ауылындағы 
көпірден өткен сайын алыстан сауысқандардың ұялары қаптаған теректі тоғайдай көрінеді, 
одан өзгереді: көктемде су толады, жаздың ортасында саябырсиды. Теректердің 
жапырақтары сарғайғанда, Ертіске саябырсып барып құяды. Қалбы тауларынан басталған 
Шар өзенінің қысқа атауы осы ұлы өзеннің барлық ерекшеліктерін абсолюттік дәлдікпен 
береді.

ТЫНЫШТЫҚ ҮНІ

Қалбы жотасы Алтайдың Қазақстандық Оңтүстік-Батыс бөлігіндегіжүйесіне кіреді. 
Ол Ертіс өзенінің сол жағалауындаұзындығы 300 шақырым, ені бірге 100-120 шақырым 
белдерімен көркем шыңы барүлкен алқапта жатыр. Жотаның басты осі оңтүстік-шығыс 
бағытында солтүстік-батысқа қарай бірқалыпты иіледі. Жота Оңтүстік Алтайдың тау 
ансамблі құрамына кіреді: осьтік сызығы, Ертістің сол жағалауынаноңтүстік-шығыстан –
солтүстік-батысқа қарай жалғасады. Алайда дала белдеуі немесе мәңгі қар мен мұздықты 
аймақтың белдеуі Қалбы биіктігіне жете алмайды. Сондықтан, жотаЕртістің оң 
жағалауындағы өр Алтайдың төмендеп барып өшетін сілемі сияқты. Ең жоғары биіктігі –
теңіз деңгейінен 1608 метр. Бұл, әрине, аз, және оның шың-құзы жоқ биіктіктерде тек қана 
таулық дала үстемдік етеді, тек кей жерлерінде қарағайлы ормандардың фрагменттері 
кіреді.

Тау жотасына тар тасты арқалы және тегіс, дөңгелек төбелер тән, кейде тұтас жарта-
сты жоталары немесе жай ғана шығатын жартастары бар; тік баурайларында жартасты 
тақташалар, сазды немесе гранит қаларлық қойтастар кездеседі. Қалбыда кей жерлерде 
өсімдіктерінен айырылған, немесе петрофоб және түрлі-түсті сарғыш қыналар сияқты 
өсімдіктер жаппасы, көбіне алып гранит массивтері жалаңаш жатады.

Тау беткейлеріндегі тас үйінділердің қозғалғыштығын сақтайтын, өсімдіктері мүлдем 
жоқ, сондықтан тіпті ірі тастардың өзі төмен қарай зырлай құлауға дайын тұрады. Таудың 
кейбір бөліктеріндегі гранитті жартастарды жел мен жаңбыр әбден мүжіп тастаған. Табиғи 
«мүсіншілердің» көптеген миллиондаған жыл бойғы жұмысының нәтижесінде небір жану-

Көне су ағысының алқабы
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арларды еске салатындай бейнедегі ақшыл гранитті жартастар тұр. Қарағайлы орманмен 
қоршалған оларға қарап тек небір табиғат картиналарын сала беруге болатындай ертегідегідей 
әдемі, ланшафты композиция құрайды. Табиғаттың «шығармашылық ойы»гранит мүсін 
топтарында ұсынылған Қалбы тауы, Алтайдың оң жақ беткейіндегі ерекше таулы жүйесі. 
Тарам-тарам жолдары көпболғандықтан Қалбыға бару оңай, өлкетану және экологиялық 
сипаттағы экскурсиялар ұйымдастыруға ыңғайлы. Гранитті массивтерінде кей жерлерде 
сирек кездесетін тоғайлары бар; қарағайларына қайыңдар мен көктеректер, мойылдар жа-
быса өскен. Осының барлығы Көкшетау және Баян-Ауыл, Қарқаралы таулары сияқты, 
Қалбыға ерекше көрік береді. 

Қалбы тауларының ормандарын зерттеуші Л.Н. Грибанов былай деп жазды: «Қалбы 
тау етегі негізінен граниттерден, сазды және кристалды қатпарлы тастардан, құмды және 
торфты бөліктен тұрады. Ұзақ уақыт бойы ежелгі және қазіргі заманғы эрозияның барлық 
түрлерінің әсеріне ұшыраған тау жыныстарына қарай Қалбы тауының төбешіктері әртүрлі. 
Жотаның баурайындағы шыңдары және жоғарғы бөліктерінде қиял-ғажайып бейнедегі 
жартастары шын мәнісінде таңғалдырады. Олардың биіктіктен төмен қарай неғұрлым 
жұмсақ, дөңгеленген бейнеге ауысады».

Жалпы алғанда, егер оған биіктен қараса, Қалбы қазақтың оңтүстігі мен батысындағы 
ен даласына батыл қадам жасаған жота сияқты, ал оның шыңдары барған сайын аласарған 
төбешіктерді еске салады; толқында далада бірде батып, бірде жүзіп шығады, бірде 

Аласа таулардың тасты алқабы



1001ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

қасыңда тұрса, бірде алыстап кетеді. Немесе шағын тізбек түрінде гранитті примидалары-
мен қызық-қызық тас бейнелерімен алыстап, аласара келеді, біржолата көзден таса болады. 
Ақыр соңында шексіз дала төрінде Батыс-Сібір шөлі мен батыс жағында қазақтың ұсақ 
шоқыларына сіңіп, мүлдем жоғалады. 

Үлкен қашықтыққа кетерде желпуішпен жұмыс жерден аласа жерге түсу керек, 
Батысқа, Орталық Қазақстанға желпуіштей тарап, алыстаған сайын, жота мен арқадан 
бөлініп қалған төбешіктер даладағы ретті бұзады, жазық даламен соғысып,кей жерлерінде 
төбелерін көтеріп, кей жерлерінде жанартаулы шыңдары тырсиып, жалғыз күмбездей шо-
шайып тұрып, мінездерін көрсетеді. Олардың «арсеналында»әйелдің омырауына ұқсас 
төбешіктері бар, олардың кейбіреулері«қыз емшек»деп аталады. Жазық даланы бөліп 
жатқан жотаның кейбір 300-метрлік белгіден аспайтын бөлшектері кейде топтасып жатады. 
Сонымен, олар Сарыарқа кеңістігінде қазақ ұсақ шоқыларына қосылғаншаосылай жатады. 
Қалбы, Оңтүстік Алтай таулы провинциялары мен Қазақ ұсақ құмды даласын байланы-
стырушы буын болып табылады.

Өсімдік жамылғысы ландшафтың – екі негізгі түріне жатады; барлық тау етегін алып 
жатқан дала және орман, жекелеген орман алқаптары немесе ошақтары – қарағай жарта-
сты ормандар, аралас ормандар, таза жусанды дала немесе орта таудағы гранитті 
алаптарындағы осы ормандардың фрагменттері орайластырылған, солтүстік етекте кездеседі, 
сайларда тайыз өзендері ағады. Сондықтан, көбінесе бұл жерде дала ландшафтары таралған, 
барлық фрагменттері Орталық Қазақстаннан, тіпті, Орта Азияның шөл даласынан соққан 
ыстық желдің лебінен кеуіп, құрғап шөлейттенген жазыққа ауысады.

Барлық Қалбы тау етегіндегі өсімдіктер мен жануарлар әлемінде біздің ұрпақтың 
көзінше небір өзгерістер болып жатыр. Олар негізінен адамның шаруашылық қызметіне 
байланысты. Сондықтан, табиғаттың келбеті қарқынды өзгерді. Бірақ егер бұрын бұл– 
ғасырға және мыңжылдықтарға созылса, енді бүгін, адамға ыңғайлы және қолжетімді жота 
мүлдем қорғансыз болып шықты және көптеген құқайларды басынан өткерді. Адам 
қызметінің кесірі,осындай әдемі өлкеге кері әсерін тигізді.

Біріншіден, Қалбының Қайыңды, Тайынты, Шыбындыкөл, Аюлы және басқа да 
орманды жамылғысы қатты жапа шекті. Мысалы, өзгеріс Ізқұтты Айтықов (Жартасты) 
және Тарғын ауылдары және Үшкүлмес шатқалындағы қарағай тоғайы арасын шарпыды; 

Мойыл және гүді бұталар тоғайы
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қайың, қарағай, көктерек және пирамидатәріздес гранит қойтастары керемет үйлесімді 
орналасқан Көктаудағы аралас орманды жайына қалдырмады.

Бұл ормандар мен тоғайлар жартасты топтардың фрагменттерімен массивтері, баурай-
лар мен шыңның айналасында көркем орналасқан қарағаймен қоршалып, жазық даламен 
керемет ансамбль құрайды. Ертегінің сәнін осы таулардың байырғы мекендеушілері сібір 
ешкісі – тау теке, арқарлар, маралдар толықтырады. Атап айтқанда, текелердің тек іздері 

қалды. Біз олар туралы қазірдің өзінде мүлдем ұмыттық,Сібе өзені маңындағы таулы-да-
ла аумағындаолардың болғандығы, қазір тек Текелі өзені атауында ғана сақталып қалғандығы 
туралы жергілікті тұрғындар да ештеңе білмейді. 1953 жылы біздің ақын С. Ғабдуллиннің 
хабарлауынша, текелер Айыртаудағы (Монастырь шоқысы) Шымқора ауылы маңындағы 
тауда және жартасты Берік Тас шоқысында болған. Бұл жерде оларды тағы да 1950-жыл-
дардан кейін 6-8-сін топ болып жүрген жерінен көргендер бар. Енді бәрі бұрынғыдай 
қалды: сол қабырғалары, мұнаралары және терең саңылаулар бар, бұта басқан,тік кемерлерінен 
шығуы қиын жартас,жойылып кеткен жануарлар туралы естеліктер ғана береді, Сібе (Бо-
занбай) өзеніне жасырын ағып келіп,қосылатын сол өзен бар, бірақ текелер жоқ.

Ежелгі көшпенді тас қашаушы қалдырған Ақбауырдағы петроглифтерде маралдардың 
суреттері бар. Бозанбай ауылы (бұрынғы Никитинка) маңында жеті марал бейнеленген. 
Сақ петроглифтерін археологтар сақ-сібір мәнерде орындалған «аң стиліндегі» сақтардың 
үздік сәндік-қолданбалы өнеріне жатқызады.

Әдеттегідей, қыран-бүркіт жартастардың үстінде аспанда қалықтап ұшып жүреді, 
бірақ қылыш тәрізді мүйіздері бар сақалды текелер жоқ –таулар жетімсіреп қалған. Біздің 
жоғалтқанымыз көп: буддалардың ғибадатханасы – Аблаинкиттегі көп ғасырлық 
тыныштықты күзеткендей өткір шыңдарда күн атып, таң батқанда тұратын кербез аңдар 

Оңтүстік-батыс Қалбаның ұсақ шоқылары
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көрінбейді. Мылтықты адам пайда болды да, осы бір мүйізді сақалдыларды қорғай 
алмадық, өзіміз де қорғана алмадық. Бір сөзбен айтқанда, оларды«жіберіп қойдық». Және 
біз олар туралы көп ұзамай ұмыттық. Оларды жоғалттық деп ешкім қайғырмайды, осы 
таулы жерлерге оларды қайтарсақ жақсы болар еді ғой. Ендігі кезекте – арқарлар, жабайы 
тау қойы тұр. Олардың сұлулығы туралы тіпті айтудың қажеті жоқ. Бұл тауларда олар 
аралдағыдай саусақпен санарлықтайы қалған. Мұнда мың жыл бұрын келген тау қойы – 

таудың сәні еді. Бірақ адам пайда болды. Ол тауға мүлдем басқа ниетпен барды. Қарумен 
барды. Барлық табиғи жаулары мен қуғындаушылардан – қасқыр, аю, тіпті ұшып келіп, 
қозыларын іліп кететінбүркіттен қорқынышты және қауіпті. Нәтижесінде, арқардан ондаған 
ғана қалды, мүмкін, сәл көпболар. Жүздеген мың жыл бойы осында жүрген бұл популяцияның 
тағдыры жіңішке жіптей болып үзілуге шақ тұр. Және жойылады да. Біздің өңірдің 
қазынасы, тағы бір ерекшелігі – сұлу арқар жойылып кету алдында тұр. Осы жерде ендігі 
туғанұрпақ, қандай да бір жат өлкеге тап болғанда, бізде тауларда арқарлар және көптеген 
таутекелер бар деп мақтана алмайды.Өз көзіммен тау текесін, арқарды көрдім деп атасы 
немересіне айтпайды. Мұнда «Арқарсу» өзені жоқ, бірақ арқарлар әлі де болса бар.

Барлық уақытта қозғалыс пен өзгерістерде диалектикалық  қайшылықтардың мәні 
қаланған. Соңғы онжылдықта өткен ғасырдың 80-жылдарынан бастап, Үлкен Алтайдан 
Қалбаның қарағайлы ормандарына бұландар келді. Ал оннан астам жыл бұрын маралдар 
кіретін болды. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары басталғанда жануарларды сақтау, 
табиғатты қорғауға бағытталған күшейтілген шаралардың арқасында, жалпы Шығыс 
Қазақстанда ғана емес, осы тауда жабайы қабан шошқалар таралып,саны өсті. Соның 
ішінде, Сібе кешенінде, Қалбы тауында, Үшкелместе, Палатцы және Құмды тоғайларында... 
Алайда, аңшылар мен браконьерлердің жауапсыздығы мен шамадан тыс белсенділіктерінің 

Қалба бөктеріндегі тастақ қырлар
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кесірінен бұл жануарлардың саны азайды, және бүгін олар мұнда дерлік жоғалып кетті. 
Қазірдің өзінде оларды қорғау мүйісін ашуды қайта қолға алу керек. 

Соғысқа дейінгі кезеңде бүкіл Ертіс маңында, шексіз далада, кәдімгі дуадақ болды. 
Бірақ адам мұндай«сұлулықты» көтере алмайды ғой. Жыртқыштық инстинкт пен қан 
шашу – біздің эстетикалық сезімізді басып кетті. Дуадақ – ірі құс және тұрақты аң аулау 

объектісіне айналды. Қырып тастадық!!! Соңғы популяциясы соғысқа дейін Монастырь 
тауы маңында ғана сақталды. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында дуадақтар үйірі 
қыстауға қалды. Кенеттен жаңбыр аралас қар жауып, дуадақтардың ұшып кетукіне 
мүмкіндік бермеді. Жергілікті тұрғындар бірін қалдырмай қырып тастады. Міне, 
дуадақтардың осы жердегі ғасырлық тарихы осылай аянышты аяқталды. Содан бері олар 
мұнда жоқ. Және олардың мұнда болғандығы естен шықты. Оларды көзімен көргендер 
бір кездері өздері аулап, жойған осы даланың сәні мен сұлулығын,олардың пішіндерін – 
қола және күміс кеселергеойып, өрнектеп салды.

Бір он-жиырма жыл бұрын Қалбы тауларының шатқалдарындағы жартастарда сапсан 
және балобандардың ұя салғандарын кездестіруге болатын еді. Бүгін олар өте сирек, 
қазірдің өзінде жоғалып барады. Егер қалса, бірлі-жарлы жұп кенеттен ұя салса, онда 
жағымды жаңалық, сенсация болады.

Өзеннің көзден таса батпақты және талды аңғарларында, сұр тырналар жүретін еді. 
Жоқ болды. Соңғы 50 жыл ішінде, олардың осы жерде болғандығы туралы естеліктер ғана 
қалды. Тырнаны қырып-жойғандардың ұрпақтары енді тырнаның көктемде қиқулап келген 
дауысын естімейді, адымдап жүріп билеген биін көрмейді. Ал бұл дегеніміз бізде бұрын 
болмаған туған жердің қадірін білмеу синдромының дамығанын көрсетеді. Осы жердегі 

Қалба – орманды өлке (Сібе алабының шығыс шеті)
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табиғаттың мол өсімдіктері мен жануардың небір түрлері болғандығы жөніндегі балалық 
естеліктер ұмытыла бастады; келмеске кетті, тау мылқау боп қалды, аспан да үнсіз. Бір 
кездері біздің ұрпақтарымыз ренжитін болады, бірақ ол кезде бәрі кеш болады. Бізден 
ертеңге қалдырмай, қазір сұрау керек. 

Классик Георгий Гребенщиков (әңгіме «Қызыл Тас» – авт.) Ұлан ауданының таулы 
алқаптарындағы жартасты беткейлер мен ұсақ шоқылардың құздарында Қызыл Тас тау-
ларын қоса алғандатас кекіліктері 
болғандығын жазды. Олар тек 
адамныңкінәсінен жоғалып кетті. 1970-ші 
жылдардың соңында облыстық аңшылар 
одағыбұл құстарды Сібе тауларына қайтаруға 
әрекет жасады. Шығарылған кекіліктер 
бейімделе алмады. Бір-екі жыл олар жүрді 
де, содан кейін жоғалып кетті. Себебі – 
олар шағын көлемде шығарылған: 
жыртқыштардың, аңшылар мен браконьерлердіңқұрығына оңай ілікті. Қарулы адам – 
аңшы бір сәтте браконьерге айналады, ірі аң – құсты көргенде аңшылық түйсігі мен 
құмарлығы жібермей– оқ жаудырғанын байқамай қалады. Аңшылар арасында сөзі мен ісі 
сәйкес еместері көп. Ірі құстар мен аңдар негізінен аңшылардың құрбандары болды. 
Сондықтан мылтықты, тұзақты және қақпанды адам әрқашан да қауіпті: бір ғана қате 
қадам жасаса болды, үлгілі аңшы – браконьер боп шыға келеді. Барлығынан кімнің жиі 
браконьерлікке баратынын білу үшін, статистикаға жүгінейік. Жануарларды атып өлтіргендер 
ішінде қылмыс орнында ұсталатын кімдер? Бірінші кезекте аңшылар мен балықшылар 
тұрады. Алайда бұл өте тапқыр адамдар: саны азайып, жоғалып бара жатуына себепші 
адам қолымен жасалған қылмысты басқа біреуге аудара салуға шебер. Аңшылардан басқа, 
ешкім мәселен фотоаңшыларға кінә артпас еді. Ал олар облыста небәрі 1-2 адам. Оның 
үстіне, өзінің олжасымен мақтанып суретке түскенді жақсы көретіндер фотоаппараттың 
фотомылтық сияқты атпайтынын жақсы біледі. Фотоаңшылардың суреттерінен ешкім 
қанның ізін көрмейді. Және өздерін аңшылықта тәртіпті ұстайтын адал аңшылар өте аз. 

Аймағымыздың даңқын шығарған, облыс тұрғындарының сүйікті демалыс орнына 
айналғанҚалбы көлдерінде қаратамақты үйрек, турпан және қызыл үйрек сияқты көптеген 
үйректерді көрмейтін болдық. Рас, қызыл от үйрек кей жерлерде соңғы жылдары пайда 
болады, алайда аз уақытқа келеді – оларды олжалағысы келіп тұратындар көп. Осы 
құстармен бірге басқа да қызыл кітапқа енген мәселен, Сібе көлінде – сары тұңғиықтар 
мен ақ лалагүл жоғалды. Оған кінәлі аңшылар емес, демалушылар – иә...

Қалбы етегінің бүкіл аумағында қыран-бүркіт, дала бүркіттері сирек кездесетін болды. 
Бұл жерде тағыбес жұп бүркіт ұяласа жақсы, әйтпесе жоқ.

Және бүкіл әлем ғалымдарын, зоологтарды өте сирек құс, дала балшықшысы – 
тарғақтың тағдыры ерекше алаңдатады. Қалбы даласында,ұшып келу маусымында, қиқулап 
жететін құстардың ұяларын сирек болса дакездестіріп қаламыз. 1980-жылдардың басында 
4-5 жұп аяқ астынан Шар өзені маңында Георгиевка ауылы мен Ұлан ауданы далалығына 
ұя салды. Қайтадан жоғалып кетті де, баяғы тыныштық орнады. Өте сақ тарғақтар өздерінің 
үйреншікті мекендерін тастап кетті: оған жерді жыртып, малды бағу, шопандардың иттері 
мен басқа да мазасын алатын жәйттердің көбеюі себеп болды. Соңғы жылдары Үндістан, 

Сіз білеСіз бе:
Қалба орманында талдар мен 
бұталардың 60-қа жуық түрлері 
өседі. Олардың ішінде көбірек 
кездеетін әртүрлі – 9 топқа жата-
тын 17 түр бар.
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Пәкістан, Ауғанстан, Израиль, Қазақстан 
сияқты елдердің күшімен оларды зерттеу 
басталды, бастысы жер шарынан жоғалып 
бара жатқан құс түрін құтқарып қалу әдістері 
қаралды. Осы таулардың далалық бөлігінде 
аңдарға, құстарға өмір сүруге кедергі 
келтіретін себептер көп.Қамыс мысығының 
үш түрі, дала және шалғынды, батпақты 
және қалқан құлақты үкі, жапалақ және 
бірқатар басқа да құстар мен аңдар жоғалды. 
Сұр бақа тіпті кездеспейтін болды. Жойы-
лып бара жатқандардың тізімі  апатты түрде 
өсіп келеді.

Бірақ басқа да фактілер бар. Міне, 15-
20 жыл өте,ең алдымен жоғалған қара 
құтандарбаяғы тіршілік еткен жерлеріне 
қайта оралды. Бұл өлке табиғаты өміріндегі 
үлкен оқиға. Дала аңғарларында, жақын 
өрісте, қарапайым дала тырналары жүреді. 
Аюлы тауының шыңында тәкаппар қарғалар 
ұя сала бастады. Бұл барлық жерде жүретін, 
көзге үйреншікті, өте сақ,сұр және қара 
қарғаларды – Көктау немес Аюлы таудың 
шыңынан көрудің өзі қызық. Алғаш рет 
біздің өңірімізде орман алқаптарында 1990 
жылдардың ортасында орман кептері жиі 
пайда болған. Бұған дейін бұл жерде бол-
майтын жаңа түр тарады. Қалбының 
солтүстік бөлігінде жол бойына отырғызылған 
тоғайлар ішінде кәдімгі кептер жүрді. 

Алайда, соңғы онжылдықта тау етегінде 
бозторғайдың жоғалуы ең үлкен трагедия! Бозторғайлардың–дала, аққанатты, мүйізді не-
месе жұрбай сияқты небір көп түрлері Қазақстанда басқа еш жерде жоқ. Бірақ жыл сайын 
көктемгі аспан – үнсіз,мүлгіген тыныш орынға айналады, дала мен тау бөктеріндегі өлі 
тыныштық еңсені басады. Бұл Қазақстан үшін өте мұңды жағдай, құбылыс. Былай қарасаң, 
ешкімге керек емес құстардың жоғалуы біздің экологиялық аймақтағы дабыл көтерерлік 
жағдайдың нышаны.Тыныштық аясында мүлгіген аспанда тағы Қазақстанда генофонды 
жоғалған көптеген жабайы аңдардың дауысын оқта-текте болса да естіп қаласың. 
Бозторғайлардың соңынан тізбектеліп басқа да, белгісіз ірілі – ұсақты құстар мен аңдар 
жоғалып барады.

Көптеген әдемі гүлдейтін өсімдіктер де олардан қалысар емес, оларға да қауіп төнді. 
Бірақ бізде әлі уақыт бар, әлі ортамызда сақталған, тірілерін сақтап қалудышындап қолға 
алуымыз керек. Қазіргі бүкіл қарбаласқа толы өмірде жерде тұратын тек біз ғана емеспіз, 

Қалба баурайындағы бүркіт олжасы 
– суыр
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соны ұмытпау керек. Бізге үлкен қуаныш сыйлайтын баға жетпес мұра. Біздің ұлттық және 
аймақтық байлық, оған біз жауаптымыз.

ҚЫЗЫҚ, КҮТПЕГЕН ЖЕРДЕН...

Сібе көлдері маңында жартасты тауларға жіберілген кекіліктердің жоғалып кеткенін 
айттық қой. 2007 жылдың күзінде бір күні таң атарда кенеттен таудағы үшінші көлден 
кекіліктің еркегінің шақырған тоқылын естідім. Ия таңқаларлық жағдай: яғни, сақталған. 
Қолайлы жағдайларда – қыс жұмсақ болса, браконьерлер мен басқа да қолайсыз табиғи 
жағдайлар болмаса, өткеннен жеткен бір бөлшектей осы ғажайып құстардың санының өсуі 
мүмкін екен. 

Сол жылы Сібе өзенінің аңғарында Алғабас ауылы артында,шағын батпақты шалғында 
көл бақалары кездесетін болды. Бұл қосмекенділердіавтор 1960 жылдардың басында 
Өскемен арналарына жіберген болатын. Оңтүстік Қазақстаннан қоныс аударушыларбейімделіп 
және Ертіспен төмен, батыс Сібірге жетіпті; зоологтар оларды Оба өзенінің бойынан,шамамен 
Томск қаласынан тауыпты. Пайда болды, олар Алтайда Тархан ауылымаңынан да табыл-
ды. Шамасы, Ұрынхай және Сібе өзендерімен таралып,Сібе көліне дейін жеткен. Қалбы 
етегіндегі Ертіс алқабына жататын жол бойындағы шалшық сулар мен көлшіктер арқылы 
бақа,бұл күні бізге белгілі аумақтан,әлдеқайда кең таралып кетуі әбден ықтимал.

ЕСТЕ ҚАЛҒАН КЕЗДЕСУ

Әскери романдар авторы Қасым Қайсеновтің талантты үні өңірлік немесе республикалық 
әдебиетте ғана емес, тіпті шетелдік әдебиетте естілді. Ол қарағайлы орман көмкерген, ара-
сында көркем алқабы бар өте әдемі тау арасында дүниеге келген. Олардың бірінде тамаша 
Тарғын өзені ағады. Бұл орын Қалбыда Асубұлақ деп аталады. Мектеп жылдарын ол 
Асубұлақтан алыс, Ұрынхай өзеніндегі қара құз арасындағы сай арасында жасырынып 
жатқан шағын Бестерек ауылында өткізеді. 

Біздің жерлесіміз соғыс тақырыбына өз қолтаңбасын қосты, оның кітабының әр парағы 
– Қайсеновтің өзінің және және қандыкөйлек жолдастарының батырлық тарихы: «Жау 
тылында», «Жас партизандар», «Ажал тырнағынан», «Днепрде» – бұл оның барлық 
кітаптары, қазақ әдебиетіндегі  бірінші әскери мемуарлар ретінде орын алды, Отан 
қорғаушылардың ар-ождан және ар-намыс шежіресі болды. Қайсеновті әскери 
комендатураның ішінде гитлершілерді атып тастағанержүрек барлаушы қазақтың Кузнецо-
вы деп атайды. Біздің поэзия мэтрі Михаил Чистяков ержүрек барлаушыға «Дала қыраны» 
поэмасын арнады.

Бір күні 90-шы жылдардың басында Қасым Қайсенов пен Михаил Чистяков және 
мен Өскемен қаласындағы жасөспірімдер колониясына кездесуге шақырылдық. Алдыңғы 
қатарда отырған жас құқық бұзушыларға қарата айтқан Қасымның сөздері маған қатты 
ұнады: «Адамға ең қымбат нәрсе – еркіндік. Сол үшін қатыгез соғыста, кескілескен қан 
майданда біздің ең жақсы адамдарымыз өмірін қиды, ал сендермұнда өз еркілеріңмен 
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келдіңдер». Менің ойымша, бұл сөздер көздеген мақсатқа дөп тиді. Кейбір балалардың 
оны өмір бойы ұмытпайтындығына күмәнім жоқ.

ҰРЫНҚАй ӨЗЕНІНІң оРТАңҒЫ АҒЫСЫ

Таулардың қайдан және қалай басталатынын айту қиын. Қайдан басталса, сол жерден 
аяқталатын болар, бәлкім. Анығын айтқанда, өздері бұлқынып шыққан тереңдіктен, отты 
магмадан басталады. Ал, жер бетінде, олар басталған жерден қалай бұрып қарасаң да – 
дұрысы осы. Және біз олар шыққан жазық даладан емес, қай жерге өзіміз келіп қарасақ, 
сол жерден көреміз. Сондықтан, ешкім оның осы жерден аяқталатынына дауласа алмайды. 
Өскемендіктер үшін Қалбы немесе Қалбы жотасы Шешектен басталады. Шешек – «гүл» 
дегенді білдіреді. Дәл осы жерден Ертіс алқабына шығатын аласа бойлы тау жотасы ба-
сталады. Бұл таулар арқылы баяғыда қаладан соқпақ, кейінірек асфальтталған жол шығып, 
тау-жотаның солтүстік –шығыс сілемімен тасты шоқылар арасында шашырап жатқан 
көптеген ауылдар мен орыс селоларына қарай кетеді.

Аталған асу – тауға шығатын бірінші саты. Етегінде, бұлақтан алыс емес, өткен 
ғасырдың басында салынған ағаш үй тұрды. Ауласындағы қорадағы шөп күйсеген сиыр, 
бір жерге үйірілген қой есімде қалыпты. Шыбын-шіркейді құйрығымен қаққан жылқы бай-
лауда тұрды. Үй иесі олардан басқа қоян ұстады, сол маңда еркін босып жүретін түлкі, 
қасқыр, күзендер соларды торуылдайтын. Дегенмен, кейбір қояндар қашып кетіп, жақын 
маңдағы шоқыларға тығылатын. Бірақ, жыртқыштар көп, сондықтан олардың тағдыры 
шешулі  болды.

Бұл үйде жарқын жүзді, орта жастағы мемлекеттік қызметкер Әкім тұрды. Көңілді, 
әңгімешіл ол көшірлерді қабылдайтын. Он шақты, одан да көп арбамен, әдетте, қыста 
қаладан шалғайдағы ауылдарға ұн, қант, тұз және басқа да тауарларды тасиды, кері – 
Зайсанға қарай көбіне балық тиеп қайтады.

Арбашылар осы арнайы үйге тоқтап, демалып, шай ішеді, қар үйілген жолды аршығанша 
күтеді. Және мектепте оқып жүргенімде есімде, Шешек тауының қойны-қонышын нығыздап 
толтырған қар үстімен түлкі, құртауық, қоян аулап жүріп, мен бірнеше рет сол Әкімнің үйіне 
жылынуға, шәй ішіп, әңгімелесуге кіргенмін. Шешектің етегіндегі шоқылардан еш 

Речка Урунхайка в среднем течении
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айырмашылығы жоқ: сол баяғы ақселеу және бетеге, жусан және сыпырғы жасайтын қараған 
бұталары өседі. Беткейінде көкектің көз жасы деп аталатын қалың терілі айылқияқтар. 
Сайда ит тұмсығы батпас тікенекті итмұрын, татар ырғайы, мойыл...Тек енді осы тоғайлар 
сиреп кеткен. Кейде тіпті өртелген немесе мал таптаған.

Мұндағы елеулі, биік шөптерден қара маралқурай, ақшаған, ерте гүлдейтін – ұйқышөп 
немесе қаңбақ, сұр құр шошағы, шұғынық, сұр құр, мысықтабан, немесе өлмес гүл, алтай 
қызғалдағы және жартастың барлық жерінде қына-мүктер, «қоян қырыққабаты» – тау 
бидайығы өседі. Өзеннің сағасында, көлеңкеде солтүстік-батысқа қарайтын тасты тік 
бөктерде көктеректі тоғай шулайды. Өзеннің бойымен саңылауға мойыл, тал, қарақат, 
қамыс, далалық баттауық, мия, қалақай, жұлдызгүл өскен. Бұталарды кей жерлерде құлмақ 
күрмеп тастаған.

1950-жылдардың ортасында осы таулардажергілікті тұрғындар «таразайник» деп 
атайтын бұталар қалың өсетін, арасында еліктер және түлкі деген тіпті сансыз көп болды 
(бір жерден он шақтысы атып шығатын), ақ қояндар, дала күзендері, ал шоқылардың 
беткейінде, сайда сұр суыр шақылдайды және әрине, тастар мен жартастар арасында 
ұзынқұйрықты сарышұнақтар өмір сүрген. Адам, ия болмаса ит келе жатса, олардың дау-
ысы жан-жақтан естілетін.

Сайдың түбінде тар аңғарда, көктеректер қасында, шешектің қуысынан ағатын өзеннің 
шикі балшықты сағасында, қамыс ішінде шалғын және дала құладын ұя салатын. Көрші 
шыңға оқта-текте бүркіт және дала және кәдімгі күйкентай – ұсақ қырандар, сондай-ақ, 
жабайы көгершіндер, жай шымшық және шұбартас шымшық ұя салатын. Тау бөктеріненқалаға 
дейінгі алаңда ЖМК (КШТ) кенті салынды, көктемнен бастап жаздың ортасына дейін 
қысқа шөп жинаумен ұйықтамайтын шақылдақтар немесе шөп тасығыш тышқандауысы 
тынбайтын. Кең далада, қазір қолдан отырғызылған ағаштар өсіп тұрған жерде бидай, қара 
бидай, магар жайқалады. Ауыспалы егіс тәртібіне сай олардың орнына кейде күнбағыс 
егіледі. Тауға жақын аздап батпақтанған аңғарда, бірақ, енді далалық бөлігіне картоп, кей-
де қарбыз егіледі. Бос жерді қара мия, қалақай басып, қыстауға ұшып бара жатқан құстарды 
өзіне тартады, ең алдымен, бұл жерде әрқашан сұр құртауықтардың  үйірлері көп қонады. 
Иә, бұл аң-құс аулау үшін тиімді сәт!

Жүздеген және мыңдаған қыстайтын ұсақ құстар – қара және мүйізді бозторғайлар, 
қарапайым және ақ шекілдек, құнақ, ұзынқұйрықты суықторғай – урагустер, қарапайым 
және қызылқұлақтысұлылар, пайызторғайқара бұлттай қаптайды. Заполярья қонақтары – 

Жатаған қызғалдақ Шатраш сепкілгүл
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қараторғайдың мыңдаған үйірі немесе бөдене жиі кездеседі. Тамаша аппақ құс ұшып келіп 
және тау беткейлеріне, дала алқаптарына қонатын. Кейде көктемдеұзындығы 50 метрге 
жететін лента болып Ертістің үстінен өте төмен үздіксіз он-жиырма минут ұшатын. Және 
барлық жерде қаладан Шешекке дейін қарда көптеген түлкі іздері, оқта-текте қасқыр және 
қарсақтардың іздері жатады. Бір күніқызыл түлкіні көрген адам оның мысықтай ептілігін, 
секірісін ұмыта алмайды. Көктемде қар ерігенде көз алдыңда ұмытылмас және тағы басқа 
картиналар ашылады: ботаниктер «алтай гимноспермиумы» деп атайтын бәйшешектің сары 
сақиналары, ұйқы-шөп көк құсақ гүлдері, дала шұғынығы, немесе марьин тамыры, шоғыр 
селкілгүлдің аппақ қардай шошақ гүлдері жарқырайды. Барлық осы өсімдіктерді әлі кей 
жерлерде кездестіруге болады, бірақ қазірдің өзінде олар Қызыл кітап беттеріне енгізіліп, 
жойылып бара жатқандар қатарында тұр. Дегенмен, Қалбы Өскеменнен басталады.

ҚЫСҚЫ СЕРЕНАДА

Ертістің сол жағалау бөлігі,қаланың ЖМК шағын ауданы орналасқан тұста, 
1950-жылдардың ортасында қысқы аязды күні бұталары қарайған алқаптардан бір шақырым 
жерден: «Чень-чень-чень!» деп сайраған құстың дауысын естуге болады. Әсіресе, ол әр 
тараптан тымық аязды күндері жақсы естілетін. Бұл ерекше шырыл қалың қар астында 
ұйықтап жатқан дала мен шоқыларға естен кетпес әр беретін. 

«Бұл қандай құс?» – деп мен қанша жыл ойланып жүрдім, бірақ осы бір сақ құсты 
көрудің еш сәті түспеді. Бірақ, әр нәрсенің өз уақыты бар. Кейін көп жылдардан соң, 
ақыры мен сүйкімді ысқырғыш құспен таныстым. Бұл мүлде құс емес екен, кішкентай аң 
– дала шақылдақтары. Оларды шөп тасығыш тышқан деп те атайды. Сыртқы түрі – сұр 
теңіз шошқаларына келеді. Сондай құлақтары, бадырайған көздері мен антенна сияқты 
тікірейген мұрттары бар. Денесін қояндыкі сияқты түбіт жүн басқан. Солардың тобына 
жатады. Індерін әдетте, бұталардың қалың ортасынан қазады. Жарық дүниеге келісімен 
олар барлық қоршаған ортаға мұқият қарайды, сақ және қауіпті, байқай қалса болды, бір-
біріне ысқырып белгі береді. Алайда, бұл ысқырғыш аң айналаға жан бітіріп, өзара жиі 
және себепсіз үндесе береді. Олардың дауыстары ұяң, таза, бірақ кейде тіпті бірнәрсеге 

Қысқы Қалба
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қайғырғандай сәл мұңды. Әлі күнге дейін олардың жекежеке өмір сүретідері бар, олардың 
дауысын тіпті қазіргі заманғы жағдайда үлкен қала маңынан да естуге болады. Олар – 
баяғының көзіндей табиғаттың өткенін еске салады. Енді тіпті аз уақыт бұрын бұл жерде 
тірі жан болмайды, олардың ысқырығы естіліп, ал қарда түлкі, қасқыр, қарсақтардың ізі 
шиырланып жатты дегенді елестету қиын болар...

оРЫСТЫң оРТАЛЫҚ ДАЛАСЫНЫң 

КЕЛІМСЕКТЕРІ

Өткен ғасырдың 80-ші жылдары Ертіс маңының сол жақ жағалауындағы далалық 
бөлігінде өлкенің бүкіл фаунистикалық тарихында алғаш рет Қазақстанның кең байтақ да-
ласына орыс даласынан келген ор қоян байқалған болатын. Жыл сайын ол көбейіп, өзінің 
«жергілікті» ареалын кеңейтті. Қазіргі уақытта олар Өскемен маңайында жосып жүр. Оның 
таралуы жалғасып жатыр. Бір аумақта тұратын түрлер арасында бәсеке басталады деуге 
болады. Алайда қоныс аударушы – ор қоян және жергілікті ақ қоян арасында жер үшін 
қақтығыс  байқалмады. Олардың будандасуынан пайда болған гибридтер «тумак» деп 
аталды.

Қоян тұяқтыларға қарағанда, салыстырмалы түрде көп көжектейді, әзірше үлкен қала 
сынына төтеп берді. Адам мылтықпен, қақпандарымен, тұзақтарымен, итпен шықса болды 
олар қашып құтылуға қабілетті.

Және олардың мұндай жағдайда қалада өмір сүретіндігі – «жұмбақ»!

Қысқы Қалба
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оҚУШЫЛАРДЫң ЭКоЛоГИЯЛЫҚ ПоЛИГоНЫ

Бұрынғы Одақ елдері мен Қазақстан аумағында әлі қорғалатын аумақ ретінде 
белгіленген «Мектеп қорығы» деген жоқ.

Қалалық сәулет және қала құрылысы және мемлекеттік әкімшілік органдар бөлімінің 
қолдауымен,мен өткен ғасырдың соңында Шешек шатқалында қорық, ал соңғы жылда-
ры мектеп қорығын құрдым (барлық құжаттары ресімделген). Оның ауданы 110 гектар-
ды құрайды. Оның аумағында ландшафтардың репрезентативті элементтері – жартасты 
шоқылар, сәнді ағаш-бұта жайылмасы, көктерек тоғайы, қияқты батпақ, ал айналасындағы 
таулар мен шатқалдарда – бозды-бетегелі, әртүрлі шөпті дала бұталы өсімдіктермен 
Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген. Оның үстіне бұрын осы жерде өмір сүрген сұр 
суырларды әкеліп, жіберген едім. Бір сөзбен айтқанда, барлық ландшафтық жағдай – 
өсімдік бірлестіктері, жануарлар дүниесі – қала шетіндегі әлі ешкім қоныстанбаған, трак-
торлар жыртпаған жердебұл бірегей бұрышты ашып, сақтауға өзі мүмкіндік берді. Бұл 
– қаладағы мектеп оқушыларына экологиялық білім беретін, оқу-далалық тәжірибеден 
өту үшін қажетті тамаша оқу полигоны болды. Өзеннің сағасын, бұлақтарды  алғашқы 
уақытта қала оқушылары тазалады, кейін Щербакова Л.И. басшылығымен ШҚМУ 
студенттеріөсімдік жамылғысын толық, ғылыми тұрғыдан түгендеп шықты. Нәтижесінде, 
осы аумақтағы 150-ге жуық жоғары тамырлы өсімдіктер түрі есепке алынды. Барлық 
омыртқалы жануарлар, қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, құстар мен 
сүтқоректілер түрлік және сандық есепке алынды. Олар елуден астам түрге жетті. 

