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Алғы сөз 
Аңшылықтану және аң өсіру шаруашылығы мамандығы - аңдар мен 

кұстардың биологиялық ерекшеліктерін, аңшылық ит шаруашылығы 
мәселелерін, аңдар мен кұстарды есепке алу және санын анықтаудың 
әдістері мен тәсілдерін, аңшылық шаруашылығында жүргізілетін 
биотехниялық шаралар және жабайы жануарлардың қорын қайта қалпына 
келтіру мен сан мөлшерін өсіру жұмыстарын, аңшылық шаруашылығын 
құру және аңшылық ісін ұйымдастыру негіздерімен, Қазақстанның 
жануарлар дүниесін қорғау ісін жүргізу жұмыстарын қарастырады. 

Аңшылықтану және аң өсіру шаруашылығы мамандығының мақсаты - 
болашақ мамандардың аңдар мен құстар биологиясын меңгеру, іс жүзінде 
табиғи жағдайда жануарларды анықтау дағдыларын игеру, осы білімдерін 
кәсіби аңшылық жануарларды тиімді пайдаланудың биологиялық негіздерін 
жасағанда пайдалану. 

Аңшылықтану және аң өсіру шаруашылығы мамандығының міндеті – 
мамандарды біздің еліміздің аңшылық-кәсіпшілік жануарларын толық және 
тиімді пайдалануда тұрақты құралы, берік білімдермен қарулану. 

Аңшылықтану және аң өсіру шаруашылығы мамандығын оқу 
нәтижесінде білім алушылар құстар мен сүтқоректілердің жүйелік, 
морфологялық және физиологиялық ерекшеліктерін және олардың табиғи 
жіктелінуінің негізгі принциптерін; аң және құстар класын, отрядын 
анықтау тәсілдерін; құстар мен сүтқоректілерің жалпы сипаттамасын, 
олардың ұқсастығын және ерекшелік белгілерін; қоршаған ортаға, 
қоректенуге және жылдық айналымдарының маусымдық құбылыстарына 
бейімделуіне байланысты жануарлардың негізгі экологиялық топтарын; 
құстар мен аңдардың мінез-құлқын, тіршілігін және экологиясын білуі 
керек.  

Аңшылықтану және аң өсіру шаруашылығы мамандығын оқу 
нәтижесінде аңшылық ит тұқымдары және оларды күтіп-бағуды білуі керек. 
Аңшылық шаруашылықтарында жүргізілетін жұмыстарға талдау жасауды, 
олардың көлемі мен жұмсалатын материалдық және еңбек шығындарын 
анықтау үшін мәліметтер жинауды, аңдар мен құстарды есепке алу және 
санын анықтауды білуі керек. 

Аңшылық шаруашылығының технологиясын ұйымдастыруды және 
табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды жүзеге асыру керек. Аңшылық 
шаруашылығында жүргізілетін биотехниялық шаралар және жабайы 
жануарлардың қорын қайта қалпына келтіру мен санын арттыру 
жұмыстарын меңгеруі керек. 

Аңшылықтану және аң өсіру шаруашылығы мамандығын оқу 
нәтижесінде дайындалатын өнімнің барлық түрлеріне баға белгілеу 
бойынша стандарттар және құжаттамалармен жұмыс жасау әдістемесін 
меңгеруі керек. Аңшылық шаруашылығын кұру негіздері мен аңшылық 
кәсіпті басқаруды іске асыру керек. Жануарлар әлемін қорғау және 
аңшылық шаруашылығының қорықшылық қызметін игеруі керек. 
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1-тарау. Аңшылық шаруашылығы және аңшылық жер 
жағдайының инфрақұрылымы бойынша ақпарат ретінде 
Қазақстанның кейбір кәсіптік және экологиялық маңызы бар аңдары 
мен құстарының қысқаша биологиялық және жүйелік ерекшеліктері, 
шаруашылықтың аңшылық ресурстарын сақтау 

1.1 Аңдар мен құстардың жануарлар әлеміндегі орны 
Жануарлар патшалығы (Animalia) бір жасушалылар немесе 

қарапайымдылар (Protozoa) және көп жасушалылар (Metazoa) патшалық 
тармақтарына бөлінеді. 

Қазіргі жүйеде бір жасушалылар патшалық тармағы алты типтен 
тұрады: 

жалғанаяқтылар (sarcodina); 
апикешенділер (apicomplexa); 
книдоспоралылар (cnidosporidia); 
микроспоралылар (microsporidia); 
кірпікшелілер (ciliophora); 
талшықтылар (mastigophora). 
Көп жасушалылар патшалық тармағы он жеті типтен тұрады: 
губкалар (spongia); 
ішекқуыстылар (coelenterata); 
ескекаяқтылар (ctenophora); 
жалпақ құрттар (plathelminthes); 
немертиндер (nemertini); 
жұмыр құрттар (nemathelminthes); 
қалақшалар (acanthocephala); 
сақина құрттар (annelida); 
буынаяқтылар (arthropoda); 
онихофоры (onychophoa); 
былқылдақ денелілер, немесе моллюскалар (mollusca); 
қармалағыштар (tentaculata); 
тікентерілер (echinodermata); 
жартылай желілілер (hemichordata); 
погонофорлар (pogonophora); 
қылшық жақтылар (chaetognatha); 
желілілер (chordata). 
 
Қазіргі кезде өсімдіктер патшалығы мен жануарлар патшалығы 

арасында бір тип бар – протофита (Protophyta). 
Желілілер жануарлар патшалығының ең жоғарғы типі. Олар үш тип 

тармағына бөлінеді: 
бас сүйексіздер (acrania); 
дернәсіл желілілер немесе қабыршақтылар (tunicata); 
бас сүйектілер, немесе омыртқалылар (craniata, et vertebrata); 
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Омыртқалылар мына класстарға бөлінеді: 
дөңгелек ауыздылар немесе жақ сүйексіздер (agnatha); 
шеміршекті балықтар (chondrichthyes); 
сүйекті балықтар (osteichthyes); 
қос мекенділер (amphibia); 
бауырмен жорғалаушылар (reptilia); 
құстар (aves); 
сүтқоректілер немесе аңдар (mammalia). 
Сонымен, аңдар мен құстар жануарлар патшалығына, көп 

жасушалылар патшалық тармағына, желілілер типіне, бас сүйектілер немесе 
омыртқалылар тип тармағына, құстар және сүтқоректілер класы болып 
бөлінеді.  

 
Бақылау сұрақтары: 
Құстар қай патшалыққа жатады? 
Құстар патшалықтың қандай тармағына кіреді? 
Құстар қай типке жатады? 
Құстар қай тип тармағына және класқа жататынын анықтап мысал 

келтіріңіз. 
 
1.2 Сүтқоректілер класына сипаттама 
Сүтқоректілер немесе аңдар - балаларын сүтпен қоректендіретін 

жоғарғы омыртқалы жануарлар. Олардың дене мөлшері де әр алуан. Ең 
кішкентай көптісті жертесердің (белозубка малютка-Suncus etruscus Savi, 
1822) дене тұрқы 38-45 мм, салмағы 1,2-1,7 г болса (1-сурет), ең ірі хайуанат 
- көк киттің (синий кит-Balaenoptera musculus Linnaeus, 1758) денесінің 
ұзындығы 33 метрге, салмағы 120 тоннаға дейін жетеді (2-сурет).  

 
1-cурет. Кішкентай көптісті жертесер. 

 
2-сурет. Көк кит 
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Омыртқалылар мына класстарға бөлінеді: 
дөңгелек ауыздылар немесе жақ сүйексіздер (agnatha); 
шеміршекті балықтар (chondrichthyes); 
сүйекті балықтар (osteichthyes); 
қос мекенділер (amphibia); 
бауырмен жорғалаушылар (reptilia); 
құстар (aves); 
сүтқоректілер немесе аңдар (mammalia). 
Сонымен, аңдар мен құстар жануарлар патшалығына, көп 

жасушалылар патшалық тармағына, желілілер типіне, бас сүйектілер немесе 
омыртқалылар тип тармағына, құстар және сүтқоректілер класы болып 
бөлінеді.  

 
Бақылау сұрақтары: 
Құстар қай патшалыққа жатады? 
Құстар патшалықтың қандай тармағына кіреді? 
Құстар қай типке жатады? 
Құстар қай тип тармағына және класқа жататынын анықтап мысал 

келтіріңіз. 
 
1.2 Сүтқоректілер класына сипаттама 
Сүтқоректілер немесе аңдар - балаларын сүтпен қоректендіретін 

жоғарғы омыртқалы жануарлар. Олардың дене мөлшері де әр алуан. Ең 
кішкентай көптісті жертесердің (белозубка малютка-Suncus etruscus Savi, 
1822) дене тұрқы 38-45 мм, салмағы 1,2-1,7 г болса (1-сурет), ең ірі хайуанат 
- көк киттің (синий кит-Balaenoptera musculus Linnaeus, 1758) денесінің 
ұзындығы 33 метрге, салмағы 120 тоннаға дейін жетеді (2-сурет).  

 
1-cурет. Кішкентай көптісті жертесер. 

 
2-сурет. Көк кит 

 
 

Сүтқоректілердің пішіні де әр түрлі (3-сурет). Су жануарлары - киттер 
балық пішінді болса, ұшуға бейімделген жарқанаттардың алдыңғы аяқтары 
ұшу жарғағына айналғандықтан құстар сияқты самғайды.  

 
3-сурет. Кейбір аңдардың дене пішіндері және қозғалу сипаты: Жүгіру: 

а-кіші сарышұнақ, б-ор қоян, в-қарақұйрық; Ағашқа өрмелеу: г-
кускус(қалталылар), д-тиін, е-өрмекшітәрізді маймыл, ж-үш саусақты 
жалқаулар; Ағаш басынан секіру: з-тиін, и-ұшар, к-қалталы ұшар, л-
жүнқанат, м-ұзынқол маймыл; Жарқанаттардың ұшуы: н-ергежейлі 
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жарқанат, о-жалпаққұлақ жиырерін жарқанат; Жүзу: п-жұпар тышқан, р-
теңіз құндызы, с-итбалық, т-бозғы, у-ақ сытқы; Жер асты аңдары: ф-
көртышқан, х-соқыртышқан, ц-бұраубас, ч-африкалық жалаң жерқазар. 

 
Десе де, көптеген аңдар денесінің негізгі пішіні - салмағы төрт 

аяқтарына түсетін денесі жер бетінен көтеріңкі. Денесі жүнді терімен 
жабылған. Кейбір түрлерінде терідегі жүн инеге, қабыршаққа немесе 
қылтанаққа айналған. Қызметіне қарай тері түзілістері бездері сүт, тері, май 
т.б болады. Әсіресе, жалпы сүтқоректілерге тән ерекшелік балаларын 
қоректендіруге арналған сүт бөлетін бездерінің болуы. 

Астыңғы жақ бас сүйегімен бір жұп сүйекпен (dentale) жалғасады, ал 
шүйде бұдыры екеу. Ортаңғы құлақ төрт есту сүйегінен (төсше, жасымык 
тәрізді сүйек, балғаша және үзеңгі) тұрады. 

Тістері біркелкі емес: күрек тіс, ит тіс және азу тіс болып бөлінеді. 
Аңдардың көптеген өкілдерінде сүт тістері кейіннен тұрақты тістермен 
алмасады. Олар жақ сүйектеріндегі арнаулы ұяшықтарда тамырларымен 
бекіген. Сүтқоректілердің көптеген түрлерінде мойын омыртқа жетеу. 
Бірінші мойын омыртқа, яғни ауыз омыртқа (атлант) бас сүйегімен бірге 
екінші мойын омыртқаның (эпистрофея) тіс тәрізді өсіндісі арқылы 
айналып, қозғалып тұрады. 

Сүтқоректілердің құрылысындағы басқа ерекшеліктерден мыналарды 
атап өтуге болады. Өкпесі жарғақты құрылысты, жүрегі төрт камералы, бір 
аорта доғасы (сол жақ) бар, эритроциттерінде ядро болмайды; кеуде және 
құрсақ қуыстары көкет - диафрагмамен бөлінген. Омыртқалы 
жануарлардың басқа клас өкілдерімен салыстырғанда мидың алдыңғы 
бөлімі (әсіресе, мишық) күшті дамыған. Сүтқоректілердің көпшілігі (тек 
кейбір қарапайым топтарынан басқалары) жылы қанды, денелерінің 
температурасы тұрақты, қан айналысы араласпаған. Барлығы да іштей 
ұрықтанады әрі балаларын тірі туады. Анасының жатырындағы ұрық 
плацента арқылы қоректі қаннан алады. 

Сүтқоректілердің тегі — Перм дәуірінде жер бетінде тіршілік еткен 
аңтістілі ұсақ қарапайым бауырымен жорғалаушылар (Тһегіоdentia). Көне 
дәуірдегі алғашқы сүтқоректілердің қалдықтары жоғарғы триас 
жыныстарынан табылған. Олар — көп бұдырлы жәндіктер 
(Multituberculata). Бірақ, морфологиялық жағынан қазіргі аңдарға аз да 
болса ұқсас пішінді (пантотериялар) жер бетінде юра дәуірінің орта кезінде 
пайда болған. Бұлардың дене мөлшері егеуқұйрық немесе қаптесерлердей 
ғана болған. Азу тістерінің үш бұдыры болған; жәндіктермен қоректеніп, 
азығын аулауға түнде шыққан. Маман ғалымдар осы топтың жабайы 
өкілдерінен, мүмкін, бор дәуірінің басында қалталы және қағанақты 
сүтқоректілер шықса керек деген болжам айтады. 

Қазірде сүтқоректілер жер шарының барлық бөліктерінде таралған. 
Сонау ерте дәуірден бастап, адам өмірінде бұл хайуанаттар маңызды орын 
алады. Олардың көптеген түрлері кәсіптік және әуесқойлық жолмен 
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жарқанат, о-жалпаққұлақ жиырерін жарқанат; Жүзу: п-жұпар тышқан, р-
теңіз құндызы, с-итбалық, т-бозғы, у-ақ сытқы; Жер асты аңдары: ф-
көртышқан, х-соқыртышқан, ц-бұраубас, ч-африкалық жалаң жерқазар. 

 
Десе де, көптеген аңдар денесінің негізгі пішіні - салмағы төрт 

аяқтарына түсетін денесі жер бетінен көтеріңкі. Денесі жүнді терімен 
жабылған. Кейбір түрлерінде терідегі жүн инеге, қабыршаққа немесе 
қылтанаққа айналған. Қызметіне қарай тері түзілістері бездері сүт, тері, май 
т.б болады. Әсіресе, жалпы сүтқоректілерге тән ерекшелік балаларын 
қоректендіруге арналған сүт бөлетін бездерінің болуы. 

Астыңғы жақ бас сүйегімен бір жұп сүйекпен (dentale) жалғасады, ал 
шүйде бұдыры екеу. Ортаңғы құлақ төрт есту сүйегінен (төсше, жасымык 
тәрізді сүйек, балғаша және үзеңгі) тұрады. 

Тістері біркелкі емес: күрек тіс, ит тіс және азу тіс болып бөлінеді. 
Аңдардың көптеген өкілдерінде сүт тістері кейіннен тұрақты тістермен 
алмасады. Олар жақ сүйектеріндегі арнаулы ұяшықтарда тамырларымен 
бекіген. Сүтқоректілердің көптеген түрлерінде мойын омыртқа жетеу. 
Бірінші мойын омыртқа, яғни ауыз омыртқа (атлант) бас сүйегімен бірге 
екінші мойын омыртқаның (эпистрофея) тіс тәрізді өсіндісі арқылы 
айналып, қозғалып тұрады. 

Сүтқоректілердің құрылысындағы басқа ерекшеліктерден мыналарды 
атап өтуге болады. Өкпесі жарғақты құрылысты, жүрегі төрт камералы, бір 
аорта доғасы (сол жақ) бар, эритроциттерінде ядро болмайды; кеуде және 
құрсақ қуыстары көкет - диафрагмамен бөлінген. Омыртқалы 
жануарлардың басқа клас өкілдерімен салыстырғанда мидың алдыңғы 
бөлімі (әсіресе, мишық) күшті дамыған. Сүтқоректілердің көпшілігі (тек 
кейбір қарапайым топтарынан басқалары) жылы қанды, денелерінің 
температурасы тұрақты, қан айналысы араласпаған. Барлығы да іштей 
ұрықтанады әрі балаларын тірі туады. Анасының жатырындағы ұрық 
плацента арқылы қоректі қаннан алады. 

Сүтқоректілердің тегі — Перм дәуірінде жер бетінде тіршілік еткен 
аңтістілі ұсақ қарапайым бауырымен жорғалаушылар (Тһегіоdentia). Көне 
дәуірдегі алғашқы сүтқоректілердің қалдықтары жоғарғы триас 
жыныстарынан табылған. Олар — көп бұдырлы жәндіктер 
(Multituberculata). Бірақ, морфологиялық жағынан қазіргі аңдарға аз да 
болса ұқсас пішінді (пантотериялар) жер бетінде юра дәуірінің орта кезінде 
пайда болған. Бұлардың дене мөлшері егеуқұйрық немесе қаптесерлердей 
ғана болған. Азу тістерінің үш бұдыры болған; жәндіктермен қоректеніп, 
азығын аулауға түнде шыққан. Маман ғалымдар осы топтың жабайы 
өкілдерінен, мүмкін, бор дәуірінің басында қалталы және қағанақты 
сүтқоректілер шықса керек деген болжам айтады. 

Қазірде сүтқоректілер жер шарының барлық бөліктерінде таралған. 
Сонау ерте дәуірден бастап, адам өмірінде бұл хайуанаттар маңызды орын 
алады. Олардың көптеген түрлері кәсіптік және әуесқойлық жолмен 

 
 

ауланатын бағалы аңдар. Жоспарлы түрде аулау арқылы олардың дәмді 
етін, «жұмсақ алтын» аталып кеткен құнды терілерін, дәрі-дәрмектік 
шикізаттарын және тағы да басқа өнімдерін халық шаруашылығына 
пайдалана аламыз. Аса бағалы аң түрлерін елімізде жерсіндіру немесе 
арнаулы аң фермаларында өсіру кең етек алып келеді. Кейбір ұсақ 
сүтқоректілер ғылыми жұмыстар жүргізу үшіп «Зертханалық жануарлар» 
есебінде де пайдаланылады. Тіпті жәндікжегіштер және жыртқыштар ауыл 
шаруашылықтары мен орман шаруашылықтарына зиян келтіретін және 
түрлі аурулар таратуға себепкер болатын ұсақ жәндіктермен және 
кеміргіштермен азықтанып, пайдасын да тигізеді. 

Аңдардың ішінде зиянды түрлері де бар. Біраз түрлері орман және ауыл 
шаруашылықтарының зиянкестері, ал кейбіреулері адам мен жан-
жануарларға ауру таратушылар болып табылады. 

 
Бақылау сұрақтары: 
Сүтқоректілердің дене пішіні және қозғалу сипаты қандай? Олардың 

дене бөлімдерін атаңыз. 
Аң терісінің қандай маңызы бар? Қандай тері бездерін белесіз? 
Аңдардың ас қорыту жүйесі қандай бөліктерден тұрады? 
Аңдардың тістері біркелкі ме? 
Сүтқоректілерде қанша қан айналу шеңбері бар? 
Олардың жүрегі қанша бөлімнен тұрады? 
Елімізде қанша сүтқоректілер түрі тіркелген? 
Қазақстанның Қызыл Кітабына енгізілген сүтқоректілер аймақта 

таралуына қарай нешеге бөлінеді? 
 
1.3 Сүтқоректілердің биологиялық негіздері мен тіршіліктерінің 

жылдық циклы  
Сүтқоректілердің биологиялық құбылыстары, ағзаларында болатын 

өзгерістер және қоршаған ортамен қатынастары негізінен маусымдық 
өзгерістерге бағынышты болады. Жануарлардың тіршілігінің жылдық 
циклы бірнеше биологиялық кезеңдерден тұрады. Олардың әрқайсысында 
әртүрлі биологиялық қажеттілік басым болуы мүмкін. Мысалы: көбеюге 
дайындық, шағылысу шағы, төлдерін өсіру, түлеу, қысқа дайындалу. 
Тіршіліктерінің қайталанатын әр кезеңдерінде жануарлардың әрекеттері, 
түрдің жыныстық және жастық құрамы, мекендері, саны өзгеріп тұрады. 
Жануар тіршілігінің жылдық циклінің негізгі кезеңдері: 1- көбеюге 
дайындық және шағылысу; 2 - төлдеу және төлдерін өсіру; 3 – қысқа 
дайындалу; 4 - қыстау.  

Көбеюге дайындық және шағылысу кезеңінің белгілі бір уақытта өтуі 
қоршаған ортаның әсерінен болатын күрделі механизмге байланысты. Жер 
шарының солтүстік аймақтарында жануарлардың көбею кезеңіне тәуліктің 
жарық және қараңғы уақыттарының қысқарып немесе ұзаруы ағзаларына 
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әсер етеді. Көктемде шағылысатын жануарларға күннің ұзаруы әсер етсе, 
күзде күйекке түсетіндерге, керісінше, күннің қысқаруы әсер етеді.  

Оңтүстік аймақтарда көбеюге қолайлы уақыттың жақындағанын 
көрсететін өзге құбылыстар әсер етулері мүмкін (шөлді жерлерде, 
саванналарда маусымдық жауынның басталуы, тропикалық ормандарда 
негізгі қоректік жемістердің пісуі).  

Көбеюге дайындық кезеңі. Көбеюге дайындық кезеңі, қоршаған 
ортаның әсерінен, жануарлардың ағзаларында жыныстық гармондардың 
бөлінуінен басталады. Осы уақытта аталық және аналық бездер өседі. Ақ 
қоянның аталық безі 10 есе өседі де онда ұрық түзіле бастайды. Жатыр мен 
қынап та дамып, аналықтардың жыныс мүшелерінен иісті сұйықтық 
бөлінеді.  

Жануарлардың көбінің аталықтары мен аналықтары бөлектеніп өмір 
сүреді. Күйекке түсетін мезгіл келгенде олар бір-бірін іздей бастайды. Осы 
уақытта бұғылардың аталықтары өкіріп, түлкілер қыңсылап дыбыс 
шығарады. Сусар тұқымдастары, ондатра, құндыз, жұпар тышқан, қояндар 
бір-бірін иіс арқылы табады. Тұяқтылардың, ескек аяқтылардың, 
киттәрізділердің аталықтары гарем құрады да сол аналық тобына ие болу 
үшін өзге аталықтармен таласқа түседі. Ондай таластар кезінде аталықтар 
бір-бірін жаралауы, тіпті өлтірулері де мүмкін. Аналық тобына ең күшті 
аталық ие болып, ұрпақ қалдыру керек. Қояндарда полигамды жануарлар, 
тек олар гарем құрмайды. Олардың аналықтарға таласы да ойын түрінде 
өтеді. Ол кезде қояндардың аталықтары оншақтыдан бір жерге жиналып, 
жоғарға секіріп, өзіндік би билеуге кіріседі. Моногамды жануарлар 
арасында қатты шайқастар болмағанмен олардың аталықтары мекен үшін 
таласқа түседі де, сол жерде аналықтармен жұп құрады.  

Күйекке түсетін, шағылысатын уақыт келгенде жануарлардың көбі 
төлдерін өсіруге қолайлы жер іздеп, мекендерін өзгертеді. Мысалы, ескек 
аяқтылар адам, жыртқыштар бара қоймайтын аралдарды іздейді; түлкілер 
мен ақ түлкілер бұрын ашық жерлерден тышқан аулайтын болса, 
шағылысар уақытта ағашты, бұталы, сай салалы жерлерді таңдайды. 
Тиындар, саршұнақтар, ондатралар ұяларын, іңдерін, үйшіктерін тазалап, 
жаңғырта бастайды.  

Жыртқыштар мен кеміргіштер көбею уақытында жұп немесе семьялық 
топ құрады (кеміргіштердің парцеласы, арыстандардың прайдтары); ондай 
топтар қорғануға және төлдерді тәрбиелеуге ұтымды болады. Көбінесе 
ондай топтар басқа уақытта да сақталады. Гаремдік жануарлардың топтары 
шағылысқаннан кейін қайтадан бөлініп кетеді де, аналықтары төлдерімен 
бөлек топ құрады. Көбеюден өзге уақытта жарқанаттардың да аталықтары 
мен аналықтары бөлек тіршілік етеді.  

Моногамдық жануарлардың жұптары түрлі уақытқа құрылады. Бірнеше 
жылға жұптасу сирек кездеседі (қасқырлар). Көбінесе сүтқоректілер көбею 
уақытына ғана жұптасады (сусар тұқымдастары, түлкілер, ақ түлкілер, 
құндыздар).  
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Полигамдық жануарлардың аталықтары мен аналықтары бірнеше күнге 
қосылады, кейде бірнеше сағатқа, тіпті бірнеше минутқа ғана 
қосылатындары бар. Полигамдық жануарлардың аталықтары бірнеше 
аналықтармен шағылысады (тұяқтылар, ескек аяқтылар, тиындар); ал 
қояндардың аналықтары бірнеше аталықпен шағылысады (полиандрия).  

Полигамдық жануарлардың жыныстық толысқан аталықтарының саны 
аналықтарынан бірнеше есе аз болады. Моногамдық жануарлардың 
аталықтары мен аналықтарының саны бірдей болуға тиісті. Өзге 
жағдайлары қолайлы болса моногамдық жануарлар аталықтары мен 
аналықтарының саны бірдей болғанда, ал полигамды жануарлардың бұл 
қатынасы 1:10, 1:20 немесе 1:50 (теңіз мысықтары) болғанда жақсы 
көбейеді. Бұл қатынастарды жақсы білген жануарларды қорғау жұмысын, 
аңшылық шаруашылықтың жұмысын жоспарлауға қажет.  

Сүтқоректілердің шағылысу уақыты түрлеріне байланысты әр 
маусымға келеді: қасқырлар мен түлкілер қыстың аяғында шағылысады; су 
күзені, күзендер, қояндар көктемнің басында; бұлғын мен сусарлар жаздың 
аяғында; бұғылар мен бұландар күзде шағылысады. Сүтқоректілердің 
шағылысу уақыты олардың буаздығының ұзақтығына байланысты. 
Жануарлардың төлдеуі күннің жылынуына, қоректерінің мол болатын 
уақытына келу керек.  

Жануарлардын көбеюлерінің жиілілігі және қайталанулары олардың 
тіршілік ету ұзақтығына және өлімге ұшырау жағдайларына байланысты 
болады. Көп ұрпақ қалдыратын жануарлардың түрлі себептерге байланысты 
өлімге ұшыраулары да көп болады. Бұл ұсақ сүтқоректілердің қоршаған 
ортаның әсеріне бейімделулері. Кеміргіштердің көбі жыл бойына көбеюге 
бейім, тіпті Арктиканың қатаң қысында да норвегия лемингтері, обь 
лемингтері балалай береді. Орманды, далалы, шөлді аймақтарды 
мекендейтін тышқандар, тоқалтіс, құм тышқандары, атжалмандар қыста 
балалайды. Адамдардың тұрақтарын мекендейтін егеуқұйрықтар, үй 
тышқандары да қыста көбейе береді. Жиі және көптен балалайтын және 
өлімі де көп болатын бұндай «сүтқоректі-эфемерлер» атанған 
жануарлардың саны тұрақты болмайды. Өзге жануарлар маусымға 
байланысты көбейеді.  

 Көбею уақытында аналық жасушаның овуляциясы және аналықтарды 
шағылысуға қатысуы буаз болғанша қайталанылады. Ұсақ кеміргіштердің 
эстральдық циклы 6 күн, иттерде 9-14, тұяқтыларда 17-24 күн.  

Төлдеу және төлдерін өсіру. Сүтқоректілерде төлдері жетіліп 
туылатындары да, жетілмей туылатындары да бар. Қалталы 
сүтқоректілердің төлдері жетілмеген, өте ұсақ болады да көп уақыт 
қалталарында жетіледі. Сондықтан да қалталылардың буаздық уақыты аз 
болады: опоссумдікі - 12 күн, үлкен кенгурудікі - 38-40 күн. Жалпы 
жануарларды алғанда буаздық уақыттары іріліктеріне байланысты болады: 



14
 
 

үй тышқанының буаздық уақыты 18 күн, пілдің буаздық уақыты 600 күннен 
асады. Буаздық уақыты жануарлардың экологиясына да байланысты 
болады. Жәндікжегіштердің көбінің буаздық уақыттары 13-40 күндей 
болады және төлдері жетілмей туылады. Жәндікжегіштердің ішіндегі 
экологиясы өзгелерінен бөлек жарқанаттардың төлдері жетіліп туылады, 
сондықтан олардың буаздық уақыттары 54-73 күн болады. Іннің ішінде 
туатын, яғни төлдері қоршаған ортаның әсерінен қорғалған жануарлардың 
буаздық уақыттары қысқа болады: тышқандарда 16-23 күн, ондатрада 25-26 
күн, суырда 30-34 күн, ағаш басында, ұяда төлдейтін тиында 35-40 күн. Өзге 
жануарлардың буаздық уақыттары ұзақтау болады: саз кәмшатында 130 
күн, леопардта – 92-95 күн, қоңыр аюда 190-270 күн. Туылған күннен 
бастап төлдері енелеріне еріп жүретін жануарлардың буаздық уақыттары 
ұзақ болады: тұяқтыларда 130- 290 күн; қос мүйізді мүйізтұмсықта 530-550 
күн, пілде 600 күннен асады. Экологиялары ерекше ескек аяқтылармен ( 
330-370 күн) киттәрізділердің де (270-540 күн) буаздық уақыттары ұзақ 
болады. 

Ұрықтанған аналық жасушасының дамуы кейде бірнеше айға дейін 
тоқтап қалуына байланысты латенттік кезеңі бар жануарлардың буаздық 
уақыты созылады. Уақыты жеткенде ұрықтанған жасуша жатыр ішіне бекіп 
дами бастайды. Латенттік кезең жануарларға қолайлы уақыт келген кезде 
төлдеуге мүмкіндік береді. Ондай кезең көбінесе диэстральды түрлерде, 
яғни екі рет күйекке түсетін жануарларда болады. Мысалы, борсықтарда 
жылына екі рет шағылысу кезеңі (шілде-тамызда және қазанда) болады. 
Бірақ қай уақытта ұрықтанса да аналықтарының барлығы көктемде 
төлдейді, себебі ұрықтанған жасуша туудан 60 күн бұрын ғана жатырға 
бекіп дами бастайды. Ақкістің көктемде шағылысқан аналықтары екі айдан 
кейін, ал тамыз-қыркүйекте шағылысқан аналықтары 8-9 айдан кейін туады. 
Еліктердің шілде-тамыз айларында күйекке түскен аналықтарының 
ұрықтанған жасушалары тоқтап барып дамитын болса, қараша-желтоқсан 
айларында ұрық ұтанған аналықтарының жасушалары тоқтаусыз дамиды. 
Буаздықтың жасырын (латенттік) кезеңі көптеген жануарларда (солтүстік 
бұғы, елік, сібір көртышқаны, кәмшат, теңіз кәмшаты, су күзені, ақкіс, 
харза, шұбар күзен, бұлғын, сусар, борсық, ит аю, ескекаяқтылардың көбі) 
кездеседі  

Жарқанаттар күзде шағылысады, бірақ аналық жыныс жасушасы ол 
кезде ұрықтанбайды. Ұрық жатырға жетіп сонда сперматозоидтар тірідей 
көктемге дейін сақталады. Көктемде аналық жасуша ұрықтанып дами 
бастайды. Тышқантәрізділердің ұрғашылары сүт түзілу уақытында буаздық 
кезеңін уақытша тоқтатады.  

Төлдердің постнатальды (туғаннан кейінгі) дамуы енелерінің 
сүттерінің құрамына байланысты, себебі алғашқы кездерде төлдер тек қана 
сүтпен қоректенеді. Сүттің құрамында төлдердің дамуына қажетті ақуыз, 
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үй тышқанының буаздық уақыты 18 күн, пілдің буаздық уақыты 600 күннен 
асады. Буаздық уақыты жануарлардың экологиясына да байланысты 
болады. Жәндікжегіштердің көбінің буаздық уақыттары 13-40 күндей 
болады және төлдері жетілмей туылады. Жәндікжегіштердің ішіндегі 
экологиясы өзгелерінен бөлек жарқанаттардың төлдері жетіліп туылады, 
сондықтан олардың буаздық уақыттары 54-73 күн болады. Іннің ішінде 
туатын, яғни төлдері қоршаған ортаның әсерінен қорғалған жануарлардың 
буаздық уақыттары қысқа болады: тышқандарда 16-23 күн, ондатрада 25-26 
күн, суырда 30-34 күн, ағаш басында, ұяда төлдейтін тиында 35-40 күн. Өзге 
жануарлардың буаздық уақыттары ұзақтау болады: саз кәмшатында 130 
күн, леопардта – 92-95 күн, қоңыр аюда 190-270 күн. Туылған күннен 
бастап төлдері енелеріне еріп жүретін жануарлардың буаздық уақыттары 
ұзақ болады: тұяқтыларда 130- 290 күн; қос мүйізді мүйізтұмсықта 530-550 
күн, пілде 600 күннен асады. Экологиялары ерекше ескек аяқтылармен ( 
330-370 күн) киттәрізділердің де (270-540 күн) буаздық уақыттары ұзақ 
болады. 

Ұрықтанған аналық жасушасының дамуы кейде бірнеше айға дейін 
тоқтап қалуына байланысты латенттік кезеңі бар жануарлардың буаздық 
уақыты созылады. Уақыты жеткенде ұрықтанған жасуша жатыр ішіне бекіп 
дами бастайды. Латенттік кезең жануарларға қолайлы уақыт келген кезде 
төлдеуге мүмкіндік береді. Ондай кезең көбінесе диэстральды түрлерде, 
яғни екі рет күйекке түсетін жануарларда болады. Мысалы, борсықтарда 
жылына екі рет шағылысу кезеңі (шілде-тамызда және қазанда) болады. 
Бірақ қай уақытта ұрықтанса да аналықтарының барлығы көктемде 
төлдейді, себебі ұрықтанған жасуша туудан 60 күн бұрын ғана жатырға 
бекіп дами бастайды. Ақкістің көктемде шағылысқан аналықтары екі айдан 
кейін, ал тамыз-қыркүйекте шағылысқан аналықтары 8-9 айдан кейін туады. 
Еліктердің шілде-тамыз айларында күйекке түскен аналықтарының 
ұрықтанған жасушалары тоқтап барып дамитын болса, қараша-желтоқсан 
айларында ұрық ұтанған аналықтарының жасушалары тоқтаусыз дамиды. 
Буаздықтың жасырын (латенттік) кезеңі көптеген жануарларда (солтүстік 
бұғы, елік, сібір көртышқаны, кәмшат, теңіз кәмшаты, су күзені, ақкіс, 
харза, шұбар күзен, бұлғын, сусар, борсық, ит аю, ескекаяқтылардың көбі) 
кездеседі  

Жарқанаттар күзде шағылысады, бірақ аналық жыныс жасушасы ол 
кезде ұрықтанбайды. Ұрық жатырға жетіп сонда сперматозоидтар тірідей 
көктемге дейін сақталады. Көктемде аналық жасуша ұрықтанып дами 
бастайды. Тышқантәрізділердің ұрғашылары сүт түзілу уақытында буаздық 
кезеңін уақытша тоқтатады.  

Төлдердің постнатальды (туғаннан кейінгі) дамуы енелерінің 
сүттерінің құрамына байланысты, себебі алғашқы кездерде төлдер тек қана 
сүтпен қоректенеді. Сүттің құрамында төлдердің дамуына қажетті ақуыз, 

 
 

май, қанттар, дәрумендер, тұздар болады. Сүттің құрамында ақуыз бен май 
көп болса төлдер жылдамырақ дамиды. 
 

1- Кесте. Төлдердің өсу шапшаңдығының сүт құрамымен 
байланысы (түрлі мәліметтер бойынша) 
Көрсеткіштер  Жылқы  Доңыз  Ит  Үй 

қояны 
Итбалық  

Дене салмағының екі есе 
көбеюіне қажетті күн 

60 18 8 6 5 

Сүт құрамындағы 
протеиндер, г/л 

25 37 97 104 119 

Сүт құрамындағы май, г/л 20 46 93 105 428 
 
Ұрпақ әкелер алдында аңдар жауларынан және адамдардан алшақ, 

көзге түспейтін жерлерде жасырын өмір сүре бастайды. Әсіресе індерге, 
ұяға жасырынбайтын төлдейтін жануарлар (тұяқтылар, мысық тұқымдастар, 
қасқырлар) сақ болады. Бұл уақытта жануарлар бір жерді тұрақты 
мекендейді, тек төлдері өсе келе көше бастайды. Негізінен өте үлкен 
аумақта көшіп жүріп өмір сүретін қасқырлар бөлтіріктері өсіп аңға шыға 
бастағанша бір жерде жасырын өмір сүріп, сол аймақтағы үй жануарларына 
тимеуге тырысады. Төлдегеннен кейін алғашқы кезде жасырынуға ыңғайлы 
жерді іздесе, төлдер өсе келе қорегі жеткілікті жерлерді іздейді.  

Өмір бойы бір жерді тұрақты мекендейтін де жануарлар болады 
(саршұнақ, суырлар).  

Төлдеп төлдерін өсіретін уақытта әр түрдің аналықтары мен 
аталықтарының қатынастары әртүрлі болады. Полигамды жануарлардың 
аталықтары шағылысқаннан кейін аналықтарынан бөлек кетеді. Моногамды 
жануарлардың аталықтары шағылысқаннан кейін де аналықтармен қалады. 
Түлкілердің аталықтары аналықтар күшіктегенше бірге болады. Ақ түлкінің 
төбеттері күшіктері өскенше аналықпен бірге болады. Қасқырлар көп 
жылдық жұп құрады.  

Сүтқоректілердің төлдерін емізу уақыттары әртүрлі болады. 
Қояндардың көжектері 7-8 күннен кейін шөп жей бастайды. Ондатра 
күшіктерін 4 аптадай емізеді, қасқыр - 5-8, ақ түлкі 6-8 апта емізеді. 
Арқарлар төлдерін 4-5 ай емізеді, солтүстік бұғысы - 5 ай, қоңыр аю – 6 ай, 
ақ аю – 8 ай, морж 1- жыл емізеді. Емізу уақытының әр түрлі болуы 
жануарлардың ірілігіне, төлдерінің алғашқыда жейтін қоректеріне, 
қоректерінің жеткілігіне, сүттің құнарлығына, төлдердің өсу 
шапшаңдығына байланысты.  
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2 – кесте. Сүттің құрамы 
Жануарлар  Сүттің құрамы, % 

 
 Су  Ақуы

з  
Май  Қант  Минеральдық  

заттар 
Қоян  71 12 13 2 2 
Түлкі  82 7 5 5 1 
Гренланд ит 
балығы 

44 12 43 0 1 

Солтүстік бұғы 65 11 20 3 1 
Сиыр  88 3 3 5 1 

 
Семьялардың бірге болу уақыты. Жеке өмір сүретін жануарлардың 

төлдері өскеннен кейін бөлектеніп кетеді. Топ болып өмір сүретін 
жануарлардың төлдері өскеннен кейін де енелерімен бірге болады немесе 
жас жануарлар бөлек топ құрады. Бұғылардың төлдері енелерімен бір жыл 
бірге жүреді. Саршұнақтардың күшіктері бір айдан кейін енелерінен бөлек 
өмір сүреді. Қояндар мен тиындардың да төлдері енелерімен аз уақыт 
болады; түлкінің күшіктері енесімен 3-4 ай бірге болады, мекендерінің 
қоректік қоры жеткіліксіз болғандықтан ақ түлкілердің күшіктері 
енелерінен ерте бөлініп өздері жеке өмір сүреді. Аюдың крекейі көбінесе 
қонжықтарымен қыстап шығады. Семья болып тұратын құндыз, 
суырлардың күшіктері екі жылдан кейін бөлек кетеді. Қасқыр, жанаттардың 
күшіктері үйірмен 9-11 ай бірге болады. Жолбарыстың өлекшіні 
шөнжіктерін 2-3 жыл ерітіп жүреді.  

Сүтқоректілердің көбеюі белгілі бір уақытта, көбінесе жыл сайын 
қайталанып тұратын құбылыс. Жануарлардың көбеюге қатысуы олардың 
жыныстық толысуларына байланысты. Ұсақ және көп балалайтын 
жануарлар көбінесе ерте жыныстық толысады: тоқалтістер 1,5-2 айда, 
тышқандар 2-3 айда, ондатра 5 айда, қояндар бір жылда. Ірілеу жануарлар 
кешірек жыныстық толысады: қасқырлар, сусарлар, бұлғындар, түлкілер екі 
жаста; жолбарыстар, аюлар, итбалықтар, киттәрізділер 3-4 жаста; бұландар, 
бұғылар 2-4 жаста; мүйізтұмсықтар мен пілдер 10-15 жаста. Ірі маймылдар 
10-12 жаста жыныстық толысады.  

Сүтқоректілердің көбінің төлдері жетіліп туылатындықтан және 
ұрпақтарын күтіп, қамқорлық көрсете алатын болғандықтан олардың 
өсімталдығы онша жоғары емес. Өлім-жітімі көп болатын ұсақ кеміргіштер 
бірден 12-ге дейін (көбіне) бала туады және олар бір жылда 5-6 рет 
балалаулары мүмкін. Қояндар мен тиындар бір жылда 2-3 рет балалайды, 
бір туғанда 3-8 (12-ге дейін) көжек немесе тиын баласы болады. Қасқырлар, 
түлкілер, мысықтар, бұлғындар, сусарлар, ақкістер жылына бір рет 3-6 
күшіктен, марғаудан туады. Тұяқтылар, ит балықтар, дельфиндер жылына 
бір рет 1-2 төлден туады. Пілдер, жолбарыстар, киттер екі-үш жылда бір 
балалайды. Жануарлардың өсімталдылығының өзгеруіне қоршаған ортаның 
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2 – кесте. Сүттің құрамы 
Жануарлар  Сүттің құрамы, % 

 
 Су  Ақуы

з  
Май  Қант  Минеральдық  

заттар 
Қоян  71 12 13 2 2 
Түлкі  82 7 5 5 1 
Гренланд ит 
балығы 

44 12 43 0 1 

Солтүстік бұғы 65 11 20 3 1 
Сиыр  88 3 3 5 1 

 
Семьялардың бірге болу уақыты. Жеке өмір сүретін жануарлардың 

төлдері өскеннен кейін бөлектеніп кетеді. Топ болып өмір сүретін 
жануарлардың төлдері өскеннен кейін де енелерімен бірге болады немесе 
жас жануарлар бөлек топ құрады. Бұғылардың төлдері енелерімен бір жыл 
бірге жүреді. Саршұнақтардың күшіктері бір айдан кейін енелерінен бөлек 
өмір сүреді. Қояндар мен тиындардың да төлдері енелерімен аз уақыт 
болады; түлкінің күшіктері енесімен 3-4 ай бірге болады, мекендерінің 
қоректік қоры жеткіліксіз болғандықтан ақ түлкілердің күшіктері 
енелерінен ерте бөлініп өздері жеке өмір сүреді. Аюдың крекейі көбінесе 
қонжықтарымен қыстап шығады. Семья болып тұратын құндыз, 
суырлардың күшіктері екі жылдан кейін бөлек кетеді. Қасқыр, жанаттардың 
күшіктері үйірмен 9-11 ай бірге болады. Жолбарыстың өлекшіні 
шөнжіктерін 2-3 жыл ерітіп жүреді.  

Сүтқоректілердің көбеюі белгілі бір уақытта, көбінесе жыл сайын 
қайталанып тұратын құбылыс. Жануарлардың көбеюге қатысуы олардың 
жыныстық толысуларына байланысты. Ұсақ және көп балалайтын 
жануарлар көбінесе ерте жыныстық толысады: тоқалтістер 1,5-2 айда, 
тышқандар 2-3 айда, ондатра 5 айда, қояндар бір жылда. Ірілеу жануарлар 
кешірек жыныстық толысады: қасқырлар, сусарлар, бұлғындар, түлкілер екі 
жаста; жолбарыстар, аюлар, итбалықтар, киттәрізділер 3-4 жаста; бұландар, 
бұғылар 2-4 жаста; мүйізтұмсықтар мен пілдер 10-15 жаста. Ірі маймылдар 
10-12 жаста жыныстық толысады.  

Сүтқоректілердің көбінің төлдері жетіліп туылатындықтан және 
ұрпақтарын күтіп, қамқорлық көрсете алатын болғандықтан олардың 
өсімталдығы онша жоғары емес. Өлім-жітімі көп болатын ұсақ кеміргіштер 
бірден 12-ге дейін (көбіне) бала туады және олар бір жылда 5-6 рет 
балалаулары мүмкін. Қояндар мен тиындар бір жылда 2-3 рет балалайды, 
бір туғанда 3-8 (12-ге дейін) көжек немесе тиын баласы болады. Қасқырлар, 
түлкілер, мысықтар, бұлғындар, сусарлар, ақкістер жылына бір рет 3-6 
күшіктен, марғаудан туады. Тұяқтылар, ит балықтар, дельфиндер жылына 
бір рет 1-2 төлден туады. Пілдер, жолбарыстар, киттер екі-үш жылда бір 
балалайды. Жануарлардың өсімталдылығының өзгеруіне қоршаған ортаның 

 
 

жағдайынан басқа сол түрдің бір аймақтағы тығыздығы да әсер етеді: 
популяцияның тығыздығы жоғарласа аналықтардың қысыр қалулары 
көбейіп, бір туғандағы төлдердің саны азаяды.  

Пілдер 70-80 жыл, ірі мысықтар мен киттер 30-40 жыл, иттер 10-15 
жыл, тиын тұқымдастар 8-10 жыл , ұсақ кеміргіштер 1-3 жыл өмір сүреді.  

 
3 – кесте. Сүтқоректілердің өмір сүру ұзақтығы, буаздық уақыты, емізу 

уақыты және жыныстық толысу уақыты  
Жануарлардың 
түрлері 

Өмір сүру 
ұзақтығы 

Буаздық 
уақыты, күн 

Емізу 
уақыты, 
күн 

жыныстық 
толысу 
уақыты 

Көртышқан  
Жұпар тышқан 
Қасқыр  
Шиебөрі  
Түлкі  
Қарсақ  
Ақ түлкі 
Жанаттәріздес ит 
Қоңыр аю 
Ақ аю 
Ақтөс аю 
Жанат  
Бұлғын  
Орман сусары 
Тас сусары 
Құну  
Аққалақ  
Ақкіс  
Солонгой 
Колонок 
Европа су күзені 
Амер. су күзені 
Орман күзені 
Дала күзені 
Шұбар күзен 
Ит аю 
Борсық  
Кәмшат  
Теңіз камшаты 
Гиена 
Жолбарыс  
Орман барысы 
Барс 

3-4 
4-5 
10-15 
8-12 
7-10 
6-8 
8-10 
8-11 
20-25(47) 
25-30 
25-30 
7-10 
10-12(20) 
5-8 
6-9 
10-12 
5-6 
6-7 
6-77-9 
6-9 
6-9 
6-8 
6-8 
6-8 
6-8 
8-10 
10-12 
13-15 
12-16 
15-18 
20-25(50) 
21-22 
20-22 

40 күн 
45-50 
64 
60-62 
52-56 
50-60 
51-54 
59-64 
194-278 
210-260 
195-270 
63 
240-290 
230-235 
235-280 
220-300 
35 
20-300 
40 
30-40 
41-45 
38-61 
40 
37 
180-200 
210 
330 
330 
240-270 
90 
103 
92-95 
93-110 

30 күн 
30 
50-60 
50-60 
40-50 
40-50 
40-50 
60 
180 
240 
110 
35-40 
60 
45 
50 
70-90 
40 
60 
50 
55-60 
60 
60 
50 
45 
45 
60 
85-90 
60-70 
50-60 
50-80 
180 
150-170 
150 

2-3 ай 
9-11 
2-3 жыл 
20 ай 
1-2 жыл 
9-10 ай 
9-10 ай 
9-10 ай 
3-4 жыл 
4-6 
2-3 
1-2 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1 жыл 
0,5 ай 
1 жыл 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.5 
1,5-2,5 
2-3 
2-3 
2-3 
4-5 
2-3 
2-3 
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Ұсақ мысықтар 
Сілеусін  
Қабылан  
Теңіз мысығы 
Сивуч 
Морж 
Нерпа ит балығы 
Ит балық 
Тиын  
Құм сарышұнағы  
Шұбар тышқан 
Суырлар  
Саршұнақтар  
Құндыз  
Жайра  
Шиншилла 
Саз камшаты 
Қарақастар  
Қосаяқтар  
Жертесерлер  
Атжалман  
Ондатра 
Су тышқаны 
Цокор 
Ақ қоян 
Сұр қоян 
Толай 
Шақылдақ  
Қабан  
Құдыр  
Елік  
Кербұғы 
Теңбіл бұғы 
Кермарал 
Бұлан  
Солтүст. бұғысы 
Киік  
Қарақұйрық 
Дзерен 
Тауешкі  
Горал ешкісі 
Тау теке 
Тур ешкісі 
Арқарлар  

14-18 
22-25 
22-24 
18-20 
18-20 
18-25 
12-18 
12-15 
4-6 
3-4 
3-4 
8-10(19) 
3-5 
12-15(35) 
10-15 
12-14 
8-10 
4-6 
3-4 
4-5 
3-5 
3-4(5) 
3-4 
3-5 
8-9 
10-12 
8-9 
4-6 
10-14 
7-10 
7-10 
10-13 
10-14 
10-15(20) 
10-15(25) 
8-14(18) 
7-10 
7-10 
7-10 
7-10 
6-10 
10-18 
10-15 
10-15 

60 
64-74 
90-95 
355-360 
350-360 
330-370 
330 
330 
35-40 
35-40 
30 
32 
25-37 
105-107 
65-70 
111 
127-133 
20-25 
20-25 
25-30 
20 
25-26 
19-21 
20-25 
49-51 
45-48 
45-48 
25-30 
126-140 
185-195 
270 
225 
225 
240-270 
225-240 
192-246 
150 
140-150 
140-150 
150-160 
 
180 
150 
150 

30-80 
90 
90 
90 
90 
360-380 
30-35 
30-35 
50-60 
30-35 
35 
40-50 
25-35 
60 
50 
60 
60 
35 
35 
35 
25 
30 
15 
30 
20 
20 
20 
25 
70-80 
60-70 
60-70 
200-350 
200-300 
150-160 
150 
140 
60 
140 
140 
120-140 
 
150 
130 
130 

1 
1 
2-3 
3-5 
3-5 
4-6 
3-4 
3-4 
5-10 ай 
5-10 
1 жыл 
2-3 
1 
2-3 
3-4 
6-7 мес. 
4-5 мес. 
1 жыл 
1 
1 
5 ай 
5 ай 
45 күн 
 
10-12 ай 
5-10 ай 
1 жыл 
4 ай 
1-2 жыл 
1 
1 
2-3 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
 
3-4 
2-3 
2-3 
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Ұсақ мысықтар 
Сілеусін  
Қабылан  
Теңіз мысығы 
Сивуч 
Морж 
Нерпа ит балығы 
Ит балық 
Тиын  
Құм сарышұнағы  
Шұбар тышқан 
Суырлар  
Саршұнақтар  
Құндыз  
Жайра  
Шиншилла 
Саз камшаты 
Қарақастар  
Қосаяқтар  
Жертесерлер  
Атжалман  
Ондатра 
Су тышқаны 
Цокор 
Ақ қоян 
Сұр қоян 
Толай 
Шақылдақ  
Қабан  
Құдыр  
Елік  
Кербұғы 
Теңбіл бұғы 
Кермарал 
Бұлан  
Солтүст. бұғысы 
Киік  
Қарақұйрық 
Дзерен 
Тауешкі  
Горал ешкісі 
Тау теке 
Тур ешкісі 
Арқарлар  

14-18 
22-25 
22-24 
18-20 
18-20 
18-25 
12-18 
12-15 
4-6 
3-4 
3-4 
8-10(19) 
3-5 
12-15(35) 
10-15 
12-14 
8-10 
4-6 
3-4 
4-5 
3-5 
3-4(5) 
3-4 
3-5 
8-9 
10-12 
8-9 
4-6 
10-14 
7-10 
7-10 
10-13 
10-14 
10-15(20) 
10-15(25) 
8-14(18) 
7-10 
7-10 
7-10 
7-10 
6-10 
10-18 
10-15 
10-15 

60 
64-74 
90-95 
355-360 
350-360 
330-370 
330 
330 
35-40 
35-40 
30 
32 
25-37 
105-107 
65-70 
111 
127-133 
20-25 
20-25 
25-30 
20 
25-26 
19-21 
20-25 
49-51 
45-48 
45-48 
25-30 
126-140 
185-195 
270 
225 
225 
240-270 
225-240 
192-246 
150 
140-150 
140-150 
150-160 
 
180 
150 
150 

30-80 
90 
90 
90 
90 
360-380 
30-35 
30-35 
50-60 
30-35 
35 
40-50 
25-35 
60 
50 
60 
60 
35 
35 
35 
25 
30 
15 
30 
20 
20 
20 
25 
70-80 
60-70 
60-70 
200-350 
200-300 
150-160 
150 
140 
60 
140 
140 
120-140 
 
150 
130 
130 

1 
1 
2-3 
3-5 
3-5 
4-6 
3-4 
3-4 
5-10 ай 
5-10 
1 жыл 
2-3 
1 
2-3 
3-4 
6-7 мес. 
4-5 мес. 
1 жыл 
1 
1 
5 ай 
5 ай 
45 күн 
 
10-12 ай 
5-10 ай 
1 жыл 
4 ай 
1-2 жыл 
1 
1 
2-3 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
1,5-2,5 
 
3-4 
2-3 
2-3 

 
 

Қошқар өгіз  
Чубук 
Құлан  
Гренл. киті 
Кашалот  

20-23 
10-15 
12-18 
50 дейін 
50 дейін 

270 
180 
330 
360 
15-17 айлық 

350 
150 
150 
1 жыл аса 
150-300 

3-4 
1,5-2,5 
2,5-3,5 
3-4 
4-5 

 
Қысқа дайындалу. Күзде сүтқоректілер қомданып, денелеріне май 

жинайды, түлеп, қысқы жылы түк шығады, қысқа қорек дайындайтындары 
да болады. Осы уақытта жануарлардың көбінің популяциялық құрамы 
өзереді, олар үлкен топтарға жиналады. Жазда семья болып өмір сүретін 
кеміргіштер (тышқандар, тоқалтістер), қыста бір інде 20-30-ға дейін 
жиналады. Тұяқтылардың көбі қыста үлкен топтарға жиналады, ол 
жануарларға көшкенде жол салуды, тебіндеуді жеңілдетеді, ашық жерлерде 
аңдар бір-біріне желден пана болады. Топқа бірігу жыртқыштарға 
(қасқырларға) ірі жануарларды аулауға мүмкіндік туғызады. Тек ұсақ 
жыртқыштар (сусар тұқымдастар), қыста белсенді болатын 
жәндікқоректілер, кеміргіштердің кейбір түрлері және қояндар дараланып 
өмір сүреді.  

Қоректердің маусымға байланысты өзгергендеріне сүтқоректілердің 
жақсы бейімделген түрлері бар. Бұландар, қояндар жазда негізінен жасыл 
шөппен қоректенсе, қыста қураған шөптерді, ағаштар мен бұталардың 
бұтақтарымен, қабықтарымен қоректене береді.  

 Киіктер жазда еліміздің солтүстігіне қарай көшсе, қыста оңтүстік 
аймақтарға көшеді. Онша алысқа көшпегенмен өз аймақтарында қоректің 
мол жерін іздеп көшіп жүретін жануарлар бар. Аюлар күзде жеміс-жидегі 
мол жерлерге, сұлы егілген жерлерге шығады. Егін, картоп егілген жерлерге 
қабандар, жанаттәрізді ит, борсықтар да жиналады.  

Күзде денелеріне май жинап семіру де, жануарлардың, қыстың қатаң 
жағдайына бейімделулерінің бір түрі. Кейбір жануарлардың қысқа қарай 
жинаған май қорының мөлшері дене салмағының 40%-ын құрауы мүмкін. 
Мысалы кіші саршұнақтың салмағы көктемде 90-120 г болса, жаздың 
ортасында - 400-500 г болады. Жанаттәрізді иттің салмағы жазда 4-6 кг, ал 
қысқа қарай 6-10 кг болады. Қарақастың жаздың аяғында жинаған май 
қорының салмағы дене салмағының 20%-ын құрайды. 

Бірігіп тіршілік ететін жәндіктердей сүтқоректілердің көбі қорек қорын 
жасайды. Тіршілік аймақтарында жертесерлер жәндіктерден қор жасайды. 
Көртышқандардың індерінен 200-дей жауын құрттары табылған; жұпар 
тышқандар індеріне су жәндіктерін, ұлуларды, өзге былқылдақ денелілерді 
жинайды. Жыртқыштар қалған қоректерін ағаш басына шығарып жасырады, 
қарға көмеді, жапырақтармен, топырақпен жабады (аюлар, сусарлар, 
құнулар, түлкілер,) немесе індеріне тасиды (су күзендері, күзендер). Қорек 
қорын жинау кеміргіштер мен шақылдақтардың арасында көп кездеседі. 
Тиындар көшу кезінде де ағаштарға саңырауқұлақтарды іліп кетеді. 
Тышқандар, атжалмандар, құм тышқандары өсімдіктердің жапырақтарын, 
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сабақтарын, тамырларын, түбіршіктерін, дәндерін, жемістерін жинайды. 
Құндыздар қысқа ағаштарды, су өсімдіктерінің түбірлерін үйшіктерінің 
немесе індерінің маңына жинайды. Су қатардың алдында, ондатралар 
үйшіктерінің маңына, өздері жейтін су өсімдіктерінің түбірлерінен 2-4 
қоректік үйінді жасайды. Құм тышқаны, атжалмандар, бұраубастар, 
көртышқандар, алатышқан, ұзынқұйрық саршұнақтар қоректерді індерінің 
ішіндегі бөлек бөлмелерге жинайды; қорған тышқаны қоректерін бір жерге 
жинап төмпешік тәрізді етіп топырақпен жабады; шақылдақтар қоректерін 
шөмеле қылып үйеді немесе тастардың астына жасырады. Жануарлардың 
болашаққа қорек дайындаулары көбінесе маусымдық өзгерістері айқын 
аймақтарда кездеседі. 

Кейбір жануарлар қыста немесе ұзақ уақыт қуаңшылық болғанда қысқа 
немесе ұзақ мерзімге ұйқыға жатады. Суыр, саршұнақтар 7-8 айлап 
ұйықтайтын болса, сусар, тиындар қатты суықта бірнеше күн ұяларынан 
шықпай жатады.  

 Жануардың ұйқыға жатуы нейрогуморальдық жүйенің әсерінен 
болады және ол кезде ағзадағы физиологиялық, биохимиялық 
құбылыстардың көбі өзгеріске ұшырайды. Ағзада болған өзгерістер 
жануарды қоршаған ортаның әсеріне төтеп беруге дайындайды, яғни 
жануар жағдайдың өзгеруіне бейімделеді. Жануарлардың әрекеттерінің, 
қоректенулерінің, ағзадағы зат алмасуының өзгеруі тері қабатына, ішкі 
мүшелеріне май, ұлпаларға аскорбин қышқылын (С дәрумені), бауырға 
гликогенді және Е дәруменін жинауға мүмкіндік береді.  

Ұйқыға жатардың алдында аңдар пана болардай жер іздейді немесе 
өздері апан, ін қазып, ұя жасайды. Жарқанаттар көбінесе үнгірлерде; 
қарақас, жанат, гималай аюы ағаштардың қуыстарында, ақ аюдың буаз 
крекейлері мен қоңыр аюлар апандарда, кеміргіштер індерде ұйқыға 
жатады.  

Ұзақ ұйқының бірнеше түрі болады:  
Жыртқыштар (аю, борсық, жанат, жанаттәрізді ит) қысқы ұйқыға 

жатады. Ұйқыдағы жануарлардың тыныс алулары, қан айналымы сәл 
өзгереді. Дене қызуы 2-7°С-ге, ал жалпы зат алмасу - 50-70%-ға төмендейді 
Қауіп төнгенін сезген жануарлар жеңіл және жылдам оянады; ұзақ уақыт 
күн жылы болса жануарлар оянып апандарынан шығады. Аюлардың 
крекейлері қыста апандарында туып, қонжықтарын емізеді. Қысқы ұйқының 
ұзақтығы ауа райына және қоректерінің жеткілікті болуына байланысты 
болады. Қоңыр аюлар көп жерде қарашадан ақпанға дейін ұйқыда жататын 
болса, Кавказда желтоқсан-ақпан айларында жатады (жылы, қарсыз қыста 
мүлдем жатпайды). Ақ аюлардың тек буаз крекейлері мен жыныстық жасқа 
жетпегендері жатады. 

Ұйықтау уақытының ұзақтығы жылдың жылылығына байланысты 
өзгереді. Қыс мезгілінде ұзақ уақыт жылылық болса жанаттәрізді ит, жанат, 
борсықтар ұйқыға жатпайды.  
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сабақтарын, тамырларын, түбіршіктерін, дәндерін, жемістерін жинайды. 
Құндыздар қысқа ағаштарды, су өсімдіктерінің түбірлерін үйшіктерінің 
немесе індерінің маңына жинайды. Су қатардың алдында, ондатралар 
үйшіктерінің маңына, өздері жейтін су өсімдіктерінің түбірлерінен 2-4 
қоректік үйінді жасайды. Құм тышқаны, атжалмандар, бұраубастар, 
көртышқандар, алатышқан, ұзынқұйрық саршұнақтар қоректерді індерінің 
ішіндегі бөлек бөлмелерге жинайды; қорған тышқаны қоректерін бір жерге 
жинап төмпешік тәрізді етіп топырақпен жабады; шақылдақтар қоректерін 
шөмеле қылып үйеді немесе тастардың астына жасырады. Жануарлардың 
болашаққа қорек дайындаулары көбінесе маусымдық өзгерістері айқын 
аймақтарда кездеседі. 

Кейбір жануарлар қыста немесе ұзақ уақыт қуаңшылық болғанда қысқа 
немесе ұзақ мерзімге ұйқыға жатады. Суыр, саршұнақтар 7-8 айлап 
ұйықтайтын болса, сусар, тиындар қатты суықта бірнеше күн ұяларынан 
шықпай жатады.  

 Жануардың ұйқыға жатуы нейрогуморальдық жүйенің әсерінен 
болады және ол кезде ағзадағы физиологиялық, биохимиялық 
құбылыстардың көбі өзгеріске ұшырайды. Ағзада болған өзгерістер 
жануарды қоршаған ортаның әсеріне төтеп беруге дайындайды, яғни 
жануар жағдайдың өзгеруіне бейімделеді. Жануарлардың әрекеттерінің, 
қоректенулерінің, ағзадағы зат алмасуының өзгеруі тері қабатына, ішкі 
мүшелеріне май, ұлпаларға аскорбин қышқылын (С дәрумені), бауырға 
гликогенді және Е дәруменін жинауға мүмкіндік береді.  

Ұйқыға жатардың алдында аңдар пана болардай жер іздейді немесе 
өздері апан, ін қазып, ұя жасайды. Жарқанаттар көбінесе үнгірлерде; 
қарақас, жанат, гималай аюы ағаштардың қуыстарында, ақ аюдың буаз 
крекейлері мен қоңыр аюлар апандарда, кеміргіштер індерде ұйқыға 
жатады.  

Ұзақ ұйқының бірнеше түрі болады:  
Жыртқыштар (аю, борсық, жанат, жанаттәрізді ит) қысқы ұйқыға 

жатады. Ұйқыдағы жануарлардың тыныс алулары, қан айналымы сәл 
өзгереді. Дене қызуы 2-7°С-ге, ал жалпы зат алмасу - 50-70%-ға төмендейді 
Қауіп төнгенін сезген жануарлар жеңіл және жылдам оянады; ұзақ уақыт 
күн жылы болса жануарлар оянып апандарынан шығады. Аюлардың 
крекейлері қыста апандарында туып, қонжықтарын емізеді. Қысқы ұйқының 
ұзақтығы ауа райына және қоректерінің жеткілікті болуына байланысты 
болады. Қоңыр аюлар көп жерде қарашадан ақпанға дейін ұйқыда жататын 
болса, Кавказда желтоқсан-ақпан айларында жатады (жылы, қарсыз қыста 
мүлдем жатпайды). Ақ аюлардың тек буаз крекейлері мен жыныстық жасқа 
жетпегендері жатады. 

Ұйықтау уақытының ұзақтығы жылдың жылылығына байланысты 
өзгереді. Қыс мезгілінде ұзақ уақыт жылылық болса жанаттәрізді ит, жанат, 
борсықтар ұйқыға жатпайды.  

 
 

Күн жылыған кезде үзілетін терең ұйқы. Жануарлардың тыныс алуы, 
қан айналымы, дене қызуы бірнеше есе төмендейді, олар дыбыс, жарықтың 
әсерлерінен ояна қоймайды. Ауа райы көп уақытқа жылынса ғана өте баяу 
оянып, қоректенулеріде мүмкін: жарқанаттар үңгірдің ішінде жанданған 
жәндіктерді аулайды; атжалман, алатышқандар жинаған қоректерімен 
қоректенеді.  

Үзіліссіз терең ұйқы. Жануардың тыныс алуы және қан айналымы 10-
20 есеге, зат алмасу барысы 20-40 есеге азаяды, дене қызуы 5-1°С-ге дейін 
төмендейді. Дыбыс, жарық, қоршаған ортаның қысқа мерзімге жылынуы 
ұйқыларына әсер етпейді, жануарлар оянбайды. Суырлар, саршұнақтар, 
кірпілер бір айда 1-3 рет қуықтарын босатуға тұрады. Ол уақытта дене 
қызуы 22-24 градусқа көтеріледі, жануарлар дәрет бөлмелеріне ұйқылы-ояу 
күйінде барып келеді. Ұйықтаған уақытта зат айналымына бірінші кезекте 
теріасты майлары жұмсалып, жануарлардың салмағы 20-40%-ға азаяды. 
Үзіліссіз терең үйқыға кірпілер, жарқанаттардың біразы, кеміргіштер 
(суырлар, саршұнақтар, қосаяқтар, қарақастар т.б.) жатады. Қуаңшылық 
болып, шөптер ерте қураған жағдайда саршұнақтар мен суырлар жазда 
ұйқыға жатып қалып көктемге дейін (6-8 ай) ұйықтаулары мүмкін.  

Ұйқыда жатқан жануарлардың ағзаларына вирус, микробтар әсер ете 
қоймайды. Ұйқыға, жануарлар ағзаларынан эндопаразиттерді шығарып, 
яғни ағзаларын паразиттерден тазартып барып жатады. Ұйқыдағы 
жануарлардың қанында тромбоциттер азайғандықтан, қандарының ұю 
уақыты ұзарады. Оянған кезде қан ұюы жылдам қалпына келеді.  

Қысқа дайындықтың бір түрі - қоныс аудару. Күзде ақ түлкілердің көбі 
оңтүстікке қарай орманды тундраға ормандардың солтүстігіне көшеді. 
Солтүстік бұғылары күзде оңтүстікке қарай, көктемде солтүстікке қарай 
көшеді. Бұғылармен бірге қасқырлар мен құнулар көшеді. Тундраның 
солтүстік аймақтарын мекендейтін ақ қояндар да күз бен көктемде 
мекендерін өзгертеді. Таулы жерлердің тұяқтылары жазда жайылымы 
шүйгін, қансорғыш жәндіктері аз жоғарғы белдеулерге көтеріледі. Қыста 
қары аз төменгі белдеулерге түседі. Осындай, маусымға байланысты, кабан, 
марал, бұлан, тау текелері, арқарлар және еліктер қоныс аударады. Орал 
тауында еліктер қары қалың болатын батыс беткейлерді қары аз шығыс 
беткейлерге көшеді. Тауда қар қалыңдай бастағанда мысық, түлкі, 
қасқырларда төмен түседі. Таулы аймақтарда сілеусін, жолбарыс, 
барыстардың да миграциялары байқалған.  

Шөлді және шөлейт аймақтардың тұяқтылары да маусымға байланысты 
бір жайылымнан екінші жайылымға көшеді. Қарақұйрықтар күзде құмды 
жерлерден қорегі мол тау етектеріне көшсе, көктемде кейін құмды 
алқаптарға көшеді. Киіктер қысты қары аз шөлді, шөлейт аймақтарында 
өткізіп, көктемде далалық аймақтарға қоныс аударады.  

Кәсіптік аңдардың әрқайсысы қысқа әртүрлі бейімделген. 
Сүтқоректілердің бір түрлері қыста ұйқыға жатса, көпшілігі (тұяқтылар, 
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ескек аяқтылар, киттәрізділер, жыртқыштар, кеміргіштердің көбі) қыстада 
белсенді өмір сүреді. 

 
1.4 Қоректенулері 
Қоректенулеріне байланысты сүтқоректілерді әр түрлі қорекпен 

қоректенетін (жәндікқоректілер, балыққоректілер, өсімдікқоректілер т.б.) 
түрлері бар.  

Өсімдікқоректілер өсімдіктердің жапырақтарымен, бұтақтарымен, 
тамырларымен, түбірлерімен, түбіршіктерімен, дәндерімен, жемістерімен, 
шырындарымен қоректенеді. Олардың кейбір түрлерінің күрек тістері үнемі 
өсіп тұрады. Асқазандары күрделі, ал шектері ұзын болады (денелерінің 
ұзындығынан 10-29 есе ұзын). Ағаш басында жүре алатындары, ұша 
алатындары, жер қаза алатындары, ағаштарды құлата алатындары, 
бұтақтарды сындыра алатындары бар. Кейбір түрлерінің қорек тасуға 
арналған кең ұрттары болады. Көбі семьяға, топқа, табынға бірігіп өмір 
сүреді.  

 Жәндіктерден бастап ірі тұяқтыларға дейін етқоректілерге қорек 
болады. Олардың жақсы дамыған сойдақ тістері, жыртқыш тістері болады, 
тырнақтары үлкен, өткір. Жыртқыштардың жоғарғы жүйке жүйесі, барлық 
сезім мүшелері жақсы дамыған. Шектері қысқа болады (дене ұзындығынан 
2-7 есе ұзын). Ірі жыртқыштар көп уақыт аштыққа төзімді болады. Ұсақ 
етқоректілер (жәндікқоректілер) керсінше аштыққа шыдамсыз болады да аз 
уақыт ашықса өлімге ұшырайды. Ірі жануарларды аулағанда түрлі, өздеріне 
үйреншікті тәсілдерді қолданады. Көбінесе дара жүріп өмір сүреді, семья 
болып тұратындары да, үйір болып жүретіндері де бар.  

Түрлі қоректермен қоректенетіндер өсімдіктерді де, түрлі жануарларды 
да жейді. Тістері қандай қоректіде үгіте алады. Қоректері өзгеріп тұратын 
болғандықтан бірде жайылса, бірде жыртқыштардай жануарларды аулайды. 
Дараланып, семьяға, топқа бірігіп өмір сүреді.  

 Аңдардың қоректерінің құрамы жануарлардың түріне, олардың дене 
құрылымына байланысты болады. Сүтқоректілер қоректерін барлық сезім 
мүшелері арқылы біледі.  

Сүтқоректілерге қоректерін іздеу, табу тән. Оларға қоректену үшін 
кейде көп жүру, түрлі кедергілерден өту, қуу, аулау керек болады. 
Қоректену үшін аз немесе көп күш жұмсаулары қоректерінің молдығына 
байланысты болады.  

 Қоректену тәсілдері: 
Жайылу. Өсімдікқоректілерге тән. Жайылғанда көбінесе өсімдіктер 

толық жұлынбайтын болғандықтан олардың орны жылдам толысады, 
әсіресе ауа-райы қолайлы болса. Өсімдікқоректілер қоректерін табуға көп 
қуат жұмсамайды, себебі олардың мекендері жайылым бар жерде болады. 
Көшпелі жануарлар қорек іздеп кейде өте қашық жерлерге барады 
(тұяқтылар, киттер). Олар көбінесе жылдам қозғалады, жауларынан бірігіп 
қорғанады.  
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ескек аяқтылар, киттәрізділер, жыртқыштар, кеміргіштердің көбі) қыстада 
белсенді өмір сүреді. 

 
1.4 Қоректенулері 
Қоректенулеріне байланысты сүтқоректілерді әр түрлі қорекпен 

қоректенетін (жәндікқоректілер, балыққоректілер, өсімдікқоректілер т.б.) 
түрлері бар.  

Өсімдікқоректілер өсімдіктердің жапырақтарымен, бұтақтарымен, 
тамырларымен, түбірлерімен, түбіршіктерімен, дәндерімен, жемістерімен, 
шырындарымен қоректенеді. Олардың кейбір түрлерінің күрек тістері үнемі 
өсіп тұрады. Асқазандары күрделі, ал шектері ұзын болады (денелерінің 
ұзындығынан 10-29 есе ұзын). Ағаш басында жүре алатындары, ұша 
алатындары, жер қаза алатындары, ағаштарды құлата алатындары, 
бұтақтарды сындыра алатындары бар. Кейбір түрлерінің қорек тасуға 
арналған кең ұрттары болады. Көбі семьяға, топқа, табынға бірігіп өмір 
сүреді.  

 Жәндіктерден бастап ірі тұяқтыларға дейін етқоректілерге қорек 
болады. Олардың жақсы дамыған сойдақ тістері, жыртқыш тістері болады, 
тырнақтары үлкен, өткір. Жыртқыштардың жоғарғы жүйке жүйесі, барлық 
сезім мүшелері жақсы дамыған. Шектері қысқа болады (дене ұзындығынан 
2-7 есе ұзын). Ірі жыртқыштар көп уақыт аштыққа төзімді болады. Ұсақ 
етқоректілер (жәндікқоректілер) керсінше аштыққа шыдамсыз болады да аз 
уақыт ашықса өлімге ұшырайды. Ірі жануарларды аулағанда түрлі, өздеріне 
үйреншікті тәсілдерді қолданады. Көбінесе дара жүріп өмір сүреді, семья 
болып тұратындары да, үйір болып жүретіндері де бар.  

Түрлі қоректермен қоректенетіндер өсімдіктерді де, түрлі жануарларды 
да жейді. Тістері қандай қоректіде үгіте алады. Қоректері өзгеріп тұратын 
болғандықтан бірде жайылса, бірде жыртқыштардай жануарларды аулайды. 
Дараланып, семьяға, топқа бірігіп өмір сүреді.  

 Аңдардың қоректерінің құрамы жануарлардың түріне, олардың дене 
құрылымына байланысты болады. Сүтқоректілер қоректерін барлық сезім 
мүшелері арқылы біледі.  

Сүтқоректілерге қоректерін іздеу, табу тән. Оларға қоректену үшін 
кейде көп жүру, түрлі кедергілерден өту, қуу, аулау керек болады. 
Қоректену үшін аз немесе көп күш жұмсаулары қоректерінің молдығына 
байланысты болады.  

 Қоректену тәсілдері: 
Жайылу. Өсімдікқоректілерге тән. Жайылғанда көбінесе өсімдіктер 

толық жұлынбайтын болғандықтан олардың орны жылдам толысады, 
әсіресе ауа-райы қолайлы болса. Өсімдікқоректілер қоректерін табуға көп 
қуат жұмсамайды, себебі олардың мекендері жайылым бар жерде болады. 
Көшпелі жануарлар қорек іздеп кейде өте қашық жерлерге барады 
(тұяқтылар, киттер). Олар көбінесе жылдам қозғалады, жауларынан бірігіп 
қорғанады.  

 
 

Қорек жинау негізінен жәндікқоректілерге тән. Әсіресе баяу 
қимылдайтын жәндіктермен қоректенетін жануарлар оларды кездескен 
жерлерінен жинап жейді.  

Торуылдау жемтіктеріне жасырынып тасадан тап беретін 
жыртқыштарға тән (мысықтар). Торуылдап аулайтын көбінесе дара жүріп 
өмір сүретін, алысқа шабуға бейімделмеген жануарлар.  

Қуып ұстау. Өте шапшаң жүгіретін, ұзақ шабысқа төзімді немесе 
ұйымдасып аулайтын жыртқыштар қолданатын тәсіл. Жасырынып барып 
қуатын жануарлар болады, ізге түсіп қуатын жануар болады және 
жасырынып жатқан қандастарына айдап ұстайтындары болады. 

 Қоректенетін қоректерінің түрлеріне, олардың көптігі мен аздығына 
байланысты сүтқоректілерді монофагтар, олигофактар, эврифагтар деп үш 
топқа бөлуге болады. Монофагтар деп қоректің бір түрін жейтін 
жануарларды айтады (коала тек эвкалиптердің жапырағымен қоректенеді). 
Сүтқоректілердің арасында монофагтар өте аз кездеседі. Олигофагтар деп 
қоректердің ұқсас келетін аз түрін (ағаштардың дәндері, шөптер, бадана 
т.б.) қанағат етіп өмір сүретін жануарларды (суыр, саршұнақ, алақоржын, 
сарытамақ тышқан) айтады. Эврифагия (полифагия и пантофагия) – түрлі 
биологиялық топтарға жататын қоректермен қоректену. Сүтқоректілердің 
көбін эвриофагтарға жатқызуға болады. 

Қоректің бір түрінен екінші түріне оңай көшу жануарларға өте қажетті 
бейімделу, әсіресе ауа-райы контенентальді белдеулерде. Полифаг 
жануарлардың көбінің негізгі және қосымша қоректері болады. Негізгі 
қоректері таусылса олар тек қана қосымша қоректермен қоректеніп ұрпақ 
жалғастырып өніп-өсе алмайды, себебі қосымша қоректер ағзаның барлық 
қажеттілігін қанағаттандырмайды. Қоректенетін қоректердің түрі мен саны 
жағдайға байланысты өзгеріп тұрады. Тиын жылы мезгілде қоректің 100 
шақты түрімен қоректенсе, қыста ағаштың 1-2 түрінің дәнімен қоректенуі 
мүмкін. Негізгі қоректерінің өнімі азайса эврифагтардың қорек түрлерінің 
саны көбейеді, яғни түрлі қорекпен қоректену жануарларға қорегі аз 
алқаптарда да өмір сүруге мүмкіндік туғызады.  

Жануарларға, қоректің қажеттілігі жасқа, маусымға, тәуліктің мезгіліне 
байланысты әркезде әртүрлі болады. Құнарлы қорек қай кезде де қажет: 
қыста қыстап шығуға, жазда өсуге, қомдануға. Күзде жануарлардың көбі 
күйекке түседі, көктемде төлдейді, сондықтан осы уақыттарда қоректе 
өсуге, дамуға қажетті барлық органикалық, минералдық заттар болу керек. 
Түрдің өсіп-өнуі ағзаға қажетті заттардың жеткілікті болуына байланысты. 
Мүлдем су ішпейтін жануарлар болады (суырлар, саршұнақтар, қосаяқтар). 
Олар, ағзаға қажетті суды, қоректерінен алады.  

Қоректің жетіспеушілігі жануардың физиологиялық жағдайына әсер 
етеді, жануардың әрекетін, тәуліктік белсенділігін өзгертеді. Жануарлардың 
инфекцияларға қарсы тұруы, өсімталдықтар төмендейді, көбі көбеюге 
қатыспайды. Аштыққа ұшыраған жануарлардың кәрілері, әлсіздері қорек 
мүлдем бітпей тұрып өлетін болғандықтан аман қалғандарының 
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бәсекелестері азаяды, осылай табиғатта біреулерінің өлімі арқылы 
екіншілеріне аман қалатындай мүмкіндік туады. Қоректі пайдалану және 
жануардың аман қалуы қоректерінің молдығынан емес, оған жетіп 
жануардың пайдалана алуына байланысты. Мысалы, қорек көп болғанмен 
қар қалың түссе тұяқтылардың көбі оны қардан аршып жей алмай ашығады.  

Жануарлардың қоректенулеріне әсер ететін факторлар көп, және олар 
өзгеріп тұрады. Сыртқы факторлардан қоректердің әртүрлілігін, олардың 
аймаққа, маусымға байланысты құнарлылығының өзгеруін айтуға болады. 
Ішкі факторлардан жануарлардың жыныстық, жастық ерекшеліктерін, 
белсенділігін, физиологиялық жағдайын айтуға болады.  

Бір жағынан жануарлардың өмір сүру ерекшеліктерінің көбі олардың 
қоректенулеріне байланысты болады. Екінші жағынан жануарлардың 
қоректену ерекшеліктері олардың энергетикасымен байланысты, себебі 
қорек жануарларға күш-қуат, жылу береді. Сондықтан жануар жейтін 
қоректің мөлшері де, құнарлылығы да көбінесе қоршаған ортаның 
температурасына байланысты болады. Мысалы, қоршаған ортаның 
температурасы 18°С ден 4°С-ге дейін түскенде су тышқанының 
қоректенетін қорегінің мөлшері 72 г нан 86 г-ға дейін өседі. 
Тышқантәрізділердің, жертесерлердің қоректерінің мөлшері ослай өзгеріп 
тұрады. Бұланның қыс мезгіліндегі негізгі қорегі ағаштардың бұтағы бола 
тұра, қатты аяздарда ол өзге қорекке көшеді, себебі ағаш бұтағы 
қорытылғанда жылуды аз береді. Яғни қоршаған ортаның температуралық 
жағдайы жануарлардың қоректену стратегиясына, әр кезде әртүрлі 
қоректермен қоректенуге бейімделулеріне әсер етеді.  

 
1.5 Әрекеттері 
Жануарлардың тіршілігіндегі әрекеттері өте күрделі және алуантүрлі. 

Олар табиғатта үнемі биотикалық қарбаласта болады. Табиғатта тіршілік 
заңы қоректену, өзгеге жем болмау, абиотикалық факторлардың әсерінен 
өліп қалмау, ұрпақ қалдыру. Әр жануардың осы талаптарға сай келуі 
популяцияның өсуіне әсер етеді.  

 Жануарлардың әрекеттері ағзаның қоршаған ортаға бейімделуін 
қамтамасыз ететін негізгі адаптациалық жүйе. Жануардың қандайда бір 
әрекетінің астарын түсіну үшін оның биологиялық, бейімделулілік 
қажеттілігін түсіну керек. Әрекеттік адаптациалық жүйе өсімталдық 
адаптациалық жүйемен, физиологиялық адаптациалық жүйемен, 
морфологиялық адаптациалық жүйемен тығыз байланыста болады. Осы 
байланысты популяцияға биогеоценоздың күрделі жағдайына бейімделіп 
бірқалыпты өмірсүруге мүмкіндік береді.  

Табиғи жағдайда жануарлардың әрекеттері морфологиясына, жүйке 
жүйесіне, рецепторларына байланысты түрлі әсерлерге жауап ретіндегі 
қимылдары, қылықтары. Әрекеттік жүйеде туа біткен және кейін пайда 
болған элементтер тығыз байланыста болады. Сонымен қатар, кейін пайда 
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бәсекелестері азаяды, осылай табиғатта біреулерінің өлімі арқылы 
екіншілеріне аман қалатындай мүмкіндік туады. Қоректі пайдалану және 
жануардың аман қалуы қоректерінің молдығынан емес, оған жетіп 
жануардың пайдалана алуына байланысты. Мысалы, қорек көп болғанмен 
қар қалың түссе тұяқтылардың көбі оны қардан аршып жей алмай ашығады.  

