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Макала Талас өрөөнүнүн чыгыш бөлүгүнүн ланд-
шафттарынын тууралуу өзгөчөлүгүн изилдеп, аныктоого 
арналган. 
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Статья посвящена изучению и установлению особен-
ности распространения ландшафтов восточной части 
Таласской долины. 
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The article is devoted to investigation and establishment 
of the landscape spreading peculiarities of  Easternpart of  
Talas  valley. 
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Талас өрөөнүнүн чыгыш бөлүгүнүн ландшаф-
тарынын калыптануусу, динамикасы жана азыркы 
мезгилдеги абалы, ушул аймактын географиялык 
жактан жайгашып жатуусу; жалпы эле Түндүк Тянь-
Шанга мүнөздүү болгон татаал геологиялык-текто-
никалык өрчүп-өнүгүү тарыхына; ар түрдүү жагдай-
дагы болуп өткөн денудациялык, эрозиялык жана 
аккумуляциялык процесстердин таасири астында 
пайда болгон рельефине; тиешелүү жылуулук менен 
нымдуулук режимине ылайыкташкан топурак кыр-
тышы менен өсүмдүк катмарына байланыштуу. 
Ошентип аталган региондун басымдуу аймагы Кыр-
гыз жана Талас Ала-Тоолору тутамдашкан жерде 
каледон тоо катталыштарында пайда болгон байыр-
кы катуу интрузиялык кристал тоо тектеринен туруп, 
кийинчерээк калыптанган тоо тектеринен негизинен 
кеңдик багытында жакыныраак созулган тектони-
калык жаракалар менен бөлүнөт. Мындай катуу 
кристалдуу тоо тектери жиреп чыккан аймактарда 
тоолор негизинен тик жана тигирээк жантайган тоо 
капталдарын пайда кылып, алардын көпчүлүк, 
жерлерин соңку төртүнчүлүк мезгилдин 
делювиалдуу - гравитациялык, солюфлюкциялык-
гравитациялык жана пролювиалдык борпоң 
майдаланган чөкмөлөр каптап жатат. Ал эми Талас 
суусунун башатындагы Каракол, Үч-Кошой, Түз-
Ашуу, Калба жана ж.б. суу өрөөндөрүнүн тамандары 
менен ага танапташ жаткан тоо этектери төртүнчү-
лүк мезгилдин эрозиялык жана аккумуляциялык 
чөкмөлөрү менен толтурулган. Рельефинде палеозой 
менен кембирийге чейинки тоо тектеринин куралган 

бийик тоолуу структуралуу-денудациялык, палеозой-
го чейинки жана палеозойдогу тоо тектеринен  
куралган орто бийиктиктеги структуралуу-эрозия-
лык; палеозойго чейинки жана палеозойдогу тоо 
тектеринен куралган жапыз тоолуу структуралуу-
эрозиялык типтери жана аллювиалдык-пролювиал-
дык чөкмөлөрүнөн турган тоо этектери менен аллю-
виалдык - пролювиалдык чөкмөлөр менен толту-
рулган жантайынкы түздүктүү типтери кездешет. 
Ошондой эле тектоникалык жаракаларга байланыш-
кан тик кеткен жарлуу кырлар менен тереңирээк 
чуңкурлар, эрозиялык процесстерден калыптанган 
каньондор, тар капчыгайлар, байыркы мөңгүлөрдүн 
таасири астында калыптанган төрлөр, морена дөбө-
чөлөрүн ж.б. байкоого болот. Топурак кыртышында 
тоо этектери менен өрөөңдүн ачык коңур тоо 
капталдарындагы ачык жана каралжын коңур, кара 
топурак сымал, субальпы-шалбалуу, альпы шалбалуу 
типтери бийик алкактуулук мыйзам ченемдүүлүгүнө 
жараша таралат. Өсүмдүк катмарын болсо Талас 
өрөөнүн таманында шыбактуу жана бетегелүү,  ак 
кылкандуу чий менен шыбак аралашкан талаалар; 
жапыз жана орто бийиктиктеги тоо капталдарында 
мятлик, ячемерица, овсяница, флемис, геран жана 
түркүн чөптүү шалба-талаалары  менен шалбаалар; 
аянттары кичирээк карагай менен көк карагайлуу 
токойлордун массивдери; субальпы флемис, манжет-
ка, түркүн чөптүү шалбалар, альпы бетегелүү талаа-
лары менен доңуз сырттуу шалбалар, бийик тоодогу 
аска  менен чокулардын беттеринде жер жаздык, 
дриадотүстүү сейрек өсүмдүктөрү жана суу бойлору 
менен жайылмаларында бадал, терек аралашкан 
саздуу шалбалар түзөт. Жалпысынан алганда 
жаратылыш компоненттеринин таасири астында 
пайда болгон ландшафттар Кыргызстандын Атла-
сындагы ландшафттык картада ылайык чагылды-
рылып, Талас өрөөнүнүн чыгыш бөлүгүндө алардын 
азыркы мезгилдеги таралуусу төмөндө берилет. 
Аймакта ландшафттардын таралуусу, биринчиден 
тоо капталдары, экинчиден тоолордун аралыгындагы 
чоңураак өрөөндөр, үчүнчүдөн Талас суусунун куй-
маларындагы кууш суу өрөөңдөрү боюнча бийиктик 
жана аймактык-горизонталдуу багыттарда жүрөт. 
Алсак тоо капталдарында өрчүгөн ландшафттарда 
бийиктик алкактуулук ачык жана даана байкалып, 
алар жапыз тоолу жана тоо этектеринде, орто 
бийиктиктеги жана бийик тоолуу ярустарды түзүп 
таралат.   
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Жапыз тоо беттери менен этектеринде негизи-
нен талаа ландшафтары, палеозойдун тоо тектеринен 
турган, жука катмардагы деллювий чөкмөлөрү кап-
талган катуу тилмеленген тоо капталдарындагы ачык 
коңур топурактарда дан чанак-шыбактуу кургак 
жана каралжын - коңур топурактарында ак кылкан-
бетегелүү-түркүн чөптүү талаалар өрчүгөн. Ал эми 
ушул эле ярустагы неогендин тоо тектеринен турган, 
жука катмардагы деллювий чөкмөлөрү менен кап-
талган тоо этектериндеги дөбөлөр менен кырларда 
каралжын менен ачык коңур топурактарында бетеге 
менен бетеге-шыбактуу ал эми бозомтук топуракта-
рында болсо ак кылкан-бетегелүү талаа ландшафтта-
ры  кездешет.  