Қорықта мектептер, студенттер, мұғалімдер үшін бұқаралық жұмыс жасауға қажетті 
төселген және сипатталған – экологиялық соқпақтар арқылы,қазірдің өзінде оқу-экскурсия 
жүргізіледі. Ыңғайлы болу үшін, көптеген атаусыз шоқыларға, аласа тауларға, шыңдарға 
атау берілді: Абай шыңы, Ақ қақпа, ботаник Юрий Котухов тауы, Щербаков бұлағы, 
ұйқыдағы түлкі сайы, ақселеулі үстірт және басқа да.

Бұл қорық ең алдымен, оқушы жастар экологиялық практикадан өтетін оқу полиго-
ны болуы тиіс еді. Қала шетіне жақындығы және қолжетімділігі, осы бұрышқа кірме 
жолдардың болуы оқушылардың зерттеу жұмыстарын жүргізуіне жақсы жағдай туғызады. 
Сондай-ақ, ашық аспан астында қалалық экологиялық мерекелер, экскурсиялар жүргізу 
жоспарланған болатын, жалпы, өскелең ұрпақ – болашақ табиғат қорғаушылардың бой-
ында экологиялық дағдылар, экологиялық сана мен мәдениет қалыптастырады.

АЛМАСАй...

Бағзы замандарда Өскемен маңында, Ұлан ауданы,Қалба баурайында шопандар 
мен табыншылардың қоныстары болды. Сарықұл байдың табын-табын жылқысы және 
отар қойлары жайылды. Әрбір табынныңмықты айғыры болады емес пе. Сарықұлдыңсол 
әдемі шұбар айғыры Сарыалайғыр деп аталды. Ол қасқыр шаппасын, биелердің шашауы 
шықпасын деп өз табынын қарап жүретін. Бірақ осы қазақтар үшін сол жылдары 
қасқырлардан гөрі, жұт қорқынышты болды. Бұл нағыз апат... Жұт кезінде көп мал 
қырылды, ал шабандар сол кезде малға азық таба алмай, көктемге дейін шыдау үшін 
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ағаш және бұталарды шапты. Мұз басқан шоқыларды жылқы тебініп жайыла алмады, 
аштан қырылды. Мұндай жағдайларда тәжірибелі табыншылар айғырға сенетін, қыстың 
қандай боларын сезетін айғыр табынын өзі қолайлы жерге қарай бастап апаратын.

Сол жылы да солай болған. Мал иесі СарықұлСарыалайғырға ерік береді. Айғыр 
алдағы қыстың қандай боларын сезіп, аштықты оңайырақ өткеретін сайға бастап алып 
кетті. Ол мұндай орынды алдымен жалғыз өзі іздеді, кейін табынын алып келді. 
Табынның соңынан Сарықұл ауылмен көшіп барды. Бұл сай Өскеменге жақын, Ұлан 
ауданындағы Сарыөзек еді. Сөйтіп, ауыл Алмасай шатқалына үйлерін тігеді. Сарыала 
айғырдың түйсігі алдамапты. Осылайша Сарыөзек өзені басында жаңа ауыл пайда 
болады.

КӨГІЛДІР КӨКТЕН ТоҚЫЛҒАН

Ертісте оңтүстікке қарасаң, сағымы мұнартқан жазықта, көкжиекте Монастырь 
тауының үшкір күмбезді шыңдарын байқау қиын емес. Бұл – Өскеменнен қырық 
шақырым жерде орналасқан орасан зор 
табиғи ғимарат. Ол жерде тұрған емес, 
көкте салбырап тұрған көгілдір қойтастардан 
салынған сияқты. Ғибадатханалар, немесе 
Айыртау, готикалық шіркеулер сияқты тегіс 
далаға тікелей көктен түскендей. Жартасты 
таулардың ерекше әдемі тобына басқа, 
неғұрлым дәл және романтикалық атауды 
іздеп таппайсың. 

«Біздің алдымызда сонау көкжиекте 
Монастырь тауының көгілдір тізбегі 
жарқырап, үшкір үш күмбезі бар биік пира-
мидасы бұлдыраған аспанда  анық көрінеді».Белгілі ғалым-саяхатшысы П.А. Чихачёв 
осылай суреттейді.

Шын мәнінде, Ғибадатханаларды немесе Монастырь шоқыларынбіздің өлкедегі 
ешқандай шыңдармен салыстыра алмайсың. Биікке ұмтылған олардың күмбездері 
жақындаған сайын жер бетінен үшкір шыңы 800 метрге көтерілген күшті жартастар то-
бына айналады. Және жақындаған сайынолар, тірілгендей,орнында айналып баяу жыл-
жиды, мүлдем басқа, танымасатй түрге енеді: алдыңғы үшеуден соң бұлардан аласа емес 
тағы екеуі шығады. Бұл жерде бес шың бірдей көрінетін тағы бір орын бар бар.  

Бірақ, енді алыстан мұнартқан көгілдіршыңнан алған бірінші романтикалық әсер де, 
көгілдір көктің бұлдырағаны мен сиқырлы күші де бір жаққа жоқ болады. Алайда, оның 
миллиондаған жыл бұрын жер асты патшасы – Аидтың құдыретімен жаралған, жер асты 
күштері алдыңғы қатарғашығады. Уақыт тезінен өткен, аппақ сүйектей мүжілген ежелгі 
таудың қаңқасы «бұлшық еттерін» құрайды. Ғибадатханалар шын мәнінде таңқалдырарлық 
тәртіппен және көз тойдырар алғашқы ретсіздігімен, қол жетпес асқақтығымен және ай-
налада не болып жатқанын елемейтін паңдығымен тамсандырады. Олар ойға шомып, 
мұндайдың талайын көргенмін дегендей паң тұр; барлығы оған қызық емес. Біздің 

Ертіс маңы алқаптарындағы            
Монастырьлер
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уақытта, бізде – адамдар олар үшін шыбындай ғанамыз. Көкжиекте мұнартқан тау 
шыңынан алған алғашқы әсер, жақын қашықтаналған әсерден бөлек. Бетеге, ақселеу, жу-
сан басқан дала төсіндегіжер қойнауының құдайы Плутонның сәулет ескерткішіне таң 
қалмау мүмкін емес.

«Үш шыңнан тұратын Монастырь тау сілемінің пирамидасы, – деп жазды Пётр 
Чихачёв, – көз алдымызда анық көрініп тұр. Оның етегінде дала беті тіпті төмендеп 
кетті.Ертістің арғы бетіндегі аумақтың рельефінен айырмашылығы бар, онда Алтай 
массивтері өзеннің үстінен төніп, сағасын тарылтып тұр».

Монастырь шоқысы шамамен 600-300 миллион жыл бұрынғы палеозойлық жыны-
стардан құралған геологиялық алаптарға қарағанда шағын. Күмбезі – қуатты гранит та-
стардан құралған, Қалба жотасының үшкір бөліктері монастрлер үйірінен бөлініп шығып, 
гранит құрсауында қалғандай әсер етеді. 

Олардың арасында өзен маңында қалың өскен шалғынды шөптері, көлеңкелі көктері, 
мойыл және қайыңдары жайқалған жасыл алқап көңілді және еркін жатыр. Таудың етегі 
қалың итмұрын, ырғай, спирейлер... Жәнебарлық жерде – беткейде, құзда, саңылаулары 
мен жарықтарында шелпек тәрізді ұйыған арша қарайып көрінеді. Ыстық тымырсық 
кезде сай-саласы әртүрлі шөпке оранады. Күн аямай қыздырған дала, құз шөптері 
иістеріне қаныққан ауасы,тыныстауға тәтті, бал жұтқанмен бірдей. Осылай бүкіл Қалбы 
туралы айтуға болады, оның күні мен шексіз даласы, шетсіз тасты тау мен шоқылары, 
шағын өткір ұшты шыңдары ерекше есте қалады – барлық уақытта тамаша кейіпте жа-
татын біздің жерге тамсана таң қаласың. 

Монастырьлердің тау шоғыры
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Міне, олар – Монастырь шоқылары өз сұлулығына көз жеткізу үшін күмбезінің 
астына қызықтырып тартады. Әр бұрышында – жазық дала, тау сілемі, құз-жартас не-
месе тау – бірыңғай ежелгі гранит одиссеясының қайталанбас және қолжетпес буындары.

Ғибадатханалар – сұр граниттен тұратын алып мұражайдай, жердегі үйлесімділік, 
геологиялық тарихы және тірі табиғат үндестікті паш еткен нәзік күйге келтірілген, 
музыкалық аспап сияқты. Ғибадатханалар – Ертіс маңы даласына аспаннан түскен Қалбы 
етегіндегі хрусталь тобысияқты.

Құз үстінен, өз жемтігін іздеп, айнала бүркіт суырлар колониясы үстімен 
Сартымбеткөлінің айнадай жалтыраған бетімен ұшады.

Тау етегін «жуып жатқан» күмістей ақселеулі далада тырналар; бұлттай биіктіктен 
бүркіттерқазір сиреген, әлі де болса сақталған арқардың қозысын аңдиды. Айыртаудың 
тас құшағында, қазір барлық жерде сирек кездесетін арқардың шамамен 30 басы сақталып 
қалғаны таң қалдырады. Анда санда әлдебір қауіпті сезіп, жалғыз елік – немесе жұп 
болып, немесе ұрғашылары бұзауларымен атып шығады.

Сайлар мен салаларда, қалың бұталы тоғайда құрлар, шөп арасында – сұр құртауық, 
бөденелер жүреді. Қына-мүк басқан сұр жартастарда көгершіндер гуілдейді. Ителгі-
қырандардың да қиқуы естіліп қалды. Баурайларында шегірткелер ыршып жүр. Осы 
тауларды қасқыр мен қоян, түлкі мен борсық мекендейді. Олар үшін жартастар – үй, 
қорғаныш, баспана.

Алыс Жерорта теңізінің күн асты даласынан жеткен елші – тас шымшықән салады. 
Олардың сыбызғы үндері тас құшағындағы тау әлеміндүр сілкіндіреді. Жартастардың 

Жауын-шашынды күн



1016 Щербаков Б.В.

арасында сары сұлы бір-біріне сазды әуенмен тіл қатысады. Ұзынқұйрықты суырлар тас 
бағандай қатып тұрып-тұрып, шиқылдап қоя береді. Сол екен жартастардың шөп 
қоймаларынан, ұсақ тастан соғылған қабырғалары, мумиё деп аталатын Стрельцов 
тышқанның зәрімен араласқан боғына, қарағай шайыры қосылғаннан пайда болған – қара 
түсті қоймалжыңмен бекітілген.

Ғибадатханалар тамсануға тұрарлықтай. Алайда, табиғат қиялы тау етегінде айнадай 
көл жетпегенде көрінісі толық болмас еді. Олардың бірі – өзінің емдік қасиеттерімен 
белгілі Айыр. Ол таудың етегінің солтүстік-батысында, тасты шоқылардың айналасында-
бетеге, ақселеу, жусан және қараған өседі. Көлдің аңғарында тас истукандар – осы 
жердің өткенінен хабар беретін байланыстырушы буындай меңгірлер тұр. Батпақты жағада 
суға кіретін тал, қамыс,сусақ, қараған, қияқ сияқты әртүрлі сумаңы өсімдіктерімен жабық. 
Шығыс жағалауы, керісінше, сандықша граниттері бар, тасты және тік.

Көлдің суы жасыл, дәмі – тұзды және қатты минералданған, емдік қасиетімен 
әйгілі. Мұнда тері ауруларынан емделеді. Айыр көлінің көлемі шамамен 1 500 ден 700 
метрге жетеді. Жағалауын ну басқан, кіре алмайтын балшықты жерлерінде қазір сирек 
кездесетені ақкөзді үйрек ұя салады, сондай-ақ, көгілдір үйрек, қасқалдақ, шағын шүрегей 
бар. Көлінде балық көп: мұнда балықтың қайдан келгені түсініксіз, бірақ торта, алабұға, 
шортан, мөңкелер де бар.

Шоқылардың екінші жағында Сартымбет батыр құрметіне аталған шатқалда осы 
аттас көлді орыстар «Монастырь көлі» деп атайды. Оған Сартымбет өзені құяды. Басқа, 

Монастырский шоқыларындағы арқар
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бұдан көлемі шағын құрғақ тасты жағалауы бар көл, шалғынды өсімдіктері  бар дала 
құшағында жатыр. 

Сартымбет көлі – өткен ғасырдың 80-жылдарының басында аңшылар мен 
балықшылар Красноводскіден өзен шаянын жеткізіп, жіберген Қазақстанның шығысындағы 
көлдердің бірі. Жаңа қоныстанушылар сәтті бейімделіпті. 1982 жылы бірінші рет аулап, 
олардың біздің су қоймамызда өмір сүріп жатқандығы расталды. Ауға ең үлкендері 
түсті. 

Монастырьде тағы Сасықкөл бар. Шағын, тек қатты шіріген иісі болмаса, ешқандай 
ерекшелігі жоқ.

«Тымық күндері көл – аспанды, жартасты шыңдарының бейнесін анық көрсетіп, 
жарқырап жатады. Таң шапағымен нұрланған Ғибадатханалар өзеннің түпсіз тереңіне 
батып, оған аспан да солай төңкеріліп түскендей әсер етеді. 

Және әр жолы,осы бір әсем жерден кетіп бара жатқанда, ғажайып Қалбы тауына 
қимай қарай бересің. Ғибадатханалар, тірі сияқты соңыңнан қалмай ұзақ жүгіреді, 
қашықтаған соң, бірте-бірте аласарып, артыңнан мұнартып ұзақ қарап тұрады; ақырында, 
алғаш Ертіс жағалауынан көргендегідей көк киімін киеді. Осы бір көгілдір шыңның 
бейнесіесте мәңгі қалады және жүрек түбінде сақталады.

ӨМІР АРАЛДАРЫ

Табиғаттылсым құпияға толы. Бір көргеннен, неге дәл осы жерде – кішкентай, бірақ 
кереметғажайып бар деп, түсінбейсің. Біздің Монастырьдеөзінің кішкентай жұмбақтары 
бар: Өскемен қаласынан Қалбатауға (Георгиевкаға) келе жатқанда, Монастырьдің тас 
қорғандары қасынан өткенде, қашықтаған сайын, олар биіктігін тез жоғалтады, сағымға 
оранады, кенет осы жерде, осы учаскеде, ақ-қара көмірдей құс пайда болады. Қараторғай? 
Далада? Ал жақындағанда ғана олардың тек ұқсайтынын байқайсың, қарасы, ол 
бозторғайлардың еркегі, сұры – олардың ұрғашылары. Тағы 10-15 шақырымнан соң 
қалай пайда болды, солай құс жоғалады. Негізгі таралу аймағынан тыс жерде, аралда 
қалғандай олардың болуы таң қалдырады. Қайда болмасын – шоқылар, белдер, бетеге, 
ақселеу, жусан, кей жерлерде аздаған жартастар тобы шошаяды, барлық жер бірдей, 
кенет мұнда бозторғай шығады. Олардың ұя салатын жерлері бұл арадан алыста, 
Күршімнен алыс, Ертістің оң жағалауында далада, Зайсан көліне жақын, Тұрған 
шығанағында, жүздеген шақырым жерде екені белгілі. Енді міне, шағын аралы мұнда?!

Осы жерлерде басқа да қызықты орын бар және жолдың биік шоқыға жалғасатын 
жері, бірте-бірте – бірыңғай массивке ауысады. Мұнда сондай-ақ, Монастырьден 10-15 
км жерде, жол бойында ойпаттау жерде көрші шоқылардан қашқан су жиналады. Осы 
шикі шалғында көктемгі қоныс аудару кезінде ірі балықшы – тасымалдаушылар, айдар-
лы ақ-қарақұс қақылдаған дауысы бар; көгалдағы және тайыз жерлердеақырын қозғалған 
кішкетай керіктерге ұқсас үлкен шырғалақүнемі жиналады. Кей жерлерде үлкен кронш-
нептер кездеседі. Бұл таңғажайып ірі балшықшылар, тым ұзын, қисық бетімен орақ 
тұмсығы бар, тұмсықтың орнына қисық орақ ұстаған бейне бір орақшылар сияқты. Егер 
жақындап келсек, осы жолдан өткенде бекастарды орнынан көтересің. Жылдам ұшып,олар 
тез көтеріледі және биікке шыққан соң, адасып қалған қозының маңырағанындай дыбыс 
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шығарып, бірден төмен қарай құлдырайды. Оны кейде дәл осылай – «тоқты» деп атай-
ды. Осы жерде қызылот үйректер демалып жатады. Қарқылдаған дауыспен олар қара 
табандары жалтырап, шалғында суды шалпылдатып тез жүгіреді. Кейде олармен бірге 
шағын шүрегейлер, барылдауық үйректер жүреді. Орман жолақтарын ұшып келген қара 
және сұр қарғалар, сауысқандар, ұзақтар айналып ұшады. Және, әрине, көктемгі тасу 
кезінде,барлық осы жабайы ағайынның арасынан тырналар ерекше көрінеді. Жұбымен, 
тобымен – кейде оншақты болып – олардың сымбатты бейнелері жайылмалы шалғынның 
әдемі көрінісін толықтырады. Ал, әрі қарай – тағы да дала, шоқылар, тастар, спиреяның 
бұталары арал сияқты шошаяды, кейде алаңды сап-сары болып бірінші гүлдейтіндер – 
сібір хориспоры және гимносперимиум тұтас жабады. Және тағы да – жайылмалы 
шалғынды аласа таулар мен көлден құралған ойпаттар орын алған, бірақ оларда ешқандай 
құстар жоқ.

СоңҒЫ «МоГИКАН»

Ғасырлар бойы Қалбы етегінің даласы, оның солтүстік-батыстан тауға толқынданып 
жанасатын жазығы, тынымсыз көшпелі тайпалардың айқайына толатын. Барлық жерде, 
барлық уақытта Қазақстанның даласын, кең жазықтарын сансыз көп киік табынымен 
Еуразиядағыең ірі құстар – дуадақтар аралайтын. Олар Оба жотасының Ертіске дейінгі 
оң жағалауынан Үлбіге қосылғанға дейнігі аймақта жоситын. Қазақ даласының 
«түйеқұстары» Қалбы тауының ұлы да сақ, ажырамас элементі болып табылады. Зева-
кин қорымдарынан табылған қазбалардың ішінде мысқұманның сыртына тырнаға ұқсас 
құстың суреті салынған екен. Әрине, бұл дуадақ. Сол кезде көшпенділер ең алдымен, ірі 
жануарлар, соның ішінде құстарға көңіл аударып, аулаған.

Мұнда Ертіс маңы кеңістігінде, жел – кедергі дегенді білмейтін жерде, ғасырлар 
бойы көшпелі малшылардың және олардың серіктері дуадақтардың қоныстары 
шоғырланған. Олар аң аулау объектісі болып табылады, аулау үшін тапқырлық және 
ептіліккерек. Оларды күзде және қыста аулаған. Әдеби деректерден белгілі болғандай, 
әдетте оңтүстікте, күн жақсы қыздыратын, жел қар жамылғыны оңай ұшырып кететін 
беткейде қыстайтын. Алайда, уақыт өткен сайын соңғы ғасырда, дала жыл сайын игерілді 
– және сонымен қатар, бұл құстардың саны азайды: бұрынғы мекендейтін жерлерде, 
қыстауға қалатындар аз. Үрдіс өткен ғасырдың ортасына дейін жалғасты және күшейді. 
Үлкен дуадақ Қызыл-Су, Қанай, Ұлан өзенінен, тіпті Құлажын Үлкен Бөкендіде шөлде 
кездеспейтін болды. Шар өзеніне жақын далада тіпті жоқ. Ақырында, 1949 жылғы 
қыстың басында дуадақ тарихының соңғы жібі үзілді. Ғылыми дерек көздерінен белгілі 
болғандай, Монастырь тауы төңірегіндегі далада осы құстардың өмірі қайғылы аяқталды. 
Қыстауға қалған осы құстың соңғы жұптары сол жылы қысқы жауын астында қалды. 
Дымқыл аязда құсұша алмай, жергілікті тұрғындардың жеңіл олжасы болды. Қолмен 
ұстап, қырып тастады. Сонымен біздің даламыздағы дуадақтардың Ертіс өңіріндегі 
дәуірі келмеске кетті. Құс тек қыста ғана емес, жазда да кездеспейтін болды. Сондықтан, 
сол жыл Қалбы даласындағы дуадақтар тарихының соңғы күні болды.
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ҚЫЗЫЛ ТАС ТАУЫ

Георгиевкіге барар жолда, Монастырь шоқысына кіреберісте, оңтүстік-шығыс 
көкжиекте Қызыл тас белдеуінің қызық шыңдары көрінеді. Қызыл тас деп аталғанмен, 
мұнда қызыл тастар мүлде жоқ. Осы таулардың байлығына әсіресе, суыр індерінен 
қазылып шығарылған қызыл түсті саз балшық – бутандарға байланысты аталған болуы 
керек. Бутандар деп – ін қазғанда аңдардың жер бетіндегі үйінділерін айтады. Сондай-
ақ, мұнда сирек,арқарлар кездеседі. Баяғыда олар көп болғандығын ойлау керек, өйткені, 
тау тобы орналасқан айналада қалың шалғын шөпті, бұталы ну және жартасты шоқыларда 
осы аңдарға басқа жыртқыштардан, аңшылардан жасырынуға оңай, сондықтан өте 
ыңғайлы.

Тау белдеуі жүздеген шаршы метр үлкен көлбеу плиталардан құралады, аңғарда 
шыңдардан жазыққа төмен құлайды. Кей жерлерде таулар қалай болса солай үйілген 
тастардан тұрады, сонысымен ерекше көрік береді; түрлі мөлшердегі гранит қабырғалар, 
қуыстар, табалдырықтар. Барлық жерде беткейде және саңылауларда осы ландшафтқа 
тән қалың бұталар, сондай-ақ,жартастар сәнді арша «көрпені» жап-жасыл қылып 
жамылған. Осының барлығы арқар, еліктерді, әрине, жыртқыштарды, мысалы – қасқыр, 
түлкі, және қанатты жыртқыштар – бүркіт, ірі қыран, үкілерді өзіне артады.

Осы барлық ет қоректі аңдар мен құстарұсақ кеміргіштер және суырлармен 
қоректенеді. Бір қызығы, дәл осы тауда шөже өзені маңында, аңшылар өткен ғасырдың 
60-шы жылдарының ортасына дейін таралу аймағы Шығыс Қазақстанда оңтүстікке қарай 
созылған тас кекіліктерді көп аулады. Қалбының осы бөлігіндегі олар туралы өткен 
ғасырдың 20-шы жылдары ғалым-орнитолог В.А. Селевин айтып кетті. Еңгезердей та-
сты массивтер, қардың аз болуы, Монастырь шоқыларындағыдай бір кездері оларға өмір 
сүруге жақсы жағдай туғызған болды шамасы. Қазіргі уақытта құртауықтың бұл түрі осы 
тауда кездеспейді.

Қызыл тас таулары мұнда Қазақстандағы екінші (бірінші Жайық өзенінің жазығында) 
үлкен подорликтің ұя салып, балапан басуымен таң қалдырды. Керемет олжа! Бұл кәдімгі 
бүркіттен бірнеше есе кіші. Ұяларын әдетте ағаштарға салады. Мына жерде олар өздеріне 
тән емес жартастардың қуысына салыпты. Оған шамасы, көбею кезеңінде балапандарға 
азық қылып беретін жас суыр балаларының көп болғандығы себеп болған. Олардың 
қалдықтары ұяларынан табылды. Айтпай ма: «Балық суда тереңірек, ал адам өзіне жай-
лы жерді іздейді». Алайда, бұны адамға ғана емес, басқа да жануарларға қатысты айтуға 
боалды екен. Бүркіт өзінің дәстүрінен ауытқып, балапандарына оңай азық табуға болатын 
жерден ұя салған. Осындай орнитологиялық тұрғыдан қызықты деректерді жартас 
қарлығаштарына қатысты айтуға болады. Бірақ осы географиялық нүктеден солтүстікке 
қарай, Қалбы тауларынан оны мүлдем кездестірмедік.

Ауылдар, шопан жайылымдары және жергілікті тұрғындардың тұрмыс-тіршіліктері 
қазақтардың өмір салттарын, психологиясын жақсы білетін ірі жазушы жерлесіміз 
Г.Д. Гребенщиковке «Қызыл тас» деп аталатын повесть жазу туралы ой тастады. Онда 
автор көшіп-қонып жүретін адамдар мен Қазан төңкерісінен соң ауысқан жиырмасыншы 
ғасырдағы жаңа билікпен байланысты болған өзгерістер туралы баяндады. 
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Жартас ішіндегі Қызыл тас шоқыларын аралағанда көзіңе ілігетін тағы бір көрікті 
деталь – шыңнан төмен қарай көлбеу құлаған тақта тастар шешек немесе бізге белгісіз 
тас ауруына шалдыққандай жаралы көрінеді. Мұнда әрбір қадам сайын, гранит 
бағаналардың беттерінде сары тат басқан тас шошаяды. Олардың жұмсақ бетін уақыт 
мүжіген, ал найзағай түскен жер еріп кеткен тас гүлді еске салып, жұмсақ ағаш бұтағындай 
шошаяды.

«ХЕоПС ПИРАМИДАСЫ»

Егер Қызыл тастан Ертіс жаққа өтсең, бірден жоталы далаға шығасың. Ежелден бұл 
даланы алыс Тавриядан келген қоныс аударушылар мекендеді, сондықтан Таврия атал-
ды. Ертістен тау жаққа қарай бара жатқанда, Гагарино ауылынан соң көп ұзамай, 
жазықтар биіктей бастайды. Ақыр соңында, жолда аспанның жартысына дейін жоғары, 
сұр граниттен қаланған, алыстан мысырлық Хеопс пирамидасына ұқсайтын тау туындай-
ды. Шын мәнінде, бұл қосылған екі шың – батыс етегіндеҚалбы даласындағы тауға 
қарай ұмтылған тау арасында тұр. Міне, солардың бірі 700 метр теңіз деңгейінен биікте 
орналасқан. Қуатты, көрші тауға ұқсас шыңымен бірге жүгенделіпті. Алайда, жақыннан 
түбінде гранитті плиталармен бұғатталып, ол жалғызсырап тұрады. Дұңғалы тауы деп 
аталады. Басында оны «Дұбығалы» деп атаған, осыдан оның астындағы көл Дұбығалы. 
Оның тас сатыларымен көл жақта қараған, арша тоға,қызыл тал қоғалары, кей жерлерде 
мойыл, ырғай, итмұрын топтасқан. Таудың үшкір ұшында небір табиғат күштерінің 
әсерімен бұзылып, содан небір қызық түрге енген жартастарда шағын үңгірлер менкөлеңке 
түсірген бұрыштар, кей жерлерде шағын көлшіктер. Жартастардың формасы әртүрлі: 
мұрынды истукандарға, жапалақ көзді үкіге және мүйізбетті бегемоттарғаұқсайды.

Тау шыңындағыаязды желден мүжіліп, пайда болғантас тостаған біршама 
қызығушылық тудырады. Кейін жаңбырдың таза да граниттің тәтті дәмі бар суы жина-
лады. Осы «микрокөлдерде»күн ысығанша өзінің ұрпағын қалдырып үлгеретін таңғажайып 
мақұлық өмір сүреді. Олар – желбезекаяқтылар деп аталады. Қарапайым шаян тәріздес 
жануарлар тобына жатады. Олардың жіңішке жапырақ тәрізді аяқ-қолдары бір мезгілде 
жүзбе қанат және тамақты «қолмен»ауызға салатын желбезек міндетін атқарады. Бір 
қарағанда кішкентай шабақтарға ұқсайды, бірақ мөп-мөлдір. Ұрғашыларының 
қарындарында дөңгелек қызанақ сияқты, жұмыртқа піседі. Желбезекаяқтылар ерекше 
осындай «эфемерлі» су айдындарында өмір сұреді. Олардың салған жұмыртқалары 
жылдам кебуге, төмен температураға шыдайды, жел арқылы, осындай жаңбыр суы жи-
налатын уақытша тостағандарға ұшып барады.

Кейде менің ойымша, Алтайдың тауларының атауы – «Қалбы» деп аталуы бұл 
кездейсоқтық емес. Үлкен Алтайдың Ертіс аумағымен шектес жерлерде ол әйел сияқты 
ерке, әрине, өз бейнесіне өзі ғашық болып сүйсіне қарайды. Оның тауларының әдеті сол, 
сондықтан биік те кербез тау шыңдарының аяғында, лақтырып тастап кеткендей, етегінде 
таза айнадай тау көлдері көп. Дұңғалы маңында үлкен трапеция пішінді су«сынығы» – 
көл бар. Оның ұзындығы екі, ені шамамен километрге жетеді. Шортан, мөңке балық, 
оңғақ балықтар жүр. Содан кейін мұнда ондатр бар. Жағалауда ірі құм 
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Қалбаның Ертіс алқабына шығатын бастыстағы қырларының тастақ арал-
дары

Ертіс маңы алқабындағы Қалбаның тастақ қырлары
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қиыршықтарыжылтырайды. Тау жақтансу бетінебиік жарлар төнеді. Олардың биіктігі 
кейде ондаған метрге жетеді.

Табиғаттағы мәңгілік жұптай немесе ерлі-зайыптылардай су және гранит ай толғанда 
таңғажайып әсерге бөлейді. Тау үстінен төнген түнгі «күн» ерекше таза және үлкен. 
Мұндайды ең ірі орта азиялық шөл – Қарақұм және Қызылқұм, Балқаш маңы 
құмдарынан, тіпті бізде Солтүстік Зайсан маңы шөлдері үстінен көрдім. Қалбының 
тымық және жылы түндерін толық айсыз елестету мүмкін емес. Түнде ай аспанда жыл-
жып барып, оттай жарқырап Дұңғалы пирамидаларын ұйқысынан оятып, оның әрбір 
қырларын, кедір-бұдыр жерлерін ашып көрсетеді. Және түн құпиясын бойына жиған 
таудың әрбір тасы, әрбір қойтасы, жартасы көз алдыңда ғылымға белгісіз, тек аңыз-
әфсаналарда кездесетін түрлі таңғажайып аңдардың түрі мен белгілеріне ауысады.

Алтын түсті ай жарығы қара су бетінде діріл қағады. Аспан сағымы салқын ауамен 
тыныстайды; ауада балғын балық және көлдің сыз иісі бар.

Ай жарығы астында, көл шеттеріне дейін, қайнаған отқа лық толғандай көрінеді. 
Көлдің үстінде дала шегірткесінің шырылы тынбайды. Ыстығы қайтпаған алаңда жусан-
ды төбенің аңқыған иісі мас қылады, не жақын ауылдардан жанған қидың түтінінің, ия 
болмаса ыстық күннен әбден қызған тастың иісі шығады. Сол кезде  жер бетінде 
Қалбыдағыдай сұлулық пен тыныштық орнаған, еркін дем алып,кең тыныстайтын бұдан 
артық тыныш, жайлы орын жоқ сияқты көрінеді. 

Түнгі тыныштықты ешкіемердің біркелкі гуілі ғана бұзады. Оның құс жолы сияқты 
жалтырап жатқан ай сәулесінен туған құйқылжыған әні, ешқандай шаршау дегенді 
білмейтін бозторғайдың, тас шымшықтың ұзын сонар әні басталды. Ал әрі қарай, тау 
астында, сызды ойпатта, аздап дымқыл тұманның әсерінен ағарып кеткен ұсақ аңдар 

Таврия ауылының жанындағы Таврия даласы (Қалбадағы Ертіс маңы)
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– дала шақылдағы немесе шөп тасығыш тышқандар ысқырысады. Және де Дұңғалы 
тауының жылы түні туралы қолдарынан келгенше жан-жақтан барлығы мақтау өлеңдерін 
айтып жатады; көрінбейтін шегірткелер шырылын, оқта-текте ұзынаяқты тартардың дау-
ысы бөледі. Сондықтан түнде де шаршамай, еш қысылмастан ағаштарды үздіксіз 
кеміретіндіктен оларды халықта «шекілдеуік»деп атаған.

Ұйқысынан оянған жапалақтың қатты күрсінісі мен барабан ұрғандай күңгірлеп, қара 
жартас жақтан шығатын ухілеуге толы үні, айлы түннің ұлылығы мен сиқыры туралы 
мадақтап айтылған әндерді бөледі! Ухілеп, ыңқылдап  алады да, «Кімді бұл жолы 
қорқыттым екен?» деп біліп алғысы келгендей бір сәтке үндемей қалады. Көл үстінде 
тағы сыңғырлаған тыныштық, айдың жарық сәулесі.

Көл осындай түндерде ұйықтамайды. Оның жарық бетін балық құйрығымен ұрғанда 
– су бетінен дірілдеп шыққан толқынның сақиналары жағалауда мүлгіп тұрған қамыстың 
бейнесін ақырын тербеп, жағалауға қарай жүгіреді. Ойға шомып, мұңға бөленген айдың 
алтын бейнесі, ұзақ шайқалып тұрады. Кейде, кенет, біреуден үріккен үйрек шу көтерсе, 
кейде қасқалдақ қарлығып айқай салады. Дұңғалы шатқалының тегіс емес шыңдарының 
бетіне ерте шыққан күннің алғашқы сәулесі түскенше түні бойы осылай қайталана береді. 
Сонда барлығы өзгереді: көңілді дыбыстар шыңы, жарқын дауыспен күн шығады, 
малшының айқайы мен қамшының ысылына дейін естіледі. Сиыр асықпай көл суына 
кіреді, ауыр мүйізді басын иіп,қарны қампиғанша асықпай ішеді, тұмсығымен ауыр 
демалған оның доғал еріндерінен су тамшысы үзіліп түседі. Сиырларөздерінің көз ал-
дында жаңа күннің шықанын қайдан түсінсін. 

Дубығалы тауы, немесе Окуньки шатқалы
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Гагарино ауылы және Дұбығалы көлдері арасында, сәл алыстабөгет салынған Жар-
тас өзені аттас «Жартас» көлі орналасқан. Су қоймасының жағалауы әдемі: теректер мен 
талдар ішінара қаптап өскен. Солтүстік жағы тегістеу, шамалы жалаңаш жартастары бар 
дала. Көлде шортан, тұқы, торта, алабұға шоршиды.

Онда шаяндар көп. Бірақ ең басты әшекейі – су маңын мекендейтін құстар: мұнда 
дала тырналары мен қызыл және қарқылдауықүйректер тынығып алуға қонады; үлкен 
сұқсыр үйрек, кейде кәдімгі немесе қарқылдауық шағала, балықшы – тасымалдаушы, 
қызғыш, шырғалақ ұя салады. Басқаша айтқанда, олардың ұшып-қонғаны – үнсіз мүлгіген 
көлге жан бітіреді.

СІБІ АЛҚАСЫ

Жотаны жапқан шөп жусан 
сияқты сұр-жасыл.

Г.И. Потанин

Қалбы көлі керемет әдемі. Оның сұлулығына жағалауды орап жатқан гранитті 
белдеулері ерекше сән қосады. Әрбір көл – кемеріне толған көк тостаған. Сұр және жа-
байы гранитке оранған көлдер бағалы тастай жарқырайды. Сібекөлдері туралы айтқанда, 
гранит тостағанды әрлеген алқа елесетейді. Ежелгі романтиктердің бірінің Қалбының дәл 
осы бөлігіне Көктау деген атау беруі кездейсоқтық емес. Бұл – облыстың өнеркәсіп 
орталығы Өскеменнен 40 шақырым жердегі бірегей таулы дала және таулы-орманды 
кешен. Әңгімешіл Сібе мен асыққыш Ұрынхайдың арасындағы өзендер арасына қысылған 
массивтің ұзындығы шамамен 30 км және ені кемінде 10 шақырым. Барлық жағынан ол 
көлдің етегінде автокөлік жолдарымен оралған,  сондықтан ол қолжетімді және содан өзі 
өте осал.

Оларға қарап, бойыңды баураған сезімді жәй сипаттап жеткізу мүмкін емес. Тек 
киножазба ғана оның сұлулығын көрсете алады. Жалаңаштанған таудың тақта тастай 
жиналған ақшыл граниті, жазық даланы бөлген су көздері жабайы хаос және сұлулықты 

Жартас көлінің жағасындағы ақбас тырна
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Сібе өзенінің алқабында
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Сібе орманыныңбатыс жақ шеті
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құрайды. Бірінен соң бірі басталатын беткейлерге, аңғарларға, көлдерге қарай жалпақ 
жартастар түседі, тау арасында – шатқалдарда, жазық далада жел мүжіген жартастар-
мен жапырақты және қарағайлы орман орналасқан.

Көктаудың қырларымен доғалдарында жас тауларға тән бейнесі бар.
Неге Көктау? Атауы қарапайым және өзіне сай, тауға Ертіс жақтан қарағанда 

тұманға оранып, мұнарланып көрінеді. 
Осы таулардың Шөртейтау учаскесінің шыңдарын өткір тісті болып келетін Ұрынхай 

(1447 м теңіз деңгейінен) таулары бөледі. Жер бедері күрделі: үшкір тісті, бағаналары, 
текшелері, мұнарасыпирамидатәрізді тәжі бар құздармен ауысып тұрады; кейбір шыңдары 
шұбар жартаспен аяқталады. Көлбеу және қампиып, текше тастардан қаланып, ия болма-
са желдің әсерімен небір көзге, мұрынға, маңдайға ұқсайтын түрдегі үйілген жартастардың 
композициясына шексіз қарай бергің келеді. Мұндай граниттердікөрпетас деп атайды. 

Сібе өзенінің жоғарғы және ортаңғы ағыстары

Сібе өзенінің алқабына кіріп тұрған Көктау тауы
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Және Шөртейтау сілемінің Сібе алқабына қарай бағытталған жерінде бес шағын сопақша 
көл ойға батып қалыпты. 

Олардың ішінде ең ірілерінің ұзындығы екі-үш шақырымға жетеді, ені сәл аз. Бұл 
– Алқа, Өлмейіс көлдері. Олардың ең үлкені – Дүйсеннемесе Төртқаракөл. Ол сұр 
гранитті тағаға орналасқан. Жағалау жартастың жанында биіктігі он метр. Ол таулар 
жартастан жоғары Қалбының таулы әлеміне қауіпті және ылдилы сатыларымен, 
саңылауларымен біртұтас дене болып кетеді. Ыстықпа көлі немесе Қукөл айтарлықтай 
сарғыш суымен ерекшеленеді, барлық басқа жағдайларда – басқа да көлдер сияқты. 
Жартасты жотаның артында гранитті фундаменттің тереңінде тағы бір кішкентай көл 

Сібе өзені алқабындағы дала Сібе өзенінің төменгі ағысы

Аблакет өзен
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жасырынған, дәлірек айтқанда, бұл – диаметрі жиырма-отыз метр және тереңдігі бес 
метр болатын шағын цирк. Табиғат емес, әдейі жартастардың ортасынан бұрғылап ойып 
қойғандай, онда жаңбыр мен қардың еріген су жиналады. Бұл «құдықта» қуаңшылық 
маусымы басталысымен су буланып ұшып кетеді; жан-жаққа немесе шеңбердің бойымен 
тарап қойғандай қияқ қаптаған түбі көрінеді.