Жануарлардың қоректенулеріне әсер ететін факторлар көп, және олар 
өзгеріп тұрады. Сыртқы факторлардан қоректердің әртүрлілігін, олардың 
аймаққа, маусымға байланысты құнарлылығының өзгеруін айтуға болады. 
Ішкі факторлардан жануарлардың жыныстық, жастық ерекшеліктерін, 
белсенділігін, физиологиялық жағдайын айтуға болады.  

Бір жағынан жануарлардың өмір сүру ерекшеліктерінің көбі олардың 
қоректенулеріне байланысты болады. Екінші жағынан жануарлардың 
қоректену ерекшеліктері олардың энергетикасымен байланысты, себебі 
қорек жануарларға күш-қуат, жылу береді. Сондықтан жануар жейтін 
қоректің мөлшері де, құнарлылығы да көбінесе қоршаған ортаның 
температурасына байланысты болады. Мысалы, қоршаған ортаның 
температурасы 18°С ден 4°С-ге дейін түскенде су тышқанының 
қоректенетін қорегінің мөлшері 72 г нан 86 г-ға дейін өседі. 
Тышқантәрізділердің, жертесерлердің қоректерінің мөлшері ослай өзгеріп 
тұрады. Бұланның қыс мезгіліндегі негізгі қорегі ағаштардың бұтағы бола 
тұра, қатты аяздарда ол өзге қорекке көшеді, себебі ағаш бұтағы 
қорытылғанда жылуды аз береді. Яғни қоршаған ортаның температуралық 
жағдайы жануарлардың қоректену стратегиясына, әр кезде әртүрлі 
қоректермен қоректенуге бейімделулеріне әсер етеді.  

 
1.5 Әрекеттері 
Жануарлардың тіршілігіндегі әрекеттері өте күрделі және алуантүрлі. 

Олар табиғатта үнемі биотикалық қарбаласта болады. Табиғатта тіршілік 
заңы қоректену, өзгеге жем болмау, абиотикалық факторлардың әсерінен 
өліп қалмау, ұрпақ қалдыру. Әр жануардың осы талаптарға сай келуі 
популяцияның өсуіне әсер етеді.  

 Жануарлардың әрекеттері ағзаның қоршаған ортаға бейімделуін 
қамтамасыз ететін негізгі адаптациалық жүйе. Жануардың қандайда бір 
әрекетінің астарын түсіну үшін оның биологиялық, бейімделулілік 
қажеттілігін түсіну керек. Әрекеттік адаптациалық жүйе өсімталдық 
адаптациалық жүйемен, физиологиялық адаптациалық жүйемен, 
морфологиялық адаптациалық жүйемен тығыз байланыста болады. Осы 
байланысты популяцияға биогеоценоздың күрделі жағдайына бейімделіп 
бірқалыпты өмірсүруге мүмкіндік береді.  

Табиғи жағдайда жануарлардың әрекеттері морфологиясына, жүйке 
жүйесіне, рецепторларына байланысты түрлі әсерлерге жауап ретіндегі 
қимылдары, қылықтары. Әрекеттік жүйеде туа біткен және кейін пайда 
болған элементтер тығыз байланыста болады. Сонымен қатар, кейін пайда 

 
 

болған рефлекстер туа біткен рефлекстерге әсер етіп, оларды өзгертіп, кейде 
алмастыруы да мүмкін.  

Әрекеттің туа біткен элементтері. Туа біткен рефлекстер жануарлардың 
ешкімнен үйренбей ақ істейтін әрекеттері. Олар эволюция барысында 
қоршаған ортада өте баяу болған өзгерістерге бейімделу барысында пайда 
болған сол түрге тән ерекшеліктер. Сондықтан осы әрекеттік ерекшеліктер 
морфологиялық ерекшеліктердей табиғи сұрыптау арқылы жануарлардың 
генотипіне еніп, сақталған. Ыстық, суық әсер еткенде, тікен кіріп немесе 
өзге әсерден ауырғанда аяқтарын тартып қалу туа біткен қимыл жануарды 
жараланудан сақтайды. Осындай туа бітетін рефлекстер барлық 
жануарларда болады. Мысалы тұяқтылардың төлдерінде енелерінің артынан 
еру, бауырына кіру, басын жоғары көтеру, сүт бездерін іздеу, ему сияқты 
рефлекстер болады.  

Тәуліктік ритмика эволюция барысында қалыптасып, ұрпақтан ұрпаққа 
ауысып келе жатыр. Тәуліктік ритмикасына байланысты жануарларды 
күндізгі және түнгі деп екі топқа бөледі. Күндізгі жануарлардың көру 
мүшелері жақсы дамиды, қараңғыда нашар көретін болғандықтан қараңғы 
түсе олар паналы жерлерде тынығады. Түнгі жануарлар керісінше күндіз 
тынығады. Тәуліктік ритмика (циркадтық ритм) эволюцияның барлық 
сатыларында күн мен түннің ауысуына байланысты қалыптасқан. Тәуліктік 
ритмика туа біткен және қалыптасқан элементтерден тұратын күрделі 
құбылыс. Тәуліктік белсенділік, жыртқыштардан құтылуды, ұрпақтарын 
сақтап қалуды, бәсекелестікті бәсеңдетуді, қолайсыз жағдайлардан 
сақтануды өзге де әсерлерді жеңілдететін бейімделудің бір түрі. Тәуліктік 
ритмикасы қалыптасып жануар өзіндік кеңістік және уақыттық орнын 
табады. Қоршаған ортаның әсерінен тәуліктік ритмика өзгеруі де мүмкін. 
Мысалы, тундра аймағында жаз уақытында түн болмайды да түнгі 
жануарлар (ақ, қаршығалы, батпақты жапалақтар, ақ түлкі) жарықта 
жемтіктерін аулап, белсенді өмір сүре береді.  

Әрекеттің кейін пайда болатын элементтері. Әрекеттің генотипке 
сіңбеген элементтері қоршаған ортаның өзгеруіне бейімделу үшін қажет 
болғанда пайда болады да, қажеттігі жойылса олда өшеді. Ондай 
бейімделудің биологиялық құндылығы, ұдайы өзгеріп тұратын жағдайға 
ағзаның жауабы ретінде пайда болуында.  

Туа бітетін әрекет пен кейін пайда болатын әрекет «таза» түрінде сирек 
кездеседі. Әдетте әрекеттің күрделі түрлері кездеседі. Омыртқалы 
жануарлардың морфологиялық жүйеден айырмашылығы бір жағынан оның 
тұрақтылығында, екінші жағынан құбылмалығында.  

Жануарлардың әрекеттік адаптациалық жүйесі барлық биотикалық 
және абиотикалық факторларға бағытталған, сондықтан қандай да 
қатынасқа әсер етеді.  

Жануарлардың арасындағы қатынастарды негізінен екі топқа бөлуге 
болады: түр ішіндегі (репродуктік және топтық) қатынастар және түр 
аралық (қоректену және қорғану) қатынастар.  
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Түр ішіндегі қатынастар. Жануар әрекетінің репродуктивтік кешені 
көптеген алуантүрлі актілер мен бағдарламалардан тұрады. Солардың 
барлығы түрлі экзогенді және эндогенді сигналдарға бағынышты болады.  

Репродуктік сигналдар. Репродуктік сигналдардың негізгі міндеті – 
түрлі белгі беру арқылы түрдің ұдайы көбеюін қамтамас ету.  

Шағылысқанда жұп таңдау көру, есту, сезу арқылы қалыптасатын 
түрдің әрекеттерінің ерекшеліктеріне негізделген. Шағылысар шақта 
болатын белгілер ерекшеліктерін жануарлар барлық рецепторлары арқылы 
қабылдайды: көру мүшелері арқылы түс өзгеруін, тұрысын, қимылын, 
мимикасын; есту мүшелері арқылы арнайы дыбыстарын; иіс мүшелері 
арқылы аналықтардың немесе аталықтардың иістерін.  

Бұл белгілердің биологиялық маңыздылығы өте зор, себебі жануарлар 
осы сигналдар арқылы бір-бірін танып, түр аралық шағылысу болмайды, 
яғни түр морфофункционалдық тұрақтылығын сақтайды. Бір-біріне ұқсас 
бірақ өзге түрлерге жататын екі жануар кездескенде оларды шағылысуына 
тек қана бір түрге тән дыбыс, иіс, түс, дене қимылдары, мимикалар арқылы 
қабылданатын «этологиялық кедергі» тосқауыл болады.  

Репродуктік сигналдар арқылы аталық пен аналық бір-бірін тауып, 
шағылысуға дайындығын біліп, кейде көп ішінен таңдап, шағылысып, ұрпақ 
жалғастырады. Репродуктік белгілер жануардың жыныстық толысуын 
шапшаңдатуы да мүмкін.  

Репродуктік сигналдар негізінен кешенді түрде пайдаланылады. Бірақ 
олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері, артықшылықтары бар. 
Дыбыстық белгілер алыстан естіледі, ол белгіні көбінесе орманды, таулы 
жерлерді мекендейтін жануарлар (бұғы, елік); түнде белсенді болатын 
жануарлар (мысықтар) қолданады. Химиялық белгілер де алыстан сезіледі 
және иіс жануар кеткеннен кейінде көп уақыт сақталады, яғни жануарлар 
бір-бірін алыстан сезіп, иіс арқылы іздеп тауып ала алады. Оптикалық 
белгілер жануарды көргеннен кейін оның тұрысынан, қимылдарынан, 
мимикаларынан күйін айыруға көмектеседі.  

Сүтқоректілердің негізгі жыныстық сигналдары–хеморецепция, яғни 
аталықтар аналықтардың шағылысуға дайындығын олардың иісінен біледі, 
ал қалған белгілер химиялық сигналдарға қосымша болады.  

Төлдеріне қамқорлық көрсету. Ұрпақтарына қамқорлық көрсету 
репродуктік әрекеттердің элементтерінің бірі. Сүтқоректілер ұрпақтарына 
қамқорлық көрсететін жануарлар, олардың көбі сол үшін жұп құрады, 
семьяға немесе үйірге, топқа бірігеді. Сүтқоректілердің төлдері көп уакыт 
енесінің немесе топтың қамқорында болады.  

Жануарлардың қамқорлық әрекеттері келесі процесстерден тұрады: 
Төлдейтін паналық жер іздеу және табу.  
Ұрпақтарын жасыратын апан, ін қазу, ұя жасау.  
Емізу және жетілмей туған төлдерді бағу, немесе емізу және жетіліп 

туған төлдерді машықтандыру.  
Төлдерді жауларынан және паразиттерден қорғау. 
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Түр ішіндегі қатынастар. Жануар әрекетінің репродуктивтік кешені 
көптеген алуантүрлі актілер мен бағдарламалардан тұрады. Солардың 
барлығы түрлі экзогенді және эндогенді сигналдарға бағынышты болады.  

Репродуктік сигналдар. Репродуктік сигналдардың негізгі міндеті – 
түрлі белгі беру арқылы түрдің ұдайы көбеюін қамтамас ету.  

Шағылысқанда жұп таңдау көру, есту, сезу арқылы қалыптасатын 
түрдің әрекеттерінің ерекшеліктеріне негізделген. Шағылысар шақта 
болатын белгілер ерекшеліктерін жануарлар барлық рецепторлары арқылы 
қабылдайды: көру мүшелері арқылы түс өзгеруін, тұрысын, қимылын, 
мимикасын; есту мүшелері арқылы арнайы дыбыстарын; иіс мүшелері 
арқылы аналықтардың немесе аталықтардың иістерін.  

Бұл белгілердің биологиялық маңыздылығы өте зор, себебі жануарлар 
осы сигналдар арқылы бір-бірін танып, түр аралық шағылысу болмайды, 
яғни түр морфофункционалдық тұрақтылығын сақтайды. Бір-біріне ұқсас 
бірақ өзге түрлерге жататын екі жануар кездескенде оларды шағылысуына 
тек қана бір түрге тән дыбыс, иіс, түс, дене қимылдары, мимикалар арқылы 
қабылданатын «этологиялық кедергі» тосқауыл болады.  

Репродуктік сигналдар арқылы аталық пен аналық бір-бірін тауып, 
шағылысуға дайындығын біліп, кейде көп ішінен таңдап, шағылысып, ұрпақ 
жалғастырады. Репродуктік белгілер жануардың жыныстық толысуын 
шапшаңдатуы да мүмкін.  

Репродуктік сигналдар негізінен кешенді түрде пайдаланылады. Бірақ 
олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері, артықшылықтары бар. 
Дыбыстық белгілер алыстан естіледі, ол белгіні көбінесе орманды, таулы 
жерлерді мекендейтін жануарлар (бұғы, елік); түнде белсенді болатын 
жануарлар (мысықтар) қолданады. Химиялық белгілер де алыстан сезіледі 
және иіс жануар кеткеннен кейінде көп уақыт сақталады, яғни жануарлар 
бір-бірін алыстан сезіп, иіс арқылы іздеп тауып ала алады. Оптикалық 
белгілер жануарды көргеннен кейін оның тұрысынан, қимылдарынан, 
мимикаларынан күйін айыруға көмектеседі.  

Сүтқоректілердің негізгі жыныстық сигналдары–хеморецепция, яғни 
аталықтар аналықтардың шағылысуға дайындығын олардың иісінен біледі, 
ал қалған белгілер химиялық сигналдарға қосымша болады.  

Төлдеріне қамқорлық көрсету. Ұрпақтарына қамқорлық көрсету 
репродуктік әрекеттердің элементтерінің бірі. Сүтқоректілер ұрпақтарына 
қамқорлық көрсететін жануарлар, олардың көбі сол үшін жұп құрады, 
семьяға немесе үйірге, топқа бірігеді. Сүтқоректілердің төлдері көп уакыт 
енесінің немесе топтың қамқорында болады.  

Жануарлардың қамқорлық әрекеттері келесі процесстерден тұрады: 
Төлдейтін паналық жер іздеу және табу.  
Ұрпақтарын жасыратын апан, ін қазу, ұя жасау.  
Емізу және жетілмей туған төлдерді бағу, немесе емізу және жетіліп 

туған төлдерді машықтандыру.  
Төлдерді жауларынан және паразиттерден қорғау. 

 
 

Төлдері жетілмей туылатын сүтқоректілер төлдерін жетілдіру үшін 
апан, ін қазады немесе ағаш қуысына, ағаш басына, шөптердің басына ұя 
жасайды. Малютка тышқаны астық тұқымдас шөптердің басына, жерден 20-
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аяқталғанға дейін (өмірде өте қажетті әрекеттер қалыптаса бастайды);  
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бағытталған болады. Екінші кезеңде аналықтың немесе аналық пен 
аталықтың негізгі әрекеттері төлдерін қорғау және төлдерін сақтануға 
үйрету болады. Үшінші кезеңде түрге тән жыныстық әрекеттер пайда бола 
бастайды.  

Төлдері жетіліп туылатын жануарлар ін, апан қазбайды, тіпті көбінесе 
ешқандай төлдейтін және төлдерін өсіретін орын іздемейді де. Дегенмен 
жануарлардың көбінің аналықтары оңаша кетіп, таса жерлерде төлдейді 
(тұяқтылар). Ескекаяқтылар күшіктеуге құрлыққа немесе мұзға шығады. 
Қояндар бұта, тобылғы, жусандардың түбіне көжектейді. Жаңа туған 
төлдерде енелерінің артынан еру немесе қимылсыз жату рефлексі болады. 
Төлдер дүниеге келісімен енелерінен өзге ересектерге еліктейді, олардың 
дыбыстық немесе басқа белгілеріне бағынады, яғни ересек жануарлармен 
тығыз қатынаста болады. Осы қатынастардың негізінде семьялық топтар 
құрылады.  
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Топтық әрекеттер. Жануарлардың топтануларының бірнеше себептері 
бар. Өлікселермен қоректенетін жануарлар өліксеге жиналады; тұяқтылар 
шүйгін жайылымдарда жиналады; шөлді, су тапшы жерлерде жануарлардың 
көбі суаттарға жиналады; жануарлар қашық жерлерге көшкенде, әсіресе 
табиғи немесе жасанды (өзендер, каналдар, жолдар) кедергілерден өтерде 
үлкен топтарға жиналады. Ондай топтар көбінесе кездейсоқ құрылып, 
тұрақсыз болады, қоректері таусылғасын немесе су ішіп болғасын 
жануарлар бөлектеніп кетеді.  

Эволюция барысында кей жануарлар бірігіп өмір сүруге бейімделген. 
Олардың топтары ұзақ уақыт сақталады және ол топтардың ішінде өте 
күрделі қарым қатынас қалыптасады. Ондай топтарды семьялық топ және 
семьяға бірікпейтін топ деп екіге бөлуге болады.  

Семьялық топ – жануарлардың бірнеше ұрпақтан тұратын, бір-біріне 
туыстас болып келетін топтық бірлестігі. Семьялық топтар ұрпақ 
жалғастырып, өсіру үшін құрылады. Ондай топтарды көбінесе аталықтар 
басқарады. Аталық пен аналық төлдерін қоректендіреді, қорғайды және 
оларды өз алдарына өмір сүргенде қажет болатын әрекеттердің 
қалыптасуына көмектеседі. Семьялық топтарға бірігіп өмір сүру уақыты 
жануарлардың түрлерлеріне байланысты бірнеше аптадан, бірнеше жылға 
дейін болады. Семьялық топтар және семьялық қарым-қатынастар, жас 
жануарлар өсіп, олардың түрлі қылықтары мен әрекеттері ересек 
жануарлардың қылық, әрекеттеріне ұқсайтын болғанша сақталады. Осы 
уақыттарда көбінесе семьялар ыдырап, жануарлар дараланып немесе өзге 
семьяға бірікпейтін топтарға қосылып өмір сүреді. 

Семьяға бірікпейтін топтар ішіндегі әрекеттер. Семьялық емес топтар 
қоршаған ортаның ерекшеліктеріне бейімделу ретінде қалыптасқан. 
Сондықтан ондай топтардағы жануарлардың әрекеттері бір бірімен келісіліп 
істелгендей болады, топтар кейде бір тұтас ағзадай әрекет етеді. Топтық 
тіршілік артықшылығы жауларынан қорғануда, қоректенгенде, табиғи 
қиындықтармен күрескенде білінеді. Сондықтан топтанып өмір сүретін 
жануарлар санының көптігімен және экологиялық тұрақтылығымен 
ерекшеленеді.  

Семьялық емес топтарды бір-бірінен қарым-қатынастарымен және 
әрекеттерімен ерекшеленетін екі типке бөлуге болады:  

1 – бір жануар доминант болатын топ (иерархиялық топ);  
2 –доминантты жануар жоқ топ. 
Доминантты жануарға топтың өзге мүшелері бағынышты болады. 

Ондай құрылым жалпы популяцияның өсіп-өнуіне ықпалын тигізеді. 
Топтағы доминантты жануарлар әлсін-әлсін ауысып тұрады. Топтардың 
доминанттары көбінесе аталықтары болады, бірақ аналықтары басшылық 
ететін топтарда болады.  

 Топтық әрекет кей жануарларда үркітетін иіс шығаруларымен 
байланысты болуы мүмкін: өзін сақтамай топты сақтайды. Қорыққан немеге 
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жаралы тышқанның «қорқыныш иісі» өзге тышқандарды сол жерден аулақ 
жүргізеді. Ондай белгілер популяцияның аман болуына көмектеседі.  

Тұяқтылар қан сорғыш жәндіктерден қорғану үшін де топқа жиналады. 
Жазда, сона, маса, қансорғыш шыбындар көбейген кезде, солтүстік 
бұғылары үлкен өте тығыз топтарға жиналады. Жәндіктер, топтың сырт 
жағындағы бірінші кездескен жануарларды шағады, ортасына қарай 
өтпейді. Топтың ортасындағы жануарлар жайбарақат дем алады. Топта 500 
бұғы болса қансорғыштардан үйірдің 56% аман қалады, 2000 жануар болса-
77%, 4000 жануар болса-83% жәндіктер тимейді.  

Сиырлар мен жылқылар қансорғыш жәндіктерден құтылу үшін шеңбер 
құрып тұрады да, бастарын ішке беріп, құйрықтарымен жәндіктерді қағады 
немесе валеттәріздес тұрып қағады.  

Кейде топтық әрекеттер абиотикалық факторлардан қорғайды. Қатты 
желді боранды күндері қойлар, жылқылар, киіктер, солтүстік бұғылары 
тығыз топтарға жиналады да жел жағындағы жануарлар әлсін-әлсін ауысып 
түрады. Ыстықта қойлар топтасып бір-бірінің көлеңкелеріне бастарын 
тығып тұрады.  

Қоректенгендегі топтардың қажеттілігі. Жануарлар көп жағдайда 
топтанып қоректенеді. Топ болып іздегенде қоректерін табу оңай болады. 
(дельфиндер, киттер). Топ құру жыртқыштардың біразына тән әрекет, себебі 
топта жыртқыш көп болса жемтіктерін қоршауға алуға болады, жемтікке 
қашып құтылу қиындайды, жемтікті жарларға айдау мүмкіндігі туады, 
қоректік жануарларды үркітіп, оларға үрей тудыруға жақсы. Әрине ондай 
аңшылықтардың нәтижесі топтағы жануарлардың бір-бірін ұғысып, 
келісімді әрекеттеріне байланысты болады. Қасқырлар, гиеналық иттер, 
динголар, арыстандар, касаткалар «ұжымдық аңшылықтың» түрлі 
тәсілдерін қолданып жемтіктерін аулайды.  

Топтасудың көшкен кездегі және көбею кезінднгі қажеттілігі. 
Топтасып көшкенде жануарларларға көшу бағытын оңай табады (көру және 
иіс арқылы). Үлкен топтағы жануарлар жалғыз жүріп аң аулайтын 
жыртқыштарға жем болмайды. Жануарлар топпен жүрсе бұрын болмаған 
аймақтарда қоректенетін, тынығатын жерлерді табу жеңілдейді. 

Киіктер лақтайтын уақытта ашық аймаққа (төлдейтін алаңға) жиналып, 
аналықтардың негізгі тобы бір уақытта құралайлап, құрайлайлары бірге 
өреді. Ескек аяқтыларда күшіктерде қолайлы жерлерге үлкен топқа 
жиналады.  

Көбінесе жануарлар өмірлік циклдың тек атулы кезеңдерінде ғана 
үлкен топтарға бірігеді (қыста, көшетін уақыттарда), ал көбеетін уақыттарда 
олар жұптарға немесе семьялық топтарға бөлінеді.  

Көріп үйрену. Сүтқоректілердің барлығы да өмірінде көп нәрселерді 
өзгелерінен көріп үйренеді. Жануарлар бір-бірімен қатынасқанда пайда 
болатын әрекеттер популяцияның тұрақтылығын нығайтып табиғатта ұдайы 
жүріп жатқан күн көріс үшін күресте алда болуларын қамтамасыз етеді. 
Жануарлардың туа бітетін еліктеу қабілеттері кейін олардың бір-бірінен 
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көргендерін үйренулерін жеңілдетеді. Үйренген әрекеттер қайталанатын 
болса қажет әрекет есебінде естерінде сақталып қалады. Жануарлар тығыз 
қатынаста болса, олар бір-біріне еліктеп үйреніп, шартты рефлекстер 2-3 есе 
жылдам қалыптасады.  

Көріп үйренудің қажеттілігі түрлі әрекеттердің элементтері қалыптасу 
үшін жануарларға тікелей әсер ету қажет емес. Мысалы, үйірлесіне 
жыртқыштың шабуылдағанын көрсе немесе үйірлестері жыртқыштан қашса 
ол да жыртқыштан қашатын болады, үйірлестерінің қауып туралы 
сигналдарын естісе сақтанатын болады. Қоректің жеуге жарамсыз немесе 
улы екенінде жануарлар өзгелерден көріп біледі, басқа жануарлар қоректі 
жейтін болса бұл да жемейді. Топта өзгелерден көріп, тәжрибе 
жинағандықтан қауыпты қателіктер аз болады да популяцияның жалпы 
шығыны да кемиді. Көріп үйрену жануарлар бейімделудегі қажетті 
элементтердің бірі, яғни «имитациялық әрекет түрдің басты қорғаны».  

Әрбір жабайы жануардың үш танымдық әрекеті: 
Инстинкт түрінде ұрпақтан ұрпаққа берілетін бұрынғы ұрпақтың 

тәжірибесі;  
 Ата-енелері мен сол түрдің өзге ересектерінен көріп, үйренген 

әрекеттер;  
 Өзіндік тәжрибе. 
Көріп үйренудің бір-бірін толықтырып, шиеленісіп жатқан екі түрі 

туралы айтуға болады: семьялық емес топтарда үйрену және семьялық 
топтарда үйрену.  

Үйірі немесе отбасылық емес топтарда үйрену. Топ ішіндегі бір-бірінен 
үйрену көбінесе «актер» және «көрермен» формасында болады. Мысалы, 
тұяқтылар ішінде түрлі әрекеттердің еліктеу арқылы қалыптасады. Топта, 
үйір ішінде қоршаудан, ордан, судан өте алатын бір-екі жануар болса 
өзгелеріде («көрермендер») қысқа уақыт ішінде ұстаз-«артисттердің» 
«өнерін» үйреніп алады. Дельфин и косаткалардың арасында да дәл 
осындай үйрену болады. Яғни топта азғантай жануарлардың тәжрибесін 
барлығы үйренетіндей мүмкіндік туады.  

Семьялық топтарда көріп үйрену. Көбінесе сүтқоректілер мен 
құстардың арасында кездесетін, жас жануарларды ата-енесінің баулуы деп 
аталады. Ұрпақтардың биологиялық қатынастарының нәтижесінде, жас 
ұрпаққа, көп жылдар бойы жиналған тәжірибелер және соған сәйкес 
қалыптасқан әрекеттер ерекшеліктері беріледі. Бұл ерекшеліктер туа 
бітпейді және генетикалық бекімегенмен ата-енелеріне еліктеу арқылы 
немесе арнайы белгілер арқылы ауысады. Еліктеу және есте сақтау арқылы 
ұрпақтан ұрпаққа берілетін мәліметтер, қоршаған ортаның факторларының 
өзгеруіне байланысты, әр ұрпаққа өзгеріп жетуі мүмкін.  

Сигналды мирасқорлық, әрекеттердің туа бітетін (тұрақты) элементтері 
мен жеке тәжірибе жию (өзгергіш) элементтерінің арасындағы бөлігі. 
Сигналды мирасқорлықтың бастамасында көргенді есте сақтау (imprinting) 
тұрады. Ол, жетіліп туатын төлдердің, дүниеге келген кезден-ақ енесін 



31
 
 

көргендерін үйренулерін жеңілдетеді. Үйренген әрекеттер қайталанатын 
болса қажет әрекет есебінде естерінде сақталып қалады. Жануарлар тығыз 
қатынаста болса, олар бір-біріне еліктеп үйреніп, шартты рефлекстер 2-3 есе 
жылдам қалыптасады.  

Көріп үйренудің қажеттілігі түрлі әрекеттердің элементтері қалыптасу 
үшін жануарларға тікелей әсер ету қажет емес. Мысалы, үйірлесіне 
жыртқыштың шабуылдағанын көрсе немесе үйірлестері жыртқыштан қашса 
ол да жыртқыштан қашатын болады, үйірлестерінің қауып туралы 
сигналдарын естісе сақтанатын болады. Қоректің жеуге жарамсыз немесе 
улы екенінде жануарлар өзгелерден көріп біледі, басқа жануарлар қоректі 
жейтін болса бұл да жемейді. Топта өзгелерден көріп, тәжрибе 
жинағандықтан қауыпты қателіктер аз болады да популяцияның жалпы 
шығыны да кемиді. Көріп үйрену жануарлар бейімделудегі қажетті 
элементтердің бірі, яғни «имитациялық әрекет түрдің басты қорғаны».  

Әрбір жабайы жануардың үш танымдық әрекеті: 
Инстинкт түрінде ұрпақтан ұрпаққа берілетін бұрынғы ұрпақтың 

тәжірибесі;  
 Ата-енелері мен сол түрдің өзге ересектерінен көріп, үйренген 

әрекеттер;  
 Өзіндік тәжрибе. 
Көріп үйренудің бір-бірін толықтырып, шиеленісіп жатқан екі түрі 

туралы айтуға болады: семьялық емес топтарда үйрену және семьялық 
топтарда үйрену.  

Үйірі немесе отбасылық емес топтарда үйрену. Топ ішіндегі бір-бірінен 
үйрену көбінесе «актер» және «көрермен» формасында болады. Мысалы, 
тұяқтылар ішінде түрлі әрекеттердің еліктеу арқылы қалыптасады. Топта, 
үйір ішінде қоршаудан, ордан, судан өте алатын бір-екі жануар болса 
өзгелеріде («көрермендер») қысқа уақыт ішінде ұстаз-«артисттердің» 
«өнерін» үйреніп алады. Дельфин и косаткалардың арасында да дәл 
осындай үйрену болады. Яғни топта азғантай жануарлардың тәжрибесін 
барлығы үйренетіндей мүмкіндік туады.  

Семьялық топтарда көріп үйрену. Көбінесе сүтқоректілер мен 
құстардың арасында кездесетін, жас жануарларды ата-енесінің баулуы деп 
аталады. Ұрпақтардың биологиялық қатынастарының нәтижесінде, жас 
ұрпаққа, көп жылдар бойы жиналған тәжірибелер және соған сәйкес 
қалыптасқан әрекеттер ерекшеліктері беріледі. Бұл ерекшеліктер туа 
бітпейді және генетикалық бекімегенмен ата-енелеріне еліктеу арқылы 
немесе арнайы белгілер арқылы ауысады. Еліктеу және есте сақтау арқылы 
ұрпақтан ұрпаққа берілетін мәліметтер, қоршаған ортаның факторларының 
өзгеруіне байланысты, әр ұрпаққа өзгеріп жетуі мүмкін.  

Сигналды мирасқорлық, әрекеттердің туа бітетін (тұрақты) элементтері 
мен жеке тәжірибе жию (өзгергіш) элементтерінің арасындағы бөлігі. 
Сигналды мирасқорлықтың бастамасында көргенді есте сақтау (imprinting) 
тұрады. Ол, жетіліп туатын төлдердің, дүниеге келген кезден-ақ енесін 

 
 

тануы. Дүниеге жаңа келген төл, рецепторлық жүйесі жұмыс істей 
бастағаннан, қысқа уақыт ішінде қоршаған ортаны, яғни жанды, жансыз 
заттарды, әсіресе туғаннан бірге болатын енесінің түрін, иісін, дауысын 
есінде сақтап қалады. Кейін жас жануарларды еліктеу, қайталау, кейде 
ынталандыру немесе жазалау арқылы, баулу басталады. Баулу, тәрбиелеуді 
негізінен сүтқоректілерге тән өте күрделі әрекеттер жиынтығы деуге 
болады.  

«Түр дәстүрлерінің» биологиялық негізі ұрпақтан ұрпаққа 
берілмегенмен оларды ағзаны қоршаған ортаның жағдайына 
сәйкестендіретін механизм деуге болады. Мысалы, ол жүзуді, балық 
аулауды, қорғануды үйрететін кәмшаттар «мектебі»; бір жылдан артық 
уақытқа созылатын қасқырлар үйіріндегі бөлтіріктерді баулу, жаттықтыру; 
аю, құндыз, суыр семьяларындағы өмірлерінде қажет болатын әрекеттерге 
үйрету. Дельфиндер жастарын ұйымдастырып балық аулауға үйретеді. 
Жануарлардың ішінде жастарын баулу, үйрету уақыттары түрлі болады. 
Ұсақ, жылдам дамитын жануарлардың жастарын баулу уақыты да қысқа 
болады, ал ірі жануарларда (аю, бұлан, піл) ол ұзаққа созылады.  

Көріп үйренудің биологиялық маңызы. Аңдардың сексуалдық және 
аналық әрекеттері де көріп үйренуге байланысты болады. Мысалы, өз 
түрінен бөлек өскен биологиялық жетілген маймылдың аталығы түрге тән 
сексуалдық әрекетке жарамсыз болған. Қолдан емізіп, қандастарынан бөлек 
өсірілген аналық төлін дұрыс емізіп, қамқорлық көрсете алмайды, тіпті 
төлдерін өлтіріп тастауы да мүмкін. Яғни кей жағдайларда инстинктен 
басқа өз қандастарымен қатынаста болу арқылы көптеген әрекеттерге 
үйрену де қажет болады.  

Бүкіл популяцияда немесе олардың бір бөлігінде жаңа, түрге жат, 
әрекеттердің пайда болуы көбінесе жануарлардың бір-бірінен көріп 
үйренулеріне байланысты болады. Мысалы, Англияда шымшықтардың көбі 
тұтынушылардың есіктерінің алдарына қалдырып кететін клегейлердің 
картон қақпағын ашып, ішіндегісін ішіп үйренген. Жаңазеландиялық жәндік 
қоректі попугай кеа жыртқыш құстардай қойға шабуыл жасай бастаған. 
Балхаш көлінің қабандары қыста жыртқыш аңдар секілді ондатраның 
үйшіктерін бұзып осы кеміргіштермен қоректенетін болған. Ондатралар 
қысқа жүгерінің собығын (масағын) дайындауға дағдыланған. Бірде, 
қуаңшылық жылы жүгері шықпай, жүгеріні дайындай алмағандықтан қыста 
ондатралардың көбі шығынға ұшыраған. Келесі жылы аман қалған жаңа 
ұрпақтар жүгері дайындау барысын көрмегендіктен оны қалай істейтінін 
білмей, басқа қорек болмағандықтан алдыңғылардан да көп шығынға 
ұшыраған.  

Кәсіптік аңдардың көбі аңшыдан сақтануға байланысты өте күрделі 
әрекеттерге үйренген: жақсы жасырынады (қасқырлар, тау текелері ұшақтан 
атқан кезде), іздерін шатастырады (түлкілер, аюлар), әрекеттерін өзгертеді 
(қасқыр, бұландар жасырынып қамаудан шығып кетеді), қақпан мен уларға 
жақындамайды (түлкілер, қасқырлар), туристер көп баратын жерлерде 
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тамақтардың қалдықтарымен қоректенеді (аюлар, қасқырлар, түлкілер). 
Жануарларды арнайы қорғауға алған, адамдар үркітпейтін, тимейтін 
жерлерде жануарлар адамдардан қорықпайды, тіпті қорек сұрап тұрақтарға 
жақындап келетін болады (тиындар, аюлар, үлкен шымшықтар). Құстар мен 
сүтқоректілердің біразы (дельфиндер, сивучтер) балық аулайтын 
кемелермен бірге жүзіп, аулағанда жараланған балықтармен, балық 
қалдықтарымен қоректенеді.  

Жануарлардың ойындары. Жыныстық жетілгенше сүтқоректілердің 
әрекеттері ойын барысында шыңдалып, дамиды. Түрлі қимылдарға толы 
ойындар барысында «артық қуат» жұмсалады және жануарлардың 
эмоционалық жағдайы жақсарады. Сонымен қатар ойындық әрекеттерді 
ересек жануарлардың әрекеттерін қалыптастыратын жатығулар деуге 
болады. Яғни, ойындардың функционалдық маңызы түрлі жаттығулар және 
үйрену арқылы қажетті тәжрибе жинап, болашақ өмірге дайындалу. 
Ойындар арқылы жануарлар білімдерін толықтырып, әрекеттерді дамытады. 
Жас жануарлардың ойын кезіндегі қимылдары мен әрекеттердің көбі ересек 
жануарларға аман қалу үшін, ұрпақ жалғастыру үшін қажет болатын 
әрекеттер. Мысалы, күйлеу кезіндегі іс-әрекет шағылысқанда қажет 
қимылдар болып қалыптасады. Ит тұқымдастардың күшіктерінде 
иерархиялық қатынастардың элементі 1-1,5 айға жеткенде қалыптаса 
бастайды. Осы уақытта ойынға шақыру, айбат шегу, тістеп жұлқылау, 
бағыну сияқты түрлі «сигналдық қимылдар» пайда болады.  

Жетілмей туылатын және көп уақыт ересектерінің асырауында болатын 
күшіктер (қасқырдың, түлкінің) мен індерден мекендейтін аңдар, жетіліп 
туылатын төлдерге (қонжықтар) қарағанда көбірек ойнайды. Қонжықтардың 
уақыттарының көбі қорек іздеумен өтеді де ойынға аз уақыт қалады.  

Зерттеу барысында байқалғаны егер жас кезінде жануар ұяластарымен 
ойнамаған болса ересек болғанда қандастарымен қатынасы өзге болып, 
әрекеттері жасына, физиологиялық жағдайына сай болмауы мүмкін. Жас 
кезінде қандастарымен бірге болып, бірге ойнамаған жануар көбінесе 
ызақор болып өседі, жыныстық әрекеттері бұзылады, аналық сезіммен 
аналық әрекеттері болмауы мүмкін.  

Бір себептермен күшігі жалғыз қалса қасқырдың қаншығы немесе 
төбеті, кейде алдыңғы жылғы бөлтіріктері күшіктің ойынында серіктес 
болады. Жануарды қолда ұстап өсірсе адам серіктес болып ойнатып, үйрету 
керек. Ойын кезінде жас жануарлар айналадағы заттар туралы мәліметтерге 
қанық болады: қай жерге жасырынуға болатынын, нені паналауға 
болатынын, жұмсақ-қаттыны, жылы-салқынды т.б. біледі. Ойындық 
қимылға қоректенуге немесе ұя, жатақ жасауға байланысты қозғалыстардан 
басқаларын (бір бірімен ойнағандағы, таяқ, тас, бұта, бұтақ, жапырақ т.б. 
заттарды тістеп, қозғап, тасып, жасырғандарын) жатқызуға болады.  
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Жыртқыш пен жемтік қатынасы биосфераның барлық қоректік 
бөліктеріне тән қатынас. Бұл тізбектегі әр бөлік өзінен төменгілер үшін 
жыртқыш болса, өзінен жоғарғыларға жемтік болады. Яғни әр жануардың 
әрекеттері жемтігінің немесе жауының әрекетіне байланысты қалыптасады. 
Жыртқыш пен жемтіктің бір-біріне қарама қарсы келетін бейімделу 
аңшылықтың және жауынан құтылудың әдістерін ұдайы жетілдіріп, 
жыртқыштың да, жемтіктің де популяциясының санына әсер етеді. 
Табиғатта жануарлардың шабуылдау және сақтану әрекеттерінің өзгеріп 
тұруы түрдің қауіпсіздігін, амандығын қамтамасыз етеді. Репродуктивтік 
әрекеттер де өте маңызды, себебі ұрпақтардың ауысуын қамтамасыз ету 
арқылы түрдің құрып кетпеуін қамтамасыз етеді. Бірақ репродуктивтік 
әрекеттер, әсіресе күйлеу кезіндегі әрекеттер қысқа мерзімді болады және 
көбінесе қауіпсіздік әрекеттерінен тұрады (көбеюге лайықты жерлерді 
таңдау, төлдерін қорғау, қауіп төнгені туралы белгі беру т.б.).  

Бір-біріне жәрдемдесу. Түр ішіндегі жәрдемдесуге бір-бірін тазалау 
(тұяқтылар мен кеміргіштердің бір-бірінің түктерін жалауы, приматтардың 
бір-бірін паразиттерден тазартуы), дельфиндердің тыныс алу үшін судың 
бетіне шығаруы, бір-біріне қауіп туралы белгі беру жатады. Осы келтірілген 
мысалдардың барлығы бейімделу барысында популяциялық деңгейде пайда 
болған элементтер.  

Түраралық қатынастарда белгілі бір қатынастардың әр түрге қандай 
пайда келтіретінін, әр түрдің жануарларының бір-бірін қалай ұғатынын, 
қандай тілде байланыс жасайтынын, олардың әрекеттерінің қайсысы туа 
бітетін үрдіс, қайсысы сосын қалыптасқанын көбінесе түсіну қиын болады. 
Түр аралық жәрдемдесудің мысалы ретінде бір түрдің жануарының «қауіп 
туралы белгісін» бүкіл ценоздың түрлерінің түсінуін айтуға болады. 
Мысалы қарға, сауысқан, шымшықтардың мазасызданып шиқылдағандарын 
жақын жердегі барлық жануарлар қауып туралы белгі ретінде қабылдайды. 
Суырдың үрейлене ысқыруына тау текелері, арқарлар, саршұнақтар елең 
етіп, сақтанады. Тау текесінің қатты ысқырған дыбысын естісе өзге 
жануарлар бастарын көтеріп, айналаны сүзеді. Яғни бір түрдің қауіп туралы 
дыбысты жақын маңдағы өзге түрлер де сақтану қажеттігін білдіретін белгі 
ретінде қабылдайды. Келтірілген симбиотикалық қатынастар мысалдарын 
қауіп төнгенде сақтану рефлекстерін қалыптастыратын түраралық үйренуге 
жатқызуға болады.  

Түраралық симбиоздың тағы бір мысалы «клиенттер» мен олардың 
денелеріндегі эктопаразиттермен қоректенуге бейімделген «тазартушылар» 
қатынастары. Қолтырауындардың тістерін тазалаушы тиркушка құсы 
көпшілікке белгілі. Ақ египет құтаны, қарғалар, тағандар, сауысқандар, 
торғайлар, қараторғайлар, айқабақ және басқа құстар бұлан, бұғы, қабан, 
есек, сиыр, жылқы, қой, піл, антилопа, буйволдардың терілерін, түктерін 
паразиттерден тазартады және жыртқыштар жақындағанда қауып туралы 
белгі береді.  
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Сүтқоректілердің әрекеттерінің эволюциясы. Эволюция барысында 
пайда болған сигналды сабақтастық әрекеттік жиынтығын байытып және 
дамытып жоғарғы сатыдағы омыртқалылардың өмірінде үлкен орын алды. 
Бір-біріне белгі беру сүтқоректілерде өте жақсы дамыған. Бұл үйрену түрі 
өмірде жанжақты тараған: қоректену және қоректі табу, жауларынан 
қорғану, бағдарлай білу, белгі беру, белгіні түсіну және популяцияның 
тұрақтылығын нығайтатын, қоршаған ортаның факторларынан тәуелдігін 
азайтатын өзге де көптеген әрекеттер. Популяцияның жетістіктері туралы 
мәліметтерді жинауға және білімді ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге мүмкіндік 
туғызып, көріп үйрену адамзаттың дамуында да үлкен орын алды. 
Нәтижесінде топтық үйрену және сигналды сабақтастық жаңа, социалдық 
мирасқорлық сатысына, көтерілді. Яғни үлгі шешендік тілмен шебер 
айтылған насиһаттан көрі жақсы тәрбие беретінін ұмытпау керек.  

Егерде жас сәби 13-14 жастарға толғанша, адамдарды көрмей, 
жануарлардың арасында өмір сүрсе оны мәдениет, цивилизация тұрмақ тіпті 
қарапайым сөздерді айтуға үйрету мүмкін еместігі «Мауглилердің» 
көптеген үлгілерінен белгілі болды. Ондай балалардың кем, әрекеттері де 
шектеулі болатыны тек адамдардың арасында сәбиге ақыл дарып, моралдық 
негіздерге, өзге де таза адами қасиеттерге ие бола алатынының дәлелі.  

Сүтқоректілердің бір бірімен қатынаста болулары, топтық әрекеттері, 
ұрпақтарына қамқорлығының үнемі ұласулары және миларының дамулары 
арқасында пайымдау, түрлі жағдайларға бейімделу туа біткен шартсыз 
рефлекс, ал абстракциялау, құбылыстарды болжау, экстраполяциялау 
қабілеттері тіршілік барысында пайда болады. Жануарлардың да 
адамдардай көп нәрсені есте сақтай алатын қабілеттері, ойлау қабілеті, 
түйсігі болатыны туралы кезінде Ч. Дарвин (1896) айтып кеткен. Яғни 
адамдардың ақыл-парасаты жануарлардың әрекеттері мен психикасынан 
бастау алса керек.  

Жануарлардың қарапайым түйсігінің көрсеткіші деп олардың қоршаған 
ортаның заттарына, құбылыстарына байланысты қарапайым эмпириялық 
заңдылықтарды ұғынуы және жаңа жағдайдағы әрекеттер жоспарында осы 
заңдылықтарға сәйкес құруларын айтуға болады (Крушинский, 1977). 
Жануарлардың зеттеу белсенділігіне «құралды» және «құрылымдық» іс-
қимылдар жатады. Мысалы, теңіз кәмшаты мидияны кеудесіне қойған тасқа 
соғып қабығын сындырады. Өмір сүрулеріне жағдай жасау үшін құндыздар 
бөгет тұрғызып, үйшік жасайды. Жануардың әрекеттерінің түрлі 
жағдайларға бейімделіп өзгеруін және «құралды- құрылымдық» іс-
қимылдарын зертеп олардың түйсігі деңгейі туралы білуге болады.  

Жануарлардың әрекеттерінің дамуларының көрсеткішінің бірі 
агрессиялық инстинкті. Агрессия – өз түрінің жануарларына өшпенділік 
қылық көрсету – аңдарда ұдайы болатын әрекет емес. Жыртқыш пен 
жемтігінің арасындағы арпалыс немесе жануарлардың төлдерін 
қорғағандағы әрекеттері агрессияға жатпайды. Түр ішіндегі агрессиялық 
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Сүтқоректілердің әрекеттерінің эволюциясы. Эволюция барысында 
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қатынас бірде күшейіп, бірде жойылуы мүмкін. Ондай қатынас көбінесе 
жануарлар күйекке түсетін, шағылысатын кездерде жыныстық сұрыптауға 
байланысты байқалады. Сондай ақ төлдерін өсіретін уақыттарда, апанын, 
мекендеу аймағын қорғаған уақыттарда агрессиялық қылықтар күшейеді. 
Топқа бірігіп өмір сүретін жануарлардың арасында қақтығысу қатынастары 
көп байқала қоймайды, иерархиялық қарым-қатынастың қалыптастыру үшін 
көбінесе тікелей қақтығысуға бармай ақ иерархияны білдіретін түрлі 
белгілермен шектеледі. Шектеулі аймақта (аралда) жануарлардың санының 
көбеюі немесе қоректерінің азаюы агрессиялық қатынасқа тіпті 
каннибализмге әкелуі мүмкін.  

Жануарлар арасында тек өшпенділіктен туатын агрессия мүлдем 
болмайды. Олардың агрессиялық қатынастары қорғану, төлдерін қорғау, 
өмірлік аймақты иелену, ұрпақты жалғастыру сияқты қажеттіліктерден 
туындайды. Түр ішіндегі жануарлардың қақтығысуы қарсыласын өлтіру 
үшін болмайды, бірі шегінсе қақтығыс та тоқтайды. Адамтектес маймылдар 
арасында агрессиялық әрекеттер ересектерге еліктегендіктен ерте 
қалыптасады.  

Әрекеттер және өсімталдық. Әрекеттердің дамуы популяцияның 
тұрақтылығына нығайтып және қоршаған орта факторларынан тәуелділігін 
азайтатын болғандықтан, жануарлардың өсімталдығына әсер етеді. 
Жануарлардың әрекеттік жүйесінің дамуы жоғарлаған сайын олардың 
популяция өсімталдылығы төмендейді. Бұл бір бірімен байланысты болатын 
өте маңызды функционалдық бейімделу түрдің санының бір деңгейде 
болуын қамтамасыз етеді. Популяциялық өсімталдық популяцияның 
тұрақтылығын қамтамасыз ететін әрекеттік бейімделудің тиімділігі мен 
даму биіктілігінің карама-қарсы көрсеткіші.  

Өсімталдылылық – түрдің және бөлек популяциялардың белгілі бір 
аралықта өзгеріп тұратын жағдайда өмір сүруін қамтамасыз ететін түрдің 
бейімделуі. Популяцияның өсімталдылығы жоғары болған сайын ол 
жануарлардың өлімге көп ұшырауы байқалады. Түрдің 
өсімталдылылығының орташа көрсеткіші популяциядағы жануарлардың 
өлімінің орнын толтыруға бейімделіп қалыптасқан. Жағымсыз жағдайларға 
шыдамсыз түрлерде өсімталдық, жас төлдердің көп шығынға ұшырауының 
және ересектерінің өмірлерінің қысқалығының орнын толтырады (Наумов, 
1963). Егерде түрлі типтегі жануарлардың: ең қарапайымынан ең күрделі 
дамығанына дейінгісінің популяциялық өсімталдылығының мүмкіндігін 
сипаттаса келесі көрсеткішті көреміз: бөліну арқылы көбейетін бір 
инфузория жазда (36 күнде) 70 млрд. жетеді. Топтасып өмір сүретін мөңке 
балығы 6 жылда 800 млн. жете алады; сигналдық мирасқорлықты ұстанатын 
сайрауық торғайдың жұбынан 8000-дай құс тарауы мүмкін . 8-12 жаста 
жыныстық толысатын приматтар 6 жылда 0,5-1 ұрпақ бере алады. Әсіресе 
даму сатысында жоғары тұрған, ұрпақтарын күтіп, қорғай алатын, белгі 
беру дағдысы қалыптасқан, сезімталдығы жоғары жануарлардың 
өсімталдығы күрт төмендейді. 
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1.6 Сүтқоректілердің белгі берумен бағыт табу қасиеттері 
 Жануарлардың кеңістікте бағыт табу қасиеттері ежелден адамдарды 

таңқалдырып келеді. Көгершіндердің немесе басқа құстардың қашық 
жерлерден өз ұясына жаңылмай келулері шыныменде қайран қалдырарлық 
жай. Н.М.Пржевальский бір иттің екі тәулікте 200 шақырым жерден үйіне 
келгені туралы жазған. Қатты борандарда адасқан жолаушылар көбінесе 
аттарына сеніп тізгінді бос қояберіп аман қалған.  

 Ондай, бағытты дұрыс табу қасиеттері, әсіресе жабайы жануарларда 
жақсы дамыған. Кейде, көшпелі мұздар, ақ аюларды Чукотска теңізінен 
Беринг бұғазы арқылы Камчатка жағалауына алып шығады. Құрлыққа 
шыққан аюлар кейін қарай өзі жүзіп келген теңіздің жағасымен емес, 
Анадыр жарты аралын кесіп өтіп мекеніне тіке жолмен оралады. 
Қонжықтарын туу үшін ақ аюлардың аналықтары жүздеген шақырымдық 
жолдарды артта қалдырып Солтүстік мұзды мұхитының аралдарын, 
компаспен жүргендей, тура тауып келеді. Ақ аюлар Кориолис күші арқылы 
бағыт табатын шығар, яғни олар Жердің айналу бағытын сезулері мүмкін 
немесе магниттік аяның бағыты арқылы жол табатын шығар.  

Жануарлардың қасиеттерінің бірі қоршаған ортадан келетін дыбыстық 
белгілерді қабылдап оларға туа біткен немесе кейін қалыптаскан әрекеттер 
жүйесі аркылы жауап береді. Қашыққа берілетін және қабылданатын 
сигналдардың бірнеше түрі бар. Оларды үш топқа бөлуге болады:  

оптикалық, яғни көру рецепторамен қабылданатын электромагнитті 
белгілер; 

акустикалық – есту мүшелерімен қабылданатын әуенің қозғалысы; 
химиялық сигналдар, дәм сезу және иіс сезу хеморецептормен 

қабылданады.  
 Бұл сигналдардың айырмашылығы, акустикалық және химиялық 

сигналдарды жануарлар өздері шығарады, ал оптикалық сигнал ол көргенді 
көру мүшелерімен қабылдау. Сондықтан түнде, жарық сәулесі түспеген 
уақытта оптикалық сигналдың пайдасы бола қоймайды. Акустикалық 
сигналдың химиялық сигналдан айырмашылығы аз уақыт белгі береді және 
жылдам басылып қалады. Химиялық сигнал қараңғыда да, іздерде немесе 
түрлі заттарда қалып, жануардың өзінің жоқ кезінде де белгі бере береді.  

Қандай да бағыттану сезім мүшелерінің (иәс сезу, есту, көру, дәм сезу 
т.б.). жұмысы арқасында болады. Түйсіну, дәм сезу – жақын арадан сезетін 
анализаторлар; есту, көру, иіс сезу – алыстан белгі алатын сенсорлық 
(сезгіш) жүйе. 

Бұрын бес сезім мүшелері бар деп есептелетін. Қазір жаңа рецепторлар 
белгілі болуда, мысалы, жыландарда жылулакаторы. Балықтардың тері 
қабатының бетінде дәм сезгіш бүршіктер табылды.  

Бағдарлаудың қажеттілігі. Белгі беру, оны қабылдау және бағыдарлау 
популяциядағы жануарлардың барлық өмірлік қажеттіліктеріне (қашыққа 
көшу, мекендерін табу, жауларынан құтылу, қоректерін іздеу, ұрпақтарына 
қамқорлық жасау т.б.) әсер етеді. Бағдарлау қажеттіліктерін шешуде барлық 
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жақсы дамыған. Кейде, көшпелі мұздар, ақ аюларды Чукотска теңізінен 
Беринг бұғазы арқылы Камчатка жағалауына алып шығады. Құрлыққа 
шыққан аюлар кейін қарай өзі жүзіп келген теңіздің жағасымен емес, 
Анадыр жарты аралын кесіп өтіп мекеніне тіке жолмен оралады. 
Қонжықтарын туу үшін ақ аюлардың аналықтары жүздеген шақырымдық 
жолдарды артта қалдырып Солтүстік мұзды мұхитының аралдарын, 
компаспен жүргендей, тура тауып келеді. Ақ аюлар Кориолис күші арқылы 
бағыт табатын шығар, яғни олар Жердің айналу бағытын сезулері мүмкін 
немесе магниттік аяның бағыты арқылы жол табатын шығар.  

Жануарлардың қасиеттерінің бірі қоршаған ортадан келетін дыбыстық 
белгілерді қабылдап оларға туа біткен немесе кейін қалыптаскан әрекеттер 
жүйесі аркылы жауап береді. Қашыққа берілетін және қабылданатын 
сигналдардың бірнеше түрі бар. Оларды үш топқа бөлуге болады:  

оптикалық, яғни көру рецепторамен қабылданатын электромагнитті 
белгілер; 

акустикалық – есту мүшелерімен қабылданатын әуенің қозғалысы; 
химиялық сигналдар, дәм сезу және иіс сезу хеморецептормен 

қабылданады.  
 Бұл сигналдардың айырмашылығы, акустикалық және химиялық 

сигналдарды жануарлар өздері шығарады, ал оптикалық сигнал ол көргенді 
көру мүшелерімен қабылдау. Сондықтан түнде, жарық сәулесі түспеген 
уақытта оптикалық сигналдың пайдасы бола қоймайды. Акустикалық 
сигналдың химиялық сигналдан айырмашылығы аз уақыт белгі береді және 
жылдам басылып қалады. Химиялық сигнал қараңғыда да, іздерде немесе 
түрлі заттарда қалып, жануардың өзінің жоқ кезінде де белгі бере береді.  

Қандай да бағыттану сезім мүшелерінің (иәс сезу, есту, көру, дәм сезу 
т.б.). жұмысы арқасында болады. Түйсіну, дәм сезу – жақын арадан сезетін 
анализаторлар; есту, көру, иіс сезу – алыстан белгі алатын сенсорлық 
(сезгіш) жүйе. 

Бұрын бес сезім мүшелері бар деп есептелетін. Қазір жаңа рецепторлар 
белгілі болуда, мысалы, жыландарда жылулакаторы. Балықтардың тері 
қабатының бетінде дәм сезгіш бүршіктер табылды.  

Бағдарлаудың қажеттілігі. Белгі беру, оны қабылдау және бағыдарлау 
популяциядағы жануарлардың барлық өмірлік қажеттіліктеріне (қашыққа 
көшу, мекендерін табу, жауларынан құтылу, қоректерін іздеу, ұрпақтарына 
қамқорлық жасау т.б.) әсер етеді. Бағдарлау қажеттіліктерін шешуде барлық 

 
 

анализаторларлардың жұмыстарының нәтижесі қажет болады. Әр сезім 
мүшесі бір-бірінің функциясын қайталауы мүмкін сондықтан бір немесе 
бірнеше анализатор істен шықса да, қауіп-қатерге толы, табиғи жағдайдың 
өзінде де, жануар өмір сүре алады. Бірде катарактыға шалдыққаннан көзі 
мүлдем көрмейтін жапалақ ұсталған. Соқыр болғанына қарамастан 
жапалақтың күйі жақсы болған, яғни ол қоректерін оңай ұстап жей алатын 
болғаны. Бұл жағдайда көздің рөлін есту мүшесі атқарса керек. Осындай 
мысалдар сүтқоректілердің арасында да көп кездеседі.  

Құндыздың, мүлдем соқыр аталығы, ауаны иіскелеп жүріп, басқа 
аталық отырған торды тауып, қарсыласына шабуыл жасаған. Ал қасындағы 
аналыққа ешқандай араздық әрекет көрсетпеген.  

Аталықтар иіс арқылы аналықтардың шағылысуға дайын екенін біледі. 
Аң және мал шаруашылығында жануарлардың осы әрекеттерін күйек 
кезінде пайдаланады. Киіктердің аталықтары аналықтардың күйектен 
өткенімен өтпегендерін иіс арқылы айырады. Еліктердің аталықтары 
күйектен өткен аналықтарға тимей, күйекке әлі түспегендерін иіскеп 
іздейді.  

Иіс жануарлардың «симпатиясы мен антипатиясын» білдіреретін ең 
маңызды белгі. Ақ түлкілер мен түлкілердің арасында кейде дендері сау 
аналықтарымен ешбір аталықтардың шағылыспайтындығы аң өсірушілер 
арасында белгілі жайт. Жыныстық таңдау кеміргіштердің де, тұяқтылардың 
да арасында болады.  

Жануарлардың төлдері иіс арқылы енелерін, енелері төлдерін 
жаңылмай табады. Гренланд итбалығына аңшылық жүргізгендер 
аналықтары, атылған жануарлардың ішінен, өз төлдерін дәл тапқандарын 
талай байқаған. Бұзауларын ауыстырып, тәжірибе жасау арқылы, солтүстік 
бұғыларының аналықтары өзге бұзаулардың арасынан өз бұзауларын 
бұзаулағаннан 3 – 4 сағаттан, яғни емізгеннен кейін айыратыны анықталған. 
Ол сүттің және бұзаудың нәжісінің өзгеше иісінің болуына байланысты. 

«Қауымдық» өмір белгілі бір тәртіп болғанда ғана мүмкін, ал ол тәртіп 
тек топтың барлық мүшелері жануардың бір түрге немесе сол топқа қарасты 
екенін айыра алатын болса ғана сақталады. Жануарлар бірін бірі 
қимылдары, әрекеттері арқылы, көру, есту, әсіресе иіс сезу мүшелері 
арқылы таниды. Иттердің, тышқандардың, киіктердің, құндыздардың, 
суырлардың, өзгеде жануарлардың иісінен жануардың өз түріне жататынын 
білетіндігі дәлелденген. Ондай қабілет адамдарда да болады: соқыр және 
керең әйел таныс кісілерін иістерінен айыратын болған. Теңіз арыстанының 
бір гаремдегі аналықтарының иістері бірдей болады да гарем иесі оларды 
сол иістерінен таниды. Иістері арқылы өзге түрдің жануары екенін 
айырады. Әр түрдің өз иістері болатынын адамдар да айыра алады.  

 Жануарлардың денелерінен бөлініп, газ немесе сұйықтықтың өті ұсақ 
тамшылары түрінде ауамен араласатын, иіс жыныстық, агрессиялық, 
аналық, мекеніне иелік ету әрекеттерінде өте маңызды рөл атқарады. 
Сүтқоректілердің өмірінде иіс түрлі әрекеттер себеп болады: буаздықты 
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тежейді, жануарды тануға, олардың жынысын, жасын, физиологиялық жай-
күйін айыруға және т.б. Иттер сарпыған жердегі иістен сол жануардың 
күшік немесе ересек ит екенін айырады.  

Иіс сезу арқылы бір жануар топтағы өзге жануарлардың сол уақыттағы 
физиологиялық жай-күйін біле алады. Мысалы, жануарды үрей билегенде, 
тынышсызданғанда, тойынғанда олардың денелерінің иістері әдеттегіден 
өзге болады. Қорқыныш билегенде немесе агрессия білдіргенде аңдар 
көбінесе мускусты немесе басқа ерекше иіс шығаратын тері бездерінің 
секіреттерін бөліп, иіс арқылы өзінің жай-күйінен өзге жануарларға белгі 
береді. Ақ түлкіні аулайтын аңшылар арнайы тастаған жемтікке келген 
бірінші аңды ауламайды, себебі оның өлексенің иісі шығатын ізімен өзге 
жануарлар жемтікке келеді.  

Иіс сезу қасиеттері жануарлардың бәсекелестерімен, жауларымен, 
симбионттарымен қатынастарында да маңызды рөл атқарады. Иіс сезу өз 
аймағын белгілеуде, қорек іздеуде, қоректің жарамдылығын білуде өте 
қажет. Тышқандар мен егеуқұйрықтар қоймаларда ең аз қышқылданған, 
бұзылмаған ірімшікті жейді. Ірімшіктің бұзылған кесектерін кеміргіштер 
тістеп те қарамайды. Төбет қасқырдың күшіктеріне құсып берген қорегін 
қаншығы иіскеп қарамай күшіктеріне жегізбейді. Кавказда аюлардың 
бүлінбеген жаңғақтарды жеп, бүліне бастағандарына тимейтіні байқалған. 
Тиындар, көптеген өзге кеміргіштерде қоректерін таңдап, қарап жейді. 
Сондықтан жануарларға у немесе наркотиктер қосылған қоректі жегізу оңай 
болмайды.  

Жануарлардың бұрын көрген аймақты тану, соқпақтарды, миграциялық 
жолдарды білу, мекендерін, бұрын болған жерлерді таба білу қасиеттерін 
аумақтық (кеңістіктік) бағдарлау дейді.  

Алақоржындар (леммингтер) көшкен кездерінде жолды бұрын өткен 
тышқандардың жолын иістері арқылы табады деген пікір бар. Ақ түлкілер 
де көшкенде басқа жануарлар өткен жолмен жүреді. Аңдар жаңа жерлерге 
келгенде төңіректі негізгінен иіс сезу мүшелері арқылы зерттеп, танысады. 
Жолбарыс, цирк манежіне бірінші рет келгенде оны екі сағаттай иіскелеп, 
зерттеген. Ұқсас жағдайда өзге жануарларда осындай әрекеттер жасайды.  

Есту арқылы бағдарлау. Жұмыртқалайтын және қалталы 
сүтқоректілерге қарағанда плаценталы аңдарда есту жүйесі күрделеніп, 
кейбір жануарларда ультрадыбысты қабылдайалатын қасиет пайда болған. 
Плаценталы жануарларға, «өзгелер ести алмайтын» дыбыстар әлемінде өмір 
сүре алатындықтары, басқа омыртқалылармен бәсекестікте асып түстіндей 
мүмкіндік береді.  

Кеміргіштер (құмтышқандары, тышқандар, егеуқұйрықтар, кейбір 
тоқалтістер, қарақастар, атжалмандар және басқалары) 35-100 кГц 
диапазонындағы ультрадыбыстарды қабылдай алады. Жертесерлер 75 кГц-
тен жоғарғы дыбыстарды ести алады. Бұлармен маймылдардың, 
жылқылардың есту жүйелерінің сезімталдығы ұқсас келеді.  
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Есту арқылы бағдарлау. Жұмыртқалайтын және қалталы 
сүтқоректілерге қарағанда плаценталы аңдарда есту жүйесі күрделеніп, 
кейбір жануарларда ультрадыбысты қабылдайалатын қасиет пайда болған. 
Плаценталы жануарларға, «өзгелер ести алмайтын» дыбыстар әлемінде өмір 
сүре алатындықтары, басқа омыртқалылармен бәсекестікте асып түстіндей 
мүмкіндік береді.  

Кеміргіштер (құмтышқандары, тышқандар, егеуқұйрықтар, кейбір 
тоқалтістер, қарақастар, атжалмандар және басқалары) 35-100 кГц 
диапазонындағы ультрадыбыстарды қабылдай алады. Жертесерлер 75 кГц-
тен жоғарғы дыбыстарды ести алады. Бұлармен маймылдардың, 
жылқылардың есту жүйелерінің сезімталдығы ұқсас келеді.  

 
 

Ірі жануарлардің көбі ультрадыбыстарды қабылдау қасиеттерінен 
айырылған. Оның орнына оларда дыбыстарды сараптау мүмкіндігі пайда 
болған. Адам, дыбыстың қуаттылығы 60 дб болғанда бір тонның аясында 
1800 дыбысты айыра алады. Құрлықты мекендейтін, дыбыс мүшелері өте 
сезімтал кейбір сүтқоректілердің (кеміргіштер, жәндікқоректілер, 
жарқанаттар) құлақ қалқанының түбі ерекше өсіп, кейбірінде қап тәрізді 
болады. Құлақ қалқанының төменгі жағы дыбыс жиілігін реттейді және 
биологиялық маңызды дыбыстарды күшейтеді.  

 Орман мен шөлді аймақтарды мекендейтін жануарлардың есту 
мүшелерінде айтарлықтай айырмашылық болады. Шөлді аймақты 
мекендейтін фенек түлкісінің дене ұзындығы 40 см, ал құлағының 
ұзындығы 15 см болады. Итбалықтар су астында өте жақсы естиді. Әуеде, 
ауа температурасы 20°С болғанда дыбыс шапшаңдығы 243 м/сек., ал су 
астында дыбыс шапшаңдығы одан 84,7 есе артық болады. Жүзіп жүрген 
итбалық сәл сыбдырды естиді, ал ойықтан басын шығарған итбалық сол 
уақытта қатты дыбыстарды да естімейді. Әдетінде ол 7 - 8 рет ауа 
шығарады, сол уақытта оған жақындау үшін қарсы қадамдар жасағанда 
естімейді. Итбалық суға сүңгіген уақытта аңшы жүруін тоқтатып, аң қайта 
ойықтан басын шығарғанша қозғалмай тұру керек.  

Дыбыстың естілуі және акустикалық бағдарлаудың мүмкіндігі 
қоршаған ортаның жағдайына байланысты болады. Жаңбырлы, желді, 
боранды күндері жануарларға жақындап баруға болады, себебі 
жануарлардың есту қабілеті нашарлайды. Қоректену кезінде де жануарлар 
нашар естиді. Бұтақты кемірген кезде қоянның сақтығы бәсеңдейді. 
Жануарлар жүріп келе жатқанда нашар естиді, әсіресе жапырақтар көп 
жерлерде. Сондай ақ қатты шуда, мұздар жүрген уақытта есту қабілеті 
төмендейді. Жыныстық қозған немесе бәсекелестерімен сайысқа түскен 
кездерде жануарлардың дыбысты естулері нашарлайды.  

Жануарлардың дыбысты есту қабілеттері сақтықтарының дәрежесіне 
байланысты болады. Жауынсыз күздің күні жалғыз, жанжағына құлағын 
түріп тұрған қабан келе жатқан адамды 100 – 150 метр қашықтықтан естиді. 
Ал жүріп келе жатқанда немесе қоректенген кезінде адамның сыбырлаған 
дауысын 10 метрлік жерден ғана ести алады. Жас жануарлардың сезім 
мүшелерінің қабілеттері ересек жануарлардың сезім мүшелерінің 
қабілеттерінен кем болмаса керек. Тек ересек жануарларға өмір барысында 
жиналған тәжірибе анализаторларды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. 
Көбею маусымдарында түрлі белгілерді қабылдау мүмкіндігі бір жарым 
есеге өседі.  

Жануарлар, түрдің өмірінде үлкен маңызы бар дыбыстарды өте жақсы 
естиді, тіпті наркотикалық ұйқы кезінде де ондай дыбыстарға елеңдейді. 
Люминал беріп ұйықтатқан қасқыр денесін, тіпті көзін ұстаған кезде де 
қимылдамағанмен ұлыған дауысты естігенде басын көтерген. Наркотикалық 
дәрімен ұйқтатылған түлкі тек тышқанның шиқылын естігенде қозғалған.  
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Әскерилер бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде итбалықтарды 
жаулардың сүңгуір қайықтарын іздеуге үйретпек болған. Ол үшін 
итбалықтарды еспе бұраманың және пайдаланылған майдың иісіне келетін 
қылып үйреткен. Бастамада барлығы жақсы болған: итбалықтар бұраманың 
дыбысына және майдың иісіне алыстан естіп немесе сезіп сол жаққа жүзетін 
болған. Бірақ итбалықтар бірде бір сүңгур қайықты табаалмаған, себебі олар 
балықты көргенде барлығын ұмытып қорегін қуып кететін болған. Ізбен 
келе жатқан овчарка жолды кесіп өткен мысықты көрсе ізді тастап мысықты 
қуады.  

Тауда бұғыларды күйек кезінде санағанда аталықтарының дауыстарын 
ашық күндері 5 км жерден естуге болады. Бұланның бұқасының өкіргені 
ашық, аязды күндері 4 км жерге естілсе, бұлтты күндері есту қашықтығы 
қысқарады. Желсіз күндері саңырау құрдың ойнақ кезіндегі «әні» 400 - 500 
м жерден естіледі. Желге қарсы мұздардың тасасында келе жатқан адамның 
аяқ басқан дыбысын ақ аю 200 қашықтықтан, трактордың немесе жолсыз 
жүретін машинаның (вездеход) моторының дыбысын бірнеше шақырым 
жерден естиді (адамнан бұрын).  

Тышқанның шиқылын түлкі жүз метр жерден естігенмен кейде, жүріп 
кележатып одан жақын жердегі шиқылды естімеуі мүмкін. Түлкілердің 
осындай ерекшеліктерін білетін аңшылар қақпанның астына қорапқа 
салынған тышқанды көміп қойып, пішеннен немесе шүберектерден 
«қуыршақ» жасап жақын жерге тастайды. «Қуыршаққа» тоқтаған жыртқыш 
тышқанның шиқылын міндетті түрде естиді. Тышқан немесе тоқалтістердің 
шиқылын салатын ысқырық дыбысын түлкілер мен ақ түлкілер 300 - 400 м 
қашықтықтан естиді. Сусар тұқымдастардың есту қабілеті нашарлау. Қолға 
үйретілген су күзендері оларды шақырып ысқырған дыбысты 30-40 м 
жерден естиді, ал адамдар ол дыбысты 100 метр қашықтықтан ести алады. 
Туыстастарының ескерту дыбысын суырлар бірнеше жүз қадам жерден 
естиді. 

Жылқы мен иттің дыбыс есту қабілеті адамдікінен 40 децибелге артық. 
Олардың тек есту қабілеті емес, сондай ақ дыбыстың шыққан бағытын да 
адамнан жақсы анықтайды. Сондықтан орманда атпен жүріп аңшылық 
құрғанда аттың құлақ түргеніне қарап аңның қай бағытта екенін білуге 
болады. Есту мүшесінің артықшылығы құлақпен көзге көрінбейтін 
жердегіні де естуге болатындығы. Қытайда мынандай мақал бар: «Көз 
жақыны көреді, құлақ алысты көреді». 

Иіс арқылы бағдарлау. Информацияның құндылығы оның жануардың 
өмірін сақтап қалудағы маңызына байланысты. Жануарлар үшін өзге 
жануарлардың ерекшеліктері, олардың физиологиялық және эмоционалдың 
жағдайы туралы (жыныстық толысқаны, агрессиялялығы, стресстік, 
эструстік жағдайы) мәлімет өте маңызды. Топтық жануарларға қосымша, 
топтық қатынастар туралы мәлімет қажет.  
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аяқ басқан дыбысын ақ аю 200 қашықтықтан, трактордың немесе жолсыз 
жүретін машинаның (вездеход) моторының дыбысын бірнеше шақырым 
жерден естиді (адамнан бұрын).  

Тышқанның шиқылын түлкі жүз метр жерден естігенмен кейде, жүріп 
кележатып одан жақын жердегі шиқылды естімеуі мүмкін. Түлкілердің 
осындай ерекшеліктерін білетін аңшылар қақпанның астына қорапқа 
салынған тышқанды көміп қойып, пішеннен немесе шүберектерден 
«қуыршақ» жасап жақын жерге тастайды. «Қуыршаққа» тоқтаған жыртқыш 
тышқанның шиқылын міндетті түрде естиді. Тышқан немесе тоқалтістердің 
шиқылын салатын ысқырық дыбысын түлкілер мен ақ түлкілер 300 - 400 м 
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Туыстастарының ескерту дыбысын суырлар бірнеше жүз қадам жерден 
естиді. 

Жылқы мен иттің дыбыс есту қабілеті адамдікінен 40 децибелге артық. 
Олардың тек есту қабілеті емес, сондай ақ дыбыстың шыққан бағытын да 
адамнан жақсы анықтайды. Сондықтан орманда атпен жүріп аңшылық 
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болады. Есту мүшесінің артықшылығы құлақпен көзге көрінбейтін 
жердегіні де естуге болатындығы. Қытайда мынандай мақал бар: «Көз 
жақыны көреді, құлақ алысты көреді». 

Иіс арқылы бағдарлау. Информацияның құндылығы оның жануардың 
өмірін сақтап қалудағы маңызына байланысты. Жануарлар үшін өзге 
жануарлардың ерекшеліктері, олардың физиологиялық және эмоционалдың 
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топтық қатынастар туралы мәлімет қажет.  

 
 

Иістік қатынастарда жануарлардан бөлінетін ұшпа (иісті) қосындылар 
белгі ретінде қабылданады. Бұл ретте иісті бөлетін жануардың денесі 
немесе иісті қосынды тиген заттар, ал қабылдайтын иіс сезу мүшелері.  

Ағзаның қалыпты жұмысы барысында, жануарлар, қоршаған ортаға 
көптеген химиялық заттарды бөледі. Иісті қосындылар теріден ( шуаш, тері, 
ерекше иіс шығаратын бездер, дермалдық жасушалар); ауыздан (дем 
шығарғандағы ауа, сілекей), дәрет шығатын жерлерден (зәр, экскременттер) 
бөлінеді. 

Иісті бөлінділердің химиялық құрамы туралы мәліметтер өте аз және 
толық емес: бізге белгілі сүтқоректілердің 4014 түрінің тек қырықшақтысы, 
яғни 1%-дайы ғана зерттелген.  

 Бұл бағытта негізінен ерекше иіс шығаратын бездер зерттелген. Ол 
бездердің өзіндік иістері болады: скунс, күзен, су күзендерінің аналдық 
бездерінен жағымсыз, сасық иіс бөлінсе, құдыр,ондатрадан (препуциалдық 
безден), циветтадан (аналдық безден), жұпартышқаннан (құйрық безінен) 
тартымды, парфюмерлік иіс бөлінеді.  

Жануардың физиологиялық қалпының шұғыл түрде болып жатқан 
өзгерістері туралы мәліметтер терде және зәрде болады, ал өзгермейтін 
немесе баяу өзгеретін құбылыстар туралы мәліметтер тер және май 
бездерінде сақталады.  

Сүтқоректілердің тері бездерінің секреті иістік сигналдардың - 
феромондардың бір бөлігін құрайды. Ерекше иіс шығаратын бездердің көбі, 
микроағзалардың көбеюіне қолайлы болатын терідегі ұяшықтарда немесе 
қалташаларда орналасқан. Микроағзалар ерекше иіс шығаратын бездердің 
секреттерін ыдыратып сигналдық заттарды бөлетіндері туралы мәліметтер 
бар. Индия мангустының аналдық қапшасының секіреттерін зертегенде иіс 
бактериялардан бөлінетіні анықталған.  

Сүтқоректілердің өмірінде феромондар өте маңызды рөл атқарады. 
Сүтқоректілердің, иіс арқылы, жануардың қай түрге жататынын анықтай 
алатындықтары жақсы белгілі. Жыртқыш өз жемтігін оның иісі арқылы таба 
алады, сондай-ақ жыртқыштар аулайтын жануарларда, жауларының 
жақындағанын олардың иістерінен біле алады. Яғни, осыдан, тері бездерінің 
секіреттерінің химиялық құрамы тек сол түрге тән деуге болады.  

Сүтқоректілердің көптеген түрлерінің ерекше иіс шығаратын бездердің 
секреттері зерттелген: жұпар тышқанның құйрық безі, канн қоянының, 
құндыздың, бұлғынның, құнудың, американ су күзенінің, борсықтың, 
кәмшаттың анальдық бездері, тырнақты және үлкен құм тышқанының 
құрсақ безі, су тышқанының бүйір безі, қабанның карпальды безі, теңбіл 
бұғының, кермаралдың, бұланның, киіктің көзалды бездері, еліктің, 
солтүстік бұғысының, зубрдың, гнудың, тұяқаралық бездері, импаланың, 
томсон газелінің, Грант газелінің табан бездері, ақ қоянның, батпақ киігінің 
шап бездері.  

Ерекше иіс шығаратын бездердің секреттерін химиялық құрамының 
айтарлықтай айырмашылығы бар болғандықтан, ол көрсеткішті түрдің 
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қосымша таксономиялық көрсеткіші ретінде қолдану қажет деген пікір 
айтуға болады.  

Секреттің химиялық құрамы топтың барлық мүшелеріне тән болу керек 
(үйір, топ, популяция). Егерде бір топ жануарлар бір-біріне туыстас болып 
келсе олардың феромондарының химиялық құрамы гендер деңгейінде бекіп, 
барлығында бірдей болады. Осындай ерекшелік шағын топтарда да, үлкен 
топтарда (популяция, түрше) болатын жәй. Кермаралдардың екі 
түршелерінің (европа кер маралының және изюбрдың) ерекше иіс 
шығаратын бездердің секреттерін химиялық құрамын салыстырғанда оларда 
айтарлықтай айырмашылық бар екені анықталды.  

Сүтқоректілердің кейбір түрлерінің шағын топтарында доминантты 
жануар өзгелерінің иісі бірдей болу үшін оларға өз секіретін жағады. Үлкен 
құмтышқанының үйір тобында жас жануарлар доминантты аталықтың 
бауырының астына кіріп, үстеріне оның құрсақ безінің секретін жағады. 
Сұр егеуқұйрықтарда да сондай әрекеттер болады, онда топ мүшелері 
доминантты жануардың үстінен тақалып өтіп денелеріне «басшы» 
жануардың секіретін жағады.  

 Кішкене топшалардың мүшелері бір-бірінің иістерін жаттап қалулары 
да мүмкін. Қарақұйрық бұғыларда осылай болса керек.  

Көптеген зертеушілердің байқаулары бойынша әр жануардың немесе 
адамдың тек соған тән иісі болады. Иттер ізімен жүріп адамды таба алатыны 
көпшілікке белгілі. Зерттеу жүргізгенде иттердің, генетикалық 
айырмашылықтары жоқ, түрлері бір-бірінен айнымайтын, егіздерді айыра 
алатындықтары дәлелденген. Топтық жануарлардың аналықтары төлдерінің 
иістерін жаттап алады және емізгенде оларды сол иістері арқылы табады 
(киіктер). Кейде жануарлардың бір-бірін иіс арқылы «тануларында» белгілі 
бір бездің маңызы басым болады. Мысалы, қарақұйрық бұғыларда 
топтастарын тануда тарзальды бездің маңыздылығы басым. Үй қоянының 
шап безін алып тастаса өзгелерінің оны тануы қиындайды. Үй қоянының 
көжектеріне бөтен аналықтың шап безінің секіретін жақса өз енелері 
көжектерін танымай агрессиялық әрекет білдіреді, ал бөтен аналықтың анал 
безінің секретін жақса агрессиялық күйге түспейді.  

Жануарлардың бір-бірінің жынысын айыруда иістің маңызы зор. Дала 
қоянының аталықтарының аналды және шап бездерінің иісі аналықтардың 
бездерінің иісінен күштірек. Жұпар тышқанының 10 аналығы мен 10 
аталығының құйрық безінің секреттерін зерттегенде кетондардың құрамы 
бірдей болғанмен олардың мөлшерлері түрлі болады, яғни сол арқылы бір-
бірінің жыныстарын айыратыны анықталған.  

 Жануарлар бір-бірінің жасында иістерінен айырса керек. Ересек иттің 
күшікке тимейтіні белгілі, бірақ ол үшін ересек ит күшікпен иіскеп 
«танысу» керек. Қояндар бір-бірінің жастарын тері бездерінің иісінен 
айырады. Су тышқанының бүйір безінің секретінен бөлінетін газының 
хроматографиясын жасағанда ересектері мен жастарының секреттерінің 
химиялық құрамының әртүрлі екені анықталған.  
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қосымша таксономиялық көрсеткіші ретінде қолдану қажет деген пікір 
айтуға болады.  

Секреттің химиялық құрамы топтың барлық мүшелеріне тән болу керек 
(үйір, топ, популяция). Егерде бір топ жануарлар бір-біріне туыстас болып 
келсе олардың феромондарының химиялық құрамы гендер деңгейінде бекіп, 
барлығында бірдей болады. Осындай ерекшелік шағын топтарда да, үлкен 
топтарда (популяция, түрше) болатын жәй. Кермаралдардың екі 
түршелерінің (европа кер маралының және изюбрдың) ерекше иіс 
шығаратын бездердің секреттерін химиялық құрамын салыстырғанда оларда 
айтарлықтай айырмашылық бар екені анықталды.  

Сүтқоректілердің кейбір түрлерінің шағын топтарында доминантты 
жануар өзгелерінің иісі бірдей болу үшін оларға өз секіретін жағады. Үлкен 
құмтышқанының үйір тобында жас жануарлар доминантты аталықтың 
бауырының астына кіріп, үстеріне оның құрсақ безінің секретін жағады. 
Сұр егеуқұйрықтарда да сондай әрекеттер болады, онда топ мүшелері 
доминантты жануардың үстінен тақалып өтіп денелеріне «басшы» 
жануардың секіретін жағады.  

 Кішкене топшалардың мүшелері бір-бірінің иістерін жаттап қалулары 
да мүмкін. Қарақұйрық бұғыларда осылай болса керек.  

Көптеген зертеушілердің байқаулары бойынша әр жануардың немесе 
адамдың тек соған тән иісі болады. Иттер ізімен жүріп адамды таба алатыны 
көпшілікке белгілі. Зерттеу жүргізгенде иттердің, генетикалық 
айырмашылықтары жоқ, түрлері бір-бірінен айнымайтын, егіздерді айыра 
алатындықтары дәлелденген. Топтық жануарлардың аналықтары төлдерінің 
иістерін жаттап алады және емізгенде оларды сол иістері арқылы табады 
(киіктер). Кейде жануарлардың бір-бірін иіс арқылы «тануларында» белгілі 
бір бездің маңызы басым болады. Мысалы, қарақұйрық бұғыларда 
топтастарын тануда тарзальды бездің маңыздылығы басым. Үй қоянының 
шап безін алып тастаса өзгелерінің оны тануы қиындайды. Үй қоянының 
көжектеріне бөтен аналықтың шап безінің секіретін жақса өз енелері 
көжектерін танымай агрессиялық әрекет білдіреді, ал бөтен аналықтың анал 
безінің секретін жақса агрессиялық күйге түспейді.  

Жануарлардың бір-бірінің жынысын айыруда иістің маңызы зор. Дала 
қоянының аталықтарының аналды және шап бездерінің иісі аналықтардың 
бездерінің иісінен күштірек. Жұпар тышқанының 10 аналығы мен 10 
аталығының құйрық безінің секреттерін зерттегенде кетондардың құрамы 
бірдей болғанмен олардың мөлшерлері түрлі болады, яғни сол арқылы бір-
бірінің жыныстарын айыратыны анықталған.  

 Жануарлар бір-бірінің жасында иістерінен айырса керек. Ересек иттің 
күшікке тимейтіні белгілі, бірақ ол үшін ересек ит күшікпен иіскеп 
«танысу» керек. Қояндар бір-бірінің жастарын тері бездерінің иісінен 
айырады. Су тышқанының бүйір безінің секретінен бөлінетін газының 
хроматографиясын жасағанда ересектері мен жастарының секреттерінің 
химиялық құрамының әртүрлі екені анықталған.  

