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«Алашорда ізімен» тақырыбындағы Шығыс
Қазақстан облысы бойынша өткен «Туған
елге тағзым» зерттеу-өлкетанулық
экспедициясының есебі

3 күн

Үшінші күн. Риддер қаласына саяхат.
«Алашорда ізімен» атты «Туған елге тағзым» зерттеу-өлкетанулық
экспедициясының үшінші күні де өтті. Бүгін 14 маусым күні біздің Петропавл
қаласы НЗМ-нің оқушылары мен Өскемен қаласының НЗМ-нің еріктілері
Риддер қаласына сапарға шықты. Жолда біз әрине де тамаша табиғатты тыс
қалдырған жоқпыз. Биік шыңды таулар, әсем ағаштар, өсімдіктер көздің
жауын алады.
Риддер қаласына келіп демалып түскі асымызды ішкенен кейін біз
Риддер қаласының көрікті жерлеріне сапарымызды бастадық. Біріншіден, біз
Риддер қаласының Алтай ботаникалық саябағына аттандық. Осы жерге
жеткеннен кейін бізді 2 топшаға бөлді. Міне, осы жерден біздің кішкентай
саяхатымыз басталған еді.

Алдымен біздің гидіміз, Ольга Александровна бізге осы саябақтың
қысқаша тарихын айтып берді, яғни осы бақ 1935 жылдың желтоқcанынан өз
жұмысын атқара бастаған. Бүгінгі күні ботаникалық бақ 154 гектарға созылып
жатыр. Осы саябақтың негізі қалаушысы, бастамашысы Петр Александрович
Ермаков болып саналады, онымен бірге академик Борис Алексеевич Келлер де
болды. Осы саябақ 83 жыл бойы қызмет етіп, Қазақстандағы ескі саябақтардың
қатарына кіреді.

Жалпы бұл саябақ бес бөлімнен тұрады :
1. Гүл өсіру шаруашылығы

2.
3.
4.
5.

Табиғы флора
Жеміс өсірушілік
Дендрария
Репродукциялық өсімдік өсірушілік.

Репродукциялық жануар өсірушілік.
Бұл бөлім өсімдіктерді өсіру, көбейтуді жүзеге асырумен айналысады.
Ол мемлекеттік-республикалық мекеме болғандықтан шаруашылықпен
айналыса алады.
Табиғи флора
Осы бөлім көбінесе Қазақстандық Алтайдағы флорамен айналысады.
Бұл бөлімнің мақсаты-репродукция, яғни басқа да жерлерден біздің климатқа
сай өсімдіктерді әкеліп, көбейтіп, басқа да саябақтарға тегін тарату. Осы Алтай
саябағына басқа да елдердің өсімдіктері әкелінеледі. Мысалы, АҚШ,
Жапония, Ресей және т.б. Осы импортталған өсімдіктер Алтай жерлеріне
үйреніп көбейеді. Кленді алайық. Оның отаны Ресейдегі Санк-Петербург
қаласы болып табылады. Клен ол жерде қыста өсе алмаған, ал Қазақстанда
барлық жағдайға үйреніп қалған.

Қазір саябақта әр түрлі өсімдіктердің түрлері кездеседі. Олар:
мажевельниктің 4 түрі, пиенның 327 түрі, карагана, башмачкидың 3 түрі.
Сонымен қатар көптеген дәрілік өсімдіктердің түрлері бар. Солардың бірі,
ерекше өсімдік-марияник–өте сирек кездесетін өсімдік және Қазақстан
Республикасының Қызыл кітабына енген. Марияник-өсімдіктің ерекше түрі,
себебі оба ауруының алдын алады.
Дендрария
Осы бөлімде өсімдіктердің ағашты-бұталы түрлері өседі. Алатын аумағы
12 гектар. Дендрарияда 620 продуцентер. Мысалы, Сібірлік шырша, көк
шыршалар. Олардың максималды биіктігі 30 метрге дейін жетеді. Сонымен
қатар, аққайындардың алуан түрлері, Сібірліқ айқарағай, жасмин және т.б.
өсімдіктердің түрлері кездеседі.

Ботаникалық саябақтан кейін біз Риддер қаласының тарихи–өлкетану
мұражайына бардық. Ол 1912 жылдан бастап жұмыс атқарады. Ең алғашында
бұл мұражай ғимараттың кішкентай бір бөлігін ғана алып, шамамен 400
экспонантқа ие болған, бірақ жылдан жылға дамып, қазіргі уақытта 31 мыңнан
астам эк спонанттары бар.

Жалпы осы мұражайда, әсіресе, Риддер қаласының табиғаты туралы
айтылды. Нақтырақ айтсақ, осы қаладағы жануарлар мен табиғат зоналарының
климаты туралы ақпарат алдық. Риддерде 114 сүтқөректі, құстардың 400, 2000
өсімдіктердің түрі және де 15000 жәндіктер кездеседі. Осы қаланың 58600
тұрғыны бар. Экскурсия жүргізуші жалпы Риддер қаласының тарихын,
бұрынғы және қазіргі кездегі халықтың өмір салтын, экономикалық дамуы
туралы айтып кетті.

Қортындылай келе, бүгінгі күн өте тамаша әрі әсерлі өтті. Бүгін біз тарихи
– өлкетану мұражайына барып, Риддер қаласынның тарихымен толық
танысып білімімізді тереңдеттік. Сонымен қатар ботаникалық саябақта
көптеген өсімдіктердің түрлерімен таныстық. Бізге ұнағаны ол Риддер
қаласының естен кетпес табиғаты болып табылады, себебі бүгінгі күні бұндай
табиғи, әсем аймақтар сирек кездеседі. Бұндай сәтті көзден таса өткізбеу үшін
біз әр сәтті тиянақты көріп, тындап таң қалып жүрдік. Бұл табиғатты әр бір
адам көруі тиіс, себебі Қазақстанда тұратын әр адам өзінің аймағын ғана емес,
сонымен қатар барлық Қазақстанның сұлу табиғатын, тарихын, мәдениетін
және географиясын білуі тиіс.
Бүгінгі күнгі рефлексиялар.
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