Әрбір көлге, жақын шатқалдан таза тау өзені келіп құяды. Кей жерлерде жағалауда 
қамыс, тал, қызыл бұта, мойыл, татар ырғайымен адам бойындай биік болып өскен 

Қалба – көлді өлке: Ыстықпа көлі, немесе Қукөл

Көлі Кашкербай, немесе Сасықкөл
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шөптер қабырғадай тұтасып тұрады. Кей жерлерде жағаға жартас жақындайды, олардың 
етегінде таудан құлаған ірі үлкен қойтастар жатады. Жартастар мұнда су астына 
тереңдіктергеқарай еркін кетеді. Тереңдеген сайын ол алыптар бұлдырап, мөлдір судың 
қалың қабаты астынан көрінбей қалады. Жағалауларында су лаласы, сары тостақ, ашық 
және өзгермелі шалаңдартереңдіктен шығып тұрады. 

Сібе жазығындағы шопан фермалары жақтан аттас Сібе ағады. Жазықтың әр түрлі 
шөптер өскен алқабында мал жайылып жүр, ал өзеннің жағалауында қалың тал, терек, 
мойыл, итмұрын және шөптер гүлдейді.

Көлі Дүйсен немесе Төртқаракөл
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Жазық жақтағы өзеннің жағалауы батпақты немесе жағалаулық қамыстар, қараған 
жапқан. Су бетінде шағын тұңғиық, егеушөп,шалаңдар жайылған кілем сияқты. Тайыз 
жерде жермен суда бірдей өсетін бұрыштың шоқ гүлдері қызараңдайды, желмен тербе-
леген қамыста сары бозторғай әндетіп отыр.

Сібе көлі Көктау граниті арасындағы бір уыс бриллианттай. 
Суы түссіз, мөлдір, бірақ түсі аспанның көңіл күйіне қарай өзгереді, аспанның түсіне 

оңай енеді. Жарықтың қиял ғажайып түстерін көл біресе басып, біресе ойнатады немесе 
күңгірт аспанға қабағының астынан қарап тұрады. Осылай шексіз аспанның құдіретімен, 
су таңғы рауанға боялып, кеш батқанға  дейін небір түске енуге дайын тұрады. 

Қалбы тауларының көлдер жүйесі, бұл – өзінше бір әлем, мұнда жылылық та 
шаттық та, үйлесімді сұлулық та  жоқ – тек қаталдық бар. Сондықтан, көңілді нәзік мұң 
басады. Оған беткейінде өзенге, жазыққа қарай жылжыған текше тасты жамылғысы бар 
жалаңаш тау себепші. Таудың бүкіл жасыл өсімдігі, жұлмаланған сүйекті арқасы, көңілге 
мұң ұялатады. Осыдан ешкімге керегі жоқ еркіндікті және жалғыздықты сезінесің.

Жасыл өсімдік қуыстарда, саңылау мен сай-салаға тығылған, кейде олардың тіпті 
жалаңаш құзда қалай бекіп өскеніне таң қаласың. Беткейде жалғыз шошайып өскен 
қарағайды кездестіру де таң қаларлық. Жолдан шаршаған жалғыз жолаушыдай  шошай-
ып, үнсіз, бәріне бей-жай қарап тұрады, одан әрмен көңіліңді түсіреді. Кей жерлерде 
аласа, әрі сүйел-сүйел Федченко қайыңдары біздің жағдайға бейімделген көктеректермен 
араласа, әр жерге өскен. Өзеннің әсіресе, солтүстік жағалауында ағаштәрізді қараған, 
итмұрын, бөріжидек, қызыл бұта, қарақат, долана және құлмаққаулап өскен. Жағалаудың 
әр жерінен әртүрлі шөптің жұпар иісіне тұншыққандай жартастар суға сүңгіп алады. 

Қисық көл
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Мойылдың, көктеректі, аппақ оқпанды қайыңның тоғайлары да көлге қарай қалыңдап, 
судағы өз бейнелеріне риза болып қарайды.

Көлде – шортан, лақа, мөңке, алабұға тағы басқа балықшының арманы болған 
балықтар тулап жатады. Кейде бірқазандар, тұрпандар өте сирек болса да балық аулауға 

Төртқаракөл көлі

Қызылқұлақ сары торғай мен кәдімгі құралай бұталар арасын мекендеушілер
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Сібе алқабының орманды бөлігі
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ұшып келеді. Үйректер ұя салады. Өткен ғасырдың 70 жылдарына дейін қара алқымды 
үйректер қонатын. Қазір олар жоқ.

Сібе көлдері – қала тұрғындары мен қонақтарының сүйікті демалыс орны. Көлдің 
жағалауында демалушыларға арналған түрлі-түсті үйлер тұр. Балықшы құстардың орны-
на үрлемелі қайықпен «қатып қалған» балықшылар жүзеді. Масаның ызыңынан құлақ 
тұнады және кешкісін су бетінде оттың алауы ойнайды.

БӨКЕНДІ ҚҰПИЯСЫ

Сібенің таулы даласы мен орманды кешенінен оңтүстікке қарай жотаның басты 
жүйесімен біртұтас массивке біріккен таулардың қырлы, тік шыңдары бірінен соң бірі 
тізбектеліп жалғасады. Осы жерден әсем өзен Бөкенді бастау алады. Оның жоғарғы 
бөлігінде жергілікті халыққа белгілі геологтар «шайма апанды рельеф» деп атайтын жер 
бар. Әк жыныстарымен жуылған ол жерде шұқыр тесіктер көп. Өзен осы жерден ағып, 
Ертіске барып құйғанша (қазір Бұқтырма су қоймасы деп аталады), біресе суы жер 
бетіне шығып, біресе жер астындағы үңгірлерге жоғалып ағады. 

Көлден 3 километр батысқа қарай Бауқуыс жұмбақ үңгірі бар. Кіреберісі тар: биіктігі 
30-40 сантиметр, ені метрге жуық. Іші әрі қарай барған сайын кеңейіп, ішкі залының 
көлемі 10 метрге жетеді. Адам қолымен жасалған ба, әлде табиғаттың туындысы ма, 
жұмбақ. Бұл шұңқырлар мен қуыстар олардың карсттық шығу тегін көрсететін болар. 
Аталған жерасты «рельефі» табиғаттың геологиялық ескерткіші болып қалуы керек.

ЕЖЕЛДЕН ЖЕТКЕН ДЫБЫС 

Шығыс Қазақстан халқының тарихында ерекшелік бар. Олардың ақындарының әні 
барлық кезде біркелкі темпте айтылады, тек күйін, әуенін екі-үш қайтара орындайды. Ал 

флейтаны еске салатын, қамыстың қуыс 
сабағынан жасалған сыбызғы аспабында 
ойнағанда ежелгі діни сенім мен ежелгі 
архаикалық әлемге күмп бересің. 

XIX ғасырдың екінші жартысынан ба-
стап, Шығыс Қазақстанда сыбызғы тарту 
дәстүрі біртіндеп қала бастады. Оның ор-
нына екі ішекті аспап – бақсы –шамандар 
мен халықтық орындаушылар қолданған 
қылқобыз келді. Ұлан ауданы Екатеринов-
ка ауылы маңындағы үңгірден табылған 
қылқобыз соған дәлел. Бұл музыкалық 
аспаптарының осыдан 200 жыл бұрын 
жасалғандығы анықталды. Бұл табылғандар 
біздің өлкеде қобызды тек қана салт-
дәстүрлік бағытта қолданбағынын, оны 

Сіз білеСіз бе:
Өткен ғасырларда қазақтардың 
жыл санауы 12 жануардың есімімен 
аталған болатын. Бірінші жыл 
- тышқан жылы, екінші - сиыр, 
үшінші - барыс, төртінші - қоян, 
бесінші - ұлу, алтыншы - жылан, 
жетінші - жылқы, сегізінші - қой, 
тоғызыншы - мешін, оныншы - 
тауық, он бірінші - ит, он екінші 
доңыз жылы.
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музыкалық поэтикамен– эпикалық жыраулықпен байланысы барлығын көрсетеді, қазақтар 
өнерге жақын болды, өнерді құрметтеді. Кезінде қазақ даласындағы өмірді зерттеген А. 
Гейнс: «Кешкі салқын түсе қазақтар үйде емен-жарқын әңгімелесіп,сүйікті аспаптарында 
ойнап, соны тыңдап, ән айтумен, айлы түнді өткізеді» деп жазды.

Қобыз сарыны көңілге мұң ұялатып,тыңдармандарын архаикалық мәдениет әлеміне 
әкетеді. Олардың қатарына кең тарлған мына күйлер: «Көк бұқа», «Бозінген» және 
«Өрелі кер», «Божынкер», «Қара жорға» (барлығы жылқы түстері).

Бұл аспапта ойнаушылардың барлығы, өздері сөзін шығарады, әндері қатты 
құрметтеледі. Ал Қазақстанда танымал болған сыбызғышылардың аттары біздің заманға 
дейін жетті: Құрымбай, Қанқожа, Сармалай, Тулақ, Ысқақ.

ҒИБАДАТХАНА ҮШІН оРЫН ІЗДЕП

Жоңғар ханы Абылай болашақ ғибадатхананың орнын көп іздеді, шалғын, орман, 
тау, көл, өзені бар ыңғайлы алаңқайды ұзақ таба алмады. Әбден  үміті үзілгенде, ол 
ығысты, хан тізерлеп отырып, көкке жалбарынды: «О, Ұлы көктің киесі Будда, біздің 
құтқарушымыз! Маған сондай барлығы бар жерді табуға көмектес». Абылайхан ол жер-
де не болуы керек екенін тізбеледі. Сол уақытта көктен Будданың дауысы естілді: «Алға 
жүр, ұлым менің! Бара жатқанда қара,қалай таулар басталады, сол таудың біріне 
ғибадатханаңды сал, сенің бекінісің сол жерде болуы керек».

Хан солай жасады, тағы таулар мен ормандардан өтіп, ұзақ жүрді, кенеттен тек 
тастан тұратын жалғыз шошайған таудың шыңының бірінен Будданы көреді.  Сол жерге 
тоқтап, құрылысты бастайды.

Абылай хан Будданы көрген тау
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ЖоҒАЛҒАН ХРАМ

Мен «Абылайкент сарайының» 
қираған үйіндісіне барып қайтуға 
шешім қабылдадым.

П.А. Чихачёв

XVII ғасырдың 50-шы жылдардың ортасында Абылайдың ойрат тайпасының 
Қазақстанның шығысында салған шағын бекінісі – Абылайкент ғибадатханасы, керемет 
сәулет ескерткіші болған еді. Ол Өскеменнен шамамен 50 шақырым жерде. Салыну әдісі 
бойынша теңдесі жоқ монастырь Қалбының жартасты етегінде көкшөпті дөңнің үстінде 
тұрды. Ғибадатхананың салынған жерін Сібе жазығына шығатын гранит тау тармақтары 
екі жағынан қысып, бөліп  тұр. Осы тармақ арқылы тастан қаланған қабырға өтеді. 
Айналадағы жазық далада көктерек тоғайы, мойыл, басқа да бұталармен және көкорай 
шалғын шөп өскен, осы жерден табиғаттың тамаша көрінісіне көрік беріп күмістей суы бар 
өзен ағады. Осы жерден қызық бейнедегі жартастардың арасында тауда Сібе көлі 

Храм аумағының шығыс шекарасы: алдыңғы планда бұрынғы қақпа тастары 
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жатыр. Әр жерде, тау баурайларында тік шыңға қарай жалғыз қарағай ұмтылады. Қара-
жасыл дақтай боп, жартастарда арша жастықтары көрінеді. Бұның барлығы, жазық дала 
меноған іргелес тау баурайлары жоғалған жұмақтың бір бұрышындай әсер қалдырады. 

Абылайкент бекінісінің құрылысы 1654 жылы басталған. Хан Абылай тау сілемі 
арасынан, көлдің қасынан орын таңдап алды және Ресей мен Қытай арасын жалғаған 
Жібек жолы бойының солтүстік тармағының бірінде салуды ұйғарады. Бұл жолТобыл-
дан Ямышев көлі арқылы өтеді. Оданкейін Оңтүстік Алтайдың оңтүстік тармағынан 
асып, Қара Ертіс бойымен, Оңтүстік Монғолияның қасынан Қытайға барады. Бұл 
көптеген бай сауда керуендері әрлі-берлі ағылған жол. 

Осы жерде, Беске өзені(Бешке), бәлкім Байча деп аталған болар. «Сол жерде жар-
тастардан ағып шығатын Беска өзені бойында Абылай ханекі жартас арасынан орын 
таңдап, Қытайдан келген шеберлерді жіберіп, екі тас ғимарат салғызды және оның 
қабырғасын бекіттірді».

Саяхатшылардың сипаттамалары бойынша, храмдаүйілген іргетасқа тұрғызылған үш 
ғимарат болған. Барлық жағынан қабырғасы сұр және қызыл тастан қаланыпты.

Құрылыстың басты бөлігі – орта тұсы жасыл-көк өрнектері бар ақ кірпіштен қаланған. 
Ғибадатхананың орталығында айналасында шағын 16 мүсін бар тамаша Будда бейнесітұр. 
Жарға будда-лама дәстүріне сай бастап икондардың суреттері салынған. 

Сол жақта тікбұрышты төбе – монастырьдің үйілген іргетасы. Ортада, Сібе 
алқабының ар жағында – Қаражартас тауы
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Шығыс қақпасы жақтағы келесі құрылыста монахтар өмір сүрді. Олар бұқаралықтарың 
арықпен суару тәсілін қолданып егін екті, мал ұстады, қасиетті жазбаларды зерттеді, 
өздері кітап жазды. Жартасқа тиіп тұрған батыс қабырғасы жақта шаруашылық қажеттілігі 
және ұсталыққа арналған үй тұрды. Г.И. Потанин былай деп жазған: «Мұнда Абылай-
кент буддалары ғибадатханасының айналасында қабырғасы жабайы тастан қаланыпты. 
Қабырғаның артында монахтардың киіз үйлері тігілген». Айтпақшы, бұл таулардыГриго-
рий Потанин «Абылайкет таулары» деп атады.

XVII-XIX ғасырлардағы ғибадатхана туралы саяхатшылар әсері бірдей. Абылайкент 
храмы (Аблайхит) – сол заманның ең танымал тарихи-сәулетті ескерткіші. Ғибадатханаларға 
тән аспалы шатырлары бар фарфор қобдишаны біреу ұмытып тастап кеткендей, екі 
мыңжылдық бойы тұрды.

1654 жылы осы жерде өмір сүрген орыстың көпесі Фёдор сипаттамаларына сүйеніп, 
ғалым Н. Витсен қысқа анықтама береді. Осы тауда, Беске өзенінде кейіннен Абылай-
кент атауын алған ламалар храмын салған қалмақ ханы Абылай тайшыны (князь) Ф. 
Байков қарсы алады. Сол кезде, құрылыс енді басталған тәрізді, өйткені Байков былай 
деп жазды: «...қаланың не тастан, не ағаштан тұрғызылғаны беймәлім. Ол қала тас 
таудың арасында тұр». Көпес және князь тез тіл табысып кетті. «Фёдор Исакович Абы-
лай-тайшемен бес апта, бес күнді бірге өткізді». «Байков Абылайға патшаның сыйлықтарын 
табыстады, князь оған 50 жылқы беріп, қытай патшалығынажіберді». 

Сол жағынан тік бұрыштымонастырьдің үйілген іргетасы көрініп тұрды. Орталықта, 
Сібе жазығының артында – Қаражартас тауы.

Талды өзенінің алқабындағы батырдың басы
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Сипаттамалардан ғимараттарының бірінде пештің болғандығын білдік, онда 
ламалартүрлі дәрі-дәрмектер дайындады, металл балқытты, балшықты күйдірді және 
олардың көмегімен буддалық суреттер салды. Олар қайыңның қабығы мен тақтайларға 
жазды. Ғибадатхананың басқа қабырғаларының айналасында құдықтар мен арықтар бол-
ды.

Аласапыран уақыт еді. Шағын қақтығыстар және қанды шайқастар олардың өміріне 
ықпалын тигізді. Көшпенділер де бекініс салған, қарапайым қаруларын жетілдірді, ме-
таллдан құюды үйренді, жерді жаулады, малды тартып алды, тонап, жеңілгендерді 
тұтқынға алды. Жартастың гранитті алақанындағы көктасты гүлдердің дәуірі ұзаққа со-
зылмады. Ғимараттың қасбеттеріндегі жылтырақтар жаудың өштескен назарын аударды. 
Басты жаулары Абылай ханның өзінің ағасының сарбаздарыболды. Ғибадатхананы 
көргенде жаудың жүректерін ашу-ыза кернеп, тыпырлаған аттарын тежеп, өшпенділікпен 
найзаларын қыса қарайтын. Өзара қырқыс өршіп: 1660 жылы Абылайкент бекінісін Абы-
лай туған інісі Цэцэн хан қоршап алады; 1671 жылы мұнда басқа әмірші – Галдан 
келеді. Аттарының жүгенін бос жіберіп, оның жауынгерлері бекініске лап берді. Галдан 
Абылайды жоғарғы Ертіс өңірінен кетуге мәжбүрлейді. Шабуыл кезінде бекіністің лама-
лар тұрған жоғарғы қабаты жанып кетті. Жеңімпаз храмға тиіспеді. Бірақ иесіз қалдырылған 

Қарауыл төбеден қарағандағы Талды алқабы
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мекен ақырын қирай бастады. Абылай хан қашып, торғауыттардың қолына тұтқынға 
түседі, олар оны орыстарға береді, сөйтіп алыс Астрахань қаласында өмірмен қоштасады. 

Уақыт өтті және қираған баяғы ғибадатхананы 1720 жылы Пётр заманында орыс 
сарбаздары Өскемен бекінісін салған кезде табады. Осы кезде осы ғибадатхананың 
егжей-тегжейлі сипаттамасы беріледі. «Қалашық» ішінде табынатын орын болған – өзі 
храм және өзі тұрғын үй. Кірпіштен қаланған қабырғаларында бұрхан – құдайлардың 
бейнелері көгілдір лента бойымен жабыстырыла салыныпты. Олардың беттері көк түске 
боялған, ауыздарынан от шашып тұр. Ғибадатханада тас және балшық құдай мүсіндері 
көп екен. Ғибадатханада қасиетті қолжазбалары бар тамаша кітапхана болған, енді одан 
барлық жерде тек алтын және күміс бояумен жазылған қара және көк қағаз парақтары 
шашылып жатты. Губернаторы Гагарин Пётр I патшаға бірнеше көгілдір және қара қағазға 
алтын және күміс әріптермен жазулары бар қолжазбалар жеткізеді.

Ресейлік патша олардың мағынасын білу үшін аударуға Парижге жібереді. Бұл Еу-
ропа ғалымдары білмейтін тілдегі алғашқы қолжазбалар еді. Мәтінді аудара алмаған 
француз ғалымдары өтірік бірдеңені құрастыра салады. Тек кейіннен бұл жазбаларды 
орыс ғалымдары – Георги және К. Лаксман аударады. Олар діни мазмұндағы жазбалар 
екен. 1734 жылы кітапхана түпкілікті тоналып, жойылады.

Будда храмы қабырғасының фрагменті
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Осы қолжазбаларға басқа ғалым Соколов қызығушылық танытқан. Бірақ ол бұл 
жерден тек азғанасын, олардың қалдықтарын ғана табады. Олар іріп кеткені соншалықты, 
қол тисе болды күлдей шашылды. Фёдор Байков жазған қайыңның қабығының бөлшектері, 
ыдыс сынықтары, шыны сынықтары, слюда және тағы басқалары табылған.

Ертістегі Семей маңындағы «Жеті шатыр» будда бекінісі сияқты монастырь өз 
уақытында өз орнында салынбаған. Сондықтан, ол иесіз қалды да, қирап бітті. Бұл жай-
лы П.А. Чихачёв былай деп жазды: «Мұнда орыстар мен қазақтар өндірген құрылыс 
материалдары санының көп болуы, ол ғимараттың қандай алып болғандығын дәлелдейді. 
Аумақтан тек қана қазақтардың қирандыдан алған таспен қалаған қорымдарындағы  
ескерткіштерін көптеп кездестіруге болады, бірақ жақын маңдағы казактардың бекініс 
құрылысы үшін де осы жерден тастар алынды. Өскеменге немесе соның бір бөлімшесіне 
қажет құрылыс материалы ретінде осы жерден тастың үлкен партиялары тасымалданбаған 
жаз болмаған шығар».

Грекия, Сирия, Италия, Египет және басқа да көптеген елдердің қасиетті жеріне 
жан бітірген атақты ескерткіштердің қасында бір кездері сонша ұлы және даңқты істер 
жасалған бұл қирандылардың тек үйілген тас болып қана жатқанын көзіміз көрді», – деп 
жазды саяхатшы.

Қазіргі уақытта тас сарайлары бар Алғабас елді мекені тарапынан,баяғы ғибадатхананың 
орны көрінеді. Жолда өзен бөліп жатқан қалың шөпті алқапты жаяу өтіп, әсіресе мамыр-
да, Сібе өзені тасығанда, айнала шатыраш секпілгүл гүлдеп, өсімдіктер патшалығы сән-
салтанат құрады. Оның қоңыр түсті күлтешесіне майлы бал тамшысы тамғандай боп 
тұрады. Шалғында аласа тауқұдірет тоқылдайды, жылғаның жанындағы тоғайда бұлбұл 
сайрайды, аспанда жыртқыш құстардың бейнесі қарауытады. Жазда сол жазықты жапқан  
әртүрлі шөп үстінен,қоңыр-күлгін түйіндері бар тор сияқты гүлдеген қандышөп желмен 
тербеледі. Шалғындар мен алаңдарда үнемі бөденелер жекпе-жекке шығып жатады; 
адам өте алмайтын тал мен мойыл арасында әнші құстардың шырылы естіледі. Храм осы 
жерде жоғалып, «жұмағы» қалыпты.

Қазіргі уақытта баяғы храмның орнында тек,тік бұрышты үйіндісі – бұрынғы іргетасы 
сақталып қалған. Онда уақыт сынына төтеп берген көгілдір бояуы бар керамика сынықтары 
шашылып жатыр. Ашық түсті граниттен кесіліп қойылған қақпаның диірмен дөңгелектері 
сияқты көтере алмайтындай ауыр бөлшектері де қалған.

Әрине, ғибадатханаға сирек кездесетін орын сәтті таңдалып алынған. Қазір батыс 
жағынан, жартастардың тік тұсында бұрынғы бақылау бекеті тұрған биік құзды қамтып, 
тау тармағымен жоғары қарай кеткен қабырғаның іздері қалған. Осы жерден Талды 
өзенінің жазығы жақсы көрінетін. Мұнда да қызыл тастан қаланған қабырғалардың 
фрагменттері әлі де сақталған.

Негізі Талды өзені ағатын жазық та солай аталады. Сірә, біздің жағдайда, неғұрлым 
атауына сай жер болып тұр, мұнда өзен жағалауымен бүкіл алқап тал мен бұта алып 
жатыр.

Бұрынғы ғибадатхана жақта жасыл көкорай шалғында көздері бадырайған үкіге 
ұқсайтын құз асқақтап тұр. Оның басының үкімен ұқсастықтарын байқамауға болмайды. 
Храмның қабырғаларына экзотикалық өсімдіктер мен жануарлардың суреттерін салған 
ежелгі шеберлер де бұл тасты өз тілінде де «үкі, жапалақ» деп атағанына күмән жоқ. 
Гранит плиталардың қатпарларында аршагүл көгереңдейді, жаздың жұмсақ самалымен 
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ақселеудің мұртшалары желбірейді, жалақтың, қою жасыл айдаршөптің жүйектері  үрпиеді, 
жұмсақ терідей мүк, тастың қуыстарын басқан.

Солтүстік жағынан шоқының төбесінде, текшетасты жартастың түбінде қап-қара суы 
бар көл жасырынып қалыпты. Көлдің мөлшері шамамен 10-20 метр. Оның тұрып қалған 
суы сондай қара, бұл су емес, бөтелкенің қара сынығы сияқты. Жоғарыдан қарағанда су 
өсімдіктері – шлаңның кресттәрізді гүлөрнектері, басқа да балдырлар көрінеді. Бұл жер-
ге жел тұмсығын сұға алмайды, тіпті күн сәулесі де гранит құдық түбіне жетпейді. Өлі 
суда, қара күздегідей тыныштық пен ұйықтап қалған уақыт табы қалған. Қирап қалған 
ғибадатхананың тұрғындары шамасы, әскер қоршауда қалған жағдайға керек деп 

«Құпия көлдің» оңтүстік жағы
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есептелген көл. Тағы да жартас шетіндегі жан-жақты бақылап, қадағалауға ыңғайлы жер 
– «бақылау бекетіне» оралсақ. Бұл жерден Талды, Сібе өзендерінің тал, көктерек, терек 
және қайың қалың тоғай болып өскен алқабы тамаша көрінеді. Бұл жерді қайыңның 
көптігінен Қайыңды атауға болады... Алайда, жоғарыда біз айтып кеткен Талды атауы 
қалады. 

Ф. Байков болған кезден үш ғасыр өтті. Уақыт бұрынғы тәртіппен қаланған бекініс 
қабырғаларын, тастарды шарпыды, тоздырды, мүк жеп,аяз сорып,ыстыққа күйіп, желдің 
өтінде мүжіліп, шашылып қалды. 

Талды жазығы жазда тіпті тамаша! Оның кең және терең арнасындағы шар тәрізді 
тал ағаштарының арасында бұрынғы жүйеден қалған арықтардың орындары сақталған. 
Бекініс салуғабұл орын кездейсоқ таңдалған жоқ. Оның бұрынғы аумағында, қазір жасыл 
барқыт бетеге мен балауса – адамның артынан қалмайтын шөп, жұмсақ кілемдей төселді. 
Осы жердің тарихымен байланысты, оның түрі – өткеннің қызығы мен мұңды шақтарын 
еске салады.

Қайда қарасаң да – барлық қара шақпақ тастармен көмкерілген жылтыр жартастар, 
көршілес Сібе көлінің айналасында аспан мен тау мәңгі бірігіп кеткен. Тау белдеулерінің 
гранит табанында жоғарыға өрмелеп, гранит биіктікті бағындыруға тырысқан қарағайлар, 
тоқтап қалған көлдердің бірі  шалқып жатыр. Кім біледі, мүмкін, олардың әрқайсысында 
осы храм тұрғындары – ламалар мен монахтардың жаны қалған шығар. Адамның жаны 
өлген соң ағашқа өтеді, ағашты шабу – адамды өлтірумен тең деген наным бар. 

Гранит ойықтарға жауын суы толып қалады
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Будда храмы – ортағасырлық сәулет өнерінің ескерткіші ғана емес, еңбектің симво-
лы, ежелгі адамдардың қабілеті жеткен жоғары сәулеттің көрінісі болып табылады.

Айналада енді мәңгі тыныштық орнады. Оны оқта-текте шымшықтың шырылы, 
ұлардың қыңқылы мен жылауы,сұр суырдың шақылдаған дауысы бұзады.

Мұнда көтеріңкі орында тоғыз тас бар. Бұл не? Жерлеу орны ма немесе салттық 
шаралар өтетін жер ме? Қой ғана емес, бір бұқаны айналдырып, отқа қақтайтын жер бар. 
Тонна, бір жарым тонна болатын осы тасты бір алып батыр көтеріп әкелді дейтін аңыз 
айтылады. Құпия нәрсе қашанда небір жұмбақтарға негіз болады ғой. Бұл жерде де со-
лай: өткеннің барлығы уақыт қатпарлары астында қалып, көмескіленіп барады. Керуен 
сауда жолы және тағы басқалары қирады, керек емес болып қалды, ұмытылды. Бұл 
жерде не болды, қалай болды, бұл жерде ғибадатхана қалай салынды деген сауалдар 
көкейде сайрап тұр.

Біздің заманда, экологиялық және тарихи туризмді ұйымдастыру ғана осы жердің 
өткені туралы еске  салады.

Қалба ежелгі тас дәуірінен бері адам үшін қолайлы және таңдамалы жер болды. Ол 
ежелгілердің тұрақтары, оны ең бірінші Ыстықпа көлінің жағалауына, батыс арқылы келіп 
кіретін жартастарында қалдырған көне петроглиф-жазбалары растайды.

ҚҰДАйДЫң АНА ЖАРТАСЫ

Аспандағы істерінен шаршап, құдай ана, жерге– оның ең әдемі, ең керемет бұрышына 
түсуді ойлайды. Мұндай орын табады, жерге түскен бойда көзін шығыстан алмаған күйі 

Шығысқа бет бұрған құдай ананың жүзі
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жартас бейнесін қабылдады. Жаңа күннің 
алғашқы сәулелері тау арасынан жарқырап 
шыққанда, оның Шығысқа қараған киелі 
жүзі мен алақанына түседі. Мұнда ол 
көктен түскен жарықты қабылдап, Батысқа 
қарай бағыттайды. 

Басқа шетелдіктерден ешкім оған 
келіп, әулие жердің қасиетін бұзбасын деп, 
Абылай және оның қоластындағылар оның 
бейнесіндей қылып қабырғаларды қалап, 
храм салды. Бұл жерге мінажат етуге келді, 
дұғаоқыды. 

Ғасырлар өтті, бірақ оған кейбір 
тұрғындары бүгін де барады. Бірде шашын тықырлап алған, тибет монахы киімін киген 
адамның жартаста отырып, барабанды ұрып отырғанын көргендер бар. «Ол таудың 
үстінде, – деді маған алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі, – барабанды ұрып 
отырды. Мен онымен тілдесіп қалуға тырыстым, бірақ ол үндемеді...»

СЕГІЗ БАТЫР ТУРАЛЫ АңЫЗ

Кең Сібеалқабында Қаражартас тауы мен жоңғар ғибадатханасы арасында, шағын 
шеңбер (3х4 м) болып әртүрлі шөпті шалғын үстінде сегіз домалақ тас жиналып тұр. 
Тастар үлкен – салмағы тоннадай немесе одан көп. Аңызда былай дейді: баяғыда 

Мұнда ғибадат етуге келеді

«Сегіз батыр» 
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мұнда, Қалмақ-Қорғанда, қазақ жерінің батырлары мен жоңғар жауынгерлері кездесіп 
қалған. Бұл жер кімге бұйырады деп дауласып қалады. Ақсақалдар бекерге қан төгілмесін 
деп, дауды бейбіт жолмен шешу үшін, ең үлкен, ең ауыр тасты кім көтерсе, осы жердің 
иесі сол болады деп ұсынады. 

Қалмақ жауынгері тасты көтермек болып еді, орнынан қозғалта алмайды. Олардың 
ішіндегі ең күштісі, тасты тек тізесіне дейін ғана көтере алыпты. Сонда атқа мінген батыр 
келіп, тасты көтереді, оны жоғары аспанға көтереді. Оның күшін көріп, ызаланған 
шетжерліктер найзасымен аттың жүрегінен ұрады. Ат шалғымен шапқандай сұлап құлайды 
да, батыр тасты  түсіріп алды. Тас жерге соғылып, сегіз бөлшекке бөлінеді. 

Батырдың күшін көріп, жоңғарлар аттың басын бұрады да кетіп қалады. Ал тастар 
кең алаңда шашылған күйі қалады. 

Бірақ аңыз осымен аяқталмайды. Көріпкелдер, осы тастардың үстінде сегіз батырдың 
отырғанын көреді. Қолдарында найзалары бар олар бір-біріне қарсы отыр дейді. Ал тас 
шеңбердің ортасында аспанды тіреген айыр ағашпен алау от ошақ жанып тұр.

Айтуларынша,батырлардың қасына барып отыруға болады, өзіңнің арманыңды, 
жаныңды ауыртқан мәселені ештеңе жасырмастан айтсаң, олар өзара ақылдасып алып, 
міндетті түрде көмектеседі екен.

АҚБАУЫР ШАТҚАЛЫ

Ежелгі жолдаулардан Ұлан ауданының бұрынғы Никитинка ауылының, немесе Бо-
занбай ауылы маңындағы жартастардағы (скиф-сібір түрі деп аталатын) «аң стилінде» 

орындалған суреттеререкше қызығушылық 
тудырады. Бұл барлық сақ әлеміне тән 
сәндік-қолданбалы өнер – жеті асыл 
бұғының басқа сөзбен айтқанда, маралдың 
суреттері.

Осы шатқалдағы монументалды 
өнердің алғашқы танымал үлгілері тас 
ғасырында жасалған  делінген. Оларды 
жазу техникасы – нақыштау. Беті тегіс 
жартас беттеріндегі және жекелеген тастағы, 
үңгірдегі әртүрлі суреттер ежелгі 
суретшілердің, әлемді қаншалықты 
қабылдауын көрсетеді. Адам санасындағы 
«ұлы бастаудың бастауы» орындалды: 
мүсіндердің «шағын формалары», жазба-
лар – осының барлығы «танымның әмбебап 
нысандары» мен көркем қиялдың 
шоғырлануының көрінісі. Осы ой-
бейнелердің барлығы«тас хаттардың» 
белгілерінен көрінді.Ақ Бауырдың бекзат бұғылары
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Мұндай аса көне сурет салу немесе жазулар – Өскеменнен 40 км жердегі Ленинка  
ауылы қасындағы үңгірлерден табылған. Алдай деген ежелгі қазақ тайпасы мекен еткен 
жер Ақбауыр шатқалы деп аталады. Ақбауыр – пирамида тәрізді тау топтары мен 
Ұрынхай өзені мен оған құятын Шүлже. Көпбала деген (көптеген балалар көмілген соң 
солай аталған) және Түгелбай тау бұлағы сияқты бірнеше шағын өзендер, қалайы және 
алтын өндірілетін Кушанай және Аюлы кеніштері бар – табиғи-аумақтық кешен. Мұнда 
конус тәрізді Қоржыбай тауы етегінде барлық жағынан қоршалған тұйық, дерлік тасты 
шыңдағы бір үңгірде, бұрынғы Одақ пен Қазақстанның белгілі археологтарын толғандырған 
жартастағы жазулар кешені орналасқан.

Бұл жазбалардан астеризмді – топ шоғыр жұлдыздарды танып – білу мүмкіндігі 
оны аса тартымды қылды. «Ақбауыр үңгірінің қабырғаларында салынған сурет ол – Зо-
диак, – деп есептейді В. Иконников, – және анық жаңартылғаны оны – «Көне» және 
«Жаңа»деп екіге бөлуге мүмкіндік береді. Атауы, әрине, шартты, т. б. нақты жасына 
байланысты, олар ұқсас болуы мүмкін. Жаңа – ол эклиптикадағы зодиактық жұлдыздардың 
бүгінгі орналасуына жауап береді деген мағынада. Неліктен «Ежелгі Зодиак»төңкерілген 
астеризммен белгіленген және олардың қазіргі заманғы орналасуы кері тәртіп бойынша 
және неге үңгір қабырғасында Ақбауырдан қарап көре алмайтын астеризм суреттері бар, 
бұл әзірге жұмбақ болып қалды және оны болашақта анықтау қажет.

Барлық туындаған сұрақтарға жауап беретін жалғыз болжам– бұл жер осінің 
полюстерін кей жерлерде алмастыра отырып жылжуы. Сол кезде белгілері-көрсеткіштер 
бұл ығысуды тікелей көрсетеді. Ақбауыр зодиактарында төңкерістің барлық белгілері 
бар. Бұл өте батыл болжам, бірақ ол келешекте дәлелденуі әбден мүмкін және ғылым 
тарихында мұндай жорамалдар аз емес». Сонымен, осы белгілердіңмаңызы туралы ги-
потезалар бүгінге дейін жеткілікті.

Ақ Бауыр шатқалы 
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Қоржымбай тауы етегіндегі алқаптың жалпы көрінісі (Ақ Бауыр): бұрынғы 
көлдердің түбі (Қалба)

Сорокин тауы
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Сібе алқабынан қарағандағы Сорокин тауы

Қоржымбай тауы: оң жақта, жартастың астында ортаңғы бөлікте Зодиак 
белгілері бар үңгір көрініп тұр
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Ақбауыр зодиактарында Бикеш 
астеризмі бойынша ешкіге ұқсас бейнелен-
ген, ал Арыстан – екіаяқты күйме болып 
бейнеленуі күмән тудыруы әбден мүмкін.

Тағы да«Доктрина құпиясынан»: 
үнділер зодиагында айдаһар ағашта бейне-
ленген, оның баурайында Бикеш, көне 
құдайлардың бірі Канья-Дурга күймеге 
жегілген Арыстанға отырып алыпты (т. 1, 
с. 824).

Арыстанды күймемен ауыстыру. Бұған 
қарасақ Ақбауыр зодиактарының тамыры 
Индиядан шығуы мүмкіндігі расталады».

Ғалымдардың пікірлері мен олардың 
жеткілікті сенімді дәлелдерін құрметтесем 
де, тағы көптеген жәйттерді түсіну шегінен 
тыс қалады. Әрине, сұрақ туындайды: 5-6 
мың жылдай бұрын жабайы таулы далада 
аңшылықпен және мал шаруашылығымен 
айналысқан адамдардың материалдық 
мәдениеті дамымаса да (олардың Ғаламды 
түсінулерінің жоғары деңгейін растайтын 
қосымша фактілер жоқ), астрономияны, 
Зодиак белгілерін, жұлдызды аспанды 
және тағы басқаны жақсы білген бе? 
Қарапайым сұрақ туындайды: жартылай 
жабайы тайпаларға ол не үшін керек болған? 
Қандай қажеттілік? Содан кейін келесі 
мыңжылдықта орталық азия халықтары 
мен тайпаларыныңғылымы және мәдениеті 
неге дами алмады? Сол сияқты біздің 
уақытта соған ұқсас өмір сүрген халық осы 
білімдерді меңгермеген және тірі қалу про-
блемаларымен басын қатырып жүр. Неге 
кейін, неғұрлым өркениетті ұрпақтары – 
номадтар тұрған жерде бұл бағыт 
дамымады,ғалам туралы түсініктерінің ізі 
қалмады, бірақ олардың мәдениетінің 
іздері көптеген қорғандарда және өзге де 
қорымдардан табылды. Ал олардың – 
ежелгілердің, сонда жұлдызды әлемдер 

туралы байытылған дана білімдері боп тұр ғой. Алайда, біз: «Ақ-Бауыр Зодиактары 
астрология саласындағы ежелгілердің терең білімінің болғандығының айқын дәлелі болып 
табылады», – деп батыл айтамыз. (В. Иконников)  

Қарақұс

Қоржымбай тауындағы тоқал 
мүйізтұмсықтар – «индрикатерия-
лар»

Ақ Бауыр – қысқы күнннің қысқарып 
барып тоқырауы
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Автор осыған байланысты,көтерілген сұрақтарындағы надандығы үшін ғалым-
археологтардан кешірім сұрайды, бірақ әрбір қарапайым тұрғында, осы мәселеге қатысты, 
осындай сұрақтардың болары анық. Тек, соңғы уақытта мемлекет тарапынан қорғауға 
алынғанымен Ақбауыр храмындағы хаттар жойылып барады: құнды суреттер шабылды, 
кесілді, сызылды, жуылды және 10-15 жылдан соң олар мүлдем жойылады; жартылай 
үңгір тобында тас ғасырдан шыға алмаған біздің замандастарымыздың небір жазбалары 
пайда болды. 

Біздің археолог-ғалымдар өткен ғасырдың ортасында Қазақстанның шығысындаежелгі 
суретшілердің Тарбағатай тауында, Нарын өзенінде, Оңтүстік Алтайда, Сауыр және 
Маңырақ тауларында, сондай-ақ, Қалба жотасының баурайында таңғажайып «сурет га-
лереясын» тапты.

Барлық бейнелердіңғасырлар және мыңжылдыққа деп есептеліп қашалып 
салынғандығы таң қалдырады: суретшілер хаттар үшін қолайлы«шөлде күнге күйген» 
милиметрлік табиғи жамылғысы бар қойтастарды таңдады. Оларды жартас немесе та-
стан қағып түсіру мүмкін емес. Ғалымдар тастағы «лак» жабындының қалай пайда 
болғанын  түсіндіре алмайды. Ол шық, жаңбыр, қар түріндегі ылғал ретінде  тас ішіне 
сіңіп, одан суда еритін тұздар, темір мен марганецтерді алып шығады да, қатты тас 
жыныстарын жабады. Дәл осындай тастарда жануарлардың суреттері, аң аулау және 
басқа да кездерді қашап салған. Мыңжылдықтар өтсе де бұл суреттер Ақбауырдағы 
сияқты жақсы сақталған. Осы суреттерге қарсаң, орындау деңгейі тым қарапайым, және 
олардың жұлдызды аспан туралы түсінігіне кереғар. Бірақ қандай таста оларды қашау 
керек дегенде, ежелгілердің есептері дәл болып шықты.

