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Әйтеке би ауданы Ақтӛбе облысының солтүстік шығысында орналасқан әкімшілік 

бірлік аудан.Қарастырылатын аумағымызҚазақстанының табиғи аудандастыруына сәйкес 

(КазССР Атлас, 1982), Қазақстанның Жазықтарына,  қоңыржай ауа райы. Далалық ландшафт 

белдемге, Оңтүстік аймағы  (бетегелі-селеулі) далалар, елге Қазақ үстірті және белі, Оралдың 

ӛңірі - Торғай облысы, Орал ӛңірің шет аймақтары,  Оралдың ӛңірі жондардың бӛлiгі 

оңтүстiк-батыс аймағы, Ақтӛбе облысы мен Орал ӛңірінің оңтүстік-шығыс аймағы, 

Жоғарғы-Ырғыз ауданына жатқызылады. 

Бұл аумақ Торғай құрылымдық-денудациялық жазығына жатады. Жер бедері ӛзендер 

аралығына тән жекелеген тау жұрнақтары болатын тегіс жазықтыққа ие. Биік жерлері 250-

280 м. ең тӛменгі жерлерін Арал теңізі бассейніндегі ертедегі суағарлар аңғарларының 

үзінділерімен берілген және солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа созылып жатыр. Олар 

ертедегі суағар жылғалар ізімен меридианды бағытта тізбекше тартылған жәдігерлік тұйық 

кӛлтабандарға, дала кӛлдеулеріне мол. Осы кӛлдер арасында ірі, кӛбінесе кеуіп қалатын 

кӛлдер кӛп. 

Климатышұғыл континентальды, жауын-шашын мӛлшері 280-300 мм,аязсыз мерзім 

ұзақтығы 130-150 күн. Жылы маусымдағы жауын-шашынның елеулі басымдығы тән. Желдің 

орташа жылдық жылдамдығы 4,5-5,5 сек, солтүстік-батыс бағыттағы жел басым. 

Арал теңізі бассейніне және ішкі ағынсыз ӛңірге жатады. Ӛзендер қар-жаңбырмен 

толығу басы болатын уақытша суағарлармен берілген. Тұрақты ағуы қар еріген және 

кӛктемгі жаңбыр кезінде ғана байқалады. Суы тұзды және ащы-тұзды болатын кішігірім таяз 

ӛзендер (сорлар) кӛп. Аса ірі кӛлдері Әйке, Бұлақкӛл, Қаракӛл, Шалқар-Қарашатау, Соркӛл. 

Топырақ жамылғысы қарапайым және сортаң далалық шалғынды-күрең топырақпен 

үйлесімділіктегі карбонатты және сортаңды қара-күрең топырақпен берілген. Сортаңды 

топырақ жазықтық еңістерінде және кӛлтабандар маңында таралған. Карбонатты топырақ 

күшті тілімделуімен және гумустық кӛкжиектің күшті жарықшақтығымен ерекшеленеді. Ірі 

кӛлдер маңында сортаңды шалғындық қара топырақпен үйлесімділіктегі шалғынды-дала 

сортаңымен бірге шалғынды сортаң топырақ күшейген. 

Өсімдік жамылғысы боз-бетегелі, тырса-жусанды, бетегелі-бозбен берілген. Астық 

тұқымдастардан қылқұрт (тырса), бетегебоз басым. Торғай үстіртінің үлкен аудандарына 

ксерофитті  алуан шӛптесін бетегелі далалар жатады (Stipa lessingiana, Festuca, valesiaca, 

Calatella divaricata, Crinitaria tatarica, Phlomis agraria, Tanacetum аchilleifolia). Әдеттегі 

бетегелі құрғақ дала, бұлардың құрамында ксерофильді бетеге – Лессинг бетегесі басым 

болады, немесе бозды бетегелі сазды топыраққа және Торғай үстірті мен Теңіз жазығының 

күңгірт топырағына тұстастырады. 

Псаммофитті бозды-бетегелi-бозды жерлер, жұмсақ құмайт және күңгірт-қызғылт құмдақ 

пен қызғылт топыраққа ұштастырылған.  

 Шалғынды шӛптер арпабаспен, шалғын түлкіқұйрығымен, бидайықпен, айрауықпен 

берілген; бұршаққаптар кӛп: жоңышқа, атбұршақ, мия және басқалары. Жоғарғы ӛсімдік 

қамыс (Phagmites australis), және қамыс (Sarpus lacustris) қоға (Tupha angustifolia) одақтармен 

ұсынған, бидайықтың (Agropyron cristatum) шалғындары және т.б.Тұзды кӛлдер маңында – 

қамыс нуы және гидрогалофильді шалғынды түрлі шӛптер, кӛл маңы террасаларында – 

жартылай гидроморфтық жартылай бұталар және бұталар қауымдастығы бар. Сирек 

кездесетін түрлерден - орман қойбүлдіргені (Fragaria L vesca), биік қарандыз (Inula L 

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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helenium), гүлтәж (Gladiolus L imbricatus), Лессинг селеуі (Stipa Trin lessingiana. et Rupr), 

украиндық селеу (Stipa P ucrainica. Smirn), Эфедра екімасақты (Ephedra L distachya), т.б. 