 
 

Тері бездерінің, соның ішінде иісі жануардың топтағы социальдық 
дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді. Ондай зерттеу қалталы ұшарларға 
жүргізіліп, дәлелденген. Жер қоянының ерекше иіс шығаратын бездерінің 
салмағы (анал безі, шап безі, иек асты безі) жануардың социалдық 
дәрежесіне байланысты өзгереді: өзгелерінікіне қарағанда салмағы көп 
болады. Сол бездердің гистологиялық көрсеткіштерінде де сондай 
ерекшелік бар: доминантты жануарлардың бездері ірі болады және 
бездердің секретті бөлуі белсендірек. Үй тышқанының доминанттарында 
препуциальды бездері ірілеу болады. Мекендеу аймағын субдоминанттарға 
қарағанда доминанттар көбірек белгілейді. Ол жер қояндарында, суырларда, 
қалталы ұшарларда, сұр егеуқұйрықтарда, үлкен құм тышқандарында 
байқалған.  

Сүтқоректілердің көбі өмір сүруге жарамды, өздері таңдап алған, 
иесімен қорғалатын аймақты мекендейді. Сол аймақтың иесі өз мекенін 
бірнеше әдістер арқылы белгілеуі мүмкін. Соның ішінде негізгі белгілеу 
әдісі химиялық әдіс. Мекендерін белгілеуге сүтқоректілердің көбі ерекше 
иіс шығаратын бездерінің секіретін қолданады. Еуропалық үй қояндарының 
және суырлар мекендерін төмпешіктермен немесе экскрементерімен 
белгілейді. Ондай жағдайларда көбінесе экскременттерге анал бездерінің 
секіреттері жағылған болады. Өз жерлерінде көрініп тұратын заттарды жер 
қояндары иек асты бездерінің секреттерімен белгілейді. Сол бездің 
секретімен (адамдар иісін сезбейді) аталықтары дәретпен белгілеуге қиын 
заттарды ғана белгілемейді, сондай-ақ іннің кіреберісін, бөтен қояндардың 
және өзінің кеуіп қалған құмалақтарын да белгілейді. Жер қояндары өз 
мекендерінде көбінесе иек асты бездің секіретін пайдаланады, ал мекенінен 
жырақта ол бездің секіретін мүлдем пайдаланбайды.  

Топтасып тіршілік ету аймағын суырлар көзбұрышындағы, 
есулеріндегі бездердің секреттерімен, зәрімен және анал безінің секреті бар 
экскременттерімен белгілейді. Сондай-ақ әр жерді шұңқырлап, кейде оларға 
да иістерін қалдырып белгі салады.  

Үлкен құм тышқанының аталығы әдетте құмдарды үйіп, үстін 
бауырымен тегістеп төмпешіктер жасайды. Ондай сигналды төмпешіктерде 
құрсақ безінің иісі және экскременттер мен зәр болуы мүмкін. Ондай 
белгілерден басқа мекеніндегі биіктеу жерлерге құрсақ безін үйкеп те белгі 
қалдырады. Тышқандар сигналды төмпешіктерді жасауды және жерге 
құрсағын үйкеуді әлсін-әлсін қайталап тұрады, себебі төмпешіктер 
бұзылады ал бездерінің иістері екі сағаттай ғана сақталады. Егерде 
қоныстарына бөтен тышқан келсе немесе бөтен тышқанның иісі сезілсе 
мекендерін белгілеу жиілейді. Кейбір кеміргіштер, мысалы жіңішке 
саусақты саршұнақтар, мекендерін экскрименттердің үйіндісімен 
белгілейді.  

Мекендерін белгілеу жануарлардың көбіне тән, олар көбінесе 
жерлерінде немесе шекараларында зәр немесе нәжіс қалдырып белгі салады. 
Ондай белгілер салуда әрине ерекше иіс шығаратын бездерінің секіретінде 
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пайдаланады. Қолда ұстаған ақ қалақты бақылағанда оларда мекендерін 
белгілеудің үш әдісі бар екені анықталған. Олар: жерге, тасқа немесе өзге 
заттарға анал тұсын үйкеу, шабын үйкеу және экскременттер қалдыру. 
Бірінші және үшінші әдістерде анал безінің секіреттері жағылса, 
екіншісінде шап және құрсақ бездерінің секіреттері жағылады. Табиғатта 
бақылағанда ақ қалақтар белгілі бір жерлерді анал безінің секіреттерімен 
белгілеген.  

Сусар тұқымдастарының көбі (ақкіс, сарғыш күзен, сары күзен, дала 
күзені, американ су күзені), әсіресе шағылысар шақта анал тұсын түрлі 
заттарға үйкейді. Қолда ұстаған күзеннің аналығы бөлмеге әкелген барлық 
заттарға анал тұсын үйкеген. Бұлғын жерге құрсағын немесе шабын 
үйкейді. Американ сусары белгі салу үшін шап безінің секіретін 
пайдаланады. Құну иісі күшті анал айналасындағы бездерінің 
секіреттерімен мекенін және жемтігін белгілейді. Ол алдыңғы аяғымен 
белгілейтін ағаштан немесе тастан қарды ысырып түсіргеннен кейін ғана 
белгісін қалдырады. Құну бір түнде 7,5 км жүріп, 26 белгі қалдырған. 
Борсық жол бойында кездескен заттарды иіскеп, оларға құйрык асты безінің 
секреттерін жағады. Сусар тұқымдастарының барлығы экскременттерімен 
және зәрімен де мекендерін белгілейді.  

Өз мекендерін белгілеу әрекеті тұяқтыларға да тән қасиет. Сібір 
елігінің аталықтары теректер мен бұталардың қабықтарын мүйіздерімен 
сыдырып, маңдайын, жағын, мойынын үйкеп мекендеріне белгі салады. 
Ағаштарға үйкейтін жерлерінде ерекше иіс шығаратын бездері болмағанмен 
сол аймақтарда тер және май бездері көп болады екен. Кейде сібір елігінің 
аталықтары тұяқтарымен тарпып, топырақты бетіне шығарып, шағын 
шөпсіз алаңшалар жасайды. Ондай жерлерге еліктер зәрімен және 
тұяқаралық бездерінің секіретімен белгілейді.  

Сібір елігінің аталықтары белгіні мекендерінің шекараларына емес 
барлық аумағына қалдырады. Мекенінде өзге аталықтар байқалмаса 
жайылып жүрген сол жердің иесі бір сағатта басын ағашқа 5 - 50 рет 
үйкейді. Иісі жылдам кететін болғандықтан белгілерді әлсін-әлсін 
жаңғыртып тұру қажет. Егерде сол аймаққа басқа аталық келетін болса жер 
иесі басын үйкеу арқылы салатын белгілерді бір минутта 30 рет, бір сағатта 
400 рет қайталауы мүмкін.  

Тұяқтылардың кейбір түрлері белгі қалдыру үшін көз асты безінің 
секіретін пайдаланады.  

Әдетте мекендерін белгілуді зерттегенде негізінен белгі иісінің өзге 
жануарларға ескерту болатындай әсері туралы жазылады. Дұрысына 
келгенде иістің сол жердің иесіне жәйлі жағдай туғызатыны, жануардың өз 
күшіне сенімді болатындай әсер ететіні туралы айту керек.  

Мекеннің иесінің өзінен күшті қарсыласын жеңетіні осындай өзіне 
сенімді болуына байланысты болса керек.  

Кейбір феромондардың үрей туғызатын қасиеті болуы мүмкін. 
Егеуқұйрық немесе тышқан түскен тірідей аулайтын құралға көп уақытқа 
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пайдаланады. Қолда ұстаған ақ қалақты бақылағанда оларда мекендерін 
белгілеудің үш әдісі бар екені анықталған. Олар: жерге, тасқа немесе өзге 
заттарға анал тұсын үйкеу, шабын үйкеу және экскременттер қалдыру. 
Бірінші және үшінші әдістерде анал безінің секіреттері жағылса, 
екіншісінде шап және құрсақ бездерінің секіреттері жағылады. Табиғатта 
бақылағанда ақ қалақтар белгілі бір жерлерді анал безінің секіреттерімен 
белгілеген.  

Сусар тұқымдастарының көбі (ақкіс, сарғыш күзен, сары күзен, дала 
күзені, американ су күзені), әсіресе шағылысар шақта анал тұсын түрлі 
заттарға үйкейді. Қолда ұстаған күзеннің аналығы бөлмеге әкелген барлық 
заттарға анал тұсын үйкеген. Бұлғын жерге құрсағын немесе шабын 
үйкейді. Американ сусары белгі салу үшін шап безінің секіретін 
пайдаланады. Құну иісі күшті анал айналасындағы бездерінің 
секіреттерімен мекенін және жемтігін белгілейді. Ол алдыңғы аяғымен 
белгілейтін ағаштан немесе тастан қарды ысырып түсіргеннен кейін ғана 
белгісін қалдырады. Құну бір түнде 7,5 км жүріп, 26 белгі қалдырған. 
Борсық жол бойында кездескен заттарды иіскеп, оларға құйрык асты безінің 
секреттерін жағады. Сусар тұқымдастарының барлығы экскременттерімен 
және зәрімен де мекендерін белгілейді.  

Өз мекендерін белгілеу әрекеті тұяқтыларға да тән қасиет. Сібір 
елігінің аталықтары теректер мен бұталардың қабықтарын мүйіздерімен 
сыдырып, маңдайын, жағын, мойынын үйкеп мекендеріне белгі салады. 
Ағаштарға үйкейтін жерлерінде ерекше иіс шығаратын бездері болмағанмен 
сол аймақтарда тер және май бездері көп болады екен. Кейде сібір елігінің 
аталықтары тұяқтарымен тарпып, топырақты бетіне шығарып, шағын 
шөпсіз алаңшалар жасайды. Ондай жерлерге еліктер зәрімен және 
тұяқаралық бездерінің секіретімен белгілейді.  

Сібір елігінің аталықтары белгіні мекендерінің шекараларына емес 
барлық аумағына қалдырады. Мекенінде өзге аталықтар байқалмаса 
жайылып жүрген сол жердің иесі бір сағатта басын ағашқа 5 - 50 рет 
үйкейді. Иісі жылдам кететін болғандықтан белгілерді әлсін-әлсін 
жаңғыртып тұру қажет. Егерде сол аймаққа басқа аталық келетін болса жер 
иесі басын үйкеу арқылы салатын белгілерді бір минутта 30 рет, бір сағатта 
400 рет қайталауы мүмкін.  

Тұяқтылардың кейбір түрлері белгі қалдыру үшін көз асты безінің 
секіретін пайдаланады.  

Әдетте мекендерін белгілуді зерттегенде негізінен белгі иісінің өзге 
жануарларға ескерту болатындай әсері туралы жазылады. Дұрысына 
келгенде иістің сол жердің иесіне жәйлі жағдай туғызатыны, жануардың өз 
күшіне сенімді болатындай әсер ететіні туралы айту керек.  

Мекеннің иесінің өзінен күшті қарсыласын жеңетіні осындай өзіне 
сенімді болуына байланысты болса керек.  

Кейбір феромондардың үрей туғызатын қасиеті болуы мүмкін. 
Егеуқұйрық немесе тышқан түскен тірідей аулайтын құралға көп уақытқа 

 
 

дейін басқа егеуқұйрықтар немесе тышқандар түспейтіні белгілі. Тек ондай 
үрей туғызаттын иісті тек тері бездері бөлеме, әлде басқа бездердің де 
қатысы бар жоғы белгісіз.  

 «Үрей» иісі кейбір тұяқтылардың (әсіресе теңбіл бұғы мен 
қарақұйрықтың) құйрық безімен бөлінсе керек. Үріккенде теңбіл бұғылар 
құйрықтарын жоғары көтеріп қашады. Бұл қимыл біріншіден қашу туралы 
белгі, екіншіден жануардың артқы жағындағы ақ түсті теріні, кейінгі 
жануарларға бағдар болатындай етіп толық ашады. Бұғының құйрық 
омыртқасының төменгі және жоғарғы жағында безді ұлпалар орналасқан. 
Жануар жүгіргенде алдан соққан жел құйрық безінің секіретін алысқа 
таратады да, сол иіс арқылы өзге жануарлар бағытын түзейді, төлдері 
енелерін табады. Ол әсіресе орманды жерде өте қажет, себебі ағаштардың 
арасынан жануарлардың бір-бірін көру нашарлайды, ал иіс алысқа тарап 
жақсы бағдар болады.  

Үрейленген дамандардың арқа безінің айналасындағы түктер көтеріліп 
бездердің секіреттерінің иісі ауаға көбірек тарайды. Жыртқыштар ұстаған 
суырлар мен саршұнақтардың анал бездерінің қапшықшалары сыртына 
шығып кетеді. Үріккен бұғылардың және мүйізін кескен кездегі 
маралдардың көз алды бездері ашылады.  

Кейбір жыртқыштар анал безінің секіретін жауларынан қорғанғанда 
қолданады. Күзендер, қауіп төнгенде анал безінен жағымсыз, қатты сасық 
иіс шығарады. Сусар тұқымдастарының көбі осындай қорғану тәсілін 
пайдаланады. Сасық күзендердің анал бездері өте жақсы дамыған, олар анал 
бездерінің секреттерін жауларына бағыттап 4-5 м қашықтыққа шаша алады.  

Кейбір авторлар үйректұмсықтардың табанындағы бездер улы секірет 
бөледі және оны аталықтары мекендері үшін және аналықтар үшін таласқа 
түскенде пайдаланады деп болжайды.  

Ерекше иіс шығаратын бездердің секіретін кейбір сүтқоректілер 
агрессиялық әрекеттер кезінде қолданады. Тау текелерінің, мускусты 
бұқалардың, қарақұйрық бұғылардың, кейбір кеміргіштердің антагонистік 
әрекеттері кезіндегі иістің маңыздылығы белгілі. Жүрген жерлеріне белгі 
қалдыру алтын атжалманың, теңіз тышқанының, кейбір өзге де 
кеміргіштердің агрессиялық әрекеттерінің бір көрсеткіштері. Мекенін 
белгілеу жер қоянының да антагонистік қатынасын көрсететін әрекеттің 
бірі.  

Қарсыластарына айбат шеккенде жер қоянының аталықтарының 
бөксесін көтеріп, құйрықтарын қозғауы олардың агрессиялық әрекеттерінде 
шап және анал бездерінің иістері маңызды рөл атқаратының білдіреді.  

 Сібір елігінің аталығы, күш көрсету және айқасулардың арасында, 
өзінің агрессиясын білдіру үшін теректер мен бұталарға бас және мойын 
бездерінің секіреттерін қалдырады. Көптеген бақылаулардан, аңдар жай 
жүргенде де, жүгіргенде де, иісті іздер қалдыратындары белгілі болған. Өз 
аймағын қорғағанда сібір елігінің аталығы бөтен аталықтың ізін кездестірсе, 
қуғын иттердей оның қалдырған иісімен қуып кетеді.  
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Сүтқоректілердің көбінің тұяқтарының арасында немесе табандарында 
тер бездері шоғырланған. Жануарлардың іздерінде иіс қалдыратын сол тер 
бездердің және май бездерінің секіреттері. Жер астын мекендейтін 
сүтқоректілерде (көртышқандар да, прометей тышқанында) және кейбір 
жартылай суды мекендейтін сүтқоректілерде (үйректұмсықта, жұпар 
тышқанда, жер кәмшатында, ондатрада, саз кәмшатында) табан бездері 
болмайды (саз кәмшатында кейде нашар дамыған табан бездері болады).  

Ашатұяқтылардың иіс бездері тұяқтардың арасында орналасады. 
Газельдердің тұяқтарының арасында қапшықша тәріздес без болады; 
еліктер мен солтүстік бұғысының артқы аяқтарының арасында сопақша 
келген ұзын қапшықша тәріздес, ал алдыңғы аяқтарының арасында шағын 
бездер болады; арқарлардың тұяқарасы бездер иілген шұжық тәріздес 
болады; бұландар мен тау текелерінде бөлініп көрінетіндей без 
болмағанмен тұяқарасы терісінде көптеген бездер орналасады.  

Иіс белгілері жануарлардың көбею барысында өте маңызды рөл 
атқарады. Жануарлардың түрлерінің көбінің көбеюі ерекше иіс шығаратын 
бездерінің әсеріне байланысты болуы мүмкін. Ондай бездер әсіресе көбею 
кезінде жақсы дамиды. Мысалы, су тышқанының бүйір бездері, пілдердің 
шеке бездері, бұғының (Cervus elaphus) мүйіз маңындағы безі. Шағылысар 
шақта буралардың желке (шүйде) безі үлкейіп, секірет көп бөле бастайды. 
Буралар желкесін ағаштарға, бөренелерге, қора тіреуіне немесе өзге заттарға 
үйкеп қатты иіс бөлетін секрет жағады. Киіктердің текелері өз үйірінің 
ешкілерін зәрімен және шап безінің секретімен белгілейді. Құдырдың 
мускустік безінің иісі, өзге қажеттілігінен басқа, күйектен өткен 
аналықтарды белгілеуге де қажет болуы мүмкін. Торзалды (көзмаңы) 
безінің иісі қарақұйрық бұғыларының екі түршесінің жыныстық 
оқшаулануларын қамтамасыз етеді деген тұжырым бар. Шағылысар шақта 
бір түрдің әр жынысының жануарлары бездердің иісі арқылы бір-бірін оңай 
табады. Ақ құйрық бұғының бұқасы күйекке түсер кезде аналығын 
тұяқаралық безінің иісінен іздеп табады.  

Иіс арқылы қажетті бағытты табу желге байланысты болады. 
Сондықтанда «Мұрныңды желге қарай ұстау керек», - деген сөз бекер 
айтылмаса керек. Білінер-білінбес жел иттің жұмысын жеңілдетеді, әсіресе 
орманның ішінде. Желсіз күні жануарлар тек жақын маңдағы иісті сезе 
алады.  

 Көру. Сүтқоректілердің көбінің көздері бастарының екі жанында 
орналасқандықтан олар, басын бұру арқылы, айналасын көре алады. 
Жыртқыштар мен ағаш басын мекендейтін аңдардың көздері бастарының 
алдыңғы жағына қарай орналасқан.  

Көздің өткірлігі – жануарлардың ұсақ заттарды немесе детальдарды 
анық көруі қабілеті. Көзінің өткірлігі мысықтың 5,5, есектің- 8.3, бұғының 
- 9.5, қарақұйрықтың - 11', пілдің- 10, бозғы, ларганың - 5 - 9, адамның - 
25, шимпанзенің - 28, резус макакасының - 34 зерттелген. Американ су 
күзенінің көзінің өткірлігі құрлықта 15 болса суда - 31', ал калифорния 
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Сүтқоректілердің көбінің тұяқтарының арасында немесе табандарында 
тер бездері шоғырланған. Жануарлардың іздерінде иіс қалдыратын сол тер 
бездердің және май бездерінің секіреттері. Жер астын мекендейтін 
сүтқоректілерде (көртышқандар да, прометей тышқанында) және кейбір 
жартылай суды мекендейтін сүтқоректілерде (үйректұмсықта, жұпар 
тышқанда, жер кәмшатында, ондатрада, саз кәмшатында) табан бездері 
болмайды (саз кәмшатында кейде нашар дамыған табан бездері болады).  

Ашатұяқтылардың иіс бездері тұяқтардың арасында орналасады. 
Газельдердің тұяқтарының арасында қапшықша тәріздес без болады; 
еліктер мен солтүстік бұғысының артқы аяқтарының арасында сопақша 
келген ұзын қапшықша тәріздес, ал алдыңғы аяқтарының арасында шағын 
бездер болады; арқарлардың тұяқарасы бездер иілген шұжық тәріздес 
болады; бұландар мен тау текелерінде бөлініп көрінетіндей без 
болмағанмен тұяқарасы терісінде көптеген бездер орналасады.  

Иіс белгілері жануарлардың көбею барысында өте маңызды рөл 
атқарады. Жануарлардың түрлерінің көбінің көбеюі ерекше иіс шығаратын 
бездерінің әсеріне байланысты болуы мүмкін. Ондай бездер әсіресе көбею 
кезінде жақсы дамиды. Мысалы, су тышқанының бүйір бездері, пілдердің 
шеке бездері, бұғының (Cervus elaphus) мүйіз маңындағы безі. Шағылысар 
шақта буралардың желке (шүйде) безі үлкейіп, секірет көп бөле бастайды. 
Буралар желкесін ағаштарға, бөренелерге, қора тіреуіне немесе өзге заттарға 
үйкеп қатты иіс бөлетін секрет жағады. Киіктердің текелері өз үйірінің 
ешкілерін зәрімен және шап безінің секретімен белгілейді. Құдырдың 
мускустік безінің иісі, өзге қажеттілігінен басқа, күйектен өткен 
аналықтарды белгілеуге де қажет болуы мүмкін. Торзалды (көзмаңы) 
безінің иісі қарақұйрық бұғыларының екі түршесінің жыныстық 
оқшаулануларын қамтамасыз етеді деген тұжырым бар. Шағылысар шақта 
бір түрдің әр жынысының жануарлары бездердің иісі арқылы бір-бірін оңай 
табады. Ақ құйрық бұғының бұқасы күйекке түсер кезде аналығын 
тұяқаралық безінің иісінен іздеп табады.  

Иіс арқылы қажетті бағытты табу желге байланысты болады. 
Сондықтанда «Мұрныңды желге қарай ұстау керек», - деген сөз бекер 
айтылмаса керек. Білінер-білінбес жел иттің жұмысын жеңілдетеді, әсіресе 
орманның ішінде. Желсіз күні жануарлар тек жақын маңдағы иісті сезе 
алады.  

 Көру. Сүтқоректілердің көбінің көздері бастарының екі жанында 
орналасқандықтан олар, басын бұру арқылы, айналасын көре алады. 
Жыртқыштар мен ағаш басын мекендейтін аңдардың көздері бастарының 
алдыңғы жағына қарай орналасқан.  

Көздің өткірлігі – жануарлардың ұсақ заттарды немесе детальдарды 
анық көруі қабілеті. Көзінің өткірлігі мысықтың 5,5, есектің- 8.3, бұғының 
- 9.5, қарақұйрықтың - 11', пілдің- 10, бозғы, ларганың - 5 - 9, адамның - 
25, шимпанзенің - 28, резус макакасының - 34 зерттелген. Американ су 
күзенінің көзінің өткірлігі құрлықта 15 болса суда - 31', ал калифорния 

 
 

теңіз арыстанының көзінің өткірлігі құрлықта да суда да бірдей болады. Ақ 
егеуқұйрықтар 1°С- тан аз қиылыстағы заттарды көрмейді. Салыстыру үшін 
мынандай мысал келтірейік: бұрыштық көрінісі 0,0001 секундты 
радиотелескоп айдағы футбол добын көре алады. Аңшылық көп құрылатын 
жерлерде арқарлар адамды 2 км қашықтықтан көреді, әсіресе аңшының 
сұлбасы аспанмен тұстас келсе. Жүріп келе жатқан адамды солтүстік 
бұғылары 1,5 км, маралдар, киіктер 1 км, бұлан мен қабандар 0,8 км, қасқыр 
1 км, түлкі 600 метрден, суыр 300 - 400 м жерден көреді. Суырлар тиыннан 
жақсы көреді. Барлық жануарда қимылсыз зат, жануар, адамдардан көрі 
қимылдаған, қозғалғандарды жақсырақ көреді. Жануарлардың көру қабілеті 
экологиясына да байланысты болады. Ақ аю қарсыз жерден көрі қарда, 
суда, мұзда жақсырақ көреді. Мұзда жатқан итбалықтарды ол 3 
километрден де алыс қашықтықтан көре алады. 

Әртүрлі түсті құстар мен сүтқоректілердің барлығы айыра алмайды. 
Түрлі түстерді көру жануарларда әртүрлі болады. Түнгі жануарларға 
қарағанда күндіз белсенді өмір сүретін жануарлардың түстерді айыру 
қабілеттері жақсырақ.  

Аймақты торлау кезінде қаскыр, кайоттар, қорқау қасқырлар және ақ 
түлкілер сұр түспен өзге түстерді айыра алмаған. Қасқырларды 
жалаушалармен қоршап аулағанда жалаушалардың түстері қызыл болуы 
міндетті емес.  

Жануарлардың көбі қызыл түсті айыра алмайды. Қызғылт-күрең 
фонарьды пайдаланып бұғыларды, борсықтарды, тышқандарды зерттегенде 
олар фонарь түсін көрмеген. Мысық пен орман күзені қызыл түсті жасыл 
түстен айыра алады. Кіші саршұнақтар және жертесерлер қызыл түсті 
жемтіктерді жақсы көреді. Кеміргіштердің және қоянтәрізділердің көбі 
түстерді айырмайды.  

Түнгі және інде өмір сүретін жануарлар, әсіресе ұсақ түрлері, бағытты 
бағдарлағанда өзге анализаторлардан басқа сезгіш қылдардың да көмегіне 
жүгінеді. Су жертесері (кутора) қорегін іздегенде ылғи да вибристерін 
пайдаланады. Қоректенгенде вибристердің жемтіктеріне міндетті түрде 
қажет болмаса керек. Ол сезгіш мүше балық шабақтарының, бақа 
шабақтарының, су жәндіктерінің қимылдарынан суда болатын қозғалысты 
сезеді.  

Жануарлар дәм сезгіш мүшелерді де іс-қимылдарын бағыттауға 
пайдаланады. Мысалы, жануарлардың көбінің аталықтары аналықтардың 
шағылысуға дайындығын олардың зәрлерінің дәмінен біледі.  

 Бағдарлау және жануарлардың әрекеттерінің ерекшеліктері. Эволюция 
барысында аңдар мен құстарда бағдарлау барысында информацияны жетік 
және толық қабылдауға мүмкіндік беретін әрекеттер формалары 
қалыптасқан. Осы әрекеттердің негізінде жатқан бірнеше принциптерді 
бөліп айтуға болады.  

Қауіп төнуі мүмкін аймақты ұзақ бақылау.  



48
 
 

Денесін өзгертіп, секіріп, түрлі заттарға шығып бақылау кеңістікті 
кеңейту.  

Жасырыну және әлсін-әлсін тоқтау арқылы.  
Информация алу үшін ашық аймақтарды және қолайлы жағдайларды 

пайдалану.  
Жыртқышты өзін білдіруге бағытталған әрекет.  
Түрішілік және түраралық белгілерді пайдалану.  
Анализаторларының даму деңгейлері бір-бірін толықтыратын әр түрге 

жататын жануарлардың бір жерде бірге болулары (түраралық қатынастар). 
8. Аймақты рекогносцировкалау.  
Мысалы, қоректенерде маралдардың тобындағы кейбір жануарлар 

тоғайдың шетіне шығып жайылымның жақын маңын көздерімен шалып 
зерттей бастайды. Біртіндеп өзге бұғыларда қастарына келгенмен біріде 
ашық жерге шықпайды. Айналаны көзбен шалу және тың тыңдау 15 
минуттай уақытқа созылады. Ашық алқапқа бірінші болып топ көсемі-
ересек аналық шығады. Қоректенудің алғашқы сәттерінде жануарлар тың 
тыңдауға және айналаны шолуға көп уақыт жұмсайды. Марал, басын төмен 
түсіріп шөпті жұлады да басын көтеріп, жан жағына қарап тұрып қорегін 
шайнай бастайды. Жануар құлақтарын қайшылап әр сыбдырды аулайды. 
Бірте-бірте жайылу уақыттары ұзарады да 10 - 15 минуттан кейін 
жануарларының уақыттарының көбі жайылуға жұмсалады да, айналаны 
бақылауға аз уақыт жұмсайды. Горалдар күдіктенген кезде бастарын 
көтеріп, шайнауларын тоқтатады. Еліктер жайылғанда әр 36 секунд сайын 
бастарын көтеріп тың тыңдайды. Еліктерге қарағанда бұландар мен 
кербұғылар жайылып жүргенде көп алаңдамайды.  

Бағдарлау үшін қозғалыс пен сыбдыр болғанда барлық жануарлар 
мойындарын созып, бастарын көтеріп, жан жағына қарайды. Түйеқұстарда 
бастарын көтеріп айналаны шолады (аңыздарда түйеқұс қорыққанда басын 
құмға немесе қанатының астына тығады делінеді). Кейде жануарлар өзге де 
әрекеттер істеулері мүмкін. Түлкі кейде орман шетін шалуға жорғалап 
барады. Күдіктенердей бір дыбысты естігенде иірмүйізді ешкі сол жаққа 
басын бұрып көзін бір бағыттан алмастан, қимылсыз жарты сағат, тіпті одан 
да көп уақыт тұрады. Мойны бұрылмайтын болғандықтан күдікті жағдайда 
қоян артқы аяғына тұрып, секіріп бүкіл денесімен дыбыс шыққан жаққа 
бұрылғаннан кейін отырып, құлақтарын тігеді.  

Айналаны жақсырақ көру үшін аңдар биіктеу жерлерге шығады, тік 
тұрады, артқы аяқтарына көтеріледі. Бұндай әрекеттер көптеген 
жануарларға тән қылықтар. Керіктер бес метірлік биіктіктен 
жыртқыштарды алыстан көреді, сондықтан да зебралар мен антилопалар 
керіктерге жақын жерлерде жайылуға тырысады. Аюлар айналасын шолу 
үшін артқы аяқтарына тұрады. Жақын маңды көру үшін гималай аюы кейде 
ағашқа шығып қарайды, ақ аю жиылған мұздарға шығады. Ашық 
жерлермен, ағашы кесілген жерлермен жүргенде сілеусіндер биіктеу 
заттарға шығып, айналаны шолып біраз уақыт отырады. Кейбір жануарлар 



49
 
 

Денесін өзгертіп, секіріп, түрлі заттарға шығып бақылау кеңістікті 
кеңейту.  

Жасырыну және әлсін-әлсін тоқтау арқылы.  
Информация алу үшін ашық аймақтарды және қолайлы жағдайларды 

пайдалану.  
Жыртқышты өзін білдіруге бағытталған әрекет.  
Түрішілік және түраралық белгілерді пайдалану.  
Анализаторларының даму деңгейлері бір-бірін толықтыратын әр түрге 

жататын жануарлардың бір жерде бірге болулары (түраралық қатынастар). 
8. Аймақты рекогносцировкалау.  
Мысалы, қоректенерде маралдардың тобындағы кейбір жануарлар 

тоғайдың шетіне шығып жайылымның жақын маңын көздерімен шалып 
зерттей бастайды. Біртіндеп өзге бұғыларда қастарына келгенмен біріде 
ашық жерге шықпайды. Айналаны көзбен шалу және тың тыңдау 15 
минуттай уақытқа созылады. Ашық алқапқа бірінші болып топ көсемі-
ересек аналық шығады. Қоректенудің алғашқы сәттерінде жануарлар тың 
тыңдауға және айналаны шолуға көп уақыт жұмсайды. Марал, басын төмен 
түсіріп шөпті жұлады да басын көтеріп, жан жағына қарап тұрып қорегін 
шайнай бастайды. Жануар құлақтарын қайшылап әр сыбдырды аулайды. 
Бірте-бірте жайылу уақыттары ұзарады да 10 - 15 минуттан кейін 
жануарларының уақыттарының көбі жайылуға жұмсалады да, айналаны 
бақылауға аз уақыт жұмсайды. Горалдар күдіктенген кезде бастарын 
көтеріп, шайнауларын тоқтатады. Еліктер жайылғанда әр 36 секунд сайын 
бастарын көтеріп тың тыңдайды. Еліктерге қарағанда бұландар мен 
кербұғылар жайылып жүргенде көп алаңдамайды.  

Бағдарлау үшін қозғалыс пен сыбдыр болғанда барлық жануарлар 
мойындарын созып, бастарын көтеріп, жан жағына қарайды. Түйеқұстарда 
бастарын көтеріп айналаны шолады (аңыздарда түйеқұс қорыққанда басын 
құмға немесе қанатының астына тығады делінеді). Кейде жануарлар өзге де 
әрекеттер істеулері мүмкін. Түлкі кейде орман шетін шалуға жорғалап 
барады. Күдіктенердей бір дыбысты естігенде иірмүйізді ешкі сол жаққа 
басын бұрып көзін бір бағыттан алмастан, қимылсыз жарты сағат, тіпті одан 
да көп уақыт тұрады. Мойны бұрылмайтын болғандықтан күдікті жағдайда 
қоян артқы аяғына тұрып, секіріп бүкіл денесімен дыбыс шыққан жаққа 
бұрылғаннан кейін отырып, құлақтарын тігеді.  

Айналаны жақсырақ көру үшін аңдар биіктеу жерлерге шығады, тік 
тұрады, артқы аяқтарына көтеріледі. Бұндай әрекеттер көптеген 
жануарларға тән қылықтар. Керіктер бес метірлік биіктіктен 
жыртқыштарды алыстан көреді, сондықтан да зебралар мен антилопалар 
керіктерге жақын жерлерде жайылуға тырысады. Аюлар айналасын шолу 
үшін артқы аяқтарына тұрады. Жақын маңды көру үшін гималай аюы кейде 
ағашқа шығып қарайды, ақ аю жиылған мұздарға шығады. Ашық 
жерлермен, ағашы кесілген жерлермен жүргенде сілеусіндер биіктеу 
заттарға шығып, айналаны шолып біраз уақыт отырады. Кейбір жануарлар 

 
 

алысырақ көру мақсатында жоғары секіреді. Грант және Томпсон 
газельдері, киіктер, таулы аймақтардың суырлары, қосаяқтар, ақ кістер 
әлсін-әлсін секіріп тұрады. Жүріп келе жатқан жануарлар жан жағын байқау 
үшін жиі тоқтайды. Жер тышқаны (цокор) жердің бетіне шыққанда 5-10 м 
жүгіргеннен кейін тоқтап, ауаны, жолында кездескен заттарды иіскеп, 
дыбыстарға құлақ түреді. Қояндар және өзге де жануарлар тыныққан кезде 
көбінесе тұмсықтарын желге қарай беріп жатады да желдің бағыты ауысса 
жануарлар да солай қарай бұрылады. Ол біріншіден дене қызуын сақтауға 
қажет, екіншіден иіс, дыбыстарды жақсы естуге қажет. Жануарлардың көбі 
тынығу үшін ашық жерлерді таңдайды, себебі ашық алаңдарда көзбен алыс 
жерлерді шалуға болады.  

Бұзауы бар бұғының аналығы кең алаңқайлардан өтер алдында орман 
шетіне келіп, ашық жерді мұқият қарап көп тұрады. Кейде ашық жерге 10 - 
15 метрге шығып, шапшаң қайтып келеді де дыбыстарға құлақ салып, 
қозғалмастан тұрады. Сосын тағыда ашыққа шығып, тағы қайтып келеді. 
Кейде үшінші рет шығып келеді. Тек ешқандай қауіп жоқ екеніне көзі 
жеткеннен кейін бұзауымен бірге алаңнан жүгіріп өтеді. Пана болатын 
ағаштарға жеткеннен кейін аналық артына қарап тағы да барлық 
дыбыстарға құлақ салып біраз тұрады. Кейбір тұяқтылар күдіктенгенде 
бірнеше рет бастарын шұлғығандай қимыл жасайды: бастарын төмен 
түсіреді де шұғыл көтереді. Бұл жасырынған жыртқыш болса соны өзін 
білдіріп қоюға мәжбірлейтін қимыл болса керек. Маралдар жалайтын тұзы 
бар сорларға немесе арнайы салынған тұздарға жақындағанда, бұзауына 
қарай жүргенде, өзендерден өтер өткелдерге келгенде бастарын шұлғиды. 
Солтүстік бұғысы ондай қимылдарды судан, қар үйіндісінен, мұздардан 
өтерде қайталайды.  

Үйірде, топта жануарлардың саны көбейген сайын жыртқышты 
уакытында сезу немесе көру мүмкіндігі жоғарылайды және де әр 
жануардың қайта-қайта сақтану мақсатына жан-жағына қарауы азайып, 
жайылуға уақыт көбірек қалады. Негізі топтың сақтығына доминантты 
аталықтар немесе доминантты аналықтар жауапты болады. Яктар (тау 
сиырлары) қауіп төнгенде бір жерге жиналып, дөнгеленіп тұрады да, 
бірнеше ересек жануарлар алға шығып қандай қауіп төніп тұрғанын 
анықтауға тырысады. Сезіктенген қабан басын көтеріп құлағын 
қайшылайды, жалын тікірейтіп құйрығын көтереді. Жалғыз тынығып 
жатқан қабаннан көрі топпен жатқан жануарларға білдіртпей жақындау 
қиындау болады. Қоректенген кезде қабандар көбінесе өздері де дыбыс 
шығарады және де жүрген, қазған, жұлған, шайнаған дыбыстары шығатын 
болғандықтан ондай кездерде қабандардың тобына жақындап бару 
жеңілдейді.  

Аңдар тек өз түрлерінің жануарларының әрекеттерінен емес, сондай ақ 
өзге түрлерге жататын жануарлардың әрекеттерінен де төнген қауіпті 
анықтап, қоректі таба алады. Барлық жануарлар да сауысқанның немесе 
қарғаның дауысын естігенде сезіктенеді. Шағалалардың, ала 
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шалшықшылардың, саршұнақтандардың күдіктенген дауыстарын естігенде, 
киіктердің, қарақұйрықтардың үркіп қашқандарын көргенде құландар 
жайылуларын тоқтатып, бастарын көтеріп, жан-жағын шола бастайды. 
Көбінесе түйеқұстар мен гну антилопасы бірге жайылады. Түйеқұстар өте 
жақсы көреді, ал антилопалардың есту және иіс сезу қабілеті өте жақсы 
болғандықтан олар қауіпті дер кезінде байқай алады.  

Жануарлардың бағдарлау қасиеттерін тәжірибелік түрде пайдалану. 
Бірінші бағыт –навигациалық құралдарды жасау. Жәндіктер мен құстардың 
бағдарлау мүмкіндіктерін зерттегеннен кейін «гидротон» және «автопилот» 
құрылғылары жасалды. Қоңыздың көзін модельдеу барысында ұшақтың 
жылдамдығын анықтайтын «спидометр» жасалды. Медуза теңізде дауыл 
боларын алдын ала сезіп, жағадан алысқа жүзіп кетеді. Ол толқын мен 
ауаның бір-біріне үйкелгеннен пайда болатын инфрадыбыстық тербелісті 
сезеді. Осының негізінде теңіз дауылының боларын 15 сағат бұрын сезетін 
«Медуза құлағы» атты прибор жасалған.  

Екінші бағыт - үркіту, қызықтыру, физиологиялық процестерін 
жылдамдату, көбею барысын қажетті уақытқа сәйкестеу арқылы 
жануарлардың әрекеттерін басқару әдістерін қарастыру. Әрекеттерді 
басқаруды әрекеттік реакцияларды модельдеу деп түсінуге болады. Бұл 
адамдарды көне дәуірден бері мазалап келетін мәселе. Адамзаттың ерте 
заманнан бері кеміргіштермен күрес жүргізіп келе жатқандарына 
қарамастан, егеуқұйрықтар көп әуреге салады. Олар өте өміршең болып 
келеді, қоршаған ортаның жағымсыз өзгерістеріне жылдам бейімделеді 
(тіпті уларға да үйренеді). Егеукұйрықтардың табиғи химиялық белгілерін 
қолдану-адамдармен қатарласып өмір сүруге жақсы бейімделген 
жануарлармен күресудің жаңа және әсерлі әдістерінің бірі. Аңшылық 
шаруашылықтарда ғасырлар бойы аңдарды алдамшы жануарлар, иісті 
жемтіктерді пайдаланып ұстау құрылымдарына, қақпандарға және ата 
алатындай қашықтыққа келтіретін әдістер туралы білімдер жинақталды.  

Сүтқоректілерді үркіту түрлі мақсаттармен қолданылады: екпе 
ағаштарды, бақтарды, тұрақтарды, ауға түскен балықтарды, қақпандарға 
түскен аңдарды, құстардың ұялайтын аймақтарын қорғау үшін. 
Жануарларды қорғау мақсатында оларды шөп шабатын тракторлардан және 
өзге де ауылшаруашылық техникалардан, мұнаймен, улы қалдықтармен 
ластанған су қоймаларынан үркітуді қолданады. Аңшылық 
шаруашылықтарда, аңшылық құрғанда үркітуді жануарлардың әрекеттерін 
қадағалап, оларды қажетті жаққа бағыттау үшін қолданады. Дыбыстық, 
көзге көрінетін және химиялық репеленттер болады. Солардың ең көп 
тарағаны химиялық репеленттер.  

Кеміргіштерді үркітуге қанның немесе оның құрамында болатын 
химиялық заттардың иісін, жануарлардың майы, жыртқыштардың 
мускустары, тышқандар жақтырмайтын өсімдіктердің иісін қолданады. 
Тұяқтыларды үркіту үшін адамдардың, ірі жыртқыштардың, мұнай 
өнімдерінің, ағаш өнімдерінің иісі сіңген заттарды, синтетикалық химиялық 
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шалшықшылардың, саршұнақтандардың күдіктенген дауыстарын естігенде, 
киіктердің, қарақұйрықтардың үркіп қашқандарын көргенде құландар 
жайылуларын тоқтатып, бастарын көтеріп, жан-жағын шола бастайды. 
Көбінесе түйеқұстар мен гну антилопасы бірге жайылады. Түйеқұстар өте 
жақсы көреді, ал антилопалардың есту және иіс сезу қабілеті өте жақсы 
болғандықтан олар қауіпті дер кезінде байқай алады.  

Жануарлардың бағдарлау қасиеттерін тәжірибелік түрде пайдалану. 
Бірінші бағыт –навигациалық құралдарды жасау. Жәндіктер мен құстардың 
бағдарлау мүмкіндіктерін зерттегеннен кейін «гидротон» және «автопилот» 
құрылғылары жасалды. Қоңыздың көзін модельдеу барысында ұшақтың 
жылдамдығын анықтайтын «спидометр» жасалды. Медуза теңізде дауыл 
боларын алдын ала сезіп, жағадан алысқа жүзіп кетеді. Ол толқын мен 
ауаның бір-біріне үйкелгеннен пайда болатын инфрадыбыстық тербелісті 
сезеді. Осының негізінде теңіз дауылының боларын 15 сағат бұрын сезетін 
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келеді, қоршаған ортаның жағымсыз өзгерістеріне жылдам бейімделеді 
(тіпті уларға да үйренеді). Егеукұйрықтардың табиғи химиялық белгілерін 
қолдану-адамдармен қатарласып өмір сүруге жақсы бейімделген 
жануарлармен күресудің жаңа және әсерлі әдістерінің бірі. Аңшылық 
шаруашылықтарда ғасырлар бойы аңдарды алдамшы жануарлар, иісті 
жемтіктерді пайдаланып ұстау құрылымдарына, қақпандарға және ата 
алатындай қашықтыққа келтіретін әдістер туралы білімдер жинақталды.  

Сүтқоректілерді үркіту түрлі мақсаттармен қолданылады: екпе 
ағаштарды, бақтарды, тұрақтарды, ауға түскен балықтарды, қақпандарға 
түскен аңдарды, құстардың ұялайтын аймақтарын қорғау үшін. 
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өзге де ауылшаруашылық техникалардан, мұнаймен, улы қалдықтармен 
ластанған су қоймаларынан үркітуді қолданады. Аңшылық 
шаруашылықтарда, аңшылық құрғанда үркітуді жануарлардың әрекеттерін 
қадағалап, оларды қажетті жаққа бағыттау үшін қолданады. Дыбыстық, 
көзге көрінетін және химиялық репеленттер болады. Солардың ең көп 
тарағаны химиялық репеленттер.  

Кеміргіштерді үркітуге қанның немесе оның құрамында болатын 
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препараттарды қолданады. Жыртқыштарды үркітуге адамдардың, жанған 
табактің, оқ-дәрінің, мұнай өнімдерінің иісін пайдаланады. Репеленттік 
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Австрияда «Цервакол», Италияда «Курб», АҚШ-та «Карбамат», 
Чехословакияда «Морсувин», ТМД-да «Цимат» және басқалар.  
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кездеспейтін заттар, адамдардың іс-әрекеттерінің іздері т.б.) қолданады.  

 
1.7 Жануарлар санының динамикасы 
Жабайы жануарлар өздері мекен ететін қоршаған ортамен біртұтас 
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Аю, бұлан, елік, бұғы, ескекаяқтылардың өсімталдығы төмен, ал 
қасқыр, түлкі, ақ түлкі, тиын, ондатралардың өсімталдығы жоғары болады. 
Бұлардың қай-қайсысының да өсімталдықтары эволюция барысында түрдің 
қоршаған ортаның жағдайына бейімделуі ретінде қалыптасқан. Жануарлар 
табиғатта болатын жағдайларының уақытша нашарлауының барлығына 
бейімделу ретінде өсімталдығын шұғыл өзгерте алмайды. Дегенмен де 
оларда популяциялық өсіп-өнуді табиғи сұрыптау механизімі болады. 
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Популяцияның тығыздығы қалыптасқан мөлшерден жоғарлағанда, өмір 
сүру жағдайының күрт төмендегенде жануарлардың өсімталдығының 
төмендеуін популяция санының оптимальды деңгейде ұстауға бейімделу 
деп түсінуге болады.  

Табиғи апаттардың (су тасқыны, өрт, қуаңшылық, жұт т.б.) әсерінен 
жануарлар көптеп өлгенмен олардың саны жылдам өз деңгейіне келеді. 
Аңшылыққа байланысты саны азайып қорғауға алынған жануарлардың да 
саны жылдам өседі. Табиғи жағдайда, популяция, санын, тіршілік 
ортасымен тепе-теңдікке келгенше өсіре береді. Тепе-теңдік деңгейін 
жоғарғы дәреже деуге болады, себебі осы деңгейде жағдайдың сәл 
нашарлауының өзі жануарлардың санының азаюына әкеледі. Тығыздық 
жоғары болған жағдайда тығыздық төмен болғаннан гөрі жануарлар көбірек 
шығынға ұшырайды. Жануарлардың саны көбейген сайын төлдердің 
өміршеңдігі экспоненциалды түрде азаяды. 

Өсімталдығы. Сүтқоректілердің көбінде төлдерінің саны (бұғыларда - 
1-3, доңыздарда - 4-12, ит тұқымдастарда – 4-10, сусар тұқымдастарда – 3-
10, ескек аяқтыларда - 1-2, кеміргіштерде 3-15 т.с.) тұқымнан тұқымға 
берілетін қасиет болғанмен қоршаған ортаның жағдайына байланысты 
өзгеріп тұруы мүмкін. Мысалы, тундраның материкті бөлігін мекендейтін, 
алақоржындармен қоректенетін ақ түлкілердің күшіктерінің саны 
алақоржындардың аз-көптігіне байланысты өзгеріп тұрады, ал теңіз 
жағалауын мекендейтін және теңіз толқыны әкелген өлекселермен 
қоректенетін ақ тұлкілердің күшіктерінің саны ондай өзгерістерге 
ұшырамайды. Ұсақ сусартұқымдастардың да күшіктерінің саны 
қоректерінің жеткіліктеріне байланысты болады. Сондай-ақ бірінші рет 
төлдеген аналықтардың және кәрі аналықтардың төлдерінің саны орта 
жастағы аналықтардың төлдерінің санынан кем болатыны белгілі.  

Төлдердің аман қалуларына әсер ететін негізгі фактор-жануарларға 
қоректерінің жеткіліктілігі. Қоршаған ортаның жағдайы қолайлы болса (ауа-
райы экстремалды емес, қоректері жеткілікті, жыртқыштар аз) жас 
жануарлар көп өле қоймайды. Қоршаған ортаның жағдайы қолайсыз болса 
жалқылардан көрі егіз немесе үшем және оданда көп болып туғандардың 
ішінде өлім көп болады (қоянтәрізділер немесе тұяқтыларда). Сондай 
жағдайда жетілмей туылатын (кеміргіштерде, аюларда, сусар 
тұқымдастарда) төлдер бір ұяда көп болса аурушаң келеді және баяу өседі, 
ал бір ұяда аз төл туылса олар ауруға төзімділеу келеді және жылдамырақ 
өсіп, жетіледі. 

Сүтқоректілердің көбі көбеюге бірнеше жыл қатысатын болғандықтан 
(біреулері бір жылда бірнеше рет балалайды, біреулері жылына бір 
балалайды, енді біреулері бірнеше жылда бір балалайды) буаздық 
уақытында, туғанда, лактация уақытында ағзаның резервін физиологиялық 
деңгейден көп жұмсамау керек. Ол келесі көбею маусымына аман жету 
үшін қажет болады. Осыған байланысты әр түрдің өзіндік көбею 
стратегиясы, қоректерінің жеткіліктеріне сәйкес бейімделу ерекшеліктері 
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ал бір ұяда аз төл туылса олар ауруға төзімділеу келеді және жылдамырақ 
өсіп, жетіледі. 

Сүтқоректілердің көбі көбеюге бірнеше жыл қатысатын болғандықтан 
(біреулері бір жылда бірнеше рет балалайды, біреулері жылына бір 
балалайды, енді біреулері бірнеше жылда бір балалайды) буаздық 
уақытында, туғанда, лактация уақытында ағзаның резервін физиологиялық 
деңгейден көп жұмсамау керек. Ол келесі көбею маусымына аман жету 
үшін қажет болады. Осыған байланысты әр түрдің өзіндік көбею 
стратегиясы, қоректерінің жеткіліктеріне сәйкес бейімделу ерекшеліктері 

 
 

қалыптасқан. Туылатын төлдердің саны ағзаның физиологиялық 
ресурстарына және тіршілік жағдайына (паналық жағдайдың, көректерінің 
жеткіліктілігі, ауа-райының қолайлылығы) байланысты қалыптасады, ал 
туылған төлдердің аман болуы, енелерінің қомдылығына, ауа-райының 
қолайлылығына, жауларының санына байланысты болады.  

Жануарлардың өсімділігі тек бір туғандағы төлдердің санына емес 
сондай-ақ жылына неше рет төлдейтіндеріне де байланысты. Жануарлардың 
көбі жылына бір рет төлдейді (тұяқтылар, ескекаяқтылар, құндыздар, 
суырлар, саршұнақтар, сусар тұқымдастардың көпшілігі, қасқыр 
туыстастардың барлығы және басқалар). Кей жануарлар бірнеше жылда бір 
рет көбейеді (киттер, пілдер, кейде аюлар), кеміргіштердің көп түрі, қоян 
тұқымдастар т.б. бір жылда бірнеше рет төлдейді. Жануар ірі болған сайын 
және оның өмірі ұзақ болған сайын оның төлдеу уақыты сирек, төлдерінің 
саны аз болады, ал ұсақ жануарларды ол керсінше болады.  

Маусымдық көбею. Әр түрдің көбею уақыты төлдерді өсіруге қолайлы 
маусымға келеді. Ол негізінен көктем мен жазға келеді, себебі осы уақытта 
қорек түрлі көбейеді. Қыста балалайтындар да кездеседі (аюлар). Аналық 
аюлар бұл уақытта апандарында ұйқыда жатады да қонжықтары енелерінің 
емшегін еміп өседі де, апаннан шығатын уақытта енелеріне еріп жүре 
алатын болады. Апанда немесе інде балалайтын қасқыр, түлкі, борсық, 
сусар тұқымдастардың, суырлардың да күшіктері көктемде емшек еміп, күн 
жылынып, қоректері көбейген кезде індерінен шығады.  

Індерді, апандарды паналамайты жануарлар күн жылынып, шөп шыға 
бастаған кезде, яғни көктемде төлдейді.  

Кейбір түрлердің шағылысу, буаздық уақыты, төлдерін өсіру уақыты 
жылдам ауысып тұрады және барлығы бір маусымда болуы мүмкін (тышқан 
тәрізділер, атжалмандар). Басқа түрлердің буаздық уақыты өте ұзақ болады 
(270-360 күн, тіпті оданда көп болады), ал шағылысу мен төлдеу уақыттары 
әр маусымға келеді. Тұяқтыларды көбі күйекке жазда немесе күзде түседі 
де, көктемде төлдейді. Ескекаяқтылар күшіктегеннен кейін үзамай сол 
жатақтарында шағылысады, яғни буаздық уақыттары бір жылға жақын 
болады.  

Көктемде балалайтын сүтқоректілердің көбінің шын буаздық уақыты 2-
4 ай болады. Ондай түрлердің кейбірінде күйек уақыты қыстың суық кезіне 
келмеу үшін өте ерекше бейімделулік пайда болған, ол имплантацияның 
шағылысқан уақытта болмауы (латентік кезең) керек. Ұрықтанғаннан кейін 
аналық жасуша (бластула) плацентаға бекімегендіктен әрі қарай 
дамымайды. Оның дамуы имплантациядан кейін ғана дами бастайды 
(буаздық). Мысалы, еліктер мен солтүстік бұғылары күйекке шілде-тамызда 
түседі де мамырда төлдейді. Борсықтар мен камшаттар да шілде-тамызда 
шағылысады да науры-сәуірде күшіктейді. Латенттік кезең аюларда, сібір 
көртышқанында, ескекаяқтылардың барлығында, сусар тұқымдастарының 
көбінде (ақ кіс, ақ қалақ, сарғыш күзен, күзен, европа су күзенінен 
басқаларында) болады.  
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Өсімталдық және популяцияның тығыздығы. Өсімталдық пен көбею 
шапшаңдығы және популяцияның тығыздыңына бір-біріне қарама- қарсы 
әсер етеді. Популяцияның тығыздығы өскен сайын сүтқоректілердің көбінің 
(егеуқұйрықтар, тышқандар, суырлар, құндыздар, ондатралар, бұғылар және 
басқалары) көбею мүмкіндігі күрт төмендейді. Ол жануарлардың бір-
бірімен жиі кездесулерінен болады, себебі ондай жағдайда жануарлардың 
адрено-кортикалды белсенділігі артады да соның әсерінен өсу, дамуы 
тежеліп, қысыр аналықтардың саны көбейеді. Жануарлар бір аймақта тығыз 
орналасқан болса, ол жердің қоректік қоры азаяды да көбею процесіне әсер 
етеді. Қоректері азайған сайын төлдердің өлімі көбейеді, ересек 
жануарларда ауруға жиі шалдығып, олардың арасында да өлім көбейе 
бастайды. Жануарлардың тууы төмендеп, өлімі көбейсе, әрине олардың 
саны да өзгереді.  

Көптен және жиі балалайтын жануарлардың саны да аз 
балалайтындардың санынан көп болуы керек сияқты. Көп туу түрдің санына 
әсер ететіні сөзсіз, дегенмен бұл қатынас популяцияның өсуі қалай 
реттелетіне байланысты болады. Және де ондай әсерлер өте күрделі 
қатынастар арқылы шешіледі.  

 Өсімталдықтары төмен болатын жануарлар қорек қорының 
төмендеуіне, паналық, ұялық жағдайдың нашарлауына айтарлықтай әсер ете 
қоймайды, сондықтан қоректің тапшылығын сезінбейді, яғни өзге де 
жағымсыз факторлардың (биотикалық және абиотикалық) әсерінен қинала 
қоймайды.  

Қоршаған ортаның сыйымдылығы. Популяцияның тығыздығы екі түрлі 
ресурстармен шектеледі. Біріншісі –өнбейтін – мекен ететін кеңістік немесе 
өніп-өсетін (ұялық) жерлер. Бұл қор жануардың бір аймақты иемденуі 
арқылы пайдаланылады. Бір аймаққа иелік ету (территориялық) – дара 
жануарлардың және жануарлар тобының (семья, үйір) популяцияның ішінде 
бөлектенуді қамтамасыз ететін әрекеттік механизмі. Дара жануар немесе 
жануарлар тобы ұзақ уақыт белгілі бір аймақты иеленіп, өз түрінің бөтен 
жануарларына айбат шегіп шекараларын күзетіп, шекараларын бұзғандарға 
агрессия көрсетеді.  

Территориялық қатынастар сол аймақтағы барлық ресурстар (қоректер, 
паналық, ұялық мекен т.б.) үшін болатын түрішілік бәсекелестіктен туады. 
Кей кездерде қарсыластық әрекеттер жануарлардың жаралануына, тіпті 
өліміне де әкелуі мүмкін, дегенмен көбінесе бір-біріне ритуалдық түрде күш 
көрсетеді: түктерін үрпитіп, денелерін үлкейтіп көрсетуге тырысады, айбат 
шегеді, ырылдайды, өкіреді, үркітетін иіс шығарады тағы басқа да әрекеттер 
істейді. Бұларға қосымша өз аймақтарын түрлі әдістермен арнайы 
белгілейді. Топ болып өмір сүретін жануарлардың территорияларын 
доминантты жануар немесе топтың барлық мүшелері бірігіп қорғайды.  

Өз аймақтарының шекараларын жануарлар нәжістерімен, зәрлерімен 
белгілейді, сол жерлерді тырнап із қалдырады (мысық тұқымдастар), 
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Өсімталдық және популяцияның тығыздығы. Өсімталдық пен көбею 
шапшаңдығы және популяцияның тығыздыңына бір-біріне қарама- қарсы 
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басқалары) көбею мүмкіндігі күрт төмендейді. Ол жануарлардың бір-
бірімен жиі кездесулерінен болады, себебі ондай жағдайда жануарлардың 
адрено-кортикалды белсенділігі артады да соның әсерінен өсу, дамуы 
тежеліп, қысыр аналықтардың саны көбейеді. Жануарлар бір аймақта тығыз 
орналасқан болса, ол жердің қоректік қоры азаяды да көбею процесіне әсер 
етеді. Қоректері азайған сайын төлдердің өлімі көбейеді, ересек 
жануарларда ауруға жиі шалдығып, олардың арасында да өлім көбейе 
бастайды. Жануарлардың тууы төмендеп, өлімі көбейсе, әрине олардың 
саны да өзгереді.  

Көптен және жиі балалайтын жануарлардың саны да аз 
балалайтындардың санынан көп болуы керек сияқты. Көп туу түрдің санына 
әсер ететіні сөзсіз, дегенмен бұл қатынас популяцияның өсуі қалай 
реттелетіне байланысты болады. Және де ондай әсерлер өте күрделі 
қатынастар арқылы шешіледі.  

 Өсімталдықтары төмен болатын жануарлар қорек қорының 
төмендеуіне, паналық, ұялық жағдайдың нашарлауына айтарлықтай әсер ете 
қоймайды, сондықтан қоректің тапшылығын сезінбейді, яғни өзге де 
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жануарлар тобы ұзақ уақыт белгілі бір аймақты иеленіп, өз түрінің бөтен 
жануарларына айбат шегіп шекараларын күзетіп, шекараларын бұзғандарға 
агрессия көрсетеді.  
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паналық, ұялық мекен т.б.) үшін болатын түрішілік бәсекелестіктен туады. 
Кей кездерде қарсыластық әрекеттер жануарлардың жаралануына, тіпті 
өліміне де әкелуі мүмкін, дегенмен көбінесе бір-біріне ритуалдық түрде күш 
көрсетеді: түктерін үрпитіп, денелерін үлкейтіп көрсетуге тырысады, айбат 
шегеді, ырылдайды, өкіреді, үркітетін иіс шығарады тағы басқа да әрекеттер 
істейді. Бұларға қосымша өз аймақтарын түрлі әдістермен арнайы 
белгілейді. Топ болып өмір сүретін жануарлардың территорияларын 
доминантты жануар немесе топтың барлық мүшелері бірігіп қорғайды.  

Өз аймақтарының шекараларын жануарлар нәжістерімен, зәрлерімен 
белгілейді, сол жерлерді тырнап із қалдырады (мысық тұқымдастар), 

 
 

ағаштарды тырнап із қалдырады (аюлар), жерді шұңқырлар із қалдырады 
(суырлар).  

Жерге иелік әрекеттер жануарлардың барлық белсенді уақытында 
білінеді (суырлар, құндыздар, аюлар, қасқырлар) немесе тек белгілі бір 
уақытта білінеді (ескекаяқтылар, тұяқтылар көбею кезінде).  

Территориялық әрекеттердің түрлік ерекшеліктері популяцияның 
кеңістік құрылымын, оның өзгеруін айқындайды. Популяцияда өз 
аймағынан шықпайтын жануарлар және экстерриториялды, яғни бір жерде 
тұрақты өмір сүрмейтін (кезбе) жануарлар болады. Семьялық аймаққа иелік 
ете алмайтын жануарлар көбею барысына мүлдем қатыстырылмайды 
немесе қатысу мүмкіндіктері күрт төмендейді. Территориялық әрекеттер 
көбеюге қатысатын жануарлардың санын шектеп, популяцияның санын 
оптималды деңгейде ұстайды. Қайта өнбейтін ресурстарды толық 
пайдаланғанда популяцияның саны ең жоғарғы деңгейге жетеді, тек 
артынан күрт төмендеуі мүмкін.  

Екінші түрі – өніп тұратын ресурстар, - популяция үздіксіз 
пайдаланатын қорек, су. Популяцияның саны көбейгенде өнетін 
ресурстарды төменгі деңгейге дейін жеткізулері мүмкін. Ондай жағдайда 
қорек немесе суды табу қиындап, жануарлардың өсуін қамтамасыз ете 
алмайды, дегенмен бұл ресурстар мүлдем жойылып кетпейді. Өнетін 
ресурстарды пайдалану мен өнуінің тепе-теңдігі салатындықтан олардың 
деңгейі бір қалыпты болады. Жануарлардың саны мекендерінің 
сыйымдылығына сәйкес болғанда қоректерінің өнуі шапшаңдығы мен 
оларды пайдалану деңгейі бірдей болады. Егерде жануарлардың саны 
сыйымдылық деңгейінен асса қоректерін пайдалану деңгейі өну деңгейінен 
асып, қоректену қоры азайып, популяция аштыққа ұшырайды, жануарлар 
саны азая бастайды. Керісінше өнетін ресурстардың өну деңгейі оларды 
пайдалану деңгейінен жоғары болса жануарлардың санының өсуіне жағдай 
туады. Кермаралды Азау теңізіндегі Бирючий аралына жерсіндіру тарихын 
популяцияның алқаптың сыйымдылығымен байланысының классикалық 
үлгісі деуге болады. Аралға жіберілген бұғылар жақсы көбейіп, олардың 
саны алғашқыдан 15 есеге артқан. Жануарлардың саны тым көп 
болғандықтан қорек қоры төмендеп, бұғылардың көбеюі төмендеген, жиі 
ауруға шалдығып, көбі өлген. Кейін қорек қоры қайта өсе бастағанда 
бұғылардың саныны да өсе бастаған.  

Жануарлардың өлімдері және өмір сүру ұзақтығы. Зообақтарда 
ұстайтын жабайы жануарлардың өмір сүру ұзақтығы табиғатта өмір сүретін 
қандастарына қарағанда ұзақ болады. Табиғатта жануарлардың тек бірең 
сараңы әбден кәрі болғанша өмір сүре алады, сондықтан олардың орташа 
өмір сүру ұзақтығы максималды жастарының тек 50%-ғана құрайды. 
Негізінен ірі жануарлар басқаларына қарағанда ұзақ өмір сүреді, ұсақ 
жануарлардың өмірлері қысқа болады (3 кесте).  

Ұсақ жануарлардың ішінде (тышқан тәрізділер) жастары 
ұлғайғандарының саны күрт төмендейді, өмір сүру ұзақтығын сызбаға 
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түсіргенде ол экспоненциалды (төмен түсетін) сызық береді. Бірінші жылғы 
көрсеткіштер де күрт төмен түседі, себебі жас төлдері түрлі әсерлерден көп 
өледі. Ұзақ өмір сүретін жануарлардың ішінде де төлдері өлімге көп 
ұшырайды, жылдар өте өмірлік тәжірибе жинаған жануарлар аз өліп, сызық 
бір деңгейде болады да, кәрі жануарлардың ішінде өлім тағы да көбейіп, 
сызық төмен түседі.  

Сүтқоректілердің көбінің төлдерінің екі жыныстарының ішінде де өлім 
бірдей болады. Жыныстық толысқаннан кейін аталықтары көбірек өлімге 
ұшырайды. Ол өзіндік мекенге ие болуларына, сол мекендерін 
қорғауларына байланысты болады, сондай-ақ аталықтары көбею уақытында 
өте белсенді болады және шағылысу кездерінде сақтықты ұмытады.  

Жануарлардың санын шектейтін факторлар: 
Қоректік қордың жеткіліктілігі.  
Қорекке жету (алу) мүмкіндігі (қалың қар қорекке жетуді қиындатады, 

әсіресе жас жануарлар қиналады). 
Жануарлардың кеңістікте орналасу тығыздығы (жануарлар тығыз 

орналасып, бір бірімен кездесулері жиілесе олардың гормоналдың балансы 
өзгереді де психоэндокринндық жүйе арқылы көбею функциялары тежеледі 
және жыныстық толысу уақыты созылады, ал жануарлардың саны азайса 
керсінше олардың жыныстық толысуын, көбею барысын шапшаңдатады). 

Ауа-райының шеттен тыс салқындығы жануарлардың әлсіреуіне 
әкеледі. Құнарлылығы аз қар, мұз қатқан қоректі жегенде қоректен алатын 
қуат тек сол қоректі жылытуға ғана жетуі мүмкін, осы себептен жануарлар 
әлсірей бастайды. Әлсіреген жануарлар ауруға жиі шалдығып, өлімге 
ұшыраулары жиілейді. 

Жыртқыштар жас жануарларға көбірек әсер етеді. Паразиттермен 
залалданған жануарларлар әлсірегендіктен, көбінесе жыртқыштарға жем 
болады.  

Аурулар (қотыр, құтырма, оба, туляремия және басқалар) 
жануарлардың санының азаюына себеп болады. Қандайда ауруға 
шалдыққан жануар өзгелеріне қарағанда әлсіздеу болып, жыртқыштарға 
бірінші жем болады. Тікелей аурудан өлетіндері де болады, әсіресе 
эпидемиялар болған кезде. 

 Миграциялар – алыс жерлерге көшкенде жануарлар аз қоректеніп, көп 
жүріп азады, кейде оларға қолайсыз жерлермен жүруге тура келеді. Осыған 
байланысты ауруға көбірек шалдығып, жыртқыштарға жем болуларына 
әкеледі, кейде ашығып та өлулері мүмкін.  

Жануарлардың кейбір түрлерінің (алақоржын, қояндар, тиындар т.б.) 
сандарының 4,6,10,12,30,60-жылдық өзгеру циклдары болады. Сандары көп 
болатын кеміргіштердің көбею барысы қоректенетін өсімдіктердің 
өнімділігіне байланысты болады. Кеміргіштердің саны азайғанда олармен 
қоректенетін жыртқыштардың да саны азаяды. Жануарлардың санының 
өзгеру циклдарының қайталануы тек жыртқыш пен жемтіктің қатынасына 
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түсіргенде ол экспоненциалды (төмен түсетін) сызық береді. Бірінші жылғы 
көрсеткіштер де күрт төмен түседі, себебі жас төлдері түрлі әсерлерден көп 
өледі. Ұзақ өмір сүретін жануарлардың ішінде де төлдері өлімге көп 
ұшырайды, жылдар өте өмірлік тәжірибе жинаған жануарлар аз өліп, сызық 
бір деңгейде болады да, кәрі жануарлардың ішінде өлім тағы да көбейіп, 
сызық төмен түседі.  

Сүтқоректілердің көбінің төлдерінің екі жыныстарының ішінде де өлім 
бірдей болады. Жыныстық толысқаннан кейін аталықтары көбірек өлімге 
ұшырайды. Ол өзіндік мекенге ие болуларына, сол мекендерін 
қорғауларына байланысты болады, сондай-ақ аталықтары көбею уақытында 
өте белсенді болады және шағылысу кездерінде сақтықты ұмытады.  

Жануарлардың санын шектейтін факторлар: 
Қоректік қордың жеткіліктілігі.  
Қорекке жету (алу) мүмкіндігі (қалың қар қорекке жетуді қиындатады, 

әсіресе жас жануарлар қиналады). 
Жануарлардың кеңістікте орналасу тығыздығы (жануарлар тығыз 

орналасып, бір бірімен кездесулері жиілесе олардың гормоналдың балансы 
өзгереді де психоэндокринндық жүйе арқылы көбею функциялары тежеледі 
және жыныстық толысу уақыты созылады, ал жануарлардың саны азайса 
керсінше олардың жыныстық толысуын, көбею барысын шапшаңдатады). 

Ауа-райының шеттен тыс салқындығы жануарлардың әлсіреуіне 
әкеледі. Құнарлылығы аз қар, мұз қатқан қоректі жегенде қоректен алатын 
қуат тек сол қоректі жылытуға ғана жетуі мүмкін, осы себептен жануарлар 
әлсірей бастайды. Әлсіреген жануарлар ауруға жиі шалдығып, өлімге 
ұшыраулары жиілейді. 

Жыртқыштар жас жануарларға көбірек әсер етеді. Паразиттермен 
залалданған жануарларлар әлсірегендіктен, көбінесе жыртқыштарға жем 
болады.  

Аурулар (қотыр, құтырма, оба, туляремия және басқалар) 
жануарлардың санының азаюына себеп болады. Қандайда ауруға 
шалдыққан жануар өзгелеріне қарағанда әлсіздеу болып, жыртқыштарға 
бірінші жем болады. Тікелей аурудан өлетіндері де болады, әсіресе 
эпидемиялар болған кезде. 

 Миграциялар – алыс жерлерге көшкенде жануарлар аз қоректеніп, көп 
жүріп азады, кейде оларға қолайсыз жерлермен жүруге тура келеді. Осыған 
байланысты ауруға көбірек шалдығып, жыртқыштарға жем болуларына 
әкеледі, кейде ашығып та өлулері мүмкін.  

Жануарлардың кейбір түрлерінің (алақоржын, қояндар, тиындар т.б.) 
сандарының 4,6,10,12,30,60-жылдық өзгеру циклдары болады. Сандары көп 
болатын кеміргіштердің көбею барысы қоректенетін өсімдіктердің 
өнімділігіне байланысты болады. Кеміргіштердің саны азайғанда олармен 
қоректенетін жыртқыштардың да саны азаяды. Жануарлардың санының 
өзгеру циклдарының қайталануы тек жыртқыш пен жемтіктің қатынасына 

 
 

емес жалпы факторлардың бірегей әсеріне байланысты болады. 
Миграциялар жануарларды ондай бағыныштылықтан құтқарады.  

Көшу және миграциялар. Қоректің тапшылығынан, жыртқыштардың 
әсерінен, аурудан басқа жануарлардың санына көшу және миграциялар да 
әсер етеді. Жануарлардың көшулерінің негізгі себебі қоректерінің 
жетіспеушілігі, кейде сандарының шектен тыс өсуі әсер етеді. Ондай 
көшулерде ересек және кәрі жануарлардан көрі жас жануарлар көбірек 
байқалады.  

Көшу түрлері: 
Миграцияларға бейімделмеген жануарлардың көбі маусымға 

байланысты мекендерін ауыстырады, себебі әр жердің қоректік және 
паналық жағдайлары әртүрлі болады. Бұл жағдайда жануарлар алысқа 
бармай өз мекендерінің ішінде көшеді. Таулы жерлердегі вертикалды 
көшулерді миграцияға жақын көшу деуге болады.  

Ауа-райының әсеріне байланысты көшулер болады, олар жылда 
қайталанбайды, себебі ауа-райы қолайлы жылдары жануарлар өз 
мекендерінде қалады. Миграция жылсайын және қолайсыз жағдай тумастан 
бұрын болады.  

Үстемдік ету - бұл ретсіз орын ауыстыру. Миграцияны көпжылдық 
табиғи сұрыптаудың нәтижесі деуге болады. Мұртты киттер жазда 
қоректері көп арктикалық аймақтарға миграциялап, семіріп, қыста суы 
жылы тропикалық аймақтарға ауысады. Ол жерлерде киттер өте аз 
қоректенеді. Ескекаяқтылар (теңіз мысықтары, гренландия итбалығы, 
айдарлы итбалық т.б.) көбею кезінде аралдарға келеді де өзге уақытта 
жағадан алыс аймақтарда қоректенеді. Жарқанаттар құстар тәрізді қыста 
оңтүстікке, жазда кейін қарай ұшады. Солтүстік бұғысы тундрадан орманды 
жерлерге және кейін тундыраға бірнеше жүздеген шақырым жер жүріп 
барады. Тарихи тұрғыда миграциялар жануарлардың тез көбеюін немесе 
тұрақты өмір сүргеннен көрі алысқа көшкенде шығын аз болатын болса 
және маусымға байланысты қоршаған ортаның жағдайының күрт өзгеретін 
жерлерде пайда болған.  

Таралу. Көбею маусымында немесе жылдың өзге уақытында 
жануарлардың бір түрі өз ареалының ішінде осы уақытқа қолайлы жерге 
тарауға тырысады. Таралу - жас жануарлардың туылған жерлерінен өзге 
аймақтарға ауысу. Таралу дара жүретін жануарларға да, топқа бірігіп өмір 
сүретін жануарларға да тән әрекет. Көшу - алыс аймақтарға таралу. 
Ареалдарында жануарлардың тығыздығы барлық аймақтарда бірдей 
болмайды: қоректері көп жерлерде жануарлардың тығыздығы жоғары 
болады да, қоректері аз жерлерде жануарлар сирек орналасады. 

Территориялды өмір сүретін жануарлар қолайлы мекен іздегенде ол 
жерлердің бос емес екенін жер иесінің арнайы белгілерінен (химиялық, 
көрінетін, дыбыстық) біледі. Яғни территориялдық әрекеттер жануарлардың 
таралуына (мигранттарға) әсер етеді. Аймақ үшін күрес айбат шегуден 
басталатыны белгілі. Ондай тай-таластарда жануарлардың жарақат алулары 
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немесе өлімге ұшыратуы өте сирек болады. Көбінесе шекара бұзушы, жер 
иесінің айбат шегіп иелігін көрсеткеннен кейін, шегініп өз жөнімен кетеді. 
Яғни түрдің аймақты сақтау үшін келгін жануардың шегінуі де жер иесінің 
қорғануындай маңызды болады. Топ ішінде иерархия ерекше білінбейтін 
немесе семьяға бірігіп өмір сүретін жануарлар өз аймақтарын өте белсенді 
қорғайды.  

Айтылған ойларды қорыта келіп табиғатта жануарлардың санын 
ретеуде абиотикалық (ауа-райы), биотикалық (жаулары, бәсекелестері, 
паразиттер, аурулар, қоректерінің өнімділігі, паналық жағдайы, түр ішілік 
қатынастар) және антропогендік (адамдардың түрлі әрекеттері) факторлар 
әсер етеді. Жануарлардың тығыздығы жоғары болса олардың санына 
факторлардың әсер етуі де күшейеді. Бұлардың қатарына жатпайтын 
жануарлардың (тиындар, алақоржындар, қояндар т.б.) саны циклдық 
өзгерістерге бағынады.  

Табиғи сұрыптаудың барысында әр түрдің өсімталдық деңгейінің 
қалыптасуына жас жануарлардың өздіктерінен күн көре алатын жасқа дейін 
жете алатындығы әсер етеді. Өсімталдықтың жоғарғы деңгейі туылатын 
төлдерінің санына байланысты қалыптасады, себебі төлдер саны өте көп 
болса өлімде көп болады.  

Табиғатта жануарлардың түрлі себептерге байланысты өлу деңгейі өте 
жоғары болғандықтан олардың орташа өмір сүру жасының ұзақтығы қауып-
қатерсіз жағдайда өмір сүре алатын жасынан айтарлықтай төмен болады. 
Өлім деңгейінің жоғары болуы туу деңгейінің де жоғары болуымен 
байланысты. Төлдерінің көп болуы өлімнің көп болуына бейімделу, себебі 
жануарлардың саны қажетті деңгейде болу үшін өлгендерінің орнын 
толтырылып тұру қажет. Егер де түр ауруға немесе басқа да қатерлерге 
қарсы тұра алатындай қасиетке ие болса оның өсімталдығы төмендейді. 
Жануарлардың көбеюі және өлімі мекендерінің қоректік және ұялық 
сыйымдылығына дәл келу керек. Осы көрсеткіштердің гармониялық 
сәйкестігі және бір-біріне әсері түрдің көпжылдық сәтті өмір сүрулеріне 
мүмкіндік туғызады. Олардың бір-біріне әсері өте күрделі механизм және әр 
кезде әртүрлі факторлардың популяцияға әсері өзгеріп тұруы мүмкін. 
Әртүрлі факторлар бір кезде бірге әсер етулері мүмкін, ондай жағдайда 
жағымды немесе жағымсыз әсерлердің күші өседі.  

 Жоғарыда келтірілген мәліметтер түрлердің табиғи экожүйеде тіршілік 
етулерінің биолого-экологиялық негізін құрайды. Оларды білу, табиғаттағы 
маусымдық өзгерістерді қадағалау мониторингтің биологиялық негізін 
құрайды. Осы білімдер пайдаланылса және жылсайын санақ жұмыстарын 
жүргізіп тұрса аңшылық жануарлардың қорының өзгеру бағытын алдын ала 
болжауға болады.  

 
1.8 Сүтқоректілер жүйесі  
Сүтқоректілер немесе Аңдар 
Млекопитающие, или Звери 
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немесе өлімге ұшыратуы өте сирек болады. Көбінесе шекара бұзушы, жер 
иесінің айбат шегіп иелігін көрсеткеннен кейін, шегініп өз жөнімен кетеді. 
Яғни түрдің аймақты сақтау үшін келгін жануардың шегінуі де жер иесінің 
қорғануындай маңызды болады. Топ ішінде иерархия ерекше білінбейтін 
немесе семьяға бірігіп өмір сүретін жануарлар өз аймақтарын өте белсенді 
қорғайды.  

Айтылған ойларды қорыта келіп табиғатта жануарлардың санын 
ретеуде абиотикалық (ауа-райы), биотикалық (жаулары, бәсекелестері, 
паразиттер, аурулар, қоректерінің өнімділігі, паналық жағдайы, түр ішілік 
қатынастар) және антропогендік (адамдардың түрлі әрекеттері) факторлар 
әсер етеді. Жануарлардың тығыздығы жоғары болса олардың санына 
факторлардың әсер етуі де күшейеді. Бұлардың қатарына жатпайтын 
жануарлардың (тиындар, алақоржындар, қояндар т.б.) саны циклдық 
өзгерістерге бағынады.  

Табиғи сұрыптаудың барысында әр түрдің өсімталдық деңгейінің 
қалыптасуына жас жануарлардың өздіктерінен күн көре алатын жасқа дейін 
жете алатындығы әсер етеді. Өсімталдықтың жоғарғы деңгейі туылатын 
төлдерінің санына байланысты қалыптасады, себебі төлдер саны өте көп 
болса өлімде көп болады.  

Табиғатта жануарлардың түрлі себептерге байланысты өлу деңгейі өте 
жоғары болғандықтан олардың орташа өмір сүру жасының ұзақтығы қауып-
қатерсіз жағдайда өмір сүре алатын жасынан айтарлықтай төмен болады. 
Өлім деңгейінің жоғары болуы туу деңгейінің де жоғары болуымен 
байланысты. Төлдерінің көп болуы өлімнің көп болуына бейімделу, себебі 
жануарлардың саны қажетті деңгейде болу үшін өлгендерінің орнын 
толтырылып тұру қажет. Егер де түр ауруға немесе басқа да қатерлерге 
қарсы тұра алатындай қасиетке ие болса оның өсімталдығы төмендейді. 
Жануарлардың көбеюі және өлімі мекендерінің қоректік және ұялық 
сыйымдылығына дәл келу керек. Осы көрсеткіштердің гармониялық 
сәйкестігі және бір-біріне әсері түрдің көпжылдық сәтті өмір сүрулеріне 
мүмкіндік туғызады. Олардың бір-біріне әсері өте күрделі механизм және әр 
кезде әртүрлі факторлардың популяцияға әсері өзгеріп тұруы мүмкін. 
Әртүрлі факторлар бір кезде бірге әсер етулері мүмкін, ондай жағдайда 
жағымды немесе жағымсыз әсерлердің күші өседі.  

 Жоғарыда келтірілген мәліметтер түрлердің табиғи экожүйеде тіршілік 
етулерінің биолого-экологиялық негізін құрайды. Оларды білу, табиғаттағы 
маусымдық өзгерістерді қадағалау мониторингтің биологиялық негізін 
құрайды. Осы білімдер пайдаланылса және жылсайын санақ жұмыстарын 
жүргізіп тұрса аңшылық жануарлардың қорының өзгеру бағытын алдын ала 
болжауға болады.  

 
1.8 Сүтқоректілер жүйесі  
Сүтқоректілер немесе Аңдар 
Млекопитающие, или Звери 

 
 

Mammalia, seu Theria 
 Екі класс тармағынан тұрады: 
Алғашқы аңдар немесе Айналшықтар – Первозвери, или Клоачные – 

Prototheria; 
Аңдар – Звери – Theria. 
Алғашқы аңдар Атерия – Atheria және Аллотерия – Allotheria 

инфракластарынан тұрады.  
Атериялар бір ғана отрядтан тұрады – жұмыртқа салушалар немесе бір 

тесіктілер – Однопроходные – Monotremata. Бұл отрядта екі тұқымдас бар: 
түрпілер – ехидны – tachylossidae; 
үйректұмсықтар – утконосы – ornithorhynchidae. 
Ал аллотериялар тек жойылған отрядтардан тұрады:  
triconodontia, 
multituberculata, 
pantotheria. 
Аңдар екі инфракластан тұрады: 
төменгі сатыдағы аңдар немесе қалталы жануарлар – низшие звери, или 

сумчатые – metatheria; 
жоғары сатылы аңдар немесе қағанақтылар – высшие звери, или 

плацентарные – eutheria, seu placentalia. 
Төменгі сатыдағы аңдар бір отрядқа: қалталылар – сумчатые – 

marsupialia жататын тоғыз тұқымдастыққа біріккен 250 түрден тұрады. 
Қазіргі кезде өмір сүретін жоғары сатыдағы аңдар 17 отрядтан тұрады 

(Наумов, Карташев, 1979): 
жәндікжегіштер – насекомоядные – insectivore; 
жүнқанаттылар – шерстокрылые – dermoptera; 
қолқанаттылар – рукокрылые – chiroptera; 
маймылдар – приматы – primates; 
мүкті тістілер – неполнозубые – edentata; 
кесірттер – ящеры - pholidota; 
қоян тәрізділер – зайцеобразные – lagomorpha; 
кеміргіштер – грызуны – rodent; 
киттәрізділер – китообразные – cetacea; 
жыртқыштар – хищные – carnivore; 
ескекаяқтылар – ластоногие – pinnipedia; 
түтіктістілер – трубкозубые – tubulidentata; 
майбасарплар – даманы – hyracoidea; 
еттұмсықтылар – хоботные - proboscidea; 
қақпамұрындылар – сирены – sirenia; 
тақ тұяқтылар – непарнокопытные – perissodactyla; 
жұп тұяқтылар – парнокопытные – artiodactyla. 
Бұлардың өкілдері бүгінгі күні өмір сүретін 19 отряды, 118 тұқымдас 

және 4000-нан астам түрді біріктіреді. Қазақстанда бұл кластың 8 отрядына 
(жәндікжегіштер, жарқанаттар, қоян тәрізділер, кеміргіштер, жыртқыштар, 
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ескекаяқтылар, тақ тұяқтылар, жұп тұяқтылар) жататын аңдардың 180 түрі 
тіршілік етеді. 