Құрбылар (Қалба)
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Тастағы жазулар көріп отырғанымыздай, біздің күнге дейін жақсы сақталған. 
Суреттің болашағы, жағдайына қарағанда, шектелмеген, тек қана оларды өзімізден сақтау 
керек.

Әлбетте, көркемөнер үшін беті тегіс тастар мен жартастар сайланды. Күн сәулесі 
молынан түсетін оңтүстік немесе шығыс баурайында жатқан қойтастар, темір-марганец 
қабыққа оранды. Қара және жылтыр беттің үстінен қашалған суреттер әсіресе жарық 
сәуле түскенде жақсы көрінеді.  

Мойындау керек, тас «кітаптар»беттеріндегі бұл ерте суреттер неолит дәуірі 
суретшілерінің керемет бейнелі ойлау қабілетінің болғандығын растайды. Петроглифтер 
арасында, әдетте, тұрмыстық көріністерді көрсететін, ежелгі адамдардың қоршаған әлем 
туралы түсініктері мен мифологиялық білімін біріктіретін аң аулауды жиі бейнелеген 
суреттері кездеседі. Аңшылар мен малшылардың тұрмыстарын бейнелеу мифологиялық 
білімді, нақты уақыт пен наным түсінудің салдары. Әрине, бұл тас жазбалардың автор-
лары – ерекше талантты және даму деңгейі бойынша қиялдауға қабілетті және айналадағы 
заттарды қасиеттендіріп жіберуге дайын  адамдар. Яғни, сол заманның адамдарысенімнен 
тыс нәрселерді жалпылама қабылдауға қабілетті болған деп біз деп айта аламыз. Бұл 
тұрғыда тастағы көне хаттардың құндылығы,басты тарихи маңызы осында.

Сондай-ақ, бір сұрақ: бұл тастағы жазулар негеосы шатқалда шоғырланған? Жауап 
бар: Қоржымбай тауынан тарлған тармақ Ақбауыр жазығын солтүстік желдерден сәтті 
қорғайды. Қыста таулардың баурайлары тұрақты қар көрпесін жамылмайтындығы да 
маңызды. Әдетте, оны солтүстік-шығыстан соққан жел ұшырып алып кетеді. Нәтижесінде, 
қар өте аз, кей жерлерде оңтүстікке қарайтын беткейлерді ол әрең жабады, бұл қыста 
малдың жайылуына өте керек жайт. Бірінші көктемгі жылумен қар ерте еріп кетеді – на-
урыз айының алғашы онкүндігінен кейін, кейде одан да бұрын мұнда солтүстік баурайға 
қарағанда көк шөп ерте шығады, бұның қыстан арықтап шыққан мал үшін маңызы зор...

Жел Ақбауыр шатқалында азынақ, өкпек жел болмайтындықтан малшылардың 
осында тұруы үшін де жайлы. Суретте көрсетілген таулардың және шыңдардың 
арасындағы тегіс плиталардан  құралған тас қоршауды жекелеген ғалымдар салт-
жоралғыларды атқаратын орын ретінде қабылдайды, автордың пікірінше – жыртқыш 
аңдардан қорғау үшін малды түнде қамайтын орын болған. Айтпақшы, қазірде 

Үңгір астындағы астеризмдер неме-
се шоқ жұлдыздар бейнесі Таутекенің  мүсіні
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Сарыарқаның таулы бөлігінде – Оңтүстік Алтай, Маңырақ және Арқат тауларында шо-
пандар мал жайылатын жерде тастан осыған ұқсас қоршаулар жасап қояды. 

Ақырында, Ақбауыр шатқалы жазығы арқылы ағатын өзендер бұрын жолай екі 
кішкентай ойпатты жерде көлдің суын толтырады. Қазір тек сақталып қалған ойпаттар 
ғана емес, жер асты суларының жақын екендігін қаптап өскен ши қоғалары; су жайылма-
лары осыны көрсетеді. Бұл жерде судың болғандығын растайтын тағы бір көрнекті сәт 
бар. Бұл қанатты құстардың генетикалық жады: бұрын су айдындары болған жерге, қазір 
де бұрынғыдай жазғытұрым маусымдық ұшып келу уақытында, қызғыштар үйірі келеді. 
Ылғалды шалғындарды мекендейтін құстарды шағын өзен маңдарынан көрген біртүрлі 
екен. Алайда, табиғатта ондай мысалдар көп, құс ұялары болған жерлер түбегейлі өзгеріп 
немесе жойылып кетсе де, оларөткенмен байланысты болады. Тіпті ұяларының орнына 
небір құрылыстар салынса да, құстарөз ата-бабалары мекен еткен жерге оралады немесе 
ұшып бара жатып, демалуға қонады. Дәл осы жерде, бұрынғы көлдің кең алқабында 
біздің уақытта да демалып отырған, көл маңындағы жайылмалы шалғынды жақсы көретін 
қызғыштарды жиі көруге болады.

Осылайша, мұнда ежелгі адамдардың болу себептерін түсіндіретінолардың «тас» 
шығармашылығына байланысты сұрақтар мен жорамалдар аз қалады.

Ортасында «уәзір» тасы бар қолдан соққан құрылыстар
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СҰЛУЛЫҚ АРАЛЫ ЖӘНЕ КӨНЕ ТҮРЛЕР

Егер Алтайдың Қалба бөлігінқұдіретті тау массиві ретінде қарастырса, оның 
аумағынан барлық табиғи компоненттерді табуға болады: көл – оның көзі, тау сілемі – 
аяқ-қолдары, жартастар, шоқылар мен таулар – бұлшық еттері.

Алайда, «Көктауда» тағы бір маңызды құрамдас бөлігі – Сібе тау-орман алқабы 
бар. Жотаның ең жоғары бөлігі – орталықта орналасқан Медведка тауын алсаң, осы 
массивтің жүрегі екеніне көзің жетеді. Тау алыстан өзіне тек қана  биіктігімен емес (теңіз 
деңгейінен 1 200 м), сондай-ақ, ерекше ормандыжамылғысымен ел назарын аударады. 

Медведка тауындағы реликтілік самырсын орман

Медведка, немесе Көктау
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Шыңның төбесінің осьі астында шығыстан батысқа қарай шағын бұрышпен бағытталған. 
Солтүстік жағынан массивтіңәрқилы шыңыныңсериясы көрінеді. Және әрине, шыңның 
солтүстік бөктерін тұтас дерлік жабатын қара мүлгіген орман көзге түседі.Алтай 
тайгасындағы бұл шағын аралдық алапқа жақындап келгенде, оған ұқсас ештененің 
жоқтығына  таң қаласың, Ертістің сол жағалау бөлігінде Алтайдың оң жағалауы шағын 
жоталармен және ең бастысы – жазық даласымен және климаттық жағдайларымен 
өзгешеленеді. Тайгалық белдеу, жоғары ылғалдылығы белгілі, майқарағай да осында...

Батыс және Оңтүстік Алтайда орта таулық аймаққа тән сібірлік майқарағай кеңінен 
таралған. Мұнда ол оңтүстік-батыс бағытта өзінің таралу шетінде тұр. Сондықтан, 
әрине,оның мұндаболуы шынайы таңданыс тудырады. Мысал ретінде: жусан, ақселеу, 
бетеге және басқа да дала шөптері құрғақ таулы далада жаз ортасында-ақ қурап қалады, 
таулар сарғаяды және қарағайлы орман шығады. Майқарағай әдетте құрғақшылыққа шы-
дай алмайды – ылғал сүйгіш таудың солтүстік беткейінің көлеңкелі тұстарында өсетінін 
айта кету керек. Ал мұнда?! Тіпті жөнсіз! Парадокс, тек қана!

Солтүстік-батыс бағытқа созылған Аюлы тауларының арасында қалың шөп пен 
бұталар өскен тар жазықта Сібе өзеніне, тез ағатын – Аюлы өзені кездесуге асығады. 
Сұрақ: неге Аюлы? Сол аюларға қатысты қойылған болуы керек. Олар мұнда әлі күнге 
дейін, омартаға соғып тұрады, сөйтіп өзінің ақымақтығы мен қомағайлығынан аңшылардың 
қолына түсіп жатады. Егер таудың атауы қалып, тау текелер сияқты аюлар да жойылып 
кетсе, әрине өкінішті болады. Алайда, егер шаралар қабылданбаса, аюлардың тағдыры 
солай шешілетіндігі анық. 

Жергілікті тұрғындар өзара тау бөліктерін қызық салыстыра атайды. Егер Аюлыға 
трасса жақтан қарап, оның оң жақ бөлігін «оң жүрекше» деп атайды, сол жағы– «сол 
жүрекше» дегенді білдіреді. Тарих пәнінің мұғалімі, өлкетанушы Күлімай Сембаева мен 
Бестерек кенті мектебінің меңгерушісі Миргүл Чакобаеваның мәліметтері бойынша, осы 
тау арқылы өтетін жалғыз соқпақ бар, ол соқпақ азаматтық көтеріліске дейін тауда 
жалғыз тұрған емші әйелдің баспанасына апаратын. Соның атымен Айбаршын соқпағы 
деп аталады. Сол соқпақпен сол жылдары және кейін жергілікті тұрғындар отын дайын-
дау үшін тауға баратын. Алайда, Кеңестік билік кезінде, осы аумақтағы табиғат 
ескерткіштерді қорғауға байланысты, орманда ағаштарды кесуге тыйым салынған. Сөйтіп 

Бунге киікоты Ұйқы шөп
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соқпақты бірте-бірте шөп басты, бірақ кейбір тұрғындар мұнда емші әйелдің тұрғанын 
және оның соқпағын әлі күнге дейін ұмытпайды.

Таулардың күңгірт жамылғысы – шырша орманы,осы ендіктегі табиғаттың бірегей 
құбылысы. Неге және қалай ол әлі күнге дейін осы жерде сақталған? Ботаник-ғалымдарды 
бұл сұрақ бұрыннан қызықтырады. Жауап таба аламй бастары қатады. 

Өйткені, күн қыздырып кептірген жартастардың және дала шөптері өсетін тасты 
баурайлардың арасындаосы бір тайга бұрышында шамамен 8 гектар аумақта майқарағайлы 
орман алаңы тұр. Ботаник А.Н. Грибанов бұны байырғы қара Алтай тайгасының орнын-
да пайда болған даланың қалыптасуының соңғы сатысы ретінде қарайды. Тағы да бұл– 
шатқал деп аталады, ғалымның айтуы бойынша, Қалбының жойылып кеткен қара 
майқарағайлы орманының қалдығы. Осы ғажайып табиғатпен танысу арқылы 
табиғатфеноменінің тарихи модулін көз алдыңа елестетуге болады. Ұсақталып жатпай, 
бірден шамамен миллион жыл бұрын біздің кезең басталғанға дейін Қазақстанның 
шығысындағы аумақ гумиті жағдайдың,яғни Үлкен Алтайдың салқын да ылғалды 
климаттық жағдайының әсерінде болды деген ғылыми дерекке сүйенеміз. Соның 
нәтижесінде, Қалбы Алтайды қоса алғанда, тау жоталары көп орналасқан оңтүстігіне 
қарай Сауыр, Маңырақ тауларында майқарағайлар кеңінен тарады. Мыңжылдықтар өтті, 
жер бетіндегі климат құрғау және жылыну жағына өзгерді. Қолайсыз жағдай туған соң 
қара майқарағайлы орман ақырындап жоғала бастады. Олардың орнына қазіргі заманғы 
климаттық жағдайларға бейімделген далалық өсімдіктердің түрлері шыға бастады. Тек 
қана Аюлы тауының өте тік, солтүстік баурайларында бұрынғы тайга, туа біткен қал 
сияқты болып сақталған. Бұл құбылыстың тағы бір жұмбағы бар. Менің ойымша, бұл 
жұмбақтың шешуі фотосуреттерден көрінгендей, Аюлы тауының солтүстік жағында 
үрмелі қар массасын жиналуында. Осы жерде биіктігі 5-8 метр жер бетіне дайка – 
құзды шыңнан 50 метрге қарай созылыпжатыр. Дайка шатқалға жиналған қарды, құрғатып 
жіберетін желден оңтүстік-шығыс бағыттан қорғайды. Осы қабырғаартында ашықтау 
бөктерінен үрленген қар көп метрге қабат құрып, үйіліп қалады. Нәтижесінде, бұл күшті 
қарлы үйінді мен дайканың көлеңкесі қалың майқарағай астында жаздың ортасына дейін 
жатып, ери-ери ежелгі орман өскен аралды ылғалдандырып тұрады. Сонымен қатар, 
баяу еріген бұл қар,топырақтың ерекше макроклиматын ғана жасамайды, әрі Аюлы шағын 
өзеніне нәр беріп, суын толықтырады. Сондықтан қары жоқ беткейлер күннің қызуымен, 
соққан желмен, әбден құрғап, кепкенде осы жердің салыстырмалы ылғалдылығы 
сақталады. Басқа да себеп бар: самырсын өсетін Аюлы шыңдарында мүк және ылғалсүйгіш 
шөптері қалың жартастарға қарап, бұл жердің астында жасырын ылғал көздері бар екеніне 
көзің жетеді. Осы жағдайлардың барлығы мұнда ежелгі майқарағай екпелерісақталып 
қалуын қамтамасыз етеді.

Нәтижесінде жүздеген мың жыл бойы майқарағайлардың өсуіне жағдай туғызып, 
мүмкіндік береді. Тау рельефінің биіктігі теңіз деңгейі мен осы баурайлардың күн 
жарығына қарай бағдарлануына байланысты ылғалдану мәселесі шешілген. Міне, менің 
ойымша, Көкшетаудағы аңызға айналған майқарағай орманының құпиясы осында. 

Бірақ жаз маусымы кезінде, әсіресе құрғақшылық жылдары, майқарайларға ауыр 
тиеді. Мұндай өткен замандағы ауыр соққылардың әсерінен олардың өздері мен сырт 
пішіні өзгерді: осы шыңдарға тән емес, биіктігі үш-төрт метр ағаштарды ғана кездестіруге 
болады. Және бір қызығы, оқпанның төмен жағындағы бұтақтары топырақты кең жазық 
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табанымен жауып, жан-жаққа таралып, 2-3 метрге дейінжәне одан да көп метр ұзындыққа 
жайылып кеткен. Оған ұқсас Қазақстандық Алтайдың басқа аудандарындақалыпты 
жағдайда өсетін майқарағайларда ондай жоқ. Сөйтіп, ондай табандар оқпанның айнала-
сында қалың етектей жайылып, топырақтағы ылғалды сақтайды. Зайсан қазандығындағы 
рауғаш сияқты онда әрбір тамшысы – алтын болып саналатын ылғалды сақтайды. Ол да 
үлкен жапырақтарымен өзінің айналасындағы жердіжауып тұрады. Аюлы тауындағы 
кейбір майқарағайлар өте өзгешеқанаттанған, оқпанның төменгі жағында ғана жапырақты 
бұталар бар, жоғарғы жағы жалаңаш болып келеді де, ең ұшар басында жаңадан пайда 
болған бұталар шатыр сияқты болып тұрады. Осы экоформадағы ағаштарға тән басқаша 
топырақ-климаттық жағдайда өсетін биологиялық түр ретінде майқарағайға мүлдем 
кереғар тағы бір өзгешелік бар.

Бір қызығы, осы аумақта түнерген Қалбы ағаштарының арасында тұманды алқапта 
құрамы жағынан сол миллиондаған жыл бұрынғы қара тайгадағы кейбір өсімдіктер 
сақталған. Олар – қарға көз, шұбаршөптің бірнеше түрлері, тілік балдырған және папо-
ротниктер... Жергілікті флораны зерттеген ботаник В.А. Снегирёв Қалбы тауының осы 
бұрышының Үлкен Алтайдың оң жағалауындағы тундрамен және биік таудағы 
шалғындармен тікелей байланысының барлығын дәлелдейтін қарақат, тіпті алтын тамыр 
және шұғынықтардың фрагменттерін тапты. Бұл туралы Қалбы, Алтай таулары орманда-
рын зерттеген Л.Н. Грибановта жазған. Оның ормандарды қорғау қажеттілігіне байла-
нысты тілектері ішінара жүзеге асырылды. Ғалым Қалбыдағыбірқатар орманды учаскелерді 
табиғат ескерткіші деп жариялауды ұсынды: олар, «Аюлы тауының солтүстік баурайындағы 
көктеректі майқарағай сирек орманы бөлігі қарағаймен араласып, су бөлігінен етегіне 
дейін; Алтайдың төрін, қарақат және қара майқарағайлы тайганың басқа да өкілдерінің 
өсетін жерін; Шебінді орманшылығында Аюлы орман шаруашылығын және соған іргелес 
аумақты... мысалы, Мамырталдыбұлақ шатқалын қамтиды».

Бұл формацияның тарихи жады таң қаларлық, көрші аралас және қарағай орманда-
рында ұялайды, жоқ кейбір тайга шымшығыбұрынғыдай, осы тайгадаб ұялайды. Бұл – 
қоңырбасты шөже торғай және московка. Соңғысы, Қалбы тауының бізбен шекаралас 
ормандарында табылмады, тек осы жерде ғана! Көктаудың қарағайлы саяжайы-ежелден 
қалған ғажайып. 

Даңқты Аюлы тауының ұмыт қалған орманына келгенде, бір сезімге бөленесің. Ең 
алдымен, түпкілікті күтусіз қалғандығы орманның ежелгі бейнесін көзіңе елестетеді. 
Мүлгіген тыныштың сол сезімді тереңдете түседі. Қара орман болса бір нәрсені тығып, 
біз білмейтін тіпті ойымызға кіріп шықпайтын құпияны есінде сақтайды. Кейде, мұнда 
өтіп кеткен, алыста қалған ғасырдың рухы кезіп жүргендей болады. Мүмкін, Берендей 
мекенінің жүрегі осылай болып көрінетін шығар ?

Көгерген сыз иісі шығатын ылғалды қараңғы жерде ұя салатын орман кептерінің 
жылағандай сұңқылы, қараусыз қалған майқарағайлы орманнан алған әсерді одан сайын 
күшейтеді. Құрғамайтын сыз, саңырауқұлақты жердегі шіріген ағаштар құлап, томарла-
рын мүк басқан, оқпандарына саңырауқұлақтар қаптаған. Соның барлығы иіс пен дыбы-
сты күшейтіп қана қоймай, адам аяғы баспағандығын көрсетеді. 

Тау басына жақын, майқарағайлар төменде қалғанда, шөп арасынан саңырауқұлаққа 
немесе басқа да жабайы аңдарға ұқсас ғажайып құздар көрінеді. Барлық жерде жаңадан 
пайда болған хаостың  рухы, қалай болса солай сұлаған, қына-мүк басқан, сары 
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жартастардың қалдығымен толықтырылған. Ең шыңында тікелей жартас астынан, оның 
жырықтарынан ағып шыққан таза мөлдір су папоротниктерді, түрлі-түсті зең және ди-
кранды мүктерге жан бітіретін орын бар.

Қолайсыз ауа-райында – жаңбыр жауып, жел соққанда – орман іші сарқыраманың 
гүрілі сияқтыдыбысқа толады, сұр аспанда қарабұлттар пайда болғанда, баяғы, адам 
пайда болмаған ескі заманға өтетін қақпа ашылғандай болады. Міне, Аюлы тауындағы 
кішкентай, ешкім елей қоймайтын шағын табиғат бұрышы осындай күйге түсіреді. 

Орманды-далалы Қалбы тауы – аты аңызға айналған қарға құсы ұя салатын жалғыз 
орын; адасып кетіп, көмекке шақырған адамның айқайына ұқсас оның қайғылы және 
қатаң дауысы анда-санда естіледі. Бірақ олардың биіктен, бұлт астынан шыққандай 
естілетін дауысы ғана жаңылыстырады. Түрлі шалғын шөптен жамылығысы бар 
орман,шыңның, жартастардың үстінде, көлеңкесін түсіре бүркіт, қара дегелек, ірі және 

ұсақ сұңқар қалықтап ұшып жүреді. Ал төменде – шағын таулар аңғарында, ылғалды 
және далалық жоталы шалғында адымдап аттап маңғаз жүріп бара жатқан өте сақ 
тырнаның жұбын кездестіруге болады. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары, мұнда алғаш 
рет Еуропа немесе Орал тумасы, Тянь-Шань және Қазақстанның кейбір солтүстік 
бөлігінде үзіліп-үзіліп тараған орман кептері, мұнда алғаш рет ұя салды. Оның мұңды 
дауысы өркениет ізі жетпеген табиғаттың тамаша бұрышын жандандырып жіберген. 

Осы экзотикалық шеткері жерде аюдан басқа сілеусін, бұғы, елік кездеседі. Оның 
шөпті және тасты, көбіне оңтүстік бейткейінде және басқа ормансыз жерлерінде, 
жартастардаарқарлар сақталып қалыпты. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары 11 арқардан 
тұратын табынына кездестім. Бірақ – ұрыаңшылық деген бәле шықты және әрине, осы 
жерлерде апанда күшіктейтін қасқырлар да өз үлесін қосты. Сондықтан «Қызыл кітапқа» 
енгізілген арқардың осы бір ірі өнеркәсіп орталығы орналасқан Өскемен маңындағы 

Көктау тауының солтүстік-шығыс жақ шеті
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тамаша жерден жоқ болып кететін күні де алыс емес. Бұл үлкен, орны толмас жоғалту 
болады...

Сондай-ақ, барлық жерде жойылып кеткен, «Қызыл кітапқа» енгізілген тас сусарды 
осы жерден кездестіріп қалуға боалды. Кәдімгі түлкі, ақ қоян, кей жерлерде сұр суырлар 
жүреді. 

Арқырап ағатын өзенде шабақ балықтар, торта көп,бірақ Қазақстанның Қызыл 
кітабына енгізілген таймень жоқ, сондай-ақ,мұнда бір кездері балықтың ускуч, хариус 
деген түрлері болды дегенге сену қиын.

Жел өтіндегі, тіке түсетін күн сәулесі шабуылы астында қалатын таудың оңтүстік 
баурайындабасқа да сұлулығы бар: оларды жалаңаш көлбеу қалқандар гранит тас жауып, 
бейне бір бояп, сурет салғандай қылып, түрлі-түсті қыналар басқан. Көгілдір көк аспан 
фонында соққан желмен майысып, билеп, ән айтқан қарағайлар үшін мінбер сияқты бо-
лып тұрған гранит қалқандардың үстімен, ақ кеуделі және ақ қанантты бұлттар жүзіп 
барады. Тас қоршаулар арасында ғасырлық арша бұтақтары төселе жайылыпты. Ал 
тастардың арасындағы саңылау, жырықтардамүктер тығылған көктеректер көктеп тұр, 
сары және көк түсті от жалыны сияқты айылқияқтар қандай ғажайып түрде гүлдейді.

Көктау – Қалбының әдемі бұрыштарының бірі. Аюлы таудан алыстаған сайын 
жеңіл өпкен желдің әуенімен бірге, сағымға бөленіп тау да алыстай береді. Жартас 
құзының етегінде, тар жазық дала жатыр. Орман астарындағы қалың мойыл, ырғай, 
итмұрын, тал тоғайлары ішінде мөлдір бұлақ пен өзен суы шолпылдап ағады.

БАйШЫДАҒЫ оМАРТА

Осы тауда Байшы атты тамаша шатқал бар. Бұл жерлерді Бестерек, жартасты 
Алғабас және Өскемен қаласының көптеген тұрғындары жақсы біледі. Мұнда 
әсіресе аңшылар, демалушылар мен арашылар жиі болады. Бір күні мен солардың 
бірінде, Василий Самойловтың ескі омартасында болдым. Ол бұрыннан, бір жағынан 
орманды жартастарымен қысылған, екінші жағынан қалың шөп басып, ит тұмсығы 
батпайтын қайыңмен аралас тал бұталары бар шатқалдың түбінде орналасқан.

Ара ұялары – сылдырлап аққан су және бұлақтар түбіне қойылған. Су сондай 
мөлдір, тіпті оның бар екендігі көрінбейді ғой. Тек оның тасты түбінде ирелеңдеп 
аққан су ағыны ғана байқалып қалады, ия болмаса, қара шақпақ тасқа шағылған күн 
сәулесі көзіңе ұрады. Ал омарта мен үй орнына қойылған вагондарарасында ірі 
оқпанды қайың,бірінен соң бірі қатар құра отырып, ақ мәрмәр бағаналардай тізіліп 
тұр. Және омарташылар шатқалы алғашқы қар астында жарқырап жатыр. Қалбыдағы 
осы бір бұрышты жиі еске аламын да өзімнің әзілқой, керемет жайдары досым 
Василий Ивановичті баяғы, күнге әбден күйген жұмыс киімімен көремін. Бал, ба-
лауыз және түтін иісі сіңген (омартаны ара-тұра түтіндетіп тұрады) «спецовканы» 
Орал және Тянь-Шань дейін жағалауынан бастап, алыстағы Тынық мұхиттағы 
барлық дерлік омарташылар киеді. Вася орыс классиктерінің (оларды жүздеп 
біледі) өлеңдерін еш іркілместен жатқа оқиды. Және қайың оқпандарыныңколонна 
залында өзі тынымсыз, өзі депутат Василий Самойловтың тек орысқа тән жанының 
әнін ыстық күні үнсіз жартаста ұйығантыныштықта, қалғып кеткен көктерек арасында 
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жасыл көздерін сәл ғана жұмып отырып, әйелі Оля тапжылмай тыңдайды. 
Омарташының ақын жанымен тек қана сылдырлап аққан өзен ғана таласқа 
түседі,оның дауысын бұлбұлдың сайрағаны ғана бөледі және тынбас еңбеккер-
аралар ғана ызылдап, онымен бірге қосылып әндетеді.

ТАҒЫ ДА оРМАН ТУРАЛЫ

Шатқал беткейлерінің үлкен таулы бөлігін жапырақты ормандар жабады. Әсіресе, 
олар көктемде жақсы. Мамырдың бірінші онкүндігінде мұнда ақ көпіршікке батқан 
мойыл тік саңылау, жырақтармен етекке қарай жылжып, мерекелік ән айтуға кірісетіні 
сондай, небір дауысты естисің. Қыстан кейін ұйқыдан оянып, әртүрлі күйде тұрған 
көктеректер, жамырай көктеген қайыңдар, спиреи, итмұрын, ырғай бұталары арасында 

Қарағайлы орман

Будан полигала Ағашкеміргіш
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аралар, соналар, боқ шыбындар мен қоңыздар ызыңдайды. Бірақ орман керуенінің 
басында көктерек тұр, содан кейін – қайың, шетен, мойыл түптері. Жазық аңғарларының, 
орман жиектері, шырынды шалғындар, ғажайып бейнедегі жартастардың беткейлерінде, 
алуан түрлі шөп, қарағаймен араласа өседі. Күздің алғашқы демімен-ақ олардың 
барлығы алтын түске боянады. Ал бұл шыңдағы қарағай, беткейдегі қайың, саңылаудағы 
көктерек – өз музыкасы, ерекше поэзиясы бар таңғажайып өлке.

Шыңдағықұз беткейіндегі қарағай, батыл ұшатын құс сияқты. Биіктіктен қорықпай, 
қасқиып тұр. Олар аспаннан түсті ме, әлде керісінше аспанға қарай ұмтыла ма, түсініксіз. 
Жартылай қираған сұр граниттерді қалдырып, кез-келген сәтте қанатын жайып ұшып 
кетуге дайын тұр.

Көктаудың орташа тауларындағы орман алқаптарының үлкен бөлігін аталған 
ағаштар өскен тұтас аралас ормандар алады. Мұнараны, храмдарды, пирамидаларды, 
бағаналар мен қабырғаларды, қираған қамалдар мен құрылыстардышың беткейінде 
шашыранды орналасқан орман қоршайды. Соның барлығы Көктаудың сән-салтанатын 
арттырады.

1981 жылы сібір майқарағайына пана болған осы таудағы бірегей де жалғыз тари-
хи пана Мемлекеттік табиғат ескерткіш мәртебесін алды. Көктаудағы майқарағай тоғай 
енді ҚОРҒАЛАДЫ!

БҮРКІТШІЛЕР ТУРАЛЫ АңЫЗ

Тайынты өзені, таудың тар да көлеңкелі шатқалын тастай қашып, Тарғын атты ескі 
кентпен аттас,кең алқаптағы Тарғын өзенімен кездесуге асығады.

Тарғын ауылы
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Бүкіл алқапта – қалың шабындық шалғындар, балта дегенді білмейтін терекпенен 
қарағайжәне түрлі аңдар көп. Иә, баяғыда тазы иттермен бүркіт құстармен үлкен аң ау-
лау маусымына шығатын. Қалың орманды алқаптың, жартастарыныңүстімен бүркіттер 
айнала ұшып, «түлкі мен құрларды аңдитын...», – деп жазды бұл туралы біздің жерлесіміз 
Г.Д. Гребенщиков.

Жер малшыларға өте ыңғайлы,  – шалғын, дала, өзен... Ежелден осы жерде қазақ 
ауылдары мен шопандар киіз үйлерін тікті. Бағзы замандарда аймаққа белгілі аңшы 
Бөлекей осы жерге қоныстанады. Оның тамаша аты мен  бүркіті болады, аң аулауға 
барған кезінде бүркітін қолынан түсірмейтін. Бәрі жақсы: өткір көзді, мықты тырнақтары 
бар үлкен күш иесі – бүркітпен аң аулаудан олжалы қайтатын. Бірақ, ұзақ уақыт оның 
ұрпақтарының есінде қалатын және басқа рулардағы ақсақалдар өз немерелеріне ертегідей 
әңгімелеп беретін әдеттегі оқиға болды. Және әрқашан солай болады.

Ол былай болды: бір күні жас бүркітші Бөлекей би – Сағыншының қызын көреді 
де бірден оған ғашық болады. Күндердің күнінде бозбалақыздың қолын сұрап әкесіне 
барады. Қатал да сараң би Бөлекейдің аты мен бүркітінен басқа ештеңесі жоқ екенін 
білетіндіктен, келген жағына кері қайтарады. Ол: «Бар, егер қызымды алғың келсе, 

Тарғын өзенінің алқабы

Аңызға айналған Бөлекей жартасыТайынты өзені
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Асубұлақ ауылының маңы

Асубұлақ ауылының таулы шалғындары
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маған жүз бұлғын, екі жүз қасқыр мен үш жүз түлкінің терісін әкел...», – дейді. Қызы 
үшін Сағынша осындай қалың мал сұрайды.

Бірақ жас жігіттің салы суға кетпейді. Ол бұның өз қолынан келеріне нық сенімді 
еді. Қызды әкесі Сағыншыны қалай таңқалдыратынын, сұраған қалың малын әкелгенде 
оның ашкөздіктен жанарларының қалай жайнайтынын көз алдына елестетіп, жымиған 
күйі, аттанып кетеді.

Аңшы күзгі аң аулауға қажет болғандықтан, үлкен құзға шығып, ұядағы бүркіттің 
балапанын алмақ болады. «Міне, ол құмырсқа сияқты құздың тік беткейімен өрмелеп 
келеді. Жоғары көтерілген сайын, жіңішке ойыққа аяғын тіреп, қолымен кемеріне жарма-
сып, әрең жылжиды. Бүркіттің саңғырығынан аппақ болып кеткен салқын тесікке 
жақындайды».

Ауыздарын ашып, бүркіттің  жас балапандары қорғануға тырысып жатыр. Бөлекей 
оларды еппен алды да байлап, қой терісінен жасалған қоржынына салды. Қатты қиқулап 
құстар бүркітшіні айнала ұшты. Аңшының арқасына алдау үшін байланған бір шоқ шөпке 
ұмтылады. 

Шағын кемерге аяғы іліккен соң, Бөлекей демалуға отырады. Балапаны үшін жан 
ұшырған ашулы құстардың шабуылына да назар аударар емес. Ол ештеңе қорықпайды, 
ойында тек Сағыншы. Өгіз мүйізінен жасалған темекі сауытын алып, ішінен аздаған, 
тырнақ ұшындай насыбайды мұрнына салып, рақаттана иіскеді. Өзі күтпестен, қатты 
түшкіріп қалады. Соның өзі жартастан құлап кетуге жеткілікті еді. Құздың етегіне құлап 
түседі. Бөлекей құзға шыққанда, құлаймын деп, құстардың жемі боламын деп ойламаған 
еді.

Сол кезден бастап Тайынты өзені қасындағы жартасты құз –«Бөлекей-өлген» деп 
аталып кетті. Атаудың өзі барлығын айтып тұр. Тайынты үстіндегі құз ғашық аңшының 
мәңгілік ескерткіші болып қалды. Құз үстінде сол баяғы кездегі бүркіттер ұшып жүргендей, 
аңыз да ақсақалдар аузында қалды, әлі күнге дейін айтылып, ұрпақтан-ұрпаққа жетуде.

ЖАУАБЫ ЖоҚ СҰРАҚТАР

Таулы өлкедегі сұлу Сібе табиғи кешені тек қана жергілікті тұрғындар назарын өзіне 
аудармайды. Кеңес өкіметі жылдарында бірегей бұрышты сақтауға талпыныс жасалды. 
Бірақ оның барлығы тек пайда табуға бағытталды. Тау етегі мен алқабы ежелден 
жайылымға, шабындыққа, омартаға және аңшылық алқаптары ретінде қолданылды. 
Көлдерінен балық ауланды, тау-орманында аңы мен құстары ауланды. Әрине, бұл өлкенің 
табиғаты мен оның өсімдіктер жамылғысына және жануарлар әлеміне әсер етті. Тұрақты 
антропогендік әсерден флора және фаунасы айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. Мысалы, 
тауда арқарлардың саны күрт азайды, оларды сақтауға кейбір әрекеттер жасалған. Соңғы 
30 жылда олардың саны шамамен 10-15-тен 20 басқа дейін қалды. Бірақ әлі де аңшылар 
ретін тауып, аң аулауға жасырын шығып, соңғысына дейін атып алады. Бұл екі ортада 
әлі күнге дейін ғалымдар мыңдаған жыл бойы оқшау өмір сүрген арқардың қалбылық 
түрін жете зерттей алмады. Сондықтан,зоологтар ең болмағанда облыстың басқа оңтүстік 
аудандарындағысынан айыру үшін жергілікті арқарлардың саяқ жүрген кезде пайда 
болған морфологиялық ерекшеліктерін анықтаулары керек. Алайда оны жасау мүмкін 
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болмай тұр. Бұның барлығы ірі өнеркәсіптік қала Өскемен маңында әлдебір ғажайыптың 
арқасында аман, сақталып қалған Қызыл кітапқа енгізілген жануардың тағдырының қыл 
үстінде тұрғанын көрсетеді. Бұл бағытта Қалбы орманын мекен еткен орман тиіні қызық. 
Ұзақ оқшауда болудан бұл ормандарда оның ерекше Қалбылық түрі қалыптасқан. 
Жергілікті тиін, алтайлыққа ұқсамайды. Ертіс маңындағы көрші ормандарды мекендеген 
телеуіт тиіндей емес, аталған екі түрден де айырмашылығы бар.

Қазір Көктау шыңдарында сібір ешкі немесе тау текелері болды дегенге сену қиын. 
Олардың әлі сақталған жақын жерлері – Оңтүстік Алтай ауданы, Қатон-Қарағай. 
Көктауда, тік жартасты таулардың оңтүстік-батыс жағынан ағысы қатты Текелі өзені 
жазыққа қарай ағып шығады, Сібе өзеніне барып және құяды. Тау сұлулары мекен еткен 
орын. Тау текелер қазір жойылған.Тағдыр ендігі арқарлардың популяциясына жыртқыш 
көзімен қарап тұр.

Соңғы он бес жылда тау ормандарына саяқ – маралдар жиі бас сұғады. Жақсы 
кеңес! Көктаудың табиғи жағдайлары оларға қолайлы, бір кездері егер күзет аумағы 
құрылса, Сібе көлі маңындағы таулар мен ормандарғаолардың байырғы мекендеушілері, 
оның ішінде маралдар қайта оралар.

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдарының ортасында белгілі аңшы,облыстық аңшылар 
қоғамының төрағасы С. Ожигов осында кекіліктерді жіберген. Қырсық шалғанда, қыстың 
сол жылдары өте қатал болып, екі-үш жылдан кейін олар жоғалып кетті. Бұл 
жылдарыКүршім жотасының оңтүстік етегінде және Маңырақта олардың үйірлері көптеп 
қырылды. Дегенмен осы жолдарды жазып отырған автордың пікірінше, бұлидеяны іске 
асыруға болады, өйткені 60-шы жылдардың ортасына дейін кекіліктер көрші тауда бол-
ды, бірақ аңшылар барлығын атып алды. Менің қасқыр аулайтын таныс аңшыларымның 
бірі В.А. Круглов өткен ғасырдың ортасында Сібеге жақын Қызыл тас ауданындағы 
таудан кекіліктерді аулайтын. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары осы жақта болған 
орнитолог-ғалым В.А. Селевин Қалбыда Дұңғалы ауданында осы құстарды кездестіргені 
туралы жазған.Сондықтан,кекіліктердің қайта оралуы әбден мүмкін. Сондай-ақ, бұл тек 
қана болашақтың ісі болуы мүмкін.Кейбір жойылып бара жатқан түрлердің тағдырына 
қатаңдатылған күзетудің, насихаттық іс-шаралардың рөлі аз болмағанын есептен шығарып 
тастауға болмайды. Сәтті мысал ретінде бұл тауларға қара дегелектің оралуын айтуға 
болады. Өткен ғасырдың басынан бері 20-жылдан 70-жылдардың басына дейін алдын-
да жойылып кеткен құстың бұл түрі, елу жылдан соң бұрынғы мекені – Көктауға қайтып 
оралды. Алғаш рет Еуразияның батыс аудандарынан 10 жыл бұрын Алтай үшін жаңа 
түрі үшін – орман кептері-дыркептер пайда болдыжәне кәдімгі түркептер – еуропадан 
шыққан  кептер жыл сайын кеңірек таралды.

Ерекше табиғи контрасты ландшафттық жағдайлар – жартасты құрылыстарменұсақ 
жапырақты ормандармен, тоғай – көлдермен, өзендермен келісімді ұштасып, теңгерілген 
тыныштық және тазалықтың идиллиясын орнатты. Бәлкім, бұл бұрышты Тигр және Еф-
рат өзендерінің жоғарғы басындағы Эдем бақшасымен салыстыруға болар еді. Әрине, ең 
алдымен адамға деген «қамқорлығын» ерекше «сапамен» бастамашылық көрсететін 
«пысық» қожайындардың, кәсіпкерлердің күшімен бұл байлықты бүлдіріп тастамасын 
дейік. Бұл тұрғыданолардың біздің қамымызды жемегендері керек. Қазірдің өзінде та-
маша демалыс орны барын білген бойда, құрылысшылар табыла кетеді... Бірден күрделі 
құрылыстар және оған ілеспе ғимараттар салынады. Сөйтіпкөптеген мыңжылдықтар бойы 
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түзілген табиғи сұлулық құриды. Осы жаққа келетін демалушыларға қолайлы жағадй 
жасаудың құрбанына айналады. Бір бағдарламаға сай айтыла-айтыла жауыр болған ескі 
ән сияқты шындық – алау, ағаш кесу, қайықпен серуендеп барлық жерді ластаудың 
нәтижесінде, демалушылардың өздерімен бірге ала келетін шөлмектерге, пакеттерге то-
лады, қоқыс үйілеген орынға айналады, тартымдылығы жоғалады. Адам аяғы тимеген 
жер біздің уақытта табылмайтын болды. Біздің тұмса табиғатты көру үшін шетелдік 
қонақтар жиі-жиі еуропадағы өркениетті тастап келеді. Олар табиғатты осылай игерудің 
бұл сатысын бастан кешірді, енді, жабайы, адам өзгертпеген табиғатты аңсап келеді. «Біз 
адам баспаған ақселеулі даланы көрсек екен...» – дейді көпшілігі. Сол үшін жабайы 
Африкаға, Амазонияның жунглиіне, Тибеттің таулы шөліне және тіпті қатал Солтүстікке 
барады. Адам үшін барынша қолайландырылған өркениеттен жалыққандары сондай, 
өркениет жетістіктерін міне, басқаша емес «Сифилизейшин» деп атайтын болды.

