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Тянь-Шанды изилдɵɵгɵ кошкон салымы азыркы учурга чей-

ин окумуштууларды, жɵнɵкɵй окурмандарды кызыктырып 

келет. Тянь-Шань жайгашкан аймак XIX кылымдын орто 

ченине чейин дүйнɵ жүзүндɵгү эң белгисиз аймак боюнча 

кала берген.  XIX кылымдан баштап жаш жана тез ɵнүгүп 

келе жаткан Европа мамлекеттеринин ортосунда жер, 

ресурстарды кайра бɵлүштүрүү саясаты күчɵгɵн. Ушул 

маанайдагы саясаттын натыйжасында белгисиз же так 

маалыматтар жок, аймактарга илимий максатта деген 

шылтоо менен экспедицияларды жɵнɵтүп турушкан. Бор-

бордук Азияга Н.М. Пржевальскийге чейин дагы бир нече 

ондогон экспедициялар уюштурулуп, бирок жаратылыш 

шарттары катаал болгон бийик тоолуу, чɵлдүү аймагы 

терең изилденген эмес. Николай Михайловичтин үчүнчү 

экспедициясы Лобнор же Борбордук Азиялык деген ат ме-

нен белгилүү. Анын экспедициясы Тянь-Шань тоо система-

сынын чеги аркылуу ɵтүп, ал бул аймактын жаратылы-

шын, ресурстарын, аймакта жашаган калкын, алардын 

чарбалык иш аракеттерин изилдеп, ушуга чейин илимге 

белгисиз болгон географиялык кенен маалыматтарды кал-

тырган.  

Негизги сɵздɵр: экспедиция, уюштуруунун максаты, 

изилдɵɵ, илимге кошкон салымы, географиялык ачылыш-

тар, маршруттар. 

Вклад русского исследователя и путешественника в 

изучение Тянь-Шаня до сих пор интересует ученых, прос-

тых читателей. До середины XIX века Тянь-Шань остава-

лась одним из неизвестных регионов в мире.  Начиная с XIX 

века между молодыми, быстро развивающимися странами 

Европы началась передел земель и ресурсов. В результате 

такой политики под предлогом изучения неизвестных тер-

риторий начали организовывать научные экспедиции.  До 

экспедиций Н.М. Пржевальского в Центральную Азию посе-

щали несколько дясятков экспедиций, но не исследованны-

ми оставались высокогорные районы и пустыни этого ре-

гиона. Третья экспедиция Николай Михайловича известна 

под названием «экспедиции в Лобнор или в Центральную 

Азию. Экспедиция проходила по Тянь-Шаню.  В результате 

путешественник исследователь оставил до сих пор науке 

неизвестные данные о природе, об природных ресурсах, о 

населении и о их хозяйственную деятельность.  

Ключевые слова: экспедиция, цель организации, иссле-

дование, вклад в науку, географические открытия, марш-

руты. 

The contribution of the Russian explorer and traveler to 

the study of Tien Shan is still of interest to scholars, ordinary 

readers. Until the mid-19th century, Tien-Shan remained one of 

the unknown regions in the world. Starting from the 19th 

century, the division of lands and resources began between the 

young, rapidly developing countries of Europe. As a result of 

this policy, scientific expeditions began to be organized under 

the pretext of studying unknown territories. Prior to 

N.M.Przhevalsky's expeditions to Central Asia, several dozens 

of expeditions visited, but the highland areas and deserts of this 

region were not explored. The third expedition Nikolai 

Mikhailovich is known as the “expedition to Lobnor or to 

Central Asia. The expedition took place on Tian-Shan. As a 

result, the explorer traveler has so far left to science unknown 

data about nature, about natural resources, about the 

population and about their economic activities. 

Key words: expedition, purpose of the organization, rese-

arch, contribution to science, geographical discoveries, routes. 

Борбордук Азия, анын ичинен Тян-Шань жай-

гашкан аймак XIX кылымдын орто ченине чейин Дүй-

нɵ жүзүндɵгү эң белгисиз аймак боюнча кала берген.  

XIX ылымдан баштап, жаш жана тез ɵнүгүп келе жат-

кан Европа мамлекеттеринин ортосунда жер, ресурс-

тарды кайра бɵлүштүрүү саясаты күчɵгɵн. Ушул маа-

найдагы саясаттын натыйжасында белгисиз же так 

маалыматтар жок аймактарга илимий максатта деген 

шылтоо менен экспедицияларды жɵнɵтүп турушкан.  

Борбордук Азияга Николай Михайлович Прже-

вальскийге чейин дагы бир нече ондогон экспедиция-

лар уюштурулуп, бирок ал аймактын эң алыс, жара-

тылыш шарттары катаал болгон чɵлдүү аймагы, Ти-

бет терең изилденген эмес.  
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Николай Михайлович Пржевальскийди дайыма 

Борбордук Азия кызыктырып келген. Ошол себептен 

ал 1867-жылы Орус Географиялык коомуна кайры-

лып, Борбордук Азияга экспедиция уюштурууга жар-

дам берүүнү ɵтүнɵт. Николай Михайловичтин изил-

дɵɵ тажрыйбасынын жоктугуна байланыштуу, ага ал-

гачкы изилдɵɵнү Чыгыш Сибирден баштоону сунуш-

ташат. Уссурия крайына жасаган экспедициясынын 

негизинде чоң кɵлɵмдɵгү илимий ишин жазып, канат-

туулардын 310 т, ɵсүмдүктɵрдүн 2000 түрүн жыйып, 

ал аймактын климатына жана башка жаратылыш 

шарттарына байкоо жүргүзɵт. Пржевальскийдин бул 

ишин Орус Географиялык коому жогору баалап, кү-

мүш медал менен сыйланып, Борбордук Азияга сая-

кат уюштурууга уруксат алат. 