 
 Сұрақтар мен тапсырмалар: 
Аңдар қанша класс және инфраклас тармағына бөлінеді? 
Атериялар қанша инфракластан, отрядтан және тұқымдастан тұрады? 
Аллотериялар қанша отрядтардан тұрады? 
Төменгі сатыдағы аңдар қандай отрядтарға және тұқымдастарға 

бөлінеді? 
Қазіргі кезде өмір сүретін жоғары сатыдағы аңдар қанша отрядтарға 

бөлінеді? 
 

1.9 Қазақстанның сүтқоректілер отрядтарын айыру белгілері 
 
1(2) Алдыңғы аяқтары қанатқа айналған, саусақтары өте күшті 

ұзарған және олар түксіз терілі ұшу жарғағын тартуға тірек қызметін 
атқарады. Астыңғы жақта үш-үштен, ал үстіңгіде екі-екіден күрек тістері 
болады..............................................................................Қолқанаттылар отряды 

Отряд Рукокрылые 
Chiroptera  

2 (1) Алдыңғы аяқтары қанатқа айналмаған, егер олар ұшу қызметін 
атқарса, онда саусақтары тұлға ұзындығынан көп қысқа және қалың түкпен 
жабылған. 

3(12) Саусақтарының ұшында тырнақтары бар немесе мүйізді 
туындылары мүлдем болмайды. 

4 (5) Үстіңгі жағы қозғалмалы етті тұмсықпен аяқталған. Барлық 
күрек тістерінің үлкендігі шамамен бірдей............Насекомқоректілер отряды  

Отряд Насекомоядные 
Insectivora 

5 (4) Қозғалмалы етті тұмсық жоқ. Күрек тістері қашаутәрізді өткір, 
басқалары үлкен. 

6 (9) Шошақ (ит) тістері жоқ. Күрек тістері мен ұрт (жалған азу) 
тістерінің арасында бос орын – диастема – бар. 

7 (8) Күрек тістерінің саны үстіңгі және астыңғы жақтарында бір жұп. 
Артқы аяқтары бес башпайлы.............................................Кеміргіштер отряды 

Отряд Грызуны 
Rodentia  

8 (7) Күрек тістерінің саны үстіңгі жағында екі жұп (екіншісі 
кішкентай), олар бірінің артына бірі орналасқан. Артқы аяқтары төрт 
башпайлы........................................................................Қоян тәрізділер отряды 

Отряд Зайцеобразные 
Lagomorpha  

9 (6) Үстіңгі жақта шошақ (ит) тістері бар, олар күрек тістерден 
үлкен. Күрек тістер қашаутәрізді емес, диастема жоқ. 
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ескекаяқтылар, тақ тұяқтылар, жұп тұяқтылар) жататын аңдардың 180 түрі 
тіршілік етеді. 

 
 Сұрақтар мен тапсырмалар: 
Аңдар қанша класс және инфраклас тармағына бөлінеді? 
Атериялар қанша инфракластан, отрядтан және тұқымдастан тұрады? 
Аллотериялар қанша отрядтардан тұрады? 
Төменгі сатыдағы аңдар қандай отрядтарға және тұқымдастарға 

бөлінеді? 
Қазіргі кезде өмір сүретін жоғары сатыдағы аңдар қанша отрядтарға 

бөлінеді? 
 

1.9 Қазақстанның сүтқоректілер отрядтарын айыру белгілері 
 
1(2) Алдыңғы аяқтары қанатқа айналған, саусақтары өте күшті 

ұзарған және олар түксіз терілі ұшу жарғағын тартуға тірек қызметін 
атқарады. Астыңғы жақта үш-үштен, ал үстіңгіде екі-екіден күрек тістері 
болады..............................................................................Қолқанаттылар отряды 

Отряд Рукокрылые 
Chiroptera  

2 (1) Алдыңғы аяқтары қанатқа айналмаған, егер олар ұшу қызметін 
атқарса, онда саусақтары тұлға ұзындығынан көп қысқа және қалың түкпен 
жабылған. 

3(12) Саусақтарының ұшында тырнақтары бар немесе мүйізді 
туындылары мүлдем болмайды. 

4 (5) Үстіңгі жағы қозғалмалы етті тұмсықпен аяқталған. Барлық 
күрек тістерінің үлкендігі шамамен бірдей............Насекомқоректілер отряды  

Отряд Насекомоядные 
Insectivora 

5 (4) Қозғалмалы етті тұмсық жоқ. Күрек тістері қашаутәрізді өткір, 
басқалары үлкен. 

6 (9) Шошақ (ит) тістері жоқ. Күрек тістері мен ұрт (жалған азу) 
тістерінің арасында бос орын – диастема – бар. 

7 (8) Күрек тістерінің саны үстіңгі және астыңғы жақтарында бір жұп. 
Артқы аяқтары бес башпайлы.............................................Кеміргіштер отряды 

Отряд Грызуны 
Rodentia  

8 (7) Күрек тістерінің саны үстіңгі жағында екі жұп (екіншісі 
кішкентай), олар бірінің артына бірі орналасқан. Артқы аяқтары төрт 
башпайлы........................................................................Қоян тәрізділер отряды 

Отряд Зайцеобразные 
Lagomorpha  

9 (6) Үстіңгі жақта шошақ (ит) тістері бар, олар күрек тістерден 
үлкен. Күрек тістер қашаутәрізді емес, диастема жоқ. 

 
 

10 (11) Аяқтары шынтақ және тізе буындарынан тұлғадан анық 
бөлінген, астына қарай тік бағытталған. Саусақтары бір-бірінен 
ажыратылған. Алақандары мен табандарының формасы ескектәрізді емес, 
ал сондай болса, онда құйрығының ұзындығы дене ұзындығының 10% 
артық. Үстіңгі жақта 6 азу тіс болады. Шошақ (ит) тістері тік не артқа қарай 
сәл иілген............................................................................Жыртқыштар отряды 

Отряд Хищные 
Canivora  

11(10) Аяқтары кәрі (қары) және асық жіліктері орта тұсынан тұлғадан 
бөлінген, бүйіріне қарай бағытталған. Алдыңғы Аяқтарының саусақтары 
ажыратылған. Алақандары мен табандары ескекке айналған. Құйрығының 
ұзындығы дене ұзындығының 10% кем. Астыңғы жақта екі-екіден күрек 
тістері болады..................................................................Ескекаяқтылар отряды 

Отряд Ластоногие 
Pinnipedia  

12 (3) Саусақтарының ұшы мүйізді тұяқпен жабылған. 
13 (14) Тұяқтарының саны әр аяқта бірден, яғни тақтұяқпен аяқталады. 

Үстіңгі жақта 3+3-тен күрек тістері бар.........................Тақтұяқтылар отряды 
Отряд Непарнокопытные 

Perissodactyla  
14 (13) Тұяқтарының саны әр аяқта төрттен, олардың ортадағы екеуі 

(алдыңғылары) басқаларына қарағанда үлкен. Үстіңгі жақта Күрек тістері 
болмайды, тек күстабандылар отрядтармағында (Tylopoda) бір-бірден күрек 
тістері болады. Астыңғы жақта 4+4-тен күрек тістері бар. 

Жұп тұяқтылар немесе Ашатұяқтылар отряды 
Отряд Парнокопытные 

Artidactyla  
   

Бақылау сұрақтары: 
Қоян тәрізділерді қандай ерекшеліктері бойынша анықтайды? 
Жыртқыштар несімен ерекшелінеді? 
Ескекаяқтыларды қандай ерекшеліктері бойынша анықтайды? 
Жұп тұяқтылардың ерекшеліктері қандай? 
Тақ тұяқтыларды қандай белгісіне сүйеніп анықтайды? 
 
1.10 Құстар класына сипаттама 
Құстар класы – шыққан тегі бауырмен жорғалаушылардың көптеген 

морфологиялық ерекшеліктерін сақтаған және сонымен бірге, бүкіл 
мүшелері түгелімен дерлік майда морфологиялық өзгерістеріне 
байланысты, жалпы өмірлік тіршілігін күрт көтерген омыртқалы 
жануарлардың оқшауланған тобы. 

Құстар – қауырсындармен жабылған, алдыңғы аяқтары қанатқа 
айналған, жылы қанды, жұмыртқалаушы, қағанақты, ұрпақтарына 
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қамқорлық жасайтын және сыртқы ортамен күрделі байланыстағы 
омыртқалы жануарлар. 

Құстардың денесі ағымды пішінді (4-сурет). 
 

 
4-сурет. Құс денесінің және қауырсындарының бөлімдері: 1 – тұмсық 

үсті; 2 – ауыз бұрышы; 3 – тұмсық асты, алқым; 4 – маңдай; 5 – төбе; 6 – 
шүйде; 7 – мойын; 8 – иық; 9 – бел; 10 – бірінші дәрежелі желпуіш 
қауырсындар; 11 – жамбас; 12 – жоғарғы құйрық жабындысы; 13 – құйрық, 
бағдарлаушы қауырсындар; 14 – бірінші дәрежелі желпуіш қауырсындар; 15 
– құйрық асты, төменгі құйрық жамылғысы; 16 – қарама-қарсы саусақ; 17 – 
сыртқы саусақ; 18 – ортаңғы саусақ; 19 – ішкі саусақ; 20 – жіліншік, 
тілерсек; 21 – сирақ; 22 – құрсақ; 23 – қанатты жабушы қауырсындар; 24 – 
төс, кеуде; 25 – иық қауырсындары; 26 – кеңірдек, тамақ. 

 
Тұлғасы ықшам, жұмыртқа тәрізді. Көптеген құстардың мойыны 

жіңішке, майысқақ. Басында алға қарай тұмсығы шығып тұрады, ол тұмсық 
үсті және тұмсық астынан құралған. Олары мүйізбен қапталған. Тістері жоқ. 

Алдыңғы қолы қанатқа айналған. Құстың аяғы жерде жүру, ағаштарға 
өремелеу, жемтігін ұстау, суда жүзгенде және сүңгігенде қозғалу үшін 
қажет. Тілерсек сүйегі мен толарсағының төменгі қатарының сүйектері 
қосылып6 ерекше сүйек – жіліншікті құрайды. Жіліншікке саусақтар 
жалғасады. Әдетте құстардың аяғында төрт саусағы бар, оның үшеуі 
алдына, ал біреуі артына қараған. 

Бірақ, кейбір орман құстарының (мысалы, тоқылдақтардың) екі саусағы 
алдына, екі саусағы артына қараған. Кейде саусағының бірі не алдына не 
артына қарауы мүмкін (4.1-сурет). 

Көптеген сұр қарлығаштардың барлық саусақтары да алдына қараған. 
Кейбірінің артқы саусағы болмайды немесе жойылған. 
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қамқорлық жасайтын және сыртқы ортамен күрделі байланыстағы 
омыртқалы жануарлар. 

Құстардың денесі ағымды пішінді (4-сурет). 
 

 
4-сурет. Құс денесінің және қауырсындарының бөлімдері: 1 – тұмсық 

үсті; 2 – ауыз бұрышы; 3 – тұмсық асты, алқым; 4 – маңдай; 5 – төбе; 6 – 
шүйде; 7 – мойын; 8 – иық; 9 – бел; 10 – бірінші дәрежелі желпуіш 
қауырсындар; 11 – жамбас; 12 – жоғарғы құйрық жабындысы; 13 – құйрық, 
бағдарлаушы қауырсындар; 14 – бірінші дәрежелі желпуіш қауырсындар; 15 
– құйрық асты, төменгі құйрық жамылғысы; 16 – қарама-қарсы саусақ; 17 – 
сыртқы саусақ; 18 – ортаңғы саусақ; 19 – ішкі саусақ; 20 – жіліншік, 
тілерсек; 21 – сирақ; 22 – құрсақ; 23 – қанатты жабушы қауырсындар; 24 – 
төс, кеуде; 25 – иық қауырсындары; 26 – кеңірдек, тамақ. 

 
Тұлғасы ықшам, жұмыртқа тәрізді. Көптеген құстардың мойыны 

жіңішке, майысқақ. Басында алға қарай тұмсығы шығып тұрады, ол тұмсық 
үсті және тұмсық астынан құралған. Олары мүйізбен қапталған. Тістері жоқ. 

Алдыңғы қолы қанатқа айналған. Құстың аяғы жерде жүру, ағаштарға 
өремелеу, жемтігін ұстау, суда жүзгенде және сүңгігенде қозғалу үшін 
қажет. Тілерсек сүйегі мен толарсағының төменгі қатарының сүйектері 
қосылып6 ерекше сүйек – жіліншікті құрайды. Жіліншікке саусақтар 
жалғасады. Әдетте құстардың аяғында төрт саусағы бар, оның үшеуі 
алдына, ал біреуі артына қараған. 

Бірақ, кейбір орман құстарының (мысалы, тоқылдақтардың) екі саусағы 
алдына, екі саусағы артына қараған. Кейде саусағының бірі не алдына не 
артына қарауы мүмкін (4.1-сурет). 

Көптеген сұр қарлығаштардың барлық саусақтары да алдына қараған. 
Кейбірінің артқы саусағы болмайды немесе жойылған. 

 
 

Құстың құйрығы серпімді желпуіш қауырсындардан құралған. 
Құйрықтың пішіні көбінесе маңызды жүйелік бөлігі болып саналады (4.2-
сурет).  

Құстар денесінің температурасы тұрақты: ол әртүрлді құстарда 39ºС-
тан 44ºС-қа дейін жетеді. Құстардың денесі қауырсындармен жабылған. Ол 
қауырсындар дененің ішкі жылуын сақтауда және ұшуда маңызды рөл 
атқарады. Қауырсын қаламшадан, сояудан және пәріден тұрады. 

  
4.1-сурет. Әр түрлі құстардың аяқтарының құрылысы: а-құзғындардікі; 

б-бұлдырықтікі; в-қасқалдақтікі; г-сұқсыр үйректікі; д-шағаланыкі; е-
суқұзғындыкі; ж-шұбар тоқылдақтікі; з-ұзынқанаттікі; и-айналма саусақ. 

 

 
4.2-сурет. Құс құйрықтарының әртүрлі пішіні: а-түзу; б-томпақ; в-лира 

тәрізді; г-сына тәрізді; д-сатылы; е-ойықты; ж-айырлы. 
 
Құстарда әр түрлі қауырсын типтері болады (4.3-сурет): 
желпуіш қауырсындар – қанаттың негізгі қалқу бетін құрайтын ірі 

серпімді қауырсындар; олар бірінші дәрежелі (қанаттың шашағында 
орналасқан) және екінші дәрежелі сәл жұмсақтау (қанаттың білегіне 
жалғанған) болып бөлінеді; 
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бағыттауыш қауырсындар – құйрықты құрайтын ірі серпімді 
қауырсындар; 

Қанаттың жоғарғы жағындағы жабын қауырсындар – желпуіш 
қауырсындардың негізгі бөлігін жоғарғы жағынан жабатын онша үлкен 
емес, бірақ серпімді қауырсындар; 

қанаттың төменгі жағындағы жабын қауырсындар – желпуіш 
қауырсындардың негізгі бөлігін төменгі жағынан жабатын қауырсындар; 

құйрықтың жоғары жағын жабушы қауырсындар – белдің артқы 
бөлігінде орналасқан және құйрық қауырсындарының негізгі бөлігін 
жабушы қауырсындар; 

құйрықтың төменгі жағын жабушы қауырсындар – құйрық 
қауырсындарын төменгі жағынан жабушы қауырсындар; 

қанат шашағын жабушы қауырсындар – қанат шашағын жабатын 
пәрлер; 

нұсқалық қауырсындар – құстардың барлық денесін жабатын 
қауырсындар; 

мамық қауырсындар – нұсқалық қауырсындардың астында орналасқан 
майда қауырсындар. 

 
 
4.3-сурет. Құс қанаты мен құйрық қауырсындарының атаулары: 1-

бірінші дәрежелі желпуіш қауырсындар; 2-екінші дәрежелі желпуіш 
қауырсындар; 3-қанатша қауырсындары; 4-қанаттың жоғарғы жағын 
жабушы қауырсындар; 5-иық қауырсындары; 6-құйрық, бағыттауыш 
қауырсындар; жоғарғы құйрық жамылғысы; 7-төменгі құйрық жамылғысы, 
құйрық асты. 

Құстардың қаңқасы көптеген ауалы қуыс сүйектерден тұратындықтан 
жеңіл әрі берік. 

 Бұлшық еттерден, әсіресе қанатты қозғаушы, кеуде еттері жақсы 
дамыған; көптеген құстарда олар кеуде сүйегінің қыртөсіне жалғасқан. 

 Ас қорыту жүйесі ауыз қуысынан, өңештен, безді, етті қарыннан, ащы 
және тоқ ішек пен айналшықтан тұрады. Айналшыққа зат шығару және 
жыныс мүшелерінің түтіктері ашылады. Бауыры және шажырқай безі бар. 
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бағыттауыш қауырсындар – құйрықты құрайтын ірі серпімді 
қауырсындар; 

Қанаттың жоғарғы жағындағы жабын қауырсындар – желпуіш 
қауырсындардың негізгі бөлігін жоғарғы жағынан жабатын онша үлкен 
емес, бірақ серпімді қауырсындар; 

қанаттың төменгі жағындағы жабын қауырсындар – желпуіш 
қауырсындардың негізгі бөлігін төменгі жағынан жабатын қауырсындар; 

құйрықтың жоғары жағын жабушы қауырсындар – белдің артқы 
бөлігінде орналасқан және құйрық қауырсындарының негізгі бөлігін 
жабушы қауырсындар; 

құйрықтың төменгі жағын жабушы қауырсындар – құйрық 
қауырсындарын төменгі жағынан жабушы қауырсындар; 

қанат шашағын жабушы қауырсындар – қанат шашағын жабатын 
пәрлер; 

нұсқалық қауырсындар – құстардың барлық денесін жабатын 
қауырсындар; 

мамық қауырсындар – нұсқалық қауырсындардың астында орналасқан 
майда қауырсындар. 

 
 
4.3-сурет. Құс қанаты мен құйрық қауырсындарының атаулары: 1-

бірінші дәрежелі желпуіш қауырсындар; 2-екінші дәрежелі желпуіш 
қауырсындар; 3-қанатша қауырсындары; 4-қанаттың жоғарғы жағын 
жабушы қауырсындар; 5-иық қауырсындары; 6-құйрық, бағыттауыш 
қауырсындар; жоғарғы құйрық жамылғысы; 7-төменгі құйрық жамылғысы, 
құйрық асты. 

Құстардың қаңқасы көптеген ауалы қуыс сүйектерден тұратындықтан 
жеңіл әрі берік. 

 Бұлшық еттерден, әсіресе қанатты қозғаушы, кеуде еттері жақсы 
дамыған; көптеген құстарда олар кеуде сүйегінің қыртөсіне жалғасқан. 

 Ас қорыту жүйесі ауыз қуысынан, өңештен, безді, етті қарыннан, ащы 
және тоқ ішек пен айналшықтан тұрады. Айналшыққа зат шығару және 
жыныс мүшелерінің түтіктері ашылады. Бауыры және шажырқай безі бар. 

 
 

 Құстардың өкпесі денесінің әртүрлі бөлігінде орналасқан ауа 
қапшықтары жүйесімен жалғасқан. Олары тыныс алуға, дене жылуын 
реттеуге және құс қаңқасының ауалануына қатысады. 

Екі қан айналу шеңбері бар. Жүрегі төрт қуысты, екі жүрекшеден және 
екі қарыншадан тұрады. Ересек құстарда сол жақ қарыншадан басталатын 
оң жақ қолқа доғасы сақталады. 

Бүйрегі жамбасында орналасқан, қуығы жоқ. 
Құстар – дара жынысты: кейде еркегі мен ұрғашысы сыртқы түрі 

бойынша өте жақсы ерекшеленеді. Құс мекиенінің аналық безі және тұқым 
жолы біреу, ол денесінің сол жағында орналасқан. Еркегінің жыныс 
мүшелері (аталық безі, тұқым жолы) екеу. Аталық безі дене қуысында 
орналасқан. 

Құстар жұмыртқалар арқылы көбейеді. Жұмыртқаларын әртүрлі 
құрылысты ұяларға салады. Құстар жұмыртқаларынан шығатын 
балапандардың ерекшеліктеріне байланысты екі топқа бөлінеді: 

ширақ балпан шығаратын құстар ; 
қызылшақа балапан шығаратын құстар. 
Қызылшақа балапандар әлсіз, көзі соқыр, қауырсындары жетілмеген 

болады.  
Мұндай балапан шығаратын құстарға кептерлер, торғайлар, 

тоқылдақтар жатады. 
 Ширақ балапандар атына сейкес үлпілдек қауырсынды әрі ширақ, 

көдері ашық, жұмыртқадан шыға сала тіршілік әрекетіне кіріседі. Ондай 
құстарға тауық тәрізділер, қаз тәрізділер, жыртқыш құстар жатады. 

 Құстар жануартектес те және өсімдік тектес те азықтармен 
қоректенеді. 

 Құстар елімізде қоршаған ортада таралуы және тіршілік әрекеті 
бойынша бірнеше топқа бөлінеді: 

отырықшы,жергілікті құстар – өзінің бүкіл өмірін бір жерде өткізетін 
құстар; 

көшпенді құстар – көбею кезеңінен басқа кезде сол аумақта көшіп 
жүретін құстар; 

жыл құстары – көктемде біздің елімізге ұя салуға ұшып келетін, күзде 
қысқа қарай жылы елдерге ұшып кететін құстар; 

ұшып өтетін құстар – біздің еліміздің аумағынан көктемде солтүстік 
жаққа, ал күзде жылы жаққа ұшып өтетін құстар; 

ұялауға ұшып келетін, кейде қыстайтын құстар – көктемде ұялауға 
ұшып келетін, кейбірі біздің оңтүстік аудандарымызда қыстайтын құстар; 

кездейсоқ құстар – біздің елімізге кездейсоқ ұшып келетін құстар. 
Қазақстан құстарға өте бай. Елімізде 488 құс түрі тіркелген. Олар 

еліміздің барлық бөлігінде кездеседі. Әртүрлі алқаптарда мекендейді. 
Құстардың маңызы өте зор. Олардың көпшілігі ауыл және орман 

шаруашылығына әртүрлі өсімдіктер зиянкестерін жойып өте үлкен пайда 
келтіреді. 
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Кейбір түрлері әуесқой және кәсіптік аңшылық нысаналары болып 
келеді. 

Көптеген құстардың этикалық және эстетикалық маңызы үлкен. 
Ал кейбір түрлері шектен тыс пайдаланғандықтан сандары күрт 

кемуде. Сирек кездесетін және құрып кету қаупі бар құстар Қазақстанның 
Қызыл Кітабына енгізілген. 

Құстардың Қазақстан Қызыл Кітабындағы (1978, 1991, 1996, 1998) 
енгізілу дәрежесі: 

мәртебе – жойылып бара жатқандар (жойылып кету қаупі бар түрлер 
мен түршелер, соның ішінде жойылып кеткендер болуы мүмкін, себебі олар 
туралы бірнеше жылдар – 50 жылдан астам уақыт бойында ешқандай 
деректер жоқ); 

мәртебе – саны азайып бара жатқандар (саны әлі де болса 
салыстырмалы түрде жоғары, бірақ өте күрт төмендеп, жақын арада 
жойылып кетушілер мәртебесіне қосылатын түрлер); 

мәртебе – сирек (қазіргі кезде жойылып кету қаупі жоқ, бірақ өте аз 
кездесетін немесе аймақтары шектеліп, табиғи және адам қызметі әсерінен 
тіршілік ортасының қолайсыз өзгеру нәтижесінде тез жойылып кететін 
түрлер); 

мәртебе – белгісіздер (тіршілігі толық зерттелінбеген, ал саны мен 
қауымдастық жағдайы алаңдатушылық туғызатын, бірақ мәліметтердің 
жетіспеушілігінен оларды жоғарыда айтылған мәртебеге жатқызуға 
болмайтын түрлер); 

мәртебе – қалпына келгендер (қорғау жұмыстарын қолға алу 
нәтижесінде енді қауіп туғызбайтын, бірақ оларды кәсіпшілік пайдалануға 
болмайтын және қауымдастықтары тұрақты бағдарлауды қажет ететін 
түрлер). 

 
Бақылау сұрақтары: 
Құстардың дене пішіні қандай? Олардың дене бөлімдерін ата. 
Құс құйрығының қандай маңызы бар және құйрықтардың пішіндері 

қандай? Қандай қауырсын типтерін белесің? 
Жұмыртқаларынан шығатын балапандардың ерекшеліктеріне 

байланысты құстар қанша топқа бөлінеді? 
 
1.11 Құстар жүйесі 
Құстар екі класс тармағынан тұрады: 
көне немесе кесіртке құйрықты құстар (archaeornithes); 
қазіргі немесе айыр құйрықты құстар (neornithes). 
 
Қазіргі құстарды үш отряд үстіне бөледі: 
төссіздер немесе жүгіргіштер (ratitae); 
пингвиндер немесе жүзгіштер (impennes); 
төстілер немесе ұшқыштар (carinatae). 
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Кейбір түрлері әуесқой және кәсіптік аңшылық нысаналары болып 
келеді. 

Көптеген құстардың этикалық және эстетикалық маңызы үлкен. 
Ал кейбір түрлері шектен тыс пайдаланғандықтан сандары күрт 

кемуде. Сирек кездесетін және құрып кету қаупі бар құстар Қазақстанның 
Қызыл Кітабына енгізілген. 

Құстардың Қазақстан Қызыл Кітабындағы (1978, 1991, 1996, 1998) 
енгізілу дәрежесі: 

мәртебе – жойылып бара жатқандар (жойылып кету қаупі бар түрлер 
мен түршелер, соның ішінде жойылып кеткендер болуы мүмкін, себебі олар 
туралы бірнеше жылдар – 50 жылдан астам уақыт бойында ешқандай 
деректер жоқ); 

мәртебе – саны азайып бара жатқандар (саны әлі де болса 
салыстырмалы түрде жоғары, бірақ өте күрт төмендеп, жақын арада 
жойылып кетушілер мәртебесіне қосылатын түрлер); 

мәртебе – сирек (қазіргі кезде жойылып кету қаупі жоқ, бірақ өте аз 
кездесетін немесе аймақтары шектеліп, табиғи және адам қызметі әсерінен 
тіршілік ортасының қолайсыз өзгеру нәтижесінде тез жойылып кететін 
түрлер); 

мәртебе – белгісіздер (тіршілігі толық зерттелінбеген, ал саны мен 
қауымдастық жағдайы алаңдатушылық туғызатын, бірақ мәліметтердің 
жетіспеушілігінен оларды жоғарыда айтылған мәртебеге жатқызуға 
болмайтын түрлер); 

мәртебе – қалпына келгендер (қорғау жұмыстарын қолға алу 
нәтижесінде енді қауіп туғызбайтын, бірақ оларды кәсіпшілік пайдалануға 
болмайтын және қауымдастықтары тұрақты бағдарлауды қажет ететін 
түрлер). 

 
Бақылау сұрақтары: 
Құстардың дене пішіні қандай? Олардың дене бөлімдерін ата. 
Құс құйрығының қандай маңызы бар және құйрықтардың пішіндері 

қандай? Қандай қауырсын типтерін белесің? 
Жұмыртқаларынан шығатын балапандардың ерекшеліктеріне 

байланысты құстар қанша топқа бөлінеді? 
 
1.11 Құстар жүйесі 
Құстар екі класс тармағынан тұрады: 
көне немесе кесіртке құйрықты құстар (archaeornithes); 
қазіргі немесе айыр құйрықты құстар (neornithes). 
 
Қазіргі құстарды үш отряд үстіне бөледі: 
төссіздер немесе жүгіргіштер (ratitae); 
пингвиндер немесе жүзгіштер (impennes); 
төстілер немесе ұшқыштар (carinatae). 

 
 

 
Төссіз құстар мына отрядтардан тұрады: 
түйеқұс тәрізділер (struthioniformes); 
нанду тәрізділер (rheiformes); 
казуар тәрізділер (casuariiformes). 
 
Бұл құстар Қазақстанды мекендемейді. Дегенмен, кейінгі кезде елімізде  
түйеқұсты және эмуді қолда өсіруді қолға алуда. 
Пингвиндер тек бір отрядтан тұрады: Пингвин тәрізділер 

(Sphenisciformes). 
Бұл құстар Қазақстанда мекендемейді. 
Төсті құстардың Қазақстанда жиырма бір отрядының өкілдері бар 

(Гаврилов, 1999): 
маймаққаз тәрізділер (gaviiformes); 
сұқсыр үйрек тәрізділер (podicipediformes); 
түтікмұрындылар (procellariformes); 
ескекаяқтылар (pelecaniformes); 
лейлектер немесе дегелектер (ciconiiformes); 
қоқиқаз тәрізділер (phoenicopteriformes); 
қаз тәрізділер (anseriformes); 
сұңқар тәрізділер (falconiformes); 
тауық тәрізділер (galliformes); 
тырна тәрізділер (gruiformes); 
татрең тәрізділер (charadriiformes); 
бұлдырық тәрізділер (pteroclidiformes); 
кептер тәрізділер (columbiformes); 
көкек тәрізділер (cuculiformes); 
жапалақ тәрізділер (strigiformes); 
тентекқұс тәрізділер (capimulgiformes); 
ұзынқанат тәрізділер (apodiformes); 
көгілдір құстар (coraciiformes); 
бәбісек тәрізділер (upupiformes); 
тоқылдақ тәрізділер (piciformes); 
торғай тәрізділер (passeriformes). 
 

 Бақылау сұрақтары: 
Құстар қанша класс тармығына бөлінеді? 
Құстар қанша отряд үстіне бөлінеді? 
Төссіз құстар қанша отрядтардан тұрады? 
Пингвиндер қандай отрядтарға жатады? 
Қазуарлар қанша отрядтарға бөлінеді? 
Қазақстанда мекендетін төсті құстардың қанша отряды бар? 
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1.12 Қазақстан құстары отрядтарын айыру белгілері 
 
1 (14)  Алдыңғы саусақтары жаппай терілі жарғақпен жалғанған. Әр 

кезде ішкі саусақтың жартысынан көбісі ұзына бойы жалғастырылған.........2 
2 (3) Барлық төрт саусағы да жарғақпен жалғанған. 

Ескекаяқтылар отряды 
Отряд Веслоногие 

Pelecanifomes 
3 (2) Тек алдыңғы үш саусағы ғана жарғақпен жалғанған...................4 
4 (5) Тұмсығы жіңішке және жоғары қарай иілген. 

Татрең тәрізділер отряды 
Отряд Ржанкообразные 

Charadriiformes 
5 (4) Тұмсығы басқа типті........................................................................6 
6 (9) Тұмсығының жиегіне көлденең пластинкалар (тақтайшалар) 

немесе тісшелер орналасқан................................................................................7 
7 (8) Жіліншігі 250 мм-ден асады, тұмсығы төмен қарай бұрыштап 

иілген..........................................................................Қоқиқаз тәрізділер отряды 
Отряд Фламингообразные 

Phoenicopteriformes 
8 (7) Жіліншігі 150 мм-ге жетпейді, тұмсығы бұрыштап иілмеген. 

Қаз тәрізділер отряды 
Отряд Гусеобразные 

Anseriformes  
9 (6) Тұмсығының жиегі тегіс, көлденең пластинкалары 

(тақтайшалары) немесе тісшелері жоқ.............................................................10 
10(11) Танауы түтік тәрізді ашылады...............Түтікмұрындылар отряды 

Отряд Трубконосые 
Procellariformes 

11(10) Танауы түтіксіз тік ашылады………............................................12 
12(13) Тіліншігі екі жағынан қысылған, сондықтан оның алдыңғы жағы 

өткір...................................................................... Маймаққаз тәрізділер отряды 
Отряд Гагараобразные, 

Gaviiformes 
13(12) Жіліншігі алдыңғы жағынан жалпақ немесе жұмырланған. 

Татрең тәрізділер отряды (шағалалар тұқымдасы) 
Отряд Ржанкообразные (семейство чайковые) 

Charadriiformes 
14(1) Саусақ араларында жарғақ мүлдем жоқ немесе тек 

саусақтарының түбін жалғайды. Кейде саусақтары аздап біріккен...............15 
15(20) Алдыңғы саусақтары жекеленіп жалпақ жарғақпен қоршалған 

жаппай немесе буыны бойынша кескінделген.................................................16 
16(17) Саусақтарын қоршаған жарғақтар біртұтас. Алдыңғы 

саусақтардың тырнақтары жалпақ және қалың. 
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1.12 Қазақстан құстары отрядтарын айыру белгілері 
 
1 (14)  Алдыңғы саусақтары жаппай терілі жарғақпен жалғанған. Әр 

кезде ішкі саусақтың жартысынан көбісі ұзына бойы жалғастырылған.........2 
2 (3) Барлық төрт саусағы да жарғақпен жалғанған. 

Ескекаяқтылар отряды 
Отряд Веслоногие 

Pelecanifomes 
3 (2) Тек алдыңғы үш саусағы ғана жарғақпен жалғанған...................4 
4 (5) Тұмсығы жіңішке және жоғары қарай иілген. 

Татрең тәрізділер отряды 
Отряд Ржанкообразные 

Charadriiformes 
5 (4) Тұмсығы басқа типті........................................................................6 
6 (9) Тұмсығының жиегіне көлденең пластинкалар (тақтайшалар) 

немесе тісшелер орналасқан................................................................................7 
7 (8) Жіліншігі 250 мм-ден асады, тұмсығы төмен қарай бұрыштап 

иілген..........................................................................Қоқиқаз тәрізділер отряды 
Отряд Фламингообразные 

Phoenicopteriformes 
8 (7) Жіліншігі 150 мм-ге жетпейді, тұмсығы бұрыштап иілмеген. 

Қаз тәрізділер отряды 
Отряд Гусеобразные 

Anseriformes  
9 (6) Тұмсығының жиегі тегіс, көлденең пластинкалары 

(тақтайшалары) немесе тісшелері жоқ.............................................................10 
10(11) Танауы түтік тәрізді ашылады...............Түтікмұрындылар отряды 

Отряд Трубконосые 
Procellariformes 

11(10) Танауы түтіксіз тік ашылады………............................................12 
12(13) Тіліншігі екі жағынан қысылған, сондықтан оның алдыңғы жағы 

өткір...................................................................... Маймаққаз тәрізділер отряды 
Отряд Гагараобразные, 

Gaviiformes 
13(12) Жіліншігі алдыңғы жағынан жалпақ немесе жұмырланған. 

Татрең тәрізділер отряды (шағалалар тұқымдасы) 
Отряд Ржанкообразные (семейство чайковые) 

Charadriiformes 
14(1) Саусақ араларында жарғақ мүлдем жоқ немесе тек 

саусақтарының түбін жалғайды. Кейде саусақтары аздап біріккен...............15 
15(20) Алдыңғы саусақтары жекеленіп жалпақ жарғақпен қоршалған 

жаппай немесе буыны бойынша кескінделген.................................................16 
16(17) Саусақтарын қоршаған жарғақтар біртұтас. Алдыңғы 

саусақтардың тырнақтары жалпақ және қалың. 

 
 

Сұқсыр үйрек тәрізділер отряды 
Отряд Поганкообразные 

Podicipediformes 
17(16) Саусақтарын қоршаған жарғақтары әр саусақ буыны бойынша 

кескінделген. Алдыңғы саусақтарының тырнақтары әдеттегідей.................18 
18(19) Ортаңғы саусағы жіліншігінен ұзындау. Оның ұзындығы 60 мм 

ден асады...........................Тырна тәрізділер отряды (сутартарлар тұқымдасы) 
Отряд Журавлеобразные (семейство пастушковые) 

Gruiformes 
19(18) Ортаңғы саусағы жіліншігінен қысқа. Оның ұзындығы 30 мм-ге 

жетпейді.......................................................................Татрең тәрізділер отряды 
Отряд Ржанкообразные 

Charadriiformes 
20(15) Алдыңғы саусақтары жарғақпен қоршалмаған немесе тек 

жіңішке тері қалтасымен қоршалған (саусақтың өзінде)................................21 
21(22) Көзі алдына қарай бағытталған. Бірінші және екінші дәрежелі 

желпуіш қауырсындардың сырты кескінделген....Жапалақ тәрізділер отряды 
Отряд Совообразные 

Strigiformes 
22(21) Көздері бастың екі жағында орналасқан және екі жанына 

бағытталған. Бірінші дәрежелі желпуіш қауырсындары кескінделмеген.....23 
23(26) Тек екі саусағы ғана алдына қарай бағытталған..........................24 
24(25) Тұмсығы аздап иілген, тұмсық үсті жұмырланған. 

Көкек тәрізділер отряды 
Отряд Кукушкообразные 

Cuculiformes 
25(24) Тұмсығы тік, тұмсық үсті өткір.........Тоқылдақ тәрізділер отряды 

Отряд Дятлообразные 
Piciformes 

26(23) Алдына қарай үш немесе төрт саусағы бағытталған...................27 
27(28) Алдына қарай барлық саусағы бағытталған. 

Ұзынқанат тәрізділер отряды 
Отряд Стрижеобразные 

Apodiformes 
28(27) Алдына қарай тек үш саусағы ғана бағытталған..........................29 
29(56) Артқы саусағы алдыңғы саусақтарына қарағанда жоғары 

деңгейде орналасқан, өте қысқа, кейде болмайды .........................................30 
30(47) Артқы саусағының жұрнағы бар...................................................31 
31(34) Жіліншігі 160 мм-ден асады........................................................ ..32 
32(33) Жіліншігі алдынан ірі көлденең қалқандармен жабылған. 

Тұмсық үстінің екі жанынан ұзынша сайы бар, оған танауы ашылады. 
Тырна тәрізділер отряды 
Отряд Журавлеобразные 

Gruiformes 
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33(32) Жіліншігі алдынан майда қалқаншалармен жабылған. Тұмсық 
үстінің екі жанында сайы жоқ..................................Дегелек тәрізділер отряды 

Отряд Аистообразные 
Ciconiiformes 

34(31) Жіліншігі 160 мм-ге жетпейді........................................................35 
35(40) Тұмсығының ұзындығы ортаңғы саусақтың ұзындығымен 

(тырнақсыз) бірдей немесе одан сәл ұзындау..................................................36 
36(37) Қанатының ұзындығы жіліншігінің ұзындығынан сегіз есе ұзын. 

Татрең тәрізділер отряды (шағалалар тұқымдасы) 
Отряд Ржанкообразные (семейство чайковые) 

Charadriiformes 
37(36) Қанатының ұзындығы жіліншігінің ұзындығынан сегіз есе ұзын 

емес......................................................................................................................38 
38(39) Қанаты қысқа, оның ұзындығы ортаңғы саусақ ұзындығынан 

тырнағымен қоса есептегенде үш есе ұзын емес. 
Тырна тәрізділер отряды (сутартарлар тұқымдасы) 
Отряд Журавлеобразные (семейство пастушковые) 

Gruiformes 
39(38) Қанатының ұзындығы ортаңғы саусақтың тырнағымен 

қосқандағы ұзындығынан үш есе ұзын.....................Татрең тәрізділер отряды 
Отряд Ржанкообразные 

Charadriiformes 
40(35) Тұмсығының ұзындығы ортаңғы саусақтың ұзындығынан 

(тырнақсыз) едәуір қысқа..................................................................................41 
41(42) Танауы тік......Тырна тәрізділер отряды (сутартарлар тұқымдасы) 

Отряд Журавлеобразные (семейство пастушковые) 
Gruiformes 

42(41) Танауы тік емес...............................................................................43 
43(44) Қанаты қысқа және доғал. Қанатының ұшынан екінші дәрежелі 

желпуіш қауырсындарының бірінің ұшына дейінгі аралық қанат 
ұзындығының жартысына жетпейді...........................Тауық тәрізділер отряды 

Отряд Курообразные 
Galliformes 

44(43) Қанаты ұзын және өткір. Қанатының ұшынан екінші дәрежелі 
желпуіш қауырсындарының бірінің ұшына дейінгі аралақ қанат 
ұзындығының жартысына тең...........................................................................45 

45(46) Жіліншігі жалаң, құйрығы айыр тәрізді.Татрең тәрізділер отряды 
Отряд Ржанкообразные 

Charadriiformes 
46(45) Жіліншігі қауырсынданған, құйрығы сына тәрізді. Бұлдырық 

тәрізділер отряды, Отряд Рябкообразные, Pteroclidiformes 
47(30) Артқы саусағы жоқ.........................................................................48 
48(49) Тілерсегі қауырсынданған.................Бұлдырық тәрізділер отряды 

Отряд Рябкообразные 
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33(32) Жіліншігі алдынан майда қалқаншалармен жабылған. Тұмсық 
үстінің екі жанында сайы жоқ..................................Дегелек тәрізділер отряды 

Отряд Аистообразные 
Ciconiiformes 

34(31) Жіліншігі 160 мм-ге жетпейді........................................................35 
35(40) Тұмсығының ұзындығы ортаңғы саусақтың ұзындығымен 

(тырнақсыз) бірдей немесе одан сәл ұзындау..................................................36 
36(37) Қанатының ұзындығы жіліншігінің ұзындығынан сегіз есе ұзын. 

Татрең тәрізділер отряды (шағалалар тұқымдасы) 
Отряд Ржанкообразные (семейство чайковые) 

Charadriiformes 
37(36) Қанатының ұзындығы жіліншігінің ұзындығынан сегіз есе ұзын 

емес......................................................................................................................38 
38(39) Қанаты қысқа, оның ұзындығы ортаңғы саусақ ұзындығынан 

тырнағымен қоса есептегенде үш есе ұзын емес. 
Тырна тәрізділер отряды (сутартарлар тұқымдасы) 
Отряд Журавлеобразные (семейство пастушковые) 

Gruiformes 
39(38) Қанатының ұзындығы ортаңғы саусақтың тырнағымен 

қосқандағы ұзындығынан үш есе ұзын.....................Татрең тәрізділер отряды 
Отряд Ржанкообразные 

Charadriiformes 
40(35) Тұмсығының ұзындығы ортаңғы саусақтың ұзындығынан 

(тырнақсыз) едәуір қысқа..................................................................................41 
41(42) Танауы тік......Тырна тәрізділер отряды (сутартарлар тұқымдасы) 

Отряд Журавлеобразные (семейство пастушковые) 
Gruiformes 

42(41) Танауы тік емес...............................................................................43 
43(44) Қанаты қысқа және доғал. Қанатының ұшынан екінші дәрежелі 

желпуіш қауырсындарының бірінің ұшына дейінгі аралық қанат 
ұзындығының жартысына жетпейді...........................Тауық тәрізділер отряды 

Отряд Курообразные 
Galliformes 

44(43) Қанаты ұзын және өткір. Қанатының ұшынан екінші дәрежелі 
желпуіш қауырсындарының бірінің ұшына дейінгі аралақ қанат 
ұзындығының жартысына тең...........................................................................45 

45(46) Жіліншігі жалаң, құйрығы айыр тәрізді.Татрең тәрізділер отряды 
Отряд Ржанкообразные 

Charadriiformes 
46(45) Жіліншігі қауырсынданған, құйрығы сына тәрізді. Бұлдырық 

тәрізділер отряды, Отряд Рябкообразные, Pteroclidiformes 
47(30) Артқы саусағы жоқ.........................................................................48 
48(49) Тілерсегі қауырсынданған.................Бұлдырық тәрізділер отряды 

Отряд Рябкообразные 

 
 

Pteroclidiformes 
49(48) Тілерсегі жалаң...............................................................................50 
50(51) Тұмсығы ортаңғы саусақтың ұзындығынан (тырнағымен 

қосқанда) едәуір ұзын.................................................Татрең тәрізділер отряды 
Отряд Ржанкообразные 

Charadriiformes 
51(50) Тұмсығының ұзындығы ортаңғы саусақтың (тырнағымен) 

ұзындығымен бірдей немесе одан қысқа..........................................................52 
52(53) Қанатының ұзындығы 200 мм-ге, жіліншігі 50 мм-ге жетпейді. 

Татрең тәрізділер отряды 
Отряд Ржанкообразные 

Charadriiformes 
53(52) Қанатының ұзындығы 200 мм-ден, жіліншігі 50 мм-ден 

асады...54 
54(52) Танауы тік.................................................Татрең тәрізділер отряды 

Отряд Ржанкообразные 
Charadriiformes 

55(54) Танауы тік емес.Тырна тәрізділер отряды (дуадақтар тұқымдасы) 
Отряд Журавлеобразные (семейство дрофиные) 

Gruiformes 
56(29) Артқы саусағы алдыңғы саусақтарымен бірдей деңгейде 

орналасқан және әркезде жақсы дамыған........................................................57 
57(60) Сирағының төменгі бөлігі қауырсынданбаған және қалқанмен 

жабылған............................................................................................................ .58 
58(59) Тұмсығы ұзын, ортаңғы саусақтың ұзындығымен бірдей немесе 

одан ұзындау..............................................................Дегелек тәрізділер отряды 
Отряд Аистообразные 

Ciconiiformes 
60(57) Бүкіл сирағы жаппай қауырсынданған.........................................61 
61(62) Тұмсық үсті түбінде жалаң терісі бар, әдетте ол тұмсықтың 

мүйізді бөлігіне қарағанда басқаша боялған............Сұңқар тәрізділер отряды 
Отряд Соколообразные 

Falconiformes 
62(61) Тұмсық үстінің түбінде жалаң терісі жоқ.....................................62 
63(64) Тұмсығының астында қылшықтанған қауырсындардан тұратын 

ұзын (бірнеше сантиметр) сақалы бар, өте ірі құстар. 
Сұңқар тәрізділер отряды 

Отряд Соколообразные 
Falconiformes 

64(63) Тұмсық астында қылшықтанған қауырсындардан тұратын 
сақалы жоқ, майда немесе орта мөлшерлі құстар............................................65 

65(66) Алдыңғы саусақтарының түбі бірігіп табан құраған, сондықтан 
ішкі және сыртқы саусақтардың ұшы ғана бос............Көгілдір құстар отряды 

Отряд Ракшеобразные 
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Coraciiformes 
66(65) Алдыңғы саусақтары түбіне дейін немесе сәл оған жетпей бос.67 
67(70) Ортаңғы саусақтың ішкі жағы тарақ тәрізді.................................68 
68(69) Тұмсығы және жіліншігі 30 мм-ден асады. 

Дегелек тәрізділер отряды 
Отряд Аистообразные 

Ciconiiformes 
69(68) Тұмсығы және жіліншігі 30 мм-ге жетпейді. 

Тентекқұс тәрізділер тобыры 
Отряд Козодоеобразные 

Capimulgiformes 
70(67) Ортаңғы саусақтың тырнағы тегіс.................................................71 
71(72) Жіліншігі және саусақтары қауырсынданған. 

Торғай тәрізділер отряды 
Отряд Воробьинообразные 

Passeriformes 
72(71) Жіліншігі және саусақтары қауырсынданбаған...........................73 
73(74) Бағыттауыш қауырсындарының өзегінің ұшы ине 

тәрізді.....................................................................Ұзынқанат тәрізділер отряды 
Отряд Стрижеобразные 

Apodiformes 
74(73) Бағыттауыш қауырсындарының өзегінің ұшы ине тәрізді емес.75 
75(76) Жіліншігінің арты үшкір қырлы, себебі екі ұзынша қалқан тік 
 бұрышпен қосылады..........................................Торғай тәрізділер отряды 

Отряд Воробьинообразные 
Passeriformes 

76(75) Жіліншігінің арты доғал және бірнеше көлденең немесе майда 
торлы қалқаншалармен жабылған....................................................................77 

77(78) Танауы жоғары жағынан дөңес терілі қақпақшалармен 
жабылған……………………………………………...Кептер тәрізділер отряды 

Отряд Голубеобразные 
Columbiformes 

78(77) Танаулары қақпақшалармен жабылмаған. Олары ашық немесе  
 қауырсындармен жабылған......................................................................79 
79(80) Тұмсығы ұзын, жіңішке және төмен қарай иілген. Басында ұзын  
 қауырсындардан құралған айдары бар.............Бәбісек тәрізділер отряды 

Отряд Удодообразные 
Upupiformes 

80(79) Тұмсығы басқаша, басында айдары жоқ.......................................81 
81(82) Қанаты 170 мм-ден асады. Қанатында көк және жасыл түстері 

бар...................................................................................Көгілдір құстар отряды, 
Отряд Ракшеобразные, 

Coraciiformes 
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Coraciiformes 
66(65) Алдыңғы саусақтары түбіне дейін немесе сәл оған жетпей бос.67 
67(70) Ортаңғы саусақтың ішкі жағы тарақ тәрізді.................................68 
68(69) Тұмсығы және жіліншігі 30 мм-ден асады. 

Дегелек тәрізділер отряды 
Отряд Аистообразные 

Ciconiiformes 
69(68) Тұмсығы және жіліншігі 30 мм-ге жетпейді. 

Тентекқұс тәрізділер тобыры 
Отряд Козодоеобразные 

Capimulgiformes 
70(67) Ортаңғы саусақтың тырнағы тегіс.................................................71 
71(72) Жіліншігі және саусақтары қауырсынданған. 

Торғай тәрізділер отряды 
Отряд Воробьинообразные 

Passeriformes 
72(71) Жіліншігі және саусақтары қауырсынданбаған...........................73 
73(74) Бағыттауыш қауырсындарының өзегінің ұшы ине 

тәрізді.....................................................................Ұзынқанат тәрізділер отряды 
Отряд Стрижеобразные 

Apodiformes 
74(73) Бағыттауыш қауырсындарының өзегінің ұшы ине тәрізді емес.75 
75(76) Жіліншігінің арты үшкір қырлы, себебі екі ұзынша қалқан тік 
 бұрышпен қосылады..........................................Торғай тәрізділер отряды 

Отряд Воробьинообразные 
Passeriformes 

76(75) Жіліншігінің арты доғал және бірнеше көлденең немесе майда 
торлы қалқаншалармен жабылған....................................................................77 

77(78) Танауы жоғары жағынан дөңес терілі қақпақшалармен 
жабылған……………………………………………...Кептер тәрізділер отряды 

Отряд Голубеобразные 
Columbiformes 

78(77) Танаулары қақпақшалармен жабылмаған. Олары ашық немесе  
 қауырсындармен жабылған......................................................................79 
79(80) Тұмсығы ұзын, жіңішке және төмен қарай иілген. Басында ұзын  
 қауырсындардан құралған айдары бар.............Бәбісек тәрізділер отряды 

Отряд Удодообразные 
Upupiformes 

80(79) Тұмсығы басқаша, басында айдары жоқ.......................................81 
81(82) Қанаты 170 мм-ден асады. Қанатында көк және жасыл түстері 

бар...................................................................................Көгілдір құстар отряды, 
Отряд Ракшеобразные, 

Coraciiformes 

 
 

82(81) Қанатының ұзындығы 150 мм-ге жетпейді. Қанатында көк және 
жасыл түстері жоқ.......................................................Торғай тәрізділер отряды 

Отряд Воробьинообразные 
Passeriformes 

Бақылау сұрақтары: 
Маймаққаздарды қандай ерекшеліктері бойынша анықтайды? 
Қаз тәрізділердің ерекшеліктері қандай? 
Жырқыш құстарды немесе сұңқар тәрізділерді қандай ерекшеліктері 

бойынша анықтайды? 
Тауық тәрізділердің ерекшеліктері қандай? 
 
1.13 Шаруашылықтың аңшылық ресурстарын сақтау 
Адамзат үшін пайдалы жануарлардың түрлері де, саны да көп. Көп 

жылдар бұрын қолға үйретілген жануарлардың 15 түрі бар. Жануарлардың 
20 шақты түрі қолға үйретілу барысында, әзірге олар торларда өсіріледі. 
Бұлардың қатарына көптеген зертханалық жануарларды да (егеуқұйрықтар, 
тышқандар, теңіз тышқаны т.б.) қосуға болады. Иттердің 230-дай тұқымы 
бар, олардың саны әлі де өсуде; үй қоянының жүзден астам тұқымы бар; 
зертқаналық жануарлардың ішінде генетикалық таза топтары қалыптасуда 
(тышқандардың, егеуқұйрықтардың). Жабайы жануарларды қолға үйрету 
жалғасуда: қары қалың болатын аймақтарда бұланды көлік ретінде; 
маралдарды мүйізіе алу үшін; терісі бағалы жануарларды; зертханалық 
жануарларды. Үй жануарларының тұқымдарын жақсарту үшін және жаңа 
тұқымдарын жығару үшін жабайы жануарлармен шағылыстыру жұмыстары 
жүргізілуде.  

Кәсіптік аңшылық жануарлардың әлеуметтік-экономикалық маңызы 
зор. Олар аңшылық туризімді дамытуда үлкен орын алады, солтүстік 
аймақтардың жергілікті халықтарының өмірлері аңшылыққа байланысты, 
аңшылық шаруашылықтардың табыс көзі, миллиондаған әуесқой 
аңшылардың демалысына, жастарға салауатты өмірді насихаттауға себеп 
болады. Жөн-жосықсыз, құнығып аулағанның себебінен жер бетінен 
жойылып кетуге қалған бұлғын, құндыз, киік, қалан, теңіз мысығын өзгеде 
жануарларды қорғауға алып, сандарын аңшылық құруға болатындай 
деңгейге жеткізгеніміз елдің табиғи байлығын өсірді. Ондатра мен американ 
су күзенін жерсіндіру аңшылық қорымызды байыта түсті. Бұлғынды, 
сусарды, тиынды, ақ түлкіні, түлкіні, өзге де көптеген аңдарды аулау 
тұтынушылардың бағалы теріге деген сұранысын қамтамасыз етеді.  

 Солтүстік аймақтарды мекендейтін халықтардың өмірінде аңшылық 
және кит аулау кәсіптері өте маңызды орын алады. Соңғы жылдары 
жануарлардың санының азаюына және теңіз жануарларынын аулау кәсібінің 
тиімсіздігіне байланысты ескекаяқтылар мен киттерді аулау азайды. 
Негізінде теңіз жануарларынан терісінен басқа май, ет және өзге де өнімдер 
алады.  
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Шартты түрде зиянды жануарлардың тізіміне үй жануарларына және 
адамға шабуыл жасайтын жыртқыштарды, орманға және ауылшаруашылық 
өнімдеріне зиян келтіретін жануарларды, үй жануарларының және 
адамдардың ауруын таратушы және жұқтырушы жануарларды жатқызуға 
болады. Ірі жыртқыштардың (жолбарыс, орман қабыланы, қасқырлар, аюлар 
және т.б.) адамдарға шабуыл жасауы өте сирек болады. Ондай әрекетке 
көбінесе жаралы немесе кәрі, үйреншікті жемтіктерін аулай алмайтын, 
жыртқыштар барады. Ондай «адам жегіш» аңдарды сөз сыз құрту қажет. 
Қасқырлар мен түлкілердің адамдарға шабуылдаулары көбінесе олардың 
құтырып аурғандарына байланысты болады. Мал шаруашылығына, аң 
шаруашылығына зиян келтірмеу үшін қасқырлардың санын бір деңгейде 
ұстап тұрған дұрыс, тек жыртқыштардың мүлдем зиянды деп есептеуцге 
болмайды. Ойланбай аңшылық құрылса ірі жыртқыштардың саны күрт 
төмендеуі мүмкін. Ондай жағдайларда оларды қорғау қажет болады. 
Ресейде ақ аюды, орман қабыланын, жолбарысты, барысты аулауға тиым 
салынған.  

 Кеміргіштердің зияндылықтары тоқалтістер мен тышқандардың 
өсімталдықтарында. Олар бірнеше есе көбейсе егіндерге және қоймаларға, 
қоймадағы жиналған дақылдарға келтіретін зияндары өсіп кетеді. Бақтарға 
қарақастар, қояндар, тышқандар зиян келтірулері мүмкін.  

Сүтқоректілердің көбі қауіпті ауруларды таратып, адамдар мен үй 
жануарларына жұқтырулары мүмкін, және де олардың қанымен қоректеніп, 
денесі мен тұрақтарында ауру таратқыш кене, бүрге, бит, масаларды өмір 
сүреді. Суырлар, саршұнақтар, құм тышқандары, тоқалтістер, тышқандар 
және басқа кеміргіштер(барлығы 200-дей түрі) оба микробын таратады. Су 
тышқаны, басқа кеміргіштер, қояндар(барлығы 60-тан астам түр) 
туляремияны таратады. Кенелерден жұғатын вирусты инфекциялар, әсіресе 
энцефалит, бірнеше жануарлар арқылы тарайды. Кенелердің дернәсілдері 
қсақ сүтқоректілердің денесінде болса, кенелердің өздері ірі 
сүтқоректілердің (жыртқыштардың, тұяқтылардың) қанымен қоректенеді. 
Геморрагиялық безгектің, бөртпе сүзегінің, қайталама сүзегінің 
таратушылары да осыған ұқсас жолдармен дамиды. Шөлді аймақтардың 
кеміргіштері (құм тышқаны) тері лейшманиозын, қасқыр туыстастар 
висцеральды лейшманиозды таратады. Бұлардан басқа сүтқоректілер 
құтырманы (жыртқыштар, кейбір жарқанаттар), эризипилоидты, 
лептоспирозды және листериозды (тоқалтістер, егеуқұйрықтар, тышқандар, 
жәндікқоректілер, жыртқыштар и тұяқтылар). Бұл инфекциялардың көбінің 
табиғи ошағы бар, яғни табиғатта көптеген жылдар сақталып келеді. Адам 
сол ошақта болып, ауру шалдыққан аңнан немесе залалданған ауру 
таратқыш жәндіктерден (бүргем, кенемен т.б.) инфекция жұқтыруы мүмкін.  

Жабайы жануарларды тиімді пайдалану да, зиянкестермен, ауру 
тарататын жануарлармен күрес жүргізу жұмыстары да сол жануарлардың 
популяцияларының құрылымын және сандарының өзгеруін зерттеуді қажет 
етеді. Қай жағдайда да ол өте маңызды түрлердің популяциясын басқару, 
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Шартты түрде зиянды жануарлардың тізіміне үй жануарларына және 
адамға шабуыл жасайтын жыртқыштарды, орманға және ауылшаруашылық 
өнімдеріне зиян келтіретін жануарларды, үй жануарларының және 
адамдардың ауруын таратушы және жұқтырушы жануарларды жатқызуға 
болады. Ірі жыртқыштардың (жолбарыс, орман қабыланы, қасқырлар, аюлар 
және т.б.) адамдарға шабуыл жасауы өте сирек болады. Ондай әрекетке 
көбінесе жаралы немесе кәрі, үйреншікті жемтіктерін аулай алмайтын, 
жыртқыштар барады. Ондай «адам жегіш» аңдарды сөз сыз құрту қажет. 
Қасқырлар мен түлкілердің адамдарға шабуылдаулары көбінесе олардың 
құтырып аурғандарына байланысты болады. Мал шаруашылығына, аң 
шаруашылығына зиян келтірмеу үшін қасқырлардың санын бір деңгейде 
ұстап тұрған дұрыс, тек жыртқыштардың мүлдем зиянды деп есептеуцге 
болмайды. Ойланбай аңшылық құрылса ірі жыртқыштардың саны күрт 
төмендеуі мүмкін. Ондай жағдайларда оларды қорғау қажет болады. 
Ресейде ақ аюды, орман қабыланын, жолбарысты, барысты аулауға тиым 
салынған.  

 Кеміргіштердің зияндылықтары тоқалтістер мен тышқандардың 
өсімталдықтарында. Олар бірнеше есе көбейсе егіндерге және қоймаларға, 
қоймадағы жиналған дақылдарға келтіретін зияндары өсіп кетеді. Бақтарға 
қарақастар, қояндар, тышқандар зиян келтірулері мүмкін.  

Сүтқоректілердің көбі қауіпті ауруларды таратып, адамдар мен үй 
жануарларына жұқтырулары мүмкін, және де олардың қанымен қоректеніп, 
денесі мен тұрақтарында ауру таратқыш кене, бүрге, бит, масаларды өмір 
сүреді. Суырлар, саршұнақтар, құм тышқандары, тоқалтістер, тышқандар 
және басқа кеміргіштер(барлығы 200-дей түрі) оба микробын таратады. Су 
тышқаны, басқа кеміргіштер, қояндар(барлығы 60-тан астам түр) 
туляремияны таратады. Кенелерден жұғатын вирусты инфекциялар, әсіресе 
энцефалит, бірнеше жануарлар арқылы тарайды. Кенелердің дернәсілдері 
қсақ сүтқоректілердің денесінде болса, кенелердің өздері ірі 
сүтқоректілердің (жыртқыштардың, тұяқтылардың) қанымен қоректенеді. 
Геморрагиялық безгектің, бөртпе сүзегінің, қайталама сүзегінің 
таратушылары да осыған ұқсас жолдармен дамиды. Шөлді аймақтардың 
кеміргіштері (құм тышқаны) тері лейшманиозын, қасқыр туыстастар 
висцеральды лейшманиозды таратады. Бұлардан басқа сүтқоректілер 
құтырманы (жыртқыштар, кейбір жарқанаттар), эризипилоидты, 
лептоспирозды және листериозды (тоқалтістер, егеуқұйрықтар, тышқандар, 
жәндікқоректілер, жыртқыштар и тұяқтылар). Бұл инфекциялардың көбінің 
табиғи ошағы бар, яғни табиғатта көптеген жылдар сақталып келеді. Адам 
сол ошақта болып, ауру шалдыққан аңнан немесе залалданған ауру 
таратқыш жәндіктерден (бүргем, кенемен т.б.) инфекция жұқтыруы мүмкін.  

Жабайы жануарларды тиімді пайдалану да, зиянкестермен, ауру 
тарататын жануарлармен күрес жүргізу жұмыстары да сол жануарлардың 
популяцияларының құрылымын және сандарының өзгеруін зерттеуді қажет 
етеді. Қай жағдайда да ол өте маңызды түрлердің популяциясын басқару, 

 
 

тек мақсаттары кейде қарама қайшы болады. Ол популяцияға әсер ету 
әдістерін іздеу, оларды дамыту жолдарын табуға себеп болады. 

Жабайы құстарды аулау, пайдалану арқылы шаруашылыққа қосымша 
диетикалық ет, жұмыртқа, қауырсын, мамық тәрізді құс өнімдерін өндіруге 
болады. Әсіресе, құстардың еті көп пайдаланылады. Жыл сайын, құстардың 
150 түріне жататын ондаған миллионы ұсталып, ет өнімін көбейтеді. 
Мысалы, Тауықтәрізділердің 20 түрі, қазтәрізділердің 50-ге жуық түрі 
ауланады. 

Тауықтәрізділер отряды өкілдері өте жиі ауланады. Өйткені, олар жер 
бетінде кең таралған, өте көп және еті дәмді келеді. Тауықтәрізділердің 
басым көпшілігі (бөденеден басқасы) отырықшы құстар. Сондықтан оларды 
жыл мезгілінің барлық кезендерінде аулай беруге болады. Олардың күзде 
және қыс кезеңінде бір жерге топталып жиналуы, көптеп ұстауға мүмкіндік 
береді. Негізінен қырғауыл, шіл, құр, меңіреу құр, кекіліктер ауланады. Бұл 
құстарды тұзақ құрып ұстайды немесе атып алады. Қазтәрізділер құс аулау 
кәсібінде екінші орынды иемденеді. Олардың ішінде сұр үйрек, қоңыр 
үйрек, шүрегей, қылқұйрық, сүңгуір, тұрпан сияқты өзен үйректері көп 
ауланады. Өйткені, олардың еті басқа үйректерге қарағанда дәмдірек келеді. 
Аққуды аулауға тыйым салынған. Шүрегей үйректің мамығы мен ала 
үйректің қауырсындары да жоғары бағаланады. 

Аң аулау кәсібінің тарихы сонау ерте замандарда адамдардың күнкөріс 
қажетінен туғандығымен тығыз байланысты. Еіртеде адамдар, аң мен құсты 
таспен ұрып, таяқпен соғып, інге қашқандарын сумен тұншықтырып немесе 
түтінмен булықтырып аулаған. Одан соң, үйретілген иттерді қосты, атпен 
қуды, құс салды, садақ пен мылтықты пайдаланды. Сөйтіп, аң аулауды күн 
көрістің көзі етті. Бертін келе, саятшылыкты сауық-сайран, сән-салтанат 
белесіне көтерді. Қазақ халқының ерте замандарда-ақ төрт түлік мал 
өсірумен қатар, аң аулауды да кәсіп еткені белгілі. Аң аулаудың да түрі көп, 
соның бірі - құс салау. Халқымыздың арасыңда құс аңшылығымен даңқы 
шыққан адамдар да кездеседі. Мысалы, XVIII ғасырда өмір сүрген қазақ 
құсбегілері Тіней мен Жалайыр Шораны атауға болады. Ел аузында «Ұша 
берсем қанатым талады, жерге қонсам Жалайыр Шора алады» деген аңыз да 
бар. «Саятшылық - ғажап құбылыс, үлкен өнер, зор ғылым» дейді ақадемик 
Әлкей Марғұлан. «Саятшылардың анықтауынша, жалпы құс атаулы біріне-
бірі қарама-қайшы жаратылған екі үлкен топқа бөлінеді. Оның бірі - 
«желбесін құстар», екіншісі - «тұякты құстар». Бұларды ескі ұғым бойынша 
бұрын «адал құс», «арам құс» деп атап келген. Желбесін құс дегенім -етін 
жеп, мамық жүнін шаруаға жарататын пайдалы құстардың тобы. Бұлардың 
өзі тіршілік етуіне қарай екі жікке айрылады: суға жүзіп, су ішіндегі неше 
түрлі жұмсақ жалбыз, балдырған жапырақ, қазоты секілді шөптер мен 
минералдарды, құм, сүлік, балық, моллюскаларды жеп күнелтетін құстарды 
«су құстары» дейді. Олар - аққу, қоңырқаз, қоқиқаз (қызыл қаз), бірқазан, 
қалбағай, аққұтан, көкқұтан, керқұтан, әупілдек, шағалалар, тағы толып 
жатқан неше алуан құстар. Ал суға жүзе алмайтын, қырда жүріп шалғын 
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шөп, бидайық, бетеге, жусан, тамырдың түбі, ащы кертарлан өсімдіктерді 
және құрт-құмырсқа, шегіртке, неше түрлі шыбын-шіркейді қорек етіп, 
суды сирек ішетін қанаттылар тобын «қыр құстары» деп атайды. Бұл топқа 
кіретіндер - дуадақ, жорға дуадақ, безгелдек, оқпақ, қарабай, тырна, 
шынырау, тарғақ, тағы басқалар. Кейбір құстар тау ішіндегі шытырман сай-
саланы, ну орманды, бұталы, тоғайлы өзен бойларын көбірек сағалап, қыр 
мен сулы өлкені бірдей жайлап журеді. Олар - қырғауыл, құр, шіл, ұлар, 
таукұдірет, орақтұмсық, сутауық, бөдене (бытпылдақ), бұлдырық сиякты 
қанаттылар. Саятшылық кәсібіне кіретін құстардың көпшілігі, әсересе, 
қопалы көлді, қамысты, желкенді су бойларын, қақшымақ сорды көбірек 
мекеңдейді. Ондай құстардың тобына кіретіндер - сүнгуір үйректер, 
сарыалақаз, торыалақаз, италақаз, жылқышы, балшықшы, қызғыш, 
қаралқалқа, тағы да басқалар. Қаншыр тұқымдастарының ішіндегі тырна, 
қарабай, шыңырау, шағала сияқты құстар болмаса, өзгесінің барлығы да 
етін жеп, мамық жүнін шаруаға жаратуға келетін, пайдалы желбесін құстар 
болып саналады. Тырна, шыңырау, карабай, шағала тәрізді құстар кебінесе 
кесірткі, жылан, бақа сияқты жәндіктерді қорек ететін болғандыктан да 
олардыңеті өте дәмсіз және улы келеді. Сондыктан да олар жеуге келмейді 
және саятшылар олардың соңына түспейді де. Қопалы көлді, өзен бойын 
сағалаған құтан, қалбағай тұқымдас құстардың да бағалы мамық жүні 
болмаса, еті онша дәмді бола қоймайды. Ал түякты құстарға келсек, олар да 
өзара екі топтан кұралады. Бұлардың бір тобы - адамның үйретуіне көніп, 
аңшылық кәсібіне қызмет ететін «қыран заты» болса, енді бір тобы - не 
шаруашылыққа, не аңшылык кәсіпке пайдалануға келмейтін, «керексіз 
заттылар» болып табылады. Бұл соңғыға қосылатындар әр түрлі қарақұстар 
(көкжөре, күшеген, балтақұстар, сақалтак), субүркіт, саңқылдақ, 
сарышағыл, саржала, жамансары, бөктергі, кезқұйрық, құладын, күйкентай, 
ақсары, ақүкі, жапалақ, тағы сол сияқты өлексе, тышқан, кесірткі, бақа, 
жылан жеп күнелтетін құстар. Өзінің күнкөріс, тіршілік әдетіне қарай 
құзғын, қарға, сауысқан тектес құстар да осы айтқан топка кіреді. Түлқты 
кұстардың ішіндегі аңшылық кәсіпке ең керектісі әрі пайдалысы - қыран 
заттылар. Олардың жаратылысынан түйсігі мол, сезгіш жануар 
болғандықтан да адамның қолына үйренуге икемді келеді. Тумысынан аң, 
құс алып, кәделі қызмет атқаруға лайықталып жаралған қыран құстардың 
негізгі тұқымы үш түрлі. Олар: бүркіт, қаршыға, сұңқар тектес қанаттылар. 
Бұл көрсеткен үш текті құстың жаратылысы өзге құстан бүтіндей баска. 
Олар түз құсының ішіндегі ең қарулысы, тегереуріндісі әрі ұшқыры және 
тұяқ, тұмсық бітісі өзгеше келеді. Сондықтан да оларды саятшылар тілінде 
«қыран кұс» деп "-атайды (Марғұлан, 2006). Қазақ құсбегілері қыран 
құстарды көзінің түсіне байланысты қара көздер (бүркіт, ителгі, лашын, 
Сұңқар, бидайық, тұрымтай, жағалтай және т.б.) және шегір кезділер 
(қаршыға, тұйғын, қырги) деп екі топқа бөледі. Сондай-ақ. оларды аңды алу 
әдісіне қарай іліп алатындар және теуіп алатындар деп те екіге бөлінеді. Құс 
аңшылығының ең игілікті түрі бүркіт. Құс аңшылығында, сондай-ақ, шәулі 
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шөп, бидайық, бетеге, жусан, тамырдың түбі, ащы кертарлан өсімдіктерді 
және құрт-құмырсқа, шегіртке, неше түрлі шыбын-шіркейді қорек етіп, 
суды сирек ішетін қанаттылар тобын «қыр құстары» деп атайды. Бұл топқа 
кіретіндер - дуадақ, жорға дуадақ, безгелдек, оқпақ, қарабай, тырна, 
шынырау, тарғақ, тағы басқалар. Кейбір құстар тау ішіндегі шытырман сай-
саланы, ну орманды, бұталы, тоғайлы өзен бойларын көбірек сағалап, қыр 
мен сулы өлкені бірдей жайлап журеді. Олар - қырғауыл, құр, шіл, ұлар, 
таукұдірет, орақтұмсық, сутауық, бөдене (бытпылдақ), бұлдырық сиякты 
қанаттылар. Саятшылық кәсібіне кіретін құстардың көпшілігі, әсересе, 
қопалы көлді, қамысты, желкенді су бойларын, қақшымақ сорды көбірек 
мекеңдейді. Ондай құстардың тобына кіретіндер - сүнгуір үйректер, 
сарыалақаз, торыалақаз, италақаз, жылқышы, балшықшы, қызғыш, 
қаралқалқа, тағы да басқалар. Қаншыр тұқымдастарының ішіндегі тырна, 
қарабай, шыңырау, шағала сияқты құстар болмаса, өзгесінің барлығы да 
етін жеп, мамық жүнін шаруаға жаратуға келетін, пайдалы желбесін құстар 
болып саналады. Тырна, шыңырау, карабай, шағала тәрізді құстар кебінесе 
кесірткі, жылан, бақа сияқты жәндіктерді қорек ететін болғандыктан да 
олардыңеті өте дәмсіз және улы келеді. Сондыктан да олар жеуге келмейді 
және саятшылар олардың соңына түспейді де. Қопалы көлді, өзен бойын 
сағалаған құтан, қалбағай тұқымдас құстардың да бағалы мамық жүні 
болмаса, еті онша дәмді бола қоймайды. Ал түякты құстарға келсек, олар да 
өзара екі топтан кұралады. Бұлардың бір тобы - адамның үйретуіне көніп, 
аңшылық кәсібіне қызмет ететін «қыран заты» болса, енді бір тобы - не 
шаруашылыққа, не аңшылык кәсіпке пайдалануға келмейтін, «керексіз 
заттылар» болып табылады. Бұл соңғыға қосылатындар әр түрлі қарақұстар 
(көкжөре, күшеген, балтақұстар, сақалтак), субүркіт, саңқылдақ, 
сарышағыл, саржала, жамансары, бөктергі, кезқұйрық, құладын, күйкентай, 
ақсары, ақүкі, жапалақ, тағы сол сияқты өлексе, тышқан, кесірткі, бақа, 
жылан жеп күнелтетін құстар. Өзінің күнкөріс, тіршілік әдетіне қарай 
құзғын, қарға, сауысқан тектес құстар да осы айтқан топка кіреді. Түлқты 
кұстардың ішіндегі аңшылық кәсіпке ең керектісі әрі пайдалысы - қыран 
заттылар. Олардың жаратылысынан түйсігі мол, сезгіш жануар 
болғандықтан да адамның қолына үйренуге икемді келеді. Тумысынан аң, 
құс алып, кәделі қызмет атқаруға лайықталып жаралған қыран құстардың 
негізгі тұқымы үш түрлі. Олар: бүркіт, қаршыға, сұңқар тектес қанаттылар. 
Бұл көрсеткен үш текті құстың жаратылысы өзге құстан бүтіндей баска. 
Олар түз құсының ішіндегі ең қарулысы, тегереуріндісі әрі ұшқыры және 
тұяқ, тұмсық бітісі өзгеше келеді. Сондықтан да оларды саятшылар тілінде 
«қыран кұс» деп "-атайды (Марғұлан, 2006). Қазақ құсбегілері қыран 
құстарды көзінің түсіне байланысты қара көздер (бүркіт, ителгі, лашын, 
Сұңқар, бидайық, тұрымтай, жағалтай және т.б.) және шегір кезділер 
(қаршыға, тұйғын, қырги) деп екі топқа бөледі. Сондай-ақ. оларды аңды алу 
әдісіне қарай іліп алатындар және теуіп алатындар деп те екіге бөлінеді. Құс 
аңшылығының ең игілікті түрі бүркіт. Құс аңшылығында, сондай-ақ, шәулі 

 
 

(шағын) қырандардың да өз орны бар (Бабалықұлы, Тұрдыбаев, 1989). 
Бүркіт жасына байланысты әртүрлі аталады: бір жас - балапан (бала бүркіт), 
екі жас - қантүбіт, үш жас - тірнек, төрт жас -тастүлек (құмтүлек), бес жас - 
мұзбалақ, алты жас - көктүбіт, жеті жас - қана, сегіз жас - жана, тоғыз жас - 
майтүбіт, он жас -баршын, он бір жас - шогел, он екі жас - барқын және т.б. 
Бүркіт қасқырға, түлкіге, жалпы, аңатаулыныңбәріне де түседі. 
Қаршығатобындағыларды қоянга, үйрек, қазғасалған лайық. Ал ителгілер 
мен лашындардың алатыны үйрек, шүрегей, қаз, дуадақ, қырғауыл, кекілек, 
шіл және т.б. (Әлішеров, 1994). 

Құс аулау мен оларды көбейту жүмыстары қатар жүргізілуі тиіс. 
Өйткені, табиғаттан шамадан тыс көп алу, ақыр соңында ауыр зардаптарға 
ұшыратуы мүмкін. Сондықтан, құстарды жыл мезгілінің белгілі бір 
уақытында аулап, көбею кезеңінде аулауға қатаң тыйым салынады. Кейбір 
Құстарды, мысалы қырғауылдарды, далалық жерлерге ағаштар мен бұталар 
отырғызу арқылы жерсіндіруге болады. Құстардың ұя салатын немесе 
қоныстанатын жерлеріне қорықтар ұйымдастырылады. Қазіргі кезде, 
Қазақстанда төмендегідей 10 Мемлекеттік табиғи қорықтар: Ақсу-
Жабағылы (1926 жылы ұйымдастырылған), Алматы (1931 ж.), Наурзым 
(1934 ж.), Барса-келмес (1939 ж.), Қорғалжын (1958 ж.), Марқакөл (1976 ж.), 
Үстірт (1984 ж.), Батыс Алтай (1992 ж.), Алакөл (1998 ж.), Қаратау (2004 
ж.); 8 Үлттық табиғи саябақтар: Баянауыл (1985 ж.), Іле-Алатау (1996 ж.Х 
Алтынемел (1996 ж.), Қарқаралы (1998 ж.), Көкшетау (1999 ж.), Бурабай 
(2000 ж.), Қатон-Қарағай (2001 ж.), Шарын (2004 ж.) және Мемлекеттік - 
Медеу (2001 ж.) саябағы бар. 

 
Бақылау сұрақтары 
Адам үшін пайдалы жануарлардың түрлерін атаңыз? 
Кәсіптік аңшылық жануарлардың маңызы қандай? 
орманға және ауыл шаруашылық өнімдеріне зиян келтіретін 

жануарларды атаңыз 
Кәсіптік құстарға жалпы сипаттама беріңіз. 
Кәсіптік құстардан қандай өнім алынады? 
Саятшылық туралы не білесіз? 
Саятшылыққа байланысты құстарды қандай топтарға бөлуге болады? 
Қыран құстарды атаңыз. 
Қазақстанда қанша табиғи қорықтар мен ұлттық табиғи саябақтар бар, 

олар қашан ұйымдастырылған? 
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2-тарау. Аңшылық ит тұқымдары және оларды күтіп-бағу. 
Аңшылық ит тұқымдарымен жұмыс жүргізу кезінде қауіпсіздік 
техника ережелері 

 
2.1 Аңшы иттер тұқымдары  
Қазіргі заманда адамдардың белсенді іс-әрекеттері мен Аңшылық қару-

жарақтардың жетілуіне байланысты, Аңшылық алқаптар мен жабайы 
жануарлардың саны азайып, бұл Аңшылық кұрудың тәсілдерін өзгертуге 
әкеліп соқты. 

Иттер тікелей адамдарға жақын болу себебінен басқа үй жануарларына 
қарағанда айтарлықтай үлкен өзгеріске ұшырады. Адамның тікелей әсерінен 
иттердің жоғарғы жүйке қызметі байытылды, сезім мүшелердің қызметі 
жетіліп, иттердің күрделі үйретулерге алғырлығы дамыды және алуан түрлі 
іс-шараларға атап айтсақ: қарулы күштерде және халық шаруашылығында 
аңшылыққа пайдалану, тәжірибеде бұрын қолданылмаған бір тума сәндік ит 
тұкымдарын шығаруға мүмкіндік болды. Әртүрлі аң аулау өнімділігін 
арттыру үшін әртүрлі ит тұқымдары шығарылды. СНГ аймағында 30-ға 
жуық аңшы ит тұқымдары өсіріледі, олар: тазы -5 тұқым, лайка – 4 тұқым, 
қуғыншы ит- 5 тұқым, құс аулайтын ит- 6 тұқым, спаниель – 3 және інге 
түсетін ит – 6. Қазіргі кезде адам қатысуымен табиғи сұрыптау әсерінен 
400-ден артық тұқым ескерілді, бірақ бұл бәрі емес, халықаралық ит өсіру 
федерациясына кірмейтін кей елдерде көптеген, кеңінен белгілі тұқымдар 
бар, бұлар есепте жоқ, себебі халықаралық ұжымдарда тіркелмеген. Тұқым 
дегеніміз жалпы шығу тегі бір, жануарлардың үлкен тобы (иттердің тобы). 
Бір тұқымға жататын жануарларда тұқым қуалау негізі жалпылама, себебі 
оларды бір қалыпқа құйғандай, біртекті тұқым қуалаушылық арқылы 
берілетін аңшылық сапасы, өмір сүру талаптары мен экстерьер 
ерекшеліктері болады.  

 
Тазылар. 
Тазылар – аңшы иттердің ең үлкен тобы. Олардың қызметі – қуып 

жетіп, аңды ұстау. Тазылардың отаны Аравия, кейін ежелгі Египетке және 
басқа елдерге тараған. Бұл тұқымның көнелігін Египеттегі тамаша 
бейнеленген тазы ит ескерткіштері және олармен аңшының сахналық 
көріністері куәлендіреді. Отанында тазыларды салюги деп атайды және 
оның мәдениетті де көне, биік араб жылқысы болады. Азияда бұл атау 
өзгеріп, оларды слюги немесе тазылар деп атады. Тазылармен аңшы 
Азиялық аймаққа Казақстан, Түрікменстан, Өзбекстан және Қырғызстанның 
далалық және шөлейт аймақтары кіреді. Біздің заманымызға дейінгі бірінші 
мың жылдыққа дейін пайда болған тазының екі түрі белгілі: олар қазақ және 
түрікмен тазысы. Тазылармен аңшылық бұл аймақта негізінен жеке түрде 
болады. Тазылармен қоянды, қарсақты, борсықты, суырды, елікті, 
қасқырды, киікті тіпті қабанды да аулайды. Далалық ақбөкендерді қуған 
кезде тазылар ең жоғарғы жылдамдықпен 12 -15 км қозғалады, қабандарға 
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2-тарау. Аңшылық ит тұқымдары және оларды күтіп-бағу. 
Аңшылық ит тұқымдарымен жұмыс жүргізу кезінде қауіпсіздік 
техника ережелері 

 
2.1 Аңшы иттер тұқымдары  
Қазіргі заманда адамдардың белсенді іс-әрекеттері мен Аңшылық қару-

жарақтардың жетілуіне байланысты, Аңшылық алқаптар мен жабайы 
жануарлардың саны азайып, бұл Аңшылық кұрудың тәсілдерін өзгертуге 
әкеліп соқты. 

Иттер тікелей адамдарға жақын болу себебінен басқа үй жануарларына 
қарағанда айтарлықтай үлкен өзгеріске ұшырады. Адамның тікелей әсерінен 
иттердің жоғарғы жүйке қызметі байытылды, сезім мүшелердің қызметі 
жетіліп, иттердің күрделі үйретулерге алғырлығы дамыды және алуан түрлі 
іс-шараларға атап айтсақ: қарулы күштерде және халық шаруашылығында 
аңшылыққа пайдалану, тәжірибеде бұрын қолданылмаған бір тума сәндік ит 
тұкымдарын шығаруға мүмкіндік болды. Әртүрлі аң аулау өнімділігін 
арттыру үшін әртүрлі ит тұқымдары шығарылды. СНГ аймағында 30-ға 
жуық аңшы ит тұқымдары өсіріледі, олар: тазы -5 тұқым, лайка – 4 тұқым, 
қуғыншы ит- 5 тұқым, құс аулайтын ит- 6 тұқым, спаниель – 3 және інге 
түсетін ит – 6. Қазіргі кезде адам қатысуымен табиғи сұрыптау әсерінен 
400-ден артық тұқым ескерілді, бірақ бұл бәрі емес, халықаралық ит өсіру 
федерациясына кірмейтін кей елдерде көптеген, кеңінен белгілі тұқымдар 
бар, бұлар есепте жоқ, себебі халықаралық ұжымдарда тіркелмеген. Тұқым 
дегеніміз жалпы шығу тегі бір, жануарлардың үлкен тобы (иттердің тобы). 
Бір тұқымға жататын жануарларда тұқым қуалау негізі жалпылама, себебі 
оларды бір қалыпқа құйғандай, біртекті тұқым қуалаушылық арқылы 
берілетін аңшылық сапасы, өмір сүру талаптары мен экстерьер 
ерекшеліктері болады.  

