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Қыс мезгілі ерімейтін қардың жауған кезінен басталады. Қазақстан 

жерінің басым көпшілігінде қыс тұрақты қар жамылғысымен, өзендер мен 

көлдерде мұздың қатуымен, өсімдіктің өсіп-өнуінің тоқтауымен, 

жануарлардың көптеген түрлерінің ұйқыға кетуімен немесе анабиозымен 

сипатталады. Қыстың ұзақтығы климаттық және фенологиялық маусым 

ретінде төменгі географиялық ендіктерден жоғары ендіктерге қарай өсіп 

отырады. Ауа райы тұрақсыз, ауыспалы түрде құбылып тұрады. 

Облыстық балалар биологиялық орталығындағы фенология үйірмесінің 

оқушылары ұстаздарымен бірге қаңтардың жылы күндерін пайдаланып, таза 

ауада таным жорықтарын қызықты өткізуде. Қыс мезгілінде ауа райының 

өзгерістеріне байланысты таным жорығына шығу қиынға соғады. Соған 

қарамастан табиғаттың сырларын танып-білу мақсатында биологиялық 

орталықтың педагогтері таным жорықтарын қызықты өткізеді. Таным 

жорығының басты міндеті қыс кезіндегі тіршіліктің жалғасып жататынын 

көрсету, оқушылардың өй-өрісін дамытып, ізденімпаздықты тарту. Балалар 

жоспарланған жол бағытымен танысып, таным жорығына шығады. 

Ағаштардағы бүршіктердің кезектесіп, қатар, топтасып орналасуына 

қарай, ағаштың жалпы бөрісіне, реңіне қарай, анықтағыштардың көмегімен, 

сол жергілікті жердегі ағаштардың түрлік құрамын анықтауда оқушылар өз 

білімдерін толықтырады. Қыста өсімдіктер қар астында тыныштық күйде 

жатады. Өсімдіктердің қыстап шығуына қардың қалың қабаты көмектеседі. 

Қар астында жатқан өсімдіктердің тамыры, бунақденелілердің 

жұмыртқалары, жер қабаты өзгеріссіз жылуда жатады. Бірақ қыстың қатты 

суық күндеріне қарамастан өсу, даму, тыныс алу, зат алмасу сияқты 

процестер баяу жүріп жатады. 

Өсімдіктер дүниесімен қатар, жануарлар дүниесіне де фенологиялық 

бақылаулар жүргізіледі. Танымдық жорықтар кезінде жануарлардың қар 

үстіндегі іздерін анықтау – қызықты тапсырмалардың бірі. Жұмсақ қармен 

жүргенде аң тұяғымен немесе табанымен қарды ысырып, іздің бетінен түбіне 

дейін сызат қалдырғаны байқалады. Аң дұрыс жүріп отырғанда ысырма жол 

әр уақытта тереңдеу, тікелеу келеді де, сүйретпе жол жайылыңқы, таяздау 

келеді. Қар өте қалың болса, олар біріне-бірі қосылып, із шұңқырының арасы 

қосылып кетеді. Иттің ізі қасқырдың ізіне ұқсас болғанымен, өзгешелігі бар: 

иттің ізі айқын емес, көмескілеу болып түседі. Пошымы қасқырдікіндей 

сүйірлеу емес, жалпақтау, бүйір бақайларының таңбасы алдыңғы 

бақайларының өкше тұсынан жоғары асып, алдыңғы аяқ өкшесінің сыртқы 



жағы сәл ішке қарай иіліңкі, артқы аяқтың өкшесі сыртқа қарай бейімдеу. Ал, 
қоян жүгірген кезде әрдайым із тастап, бір жерде бірнеше рет қайталай 

айналып, бір ізбен екі реттен жүріп, екі қабаттап, әлден уақытта жалт беріп, 

қарғып кетіп, із желісін үзіп, адастырып жүреді. 

Міне, бірнеше жыл қатарынан жас фенологтар қыстайтын құстарға жем 

беріп, қамқор көрсетіп жүр. Алғашқы қар түсе салысымен құстарға арнап, 

оқушылар арнайы қолдан жемшашарлар жасайды. Қыс кезінде құстарға азық 

табу қиындай түседі, сондықтан оларға қамқор жасалынады. Биыл орталық 

пен аумақтағы ормандарға барлығы отыз бес жемшашар ілінді. Былтырғы 

жылғы фенобақылаулармен салыстырсақ, биыл жемшашарларда торғайларға 

қарағанда басым көпшілігі көгершіндер екені байқалды. Қыс әлі бітпей, 

жалғасып жатса да, суық күндері құстарға екі қап азық салынды. Әсіресе 

аязды күндері құстарды жемшашарларда көп кездестірдік.  

Әрбір құстың жемшашарға қонуы мен қоректенуінде ерекшеліктер бар. 

Құстардың көпшілігі шемішке, сұлы, арпа сияқты жемдерді жақсы жегені 

байқалды. Бір қызығы жемшашардың шағын болуына қарамастан, бір 

мезетте он бес көгершін топтасып қонғанын көрдік. Аязды күндермен бірге 

боранды, желді  күндер байқалып келді. Танымдық жорық кезінде бүкіл жол 

бойы әр түрлі қыстайтын құстарды кездестіріп, олардың топтасып ұшып 

жүргенін бақыладық. Торғай, тоқылдақ, көктене, суықторғай сияқты 

құстарды жиі көреміз. Дүрбінің көмегімен құс ұясының қызықты 

құрылысымен танысып, ағаштың діңіндегі тоқылдақ тұмсықтары іздерінің 

ойық түскенін анық көруге болады. 

Қыс мезгілінің маусымдық өзгерістерін бақылау, күнделікті қадағалау, 

жылдар бойы мониторинг құру оқушылардың қызығушылықтарын оятады. 

Алдыңғы жылмен салыстырғанда биыл қар жиі жауғаны байқалды. Соған 

байланысты әр түрлі биіктіктегі қардың  қалыңдығы қарөлшеуіш сызғышпен 

өлшеніп, көрсеткіштері тіркеуге алынды. Ең жоғарғы қар қалыңдығы 

шұңқыр, ойыс жерлерде 60 см дейін жеткен. Танымдық жорықтардың 

соңында оқушылар күнделікті жасалынған жұмыстарының шығармашылық 

есебін тапсырады. Барлық алынған қорытындылар фенологиялық 

дәптерлеріне жазылып отырады. Оқушылар арасында танымдық жорықтар 

жүргізу сұранысы өте көп. 


