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Орман - тіршілік нәрі
17 миллион халкы бар Қазакстанда 

130-ға жуық ұлт пен ұлыс екілдері 
тіршілік етеді, Республика халкының 43 
пайызы ауылдық жерлерде тұрады. Ел 
аумагы 2 миллнон 724 мың 900 шақы- 
рым жерді алып жатыр, әлем бойынша 
9-шы орынды алып отырмыз. Мемле- 
кеттің ауыл шаруашылық мақсаттагы 
жер аумагы -  85 миллионга, соның 23 
миллион гектары егіс алкаптар болса, 
орман аумагы небәрі 4 пайызды ғана 
кұрайды екен. Әрине біздің халкымыз- 
дың көрсеткішіне бұл пайыз да жетерлік 
десек, ертеңін ойламаған жетесіздің 
тірлігі болар еді. -  Иә, өзге не істей 
аламыз деп, қол кусырмай осындай мәсе- 
ленің артында болашаққа жол ашатын 
маңызды іс жатқанын да ұмытпаганы- 
мыз жөн.

Ашып айтар болсақ жер планетасы- 
ның гасырлар бойы барша жануарлар 
дүниесі мен адамзаг баласы үшін 
тіршіліктің негізгі көзі -  таза ауа екеш 
тагы бар. Географиялык тұргыдак 
үңілер болсақ ауа - тек өсімдіктер дүни- 
есінен бөлініп шыгатын оттегі. Бізді 
коршаган ауа кабатының 20,9 пайызы 
осы оттегіден тұрады, ол тұрақты ең 
қажетті газдың бірі. Сол оттегін боліп 
шыгаратын негізгі жасыл фабрика -  
көпжылдық агаштар.

Міне, істің мән-жайы енді түсінікті 
болайын деген шыгар, қазіргі жагдайда 
Қазақстан аумагының 3,8 пайызын ор- 
манды жер алып жатыр. «Қазақстан 
2030» стратегиясында бұл керсеткішті 
5,1 пайызга дейін жеткізу жоспарланг- 
ан. Дегенмен «пәле айтып кслмейді»,- 
дейді атам казақ. Кейбір дсректерге на- 
зар аударсақ, соңгы жылдары респуб- 
ликамыздың орман коры аумагында 
2257 орман өрті орын алган. Бұл алаң- 
датарлық жагдай. Бұган себеп 70 пай- 
ьізы отты дұрыс пайдаланбаудың салда- 
рынан болады. Ягни, сіріңкенің бір 
шырпы талынан немесе сөндірілмей 
жерге лақтырылған темекінің тұқьыы- 
нан басталган өрт алапат тілсіз жауга 
ұласып, оның соңы орасан зор шыгын 
әкеледі. Шарбақты ауданында «Ертіс 
орманы» мемлекеттік орман резерваты 
мекемесі орналасқандықтан мұндай ала- 
пат өрт туралы аудан тұргындары жақ- 
сы біледі.

Соңгы жылдары республикамызда 
2257 орман өрті орын алғанын жога- 
рыда атап өттім. Осының салдарынан 4 
миллион текше метрге жуық орманды 
алқаптың ағаштары жойылган екен. Ірі

орман ортгері Шыгыс Қазақстан, Қос- 
танай, Павлодар, Батыс Қазакстан об- 
лыстарында болды. Тагы бір атап 
өгерлігі орманга гонгсн катср өртпен 
ғана шектелмейді. Зиянкестердің зиян- 
ды әрекеттері тағы бар. Осы саламен 
шұғылданатын мамандар 50 мың гск- 
тар орман алқабында зиянкестер мен 
ағаш аурулары бар екенін аныктагаи.

Қазаксганның солтүстігіндсгі өзсн- 
дерді жагалай өскен ормандары мен 
өзендеріндегі тогайлар жеке-жеке алк- 
аптар болып есептеледі. Барлык таулы 
жерлердегі ормандардың топырак пен 
су қоргауга тигізетін эсері коп. Олар- 
дың арқасында тау боктерлерінің шымы 
қалпында сақталып, су ағысы біркелкі 
мөлшерде реттелігі отырады.