Орто бийиктиктеги яруска эрозиялык-денуда-
циялык рельеф мүнөздүү болгон терең тилмеленген 
тигирээк  палеозойдун тоо тектери чыккан жана 
жука катмардагы деллювий-гравитациялык чөкмө-
лөр каптаган тоо капталдарындагы ачык коңур ске-
леттүү жана субальпы шалбалуу-талаа топуракта-
рында, шыбак-бетегелүү сейрек арчалар менен ара-
лашкан ал эми каралжын коңур топурактарында бол-
со ак кылкан, ак кылкан-бетегелүү, шыбак-дан ча-
нактуу бадал аралашкан ачык-коңур скелеттүү топу-
рактарында болсо шыбакдан чанактуу-зизифоералуу 
талаа ландшафттары өзгөргөн. 

Бийик тоолуу яруста экзарациялык жана эрозия-
денудациялык рельеф мүнөздүү болгон терең 
тилмеленген, тигирээк палеозойдун тоо тектери 
чыккан жана жука катмардагы солифлюкциялык 
жана деллювий гравитациялык чөкмөлөр каптаган 
тоо капталдарындагы альпы шалбалуу-талаа, карал-
жын-конур жана коңур топурактарында жука чым-
дуу-дан чанактуу жана ак кылкан-буудайыктуу та-
лаа; терең тилмеленген тигирээк деллювий-гравита-
циялык чөкмөлөр каптаган тоо капталдарындагы 
субальп шалбалуу, каралжын топурактарда дан 
чанактуу-түркүн чөптүү, түркүн чөп-дан чанактуу, 
жапалак арчалар менен биргелешип тараган 
шалбалуу талаа; ири жана майда таштары бар 
мореналуу байркы түздүктөр менен жантайынкы 
дөбө-кырлардагы субальпы шалбалуу-талаа топурак-
тарында дан чанактуу-түркүн чөптүү жана түркүн 
чөптүүдан - чанактуу доңуз сырты менен бирге-
лешеип тараган шалбалуу-талаа; элювий-деллю-
виалдык жана солифлюкциялык чөкмөлөр каптап 
айрым жерлерде ири жана майда таштуу морена-
луубайыркы түздүктөр менен жантайынкы дөбө-
кырлардагы чымдуу-жырым торфттуу топуракта-
рында доңуз сырттуу шалбаа; солифлюкциялык 
деллювий-гравитациялык чөкмөлөр каптап терең 
тилмеленген тоо капталдарындагы альпы шалбалуу 
топурактарында доңуз сыртты кездешкен жапыз 
альпы шалбаа жана альпы шалбалуу-талаа топурак-
тарындагы жапалак арчалары бар бетегелүү-түркүн 
чөптүү-дан чанактуу шалбалуу-талаа; элювий-
деллювиалдык, гляциалдык жана солифлюкциялык 
чөкмөлөр каптаган байыркы түздүктөр менен начар 
тилмеленген жантайынкы тоо капталдардагы 
тундралуу-торфттуу-полигоналык топурактарында 