 
Тазылар. 
Тазылар – аңшы иттердің ең үлкен тобы. Олардың қызметі – қуып 

жетіп, аңды ұстау. Тазылардың отаны Аравия, кейін ежелгі Египетке және 
басқа елдерге тараған. Бұл тұқымның көнелігін Египеттегі тамаша 
бейнеленген тазы ит ескерткіштері және олармен аңшының сахналық 
көріністері куәлендіреді. Отанында тазыларды салюги деп атайды және 
оның мәдениетті де көне, биік араб жылқысы болады. Азияда бұл атау 
өзгеріп, оларды слюги немесе тазылар деп атады. Тазылармен аңшы 
Азиялық аймаққа Казақстан, Түрікменстан, Өзбекстан және Қырғызстанның 
далалық және шөлейт аймақтары кіреді. Біздің заманымызға дейінгі бірінші 
мың жылдыққа дейін пайда болған тазының екі түрі белгілі: олар қазақ және 
түрікмен тазысы. Тазылармен аңшылық бұл аймақта негізінен жеке түрде 
болады. Тазылармен қоянды, қарсақты, борсықты, суырды, елікті, 
қасқырды, киікті тіпті қабанды да аулайды. Далалық ақбөкендерді қуған 
кезде тазылар ең жоғарғы жылдамдықпен 12 -15 км қозғалады, қабандарға 

 
 

қуғыншы сияқты, суырларды еңбектеп жақын қашықтықтан алады. 
Қасқырға көбіне бүркітпен қоса бірнеше ит салады. Аңға тазыны аңшы 
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иттерде 55-65 см. Ұзақтық созылу индексі 103 см шамасында. Тазылар 
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шеміршегі ғана кішкене көтерілген. Мойыны жоғары қойылған, ұзын, 
шоқтығы анық білінеді. Іші тартылған, құйрығы жіңішке, ұзын емес, 
ұшында сақинаға бүктелген, жүні қысқа және жұмсақ, алдыңы аяғының арт 
жағында және құйрықта таралады. Түсі ақ, бүкіл реңі қызыл-сұр, біртекті 
қара немесе күл түсті. Қазақ және түркімен тазыларының экстерьері ұқсас, 
айырмашылығы бойларында, қазақ тазысы биіктеу. 

 

 
5 - сурет. Тазы 
 
Тайган тазысы - Қырғызстанның таулы аймақтарында теңіз биіктігінен 

3000 м биіктікте жұмыс істеу үшін шығарылған ит тұқымы. Тайган иісін 
сезу арқылы аңды іздеп, тығылып оған жетеді. Екі тайган қасқырды игере 
алады. Тайган – орта азия төбеттерінің көне топтарының тұқымы, Тянь-
Шань аймағында қалыптасты. Бұл ит тұқымы жеткілікті алғыр, қырағы, 
аңдарға кекшіл, жақсы сезгіш, із кесіп жұмыс істейді және ұзақ шабысқа 
қабілетті. Шоқтығының биіктігі төбеттерде 65-70 см, ұрғашы итте - 60-65 
см. Ұзақтық индексі 105-107 см. Мінез құлқы байсалды, қозғалғыш.  

 Құлағы салпаң, жұқа басына тиіп тұрады, мойыны ұзын жоғары 
қойылған, құрғақ, шоқтығы елеулі көзге түсерлік білінеді. Іші тартылған 
жүні жұмсақ, ұзарған, қыста түктер дамиды. Түсі тазылардікіндей бірақ 
көбіне түтас қара немесе ақ жолақтармен болады. Оңтүстік далалық 
аңшылық аймағына Ресейдің оңтүстік далалық аудандары, солтүстік Кавказ 
және Қырым далалары жатады. Дон, Кубан және Орал казактары Башкир 
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және Кырым татарлары тазылармен аң аулауды жеке түрде жүргізеді. Ашық 
алаңда қояндарды, түлкілерді, қарсақ және қасқырларды қуып аулайды.  

 

 
5.1 - сурет. Тайган тазысы 
 
Горск тазысы – биіктігі орта немесе ортадан жоғары, шомбал, алғыр 

өте алыс қашықтықтардан ұстайды, қырағы және аңдарға ашулы. Тұқымның 
айырмашылық белгісі құлағы ұзын, салпаңдаған, ұзын жүнмен қапталған. 
Негізгі жүні қысқа жібек тәрізді, сирек, тек қана бөксе жағы безендірілген. 
Реңі қара, күйдіргілерімен және көзілдірігі бар тәріздес. 

Қырым тазысы – дөрекілеу ит, горскіге қарағанда кішірек. Жүні 
жылтыр қысқа, тым дөрекі. Бөксенің артқы жағындағы және құйрықтағы 
безендіру жүні сирек, қысқа. Реңі көбінесе қара ұйытылған, қара-ала, сирек 
қызыл. 

Хорт тазысы – ірі ит, мықты құрғақ қосылыс шоқтығының биіктігі 
төбеттерінде 65-75 см, ұрғашыларында 4 см кем. Ұзақтық индексі 103-105 
см. Темпераменті байсалды тыныш. Басы құрғақ созылған, үстінен сына 
тәрізді, бірқалыпты жалпақ бас сүйек бөлімінен тұрады. Шүйде төмпейі 
анық білінбейді. Тұмсығы құрғақ, сүйір бүйірінен сәл қысылған, кішкене 
төмпешігі бар. Құлағы жоғары қойылмаған, кішірек, мойыны ұзын, етті, 
шоқтығы жақсы көрінеді. Іші қатты тартылған, құйрығы ұзын семсер 
тәріздес.  

Аяқтары етті – сүйекті, құрғақ жүні тура серпімді, ұзындығы 2,5 см. 
Реңі ақ, қара, қызыл ұйытылған түрлі-түсті. Тазылармен аңшылық орман 
дала аймағы, Ресейдің солтүстік орман дала шекарасын, солтүстік дала 
шекарасына дейін созылды. Ресейдің осы жерінде орыс төбетімен аңшылық 
өте кең тараған. 

Орыс төбет тазысы - аңшылыққа арнап шығарылған, бүкіл жер шарына 
әйгілі ит тұқымы. Орыс төбет аңшылық тарихы орыстарды монғол-татар 
тепкісінен азат ету кезінен басталды. Татар шапқыншылығына дейін 
славяндарда тазы иттер болған жоқ. Орыстардың оңтүстік шығысында ХІІІ- 
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ғасырда өмір сүрген татарлар, Волганың төменгі және орта ағысы 
аймақтарында төбет аңшылығын тәжірибеде қолданды. Бойшаң сирақты ірі 
иттер орманнан аңдарды қуды, оларды атты аңшылар тазылармен артына 
түсіп аулады. 

 

 
5.2 -сурет – Хорт тазысы 
 
Орыс төбет тазысы бойшаң, сирақты, денесі қысық, көрнекті мықты-

құрғақ немесе нәзік-құрғақ қосылыс. 

 
5.3 - сурет. Орыс төбет тазысы 
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Шоқтығының биіктігі төбеттерде 75-86 см, ұрғашысында 68-78 см. 
Ұзақтық индексі 102-105 см. Шоқтығының биіктігі, жая биіктігіне 
төбеттерде тең немесе артығырақ, ал ұрғашыларында бірдей болады. 
Темпераменті байсалды, тыныш, бірақ аңды көрген кезде тез қозады. Басы – 
ұзын, қушиған, құрғақ, маңдайдан тұмсыққа өту әзер байқалады. Бас сүйек 
бөлігі енсіз, жұмыр, шүйде төмпейі анық байқалады. Құлағы кішкентай, 
ұшты, жоғары қойылған, артқа тартылған және мойынға тығыз жаншылған. 
Мойыны ұзын, құрғақ, етті, сәл жоғары тартылған. Кеудесі енсіз, кесіндісі 
жұмыр жақсы дамыған, арқасы кең, етті, мықты, етті сегізкөз доғасына 
қалыпты майыстырылған. Іші қатты тартылған, бұдан кеудеден өткен 
бағыты анық байқалады. Құйрығы семсер тәрізді, жіңішке, ұзын болып 
келеді. Аяқ-қолдары құрғақ, сүйекті, етті, табандары құрғақ енкіс, қысылған 
башпайлары сәл біріккен. Денесінде жүні ұзын, жеңіл, бұраланған, 
шиыршықтары ірі болуы мүмкін. Реңі ақ, қызыл, қара түсті, күңгірт, сұр -
қара жолақтарымен үйітілген. 

Ауған тазысы – бұдан 4000 жыл бұрын Ауғаныстанда пайда болған 
көне тұқым. ХІХ ғасыр аяғына дейін бұл иттерді елден алып шығу, өлім 
жазасына кесілінді. Қазіргі кезде ауғаныстан тазысының екі түрі кездеседі. 
Батыстан шығарылған таза сәндік және байырғы аңшылық ит. 

 
Ауған байырғы итінің бойы ортадан жоғары, төртпақ – жоғарғы алды ит. 
Өзіне тән өте әдемі жүн жабынымен ерекшеленеді: құлағында, мойынында, 
кеудесінде, бүйірінде, сауырында, артқы және алдыңғы аяқтарында ұзын, 
жіңішке жібектей жүн жабынымен қапталған. Құйрығы едәуір ұзын, төмен 
орналасқан, ұшы сақина тәрізді болып аяқталады. Жүннің түсі әртүрлі 
болады.  

 
Лайкалар.  
Аңшы иірқұйрық иттері Евразияның тайга аймақтарында бағалы 

аңдарды, қанатты құстарды, ірі тұяқтылар мен жыртқыштарды кәсіптік 
аулауға жаратылған. Иірқұйрық иттері аңшы иттердің есепсіз көп түрлері, 
бұлармен бұғы, қабан, марал және аюларды аулайды. Аңды тоқтатып, иттер 
олармен айқаса отырып аңшы келгенше ұстайды. Иірқұйрық иттерді қанды 
іздерге салып аңдарды іздеуге де қолданады. Бұл иттермен жабайы 
шошқаларды және жүзіп жүрген құстарды да аулайды.  

Үнді және жеткілікті дауысы бола тұра иірқұйрық иттер, дегенмен, 
құсқа үндемей тыныш ізіне түседі және сол кезде ғана тоқтатылған немесе 
ағашқа қуып тыққанда ғана аңшы келгенше үре бастайды. Аңшылықта бұл 
иттер үлкен аңғарымпаздық көрсетеді, құстардың қозғалысына бейімделіп 
және иісімен керекті байланысты ұстайды. Бұлар қайратты қозғалғыш, 
икемді және өте төзімді иттер. Бұл иттер жұндес, олардың өте тығыз 
жүндері суықтан және аптап ыстықтан сақтайды.  

Бірнеше рет аңшы лайкалар жөнінде жарияланым ХІХ ғасырдың 
үшінші жартысында болды, ал олардың көптеген байырғы түрлерін 



83
 
 

Шоқтығының биіктігі төбеттерде 75-86 см, ұрғашысында 68-78 см. 
Ұзақтық индексі 102-105 см. Шоқтығының биіктігі, жая биіктігіне 
төбеттерде тең немесе артығырақ, ал ұрғашыларында бірдей болады. 
Темпераменті байсалды, тыныш, бірақ аңды көрген кезде тез қозады. Басы – 
ұзын, қушиған, құрғақ, маңдайдан тұмсыққа өту әзер байқалады. Бас сүйек 
бөлігі енсіз, жұмыр, шүйде төмпейі анық байқалады. Құлағы кішкентай, 
ұшты, жоғары қойылған, артқа тартылған және мойынға тығыз жаншылған. 
Мойыны ұзын, құрғақ, етті, сәл жоғары тартылған. Кеудесі енсіз, кесіндісі 
жұмыр жақсы дамыған, арқасы кең, етті, мықты, етті сегізкөз доғасына 
қалыпты майыстырылған. Іші қатты тартылған, бұдан кеудеден өткен 
бағыты анық байқалады. Құйрығы семсер тәрізді, жіңішке, ұзын болып 
келеді. Аяқ-қолдары құрғақ, сүйекті, етті, табандары құрғақ енкіс, қысылған 
башпайлары сәл біріккен. Денесінде жүні ұзын, жеңіл, бұраланған, 
шиыршықтары ірі болуы мүмкін. Реңі ақ, қызыл, қара түсті, күңгірт, сұр -
қара жолақтарымен үйітілген. 

Ауған тазысы – бұдан 4000 жыл бұрын Ауғаныстанда пайда болған 
көне тұқым. ХІХ ғасыр аяғына дейін бұл иттерді елден алып шығу, өлім 
жазасына кесілінді. Қазіргі кезде ауғаныстан тазысының екі түрі кездеседі. 
Батыстан шығарылған таза сәндік және байырғы аңшылық ит. 

 
Ауған байырғы итінің бойы ортадан жоғары, төртпақ – жоғарғы алды ит. 
Өзіне тән өте әдемі жүн жабынымен ерекшеленеді: құлағында, мойынында, 
кеудесінде, бүйірінде, сауырында, артқы және алдыңғы аяқтарында ұзын, 
жіңішке жібектей жүн жабынымен қапталған. Құйрығы едәуір ұзын, төмен 
орналасқан, ұшы сақина тәрізді болып аяқталады. Жүннің түсі әртүрлі 
болады.  

 
Лайкалар.  
Аңшы иірқұйрық иттері Евразияның тайга аймақтарында бағалы 

аңдарды, қанатты құстарды, ірі тұяқтылар мен жыртқыштарды кәсіптік 
аулауға жаратылған. Иірқұйрық иттері аңшы иттердің есепсіз көп түрлері, 
бұлармен бұғы, қабан, марал және аюларды аулайды. Аңды тоқтатып, иттер 
олармен айқаса отырып аңшы келгенше ұстайды. Иірқұйрық иттерді қанды 
іздерге салып аңдарды іздеуге де қолданады. Бұл иттермен жабайы 
шошқаларды және жүзіп жүрген құстарды да аулайды.  

Үнді және жеткілікті дауысы бола тұра иірқұйрық иттер, дегенмен, 
құсқа үндемей тыныш ізіне түседі және сол кезде ғана тоқтатылған немесе 
ағашқа қуып тыққанда ғана аңшы келгенше үре бастайды. Аңшылықта бұл 
иттер үлкен аңғарымпаздық көрсетеді, құстардың қозғалысына бейімделіп 
және иісімен керекті байланысты ұстайды. Бұлар қайратты қозғалғыш, 
икемді және өте төзімді иттер. Бұл иттер жұндес, олардың өте тығыз 
жүндері суықтан және аптап ыстықтан сақтайды.  

Бірнеше рет аңшы лайкалар жөнінде жарияланым ХІХ ғасырдың 
үшінші жартысында болды, ал олардың көптеген байырғы түрлерін 

 
 

систематизациялау керектігін 1896 жылы Ширинский, Шахматов айтты 
және олардың тұрғылықты халық үшін маңызы зор екендігін көрсетіп, ең 
бірінші рет Ресейде лайкалар үшін питомник ашты. 

Солтүстік аймақтарын кең шаруашылыққа игеру үшін қадағалаусыз 
шеттен иттер әкеліне бастады. Жарты ғасыр бойы кейбір байырғы иттер із-
түссіз жоқ болып кетті. Бағалы кәсіптік тұқымдардың жоқ болып кету қауіпі 
төнді, сондықтан 1947 жылы өзіміздің отандық зауыттық тұқымдар шығару 
жұмысы басталды, ал 1959 жылы лайкалардың төрт тұқымының стандарты 
бекітілді, олар: корело-финдік, орыс европалық, батыс сібірлік және шығыс 
сібірлік тұқымдар. Барлық лайка тұқымдарына жалпы экстерьерлік 
ерекшеліктер тән – мықты құрғақ қосылыс, басы сына тәрізді, құлағы тұрып 
тұрған, үшкір ұштолған үшбұрыш тәрізді құлақ, қалыпты қиғаш кесігі бар, 
күңгірт көзді.  

 

 
6 - сурет. Карело-финдік лайка 
 
Карело-финдік лайка – фин құс лайкасының тармағы бұл тұқым 

олонецк және корель лайкаларын будандастырып, одан шыққан буданды әрі 
қарай фин құс лайкаларымен будандастыру арқылы шыққан тұқым. Бұл 
тұқым Ресей мен Прибалтиканың Европа бөлігінің солтүстік облыстарында 
тараған және пайда болған. Карело-финдік лайка аңшы лайкалар тобында ең 
кішкентайы. Төбеттерде шоқтығының биіктігі 42-50 см, ұрғашыларында 38-
46 см. Денесі төртпақ, ұзақтық көрсеткіші 100-102 см және 100-104 см.  

Басы құрғақ сына тәрізді, құрғақ үшкір тұмсық; оның ұзындығы бас 
сүйек бөлімі ұзындығынан едәуір қысқа маңдайдан тұмсыққа өту сазды, 
бірақ елеулі білінеді. Құлағы кішірек, шеті үшкір, жоғары және кең 
қойылған. Мойыны құрғақ, етті, кеудесі терең, бірақ кең емес, шынтаққа 
дейін түсіп тұрады. Арқасы тура және кең, іші тартылған. Құйрығы 
сақинаға оралған, аяқ-қолдары құрғақ, табандары жұмыр. Жүні қалың, 
қатты, жабысқан. Басында, құлағында, аяқ-қолдарының алдыңғы 
жақтарында қысқа, денесіне қарағанда шоқтығында және құйрығының 
төменгі жағында ұзынырақ. Реңі жирен. Мойынында, кеудесінде, 
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құрсағында, аяқтарында және құйрық ұшында ақ ең таңба және тұмсығында 
қара бет перде болуы мүмкін.  

Орыс-Европа лайка иті – бұл тұқым жергілікті лайкаларға кинологтар 
мен әуесқой ит өсірушілердің Батыс Сібір лайкаларының қанын құю 
арқылы пайда болды. Орыс-Европа лайкаларының экстерьерін және жұмыс 
қабілетін жақсартуда, оның зауыттық будандастырылуында питомник 
ВНИИОЗ – енбегі зор. Орыс-Европа лайкаларымен терісі бағалы аңдарды, 
жабайы шошқаларды, суда жүзіп жүрген құстарды, ірі тұяқтыларды және 
аюды аулайды.  

Орыс-Европа лайка иті – орташа бойлы, ірі – құрғақ қосылыс, 
байсалды, қозғалғыш мінез-құлықты ит. Шоқтығының биіктігі төбеттерде 
52-58 см, ұрғашыларында 48-54 см. Ұзақтық индексі 100-103; 100-105 см.  

Басы қалыпты сына тәрізді, басқа қарағанда шүйде бөлігі кең. Тұмсығы 
құрғақ, ұшты, бас сүйек бөлігінен қысқа. Маңдайдан тұмсыққа өту және 
шүйде төмені анық білінбейді. Құлағы кішкентай, жоғары қойылған, тұрып 
тұрады, қозғалғыш. Мойыны құрғақ, қысқа, кеудесі кең және терең, арқасы 
тура және кең. Іші тартылған, құйрығы сақинаға оралған немесе қол орақ 
сияқты арқасына немесе бөксесіне қыстырылған. Жүні қалың, дөрекі, жүн 
астындағы қысқа жүндері де қалың және жұмсақ. Реңі қара, қара ақпен, 
қара-ала, ақ қарамен араласқан. 

 

 
6.1- сурет. Орыс-Европа лайкасы 
 
Батыс Сібір лайка иті – аңшы иттер тұқымы ішінде саны өте көп, көп 

таралған. Оны кинологтар, әуесқой ит өсірушілер және аңшылыр ханти 
және манси тұқымдарын будандастыру арқылы шығарды. Батыс Сібір 
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құрсағында, аяқтарында және құйрық ұшында ақ ең таңба және тұмсығында 
қара бет перде болуы мүмкін.  

Орыс-Европа лайка иті – бұл тұқым жергілікті лайкаларға кинологтар 
мен әуесқой ит өсірушілердің Батыс Сібір лайкаларының қанын құю 
арқылы пайда болды. Орыс-Европа лайкаларының экстерьерін және жұмыс 
қабілетін жақсартуда, оның зауыттық будандастырылуында питомник 
ВНИИОЗ – енбегі зор. Орыс-Европа лайкаларымен терісі бағалы аңдарды, 
жабайы шошқаларды, суда жүзіп жүрген құстарды, ірі тұяқтыларды және 
аюды аулайды.  

Орыс-Европа лайка иті – орташа бойлы, ірі – құрғақ қосылыс, 
байсалды, қозғалғыш мінез-құлықты ит. Шоқтығының биіктігі төбеттерде 
52-58 см, ұрғашыларында 48-54 см. Ұзақтық индексі 100-103; 100-105 см.  

Басы қалыпты сына тәрізді, басқа қарағанда шүйде бөлігі кең. Тұмсығы 
құрғақ, ұшты, бас сүйек бөлігінен қысқа. Маңдайдан тұмсыққа өту және 
шүйде төмені анық білінбейді. Құлағы кішкентай, жоғары қойылған, тұрып 
тұрады, қозғалғыш. Мойыны құрғақ, қысқа, кеудесі кең және терең, арқасы 
тура және кең. Іші тартылған, құйрығы сақинаға оралған немесе қол орақ 
сияқты арқасына немесе бөксесіне қыстырылған. Жүні қалың, дөрекі, жүн 
астындағы қысқа жүндері де қалың және жұмсақ. Реңі қара, қара ақпен, 
қара-ала, ақ қарамен араласқан. 

 

 
6.1- сурет. Орыс-Европа лайкасы 
 
Батыс Сібір лайка иті – аңшы иттер тұқымы ішінде саны өте көп, көп 

таралған. Оны кинологтар, әуесқой ит өсірушілер және аңшылыр ханти 
және манси тұқымдарын будандастыру арқылы шығарды. Батыс Сібір 

 
 

лайкаларын нагізінен бағалы аңдарды аулауға қолданылады. Ірі 
тұяқтыларға және жыртқыштарға, сонымен қатар жабайы шошқалар мен су 
құстарына құмарлана түседі.  

 

 
6.2- сурет. Батыс Сібір лайкасы 
 
Батыс Сібір лайкасы орташа немесе ортадан жоғары бойлы, ірі құрғақ 

қосылыс, мінез құлқы байсалды, қозғалғыш. Шоқтығының биіктігі 
төбеттерде 52-62 см, ұрғашыларында 51-58 см. Ұзақтық индексі 103-107; 
104-108 см. Басы сына тәрізді, құрғақ, қалыпты кең бас сүйек бөлімі бар. 
Тұмсығының ұзындығы бас сүйек бөлімінің ұзындығына шамамен тең 
маңдайдан тұмсыққа өту сазды. Құлағы тұрған, тартылған үшбұрыш 
формасындай, жоғары қойылған. Көзі қара-қошқыл, кірпігі қиғаш кесікті, 
мойыны құрғақ, етті, оның ұзындығы бас ұзындығына тең. Кеудесі 
дамыған, терең, арқасы тура және кең. Кеудеден құрсаққа өту анық 
білінбейді, құйрық сақинаға оралған. Аяқ-қолдары мықты және құрғақ, 
дұрыс қойылған. Жүні жиі, қалың, дөрекі, басында тура және құлағында 
қысқа, жүн асты жүндері қалың және жұмсақ. Реңі аймақтық боз, боз-ала, 
ақ, үйітілген және жирен-ала түсті. 

Шығыс Сібір лайка иті – байырғы жақын эвенкилік, ламуттық, және 
амур лайкаларының қосылуынан пайда болды. Бұл иттердің басқа 
лайкалардан ерекшелігі, тұлғасы созылыңқы, бас сүйек бөлімі өта кең, басы 
добалдай, тұмсығы доға жүн жабыны өте жақсы дамыған. Бұл иттер төзімді, 
таулы Сібір тайгасының қолайсыз жағдайына жақсы бейімделген.  

Шығыс Сібір лайка иттерін бағалы аңдарды, ірі тұяқты аңдарды және 
жыртқыштарды аулауға, сонымен қатар мініс көлігі ретінде де пайдаланды. 
Шығыс Сібір лайка иті орта бойлы, күшті, қаңқасы қуатты күшті қосылыс, 
мінез-құлқы байсалды тыныш. Шоқтығының биіктігі төбеттерде - 55-64 см, 
ұрғашыларында - 51-60 см. Ұзақтық индексі 104-108 және 107-112 см. Бас 
сүйек бөлімі өте кең, басы құрғақ сына тәрізді. Тұмсығы сына тәрізді, 



86
 
 

маңдайдан тұмсыққа өту сазды. Құлағы тұрған, үшбұрыш формасындай, 
көзі кішкене, қаралтым – қиғаш кесікті кірпікпен, мойыны құрғақ, жұмыр 
жоғары қойылған. Шоқтығы жақсы дамыған, арқасы тура кең. 

 

 
6.3 - сурет. Шығыс Сібір лайкасы 
 
Құйрығы сақинаға оралған немесе жарты сақина түрінде арқаға 

қойылады, жүні дөрекі, тығыз, жүн асты түктері жұмсақ тығыз жиі, аяқтары 
мен құлағының түктері мойыны мен денесімен салыстырғанда қысқа, реңі 
әр-түрлі: біртекті, ала, ала-құла, дағы бар, көбіне ақ сұр, қара, жирен және 
құба түсті болып келеді. 

 
Қуғыншы аңшы иттер. 
Қуғыншы аңшы иттер Европа континентінен шыққан ежелгі ит түрлері, 

олар ертедегі ізге түсіп, қуғындайтын иттерден шыққан. Қуғыншы иттермен 
аңшылық Ресейда орта ғасырдан бастап белгілі, басында оларды құстарды 
торға қарай айдау үшін және патшаларман ақсүйектердің сүйікті сауық-
сайраны бүркітпен аңшылықта пайдаланды. 

Жергілікті тұқымдармен қатар Польшадан, Курляндиядан, 
Франциядан, Англиядан әкелінген тұқымдарда пайдаланылды. Өткен 
ғасырлардағы аңшылық туралы кітаптарды шола отырып, қуғыншы 
иттердің бірнеше тұқымдары бар екендігін көреміз олар: костромалық, 
польша, курлянд, брудастық және арлекин қуғыншылары, олардың көбі ХХ 
ғасырда жоқ болды. Ресейде шаруа құқығының алмасуы төбеттер мен 
аңшылықтың тез қысқаруына және қуғыншылармен қоса қарумен 
аңшылықтың кең таралуына әкеп соқты. Селекциялық табанды жұмыс 
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маңдайдан тұмсыққа өту сазды. Құлағы тұрған, үшбұрыш формасындай, 
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нәтижесінде тұқымдарына тән белгілері бар, көптеген орыс және англо-
орыс қуғыншы иттері көптеп пайда болды. Октябрь революциясынан кейін 
бұл иттермен аңшылық барлық жерге таралды, ол орыс аңшыларының 
сүйікті итіне айналды және оларға сұраныс кенеттен өсе бастады. Асырау 
жай – күйіне байланысты бұл аңшы тұқым көбіне ауылдық жерге қолайлы: 
суықты жақсы көтереді және бүкіл жыл бойы қорада немесе күрке үйшікте 
ұстауға болады. Қызықтырғыш және сарқылмайтын қуғыншы иттермен 
қарулы аңшылық орманда, орман далада және таулы-орман аймақтарында 
орыс ұлттық аңшылығының негізгі бір түрі болып саналды. 

Қазіргі кезде бұл иттердің бес тұқымы дамытылды: орыс, орыстың 
аласы, эстон, латвия және литва қуғыншы иттері.  

Орыс қуғыншы иті – ортадан жоғары бойлы, мықты қосылыс. 
Шоқтығының биіктігі төбеттерде -58-68 см, ұрғашыларында -55-65 см. 
Ұзақтық индексі 105-107 см шамасында. Шоқтығының биіктігі 1-2 см-ге 
жаясының биіктігінен жоғары. Қаңқасы кең дефиз енді, мықты, бұлшық еті 
құрғақ, дамыған. Басы құрғақ сына тәрізді, бас сүйек бөлімі ұзынша, үстінен 
жалпақ, маңдайдан тұмсыққа өту сазды, анық білінбейді. Тұмсық сына 
тәрізді, құлағы салбыраған, кішкене, басына тығыз іргелес орналаскан. 

 

 
7-сурет. Орыс-ала қуғыншы иті 
 
Мойыны етті, кеудесі кұрғақ, кең, шоқтығы дамыған, арқасы тік,етті. 
 Іші тартылған, құйрық тұбінде жуан, ал ұшына қарай жіңішкереді. 

Аяқ-қолдары құрғақ, сүйекті, етті, жүні басында, құлағында, аяқтарында 
қысқа, ал денесінің басқа бөліктерінде ұзындау, әсіресе бөксесінде.реңі 
тұрақты емес, қып-қызыл және үйітілген сұр түсті. 

Орыс-ала қуғыншы иті – орта бойлы мықты қосылыс. Шоқтығының 
биіктігі төбеттерде 58-68 см, ұрғашыларында 55-65 см. Ұзақтық индексі 
102-104; 103-105 см. Шоқтығы 1-2 см-ге жаясынан биік. Басы құрғақ 
ұзынша, көлемді, бірақ бас сүйек бөлімі енсіз. Маңдайдан тұмсыққа өтуде 
білінетін жұмсақ ойық бар. Құлағы салбыраған, басының жанына тығыз 
орналасқан. Көзі қара-қоңыр, мойыны етті, құрғақ, кеудесі кең, шоқтығы 
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дамыған анық көрінеді. Арқасы тік, кең, балдеме қысқа, кең, дөңес. Іші 
тартылған, кеуде бағытынан жоғарырақ, құйрығы қол орағы тәрізді, түбінде 
жуан, ұшына қарай келе-келе жіңішкереді.  

Аяқ-қолдары құрғақ сүйекті және етті, басында, құлағында және 
аяқтарында жүні қысқа, ол қалған дене бөліктерінді ұзындау, жүн асты түгі 
жақсы дамыған. Реңі көбіне қара-ала, қара, қара дақтың көмегі шексіз, 
самайының реңі боз-ала немесе қызыл-ала болып келеді. 

Эстон қуғыншы ит тұқымы. Бұл тұқым күрделі будандастыру арқылы 
жергілікті қуғыншыларды англия, швецария қуғыншыларымен 
будандастырып және фоксгаунд, орыс-фин қуғыншыларының қанын құю 
арқылы эстонияда шығарылды. Эстон қуғыншы орташа бойлы, мықты 
құрғақ қосылыс. Шоқтығының биіктігі төбеттерде - 45-52 см, 
ұрғашыларында - 42-49 см. Шоқтығының биіктігі 1-1,5 см-ге жаясынан 
жоғары. Ұзақтық индексі 108-111; 110-112 см-ге тең. Қаңқасы мықты, 
бұлшық еті жақсы дамыған.  

 

 
7.1 -сурет. Эстон қуғыншы ит тұқымы 
 
Басы құрғақ, маңдайдан тұмсыққа сазды түрде ауысыды. Құлағы 

салбыраған, ұзын, төмен қойылған, басына тығыз жанасады. Көзі қара-
қоңыр, мойыны етті, құрғақ. Кеудесі кең, арқасы жалпақ етті, аяқ-қолдары 
құрғақ, етті-сүйекті, қылшық жүндері қысқа, тегіс, қатты және 
жылтырайды. Құйрығы бүкіл ұзындығына біркелкі жиі орналасқан жүнмен 
жабылған. Реңі кара-ала, боз-ала қызыл-ала, сары-ала түсті. 

 
Латвия қуғыншы иті – бұл тұқым латвияда шығарылған. Курланд 

қуғыншы негізінде, ол поляк қуғыншы итке жақын келеді. Бұл қуғыншылар 
ішінде өте ұсақ тұқым, оның стандарты 1971 жылы бекітілді.  

Латвия қуғыншы иті ортадан төмен бойлы, мықты-құрғақ қосылыс, 
шоқтығының биіктігі төбеттерде - 43-48 см, ұрғашыларында - 40-46 см. 
Ұзақтық индексі 104-108; 106-110 см.  
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Латвия қуғыншы иті – бұл тұқым латвияда шығарылған. Курланд 

қуғыншы негізінде, ол поляк қуғыншы итке жақын келеді. Бұл қуғыншылар 
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Басы сына тәрізді, кұрғак, бас сүйегі қалыпты енді. Маңдайдан 
тұмсыққа өтуі сазды, тұмсығы оқтай түзу, құлағы ұзынша, формасы 
жұмырға жақын. Көзі қара-қоңыр домалақтау, мойыны қысқа, етті, кеудесі 
кең, ұзын, арқасы оқтай түзу, жалпақ, етті, іші тартылған, кұйрығы орақ 
тәрізді, аяқ-қолы кұрғак, етті-сүйекті, түзу- параллель, жүні жылтыр, қысқа, 
түзу және қатты. Реңі кара, кенет, шек қойылған нүктелері бар. 

 

 
7.2-сурет. Латвия қуғыншы иттері 

 
Литва қуғыншы иті. Бұл тұқымды литва аңшылары мен ит өсірушілер бұғы, 
қабан және басқада тұяқты аңдарды аулау үшін шығарған. Ежелгі курлянд 
қуғыншы тұқымы негізінде шығарылды. Литва қуғыншысы салыстырмалы 
кішкене ит, шоқтығының биіктігі 50-56 см, мықты қосылған, бұлшық етті 
мықты қаңқасы бар, реңі қара – үйітілген болып келеді. 

 
Құс аулайтын иттер 
Қарулы аңшылардың қанатты құстарға пайдаланылатын иттер өсіру 

ХІХ- ғасырдың басында басталды. Ит өсірушілер орыс аңшылығында ауыр 
жағдайға керексіз жай жүретін құс аулайтын жеңіл қозғалатын төзімді 
тұқымдарға ауыстырды. 

70-ші жылдардан бастап ХІХ ғасырдың аяғына дейін Ресейге құс 
аулайтын ит тұқымдары әкеліне бастады, олар тез іздестіруімен және 
табандылығымен ерекшеленеді. Ресейде құрлықтық құс аулайтын иттер 
сирек кездеседі, неміс құс аулайтын иттер тек жағалауда қолданылады. Ұлы 
Отан соғысы біткеннен кейін неміс курцхаарлары кенеттен өсіп, көптеген 
иттер есеп-қисабына талап қойылмай, құжатсыз Европа елдерінен әкелінді. 
Бұл жағдайда маман ит өсірушілер жалпы иттер жиынынан орыс аңшылығы 
жағдайына сай келетін ит тұқымдарын таңдады. 50-ші жылдардың 
ортасынан бастап таза тұқымды неміс курцхаарлары мен дратхаалары 
өсіріле бастады. 

Казіргі кезде жоғары экстерьерлі және далалық сапасымен құс 
аулайтын иттердің 6 тұқымы қалыптасты. 
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Пойнтер – қысқа жүнді құс аулайтын ит тұқымы. Систематикалық 
тұқымдық жұмысты пойнтермен А.А. Ланской 1870 жылы бастады, ол 
әкелген иттер негізінде қуатты тұқым сары-ала пойнтерлерді шығарды. 
Пойнтер – төртбақ денелі, мықты құрғақ ит. Шоқтығының биіктігі 
төбеттерде 57-65 см, ұрғашыларында 54-63 см, басы құрғақ, 
пропорциональды, төбесі жеткілікті жалпақ, маңдайдан тұмсыққа және 
шүйде төмпейіне өту айқан білінеді. 

 

 
8 - сурет. Пойнтер 
 
Көзі домалақ, тура ойылған, мойыны ұзын, етті, жоғары қойылған. 

Денесі жақсы дамыған, құйрығы тура серпімді, арқа бағытының жалғасы. 
Аяқ-қолдары құрғақ-етті, жүні қысқа, жылтыр, тығыз орналасқан, реңі 
біртүсті немесе қара-ала, кофе түсті, үйітілген, сары, қызыл түсті болып 
келеді. 

Англия сеттері – оны өсіру Петербургте 1880 жылы бастады. Мәскеуде 
англиялық сеттерді өсірумен С.П. Меч айналысты, Ленинградта бұл 
тұқымға басшылық еткен Ч.Дарк, А.П. Иванов және Ч. Мод Ф.Д.Ауцена 
болды.  

 

 
8.1 -сурет. Англия сеттері 
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Пойнтер – қысқа жүнді құс аулайтын ит тұқымы. Систематикалық 
тұқымдық жұмысты пойнтермен А.А. Ланской 1870 жылы бастады, ол 
әкелген иттер негізінде қуатты тұқым сары-ала пойнтерлерді шығарды. 
Пойнтер – төртбақ денелі, мықты құрғақ ит. Шоқтығының биіктігі 
төбеттерде 57-65 см, ұрғашыларында 54-63 см, басы құрғақ, 
пропорциональды, төбесі жеткілікті жалпақ, маңдайдан тұмсыққа және 
шүйде төмпейіне өту айқан білінеді. 

 

 
8 - сурет. Пойнтер 
 
Көзі домалақ, тура ойылған, мойыны ұзын, етті, жоғары қойылған. 

Денесі жақсы дамыған, құйрығы тура серпімді, арқа бағытының жалғасы. 
Аяқ-қолдары құрғақ-етті, жүні қысқа, жылтыр, тығыз орналасқан, реңі 
біртүсті немесе қара-ала, кофе түсті, үйітілген, сары, қызыл түсті болып 
келеді. 

Англия сеттері – оны өсіру Петербургте 1880 жылы бастады. Мәскеуде 
англиялық сеттерді өсірумен С.П. Меч айналысты, Ленинградта бұл 
тұқымға басшылық еткен Ч.Дарк, А.П. Иванов және Ч. Мод Ф.Д.Ауцена 
болды.  

 

 
8.1 -сурет. Англия сеттері 

 
 

Англиялық сеттерлердің дербес бағыттары Поволжье және солтүстік 
Кавказда жүргізілді. 

 
Ирланд сеттері – аңшылық ит тұқымына жатады, Ирландиялық Сетер - 

Ресейде 1880 жылы пайда болған аңшы иттердің тұқымы. Ирланд сеттерінің 
қалыптасуына үлкен қызмет атқарғандар Ч. Гленкар, А.Я. Пегова, оның 
баласы Рыжик, К.В Мошонина және т.б. болды. Бұл иттер ирланд сеттерінің 
түстерін құрайды, қайсы далалық қасиеттерімен және өте жақсы 
экстерьерімен басқа құс аулайтын ит тұқымдарынан қалыспайды. 

  

 
8.2 -сурет. Ирланд сеттері 
 
Ирланд сеттері құрғақ сирақты, алды жоғары ит тұқымы. Шоқтығының 

биіктігі төбет иттерде - 57-66 см., ұрғашы иттерде - 54-63 см, тұрысы нық, 
анық, басы ұзын және құрғақ, қалыпты тереңдікпен бір-біріне тығыз 
орналасқан, маңдайдан тұмсыққа өту сазды. Көзі сопақша пішінді, аздап 
қылилау, түсі қара-қоңыр. Тұлғасы жақсы дамыған, терең, төмен түскен, 
енсіз кеуделі. Құйрығы сауыр сызығынан жалғасады, аса жоғары 
орналаспаған. Реңі кұрең түсті, қайсыбір уақытта маңдайында, кеудесінде 
және аяқтарында дақтары бар, жүн жабыны жібектей болады.  

Шотланд сеттері (гордон) - Ресейде ХІХ ғасырдың 80-ші жылдардың 
аяғында пайда болған иттер тұқымы. Шотланд сеттерін өсіру Мәскеуде 
топталды, ХХ ғасырдың 20-шы жылдары бұл тұқым ауыр жағдайда болды. 
Бұл тұқымды қалпына келтіру үшін түп-тегі гордондардан шыққан иттер 
пайдаланылды, 60-шы жылдары бұл ит тұқымына Норвегиядан, 
Чехословакиядан әкелінген иттердің қаны құйылды. Осы кезде шотланд 
сеттерінің тұқымдық ұялары Украинада, Грузияда, Новосибирскіде 
құрылды. Бұл тұқым дағдарысты жеңіп шығып, басқа құс аулайтын ит 
тұқымдарының деңгейіне көтерілді.  

Шотланд сеттері – сирақты әлді қосылыс, шомбал, бірақ дөрекі емес, 
қаңқа оларда жақсы дамыған бұлшық етті, шоқтығының биіктігі төбет 
иттерде 63-69 см, ұрғашы иттерде 59-65 см. Іздеу кезінде жүріс тұрысы 
едәуір жылдам, бірақ біршама ауыр шоқырақ. Басы шомбал, құрғақ, 
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маңдайдан тұмсыққа өту және шүйде қыры анық байқалады. Көздері үлкен 
және қара, мойыны қуатты, етті жоғары қойылған. Тері жабыны жарқыраған 
қара түсті, жиі және тіке жүннен анық көрінетін сарғылт-қызыл 
үйітулерімен болады. 

 

 
8.3 -сурет. Шотланд сеттері (гордон) 
 
Неміс қысқа жүнді құс аулайтын иті (қурцхаар) –бұл иттер тұқымы 

Ресейде ХХ ғасыр басында пайда болды, 40-жылдары ит өсірушілер Европа 
елдерінен әкелінген иттерді тұқымдық және аңшылық қасиеттеріне қарап 
сұрыптаумен айналысты, 70-жылдардың басы ит тұқымдарының өркендеу 
дәуірі болды, сонда куцхаарлар негізгі көрсеткіштері және далалық жұмыс 
стилінде аралдық құс аулайтын ит тұқымдастарына жол бермеді. 

 

 
8.4- сурет. Неміс қысқа жүнді құс аулайтын иті (Курцхаар) 
Неміс қысқа жүнді құс аулайтын иті мықты құрғақ қосылыс, алды 

жоғары, пропорциональды қосылған, энергиясы мол ит тұқымы. Мінез- 
құлқы байсалды, қозғалғыш. Шоқтығының биіктігі төбет иттерде - 62-66 
см., ұрғашы иттерде - 58-64 см. Басы ауыр емес, құрғақ, тұмсығы ұзын, 
қыры бар. Құлақтары салбыраған, доғал дөңгеленіп аздап жоғары қойылған. 
Көзі қара-қоңыр немесе қоңыр, мойыны етті, қаңқасы мықты, бірақ дөрекі 
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маңдайдан тұмсыққа өту және шүйде қыры анық байқалады. Көздері үлкен 
және қара, мойыны қуатты, етті жоғары қойылған. Тері жабыны жарқыраған 
қара түсті, жиі және тіке жүннен анық көрінетін сарғылт-қызыл 
үйітулерімен болады. 

 

 
8.3 -сурет. Шотланд сеттері (гордон) 
 
Неміс қысқа жүнді құс аулайтын иті (қурцхаар) –бұл иттер тұқымы 

Ресейде ХХ ғасыр басында пайда болды, 40-жылдары ит өсірушілер Европа 
елдерінен әкелінген иттерді тұқымдық және аңшылық қасиеттеріне қарап 
сұрыптаумен айналысты, 70-жылдардың басы ит тұқымдарының өркендеу 
дәуірі болды, сонда куцхаарлар негізгі көрсеткіштері және далалық жұмыс 
стилінде аралдық құс аулайтын ит тұқымдастарына жол бермеді. 

 

 
8.4- сурет. Неміс қысқа жүнді құс аулайтын иті (Курцхаар) 
Неміс қысқа жүнді құс аулайтын иті мықты құрғақ қосылыс, алды 

жоғары, пропорциональды қосылған, энергиясы мол ит тұқымы. Мінез- 
құлқы байсалды, қозғалғыш. Шоқтығының биіктігі төбет иттерде - 62-66 
см., ұрғашы иттерде - 58-64 см. Басы ауыр емес, құрғақ, тұмсығы ұзын, 
қыры бар. Құлақтары салбыраған, доғал дөңгеленіп аздап жоғары қойылған. 
Көзі қара-қоңыр немесе қоңыр, мойыны етті, қаңқасы мықты, бірақ дөрекі 

 
 

емес. Шоқтығы жақсы байқалады, кең және етті арқа, белі етті кең, жүні 
қысқа, қалың, тіке және қатты, реңі кофе түсті, кофе түсті теңбіл дақтары 
бар. Аңшылық қасиеттерге ие, құстармен аңдарға салынады. 

Неміс қатты жүнді құс аулайтын иті – (дратхаар) бұл тұқым 
германиядан ХІХ ғасырдың аяғында шығарылған, 50 жылдардың ортасынан 
бастап тұқымды асылдандыра бастады, тұқымның негізін салушылар 
Германиядан әкелушілер және басқада үздік өндірушілер, неміс қатты 
жүнді құс аулайтын иті – ірі, энергиясы мол, алды аздап биіктеу, мықты - 
құрғақ қосылыс. Шоқтығының биіктігі төбет иттерде - 60-68 см., ұрғашы 
иттерде - 56-64 см. Құстармен аңдарға салынады, бірақ ерекше сәтті – су 
құстарына салған.  

 

 
8.5- сурет. Неміс қатты жүнді құс аулайтын иті (Дратхаар)  
 
Басы құрғақ, үзынша қылыш формасындай, маңдайдан тұмсыққа өту 

және шүйде төмпейі анық білінбейді. Құлақтары жоғары қараған, басына 
тығыз жанасып, төменгі жағы тарылған. Көзі жұмыр, аздап қиғаш қойылған, 
түсі күңгірт каштаннан ашық янтарь түсіне дейін болып келеді. Мойыны 
етті, аздап дөңес, қаңқа қуатты, дөрекі емес, бұлшық еті жақсы дамыған, 
кеудесі қалыпты кең, арқасы кең, бекем, жүні қатты, тік немесе аздап 
бұйралау, өзіндік реңі: кофе түсті, кофе түсті теңбіл дақпен, қоңыр, сирек 
күміс түсті сұр болып келеді.  

 
Спаниельдер (иісшіл иттер) 
Спаниельдер қуғыншы (гончи) ит пен құс аулайтын (легавыйлар) ит 

арасынан аралық орын алады. Қуғыншы иттерді іздеуге және аңдарды 
жайылымда орманнан іздеуге, ал иісшіл аңшы иттерде іздеуге және өрден 
жабайы қанатты құстарды бұталардан, биік өскен шөп араларынан, өсім 
батпақтарынан іздеуге пайдаланады. Құс аулайтын иттердің ерекшелігі 
нәзік иіс сезгіштігі басым. Иісшіл аңшы иттер тобын екі топ тармағына 
бөледі. Біріншіге спаниель тұқымдары мен неміс бөденеге салатын иттер, 
екіншіге барлық ретивер тұқымдары жатады. Спаниельдер – англияда 
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ежелгі испан ұзын жүнді құс аулайтын иттердің негізінде пайда болған, 
жабайы қанатты құстарды көтеретін тұқым тобы. Ирландия мен АҚШ-та 
спаниельдердің су тұқымдары құрылды, бұл тұқымдар барлығы да 
тіркеуішсіз жұмыс істейді. Қанатты құсты іздеп, олар қажырлы іздеуден 
тартуға ауысады, одан кішкене тоқтап, іскерлікпен үріп құсқа атылады, бұл 
табылған құстың лажсыз су бетіне көтеріліп, атылған аңшы оғы тиюіне 
әкеліп соқтырады. Кішкене бойлы спаниельдер ерекше құстарды іздейді, 
қамыс өскіндері мен бұталар арасына оңай өтеді. Олар судан да 
қызығушылықпен аулайды, ал кейбіреулері жүзеді.  

Әкелінген спаниельдердің негізінен коккерлер, сусектер, фильдер және 
спингерлер қандарын араластыру нәтижесінеде жаңа өнімдер алынды. Олар 
орыс аңшылығының сұранысын толығынан қанағаттандыратын және жаңа 
тұқым орыс спаниельдерін зауыттық өсірудің алғашқы бастамасын салды, 
бұл тұқым 1951 жылы бірінші ұлттық стандартқа бекітілді.  

 

 
9 -сурет. Орыс спаниелі 
 
Орыс спаниелі – кішкене мықты қосылыс және байсалды қозғалғыш 

тип, қарулы аңшылыққа арналған ит. Шоқтығының биіктігі төбет иттерде 
38-44 см., ұрғашы иттерде 36-42 см. Тартылу индексі 110-115 см. немесе 
115-120 см. Басы құрғақ қалыпты ұзын, тұмсығы ұзын және жалпақ, құлағы 
салпаң, ұзын, жалпақ және ауыр, басына тығыз жанасқан, көзі жұмыр, бір 
қалыпты үлкен, мойыны бір қалыпты ұзын, етті, іші қалыпты тартылған, 
құйрығы тік, аяқтары мықты, қысқа, табандары жұмыр. Жүн жабыны ұзын, 
тығыз, тік, жұмсақ және жылтырайды.  

 Реңі бір түсті – қара, қоңыр, жирен және алтындай сары түсті, екі түсті 
және үш түсті алуан реңді.  

Коккер спаниелі – сыртқы түрі әдемі және өте жақсы далалық сапасы 
бар англияның ит тұқымы. Бұл Батыс елдерінде өте көп таралған ит 
тұқымы. 

Коккер спаниель – бойы кішкене, мықты қосылыс. Шоқтығының 
биіктігі төбет иттерде - 39-41 см., ұрғашы иттерде - 38-40 см. Бас сүйегі өте 
жақсы дамыған, тұмсығы тік бұрыш формасында, көзі қоңыр немесе қара-
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қоңыр, құлағы пұшпақ тәрізді төмен қойылған. Тұлғасы пропорциональды, 
құйрығы төмен қойылған. Аяқтарының қаңқасы мықты, етті, табаны мықты 
– «мысық табан». Жүні ұзын, тік,  жұмсақ. Реңі бір түсті – жирен, алтындай, 
қара, екі түсті, үш түсті – алуан реңдері болады. 

Неміс бөдене иті – ежелгі неміс «штейбир - ищейкасы» деп шыққан. 
Бұл ит Германияда жабайы қанатты құстарға және ұсақ аңдарға (қоянға, 
түлкіге), бірақ негізінен жабайы және суда жүзетін құстарға салынады. 
Неміс бөдене иттер кішкентай, онша биік емес, қаңқасы мықты және жақсы 
дамыған бұлшық еті бар, денесі пропорциональді.  

Шоқтығының биіктігі төбет иттерде - 64-50 см., ұрғашы иттерде - 40-45 
см. Басы құрғақ, тұмсығы аздап сүйірлеу, тұмсығының ұзындығы шамамен 
бас сүйегінің ұзындығына тең. Көзі жұмыр, қиғаш кесікті, түсі қара-қоңыр, 
құлақтары жоғары қойылған, мойыны бұлшық етті, мықты. Шоқтығы биік 
және ұзын, арқасы және белі етті, қысқа, кеудесі ұзын және терең, іші бір 
қалыпты тартылған. Аяқтары мықты бұлшық етті, құйрығы жоғары 
қойылған. Жүні ұзын, жиі, бұйра, тығыз орналасқан. Реңі қара-қоңыр 
немесе қоңыр түсті.  

Ретриверлер – ізге түсетін иттер тобы, олар аңшы оғы тиіп өлген 
немесе жараланған жабайы қанатты құстарды іздеп, алып шығады. 
Ретриверлерді аңшылыққа арал құс аулайтын иттерімен қоса пайдаланады, 
бірақ олар өздері спаниелдер сияқты жеке бағансыз табылған жабайы құсты 
жоғары көтере алады. Ретриверлер – бұлар күшті иттер, мықты қосылыс, 
байсалды қозғалғыш тип, сүңгуірге ұқсас, бірақ бойы кішкене және жеңіл 
денелі. Қазіргі кезде бес тұқымы белгілі, үшеуі солардың ішінде өте кең 
таралған, олар лабрадорлық, чезапиктік ретриверлер.  

Інге түсетін иттер 
Інге түсетін (норный) иттерге көптеген кішкене бойлы терьерлер мен 

таксалардың тұқымдары жатады. Барлық інге түсетін иттер олжа тапқаш, 
егеуқұйрық, ақ тышқан, сасық күзендерді өте жақсы қырады, бірақ олардың 
басты тағайымдалуы – аңшылық аңдар борсықты, түлкіні, жанат тәрізді 
иттерді іннен ұстау. Кішкене бойлы бола тұра, бұлар күшті және аңдарға 
ашулы иттер, індерге оңай кіреді және ондағы жасырылған аңдарды қуып 
аңшының атысына тап келтіреді немесе іннің түйығына әкеп тіреп, аңшы 
қызып алғанша ұстайды. Көбінесе бұл иттер аңдарды өздері-ақ меңгеріп , 
оларды тұншықтырып далаға алып шығады.  

Терьерлер – бұл ит топтарының, аттарын латын сөзі terra –жер. 
Терьерлердің отаны – Британ аралдары, онда олар бірнеше жүз жыл бойы 
өрбітілген. Бұл иттер өткірлігімен, қозғалғыштығымен, ең басты аңдарға 
өштілігімен ерекшеленеді. Ең көп әйгілі қатты жүнді және тегіс жүнді 
фокстерьерлер, сонымен қатар аңшылардың көңілін вельштерьлер мен 
неміс ягдтерьерлері аударады.  

Фокстерьерлер - өте көп таралған інге түсетін иттері. Оның екі түрі бар, 
яғни қысқа және қатты жүнді түрі белгілі, оларды бір-бірімен будандастыру 
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дене бітімінің, жүн жабынының түсі, конституциясының ұқсас және де 
мінез – құлқы, жұмыс сапасы оларда мүлтіксіз бірдей болып келеді.. 

Қатты жүнді фостерьерлер – кішкене шаршы пішіндегі ит, қаңқасы 
жақсы дамыған және күшті, бұлшық етті, мықты құрғақ денелі.  

 

 
10.сурет. Қатты жүнді фокстерьер 
 
Шоқтығының биіктігі төбет иттерде - 35-40 см., ұрғашы иттерде - 33-38 

см. Басы құрғақ, ұзын, сина тәрізді, тұмсығы сүйір, маңдайы жалпақ, кең 
емес. Құлағы кішкене, үшбұрышты, тығыз іргелес орналасқан, көзі кішкене, 
түсі күңгірт, мойыны құрғақ, бұлшық етті, кеудесі мықты, кең, арқасы да 
мықты, қысқа, аяқтары бекем, оқтай түзу, параллельді, жүні жиі, қатты, 
ұзын, реңі екі түсті немесе үш түсті ақ қарамен, жирең және сұр дақтары 
бар, денесін тегіс жүн жауып тұратын фостерьерлердің жүні қысқа, тік, 
қатты, тығыз орналасқан. Басы қысқа тығыз орналасқан жүнмен жабылған. 
Жүн жабының реңі қатты жүнді фостерьлермен бірдей.  

Ягдтерьер – неміс аңшы терьерлерінің тұқымы, Германияда ХХ-
ғасырдың 20-шы жылдарында фостерьерлерді, лейклендтерьермен және 
басқа күңгірт түсті терерьлермен будандастыру арқылы шығарылды. Жүн 
жабынына қарай тегіс және қатты жүнді ягдтерьерлерге бөледі, оларды жиі 
бір-бірімен будандастырады.  

 

 
10.1-сурет Ягдтерьер 
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10.1-сурет Ягдтерьер 

 
 

Ягдтерьер – кішкене, аздап созылыңқы пішіндегі, мықты және төзімді, 
тез қозғалғыш темпераментті ит. Шоқтығының биіктігі төбет иттерде - 36-
40 см., ұрғашы иттерде – 34-38 см. Реңі қара, қара-сұр немесе күңгірт-
қоңыр, қоңырлау тотты-сары ен таңбамен, көбінесе таңба езуінде, 
тұмсығында, кеудесінде және аяқтарында болады. 

 
Вельштерьер – ескі Англия ит тұқымдарының бірі. Олар жөнінде 

алғашқы мәлімет ХVІ ғасырда мәлім болды, онда олар ескі англиялық қара-
үгітулер мен терьерлер деп аталады. Бұлар кішкене иттер шаршы пішінді, 
шоқтығының биіктігі төбет иттерде - 36-40 см, ұрғашы иттерде - 35-39 см. 
Басы ұзын, құрғақ, маңдайдан тұмсыққа өту білінбейді. Құлақтары жоғары 
қойылған, салпаң, көзі кішкене, күңгірт, жоғары қойылған, кеудесі доғал, 
аяқтары мықты, сүйекті. Жүні қатты, тығыз, реңі жирен қара түсті.  

Таксалар – ежелден белгілі інге түсетін иттерінің түрлері. Қазіргі заман 
кинологтары таксаларды гончи иттерінен шыққан деп есептейді, олардың 
өтпелі формасы таксаларға ұқсас бракки, таксалардың аңдарды дауыс сап 
қуу қабілеті бұған байғақ болды.  

 

 
10.2-сурет Тегіс жүнді такса иті  
 
Таксалар басқа інге түсетін иттерге қарағанда аса жетістікпен іннен 
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10.3-сурет Қатты жүнді такса иті  
 

 
10.4-сурет Ұзын жүнді такса иті  
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Иттер қанша топқа бөлінеді? 
2. Тазылардың отаны және шығу тегі? 
3. Тазы иттердің топтарын атаңыз? 
4. Тазы иттердің ерекшелігін атаңыз? 
5. Қуғыншы аңшы иттердің ерекшелігін атаңыз? 
6. Қуғыншы иттердің шығу-тегі? 
7. Құс аулайтын иттері қандай түрге бөлінеді? 
8. Құс аулайтын итінің ерекшелігі? 
9. Іздеуші иттері қандай топтарға бөлінеді? 
10. Іздеуші иттері аң аулауда қандай рөл атқарады? 
11. Қандай тұқым спаниель иттінің арғы тегі болып саналады? 
12. Қандай ит тұқымдары аңшы иттерге жатқызылады? 
13. Іңге кірерде такса иті қалай жұмыс істейді. 
14. Фокстерьер иті қалай інге кіріп аң ұстайды? 
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15. Такса ит тұқымы жүн жабанына байланысты қандай типтерге 
бөлінеді? 

 
2.2 Аңшылық ит тұкымдарын ұстау, күтіп-бағу және азықтандыру. 

Иттерді ізге бағыттау 
 
Буаздылық және күшіктеуі. Дені сау және өмір сүруге қабілетті ұрпақ 

алу белгілі білімді керек етеді. Олар: көбінің биологиялық негізін білу және 
иттердің эмбриональді дамуын, күшіктеу кезеңінің ерекшеліктерін білу 
және күшіктерді ұрғашы ит бауырында өсіру. Саятшы иттердің зауыттық 
тұқымдарын шығару, негізгі зоотехникалық ережелерді сақтағанда ғана 
мүмкін, олардың ережелердің ішінде негізгісі тұрақты генетикалық 
мүмкіндікпен асылтұқымды өндіруші сұрыптау және олардың ішінен 
генетикалық тұрақтанған жүптар шығару. 

 Күшіктер немесе буаздық иттерде орташа 62-63 күн, уақытынан 
ауытқу 2-4 күннен аспайды. Саятшы иттерде ұрғашы ит 2-9 күшікке дейін 
табады, көбіне 4-7 жас аралығында өнімді. Төбет пен лайкалар аз өнімді, 
олардан көбінесе 2-5 күшік, ал лайкалар мен қуғыншы иттер 5-9 күшік, 
кейде 12-17 күшікке дейін таба алады.  

Күшіктеудің көрінетін белгілері шағылысқанына 35 күн өткеннен кейін 
ғана біліне бастайды. Буаздылық кезеңінің өтуі ұрғашы иттің организімі 
мен туылатын күшіктердін жағдайына әсер етеді. Иттің ағзасында зат 
алмасу процесі күшейіп, ақуыз, кальций, фосфор, минералды заттар мен 
витаминдерге мұқтаждықтары арта түседі. Жануартектес ақуыздар толық 
және жеңіл қорытылады. Дамып келе жатқан ұрыктың сүйек ұлпалары даму 
үшін минералды тұздардан, фосфор қышқылы, кальций және қанның түзілуі 
үшін темір тұздары қажет. 

Күшіктейтін ұрғашы иттің негізгі қоректену рационын ет, балық, сүт, 
ірімшік, көкөніс құрайды. Тамақты сұйық ботқа түрінде немесе қою көже 
түрінде даярлайды. 

Буаздықтың бірінші жартысында ұрғашы итті тәулігіне 3 рет, ал екінші 
жартысында 4 рет аз мөлшерде азықтандырады. Күшіктеудің екінші 
кезеңінде ұрық қарқынды дами бастайды. Жаңа туылған күшіктер ұзын 
денелі, қысқа аяқты болады.  

Күшіктеуге 10-12 күн қалғанда ұрғашы иттердің сүт бездері ісініп, 
күшіктеуге 2-3 күн қалғанда уыз бөліне бастайды. 

Күшіктеуге бір тәулік қалғанда дене қызуы 1,5-2°С төмендеп, күшіктеу 
басталған кезде дене қызуы жоғарылайды. 

Күшіктеудің қалыпты ұзақтығы 5-6 сағат, кейбір уақытта 8-10 сағат. 
Сонымен қатар, әрбір күшіктеудің аралығындағы үзіліс 12 сағатты құрап, 
күшіктеудің ұзақтығы бір тәулікке созылуы мүмкін.  

Күшіктеген ұрғашы ит шуын жеп, уланып қалмау үшін қадағалап 
отыру қажет. Күшіктеп болған соң ұрғашы итті жуып, денесін кұрғатып, 
арнайы дайындалған орынға орналастырады. Күшіктеген иттің орыны 
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төмен, тегістелген ағаш жәшік, өлшемі 1500 х 1000 мм және 1500 х 1200 мм 
болуы мүмкін, одан күшік тұратын орын қоршалады, өлшемі 500 х 500 мм. 

Күшіктеу уақытында және одан ұрғашы ит қатты шөлдейді, сондықтан 
әр кезде жанында таза сумен ыдыс тұруы керек. Бірінші қоректендіру 
күшіктеген итті бір тәуліктен кейін болады, бірақ күшіктегеннен кейін 16-18 
сағ ерте емес. Қалыпты қоректенгенге дейін күшіктеген иттің қарын-ішек 
жолы барлық желіннен шуды қорыту керек, оларда майларды еритін 
токсиндер бар. 

Күшіктер туылған соң иттің иесі кинологиялық орталыққа хабар береді. 
3-4 апталық күшіктерге акт жасалып, әрбір күшікке аңшылық ит 
тұқымының куәлігі беріледі. 

 
Өсіру және күшіктерді таңдау. Ұрғашы иттің бауырында қалдыратын 

күшіктердің тиімді саны 6-7, ал жастарында бірінші рет күшіктегендерінде 
4-5 артық емес. Күшіктердің көп санын ит өздігінен сапалы қоректендіре 
алмайды. Бауырына қалдырылатын күшік саны, оның сүттілігімен 
анықталады. Күшіктерді іріктеу күшіктегеннен кейін басталады. Ақаулы 
күшіктерге стандартқа сай келмейтін реңімен немесе жүн жабын түрімен, 
ұсақ және әлсіз күшіктер жатады. Анасының бауырында мына күшіктерді 
қалдырады, тұқымдық және далалық сапасы жөнінен ата-анасына ұқсас, сол 
ізді жалғастырғысы келсе, мықты аяқтары және дамыған табандарымен 
(гончилерде, легавыйлерде – ұзын және жалпақ құлақтарымен) активті 
мінез құлықпен және жақсы тәбеті болуы керек.  

Егер ұрғашы ит сақтауға қажет күшіктердің бәрін қоректендіре алмаса, 
оларды басқа ұрғашы иттің бауырында өсіреді бірақ өмірінің алғы екі 
тәулігінде анасының бауырында болып және өзіне керекті мөлшерде уызды 
ему керек. Одан кейін күшіктерді 1,5-2 сағ қоректендіретін ұрғашы иттің 
күшіктерімен бірге орналастырады, олар ұяның бірдей иісіне үйрену керек, 
содан оларды ұрғашы итке емізуге салады.  

Керек кезде саңғырықты 4-тен 2 партияға бөледі, тақа болмаған кезде 
бестен, олардың бір партиясын ұрғашы ит бауырында, ал келесісін 
қапталған жылы жәшікте немесе корзинада ұстайды, оларды бір-бірімен 2-3 
сағ-тан ауыстырып отырады. Шөптесін азықтармен қоректенетін жануарлар 
сүтіне қарағанда иттің сүтінің құрамында белоктар мен майлардың мөлшері 
жоғары екендігін байкауға болады. 

 
4- кесте. Үй жануарларының сүтінің кұрамы 

Жануарлар Сүттің құрамы % Барлығы 
құрғақ 
зат % 

Су  Белок  Май  Қант  Минералды  
тұз 

 

Ұрғашы ит  77,0 9,7 9,2 3,1 0,91 23,0 
Бие 90,0 2,0 1,2 5,7 0,40 9,3 
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Сиыр 87,2 3,4 3,6 4,9 0,72 12,7 
Ешкі 86,8 3,7 4,1 4,4 0,85 13,1 
Қой 83,8 3,2 6,2 4,1 0,93 14,4 

 
Күшіктер саңырау, соқыр және тіссіз болып туылады, 10-14 күнде олар 

ести бастайды, көзі ашыла бастайды, ал үш аптада сүт тістері шыға 
бастайды: бірінші сойдақ тіс, бір айлығында күрек тіс, ал екі айлығында 
жалған азу тістері шығады. Күшіктегеннен кейін бірінші күндері ұрғашы ит 
күшіктердің іштерін уқалап балалық саңқысының (шығуына) мүмкіндік 
береді. Емізу кезінде ұрғашы итті күшті тамақтандырады. Бұл кезеңде оған 
жас, майлы емес шикі ет беру өте маңызды, ал сүті көп болу үшін сиыр 
сүтін береді (тәулігіне 2-3 л).  

Күшіктерді ұрғашы иттен 40-45 –ші күні айырады. 30 күннен кем жаста 
айыруға болмайды, себебі күшік әлі әлсіз және енесінің көмегін керек етеді. 
Анасынан ажыратылған күшік, ұқыпты, мұқият күтуді керек етеді, бұл жеке 
өсіруде өте маңызды. 

Күшіктерді өсіруіне, дамуына және мықты болу үшін күн қызуы, 
ауаның құрамы және басқа да факторлар үлкен әсерін тигізеді. Күшіктер кез 
келген ауа-райын, таза ауада көбірек қозғалып, қатарларымен бірге болуы 
керек. Ойынмен қоса тез жүгіру, күресу, секіру басқа да қозғалыс, зат 
алмасуға жағдай жасайды, өкпенің дамуына болысады, бұлшық еттің және 
қаңқаның бекуіне көмектеседі.  

Кез-келген саңғырықта бірдей екі күшік болмайды, бірақ іріктеудің 
дұрыс шарты – олардың денсаулығы және әл-қуатының білінуі. Өсірілген 
саятшылық иттің жұмыс құндылығы негізінен ұстау жағдайына, 
азықтандыруға және үйретуге байланысты. 

Күшіктеуді іріктеу кезінде қалай жақсы бағалау рефлексі дамығанына 
көңіл беру керек. Бірінші күшікті үйге әкелгеннен кейін оның ішек 
құрттарын тазалау қажет. Еске сақтау керек, иттердің ең көп таралған 
жұқпалы ауыруы – оба, жүйкелік, ішектік, өкпелік, терілік формада білінеді. 
Негізінен күшіктер 3-тен 10-12 айларда ауырғыш келеді, бірақ вирус үлкен 
иттерге де жұғуы мүмкін. 

Ересек саятшы итті міндетті түрде құндылығын анықтау үшін 3-4 күн 
далалық жағдайда тексереді. Аңшылық ит жасы 4-5 жас, тұқымды, 
шақырғанда келетін тіл алғыш, іздегенде жылдам және табанды, тік 
тұрысты, дербес шеберлік көрсету дамыған аңшылық инстинкісі бар, табыс 
келтіргіш және төзімді болу керек. 

Нормалап азықтандыру. Аңшылық иттердің қалыпты өмір сүруі үшін 
ақуыздар, майлар, көмірсулар, минералды тұздар және витаминдер қажет. 
Ақуыздардың көзі – ет және балық тағамдары. Сүт тағамдары да аса 
маңызды, мал майлары қолдынылады, балық майы және маргарин. 
Минералды тұздар ағзада сүйек және бұлшық ет ұлпаларын түзуге және ас 
қорытуға керек, витамин көкөністе және жемістерде болады.  
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Иттердің күндік рационының құрамы (1 кг салмағына): 4-5 гр ақуыз, 
12-15 гр көмірсу және 1-2 гр майдан тұрады. Аса жұғымды тамақ иттерде – 
ет тамақтары және ет қалдықтары. Құндылығы жоғары азық – бауыр, жүрек, 
бүйрек, желін. Жүғымдылықы төмендеу -өкпе, шажырқай, шектің 
кесінділері және қарын. 

Аптасына 1-рет тамақтандыру рационына шикі теңіз балығын қосады, 
онда жеңіл қорытылатын ақуыз, фосфор, витамин А, йод, сүйек ұны бар. 
Сондай-ақ аптасына 1-рет шикі жұмыртқа беріледі. Шикі жұмыртқа 
ауырған, аурудан жазылып келе жатқан, өндіргіштерді баулау кезеңі 
алдында өте пайдалы.  

Өсімдік тектес азық– ет және балық тамақтарын толықтырады, 
организмдерге қосымша энергия көзі болып табылады. Жақсы сіңірілетін 
жартылай сұйық ботқалар: жарма ботқасы, тары, күріш, арпа, олар жақсы 
қорытылады, бұлшық еттің бекемденуіне әсер етеді. Көкөністер, негізінен 
жас көкөністер – дәрумендер көзі болып табылады. Айрықша бағалы – 
сәбіз, ол А дәруменіне бай, оны үккіштен өткізіп береді. 

Ересек итке консервілер, тамақ қалдықтарын беруге болады. Тамақ 
қалдықтарынан көжелер пісіреді, оған майлар, жармалар, көкөністер 
қосады, ал тамақтандыру алдында нан береді. Бұл тамақта өткір 
дәмдеуіштер: бұрыш, қыша, уксус т.б. болмауы керек, олар иттердің иіс 
сезуіне төмендетеді және бүйрек ауруына әкеп соқтырады.  

Жазда сұйығырақ тамақ, қыста қою дайындайды. Тамақтың 
температурасы 30 ºС жоғары болмау керек. Ашыған, аши бастаған немесе 
қатып қалған тамақты беруге болмайды. Тамақ жаңадан дайындалған және 
әр түрлі: ет, балық, сүт және етсіз тамақ күндері алмасып отыруы керек.  

Егер ит өзінің порциясын түгел жеп қойып, тамақ ыдысын жаласа, бұл 
оның тәбетінің жақсы екендігін көрсетеді.  

Көлемі жөнінен орташа саятшы зауыттық кемелденген ит бір 
тамақтандырғанда (күніне екі мезгіл тамақтанса) толық маңызды тамақты 
қою көже және жартылай сүйық ботқа түбінде 1-1,2 л жейді.  

Анасынан ажыратылып алынған және 11-12 айлық жасқа дейін 
күшіктердің тамақтану рационына ерекше көңіл аудару керек, олардың өсуі 
тоқтағанша және организмі қатайғанға дейін, 1,5-2 айда күніне 6 мезгіл 3 
сағ сайын артық мөлшерде жеп қоймауын қадағалап тамақтандырады. 
Өскен сайын тамақ өлшемін көбейтіп тамақтану жиілігін азайтып, 2-3 айда 
күніне 5 мезгіл, 4-5 айда күніне 4 мезгіл, 6-7 айда 3 мезгіл, ал 12-14 айда 
күніне 2 мезгіл тамақтандыруға көшеді.  

 
5-кесте. Ересек иттің тәуліктік энергия қолдануы (1 кг/салмаққа) 
Иттің массасы кг Энергия қолдануы 

кДЖ ККАЛ 
3 1320 315 
5 1886 450 
10 3143 750 
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Иттердің күндік рационының құрамы (1 кг салмағына): 4-5 гр ақуыз, 
12-15 гр көмірсу және 1-2 гр майдан тұрады. Аса жұғымды тамақ иттерде – 
ет тамақтары және ет қалдықтары. Құндылығы жоғары азық – бауыр, жүрек, 
бүйрек, желін. Жүғымдылықы төмендеу -өкпе, шажырқай, шектің 
кесінділері және қарын. 

Аптасына 1-рет тамақтандыру рационына шикі теңіз балығын қосады, 
онда жеңіл қорытылатын ақуыз, фосфор, витамин А, йод, сүйек ұны бар. 
Сондай-ақ аптасына 1-рет шикі жұмыртқа беріледі. Шикі жұмыртқа 
ауырған, аурудан жазылып келе жатқан, өндіргіштерді баулау кезеңі 
алдында өте пайдалы.  

Өсімдік тектес азық– ет және балық тамақтарын толықтырады, 
организмдерге қосымша энергия көзі болып табылады. Жақсы сіңірілетін 
жартылай сұйық ботқалар: жарма ботқасы, тары, күріш, арпа, олар жақсы 
қорытылады, бұлшық еттің бекемденуіне әсер етеді. Көкөністер, негізінен 
жас көкөністер – дәрумендер көзі болып табылады. Айрықша бағалы – 
сәбіз, ол А дәруменіне бай, оны үккіштен өткізіп береді. 

Ересек итке консервілер, тамақ қалдықтарын беруге болады. Тамақ 
қалдықтарынан көжелер пісіреді, оған майлар, жармалар, көкөністер 
қосады, ал тамақтандыру алдында нан береді. Бұл тамақта өткір 
дәмдеуіштер: бұрыш, қыша, уксус т.б. болмауы керек, олар иттердің иіс 
сезуіне төмендетеді және бүйрек ауруына әкеп соқтырады.  

Жазда сұйығырақ тамақ, қыста қою дайындайды. Тамақтың 
температурасы 30 ºС жоғары болмау керек. Ашыған, аши бастаған немесе 
қатып қалған тамақты беруге болмайды. Тамақ жаңадан дайындалған және 
әр түрлі: ет, балық, сүт және етсіз тамақ күндері алмасып отыруы керек.  

Егер ит өзінің порциясын түгел жеп қойып, тамақ ыдысын жаласа, бұл 
оның тәбетінің жақсы екендігін көрсетеді.  

Көлемі жөнінен орташа саятшы зауыттық кемелденген ит бір 
тамақтандырғанда (күніне екі мезгіл тамақтанса) толық маңызды тамақты 
қою көже және жартылай сүйық ботқа түбінде 1-1,2 л жейді.  

Анасынан ажыратылып алынған және 11-12 айлық жасқа дейін 
күшіктердің тамақтану рационына ерекше көңіл аудару керек, олардың өсуі 
тоқтағанша және организмі қатайғанға дейін, 1,5-2 айда күніне 6 мезгіл 3 
сағ сайын артық мөлшерде жеп қоймауын қадағалап тамақтандырады. 
Өскен сайын тамақ өлшемін көбейтіп тамақтану жиілігін азайтып, 2-3 айда 
күніне 5 мезгіл, 4-5 айда күніне 4 мезгіл, 6-7 айда 3 мезгіл, ал 12-14 айда 
күніне 2 мезгіл тамақтандыруға көшеді.  

 
5-кесте. Ересек иттің тәуліктік энергия қолдануы (1 кг/салмаққа) 
Иттің массасы кг Энергия қолдануы 

кДЖ ККАЛ 
3 1320 315 
5 1886 450 
10 3143 750 

 
 

15 4225 1030 
20 5238 1250 
30 7123 1700 
40 8797 2100 
 
Жақсы тамақтандыру дегеніміз рационға оңай қортылатын азықтарды 

енгізу, құрамында толық бағалы белоктар, жақсы сіңірілетін майлар, 
минералды заттар және дәрумендер, оның берілген кезеңдегі өсуіне керекті 
заттар. 

Күшікте дәрумен жетіспеушілігі болмас үшін көктем – жаз 
кезеңдерінде, азыққа ұсақ кесілген балдыр көкті қосады. Күз – жаз 
кезеңінде күніне күшіктің азығына бір тамшыда үш дәрумен (А, D және Е) 
қосады немесе оны балық майымен алмастырады. D дәрумен белсенділігі 
ультракүлгін сәулелерге байланысты, сондақтан күшікті жиі күн астына 
серуендету керек. 

Итті ізге бағыттау. Тазыны күшіктей алса, үйретуге жеңіл әрі ыңғайлы 
болады аңшының өз икеміне жарарлықтай етіп тәрбиелейді. Тазыны үйрету, 
баулу көптеген халықта ортақ немесе бір-біріне ұқсас қырлары көп 
құбылыс. Ол негізінен төрт сатыдан тұрады: дайындау немесе бой үйрету, 
бойсындырып дағдыға үйрету, арнайы баулу және оларды әбден бойға 
сіңіру. 

Алғашқы саты тазы күшігінің екіден алты ай аралығын қамтиды және 
қарғыбауға үйретумен ерекшеленеді. Күшіктерге бір ай толған соң тазыға 
тән белгілері біліне бастайды: тұмсықтары сүйірленіп, белі тіктеніп, 
құйрықтары "ою- құйрықтана" бастайды, аяқтары тақыр, құлақтары 
салпаң құлақтанған, құлағында шашақтарының нышаны бар, төсі 
шынтағына жетіп тұрады. Осы кезден үйретуге қолға алады. Тазы күшігіне 
үйдегі кез келген адамның айқайлап, жекуіне болмайды. Қарғыға, 
тұмсыққапқа, жетекке үйреткенде де аса ұқыптылықты талап етеді. Олар 
күшіктің бір жеріне батып, қорқытатындай болмауы керек 1,5-2 айлығында 
мойынына жұмсақ шүберек байлаудан бастайды да, бірте-бірте оны нағыз 
қарғыбаумен алмастырады да ойнағанда т.б. қимыл-әрекеттерде оның 
әсеріне көндігіп, дағдыланатындай болуы керек. 

Алты-жеті айлығында иесінің әсіріне толық бағынатындай етіп 
"баулиды". Күшікке қойған өз атына және қарғыға, жетекке жүруге үйрету - 
кезекті жаттығу жұмыстарының алғашқыларының бірі. Ең әуелі түлкінің 
құйрығымен ойнатып үйретуден бастайды. Егер осы кездетазығатән 
қылықтанытып, онымен әуестенсе, онда күшігіңіздің алғыр 
болатындығының белгісі. Оны үйрете, тәрбиелей білсе бұйрықты мүлтіксіз 
орындайтын дағды қал ыптасады. Тазы күшігін түлкі құйрығымен ойнату 
себебі: 

Тазының мойны қатпайды. 
Кейін түлкі қуғанда алданбайды. 
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Итті тұмсыққапқа, тұмылдырыққа, иесінің айтқанын екі етпей, оның 
жанынан ұзамай, бос әрі қатар жүруге үйрету - баулудың алғашқы түрі. Бұл 
- қазақ аңшылығында қалыптасқан дүние емес. Тамаққа жай шақырғанда 
жетіп келуге дағдыландыру, оның "отыр" деп бұйырғанда жанында шоқиып 
отыруға үйретеді. Ол үшін ұзындығы бір құлаштай қайыс шыбыртқымен 
жекіп, кейде шықпыртып алады. 

Мұнан кейінгі сатыда бұйрықтар санын көбейтіп, тазыны Кел! Кет! 
Отыр! Тұр! Ізде! Жат! Тәйт! дегендей бұйрықтарға дағдыландырып, 
сүйретпеге салып қояды, қабаған мінезі жаман тазыларға қажет деп тапса 
тұмылдырық кигізіп қояды. Итті қыдыртқанда, тамақтандырғанда, күткен 
сәттерде иесіне, өзіне қойылған атқа дағдыландырады. Тазыны баулуды 
бастаған кезде оны сипалап, еркелеткенді ұнататыны белгілі, әрі аса 
зорықтырмай, аяқтарының табанын жараламауды қарастырады. 

Отырған тазының өз орнынан тұрып барып, алыста жатқан, атаған 
затты әкелуге, жағымсыз әдеттерге тыйм салып, бөгде адамның берген 
тамағын немесе өзі тауып алған тамақты ішіп-жемеуге үйрету, келесі 
күрделі дағдының қатарында. Иттің үре жүгіріп, тыныштық сақтауға үйрету 
де оңай шаруа емес, оған да шыдамдылық пен тынымсыз еңбек керек. 

Шақыруға үйренген соң "жасырынбақ" немесе жасырған затты табуға 
машықтандырады. Ол үшін күшік ұзап кетіп, шақырғанға келмесе, иесі 
жасырынып қалады. Бұл кезде күшік аласұрып иесін іздей бастайды, кейде 
жалғыз қалғаннан қорқады. Осы кезде жасырынған жерден шыға келіп, 
атын атап шақырса тазы күшігі балаша қуанып жетіп келеді. 

Тамақты көрісімен, шоқиып отыруға "отыр", "жарайсың" деп бұйрық 
беріп тамақ ұсынады. Ал ол ересектеу болып, айтқанға көне қоймаса, сол 
қолмен оның бөксесін басып, жетек бауын жоғары көтеріп: "отыр" деген 
бұйрық қайталанады. 

Дауыс "үр" деп бұйрық береді. Бұл арада оның табиғи қасиеті, 
инстинкті әсер етіп, ол дауыс шығарып үреді. Сондықтан оның алдын ала 
айту керек және үрсе, қолдағы етті беріп, еркелете сипалау дұрыс. Осы 
жаттығу әлденеше рет қайталанғанда итте шартты рефлекс пайда болады. 

Қыдырыстап жүргенде тауықты, мысықты қуалап, не жерден бірдеңе 
тауып алып жұлқылап мұжыса, затты күшіктен тартып алады да, "Тоқта", 
"Тиме" деген тыйым салу бұйрығын өктем түрде қайталайды, ақырын 
шыбыртқымен ұрады. 

Итті бөгде адам берген, не тауып алған тамаққа "немқұрайды" қарауға, 
оған көңіл бөлмеуге үйрету үшін алдымен оның өзі тамақтанып жүрген 
жерден басқа жерде тамақтануға тыйым салынады. Сондықтан оның 
тамақтанып жүрген итаяғын басқа жерге қою керек. 

Иттің бөгде адам қолынан тамақжемеуі де бар екенін айта кеткен жөн. 
Мұнда ит байлаулы не иесінің жанында жетекте болуы тиіс. Сонда оның 
жанынан өтіп бара жатқан бейтаныс адам иттің атын атап, бір кесек етті 
көрсетеді. Егер ит қолдағы етке ұмтылса, иесі "Тиме", "Фу" деген бұйрық 
беріп, жетекті жұлқи тартады. 
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Итті тұмсыққапқа, тұмылдырыққа, иесінің айтқанын екі етпей, оның 
жанынан ұзамай, бос әрі қатар жүруге үйрету - баулудың алғашқы түрі. Бұл 
- қазақ аңшылығында қалыптасқан дүние емес. Тамаққа жай шақырғанда 
жетіп келуге дағдыландыру, оның "отыр" деп бұйырғанда жанында шоқиып 
отыруға үйретеді. Ол үшін ұзындығы бір құлаштай қайыс шыбыртқымен 
жекіп, кейде шықпыртып алады. 

Мұнан кейінгі сатыда бұйрықтар санын көбейтіп, тазыны Кел! Кет! 
Отыр! Тұр! Ізде! Жат! Тәйт! дегендей бұйрықтарға дағдыландырып, 
сүйретпеге салып қояды, қабаған мінезі жаман тазыларға қажет деп тапса 
тұмылдырық кигізіп қояды. Итті қыдыртқанда, тамақтандырғанда, күткен 
сәттерде иесіне, өзіне қойылған атқа дағдыландырады. Тазыны баулуды 
бастаған кезде оны сипалап, еркелеткенді ұнататыны белгілі, әрі аса 
зорықтырмай, аяқтарының табанын жараламауды қарастырады. 

