V kraji pod Ťan-Šanem
Název článku není geograficky zcela přesný. Chci vám totiž krátce přiblížit
Kazachstán a v této zemi ještě mnoho dalších vysokých pohoří – Altaj, Tarbagataj, Alatau.
Jsou vysoká, jsou krásná, ale Ťan-Šan je jen jeden. Nejvyšší, nejmajestátnější, jeho vrcholy
jsou nejbělejší.
Kraj pod ním je nádherný, divoký, pustý. V zemi o rozloze více než dva a půl
miliónu km2 žije necelých patnáct miliónů obyvatel. A původních Kazachů je z tohoto počtu
asi čtyřicet procent. Jsou zde zastoupeny i jiné národy, na hranicích s Čínou hlavně Ujguři.
Ale pomiňme na chvíli všechny problémy národnostní, sociální, opusťme hlavní město
Alma-Atu a o všechno další se postará příroda. Pár desítek kilometrů za poslední vesnicí se
ocitneme mimo čas. Příroda nás pohltí. Její obrovitost a drsná krása v nás probouzí fantazii a
my se staneme (alespoň na čas) její součástí.
Pro nás středoevropany je Kazachstán zemí odlišných rozměrů. Není zde místo
pro spěch. Na zemi je mnoho krásných oblastí. Kazachstán má však jednu velkou výhodu –
jeho příroda je velmi rozmanitá. Pro každého má něco připraveno. Jsou zde vysoké hory,
stepi, ledovcové i nížinné řeky, velká jezera. Přimysleme si stáda polodivokých koní a
velbloudů, kroužící orly, vzácně lze spatřit vlka, sněžného pantera, kterému se zde říká
„bars“, či kozorohy zvané „akar“.
Pozornějšímu návštěvníku neujde množství druhů plazů, ještěrek, motýlů a hlavně
překvapivě bohatá květena.
Dovolte jednu radu. Pokud máte rádi přírodu, všechny její tváře, pokud chcete vidět
čisté řeky (a pít jejich vodu), spát v nedozírné stepi pod hvězdami (pozor na škorpióny),
procházet kaňony s fantastickými skalními útvary – jeďte do Kazachstánu. Ale pospěšte si.
I zde se mluví o výstavbě továren, přehrad, rekreačních areálech. A může se i stát, že kaňon
na řece Čaryn zaplaví vzedmuté vody přehradní nádrže, na březích řeky Ili vyrostou tovární
komplexy a její voda bude navždy pozbavena průzračnosti.
Věřme, že se lidstvo už poučilo dostatečně a tato část světa bude moci i nadále nabízet
své krásy.
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