муздак чөлдөрдүн фрагметтериндеги бар таштуу 
тундра; таштак кырдуу жана жашыраак мореналуу 
терең тилмеленген аска-таштуу тик тоо 
капталдардагы скелеттүү топурактын фрагметтери 
бар жерлерде сейрек криофилдүү өсүмдүктөрүнөн 
турган тундра; абдан тик жана жыш тилмеленген тоо 
капталдардагы ташттуу куюлмаларда өсүмдүк 
кыртышы каптабаган аска-зоолуу ландшафттары 
кездешет. 

Аккумлятивдик процесстердин натыйжасында 
пайда болуп, аллювий-пролювиалдык жана прол-
ювиалдык чөкмөлөргө толтурулган жапыз тоолордун 
ортолорундагы өрөөндөрдөгү лесс сыяктуу чөкмө 
тоо тектеринен турган майда кырдуу жана жапыз 
дөбөлүү түзөңдөрдө ачык-коңур топурактарында 
дан-чанактуу кургак талаа жана пролювиалдык 
чөкмөлөргө толтурулган эңкейиштүү шлейфттер 
менен тектир-кашаттуу түзөңдөрдөгү жана ачык-
коңур топурактарында түркүн чөптүү-бетегелүү, 
шыбактуу-бетегелүү талаа ландшафтары калып-
танган. Жогоруда аталган ландшафтардын аймак-
тарын аныктоодо авторлор тарабынан бийиктик 
жана горизонталдык багыттагы алардын таралуу 
өзгөчөлүктөрү эске алынды. 

Региондун аймагындагы салыштырмалуу куу-
шураак суу өрөөндорүнүн тамандарындагы 
ландшафттардын таралуусу, бийиктик алкак-
туулугуна көз каранды болбой, негизинен горизон-
талдуу-аймактык багыттар боюнча жүрөт. Мындай 
ландшафттар көпчүлүк учурда эрозиялык жана 
эрозиялык-аккумлятивдик процесстердин таасири 
астында калыптанган. Алар кууш суу өрөөндөрү 
боюнча ичке тилке түрүндө кездешет. Алсак таштак 
таманында таштар менен  шилендилери бар,  каптал-
дарында  жылаңач түпкү тоо тектери чыккан V- 
сымал өрөөндөрдөгү коңур топурактарында түркүн 
чөптүүдан чанактуу, шалбалуу-бадалдар менен 
биргелешип  кездешкен шыбактуу-дан чанактуу 
талаа; кууш капчыгай менен V сымал өрөөндүн 
таманындагы аллювиалдуу топурактарда чычыр-
канак-талдуу жана чычырканак-теректүү тугай, шал-
баа жана шалбалуу талаа; жапыз тектири бар 
кашаттуу өрөөндөрдөгү аллювиаль-шалбалуу менен 
аллювиалдуу топурактарда талдуу-теректүү-кайын-
дуу, чычырканак-талдуу тугай; тамандары кесек про-
лювий-аллювий чөкмөлөрү менен толтурулган, тиги-
рээк каапталдарында шиленди менен жылаңач түпкү 
тоо тектери чыккан V-сымал өрөөндөгү каралжын 
түстөгү токой менен кара-токойлуу топурактарында 
шалбаа жана бадалдар аралашкан арча, карагайлуу-
арчалуу токой менен сейрек токой; таманында ири 
жана майда таштар жана суглиналдык чөкмөлөрү бар 
тепши сымал өрөөндөрдөгү жука альпы шалбалуу 
жана шалбалуу-талаа топурактарында түркүн чөп-
түү-доңуз сырттуу жана дан чанактуу - түркүн чөп-
түү шалбаа; таманы кесек пролювиалдык-аллювиал-
дык чөкмөлөр менен толтурулуп, капталдарында ши-
ленди менен жылаңач түпкү тоо тектери чыккан кап-
чыгай жана V-сымал өрөөндөгү альпы жана субаль-
пы шалбалуу, шалбалуу-талаа топурактарында түр-
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күн чөптүү-доңуз сырттуу жана дан чанактуу- 
түркүн чөптүү шалба ландшафтары өрчүгөн. 