Николай Михайловичтин экинчи экспедициясы 

Монголия экспедициясы деген ат менен белгилүү бо-

луп, Кяхта-Урга (Улан-Батор) – Пекин (Бейпин) - 

Далай-Нор – Янцзы дарыясынын башаты аркылуу 

ɵтүп, ал кайра Борбордук Монголия аркылуу Кяхтыга 

кайтып келген. 

Николай Михайловичтин үчүнчү экспедициясы 

Лобнор же Борбордук Азиялык деген ат менен белги-

лүү. Ал 1876-1877-жылдары Зайсан посту – Гучен – 

Кулжа – Тарим дарыясы – Лоб-Нор кɵлү – Кунлунь 

ɵтүп, кайра Кулжадан Зайсан постуна кайтып келиш-

кен. Экспедиция учурунда 50005 м ашык аралыкты 

басып ɵтүшүп, географиялык зор мааниси бар мате-

риалдарды жыйышкан. 

Тянь-Шань тоо системасынын чегинде жайгаш-

кан Тарим дарыясынын алабы аркылуу анын экспеди-

циясы ɵтɵт.  Николай Михайлович ал аймакта кандай 

улуттар, уруулар жашай тургандыгын, алардын чар-

балык иш аракеттерин баяндап кеткен. Мындан тыш-

кары ал аймактын ɵсүмдүк катамары, жаныбар дүйнɵ-

сүнүн ɵзгɵчɵлүгүнɵ да анализ берип, гербарий чо-

гулткан. Тарим суусунун алабы илгээртен бери эле 

айыл чарбасында кеңири пайдаланганын атап ɵтүп, 

табигый ɵсүмдүктɵр, жаныбарлар аз кезиге турганды-

гын белилеген. Ошондой эле ал аймакта эски шаар-

лардын калдыктарынын кɵп экендигин белгилеп, ал 

шаарларды калк суунун гымынын багыты ɵзгɵргɵ-

нүнɵ байланыштуу таштап кеткендигин да белгилеп 

кетет.Себеби кумдуу чɵл аймагында дарыялар ɵз нук-

тарын тез ɵзгɵртүп турат. Мындан тышкары Тянь-

Шань тоо системасына кирген кээ бир тоо кыркалар-

дын жаратылыш шарттарына (Кунгес, Нарат, Дагат, 

Куку – сун. Жамба – Даван, Чоң Юлдус, Кичи Юл-

дус), ɵрɵɵндɵргɵ (Тарим, Или, Цанман, Юлдус), суу-

ларга да гидрологиялык гидрологиялык мүнɵздɵмɵ 

берилген.  

Экспедиция учурунда Тянь-Шандын түштүк 

капталы аркылуу ɵтүшүп   ичкери бɵлүктɵ жайгашкан 

Юлдуска караганда климаты жумшак экендигин бел-

гилеп, ɵсүмдүк, жаныбар дүйнɵсү, ал жерде жашаган 

калктын чарбачылыгына мүнɵздɵмɵ берген. Экспеди-

циянын максаты Лобнор кɵлүн, Тибетти изилдɵɵ бол-

гондуктан, алар Тарим суусунун Лобнор кɵлүнɵ тий-

гизген таасири дагы аларды кызыктырган. Тянь- 

Шань тоолорунан башталган Тарим суусуна куйган 

куймаларына да мүнɵздɵмɵ берилет. Тарим суусу 

Лобнор кɵлүнɵ жетпей Кара-Буран кɵлүнɵ куят ур-

гандыгын дадилдеген. Тарим дарыясына физикалык 

географиялык мүнɵздɵмɵ берип, анын чарбалык маа-

нисине да токтолуп кеткен.  Лобнор кɵлүн ачып, анын 

жер которуп турушунун себептерин да илимий не-

гизде да далилденген. 

Н.М.Пржевальский бешинчи экспедициясы, тɵр-

түнчү Борбор Азиялык же экинчи Тибет экспедиция-

сы деген ат мене белгилүү. Экспедиция 1883-1885-

жылдары Кяхта-Урга (Улан-Батор) – Тянь-Шань кыр-

ка тоосу - Хуанхэ дарыясынын башаты – Чыгыш Түр-

кестан – Бедел ашуусу – Каракол маршруту менен ɵт-

кɵн [2]. Экспедиция оор шарттарда ɵтүп, саякатчы-

нын ден-соолугунун начарлашына алып келген. Ал 

Какшал тоодо жайгашкан Бедел ашуусуна келип, экс-

педициянын мүчɵлɵрүнɵ ɵзүнүн терең ыраазычылы-

гын билгизип, саякат ɵз максатына жеткендигин, 

белгисиз болгон Борбордук Азиянын аймактарында 

ири географиялык ачылыш болгондугун айткан [1].   

Алтынчы, акыркы экспедициясы да Тянь-Шань 

аркылуу ɵтүп, Тибетке багытталмак. Волга, Каспий 

аркылуу, Красноводск, Самарканд, Пишпекке (Биш-

кекке) келип, экспедицияга даярдык кɵрүү үчүн 

Николай Михайлович Верныйга (Алматыга) жɵнɵп 

кетет.  Октябрдын башында Каракол шаарына келип,  

каза болот.  

Николай Михайлович Пржевальский Тянь-Шань 

аймагын изилдɵɵнү максат кылбаса дагы, ал аймак-

тын чыгыш бɵлүгүн бир нече жолу кесип ɵтүп, жара-

тылышына, калкына, айрыкча ɵсүмдүк, жаныбар дүй-

нɵсүнɵ кеңири мүнɵздɵмɵ берип кеткен.  
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