Мысал келтірейін: 1980-жылдары облыстық табиғатты қорғау басқармасына ұсыныс 
түсті, Сібенің айналасындағы жартастарды «жарып жіберіп» жол төсеу – түкпірдегі 
тұмса бұрыштарға көліктің кедергісіз баруын қамтамасыз етеді деді. Сол кезде мен,бұл 
авантюраның кесірі мен зиянын айтып дәлелдеуге күш салдым: «жиырма-отыз жыл 
ішінде кесілгеннің орнына жаңа ағаштар өсер,бірақ жартастар өспейді ғой. Бұл дегеніміз– 
көл маңына демалуға келеді деп, тұмса сұлулықты мәңгі бүлдіру болады...».

Осы бұрыштың – қала, облыс, тіпті Қазақстаннан тысқары жерлерде сұранысқа ие 
екендігін ескере отырып, Өскемен пединститутының оқытушысы, геолог В.А. Филипповтың 
алғаш рет Сібе ұлттық паркінқұру туралы байырғы идеясын қалпына келтіру жұмыстары 
басталды. Автордың қатысуымен жаратылыстану-географиялық негіздемесі дайындал-
ды, облыстық табиғатты қорғау басқармасының қолдауымен, біртіндеп істер атқарылды. 
Бірақ, қайта құру кезінде бұрынғы Никитинка, Алғабастың жергілікті тұрғындарыидеяны 
іске асыруғақайта теріс көзқарас танытты. Ұлттық парктің олар үшін экономикалық тиімді 
артықшылықтарынан бейхабар болулары – істі құртты. Барлығы қалды. Бұл арқылы 
бәрін табиғатты қорғау идеясын ұтымды пайдалану арқылы бәрін ретке келтіруге болатын 
еді, өйткені тұрақты жұмыс орны ашылады, жақын ауылдыңтұрғындары жұмыспен 
қамтылады,содан барып әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын жақсартатын еді. Бірінші 
кезекте, әрине, тіпті алыс шетелден туристердің есебінен. Ұлттық парк мәртебесі 
шаруашылық қызметтің тек дәстүрлі түрлерін реттемейді, келешекте бүкіл ауданның 
әлеуметтік базасы одан әрі дамыған болар еді.

ҚоНЫС АУДАРУШЫЛАРДЫң ТАҒДЫРЫ

Алтайдағы жабайы қабан – сирек аң. Қалбыда ол көптеген онжылдықтар бойы 
кездеспейді, өткен ғасырдың 80-жылдарының басында Көктау мен Орынхай өзені ар-
тында алғашқы қабандар пайда болды. Жануарлар Үшкелмес деген алқаптың керемет 
сұлу қарағайлы ормандарын игеріп алды. Көп ұзамай Сібе көлдері маңындағы Байшы 
және Талды тау-дала кешенінде пайда болды. Бұл аңшылық шаруашылығының тіркелген 
уақытына тап келді; мұнда  аумақ біразқорықшы қызметінің қадағалауында болды.

Жабайы шошқалар, тез көбейгіш «халық», үш-бес жылда олардың саны жетпіс бас-
тан асты. Содан «байшыкештердің» аң аулауы басталды. Бұл жерге қаладаннегізінен 



1067ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

қолында билігі бар аңшылар ағыла бастады. Нәтижесінде, бірнеше жылдан кейін барлық 
қабандар жойылып бітті.

Осындай күй бұланның басына да төнді. Сол жылдары Алтайдың Қазақстандық 
бөлігінде қарқынды таралып, осы алқаптарда саны өсе бастап еді. Саны бірнеше ондаған 
болды. Бірақ сол аңшылық экспансия. Болжау оңай – бұландар жоғалды.

«ДАЛА СҰңҚАРЫ»

Әдемі табиғат – әдемі дүниелерді және батылдарды туғызады. Міне осы жерде, 
шамамен Сібе кешені маңында, таулы Асубұлақ шағын кентінде, Тарғын өзені аңғарында 
дүниеге келіп, балалық шағын өткізген танымал қазақстандық жазушы, ақын Михаил 
Чистяков батыр барлаушы туралы өз поэмасын – «Дала сұңқары» деп атады.

Қасым Қайсенов жазушы ретінде талант,әскери романнан көрінді. Өзінің ерекше 
өмір жолын ол өткен соғыс тақырыбында, келесі ғасырларға жазып қалдырды. Оның 
шығармаларының әрбір беті -соғыста басынан өткерген қорқынышты шындыққанегізделген. 
Оның әр кітабы – өзі басқарған жауынгерлер мен партизан отрядының ерлігі мен 
батырлығыныңбір сериясы. Барлығыкелесі: «Жау тылында», «Жас партизандар», «Ажал 
тырнағынан», «Днепрде» кітаптарында көрініс тапты. Жерлесіміздің шығармалары қазақ 
әдебиетіндегіалғашқы әскери мемуарлары, Отан қорғаушылардың ар-ождан және ар-
намыс шежіресі болды. Комендатурада гитлерліктерді қырған батыр барлаушы Қайсеновті 
қазақтың Кузнецові дейді. Оның кітаптарын мектепте жүргенде оқығанмын. Онымен 
бірге оқырмандармен кездесу, басқа да кештерде болу – қандай ғанибет.

Өскеменде, қаланың ең үздік саябақтарының бірінде жерлесіміздің құрметіне 2007 
жылы мұражай ашылды, онда өмірбаяны және әдеби туындыларымен танысуға болады. 

Асубұлақ ауылының шеті
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Сондай-ақ, Шығыс Қазақстанның облыс орталығында бір көше – оның есімімен атала-
ды және ескерткіш орнатылды.

Батыр Қасым Қайсенов – Қазақстан жерінде өмір сүретін әрбір адамға ар-намыс 
пен ерліктің үлгісіндей.

ГЕоЛоГИЯЛЫҚ МҰРАЖАй

Қалбы геологтардың анықтауы бойынша сирек металдық батыс Алтайға қарағанда 
оңтүстік-батыс Алтайдың «Алтын белбеуіне»кіреді. 1935 жылы мұнда алғаш алтын 
табылған, содан бері белдеу «Алтын Қалба» деп аталады.

Шамамен 250 млн жыл бұрын – біздіңбай қиялменбұны елестету қиын, бірақ мой-
ындау керек, біздің республикада, Орталық Қалбаның солтүстік тармағында қуатты 
катаклизмдердің нәтижесінде бірегей және жалғыз, «тау-кен минералогиялық мұражайы» 
құрылған. Оның учаскелерінің бірі – Карменкус немесе Қарлы жыра, басқа өзеннің 
сағасынан Асубұлақ өзенімен бөлінген. Шын мәнінде аумағы 400 гектарды құрайтын 
ашық аспан астындағы жер қойнауында күрделі қалыптасу жолынан өткені анық 
байқалады. Жер қыртысының кристаллизациясын қоса алғанда, түрлі физикалық-
химиялық процестердің нәтижесінде минералдар пайда болған. Мұражай бұрышы сирек 
кездесетін тастармен ғана емес, таза тау бұлағының суымен бөліседі.

Сібе көлінде Өмірінің соңғы жылдарында
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Бұл жердің бедері күрделі, ерекше сұлу тау кешенінің жалпы көрінісінде 
жартастықарағайлы тоғайларды қалың шалғынды шөптермен, бұталар қаулаған терең сай-
лармен, кең жазықпенұштастырған тау ландшафтысырөл ойнайды. «Мұражай «үшін ба-
стысысол – сирек кездесетін минерал! Мұнда мұз кесегі сияқты мөлдір кристаллдар 
және тау хрусталінің тобы, сирек аквамариндер және әртүрлі, мүлдем күтпеген түстегі 
турмалиндер табылған. Қазынаға мөлдір күңгірт-көк, қызғылтманган-фосфаттар және 
гранаттың ең ерекше түстері мен реңктегі түрлері, альбиттер кіреді. Бірақ негізгі байлығын 
құрамында мысалы, қалайы, тантал, ниобий сирек металдары бар түрлі-түсті альбиттер, 
дала шпаты, кварц минералдары құрайды. Жалпы мұнда құрамында сирек кездесетін 
пегматит бар минералдардың 100-ге жуық түрі табылған.

Әдетте, Алтайда осындай орындарда ежелгі Чудь тайпасының кеніш білгірлерінің 
іздері қалатын. Бұл кен қазушылар мұнда қалайы өндіріп, із қалдырды. Сондай-ақ, қола 
дәуіріндегі көшпелі өмірге қажет заттар – белдіктің айылбасы, ауыздық және басқа да 
заттармен бірге  ежелгі қарудың  қалдықтары – қола жебенің ұштықтарытабылды.

ҰМЫШТА

Өскемен қаласына баратын осы тас жолда, қалайы өндірген Тарғынның артындағы 
кеніште тауға қарай тік және екі жағынан құз қысқан тар саңылаумен бұралаңдай жол 
көтеріледі. Тау беткейінде шөпті дала, бұталар, қайыңды көктеректер тоғайлары талмен, 
мойылмен аралас өскен. Оң жағында, өзен қоғаларында – сәнді тау шалғындары. Неғұрлым 
жоғарылаған сайын, соғұрлым салқындай береді. Тіпті жазда биікте ауаның сергіткіш 
салқыны білінеді. Ал ұзын сай итмұрынмен, мойылмен араласа және көктерекпен қайыңмен 
тас бопбітелген. Сол жақта тік түсетін және көтерілетін жолдарды жылжымалы текше та-
сты беткейлертірейді, жартастардың қабатталған беттерін аспалы арша жапқан, қара текше-
лер үстімен тасты өзен еңістерге қарай ағады. Су айрығының ең басынан  лавржапырақты 
теректер, мойыл, қараған, татар ырғайы, құлмақ және бүрген басқаншағын басып озып,өзен 
ағып жатыр.

Көктемде және жазда тек тау ғана емес, барлық жер бірдей тұтасымен көктейді. 
Әсіресе бұл жертұтасып, мойыл гүлдеген мамыр айында әдемі, барлық жер ақ ұлпа гүлге 
толады, жұпар иіс аңқиды, тоғайлар жәндіктердің дыбысына толады, жан-жақтан 
бұлбұлдардың сайрағаны, көкектердің дауыстары естіледі; биіктен құзғын құс – ителгінің 
қиқуы шығады. Кей жерлерде, беткейде, жасыл кілем үстінде суырлардың індері жалаңаш 
дақ сияқты көрінеді. 

Таулы жолдардың біркелкілігі, оның сансыз бұрылыстарынан кейін жазықтары әр 
жаққа жүгіре қашқан қарағайлы кең далаға ауысады;өзен бойында көктеректі, қайыңды, 
теректі тоғайлар өсіп тұр. Қарағай керемет! Олардың ұшар басындағы жапырақтар желден 
майысып, алтын түстес парус сияқты жалтырайды, қарағайлар мыстан құйылған селдір 
қолшатырларға ұқсайды. Және барлық жерде – жолдың бойында, өзендер маңында тек 
қарағайлар, бірінің артынан бірі кетеді. Бұл Қалбы трассасының ең әсем жерлерінің бірі.

Ақырында жол асудан асады және оңтүстікке қарай созылған бірдей дөңгелек таулар 
бірден көз алдыңда пайда болады. Жоғары көтерілген сайын, салқындай береді және ақыр 
соңында теңіз деңгейінен 1 608 метр жерде Ұмыш асуы шығады! Тағы біраз жүрсеңмұнда 
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тундра өсімдіктері мен қар пайда болатын сияқты. Шатқал арқылыҚалба жотасының 
шартты осьтік сызығы өтеді. Асу – таудың ең жоғары тармақтары. Оның соңынан 
трассаның сол қол жағында небір қызық бейнеге ұқсайтын жалаңаш жартасмассивтері, 
олардың жоталарында және тау баурайларында қарағайлар шашыранды өсіп тұр. Мұндағы 
жартастар, қарағайлы селдір орман, тау шалғындарытабиғаттың жабайы қиялымен өз 
сұлулық әлемін құрайды. Осы жермен жүрген сайын, уақыт тауып сол жаққа қалайда бару 
керек деген ой келеді. Трасса бойында орман бірде қалыңдап, бірде сиреп отырады. 
Оңтүстік бағытта көз жететін жерге дейін бір-бірінен айнымайтын Орталық Қалбаның 
дөңгелек шеңбері жалғасып кете береді.

Таудың бұл секторында қарғалар өзіне назар аударады. Мұнда сұр және қара қарға 
ареалдары қабысып, нәтижесінде – будандасады. Бұл жолақ Сібірдің солтүстік ауданда-
рына бүкіл Алтай арқылы созылады. Сондықтан да қара,  сұр қарға мен олардың будан-
дары көзге ілінеді. Оларды жағасындағы, қарнындағы ақшыл қауырсындарынан танисың. 
Қарғалар трассасының жанында, асу маңындағы бұлақ қасына салынған жол бойындағы 
дәмхана маңында үйіліп жүреді. Қандай да бір түсі жоқ, бірдей беткей, тау құздары, 
шатқалдар иесіз қараусыздық сезімді күшейте түседі. Мұнда жел суық, түн салқын. Қыста 
жөндеушілер және жүргізушілерге асудан өту – көптеген қиындықтар әкеледі, жол қауіпті. 
Боран жиі соғады, жолды метрлеп қар басады.

Тарғын ауылының жанындағы таулар бөктеріндегі жартастар, шөгінділер, 
аршалар
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СҰЛУЛЫҚ КӨЛІ

Қалбы Алтайдағы әдемі көлдердің бірі Тайынты кенті маңында,теңіз деңгейінен 1 
020 метр биіктікте қарағайлар өскен тау тізбектерінде орналасқан. Көлдің айналасындағы 
жер – көлден аласа тауларға қарай таралған орманды, гранит жартастары бар. Және 
барлық жерде қарағай, қайың, гранит пирамидалар... Қарағай орман арқылы сұр мұнараға 
ұқсасжартас не құйылған құймақ тәрізді жиналған алып табандар осы тереңдіктегі жер-
ден тұтас жапқышты бұзып-жара шыққан. Ол тастар – граниттердің  барлық жерде тірі 
сұлықты тудырып, керемет гипнозды күшпен өзіне тартады: сені құл қылып, өзіне табын-
дырып қояды. Оның баураған күші сені өзімен бірге орман, тас, жазық жерлердің және 
орман жиегінің, жалпы алғанда – Тайынты тоғайымен үндестігін көрсету үшін жағалаудан 
алысқа ала кетеді. Бұл орман тағы Шыбындыкөл тоғайы деп те аталады. Бұл жерде 
ешқандай іркіліс пен жалғандық дегенді білмейтін, керемет ұлы симфония бар. Ол қыста 

Көктем шыға бастаған кездегі Шыбындыкөл көлі

Биші қайыңдар «Көктем жаршысы» – бәйшешектер
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да, жазда да ойнайды; орманның жапырақтары түскенде, орман үстінен күн шығып, 
батқанда естіледі және музыка оның жүрек түкпіріне енеді.

Қалбы Алтай табиғатының сұлулығы баурағанда, барлық қиялдың жетер жері осын-
дай болып қана  көрінеді. Тағы не? Бірақ олай емес! Қалбы орманы жүрегінде бір мар-
жан бар – ол, Шыбындыкөл! Атауына сай шыбын-масасы көп болғанмен, бұл оның 
сұлулығына титтей кінәрат түсірмейді. Иә, ол баяғыда маса-шыбынды болған шығар, 
бірақ қандай-да бір он-он бес жыл ішінде демалушылар маса-шыбыннан да көп болып 
кетті. 

Көл ұзындығы километр, ені одан аздау болатын таудың алақанында тұр. 
Бұралаңдаған жолмен біресе көтеріліп, біресе төмен түсіп келе жатқанда, алдыңнан ке-
неттен алақандағыдай болып, пайда болады. Және де әр жолы солай: ақселеу жиектері 
бар жирен қарағайдан, биші қайыңның қасынан өткен соң, тікелей жағалаумен жазық 
жартастан соң – алдыңнан көл шығады. Ең көгілдір көлдің бірінің толқыны 
Шыбындыкөлдің биші орманы жағалауды жағалауға ұрып жатыр. Неге көгілдір? Мүмкін, 
суы таза және мөлдір болғандықтан шығар? Мүмкін бұлтқа жақын жатқандықтан болар? 
Менің жолым болып,қасынан өтіп бара жатып, күннің оның көгілдір суын ішкенін; ұйқыға 
батқан суының түбінен айдың күміс шашақтарын; көлдің құйрықты көк жұлдызды ұстап 
алғанын көрдім.

Көл сұр түсті болып, қабағын түйсе, ауа райының қолайсыздығына көрінеді. Барлық 
жерде тар гранит қыспағында қалған су, сылпылдап жағалауға соғылады. Орман іші 
шуға, әртүрлі дыбысқа толады. Тағы, көлді танымай қаласың – толық ағарып кеткен 
және жылтыр, суық... Оның ашуы мен ызасын тек жартастар ғана ұстап тұр. Сол 
кездекөзіңді алмай қарап, ештеңені ойламай, тек қана оның әні мен оянып кеткен 
қарағайдың ауыр тынысын тыңдап қана тұруға мәжбүрлейтін бір құдіретті күш пайда 
болады.

Қалба – күн шуағы мол түсетін өлке, Үлкен Алтай сияқты емес, онда апталап 
жаңбыр жауады; мұнда ауа райы өзгергенде, жасарып кеткендей көрінетін аспанда күн 

Жоғарғы тайынты ауылы жанындағы орман
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күлімдеп шыға келеді, төгіліп, шашылып қалмасын дегендей, өзенді күзетіп тұрған 
жартастардың көңілдері көтеріледі....

Біздің ендіктегі жаз мәңгі емес,алтын күз айлары қоса алғанда, жарты жыл жылу 
және аптап ыстық, ал содан кейін жарты жылқар, суық болады және жарты жыл көл 
мықты мұз құрсауының астында қалады. Қыста маса жоқ, демалушылардың да дауы-
стары естілмейді, тек қана шымшықтар өзара ысқырысып, әндетеді. Кейде тоқылдақтың 
тоқылдатқан дыбысы шығады. барлық жерге тұмсығын тықпаса жүре алмайтын аңшылар, 
шаңғыларын тастап, қоянның ізіне түседі, құрларды, түлкілерді аңдиды. Қыста бұл жер 
жұмақтағыдай сұлу.

Қыста күн көп түседі, аяз болмайды: биіктік білінеді. Сарғайған қарағайлар алыс 
көкжиекке қарап, тоңазиды. Жазғы шаруалардан шаршаған көлде, қар астында қалған 
қарағайлар мен таулар да ұйқыларынқандырып алады. Бұл жердің барлық кереметін 
сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сөздеген не? Қыстың ақ қағазға түскен бір жолдары, қарлы 
орманның хрустальдай сыңғырлаған симфониясын дыбыстаған автордың тынық дауы-
сындай ғана. Әр жартасқа жабылған көгілдір шәлідей аяғының астында жайылған қайың, 
қарағай көлеңкесін алқызыл күннің алауы қуған сәтті қалай суреттеуге болады. Барлық 
жерде, көзіңді шағылысып қариды, шаңғы астында сықырлайды. Келмеске кеткен түнің 
тыныштығынкенеттен ұйқыдан оянған суықторғайдың дауысы бұзады. Аяздан қызыл 
алма сияқты күжірейіп отырып, ысқырады. Оларды кездестірген кез сондай сыйқырлы. 
Қалбының бүкіл сұлулығы және ғажайыптарын тегін тамашалай бересің.Рақмет, Табиғат! 
Рақмет, Қалба! Ауа таза және орманнан ұшқан қар жарқырай, сыңғырлап күміс шыққа 

Қысқы орманда
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бөленген қарағайдың табанына құлайды. Кейде, Күн кештің жылтырағынан жанып 
кететіндей көрінеді. Барлығытыншып қалған, дем де алмайды. Қысқы кештің ұлы 
мәртебелі тыныштығын бұзуға қорқады.

Көктем шығады, жел жартасты оятады, одан орман оянып, таулы даланы шуға, 
сыбдырға толтырады; күш жинап тыныққан көлде көзін ашады. Отырып жатқан 
мұздықтардың сытырлаған ауыр күрсініске толы дыбысы естілді; таудан аққан 
судыңсыбдыры естіледі; бір күні көл бірінші толқынымен терең демалып, қайтып келген 
құстарға сәлем беріп, күнге құшағын ашады. 

Сергітетін суық жел ойынға берілген құрлардың дауыстарын ала қашады. Сонау 
бағзы замандағыдай, сақалды алыптар – саңырауқұрлартістерін қайрап, шақырлайды; 
таң алдындағы тыныштықта әбден шаршаған үйректер көлге келіп құлайды. Бір күні 
тынымсыз шымшық торғайлармен бірге қызылтұмсықты батпақшы құс пайда болады, ақ 
көйлек және қара фрак кигендегелек жылы жақтан былтырғы ұяларына қайтып оралады. 

Сонымен, Қалбыға тән көл балықтарынан басқа өткен ғасырдың 60-шы жылдары 
Шыбындыкөлгеақсаха, пайдабалық, алтын мөңкенің будандары жіберілген еді, тез 
бейімделіп кетті. 

Шыбындыкөл – осы жердегі ерекше көл. Бірақ адамдар келді де, үйлері мен 
коттедждерін салды; таңертеңнен кешке дейін шулап, таза суға қоқыс лақтырды. Жыл-
дан жылға көлдің байырғы сұлулығынан ештеңе қалмай барады.

БАЯҒЫНЫң ІЗІМЕН

Өскемен-Самар тас жолымен жүріп, Ұмыш асуына кіреберісте тауаралық кең тау 
үйілімі артта қалады, тау тармағының астына Тайынты ауылы тығылған жерде, 
жәйтөбелерден соң Патша жазығының кеңістігі ашылады және оң жақтан жоғары, 
Қалбының ең жоғары нүктесі домалақ пішінді – Сарышоқының шыңы көрінеді. Оның 

Қалба таулы алқабының жазғы түр-түсі
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тарихи ерекшелігін өткен дәуірлердің 
куәлары – біз өмір сүретін кайназой 
эрасының бірінші кезеңіне тиесілі өсімдіктер 
дәлелдейді. Содан бері кем дегенде мил-
лион жыл ғана өтті. Осы өсімдіктердің 
қалыптасуы Алтай ландшафтарымен байла-
нысты, сондықтан оларды «алтаидтар» деп 
атайды. Соңғы мұздану кезеңінде, біздің 
облыстағы тарихқа дейінгі флораның 
өкілдері, қазіргі қолданыстағы өсімдіктер 
кеңінен таралған. Алайда, біздің дәуір 
басталғанда ландшафтар мен бірге климат 
өзгерді – құрғақ және суық бола түсті. 
Қазіргі заманғы далалық ландшафтар 
гүлденген кезеңде ылғалды жағдайларға 
бейімделген өсімдіктер таулы аудандарға 
қарай шегінді, сондықтан оларды тарату 
аумағы бүгін жоғары Алтай тау-тайгалы 
ландшафтармен байланысты. Қалбыда осы 
жерде олар құрып-бітті, бірақ әйтеуір 
кейбіреулері сақталып қалған және оқшау 
жерде шағын аралнемесе қоныстар 
кездеседі. Осындай этнография диаспора 
деп аталады. Бұл Қалбыдағы Аюлы 
таудағы оқшау жерге қарағайлы ескі орман 
жатады, ол туралы жоғарыда айтылды. 
Міне, біздің алдымызда Сарышоқы тауы. 
Оның Аюлы таудағыдай емес, не желдің 
өтінде тік баурайлары, не терең шатқалы, 
не тығылатын жері жоқ. Сарышоқы Аюлы-
дан биік, бірақ онда самырсын қалмаған. 
Автордың көзқарасы бойынша, онда са-
мырсынды тоғайлардың болу себебі түсінікті. Ал бұл тау одан айтарлықтай биік, онда 
жауын-шашын жиі және көп көлемде түседі, қар ұзағырақ жатады, орташа температура 
баурайы немесе аңғарға қарағанда жазда төмен, сондықтан да, мұнда жойылып кеткен 
ескі ормандардағы өсімдіктердің тарихқа дейінгі түрлері аман қалды. Мұндай өсімдіктерге 
шұбаршөп, сасықсырнай жатады, онда Оңтүстік және Батыс Алтай тау шыңына тән 
қарақат алаңқайлары бар. 

Осы алыс таулардың етегімен, қалың ит тұмсығы батпайтын қоғалар өскен аңғарда, 
ағысы қатты Жолдарық өзеніжасырын келіп қосылады.

Шартты түрде осьтік сызығы Ертістен Сарышоқы тауы арқылы өтетін ылғалдылығы 
жоғары тұманды жолақ деп аталатын Жоңғар Алатауының тау тізбегінің ізі байқалады. 
Сарышоқы маңындағы көрші таулардың ең биігі – Сарбиік; әрі қарай одан да биігі, «тау 
үйі» деген мағынаны білдіретін – Үйдарық. Онда құлаққа оғаш, бірақ атауы дәл – 

Кей жерлерде тау бөктерлерін тегіс 
аласа бадам жауып тұрады

Жолдарық өзенінің жанындағы 
тоғайлы сай
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Адамбарма деген жер бар. Шынында да, мұнда адам бара алмайтын шайтанның өзі 
аяғын сындырып алатын үйінділер бар. Бұл аю, бұлан, сілеусін және басқа да «елеулі» 
аңдардың тіршілік ету орындары.

ПАТША АЛҚАБЫ

Егер тау шыңынан қарасаң, Орталық Қалбыда алқаптың тау шыңдары бірінен соң 
бірі жалғасып кете береді: Шыбынды, Стофоркино, Шыбындыкөл... Бірақ тағы бір Пат-
ша алқабы деп аталған шатқал бар. Бұл тау жүйесінде небір тамаша шатқалдар мен 
құйылмалар бар. Патшалар алқабы Оңтүстік Алтайда, «хан» қорғандарымен белгілі. 
Бірақ, оның атауы ежелгі тайпалар мен бай қорымдар – қорғандармен байланысты. Ал 
Патша алқабы және қазір де патшаныкіндей, белсенді және берекелі.

Ол Сарышоқы тау етегінен ені – километр және ұзындығы он шақырымкеңдікте 
басталады: өзеннің көкмайсалы жайылмасы арасында жалаңаш және орманды төбелерді 
айналып өтіп, бұралаңдап барып, Ертіске қарай ағады; төбеге көтеріледі, батпақты ойпат-
та түседі. Және барлық уақытта оның жолы тікелей өзенге ағып жатыр. Түрлі-түсті 
жіппен тоқыған кілем сияқты бояулармен және жазғы алуан шөптердің небір түсімен 
ойнайды. Оның ортасында бұта – талдың, мойылдың, итмұрындардың; кей жерлерде 
көктерек, қайың тоғайлары арал сияқты бөлініп тұр.  

Неге Патша аталды? Оның патшалық тегі туралы қандай да бір нақты анықтамасы 
жоқ. Бірақ шалғынды аласа таулардан құралған оның төбелері, ойпаттары, оның айнала-
сына жылы күн шуағы төгілген орманды тауы, өзендері – ежелден мұнда көшпенділердің 
назарын тартқан. Алқап шынымен – патшаныкіндей. Ғасырлар бойы мұнда жазғы 
жайылымға – жайлауға малдарын айдап келген. Көк майса шалғындар, далалық қалың 

Хандар алқабы
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шөп, бұлақтар көз тартады – мұнда ең бастысы – табиғат «патшаның» байлығы мен 
сән-салтанатындай, шамасы алқаптың Патшалық атауы осыдан болса керек.

Алқаптағы қашар-қоралар, үйшіктер, киіз үйлер көрініп тұр. Алқап қазір де өзінің 
алғашқы мәнін жоғалтқан жоқ. Сондықтан, оның екі жүз немесе үш жүз жыл бұрынғы 
қалың шалғында отар – отар мал жайылып жүрген өткенін елестету қиын емес. 
Бұлақтардың басында үйшіктер және киіз үйтұр, қыста – тастан қаланған қыстау бар; 
кешкісін көк шөптер үстінде ошақтан тезектің түтіні шығып жатады. Шабындықта шілдер 
мен үйректер барқылдап жүрді. Жыл сайын сайысқа ақындар жиналып, бәйге шауып,көкпар 
тартылады. Үйлену тойлары тойланады. Басқасы да жоққа шығарылмайды: тайпалар 
арасында қақтығыстар шығып, осындай бай жайылымдарды иелену үшін қантөгіске дейін 
баратын кездер болды.

Алқапқа тереңдеп енген сайын, оның байлыққа толы кең байтақ даласы ашылады; 
оның толқынды бетінде ұзынша жапырақты ағаш-бұта қоғалар өсетін, барлық жерде – 
суырлардың сарғайған індері, қасында бағанадай қатып тынымсыз аңдар тұрады. 
Олардың қоныстары – аңшылық құратындардың ғана емес, бүркіт, түлкі және қасқырдың 
жері. Бұрынғы көне иелері осы жерде, көптеген ұсақ аңдар, бұлан мен маралды атып алу 
үшін, патшалық аң аулау маусымын ұйымдастырғаны анық.

Бұл жерден әсіресе, көшпенділердің өмір сүруі үшін қолайлы, байлық, табиғи 
сұлулық, ерекше жайлылық бар таулы аймақтың еркіндігінің иісі шығады. Бұрынғыдай 
мұнда әртүрлі шалғындар және сары акация, итмұрын, спирея шырынына тұндырылған 
бал толқындапағады. Ертіске жақында ғанда қоғалар жиі қоюланып, қайыңды және 
көктеректі жолаққа ауысады. Шындығында, барлық жерде патшалық сән салтанаттың 
рухы қалқып жүргендей.

ТІРІ ИНДИКАТоРЛАР

Ботаника – бұрыннан топырақтағы минералдардан әрқилы әсер алатын 
өсімдіктергеназар аударды. Олар – жер қойнауын нағыз барлаушы ретінде, ол туралы 
генологтарға да білгендерін айтады. Өсімдіктердің өзінің дәмі бар: олардың қандай ми-
нералды жақсы көретіндігіне байланысты, қандай тереңдікте қандай минералдың 
жатқанын анықтауға болады. Мысалы, олардың бірі граниттер астындағы топырақта, 
басқасы – марганец кендері немесе басқа да сирек кездесетін металдар бар 
қабаттаорналасады. Мұндай шөп немесе бұталарды ботаниктер «өсімдік-индикаторлар» 
деп атайды. Осыған байланысты ғылымдаиндикациялық геоботаника деп аталатын тұтас 
бағыт пайда болды. Мамандар өсімдік-индикаторларды анықтап, олардың химизмін, 
таратылуын зерттейді, содан кейін пайдалы қазбалар іздеумен айналысатын геологтар 
осы зерттеулерді пайдаланады.

Мысалы, мырышпен байытылған топырақты галмейлік шегіргүл таңдайды, «мыс» 
кен орындарында құмды менуарция шығады. Ал жер қойнауында тантал және ниобий 
барлығын «металлжинаушы» жатаған бедеге қарап білуге болады. Қалбыдағы кейбір кен 
орны қазірдің өзіндеосында өсетін тірі индикаторлармен анықталады.

Қайың – алтын іздеуші: оны қай жерде ылғал болса содан тауып ішеді. Сондықтан 
қайың шырынында алтын бар. Анықталғаны, Шөлді ландшафтардағы кейбір 
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өсімдіктердеолар өсетін топырақтан гөрі,алтын 40-150 рет, кейде одан да артық болады. 
Мысалы, тонна жусаннан оның 85 г шығады. Ал қорғасынды долана, тобылғы өзіне 
тартады; кеңінен тараған дақылдар – кәдімгі тарғақшөп және ақ өлең құрамында цир-
коний көп. Қарағай берилл кенін іздейді және оның қабығында металлоид жердегі, 
әдеттегі фондық көрсеткіштен 300 есе көп.

Егер топырақта торий көп болса, көктеректің жапырағы едәуір қалыңдайды – ені 30 
см, ал діңгегінің диаметрі –70 см жетуі мүмкін. Сондай-ақ,торийге қайың әрекет етеді. 
Ал кермек, жусан, теріскен және сораңда бор көп болса, мұндай өсімдіктердің бойы 
қысқа болып көрініп тұрады.

Қорғасынға бай топырақта гипсофиля немесе ақ қаңбақ жақсы өседі. Кальций көп 
жерге сайсағыз шығады. Мұндай көптеген мысалдарды келтіруге болады. Сондықтан 
көптеген өсімдіктертереңдіктегі минералдарды анықтауда адамға көмекші.

Сирек кездесетін қазба байлықты табуда біздің төрт аяқты достарымыз – иттер 
көмекке келеді.

АЮЛЫ ЖАйЫЛМАСЫНДА

Бұл Ертіс бойындағы Қаз айлақ деп аталатын төбешігі және аралдары, су маңы 
өсімдіктері өсетін, ені ондаған километр бөлік, бұрынғы жайылма. Өткен ғасырдың 
елуінші жылының соңына дейін Ертіс бойымен Семей қаласынан Өскемен арқылы әдемі, 
«ойыншық»сияқты – жоғарыға қарай жүзетін «Роза Люксембург» кемесі жіберілді. 
«Роза» жүзіп келе жатқанда, су бетінде оның ағаш дөңгелектері сықырлайтын... Қаз 
айлақ маңында, шамамен Октябрь кенті салынған жерде, бұл жолаушылар пароходы 
суырылып, айлаққа жақындағанда, жағаға барып тірелетіндей көрінетін. Бірақ олай емес! 
Кеме кенеттен бұрылып,жаңағы келген жаққа қайтадан жүзіп кете беретін. Одан кейін 
қайтадан төмен, қайтадан жоғары қарай, бірақ, әрбір галс сайын ол жағаға жақындайды. 
Осылайша Ертістің бұралаң арнасымен бірнеше рет барып қайтады. Әсіресе, олардың 
түнгі немесе кешкі картиналары әсерлі болды. Сол «Роза Люксембург»жолаушылар 
каютасындағы жарық оттар – суда жүзетін алып жарқыраған аспалы шамдай көрінетін.

Қазір Ертістің қалың және кең жайылмасының өзі келмеске кетті. Сол жерде 
Қалбыныңсол жағалауы және Үлбі жотасының оң жақ етегінде – Бұқтырма су қоймасы 
бар. Бұрынғы Қаз айлақ жоқ – орнына жұмысшылар кенті салынды.

Енді су басқан жайылманың және су арнасының орнында жел соққанда жапырыла 
толқитын қолайсыз ауа райында бозғылт тартып, ашық күні күмістей жылтырайтын дала 
қалды. Алайда, бұрынғы таудан су қоймасына қарай түскен  сұлулық та сақталды. Сонау 
алыста Қалбы Алтайдың мұнартқан таулары, Аюлы шығанағы – қазір танымал,әдемі 
курорт.

Жартасты және орманды шоқылар мен таулар, кең шығанақтар, су шайған  гранит 
жағалауда қарағай, қайың, көктерек тұр... Осының барлығы тамаша демалыс орнын 
қалыптастырды. Тамаша балық аулау, аң аулау... Бірақ, онда аюлар, сілеусіндер кетіп 
қалды... Аюлы атауы сияқты, қазақ мұнда да – Бұғылы, Құндызды, Маралды депбекер 
атамаған. Сол алдымен, қанатын тез қағатын сұр қарлығаш сияқты кемелер, баржалар, 
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буксирлер жүзген жерді – өздігінен жүретін, сыйымдылығы үлкен баржалар жаулап 
алды.

Барлығы да әдемі, еркін, бірақ, бір нәрсе жоғалды. Айлақ және қайың ағаш, аздап 
тұздалған қияр, бүлдірген салынған бәліш, жұмыртқа сататын базар мен түрлі-түсті ора-
мал тартқан крестьянкалар жүретін жайлы ауыл үйлері көзден бұл-бұл ұшты. Бұрынғыдай 
көп қаз – түймедақ пен ұсақ қияқты шалғында жайылмайды; қаптаған қалың маса 
жоғалды. Ескі ағын орны мен өзен сағасындағы қамыста және қарағанда, үйінділерде 
және талдың арасында, қоғада ұя салатын, су жағалаған құстарда азайды. Ертеде жа-
байы қаздар және әртүрлі үйректер көп болды. Әртүрлі дауыспен шыжылдауық айқабақ, 
бұлбұлдар шырылдайтын... Балық іздеп,төмен айнала ұшқан ақ сары ителгі мен 
құзғындарды үнемі көруге болады. Мұнда балық аулап ақиық сұңқар, ақ құйрықты 
қаршыға да келеді, барлығына бәрі жететін.

Бір күні осы Қалба тауларында, шамамен Серебрянск қаласының маңында қоңыр 
күшігеннің жұбы ұя салды. Осындай құбылыс өте сирек болады. Бірнеше күн бойы біз 
олардың ғажайып әуе ойындарын бақыладық. Түрі сұрғылт, алып құзғындар ептілік, 
үйлесімділік, әсемдіктерін көрсете отырып өздерінің махаббат мерекесін көк поэмасына 
айналдырды. Мұндай сәттер де келмеске кетіп барады. Өлкенің бейнесінде әсіресе, 
Ертістің жаңа, кейін су басқан жағалауына қатыстыкөп нәрсе өзгерді. Өзгермеген тек 
жазық пен аспан арасындағы алыс қашықтықтың араларындағы, ғасырлар бойы орын 
алған адамның жасампаз қызметі ғана.

НЕГЕ ЖӘНЕ НЕ ҮШІН?

Аюлы өзені Қалбының мойнын соза су қоймасына жетіп жығылатын тік және ор-
манды таулары арасыменбірталай жолды еңсеріп, Бұқтырма «теңізіне» қосылады. Өткен 
ғасырдың 60-шы жылдарына дейін су үстіне төнген шыңда, үнемі үш-бес пар сары бел 
немесе дәуір қарлығаштары ұя салатын. Осы сирек кездесетін ғажайып құстардыңбалшық 
және саз балшықтан қалта сияқты ұя салуға шебер тағы бірнеше түрін ғалымдар 1906 
жылы Бұқтырманың Ертіспен қосылатын жерінен, Васильев өткелінен байқады. 

Біздің зерттеулеркезінде 1960-1990-шы жылдары, аталған қарлығаштар өткелде 
болмады. Алайда Аюлы өзені сағасында Маньчжурия фаунасына жататын құстар ұя 
салды. Қазақстанның Шығысында басқа жерден қарлығаштың осы түрінің бар-жоқтығы  

Бұйра бірқазан Кәдімгі күйкентай
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белгісіз. Неге және олар қалай осы жерге тап болды деген жауабы жоқ сұрақ туындай-
ды?

Бір қызығы, Аюлы өзенінің аңғарында қарапайым орман қарақасы – ағаш бұтағында 
шар сияқты домалақ ұя салатын ұсақ аң бар. Түнгі өмір сүретін ұйқышыл аң. Саны аз 
болса да біршама кең ареалға таралған, олар Аюлы сағасында да болады.

Сондай-ақ, Қарасу өзені бойындағы көрші тармақтағы өзенмен аттас алқапта бірінші 
рет ұзынқұйрықты оарл жапалағы бірінші рет ұя салды. Ірі, ақ шұбар,шығыс сұлуының 
көзіндей үлкен көзді жапалақ Үлкен Алтайдың таулы-тайгасында ғана бар еді, енді міне 
Қалбының қарағайлы тоғайынан шықты. Тас шымшықтармен бірге құрғақ, жартасты 
далаға және тағы бір «түкті» тайгалық – түкті аяқты немесе орман байғызысы ұя салады!

