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- жасанды ұялардың кӛбею уческелер және жайылымдар; 

- реттеу шаралары; 

- сандық есептеу, ЕҚТА мекендейтiн жас пен жыныстықты анықтайтын 

жануарлардың популяциясы; 

- жануарлардың жыл сайынғы бағалау күйі; 

- есептеуiн жүргiзу сирек және жоғалатын, сонымен бiрге кәсiпшiлiк жануар, 

жануартану институтының мамандарының қатысуымен; 

- ауру жануарларға, ӛлімге жақын кездерде жануарларға кӛмектесу;   

- түрлi шексіз тұтынудан қорғаныс түрлері; 

- жануарлар мен құстарды қорғаныс аншлагын қондыру; 

- жануарларды жемдеу астауларды құру жолымен; 

- тұяқтылар орындарындағы шаруашылық қызметiнiң жүргiзуiне тыйым салу ; 

- құстар ұялауы кезінде  мал жайылымы мен бағудың тыйым салуы. 

Бұл мекен – үлкен орнитологиялық құндылық болып табылады, сондықтан 

жоспардағы аумақта жергілікті маңыздағы ерекше қорғалатын табиғи аумақ құру, Рамсар 

конвенциясына қосу жӛнінде ұсыныс жасап отырмын. Болашақта экотуристік және құс 

базарына айналған аумақ болады деген үміттемін. 
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Қазақстан Республикасының 2020 жылғы дейінгі биоалуантүрлілікті ұтымды 

пайдалану жаңа стратегиясына сәйкес, табиғи ресурстарды тиімді қолдану үшін оларға 

экожүйелік тұрғыдан ерекше қорғалым қажет. Дала экожүйесіндегі сулы-батпақты мекен – 

маңызды экожүйе. 

Ақтӛбе облысы аумағы - ландшафтық кешеннің бірегей жиынтығымен кӛрініс табады, 

ерекше қорғауды қажет ететін ӛсімдіктер мен жануарлар әлемінің әртүрлілігі. Облыстың 

экономикалық даму қарқындылығы арта түсу шарттары мен табиғи ресурстарды 

пайдаланудың күшеюi табиғатты қорғау жүйесін одан әрi жетілдіру кӛкейкестi сұрақ болып 

тұр [1 ] 

http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PER&P21DBN=PER&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=%5Ea502.77
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Ақтӛбе облысы Қазақстанының табиғи аудандастыруына сәйкес (КазССР Атлас, 

1982), Қазақстанның Жазықтарына,  қоңыржай ауа райы. Далалық ландшафт белдемге, 

Оңтүстік аймағы  (бетегелі-селеулі) далалар, ауданына жатқызады. 

Құстар терең емес, балығы кӛп, су асты ӛсімдіктері мол кӛлдерге тоқтайды. 

Құстардың кӛбею уақытын анықтаушы негізгі факторларға – құстың жас ерекшелігі, 

маусымдық температура, тәуліктік жарықтың ырғақтылығы, биотиптік айырмашылық 

жатады. Қорықшада құстар жұмыртқа салуды сәуір айынан бастайды, экологиялық 

топтарына байланысты олардың ұяны салуы да әртүрлі: 

 - қамыс арасына: сұңқылдақ аққу, сыбырлақ аққу, сұр қаз, сарыалақаз, ақбас үйрек; 

 - жағалау жартастарына, су басқан ағаштарға: үлкен суқұзғын; 

- судағы шӛп үстіне:даурықпа шүрегей, ысылдақ шүрегей; 

- суда: айдарлы сүңгуір, бейнарық,бұйра бірқазан, қызғылт бірқазан; 

- кӛлге жақын орманға:сусылдақ; 

- құрлыққа:жалпақ тұмсық үйрек; 

- суға және құрлыққа:барылдауық үйрек, тұрпан. 

Ақтӛбе облысының құс базарына айналатын аумақтары: 

-«Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерваты» - Ырғыз-Торғай кӛлдер жүйесі; 

- Әйке-Сұлукӛл кӛлдер жүйесі [2,3]. 

«Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерваты» Ақтӛбе облысы, Ырғыз ауданында 

орналасқан,  2007 жылы ұйымдастырылды.Территориясы 711549,0 га босалқы жер 

(жайылымдар, шабындықтар), 52000,0 га республикалық маңызы бар Торғай мемлекеттік 

табиғи қорықшасының аумағындағы жер учаскесін құрайды. Резерватта сүтқоректілердің – 

42, бауырымен жорғалаушылардың – 14, қосмекенділердің – 4, балықтардың – 11 түрі бар. 

Ұя салу және түлеу кезінде 250 құс түрі ұшып келеді. ХТҚО-ның және Қазақстанның Қызыл 

кітабына енген сирек және жойылу қаупі тӛнген 32 құс түрі бар.  

Торғай, Ырғыз, Ӛлкейік ӛзендерінің су экожүйесі қалыптастырған сулы-батпақты 

ӛлке - биологиялық алуантүрлілікті сақтаудың маңызды факторы. Жылына 2-3 млн құс 

шығыс Сібірге, Батыс Европаға, оңтүстіктегі Үндістан мен Пәкістанға осы ӛлке арқылы 

ұшып ӛтеді, уақытша аялдайды,  ұя салады [4]. 

Табиғи резерват және қаумал аумағындағы құстар 16 отрядқа, 39 тұқымдасқа және 

250 түрге бӛлінеді. Олардың  32 түрі Қазақстандық, 12 түрі Халықаралық Қызыл Кітап 

тізбесіне енгендер,  113 түрі ұя  салатындар, 125  түрі ұшып өтетіндер 

-Торғай мемлекеттік табиғи (зоологиялық) қаумалында  - 38 кӛл (33 596 га) 

-Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерватында - 30 кӛл (11 853 га) 

Резерватта бірнеше экологиялық топтың құстары кездеседі:  

1.Су құстары – қазтәрізділер (Anseriformes). 

    2. Батпақ құстары –ескекаяқтылар (Steganopodes). 

    3. Күндізгі жыртқыштар – сұңқартәрізділер (Falconiformes). 

    4. Түнгі жыртқыштар – жапалақтар (Strigiformes).  

    5. Жерүсті құстары – тауықтәрізділер (Galliformes). 

Қаздар қорықшада Қызылкӛл, Іріңдікӛл, Келтекӛл, Айдос бӛтен, Байтақкӛл, Айыркӛл, 

Үлкен және Кіші Айкӛлде  мекендейді. Бұл кӛлдер су ӛсімдіктеріне бай. Әрі Іріңдікӛл, 

Келтекӛл Айдос бӛтен бір – біріне жақын орналасқан кӛлдер.  

Жалпы аққулар қорықшаның батыс бӛлігіндегі суқоймаларда Жаныскӛл, Қулыкӛл, 

Балықкӛл, Омар Әбіш, Кӛккӛл, Сүлейменкӛл, Тайпақкӛл, Мамыркӛл, Жыңғылдыкӛлде 

кездесті. 

Шӛбі аз, тайыз суқоймалар Қармақ кӛл, Байдалыкӛл, Сүлейменкӛл, Кӛккӛл, Қулыкӛл, 

Балықкӛл, Омар Әбіш, Құмкӛл, Майкӛл, Жабағылыкӛл үйректердің тіршілігіне қолайлы. 

Ескекаяқтылар қорықшада Шолақкӛл, Шаңбайкӛл, Балықкӛл, Іріңдікӛл, Кіші Айкӛл, 

Кіші Жаркӛл, Кӛккӛл, Айыркӛл, Жалаулы кӛл, Асабайкӛл, Қырғынкӛл, Майкӛл, 

Жабағылыкӛл кӛлдерінде жиі кездесті. Бұл кӛлдер таяз, ірі емес кӛлдер. Ескекаяқтылар 

балықтармен қоректенетіндіктен бұл кӛлдер ескекаяқтылар үшін қолайлы тіршілік ортасы. 
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Әйке-Сұлукӛл кӛлдер жүйесі – әкімшілік қарым-қатынаста Ақтӛбе облысы Әйтеке би 

ауданында орналасқан. 

