Баспасөз- хабарламасы
Оңтүстік полюске алғашқы қазақстандық шаңғы экспедициясы басталды

Антарктидадағы Юнион-Глетчер базасынан Жердің Оңтүстік полюсіне қарай
алғашқы қазақстандық шаңғы экспедициясы шығып кетті. Қазақстандық төрт атлет Юрий Юшин, Ілияс Ғалымбеков пен мед-зерттеуші Дәулет Шәріпов мақсатына жету үшін
217 шақырым қашықтықты шаңғымен жүріп өтеді. Топтың жетекшісі - қазақстандық
саяхатшы және шыңға шығушы Мағжан Сағымбаев.
Осылайша, Тәуелсіздік Күні Антарктиданың ең биік нүктесі – Винсон шыңына шыққан
соң, Қазақ Географиялық Қоғамы «Тәуелсіздік Полюсі» атты ғылыми-зерттеу
экспедициясының екінші кезеңіне - Оңтүстік полюске шаңғымен жүріп өтуге кірісті.
Басталу жеріне дейін поляршылар шамамен 6 сағат ұшақпен ұшып барғанда,
Антарктиканың ең биік үстірті -Мұзды Полярлы Бөріктің үстінен ұшып өтті. Экспедиция
мүшелері ауа-райы жақсы болған жағдайда, мәреге 10 күннің ішінде жетуге жоспарлап
тұр. Сонымен бірге, қатысушылар өздерімен бірге белдеріне арнайы байлауға жалғанған
шанаға салынған азық-түліктерін, құрал-жабдықтарын алып бара жатыр. Шаңғы
экспедициясының қатысушылары күнделікті жолда 20 шақырымды жүріп өтуді көздеп
отыр. www.kazgeo.kz жоба сайтында шаңғышылардың қозғалысын жүріп отырған
уақытында бақылап, көріп тұру үшін команда арнайы онлайн-трекер жүйесімен
жабдықталған.
«Оңтүстік полюсте ауа-райы жақсарғаны туралы хабарлама бізге келген соң, ұшып
шыға беруіміз болады деп шештік. 10:30-да біз құрал-жабдықтар мен азық-түліктері
бар шаналарды ұшаққа салып, ұшуға дайын болдық. Өкінішке орай, техникалық
мәселелердің себебінен ұшып шығуымыз тағы жарты сағатқа ұзартылды. Ақыр
соңында, бәрін тиеп алып, біз ұшып кеттік. 2 сағат 15 минуттан кейін ұшақты
жанармайға толтыруға тоқтап, сосын сапарымызды
88 градусқа қарай

жалғастырдық. Бізді ұшақтан түсіріп болғанда, біз ақ қардың және мәңгі күннің
ортасында қалдық. Бүгін біз 7.6 кмжүріп өтіп, лагерь құра бастадық. Бағдар кезінде
кейде жел соқса, жалпы ауа-райы бізді қуандырды», - деп экспедиця тобының
жетекшісі, Алматы қ. QazaqGeography өңірлік өкілдігінің басшысы Мағжан
Сағымбаев баяндайды.
Бұл ҚазГео-ның үшінші полярлық экспедициясы. 2011 жылы өткен бірінші экспедиция, ең
шапшаң өтілген бағдар ретінде Гиннес рекордтар кітабына енгізілді. Осы антарктикалық
бағдарламаның арқасында 1959 жылғы Антарктика Келісіміне Қазақстанның қосылуы
туралы ой қозғалды.
«Тәуелсіздік Полюсі» экспедициясының өткізілуі есте қалатын даталардың күндеріне
сәйкес келді. Мысалы, Мағжан Сағымбаев пен Ілияс Ғалымбековтың Винсон шыңын
бағындыруы осы шыңның алғашқы рет бағындыруына 50-жыл толғанымен сәйкес келді.
«Тәуелсіздік Полюсі» экспедициясының аяқталуы 2016 жылдың 13 қаңтарына
жоспарланған - дәл 196 жыл бұрын, Антарктиданы орыс саяхатшылары Михаил Лазарев
пен Фадей Беллинсгаузен ашқан.
«Тәуелсіздік Полюсі» экспедициясы Қазақстан халқы Ассамблеясының қамқорлығымен,
сонымен қатар «Қазақстандық Ұлттық Географиялық Қоғамы» (Qazaq Geography)
Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің демеуімен өткізіліп жатыр. Жобаның бас
серіктестері ретінде «Бәйтерек» Ұлттық Басқару Холдингі, Назарбаев Университеті, әлФараби атындағы ҚазҰУ мен Д.С. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қатысты. Ғылымизерттеу экспедицияны ұйымдастырған Қазақ Географиялық Қоғамы.
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