КӨКТЕРЕК ҚҰПИЯСЫ

Қалбы трассаларымен көктемде немесе күзде кім жүрді,сол, бір жерде өссе де 
жылдың әртүрлі маусымында тұрғандай әсер ететін таулардағы көктеректері байқалмай 
қалмайды. Мысалы, көктемде қайыңтобы  немесе тоғайы бір таудың үстінде бір де бір 
жапырақсыз, қысқы кездегідей сұп-сұр болып, бүршік жармай тұрады. Ал, жанында 
тұрған ағашта енді жапыраққа айналғалы тұрған бүршік қаптап шыққан. Және оған жақын, 
иық тіресе, басқа топ – жасыл жапырақты сонымен қатар, күн сәулесі түскенде қызыл-
қызғылт сары түске боянар балғын жапырақтары барлары да табылады. Мұндай топтар 
жас жапырақтарының әртүрлілігімен, сырға тағуымен, бояуларымен, тіпті жас 
жапырақтарының шетіндегі қиыршықтарымен, оқпанның ұшар басының бұталарымен де 
ерекшеленеді. 

Калбаның көктерек тоғайлары
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Соны күзде де байқауға болады: бір сайда көктерек мүлдем жалаңаш, қасында сары 
жапырақтары түсе бастағандары тұр, оның жанында мүлдем жасыл немесеқоңыр қызыл, 
қызғылттары. Ол қалай, бұл ағаштың қандай құпиясы бар? «Діни наным бойынша, тек 
көктерек қазықтармен сиқыршының және тылсым қара күш иесі жын-перілермен байла-
нысы барлардың табытын қаққан. Тек көктерек қазықтар көз жұмған сиқыршылардың 
қара күшін ұстап тұруға қабілетті».

Көктерек –еш себепсіз толық тыныштықта жапырақтары сыбдыр қағатын біздің 
ендіктегіжалғыз ағаш. Елестетіп көріңіз: айналада лүп еткен жел жоқ, тыныштық, ал 
көктеректің жапырағы сыбдырлап,бір-біріне соқтығыса тербеледі. Немесе: барлық ұшар 
басы тыныш тұр, өрмекшінің торына түскен көбелектей тек 1-2 жапырағы себепсізден 
себепсіз тыпыршып қалады. Осылайша, оның жапырақтары мәңгілік қозғалыста өмір 
сүреді. Олардың бұл ерекшелігін байқаған ботаниктер дірілдек терек деп атайды. Өздеріне 
түсініксіз болса, адамдар не ойлап таппайды десеңші. Шамасы, теректің бұл ерекшелігін 
байқағандар содан оны бақытсыздық әкелетін, қарғыс атқан ағаш деп атап, табиғаттың 
тылсым күшімен байланыстыратын болар. Терезе алдына теректі отырғызу – өзіңе не-
месе жақындарыңа қиындық тарту деген мағынаны білдіреді. Теректің оқпанының 
диаметрі қожайынның мойнындай болып қалыңдағанда, иесі міндетті түрде өледі деп 
санаған. Осыдан кейін кім ол ағашпен айналысады? Сонымен неге олай? Жауабы 
қарапайым: шыбыққа қысылған жапырақ орта бөлігінде жіңішкеріп қалады. Осыдан ба-
рып, жапырақ тұрақсыз, тіпті тыншу кезде сыбдырлап, жыбырлайды. Ал егер дауыл 
тұрса, жапырақтар тіпті шулағанда, ағаш желдің соңынан ұша жөнелетіндей көрінеді.

Бірақ,әртүрлі тоғайымызға оралайық. Мұнда бәрі оңай түсіндіріледі: әр түрлі жағынан 
оқпан әрбір ағаш  оқпанынан әр жаққа қарай тамырын жаяды, олардың ұзындығы 35 
метрге дейін жетуі мүмкін. Тамыры тарамдалады, уақыт өте келе негізгі оқпаннан бөлек 
жерде, басқа біреуі пайда болады. Олардан жас терек өсіп шығады. Процессжылдар 
бойы жалғасады. Біз тұтас тоғайды емес, бір ағаштан тараған отбасыны көреміз. Осы топ 
өз аумағын кеңейтіп, келесі жерге қарай тарайды. Сондықтан өсіп-өну кезеңі әртүрлі 
тұтас тоғайлар жапырақтарынан айрылғандар мен немесе жапырақтары басқа түске 
боялғандармен қатар тұрады...

Бір терек түрі бола тұра, ол түп төркіні ежелгі саксондық барлық славян халықтары 
сияқты. Ал табиғатты сипаттаушылар, соның ішінде бірінші кезекте ақындарды – күз 
көйлектерін киген көктеректер ерекше шабыттандырады. Барлық үздік поэтикалық сөздер 
күзгі ормандағы күз маусымымен байланысты шығарылған, «көз тартарлық» сөзі 
көктеректі ормандар күзде сары түске боянғанда, ағаштар алтын сырғаларын таққанда 
айтылған.

Көктерек – орман мекендеушілері үшін қажетті ағаш. Оның шырынды шекерге бай 
қабығы тұяқты жануарлар – бұғы, бұлан, марал, елік, қоян мен басқа да кеміргіштердің 
қысқы тамақтануы кезінде маңызды рөл атқарады. Қабығынан алынған қара май, сірке 
суы, күл маталарды сары түске бояу үшін, ағарту үшін қолданылады. Көктерек ағашы 
түтін шығармай жақсы жанады. Негізінен сіріңке, кереге шабақ, шаңғы жасауға таптыр-
майды; бүршіктері мен  жапырақтары халықтық медицинада асқазан ауруларына қарсы 
және несеп-жыныс жүйесін емдеуге, сондай-ақ күйіктер және ойық жараларға қарсы емге 
пайдаланылады. Жас жапырақтарының шырынымен теміреткімен сүйелді емдейді.
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ТАҒЫ ДА БІР ЖЫР...

Қайыңды тоғай – гранитті массивтегі қарағайлы-қайыңды орман. Ол 20 мың гектар 
жердегі тасты шоқылар, жоталар мен кең алқапты алып жатыр. Егер биіктен қарасаң, 
онда ормандардың айналасында бағана тәрізді жартастар көрінеді. Кейбіреулері жарты-
лай қираған мұнара сияқты, саңырауқұлақтарға да ұқсайтындары бар, немесе табиғаттағы 
мифтік жануарларды еске салатындай ғажайып кейіпте. Әрбір осындай жартас жалпы 
ландшафта, әлдекім мұқият ойластырып, қойып кеткендей көз алдымызда ғажайып 
көркем композиция құрайды.

Қарағайлы Қайыңды тоғайын, сонымен қатар,қайыңдар патшалығы деуге болады! 
Қайыңдар өзен бойында қабырға сияқты тұр, гранит табалдырықтарда жалғызілікті бо-
лып кездеседі, ал кең және жұмсақ сайлар мен аңғарларда жайылып кеткен. Немесе олар 
әсіресе бұлақтар бойында мойыл, итмұрын бұталарымен араласып тығыз өскен. Қайыңды 
өзенін жағалай, аппақ сұлулар тұтас жолақ болып созылған. Тау етегінің шығыс бөлігін 
тұтас алады. Қайыңды өзені орманның сәні ғана емес,мұнда көптеген көркем шағын 
сарқырамалар, сылдырлаған ағындар, жұмсақ және тыныш иірімдері бар. Және барлық 
жерде өзенге тән әуен ойнайды. Фотограф, суретші және ақындарға Қайыңды тоғайы 
және Қайыңдының өзі – «жұмақ жер» болып табылады!

Тау массиві шығысынан бастау алып, жолда Тайынты және Коко суларымен толығып 
ағады. 

Олардың әрқайсысы туралы «нәзіктік», «сұлулық», «жұлдыз», «туған өлке»... деген 
сөздері бар шынайы поэма, ән жазуға болады. Бұл тамаша дүние – Қалбы деген таулы 
аймақтың сұлулығынан туады. 

Орман ұйқысынан оянған кездегі картина керемет есте қаларлықтай. Алғашқы күн 
сәулесіменқандай бір жартастар немес құздан қарағанда керемет қиял-ғажайып көрініс 
алдыңнан ашылады: кең аңғарда, тығыз шатқалда, терең ойықтарда ақ қоянның терісіндей 
болып тұман ұйықтап жатады. Жартастармен орманның фонында олар сүттей аппақ бо-
лып көрінеді; биші қарағайлар жартасты шың бетінде қара-көк арал сияқты барлық ой-
паттар мен ой жерлерде, қалың болып ұйып жатады. Және, бұл – кешегі Қалба, не 
қызыл Қайыңды тоғай емес, белгісіз планетаның көрмеген ғарыштық көрініс сияқты.

Пантелеймоновка шағын кенті маңында батырдың дулығасына ұқсайтын тау бар. 
Оның етегін сауыт сияқты қара қатпарлы тасжабады. Осы ұқсастығына бола ол – Дулыға 
тау аталады. 

Қайыңды өзенінен кей жерлерде кіре алмайтын шатқалда 200-300 жылдық 
қарағайлар өседі. Алып әрі бойшаң. Барлық жерде орманды жотада, құз-жартаста – 
қайың мен қарағай, қарағай және қайың. Және осы саңырауқұлақтың қайталанбас рухы 
бар, иісі шығады. Қарағайлы тоғайдағы саңырауқұлақтар – Қайыңды тоғайдың ерекше 
бөлігі. Кез келген талғамға арналған. Жаздың ортасынан бастап және күзге дейін 
саңырауқұлақ теру маусымы – груздь, шампиньон, майқұлақ, томарқұлақ, сазқатпа, 
жирендер, түлкіше, яғни, үшінші аң аулау – саңырауқұлақ терушілердің іздейтін нысан-
дары.

Тоғайда сирек кездесетін және көне өсімдіктер көп. Бұл қарға көз, қырыққұлақ, 
үлкенжапырақты орькуша, сібір қандығы және басқалар. Тоғайдың «реликтігі» мұнда 
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шамамен 2-ден 65 миллион жыл бұрын уақыт диапазонындағы өсімдіктердің өсуінен 
көрінеді. Қарақат – қазір жойылып кеткен қара тайганың серігі. Сондай-ақ, Сібе 
көлдерінің жанында құздарда шағын қырыққұлақ, таралу аймағы Сібірде орналасқан 
сібір қисықтүбі өсіп келе жатыр. Олардың қатарына субтропиктік реликті түр – Алтай 
қасқыр жидегі жатады. Әрине, барлығы сол миллиондаған жыл қарағай өсетін жерде.

Қайыңды алқабында «Қызыл кордонда»кішкене тастанды қарағай шайыры заводы 
тұрған. Бұл «мұражай» ғимараты, 60-шы жылға дейін сақталып қалыпты. 
Айналасындағыорманды шауып, қайың мен қарағайды жағып, шайырын ертіп алып, 
чандарға, бөшкелерге құйып, алып кетіп отырған. Бірақ,ормандарға айтарлықтай залал 
келтірмеген, байқалмайды. Шамасы қалайы тас өндірген. 1960-шы жылдары ормандар-
да аю, еліктер, қабандар жүрген, құрлар мен саңырау құрларды, шілдерді жиі көруге 
болатын.

Тек бұл жерде, Қалба аумағында 1964 жылы қарапайым жорғаторғайдың – қарға 
тектес қанатының үсті көгілдір және жирен «папахасы бар»әдемі құстың жұбы кездесті. 
Жорғаторғай айқайшы, тынымсыз және епті құс –сондықтан, оның орманда барын 
байқамау мүмкін емес. Алтайда да ұя салу кезеңінде ол кездеседі, әлі күнге дейін оның 
ұясы шамамен, Риддерде – Чашино шатқалында біреу ғана табылған. Міне, тек осы 
жерде! Әрине, ауыз толтырып айтарлық дерек емес, алайда оныңтарихи және ғылыми 
маңызы біраз. Содан да жорғаторғайдың ареалы қазірдің өзінде ішінара Алтай 
Қалбысынакіреді.

Қайыңды өзенінің орманды жағалауынан, жартасты таулардың арасында керемет 
алқап жатыр... Кең, сирек кездесетін қарағайлар мен қайыңдарыжәне шағын өзені бар. 
Суретшінің ең биік қиялы жетпейтін сұлулыққа ештеңе қосып, ештеңені алып тастай 
алмайсың. Стофоркино деп аталатын жер! Ел жадында қалған қызықты естелік-әңгімеосы 
атаумен байланысты. Жас кезімде орнитологиялық зерттеулермен айналыса жүріп, 
Өскемен пединститутында істейтінпрофессор В.С. Бажановтың өтініші бойынша, акаде-

Қайыңды орманы
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мик И.А. Долгушинмен оның Алматыдағы үйінде кездестім. Біз тез ғылыми тақырыпқа 
ауыстық. Қазақ ССР ғылым Академиясының зоология Институтын басқаратын ол 
қартайып, ауруы меңдеген кезі екен.Республикалық орнитологиялық ғылымның негізін 
салушы, ең алдымен, көптеген жылдарынғылыми экспедицияға арнаған және Қазақстанды 
жақсы біледі.

– Стофоркино деп аталатын жерді білесің бе? –деп сұрады ол.
– Әрине, Игорь Александрович...
– Міне, қартайғанда, егер денсаулығым жетсе, мемуар жазу үшін Стофоркиноға 

барамын. Қазақстанда одан артық орынды білмеймін.
Алайда, академикке біздің облыста тұру жазылмапты. Бірақ Стофоркино қазірде 

сұлулығымен қуантады. Бұл жерлерде соңғы жылдары белгілі кәсіпкер Ю.А. Мельни-
ченко 2000-нан астам бас марал ұстады.

Қайыңды тоғайы жылдың барлық маусымында әдемі, тәуліктің түрлі уақытында 
ғажап. Әсіресе ай сәулесі ұйқыдағы жартас үстімен жылжып, қарағайлары арасында 
адасқанда, алтын түсті Қайың,күмістей – су гранит қойтастардың үстімен секіре, 
тастардың арасымен сылдырлап аққанда, қара шақпақ тас қабыршақты, тұтас жамылғандай 
болып көрінетін түндер ұмытылмас.Оның үстінен иілген қайың, бұтақтары басын иген тал 
және ешкіемердің түнгі дауысы, қалқанқұлақты жапалақтың айқайы және жаздың орта-
сына дейін тынбайтын көкектің көкілдеуі... Тоғай ішінде түн бойы кішкентай үкінің 
мұңды дауысы тынбай естіледі. Тыныштықты түкаяқты жапалақ бұзса, ал «қаракөзді 
ару» – оралдық ірі жапалақ та жиі ухілейді. Бұл жапалақ – тайгалық, мұнда келген? 
Олардың Қайыңдыдан табылуы – Аюлы тауындағы самырсынды тоғай, алтын тамыр, 
қаражидек, шұбаршөп жайлы әңгіменің жалғасы...

ҚАРАЖАЛ ШАТҚАЛЫ – БАйБУРА

Қалба – тек орман өлкесі емес, ол – далалық аймақ. Ол – асу аймағы: Сарыарқа 
даласының шығысқа жалғасы және оңтүстігінде Зайсан қазандығына шығатын Алтайдың 
соңғы сатысы, батысында, Қазақтың ұсақ шоқыларына қосылады. Тау жолдары оңтүстікке, 
Көкпекті мен Зайсанға тасты жоталар арқылы өтіп, биіктігін баяу жоғалтып, Зайсан маңы 
жазығына ұласады. Әртүрлі шөпті-бозды-бетегелі дала екпе гүлдермен, бұталармен, 

Байбура шатқалының алқабы
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аралдағы қайыңдар әртүрлі шөп арасынан көзге бөлек көрінетін сасыр бұталармен 
жазықты, даланы және тауларды бөлектеп, бірқалыпты әуен сияқты жалықтырады. Қалба 
тауының сұлулығы дес бермейтін жолдың бұл бөлігінің Байбура шатқалы деп аталғаны 
аздап өкінішті. Бұрын оның  басқа атауы болды – Қаражал. Құйма шалғын, жұмсақ 
тауаралық жазыққайыңдар және шағын бұлақтар шатқалдың көркіне көрік қосады. Жол 
бойындағы сұлулық пен жайлылыққа таң қала қарап отырып, керемет ләззат аласың. 

Бұталар мен арасындағы шалғын барлық жердеқар сияқты ағарып, жұлдызгүл өсіп 
тұр. Тасты беткейінде күрделі күлтешесі көкемарал, сондай-ақ, қырықбуын қылша, әрем, 
қызылбояужәне барлық ақселеу мен бетеге жусан үстемдік етеді.

Бірақ, бұл орын жазда қаншалықты керемет болса, қыста соншалықты қауіпті;Қалба 
тауының шеткері бөлігіндегі мыңдаған ұсақ шоқылар мен тасты төбешіктерге көзің жет-
кенше қарайсың. Аласа жота жақты бөліп жарған шатқал арқылы өтетін жол тек 
қорқынышты жағынан ғана танылды. «Қаражал трактісі» – Өскемен мен Зайсанға апа-
ратын жолдағы ең басты кедергі. Жолдағы барлық қорқынышты кедергілер жолаушы 
үшін қыста қарлы борандармен, желменбайланысты болды. Себебі, менің ойымша, Бай-
бура ашатқалы бұл жақта Зайсан ойпаты жақтан соғатын желдің өтінде, көлденең жатыр. 
Жел таудағы қарды үйіріп әкеліп, нығыздап үйіп тастайды. «Шұңқырлардағы (Зайсан) 
жел Қалбы тауына барып соқтығысады». Қалай ғана ол оңтүстік бағытқа ауысқанда 
шатқалды қар басады, өте алмай қаласың. Суық жел не күшін, не арынын бәсеңдетпей 
бірнеше күн қатарынан соғады. Сондықтан, Көкпекті, Өскемен немесе Семей қалаларына 
шығып, қолайсыз күнге тап болған пошташыларға, керуеншілер, ондайда апталап күтулеріне 
тура келді. Г.И. Потанин кезінде жолдың осы бөлігін қар басып қалғанда, жолда 

Байбура шатқалының алқабы
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қалғандарды құтқару үшін 50 адам казак-
тар арнайы келеді, жолды қардан аршып, 
тұрып қалған адамдарды құтқарғаны тура-
лы жазды. Жолаушыларды қорғау үшін ар-
найы қоңырауы бар құтқарушылар қызметі 
құрылды. Қаражал трактісіне қатысты он-
дай мысалдар көп. Жел мен боран соғып, 
көріну шегішектелгенде, кезекші қоңырауды 
шылдырлатып, белгі береді. 

Өткен ғасырдың 50-шы жылдарының 
ортасында осы трассада бес автоколоннақар 
құрсауында қалды. Боран басылғанда, 

қатты аяз болды. Елді мекеннен жырақтақалған адамдар жүк көліктерінің ағаш 
жақтауларын, дөңгелектерін алып, отқа жақты. Адам шығынынсыз болмады. Ел жадын-
да қалған мұндай оқиғалар көп. Қазір де, Байбура – қыста қауіптіорын болып саналады.

КӨКПЕКТІ ЖӘНЕ ШАҒЫН КӨКПЕКТІ

Көкпекті – шөлейттегі аласа бұта – көкпектің атауына сай аталған казактар стани-
цасы. Кенттің өзі, қазіргі аудан орталығы, бұрынғы Көкпекті өзенінің жағалауында тұр. 
Ол алыстанөте тартымды көрінеді. Бұл көне елді мекені арқылы аталған өзеннің сағасы 
өтеді. Лай су, жазда ұсақ жеңде, талмен шалғынды шөп арасындашилері субұрқақ сияқты 

Байбура (наурыз)

Аттас ауыл жанындағы Көкпекті өзені
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жылтырап тұрған аралды,тасты және құмды қайраңдыайналып өтіп, бірде сазды жарға 
жабысады, бірде майда тас басқан тармағынан алыстай отырып, өзенгеортаазиялықкелбет 
береді. Бірақ түнерген ұсақ шоқыларға қарамастан күн астында күйген шөптер, 
біркелкіжазық, ландшафттар өзінше тартымды.

Егер көктемгі су тасқыны кезінде Көкпекті өзені күш жинап, таудан сарқырап ақса, 
тұнбалар шөккен тасты түбін жалаңаштап, жазғы уақытта қатты тайызданып, ұсақ 
жылымық өзендерге айналып кетеді. Оның солтүстік Қазақстандағы сағасында жасыл 
бақа кеңінен таралған. Сондықтан кешкісін жартылай құрғақ өзен сағасында, лай шалшықта 
осы қосмекенділердің дыбысы қатты естіліп, азия оңтүстігінің лирикаға толы жылуын 
еске салады.Ешкімге зияны жоқ амфибия қазіргі заманғы жауынгер камуфляж сияқты, 
түнгі серуенде байқалмайды, күндіз інінде, тас қуыстары мен саңылауларында жақсы 
тығылады. 

ХІХ ғасырдың ортасында шыққанбайырғы әдебиеттеөте қызықты мәліметтер бар. 
Қайдан екені түсініксіз, мүмкін тау етегінен, бәлкім Көкпекті қоғасынан ба, атқа мінген 
аңшылар жабайы қабанды қыста мұз қатқан Зайсанға қуып шығатын. Аяқтарында 
тағалары бар жылқы тайғанақтамайды, ал бұлан, елік, қабан мұзда қорғансыз болып 
қалады, оларға казактар оңай жетіп және найзамен түйреп алатын. Қазіргі уақытта 
жабайының бұл өлкеде ізі де жоқ. Оларды өзен қоғасында, батыс және оңтүстік 
жағалаудағы қамыс тоғайда, көлдің өзінен де көрмейсің...

ТоЛАҒАй ТУРАЛЫ АңЫЗ

Байбурашатқалы артта қалып, Өскемен немесе Семейден Қаражар шыңына қарай, 
трассаның сол жағында дөңгелек, Қалмақ-Толағай тауы тұр. Баяғыдатаудағы шыңда 
көптеген жазулар, ежелгі көшпенділер салған бұғы, ешкі және жылқы жануарларының 
бейнелері көпболды. Шыңда және тау баурайларында атақты саяхатшы және ғалым 
А.Н. Седельниковтың сипаттамалары бойынша, «чудмолалары» көп. Бірақ аталған тау 
артта қалған бойда, жол Көкпекті даласына қарай кетеді. 

Айналасындағы тегіс жерге қарағанда тау биік. Оның шыңдарынан оңтүстік Зайсан 
маңыжазығының көкжиегі жақсы көрінеді.

Біздің республикадаалып таулы далада Қалмық-Толағайға ұқсас тағы да бірқатар 
таулар бар, анағұрлым аласа, күмбездітаулардың арасында жалғыз тұр. «Толағай»деген 
сөздің мән-мағынасына қатысты географтар мен тарихшыларда бірыңғай пікір жоқ. Бірақ 
болжам бар, бұл монғолша - «басы» дегенді білдіреді. Мұндай таулардың, жалпы түрі 
осындай.

Осындай бір шың – «Толағайда» – жаңбыр әдеттегіден жиі жауады, ал бұл 
дегеніміз – онда шырынды және қалың шөптер, жақсы жайылым мол... Аты аңызға 
айналған батыр тауды құрғақ далаға көшіріп апармақ болады. Оны көлдің оңтүстік 
жағынан Маңырақтан алып келмек болады. Толағайды негізгі жотасынан бөліп алып, 
Қалбының етегіне жетеді. Бірақ әлсіреп құлап, таудың астында жаншылып қалады.

Қазақтар ежелден білетін осы аңыздың одан да көне нұсқасы бар. Іс осылай болды: 
Зайсан көлі және алыс Маңырақ арасында,Серт-Толағайтаулар маңында, күмбез пішінді 
тау болды. Ол туралыТарбағатай етегіндегі Маңырақ жотасы жайлы очеркте айтылды. 
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Сонымен, бағзы замандардаәкелі мен балалы, екі алып өзінің тайпасымен көшіп-қонып 
жүреді. Олар Өскемен маңында жазық далаға қарай ағатын жерінде Ертісті бөгеп, оның 
суын құрғақ далаға жібермек болады. Сортақтай батыр көмекке ұлын шақырады: екеуі 
де таудыәкесінің иығына салып, осы жерге келеді. Көкпекті ауылының жанына жеткенде, 

Қалмақ-Толағай тауының жалпы көрінісі

Дәуді жаншып жеңген Толағай тауы
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олар түнемелікке тоқтайды. Осы жерде басқа тайпаның көші тұрады, олардың қыздарын 
алыптың ұлына атастырған екен, тек бүкіл қалың малы төленбепті. Қалың малы толық 
төленбесе, әйелдікке ала алмайды. 
Әкесі ұлына ескерткен, әзірге  
бастаған істі бітірмей, баласы ата-
баба дәстүрін бұзбай, үйленуден 
бас тарта тұруы керек. Бірақ ұлдың 
аты ұл, барлық уақыттағы жастар 
сияқты, әкесінің айтқанына құлақ 
аспай, заңды бұзады.

Сол үлкен күнәнің кесірінен 
келесі күні олар тауды қайта 
көтергенде, тау екеуінде басып 
қалады. Күйеуі мен баласының мерт 
болғаны туралы білген анасы олардың мәңгілік қабірін көруге келеді. Ол Қызыл Ішек 
тауына көтеріледі, Қалмақ-Толағайды көріп, көзінен қанды жас ағады, сол жас тамған 
тас қызарып кетеді. «Ақ тасқа» жеткенде, оның көз аппақ болады, тастар ағарады.

Бұл аңыз ұмыт болды, тау қазір жай ғана Толағай деп аталады. Сонымен біздің 
облыста екі Толағай тауыбар: біреуі – Тарбағатайда, дәлірек айтқанда, Маңырақ жо-
тасында, екіншісі – Қалбы баурайында. Екеуінің бейнесі, пішіні өте ұқсас, бұл осындай 
өзінің моралы бар аңыздың тууына себепші болды. Осы аңыздар – Заволжск 
даласындағы Боғда тауына байланысты, ежелгі қалмақтармен ортақ көп нәрселердің 
барлығын көрсетеді.

Толағай тауы (мамыр)
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ҮРЕйЛІ ШЕГІНІС

Біреуге мораль оқудың қашандасәтсіз аяқталатыны белгілі, алғысы жоқ іс. Бізді 
біреудің үйреткенін жақсы көрмейміз, біз бәрін «өзіміз білеміз». Алайда, табиғатқа тікелей 
қатысы бар қиянаттардыүнсіз бақылау, айтқанды тыңдамаудан да жаман. Сондықтан, 
автор ретінде тек бірнеше жолдарда өзіміз өмір сүріп жатқан жерге деген қалыптасқан 
қарым-қатынас стереотиптіатап өткім келеді. Уақыт та соны көрсетеді. Бұл ерте заманнан 
ғалым-саяхатшылардың қызығушылығынтудырған геосаяси себептер немесе басқа өлкенің: 
экономикасы, этнографиясы, содан кейін – флорасы, фаунасы және басқасы... Осы 
мақсаттармен қауіпті болса да мұхит кеңістігінде аралдық аумақтарды іздеуге, біздің 
материктің жүрегіндегі Орталық Азияны зерттейтін экспедиция жасақталды. Бұл мотивтегі 
зерттеулер өте тұрақты және өміршең болды. Олар біздің күнгедейін жетті. Алайда, табиғат 
– планетадағы өмірдің басты факторы ретінде қалады, үнемі өзімен-өзі. Ол өзімен-өзі 
болуы керек сияқты, сондықтан адамдар оғанмән бермейді. Ол еленбейді және көпшіліктің 
ойынша, еш құны жоқ. Ол – табиғат,әрқашанда таусылмайтындай, ал бізге ешкімге қажеті 
жоқ табиғаттан гөрі,өз ісіміз маңыздырақ. Бірақ, тек соңғы онжылдықта біз көз алдымыз-
да қоғамда болып жатқан айтулы метаморфоздыың қоршаған ортамен байланысты екеніне 
куә болып келеміз. Ең бастысы – біздің планетамыздың нәзіктігі және адамға тікелей 
байланысты екендігін түсінетін уақыт келді. Алайда, табиғат-анаға бейберекет қарым-
қатынасымыз инерция бойынша оның тағдырына алаңдаушылық басталған кездің өзінде 
біздің түйсігімізде жылдар бойы өзінің табын генетикалық тұрғыда қалдырды. Бірақ, 
бүгінгі таңдақоршаған ортанысақтауға қатыстыіс-тәжірибе өте баяу, кей кездері кері кетіп, 
үлкен, қауіпті іркіліспененгізіліп жатыр. Осыған «тамаша» мысал ретінде адам қолымен 
қиратылған – ормандарға, гидроресурстарға, атмосфераға, топыраққа, өсімдіктерге, 
жануарларға келтірілген залалды айтуға болады. Кейде өркениетпен қатар, басымызға 
төнген барлық пәлеге бола артық өкінбес үшін: «шын мәнінде тамаша әлемде болып 
жатқанды білмегеніміз жақсы болар еді...» деген мүлдем басқа ой келеді: Біздің ішімізде, 
тас оба сияқты барлығы болды жәнеөз орнында қала береді деген ұғым берік орнығып 
алған. Бізге дейін болған бола береді дейміз. Бірақ, бұл қате. Кешегі бізге, бүкіл адамзат 
тарихында жомарттық танытқан табиғат енді бұрын-соңды көрмеген зорлық-зомбылықтыкөре 
отырып, өркениеттің тықсыруымен кері шегініп барады, шегінген сайын жалбарынып қана 
қоймай, аяусыз кегін алып қалып жатыр. Бұның барлығы бізді қапаландырып, сана-
сезімімізді қарайтады. Бір кездері даналықпен, шаруақорлықпен жасалған нәрселер болашақ 
ұрпаққа ұзақ есептесуге тура келетін ақымақтық болып шықты. Аға буынның әрекеттері 
үшін, табиғи ресурстарды аямай, есепсіз жойған ата-бабаларымыздың күнәлары үшін 
қазірдің өзінде денсаулығымызбен есеп беріп жатырмыз.

Сонымен бірге, парадоксалды сәт. Мысалы, жансыз, суық және тұнжыраған Ғарыштан, 
өмір сүруге қолайлы басқасын табу үшін ғарышкерлер, ғалымдар, астрономдар ғарыштық 
денелерді зерттеуге кірісті. 80-ге жуық жылдан бері басқа әлемдегілермен байланыс орна-
ту үшін қанша белгі жіберілді. Бірақ жауап болмады. Алысқа бармай, мысалы, бізге жақын 
күн жүйесіндегі планетаны алайық. Ол планеталар Күннен қашық екен, олардың химиялық 
құрамы мен басқа да қасиеттері, параметрлері атмосфераға, оның температурасына шешуші 
әсер етеді. Және ең бастысы, мәңгі жарқырап тұрған Күн деген«күндізгі» 
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жұлдызданқашықтықтарының мәні бар. Күн жүйесімиллиметр, грамдар, градустармен 
есептелетін күрделі механизм болып шықты. Планетаның Күннен қашықтығындағы әрбір 
«миллиметр» немесе «градус» үлкен рөл атқарады:алыс жақындығына қарай, жылы не-
месе суық болады. Осыған байланысты олардың әрқайсысының жеке шарттары, демек, 
өмір сүру жағдайлары әртүрлі. Жерге қарағанда айырмашылықтары оның материя түрі 
ретінде пайда болуы талаптарына сәйкес емес екен.

Мысалға, күн жүйесіндегі алып – Юпитер ғаламшарын алайық. Өз серіктерінің 
қоршауында бізге жақын жұлдыздардың ішінен, жарқырап тұрған сол. Юпитердің өзі газ 
тәрізді дене, оның ішіндегі газдар буырқанып тасып жатады. Соғыс құдайының атымен 
аталған қызыл Марстыалайық. Ол Жерге ұқсас көрінген еді. Бірақ таза атмосфера жоқ, 
және сонымен қатар оның бетінде дауыл тұрақты тұрады. Және онда тіршілік иесі жоқ. 
Ылғи таңертең Күнді қарсы алатын Венера құдай – «Таңшолпан» деп аталады, шын 
мәнінде жан түршігерлік нағыз аптапты ғаламшар, оның бетінің температурасы бес жүз 
градусқажетеді, ауасы – тозақ, тірінің барлығын өлтіреді. Және де барлық жерде – Ұлы 
Қара Ғарыштағы қаншалықты барлаушы спутниктердің көмегімен зерттеу үшін 
қолжетімді,барлық жақын және алыс планеталарда солай. 

Алайда, бүгіндебасқа планетаға адамзаттың қоныс аударуына бағытталған халықаралық 
бағдарламалар бар. Суық Айдың атмосферасын және тіршіліксіз Марсты «жандандырудың» 
нұсқасы мен әдістеріәзірленіп жатыр. Болашақта бізге бөгде планетада жердегідей қалалар 
салу ниеті бар. Қазірдің өзінде ондай планета ретінде Юпитердің серігі – қалыңдығы 5 
мың километр мұз астындағы және сол мұз құрсаудың астында тереңдігі 100 километрге 
дейін мұхит ұйықтап жатқан Еуропаүміт күттіреді. Ғалымдардың пікірінше, үнемі Юпи-
терден шыққан қуатты сәуле, радиация әсерімен Еуропаның мұхитында мұзасты өмірі бар. 
Бірақ бұл тек болжамдар. Айта кету керек, Марстың бетінде тіршілік түрі бар, осы 
мәселемен айналысатын американдық астронавтар солай дейді. Осы ғаламшарға құлаған 
метеориттен бактерияны тапқалы бері соған сенімді. 

Соңғы жылдары ашылған тағы 200-ге жуығы ірі планеталардың көлемі біздің жерден 
шамамен 1 000 рет есе үлкен. Дегенмен, олардың физикалық  табиғатыментанысып, 
ғалымдар онда ешқандайтіршіліктің жоқтығына көздері жетті. Сондықтан, басқа планетадағы 
сияқты онда тіршілік бар деген түрлі батыл болжамдар тек – гипотеза.

Бірақ сонда бұл неге керек деген сұрақ туындайды? Мүлдем басқа баламасы, 
қарапайым басқа жолы бар – біздің өркениеттің барлық күшін туған Жердегі өмірді 
сақтауға, әзірлеу, жалпы заңдар жиынтығын жасап, табиғатты құртатын өндіріске қатаң 
тыйым салуғажұмсау қажет. Біз ақыры түсінуімізкерек, барлық пейзаждар, жануарлар мен 
өсімдіктер әлемін жасау үшін әлемдік процесс эволюцияның миллиардтаған жылы жұмсалды. 
Міне, тағы қандай парадокс: физикалық материяның жалғыз нысаны – адам өзіне дейін 
пайда болған барлық заттармен жаһандық қақтығысқа түскенін тағы ұмыттық. Тек қана сол 
біздің планета әлемдік игілікті құртушы. Киттердің жағалауға шығып, өзін өзі өлтіруіне таң 
қаламыз да, өзімізде соны табанды және жүйелі жасаймыз. Иә, бәлкім, біз ақылды 
шығармыз, бірақ әрекеттеріміз оған сой емес. Ал, әзірге Ғарыштық кеңістікте еш жерде 
ешқандай нақты өмір белгілерінің жоқтығын білуіміз керек. Әзірге тек бізді гипотетикалық 
болжамдарғана үміттендіреді. Тіпті, егер оны тауып алсақ та, бізге қатысы жоқ, өйткені 
жақын планеталарда оның белгісі жоқ. Және 25-50 мың жарық жылдағы қашықтыққа 
дейін өмір сүруге жарамды қандай да бір планета табылса, Лыковтың тайгада қамалған 
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серіктері айтқандай ол тек біздер үшін емес. Және шығыс мақал-мәтелдегідей: «Қанша 
«қант» депайтсаң да, ауызда тәтті болмайтынын»ұмытпаған жөн.

Осыған орай, Жерде өмір сүретінбіз,миллиард галактикасы бар Ғаламның белгілі 
кеңістігінде өз планетамыздан артығы жоқтығын есте сақтайық. Тіпті біз болжағандай, бір 
планетада өмір болсын, бірақ оған қалай жетеміз? Қалай? Не үшін? Жауап қарапайым: бұл 
жерде барлығынқұрттық, енді алыс ғаламда сонымен айналысу керек пе? Өзіміз өмір 
сүретін жерді құртып, алыс ғарыштағы жерге жету үшін орасан зор қаржыны шашудың 
керегі бар ма? Ессіз сандар статистикасыжақын планетада – ешқандай өмірдің жоқтығы 
сияқты Жер бетіндеақылға қонымды қызметбелгілері жоқ. Әрбір қадамбасқан сайын бізді 
қоршап тұрғанөмірдің сан алуандығы туралы не айтуға болады!

Ал егер, біздің планетадағыға ұқсас мүлдем ештеңе жоқ болса ше? Бізгебасқа 
жұлдыздағы біреулердің өмірі қызықты ма? Иә! Өте! Бірақ біз өзіміздегі өмірді 
аямайтындығымыз аморальды. Мүмкін, қандай да бір тіршілік формалары бар, ал өркениет 
жоқ. Бұған көз жеткізу қиын емес, мысалы:біздің уақытта Жердегі 14 миллион ұйымдасқан 
өмір нысандары, өткен палеоботаника, палеозоология заманында тіпті көп болды, барлығын 
биологиялық сан алуандықдеп атаймыз. Алайда,Гомо сапиенстен басқа саналы зоологиялық 
түрлер тізімде жоқ. Сондықтан Ғарышта тіршіліктің болу «ықтималдық теориясы» төмен; 
мүлдем негізі жоқ және сондықтан үмітсіз. Бұған тіршілік болуы мүмкін деген(теориялық)
планеталарсанының арақатынасын алыпкөз жеткізуге болады. Мысалы, өте беделді ғалым 
Амбарцумянның есебі бойынша, егер санасыз 14 миллион тіршілік иесін 1 саналы тіршілік 
иесіне шаққанда әрбір 100 000 планетада өмір сүруге болады екен. Сондықтан 
бөгдепланеталық ақыл иесі туралы теория көптеген сансыз нөлдерге тең. Бірақ біз үнемі 
құмнан қала тұрғызамыз.

Найзағайдан кейін
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Әрбір өсімдік немесе жануарлар түрі қандай болмасын Жер бетінде ғана емес, бүкіл 
Ғаламда жалғыз дара организм болып табылады. Және ғылым үшін бұл түрлердің тағы 
қандай қазынаны өз-өзіне жасырғандығын және қаншалықты олардың болашақта сұранысқа 
ие болатындығын біз білмейміз. Алайық, үлкен сенімділік үшін, дөрекі мысалды алайық: 
XVII ғасырда қиыр шығыс теңіздерінде шайқурай теңіз сиырын жойып жіберді. Жағалау 
белдеуін сол уақытта жүздеген мың теңіз сиыры мекен еткен, енді бұл экологиялық қуыстаол 
сияқты омыртқалы жануарлар жоқ. Ол жағалау акваториялары қаңырап қалған. Осы 
жануардыңжоғары сапалы етіменбүкіл Шығыс Сібір халқын асырауға болар еді. Бұл 
тұрғыда басқа да көптеген жануарлар мен өсімдіктерді қоса алғанда, қазақстандық ақбөкенге 
де қатысты осындай жағдай қалыптасты. Бірақ, өкінішке қарай, біз әлі мүлдем басқа 
басымдықтармен бір сағаттық, бір күндік өмір сүреміз– мұздаққа соғылып, қисайып,суға 
батып бара жатқан «Титаник» кемесінде үстелдерден ыдыс-аяқ ұшып жатса да, ойнаған 
музыканың әуенімен сәнді киінген адамдар мәз болып, бір-бірін қолпаштап, сезімдерін 
білдіріп, оны байқамайды. Борт сыртындақұдіретті, ашық мұхитта,оларға арандай ажал 
аузын ашып, төніп келеді. Біз, жер тұрғындары, «Титаник» жолаушыларына өте ұқсаймыз. 
Жер мықты қисайып, планета төңкеріліп барады... Сонда сұрақ туындайды, негебұл өмірде 
бізге жаратушы берген және ата-бабаларымыздан мұраға қалған ең бастықазынамыз – 
денсаулық және сұлулықты бағаламаймыз? Неге осы мәселемен айналысатындарды «фа-
натик» деп айыптауға жақын тұрамыз, ал сол зұлымдықтың тізгінін ұстағандар біздің 
қоғамда неге беделді?

