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1 Басши с Қатутау 70 1 сағат 

50 мин 

1 сағат №9 

2 Қатутау  Ақтау 15 30 мин 1 сағат №10 

3 Ақтау 700 ж ағаш  50 1 сағат 40мин №11 

4 700 ж. ағаш Басши с 21 40 мин   

Барлығы: 156 км 4 сағат 2 сағат 40 

мин 

  

 

13. Соқпақ (маршрут) сызбасы - бар. 

 

14. Шартты белгілер:   

соқпақтар (маршруттың)   

паналайтын орындар    

медициналық жәрдем бекеттері  

түнеу орындары  

байланыс бекетттері  

қонақ үйлер  

 

15. Соқпақтың (маршруттың) қысқаша сипаттамасы (сипаты). 

Алматыдан 245 км жерде Басши селосынан   ұлттық парк территориясы басталады. Мұнда 

ұлттық парктің бас кеңсесі орналасқан. Негізгі көретін объектілер: 12 адамға арналған 

«Алтынемел» қонақ үйі, парктің табиғат мұражай. Басши селосынан шығысқа қарай 70 км 

жерде әртүрлі  образдарды сомдайтын жұмбақ тау Қатутау тауы мен одан 15 км жерде 

Ақтау борлы тауын көруге болады. Қосбастау кордонында Ақтау тауынан 50 км жерде 

орналасқан 700 ж ағашты тамашалауға болады. Қайтар жол  кері бағытта  автобуспен 

Алматы қаласына беттейді.      

 

16. Соқпақ (маршрут) бойындағы және тамашалау (шолу) алаңдарындағы қарап-көру 

объектілерінің қысқаша сипаттамасы. 

1. Басши селосы. Басши селосында 2500-ден аса адам қоныстанған, мұнда 2002 жылы  

салынған мешіт, саяхатшыларға арналған 12 орынды «Алтынемел» қонақ үйі,  парктің бас 

кеңсесі, мұражай орналасқан. Табиғат мұражайында табиғат ескерткіштері «Айғайқұм», 

Ақтау, «Бесшатыр» сақ қорғандарының макеттерін көруге болады.  

2. Қатутау тауы. Қатутау таулары – шынымен де жұмбақ болып келеді, ондағы сусыз 

терең шатқалдар мен жартасты таулар көрген адамның бойында ерекше әсер қалдырады. 



Мұнда сексеуіл өседі. Сондай-ақ парктің басқа шатқалдарында кездесетін тастағы 

таңбаларды кездестіруге болады. 

3. Ақтау. Ақтау тауынан табылған ертедегі жануарлар мен өсімдіктердің қалдықтарына 

қарап бұл тауды  табиғаттың палеонтологиялық ескерткіші деуге болады.  Жоңғар 

Алатауының оңтүстік сілемдерінде орналасқан. Шатқалдардың биіктігі 1000 м дейін 

жетеді, ал жалпы аумағы 50 кв/км құрайды. Ақтаудың ең негізгі ерекшелігі әртүрлі 

кезеңдердегі эоценнен бастап осы заманға дейінгі жануарлар қалдығының табылуы. Ең 

алғашқы сүйек қалдықтары бұл жерден 50 –ші жылдары табылған, ол сүйек қалдықтары   

әртүрлі кезеңге жатады. Табылған сүйектің бірі алып мүйізтұмсыққа ұқсайды. Ал төменгі 

қабаттан бұдан 40-45 млн. жыл бұрын мекен еткен орта немесе кейінгі эоцен кезеңіне 

жататын жануар табылған. Бұл сүйектер бұрын бұл жерде алып мүйізтұмсықтардың мекен 

еткенін айғақтайды. 1995-1997 жылдары Қазақстан мен америкалықтардың біріккен 

зерттеуі нәтижесінде бронтотерия алып мүйізтұмсығының қалдығы табылған.  

4. 700 ж ағаш. Басши селосынан 50 км жерде Қосбастау кордонында 700 жылдық жасы 

бар делінетін ағаш өседі. Бұл ағаш халық арасында өте қасиетті деп саналады. Егер де 

оның жапырағын жұлып, бұтақтарын сындыратын болса, ондай адамды алдынан үлкен 

бақытсыздық күтеді екен. Аңыз бойынша бұл ағаштың аясында  12 ғасырда Шыңғыс хан 

аялдап демалған деседі.  

 

17. Соқпақтың (маршруттың) күрделі учаскелерінің қысқаша сипаттамасы. жоқ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