Орманньщ жойылуының соңы үлкеп 
экологнялык апапарга әкелін согады. 
Мұның салдары вте ауыр. Соидай-ак 
орманның азыи-тозуы аитропогендік 
жэне табиги факторлардап туындайды. 
Мысалы, егісгік алкаіі үшін деи Сырда- 
рияиың суын шамадан тысқары паііда- 
ландық. Әрине, егінмсн шұгылданпж да 
жөн. Дегенмен, осының салдарынан жер 
асты суларының деңгейі томендеп, бүіа- 
лы агаш осімдіктеріыің жагдайы машар- 
лап, бұл жер сексеуіл осіруге жарамсыэ 
болыгі калды. Малды жонсіз багудап 
иіолсйттегі ормап да едәуір зардап 
шекті. Далалық ормап, ең алдымеи аса 
багалы қарагайлы орман ретсіз кесудеп, 
өрт экелген шыгыннап таусылып бара- 
ды. Сондықтан республика ормандарын- 
да қалыптаскаи жологиялык иашар аху- 
ал жонс тозу гіроцсстері орман ресур- 
сгарын сакгап, үтымды найдалаііу 
жөніндс шүғыл жэпе кесімді шараларды 
қабылдауды талап егеді. Осыгап ораіі 
Орман Кодсксі кабылданганы белгіді.

Жаңадаи қабылданган Орман кодексі 
Қазакстан Ресиубликасының күкыкіык 
жэне экологиялық жаіыиан ормаиды 
қоргауға, шаруашылыкгы ұтымды 
жүріізуге ынталаидыруды белгілі шама- 
да арттырды. Ресиубликамыздың ор- 
манмсн камтылгаи алкаптарында 
382,Змиллион Қазақстан облысгары 
бойынша орман алқабының ең жогаргы 
көрсеткіші - Қызылорда (3078,6 мың 
га.), Жамбыл (2209, Імың га.), Алмагы 
(1801,8 мың га.) жэне Шыгыс Қазақ- 
стан сблыстары (1799,2 мың га.), ең 
төменгі көрсеткіші -  Атырау (15,7мың 
га.), Ақтөбе (47,5 мың га.), Батыс Казақ- 
стан (98,7мың га.) және Маңгыстау 
(122,7 мың га.) облыстарында

Соңгы алты жылдагы еліміздің орман 
шаруашылыгы, оиың ішінде агаш дай- 
ындау жэне оеыган байланысты кызмет- 
гердегі онім, орманды калиына келтіру 
іс -  шаралары және т.б корсеткіштер 
жылдан-жылга осуін токтатііак емес.

Халык шаруаіпылық маңызы бойын- 
ша Қазақстан ормандарын үш топка 
болуге болады. Бірінші топка жататын 
ормандар 18,7 миллнон гектарды алып 
жатыр. Бұларі а сгістік қоргауга арнал- 
гап, гопырак коргау, су коргауга арна- 
лган орман алкантары, калалар мен 
ондіріс орындарының айналасындагы, 
курорітық ормандар, өзендер, тас жол, 
темір жол жиегіндегі және мемлекеттік 
корықтардың ормандары жатады. Бұл 
ормандарды кесуге тыйым салынган. 
'Гек күтіп баптау, газалық және орман- 
ды калпына кслгіру кезіндегі кесулер 
гана жүргізіледі. Бірінші топқа жатаіын 
ормандарды қоргауда оларды тнімді пай- 
далану мен осірудің маңызы зор.

Қазақстан ормандарының басым 
копшілігі -  Тянь-Шаньнің таулы орман- 
дары, Ертіс маңындағы таспалы тогай, 
Казақсган катпарлы өлкесінің қарагай- 
лы-қайыңды ормандары. Солтүстік 
Қазақстанның каііыңды ормандары, то- 
гайлар мен сексеуіл ормандары.

Екінші тогіқа су коргауына алынган 
ормандар, аз орманды, орташа орман- 
ды жерлердің орыилары жатады. Бірақ 
агашты кссу молшері жылдык осімгс 
сэііксс анықталады. Қазакстанда бұл 
топка 591 мың гектар жерді алып жатк- 
ан ПІыгыс Қазакетаи облысының жер- 
лері жатады.

Үшішиі топқа орманды жерлерде ор- 
наласқан барлык ормандар кіреді. Бүл 
жерлерде ондірістік ормам дайындау 
жүмыстары жүргізіледі. Республпка- 
мызда оларга Кснді Алтайдын гаулы 
ормандары, ІІІыгыс Қазакстан облысын- 
да -  1,5 миллион гекгар жерді алып жа- 
тқан ормандар кіреді. Ссксеуілдің үлес- 
іне барлык ормандардың аумагыныц 50 
иайызы сәйкес келгенмен, олардагы 
агаш коры бар болгаиы 2,1 иакімз гана. 
Багалы қылканжапырақты ормандар 
Алтай мен Тянь-Шаньде, Ертіс маңын- 
дагы таспалы тогай мен Қазакстанның 
катпарлы өлкесінде оседі.

