
1 сәуір - Халықаралық құстар мерекесі 
Бекжанова А. А., Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығының қызметкері, 

Оңтүстік Қазақстан облысы, Тулкібас ауданы 

Құстар – табиғат үні, өмір сәні. Халқымыз олардың қадірін ежелден 

бағалап, қастерлеген. Мысалға: аққу мен үкінің қауырсындарын киелі санап, 

оны баланың бесігіне, бас киіміне таққан. Сонымен қатар бақыт, табыс 

әкеледі деп ақындар, әншілер бас киімдерін, домбыраларын үкілеген. Ер 

жігіттерді сұңқар мен бүркітке теңеген, осы құстардай мықты әрі сұлу 

болсын деп, әншісін – бұлбұлға, сұлуын – аққу құсқа теңестірген. 

Дүние жүзінде құстың жалпы 9600 түрі бар. Оның 481 түрі Қазақстанда 

мекендесе, 267 түрі Ақсу-Жабағылы қорығында кездеседі. 1906 жылы алғаш 

рет құстарды қорғау жөніндегі Халықаралық конвенцияға қол қойылды, сол 

жылдан бері 1 сәуір – Халықаралық Құстар мерекесі болып бекітілді. Бұл 

мерекенің негізгі қағидалары – құстың барлық түріне қамқорлық жасау, 

жойылып кету қаупі бар құс түрлерін сақтап қалу, кейбір түрлерін аулауға 

тыйым салу, жұмыртқа салу және жылы жаққа ұшу кезеңінде оларға жақсы 

жағдай жасау болып табылады. Осы атаулы күнге орай барлық жерде 

құстарды қорғауға арналған ашық сабақтар, үгіт-насихаттар, іс-шаралар 

өткізіледі. 

Биылғы бұл мерекені Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы, 

Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы, Сырдария-Түркістан 

мемлекеттік өңірлік табиғи саябағы, Түлкібас аудандының жас туристер 

станциясы, Облыстық экологиялық орталық, Шымкент мемлекеттік 

зоологиялық саябағы бірігіп, оқушыларды құстарға және қоршаған ортаға 

қамқор бола білуге тәрбиелеу, экологиялық білімдерінің түпкілікті 

қалыптасуына жағдай жасау мақсатында, 2014 жылдың жыл құсы «Ақбас 

үйрек» жылы деп танылуына байланысты, Халықаралық құстар күні 

мерекесіне орай «Құстар-біздің досымыз» атты іс-шараны Шымкент 

қаласындағы зообақта өткізді. Бұл іс-шарада оқушылар жарысқа қатысты: 

Қарлығаш, Көгершін, Аққу, Қыран, Бұлбұл, Ұлар, Сауысқан, Қара торғай деп 

өз топтарын осы құстармен атап, сайысқа қатысқандар – Сайрам, Ордабасы, 

Бәйдібек аудандары және Арыс, Шымкент қалаларының мектеп оқушылары. 

Іс-шара, құстар жайында болғандықтан, ең алдымен Аққу биі биленіп, барша 

қатысушыларға Ақбас үйрек туралы мәлімет айтылды, содан кейін әр топ бес 

оқушыдан құралып, жарысты бастады. 

Онда өз топтарын таныстыру, құстарға арналған мақалдардың 

жалғасын табу, құстың қима суреттерінен құсты құрастыру, өз өнерлерін 

көрсету және т. б. жарыс түрлері болды. Ең соңында Ақсу-Жабағылы 

қорығының қызметкерлері дайындаған Ақсу-Жабағылы қорығы, Шымкент 

зообағын мекендейтін, онда кездесетін құстар, өсімдік, жануарлар жайлы әр 

топқа бір-бір анкетадан таратылды, оған әр топ бірігіп жауап берді. Осыдан 

кейін жеңімпаз топтарға жүлделі орындар, белсенділік танытқаны үшін 

марапаттау қағаздары берілді. Оқушылар арасындағы жарыс аяқталғаннан 

кейін барлық ұйымдастырған мекемелер, мектептер өз қолдарымен жасаған 

құстарға арналған үйшіктерді зообақ ішіндегі ағаштарға, ішіне дән сеуіп, ілді. 



Соңында іс-шараға қатысқан барлық қатысушыларға зообақ ішінде тегін 

экскурсия жүргізілді. 

Құрметті оқырмандар, жыл құстары болып танылып жатқан құстар 

жойылып кету қаупі бар, саны сирек, аз кездесетін құс түрлері. Құстар 

көктемнің хабаршысы әрі біздің досымыз! Қолдағы бар алтынымыз 

құстарымыздың пайдасын ұғып, қадірін түсініп, осы байлықты бағалай 

білейік! 