Кӛл дӛңгелек және сопақша жазық сызығы кескініне ие болады. Таза-су жаз 

сабасында ауданның 1/4  кем  келеді. Кӛпшілігі 0,7-1,0 м тереңдікте.  Кӛлдердің кӛпшілігі 

жаға террасалық ойық 2-ден 4 м биіктікпен; су айнасы суы мол жылдарда ғана оларға 

жақындайды [5]. 

Кӛлдер кӛлеміне қарай келесі топтарға бӛлінеді:  

- ірілері, ауданы 5000 га астам – Әйке, Әйке кӛлiнің деңгейi 246 м белгi үстiнде теңiз 

деңгейiнде жатады; 

- орта, ауданы 100-ден 1000 га дейін – Батпақты, Сұлукӛл, Қаракӛл; 

-  шағын, ауданы 50-ден 100 га дейін, Шалқаркӛл, Сарыкӛл, Соркӛл. 

Одан басқа, кӛлемдері 0,5-тен 20 га аз емес ұсақ  кӛлдер есептеледі. Сумен толтыру 

жылдар бойы ӛте қатты ӛзгереді, кӛбi жазғы мерзiмде толығымен кеуiп қалғанға дейін. Және 

керісінше, сирек су мол жылдары (40 жылда бір рет), кӛл кӛктемде кең тӛгiлу себебінен, 

ӛзара жалғанады. 

2007 жылда соңғы толтырудан кейiн, дал қазіргі уақытта кӛл депрессия сатысында 

болып табылады. Осы шақта Әйке кӛлі кеуіп қалды, Сұлукӛл және басқалары ӛте тӛмен 

деңгейде болып табылады. 

Кӛріністің кӛп түрлілігінің ажыратылатын құстар,  нешіншінің үлкен бӛлік 200 

ұсынылады, кӛрініс кездесу (ӛткінде) ара нешінші 24 кӛрініс сирек және жоғалу Қазақстан 

қызыл кітапқа енгізілген.  

Әйтекеби ауданы кӛлдерінің кӛрнекі және есептелетін орнитофауна құрамының 

алдын ала сараптамасы дүниежүзілік орнитологиялық аумаққа (акваторияға) жатқызуға 

рұқсат етеді. 

Орынбор орнитологтің Г. М. Самигуллина санауымен, ара кӛршілес орынбор облыста 

бас Светлинских кӛлдерде қазобраздық жаздың халқының нығыздығы 190 астам дарақ бас 1 

км2 . Кӛктемнің аууларында келген мында 50 мыңдаған қаз 0,7 мың аққу, 150-180 мың, 

нешінші мында жемшӛп молдық және жетерлік сулы айлақ тапқан арқау шоғырланатын. 

Күздігүні, кӛлдерде 80 мың қаз, 1 мыңнан астам аққу және 200 мыңға дейін арқау 

шоғырланады.Барысында кӛктем және күз ауулардың мында пискулька (2 - 5 мың дарақ) 

тоқтайды, краснозобая қарашақаз (0,8 - 2 мың дарақ). Кӛлдің жаздың кӛштерінде қызғылтты 

қоқиқаз және бұйра бірқазан келеді [6]. 

Анықталған аймақта Оренбург облысы және Ресей Федерациясының Қызыл кітабына 

енгізілген  құстардың 30 түрі кездеседі, олардың он бірі Мемлекеттік Қызыл кітабының 

беттерінде кездеседі: бұйра бірқазан, қарашақаз, шырылдақ, ақбас үйрек, сүгуір үйрек, дала 

құладыны, аққұйрық субүркіт, дала шиқылдағы, безгелдек, ақ сұңқар, дала қаншыры. 

   Ерекше қоғалатын табиға аймақтың құрылуы берілген аймақта бағытталған:  

- Ландшафтты алуантүрліліктің, табиғи және мәдени халық ескерткіштерінің 

сақталуы;  

- Негізгі биотикалық комплекстердің репрезентативті түрлер секілді  экожүйенің 

сақталуы;  

- Жануарлар мен ӛсімдіктердің генетикалық ресурстарының сақталуы;  

- Ауданда экологиялық тепе - теңдіктің сақталуы [7]. 

Барлық параметр бойынша берілген аймақ ерекше қоғалатын табиғи аймақ құруға 

сәйкес келеді.  
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