Отырған тазының өз орнынан тұрып барып, алыста жатқан, атаған 
затты әкелуге, жағымсыз әдеттерге тыйм салып, бөгде адамның берген 
тамағын немесе өзі тауып алған тамақты ішіп-жемеуге үйрету, келесі 
күрделі дағдының қатарында. Иттің үре жүгіріп, тыныштық сақтауға үйрету 
де оңай шаруа емес, оған да шыдамдылық пен тынымсыз еңбек керек. 

Шақыруға үйренген соң "жасырынбақ" немесе жасырған затты табуға 
машықтандырады. Ол үшін күшік ұзап кетіп, шақырғанға келмесе, иесі 
жасырынып қалады. Бұл кезде күшік аласұрып иесін іздей бастайды, кейде 
жалғыз қалғаннан қорқады. Осы кезде жасырынған жерден шыға келіп, 
атын атап шақырса тазы күшігі балаша қуанып жетіп келеді. 

Тамақты көрісімен, шоқиып отыруға "отыр", "жарайсың" деп бұйрық 
беріп тамақ ұсынады. Ал ол ересектеу болып, айтқанға көне қоймаса, сол 
қолмен оның бөксесін басып, жетек бауын жоғары көтеріп: "отыр" деген 
бұйрық қайталанады. 

Дауыс "үр" деп бұйрық береді. Бұл арада оның табиғи қасиеті, 
инстинкті әсер етіп, ол дауыс шығарып үреді. Сондықтан оның алдын ала 
айту керек және үрсе, қолдағы етті беріп, еркелете сипалау дұрыс. Осы 
жаттығу әлденеше рет қайталанғанда итте шартты рефлекс пайда болады. 

Қыдырыстап жүргенде тауықты, мысықты қуалап, не жерден бірдеңе 
тауып алып жұлқылап мұжыса, затты күшіктен тартып алады да, "Тоқта", 
"Тиме" деген тыйым салу бұйрығын өктем түрде қайталайды, ақырын 
шыбыртқымен ұрады. 

Итті бөгде адам берген, не тауып алған тамаққа "немқұрайды" қарауға, 
оған көңіл бөлмеуге үйрету үшін алдымен оның өзі тамақтанып жүрген 
жерден басқа жерде тамақтануға тыйым салынады. Сондықтан оның 
тамақтанып жүрген итаяғын басқа жерге қою керек. 

Иттің бөгде адам қолынан тамақжемеуі де бар екенін айта кеткен жөн. 
Мұнда ит байлаулы не иесінің жанында жетекте болуы тиіс. Сонда оның 
жанынан өтіп бара жатқан бейтаныс адам иттің атын атап, бір кесек етті 
көрсетеді. Егер ит қолдағы етке ұмтылса, иесі "Тиме", "Фу" деген бұйрық 
беріп, жетекті жұлқи тартады. 

 
 

Шамамен он ай уақыт өткен соң баулуды, аңға ауыздандыруды 
бастайды. Тазыны үйрету мен баулуды бұрын аң алып жүрген кәнігі 
тазылармен аңға қосып "ауыздандыру", яғни баули бастау дұрыс дейді қазақ 
аңшылары. Тазы күшігін жасынан аң ұстауға, із кесу машығына баулиды, 
мылтықтың үніне етін үйір етеді. Табиғи жаратылысынан үйретілген 
тазылар аңшы "Ізде" деп бұйрық бермей-ақ өзі ізге түсіп қуып жетіп 
бастаған кезде қосатын аңына жете алмай шайлығып (беті қайтып) қалмас 
үшін иттің алатын аңының бірін ұстап, аяқ буынын (сіңірін) арқанмен 
тартып байлап, оның жылдамдығын кемітіп, жазық кең далаға босатып 
жібереді. Бірақ үйретуші-аңшының өзі де қабаттаса шауып, одан қалмауы 
тиіс. Сонда ол ит жетіп, ұстаған жыртқыш аңды соққыға жықпаса, 
тәжірибесіз жас итті оның жазатайым етуі ықтимал. 

Ондай сіңірі қолдан тартылған аңға итті қосу қашықтығы 20-30 
метрдей болуы керек. Аңға қосуға үйрету, жаттықтыру мерзімі күшіктің 
туғаннан кейін 10-12 ай толғанда басталуы керек. Күшікті үйретіп, 
жаттықтыру су құстары ұшпаған кезде, яғни олардан із, иіс қалатын 
сәттерде басталатыны аңшылық кәсібімен айналысатын тәжірибелі 
мамандар ұдайы ескертіп отырады. Және ол ит өзі ұстаған "олжасын" 
міндетті түрде иесіне әкеліп беретіндей етіп, тәрбиелеуі тиіс. 

Тазыны қайыру. "Ұясына толған" кезде басқа аң алып өзге тазымен 
бірге ауызданып, кейін өз бетімен "тырнақалдысын", яғни алғаш өз бетімен 
аң алу ойдағыдай шықты деп бағаласа, өз бетімен аңға қоса береді. Ол 
көзіне түскен аңды құтқармайтын желдей ескен жүйріктігіне қоса алғыр, 
күшті, айлалы болса, тазы келер жылы аңшылар тілімен айтқанда, "екінші 
қар басқанда" жыртқыш аңға салып тексеріп көреді. Дегенмен, тазы төрт 
жасқа толғанда денесі толық жетіліп толады. Осы кезден қасқырға қосуға 
жарайды деп есептейді. 

Тазыны сонарға шығар алдында баптайды. "Ат семірсе сауыры томпақ 
келер, ит семірсе тұмсығы кертеш келер," деген өзі жұнттай болып, 
тойынған иттің ішін айдатып, тазалап, қоясын түсіреді. Себебі семіз ит те 
семіз ат сияқты ұзақ шабысты көтере алмай қызыл май боп түтігіп кетеді. 
Сондықтан асықпай қар жауғанша қайырып алады. Иттің "қоясын 
түсірудің" амалы аушы құстай емес, өте оңай. Оған бар болғаны қойдың 
құйрық майын не жылқының майын ерітіп, бір шарасын ішкізсе болғаны. 

Бұған қоса қазақтар тазыға майы ал ынған іркітті қайнатып жылылау 
күйінде берсе (немесе құртты езіп береді) иттің ішіндегі жалпақ таспа 
құрттарды айдап түсіреді. Халықта "Ит үш күн семіріп, үш күн арықтайды" 
деген сөз бар. Қысқасы тазы тез ариды, оған бар болғаны екі-үш күн майлы 
тамақ бермей қара көжеге қамаса ит артық майынан арылып, зар, күйіне 
келе бастайды. 

Аңға әбден үйретілген, аң қағып жүрген тазы болса да күз түссе аңға 
шығуға кемінде бір ай қалғанда тазыны қайыруды бастайды. Көбіне 
тамыздың соңына ала тазы да қылығы өзгеріп, елгезек, елеңдегіш мінез 
таныта бастайды. Қайырудың қалыпқа түскен ұстанымы тазының тұқымы 
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мен әлділігіне қарай түрліше болып келгенімен, негізгі ұстанымдары 
төмендегідей. Әуелі ауыл маңында жүгіртіп, көптен икемге келмей қалған 
сіңір, тарамысын созады. Беретін тамақтың мөлшерін бірте-бірте азайта 
береді. Күн өткен сайын тазыны көбірек жүгіртіп, "жаттығатын" уақытын 
ұзарта береді, ал физикалық ауыртпалықты арттыра түседі. Көбіне аяңдап, 
бүлкектеп жүргізеді Осылай аяқ-қолы ширыға бастаған тазыны қимыл-
қозғалысы тоқтап, денесі суыған соң, яғни шамамен бір сағат уақыт өткен 
соң оған тамақ беру дұрыс дейді. 

Тазыны ерткен атты аңшы таңертең және кешке қарай күніне екі мезгіл 
жүгірте отырып, жетіден он күн уақыт өткен соң тынысы ашылды деп 
санайды. Ендігі кезекте табаны мен тұяғын қатайту, қимылын шапшаңдату 
шараларына кіріседі. Ол үшін ауыл маңынан үзап шығып таңертең-кешке 
екі уақ ет пісірім уақыт бойы жүгіртеді. Оған саз, құм, топырақ, қиыршықты 
жерлер таңдалып жүгіретін аумақ үнемі алмастырылып тұрады. Тазысының 
мойнына арқан салып жетектеп ертіп шыққан аңшы әуелі аяңдап, онан 
бүлкектеп жүргізеді де, онан желу, шабу, қосаяқтап жүгіртуге мәжбүрлейді. 
Онан соң жүгірістің сол екпінін бірте-бірте азайтып отырып ауылдың 
маңайын айналып жүріп келеді. Мұндайда мінетін ат саят аты емес, басқа 
тазы ертіп жүруге үйренген ат болады. 

Қазақ аңшысы таңертең ауылдың жылқысын өрістен ерте барып айдап 
келуге тазысын ертіп, екі пайдалы істі қатар "тындырып" келеді. Кешкісін 
де ауыл-ауылдың арасынан аулақтағы судан өтетін, өрлі-құлдилы, қия, ой-
жыра тәрізді адам мен мал аяғы аз жүретін жерлерді таңдайды. Күн аралата 
тазының табанын көріп, тазалап, майлап, тілінген-бүлінген жарасы болса 
дауалап отырады. Күн аралата табанын ұстап көргенде, табаны қызып, 
талаурап немесе "өртеніп" тұрғандай ыстықтың табы білінсе, онда тазы 
болдыра шаршағандығының белгісі және ол өте қауіпті деп санайды. 
Ондайда тамақты үстемелеп беріп, бір күн жүгіртпей тынықтырады немесе 
ауыл маңында баяу жүргізеді. Күн жылы күндері ағынды сулы жер болса 
тазыны суға жүзгізіп, суға "шомылдырып" алады. Осылайша бабына келіп 
қайырылған тазы аңға шығатын уақыт жеткенде дәл бабына келеді. Егер 
аңға шығатын уақыт кеш келсе де, 2-3 апта бойы бабынан таймас үшін күн 
сайын ет пісірім уақыт қимылдатып, әредік көсілте жүгіртіп отыру керек. 

Бабына келген тазы бұлшық еттері тығыршықтай болып, жүндері 
құлпырып жылтылдап тұрады, басын тік, кеудесін керіп ұстайды. 
Аяқтарының арасын кеңге тастап алшайып, сирақтарын нық басып тұрады, 
қимылы ширақ, көзінің қарасы елгезек, "әйт" десең тап беріп ұшып кетуге 
дайын тұрады. Даусы тарғылданып, ашық шығады, мінезі жайдары 
болғанымен, тыз етпе ызаланғыш келеді.  

 
Бақылау сұрақтары: 
Қаншық күшіктегенде ең көп төлді қай жасында береді? 
Қанша жаста төбет жасы, жыныстығы жетілген болып саналады? 
Иттің буаздық мерзімі қаншаға созылады? 
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Бақылау сұрақтары: 
Қаншық күшіктегенде ең көп төлді қай жасында береді? 
Қанша жаста төбет жасы, жыныстығы жетілген болып саналады? 
Иттің буаздық мерзімі қаншаға созылады? 

 
 

Күшіктеу кезінде және одан кейінде қаншыққа не берге дұрыс. 
Туғаннан кейін күшіктің есту қабілеті неше күннен кейін дамиды? 
Қанша күннен кейін күшіктің көзі көре бастайды? 
Аңшылық иттердің қандай тұқымдары төлдегіш келеді? 
Туған кезде күшіктердің арасы қаншаға созылады? 
Күшік рационына не қосады? 
Сүттену кезіндегі қаншықтың сүт мөлшерін көрсетіңіз? 
Иттің сүтінің басқа үй жануарларының сүтіне қарағандағы 

айырмашылығы? 
Күшік азығына қандай витаминдер қосады? 
Ересек ит тәулігіне қанша су ішеді?  
Итті ізге бағыттау дегеніміз не? 
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3-тарау. Аңшылық шаруашылықтарында жүргізілетін 
жұмыстарға талдау жасау, олардың көлемі мен жұмсалатын 
материалдық және еңбек шығындарын анықтау үшін мәліметтер 
жинау, аңдар мен құстарды есепке алу және санын анықтау 

 
3.1 Есепке алудың дұрыстығын тексеру 
Жабайы жануарларды есепке алуды жүргізу кезінде алынған 

деректердің қателігі 20%-ды кұраса немесе одан асып кетпесе жеткілікті деп 
саналады. 

Есептің дұрыстығын математикалық статистика әдісімен тексеруге 
болады. Алайда, егер алынған есепке алу деректерінің дұрыстығына күмән 
туындаса, әдетте, қайта есеп жүргізеді, өйткені математикалық статистика 
әдістерін пайдалана отырып тексеру дала жағдайында әрқашан қол жетімді 
емес арнайы дайындықты және есептеу техникасын талап етеді. 

Мысал ретінде есепке алудың шынайылығын анықтаудың ең 
қарапайым әдісін көрсетеміз. 

1 км2 көлеміндегі 10 есеп алаңдарында бір күнде 2-ден 4 қоянға дейін 
(орташа есеппен 1 км2-ге 3 қоян) есепке алынды. Барлық зерттелетін алаң 
100 км2, яғни 300 қоян есепке алынды. Бұл шындыққа қаншалықты сәйкес 
келеді, мына формула бойынша анықтауға болады: 

mN = 
2

_

i )n(n
q
N


, 

мұнда mN-зерттелетін барлық алаңда қояндарды есепке алу қатесі; N - 
есеп деректері бойынша қояндардың жалпы саны (300 бас). q-10 есеп 
алаңдарында есепке алынған қояндардың саны (30 бас). ni-әрбір есеп 
алаңындағы қояндардың саны; n - есеп алаңындағы қояндардың орташа 
саны; i-есеп алаңдарының саны. 

 
6- кесте. Есепке алу көрсеткіштері: 
 

Көрсеткіштер / №           Барлығ
ы 

Есеп алаңдары 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 
Есепке алынған қоян (ni) 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 30 = q 
Қояндардың орташа саны 

(
_
n ) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 : 10 = 
3 

)n(n
_

i   -1 0 0 0 1 0 0 -1 1 0   
2

_

i )n(n   1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 
 
q = 30 қоян; i = 10 алаң; n = 30 қоян; N = зерттелетін алаңдағы қоян 

саны = 100 х 3 = 300 қоян. 
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q = 30 қоян; i = 10 алаң; n = 30 қоян; N = зерттелетін алаңдағы қоян 

саны = 100 х 3 = 300 қоян. 

 
 

Осы деректерді ескере отырып жоғарыда көрсетілген формула 
бойынша аламыз: 

Басқаша айтқанда, зерттелетін барлық алаңда 300 + 20 қоян, яғни 280-
ден 320 қоян болуы мүмкін. Мұндай есептің дұрыстығы жеткілікті. 

Сенімді есептік деректерді алу үшін бірнеше қарапайым ережелерді 
ұстану керек: 

1. Таңдау көп болған сайын (есептік маршруттар мен алаңдар), 
соғұрлым сенімді нәтиже; 

2. Есептік маршруттар мен алаңдардың ауданы неғұрлым көп болса, 
алынған деректер соғұрлым көрсеткіш болып табылады. 

3. Бір биотоптың ішінде есепке алу алаңдарын бөлу үрдісті болмауы 
тиіс (іріктеу кездейсоқ таңдау әдісі бойынша жүргізіледі). 

Көптеген жағдайларда сынақ алаңдарын бөлудің шахматтық тәртібін 
ұсынуға болады. 

 
3.2 Есептік жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері 
Көптеген жағдайларда маршруттық желілер мен есеп алаңдарында 

жануарларды санау кезінде барлық деректерді тіркеуге болмайды. Олардың 
қандай да бір бөлігі көзге түспейді, өйткені жасырын жерлерде болады, із 
қалдырмайды немесе дауыс бермейді, жасырынып қалғандықтан, есепке 
алынбай қалады. Сонымен қатар, есепке алуды жүргізу кезінде нақты 
жағдайларда олардың дәлділігі барынша жоғары болуы мүмкін. 

АҚШ пен Канаданың аңшылық ісі мамандарының пайымдауынша 
үлкен, сирек қоныстанған және жетуі қиын аймақтарда аңшылық 
жануарларды сандық есепке алу мүмкін емес. Олардың пікірінше, осы 
аумақтардағы кәсіпшілік мөлшерін реттеу үшін негізгі түрлердің 
таралымдарының санын өзгерту бағыты туралы және кәсіпшілікті игеру 
қарқындылығы туралы мәліметтер жеткілікті. Бұл Қазақстанның шөл, 
шөлейт және биік таулы аудандарында да қатысты. 

Қазақстанның барлық аумағы бойынша жануарлардың аңшылық және 
сирек түрлері бойынша санының жай-күйі немесе оның өзгеру 
перспективалары туралы толық және дұрыс деректер болуы үшін аңшылық 
шаруашылығын басқарудың мемлекеттік органынан аңшылық алқаптардың 
әрбір иесіне дейін жоғары ұйымдастырушылық деңгейде есеп жұмыстарын 
жүргізуді ретке келтіру қажет. Бұл ретке қажет деректер: 

- есепке алу жыл сайын немесе белгілі бір уақыт аралығында жүргізілуі 
тиіс, аңшылық және сирек кездесетін жануарлардың түрлік құрамын 
анықтау; 

- тұрақты есепке алу желілерін (маршруттық есептер) және барлық 
жоспарлы есепке алуды жүргізетін алаңдарды белгілеу және алқаптарға 
орналастыру; 

- аң аулайтын жерлердің әр түрлі түрлері бойынша жануарлар санының 
жай-күйі туралы деректер банкін жинай отырып, барлық есептерді тұрақты 
жүргізуді қамтамасыз ету; 
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- есеп жұмыстарын жүргізу үшін мамандарды (аңшылар, зоологтар, 
биологтар, экологтар), сондай-ақ басқа да ұйымдар мен тәжірибелі 
аңшыларды кеңінен тарту; 

- аңшылар мен лауазымды адамдар (аңшылар, қорықшылар, 
орманшылар, зоологтар) қатарынан аңшылық жануарларды аулау 
нәтижелері, олардың санының жай-күйі, алқаптар бойынша орналастыру 
туралы сауалнамалық деректерді жинауға арналған корреспонденттік желі 
құру. 

Есепке алу жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуге тек қана тұрақты 
назар Қазақстан аумағында аңшылық жануарларының саны мен орналасуы 
туралы сенімді деректерге ие болуға мүмкіндік береді. 

 
Жануарлар түрлерін есепке алуды жүргізу 
5. Жануарлар түрлерін есепке алу келесідей түрлерге бөлінеді: 
1) белгілі бір аумақтағы жануарлардың сол немесе басқа түрінің саны 

туралы сенімді мәліметтер (дарақтарда) алуға мүмкіндік беретін абсолюттік 
санын есепке алу; 

2) есепке алу мәліметтерін өткен жылдағы ұқсас табиғи жағдайында 
және сол бір уақытта алынған сол аумақтағы ұқсас мәліметтермен 
салыстыру арқылы белгілі бір аумақтағы жануарлардың сол немесе басқа 
түрі санының динамикасының үрдісін анықтауға мүмкіндік беретін (саны 
өседі, азаяды, тұрақты) салыстырмалы санын есепке алу; 

3) белгілі бір аумақтағы жануарлардың санының динамикасының жай-
күйі туралы ақпарат алуға мүмкіндік беретін санын сараптамалық бағалау. 

6. Есепке алудың барлық түрі мына тәсілдермен жүргізіледі: 
1) маршруттық есепке алу - жануарлардың барлық түрін есепке алу 

үшін пайдаланылады; 
2) сынақ алаңдарында есепке алу – жануарлардың барлық түрін есепке 

алу үшін қолданылады; 
3) есепке алудың қоршау әдісі - бұл әдіс тұяқтыларды, жыртқыштар 

мен кеміргіштерді есепке алу үшін қолданылады; 
4) айдау арқылы есепке алу - тұяқтылар, жыртқыштар, кеміргіштер 

және тауық тектестер есепке алынады; 
5) қыста жиналу орындарында есепке алу - тұяқтылар мен тауық 

тектестерді есепке алу үшін пайдаланылады; 
6) күйлеу мерзімдерінде және аталықтарының дауысы бойынша есепке 

алу – тұяқтылар, тауық тектестер, жыртқыштар есепке алынады; 
7) тауларда көзбен шолып есепке алу - тұяқтыларды, жыртқыштарды, 

кеміргіштерді, тауық тектестерді есепке алу үшін қолданылады; 
8) жануарлардың көп мөлшері жиналатын орындарда (сортаңдар, 

суаттар) есепке алу – бұл тәсіл тұяқтыларды, бұлдырықтарды, қылқұйрықты 
есепке алу үшін қолданылады; 

9) қи үйінділері бойынша есепке алу – ірі жыртқыштар мен тұяқты 
жануарлар үшін қолданылады; 
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- есеп жұмыстарын жүргізу үшін мамандарды (аңшылар, зоологтар, 
биологтар, экологтар), сондай-ақ басқа да ұйымдар мен тәжірибелі 
аңшыларды кеңінен тарту; 

- аңшылар мен лауазымды адамдар (аңшылар, қорықшылар, 
орманшылар, зоологтар) қатарынан аңшылық жануарларды аулау 
нәтижелері, олардың санының жай-күйі, алқаптар бойынша орналастыру 
туралы сауалнамалық деректерді жинауға арналған корреспонденттік желі 
құру. 

Есепке алу жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуге тек қана тұрақты 
назар Қазақстан аумағында аңшылық жануарларының саны мен орналасуы 
туралы сенімді деректерге ие болуға мүмкіндік береді. 

 
Жануарлар түрлерін есепке алуды жүргізу 
5. Жануарлар түрлерін есепке алу келесідей түрлерге бөлінеді: 
1) белгілі бір аумақтағы жануарлардың сол немесе басқа түрінің саны 

туралы сенімді мәліметтер (дарақтарда) алуға мүмкіндік беретін абсолюттік 
санын есепке алу; 

2) есепке алу мәліметтерін өткен жылдағы ұқсас табиғи жағдайында 
және сол бір уақытта алынған сол аумақтағы ұқсас мәліметтермен 
салыстыру арқылы белгілі бір аумақтағы жануарлардың сол немесе басқа 
түрі санының динамикасының үрдісін анықтауға мүмкіндік беретін (саны 
өседі, азаяды, тұрақты) салыстырмалы санын есепке алу; 

3) белгілі бір аумақтағы жануарлардың санының динамикасының жай-
күйі туралы ақпарат алуға мүмкіндік беретін санын сараптамалық бағалау. 

6. Есепке алудың барлық түрі мына тәсілдермен жүргізіледі: 
1) маршруттық есепке алу - жануарлардың барлық түрін есепке алу 

үшін пайдаланылады; 
2) сынақ алаңдарында есепке алу – жануарлардың барлық түрін есепке 

алу үшін қолданылады; 
3) есепке алудың қоршау әдісі - бұл әдіс тұяқтыларды, жыртқыштар 

мен кеміргіштерді есепке алу үшін қолданылады; 
4) айдау арқылы есепке алу - тұяқтылар, жыртқыштар, кеміргіштер 

және тауық тектестер есепке алынады; 
5) қыста жиналу орындарында есепке алу - тұяқтылар мен тауық 

тектестерді есепке алу үшін пайдаланылады; 
6) күйлеу мерзімдерінде және аталықтарының дауысы бойынша есепке 

алу – тұяқтылар, тауық тектестер, жыртқыштар есепке алынады; 
7) тауларда көзбен шолып есепке алу - тұяқтыларды, жыртқыштарды, 

кеміргіштерді, тауық тектестерді есепке алу үшін қолданылады; 
8) жануарлардың көп мөлшері жиналатын орындарда (сортаңдар, 

суаттар) есепке алу – бұл тәсіл тұяқтыларды, бұлдырықтарды, қылқұйрықты 
есепке алу үшін қолданылады; 

9) қи үйінділері бойынша есепке алу – ірі жыртқыштар мен тұяқты 
жануарлар үшін қолданылады; 

 
 

10) жатақтар мен ұялар бойынша есепке алу - жыртқыштарды, 
кеміргіштерді, суда жүзетіндерді және тауық тектестерді есепке алу үшін 
қолданылады; 

11) балапандар бойынша есепке алу - суда жүзетіндер мен тауық 
тектестерді есепке алу үшін пайдаланылады; 

12) ұшу қарқыны бойынша есепке алу - суда жүзетіндер есепке 
алынады; 

13) түлеген құстардың жиналу орындары бойынша есепке алу - бұл 
тәсіл суда жүзетіндерді есепке алу үшін қолданылады; 

14) ұя учаскелері бойынша есепке алу – жыртқыштар, тауық тектестер 
санын анықтауға қызмет етеді; 

15) популяцияның жастық кұрамын есепке алу - тұяқтылар мен тауық 
тектестерді есепке алу үшін пайдаланылады; 

16) таңбалау мен сақина тағу арқылы есепке алу – жануарлардың іс 
жүзінде барлық түрі үшін қолданылады; 

17) авиаесеп - тұяқтыларды, жыртқыштарды, суда жүзетіндерді есепке 
алу үшін пайдаланылады; 

18) автомашинадан (мотоциклден) есепке алу - тұяқтыларды, 
кеміргіштерді, жыртқыштарды есепке алу үшін қолданылады. 

7. Санына сараптамалық баға беру үшін немесе жоғарыда аталған 
тәсілдерге қосымша ретінде мына әдістер қолданылуы мүмкін: 

1) сауалнамалық (сұрау) есепке алу; 
2) кәсіпшілік (аң аулау) нәтижелерін есепке алу; 
3) сақина салу; 
4) фото-киноға түсіру. 
8. Жануарлар түрлерін есепке алудың алдында олардың 

биологиясының, экологиясының негізгі қасиеттерімен және олар 
мекендейтін аудандармен танысып алады. 

Есепке алу жұмыстары жүргізілгенге дейін: 
1) мекендеу орындары бойынша таралу сипаты; 
2) тұрақты топтар - табындар, үйірлер, ұялас балапандар тобын құруға 

бейімділігі; 
3) бір біріне жалғасатын немесе оқшауланған нақты шектелген 

аңшылық аудандарының болуы; 
4) жүйелі маусымдық үйірлер құруға бейімділігі; 
5) белсенділіктің тәуліктік және маусымдық өзгеруі; 
6) тәуліктік және маусымдық жылыстауы және көшуі зерттеледі. 
9. Есепке алуды жүргізу басталмас бұрын жануарлар дүниесін 

пайдаланушы, ал аңшылық алқаптардың резервтік қорында есепке алу 
жүргізген жағдайда аумақтық бөлімшенің басшысы жануарлар дүниесі 
объектілерін есепке алуды ұйымдастыру туралы шешім қабылдайды, онда: 

1) есепке алу жүргізілетін жануарлардың түрлері, есепке алу әдістері 
мен оны өткізу мерзімдері; 
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2) есепке алуды және алынған деректерді камералдық өңдеуді 
ұйымдастыруға, жүргізуге жауапты тұлға; 

3) жануарлар дүниесі объектілерін есепке алуды жүргізуге қатысатын 
тұлғалар тізімі (бұдан әрі – есепшілер); 

4) есепке алу маршруттары және (немесе) алаңдары көрсетіледі. 
10. Есепке алуды ұйымдастыру мен жүргізуге жауапты тұлға оны 

өткізу шарттарын жоспарлайды, еркін түрде есепке алу карточкаларын, 
есепке алу маршруттарының және (немесе) алаңдарының сызбасын және 
құрал-жабдықтар дайындайды және есепшілерге береді, есепке алуды 
жүргізудің тәсілдері мен ерекшеліктері, есепке алу карточкаларын толтыру 
тәртібі бойынша нұсқама өткізеді. 

11. Жануарлар түрлерін есепке алуды орман және аңшылық 
шаруашылығы саласында кемінде үш жыл жұмыс өтілі және (немесе) осы 
жұмыстарды жүргізудің кемінде бір жыл тәжірибесі бар есепшілер 
жүргізеді. 

12. Жануарлар түрлерін есепке алуды өткізу нәтижелері бойынша 
есепшілер есепке алу карточкаларын толтырады және оларға қол қояды. 

3. Қорытынды ережелер 
13. Толтырылған есепке алу карточкаларының негізінде жануарлар 

түрлері санының математикалық есеп-қисабы жүргізіліп, осы 
Нұсқаулықтың 2, 3 және 4-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша 
жануарлар түрлерін, су айдындарындағы суда жүзетін жабайы құстардың 
және ұшып өтетін, суда жүзетін құстардың санын есепке алу ведомостары 
рәсімделіп, оларға жануарлар дүниесін пайдаланушысының басшысы қол 
қояды, ал есепке алу аңшылық алқаптардың резервтік қорында жүргізілген 
жағдайда - аумақтық бөлімшенің басшысы және есепке алуды ұйымдастыру 
мен жүргізуге жауапты тұлға қол қояды. 

Есепке алу ведомостарын жануарлар дүниесін пайдаланушы екі данада 
рәсімдейді, олардың бір данасы аумақтық бөлімшеге жіберіледі, екіншісі 
өзінде қалады. 

14. Математикалық есеп-қисаптары бар есепке алу карточкалары 
жануар дүниесін пайдаланушыда және аумақтық бөлімшеде олар 
толтырылған күнінен бастап бес жыл бойы сақталады, есепке алу 
ведомостары аумақтық бөлімшеде тұрақты сақталады. 

15. Жануарлар дүниесін пайдаланушы ұсынатын жануарлар санын 
есепке алу деректерінің шынайылығын тексеру мақсатында уәкілетті 
органның ведомствосы жануарлар түрлерінің бақылаулық есепке алынуын 
ұйымдастырады. 

Бақылаулық есепке алу деректері жануарлар дүниесін 
пайдаланушының деректерімен қайшы келсе, жануарлар түрлерін алып 
қоюды жоспарлау үшін бақылаулық есепке алу деректері қолданылады. 

16. Жануарлар дүниесін пайдаланушы аумақтық бөлімшеге аң аулау 
объектілері болып табылатын жануарлар түрлерінің санын есепке алудың 
жалған мәліметтерін берсе, оларды олжалауға квота берілмейді. 
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2) есепке алуды және алынған деректерді камералдық өңдеуді 
ұйымдастыруға, жүргізуге жауапты тұлға; 

3) жануарлар дүниесі объектілерін есепке алуды жүргізуге қатысатын 
тұлғалар тізімі (бұдан әрі – есепшілер); 

4) есепке алу маршруттары және (немесе) алаңдары көрсетіледі. 
10. Есепке алуды ұйымдастыру мен жүргізуге жауапты тұлға оны 

өткізу шарттарын жоспарлайды, еркін түрде есепке алу карточкаларын, 
есепке алу маршруттарының және (немесе) алаңдарының сызбасын және 
құрал-жабдықтар дайындайды және есепшілерге береді, есепке алуды 
жүргізудің тәсілдері мен ерекшеліктері, есепке алу карточкаларын толтыру 
тәртібі бойынша нұсқама өткізеді. 

11. Жануарлар түрлерін есепке алуды орман және аңшылық 
шаруашылығы саласында кемінде үш жыл жұмыс өтілі және (немесе) осы 
жұмыстарды жүргізудің кемінде бір жыл тәжірибесі бар есепшілер 
жүргізеді. 

12. Жануарлар түрлерін есепке алуды өткізу нәтижелері бойынша 
есепшілер есепке алу карточкаларын толтырады және оларға қол қояды. 

3. Қорытынды ережелер 
13. Толтырылған есепке алу карточкаларының негізінде жануарлар 

түрлері санының математикалық есеп-қисабы жүргізіліп, осы 
Нұсқаулықтың 2, 3 және 4-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша 
жануарлар түрлерін, су айдындарындағы суда жүзетін жабайы құстардың 
және ұшып өтетін, суда жүзетін құстардың санын есепке алу ведомостары 
рәсімделіп, оларға жануарлар дүниесін пайдаланушысының басшысы қол 
қояды, ал есепке алу аңшылық алқаптардың резервтік қорында жүргізілген 
жағдайда - аумақтық бөлімшенің басшысы және есепке алуды ұйымдастыру 
мен жүргізуге жауапты тұлға қол қояды. 

Есепке алу ведомостарын жануарлар дүниесін пайдаланушы екі данада 
рәсімдейді, олардың бір данасы аумақтық бөлімшеге жіберіледі, екіншісі 
өзінде қалады. 

14. Математикалық есеп-қисаптары бар есепке алу карточкалары 
жануар дүниесін пайдаланушыда және аумақтық бөлімшеде олар 
толтырылған күнінен бастап бес жыл бойы сақталады, есепке алу 
ведомостары аумақтық бөлімшеде тұрақты сақталады. 

15. Жануарлар дүниесін пайдаланушы ұсынатын жануарлар санын 
есепке алу деректерінің шынайылығын тексеру мақсатында уәкілетті 
органның ведомствосы жануарлар түрлерінің бақылаулық есепке алынуын 
ұйымдастырады. 

Бақылаулық есепке алу деректері жануарлар дүниесін 
пайдаланушының деректерімен қайшы келсе, жануарлар түрлерін алып 
қоюды жоспарлау үшін бақылаулық есепке алу деректері қолданылады. 

16. Жануарлар дүниесін пайдаланушы аумақтық бөлімшеге аң аулау 
объектілері болып табылатын жануарлар түрлерінің санын есепке алудың 
жалған мәліметтерін берсе, оларды олжалауға квота берілмейді. 

 
 

 7-кесте. Жануарлар түрлерінің санын есепке алуды жүргізу мерзімдері 
 

Р/с 
№ Жануарлар түрлері Есепке алуды жүргізу мерзімдері 

1. Бұлан 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

2. Елік 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

3. Марал 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

4. Қабан 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

5. Сібір тау текесі 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

6. Құдыр 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

7. Аю 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

8. Қасқыр 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

9. Түлкі 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

10. Қарсақ 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

11. Бұлғын 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

12. Ондатр 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

13. Ақкіс 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

14. Сары күзен 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

15. Сілеусін 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

16. Дала күзені 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

17. Тиін 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

18. Ақ қоян 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 
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19. Құм қоян 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

20. Ор қоян 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

21. Құну 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

22. Саңырау құр 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

23. Арқар 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

24. Барыс, сабаншы 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

25. Тас сусары 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

26. Алтай ұлары 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

27. Құр  1 ақпаннан 15 мамырға дейін / 15 қыркүйектен 15 
қарашаға дейін 

28. 

Суда жүзетіндер 
(үйректер, қаз 
тектестер, 
қасқалдақтар, 
сұқсыр үйректер, 
шалшықшылар) 
оның ішінде 
Қазақстан 
Республикасы 
Қызыл кітабына 
енгізілгендер 

1 ақпаннан 15 маусымға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

29. Ақшіл 1 ақпаннан 31 наурызға дейін 

30. 

Қазақстан 
Республикасы 
Қызыл кітабына 
енгізілген 
жыртқыш құстар 
(бүркіт, қыран, 
ақиық, сұңқар, 
қаршыға, үкі, 
балықшы тұйғын) 

1 наурыздан 30 мамырға дейін / 10 шілдеден 20 
тамызға дейін 

31. Сұр құр 1 сәуірден 31 мамырға дейін/15 қыркүйектен 15 
қарашаға дейін  
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19. Құм қоян 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

20. Ор қоян 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

21. Құну 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

22. Саңырау құр 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

23. Арқар 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

24. Барыс, сабаншы 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

25. Тас сусары 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

26. Алтай ұлары 1 ақпаннан 31 наурызға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

27. Құр  1 ақпаннан 15 мамырға дейін / 15 қыркүйектен 15 
қарашаға дейін 

28. 

Суда жүзетіндер 
(үйректер, қаз 
тектестер, 
қасқалдақтар, 
сұқсыр үйректер, 
шалшықшылар) 
оның ішінде 
Қазақстан 
Республикасы 
Қызыл кітабына 
енгізілгендер 

1 ақпаннан 15 маусымға дейін / 15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін 

29. Ақшіл 1 ақпаннан 31 наурызға дейін 

30. 

Қазақстан 
Республикасы 
Қызыл кітабына 
енгізілген 
жыртқыш құстар 
(бүркіт, қыран, 
ақиық, сұңқар, 
қаршыға, үкі, 
балықшы тұйғын) 

1 наурыздан 30 мамырға дейін / 10 шілдеден 20 
тамызға дейін 

31. Сұр құр 1 сәуірден 31 мамырға дейін/15 қыркүйектен 15 
қарашаға дейін  

 
 

32. Қырғауыл 1 сәуірден 31 мамырға дейін 
33. Дуадақ 1 сәуірден 15 маусымға дейін  

34. Ақбас тырна, сұр 
тырна, қара дегелек 1 сәуірден 15 маусымға дейін  

35. Борсық 15 сәуірден 15 маусымға дейін / 15 қыркүйектен 
30 қазанға дейін  

36. Суыр 15 сәуірден 15 маусымға дейін 

37. Гималай ұлары, 
кекілік, бөдене 

1 шілдеден 31 тамызға дейін / 15 қыркүйектен 15 
қарашаға дейін 

38 Кәмшат 1 қыркүйектен 15 қазанға дейін 
 
Ескертпе: Жабайы жануарлар түрлерінің санын күзгі есепке алу ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтарда өткізіледі, ал популяцияның жыныстық-жас 
құрамын және сандық өзгерісінің үрдісін барынша нақты зерттеу қажет 
болған кезде оны жануарлар дүниесін пайдаланушылар өткізеді. 

 
3.3 Жабайы жануарлардың санын есепке алу әдістері 
 
Кеміргіштер, жәнтік жегіштер 
Кәдімгі тиін 
1. Лайка итімен есепке алу. 
Есеп қыркүйек айында жүргізіледі - қазанның бірінші жартысында, 

үлкен белсенділік танытып, орманға көп барады. Маршруттың ұзындығы 
10-15 км. 

Есеп таңертең – 8-ден 10-ға дейін немесе күннің екінші жартысында-
15-тен 18-ге дейін жүргізіледі. Тыныш (ашық немесе бұлтты), желсіз және 
жауынсыз күндері есепке алу жақсы. Есепке алу үшін кең түрде іздей 
алмайтын, құс бойынша емес, тиін бойынша жұмыс істеуге үйренген итті 
таңдайды. Есепке алу маршрутымен құрамы бойынша әртүрлі орман 
екпелері қамтылуы тиіс, ал таулы жағдайларда орманның төменгі, орташа 
және жоғарғы учаскелері ескеріле отырып қамтылуы тиіс. 

Лайка итімен, әдетте, есептегіштің алдында, одан бірден бір жаққа, 
екінші жаққа қарай жүреді. Есепші ит тапқан барлық тиіндарды есептейді. 

Есептегішпен жүріп өткен қашықтық бағыт жазылған картаның 
ауқымы бойынша, карта бойынша жергілікті жерге бағдарлау әдісімен 
немесе навигациялық құралдарды пайдалана отырып анықталады. Сонымен 
қатар, қашықтық қадам өлшегіш немесе сағат бойынша анықталуы мүмкін. 
Егер өткен қашықтықты есепке алу сағат бойынша жүргізілсе, онда 
маршрут бойынша қозғалысқа жұмсалған уақытты дәл жазып алу және 
есептеу кезінде есепшінің тоқтауға жұмсаған уақытын алып тастау қажет. 

Тиінді тапқаннан кейін, ит оны береді. Есептегіш маршруттан шығады, 
ит тоқтаған ағашқа жақындайды және тиіннің шын мәнінде бар екендігіне 
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көз жеткізгеннен кейін итті қайтарып алады және есептік маршруттық 
жолға қайта оралады. 

Есепке алу алаңын анықтау үшін маршруттың ұзындығын иттің орташа 
іздеу шамасына көбейтеді. Итті іздеу енін анықтау үшін, яғни ол 
санаушыдан әр жаққа кететін қашықтық, есепке алу жұмыстары басталғанға 
дейін осындай иттің ондық жүрісін өлшейді. 

Осы тәсілді есепке алу кезінде тиінді өткізіп алу мүмкіндігі бар, 
сондықтан өткізу пайызын анықтау үшін, есепке алу бөлігі бойынша 
маршрутты екі рет жүргізеді. Әдетте өткізу пайызы тиін басының 20 -25% 
құрайды,бірақ кейде әсіресе өте қалың екпелерде 40% және одан да көп 
болады. Иттің жұмыс сапасы жақсы болған кезде, ол тиінді аз өткізеді. 
Есепке алу аяқталғаннан кейін есепке алынған тиіндардың саны орман 
екпелерінің типі бойынша бөлек есептеледі, әрбір орман екпелерінің типі 
бойынша есепке алу ленталарының ауданы жеке анықталады және 
ақырында әрбір екпе екпелерінің типі бойынша 1 км2-ге жануарлардың саны 
есептеледі. 

Мысалы: Қарағайлы екпелердегі маршруттың ұзындығы 50 км, итті 
орташа іздеу 100 м, онда есепке алу лентасының ауданы 50000м * 100м = 
5000000м2 = 500 га = 5 км2 болады. Егер осы алаңда 80 тиін есепке алынса, 
ал өткізу пайызы 20% - ға (16 бас) анықталса, онда жалпы мал басы 96 
тиінді немесе 1 км2-ге 19,2 тиінді құрайтын болады. Есептік деректер тиісті 
карточкаға енгізіледі. 

 

 
11-сурет Кәдімгі тиін 
 
2. Кездесу бойынша есеп. 
Кездесулер бойынша есеп өте қарапайым және дәл емес. Бұл ретте 

есепке алу әртүрлі орман екпелері арқылы өтетін, ал таулы жағдайларда 
әртүрлі биіктікте орналасқан белгілі бір бағыттар белгіленеді. Есеп тамыз 
немесе қыркүйек айының басында - күн шығысынан 10 сағатқа дейін және 
кешке 16 сағаттан күн батқанға дейін жүргізіледі. Есеп желсіз күні, 
жаңбырдан кейін жақсы жүргізіледі. Есептегіш өте баяу жүріп, әрбір 50-100 
м сайын бірнеше минутқа тоқтайды. Бұл есептеу тәсілі бір жерлерде ұзақ 
жұмыс істеу кезінде жиі қолданылады. Есепке алу кезінде тиіндар қандай 
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қашықтықта анықталғанын белгілеу керек. Бұл кейіннен орман екпелерінің 
түрлі түрлеріндегі есептік таспаның орташа енін анықтауға мүмкіндік 
береді. 

3. Гайно бойынша есеп. 
Есеп қысқы уақытта, тиін әдетте бір тұрақты пана – гайно болған кезде 

жүргізіледі. Бұл жолы ақ қарағайлы ормандарды мекендейтін тиінді ескеру 
керек. Қара қылқан жапырақты ормандарда (самырсын, майқарағай, 
шырша) мұндай есепке алу мүмкін емес. 

Гайно бойынша есепке алу үшін алқаағаштардың әрбір түріне 1 немесе 
бірнеше шаршы километр өлшемдегі сынақ алаңдары салынады. Сынақ 
алаңын дәйекті айналып өту арқылы барлық тұрғын гайно есептеледі. Есеп 
жасаудағы тиіннің іздерін және гайноға кері жүрісін табу оңай болу үшін 
жаңа ұнтақ қар бойынша жүргізу керек. 

4. Іздер бойынша есеп. 
Тиінді есептеудің ең қарапайым тәсілі, ол аңдардың санына шамамен 

сипаттама береді. Есепке алу қысқы уақытта жүргізіледі және орман 
екпелерінің түрлі түрлеріндегі есептегіш жүрісінің километріне тиін 
іздерінің санын есептеу болып табылады. Жаңа түскен қар бойынша 
осындай есеп жүргізіледі. Есепке алу бірлігі жүрістің 1 сызықтық 
километріне тиін іздерінің саны болып табылады. 
 

Құндыз 
1. Қоныстарды есепке алу. 
Құндыздарды есепке алу жөніндегі жұмыстарды екі бөлікке бөлуге 

болады: а) бұршақты қоныстарды есепке алу; б) олардың үй – жайларында-
хаткалар мен індерінде құндыздарды есепке алу. 

Ең жақсы уақыт-жаздың соңы мен күздің басы. Құндыздар отбасының 
тұрақты тұрғын үй іні немесе хатка бар, онда үлкендердің жұбынан басқа, 
ағымдағы жылдың жас төлдері (сеголетка) және өткен жылдың төлдері 
тұрады. 

Жалғыз құндыз немесе құндыздар отбасы алып жатқан жағалау 
белдеуінің учаскесі қоныс деп аталады. Бір қоныс әдетте екіншісінен 80-250 
м қашықтықта орналасқан. Құндыз мекен ететін тұрғын үйге апаратын 
соқпақ өсіп кетпеген болады. Жағалаудағы тұрғын үй күзетінің жанында 
әдетте шөптен тазартылған және ылғалды тұнба жабылған алаң бар. Егер 
құндыздар хаткада тұрса, онда оның күмбезі жоқ, онда әрқашан жөндеу 
іздері бар. Күзгі уақытта құндыз індері мен үйшіктерінің жанында 
дайындалған бұтақтарды және суға батырылған шағын ағаштарды көруге 
болады. Қысқы уақытта бұршақты тұрғын үйлердің жанында азық-түлік 
бар. 

Әрбір қонысты есептегіш су қоймасының жоспарына енгізеді. Әр 
қонысқа орташа алғанда құндыздың саны әдетте орташа нормалардың 
(коэффициенттердің) негізінде есептеледі. Бір қонысқа келетін құндыз 
санының шамамен алғандағы нормасымен Воронеж және басқа 
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қорықтардағы көптеген есептік жұмыстар негізінде белгіленген 4 – 4,5 
сандар қабылдануы мүмкін. 

Осы коэффициентке есептелген құндыз қоныстарының санын көбейте 
отырып, біз барлық қоныстарда құндыз санын аламыз. 

 

 
12-сурет Құндыз 
 
Су егеуқұйрығы 
1. Қақпанды-сызықтық есепке алу 
Есеп № 0-1 қақпандардың көмегімен жүргізіледі. Қақпандар су 

егеуқұйрықтарының барлық тұмсықтарынан жаға сызығының бойымен бір 
бірінен тең аралықтармен бөлінген ұзын 50-100 м жағаның бірнеше 
кесіндісінде орналастырылады. Қақпандар күн сайын тексеріледі. Қақпан 
бірнеше күн тұрады, аулау күрт төмендегенге дейін. Аулау нәтижелері бір 
типті жағалау сызығының 1 км-де қайта есептеледі. 

 
2. Қақпанды-алаңда есепке алу 
Қақпандар барлық 0,25 – 0,5 га алаңдарда, тамақтанатын үстелдерде 

және су Егеуқұйрықтарының Жем соқпақтарының қиылыстарында 
орналастырылады. Егер ін өте көп болса, алдын ала қазу арқылы олардың 
санын қысқартады және қақпандарды тек ашылған жүрістерде ғана қояды. 
Екі рет (таңертең және кешке) қақпанды тексергенде аулау екі тәулік 
жалғасады. Есеп нәтижелері 1 гектарға қайта есептеледі. 

 

 
13-сурет Су егеуқұйрығы 
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Жұпар тышқан 
Есеп аңның жасырын өмір сүруін қиындатады. Есепке алудың 

неғұрлым сенімді тәсілі- ін бойынша есепке алу. Ең жақсы есептеу уақыты-
күз. Бұл уақытта су және жағалау өсімдіктері кебеді және құрғайды және 
күзенді табу жазға қарағанда әлдеқайда жеңіл. 

Мекендейтін күзеннің белгісі су айдынының түбіне кіретін траншейка 
болып табылады. Егер топырақ тұндырса, онда траншейканың үстінде 
жыртқыш жыртқыштың жиі өтуінен алынған тұнба сақталады. Кейде 
траншейка өзен бойымен созылады, содан кейін оны табу қиын. 

Мұз қатқаннан кейін бірден тұншықтыруды ескеру керек, бірақ мұз 
мөлдір болған жағдайда ғана. Бұл жағдайда траншейканың үстінде ауа 
көпіршіктері жақсы көрінеді. 

Егер су айдыны ауданы бойынша үлкен болса және онда шығыңқы 
суды жаппай есепке алу мүмкін болмаса, онда есепке алуды су айдыны 
жағасының бойымен жүретін желілік маршруттық жүрістерде жүргізеді. 
Тығыздығы жағалау сызығынан 1 км-ге есептеледі. 

Жеке учаскелердегі есепке алу деректерін нақтылау үшін бірінші рет 
өтіп кеткендерді анықтау және өткізу пайызын анықтау үшін тұрғын 
үйлерді қайта есепке алуды жүргізеді. 

 
Ақ қоян, құм қояны  
Іздер бойынша есеп. 
Қояндардың ең қарапайым және ең аз еңбекті қажет ететін қысқы есебі. 

Қар жауғаннан кейін қояндар жатқаннан тұрмайды. Маршруттық жүрістер 
алқаптың әртүрлі жерлері арқылы өтуі тиіс. Маршруттың ұзындығы 10 км. 
маршрут бойынша 2-3 рет өтеді. Есептегіш жоспарда барлық байқалған 
іздерді белгілейді. 2 – 3 есе өту кезінде орташа көрсеткіш анықталады. 
Іздерді санағаннан кейін есепке алу көрсеткіші – маршруттық жүрістің 1 км-
де белгіленген қоян іздерінің саны есептеледі. Бұл көрсеткіш аң аулайтын 
жерлердің түрі бойынша әртүрлі қоянның қоныстануына қатысты түсінік 
береді. 

Айдап шығу тәсілімен есепке алу. 
Есепке алудың бұл тәсілі ең дәл. Әр түрлі аңшылық алқаптарында 

көлемі 3 – тен 5 км2-ге дейінгі 2-3 тұрақты сынақ алаңдарында жүргізіледі. 
Аудан бойынша сынақ алаңдарының саны есепке алуға жататын аумақтың 
кемінде 10% - ын құрауы тиіс. Айдап өту үшін іріктелген сынақ 
алаңдарында оларды көрші жерлерден бөлетін табиғи шекаралар 
(соқпақтар, алқаптар, алаңқайлар) болуы тиіс. Қояндарды есепке алу тек қар 
кезінде – қараша, желтоқсан – наурыз айларында, жаңа ұнтақтан кейін 
жүргізіледі. 

Айдап өту алдында таңдалған сынақ алаңын айналып өтеді, бұл ретте 
алаңның есеп желісі мен бүйір жақтарында барлық іздерді сүртеді. Есептік 
желі ретінде соқпақтар, кең емес алаңқайлар және алаңқайлар болуы 
мүмкін. 
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Қуғыншылар белгіленген есептік алаңның шекарасы бойынша 
жартылай шеңберге тұрады, сондықтан қапталдарда тұратындар орталықтан 
бірнеше алда болу керек. Айдағыштар арасындағы қашықтық орман 
ағаштары мен өскіндердің тығыздығына байланысты, көбінесе 30-70 метрге 
тең. Қояндарды қорқыту үшін иттерді пайдалануға болады. Айдау бір 
уақытта белгі бойынша есеп сызығына қарай басталады. 

Айдау аяқталғаннан кейін барлық демалыс күндері, сынақ алаңынан 
қояндардың іздерін есептейді (20-қосымша). 

Егер есепке алу қара топырақ бойынша жүргізілсе, онда есепке алу 
сызығында және алаңның бүйір жағында сынақ алаңынан шығатын әрбір 
аңды тіркейтін есепшілер тұруы тиіс. 

Сынақ алаңының мөлшерін және онда көтерілген қояндардың санын 
біле тұра, аң аулайтын алқаптардың осы түрінің 1 км2-ге қор көрсеткіштерін 
есептеу қиын емес. 

 

  
14-сурет. Қоян 
  
Көртышқан 
Бұл жануардың жер астында өмір сүруіне байланысты көртышқанның 

санын есепке алу қиын. Көртышқан санын көрсететін жер асты 
құрылыстарының ең тұрақты элементі тек басты жолдар болып табылады. 

Маршруттың орны аз жол, соқпақтар, соқпақтар бойынша салынады. 
Бағыт бойынша көртышқандардың барлық басты жолдары есептеледі. Бір 
тәуліктен кейін есепке алынған әрбір жүрістің жаңартылуы тексеріледі және 
жаңадан салынған жүрістерді белгілейді. Барлық жаңартылған және 
жаңадан қазылған жолдар мекендейді деп есептеледі, соның негізінде осы 
учаске үшін есепке алу көрсеткішін есептейді. Ол әр түрлі стацияларда 
маршруттың 1 км мекендейтін жүрістердің орташа санымен көрінеді. 
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Қуғыншылар белгіленген есептік алаңның шекарасы бойынша 
жартылай шеңберге тұрады, сондықтан қапталдарда тұратындар орталықтан 
бірнеше алда болу керек. Айдағыштар арасындағы қашықтық орман 
ағаштары мен өскіндердің тығыздығына байланысты, көбінесе 30-70 метрге 
тең. Қояндарды қорқыту үшін иттерді пайдалануға болады. Айдау бір 
уақытта белгі бойынша есеп сызығына қарай басталады. 

Айдау аяқталғаннан кейін барлық демалыс күндері, сынақ алаңынан 
қояндардың іздерін есептейді (20-қосымша). 

Егер есепке алу қара топырақ бойынша жүргізілсе, онда есепке алу 
сызығында және алаңның бүйір жағында сынақ алаңынан шығатын әрбір 
аңды тіркейтін есепшілер тұруы тиіс. 

Сынақ алаңының мөлшерін және онда көтерілген қояндардың санын 
біле тұра, аң аулайтын алқаптардың осы түрінің 1 км2-ге қор көрсеткіштерін 
есептеу қиын емес. 

 

  
14-сурет. Қоян 
  
Көртышқан 
Бұл жануардың жер астында өмір сүруіне байланысты көртышқанның 

санын есепке алу қиын. Көртышқан санын көрсететін жер асты 
құрылыстарының ең тұрақты элементі тек басты жолдар болып табылады. 

Маршруттың орны аз жол, соқпақтар, соқпақтар бойынша салынады. 
Бағыт бойынша көртышқандардың барлық басты жолдары есептеледі. Бір 
тәуліктен кейін есепке алынған әрбір жүрістің жаңартылуы тексеріледі және 
жаңадан салынған жүрістерді белгілейді. Барлық жаңартылған және 
жаңадан қазылған жолдар мекендейді деп есептеледі, соның негізінде осы 
учаске үшін есепке алу көрсеткішін есептейді. Ол әр түрлі стацияларда 
маршруттың 1 км мекендейтін жүрістердің орташа санымен көрінеді. 

 

 
 

 
15-сурет. Көртышқан 
 
Ондатр 
1. Үйшіктері бойынша көктемгі есеп. 
Ең жақсы есепке алу мерзімі -мамыр, маусым айының басы. Бұл кезең 

өсімдіктің тек қана дами бастауына және үйшік мен інге кіруді 
бақылаушыдан жаппауына ыңғайлы. Сондай – ақ осы кезеңде әрбір отбасы 
бір немесе бір, сирек екі үйшікке ие, әдетте бір біріне жақын орналасқан, 
бірақ 10-15м-ден артық емес. 

Бір – бірінен 15-20 м ары қарай орналасқан хаткалар әртүрлі жұптарға 
тиесілі болуы мүмкін. Егер екі хатка бір-бірінен 10 метр қашықтықта тұрса, 
бірақ жоғары және қалың өсімдіктермен өскен ұзын қорытпаның қарама-
қарсы жағасында болса, мұндай хаткалар көбінесе екі түрлі нормаға тиесілі. 

Тұрғын үй хаткалары тұрмайтын хаткалардан жаңалау іздерімен 
ерекшеленеді. 

Хаткаларды есепке алу қайықтан мұқият, жағалаудың, құймалардың 
және жоғары су өсімдіктерінің өсінділерінің барлық әктеріне кіріп, 
жүргізіледі. 

 
Індерді есепке алу жұмысын екі есепші жүргізу қажет. 
Есептегіштердің бірі жағамен жүреді,ал екіншісі жаға бойымен 

қайықта жүзеді. Ін, әдетте, жағалаудан су қоймасының тереңдігіне кіретін 
ор бойынша жақсы көрінеді. Орды тауып, жағамен келе жатқан есептегіш 
оның өмір сүруіне толық көз жеткізу үшін інді таяқпен түртіп көреді. 

Шағын су қоймаларында хаткалар мен індерді жаппай есепке алу 
жүргізіледі. Тұрғын үйлерді жаппай есепке алуды жүргізу мүмкін болмаған 
ірі су айдындарында 100 – 200 га көлеміндегі сынақ алаңдарында есепке алу 
жүргізіледі. Сынақ алаңдарының жалпы ауданы ондатр алқаптарының 
кемінде 10% құрауы тиіс. Сынақ алаңдары зерттелетін алқаптардың 
аумағында бар стациялардың барлық түрлерін қамтуы тиіс. Сынақ алаңында 
барлық хаткалар мен індер есепке алынады, содан кейін бұл деректер су 
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айдынының барлық ауданына қайта есептеледі. Өзендерде жағалау 
сызығының 30-50 км есебімен қамтылады. 

Індерді қайта санауға жол бермеу үшін оларды нөмірлері бар 
қазықтармен атап өтеді немесе жанында өсіп келе жатқан өсімдіктерден 
тұратын түйінді байлайды. 

Шағын су қоймаларындағы ондатрларды есепке алу деректерін ірі су 
қоймаларына механикалық тасымалдауға болмайды, себебі ондатрлардың 
тығыздығы шағын су қоймаларында, әдетте үлкен су қоймаларына 
қарағанда жоғары. 

Көктемгі-жазғы есепке су айдынындағы ондатраның отбасыларының 
саны туралы түсінік береді. Егер өткен жылдардың мәліметтері бойынша 
күзгі есептеудің басында тірі қалған отбасындағы балапандардың орташа 
саны белгілі болса, онда осы жылы осы уақытқа дейін су айдынында 
болатын аңдардың басын анықтауға болады, ал күзде өзінің жорамалдарын 
сынамалы аулаумен тексеруге болады. 

Індерді көктемгі есепке алу және ондатраны күзгі аулауды жүргізу 
мүмкін болмаған кезде, аң басының өсуін анықтау мақсатында санын 
анықтау есебіне алынады 

I бонитет алқаптарында-9 күшік отбасына; 
II бонитет алқаптарында-6,4 күшік отбасына; 
III бонитет алқаптарында-4,5 күшік отбасына. 
 
2. Отбасы санын күзгі есепке алу. 
Кәсіптік аңшылық құру басталар алдында ондатраның басын қайта 

(тексеру) есепке алуды жүргізген жөн. Бұл жазғы кезеңде су айдындарының 
гидрологиялық режимі өзгеруі мүмкін, бұл су айдынындағы ондатраның 
бастарының сол немесе басқа жаққа өзгеруіне сөзсіз әсер етеді. 

Есепті тамыздың екінші жартысында, бірақ қыркүйектің ортасынан 
кешіктірмей жүргізген дұрыс. Тамыз айының соңында және қыркүйек 
айының басында ондатраның отбасы шекарасын анықтау оңай. Мұндай елді 
мекендерді есептеу және су айдынындағы ондатра отбасыларының саны 
туралы түсінік береді. Егер есепке алу кезінде барлық індер су айдынының 
жоспарына бірден жағып, оларды жоспар бойынша және жергілікті жерде 
өсіп тұрған жерге нөмірлеп, жеке отбасылардың мекендейтін жерлерін 
ажыратуға болады. 

Су айдынындағы отбасы санын есепке алу деректеріне қосымша 
отбасының саны туралы мәліметтер болуы қажет. Бұл мәліметтерді 
кәсіпшіліктің бірінші онкүндігінде белгілі бір аумақта өндірілген 
ондатраның терілерін сынамалы аулау немесе қарау арқылы алады. 

Сынамалы аулау үшін шағын оқшауланған көлдерді немесе 
ондатраның 4-6 отбасы тұратын үлкен су қоймасының белгілі бір учаскесін 
таңдау қажет. Көлдерде немесе учаскеде барлық ондатраны аулауға 
тырысады. Аулау бір тәулік ішінде бірде-бір ондатр түспегенше жүргізіледі. 
Үш күндік үзілістен кейін аңдардың түсуін толық тоқтатқанға дейін 
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айдынының барлық ауданына қайта есептеледі. Өзендерде жағалау 
сызығының 30-50 км есебімен қамтылады. 

Індерді қайта санауға жол бермеу үшін оларды нөмірлері бар 
қазықтармен атап өтеді немесе жанында өсіп келе жатқан өсімдіктерден 
тұратын түйінді байлайды. 

Шағын су қоймаларындағы ондатрларды есепке алу деректерін ірі су 
қоймаларына механикалық тасымалдауға болмайды, себебі ондатрлардың 
тығыздығы шағын су қоймаларында, әдетте үлкен су қоймаларына 
қарағанда жоғары. 

Көктемгі-жазғы есепке су айдынындағы ондатраның отбасыларының 
саны туралы түсінік береді. Егер өткен жылдардың мәліметтері бойынша 
күзгі есептеудің басында тірі қалған отбасындағы балапандардың орташа 
саны белгілі болса, онда осы жылы осы уақытқа дейін су айдынында 
болатын аңдардың басын анықтауға болады, ал күзде өзінің жорамалдарын 
сынамалы аулаумен тексеруге болады. 

Індерді көктемгі есепке алу және ондатраны күзгі аулауды жүргізу 
мүмкін болмаған кезде, аң басының өсуін анықтау мақсатында санын 
анықтау есебіне алынады 

I бонитет алқаптарында-9 күшік отбасына; 
II бонитет алқаптарында-6,4 күшік отбасына; 
III бонитет алқаптарында-4,5 күшік отбасына. 
 
2. Отбасы санын күзгі есепке алу. 
Кәсіптік аңшылық құру басталар алдында ондатраның басын қайта 

(тексеру) есепке алуды жүргізген жөн. Бұл жазғы кезеңде су айдындарының 
гидрологиялық режимі өзгеруі мүмкін, бұл су айдынындағы ондатраның 
бастарының сол немесе басқа жаққа өзгеруіне сөзсіз әсер етеді. 

Есепті тамыздың екінші жартысында, бірақ қыркүйектің ортасынан 
кешіктірмей жүргізген дұрыс. Тамыз айының соңында және қыркүйек 
айының басында ондатраның отбасы шекарасын анықтау оңай. Мұндай елді 
мекендерді есептеу және су айдынындағы ондатра отбасыларының саны 
туралы түсінік береді. Егер есепке алу кезінде барлық індер су айдынының 
жоспарына бірден жағып, оларды жоспар бойынша және жергілікті жерде 
өсіп тұрған жерге нөмірлеп, жеке отбасылардың мекендейтін жерлерін 
ажыратуға болады. 

Су айдынындағы отбасы санын есепке алу деректеріне қосымша 
отбасының саны туралы мәліметтер болуы қажет. Бұл мәліметтерді 
кәсіпшіліктің бірінші онкүндігінде белгілі бір аумақта өндірілген 
ондатраның терілерін сынамалы аулау немесе қарау арқылы алады. 

Сынамалы аулау үшін шағын оқшауланған көлдерді немесе 
ондатраның 4-6 отбасы тұратын үлкен су қоймасының белгілі бір учаскесін 
таңдау қажет. Көлдерде немесе учаскеде барлық ондатраны аулауға 
тырысады. Аулау бір тәулік ішінде бірде-бір ондатр түспегенше жүргізіледі. 
Үш күндік үзілістен кейін аңдардың түсуін толық тоқтатқанға дейін 

 
 

аулауды қайталайды және жалғастырады. Ауланған кезде әрбір ауланған 
аңның жынысы мен жасы бөлек отбасы бойынша тіркеледі. 

Сынамалы аулау кейде алмастырылады немесе кез келген жағдайда 
белгілі бір аумақта кәсіпшіліктің бірінші онкүндігінде өндірілген кемінде 
500 дана ондатр терілерін қарап, толықтырады. 

Терілерді жынысы мен жасы бойынша сұрыптайды. Қартайған аңдар 
терінің сызықтық суретінің жас сипатынан ерекшеленеді. Қартайған аңдар 
бір-бірінен оқшауланған түрде түлейді және терілерінде дұрыс емес дақтар 
болады. Қартайған аңдардың терілерін сұрыптап, төлдердің терілерін үш 
топқа бөледі – ауданы 650см2-ден астам (еркек пен ұрғашы), 650 см2-ден 
кем, бірақ 450 см2-ден аспайтын және 450 см2-ден кем емес терілер. Бұл 
топтар бірінші, екінші және үшінші жас аңдарға сай болады. 

Аналықтары аталықтарынан барлық жастағы топтарда байқалатын 
терілердің іш жағында емізіктер бар болуымен ерекшеленеді. 

Жас ондатр терілерінің жалпы санын ескі аналықтардың терілері 
санына бөле отырып, отбасындағы жас төлдердің орташа саны туралы 
түсінік алады. 

Есепке алу мәліметтері бойынша кез келген су қоймаларында 
отбасылар санын және терілерді қарау нәтижелерін біле отырып, осы су 
қоймаларында мекендейтін ондатраның санын анықтауға болады. 

 

 
16-сурет Ондатр 
 
Суыр 
1. Алаңдарды көзбен шолып есепке алу. 
Әдіс таулы немесе қатты қиылысқан жерлерде күндізгі белсенділігі бар 

жануарларға қатысты қолданылады. 
Алқаптарды алдын ала тексергеннен кейін ең типтік учаскелер 

белгіленеді. Есеп алаңы еркін шамада және формада болуы мүмкін, бірақ 
жақсы көрінуі және табиғи немесе жасанды бағдарлармен жабыннан анық 
көрінетін болуы тиіс. Бақылау пунктін алаңнан 100-200 м етіп таңдайды. Ол 
алаңның жақсы шолуын және бақылаушының бүркемеленуін қамтамасыз 
етуі тиіс. 
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Бинокльмен бақылаушы аңдар шыққанға дейін таңертең ерте бақылау 
пунктін және алаңды мұқият қарайды. Жаппай шыққаннан кейін 
кеміргіштердің ең көп белсенділігі кезінде оларды есептеуді жүргізеді. 
Аңдарды санау әрбір 15 минут сайын 2 сағат ішінде жүргізіледі. Екі 
сағаттық бақылаудан кейін есептегіш аңдарды қорқытады. Бұл ретте бұрын 
есепке алынбаған кеміргіштерді жиі байқауға болады. Мұндай санауды 3 
күн қатарынан жүргізеді. Бір мезгілде санаудың ең жоғарғы саны сынама 
алаңның тұрғындарының көрсеткіші болып саналады. Есепке алу 
аяқталғаннан кейін оның алаңын анықтау үшін есеп алаңын дәл өлшеп, 
олардың қоныстану көрсеткішін алу үшін, яғни бір інге қанша аң келетінін 
есептейді. 

 
Маршруттық есеп. 
Маршруттық есептің артықшылығы - айтарлықтай алаңдағы аңдар 

санының салыстырмалы түрде шынайы деректерін алу мүмкіндігі. 
Ірі масштабты карта бойынша тексеруге жататын аумақтармен алдын 

ала мұқият танысады және аңдар қоныстарының жалпы таралу сипатын 
анықтау үшін оны алдын ала шолып шығады. Осының негізінде маршрут 
анықталады. Аңдар қонысының әрбір учаскесі екі параллель маршруттық 
жүріспен қиылысады, олар бойынша есептегіш алдымен бір бағытта, содан 
кейін қарама-қарсы бағытта қарсы жатқан беткейлерді жақсы көру үшін 
өтеді. 

10 км2-ден асатын учаскелерде бір бірінен 1 – 1,5 км қашықтықта 
рельефтің негізгі элементтерін кесіп өтетін 2-3 жұп маршруттық жүріс 
салынады. 

Есептегіш белгіленген бағыт бойынша жаяу немесе ат үстінде қозғала 
отырып, ені 200 м (екі жағынан 100 м) жолақта табылған барлық суырларды 
есептейді. Аралықтың жотасында бола отырып, есептегіш қозғалыс 
барысында қарама-қарсы беткейдің жотасында бағдарды белгілейді және 
көзбен шолып, оған бағыт бойынша ені 100 м екі жолақты белгілейді. Содан 
кейін таңдалған бағытта келесі биік жерге (белгіленген бағдарға) дейін 
қозғалады, одан қозғалыс бағытын қайта нақтылайды, содан кейін осындай 
санауды жүргізеді. 

3.Бүкілресейлік Аңшылық шаруашылығы және аң шаруашылығы 
ғылыми зерттеу институты кұрастырған суырды есепке алу әдістемесі 
бойынша Қазақстанда есепке алу жұмысын жүргізу.  

Есеп сәуір-маусым айларында жүргізіледі және екі кезеңнен тұрады. 
Бірінші кезең-әкімшілік ауданда суырлардың тіршілік ету алаңын зерттеу 
және анықтау. Тексеру автомашинадан, мотоциклден, ат үстінде немесе 
жаяу жүзеге асырылады. Сәуірдің екінші жартысында-мамырдың басында 
тікелей алқаптарда суырлардың таралу шектерінің карта - схемасына 
оқшауланған колонияларға бөле отырып карталау жүргізіледі. Әр түрлі 
штриховкамен белгіленген суырлардың саны жоғары және төмен учаскелер 
көзбен шолып анықталады. Саны жоғары учаскелерде 10-20 га тұрақты 
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Бинокльмен бақылаушы аңдар шыққанға дейін таңертең ерте бақылау 
пунктін және алаңды мұқият қарайды. Жаппай шыққаннан кейін 
кеміргіштердің ең көп белсенділігі кезінде оларды есептеуді жүргізеді. 
Аңдарды санау әрбір 15 минут сайын 2 сағат ішінде жүргізіледі. Екі 
сағаттық бақылаудан кейін есептегіш аңдарды қорқытады. Бұл ретте бұрын 
есепке алынбаған кеміргіштерді жиі байқауға болады. Мұндай санауды 3 
күн қатарынан жүргізеді. Бір мезгілде санаудың ең жоғарғы саны сынама 
алаңның тұрғындарының көрсеткіші болып саналады. Есепке алу 
аяқталғаннан кейін оның алаңын анықтау үшін есеп алаңын дәл өлшеп, 
олардың қоныстану көрсеткішін алу үшін, яғни бір інге қанша аң келетінін 
есептейді. 

 
Маршруттық есеп. 
Маршруттық есептің артықшылығы - айтарлықтай алаңдағы аңдар 

санының салыстырмалы түрде шынайы деректерін алу мүмкіндігі. 
Ірі масштабты карта бойынша тексеруге жататын аумақтармен алдын 

ала мұқият танысады және аңдар қоныстарының жалпы таралу сипатын 
анықтау үшін оны алдын ала шолып шығады. Осының негізінде маршрут 
анықталады. Аңдар қонысының әрбір учаскесі екі параллель маршруттық 
жүріспен қиылысады, олар бойынша есептегіш алдымен бір бағытта, содан 
кейін қарама-қарсы бағытта қарсы жатқан беткейлерді жақсы көру үшін 
өтеді. 

10 км2-ден асатын учаскелерде бір бірінен 1 – 1,5 км қашықтықта 
рельефтің негізгі элементтерін кесіп өтетін 2-3 жұп маршруттық жүріс 
салынады. 

Есептегіш белгіленген бағыт бойынша жаяу немесе ат үстінде қозғала 
отырып, ені 200 м (екі жағынан 100 м) жолақта табылған барлық суырларды 
есептейді. Аралықтың жотасында бола отырып, есептегіш қозғалыс 
барысында қарама-қарсы беткейдің жотасында бағдарды белгілейді және 
көзбен шолып, оған бағыт бойынша ені 100 м екі жолақты белгілейді. Содан 
кейін таңдалған бағытта келесі биік жерге (белгіленген бағдарға) дейін 
қозғалады, одан қозғалыс бағытын қайта нақтылайды, содан кейін осындай 
санауды жүргізеді. 

3.Бүкілресейлік Аңшылық шаруашылығы және аң шаруашылығы 
ғылыми зерттеу институты кұрастырған суырды есепке алу әдістемесі 
бойынша Қазақстанда есепке алу жұмысын жүргізу.  

Есеп сәуір-маусым айларында жүргізіледі және екі кезеңнен тұрады. 
Бірінші кезең-әкімшілік ауданда суырлардың тіршілік ету алаңын зерттеу 
және анықтау. Тексеру автомашинадан, мотоциклден, ат үстінде немесе 
жаяу жүзеге асырылады. Сәуірдің екінші жартысында-мамырдың басында 
тікелей алқаптарда суырлардың таралу шектерінің карта - схемасына 
оқшауланған колонияларға бөле отырып карталау жүргізіледі. Әр түрлі 
штриховкамен белгіленген суырлардың саны жоғары және төмен учаскелер 
көзбен шолып анықталады. Саны жоғары учаскелерде 10-20 га тұрақты 

 
 

есепке алу алаңдары салынады, осындай алаңдар саны төмен учаскелерде 
салынады. Учаскелердің шекаралары келесі жылдары есепке алуды жүргізу 
кезінде оларды анықтауға болатындай етіп қашалады. Бір алаң жоғары және 
суыр саны төмен 10 км2-ге салынады. Егер ауданда суырмен қоныстанған 
алаң 100 км2-ден астам болса, онда саны көп болған жағдайда 10-12 алаң 
салынады, ал 3 – 4 кіші алаң салынады. Суыр саны өте төмен болған 
жағдайда алаңдар салынбайды, отбасы саны көрсетіле отырып, барлық жеке 
тұрғын үйлер картаға түсіріледі. 

Суыр есебін жүргізудің екінші кезеңі мамыр-маусым айының аяғында, 
суыршақ – сеголеттер (суырдың биылғы жылғы төлдері) жаппай шыққаннан 
кейін 5-6 күннен соң өткізіледі және ол есепке алу алаңдарында 
отбасылардағы дарақтардың санын анықтаудан тұрады. Бақылау 150-200 м 
арақашықтықтан әр алаңда бір күннен кем емес 7 сағаттан 11 сағатқа дейін 
және 17 сағаттан 21 сағатқа дейін жүргізіледі. Ауа райы қолайсыз болған 
кезде жұмыс тоқтатылады және қолайлы күні қайталанады. 

Көрсетілген әдістемелерді пайдалану кезінде далалық жерлерде 
суырлар санының артуын болдырмау үшін отбасылық індерді есептеу үшін 
ауданы 50-100 га тұрақты есепке алу алаңдары салынады. 

 

 
17-сурет Суыр 
 
Сарышұнақ  
1.Індері бойынша есеп. 
Есепке алудың осы әдістемесі сары суырлардың басқа түрлері үшін де, 

жазықта да, суырларды есепке алу үшін де қолданылуы мүмкін. 
Сынақ алаңдарында және маршруттарда есепке алу ажыратылады. 

Бірінші жағдайда көлемі 0,25; 0,5; 1,0 га алаң салынады. жалпы есептік алаң 
бірдей болғанда, неғұрлым сенімді нәтижелер ұсақ алаңдардың аз санынан, 
бірақ ірі алаңдардың көп санын салады. Суырларды наурыз айының 
соңында – сәуір айының басында немесе мамыр айының басында есепке 
алады. Алаңдар тікбұрыш немесе шеңбер нысанында болуы мүмкін. 

Бұрыштарды белгілегеннен кейін тік бұрышты алаңды есептегішпен 
немесе бір бірінен 5 м-ге дейінгі қашықтықта параллель маршруттармен 
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қиылысады. Барлық мекендейтін ұя және қорғаныш (тік) күзендер есепке 
алынады. 

Айналмалы алаңдар ыңғайлы. Есепке алуға белгіленген алаңның 
ортасында 0,25 га болатын есеп алаңы үшін ұзын 28,2 м, 0,5 және 1,0 га 
болатын алаңдар үшін - 40 және 56,5 М, 1 м биіктікте ілмекті төмен 
сырғытуға мүмкіндік бермейтін тіректер дайындалады, ал жіпте әрбір 2 м 
сайын таңбалаушы болып табылатын шыбықтар (жеткілікті ұзындық) 
байланатын жіптер жапсырылады. Жерде жөнелту нүктесі белгіленеді. Бір 
есептегіш арқанды аяғынан алып, оны кеуде деңгейінде соза отырып, 
шеңберді сипаттай отырып жүреді. Басқа есептеуіштер екі ілгіш шыбықпен 
шектелген жолақта қозғала отырып, онда тұрғын інін есептейді. Егер есепке 
алуды бір есептегіш жүргізетін болса, онда шеңбердің шеті бойынша бір 
айналымды айналып, 2 метрлік жолақта інді есептей отырып, ол арқанды 
келесі белгіге дейін орайды және жаңа шеңбер жасайды, әрі қарай есепке 
алу аяқталғанға дейін жүргізеді. Айналмалы алаңдар бөлу үшін аз уақытты 
талап етеді және бір іннің өткізуін немесе қос есебін болдырмайды. 

Маршруттық есепке алу алқаптарды кесіп өтетін және зерттелетін 
аумақты 75, 100, 150 м кейін параллель маршруттармен біркелкі жабатын 
ені 2 – 4 м таспадағы тұрғын үйді есептеу болып табылады. Мәні бойынша 
бұл алаңдық есептің модификациясы. 

 

 
18-сурет Сарышұнақ 
 
Суыр - кәдімгі және өзге де сарғыш түрлері 
(Кіші, Үлкен, Орташа, Қызыл) 
1. Інге су кұю әдісі аркылы есепке алу 
Бұл әдістің артықшылығы учаскені тексеру үшін аз уақыт алады, 

негізгі кемшілігі судың үлкен шығыны болып табылады, бұл осы әдісті 
қолдануды айтарлықтай шектейді немесе мүлдем жоққа шығарады. Әдіс 
тиімділігіне келетін болсақ, ол өте үлкен. Дұрыс құйған кезде барлық ересек 
аңдар алынады. 
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Суырларды есепке алу жұмыстарының тәжірибесінде жас төлдің ата-
аналық іннен шыққаннан бастап ересек дарақтардың мамыр айының 
ортасынан маусым айының бірінші жартысына дейін ұйықтауға жатқанға 
дейін есепке алу жүргізу қабылданды. 

Есепке алу үшін 1 га алқапқа тең алаңдар алынады (ені 5 м-ге 2000 м 
ұзын). 

Есепке алу лентасын ағынның бағытына көлденең салу суырлар 
түрлерінің таралуына неғұрлым дұрыс сипаттама береді. Суды далаға 
автокөлікте немесе су астында орнатылған бөшкелермен жеткізеді. Арнайы 
су тасығыштарды пайдалану жақсы. Барлық маршруттардағы індерге су 
құйылады. Інді сумен толтырғаннан кейін сарысу шықпаған кезде және 
оның інде болу белгілері болмаған кезде (свиста, барысында су 
бағанасының сипатты ауытқуы) ғана сіңірілмейтін болып есептеледі. 

Көрінген және ұстап алынған суырларды жынысы мен жасына қарай 
есепке алады. 

 
2. Қақпан-алаңдық әдіс. 
Әдістің артықшылығы-су көздерінен және су тасымалдаудан тәуелсіз. 
Есеп алаңына бір жағынан сарышұнақтарды жүгіруді болдырмау үшін 

қақпандармен есеп тек қана ірі алаңдарда (3 га дейін) жүргізіледі. 
Сарышұнақтарды аулау үшін №0 және №1 доғалы қапқан 

қолданылады. Ін көп болғанда, оларды алдымен қазады. Қақпандар келесі 
күні қазылған індерге ғана қойылады. Аулау мерзімі бір-үш тәулік. 
Қақпандарды тексеруді тәулігіне 6-9 рет жүзеге асырады: 2 – 3 рет таңертең 
(6 – дан 11 сағатқа дейін); күндіз (12-ден 16 сағатқа дейін); кешке (17-ден 20 
сағатқа дейін). 

3. Індерді қазу әдісі. 
Алдыңғы тәсілдерге ұқсас. 
 
3.4 Жыртқыштарды есепке алу әдістері 
Борсық 
1.Індер бойынша есеп. 
Есеп көктемде немесе жазғы уақытта жүргізіледі. Ең жақсы уақыт – 

мамыр-маусым. Осы уакытта борсықтың жас күшіктері іннен шыққан кезде, 
оларды ересектерімен бірге есепке алуға болады. 

Борсықтардың іні жыраларда немесе төбелердің баурайларында, 
әсіресе бұталар мен ормандар өскен жерлерде, тау бөктерінде жиі болады. 

Борсық көп жылдар бойы бір інді алады, оны көктемде және күзде 
тазалайды. 

Олар туралы аңшылар мен орманшыларға белгілі. Жалғыз інді анықтау 
қиын. 

Есепші сауалнамалық жолмен борсық індері туралы материалдарды 
жинайды, содан кейін есепке алу үшін белгіленген барлық алаңды іріктеп 
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тексереді. Борсық іздеу үшін борсық аулауға үйренген иттердің көп көмегі 
тиеді.  

Борсықтарды есепке алу кезінде борсық інінен түлкі інінен ажырата 
білу керек. Борсық інінің жанында түлкілерге тән ерекше иіс жоқ. Сонымен 
қатар, інге кіретін жерден кейбір қашықтықта "әжетхана" бар (жерде 
қазылған экскрименттері бар шұңқыр). Борсық нәжісінде жәндіктердің 
хитин жамылғысы бар. 

Ін есепке алынғаннан кейін бірнеше рет қарауылдау қажет, олардың 
ішінен жас төлдердің санын анықтау керек. 

 

 
19-сурет Борсық 
 
Қар барысы 
1. Жекелеген дарақтар мен отбасылардың мекендеу учаскелерін 

анықтау жолымен есепке алу. 
Көптеген аңдардың көп немесе аз тұрақты мекендейтін жерлері бар, 

олардың шегінде бір-бірімен, жұптармен немесе отбасымен өмір сүретін 
жағдайға негізделген. Бұл учаскелердің шекарасы аңдардың іздері мен 
жерлерін зерттеу жолымен белгіленеді. Есепке алу үшін ең жақсы уақыт-
қыс. 

 

 
20-сурет Қар барысы 
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20-сурет Қар барысы 

 
 

Алдын ала орманшылардан, шопандардан және басқа да адамдардан 
осы жануардың мекендеуі мүмкін жерлерде болатын өз қызметінің түрі 
бойынша сұрау мәліметтері жиналады. 

Дала жұмыстары кезінде аңдардың іздері кездеседі. Бірінші кезекте 
іздердің кімге тиесілі екенін анықтайды - бір аң, екі немесе отбасы. Іздердің 
өлшемі бойынша-ересектер, жасөспірімдер немесе жас аңдар. Несептің 
дақтары бойынша жануарлардың жынысын анықтайды. Кездесулердің 
нәтижелері күнделікте, жеке карточкаларда тіркеледі. Материалдардың 
жинақталуына қарай аңдардың тіршілік ету учаскелерін неғұрлым дәл 
анықтайды. 

Қасқыр 
1. Қысқы кезеңдегі іздер бойынша есепке алу. 
Қасқырлардың іздері бойынша сандық есебін қыс бойы жүргізуге 

болады. Бірақ алғашқы қар түскеннен бастап қаңтар айының соңына дейін 
оның бірінші жартысында жүргізген жақсы. Бұл уақытта қасқырлар әдетте 
толық үйірлерімен жүреді, сондықтан бұл есепті жеңілдетеді. 

Есепке алу басталар алдында орманшылардан, шопандардан, 
аңшылардан қасқырлардың, қасқыр үйірлерінің, үй малына және т.б. 
шабуыл жасау орындары туралы сұрау мәліметтерін жинайды. Осы 
деректердің негізінде ұзындығы 20-30 км болуы тиіс, екі күннің ішінде 
өтуге болатын есептік бағыттар белгіленеді. Сонымен қатар, сауалнамалық 
деректер бойынша қасқырлар байқалған учаскелердің көп санын кесіп өту 
үшін 4 – 5 бағыт салынады. Маршруттардың көп бөлігін аттармен жасауға 
болады, жаяу тек жеке учаскелерді кесіп өтеді. Есепке алу жақсы жүргізетін 
бригада мүшелерінің саны кемінде 4 – 5 адам. Мұндай бір бригада жазық 
жердегі екі ай ішінде шамамен 3000 км2 алаңды ескере отырып қамтуға 
болады. 