Кӛлдер жағаларында және уақытша суағарлар аңғарларында кӛлбақа, сүйрік тұмсық 

бақа, тарбақа, сужылан, сарыбас жылан, батпақ және ортаазиялық тасбақалар таралған, 

орман алқаптарында жасыл бақа таралған, түрлі-түсті аусыл кездеседі. Сүт қоректілерден 

кеміргіштер ӛте кӛп: кіші саршұнақ, түз тышқаны, аламан, дала алақоржыны, суыр және 

басқалары. Мұнда елік, аққоян, орқоян, байбақ, қарсақ, сасық күзен, шықылдақ таралған. 

Қызыл кітапқа енген түрлерден: дала қыраны, безгелдек, жорға дуадақ, қарабауыр бұлдырық, 

ақбас тырна және басқалары бар. 

Ақтӛбе облысы Әйтеке би ауданы – Батысазия-Африкалық құс жолының бойында 

орналасқан, кӛктем мезгілі келген сайын ӛзен-кӛлдері құс базарына айналатын Қазақстанның 

бірден-бір аймағы. Ерте кӛктемнен күз мезгіліне дейін Ырғыз, Торғай, Ӛлкейек, Тереңсай, 

Әйке ӛзен-кӛлдері маңында миллиондаған құстар репродукциялық кезеңінің жұмыртқалау, 

су маңындағы шӛптерге, қамыс арасына, тастарға ұя салып, балапандарын ӛсіріп-баптап 

қыстауға дайындайды. Халықаралық маңызы бар негізгі орнитологиялық аумақтарды заңды 

түрде ерекше қорғалымға енгізбесек, Қызыл кітаптың қызыл тӛрінен орын алған 

(қызылжемсаулы қарашақаз, аққұйрықты субүркіт, т.б.) авифауна ӛкілдері мүлдем жойылып 

кетуі мүмкін.  Тереңсай-Әйке кӛлдері жүйесі аумағы – су маңы және сулы-батпақты мекен 

биоценозын сақтап қалудың негізі.  

Мұнда суда жүзетін және су маңы құстарының негізгі ұшу жолдарының бірі ӛтеді: 

ұшып ӛтетіндерден кӛкқаз, кӛкүрек, барылдауық үйрек, отүйрек, бізүйрек, шүрегей, сүңгуір 

шүрегей, қызыл тұмсықты сүңгуір үйрек, сарыайдар үйрек, сұңқылдақ аққу, сыбырлақ аққу 

және басқалары кездеседі.  

Ашық – жазық далалықта  95-тен астам құстың түрлері кездеседі, олардың 25-тен кӛбі 

ұя салатындар.Кӛбіне кӛп кездесетін дала бозторғайы, дағдылы және бедерсіз түстілері ала 

бозторғай, далалық ат, дағдылы каменка, биші-каменка.  Кейде бұл жерде ақбас тырна, дала 

бүркіті, сұр шіл, бӛдене, безгелдек, ақсұңқар, быжылдауық, сары торғай, бозторғайлар 

(аққанатты, далалық, сұр, қара) сұр сандуғаш және т.б. ұя салады. Ұя салатын құстардан дала 

қыраны, қарабауыр бұлдырық, қолаңтӛс, қарақұс, ителгі, жорға дуадақ және басқалары тән. 

Типті және далалық  мекендейтін жерлері үшін доминатты және бағынышты түрлері 

дала бозторғайы;  қара және аққанатты, сары торғай, кәдімгі каменка, дала бүркіті және т.б. 

болып табылады.   Қараусыз қалған суыріндерде, далалық су қоймаларына жақын жерлерде 

отүйрек  ұя салады.  

2008 жылы Давыгордың жұмысында,  Құстардың таралу орнитофаунасының кезекті 

тексеруі туралы деректер келтіріледі. Құстардың кейбір түрлерінің қате және күдікті 

тіркелулері қарастырылды, автордың егістік зерттеулері және әдеби деректерін жалпылау 

нәтижесінде қазіргі уақытта 194 құстың түрі белгіленген, солардың ішіндегі 100 ұя салу 

уақытында, 60-тан астамы ұшуда кездеседі, 20-сы қыстаушылар және ерттеулілер болып 

табылады, 5 түрі ұшып келетіндер.  

Анықталған аймақта құстардың кәсіптік түрлері негізінен суда жүзетін құстар және 

тауықтектестермен кӛрсетілген –сұр шілмен, құрмен, бӛденемен. Солардың ішіндегі дәстүрлі 

аңшылық объектілері-барылдауық, сұр үйрек, сарыайдар үйрек, бізқұйрық уйрек, жалпақ 

тұмсық, шүрегей үйрек, шырылдауық, және қаздың бірнеше түрі (шиқылдауық, сұр қаз және  

гуменник). 

Жоспардағы «Озерный» мемлекеттік табиғи заказнигін (орнитологиялық) 

ҧйымдастыру себептері – ұшып өтетін және ұялайтын авиафауна үшін аса маңызы бар 

ұшып өтетін маңызды трансконтинентальдық жолдағы батпақ-көл алқаптарын қорғау. 

Кӛкқаз, сыбырлақ аққу, кішкентай аққу, ақбас қаз, қызылсирақ балшықшы, бұйра бірқазан, 

суқұзғын; қоныстарда қызғылт бірқазан, жалбағай, қызыл жемсаулы қарашақаз және 

басқалары ұялайды. Мұнда республикалық маңыздағы табиғи-қорық қорының жұмыс істеп 

тұрған объектісі – Әйке ӛзені орналасқан. 

Озерный» ЕҚТА орнитологиялық учаскелерін қорғауға қажетті нұсқаулар: 
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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 ] 
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