
Сәяхәтләргә багышланган күпме тапшыру җир 

йөзендәге гүзәллекләрне күрсәтер өчен сәяхәтчеләрне 

телевизор экраннарына чакыра. Ләкин телевизион сәяхәтләр 

бөтен дөнья яшеллеккә күмелгән, чәчәккә төренгән җылы, 

якты җәй айларында алай ук кызык тоелмый. Туган як буйлап 

сәяхәтнең чит илләргә сәфәргә чыгудан бер дә калышмавын 

күргәндә бигрәк тә... 

«Татарстан» журналы, телевизион сәяхәтләрне җирле 

шартларга яраклаштырып, укучыларын республикабыз 

буйлап сәфәр чыгарга өнди.  

Троицкая, А. Ак койрыклы диңгез бөркете белән күзгә-күз / А. Троицкая // Татарстан. 

– 2020. - № 8 (август). – Б. 14-17. 

Кызыл китапка кертелгән, сирәк очрый торган ак койрыклы диңгез бөркетен күрергә 

теләсәгез, Идел-Кама тыюлыгына рәхим итегез. Кама белән Идел кушылган урында үзеңне 

вакыт машинасында күпмедер вакытка артка илтеп ташланган кебек хис итәсең: иксез-чиксез 

су өсте, камыш һәм елга култыклары ярындагы куе урманнар. Бары тик моторның тыныч 

гүләве генә бүгенге көнгә алып кайта.  

Диңгез бөркетен «ак койрыклы» дип чөйсыман формадагы ак койрыгы өчен атап йөртә 

башлаганнар. Шулай да аның койрыгындагы ак каурыйлар биш яшьтән соң гына барлыкка 

килә. Эре кош ул, озынлыгы бер метрга җитә, канатларын җәйгәндә ике ярым метр була, 

авырлыгы – 9 кг. Диңгез бөркетенең томшыгы сары төстә, бик зур – хәтта башына пропорцияле 

дә түгел. Горур профиль! Күзләре сары – охра, гәрәбәгә якын төстә... 

 

Туманская, О. Мегаполистан еракка / О. Туманская. – Текст: турыдан-туры, электрон 

// Татарстан. – 2020. - № 8 (август). – Б. 18-21. – URL: 

http://protatarstan.ru/megapolistan-kachuchylar-avyly-

turynda/ 

Үзеңнең иҗади идеяләреңне һәм бизнес- 

проектларыңны тормышка ашырып, табигатьтә яшәргә. 

Хыялмы? «Татарстан» журналы хәбәрчесе Ольга 

Туманская, ыгы - зыгылы шәһәрләрдән качарга 

курыкмыйча, 

шул хыялны 

чынбарлыкка әйләндергән кешеләр янына кунакка 

барып кайтты. 

Владимир белән Мария Болжеларскийлар 

гаиләсе Кама Тамагыннан әллә ни ерак урнашмаган 

Антоновка авылында торалар.  

Кайчандыр алар Андерсен 

әкиятләрендәгедәй хыял йорты рәсемен бер 

журналда күргәннәр дә, рамга куеп, хыяллана башлаганнар. Биредә, Антоновкада, аларның 

хыялы чынбарлыкка әверелгән... 
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Котова, К. Аяныч тарихлы оҗмах почмагы 

/ К. Котова. – Текст: турыдан-туры, электрон // 

Татарстан. – 2020. - № 8 (август). – Б. 22-25. – URL: 

http://protatarstan.ru/kirmenchek-ayanych-

tarihly-ozhmah-pochmagy/ 

«Сөйкемле сөякле» Мамадыштан якынча 

утыз чакрым читтәрәк төрле сер-табышмаклар, 

борынгы артефактлар, риваятьләр һәм 

мистикалар белән тулы гаҗәеп дөньяга эләгергә 

була. Кирмән тавында кем җаннары яшәве турында Катерина Котова репортажында укый 

аласыз. Идел буе Болгарының соңгы форпостларыннан берсе нинди булган? Ни өчен, 

гасырлар узгач та, Сөембикә-ханбикәнең күз яшьләре әле һаман да дәвалый? Сафагәрәй Казан 

ханлыгы байлыгын кая яшергән? 

Туманская, О. Ерак һәм аннан да ераграк: 

Мәчкәрәдәге борынгы ташлар ни сөйли / О. 

Туманская. – Текст: турыдан-туры, электрон // 

Татарстан. – 2020. - № 8 (август). – Б. 26-29. – URL: 

http://protatarstan.ru/mechkeredege-boryngy-tashlar-

ni-soyli-tatarstan/ 

Мәчкәрәдәге Беренче җәмигъ мәчете 1791 

елда ул вакыттагы танылган эшкуар Габдулла 

Үтәмешев акчасына төзелгән. Ул Татарстанның иң 

борынгы җәмигъ мәчетләренең берсе булып санала. Кукмарадан ерак түгел генә урнашкан 

шушы авыл аша туристик маршрут, һичшиксез, үтәргә тиеш.  

Сабиров, Ә. Шишкин янына - чәйгә / Ә. Сабиров // Татарстан. – 2020. - № 8 (август). – 

Б. 30-35.  

Музей бинасы янында сувенирлар сатучы концерт куя: курайда рус көйләрен көйли. Уен 

коралы бик борынгы, татар бизәкләре белән бизәлгән һәм... полипропилен торба кисәгеннән 

ясалган. Мондый хәл кайда мөмкин соң? Әлбәттә, Алабугада! Әгәр сез вакыт буйлап сәяхәт 

итәргә ниятлисез икән, бирегә рәхим итегез. Парадокслардан тукылган шәһәр борынгылыкны 

яратучылар өчен – хәзинә. Алабугадагы Казан, Яр буе, Зур Покров урамнарында XIX гасыр өяз 

каласының йокымсыраулы рәхәт патшалыгына эләгәсең... 

Фазылова, Р. Болгарча ханнар ухасы / 

Р. Фазылова. – Текст: турыдан-туры, 

электрон // Татарстан. – 2020. - № 8 (август). 

– Б. 36-41. – URL: 

http://protatarstan.ru/bolgar-hannar-uhasy/ 

Болгарны күрмәгән кеше сирәктер. 

Эйе, Ак пулат, Кара пулат, Ханнар төрбәсе, 

Икмәк музее, аның янәшәсендә Ак мәчетне, 

һичшиксез, күрергә кирәк. Шуның белән 

бергә Габдрахман коесын да читләтеп үтмәгез. Суы шифалы, теләкләр кабул була, диләр. 

«Татарстан» журналы хәбәрчесе Руфия Фазыловага шушы изге урында уха пешерү бәхете 

насыйп иткән... 
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