2. Жазғы–күзгі кезеңде қасқырлардың шығуын есепке алу. 
Мұндай есепке алу техникасы күрделі емес және ең бастысы ересек 

қасқырлардың дауысын еліктей білуге және соңғысының сипатына қарай 
аңдардың жасын (күшіктері, арланы, ұрғашысы), ал көп дауысты жауап 
беру кезінде жауап беретін жануарлардың санын анықтауға негізделген. 

Іздер бойынша есепке алу кезінде, алдын ала сұрау мәліметтері 
жиналады – қасқырлардың үйірлері қашан және қайда белгіленді, соңғы 
уақытта қасқырлардың ұлуы естіле ме? 

Сауалнамалық мәліметтерді жинай отырып, есептеуші қоршаған 
ортаны жақсы білетін жергілікті тұрғындардың бірімен немесе онсыз, кешкі 
уақытта бастаған жөн. Байқаудың нәтижесі дауыстың имитациясының 
дұрыстығына ғана емес, сондай-ақ қасқырдың болған орны мен уақытының 
қаншалықты дұрыс таңдалғанына байланысты. Қасқырдың болған 
орындарын білуді желге қарсы жүргізген жақсы, өйткені жақсы естуге 
мүмкіндік береді. 
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Қасқыр бөлтіріктерінің санын және олардың жас құрамын (жас, қайта 
өру, маталы) анықтап, үйірдің орналасқан жерін анықтап, есептегіш 
жұмысты жалғастыру үшін басқа учаскіге өтеді. 

Бұл әдістің артықшылығы - ол қар жамылғысы жоқ аудандарда, 
сондай-ақ іздері бойынша есепке алу өте қиын тауларда қолданылуы 
мүмкін. Әдістің кемшілігі, жалғыз өмір сүретін қасқырлар есепке 
алынбайды. 

 
3. Авиаесеп және автомашинадан есепке алу. 
Жазық жерлердің кең алаңдарында автомобиль көлігін, ұшақтар мен 

тікұшақтарды қолдануға болады, алайда осы құралдарды пайдалана отырып 
алынған деректер қасқырлардың алқаптарға бөлінуін ғана анықтауға 
көмектесе алады. Материалдардың шектелуіне байланысты олардың санын 
анықтау өте қиын. 

 

 
21-сурет Қасқыр 
 

Жанат тәрізді ит 
1. Ін және баспана бойынша есеп. 
Көктемде, көбею кезеңінде жанат тәрізді итті ін және баспана бойынша 

ескереді. Бұл үшін 2-ден 10 км2-ге дейінгі көлемдегі сынақ алаңдары 
салынады, онда тізбекті айналып өту арқылы барлық шыққан балапандарды 
анықтайды. Осындай есеп үшін ең жақсы уақыт мамыр-маусымның бірінші 
жартысы. Басқа індерді есепке алу кезіндегі сияқты, ін анықталғаннан кейін 
де белгідегі күшіктердің орташа санын белгілеу керек. 

2. Итпен есеп жүргізу. 
Жазғы және күзгі уақытта жанат тәрізді итті осы аңға баратын итпен 

ескеруге болады. Итке тұмылдырық киеді. Есепке алу маршруттық 
жүрістерде жүргізіледі, онда есептегіш ит табылған барлық аңдарды 
белгілейді. Есепке алу лентасының ені иттің орташа іздестіруі бойынша, ал 
маршруттың ұзындығы - сағат, қадам өлшемі немесе карта ауқымы 
бойынша анықталады. 
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ескеруге болады. Итке тұмылдырық киеді. Есепке алу маршруттық 
жүрістерде жүргізіледі, онда есептегіш ит табылған барлық аңдарды 
белгілейді. Есепке алу лентасының ені иттің орташа іздестіруі бойынша, ал 
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Сусар 
1. Сынақ алаңдарында есепке алу. 
Ормандар орналасқан жалпы алаңнан орман құсын есепке алу кезінде 

ормансыз алқапты (шабындықтар, жайылымдар, жолдар, жартастар) алып 
тастау қажет. Сусар қоныстанған алқапты орман екпелерінің типтері 
бойынша бөледі және есепке алу әрбір типі бойынша бөлек жүргізіледі. 

Сынақ алаңдары 10 км2-ден кем емес және 100 км2-ге дейін болуы тиіс. 
Алаңның орташа өлшемі 20-25 км2. 

Сыналатын алаңшада қарсыз сусарды есепке алу итпен, ал қар 
жамылғысы болған жағдайда – іздермен жүргізіледі. 

Итпен есепке алынған кезде есеп алаңы бір-бірінен 0,5 км қашықтықта 
параллель жүріспен өтеді. Есепке алу үшін тауық бойынша жұмыс істеуге 
үйренген итті пайдаланады, басқа иттер жарамсыз. 

Қыстың басында қар әлі терең емес және жиі жаңа ұнтақтар болған 
кезде сусар іздерін есепке алу оңайырақ. Есепке алу үшін бір-бірінен 1 км 
қашықтықта параллель жүрістер белгіленеді. Есептеуші жоспар бойынша 
сусар іздерін, олардың бағыты мен көлемін белгілейді. Сынақ алаңы 1 – 2 
күн бұрын есептегішпен жабдықталуы тиіс. Есепке алуды жүргізгеннен 
кейін орман екпелерінің түрлі түрлеріндегі сусардың қоры есептеледі. 

Тас сусарының есебі де ұқсас, ол тек ол мекендейтін жер бедері арқылы 
қиындайды. 

 

 
22-сурет Жанат (Ргосуоп) 
 
Түлкі және қарсақ 
1. Індер бойынша есеп. 
Сәуір айының соңы мен мамыр айы есептеу үшін қолайлы уақыт. 

Тұратын індер мен түлкінің күшіктерін есепке алады. Үлкен аумақтарда осы 
жер үшін ең типтік жерлерде кемінде 10 – 25 км2 сынақ алаңдары бөлінеді. 
Түлкілер аңшылық алқаптардың барлық алқабын біркелкі 
мекендейді,осыған байланысты сынақ алқаптарының үлкен мөлшері және 
олардың дұрыс бөлінуі есептеу кезінде қателердің алдын алуы мүмкін. 

Басқа құндыздарды есепке алу кезінде, алдымен белгілі түлкі індері 
туралы сауалнама мәліметтерін жинайды. Түлкінің індері суырлардың, 
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жанат тәрізді иттердің, қорқау қасқырдың, жайраның (кірпінің бір түрі) 
індерімен бірге орналасуы мүмкін. Шаруашылықтарда жұмыс істегенде 
Түлкі індерін есепке алуды қыста, түлкі түнде жүріп-тұрғанда іздермен 
соқпақпен бастау керек. Алдын ала ескерілген індер жергілікті жердің 
жоспарына және одан әрі қайта есепке алу кезінде жүйелі түрде қаралуға 
тиіс. Қайта есепке алу бірінші рет жүргізілетін сынақ алаңдарында 
жүргізіледі. 

Індерді анықтағаннан кейін олардың көктемде қоныстануын белгілеу 
қажет, бұл іннің жанындағы іздермен, ерекше Түлкі иісімен, жүннің 
клоттары, белгі және т. б. анықталады. 

Бірнеше інде, қарапайым бақылау арқылы бір ұядан шыққан түлкі 
балапандарының санын анықтау және төлдің орташа мөлшерін белгілеу 
қажет. 

Практикалық далалық жұмыстарды жүргізгеннен кейін әртүрлі 
алқаптардағы түлкі қорының көрсеткіштерін, содан кейін есептік аумақтағы 
жалпы аңдар басын анықтайды. 

2. Іздерді сөндіріп қоршап алу арқылы есепке алу. 
Қыстың басында терең емес қармен және жаңа түскен ұлпа қармен, 

қатты желсіз күндері есепке алынады. Есеп көлемі кемінде 10 км2 сынақ 
алаңдарында жүргізіледі. 

Сынақ алаңында бір-бірінен 1 км қашықтықта қатарлас жүрістер 
қатары белгіленеді. Осы жүрістердің көлденеңінен басқалары екіншісінен 1 
– 2 км қашықтықта белгіленеді. 

Нәтижесінде өлшемі 1*1 км квадраттар немесе тіктөртбұрыштар 
алынады немесе 1*2 км, олар шекарамен есептегіштерді айналып өтеді. 
Жоспарда түлкінің кіру және шығу іздері белгіленеді. Әрбір учаскені 
айналып өткеннен кейін кіріс және шығыс іздерін есептеу жолымен аймақта 
түлкінің болуы анықталады. 

3. Жарық арқылы түнгі есепке алу (Б.М. Житков атындағы 
аңшылықтану және аң шаруашылығы бүкілресейлік ғылыми-зерттеу 
институты әзірлеген әдістеме). 

Ашық ландшафтардағы түлкі мен карсакты есепке алу үшін 
қолданылады - дала, шөл, шөлейт. Есепке алу тәуліктің қараңғы уақытында 
250-300 м қашықтықта аң контурының көрінуін қамтамасыз ететін, жарық 
бергіш дәрежесі жоғары бұрылмалы фарамен жабдықталған, өтімділігі 
жоғары автомашинадан жүргізіледі. 

Жануарды анықтау қиын болса, 6-8 рет үлкейтілген бинокльді, жоғары 
жарық арасын пайдаланады, мысалы, БПЦ 7*50, машина тоқтағаннан кейін. 

Деректерді есептеу, есеп таспасында машинаның екі жағы бойынша 
жүргізіледі. Аңдар тікелей жарық сәулесіне түскен кезде немесе бір жарым 
аймақта көз шырағданғанда анықталады. Түлкі мен қарсақтың көзі тікелей 
жарық беру кезінде түнде үлкен қашықтықта көрінетін жарқын ағарту 
береді. 
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бергіш дәрежесі жоғары бұрылмалы фарамен жабдықталған, өтімділігі 
жоғары автомашинадан жүргізіледі. 

Жануарды анықтау қиын болса, 6-8 рет үлкейтілген бинокльді, жоғары 
жарық арасын пайдаланады, мысалы, БПЦ 7*50, машина тоқтағаннан кейін. 

Деректерді есептеу, есеп таспасында машинаның екі жағы бойынша 
жүргізіледі. Аңдар тікелей жарық сәулесіне түскен кезде немесе бір жарым 
аймақта көз шырағданғанда анықталады. Түлкі мен қарсақтың көзі тікелей 
жарық беру кезінде түнде үлкен қашықтықта көрінетін жарқын ағарту 
береді. 

 
 

Ең жақсы есеп мерзімі: қазан-қараша (кәсіби есеп), қаңтар айының 
екінші жартысы – ақпан. Облыстың әрбір табиғи аймағында 20-30 бағыт 
орындалады, барлық аумақ бойынша орташа ұзындығы 100 км тең бөлінген. 

Есеп бойынша жұмыстың басында аң көрінуінің шектік ара қашықтығы 
бірнеше өлшеу арқылы нақтыланады. Ол үшін, аң табылған жағдайда, 
есептегіштердің бірі сәуленің бойымен аң тұрған жерге дейін, бұл 
қашықтықты рулеткамен немесе қадамдармен (метрге қайта есептей 
отырып) өлшей отырып өтеді. Бірнеше өлшемдер бойынша көрінудің шекті 
қашықтығының орташа қашықтығы анықталады. Есепке алу жолағының ені 
бейненің екі еселенген көріну қашықтығына тең болады. 

Жануарларды жолсыз немесе ауыл жолдары бойынша берілген 
маршрут бойынша қозғалатын автомашинадан есептейді. Есептегіш 
бұрылатын фараны (прожекторды) басқарады және машинаның екі жағы 
бойынша бақылау жүргізеді. 180 – 2400 секторда жарық сәулесін алда және 
жан-жақтарда орналасқан жерді қарап, үнемі жылжыту қажет. Автомобиль 
рельефтің қатпарлануын болдырмай, есепке алушыға мүмкіндік беретін 
жылдамдықпен қозғалады. 

Жануарларды жарық сәулесінде немесе бір жарым аймақта 
шағылысқан көз шырағы бойынша анықтайды. Көздің жарқылын байқап 
есептегіш объектіге сәуле жібереді, аңның түрін анықтайды және журналға 
белгі қояды. 

Ұзақ маршруттарда фарамен кезекпен жұмыс істей отырып, қос адамға 
бақылау жүргізген жөн. 

Түлкі мен қарсақ бірге мекендейтін аудандарда сыртқы түрі мен мінез-
құлық ерекшеліктері бойынша есепке алу кезінде ерекшеленеді. Түлкі 
карсактан едәуір үлкен, жарықтандырылған аймақта көзді жарық көзінен 
бұрмай, жиі тығылады. Карсактың сырт пішіні түлкіден кішірек. Әдетте 3 – 
5 секундтан артық емес жарыққа шыдайды және тек жартылай жарық 
аймаққа қарап қашады. 

Есепке алу нәтижелерін есептеу әрбір бағыт бойынша, содан кейін 
аймақ бойынша және облыстың барлық аумағы бойынша түпкілікті 
жасалады. 

 

 
 23-сурет Түлкі 
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Аю 
1. Кездесулер саны бойынша есеп. 
Таулы аудандарда аюларды жеке учаскелер бойынша есепке алу қиын. 

Сондықтан, аңдардың жол күнінің белгілі бір күніндегі кездесу саны 
бойынша есепке алу әдісін қолданады немесе маршрутқа кездесулердің 
саны белгілі бір ұзындықта (25-Қосымша), бұл аюды аумақта орналастыру 
туралы айтуға мүмкіндік береді. Жаппай қыстауға көшкен кезде 
жануарлардың шамамен санын анықтау мүмкіндігін елемеуге болмайды. 

Есеп үшін ең жақсы уақыт-көктем, ал аюлар ашық күн баурайларына 
шығады, одан бұрын жас шөп пайда болады. Есептегіш бинокльді 
пайдалана отырып, беткейді қарап шығып, байқалған аюларды тіркейді (26-
қосымша). 

 
Ұсақ сусар (ақ тышқан, аққұлақ (сусар тұқымдас аң) 
1. Сынақ алаңдарында есепке алу. 
Тау-кенді қардағы іздер бойынша ескереді, әр жерде көлемі 5-тен 10 

км2-ге дейінгі сынақ алаңдарын салады. Байқау алаңы маршруттармен өтеді, 
оларды әдетте ақ тышқан алатын жерлер бойынша салады. Кездескен 
іздерді басып немесе айналып өтеді, әрбір аңның мекендейтін ауданын 
анықтайды. Барлық алаңды айналып өтіп, оны қоныстайтын ақ 
тышқандардың санын анықтайды (16-қосымша). 

Маршруттық таспадағы есепке алудың еңбек сыйымдылығы аз. 
Есептегіш алқаптар бойынша өтеді және ақ тышқандардың барлық іздерін 
олардың көлемін көрсете отырып (ірі – К, ұсақ – М, орташа – С) белгілейді. 
Есептеу кезінде көршілерден көлемі жағынан ерекшеленетін әрбір із басқа 
аңға тиесілі екенін ескереді. Осылайша маршрутта кездесетін аңдардың 
саны ескеріледі. 

Осы әдістермен аққұлақты да ескереді. Ашық түсті аққұлақты есепке 
алу үшін 1 км2 есеп алаңының мөлшері жеткілікті. 

 

 
24-сурет Сусар 
 
Құну 
1. Іздер бойынша есеп. 
Құнуды есептеу өте қиын және дәлділігі жеткіліксіз. Құну 

қоректенуінің ерекшеліктеріне байланысты жылдың көп бөлігінде жеке 
учаскелер жоқ. Бір аумақта, әдетте, қыс мезгілінде бірнеше малдан 
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Аю 
1. Кездесулер саны бойынша есеп. 
Таулы аудандарда аюларды жеке учаскелер бойынша есепке алу қиын. 

Сондықтан, аңдардың жол күнінің белгілі бір күніндегі кездесу саны 
бойынша есепке алу әдісін қолданады немесе маршрутқа кездесулердің 
саны белгілі бір ұзындықта (25-Қосымша), бұл аюды аумақта орналастыру 
туралы айтуға мүмкіндік береді. Жаппай қыстауға көшкен кезде 
жануарлардың шамамен санын анықтау мүмкіндігін елемеуге болмайды. 

Есеп үшін ең жақсы уақыт-көктем, ал аюлар ашық күн баурайларына 
шығады, одан бұрын жас шөп пайда болады. Есептегіш бинокльді 
пайдалана отырып, беткейді қарап шығып, байқалған аюларды тіркейді (26-
қосымша). 

 
Ұсақ сусар (ақ тышқан, аққұлақ (сусар тұқымдас аң) 
1. Сынақ алаңдарында есепке алу. 
Тау-кенді қардағы іздер бойынша ескереді, әр жерде көлемі 5-тен 10 

км2-ге дейінгі сынақ алаңдарын салады. Байқау алаңы маршруттармен өтеді, 
оларды әдетте ақ тышқан алатын жерлер бойынша салады. Кездескен 
іздерді басып немесе айналып өтеді, әрбір аңның мекендейтін ауданын 
анықтайды. Барлық алаңды айналып өтіп, оны қоныстайтын ақ 
тышқандардың санын анықтайды (16-қосымша). 

Маршруттық таспадағы есепке алудың еңбек сыйымдылығы аз. 
Есептегіш алқаптар бойынша өтеді және ақ тышқандардың барлық іздерін 
олардың көлемін көрсете отырып (ірі – К, ұсақ – М, орташа – С) белгілейді. 
Есептеу кезінде көршілерден көлемі жағынан ерекшеленетін әрбір із басқа 
аңға тиесілі екенін ескереді. Осылайша маршрутта кездесетін аңдардың 
саны ескеріледі. 

Осы әдістермен аққұлақты да ескереді. Ашық түсті аққұлақты есепке 
алу үшін 1 км2 есеп алаңының мөлшері жеткілікті. 

 

 
24-сурет Сусар 
 
Құну 
1. Іздер бойынша есеп. 
Құнуды есептеу өте қиын және дәлділігі жеткіліксіз. Құну 

қоректенуінің ерекшеліктеріне байланысты жылдың көп бөлігінде жеке 
учаскелер жоқ. Бір аумақта, әдетте, қыс мезгілінде бірнеше малдан 

 
 

табылған қалдықтармен қоректенеді, бірнеше күн бойы оған жақын жерде 
тұрады, содан кейін тарайды және жалғыз жүреді. 

А. А. Насимович мәліметтері бойынша, аңдар, балаларды шығару 
кезеңінен басқа, тәулік ішінде 20-30 және одан да көп километрден өтіп, 
қаңғыбастық өмір салтын жүргізеді. Дегенмен, Құну қар кезеңінде 
тұяқтылардың (бұғылар, бұлан, кабарга және т.б.) жаппай қыстау 
орындарында көп болады, онда жануарлардың қалдықтарымен қоректенеді 
немесе әлсіреген жануарларды табу мүмкіндігі көп. Бұл жануарлар санын 
анықтау үшін қолданылады. 

Тұяқтылардың шоғырлану орындарына үнемі барып, жануарлардың 
қалдықтарын тауып, бақылау орнатылады. Дұрыс, жолсілтегіш ретінде, жиі 
сол құнудың өз іздері қызмет етеді. Құнудың іздерін тауып, олардың саны 
мен көлемі бойынша жануарлардың санын, олардың жынысын анықтауға 
тырысады. Қажет болған жағдайда соқпақтау жүргізіледі. Қар аңдармен көп 
басылып кетпеген кезде, жұмысты жаңа ұнтақ арқылы жүргізу керек. 
Бақылаулардың жиналуына қарай іздердің өлшемдерін, аңдардың жынысын 
және басқа да айырым белгілерін салыстыра отырып, жануар санын 
белгілейді және тиісті есепке алу карточкасын толтырады. 

 

 
25-сурет Құну 
 
Сілеусін 
1. Іздер бойынша есеп. 
Есепке алудың бірінші кезеңі – орманшылардан, аңшылардан аң тұрған 

жерлер туралы сауалнама мәліметтерін жинау. Бұдан әрі жануарлардың 
болжамды мекендейтін орындарын анықтайды, олар бойынша есепке алу 
маршруттарын белгілейді. Есептегіштер қыстың ішінде күніне бірнеше рет 
ұнтақпен белгіленген маршруттардан өтіп, сілеусін іздерінің кездесуін 
тіркейді (15-қосымша). Олардың жеке ерекшеліктерін атап өтеді, бұл жеке 
адамдарды тануға мүмкіндік береді. Сілемдердің көпшілігі, әсіресе қыстың 
екінші жартысында, ауданы 10 ден 25 км2-ге дейінгі жеке учаскелер жақсы 
шектеледі, осыған байланысты тұрақты маршруттарда аңдардың іздерінің 
бір ұшы бойынша деректердің санын нақты анықтауға болады. 

Кейбір жағдайларда, болмашы кеңістікте бірнеше дарақ мекендейтін, 
ал іздер бойынша жануарлардың санын анықтау қиын болған жағдайда, 
соқпақ немесе сол учаскі қолданылады. 
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26-сурет Сілеусін 
 
Бұлғын 
Бұлғынның таралуы туралы сауалнама мәліметтеріне негізделе отырып, 

далалық зерттеулердің бағыттары белгіленеді. Олар түрлі алқаптарды, 
ошақтың әртүрлі бөліктерінде, орталықта да, периферия бойынша да 
қамтылуға тиіс. Есептік жұмыстар жыл сайын жүргізіледі. 

Қыстың басталуы есепке алу үшін ең жақсы уақыт. Таулы аудандарда 
күзде қар аз болғандықтан есепке алу мүмкін емес, себебі шашылып кету 
өте қиын және қауіпті. Сондықтан есеп қыстың екінші жартысында 
жүргізіледі. Үлкен алаң есепке алынған сайын, дәлірек айтқанда, нәтижелер 
болады. 

Бұлғынның төлдерін есепке алу екі тәсілмен – маршруттағы (3-
қосымша) және бақылау алаңдарындағы іздер бойынша жүргізіледі. 
Қанағаттанарлық нәтижелер екі тәсілдің үйлесімі ғана береді. 

1. Маршруттық жүрістің іздері бойынша есепке алу. 
Тайгалық жерлерге кірген сәттен бастап басталады. Есепке алудың осы 

нысанының негізгі мақсаты әр түрлі алқаптар типтері бойынша ошақтың 
түрлі бөліктеріндегі мал басының салыстырмалы тығыздығын айқындаудан 
тұрады. 

Іздерді есепке алу жергілікті жердің көз өлшеулік түсірумен бір 
мезгілде жүргізіледі. Осы түсіру кезінде картаға аңшылық алқаптардың 
негізгі типтері жазылады. Әсіресе жерлерді бөлшектік сипаттаудан аулақ 
болу керек. 

Тек тәуліктік ескірудің іздерін ескереді. Картада олардың бағытын 
белгілейді. Есепке алу деректерін өңдеу кезінде әр түрлі алқаптарда және 
зерттелетін ауданның әр түрлі учаскелері бойынша бұлғындардың саны 
анықталады. Бұл сандық көрсеткіші маршруттың километрін кесіп өткен 
аңдардың саны болады. 

2. Бақылау алаңдарында есепке алу. 
Бақылау алаңдарын салу саны мен орны алқаптардың сипатына және 

зерттелетін ауданның ауданына, сондай-ақ сауалнамалық мәліметтердің 
толықтығына байланысты болады. Бақылау алаңдарында есепке алу 
неғұрлым көп болған сайын, дәлірек айтқанда, ауданда бұлғын қорын 
анықтайды. 
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26-сурет Сілеусін 
 
Бұлғын 
Бұлғынның таралуы туралы сауалнама мәліметтеріне негізделе отырып, 

далалық зерттеулердің бағыттары белгіленеді. Олар түрлі алқаптарды, 
ошақтың әртүрлі бөліктерінде, орталықта да, периферия бойынша да 
қамтылуға тиіс. Есептік жұмыстар жыл сайын жүргізіледі. 

Қыстың басталуы есепке алу үшін ең жақсы уақыт. Таулы аудандарда 
күзде қар аз болғандықтан есепке алу мүмкін емес, себебі шашылып кету 
өте қиын және қауіпті. Сондықтан есеп қыстың екінші жартысында 
жүргізіледі. Үлкен алаң есепке алынған сайын, дәлірек айтқанда, нәтижелер 
болады. 

Бұлғынның төлдерін есепке алу екі тәсілмен – маршруттағы (3-
қосымша) және бақылау алаңдарындағы іздер бойынша жүргізіледі. 
Қанағаттанарлық нәтижелер екі тәсілдің үйлесімі ғана береді. 

1. Маршруттық жүрістің іздері бойынша есепке алу. 
Тайгалық жерлерге кірген сәттен бастап басталады. Есепке алудың осы 

нысанының негізгі мақсаты әр түрлі алқаптар типтері бойынша ошақтың 
түрлі бөліктеріндегі мал басының салыстырмалы тығыздығын айқындаудан 
тұрады. 

Іздерді есепке алу жергілікті жердің көз өлшеулік түсірумен бір 
мезгілде жүргізіледі. Осы түсіру кезінде картаға аңшылық алқаптардың 
негізгі типтері жазылады. Әсіресе жерлерді бөлшектік сипаттаудан аулақ 
болу керек. 

Тек тәуліктік ескірудің іздерін ескереді. Картада олардың бағытын 
белгілейді. Есепке алу деректерін өңдеу кезінде әр түрлі алқаптарда және 
зерттелетін ауданның әр түрлі учаскелері бойынша бұлғындардың саны 
анықталады. Бұл сандық көрсеткіші маршруттың километрін кесіп өткен 
аңдардың саны болады. 

2. Бақылау алаңдарында есепке алу. 
Бақылау алаңдарын салу саны мен орны алқаптардың сипатына және 

зерттелетін ауданның ауданына, сондай-ақ сауалнамалық мәліметтердің 
толықтығына байланысты болады. Бақылау алаңдарында есепке алу 
неғұрлым көп болған сайын, дәлірек айтқанда, ауданда бұлғын қорын 
анықтайды. 

 
 

Бақылау алаңы бір немесе бірнеше аралас өзендердің немесе осы аудан 
үшін тән жинақы алқаптары бар ыдыраулардың жүйесін қамтыйтындай 
есеппен таңдалады. Алаңды су бөлу жоталарына қарай шектеу. Бақылау 
алаңының мөлшері орташа есеппен 100 км2-ге тең болуы тиіс. 

Есеп жүргізу үшін ең қолайлы уақыт – қыстың ортасы. Әсіресе ауа-
райы қолайлы, бораннан кейінгі тыныш күн немесе аяздан кейін жылыну 
есепке алуға. 

Бақылау алаңын айналып өту оны әртүрлі бағыттарда кесіп өтетін 
бірнеше есептеуішпен бір мезгілде жүргізіледі. Маршруттар бұлақтардың, 
ыдыраулардың бойымен және су бөлу жоталары бойынша, аң аулайтын 
жерлердің түрлі түрлерінде төселеді. 

Есептегіштердің саны мен алаңның мөлшеріне байланысты бірінші 
аралау 2-3 күн ішінде аяқталады. Алғашқы айналып өткен соң алынған 
нәтижелерді тексеру және нақтылау үшін екінші, ал қажет болған жағдайда 
үшінші айналып өту жүргізіледі. Әрбір есептегіш өз маршруттарын 
айналып өтуді қайталайды. 

Барлық жиналған материалдарды талдау және есептеу негізінде картаға 
бұлғынның таралу шекарасы зерттелетін ауданда, мал басының ең жоғары 
тығыздығы, орташа, кіші және жеке кездесетін учаскелер белгіленеді. 
Олардың әрбір осы топтары үшін бақылау учаскелеріндегі есепке алу 
деректерінің және басқа да қолда бар материалдардың негізінде мал 
басының тығыздығының орташа көрсеткіші шығарылады. Учаскелердің 
ауданын есептеп және алынған нәтижелерді мал басының тығыздығының 
орташа көрсеткішіне асыра көбейтіп, аудандағы бұлғынның жалпы қорын 
есептеп шығарады. 

 

 
27-сурет Бұлғын 
Қорларды есептеу кезінде ауданның жалпы алаңынан иттердің 

мекендейтін жерлер: егістіктер, батпақтар, су кеңістіктері және т. б. алып 
тасталады. 

Есепке алу деректерін талдау кезінде қолданылатын әр түрлі түзетулер 
(аң жүрісінің ұзындығына, оның белсенділігіне, экстраполяция 
ықтималдығына және т.б.) өте үлкен алдын ала зерттеулерді талап ететінін 
ескеру қажет, өйткені бұл көрсеткіштер ауа райына, жерлердің азығына 
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байланысты ғана емес, сонымен қатар басқа да көптеген себептерге 
байланысты өзгереді. Әйтпесе олар дұрыс нәтиже бермейді. 

 
3.5 Тұяқтылардың санын есепке алудың жалпы әдістері 
1. Іздерді сөндіріп қоршап алу арқылы есепке алу 
Бұлан, елік, теңбіл бұғы есепке алу кезінде қолданылады. Қыстың 

басында, терең қар болмаған кезде жүргізіледі. Көлемі 1*1 км немесе 2*1 км 
орман учаскелері шекаралар (соқпақтар) бойынша айналып өтіп, барлық 
іздерді сүртеді. Келесі күні барлық кіру және шығу іздерін қайталайды және 
есептейді. Кіру және шығу іздерінің айырмашылығы бойынша қоймадағы 
жануарлардың санын анықтайды. 

Қысқы уақытта тұяқтылар жиі ізге түседі. Бұл жағдайда есептеуші 
іздер тарайтын жерге дейін ізімен өтуі және онда өткен аңдардың санын 
есептеуі тиіс. 

2. Айдау есебі. 
Бұлан, елік, асыл бұғы, құдыр (бұғы тұқымдас), қабан үшін 

қолданылады. Әдіс көбінесе іздерді сөндіріп қоршап алу есебімен ұқсас. 
Қысқы кезеңде тұрақты қар жамылғысы болған жағдайда өткізіледі. Қыстың 
соңында және көктемнің басында, есепшілерден қорыққан тұяқтылар өз 
мекендерін тастап, мұз қабығын кесіп, кейіннен жыртқыштардың жеңіл 
олжасына айналуы мүмкін. 

Орман учаскелері (орамдар) немесе көлемі 1*1 км немесе 2*1 км сынақ 
алаңдары шекаралар бойынша айналып өтіп, барлық іздерді сүртеді. Содан 
кейін учаскелер арқылы өтеді және ондағы жануарларды серуендетеді. 
Сыналатын алаңның қарама-қарсы жағында және бүйірінде шыққан 
аңдардың түрін, жынысын, жасын және санын тіркейтін есептегіштер болуы 
тиіс. Егер есептегіштер болмаған болса, онда учаскені қайтадан бүйірінен 
және қаңқаның қарама-қарсы жағынан айналып өтеді және өткен 
жануарлардың түрі мен санын белгілейтін барлық шығу іздерін есептейді. 
Қабанды қалың ұлпаларда айдап өту кезінде иттерді қолданған жөн. 

3.Жануарлардың өкіруі бойынша есеп. 
Бұл әдіс теңбіл бұғы мен бұғы есебі үшін жарамды. Жануарлардың 

өкіруі бойынша есепке алудың жеңілдігі, еркек дауыстарының жеке 
реңктері бар, сонымен қатар, дауыс шығарушы еркек жануар тұрақты 
орындарды ұстанады. 

Теңбіл бұғының өкіруі тамыз айының соңында басталады және қазан 
айының соңында аяқталады. 20 қыркүйек пен 15 қазан аралығында 
жануарды жиі естуге болады. Бұғы таңертең және кешке өкіреді. Таңғы 
өкіру таң атқаннан естіліп, сағат 8 – 10-ға қарай аяқталады. Кешкі өкіру 
сағат 17-18 басталады және толық қараңғыға дейін жалғасады. Кейбір бұғы 
түні бойы өкіреді және күні бойы жалғасуы мүмкін. Жаңбырлы ауа райында 
өкіру әлсіз өтеді немесе ол мүлдем жоқ. 

Есеп 20-25 Қыркүйек – 15 қазан аралығында кешкі сағат 17-18 
аралығында өтеді. 
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байланысты ғана емес, сонымен қатар басқа да көптеген себептерге 
байланысты өзгереді. Әйтпесе олар дұрыс нәтиже бермейді. 

 
3.5 Тұяқтылардың санын есепке алудың жалпы әдістері 
1. Іздерді сөндіріп қоршап алу арқылы есепке алу 
Бұлан, елік, теңбіл бұғы есепке алу кезінде қолданылады. Қыстың 

басында, терең қар болмаған кезде жүргізіледі. Көлемі 1*1 км немесе 2*1 км 
орман учаскелері шекаралар (соқпақтар) бойынша айналып өтіп, барлық 
іздерді сүртеді. Келесі күні барлық кіру және шығу іздерін қайталайды және 
есептейді. Кіру және шығу іздерінің айырмашылығы бойынша қоймадағы 
жануарлардың санын анықтайды. 

Қысқы уақытта тұяқтылар жиі ізге түседі. Бұл жағдайда есептеуші 
іздер тарайтын жерге дейін ізімен өтуі және онда өткен аңдардың санын 
есептеуі тиіс. 

2. Айдау есебі. 
Бұлан, елік, асыл бұғы, құдыр (бұғы тұқымдас), қабан үшін 

қолданылады. Әдіс көбінесе іздерді сөндіріп қоршап алу есебімен ұқсас. 
Қысқы кезеңде тұрақты қар жамылғысы болған жағдайда өткізіледі. Қыстың 
соңында және көктемнің басында, есепшілерден қорыққан тұяқтылар өз 
мекендерін тастап, мұз қабығын кесіп, кейіннен жыртқыштардың жеңіл 
олжасына айналуы мүмкін. 

Орман учаскелері (орамдар) немесе көлемі 1*1 км немесе 2*1 км сынақ 
алаңдары шекаралар бойынша айналып өтіп, барлық іздерді сүртеді. Содан 
кейін учаскелер арқылы өтеді және ондағы жануарларды серуендетеді. 
Сыналатын алаңның қарама-қарсы жағында және бүйірінде шыққан 
аңдардың түрін, жынысын, жасын және санын тіркейтін есептегіштер болуы 
тиіс. Егер есептегіштер болмаған болса, онда учаскені қайтадан бүйірінен 
және қаңқаның қарама-қарсы жағынан айналып өтеді және өткен 
жануарлардың түрі мен санын белгілейтін барлық шығу іздерін есептейді. 
Қабанды қалың ұлпаларда айдап өту кезінде иттерді қолданған жөн. 

3.Жануарлардың өкіруі бойынша есеп. 
Бұл әдіс теңбіл бұғы мен бұғы есебі үшін жарамды. Жануарлардың 

өкіруі бойынша есепке алудың жеңілдігі, еркек дауыстарының жеке 
реңктері бар, сонымен қатар, дауыс шығарушы еркек жануар тұрақты 
орындарды ұстанады. 

Теңбіл бұғының өкіруі тамыз айының соңында басталады және қазан 
айының соңында аяқталады. 20 қыркүйек пен 15 қазан аралығында 
жануарды жиі естуге болады. Бұғы таңертең және кешке өкіреді. Таңғы 
өкіру таң атқаннан естіліп, сағат 8 – 10-ға қарай аяқталады. Кешкі өкіру 
сағат 17-18 басталады және толық қараңғыға дейін жалғасады. Кейбір бұғы 
түні бойы өкіреді және күні бойы жалғасуы мүмкін. Жаңбырлы ауа райында 
өкіру әлсіз өтеді немесе ол мүлдем жоқ. 

Есеп 20-25 Қыркүйек – 15 қазан аралығында кешкі сағат 17-18 
аралығында өтеді. 

 
 

Өкірген аңдардың дауысы жақсы естіліп, жақын жатқан жерлерді қарап 
шығу оңай болған биіктікте орналаса отырып, есептеуші еркектердің 
орналасқан жерін анықтайды және оларды жоспарда белгілейді. Бір жерде 
есеп бірнеше күннен кейін екінші, ал егер уақыт мүмкіндік берсе, үшінші 
рет қайталанады. Есепке алу кезінде бақылаушы аналық үйірді, ұрғашы 
және жас ұрғашы, дауыс бермейтін ұрғашы санын анықтауға тырысады. 

Қорықтардағы бақылаулар бойынша тек аналықтарының аз ғана 
аналық үйірі бар бұғылар ғана белсенді өкіреді. Аталықтар 1:1 немесе 1:2 
сияқты популяциядағы ересек еркек пен ұрғашылардың арақатынасында 
белсенді түрде өкіреді. 1:3 қатынасында және 1:5-тен көп аталық сирек 
өкіреді. 

Өкіру бойынша бойынша есепке алу тек жыныстық жетілген 
аталықтардың санын есептеуге мүмкіндік береді. 

Осы түр үшін бұл әдіс жеткілікті дәлдікті бермесе де, кесу кезеңінде 
бұлан есебі де жүргізіледі. 

Бұланның өкіруі қыркүйек айының соңынан қараша айының басына 
дейін өтеді. Осы уақытта орманда жарылған және сынған алаңдар, сынған 
бұталар кездеседі. Алаңдарда зәрдің қатты иісі бар, олардың жанында 
жатақтар бар. Бұл бұланның өкіруі. Есеп іріктеу жолымен жүргізіледі. 
Алдымен бұлан ұстап тұратын орындар іздестіріледі, содан кейін 300 – 400 
м қашықтықта естілетін өкіруді тыңдайды. 

4. Сортаң жерлерді есепке алу. 
Теңбіл бұғы, бұлан, елік және т.б. түрлердің санын анықтау үшін 

қолданылады. Көптеген тұяқтылар минералды тамақтануды қажет ететін 
табиғи және жасанды сортаңдарға үнемі барады. Көктемде (наурыз – 
мамыр) және күзде (қыркүйек – қазан) белсенді сортаңдар келеді. Сортаң 
жерлерді есепке алуды ағаштардың ұшар басына жасырылған мұнаралардан 
жүргізген жөн, себебі аңдар өте сақ. 

5. Маршруттық-визуалды есеп ( бұғылар, еліктер). 
Есептегіш белгіленген бағыт бойынша қозғала отырып, әрбір жолы 

аңдар соқпақтан тыс табылған қашықтықты анықтай отырып, барлық қарсы 
алынған бұғы мен елікті есептейді. Жазда бұл қашықтық аз, қыста көп. Екі 
еселенген орташа қашықтық есептік лентаның еніне шартты түрде 
қабылданады. Маршруттың ұзындығын карта бойынша анықтайды. Бұл 
есеп әртүрлі мекендейтін жерлерде аңдардың кездесуінің жиілігін есептеуге 
және экстраполяцияға барып, олардың жалпы санын анықтауға мүмкіндік 
береді (15-қосымша). 

6. Экскременттер бойынша есеп. 
Әдіс бұғы, бұлан, елік есебі үшін қолданылады. Ол ірі ағаш–бұтақты 

жемдерге көшкен кезде жануарлардың көрсетілген түрлері тығыз және ұзақ 
уақыт сақталатын жаңғақ түрлері бар экскременттер бөле бастауына 
негізделген. Бір жануарларға қалдырылған орташа тәуліктік белгі саны өте 
тұрақты және 13-14 бұғы мен бұлан үшін және 15-16 елік үшін анықталған. 
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Есепке алу көктемде қар ерігеннен кейін жүргізіледі. Маршрут 
тұяқтылардың қысқы жиналған жерлеріне салынады. Маршруттық 
лентаның ені 3 м-ден (әрбір жаққа 1,5 м-ден) аспауы тиіс. 

Ірі азықтармен тамақтанудың ұзақтығын біле отырып (қарлы кезең 
бойы) және экскременттердің қалған санын есептей отырып, осы 
экскременттер қалдырылған жануарлардың шамамен санын анықтауға 
болады. 

Мысалы: 200 күн қар кезеңінде бұландар 26000 экскремент жиынын 
қалдырды. Есеп оларды шамамен 10 бұлан қалдырғанын көрсетеді (26000 : 
13 : 200). 

 
Арқар, муфлон 
Арқар мен муфлонды есепке алу үшін басқа аңшылық жануарларды 

есепке алу үшін қолданылатын бірнеше әдістерді пайдалануға болады. 
Барлық есепке алу кезінде кездесетін жануарлардың жыныстық және жас 
құрамын, стация мөлшерін тіркейді. 

 

 
28-сурет Арқар 
 
1. Маршруттық есеп. 
Маршруттық есепке алуды жаяу, ат үстінде немесе автомашинада 

(мотоциклде) жүзеге асыруға болады. Қозғалудың қандай да бір тәсілін 
пайдалану арқар мен муфлонның мекендейтін жерінің рельефіне 
байланысты. Маршруттың ұзындығы қандай да бір жануардың мекендейтін 
ауданына байланысты, ал оның ені маршрут бойынша жануарлардың 
көрінуінің орташа көрсеткішімен анықталады. Егер маршрут жотамен 
өтетін болса – көру мүмкіндігі үлкен болады, егер шатқалмен өтсе көру 
мүмкіндігі аз болады. 

2. Суаттарда есепке алу. 
Маусым-тамыз айларында, әсіресе жаз жылы ыстық және құрғақ 

кезеңдерде, арқарлар мен муфлондарды суару кезінде есепке алынады. Ол 
үшін алдымен суаттардың орнын анықтап, мүмкіндігінше барлық суаттарға 
бір мезгілде есеп жүргізу керек. Бұл барынша толық деректерді алуға 
мүмкіндік береді. Ауа райына және басқа да жағдайларға байланысты 
жануарлар суаттарға күн сайын немесе сирек бара алады. Жаздың ең ыстық 
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Есепке алу көктемде қар ерігеннен кейін жүргізіледі. Маршрут 
тұяқтылардың қысқы жиналған жерлеріне салынады. Маршруттық 
лентаның ені 3 м-ден (әрбір жаққа 1,5 м-ден) аспауы тиіс. 

Ірі азықтармен тамақтанудың ұзақтығын біле отырып (қарлы кезең 
бойы) және экскременттердің қалған санын есептей отырып, осы 
экскременттер қалдырылған жануарлардың шамамен санын анықтауға 
болады. 

Мысалы: 200 күн қар кезеңінде бұландар 26000 экскремент жиынын 
қалдырды. Есеп оларды шамамен 10 бұлан қалдырғанын көрсетеді (26000 : 
13 : 200). 

 
Арқар, муфлон 
Арқар мен муфлонды есепке алу үшін басқа аңшылық жануарларды 

есепке алу үшін қолданылатын бірнеше әдістерді пайдалануға болады. 
Барлық есепке алу кезінде кездесетін жануарлардың жыныстық және жас 
құрамын, стация мөлшерін тіркейді. 

 

 
28-сурет Арқар 
 
1. Маршруттық есеп. 
Маршруттық есепке алуды жаяу, ат үстінде немесе автомашинада 

(мотоциклде) жүзеге асыруға болады. Қозғалудың қандай да бір тәсілін 
пайдалану арқар мен муфлонның мекендейтін жерінің рельефіне 
байланысты. Маршруттың ұзындығы қандай да бір жануардың мекендейтін 
ауданына байланысты, ал оның ені маршрут бойынша жануарлардың 
көрінуінің орташа көрсеткішімен анықталады. Егер маршрут жотамен 
өтетін болса – көру мүмкіндігі үлкен болады, егер шатқалмен өтсе көру 
мүмкіндігі аз болады. 

2. Суаттарда есепке алу. 
Маусым-тамыз айларында, әсіресе жаз жылы ыстық және құрғақ 

кезеңдерде, арқарлар мен муфлондарды суару кезінде есепке алынады. Ол 
үшін алдымен суаттардың орнын анықтап, мүмкіндігінше барлық суаттарға 
бір мезгілде есеп жүргізу керек. Бұл барынша толық деректерді алуға 
мүмкіндік береді. Ауа райына және басқа да жағдайларға байланысты 
жануарлар суаттарға күн сайын немесе сирек бара алады. Жаздың ең ыстық 

 
 

кезеңінде, тіпті ылғалды жылдары да, қойлар күн сайын сарқырамаға 
барғанда, барлық қойлар немесе олардың көп бөлігі суаттарға пайда болған 
кезде, олар ескеруге мүмкіндік беретін бірнеше өте ыстық тәулік болады. 

Таңертеңнен кешке дейін суат ішеді, бірақ жануарлардың негізгі бөлігі 
таңғы уақытта және кешке жақын ішеді. Күннің ең ыстық уақытында олар 
сарқырамада болмайды. 

3. Бақылау нүктелерінен есепке алу. 
Тау аудандарында және қойдың ұсақ шоғырында бақылау нүктелерінен 

есепке алуға болады. Мұндай бақылау нүктелері қой шоғырланған 
жерлерде, әсіресе қысқы кезеңде ұйымдастырылады. Бұл әдіс дәл емес, 
бірақ ол жануарлардың саны туралы түсінік береді. 

4. Әуе есебі. 
Аз уақыт ішінде Қошқарлар мекендейтін үлкен алаңдарды қамтуға 

және жануарлардың орналасуы мен олардың саны туралы нақты мәліметтер 
алуға мүмкіндік береді. 

 
Қабан 
1. Қоректендіру алаңдарында есепке алу. 
Мұнаралары бар қоректендіру алаңдарының желісі бар аңшылық 

шаруашылықтарында жүргізіледі. 
Есепке алуды екі тәулік ішінде барлық қоректендіру алаңдарында 

ақпан айының соңында – наурыз айының басында бір мезгілде жүргізу 
ұсынылады. 

 

 
29-сурет Қабан 
 
Шаруашылықтардың аң аулаушысы алдын ала кезекші есептегіштерді 

белгілейді, кезекшілердің айырбас кестесін жасайды, есепке алу 
парақтарының қажетті санын дайындайды. 

Кезекшілік кезінде есепке алушы есепке алу парағына жануарлар мен 
жекелеген аңдардың барлық топтарын, олардың келген және 
қоректендіруден күтіп-баптау уақытын, топтардың құрамын, жануарлардың 
ерекшеліктерін (аяқтарының ақсандауы, жүннің түсі, топта әсіресе ірі 
аңның болуы немесе керісінше ұсақ торай және т.б.) көрсете отырып 
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тіркейді. Есеп нәтижелерін есептеу кезінде екінші күні қайта 
тамақтандырудан шыққан жабайы шошқалар тобы, көршілес жемдерге 
барған ұқсас топтар (бұл үшін жануарлардың азықтандырудан келетін және 
күтетін уақытын, сондай-ақ топтың құрамын белгілеу өте маңызды), бір 
алаңға қайта тамақтандырған топтар алынып тасталады, бұл кезекшілер 
ауысқан кезде күшті аңдар әлсіз аңдарды азықтандырудан қуып шығады.  

 
Бұлан 
1. Аэровизуалды есеп. 
Есепке алу ұшақтан (АН-2) немесе тікұшақтан (Ми-2, Ми-4, КА-26) 

жүргізіледі. Ұшу, әдетте, 150 км/сағ жылдамдықпен 200 м биіктікте 
жүргізіледі. Зерттелетін жолақтың ені бір борттан 200 м-ден аспайды және 
тек ақшылданған, жақсы көрінетін екпелерде ғана кең болуы мүмкін. 

Ақпан, наурыз, сәуір айларында ауадан бұланды есептеу керек. Үш 
бақылаушыға есеп жүргізу сенімдірек болады. Біреуі алда 
отырады,маршрут салады және көріну шегінде барлық қарсы алынған 
бұлттарды, олардың кездесу уақытын, алқаптардың түрін белгілейді. Екінші 
есептеуші борттар бойынша бақылау жүргізеді, сондай-ақ бұлттардың 
кездесу уақытын, олардың санын, жыныстық құрамын, алқаптардың түрін 
атап өтеді. Әуе есептерінде маршрутты дұрыс белгілеу маңызды. Ол 
зерттелетін учаскеге тән типтік алқаптар бойынша өтуі тиіс. Есепке алу 
нәтижелерін жүргізу кезінде барлық үш есептегіштің деректері 
салыстырылады, борттық бақылаушылар байқамаған ал алда отырушылар 
тіркелгендер анықталады. 

Ұшу аяқталғаннан кейін әр түрлі алқаптардың 1000 га-ға қайта есептеу 
жасалады. 

 

 
30-сурет Бұлан 
 
Марал 
1. Маршруттық-айлық есеп. 
Қыстың басында, қараша айында тауларда қар жамылғысы әлі төмен 

болған кезде өткізіледі. Есепке алуды жылқыға мініп жүргізген дұрыс, 
өйткені есептегіш біраз шаршайды, жылқыдан шолу жақсырақ, аңдар 
адамға жаяу қарағанда аттыға жақын келеді. 

Зерттелетін аумақ олардың әрқайсысы бір күнде тексерілуі мүмкін 
учаскелерге бөлінеді. Учаскелер аттарға өту үшін қол жетімді болуы тиіс. 
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тіркейді. Есеп нәтижелерін есептеу кезінде екінші күні қайта 
тамақтандырудан шыққан жабайы шошқалар тобы, көршілес жемдерге 
барған ұқсас топтар (бұл үшін жануарлардың азықтандырудан келетін және 
күтетін уақытын, сондай-ақ топтың құрамын белгілеу өте маңызды), бір 
алаңға қайта тамақтандырған топтар алынып тасталады, бұл кезекшілер 
ауысқан кезде күшті аңдар әлсіз аңдарды азықтандырудан қуып шығады.  

 
Бұлан 
1. Аэровизуалды есеп. 
Есепке алу ұшақтан (АН-2) немесе тікұшақтан (Ми-2, Ми-4, КА-26) 

жүргізіледі. Ұшу, әдетте, 150 км/сағ жылдамдықпен 200 м биіктікте 
жүргізіледі. Зерттелетін жолақтың ені бір борттан 200 м-ден аспайды және 
тек ақшылданған, жақсы көрінетін екпелерде ғана кең болуы мүмкін. 

Ақпан, наурыз, сәуір айларында ауадан бұланды есептеу керек. Үш 
бақылаушыға есеп жүргізу сенімдірек болады. Біреуі алда 
отырады,маршрут салады және көріну шегінде барлық қарсы алынған 
бұлттарды, олардың кездесу уақытын, алқаптардың түрін белгілейді. Екінші 
есептеуші борттар бойынша бақылау жүргізеді, сондай-ақ бұлттардың 
кездесу уақытын, олардың санын, жыныстық құрамын, алқаптардың түрін 
атап өтеді. Әуе есептерінде маршрутты дұрыс белгілеу маңызды. Ол 
зерттелетін учаскеге тән типтік алқаптар бойынша өтуі тиіс. Есепке алу 
нәтижелерін жүргізу кезінде барлық үш есептегіштің деректері 
салыстырылады, борттық бақылаушылар байқамаған ал алда отырушылар 
тіркелгендер анықталады. 

Ұшу аяқталғаннан кейін әр түрлі алқаптардың 1000 га-ға қайта есептеу 
жасалады. 

 

 
30-сурет Бұлан 
 
Марал 
1. Маршруттық-айлық есеп. 
Қыстың басында, қараша айында тауларда қар жамылғысы әлі төмен 

болған кезде өткізіледі. Есепке алуды жылқыға мініп жүргізген дұрыс, 
өйткені есептегіш біраз шаршайды, жылқыдан шолу жақсырақ, аңдар 
адамға жаяу қарағанда аттыға жақын келеді. 

Зерттелетін аумақ олардың әрқайсысы бір күнде тексерілуі мүмкін 
учаскелерге бөлінеді. Учаскелер аттарға өту үшін қол жетімді болуы тиіс. 

 
 

Әрбір есептегіш маршрут белгіленген учаскенің картасымен қамтамасыз 
етіледі. 

Есепшілер өз бағыттары бойынша таңертең ерте шығады. Учаскені 
периметрі бойынша айналып өтеді және барлық кіріс және шығыс іздерін 
белгілейді, содан кейін учаскенің ортасынан өтеді, барлық қарсы алынған 
бұғыларды атап өтеді. Есепке алуды кіріс және шығыс іздерін белгілей 
отырып, периметрі бойынша учаскені қайта айналып өту арқылы аяқтайды. 
Барлық кездескен бұғылар, кіру және шығу іздері картада белгіленеді. 

Есеп қорытындысын шығару кезінде есепке алынған бұғылардың 
жалпы санын, тікелей көрінетін жануарлардың санын, олардың жынысы 
мен жасын есептейді. 

 

 
31-сурет Марал 

 
Ақбөкен, қарақұйрық 
1. Әуе есебі. 
Есепке алу үшін АН-2 ұшағы қолданылады. Ең ыңғайлы есеп уақыты, 

қаңтар-ақпан, қыста джуттармен-сәуір. Ұшу сағатына 160-170 км 
жылдамдықпен 150 м биіктікте жүргізіледі. Есепке алуды үш бақылаушы 
жүргізеді – біреуі пилоттың кабинасында және екеуі борт бойынша. 
Кабинадағы бақылаушыда есепке алу жолағы шамамен 2 км, борттық 
бақылаушыларда 1 км-ден. 

Ұшу кезінде жабайы жануарлардың нақты кездесуінің уақыты, 
олардың саны және мүмкіндігінше, табынның жыныстық құрамы 
белгіленеді. Ірі табындар Саны көз өлшемімен анықталады. Сонымен қатар, 
жердің сипаты (рельеф, құм, Сексеуіл өскіні), қар жамылғысының таралуы 
байқалады. 

Барлық үш бақылаудың деректері салыстырылады, түзетіледі, 
жинақталады және үшке бөлінеді. 

Есепке алынған аңдардың алынған саны және белгілі ұзындығы мен 
маршруттың ені популяцияның орташа тығыздығын 1 км2-ге анықтауға 
мүмкіндік береді. 

2. Автокөліктен есепке алу. 
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Бұл ретте есепке алу әдісі белгілі бір бағыт бойынша автомашинаның 
қозғалысы кезінде табындарда, сондай-ақ бірлі-жарым кездескен барлық 
жануарлар есептеледі. Есепке алу Ашық кабинадан бинокльсіз, алда және 
екі жағында бүйір бойынша жүргізіледі. Маршрут Жануарлар қоныстанған 
барлық алаңның барынша қиылысатындай етіп жасалады. 

Есеп тамыздың бірінші жартысында күн батқанға дейін, күннің ең 
ыстық уақытында үзілісімен жүргізіледі. Есептік таспаның ені жергілікті 
жердің рельефіне байланысты және жоспарлы материалдарда белгі қоя 
отырып, жұмыстарды жүргізу процесінде анықталады. Жануарлардың 
кездесуі туралы жазбалар үш бағанға бөлінген есепке алу парағына 
жазылады: спидометр бойынша қашықтық, сағат және минут, қарсы 
алынған даналардың саны. Мүмкіндігінше жануарлардың жыныстық және 
жас құрамын анықтайды. Бұл деректер кейіннен картаға көшіріледі. 

Қар аз аудандарда осы әдістеме бойынша есепке алу қыста да, 
желтоқсан – қаңтар айларында да жүргізілуі мүмкін. 

 
32-сурет Ақбөкен 
 
Сібір тау ешкісі 
1. Маршрутта есепке алу. 
Есептеу техникасы күрделі емес. Есептегіш тау жоталарының 

қырқалары бойынша өтеді және мүмкін болған кезде олардың жынысы мен 
жасын анықтай отырып, байқалатын барлық жануарларды бинокльдің 
көмегімен есептейді. Есептік маршруттың ұзындығы бойынша 10 км-ге 
қанша жануарлардың келгенін анықтауға болады. 

 

 
33- сурет Сібір тау ешкісі 
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Бұл ретте есепке алу әдісі белгілі бір бағыт бойынша автомашинаның 
қозғалысы кезінде табындарда, сондай-ақ бірлі-жарым кездескен барлық 
жануарлар есептеледі. Есепке алу Ашық кабинадан бинокльсіз, алда және 
екі жағында бүйір бойынша жүргізіледі. Маршрут Жануарлар қоныстанған 
барлық алаңның барынша қиылысатындай етіп жасалады. 

Есеп тамыздың бірінші жартысында күн батқанға дейін, күннің ең 
ыстық уақытында үзілісімен жүргізіледі. Есептік таспаның ені жергілікті 
жердің рельефіне байланысты және жоспарлы материалдарда белгі қоя 
отырып, жұмыстарды жүргізу процесінде анықталады. Жануарлардың 
кездесуі туралы жазбалар үш бағанға бөлінген есепке алу парағына 
жазылады: спидометр бойынша қашықтық, сағат және минут, қарсы 
алынған даналардың саны. Мүмкіндігінше жануарлардың жыныстық және 
жас құрамын анықтайды. Бұл деректер кейіннен картаға көшіріледі. 

Қар аз аудандарда осы әдістеме бойынша есепке алу қыста да, 
желтоқсан – қаңтар айларында да жүргізілуі мүмкін. 

 
32-сурет Ақбөкен 
 
Сібір тау ешкісі 
1. Маршрутта есепке алу. 
Есептеу техникасы күрделі емес. Есептегіш тау жоталарының 

қырқалары бойынша өтеді және мүмкін болған кезде олардың жынысы мен 
жасын анықтай отырып, байқалатын барлық жануарларды бинокльдің 
көмегімен есептейді. Есептік маршруттың ұзындығы бойынша 10 км-ге 
қанша жануарлардың келгенін анықтауға болады. 

 

 
33- сурет Сібір тау ешкісі 

 
 

2. Бақылау пункттерінен есепке алу. 
Тау жоталарының беткейлері бойынша өту қиын болған немесе мүмкін 

болмаған жағдайларда, тау ешкілерінің саны туралы түсінік оларға шолу 
үшін неғұрлым ыңғайлы жота нүктелерінде ұйымдастырылған бақылау 
пункттерінен бақылау беруі мүмкін. 

 
Құлан 
Құлан республиканың бірнеше аудандарында қалпына келтірілген. 

Бірінші уақытта ол азықпен және суықпен қамтамасыз етілген қораларда 
ұсталғандықтан, оның санын бақылау қиын болған жоқ. 

Кейіннен, жаңа алқаптардың игерілуіне қарай құландар шығарылған 
жерлерден одан әрі кетіп, оның санының жай-күйін және жаңа тіршілік ету 
орындарындағы мінез-құлқын бақылау аса маңызды мәнге ие болады. 

Бірінші бақылауды жылқымен жүргізуге болады. Кейінірек автокөлікті, 
мотоциклдерді, авиацияны пайдаланған жөн. 

 
34-сурет Құлан 
 
3.6 Құстарды есепке алу әдістері 
Суда жүзетін құстарды (үйректер, қаздар) есепке алудың жалпы 

әдістері. 
1. Көбею табыстылығын есепке алу. 
Алдыңғы жылдармен салыстырғанда жекелеген түрлердің немесе 

топтардың көбею нәтижелілігін анықтауға мүмкіндік береді. 
Есеп шілде айының бірінші онкүндігінде жүргізіледі. Есепке алу үшін 

су айдындарының барлығын немесе мүмкіндігінше көп санын қамтитын 
маршрут салынады. Бірінші кезекте есепке алу көп өскен шағын су 
қоймаларында жүргізіледі, онда жиі үйрек шоғырлары жиналады. 

Есеп таңертең сағат 5 – ден 9-10-ға дейін жүргізіледі. Әрбір бағыт 10-
15 км аспауы және 20 астам су қоймаларын қамтуы тиіс. Есепке алу су 
қоймаларын тексеру және барлық қарсы алынған құстарды түрлер бойынша 
ғана емес, сонымен қатар келесі топтар бойынша есептеу болып табылады: 
балапандар, ересек құстар, ұрғашы құстар. 

Жазғы кезеңде үйректердің түрлік тиістілігін анықтаудың 
қиындықтарын ескере отырып, келесі топтармен сипатталғанда жеткілікті: 



146
 
 

Аққулар, қаздар, барылдауық (жабайы үйрек), ысқырықтар, өзге де өзен 
үйректері, сүңгуірлер, бейнеарық, қасқалдақ. 

Материалдарды өңдеу алынған деректерді жиынтықтаудан тұрады, 
содан кейін келесі көрсеткіштерді есептеу керек: 

1) есепке алынған үйректердің орташа саны; 
2) бір ересек құстарға келетін жас құстардың орташа саны. 
Ресейдің еуропалық бөлігінің орталық облыстарының тәжірибесі 

бойынша осы кезеңде үйрек басын 50% - ға дейін тіркейді. Басқа өңірлер 
үшін бұл пайыз басқа болуы мүмкін. Аққулар мен қаздар 80-100% есепке 
алынады. 

2. Бір ұядан шыққан балапандарын есепке алу. 
Бұл есептің міндеті қанаты арқылы суда жүзетін негізгі массаны көтеру 

мерзімдерін анықтау және аң аулаудың негізделген мерзімдерін белгілеу 
болып табылады. Есеп жүргізу мерзімі-маусым-шілде. 

Осы кезең ішінде суда жүзетін бір ұядан шыққан балапандардың санын 
есептейді. Бұл жұмысты патрульдеу, биотехникалық іс-шараларды орындау, 
басқа жануарларды есепке алу кезінде бір мезгілде орындауға болады. 
Үйректің жасын анықтау арнайы кесте бойынша жүргізіледі. 

І-қауырсындардың түбіттері кұламаған -бірақ А - түбіттері ашық түсті, 
суреті айқын көрінеді, денесі дөңгеленген, мойын және құйрық бөлімдері 
есептелмейді. 

Б - түбіттерінің бояуы ашық, сурет анық емес, денесі дөңгелек, мойын 
мен кұйрық есептелмейді  

В - түбіт жабындары мамық, айқын емес, денесі ұзарған, сопақтау, 
мойын және кұйрық есептелінеді. 

II - ішінара қауырсындар г-дененің бүйірінің бірінші қауырсындары 
жартысына қарағанда байқалады. 

Д - негізінен дененің бүйірлері жартыдан астам қауырсындар, бірінші 
дәрежелі желпуіш қанаттары чехликтен пайда болады 

ІІІ-толығымен қауырсындалған, бүйір жағының мамық қауырсындары 
толық байқалмайды, қанатқа тұрған балапандар суда тез қозғалады.  

Аң аулаудың оңтайлы мерзімі барлық шыққан балапандарды 
қанаттандырып көтерумен сәйкес келетін уақыт болады. 

3. Күзгі аң аулау алдында суда жүзетін құстарды есепке алу. 
Мақсаты аң аулаудың басталу мерзімін түзету және алдағы маусымда 

аулау нормаларын белгілеу үшін аң аулау алдында суда жүзетін кұстардың 
санын анықтау болып табылады. Есепке алу аң аулауды бастаудың 
болжамды мерзіміне дейін 2-3 күн бұрын 1-2 күн ішінде жүргізіледі. Есепке 
алуды жүргізудің мерзімін және бір есептегіштің есепке алу маршруты 20 
км-ден аспауы тиіс екендігін ескере отырып, оған есепке алу жоспарланып 
отырған алқаптардың көлеміне қарай есептегіштердің ең көп саны қатысуы 
тиіс. Есепке алу таңдан бастап жүргізіледі және күннің бірінші жартысында 
жалғасады. 
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Аққулар, қаздар, барылдауық (жабайы үйрек), ысқырықтар, өзге де өзен 
үйректері, сүңгуірлер, бейнеарық, қасқалдақ. 

Материалдарды өңдеу алынған деректерді жиынтықтаудан тұрады, 
содан кейін келесі көрсеткіштерді есептеу керек: 

1) есепке алынған үйректердің орташа саны; 
2) бір ересек құстарға келетін жас құстардың орташа саны. 
Ресейдің еуропалық бөлігінің орталық облыстарының тәжірибесі 

бойынша осы кезеңде үйрек басын 50% - ға дейін тіркейді. Басқа өңірлер 
үшін бұл пайыз басқа болуы мүмкін. Аққулар мен қаздар 80-100% есепке 
алынады. 

2. Бір ұядан шыққан балапандарын есепке алу. 
Бұл есептің міндеті қанаты арқылы суда жүзетін негізгі массаны көтеру 

мерзімдерін анықтау және аң аулаудың негізделген мерзімдерін белгілеу 
болып табылады. Есеп жүргізу мерзімі-маусым-шілде. 

Осы кезең ішінде суда жүзетін бір ұядан шыққан балапандардың санын 
есептейді. Бұл жұмысты патрульдеу, биотехникалық іс-шараларды орындау, 
басқа жануарларды есепке алу кезінде бір мезгілде орындауға болады. 
Үйректің жасын анықтау арнайы кесте бойынша жүргізіледі. 

І-қауырсындардың түбіттері кұламаған -бірақ А - түбіттері ашық түсті, 
суреті айқын көрінеді, денесі дөңгеленген, мойын және құйрық бөлімдері 
есептелмейді. 

Б - түбіттерінің бояуы ашық, сурет анық емес, денесі дөңгелек, мойын 
мен кұйрық есептелмейді  

В - түбіт жабындары мамық, айқын емес, денесі ұзарған, сопақтау, 
мойын және кұйрық есептелінеді. 

II - ішінара қауырсындар г-дененің бүйірінің бірінші қауырсындары 
жартысына қарағанда байқалады. 

Д - негізінен дененің бүйірлері жартыдан астам қауырсындар, бірінші 
дәрежелі желпуіш қанаттары чехликтен пайда болады 

ІІІ-толығымен қауырсындалған, бүйір жағының мамық қауырсындары 
толық байқалмайды, қанатқа тұрған балапандар суда тез қозғалады.  

Аң аулаудың оңтайлы мерзімі барлық шыққан балапандарды 
қанаттандырып көтерумен сәйкес келетін уақыт болады. 

3. Күзгі аң аулау алдында суда жүзетін құстарды есепке алу. 
Мақсаты аң аулаудың басталу мерзімін түзету және алдағы маусымда 

аулау нормаларын белгілеу үшін аң аулау алдында суда жүзетін кұстардың 
санын анықтау болып табылады. Есепке алу аң аулауды бастаудың 
болжамды мерзіміне дейін 2-3 күн бұрын 1-2 күн ішінде жүргізіледі. Есепке 
алуды жүргізудің мерзімін және бір есептегіштің есепке алу маршруты 20 
км-ден аспауы тиіс екендігін ескере отырып, оған есепке алу жоспарланып 
отырған алқаптардың көлеміне қарай есептегіштердің ең көп саны қатысуы 
тиіс. Есепке алу таңдан бастап жүргізіледі және күннің бірінші жартысында 
жалғасады. 

 
 

Құстарды есепке алушылар нашар білсе, есепті келесі топтар бойынша 
жүргізеді: Аққулар, қаздар, барылдауық (жабайы үйрек), ысқырықтар, өзге 
де өзен үйректері, сүңгуірлер, бейнеарық, қасқалдақ. 

Бағыт парағы алдын ала жасалады. Су қоймасына келіп, есептегіш 
уақыт белгілейді және жазады, содан кейін оның бойымен өтіп, суда 
жүзетін барлық кұстарды есептейді және оларды жеке түрлері немесе 
топтары бойынша жазады. Ұшудағы құстар бөлек белгіленеді. Олардың 
ұшу уақыты, бағыты және олармен кездесу орны тіркеледі, бұл құстарды 
үрейлендіре алмау үшін және көрші учаскеде жұмыс жүргізетін басқа 
есепшінің тіркеуі үшін. 

Әрбір түр немесе топ үшін есепке алынған деректердің жалпы саны 
есептеледі, ұшпайтын балапандардың саны белгіленеді. Есеп жүргізу 
кезінде барлық үйректердің үрейленбеуіне байланысты, алқаптардағы 
үйректердің 70% - ға жуығы ғана тіркеледі деп саналады. Демек, алынған 
нәтижені 30% - ға арттыру керек. 

Егер ұшпайтын құстар есепке алынғандардың 10% - дан астамын 
құраса, аң аулауды кешірек мерзімге ауыстыру керек. 

4. Құстарды ұшақтан есепке алу. 
Құстардың екі негізгі әдісі бар: 
1) популяциялардың толық есебі; 
2) маршруттардағы іріктеп есептеу. 
Толық есептер құстар ашық аумақта үлкен шоғырлануды құрайтын 

жерлерде және кезеңдерде жүзеге асырылады. Осындай жолмен ұшуда, 
қыстауларда үйректердің жиналуы ескеріледі. 

Іріктеп есептеу ұя басу кезінде суда жүзетін құстардың санын шамамен 
анықтау үшін қолданылады. Мұндай есептер көбею кезеңде, жұмыртқа 
саларда және балапандардың көп бөлігі суда болған кезеңде жүргізіледі. 

Есепке алу АН-2 ұшағын, Ми-4, Ми–8 тікұшақтарын пайдалану арқылы 
жүргізіледі. Ұшу үйректер мен қаздар үшін 60-75 м, аққулар мен 
бірқазандар үшін 150–300 м биіктікте жүзеге асырылады. Ұшу жылдамдығы 
сағатына 150-170 км аспауы тиіс. Екі борт бойынша есепке алу жолағының 
ені үйректер мен қаздар үшін 200–250 м және аққулар мен Бірқазан үшін 
500– 800 м құрайды. 

Есепті үш адам жүргізеді – әрбір борттан бір-бірден және біреуі алда. 
Құстарды қарсы алу кезінде олардың түрі мен кездесу уақытын белгілейді. 
Есепке алу қорытындыларын шығару кезінде қосарлы есепке алуды анықтау 
үшін барлық үш есептегіштердің және ұшақтың (тікұшақтың) астында 
өткен құстардың алынған деректерін борттық есептегіштердің көрінуінен 
тыс салыстырады. 

 
Тауық тәрізділер санын есепке алудың жалпы әдістері (саңырау құр, 

құр, шіл) 
1. Кездесу бойынша есеп. 
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Бір мезгілде бір жерлерде мекендейтін бірнеше түрлерді, атап 
айтқанда, шетен, саңырау құр, құр, шіл және т. б. ескеруге болады. 

Ең жақсы уақыт күз (қыркүйек – қазан), 6-дан 10-ға дейін таңертең 
уақытта және 16-дан 18-ге дейін кешке уақытта бақылау жүргізу керек. Ауа 
райы тыныш, Желсіз, жауын-шашынсыз болуы керек. Есепке алу 
алқаптардың түрлері бойынша бөлек жүргізіледі. 

Есепші белгілі бір бағыт бойынша өтеді және барлық ұшып көтерілетін 
құстарды жүрістің екі жағы бойынша белгілейді. Өткен қашықтық картаның 
ауқымы бойынша, қадам өлшегіштің көмегімен немесе сағат бойынша 
анықталады. Есепке алу лентасының ені құс ұшып кететін қашықтық 
бойынша анықталады. 

Есепке алынбаған құстардың саны немесе есепке түзету бірнеше 
бағыттар бойынша қайта өту арқылы анықталады. Қайта өтуге үш есептегіш 
қатысады. Біреуі бағыт бойынша, ал екіншісі 20-30 м қашықтықта. 

Есепке алу аяқталғаннан кейін есепке алу лентасының ауданы 
есептеледі және құстардың әрбір түрінің қоры жеке 1 км2 анықталады. 

2. Қардағы шұңқырлар бойынша есеп. 
Бұл әдіс саңырау құр, құр, шілді ескереді. Есеп барлық дерлік тауық 

құстары қыста қарда ұйықтап, ұзақ сақталатын және жақсы көрінетін 
шұңқырларда орналастырады. Осы жерде көрсетілген ара қатынаста барлық 
алқаптарды кесіп өтетін таспалы сынамадағы түнгі уақытта шұңқырларды 
есептей отырып, есепке алынатын құстардың әрбір түрінің саны туралы 
толық түсінік алуға болады. Бұл тәсілдің қиындығы тауық жиі қар астына 
күндіз де бүркемеленеді. Сондықтан, кездескен шұңқырлардың кейбір 
бөлігі күндізгі уақытқа тиесілі. Күндізгі шұңқырлар түнгі белгілердің 
санымен ерекшеленеді. Ұзақ қысқы түнге арналған түнгі шұңқыр өте көп, 
ал күндізгі, тек аз ғана мөлшерде жиналады. Күндізгі шұңқырлар қыстың 
екінші жартысында жиі кездеседі. Күндізгі шұңқырлардың болуымен 
туындаған қателер күннің бірінші жартысында таза ұнтақтан кейін есеп 
жүргізу арқылы болдырмауға болады. Есеп мынадай түрде жүргізіледі. 

Есептеуіш берілген бағыт бойынша қозғалады, оның ұзындығы карта 
ауқымы, қадам өлшеуішпен немесе уақытпен анықталады. Лентаның ені 10 
м (өз ізінің екі жағынан 5 м) құрайды, есептік жолақтың кеңеюі 
шұңқырлардың өтуіне әкеледі. Қозғалыс кезінде қиылысатын стациялардың 
барлық түрлерін сипаттайды, олардың ұзындығын жақындап өлшейді, 
құстардың түрлері бойынша бөле отырып, тауықтың барлық кездесетін 
шұңқырларын есептейді. Әрбір шұңқырды мұқият тексеріп, түнгі немесе 
күндізгі екенін анықтайды. Есепке алу лентасының ауданын және бір түнге 
қалдырылған шұңқырлардың саны туралы деректерді біле отырып, әрбір 
стациядағы және есепке алу лентасының барлық алаңында құстар үйірінің 
орташа тығыздығын есептеу оңай. 

 
Жылқышы тәрізді орман құстарының бір түрі 
1. Тайга бойынша есепке алу 
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Бір мезгілде бір жерлерде мекендейтін бірнеше түрлерді, атап 
айтқанда, шетен, саңырау құр, құр, шіл және т. б. ескеруге болады. 

Ең жақсы уақыт күз (қыркүйек – қазан), 6-дан 10-ға дейін таңертең 
уақытта және 16-дан 18-ге дейін кешке уақытта бақылау жүргізу керек. Ауа 
райы тыныш, Желсіз, жауын-шашынсыз болуы керек. Есепке алу 
алқаптардың түрлері бойынша бөлек жүргізіледі. 

Есепші белгілі бір бағыт бойынша өтеді және барлық ұшып көтерілетін 
құстарды жүрістің екі жағы бойынша белгілейді. Өткен қашықтық картаның 
ауқымы бойынша, қадам өлшегіштің көмегімен немесе сағат бойынша 
анықталады. Есепке алу лентасының ені құс ұшып кететін қашықтық 
бойынша анықталады. 

Есепке алынбаған құстардың саны немесе есепке түзету бірнеше 
бағыттар бойынша қайта өту арқылы анықталады. Қайта өтуге үш есептегіш 
қатысады. Біреуі бағыт бойынша, ал екіншісі 20-30 м қашықтықта. 

Есепке алу аяқталғаннан кейін есепке алу лентасының ауданы 
есептеледі және құстардың әрбір түрінің қоры жеке 1 км2 анықталады. 

2. Қардағы шұңқырлар бойынша есеп. 
Бұл әдіс саңырау құр, құр, шілді ескереді. Есеп барлық дерлік тауық 

құстары қыста қарда ұйықтап, ұзақ сақталатын және жақсы көрінетін 
шұңқырларда орналастырады. Осы жерде көрсетілген ара қатынаста барлық 
алқаптарды кесіп өтетін таспалы сынамадағы түнгі уақытта шұңқырларды 
есептей отырып, есепке алынатын құстардың әрбір түрінің саны туралы 
толық түсінік алуға болады. Бұл тәсілдің қиындығы тауық жиі қар астына 
күндіз де бүркемеленеді. Сондықтан, кездескен шұңқырлардың кейбір 
бөлігі күндізгі уақытқа тиесілі. Күндізгі шұңқырлар түнгі белгілердің 
санымен ерекшеленеді. Ұзақ қысқы түнге арналған түнгі шұңқыр өте көп, 
ал күндізгі, тек аз ғана мөлшерде жиналады. Күндізгі шұңқырлар қыстың 
екінші жартысында жиі кездеседі. Күндізгі шұңқырлардың болуымен 
туындаған қателер күннің бірінші жартысында таза ұнтақтан кейін есеп 
жүргізу арқылы болдырмауға болады. Есеп мынадай түрде жүргізіледі. 

Есептеуіш берілген бағыт бойынша қозғалады, оның ұзындығы карта 
ауқымы, қадам өлшеуішпен немесе уақытпен анықталады. Лентаның ені 10 
м (өз ізінің екі жағынан 5 м) құрайды, есептік жолақтың кеңеюі 
шұңқырлардың өтуіне әкеледі. Қозғалыс кезінде қиылысатын стациялардың 
барлық түрлерін сипаттайды, олардың ұзындығын жақындап өлшейді, 
құстардың түрлері бойынша бөле отырып, тауықтың барлық кездесетін 
шұңқырларын есептейді. Әрбір шұңқырды мұқият тексеріп, түнгі немесе 
күндізгі екенін анықтайды. Есепке алу лентасының ауданын және бір түнге 
қалдырылған шұңқырлардың саны туралы деректерді біле отырып, әрбір 
стациядағы және есепке алу лентасының барлық алаңында құстар үйірінің 
орташа тығыздығын есептеу оңай. 

 
Жылқышы тәрізді орман құстарының бір түрі 
1. Тайга бойынша есепке алу 

 
 

Жылқышы тәрізді орман құстарының бір түрі – жапырақты немесе 
аралас ормандардың мекендеушісі, қалың орман және бұлақтар, бұлақтар, 
өзендердің су көздері бар жерлерді мекендейді. 

Орманның шеткі жағында, жазықтықтардың жолдары бойынша сәуір – 
маусым айларында жылқышы тәрізді орман құстарының бір түрі тартылуы 
байқалады. Есепке алуды кешке, екі сағат ішінде (күн кіргенге дейін сағат 
және кіргеннен кейін сағат) жүргізеді. Барлық ұшып өтетін құстар тіркеледі. 
Есеп 3-4 күн ішінде жүргізіледі. 

2. Маршруттық есеп. 
Маусым-шілде айларында өткізіледі. Жылқышы тәрізді орман 

құстарының бір түрі үшін тән бағыттарда маршрут салынады. Есепке алу 
лентасының ені 10 м (екі жағынан 5 м), ұзындығы 15 км. Осылайша, есептік 
таспаның жалпы ені 30 м.барлық көтерілген құстар тіркеледі. 

 

 
35-сурет Жылқышы тәрізді орман құсы 
 
Саңырау құр 
1. Лайка итімен саңырау құрды есепке алу 
Есеп күздің басында тыныш, Желсіз және күтілмеген күндері, таңертең 

және кешке жүргізіледі. Итті таңдау өте маңызды. Ол тиін емес, құс 
бойынша жұмыс істеуі керек. Ит ағаштың діңіне секірмеуі керек. Қайта есеп 
бір аптадан кейін бірінші рет жасалады. 

2. Қырмандағы саңырау құрды есепке алу. 
Көп еңбекті қажет ететін, бірақ өте дәл әдісі. Есеп қырман кезеңінің 

қызуында жүргізіледі (сәуір – мамыр айының бірінші жартысы). Алдымен 
қырмандарды ескереді, олар әдетте тұрақты және жыл сайын бір жерде 
болады. 

Кешке, бір сағат немесе жарты сағат бұрын, қырманға ұшып келетін 
саңырау құр санын есептеуге болады. 

Саңыру құрдың әні есеп жүргізу үшін кешкі уақытта болу керек, 
өйткені саңырау құр қараңғыда, таңға дейін қырманда болады. Есепке алу 
үшін тыныш, желсіз ауа райы, жауын-шашынсыз болуы керек. 

Ол екі фазаға бөлінеді – ұзақ шерту және қысқа шерту. Дәлдеу кезінде 
саңырау құр ештеңе естімейді және оған жақын қашықтыққа келуге болады. 
Осылайша, барлық қырмандарды айналып өтіп, саңырау құрды қайта 
есептейді. 

3. Маршруттардағы салыстырмалы есеп. 
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Қырмандары белгісіз тұйық орман алқаптарында бұл құстардың 
маршруттарда салыстырмалы есебін қолдануға болады. Маршруттық 
лентаның ені 40 –50 м – Қос қашықтық, онда есептегіш құстарды еш 
қиындықсыз байқайды. Маршруттың ұзындығы зерттелетін аумақтың 
көлеміне байланысты. Маршрут барлық типтік орман алқаптарында 
салынуы тиіс. Барлық маршруттардың ауданы зерттелетін аумақтың 
кемінде 1 – 2% - ын құрайтындай, орман алқаптарының әрбір түріне кемінде 
2-3 бағыт салады. Бұл ретте есепке алу әдісін Лайка итінің көмегімен 
пайдаланады. 

 

 
36-сурет Саңырау құр 
 
Ақ шіл 
Ақ шілді есепке алу көктемде жүргізіледі, ақ шілдер ұя ұялары 

бойынша шашырап, жұптарға бөлінеді. Бұл ретте аталық әдетте учаскенің 
ортасында және міндетті түрде биік жерде сақталады. Шұңқырда отырған 
аталық қара фонда ақ қауырсынмен күрт бөлінеді және сандық есепте 
оларды табу қиын емес. Сонымен қатар, олар жиі және қатты неке 
айқайларымен беріледі. 

Көбею кезеңде ақ шілдің сандық есебін келесі әдістермен жүргізуге 
болады: 

1) ұя учаскелерінің мөлшерін анықтау; 
2) сынақ алаңдары әдісімен; 
3) желілік маршруттарда. 
1. Ұя учаскелерінің өлшемдерін анықтау әдісі. 
Ұя учаскесінің орташа мөлшерін анықтау үшін есептегіш есептік 

алаңнан өтіп, отыратын қораздардың бір-бірінен қандай қашықтықта 
орналасқанын белгілейді. Бұл ретте қандай да бір белгілі бір маршрутты 
ұстану міндетті емес, ұя учаскелерінің едәуір немесе аз мөлшерін қамту 
және тиісті сандық деректерді алу маңызды. Көрші аталықтардың 
арасындағы қашықтықты сипаттайтын барлық сандар қосылады және 
есепке алынған аталықтардың санына бөлінеді. Көрші учаскелер 
арасындағы алынған орташа қашықтық квадратқа салынады, бұл ұя 
учаскесінің орташа өлшемі болып табылады. Оны біле отырып, тауықтың 
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Қырмандары белгісіз тұйық орман алқаптарында бұл құстардың 
маршруттарда салыстырмалы есебін қолдануға болады. Маршруттық 
лентаның ені 40 –50 м – Қос қашықтық, онда есептегіш құстарды еш 
қиындықсыз байқайды. Маршруттың ұзындығы зерттелетін аумақтың 
көлеміне байланысты. Маршрут барлық типтік орман алқаптарында 
салынуы тиіс. Барлық маршруттардың ауданы зерттелетін аумақтың 
кемінде 1 – 2% - ын құрайтындай, орман алқаптарының әрбір түріне кемінде 
2-3 бағыт салады. Бұл ретте есепке алу әдісін Лайка итінің көмегімен 
пайдаланады. 

 

 
36-сурет Саңырау құр 
 
Ақ шіл 
Ақ шілді есепке алу көктемде жүргізіледі, ақ шілдер ұя ұялары 

бойынша шашырап, жұптарға бөлінеді. Бұл ретте аталық әдетте учаскенің 
ортасында және міндетті түрде биік жерде сақталады. Шұңқырда отырған 
аталық қара фонда ақ қауырсынмен күрт бөлінеді және сандық есепте 
оларды табу қиын емес. Сонымен қатар, олар жиі және қатты неке 
айқайларымен беріледі. 