Әрине, бұл әлемде барлығының құны бар. Бірақ (мені археологтар, тарихшылар 
кешірсін)қандай да бір эстетикалық жағынан бәрін орап алатын өсімдіктен, құмырсқа не-
месе көбелектен немесе табиғаттың әсем бұрышынан гөрі, қандай да бір тас қырғыш, саз 
балшық заттың сынығы әлдеқайда қымбат және бағалы болып саналады. Тарихи тұрғыдан, 
бұның барлығы уақыты мен мәніне қарасаң, миллиондаған есе қымбат және бағалы. Алай-
да, біз өз қолымызбен жасаған материалдық және рухани байлыққа жататын «дүниелерді» 
Жер ана тарихында, жаратушы жаратқаннан артық санап үйренгенбіз. Бұның барлығы 
Құдай емес, өзіміздің қолдан шыққанға, өзімшілдікпен қарайтындығымыздан. Демек 
сондықтан, адамзат тарихымен, оның іс-әрекетімен және дамуымен  байланыстыларды 
ғана маңыздырақ деп мойындаймыз. Сондықтан да бұл әлемде теоретиктер мен 
идеологтардың ойдан құрастырған құндылықтары қоғамдық санаға оңай сіңген. Былайша 
айтқанда, көненің көздері мен ежелгі дүниелерге деген мұндай көзқарас біреуді байытуға 
арналған. Міне, біз осылай өзімізді барлық жағынан жүз есе байытатын, берері мол аспан 
астындағы барлық табиғи дүниеге – тіршілік және сұлулыққанегізсіз қатігездікпен қараймыз. 
Жаңа ғана Моны Лиза суреті мен Малевичтің «Қара шаршысы», Пикассоның және басқа 
да импрессионисттердің «алабажақ» туындыларыныңалдында тұрып тамсанатын біз солай 
жасаймыз. Қаңғыбас итке, қорғансыз кесірткеге, гүлге жанашырлықпен қарамаймыз... Біз 
– осы табиғат құдіретіне тек винчестер ұңғысы арқылы қараймыз... Бір-бірімізге қиянат 
жасайтын біз басқаны естімейміз. Кабинетіне, лауазымына қарамайпсихологтарды, педагог-
тарды, әлеуметтанушыларды және нағыз экологтарды қосып, осы мәселеге бұрыннан 
барлық әлеммен бірге ойлана отырып,басқа көзқараспен қарауымыз керек еді. Және 
жұлдыздарға ұшып барып қайтқан біздердіңәдемілікке дегеннақты емес, жалған пікірдің 
жетегінде жүргеніміз өте өкінішті. Ең алдымен, жаратушының сыйы – планетарлық, ұлттық, 
аймақтық қазынаға деген қалыптасқан көзқарасты қайта қарауымыз керек. Онсыз асфальтті 
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жолдың, бөгеттің, ауылшаруашылық алқаптарының, күйіп тұрған шөлдің ортасында 
толыққанды адамдар болып қалу мүмкін емес. Әзірге мүмкін болып тұр, өйткені 
табиғатшексіз жомарт, өзінің қан-сөлін аямай сорып отырған адамға қатысты әлі де 
жомарттығынан тайған емес.

Айналамыздағы жәйттіәрқайсымыз көреміз, іштей күйзелеміз де қоямыз. Семейден 
Астана, Алматы, Қарағандыжаққа баратын жолмен жүріңізші, өртенген даланы көресіздер, 
далалық жерде сондай еңбекпен өсірілген ағаштарды шауып тастаған. Барлық жерде айта-
айта жауыр болған шындық –жол бойы қараусыз қоқыс; ауылдар төңірегіндегі айтпағанда. 
Ақындар жырына арқау болған ақселеулі далада полиэтилен пакеттері гүл шоғындай ша-
шылып жатыр. Және бұл сорақылыққа қазірдің өзінде біз, адамдар – жайбарақат, 
немкеттілікпен қараймыз. Біздің Жер бетінде  оба ауруы  сияқты, ол сана сезімді құрсап 
алды. Өзіміз құрған немкетті қоғамда туып, өліп жатырмыз. Дегенмен, қалаларды 
абаттандыруға, тәртіпке салуға бағытталған жұмыстар өте көп. Бірақ, бұл жеткіліксіз болып 
шықты, өйткені көбінесе бұл проблемаларментек ешкімге керек емес, өтірік есеп беріп, 
жалған ұран көтеретін адамдар айналысады. Жинақталған ғылыми білім деңгейін ескере 
отырып, бізге шалғын және даланыбаяғыда малдың санымен немесе егістік алқаптардың 
көлемімен өлшеп үйренбей, олардың құндылығын біздің жан – дүниемізге беретін оң 
әсерімен белгілесе...

Облыстық ғылыми және жоғары оқу орындарының өңірлік жаратылыстанушыларының 
міндеті – өздерінің ғылыми дәрежелерінің деңгейіне қарай табиғаттағы өтпелі бақылауды 
сипаттап, есепке алып қана қоймай, кәсіптік білімін тәжірибеге енгізіп, пайдакөс 
тұтынушылардың ашкөздерін әшкерелеу, қоршаған ортаны қорғап-сақтауға 
бағытталғанпәрменді ұсыныстарын айту болса керкті. Бірақ әзірге біз «Қызыл кітапқа» 
енгізілген деп жалпы сілтеме жасауды ғана жақсы меңгердік, ол ұрыаңшылардың үлкен 

армиясына шыбын шаққандай әсер етпейді; 
осы мәселелерді шешу міндеттелген жара-
тылыс сыншылары тек «сирек», «жойылып 
бара жатқан»деген сөздерді еш ойсыз 
қайталаумен ғана жүр. Бұның бәрі, біздің 
кеңестік кезеңнен кейінбіздің ормандарға, 

өрістердегі мәңгі қош айтысып, жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлардың жеке-
леген түрлеріне бұрын-соңды болмаған ерекше күшпен әсер етуде. Оқушыларға дейін 
құстарды қыс кезінде қоректендірмейтін болды, оларға ұя жасамайды, әдемі өсімдіктерді, 
көбелектер мен құстарды алысқа қуып жібердік. Ешқандай назар аудармай, аяусыз аулап, 
базарға шығарып жатырмыз. Теледидар «аңшылыққа» (ұлдарды ғана емес тіпті, еркектер 
мен әйелдерді, кезек оларға дейін жетті) ұсақ аңдар мен құстарды «рогаткамен»оңай және 
шу шығармайатып өлтіруге үйретеді. «Біздің кішкентай бауырларымыз» деп айтсақ та, 
табиғатты пайдалану бізді қоршаған әдемі табиғатқа қарсы бағытталған орта ғасырлардағы 
инквизицияны еске салады. Міне, осылай «бауырларымызды» біз барлық жерде күндіз-
түні, қысы-жазы қырып жатырмыз. Және бұл ғасырлар бойы жинақталды, жыл өткен 
сайын жылдамдығы артып барады. 

Мол олжамен оралатын көптеген жолы болғыш аңшыларды білетінмін. Олар кетіп, 
қазір оларды ешкім білмейді. Әрине, оларды ешкім есіне де алмайды. Болды ма, жоқ па 
осы жерде, ешкімнің шаруасы жоқ. Бірақ кейбіреулерініңбүкіл өмірі мен қызметі–олардың 

Сіз білеСіз бе:
Жер қабатының 20%-ы онда тішілік 
етуге бейімделген.
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планетағажәне осы жерде болашақта өмір сүретіндерге келтірген шығынның бір тамшысын 
да өтей алмайды. Бұның барлығы өкінішке қарай, қаншама ғасыр өтсе де ақылымызға ақыл 
қоспай тұр. Біз өзіміздің емес,бөтеннің қателіктерінен ғана үйренеміз. Дегенмен, жерді 
құртушыларға қатысты табанды шешімдер қабылданған мысалдар бар,себебі, жердің 
табиғи-тарихи құндылықтарына өлшеусіз залалын тигізген жеке адамдар тобына ғана емес, 
Жер – барлығына және әрбіреуімізгетиесілі.

Осы фактілердің барлығы – барлық континенттерде, бүкіл әлемді жаулаған 
жалпыпланетарлық аурудың жауыз синдромы. Бірақ оның бәрінқазірдің өзінде көптеген 
елдерде қолданылып жүргендей ең болмағанда шағын «болыстық» шегінде еңсеруге бола-
ды.

оЛАР СИРЕК КЕЗДЕСЕДІ ЖӘНЕ ҚҰРЫП КЕТУІ 

МҮМКІН

Еуразиядағы өлкенің географиялық жағдайы әртүрлі, аймақтық ландшафтардың 
әртүрлілігі, биотопикалық су жағдайлары, таулы дала және шөлейт аймақтың барлығы алу-
ан түрлі  өсімдіктер дүниесін қалыптастырды. Флорасы, жалпы алғанда жоғары өсімдіктердің 
3 мыңнан астам түрлерін қамтиды. Түрлі себептерге байланыстыҚазақстанның шығысында 
өте кішкентай аймақта ғана қалған олардың 200-ден астам түрісирек кездесетін, жойылып 
бара жатқан эндемикалық болып саналады. Сондықтан жасыл храмның көптеген 
мекендеушілері экологиялық ерекше көңіл мен аялауға мұқтаж. Мәселенің көп мән-мағынасы 
бар: осы өсімдіктердің үлкен бөлігі медицинада, шаруашылықта қолданылады және сәндік 
түрлері ретінде ботаникалық бақтарда өсіріп, шығыс аймақ көгалдандыруға пайдалануға 
болады. Сирек кездесетін түрлердің қазіргі жағдайы негізінен олардың мекендейтін 
аймағындағы, адам мен табиғаттың тарапынан әсеріне тікелей немесе жанама түрде байла-
нысты. Айтылғандай, көптеген өсімдіктер шегіне дейін таралуы азайып, осы аумақтарда 
оқшауланып, мыңдаған жылдар ішінде кейбір өздеріне тән  белгілерінен айрылып қалды. 
Шектеулі таралған эндемика дегеніміз осы. Сондықтан адам тарапынан қабылданған кез 
келген ойсыз шешім,олардың із-түзсіз жоғалуына себепші болуы мүмкін. Осыған байланы-
сты арнайы шараларды сақтауқажет. Дегенмен,қазіргіолардың сақталып қалуына жағдай 
туғызылған ерекше қорғалатын табиғи аумақтар-қорықтар, ұлттық табиғи парктер, 
ботаникалық және кешенді қаумалдар өмір көрсеткендей, мүлдем жеткіліксіз. Бұл 
Қазақстанның шығысындағы биоәртүрліліктің негізгі құрамы ретінде осы өсімдіктердің 
жағдайын қадағалайтын жобалар мен бағдарламаларды әзірлеу қажеттігін көрсетеді.

Алтайдың Қазақстандық бөлігі кіретін Алтай-Саян өңіріндегі қызылкітап қоғамдастығы 
түрлі жағдайларда: шөлде, таулы далада, орман және альпілік аймақтардағы50-ге жуық 
түрін жинаған. Ең алдымен, табиғи-тарихи тұрғыдан алғанда, белгілі бір қызығушылық 
тудыратындарының танымалдығы және даңқы, сондай-ақ, бар екенін ешкім білмейтін 
түрлерінежарық сәулесін төгеді. Мысалы, белгілі жанаргүлді алайық, сәндік және 
дәрілікқасиеттері үшінжер-жерде сирек кездесетін көктемгі өсімдікке айналды. Басқа 
өсімдік,ұсақжемісті мүкжидек – Алтайдың батпақты орман аумақтарындағы бұта, бізде 
әзірге тек Оңтүстік Алтайдың тайгалық аймағынан табылған; алтай рауғашы – танымал 
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өсімдік, тамаққа және емге пайдаланылып, оның алқаптары азайып кетті. Батыс және 
Оңтүстік Алтайда кеңінен таралған марал түбірі ретінде көп белгілі дәрілік, бал өсімдіктің 
таралу аймағы біраз қысқарды. Сонымен бірге, түбірдің жоғары сәндік қасиеттері бар және 
елді мекенде саябақтарда еккен жақсы. Адам назарын тартатын ірі гүлдер қатарына 
шұғынық жатады. Өте кең таралғанына қарамастан, соңғы жылдары бұл өсімдіктердің 
таралу аймағы тез қысқарды. Осы топқа Алтайдың Қазақстандық бөлігіндегі аласа 
таулардың қиыршық тасты беткейіндегі қызғалдақтардың – әртүрлі күлтешелі және 
біргүлдітүрін жатқызуға болады. Оның ішінде бір гүлдітүрі Зайсан қазандығы мен алыс 
Тарбағатайдағы өз орнын алды. Табиғаттың қиялымен шебер жаратылған түрі және түсі 
бәсекелестікті білмейтін өсімдіктердіңірігүлді немесе дақты түрлері біздекездеседі. Бұл 
өсімдіктер өзіне ұқсас өсімдіктерді қайта шығаруымен көбінесе жұмбақ болып қалды. 
Оның өскіндері төртінші жыл дегенде шығады,  әлдеқайда кейінірек – он сегізінші жылда 
гүлдейді. Ерекше сұлулық иегері ретінде олар эстетикалық талғам мен көркемдік көзқарас 

тұрғысынан адамға сиқырлы әсер етеді, 
сондықтан оңай жойылады. Осы жерде Ф. 
Достоевский «сұлулық әлемді 
құтқарады»деген сөзін келтіруге болады. 
Және міне нәтиже: онсыз да сирек кездесетін 
осы таңғажайып өсімдіктердіңтаралу аймағы 
мүлдем жоқ дерлік шекке жетті. 
Сондықтаноларды сақтау үшін ерекше ша-
раларды күшейту керек.

Тағы бірөздерінің медициналық сипат-
тамаларына сай халық арасында өте таны-
малалтын тамыр немесе қызғылт радиола 
да көп жапа шекті. Онсыз да жойылып бара 
жатқан өсімдіктерді ресми және регламент-
телген жолмен дайындап шетелге шығарудың 

кесірінен,тіпті оның кейбір қиян қол жетпейтін жердегі плантациялары да мүлдем құрып 
кетті. Кейбір тау бөктеріндеөсетін Алтай-Саян аймағындағы эндемик – алтай қасқыржидегі, 
алыс орман жолағына ендей кірген алтай сібірінің жағдайы да сондай.

Зайсан ойпатын айнала қоршап тұрған тау бөктерінің құрғақ тұсында эндемиялық-
зайсан аққурайы өседі.

Басқа Оңтүстік Алтайдағы Мәрмәр таудың шыңы мен беткейінде өсетін Келлер 
түймедағы тек аталған шатқалда ғана бар болатын, алайда кейін Л. Щербакова жүргізген 
ботаникалық зерттеулер кезінде олардың шағын алаңы Иванов ауданы, Үш ағайынды 
шыңынан табылған. Мұндай сирек эндемиканың микропопуляциясы таулы Алтай мен 
шалғай аудандардың арасында байланыстың барлығын көрсетеді, бұл түймедақ біздің 
уақыттанбұрын әлдеқайда кең таралған болды, бірақ планетада ландшафттық және 
климаттық жағдайлардың өзгеруіне байланысты тек осы екі жерде сақталып қалған. Әрине, 
Қазақстандағы сирек генофондтың өкілі ретінде қорғауға алынуы қажет.

Бұйра лалагүл, ашық кестежусан, иілген қызғалдақ, эндемиялық (Оңтүстік Алтай) 
Людвиг айылқияғы, көктемгі жанаргүл, алтай күнгелді, сұр шіл, шатраш секпілгүл, шұғынық 
– барлық осы өсімдіктер табиғатта жақсы көрінеді, дала гүлдерін жақсы көретін 

Сіз білеСіз бе:
Алтай флорасына жалпы саны 
2000-нан астам өсімдік түрі кіреді, 
кейбірі Алтайға ғана тән ерекше 
өсімдіктер, олардың таралу аймағы 
Алтай тауларынан әрі аспайды.  
Алтай эндемиктердің отаны болып 
табылады. Алтайдың қазақстандық 
бөлігінде: алтай күнгелдісі, альпі 
еңлікгүлі, сулальпілік қоғажайы, 
жартылай бұтақты бақытгүл және 
бәрімізге таныс – жуа.
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әуесқойлардыңгүлшоқтарынан бірінші болып табылады,олардың жоғалуы осыған байланы-
сты. Сондықтан одан әрі айыппұл санкцияларын көтеріп, оқу орындарында және халық 
арасында бұқаралық ақпарат құралдары арқылынасихат жұмыстарын күшейту, оларды 
қорғау қамтамасыз етілген.

БҮЛІКШІ  ПЛАНЕТА

Жердің зұлым синдром дерті бүкіл континент, әлем бойынша инфекциялық ауру 
секілді күшейіп, әрі таралып жатыр. Глобальды қақтығыстар адамзат тамырын құртуда. 
100 000 жылда жердегі климаттың өзгеріп тұратыны анықталған, бұл жағдаят климаттық 
және биологиялық өзгерістерге алып келеді. 30 000 000 жылда Құс жолының тығыз 
қабаты біздің Галактикамызға кіреді. Жердің ұшу кезеңінде оның жоғары қабатында 
космостық денелердің, кометалардың атқылауы байқалады. Жер орбитасының өзгеріс 
кезеңінде жануарлар мен өсімдіктердің жаппай жойылуы көзге түседі – осыған сәйкес 
эволюциялық өзге түрлері пайда болады. Жер өз тағдырында мұндай 5 кезеңді бастан 
өткерді, біздің дәуір сондай кезеңге тап болып отыр. Және барлық жердегі табиғи ката-
клизмдер адамзат санының көптігіне келіп тіреледі, сондықтан да адами катастрофаға ай-
налып отыр. 

Қазіргі уақытта бұл кезеңнің аяқталғанына 5 000 000 жыл өтті, сол үшін планетамыз 
тыныш күйді сақтап тұр: жеңіл де қатаң климат бірқалыпты, полюсте мұздар тіркелген... 

Дұғашы түймедағы Зайсан аққурайы
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Алайда планета өзгеріс үстінде, біркелкі өмірі жалғасып жатыр; адам өміріне ыңғайлы жаңа 
жағдаяттар туғызған жердің көркі үнемі өзгеріп отыр.  

Полюс аймақтарындағы мұздақтар еселеп еріп жатқаны аян. Бұл глобальды өзгерістерді 
– геологиялық қақтығыстарды тудырады. Бұл құбылыстардың нәтижесінде адамзат та 
жаппай жойылып кетуі кәдік, бұл жағдай 65 000 000 жыл бұрын динозаврлардың жаппай 
қырылуына алып келген. Геологиялық қақтығыстардың тарихында Үнді аралының 
оңтүстіктен Азия аралына қарай жылжуының үлкен маңызы бар. Алып космостық 
қақтығыстардың салдарынан – жерге, құрамында ауыр металл – иридий бар өте үлкен 
метеориттер құлаған. Аса ірі жарылыс, от, түтін мен шаң планетаның жүзін жауып тастай-
ды. Қара түнек планетаның екі жағынан алақанмен жапқандай орап алады. Екі алақанның 
қабысқан тұсы солтүстікке жүзген алып, Үнді аралының дәл төбесінен түседі. Осы кезде 
жаппай динозаврлар қырылады. Тек қана 30 пайыздай аз ғана бөлігі жер бетінде қалады. 

45 000 000 жыл бұрын ақыры Үнді мен Азия соқтығысты. Сол сәтте апаттың болмай 
қалғаны қандай жақсы болды – Жердің біріккен континенті Пангеяның – алып құрлықты 
тастары теңіз түбіне кетер еді, алайда, Үнді мен Азия соқтығудың инерциялық массалық 
күшімен қарсыласты, әлі күнге дейін тойтарыс беріп келеді. Бұл жарты Үнді аралы мен 
Азия континетіндегі жабық қақтығыстың салдарынан жаһандық өзгерістер орын алды. 
Қатты қысымды өткере отырып, жер қыртысы майысып, көтеріле бастады... Нәтижесінде 
Үнді аралында Декан таулы қыраты пайда болып, Азиядағы теңіз тереңдігі умаждалған 
қағаз секілді көтеріле бастады, салдарынан ең биік шыңды – Гималай тауы пайда болды. 

5 000 метрге әктасты тұнба шөгінділер көтерілді. Олардың атмосфера мен алып 
кеңістіктегі соқтығысы глобальды реакция тудырды: атмосферадағы көмірсу текті газдың 
жұтылуына алып келді. Планета үстіндегі ауа тазарып, бірден салқындады. Бұл 
мұздықтардың пайда болуына алып келді, планета полюсі мұзданды, тау биіктіктерінде 
алып мұз сеңдері жиналды. Теңіз сулары буланып, атмосфера қабатына өтіп, мұздарға 
сіңеді, және олардың салмағы қауіпті масштабты алады. Оған қоса, әлем теңізінің деңгейі 
бірден төмендей бастады. Таулы өлкелердегі үлкен мұздақтардың пайда болуы олардың 
сол аумаққа қарай жылжуы мен еруіне алып келді. Солай Жерде мұз дәуірі басталады. Ең 
күшті мұздану тарихта  45 000 000 жыл бұрын уақытқа сай келеді, планетадағы үлкен 
өзгерістерден бөлек, оның түрлілігін жойып, бос қалдырды. Басқа сөзбен айтсақ, біз 
ешқашан білмейтін тірі организмдер жаппай жойылып кетті...

Жердегі тірі жануарлардың космостық себептерге орай 45 000 000 жыл бұрын жаппай 
жойылуына қайта оралайық. Куә болғанымыздай, мұндай себептердің салдары миллион 
жылдарға созылатын Жер бетіндегі сәттерді, әрі космостық қақтығыстарды, геологиялық 
кезеңдерді алып келеді. Табиғат әрқашан физикалық даму мен қозғалыста болады: мүсінші 
секілді ескіні бұзып, орнына басқадан жаңаны ауыстырады. Бүкіл, болып өткен жағдайларды 
бір ғасырдан кейін, не болмаса мыңжылдықтан кейін емес, тек қана миллиондаған жыл 
өткесін ғана бақылауға болады. 

Өткеннің геомасштабты қорқынышты жағдайлары жаңа құралға, бай тәжірибелі һәм 
жаңа әдіске ие ғалымдардың біліктілігімен анықталып жатыр. Бұл бізге Жердің тарихы 
туралы кітап оқуымызға мүмкіндік береді, болашақта әсерлі байламдар жасауға көмектеседі. 
Өткен тоқтамдар аз уақттағы жер шарының тарихын ғана қамти алды. Барлық анық болған 
геологиялық катастрофалар мен заңдылықтар – жердің болашақ тағдыры үшін де қауіп 
тудырады. 



1099ШығысҚазақстан-ЕуразияЖүрегі

Соңғы он жылдықта планетамыздың температурасы 0,5-0,6 градусқа көтерілгені 
анықталды. Осыған байланысты теңіздің әр бөлігінде су қабаттарының тереңінде жылыну 
процесі жүріп жатыр, бұл сол акваторияның еселеніп булануына алып келеді. Соның 
нәтижесінде аспандағы бұлттар көшіп жүріп, суық фронттармен соқтығысып, өте көп 
көлемде жаңбыр мен қар болып жерге жауады, бұл су тасқынына, көшкінге, дауылдарға 
алып келеді. Салдарынан жердің басқа бөліктерінде әдеттегіден  бөлек аптап ыстық пен 
құрғақшылық болды. Біз ақпарат көзінен көре отырып, ести отырып Америкадағы, 
Қытайдағы, Филиппиндегі, Испаниядағы болмаса Нидерландағы, Италиядағы, Ресейдегі 
табиғи апаттарға үйренісіп кетеміз. 

Географиялық катастрофа жаһандық 
мәселеге айналып отыр. Мұндай кездейсоқ, 
қиратқыш апаттарға батыс ғалымдары жаңа 
құбылыс ретінде Эль-Ниньо деген атау 
берді. Эль-Ниньо апаттарына байланысты 
туындаған жағдайларды бақылаған жердегі 
бір адам, ол апат салдарынан болған қайғы 
мен шығындарға емес, қайта сол апаттардың 
алдын алуға болатынын біліп қуанған-ды. 
Бұл қуанышты жаңалық – табиғи апаттардың 
алдын алып, адам құрбандықтарын бол-
дырмау үшін қажетті шараларды қабылдау 
үшін маңызды еді. Мәселен, 2003 жылы соңғы 500 жылда Еуропада,2010 жылы Ресейдің 
Еуропа бөлігінде жазғы күннің ең жоғарғы температурасы анықталған. Бізге белгілі 
болғандай, бұл осы континеттегі апаттардың тууына алып келді. 

Қандай қайғылы болмасын, біз мұндай құбылыстарға «етіміз өле бастайды», қатыгез 
құрғақшылық, мезгілге байланысты үлкен шөгулер, цунамилер, жер сілкіну секілді апаттар 
– бұл қауіпті тенденция, тек даму үстінде, ғылыми болжамдарға сәйкес көбеюде. Көп 
айтыла беретін жаһандық жылыну шындыққа айналды, бұл мәселеге кезінде қоғамдық на-
зарды өзіне аудармаған да еді. «Ғалымдар айта береді! Біз өзіміз білеміз!..». Бүгінде біз 
бүкіл болмысымызбен антропогендік әрекеттен – адам факторынан туындаған осы жылы-
ну құбылысымен бетпе-бет келіп отырмыз.  

Мұның бәрі тікелей мұзды континентте, жердің бастапқы ауа райының генераторы – 
Антарктидада көрініс берді. Оның негізгі қабаты жіңішкеріп,еріп жатыр. Бұл апаттар 
полюстегі мұздақтар мен биік таулы өлкелердің қарының еруін еселеді, бұл өзен биоттарының 
– микроағзалардың жойылуына, ірі жануарлар қоректенетін планктондардың өліміне, сал-
дарынан – балық табындары, құс пен өзен ұсаққоректілері – итбалық, киттердің түрлері 
мен дельфиндердің жойылуына әкеліп соқты. 

Климаттың жылыну тенденциясы тоқтатылмаса, 2050 жылға қарай жер шарының 
температурасы 5 градусқа жоғарылайды деген болжам бар. Демек, жойқын апаттар жиілейді 
деген сөз. Мысалы, жылынудың салдарынан Багам аралдарының Кариб хауыздарында 
– Жер шарының жәннат мекенінде, ауа температурасы 0,6 градусқа ғана жоғарылағанда 
жағалау сызығын толқыннан қорғайтын маржанды тосқауылдар өліп қалды. Бұл су асты 
өсімдіктерінің жойылып, су астының құмдаққа айналуына алып келді. Маржандар өліп, өлі 

Сіз білеСіз бе:
Антарктидада мекен ететін теңіз 
пілдері – 800 м тереңдікке дейін 
сүңгиді, қараңғы су астынан  каль-
марды тез табады, осы кезде оның 
жүрегі минутына 4 рет соғады. Ал, 
кашалоттар тереңге сүңгіп кетіп 2 
сағат бойы демалмай жүзе береді.
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балшық пен тұнбалардың қабаты пайда болады; «жәннат бақтары» ыстық суға күйгендей 
кейіпке енді. 

Нәтижесінде – балықтар мен ұлулар, су аяты түрлі-түсті өзен фаунасының жәндіктері 
ғайып болды. Ал, аралдардың бәрі сол жерде шөгіп кетті: 10-12 шақырымдықта арал бой-
ынан су басып өтіп, едәуір залалын тигізді. Біздің кесірімізден планетамызда температура 
көтеріле берсе, неге алып келерін анық ұқтырды. Жинақтай келе, антропогендік құбылыс 
атмосферада көмірқышқыл газының көбеюіне алып келіп, климаттың жылынуын тудыра-
ды. Көмірқышқыл газ атмосфераға сіңіп қана қоймай, теңіз суларының қышқылдануына, 
зоопланктонға да тікелей әсері анықталды, маржан рифінің, кейбір ұсақ жәндіктердің 
қырылуы басталды десе болғандай: планетамыздың көптеген жерлерінде рифтердің орнын-
да кальцийленген аппақ сүйектер қалдықтары табылып жатыр. Адамзатты қандай апат 
күтіп тұрғаны әлі белгісіз, алайда, болжамдар жұбатарлық емес. 

Дауылдар – «аспан қарғысының» бір бабы. Олар адам айтқысыз жиілікпен бұрын-
соңды болмаған жағалаулар мен ішкі континеттерге бір айда бірнеше рет құлады. Соңғы 
отыз бес жылда олардың саны планетамызда екі есеге өсті, бұл тенденция тек өсу үстінде. 
Мысалы, 2007 жылды «дауылды» жыл деп хабарлады. Бұл сұрапыл аймақтарда тұратын 
адамдар тұрғын үйлерін қайта тұрғызуға, өңдеуге құлқы жоқ. Бәрібірде, ерте ме кеш пе, 
бүкіл дүние бұзылып құриды, 6-10 метр биіктіктегі толқындар астында қалады. Бұл дау-
ылда тек үйлер мен көшелер ғана емес, бүтіндей бір қала, тағы да басқа адам үшін қажетті 
дүниелер құлап, қирап қалады. Планета адам үшін қолайсыз жерге айналып барады. 
Сондықтан, бұл жерде тұратын адамдар бүгінгі күнімен өмір сүреді. Үнемі болып тұратын 
апаттар бұл елдерді қаржылық дағдарысқа ұшыратады. Өйткені, әрдайым қиратынды 
ғимараттарды қайта тұрғызуға үлкен қаржы көлемі жұмсалады. Ақша – дегенімізаспаннан 
жауатын жаңбыр емес қой. 

Қар анда-санда ғана жайбарақат жауатын, шұғыла төгілген курортты Италия – соңғы 
жылдары қардың астында қалып жүр. Басынан мәңгілік қар кетпейтін мұзды аймақтар 
өзінің салмағын жоғалтып барады, Альпі тауларының жәннаттай аппақ қабаты да өзінің 
әрін жоғалтып барады. Бұл жылдам шөгуге алып келеді – ал шөгулер болса тіптен жиілеп 
кетті, жыл сайын қайталанады. Адамдар тау бөктеріндегі ағаштардай көшкін астында 
қалып, өлім құшады. 

Таулы аудандарда құрбандар саны көбеюде. Статистика бойынша, соңғы жылдары 
табиғи апаттардың салдарынан 10 000 000 адам қаза тапқан. Мысалы, Алазаниде – 
Италияның бір қаласында, жарықшақ пайда болды. Жер жарылып, жарықшақ уақыт өткен 
сайын үлкейіп барады. Әлемдік апат туралы Америка телеарнасының дикторының сөзін 
келтірейін: «Бұл байбалам салу емес – мұның бәрі де тіпті Уашингтон басына да тууы 
мүмкін». 

Кейбір ғалымдар әлемдік климаттық өзгерістерге сәйкес Жерді «батып бара жатқан 
Планета» деп атауды жөн көреді: 1993-1998 жылдары климаттың циклдік өзгерісінің 
себебінен Тыных мұхитында – Американың Эльминьо жағалауында – Миссисипи өзенін 
өте қорқынышты топан су басты; 1998 жылы Бангладеш өте қатты су тасқынынан зардап 
шекті, атап айту керек, бұрын да бұл жерде су тасқыны болып өткен, алайда аталған жылы 
199 мың адам; 1998 жылы Қытайдың Янцзы өзенінің тасуынан 500 адам көз жұмды, 
мұндай апаттар 2010 жылдары Үнді, Қытай мен Пәкістанда да болып өтті. 
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Ғалымдардың анықтауынша мұхиттың жылып кеткен суы Техас штаты маңындатез 
буланып, жылы бұлттың массасын құрды, ол солтүстікке қарай жылжыдыжәне тап сол 
жерде арктикалық суық әуе массасымен соқтығысты. Нәтижесінде бұрын көрмеген мұзды 
боранбасталды. Монреаль қаласын15 сантиметр мұз жапты: діңгек бағаналар қағаздан 
жасалғандай морт сынып жатты, бір апта тұрғындар жылу мен жарықсыз отырды. Осы 
уақытта қалақараңғы суықтың құшағында болды. Эль-Ниньоның назына бола әлемнің бір 
бөлігі судың көптігінен зардап шексе, басқа жағында қорқынышты құрғақшылық болды. 
Бұл құбылыстың Жер бетінде болуының тарихи заңдылығы бар, бірақ біздің уақытта адам 
қызметінің әсеріненклиматтыңөзгеруіне байланысты, соңғы 20 жылда жиілеп кетті. 
Планетаның жылып ккетуінен найзағай жиі ойнайтын болды. Табиғат барлық жерде 
бізге,өзіне,қылмыстық қысастық,іс-әрекет жасалып жатқанын көрсетіп жатыр. Жыл сайын 
жасанды бөгеттердің кесірінен жағалауды су 
шаю жиілеп, халыққа одан қорғану қиын боп 
кетті. Салынғандардың барлығын су шайып 
кетеді. Адам шығынын айтпағанда, жүздеген 
миллиард доллар көлемінде орасан зор 
шығын әкеледі. Бұрын 100 жылда бір рет 
болатынтабиғаттағыбұл сұрапыл әрекет, 
қазір 30-50 жылда және одан да жиірек 
қайталанады.

Соңғы жылдары Жерде не болып 
жатқанынан көбірек хабардар ететін басқа 
да жаңалық бар, Норвегия аумағы көп 
мұздыжоғалтты және осыған байланысты 
Атлантиканың солтүстік жағына ағатын 
жылы Гольфстримағымытоқтап қалады деп 
күтіледі, ол Еуропалық елдері өмірінде стратегиялық рөл атқарады. Бұл 10 000 километр 
жерге жайылатын: Флорида дейін жағалауынан Шпицберген, тіпті Жаңа Жержағалауына 
дерлік жетіп, әрине, желдің көмегімен Скандинавия түбегінің жағалауын жуады. Гольфстрим-
циркуляцияпринципі бойынша әрекет етеді: жоғарғы қабаттарында солтүстікке жылы су 
ағады; ендіктерде салқындап, олар тереңге түседі, жылу іздеп  кері тропикалық ендікке 
кетеді. Миллиондаған жыл осы«мұхит конвейері» принципі бойынша Гольфстрим ағысының 
қуатты жылу жүйесі Атлант жағалауындажұмсақ және салыстырмалы жылы климат орна-
татын. Соның әсерінен, қазірдің өзінде Еуропа аумағында климаттың жылынуының 
жаһандық маңызы анық бар, мұхиттың алуантүрлілігін айтпағанның өзінде, жағалаудағы 
Еуропа елдері халқының өмірінде маңызды рөл атқаратын балық ресурстары мен теңіз 
өнімдері байлығы арқылы сол елдердің экономикасын айқындайды. Ғалымдардың пікірі 
бойынша, Гольфстрим ағымының баяулауы жаһандық жылынудан туындап отыр: екі 
полюстердің «бас кимдері» қарқындыеріп жатыр, осыған байланысты мұхиттың суы бірте-
бірте тұщыланып жатыр және салқындады – жылы және суық су массасының теңгерімі 
бұзылады. Қалыптасып отырған ахуал Еуропа мен АҚШ-та ауа райының едәуір суықтауына 
әкеп соғады. Егер бұл процесс жалғаса берсе, сондай-ақ, Гольфстримнің әсері тез және 
20%- ға азаяды, ал 12 жыл ішінде оның қуатыүш есе төмендейді, тиісінше, жылдамдығы, 
жел бағытыЖерде 25 км/сағ. өсетіндігі жағдайдыодан әрі қиындатады.Демек, жойқын 

Сіз білеСіз бе:
Жануарлар мен өсімдіктердің жап-
пай жойылуы 252 млн жыл бұрын 
болған – 95 пайызы қырылып 
қалған.  Мысалы, Пермь қаласы 
ендігінде температура 30 граду-
стан асқанда барлық үрдістердің 
қозғалысынан кальции жоғалған: 
осының нәтижесінде  бос қалған 
көмірқышқыл газы көп болып 
кетіп, барлық тірі организмнің 
қырылуына әкеп соққан.
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дауыл мен торнадолардың саны өседі. Жаһандық экологиялық апат адамзатқа үлкен залал 
әкеледі және тағы үлкен жайсыздықтар болуы мүмкін.

Эль-Ниньо заңы бойыншакөп жауын-шашынның әсерінен болатын су тасқындарын 
Англиядағы Темза өзені жағалауында салынған бөгеттер әрең ұстайды. Сондықтан,кезекті 
қалың нөсер мен жауын шашын кезінде бөгетті бұзып шығатынсу тасқынының кесірінен 
қайғылы оқиғалар болады деп гидрологтар қатты алаңдайды.

Оңтүстік-Шығыс Азия да тыс қалмайды. Қытайдағы құдіретті Хуанхэ өзенібірнеше 
жыл бұрын қуатынжоғалтты да, тартылып қалды, бірақ содан кейін кенеттен қорқынышты 
су тасқыны болды. Толқындар жағалауға алапат күшпен соғылды, 15-тонналықбарлық 
бекіткіш блоктар мен буындаршайылып кетті. Субтропикалық және тропикалық климат 
жағдайында, мұндай апат – су тасқынынан кейін қазірдің өзінде ережеге сай«қайғы жалғыз 
келмейді». Одан кейін індет...

Дауыл, су тасқыны жайлы бұқаралық ақпарат құралдарындажиі еститін болдық, бірақ 
табиғатауыл шаруашылығының тап кіндік 
тұсынан ұратын соққысын – құрғақшылықты 
ұмытқан жоқ. Осындай апатқа әдеттегідей, 
Қара континент – Африка көбірек 
ұшырағыш. Қорқынышты құрғақшылық, су 
тасқыны, соңғы жылдары дәл оның 
орталығында болып жатыр. Жаңбыр 4 жыл 
бойы жаумады. Нәтижесінде миллиондаған 
адам аштықтан қырылды. Өсімдіктер 
қурады, жануарлар туралы айтпаса да бола-

ды, олар «біздің кіші інілеріміз».
Тақырыптан ауытқып, аталған континенттегі өмірге,құбылыстардың шағын 

бөлігінетоқталсақ. Адамзаттыңшексіз сараңдығы және ашкөздігі олардың – «бизнесінен» 
байқалады. Африканың экваторлық бөлігінде, атап айтқанда, тек Конгода, жунглиерекше 
қарқынмен жойылды. Жыл сайын планетада әртүрлі себептермен 7 000 000 өрт шығады. 
Әрине, бұл тек өрттен жер бетінде көптеген өсімдіктер менэкологиялық байланыстағы ор-
мандар мен саванналар жанып, салдарынан – бай жануарлар әлемі жойылуда. Осы елдің 
үкіметінің шарасыздығынан Конго аумағында осы жердіңтарихындабұрын-соңды болмаған 
қайғылы шарықтау шегіне жетті: 4 000 000 сиырды сойғанда алынатын ет көлеміндей онда 
жыл сайын жабайы жануарлардың етіөндіріледі. Оны – өзінің халқығана емес, басқа да 
елдер тұтынады. Негізгі тұтынушысы –  Франция.

Батыстағы озық ел француздарда«ауқымды үлес»культі сақталыпты: «біздің ата-ба-
баларымыз жеді, біз де жейміз...». Францияға бөкен, пілдердіңеті емес, сиыр етінен 6 есе 
қымбат тұратын адамтектес маймылдар – шимпанзелердің еттері әкелінеді. Сиыр еті мен 
шошқа етін француздарда кедейлер жейтін деп саналады. Қазіргі заманғы мемлекеттік 
қайраткерлердің жауапсыздығынан  Орталық Африка таяудағы онжылдықта Орталық 
Азия сияқты тоналып бітеді. Бізде көптеген ірі жануарлар, әсіресе, тұяқтылар, сансыз та-
бындар болып далада жазықта, тауда кезіп жүр, олардың барлығы дерлік Қызыл кітапқа 
енгізілген. Біздегі жалғыз, әзірге кең-байтақ Ғаламдағы жалғыз, ерекше, ертегідей сұлужер 
аямай тоналды және адам тарапынан зорлық-зомбылық көрді. Және ол барлық жерде,оның 
әр түрлі бөліктерінде болып жатыр.