Талас өрөөнүн чыгыш бөлүгүндө негизинен 
жалпы эле түндүк Тянь-Шандын аймагында кездеш-
кен ландшафттардын талаа, шалбалуу талаа, субаль-
пы жана альпы шалбалуу-талаа менен шалба, тоолуу 
муздак тундра жана гляциалдык-нивалдык типтери 
таралып, ал эми жарым чөл менен чөл ландшафттар-
дын ареалдары дээрлик жокко эсе. Тескерисинче 
Талас өрөөнүнүн батыш бөлүнгүндө болсо жарым 
чөл, чөл жана кургак талаа ландшафтары салыш-
тырмалуу кеңири аймакты ээлеп жатат. Себеби  
Талас өрөөнүн батышы жана  чыгыш бөлүктөрүн 
ортосундагы жогорудагыдай типтеринин таралуу-
сундагы айырмачылык, авторлордун байкоосу боюн-
ча  анын чыгыш бөлүгүнүн деңиз денгээлинен бийик 
көтөрүнкү жаташы, аймактык башкача айтканда эң 
төмөнкү абсолюттук бийиктиги 1300м дин тегере-
гинде (Талас дарыясына Кең-Кол суусу куйган 
жерде) жана климаттык өзгөчөлүктөрүнө (жаан-
чачындын арбыныраак жаашы, абанын температура-
сынын салыштырмалуу төмөнүрөөк болуусу) жана 
аздыр-көптүр рельефинин өзгочөлүктөрүнө байла-
ныштуу болуусу мүмкүн.  

Ал эми Талас өрөөнүнүн чыгыш бөлүгүндө 
ландшафттардын ич ара таралуусундагы бирдей 
эместикти бир азыраак аймакта айырмачылыгын 
аныктоо максатында авторлор аймакта бир нече 
туурасынан кеткен ландшафттык профилдерди жүр-
гүздү. Анын натыйжада Талас дарыясынын оң 
башаты болгон Каракол, оң куймасы Чуңкур ж.б. 
сууларынын алабы жайгашкан Кыргыз Ала-Тоосу-
нун түштүк макроэкспозициясындагы тоо капталда-
ры менен аталган суу өрөөндөрүндө негизинен 
салыштырмалуу кургагыраак талаа ал эми  Каракол 
өрөөнүнүн чыгыш бийик тоолуу бөлүгүңдө гана 
нымдуу альпы – шалбаа жана шалбалуу-талаа 
ландшафтары басымдуу. Талас Ала-Тоосунун түндүк 
макроэкспозициясындагы Беш-Таш, Калба, Туз-

Ашуу ж.б. суулары агып түшкөн тоо капталдарында 
тескерисинче салыштырмалуу нымдуураак келген  
шалбаа, шалбалуу-талаа жана бадал аралашкан 
токойлуу ландшафттары басымдуу. Ушул аймактагы 
Талас өрөөнүнүн таманы менен ага жанаша жайгаш-
кан тоо этектеринен гана аянттары талаа ландшафт-
тарын азыраак кездештиребиз. Ошентип,  ландшафт-
тык профилдерди жүргүзүүнүн натыйжасында кан-
дайдыр бир деңгээлде аталган аймактагы ландшафт-
тардын типтеринин өз ара таралуусун, бири-бири 
менен болгон байланыш өзгөчөлүктөрү аныкталды. 
Башкача айтканда салыштырмалуу кургагыраак жана 
нымдуураак ландшафттардын типтерин ортосундагы 
байкалган өз ара айырмачылыктар, биринчиден 
аймактын географиялык оорун алып жайгашуусу 
менен Талас менен Кыргыз Ала-Тоосунун кеңдик 
багытында созулуп тутумдашып жатуусуна; экинчи-
ден түңдүк жана түштүк тоо капталдарынын макро-
эспозициясына байланышкан нымдуулук менен 
жылуулуктун карым-катнашына; үчүнчүдөн рельеф-
тин типтери менен формаларына, өсүмдүк-топурак 
катмарына жана алардын ар түрдүүлүгүнө байла-
ныштуу деп эсептөөгө болот. 

Аймактын ланшафттарынын типтерин типчеле-
рин жана түрлөрүнүн ортосундагы тереңирээк өз ара 
айырмачылыктарын, алардын бири-бири менен бол-
гон байланыштарын дагы билүү үчүн деталдуу 
изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн заманбап ландшафттык 
ыкмаларды колдонуу менен ишке ашырыла турган 
стационардык жана жарым стационардык көп 
жылдык илимий байкоолор талап кылынат.   
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