Агаш коры мен көлемі бойынша ІІІы- 
гыс Қазақстанның кылканжапырақты 
ормандары бірінші орында. Олар самыр- 
сын, шырша агаштарынан тұрады. 
Екінші орында шоқ карагайлы орман- 
дар, үшінші орында -  Тянь-Шань шыр-

шасынан түратын таулы орман- 
дар тұр.

Орман шаруашылыгының 
ғылыми-зерттеу инстнтутынын 
есептеулері бойынша Қазак- 
станның облыстарында болашақ 
корганыштық ормандар огырг- 
ызу кажет.

Солтүстік Қазакстан облысын- 
да ормандарды егістік жерлердің 
колемінен 1,6 пайызға жеткізу, 
Павлодарда -  4,0 пайыз, Акмо- 
лада -  3,8 иайыз, Актобеде - 3.9 
найызға жеткізу жобаланган.

Егістікті корғантын орман- Щ 
дардын көлемін солтүсгік жэнс 
батыс облыстарда 3.3 пайызга 
дейін котеру керектігі де колга 
алынуда. Соңгы жылдарла елімі- 
згс жаңа орман алкапгары косы- 
луда, осы уакытка дейінгі анык- 
тамаларда Қазакстандагы орман 
алкабы 0,1143 миллион шарпіы 
шакырымды күраса, еидігі жер- 
де гүрлі шаралар колга алынып 
елбасы жосгіарымен жалгасын 
табуда. Елім, жерім дсгсн пат- .4 
риот жастарымыздың «Жасыл 
ел мен жарқын болашакка» ұранымеи 
2004-2007 жылы күрылган «Жасыл ел» 
багдарламасы аясында біршама іс тын- 
дырылып келеді.

Шарбақты ауданың оңтүстік шыгысы 
мен оңтүстік алкаитары орманды өлке- 
ге жатады. Мунда оге сирек кездесетін 
карагай оседі. Мамандардыц айтуына 
карағанда суга гозімді, шайырлы кызыл 
қарагай әлемнің екі гана елінде осетін 
болса, соның бірі -  Шалдай орманы 
ексн. Бұдан баска му.ндай карагап Ка- 
нада жерінде бар. Осыдан жүздеген жыл 
бүрын Росеияның ұлы патшасы I Пегр 
сібірдің ну орманына назар аудармай 
ксмс жасайтын карағайды казак жсрі- 
нен алдырткан екен. Бұл біздегі осетін 
қарагайдың күрылыс материалы ретін- 
де пайдалануга сапалы екенін дэлел- 
дейді.

Ьіздегі орман деи жүдіген агашты алк- 
аптардың он пайызы, демек, I мшілпон 
гектары кезінде қолдан отыргызылган 
орман. Сыңсыган тропика бізде жок, 
эвкалипт тоғайлары да жоқ. Бары ара- 
лас ормандар, шырмаудан шыгатын бір 
гана жол -  қолдан агаш отыргызу. Ұлы 
даналарымыздың «Бір тал кессең он тал 
ек» деген қанатты сөзін жүзеге асыру. 
Осы орайда біздің бабаларымыздың мал 
багумен гана шұғылданбай орман бак-

тарын осіруге ерекше назар аударганын 
аГгга кеткен жөн. Тарихи деректерге на- 
зар аударсак, 1841 жылы Жэңгір хан 
озінің ордасының маңын көгалдандыру- 
ды колга альш, орман училищесін 
күрды. Жэис бұл іске халыкты жұмыл- 
дырылды. Қазіргі Батыс Қазакстанның 
Бокей Ордасы ауданына карасты 80 мың 
гектардан астам аумакты плып жаткан 
орманды а.ікап Жэнгір ханнан калган 
ұлы мүра. Бүдан кейін Жәңгір ханның 
үрнактары да орман бактарын осіріп, 
агаш отыргызумен шүгылданды. Ал, 
елордасы Алатаудың боктерінен Аста- 
нага кошкенде Мсмлекет басшысы Н.На- 
зарбаев еліміздің бас каласының іргесі- 
неи басгау алатын орман өсіру жүмы-. 
сын колга алды. Қазір бұл жұмыс жүйелі 
түрде жалгасын тауын келеді.

Орман - тіршілік нэрі. Егер де біз 
ормамды аялагі, агаш өсірумен шұгыл- 
данып, кесілі ен бір талдын орнына он 
тал егетін болсақ, келешек ұрпақтары- 
мыз жасыл желекке бөленген қазақ жер- 
інде өмір сүретін болады. Ендігі мақсат 
-  орманды көздің карашыгындай сақ- 
тай отырып, оның аумағын кеңейте 
бсру.

Молдір БАЙМАХАНБЕТОВА, 
Ш арбақты селосы.