Сіз білеСіз бе:
Соңғы 150 жылда Африка 
континентінде жануарлардың саны 
90 %-ға дейін қысқарған, біздің 
облыстың аумағында да жану-
арлар санының азаюы одан кем 
болған жоқ.
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Жер шарындағы жаһандық дағдарыстек қана табиғи катаклизмдердің кесірінен емес, 
ең алдымен, адамзаттың өз қолымен жасалды. Мысалы: осыдан 100 жыл бұрын жер ша-
рында 100000-нан астам жолбарысболды, 3-ші мыңжылдықтың басында 5 000ғана қалды. 
Әңгіме ең епті, ең қаһарлыжыртқыш туралы. 
Гималай, Непал тауларындағы ағаштарды 
санағанда адамдардан да аз қалған. 
Айтпақшы – «Ақ кит» кітаптарының авто-
ры, танымал американдық жазушы Ж. 
Мелвилді еске түсірсек. XVIII ғасырдың 
соңында–ХІХ ғасырдың басында теңізде 
кит аулайтын кемемен жүзіп, ол былай деп 
жазған: «киттердің, кашалоттардың орасан 
зор үйірін жоятын күштер жоқ. Бізде одан 
не бар қазіргі уақытта? Соңғы 50-60 жылда 
80-нен астам барлық дерлік ірі түрлері 
тұтасымен қырылып кетуге шақ қалды – 
тек қана адамныңкінәсінен».

Бүгіндемографиялық жағдайпланетаның барлық табиғи ресурстарының жай-күйін 
анықтайды деп ешкімді сендіру қажет емес. Ол, дәл осы адамзат, «Адам және 
Табиғатта»болып жатқандардың басты себепшісі. Алайда: «сіз неменеге аңдарға алаңдайсыз, 
адамды Қызыл кітапқа енгізу керек. Адамды құтқару керек» дегенді жиі естуге болады. 

Қоғамның араны ашылуына байланысты мынаныкелтірсек. Ағашқа деген қажеттілік 
соңғы 30 жыл ішіндеәлемде 2 есеге өсті, ал, қағазға – 3 есе. Онсыздабіздің жердің 
әлемдік қорларыбұрын-соңды болмаған қарқынмен тоналды. Жүздеген миллион жыл 
бұрын жаратылғандар асқан жылдамдықпен жоғалып жатыр. Және жолбарыстан басқа 
мұхиттардағы киттердің саны, саванналарда пілдер, мүйізтұмсықтардың саны апатты 
жағдайға азайды. Тау горилласы мекендейтін 
таулы джунгли (Руанда – Африка), ауа 
қатты сиреген және әрбір адам оттегі 
жетіспеушілігіне шыдамайтын 3 км биіктікте 
300-ге жуық жұбы қалған болды. 
Ұрыаңшылар ақша үшін гориллалардыөлтірді. 

Планетада жүздеген құстар, бауыры-
мен жорғалаушылар мен мың түрлі өсімдік 
жоғалды. Тағы бір мысал: Aмазонка өзені 
сағасында экваторлық ылғалды орман – 
сельва мезгіл-мезгіл су астында қалып, батпақты және жунглилі адам өтеалмас километрге 
созылып, 7 000 шаршы шақырымды алады, онда балықтың 2 000-нан астам түрлері 
мекендейді, балықты тарататыннегізгі орын болып табылады, Оңтүстік Америкада ғана 
емес, бірақ бүкіл Жер бетінде жабайы аумағы мен патшалық алуан түрлі өмірі жағынан оған 
тең келері жоқ. Міне, осы әртүрлі өсімдік және жануарлар дүниесін қорғау аумағыонда бір 
ай болған ағылшын натуралисінің соңғы мәліметтері бойынша, мүлдем тіршіліксіз қалған. 
Тіпті сену қиын, бірақ факт, ол факт. Себебі? Барлық қару-жарақпен қаруланған және 
қазіргі заманғы аулау құрал-саймандары бар көптеген тайпалардың сол жануарлар ортасын 

Сіз білеСіз бе:
Кашалот мұхиттың терең түбіне 
қарай 10 км тереңдікке дейін сүңги 
алады, оның орнында адам болса 
өкпесі жыртылып, қабырғалары 
омыртқаларынан сөгіліп ке-
тер еді, ал ақ бас кит 9-12 км 
дейін көтеріледі де осы биіктікте 
ауадағы «көпіршіктер» есебінен – 

өрлеме тасқын қалыптастырады.

Сіз білеСіз бе:
Біздің заманымызда тіршілік ететін 
жәндіктердің  саны 2/3 бөлігі ке-
неттен азайып кетті. Егер бұл 
жәндіктер жер бетінен  жоғалып 
кетсе, ғаламдық апат сонда баста-
лады – әлемді аштық жайлайды.
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қырып-жоюы күшейді. Олар тек моторлы қайықпен жүреді, ең бастысы –осы жануарлар-
ды сатып, пайдаға батуға болатынын түсінді. Сол жерде бағалы тұқымды ағаштар шабы-
лады, онымен тек шетелдік бизнесмендер емес, доллардың дәмін сезінген жергілікті билек 
те айналысады. Нәтижесінде прогрестің даму қарқыныәр жыл түгілі, әр күн сайын 
ондағантіпті, жүздеген түрлері жануарлар мен өсімдіктерді құрбандыққа шалады.Адамның 
қызметіне байланысты елеулі өзгерістер қазірдің өзінде планетаның54% қамтыды. Тіпті 
қалған 46%- ғаадамдар қызметіне байланысты әлемдегі атмосфераның әсері тиді. Шама-
сы, бұл бағытта дамып келе жатқан қалыптасқан тәртіптітоқтату қазірдің өзінде мүмкін 
емес. Адамдардың өздерін балаларымен қоса алғанда «ашық аулау» басталғанда әлдеқандай 
жануарды қалай қорғауға болады?.

Телерналардағығылыми хабарлар шеңберінде бізге алдағы уақытта мүлдем мәз емес 
жағдайды болжайды: тек соңғы онжылдықта Оңтүстік Америкада, Перудеболған табиғи 
апаттардың салдарын көрсетті, онда өте жиі құбылысқа айналған апаттардан кейін мыңдаған 
адамдарды үйінділер астынан құтқаруға тура келді. Және бұл сұмдық суреттер көрсете 
отырып, диктор: «Перудің бүгінгі күні –планетаның ертеңі болады» деді. Мұхит деңгейінің 
көтерілуіне байланысты, бірінші кезекте, жағалаудағы елді топан су басады, адамдар қашуға 
мәжбүр болады, материктердіңтүкпірінеқоныстанады, ол жерде әр түрлі этносаралық 
негіздегі қақтығыс болады, терроризм дамиды...

Тас болып қатқан тауларда да апат 
болады:климаттың жылынуынан, жиі 
жаңбырданкүрт ысып, мұздақтардың еруі 
салдарынан пайда болатын тізбекті реакция 
ретінде сел, көшкіндер болады; селмен бірге 
еріген миллиондаған тонна су таудан төмен 
халық шоғырланған жазыққа қарай сарқырып 
аққанда, жолындағының барлығын шайып 
кетеді. Жағалаудағы және әсіресе аралдық 
елдердің тұрақты жай-күйінде маңызды рөл 

атқаратын кораллдың жойылуыменмұхиттардағы су жылыды, сондай-ақ боран, дауыл, 
құрғақшылық, су тасқындары, өрттержиіледі. Жаңа Орлеандағы жақында болған Тынық 
мұхит түбіндегі суды алып, лақ еткізген алып цунамиды еске түсіру де жеткілікті. Міне, 
бұлік көтерген планетада бізге ғаламдық апат төнбейтін жер бетінде орын жоқ. Сондай-ақ, 
тіпті жүз жылда бір ретөте сирек болатын ендіктердеборан мен қатты аяз қыса бастады. 
Бірінен кейін бірі қала және олармен байланысты жерлерді қиратып барады. Баяғыдай 
сақталған орындар жер шарында қалмайды, сондай-ақ,ауа-райының күрт ауытқуы 
болжанады, одан жақсы нәрсе күтілмейді. Бұл жер шарының мұз полюстеріне  қазірдің 
өзінде әсер еткен жылынуды ғалымдаресептеп біліп отыр. Жылыну апаты жер шарындағы 
ауа райын қуатты тұрақтандырғыш Антарктиданы сындырды: қалыңдығы бойыншакило-
метр болатын мұз сауыттан еріген су мұхитқа ағып, қала тәрізді алып мұз кесектері – айс-
бергтер бөлініп жатыр.

Антарктидағы белсендіжанартау мұздықтарға от лаваларын шашып, жалпы алаңы 4 
мың шаршы километр мұздыңЛарсен «А» және Ларсен «Б» болып  бөлінуінтездетті – 
мұхит деңгейін 2,5 см-ге көтерді. Егер бұл Ронне мұздығында болса, онда әлемдік мұхит 
деңгейі 5-6 метр жоғарылайды. Сонда Голландия, Бангладешпен мәңгі қоштасамыз, Санкт-

Сіз білеСіз бе:
Жер бетінегі ең белсенді жанартау 
– Этна. Соңғы 500 жылда ол 700 
рет атылған, ал  ғаламшардағы 
ең қорқынышты орын – Дарвин 
қаласы (Австралия), онда бір жыл 
ішінде мыңдаған найзағай түсе.
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Петербургсу астында қалады. Енді міне, жылыну процесінде, жаз – қысқа және салқын, 
ал қыста – ауаның температурасы 80 градус төмендеп кететінконтинентте жүреді, Солтүстік 
полюстегімұздар да еріп, көз жасын төгеді, мұнда қазірдің өзінде қалыңдығы 15 см 
азайғандығы анықталды. Және егер алдағы апаттарды күтіп қорқатын болсақ, онда соңына 
дейін: Арктика мен Антарктиканың қар құрсауы жаһандық жылынудан соң еріп кетсе, 
ондай бұрын жерде болған – мұхиттарда су деңгейі 50-ден астам метрартады. Бұған сену 
қиын, бірақ табиғатта бәрі де мүмкін.

Бұл күңгірт болжамдар емес, байбаламшылдың қорқынышыты қиялы да емес, бұл 
әртүрлі елдердегі ғалымдардыңбақылаулары мен болжамдары. Түтінсіз от шықпайды. Бұл 
туралыәлемдік телеарналардағылыми бағдарламалар мен мерзімді басылымдарда 
«қызықты» ақпаратты айқын және тартымды етіп береді.

Егер, мысалы, біздің Шығыс Қазақстанда  жаһандық процесс антропогендік 
үдерістердіңәсері көп күттірген жоқ. Соңғы жылдары Ертіс маңындағы орманды 
жолақтардан бастап алтай тайгасында, далалық өлкедегі біздің ормандар қорқынышты 
дағдарыстыөткерді. Жыл сайынғы ауқымды өрттер әдеттегі құбылыс болып кетті. Мыса-
лы, Алакөл қазандығында, жанатын ештеңе жоқ дейтін сортаң, тұзды жерлерде, 2004 
жылы ондаған километр онсыз да жалаңаш еш өсімдігі жоқ дерлік жер жанып кетті. Және 
бұл әсер етті: боран бірінші соққанда Мақаншы ауылының аспанын қалың бұлт тұтас жап-
ты. Айналанысортаң жерлерден көтерілген «ақ тозаң»басты. Тұрғындардың бірі: «... міне, 
ақырзаманкелді депойладық, бұрын мұндай болған жоқ», – дейді.

Бірде Киевте халықаралық конференция кезіндетегі бойынша индеецамерикандық 
биология ғылымдарының докторымен әңгімелесудің сәті түсті. Оның миссиясы – Солтүстік 
Америкадағы шалғай елді мекендердеболып, өрттіңтүбегейлі зияны туралы халыққа 
түсіндіру екен. Өзінің беделін пайдаланып ғалым қоршаған ортаны сақтау үшінүлкен іс 
тындырып жүр.

Және, әрине, бұл тек БАҚ үшін маңызды емес. Тек инспекторлар ғана емес, оушылар 
мен ұстаздар, сондай-ақ, біздің флора және фаунаға тигізетін өрттің зияны туралы жете 
түсіндіруге қабілетті ғалымдар насихаттауы тиіс. Бұл үшін әрбір өңірде арнайы құралдар 
бөлініп, тұрақты қызметқұруқажет.

Абайдың туған жеріне барар жолда,аудан орталығы Қарауыл жақта, көкжиекте  
өртенген даланы көресің. Және барлық жерде отырғызылған 30 жылдық ағаштаржанып 
жатыр.Бұл біздің бұталы даладазаңды құбылысқа айналды: қай бағытқа біз бармайық 
қоршаған ортаға деген қарақшылық қарым-қатынасты көреміз. Шөп гүлдеп, бұталарға 
құстар ұя салып, аңдар ін қазған кезде Қазақстанның оңтүстігіндедала жанып жатыр, Це-
линоград облысындағы Нұра өзені сағасында да солай. Ондаған шаршы километр өртенген 
аумақтардан олар не азық таба алады? Бір жақсысы, бұл даланы кесіп өтетін көптеген 
жолдар өрттің таралуына шектеу болады. Күзден бастап қар астына жалаңаш дала кеткен 
соң, қыста сол жайылымдарда малды қалай бағасың, түсініксіз. Өрттің кесірінен көптеген 
сирек кездесетін және әдемі гүлдейтін өсімдіктер, жәндіктер жоғалады.

Міне, «өзіміз отырған бұтақты шаптық»деп айтуға болады.Табиғаттытиімді пайдалану 
сұрағы әлі де бізде ортағасырлық әдіспен шешіледі. Халықтың экологиялық мәдениетін 
арттырғанға қарамастан – әртүрлі экологиялық проблемаларды шешуге мемлекет үлкен со-
маны бөледі деп көп нәрсе жазылады, – бірақ бір факторлардың теріс тәртібін жойған 
сайын, үйілген қардай көбейіп барады. Көріп отырғанымыздай, ғылыми мақалаларда, ха-
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барларда «қоршаған ортаны сақтау» қажеттілігі, Қызыл кітап «кейіпкерлері» жайлы қақсап 
айта беру – мәселені өзгертпейді. Әлі де елді мекендердің айналасын өрт жалмап жатыр. 
Егер, мысал үшін, шабылған ағаш үшін айыппұл салынса да, онда жүздеген гектар өртенген 
дала немесе ағаштар үшін, кесілген орманның қорғау жолақтары үшін қолданған іс-
әрекеттерді көрмейміз. Орман шаруашылықтары орманды қалпына келтіру үшін орасан зор 
материалдық құралдар мен күштерін жұмсайды, ал екінші жағынаноны құртушылар жаза-
ланбайды. Және бұл процесс жылдан-жылға жалғасып, күшейіп барады. Өрт жайылымдық 
жерді «жақсартумен» айналысқан шабандар ғана далада от жағу ойына келген әлдебіреудің 
кесірінен шығады. От тұтатудың соңының үлкен қайғыға ұласатынын ойлай бермейді. 
Ашық далада қар ұстап қалатын бұталар ғана жанбайтыны, отта көптеген жануарлар мен 
ертегүлдейтін өсімдіктердің жанып кететіндігі бастарына кіріп шықпайды, ал олардың ор-
нында жалаң тастар қалып, ұзақ уақыт жалтырап жатады. Өрт әр түрлі тұқымдық шөптерді 
жалмайды, кейін онымен қоректенетін әлемі жәндіктер, құстар ұяларын тастап кетіп қалады, 
ұсақ кеміргіштерөледі. «Қара дала» тамақтандырмайды,шөпқоректі жануарлар қысқы 
азықтан айрылады, артынан жыртқыш жануарлардың саны азаяды. Қорқыныштысы жан-
сыз кеңістік біздің сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлердің өз мекендерін 
тастап кетулеріне әсерін тигізеді. Өртенген жерде тек азтүрлі, өте кедей өсімдік қоғамдастығы, 
олардың арасында тамыр жүйесі тарам-тарам көпжылдық ақселеу, бетеге, қаңбақ қана 
қалады. Ғасырлар бойы қалыптасқан экожүйе бұзылады, біздің жағдайда өнім шығаруға 
қабілеті аз, көптеген-көптеген жылөткеннен кейінғана қалпына келе алады. Сондықтан, 
таудағы сайлар мен шатқалдардағы  бұталартез жоғалады, әдемі гүлденген өсімдіктер 
жоғалады, түрлі көбелектер, жорғалаушылар, құстараз болады. Осындай көрініс оңтүстік 
және орталық аудандарыдаласына тән.

Табиғаттағы осындай сорақы жағдай туралы әңгіме, Жердің байлығы, өкінішке қарай, 
тек мал басы санымен, орман кубометрімен, балық қорларымен есептелді. Және ол 
«жақсының» барлығы адам үшін, оның игілігі үшін, экономика өсіп-өркендеуі үшін жасал-
ды. Қазір жас демократиялық қоғамда біз адам жыларлық қорытндыға алып келетін 
мүшкіл халге алаңдаймыз. Ашкөздік баю, бизнес Адам миын жаулады.

Бірақ біз әлі де надандық және аңқаулықпенреспубликадағы табиғаты бай және ең 
әдемі өлке – Шығыс Қазақстан деп мақтанамыз. Кейбір мысал келтірейік: 2003 жылы 
қысқа мерзімді экспедициялардың бірі кезінде Зайсан маңы мен Зайсан қазандығы жақпен 
біз шамамен 2 000 километр жүрдік. Осы қашықтықта барлығы оннан үш-бес түрлі ұсақ 
құстар, тырнаның жұбы және 20-ға жуық дала қырандар ғана кездесті. Бірде-бір қыран, 
бір бүркіт жоқ. Аспан бос, суаттар маңы тып-тыныш. Он жыл бұрын қазандықтың солтүстік 
бөлігінде мыңдаған бозторғайлар,ондаған және жүздеген қылқұйрықты бұлдырықтар  және 
қарабауыр шілдер кездескен. Біз бұл құстардыАлакөл қазандығында кездестірмедік?! 
Осындай бұрын болған емес. Алайда 2010 жылы Зайсан қазандығындаҚызыл кітабына 
кіргізілгенқарабауыр шілдер және сирек – қылқұйрықты бұлдырықтар пайда болды. Дала 
көл жанына өткенде, баяғы мол үйректі көрмейтін болдық. Көл бос, тек олардың үстінен 
ондаған бізтұмсық шағала, оқта-текте шағала айналып ұшады. Көл қан-сөлсіз. Тек ең ірі 
бірнеше гектарда онға жуық үйрек жүрді. Соған қарамастан оларды аулау маусымы ашы-
лады. Трассаларда қорқынышты көрініс: Көкпектіден Зайсанға дейін барар жолда біз 
көптеген ондаған өлтірілген ұсақ құстарды – бозторғайларды, шымшықтарды, сұлыларды, 
сондай-ақ, көгершін, қара торғай, ителгі, құладындар, қызғыш, батпақты жапалақтарды 
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көрдік. Автокөліктердің жарық шамына көздері шағылысып, соғылып өлген құстарды таңға 
қарай жыртқыштар алып кетеді. Бірақ, келесі күні бұл 300 шақырымдық жолда көрініс 
қайталанады және кем дегенде жүздеген өліқұстарды көруге болады. Себебі, тәжірибесіз 
жас құстар өздеріне қонуға ыңғайлы асфальтқа қонады. 100 шақырымнан астам 
жылдамдықпеннебір «ауди», «джиптер» 
сияқты небір автокөліктің түрлері аяусыз 
таптап басады... Осындай көріністі Алматы 
тас жолынан байқауға болады. Бұлдала 
құстары санына күрт әсер етті – олар өте аз. 
Жалпы алғанда, шөлейттену апатытек дала 
кеңістігі мен шөлейт аудандарды да басып 
жатыр. Батыс, немесе кенді Алтайдың 
тайгалық ормандарда 13 шақырым жерде 
барлығы 30-ға жуық тайгалық және биік та-
улы құстардың жұбы кездесті, ал қыста 40 
шақырым жерде құстардың 15 түрінің отыз 
шақтысы байқалды. Самырсын бүршігі – 
сену қиын, жекелеген жылдары күзден ба-
стап қар астында көктемге дейін жатады, 
оларды жейтін ешкім жоқ. 2005 жылы 
Өскеменнен Бородулихаға және кері барып 
қайтқанда автокөлікпен 300 шақырым бойы  
тек ондаған қарға, қара торғай, бірнеше 
көгершін, құзғын және басқа да биік тау 
құстарыболмаса айналабос жатты, еңсені 
басатындайтыныштық. Игерілген орманды 
далада да – тыныштық... Электр желісі 
сымдарында – бірде бір қонақтаған құс 
жоқ, қолдан егілген орман жолақтары да 
тып-тыныш, баяғы алуан құстаржоқ болып 
кеткен. Қара және сұр қарғалар мен 
сауысқандар қалған. Таулы аудандар мен 
елді мекендердегі қара торғайдың шулы 
қоныстары ғана бар. Аспан да бос, күйкентай 
мен бүркітті сирек көресің. Тыныштықтың 
қорқынышты атмосферасы біздің ормандар-
ды жаулап алды, дала бозторғайларының да 
үні өшкен. Жиырма жыл бұрын бұл 
кеңістіктен әншіқұстардың үні тынбайтын. 
Бірінің дауысын бір жауып, таңертеңнен 
кешке дейін, көктемгі далада құс шырылы тынбайтын.

Автор ретінде,осыдан жиырма және отыз жыл бұрығы қанатты құстардың жағдайын 
қазіргі кезбен салыстыруға мүмкіндік бар. Алайда атап өту қажет, мысалы, Орталық 

Сіз білеСіз бе:
Алыстағы Үнді мұхитының 
айдаладағы Сейшел аралдарында  
су астындағы бай фаунасы  мен 
арал жануарлары бар. Архипелдің  
кейбір  аралдарындағы табиғатты, 
таюиғи фаунаны, ондағы құстар 
мен бауырымен жорғалаушыларды, 
алып тасбақаларды  сақтап қалу 
үшін тіпті темекі тартуға тиым 
салынған. Басқа да қарапайым пик-
ник өткізуге, жануарларды мазал-
мас үшін басқа іс-шаралар өткізуге 
тиым салынған.  Неліктен ? Өйткені 
аралда құстар өмір сүреді, мұндағы 
саны аз, білімі саяз тұрғындар 
оларды асқан сүйіспеншілікпен  
қорғайды. Сонымен қатар, «какос 
жаңғақтары басқа құлайтын»  осы 
аралдардың тұрғындары, өздерінің 
табиғатқа келтірген  зиянда-
рын түйсіне келе, XVII ғасырдың 
соңында-ақ аралдағы жануарлар 
мен өсімдіутерді қорғай бастаған. 
Ал, Испаниядан шыққан алғашқы 
теңіз саяхатшылары   тасбақалары 
түп-тамырымен  жойып жібере 
жаздады, бұған дейін олар дрон-
голар мен қанатсыз гагаркаларды, 
мадагаскарлық алып түйеқұстар 
мао мен кептерлердің алты түрін, 
соның ішінде 100 жыл бұрын 
Солтүстік Америкада бірнеше мың 
түрі бар үйірлерін құртып жіберген.
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Қазақстанда – мүлдем басқа көрініс: бозторғайлар онда әлі де көктемгі аспанда билік 
құрады.

Осы жылдардағыфаунаның жай-күйінің осылай қалыптасуының біржақты себебі жоқ. 
Біз айқын зиян келтіретін антропогендік факторларға сілтегенге үйреніп қалды. Алайда, 
жоғалған және азайып кеткендер тізімінде аңшылар  браконьерлерге түк қызығы жоқтар да 
көп. Қыстауға қалатын олардың санының азаюына 1999-2000 жылдардағы қыс әсер етті, 
әсіресе  2009-2010 жылдары қыста екі метрлік қар жауды, -50 градус аяз болды,бұл 
қыстап қалған фаунаға, соның ішінде біздің жергілікті құстарға зияны көп тиді. Айтпақшы, 
бұл туралы «Рудный Алтай» газетінде «Қыс бос аспан мен орман тыныштығына уәде 
береді» атты мақала басылды. Енді міне, мұның бәрі ақиқатқа айналды. Алайда, барлығын 
адам қызметі мен қысқа аудару әділетсіз:қысқы ұйқыға кететін көптеген жануарлар мен  
оңтүстікке ұшып кететін құстар. Иә, алысқа ұшып жетудің азабы, ашаршылық, 
жыртқыш,көктемде аяздың қайта айналып соғуы – бәрі жаман әсер етеді, бірақ тап  осын-
дай дәрежеде емес. Және, әдетте, көктемде аң аулау маусымы ашылады – бұл енді ХХІ 
ғасырда мүлдем қажет емес. Одан кейін құс тұмауы қаупінің алдын алу науқанына байла-
нысты, онсыз да азайып кеткен құс санына ауыр «геноцид»болып тиді.

Айналада болып жатқан жағдай тек қана жануарлар өмірін зерттеумен айналысатын 
биологтардығана толғандыратыны өкінішті. Осы фонда бізде көптеген үкіметтік емес 
ұйымдар ашылып, жұмыс істейді. Алайда, бұл бағыттағы жобалар қаржы бөлінгендігіне 
қарамастан түк жылжымады. Негізінен алуан биотүрлілікті қорғауға бағытталған нақты 
істер міндеттемейтін сауатты негіздемелер және баспа өнімін шығаруға ғана назар аударыл-
ды. Айтпақшыбіздің облыстық мемлекеттік мекемелерқоршаған ортаның сақталуына 
қатыстыжәне ең бастысы қорғалатын аумақтар құруға елеулі шаралар бойынша жұмыс жа-
сады. Әрине, бұл істі мүмкінқажет бағыттаалға жылжытуға болады деген үмітті оятады.

Ол нені білдіреді? Не болады сонда? Бұл дегеніміз табиғат – адамзаттың мыңжылдық 
құрбаны, оянды да орнынан тұрды, сөйтіп өз күші мен ашу-ызасын, мінезін көрсетіп, ту-
лады; тырнағы мен тісін ақситты – ол осылайша қорғанады... Бірақ қазіргі уақытта 
«экономикамүддесі» деп, адам деген жыртқыш жер бетінде тайран салып жүр.

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА КҮЗЕТІЛЕТІН 

АУМАҚТАРДЫ ҰйЫМДАСТЫРУ БойЫНША 

ҰСЫНЫСТАР

Қалыптасқан жағдайды ескере отырып, жабайы табиғаттағы құнды биологиялық сан 
алуандықтысақтау тұрғысынан,соңғы жылдары сирек кездесетін және жойылып бара жатқан 
түрлерді қадағалау жүргізілмеген республиканың шығысында қалыптасқан табиғи-
географиялық және тарихи жағдайларда санынесепке алу және аумақта орналастыру 
қажетдеп санаймыз. Әр түрлі мақсатты сапарлар  кезінде алдын ала бақылауларға сай 
соңғы уақытта сирек және өте сирек, тіпті, жойылып бара жатқан көптеген жануарлардың 
түрлеріҚызыл кітаптағы тізімдерге енгізілген. Бұл олардың тағыдырына ерекше 
алаңдаушылық тудыратын күрделі мәселе. Есептік іс-шаралартек кейбір аңшылық-кәсіпшілік 
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түрлерініңжағдайынқамтыды, осыған байланысты жерүсті омыртқалылар түрлерінің санына 
қатысты шынайы жағдай осы аумақта мәз емес.

Көп жылдық байқауларды негізге ала отырып:сирек немесе жойылып бара жатқан 
өсімдіктер мен жануарларды сақтап қалудың жалғыз жолы ретінде бірқатар жаңа күзетілетін 
аумақтар құрудыұсынамыз.

Мысалы, Алтайдың Қазақстандық бөлігінде сирек кездесетін немесе жойылып бара 
жатқанқұстардың саны 150 түрден асады, яғни әрбір 2-3 түр қорғауға алынуы керек; 
сүтқоректілердің жалпы құрамында облыс бойынша сирек кездесетіндер шамамен отыз 
шақты болады. Бұл дегеніміз, әрбір 3-4-ші түрі. Алдағы уақытта экологиялық туризм және 
демалыс аймақтары ретінде үлкен эстетикалық мәні бар жекелеген географиялық ландшафт 
қорғауға алынуы керек.

Біз ұсынған географиялық учаскелері биогеографиялық маңыздылығы мен 
құндылығынтолық анықтау үшін қосымша зерттелуі қажет. Мұндай аумақтарға мыналар 
жатады:

Ертіс өңірі:
Қорық Қара Ертістіңжайылмасы мен атырауында – сирек кездесетін өсімдіктер – 

қырыққұлақ – сальвиния, су жаңғағы, су лалагүлі, сары және ақ тұңғиық өсетін сулы-
батпақты алқаптаркешені; құстар – батпақты суда жүзетін құстарға, оның ішінде сұр және 
қызғылт бірқазандар, сұңқылдақ аққу, жалбағай; аңдар: жабайы мысық – сабаншы, сондай-
ақ елік, қабан.

Ертіс қорғау учаскесі (маусымдық қорықша кешенмәртебесінмүмкін) Өскемен мен 
Шүлбі су қоймасының жоғарғы суқысатын орнына тағы Жоғарғы Ертіс жайылмасыныңса
қталған,жаратылыстану-тарихи кешеніндесирек кездесетін өсімдіктермен – ақ және сары 
тұңғиық, су және су маңы құстарының аралдары жатады. 

Батыс Алтай:
Таулы Үлбі және Дөңгелек шоқы ауданындағы (Үлбі жотасының оңтүстік-батыс 

сілемі)кешенді қаумал– қара тайганың реликті формациясының элементтері және оңтүстік-
батыс шекарадағытабиғи майқарағай екпелері, олардың таралуы.

Ивановка жотасының Громатушинск шатқалы мен Аюлы соқпақ арасындағыкешенді 
қаумал, сирек кездесетін өсімдіктер самырсын ағаштар, алтын тамыры, эдельвейс, марал 
тамырыплантациялары мен жануарлар – бұланның, еліктің, ақбөкеннің, сілеусін, алтай 
тиіні, ақ және тундралық шіл, құртау, саңырау құр, батпақшы құс бартау-тайгалық 
кешендісақтау.

оңтүстік Алтай:
Зоологиялық қаумал,Нарын өзенінің су айрығы Бұқтырма су қоймасыменқоыслатын 

жерде – балықтардың уылдырық шашу орындары мен су және су маңындағы құстардың 
тіршілік ортасы.

Зайсан қазаншұңқыры:
Кешенді қаумал аумағында солтүстік Зайсан маңыныңҚара бүйрек,Шақкелмес 

шоқыларындағы жалаңаш таулары – Шақкелмес тауындағы Қиын Кіріс, Ашу тасты,Тоқты 
тауындағы ақ, немесе зайсан сексеуілдері, өсімдіктердіңксероморфты түрі,Қызыл кітаптағы 
жануарларды – жолақ қарашұбар жылан, дуадақ, тырна, ителгі, дала күйкентайы, үкі, 
қылқұйрық бұлдырық, қарабауыр шіл, сүтқоректілерден – сары ақжелкенді сақтау үшін 
құрылды.
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Маңырақ Жотасы:
Тарбағатай зоологиялық қаумалы аумағында, жотаныңбатыс шеттері, қорғалатын 

аумаққа Қызыл кітапқа енген құстар – дала қыраны, ителгі және сүтқоректілерден – 
арқалар кей жерінде кездесетінТолағай шоқысы қосылады.

Сауыр Жотасы:
Кешенді қаумалдыңпалеонтологиялық элементтері бар: Обалы өзенінің жайылма 

алқабының – оның төменгі ағысы, сондай-ақ,сол төменгі ағыста Қалқа өзеніне қосылатын 
Кендірлік өзенінің жайылмасын қоса алғанда, Кендірлік жазығына қарайтын Сайқан 
жотасының беткейлеріөзеннің таудан шығатын саңылауы алдында шырғанақ арша; құстардан 
– сақалды құр – өте сирек кездесетін түрі, қырғауыл, дала күйкентай, үкі; сүтқоректілерден 
– дала мысығы, қабан, елік, арқар қорғалады...

Алакөл ойпаты:
Зоологиялық қаумалының далалық бөліктің шекарасында Қаракөл өзенініңсағасы мен 

Мың көл шатқалындағы Сасықкөлдің айрығы бар. Қызыл кітапқа енген сұр және қызғылт 
бірқазандар, сұр және сұлу тырналар, дуадақ, джек, безгелдек, қарабауыр қасқалдақ, 
сондай-ақ,үлкен және орта кроншнеп-үйректердің ұя салатын жерлері.

Сарыарқа:
Кешенді қаумал Арқат тау тобы және Абай ауданынаіргелес далалық көлдері–фор-

масы таңқаларлық тасты мүсіндік топ, қорғалатын өсімдіктер – арша, Қызыл кітапқа 
енгізілген құстардан – үлкен шалшықшы, бүркіт, ителгі – дала және кәдімгі қорымдық 
түрі, үкі, сондай-ақ сақалды және сұр шіл, етектегі даласында – тырна және тарғақ 
(Қызыл кітап); сүтқоректілерден – арқар (Қызыл кітап), елік...

Қалба Алтай, немесе Қалба:
Кешенді қаумал, тау-орман және Сібе массивіндегі көлдер мен таулы дала бөліктері–

Резниченкоқайыңы, кәдімгі қарағай, сондай-ақ, Қызыл кітаптан – ақ және сары су лалагүлі; 
құстардан – (Қызыл кітап) – қара ләйлек, бүркіт, ителгі, тырна, сирек түрі – қаратамақты 
гагара үйрегі, сондай-ақ, құрлардыңпопуляциясы, сұр шіл және жерсіндірілген кекілік. Сүт 
қоректілерден – Қызыл кітап – арқар, сондай-ақ сілеусін, аю, қабан, бұғы, марал, елік 
және эндемиялық кіші қалбы тиіндері мекендейтін жер. Сібір ешкісі – тау теке қатай 
жерсіндірілуі мүмкін.

Ғибадатханадағы немесе Айыртаудағызоологиялық қаумал – Сартымбет көлінің жар-
тасты алабы – дуадақ, бүркіт, ителгі, дала күйкентай, үкі; сүтқоректілерден – арқар 
Қызыл кітапта. Сібір ешкісі – тау теке жерсіндірілуі мүмкін.

ҚоРЫТЫНДЫ оРНЫНА

Атаудың өзі айтып тұрғандай, кітапта Шығыс Қазақстанның жабайы табиғатының 
тек аз ғана бөлігі қамтылды. Ежелгі Зайсан мен Алакөлдің жанында сағымға оранған 
жер бедері және гүлді жамылғысы – оның жасыл аңғарлар мен алтын шөлінеою-өрнек 
болып түскен қалың кілем сияқты. Орталық Азия ойпатындаешқандай кедергіні білмей, 
географиялық қақпа арқылы суырылып шығып солтүстікке қарай ұмтылған жел Сарыарқа 
даласындағы күнге күйген таулардың сұлбасын көкжиекте айқындап сызып, ақселеулі 
даланы толқытады. 
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Сол уақыттан бұл биік шалғынды шөптері мен мүлгіген тайгасы бар алып таулы,басынан 
қар мен мұз кетпейтін құзды, жоталы өлке бұлт арасында даланы мұз басқан кезден 
бастап ұйықтап жатыр. Тау шыңының кеуде тұсында ақ бұлттар елес сияқты қалқып жүр. 
Егер шөлді далада бір тамшы тамбаса, мұнда таулар мен аспан жиі-жиі жауатын 
жаңбырдан құрғамайды. Жасыл жапырақтың алақанының суреті осы жердің келбеті 
сияқты – қарт Ертіске ұмтылған мыңдаған бұлақтар мен өзендермен тарамдалып жатыр. 
Жеті желдің өтінде аңызға айналған Марқакөл мен Рахман тау көлдерінің суларыбояу-
ларымен және барлық жерде – таңғажайып жануарлар және одан кем емес таңғажайып 
өсімдіктер планетамыздың және республикамыздың баға жетпес генофондын құрайды.

Өлке – өткеннің іздерін сақтап қалған табиғат ескерткіштеріне бай, Қиын Керіштің 
ежелгі сазы, Зайсан көлдегі Ашутас, Батыс Алтайдағы Жұмақ жазық, Қалбыдағы ре-
ликт Көктау. Барлық қорықтар менқаумалдар – Оңтүстік АлтайдағыТабиғи ұлттық 
паркінің үлкен алаңынқұрайды. Бұл аумақтар Қазақстанның шығыс шетіндегі бабадан 
қалған бірегей табиғаттысақтауға арналған.

Осы кітап беттерінен тарихтың соқпақтарымен жүргендей, өмірін саяхат пен зертте-
улерге арнаған саяхатшылардың легі өтті. Олардың аттары ғасырлар бойы халық жадын-
да қалмақ.

– Жаппай оқырманға арналған «Еуразия Жүрегі» – Шығыс Қазақстан кітабының 
авторлары, өлкеміздің табиғатына, өткені мен бүгініне қызығушылық білдіргендер үшін 
қызықты,көлемді ақпараттық материалдар ұсынды. Ол мектеп мұғалімдері мен студент-
тер үшін, табиғи ортаныэстетикалық қабылдауда және өлкетанудағы танымдық құрал 
ретінде пайдалы болмақ.

Мәтіндік материал бірқатар өңірлік туристер,натуралистер, фотоаңшылықты жақсы 
көретіндер үшін иллюстрациялармен толықтырылған, сол үшін авторлар алғыс айтады. 
Иллюстрациялар очерктердің маңыздылығы мен нақтылығын арттырады, кітап,сондай-
ақ – жақын және алыс шетелден келген қонақтар мен жерлестер үшін баға жетпес 
сыйлық болып табылады.
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ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ-ӨМІРБАЯНДЫҚ МАҒҰЛМАТТАР:
Борис Васильевич Щербаков: 
Биология ғылымдарының кандидаты, орнитолог.
КСРО және Қазақстан Республикасы Жазушылар 

одағының мүшесі.
Шығыс Қазақстан облысы әкімінің «Мәдениет пен 

өнерді дамытуға қосөан үлесі үшін» премиясының лауреаты.
Қазақстан Республикасы оқу-ағарту ісінің үздігі.
Өскемен қ. және Хошимин қ. (Вьетнам) Құрметті аза-

маты.
«Қазақстан Конституциясына 10 жыл» мерейтойлық 

төсбелгісімен марапатталған.
10 жыл көлемінде (1981-1991 жж.) – ҚР Жазушылар 

Одағының Шығыс Қазақстан облыстық әдеби бірлестігінің 
төрағасы.

Марқакөл, Батыс Алтай қорықтарының және 
Қазақстанның шығысындағы бірқатар қорықшалардың 
құрылуына тікелей бастамашы болған.

30-ға жуық көркем әдебиет, ғылыми-көркем әдебиет 
және ғылыми-танымал кітаптардың,  фотоальбомдардың ав-
торы және бірлескен авторы.

Педагогика, ботаника, фаунистика, экология, Шығыс Қазақстандағы сүтқоректілердің, 
бауырмен жорғалаушылардың және құстардың көшуі, эволюциясы және биологиясы жайын-
да 200-ге тарта ғылыми еңбектері жарияланған.

Түрлі мерзімдік басылымдар – КСРО, Ресей мен Қазақстанның газет, журнал, әдеби 
жинақтарында 200-дей еңбегі жарияланған. 

Жас натуралист ретіндегі жұмысы үшін КСРО ХШЖК 7 кіші алтын және 6 күміс 
медальмен, КСРО үлкен күміс медалімен марапатталған.

23 жыл көлемінде Шығыс Қазақстан табиғаты туралы жасөспірімдерге арналған «Берез-
ка» облыстық телевизиялық бағдарламасын жүргізді.

Сегіз жыл Индия мен Қазақстан арасындағы мәдени байланыстар Президенті қызметін 
атқарды.

Батыс Алтай қорығы аумағындағы өзендердің біріне және Қазақстанның шығысындағы 
өсімдіктердің 2 түріне Б.В. Щербаков есімі берілген.

Азамат Тасқараұлы: 

Ақын, ҚР Мемлекеттік «Дарын» жастар сыйлығының 
иегері, Халықаралық «Шабыт» шығармашыл жастар 
фестивалінің Гран-при иегері, ҚР Жазушылар одағының 
мүшесі. «Жусан Қыз» жыр жинағының авторы. Қазақстан 
тарихшылары қауымдастығының «Қазақ хандығының 550 
жылдығы» медалімен марапатталған.
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