Көбею кезеңде ақ шілдің сандық есебін келесі әдістермен жүргізуге 
болады: 

1) ұя учаскелерінің мөлшерін анықтау; 
2) сынақ алаңдары әдісімен; 
3) желілік маршруттарда. 
1. Ұя учаскелерінің өлшемдерін анықтау әдісі. 
Ұя учаскесінің орташа мөлшерін анықтау үшін есептегіш есептік 

алаңнан өтіп, отыратын қораздардың бір-бірінен қандай қашықтықта 
орналасқанын белгілейді. Бұл ретте қандай да бір белгілі бір маршрутты 
ұстану міндетті емес, ұя учаскелерінің едәуір немесе аз мөлшерін қамту 
және тиісті сандық деректерді алу маңызды. Көрші аталықтардың 
арасындағы қашықтықты сипаттайтын барлық сандар қосылады және 
есепке алынған аталықтардың санына бөлінеді. Көрші учаскелер 
арасындағы алынған орташа қашықтық квадратқа салынады, бұл ұя 
учаскесінің орташа өлшемі болып табылады. Оны біле отырып, тауықтың 

 
 

орташа тығыздығын анықтау қиын емес 1 км2. Дәлірек деректерді алу үшін 
кемінде 20-25 учаскелерді ескере отырып қамту қажет. 

Мәселен: Аталық бақылаушыларының орындарының аралығы: 150, 
200, 150, 225, 175, 200, 300 м тең. Қосында 1400 м : 7 = 200 м, квадратқа 
айналдырамыз (200 х 200) = 40000м2 . Бұл ұяның орташа өлшемі болады. 

2. Сынақ алаңдарының әдісі. 
Сыналатын алаңдарда есепке алу кезінде әрбір түрлер сыналатын алаң 

1 км2-де салынады, онда ұя салатын Ақ тауықтың жұп санына есеп 
жүргізіледі. Бірінші жағдайда да, жұп үшін күзетші бекетінде отырған әрбір 
аталық қабылданады. Есепке алуға ыңғайлы болу үшін сынақ алаңының ені 
0,5 км, ал ұзындығы 2 км болуы тиіс. Сынақ алаңында тіркелген жұптардың 
саны осы стациядағы тауықтың орналасу тығыздығын анықтайтын болады. 
Әр түрлі стациялармен жатқан алаңдарды біле отырып, аудандағы тауықтың 
жалпы санын есептеп шығарады. 

3. Желілік бағыттардағы есеп. 
Осы жерге тән стациялар бойынша еркектерді есептеу жүргізілетін 

маршрут салынады. Алынған деректер негізінде әрбір стация немесе бүкіл 
жер үшін тауықтың тығыздығын оңай есептеу керек. 

 
Сұр шіл, кекілік 
1. Аталықтарды дауыспен есепке алу. 
Бұл құстарды есепке алу үшін көктемде таңертең естілетін 

аталықтардың неке айқайларын пайдалану керек. Дауыс беру үшін ең жақсы 
уақыт – мамыр. 

2. Тазы итпен шіл балапандарын есепке алу. 
Аталық дауыспен ескерілген ауданда тазы иттің көмегімен шіл 

балапандарының есебі жүргізіледі. 
 
 Бөдене 
1. Аталықтардың дауысымен есепке алу. 
Мамыр айының аяғында-маусым басында неке айқайы бойынша 

бөденелерді - Шабындық, дала кеңістігі, шоғырлар немесе алаңдарды 
учаскілерге бөледі, әр учаскідегі аталық бөдененің алыстан естілген 
«шайқас» айқайын есептейді. Саналған аталықтардың саны бойынша 
болашақ балапандардың саны туралы айтуға болады. Аталықтарды есептеу 
бірнеше күн ішінде жүргізіледі. 

2. Тазы итпен бөдене балапандарын есепке алу. 
Неке айқайы бойынша бөденелерді есепке алу жүргізілген учаскелерде 

шілде айының аяғында-тамыз айының басында тазы иттермен есепке алу 
жүргізіледі. 

 
Ақ құр 
1. Ақ құрдың дауысын салатын ысқырғыш арқылы есепке алу. 
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 Көктемде және күзде ақ құр басқа құстардың дауыстарына әуенді 
ысқырық шығара отырып шақырады. Көктемде ысқырық сәуір – мамырда, 
күзде – қыркүйекте, қазанның бірінші жартысында естіледі. 

Есеп тыныш, желсіз күні жүргізіледі. Көктемде-таңертең және кешке, 
күзде-күн бойы ысқырық естіледі. 

Есептегіш 80 – 100 м кейін тоқтай отырып, белгілі бір бағыт бойынша 
жүреді және ысқырықты бірнеше рет қайталай отырып, ақ құрдың дауысын 
салатын ысқырғыш арқылы дауыс береді. Ақ құрдың дауысын салатын 
ысқырғышқа еліктейтін құстар қатарларының санын есептеуші есептейді 
және жүріс жоспарында белгілейді. 

Есепке алу нәтижелерін есептеу орман екпелерінің түрлері бойынша 
жеке жүргізіледі. 

Үлкен дәлдік үшін екі күн қатарынан бір маршрут бойынша өтіп, 
алынған мәліметтерден орташасын алу керек. Есепке алу лентасының ені 
үшін қос қашықтық қабылданады, одан есептегіш шіл дауысын естиді. 
Әдетте құстар Ені 100 м. жолақта белгіленеді. 

 

 
37-сурет Ақ құр 
 
Қылқұйрық бұлдырық 
1. Суатқа келген құстарды есепке алу. 
Бұл топқа қара қоңыр бұлдырық, ақ қоңыр бұлдырық және қылқұйрық 

бұлдырық кіреді. Оларды есепке алу күніне екі рет келетін суаттарға 
тұрақты түрде баруға негізделген. 

Есепке алу алдында осы құстарды суару орны болып табылатын су 
айдындары (бұлақтар, өзендер мен көлдер учаскелері) туралы сауалнама 
мәліметтері жиналады. 

Есепті жаз мезгілінде жүргізу жақсы. Есептегіш бүркемеге суатқа 
отырады және ұшып келетін құстардың барлық топтары мен табандарын 
тіркейді. Ұшу кезінде шетен мен қылқұйрық бұлдырық үздіксіз айқайлайды, 
бұл олардың ұшып келуі туралы алдын ала білуге мүмкіндік береді. 

Суат құстары әртүрлі топтармен немесе ұялармен ұшып келеді , кейде 
өте үлкен болады. Құстардың шағын топтары есептеледі, құстардың үлкен 
үйірлері көз өлшемімен бағаланады. 
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 Көктемде және күзде ақ құр басқа құстардың дауыстарына әуенді 
ысқырық шығара отырып шақырады. Көктемде ысқырық сәуір – мамырда, 
күзде – қыркүйекте, қазанның бірінші жартысында естіледі. 

Есеп тыныш, желсіз күні жүргізіледі. Көктемде-таңертең және кешке, 
күзде-күн бойы ысқырық естіледі. 

Есептегіш 80 – 100 м кейін тоқтай отырып, белгілі бір бағыт бойынша 
жүреді және ысқырықты бірнеше рет қайталай отырып, ақ құрдың дауысын 
салатын ысқырғыш арқылы дауыс береді. Ақ құрдың дауысын салатын 
ысқырғышқа еліктейтін құстар қатарларының санын есептеуші есептейді 
және жүріс жоспарында белгілейді. 

Есепке алу нәтижелерін есептеу орман екпелерінің түрлері бойынша 
жеке жүргізіледі. 

Үлкен дәлдік үшін екі күн қатарынан бір маршрут бойынша өтіп, 
алынған мәліметтерден орташасын алу керек. Есепке алу лентасының ені 
үшін қос қашықтық қабылданады, одан есептегіш шіл дауысын естиді. 
Әдетте құстар Ені 100 м. жолақта белгіленеді. 

 

 
37-сурет Ақ құр 
 
Қылқұйрық бұлдырық 
1. Суатқа келген құстарды есепке алу. 
Бұл топқа қара қоңыр бұлдырық, ақ қоңыр бұлдырық және қылқұйрық 

бұлдырық кіреді. Оларды есепке алу күніне екі рет келетін суаттарға 
тұрақты түрде баруға негізделген. 

Есепке алу алдында осы құстарды суару орны болып табылатын су 
айдындары (бұлақтар, өзендер мен көлдер учаскелері) туралы сауалнама 
мәліметтері жиналады. 

Есепті жаз мезгілінде жүргізу жақсы. Есептегіш бүркемеге суатқа 
отырады және ұшып келетін құстардың барлық топтары мен табандарын 
тіркейді. Ұшу кезінде шетен мен қылқұйрық бұлдырық үздіксіз айқайлайды, 
бұл олардың ұшып келуі туралы алдын ала білуге мүмкіндік береді. 

Суат құстары әртүрлі топтармен немесе ұялармен ұшып келеді , кейде 
өте үлкен болады. Құстардың шағын топтары есептеледі, құстардың үлкен 
үйірлері көз өлшемімен бағаланады. 

 
 

Есепке алуды ауданда белгілі барлық суат орындарында бір уақытта 
дұрыс мәліметтер алу үшін жүргізген жөн. Таңертең құстар суаттарға сағат 
8-ден 10-ға дейін, ал кешке сағат 16-дан 17-ге дейін және сағат 18-ден 19-ға 
дейін ұшып келеді. Кешке құстар таңертеңнен қарағанда аз ұшып келеді. Ең 
бірінші сарқырамаға қара қоңыр бұлдырық, содан кейін қылқұйрық 
бұлдырық пен ақырық шетен ұшып келеді. Есепке алу кезінде топтың түр 
құрамы да белгіленеді. 

 

 
37-сурет Бұлдырық 
 
Құр 
1. Құс ойнағындағы құрларды есептеу 
Құрдың құс ойнағы ашық жерлерде - алаңдарда, өрттенген жерлерде, 

кеспеағаштарда, орман шеттерінде орналастырылады. Құрды есептеу 
наурыз айында бастайды және мамыр айының соңында – маусым айының 
басында, 3-4 – тен 8 – 9 сағатқа дейін аяқтайды. Құс ойнағын таңертен 
іздеген жақсы. Құс ойнағындағы құрларды есту бойынша еспетеуші 
алқаптарды айналып өтеді. Кейде құс ойнағының қасына шалаш салынады, 
оның ішінен құрдың есебін жүргізеді. Есеп бірнеше күн бойы жүргізіледі. 

2.Топтағы құрларды есепке алу 
Күзгі – қысқы уақытта құрлар топқа жиналып, қайың бүршіктерімен 

қоректенеді. Азықтандырылған құстарды есепке алу кезінде алыстан атпен 
айналып өтуге болады.  

 
Ұлар 
1. Құс ойнақ, ән бойынша есепке алу 
Ұлар мекендейтін жерлердің жетімділігі қиын болғандықтан, оны 

көктемде құс ойнағы кезінде, шатқалдардың беткейлері бойынша, ән 
естілген кезде, ұлардың аталықтарының дауыстары алыс естіледі және олар 
жиі бірге жиналады. 

2. Қысқы шоғырлану кезіндегі есеп. 
Қыста ұлар төмен түсіп, қар аз учаскелерде шоғырланады, онда оларды 

есептеу жүргізуге болады. 
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38-сурет Ұлар 
 
Қырғауыл 
1. Күйлек кезеңіндегі айғай бойынша есепке алу. 
Құрлар мен қырғауылдардың ерекшелігі құс ойнағының жалпы орны 

жоқ. Аталықтардың өзіндік құс ойнағы жиі қайталанатын айқайларда. 
Құстар үлкен қозғалыстар жасамайды. 

Аталықтардың айқайлары бойынша қырғауылдарды есепке алуды 
сәуір, мамыр айының басында жүргізеді. Есепті жылы күндері жүргізу 
керек. Қоңыр және аязды ауа райында қырғауыл әлсіз немесе тіпті құс 
ойнағын жүргізбейді. 

Есептеуші жаяу немесе ат үстінде белгілі бір бағыт бойынша қозғалады 
және ашылатын қырғауылдардың есебін жүргізеді. Құстарды қайта тіркеуді 
болдырмау үшін тек есептегіштің екі жағынан айқайлайтын қырғауылдарды 
ғана ескереді. Күн сәулесімен жарықтандырылған әрбір алаңшада 10-15 
минутқа кешіктіріліп, бұл жасырынған аталықтарды анықтауға мүмкіндік 
береді. 

 

  
39-сурет Қырғауыл 

 
3.7 Аңшылық жануарлардың азықтық қорын есепке алу және 

тиімді пайдалану  
Аңшылық алқаптарды сапалы бағалаудың дұрыстығын растау үшін 

(бағалау) олардың алаңының бірлігіне қысқы азықтың қоры туралы 
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38-сурет Ұлар 
 
Қырғауыл 
1. Күйлек кезеңіндегі айғай бойынша есепке алу. 
Құрлар мен қырғауылдардың ерекшелігі құс ойнағының жалпы орны 

жоқ. Аталықтардың өзіндік құс ойнағы жиі қайталанатын айқайларда. 
Құстар үлкен қозғалыстар жасамайды. 

Аталықтардың айқайлары бойынша қырғауылдарды есепке алуды 
сәуір, мамыр айының басында жүргізеді. Есепті жылы күндері жүргізу 
керек. Қоңыр және аязды ауа райында қырғауыл әлсіз немесе тіпті құс 
ойнағын жүргізбейді. 

Есептеуші жаяу немесе ат үстінде белгілі бір бағыт бойынша қозғалады 
және ашылатын қырғауылдардың есебін жүргізеді. Құстарды қайта тіркеуді 
болдырмау үшін тек есептегіштің екі жағынан айқайлайтын қырғауылдарды 
ғана ескереді. Күн сәулесімен жарықтандырылған әрбір алаңшада 10-15 
минутқа кешіктіріліп, бұл жасырынған аталықтарды анықтауға мүмкіндік 
береді. 

 

  
39-сурет Қырғауыл 

 
3.7 Аңшылық жануарлардың азықтық қорын есепке алу және 

тиімді пайдалану  
Аңшылық алқаптарды сапалы бағалаудың дұрыстығын растау үшін 

(бағалау) олардың алаңының бірлігіне қысқы азықтың қоры туралы 
 
 

мәліметтер қажет. Ол үшін алқаптарда жалпы алқаптың 0,5% көлемінде 
сынақ алаңдары салынады, ал сынақ алаңдарында сынақ алаңдарының 1% 
кем емес мөлшері болуы тиіс сынақ алаңдары салынады. Сынақ алаңдарын 
салуға арналған орындар алдын ала жасалған схема бойынша (учаскенің 
диагоналы бойынша немесе шахматтық тәртіппен) статистикалық әдіспен 
таңдалады. 

Тышқан тәрізділер 
1. "Геро" кәдімгі қысымының көмегімен тышқан тәрізділерді есепке 

алу. 
Есеп жүргізу үшін белгіленген орында тура сызық бойынша 20 

қысқыш, 5 метр соң біреуі екіншісінен шығарылады. Қысқыш жабындарға 
қойылады. Стандартты тұзақ жем -өсімдік майымен суланған қара нанның 
қыртысы (1*2 см куб). Есеп 5 тәулікке жалғасады. Тексеру тәулігіне бір рет 
– таңертең жүргізіледі. Барлық уақытта немесе түнде жаңбыр, сондай-ақ 
әсіресе суық немесе желді түндерде болған тәуліктер есептен шығарылады. 

Қандай да бір биотопта тышқан тәрізділер санын толық сипаттау үшін 
1000-ға тең (10 лента * 20 қысқыш * 5 күн) тұзақ-тәулік жалпы санымен 10 
таспалық сынама салу қажет. 

Есепке алу нәтижелері қысым көрсеткіштермен көрсетіледі: 
1) 100 аулау-тәулікке алынған аңдардың саны; 
2) барлық түрлердің саны 0,1 га (сынама алаңы немесе 1 га). 
Есеп жылына екі рет жүргізіледі: көктемде – шабақтар жаппай пайда 

болғанға дейін (сәуір – мамыр) және күзде – көбею кезеңі аяқталғаннан 
кейін (қазан – қараша). 

Н. В. Башенина және Н. П. Лавров ұсақ кеміргіштердің санын 
анықтаудың келесі схемасын ұсынады: 

Тәулігіне 100 қақпанға түсетін аңдар санын бағалау  
Көп 31 және одан жоғары 
Орта 10-30 
Аз 10 Кем 
 
Бұтақты және шөпті азықтар 
1. Бұтақ азығы. Аңшылық алқаптардың әр түрлі түрлерінің өнімділігін 

бағалау үшін бұтақты азықтар бойынша олардың жалпы алаңының 0,5% - ы 
сынақ алаңдарына бөлінеді,ал әрбір сынама алаңның 1% - ы есепке алу 
алаңдарына бөлінеді. Есепке алу алаңдарының көлемі 50 м2 

(5 * 10м). Есептік алаңдар осы алқаптың орташа көрсеткіштерін 
ұсынуы тиіс. 

Есеп алаңында диаметрі 0,5 см дейінгі бір жылдық барлық жас 
өркендер (қайыңдар, талдар, шетендер, көктеректер және басқа да 
қызметшілер тұяқтыларға арналған жеммен) кесіледі. 

Кесілген өскіндер тұқымдар бойынша өлшенеді және содан кейін есеп 
алаңындағы бұтақты жем қоры анықталады. Орташа жиынтық көрсеткіштер 
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зерттелген учаскелердің алқабына, одан кейін жердің әрбір түрінің 1000 
гектарына ауыстырылады. 

Жануарлардың табиғи жапырақты жас шыбықтарда (орман 
дақылдарын қоспағанда) сүрек-бұтақ жемдерін жеуі әрбір қыста олардың 
жылдық өсу қорының 25% - ынан аспауы тиіс. Орман ағаштарын 
(бұталарды) пайдалану дәрежесі жылдық өсімнің 60% - ына жетуі мүмкін. 

2. Шөп жемдері. Шөп өсімдіктерінің жасыл массасын есепке алу сынақ 
алаңдарында жүргізіледі. Алаңдар әртүрлі алқаптарда салынуы тиіс. 
Алаңдарды салу орындарын таңдауда субъективтіліктің әсерін 
бейтараптандыру үшін бір-бірінен тең қашықтықта тік сызық бойынша 
орналасқан 1 ш. м. алаңшаларға ыңғайлы. Бұл әсіресе біркелкі емес шөп 
жамылғысы жағдайында маңызды. Сондай-ақ ені 1 м және ұзындығы 5-10 м 
тұтас таспаларды алуға болады. 

Шабу ормен немесе бақша қайшысымен жүргізіледі. Шөп жер бетіне 
мүмкіндігінше жақын кесіледі. Кесілген өсімдіктер азықтық мәнге тең 
топтарға бөлінеді – әр түрлі шөптер, дәнді дақылдар, баданалық және т.б. 
қажет болған жағдайда азықтық өсімдіктердің жекелеген аса маңызды 
түрлері бөлінеді. Содан кейін барлық топтар өлшенеді. Көрсеткіш есептік 
алаңға, ал одан әрі 1 га немесе 1000 га әр түрлі үлгідегі алқаптарға 
келтіріледі. Қажет болған жағдайда азықтың ауа-құрғақ күйінде салмағын 
анықтайды. Ол үшін бөлшектелген сынамалар қағаз пакеттерге оралады, 
таңбаланады және кептіру үшін қойылады, содан кейін қайтадан өлшенеді. 

 
Сулы-батпақты азық 
1. Су-батпақты өсімдіктерді есепке алу. Ондатр алқаптарында 

жасалады. Бұл үшін тамыздың бірінші жартысында су-батпақты өсімдіктер 
(қамыс, мүйіз және т.б.) түрлерінің ондатраға арналған негізгі жемдік 
алқаптарда ауданы 1 м2 сынақ алаңдары салынады. Бұл алаңнан тамыр 
жүйесі бар барлық өсімдіктерді жинайды. Тамырлар лай мен тұнбадан 
жуылады. Сабақ саны есептеледі, олардың ұзындығы өлшенеді. Жасыл 
және тамыр массалары бөлек өлшенеді. 1 га сулы-батпақты алқаптарға 
жемнің жасыл және тамыр массасының қоры есептеледі. 1 гектарға азықтың 
құрғақ массасын есептеу үшін сынама кептіріледі, содан кейін қайтадан 
өлшенеді. 

 
Саңырауқұлақтар 
Саңырауқұлақтардың түсімін есепке алу жылына бір рет тамыз – 

қыркүйек айларында әртүрлі орман түрлерінде, көлемі 0,25 – 0,5 га 
алаңдарда жүргізіледі. Саңырауқұлақтарды жинау 2-5 күн аралығымен 
жүйелі түрде барлық есептік кезеңде жүргізіледі. Есептік кезең 
аяқталғаннан кейін әр түрлі алқаптар бойынша 1 га саңырауқұлақтардың 
шығымдылығын есептеу жүргізіледі. 

 
Қылқан жапырақты тұқымы 
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зерттелген учаскелердің алқабына, одан кейін жердің әрбір түрінің 1000 
гектарына ауыстырылады. 

Жануарлардың табиғи жапырақты жас шыбықтарда (орман 
дақылдарын қоспағанда) сүрек-бұтақ жемдерін жеуі әрбір қыста олардың 
жылдық өсу қорының 25% - ынан аспауы тиіс. Орман ағаштарын 
(бұталарды) пайдалану дәрежесі жылдық өсімнің 60% - ына жетуі мүмкін. 

2. Шөп жемдері. Шөп өсімдіктерінің жасыл массасын есепке алу сынақ 
алаңдарында жүргізіледі. Алаңдар әртүрлі алқаптарда салынуы тиіс. 
Алаңдарды салу орындарын таңдауда субъективтіліктің әсерін 
бейтараптандыру үшін бір-бірінен тең қашықтықта тік сызық бойынша 
орналасқан 1 ш. м. алаңшаларға ыңғайлы. Бұл әсіресе біркелкі емес шөп 
жамылғысы жағдайында маңызды. Сондай-ақ ені 1 м және ұзындығы 5-10 м 
тұтас таспаларды алуға болады. 

Шабу ормен немесе бақша қайшысымен жүргізіледі. Шөп жер бетіне 
мүмкіндігінше жақын кесіледі. Кесілген өсімдіктер азықтық мәнге тең 
топтарға бөлінеді – әр түрлі шөптер, дәнді дақылдар, баданалық және т.б. 
қажет болған жағдайда азықтық өсімдіктердің жекелеген аса маңызды 
түрлері бөлінеді. Содан кейін барлық топтар өлшенеді. Көрсеткіш есептік 
алаңға, ал одан әрі 1 га немесе 1000 га әр түрлі үлгідегі алқаптарға 
келтіріледі. Қажет болған жағдайда азықтың ауа-құрғақ күйінде салмағын 
анықтайды. Ол үшін бөлшектелген сынамалар қағаз пакеттерге оралады, 
таңбаланады және кептіру үшін қойылады, содан кейін қайтадан өлшенеді. 

 
Сулы-батпақты азық 
1. Су-батпақты өсімдіктерді есепке алу. Ондатр алқаптарында 

жасалады. Бұл үшін тамыздың бірінші жартысында су-батпақты өсімдіктер 
(қамыс, мүйіз және т.б.) түрлерінің ондатраға арналған негізгі жемдік 
алқаптарда ауданы 1 м2 сынақ алаңдары салынады. Бұл алаңнан тамыр 
жүйесі бар барлық өсімдіктерді жинайды. Тамырлар лай мен тұнбадан 
жуылады. Сабақ саны есептеледі, олардың ұзындығы өлшенеді. Жасыл 
және тамыр массалары бөлек өлшенеді. 1 га сулы-батпақты алқаптарға 
жемнің жасыл және тамыр массасының қоры есептеледі. 1 гектарға азықтың 
құрғақ массасын есептеу үшін сынама кептіріледі, содан кейін қайтадан 
өлшенеді. 

 
Саңырауқұлақтар 
Саңырауқұлақтардың түсімін есепке алу жылына бір рет тамыз – 

қыркүйек айларында әртүрлі орман түрлерінде, көлемі 0,25 – 0,5 га 
алаңдарда жүргізіледі. Саңырауқұлақтарды жинау 2-5 күн аралығымен 
жүйелі түрде барлық есептік кезеңде жүргізіледі. Есептік кезең 
аяқталғаннан кейін әр түрлі алқаптар бойынша 1 га саңырауқұлақтардың 
шығымдылығын есептеу жүргізіледі. 

 
Қылқан жапырақты тұқымы 

 
 

Қылқан жапырақты тұқымдардың түсімділігін есепке алу жүргізіледі. 
Қарағай, самырсын, шырша, майқарағай, балқарағай бүршіктерінің өнімі 
есепке алынады. Есеп жылына бір рет – шілде айының соңы – тамыз 
айының басы жүргізіледі. Өнімді бағалау қылқан жапырақты тұқымдардың 
әрбір түрі бойынша Капнердің бес балдық шкаласы бойынша жеке көзбен 
шолып жүргізіледі: 

I балл-бүрлердің өнімі мүлдем жоқ, немесе олар орманның ұштары 
бойынша жеке тұрған ағаштарда ғана аз мөлшерде бар. 

II балл - нашар өнім. Орман ағаштары бойынша еркін тұрған ағаштарда 
қанағаттанарлық жеміс беру және жекелеген ағаштарда орман тереңдігінде 
бүрлердің аз мөлшерде болуы байқалады (ағаштағы 10-20 бүрлер). 

III балл - орташа өнім. Орман тереңдігінде 30-50% ағаштардың 
(ағаштағы 40-60 бүрлердің) 30-50% – ға қанағаттанарлық өнім опушкаға 
тән. 

IV балл-жақсы өнім. Ағаштың 50-70% - на (ағаштағы 60-100 бүрлер) 
ағаштың түбінде мол жеміс беруі және жақсы ағаштың 50-70% - на 
(ағаштағы 60-100 бүрлер). 

V ұпай-өте жақсы өнім. Бөренелерде де, орман тереңдіктерінде де мол 
жеміс беру. 

Саннан басқа, бүрлердің сапасы анықталады. Ол үшін бүрлерді әр 
тұқымның 100 данасынан партиямен тексеру жүргізіледі. Бүрлер үш балдық 
жүйе бойынша бағаланады: 

I балл-сапасы нашар. Барлық немесе дерлік бүрлер бүлінген және 
жартысы дән жоқ. 

II балл-орташа сапа. 1/3-ден 2/3 бүр зақымданды. Тұқымдардың 30% 
дейін дәндері жоқ. 

III балл-сапасы жақсы. Дәндердің 1/3 кем бөлігі бүлінген және 
тұқымдардың 60-65% – ында астық бар. 

Таулы ормандарда қылқан жапырақты тұқымдар тұқымдарының 
өнімділігі тік аймақтылық (орманның төменгі, орташа және жоғарғы 
шекарасы) және клондардан экспозиция ескеріле отырып анықталады. 

 
Жидектер 
5 Есептік алаңдарының әдісі.  
Бұл әдіс ең дәл, бірақ бірнеше еңбек сыйымдылығы бар. Түсімділік 

есептік алаңдардың белгілі бір санынан жидектерді жаппай жинау 
жолымен, кейіннен жидектер салмағын анықтау және жидектер ауданының 
1 га алынған шамаларын қайта есептеу арқылы белгіленеді. 

Жидектердің өнімділігін анықтау үшін орман алқаптарының әрбір 
түрінде көлемі 1 м2 25 есепке алу алаңы салынады. 

Жидектердің өнімділігін есепке алуды көз өлшеу арқылы да жүргізуге 
болады. Көз өлшегіш бағалау шкаласы ағаш тұқымдарының өнімін бағалау 
үшін Капнер шкаласының түрін өзгертуді ұсынады: 

0-жаман. Жидектердің толық болмауы. 
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1-өте жаман өнім. Жекелеген жидектер бөлек бұталарда кездеседі, 
жидектер ұсақ, көп дамымаған. 

2-әлсіз өнім. Бірнеше өсімдіктер жеміс береді. Учаскелердің басым 
көпшілігінде жидектер жоқ. 

3-орташа өнім. Кей жерлерде жидектер көп, бірақ көптеген жерлерде 
барлық өсімдіктер жеміс береді, бірақ оларда жидектер аз және өте аз. 

4-жақсы өнім. Көп жидектер бар учаскелер кездесетін жидектер 
алаңының жартысынан кем емес. Қалған жерлерде-әлсіз өнім. Бос емес 
учаскелер сирек. 

5-өте жақсы өнім. Барлық жерде мол жеміс беру. Аз өнім бар учаскелер 
өте сирек немесе жоқ. Жидектер өте үлкен. 

 
 

8-кесте. Типтік үлгі 
 20__жылғы жануарлар түрлерінің санын есепке алу ведомосы 
_____________________________________________________________ 
(жануарлар дүниесін пайдаланушының, аумақтық бөлімшенің атауы)) 

Жануардың 
түрі 
 

Аңшылық 
алқаптарының 
ауданы, 
барлығы (мың 
гектар) 

Түрдің 
таралу 
аймағы 
(Ареалы) 
(мың 
гектар) 

Таралу 
аймағындағы 
(Ареалыдағы) 
есепке алу алаңы 
(мың гектар) 

Таралу 
аймағындағы 
(Ареалыдағы) 
есепке алу 
алаңының %-
дық көрсеткіші 

1 2 3 4 5 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 кестенің жалғасы 
Есепке алу көрсеткіштері  Экстраполяция көрсеткіштері  

1000 
гектардағы 
тығыздығы 
(дарақ) 

Барлығы 
(дарақ)  

Аталық 
(дарақ) 

Аналық 
(дарақ) 

Биылғы 
жылғы 
төлдер 
(дарақ) 

Барлығы 
(дарақ)  

Аталық 
(дарақ) 

Аналық 
(дарақ) 

Биылғы 
жылғы 
төлдер 
(дарақ) 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ескертпе: популяцияның жыныстық-жастық құрылымын есептеу ол тек 
тұяқты жануарлар үшін жасалады. 

Басшы _________________ ______________________________ 
(қолы) (қолды таратып жазу) 
Жауапты тұлға_________________ _____________________ 
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1-өте жаман өнім. Жекелеген жидектер бөлек бұталарда кездеседі, 
жидектер ұсақ, көп дамымаған. 

2-әлсіз өнім. Бірнеше өсімдіктер жеміс береді. Учаскелердің басым 
көпшілігінде жидектер жоқ. 

3-орташа өнім. Кей жерлерде жидектер көп, бірақ көптеген жерлерде 
барлық өсімдіктер жеміс береді, бірақ оларда жидектер аз және өте аз. 

4-жақсы өнім. Көп жидектер бар учаскелер кездесетін жидектер 
алаңының жартысынан кем емес. Қалған жерлерде-әлсіз өнім. Бос емес 
учаскелер сирек. 

5-өте жақсы өнім. Барлық жерде мол жеміс беру. Аз өнім бар учаскелер 
өте сирек немесе жоқ. Жидектер өте үлкен. 

 
 

8-кесте. Типтік үлгі 
 20__жылғы жануарлар түрлерінің санын есепке алу ведомосы 
_____________________________________________________________ 
(жануарлар дүниесін пайдаланушының, аумақтық бөлімшенің атауы)) 

Жануардың 
түрі 
 

Аңшылық 
алқаптарының 
ауданы, 
барлығы (мың 
гектар) 

Түрдің 
таралу 
аймағы 
(Ареалы) 
(мың 
гектар) 

Таралу 
аймағындағы 
(Ареалыдағы) 
есепке алу алаңы 
(мың гектар) 

Таралу 
аймағындағы 
(Ареалыдағы) 
есепке алу 
алаңының %-
дық көрсеткіші 

1 2 3 4 5 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 кестенің жалғасы 
Есепке алу көрсеткіштері  Экстраполяция көрсеткіштері  

1000 
гектардағы 
тығыздығы 
(дарақ) 

Барлығы 
(дарақ)  

Аталық 
(дарақ) 

Аналық 
(дарақ) 

Биылғы 
жылғы 
төлдер 
(дарақ) 

Барлығы 
(дарақ)  

Аталық 
(дарақ) 

Аналық 
(дарақ) 

Биылғы 
жылғы 
төлдер 
(дарақ) 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ескертпе: популяцияның жыныстық-жастық құрылымын есептеу ол тек 
тұяқты жануарлар үшін жасалады. 

Басшы _________________ ______________________________ 
(қолы) (қолды таратып жазу) 
Жауапты тұлға_________________ _____________________ 

 
 

(қолы) (қолды таратып жазу) 
"____"_____________20__жыл 

 
 

9-кесте.Типтік үлгі 
 Су айдындарындағы суда жүзетін құстардың санын есепке алу 

ведомосы 20 _ _ жыл. 
 

Аумақтық 
бөлімшенің 
жануарлар 
дүниесін 
пайдаланушын
ың атауы 

Сұр 
барылдау
ық 
үйректер 

шүрег
ей 
үйрек 

Сүңгу
ір 
үйрек  

Басқад
а өзен 
үйрект
ер 

үйректер
дің 
барлығы 

қасқалдақт
ар 

қазда
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Барлығы  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Басшы _________________ _____________________ 
(қолы) (қолды таратып жазу) 
Жауапты тұлға_________________ _____________________ 
(қолы) (қолды таратып жазу) 

 
20__ жылы ұшып өтудегі суда жүзетін құстарды есепке алу ведомосы 

_____________________________________________________________ 
(жануарлар дүниесін пайдаланушының, аумақтық 

бөлімшелер) 
көктемгі аралық / күзгі аралық 

(қажеттісінің астын сызу) 
 

құстарды
ң түрлері 

Ұшып өту 
күнінің 
басталуы 

Дата 
жаппай 
ұшып өту 
күндері 

Ұшып өту 
күнінің 
аяқталуы 

бақылау стационарларындағы  
есептік саны 

таңертең кешке  барлығы  
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Басшы _________________ _____________________ 
(қолы) (қолды таратып жазу) 
Жауапты тұлға_________________ _____________________ 
(қолы) (қолды таратып жазу) 
"____"_____________20__жыл 
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4-тарау. Аңшылық шаруашылығының технологиясын 
ұйымдастыру және табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды жүзеге 
асыру. Аңшылық шаруашылығында жүргізілетін биотехниялық 
шаралар және жабайы жануарлардың қорын қайта қалпына келтіру 
мен санын арттыру жұмыстары 

 
4.1 Биотехнияның теориялық негіздері. 
Биотехниялық шаралар дегенiмiз - аңшылық жануарларының мекен 

етуiне қолайлы жағдайлар жасау арқылы жануарлар қорларын көбейтуге 
және олардың өнiмдiлiгiне, популяцияларды асылдандыруға бағытталған 
аңшылық шаруашылығында жүргiзiлетiн әртүрлi шаруашылық жұмыстарды 
айтады. 

Адамның негізгі жабайы жануарлардың мекендеу жағдайын жақсарту, 
ең негізгісі, жабайы аңшылық жануарларға қолданылатын шараны – 
биотехниялық шара деп аталады. Негізін қалаушы Монтейфель Петр 
Александрович. 

 Биотехния-бұл адамның жабайы жабайы табиғатқа ықпал ету үшін 
бағытталған іс-шара (белсенділік). Негізгі мақсат аймақтың қысымдылығын 
кеңейтуі (ең бастысы олардың қоректену және қорғаныс жағдайын 
жақсарту, табиғи бостандықта журген аңшылық аң мен құстарға 
жасалынады). 

 Биотехния - табиғи жағдайда жабайы аңшылық кәсіптік және басқа да 
ауыл шаруашылыққа маңызды жануарлар (сүтқоректілерді және құстарды) 
көбейтуге бағытталған пән және оларды дұрыс қолдана білу. Келешекте 
биотехнияның тәсілі, мазмұны және пән туралы ой-пікірлер айтылған, бірақ 
осы уақытқа дейін оған толық негізгі мақсаты аталмаған. «Био»-өмір, 
(тіршілік), «техно»-істей білу, істей білетін шаруашылық. Шетелдіктер 
біздегі жүргізілетін биотехниялық шараларды былай деп жазған “Wild live 
management” (жабайы табиғатты басқару). 

 Биотехния, аңшылық жануарларын аулау техникасы мен аңшылық 
өндiрiсiн ұйымдастыру сауалдары бiр-бiрiмен тығыз байланысқан аңшылық 
шаруашылығының проблемаларын құрайды. Биотехниялық шаралар 
аңшылық шаруашылығының жалпы өндiрiстiк жоспарына енгiзiлуi тиiс. 
Мұнда аңшылық шаруашылықтар биотехниялық шаралардың биологиялық 
қажеттiлiгi мен экономикалық тиiмдiлiгiн, жергiлiктi алқаптардың 
экологиялық жағдайларын және ауланатын жануарлардың мекен ету 
ерекшелiктерiн ескеруi қажет. 

 Биотехниялық шараларды мүмкiндiктер болса, жергiлiктi ауыл және 
орман шаруашылық мекемелерiмен байланыстыра отырып жүргiзген жөн.  

 Биотехниялық шаралар әртүрлi және көп болғандықтан, оларды 
жiктеу қажет. Барлық биотехниялық шаралар екi негiзгi топқа бөлiнедi: 

Шаруашылық алқаптарындағы ауланатын жануарлардың қорын 
көбейтуге бағытталған биотехниялық шаралар; 
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аңшылық шаруашылығының жалпы өндiрiстiк жоспарына енгiзiлуi тиiс. 
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экологиялық жағдайларын және ауланатын жануарлардың мекен ету 
ерекшелiктерiн ескеруi қажет. 

 Биотехниялық шараларды мүмкiндiктер болса, жергiлiктi ауыл және 
орман шаруашылық мекемелерiмен байланыстыра отырып жүргiзген жөн.  

 Биотехниялық шаралар әртүрлi және көп болғандықтан, оларды 
жiктеу қажет. Барлық биотехниялық шаралар екi негiзгi топқа бөлiнедi: 
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Аңшылық жануарларының өнiмдiлiк қасиеттерiн жоғарылатуға 
бағытталған биотехниялық шаралар. 

П.А. Мантейфель берген ережесі өте кең және биотехнияны аң 
шаруашылық шектеуінен асырып жіберген.  

 1976 жылдары О.К.Гусьев жазған. П.А. Мантейфель биотехнияға 
дәлелденбеген кең түсініктеме берген және пән бойынша аң 
шаруашылығына жатқызған.  

 Қазіргі кезеңдегі ғылымдардың мағлұматтар (түсініктері): 
Биотехния-бұл жалпы ғылым, өйткені пәннің зерттеу ретінде жалпы 

жабайы жануарлар аталған, аң шаруашылықта пайдаланатын жануарлармен 
шектеле қоймаған. 

Биотехния - аң шаруашылығының ең маңызды бөлігі болып саналады.  
Биотехниялық шаралардың астында шаруашылықта аңшылық 

жануарлар санын көбейтуге бағытталған шаруашылық жұмыстар деп 
түсінуге болады және олардың өнімін жақсарту жануарларға қолайсыз 
мерзімдерде және популяцияда жаңа тұқым шығару жұмыстарында 
пайдаланылады. 

Аң шаруашылығындағы биотехниялық шаралар негізгі ғылыми 
жұмыстары деп ұсынылады, олар аң шаруашылығында өзінше бөлек тарау 
болып саналады, негізгі мақсаты ғылыми жұмыстарды жетілдіру, санын 
көбейту және сапасын жақсарту, аңшылық қорын сақтап қалу сұрақтары 
кіреді. 
Биотехниялық жұмыстар жоспар бойынша жүргізіледі, бұл жұмыстар аң 
шаруашылықтағы жалпы өндірістік жоспарға енгізілуі керек. Осыған орай 
аң шаруашылығы сәйкестігін және экономикалық нәтижесін ескерген жөн 
және де нақты жергілікті аймақта Аңшылық жануарлардың мекендеуіне 
негізгі экологиялық жағдайларды ескерген жөн. 
 биологиялық максатт 

Биотехниялық шараларды жіктеу: 
Аңшылық шаруашылықтағы биотехниялық шараларды 2 негізгі топқа 

жіктеді: 
Аңшылық шаруашылықтағы аңшылық жануарлардың (қорын) санын 

көбейтуге бағытталған 
Өнімділігін жоғарлатуға бағытталған 
Аталған бірінші топ екі топшаға бөлінеді: 
а) аймаққа аңшылық жануарларды әкелу жолымен қысымдылығы 

жоғарлатуға бағытталған 
б) ТМД елдерінің басқа аудандарына аңшылық аң мен құстың 

ареалдарын кеңейтуге бағытталған. 
 

4.2 Аңшылық аңдардың қорын қорғау. 
Ерекше қорғалынатың табиғи аймақтармен таңысу. 
Жануарлар әлемi - табиғаттың маңызды элементтерiнiң бiрi. Әртүрлi 

аңшылық жануарларының қорлары елiмiздiң табиғат ресурстарының бөлiгiн 
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құрайды. Сондықтан жануарлар әлемін қорғаудың халық шаруашылығында 
тигізетін маңызы зор. Сирек кездесетiн және құрып бара жатқан 
жануарлардың түрлерi қорғалуы тиiс, соған орай: 

аңшылық пен балық аулаудың ережелерi қатаң сақталуы; 
жануарлардың мекен ету орталары мен қоныс аудару 
жолдарын сақтау және жақсарту арқылы тiршiлiк етуi мен көбеюiне 

жағдай туғызу, 
жануарлардың тығыздығы мен көбеюiн қамтамасыз ете отырып, 
оларды пайдалануды реттеу; 
пайдалы аңдарды, құстарды, балықтарды және басқа жануарларды 
жойылып кетуден сақтай отырып, фаунаны байыту; 
- зиянды жануарлармен, яғни орман мен ауыл шаруашылық 

дақылдарының зиянкестерiмен, жұқпалы ауруларды тасушылармен, 
аңшылық шаруашылығына зиян келтiретiн жыртқыштармен күресу 
шараларын жүргiзу қажет. 

Жануарларды қорғау формалары әртүрлi. Олардың негiзгiлерiне 
мыналар жатады: 

жануарларды қорықтарда және ұлттық бақтарда қорғау; 
аңшылық шаруашылықтарында жануарлардың тынығу орындарын 

және қорықшаларды ұйымдастыру; 
жануарларды аулау мерзiмдерiн белгiлеу; 
сирек кездесетiн және құрып бара жатқан жануарлар түрлерiн аулауға 

тыйым салу; 
ауланатын жануарлардың жеке түрлерiн аулау мөлшерiне шек қою 

/лицензиямен аулау, аулау нормалары және басқа шаралар/, аңшылықтың 
жаппай қыру тәсiлдерiне тыйым салу. 

Аңшылық жануарларын қорғауға көптеген биотехниялық шаралар 
едәуiр септiгiн тигiзедi. 

Қорықтар. Ерекше ғылыми немесе мәдени-ағарту маңызы бар, 
мемлекеттiк органдар бөлiп берген территорияларды немесе 
акваторияларды қорықтар деп атайды. Су кеңістіктері кез келген 
шаруашылық мақсаты үшін пайдаланылмайды, олар ғылыми-зерттеу және 
мәдени-ағарту жұмыстарына арналған база болып табылады. 

Қорықтардың негiзгi мiндеттерi: 
белгiлi бiр географиялық аймаққа тән ландшафттарды, флораны, 

фаунаны табиғи жағдайда сақтау, сондықтан қорықтарда аң-құс пен балық 
аулауға, ағаш дайындауға, шөп шабуға, дәрiлiк өсiмдiктердi, жемiс-
жидектердi және саңырауқұлақтарды жинауға, мал жаюға, жабайы 
жануарларды жоюға, iндер мен ұяларды қиратуға тыйым салу; 

әртүрлi сирек кездесетiн ландшафттық түзiлiстердi сақтау; 
ғылыми немесе шаруашылық маңызы бар бағалы жануарлар мен 

өсімдіктерді, әсіресе сирек кездесетін түрлерді қорғау және оларды 
толықтыру; 
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құрайды. Сондықтан жануарлар әлемін қорғаудың халық шаруашылығында 
тигізетін маңызы зор. Сирек кездесетiн және құрып бара жатқан 
жануарлардың түрлерi қорғалуы тиiс, соған орай: 

аңшылық пен балық аулаудың ережелерi қатаң сақталуы; 
жануарлардың мекен ету орталары мен қоныс аудару 
жолдарын сақтау және жақсарту арқылы тiршiлiк етуi мен көбеюiне 

жағдай туғызу, 
жануарлардың тығыздығы мен көбеюiн қамтамасыз ете отырып, 
оларды пайдалануды реттеу; 
пайдалы аңдарды, құстарды, балықтарды және басқа жануарларды 
жойылып кетуден сақтай отырып, фаунаны байыту; 
- зиянды жануарлармен, яғни орман мен ауыл шаруашылық 

дақылдарының зиянкестерiмен, жұқпалы ауруларды тасушылармен, 
аңшылық шаруашылығына зиян келтiретiн жыртқыштармен күресу 
шараларын жүргiзу қажет. 

Жануарларды қорғау формалары әртүрлi. Олардың негiзгiлерiне 
мыналар жатады: 

жануарларды қорықтарда және ұлттық бақтарда қорғау; 
аңшылық шаруашылықтарында жануарлардың тынығу орындарын 

және қорықшаларды ұйымдастыру; 
жануарларды аулау мерзiмдерiн белгiлеу; 
сирек кездесетiн және құрып бара жатқан жануарлар түрлерiн аулауға 

тыйым салу; 
ауланатын жануарлардың жеке түрлерiн аулау мөлшерiне шек қою 

/лицензиямен аулау, аулау нормалары және басқа шаралар/, аңшылықтың 
жаппай қыру тәсiлдерiне тыйым салу. 

Аңшылық жануарларын қорғауға көптеген биотехниялық шаралар 
едәуiр септiгiн тигiзедi. 

Қорықтар. Ерекше ғылыми немесе мәдени-ағарту маңызы бар, 
мемлекеттiк органдар бөлiп берген территорияларды немесе 
акваторияларды қорықтар деп атайды. Су кеңістіктері кез келген 
шаруашылық мақсаты үшін пайдаланылмайды, олар ғылыми-зерттеу және 
мәдени-ағарту жұмыстарына арналған база болып табылады. 

Қорықтардың негiзгi мiндеттерi: 
белгiлi бiр географиялық аймаққа тән ландшафттарды, флораны, 

фаунаны табиғи жағдайда сақтау, сондықтан қорықтарда аң-құс пен балық 
аулауға, ағаш дайындауға, шөп шабуға, дәрiлiк өсiмдiктердi, жемiс-
жидектердi және саңырауқұлақтарды жинауға, мал жаюға, жабайы 
жануарларды жоюға, iндер мен ұяларды қиратуға тыйым салу; 

әртүрлi сирек кездесетiн ландшафттық түзiлiстердi сақтау; 
ғылыми немесе шаруашылық маңызы бар бағалы жануарлар мен 

өсімдіктерді, әсіресе сирек кездесетін түрлерді қорғау және оларды 
толықтыру; 

 
 

бұрын қорық территориясында мекендеген, бiрақ кейiн жойылып 
кеткен жануарлар мен өсiмдiктердi қайта жерсiндiру /реакклиматизация/; 

басқа аймақтарға қоныстандыру үшiн сирек кездесетiн және бағалы 
жануарларды қалпына келтiру.  

 Қорықтар өз аймағының және көршiлес аудандардың табиғатын 
зерттеу бойынша стационарлық және экспедициялық ғылыми зерттеулерге 
арналған база қызметiн атқарады. 

 Қорықтарда әртүрлi географиялық аймақтар жағдайында тiршiлiк 
ететiн әр алуан, пайдалы жануарлар мен өсiмдiктердiң қорларын көбейту 
және тиiмдi пайдалану тәсiлдерiн ойлап шығарады; жануарлар түрлерiнiң 
санын есептеудiң ең жақсы тәсiлдерiн тәжiрибеден өткiзедi; қорықтағы 
және оған көршiлес территориялардағы флора мен фаунаға қорық 
режимiнiң әсер ету сипатын анықтайды; сирек кездесетiн және жойылып 
бара жатқан жануарлар мен өсiмдiктердiң қорларын қалпына келтiру мен 
қорғау бойынша шараларды ойлап шығарады; жануарлар мен өсiмдiктердiң 
әртүрлi формаларының экологиясын, табиғаттағы фенологиялық 
құбылыстарды, қорық аймағындағы биоценоздарды және оның 
динамикасын, жер бедерi мен топырақтарын, климатын зерттейдi. 

 Қорықтағы ормандардың табиғи жағдайларын сақтау үшiн, оларда 
санитарлық кесулер, күтiп-баптау кесулерi мен басқа да қажеттi орман 
шаруашылық жұмыстар орындалады. Мұнда бағалы жануарларды жойып 
жiберетiн қауiптi қасқырлар мен басқа жыртқыштарды, зиянды жәндiктердi 
жою бойынша жұмыстар ұдайы жүргiзiлiп тұрады. Қорықтарда жергiлiктi 
пайдалы жануарлар тiршiлiк ету үшiн қолайлы жағдай тұғызуға бағытталған 
әртүрлi биотехниялық шаралар орындалады, аңдар мен құстарды үнемi 
санаққа алып отырады. Аңдар мен құстардың кейбiр түрлерiнiң санын 
реттеп отыру үшiн белгiлi бiр мөлшерде атылып, ауланып отырылады. 

 Қорықтарда атқарылған тәжiрибелiк жұмыстар мен зерттеулер 
негiзiнде көптеген биотехниялық шаралар ойлап шығарылды. Қорықтарда 
жұмыс iстейтiн аңшылықтанушы мамандар мен зоологтардың ғылыми 
зерттеу жұмыстары арқылы аңшылық шаруашылықтарын ұйымдастыруға 
және орындауға қажеттi көптеген сауалдарына дұрыс шешiмi табылды, 
аңдар мен құстар биологиясының маңызды, әрi қызықты жақтары 
анықталды. 

 Ұлттық табиғи бақтар. Бiздiң елiмiзде соңғы жылдары ұлттық табиғи 
бақтар құру бойынша жұмыстар атқарылуда. Олардың қорықтардан 
ерекшелiгi - белгiлi бiр аймаққа тән ландшафтты, флорасы мен фаунасын 
қорғаумен қатар олар халықтың мәдени тынығу және туризм орындары 
болып табылады. Мұнда қиындық туғызып отырған сауалдардың бірі - 
табиғи ландшафттарды, жануарлар мен өсімдіктер әлемін сақтай отырып 
қорғау жұмыстарын демалушылар мен туристтердің жаппай келуімен 
байланысты болып отыр. Осы сауалдарды шешу үшiн, табиғи бақ 
территориясын үш аймаққа бөлу қажет деп есептеледi, яғни қорық аймағы, 
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туристтердiң қысқа уақытқа келу аймағы және туристтерге қызмет көрсету 
аймағы. 

 Қорық аймағы табиғи биоценоздары шамалы ғана өзгерген, сол 
аймаққа тән жануарлары мен ландшафтты сақталған ұлттық бақтың бөлiгiне 
орналастырылады. Мұнда қорық режимi қойылады. Бұл аймаққа 
туристтердi бақ қызметкерiнiң жетекшiлiгiмен ұйымдастырылған топ 
түрiнде ғана жiберiледi. Туристер қорық аймағында қысқа уақытқа аялдама 
жасалатын белгiлi бiр маршруттармен ғана жылжиды. 

 Туристтердiң қысқа уақытқа келу аймағы табиғи бақтың көп бөлiгiн 
қамтиды. Оған барлық туристтердi топпен де немесе жеке де белгiлi бiр 
жолдармен, соқпақтармен жүруге рұқсат берiлген. Жолдардың, 
соқпақтардың бойында туристтерге қызмет көрсету орындары /кафе, қысқа 
уақытқа тынығу орындары және т.б./ орналастырылуы тиiс. Табиғи бақтың 
бұл бөлiгiнде орманды күтiп баптау, артық жануарларды селекциялық аулау 
жұмыстары, биотехниялық шаралар орындалады. Аң-құс және балық аулау 
мұнда толығымен тыйым салынған. 

 Туристтерге қызмет көрсету аймағы ұлттық бақтың кiре берiсiне 
орналасқан бiрнеше учаскеден құрылуы тиiс. Мұнда туристтердiң келуiн 
ұйымдастыру үшiн бақ қызметкерлерi тұрақты кезекшiлiк атқарып отыруы 
қажет. Бұл аймаққа қонақ үйлер, кемпингтер, асханалар, спорттық 
ғимараттар және туристтердiң тынығуы мен көңiл көтеруiне арналған басқа 
орындар орналастырылуы керек. Сонымен қатар, мұнда ұлттық бақта 
тiршiлiк ететiн аңдар мен құстар бағылатын вольералар болғаны жөн. 

 Ұлттық бақ аймағында бұрын өспеген ағаштар мен бұталарды 
отырғызуға, басқа аймақтардан алып келiнген жануарларды жерсiндiруге 
болмайды. 

 Мұндай ұлттық бақтар көптеген аңшылық жануарларының тiршiлiк 
ету мен көбеюiне қолайлы жағдай жасайды, ал туристтер табиғи ортада 
мекендейтiн аңдармен және құстармен таныса алады. 

Қорықшалар. Қорықшалар дегенiмiз - оның аймағында және оған 
көршiлес аудандарда ауланатын жануарлардың санын көбейту мақсатында 
құрылған аңшылық алқаптарының учаскелерiн айтады. Мұнда барлық аңдар 
мен құстарды немесе кейбiр ауланатын жануарлардың түрлерiн белгiлi бiр 
уақытқа дейiн немесе уақыты белгiленген мезгiлге дейiн тыйым салынады. 

 Мұндай қорықшалардың қорықтардан айырмашылығы мынада: мұнда 
аңшылықтан басқа жергiлiктi табиғи ресурстарды, яғни орманды кесу, 
саңырауқұлақтар мен жемiс-жидектердi жинау және тағы басқа табиғатты 
пайдалану формаларына тыйым салынбайды. Бiрақ бұл шаруашылық 
жұмыстар қорықша фаунасын қорғау мiндетiне қайшы келмеуi тиiс. Мұнда 
биотехниялық шаралар мен санақ жұмыстары жүргiзiледi. 

Қаскерлiкпен күрес. Бiздiң елiмiзде аңшылық шаруашылығына 
жануарларды көптеп жоятын қаскерлер аса зор зиян келтiредi. Қаскерлiк 
дегенiмiз - тыйым салынған жерлерде /қорықтарда, қорықшаларда және 
т.б./, аң-құс аулау мерзiмiнен тыс уақытта, тыйым салынған тәсiлдермен, 
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туристтердiң қысқа уақытқа келу аймағы және туристтерге қызмет көрсету 
аймағы. 

 Қорық аймағы табиғи биоценоздары шамалы ғана өзгерген, сол 
аймаққа тән жануарлары мен ландшафтты сақталған ұлттық бақтың бөлiгiне 
орналастырылады. Мұнда қорық режимi қойылады. Бұл аймаққа 
туристтердi бақ қызметкерiнiң жетекшiлiгiмен ұйымдастырылған топ 
түрiнде ғана жiберiледi. Туристер қорық аймағында қысқа уақытқа аялдама 
жасалатын белгiлi бiр маршруттармен ғана жылжиды. 

 Туристтердiң қысқа уақытқа келу аймағы табиғи бақтың көп бөлiгiн 
қамтиды. Оған барлық туристтердi топпен де немесе жеке де белгiлi бiр 
жолдармен, соқпақтармен жүруге рұқсат берiлген. Жолдардың, 
соқпақтардың бойында туристтерге қызмет көрсету орындары /кафе, қысқа 
уақытқа тынығу орындары және т.б./ орналастырылуы тиiс. Табиғи бақтың 
бұл бөлiгiнде орманды күтiп баптау, артық жануарларды селекциялық аулау 
жұмыстары, биотехниялық шаралар орындалады. Аң-құс және балық аулау 
мұнда толығымен тыйым салынған. 

 Туристтерге қызмет көрсету аймағы ұлттық бақтың кiре берiсiне 
орналасқан бiрнеше учаскеден құрылуы тиiс. Мұнда туристтердiң келуiн 
ұйымдастыру үшiн бақ қызметкерлерi тұрақты кезекшiлiк атқарып отыруы 
қажет. Бұл аймаққа қонақ үйлер, кемпингтер, асханалар, спорттық 
ғимараттар және туристтердiң тынығуы мен көңiл көтеруiне арналған басқа 
орындар орналастырылуы керек. Сонымен қатар, мұнда ұлттық бақта 
тiршiлiк ететiн аңдар мен құстар бағылатын вольералар болғаны жөн. 

 Ұлттық бақ аймағында бұрын өспеген ағаштар мен бұталарды 
отырғызуға, басқа аймақтардан алып келiнген жануарларды жерсiндiруге 
болмайды. 

 Мұндай ұлттық бақтар көптеген аңшылық жануарларының тiршiлiк 
ету мен көбеюiне қолайлы жағдай жасайды, ал туристтер табиғи ортада 
мекендейтiн аңдармен және құстармен таныса алады. 
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сонымен қатар заң жүзiнде аулауға тыйым салынған жануарларды аулауды 
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Көптеген алқаптар жыртылып егiстiкке айналғандықтан аңдар мен 
құстар паналай алмайды, соған орай қазiргi кезде ремиздердi құрудың 
маңызы зор болып отыр. 

Орманды аймақтарда ремиздер аңшылық шаруашылығындағы адам 
сирек болатын су қоймаларының (бұлақтар, тоғандар және т.б.) бойында, 
орманның ашық жерлерiнде, ал дала аймағында ремиздер ауыл 
шаруашылығына жарамсыз жерлерде, яғни жыраларда, жота беткейлерiнде, 
кейде орманды қорғау жолақтарында жасалынады. 

Ремиздердiң мөлшерi шаруашылықтың ауданына, ремизге бөлiнген 
участке санына, жергiлiктi жердегi орманның қорғаныш жағдайына, 
ауланатын жануарлардың құрамына және басқа көрсеткiштерге байланысты 
0,5 гектардан бiрнеше ондаған гектарға дейiн болады. Дала аймағындағы 
ремиздердiң сұр шiлдердi бiр шақырым, ал орқояндарды 3-4 шақырым, 
қашықтық аралығында елiктiретiндiгiн ескерген жөн. 

Ремиздер 3х1 өлшем қатынасында тiк төртбұрыш пiшiндi болып келедi. 
Ремиздердiң шетiне енi 1-4 м аралықта шыршалар мен жалпақ жапырақты 
ағаштар мен бұталардан құралған қорғаныш жолақ жасалынады, ең бастысы 
жолақта бiрнеше (2-4) қатар тiкендi бұталар, яғни долана, итмұрын, сары 
қараған, арша, шырғанақ, шие, таңқурай және басқа бұта түрлерi 
отырғызылады. Қорғаныш жолақта ағаштар мен бұталар қалың 
отырғызылуы тиiс. Қалың болуы үшiн жыл сайын бұтақтарын кесiп отыруы 
қажет. Егер ремиздерге елiктер мен бұғылар келген жағдайда, қорғаныш 
жолақта өтетiн жолдар қалдырылады. 

Қорғаныш жолағына шектесетiн жерге биiк өсетiн көп жылдық 
шөптесiн өсiмдiктерден тұратын жолақ жасалуы ұсынылады. Ремиздiң 
орталық бөлiгiне диаметрi 15-20 м жидек бұталары топтастырылады және 
азықтық дақылдар (қарақұмық, сұлы, тары, жоңышқа, беде, жер алмұрты 
және т.б.) отырғызылады. Ремиздерде шiлдер үшiн лапастар, қауырсын 
тазалайтын және ұсақ қиыршақ тас төселген орындар жасалады. Оларға 
қыста әртүрлi қорек тасталады. 

Орманды аймақтағы ремиздерде елiк, қояндар, сұр құр және басқа 
аңдар тынығып қоректенедi. Дала аймағында оларға шiлдер, қырғауыл мен 
орқояндар келiп отырады.  

Дала аймағында жидектi бұталар отырғызу арқылы орман қорғаныш 
жолақтарын жақсы ремиздерге айналдыруға болады. 

Ремиздер көп жылдар бойы қоректiк және қорғаныш жағдайларымен 
қамтамасыз ететiндей тұрақты жасалынуы тиiс. Қоректiк ремиздердiң 
тиiмдiлiгi олардың орналасқан орнына байланысты. Ремиздердi жасағанда 
жануарлардың аймақта орналасуы және оларды қорғау мүмкiндiгi ескерiлуi 
тиiс. Ремиздер iрi елдi мекендерден 1-2 шақырым қашықтықта, үлкен 
жолдардан алшақ жерлерде және жануарлар көп қоректенетiн алқаптарда 
жасалынады. Тұяқты жануарлардың жақсы қоректенетiн жерлер - ұсақ 
өзендер мен бұлақтардың маңындағы аңғарлар болып саналады. Қоректену 
алаңдарының шетiнде тамыр атпалары арқылы өсетiн шөптесiн өсiмдiктер, 
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топталып өскен талдар мен аласа шыршалар болғаны жөн. Ремиздердi 
алқаптарға бөлшектейдi және әрқайсысына аңдардың кiшкене топтары 
қоректенетiндей болуы тиiс. Себебi, жануарлардың көп шоғырлануы 
санитарлық жағынан қауiптi болып саналады. Ремиздердiң көлемi 1,0 га-дан 
аспауы керек. Ремиздердi құрғанда оның механикалық өңдеу мүмкiндiгiн 
қарастыру қажет. 

Ремиздерді таңдаудың басты шарты - таңдалған учаскілердің аң-құс 
аулауға тыйым салынған алқаптармен шектесіп жатуы болып саналады. 
Мұндай ремиздердi жануарлар көп жылдар пайдалануы тиiс, сондықтан әр 
мезгiлде қорек болатын әртүрлi өсiмдiктердi өсiру керек. Көбiнесе 
ремиздерде ауыр агротехникалық жұмыстарды қажет етпейтiн көп жылдық 
өсiмдiктер өсiрiледi. 

Дамбылар жасау. Дамбылар су қоймасынан аққан суды тоқтатады, 
ондатр мекендейтін су қоймасына қарай суды бағыттайды немесе өзен 
ағысын азайтады. Каналдар қазу. Ондатр мекендейтiн су қоймаларының 
деңгейi төмендеп, құрғай бастағанда каналдар қазу арқылы басқа су 
көздерiмен қосады.  

Су қоймаларының тайыз жерлерiнiң түбiн тереңдету. Су 
қоймаларының тайыз жерлерiнен терең бөлiгiне қарай канал жасау 
ұсынылады. 

 
Бақылау сұрақтары:  
1. Ремиз құру түрлері. 
2. Ремиз құру кезінде қандай факторларды ескереді. 
 
4.4 Аң шаруашылығының қоректендiру базасын жақсарту және 

кеңейту. 
Аң шаруашылығының қоректендiру базасы. 
Аң шаруашылығының қоректендiру базасын жақсарту және кеңейту 

үшін әртүлі өсімдіктер мен дақылдар отырғызылады, өнің ішінде: 
Жүгерi /кукуруза/ - жоғары өнiмдi және әртүрлi мақсатта 

пайдаланылатын дақыл. Дәнiнде 65-70% көмiртегi, 9-12% белок, 4-8% май, 
минералды тұздар мен витаминдер бар. Оның дәнi барлық өсiмдiк қоректi 
аңдар мен құстар үшiн тамаша азық болып есептеледi. 1 кг құрғақ дәнде 
1,34 қоректiк бiрлiк болады, құрамында 78 грамм қорытылатын протеин 
бар. Құрама жем /комбикорм/ өнеркәсiбiнде дәнi кең пайдаланылады. 
Жүгерiнiң сүрлемi жақсы қорытылады, өсiмдiк кез келген пiсу фазасында 
сүрлемденедi. Сүттi-балауызды фазада дайындалған 100 кг сүрлем 
жұғымдылығы бойынша 21 қоректiк бiрлiкке тең, мұнда 1800 граммға дейiн 
қорытылатын протеин болады. Гүлдегенге дейiн жасыл қорек ретiнде 
қолданылады. Ол протеиннiң көп болуымен ерекшеленедi. 100 кг жүгерi 
пiшенiнде 37 қоректiк бiрлiк болады.  

Тары /просо/ - жарма дақылы. Дәмдiк және қоректiк сапасы бойынша 
басқа жармалардың iшiнде бiрiншi орынды алады. Белоктың /12%/ және 
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майдың /3,5%/ көп болуымен ерекшеленедi, жеңiл қорытылады. Дәнi мен 
қалдығы жануарлар үшiн жақсы азық болып саналады. Сабанында 0,54 
қоректiк бiрлiк бар, пiшенi сапасы жағынан орташаға жақын. Қуаңшылыққа, 
аптап ыстыққа төзiмдi дақыл. Тары ылғалды аз қажет етедi. Басқа 
дақылдарға қарағанда жоғары температураға жақсы төзедi. Құнарлы 
топырақты талап ететiн жарық сүйгiш өсiмдiк. 

Қоректiк қызылша /кормовая свекла/ - шырынды, жеңiл қорытылатын, 
дәмдiк сапасы жоғары дақыл. Жануарларға қажеттi көмiртегiге, азотсыз 
экстрабелсендi заттарға, минералды тұздар мен витаминдерге бай. Барлық 
жануарлар бұл дақылды сүйсiнiп жейдi. Жануарлардың организмі оны 
жеңіл сіңіріп, қатты азықтың қорытылуына жағдай жасайды. Бұл дақыл сүт 
бездерiнiң сүттi бөлуiн жақсартатын дақыл. 1 кг қоректiк қызылшада 0,12 
қоректiк бiрлiк, 9 грамм қорытылатын протеин, 0,40 грамм кальций және 
0,49 грамм фосфор болады. Қоректiк қызылша қант қызылшасына 
қарағанда 25-30 күн вегетациялық кезеңi аз болады. Ылғалды жақсы көредi. 
Құнарлы, жақсы күтiм жасалған топырақтарды қалайды. 

Брюква, турнепс - өнiмдiлiгi жоғары, суыққа төзiмдi дақылдар. Басқа 
тамыржемiстiлерге қарағанда топырақ талғамайды. Брюкваның 
тамыржемiсiнде 9-14%, турнепсте 6-9% құрғақ заттар болады, ал 
брюкваның жапырақтарындағы құрғақ заттар тамыржемiсiне қарағанда 2-3 
%, турнепсте 3-5% көбiрек. 100 кг турнепс пен брюкваның 
тамыржемiстерiнде 1-1,2 кг, ал 100 кг жапырақтарында 1,5-1,6 кг 
қорытылатын протеин бар. Бұл тамыржемiстердiң минералды құрамы 
жануарлардың өнiмдiлiгiне қолайлы жағдай тұғызады, бiрақ оларда қыша 
майы болғандықтан нормадан тыс көп қоректендiрсе, жануарлар етiнiң 
сапасы нашарлайды. Бұл дақылдар жылуды онша қаламайды, сондықтан 
оңтүстiк аудандарда ыстыққа және ылғал жетiспеушiлiгiне шыдамайды. 
Басқа тамыржемiстiлермен салыстырғанда ылғал сүйгiш. Турнепс, брюква 
тамыржемiстерiн жапырағымен бiрге сүрлемдейдi. Турнепс брюкваға 
қарағанда нашар сақталатындықтан, бiрiншi кезекте қоректендiрiледi. 

Жералмұрт /топинамбур/ - жануарлар үшiн жасыл массасы мен 
түйнектерi қорек болып табылады. Сабағы мен жапырағында витаминдер 
көп, құрғақ заттар 25-30 %-ды құрайды. Жасыл массасын жануарларға 
бiрден беру керек, оның 100 кг-ында орташа есеппен 20-25 қоректiк бiрлiк 
бар. Оны пiшен ұнына шикiзат ретiнде пайдалануға болады. 100 кг 
сүрлемде 18-25 қоректiк бiрлiк болады. 1 қоректiк бiрлiкте 80-90 грамм 
қорытылатын протеин бар. Аңдар мен құстар үшiн түйнектердiң маңызы 
зор. Оларда 25-30 %-ға дейiн құрғақ заттар бар, оның 2 %-ын протеин 
құрайды. Түйнектермен торайларды қоректендiргенде 20-30 %-ға салмағы 
өседi. Жералмұртынан қысқы мерзiмге жоғары сапалы сүрлем 
дайындалады. Қыстап шығатын көп жылдық өсiмдiк, суыққа және аязға 
төзiмдi. Тамыр жүйесi жақсы дамығандықтан, қуаңшылыққа шыдайды, 
судың мол болуын қажет етпейді. 
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Басқа тамыржемiстiлермен салыстырғанда ылғал сүйгiш. Турнепс, брюква 
тамыржемiстерiн жапырағымен бiрге сүрлемдейдi. Турнепс брюкваға 
қарағанда нашар сақталатындықтан, бiрiншi кезекте қоректендiрiледi. 

Жералмұрт /топинамбур/ - жануарлар үшiн жасыл массасы мен 
түйнектерi қорек болып табылады. Сабағы мен жапырағында витаминдер 
көп, құрғақ заттар 25-30 %-ды құрайды. Жасыл массасын жануарларға 
бiрден беру керек, оның 100 кг-ында орташа есеппен 20-25 қоректiк бiрлiк 
бар. Оны пiшен ұнына шикiзат ретiнде пайдалануға болады. 100 кг 
сүрлемде 18-25 қоректiк бiрлiк болады. 1 қоректiк бiрлiкте 80-90 грамм 
қорытылатын протеин бар. Аңдар мен құстар үшiн түйнектердiң маңызы 
зор. Оларда 25-30 %-ға дейiн құрғақ заттар бар, оның 2 %-ын протеин 
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судың мол болуын қажет етпейді. 

 
 

Үйректердiң көпшiлiгi негiзiнен суда және су маңында өсетiн 
өсiмдiктермен қоректенедi. Бұл өсiмдiктер ондатр, құндыз және су камшаты 
қорегiнiң негiзiн құрайды. Жазғы мезгiлде бұландар мен қабандар осы 
өсiмдiктердi қорек етедi. Су қоймалары мен оның жағалауларында өсетiн 
өсiмдiктер үйректердiң қорегiнiң негiзiн құрайтын ұсақ су жәндiктерi үшiн 
қолайлы жағдай тұғызады. 

 Су қоймалары бар аңшылық алқаптарында суда және су маңында 
өсетiн өсiмдiктердiң қорын көбейту арқылы әртүрлi үйректердiң, 
қаздардың, қасқалдақтардың, ондатрдың, құндыздардың және басқа 
жануарлардың санын жоғарылатуға болады. 

 Әртүрлi аңшылық шаруашылықтары ойлап шығарған суда өсетiн 
кейбiр өсiмдiктердi отырғызу мен себу техникасын сипаттап өтейiк. 

Көл қамысы - қияқ тұқымдасына жатады. Суға жартылай батып өсетiн, 
кең тараған көп жылдық өсiмдiк. Су түбiнде iрi тамырсабақтарды түзедi, 
олардан жапырақсыз, қошқыл жасыл түстi, цилцндрлi шыбық тәрiздi 
сабақтар өсiп шығады. Сабақтарының ұшында көп масақты гүлшоғырлары 
болады. Сабақтарының биiктiгi 2,5 метрге дейiн жетедi. Су түбiнде және 
жағалау бойында өседi. 

 Тамырсабақтары мен жас өскiндерiн ондатр, саз камшаты, құндыз, 
қабан, ал тұқымдарын үйректер қоректенедi. 

 Көктемде қамыстың тамырсабақтарының бөлiктерiн тұнбалы жерге 1 
метрлiк тереңдiкке дейiн тайыз суға отырғызады және таяқшаларға байлап 
су түбiне орнатады. 

 Жалпақ жапырақты және жiңiшке жапырақты қоға - көп жылдық 
өсiмдiктер. Су түбiнде өте көп тамырсабақтар түзедi, олардан тамырлар мен 
жалпақ өркендер өсiп шығады. 

 Қоғаның тамырсабақтары крахмалға бай, сондықтан олар ондатр, саз 
камшаты, құндыз, қабан және тағы басқа аңдар үшiн бағалы азық. Осы 
аңдар және әртүрлi үйректер қоғаның жас өркендерiн сүйсiнiп жейдi. 

 Көктемде /мамыр-шiлде/ ұзындығы 15-25 см-лiк қоғаның тамырсабақ 
бөлiктерiнiң өркендерi өне бастағанда тұнбалы тайыз жерлерге 
отырғызғанда жақсы өсетiндiгi дәлелденген. Ал терең жерлерге /1 метрге 
дейiн/ таяқшаларға байлап, су түбiне орнату арқылы өсiруге болады. 
 

Аңшылық жануарларын қоректендiрудiң теориялық дәлелдiгi. 
Қоректендiрудiң мөлшерi мен сипаты. 
Аңшылық алқаптарында табиғи өскен өсiмдiктер жетiспегенде, әртүрлi 

қоректермен қамтамасыз етудi ауланатын жануарларды қоректендiру деп 
атайды. Жануарларды қоректендіру арқылы оларды жұттан кұтқарады, 
әртүрлі ауруларға қарсылығын жоғарлатады, аңдардың қоныс аударуын 
тоқтатады, орман екпелерi мен ауыл шаруашылық дақылдарына зиян 
келтiруiнен сақтайды немесе шығынды төмендетедi. Қоректендiрудi дұрыс 
ұйымдастырмағанда белгiлi бiр аймақта жануарлардың шамадан тыс 
шоғырлануына әкеп соғады, соған орай жұқпалы аурулардың тарауына 
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қауiп тудырады. Сонымен қатар, жануарлардың адамға үйренiп кетуiне әсер 
етедi. 

Көп жағдайда жануарларды жыл бойы емес, тек қана жануарлар 
мекендейтiн жерлерде қорек жетiспейтiн кезеңдерде ғана қоректендiредi. 
Мұндай кезеңдер көбiнесе келесi жағдайларда, яғни: 

-қысқы жұт кезiнде; 
-жас төлдерi мен балапандарын қоректендiруде қажеттi азықтар 

жетiспегенде; 
-су тасқындары мен басқа табиғи апаттар кезiнде, жануарлардың 

паналары мен қоректерi жойылған жағдайда болады. 
Әртүрлi аңдар мен құстардың қоректендiрудi қажет етуi бiрдей емес. 

Олардың кейбiрi жыл бойы қоректендiрудi қажет етпейдi. Мысалы, 
бөденелер жаз бойы қорегiн егiннен тапса, күзде жылы жаққа ұшып кетедi. 
Ал көптеген ауланатын құстар мен аңдар (марал, елiк, қабан, қояндар, 
қырғауыл, шiлдер және т.б.) республикамыздың көп аудандарында қыста 
қоректi қажет етедi. Қоректендiрудiң мөлшерi мен сипаты шаруашылық 
алқаптарындағы ауланатын жануарлар құрамының түрлерiмен, олардың 
санымен, таралуымен және табиғи өскен қорек өнiмен анықталады. 

Аңшылық алқаптарында қоректендiрудi жүргiзуде мынандай 
талаптарды сақтау қажет:  

-қорек көлемi мен сапасы жануарлар қажет ететiн жыл мезгiлiне сай 
болуы тиiс; 

-жануарлар үшiн қойылған қорек қолайлы жерде болуы керек; 
- Шаруашылық аймағында қоректендіру орындары жануарларды бiр 

жерге шамадан тыс шоғырландырмау үшiн әр жерге орналастыру керек; 
-белгiлi бiр жағдайда экономикалық тиiмдi қорек қолдану қажет; 
-қоректендiргiш науалары мен қоректендiру орындарының өндiрiстiлiгi 

жоғары, әрi аз шығын кетуi тиiс; 
-қорек ескiрмеген, бұзылмаған болуы керек; 
-Қоректендіру орындары таза болуы тиіс, ал қорек қалдыктары мен 

жануарлардың қи-тезектерінен әртүрлі жұқпалы аурулар тарамауы үшін 
көктемде тазалап отыру қажет; 

-аңдар мен құстар әртүрлi гельминттермен ауырмауы үшiн қоректену 
орындарын құрғақ, таза жерлерге орналастыру керек; 

-қоректендiру орындарына жем-шөп жеткiзу үшiн жолдар мен 
соқпақтар жасалуы керек; 

-қоректендiру орындарында жем-шөп үнемi болуы тиiс, сонда 
жануарлар тұрақты келiп тұрады; 

-қоректендiру орындарының жанына жануарлар тасалайтын паналар 
болғаны жөн; 

-қоректендiру орындарына қыста қар қалың түскенде жануарлар келуi 
үшiн соқпақтарды қардан тазалау қажет. 

Қоректендiру орындарына аңдар мен құстардың келуiн, олардың 
қоректенуiн бақылай отырып, күн сайын салынған қорек мөлшерi мен 
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қоректену орындарына келген жануарлар саны тәрiздi деректер жазылып 
отыру керек. 

Ландштафтты-географиялық аймаққа, қоректену кезеңiнiң ұзақтығына, 
жануарлардың санына, қоректердi дайындау мүмкiндiктерiне, қоректiк 
ремиздерiнiң болуына және тағы басқа факторларға байланысты есептеу 
жасалынады. Қоректену мерзiмiнiң ұзақтығы топырақтың жоғарғы 
қабатының мұз болу мерзiмiмен, тұрақты қар жамылғысының пайда 
болуымен, қыстың ұзақтығымен байланысты. Қоректендiру мерзiмiнiң 
жалпы ұзақтығын есептеуде 100 күн (1 қарашадан 15 ақпанға дейiн) деп 
қабылданады. Қоректендiру мерзiмiнiң ұзақтығын, оның басталуы мен 
аяқталуын өзгертуге болады. Қоректендiру мерзiмiн 3 кезеңге бөледi: 

1.Қоректендiру кезеңi – 30 күн, 1 қарашадан 30 қарашаға дейiн, бұл 
кезде тәулiктiк норманың 25 % жұмсалады. 

2.Ауысу кезеңi – 30 күн, 1 желтоқсаннан 30 желтоқсанға дейiн, 
тәулiктiк норманың 50 % жұмсалады. 

3.Негiзгi кезең - 40 күн, 1 қаңтардан 10 ақпанға дейiн, бұл кезеңде 
тәулiктiк норма толық жұмсалады. 

Көп жылдық бақылауларды, аңшылық шаруашылықтарының 
жұмыстарын талдауды, қыста жұмсалған қоректiң орташа мөлшерiн және 
биология ғылымының кандидаты Е.Д.Крайневтiң ұсыныстарын негiзге ала 
отырып, 100 күнде 1 жануарға жұмсалатын қорек нормасын аңшылық 
шаруашылығын ұйымдастыру мекемесi белгiлеген. 

 Ауланатын жануарлардың қоректенуiн жақсарту сауалдары суаттарды 
ұйымдастыру мiндеттерiмен тығыз байланысты. Аңдар мен құстардың 
көпшiлiгi суды табиғи су қоймаларынан iшкенiмен, көп жағдайда, әсiресе 
шөлдi аймақтарда жасанды суаттарды қажет етедi. 

 Құландардың, қарақұйрықтардың және басқа шөлдi аймақ 
жануарларының санын қалпына келтiруде жасанды суаттардың маңызы зор. 

 Табиғи және жасанды суаттарды жақсарту үшін мынандай шараларды 
орындау қажет: 

бұлақтар мен су көздерiн тазалау; 
су көздерiнiң жанына астаулар жасау; 
тоғандар пайда болу үшiн бұлақтарда кiшiгiрiм плотиналар 
жасау; 
тұяқты жануарлардың суаттарға келетiн соқпақтарды жақсарту; 
кiшiгiрiм су қоймаларының маңына тал, терек сияқты ағаштар  
мен бұталарды отырғызу; 
су қоймаларының жанындағы өсiмдiктердi сақтау; 
су қоймаларын ластанудан қорғау. 
 
Бақылау сұрақтары:  
1. Қандай кезде жабайы жануарларды қосымша қоректендіреді? 
2.Қосымша қоректендіру кезінде қандай талаптарды сақтау қажет? 
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3. Қоректендіру базасын жақсарту және кеңейту үшін Аңшылық 
шаруашылықта тұяқтыларға қандай өсімдіктер отырғызылады? 

4. Қоректендіру базасын жақсарту және кеңейту үшін аңшылық 
шаруашылықта құстарға қандай өсімдіктер отырғызылады? 
 

4.5 Зиянды жыртқыш аңдармен күрес жүргізу 
 Ауланатын аңдар мен құстардың көпшiлiгi жыртқыш жануарлардың 

қорегi болып табылады. Қасқырлар, шибөрiлер, қаршығалар және басқа 
жыртқыш жануарлар аса бағалы аңдар мен құстарды қорек ете отырып, 
аңшылық шаруашылығына бiршама зиян келтiредi. 

 Әртүрлi жыртқыштардың жануарларды жаппай жойғандығы туралы 
мысалдарды көп келтiруге болады. Сондықтан аңшылық 
шаруашылықтарында зиян келтiретiн жыртқыштармен жоспарлы түрде 
күрес жүргiзу қажет.  

 Аңшылық шаруашылықтары үшiн қасқырларды жойып отырудың 
маңызы зор. 

Қасқырлар мен шибөрiлердi жою 
 Қасқырлармен күрес тәсiлдерi әртүрлi. қасқырларды барий 

фторацетатымен (фторуксус қышқылының барий тұзы) уландыру -ең тиiмдi 
күрес тәсiлдерiнiң бiрi болып саналады. Барий фторацетатының иiсi мен 
дәмi жоқ, жылдам және жақсы еридi, өте улы. Көбiнесе ол 0,2 немесе 0,3 
грамдық крахмалды таблеткаларға немесе желатиндi капсулдарға салынады. 
Кеш күзде қасқырлар жиi келетiн жерлерге кез келген жануардың ұшаларын 
тастап қояды. Аяз түскеннен кейiн қасқырлар ұша тасталған жерлерге келе 
бастағанда, салмағы 200-2000 г-дық бiр жағын кесiп, таблеткалар немесе 
капсулдар салып, қасқырлар жүретiн соқпақтарға тастайды. Уландырылған 
еттердi қармен жасырады. Қоян мен құстардың ұшаларына да у салуға 
болады. Қоянның ұшасына у кеуде қуысы мен сан етiне, ал құстың ұшасына 
кеуде қуысы мен мойнына салынады. 

 Өлi қой мен иттiң ұшасына у iшкi органдарына және құс шоқып 
тастамау үшiн жерге жатып тұрған жағындағы терiнiң арасына салу керек. 
Кейде уы бар таблеткалар мен капсульдердi сiрiңке қорабындай еттерге 
салуға болады. Мұндай кiшкене еттердi сулап, iрi 4-5 кг -дық етке немесе 
ұшаға қатырып тастайды. Көбiнесе қасқырлар осы кiшкене еттердi жеген 
соң, ұшаны жеп бiраз бөгеледi. Уландырылған еттердi күнде таңертең 
тексерiп отыру қажет. 

 Барий фторацетатының адам үшiн де қауiптi өте улы екендiгiн 
ұмытпау керек. У салынған еттi елдi мекендерден 1,5 шақырым, жолдардан 
500м қашықтықтан артық жерлерде қолдану қажет. 

 Қасқырлар барий фторацетатына 1-2 сағаттан кейiн уланып өледi, 
бiрақ одан ертерек жансызданып сал болып қалады. Сондықтан уланған 
аңдар сирек жағдайда ғана 5-10 шақырымға ұзай алады. Уландыру жұмысы 
аяқталғаннан кейiн барлық улы еттердi көмiп тастайды. 
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аңшылық шаруашылығына бiршама зиян келтiредi. 

 Әртүрлi жыртқыштардың жануарларды жаппай жойғандығы туралы 
мысалдарды көп келтiруге болады. Сондықтан аңшылық 
шаруашылықтарында зиян келтiретiн жыртқыштармен жоспарлы түрде 
күрес жүргiзу қажет.  

 Аңшылық шаруашылықтары үшiн қасқырларды жойып отырудың 
маңызы зор. 

Қасқырлар мен шибөрiлердi жою 
 Қасқырлармен күрес тәсiлдерi әртүрлi. қасқырларды барий 

фторацетатымен (фторуксус қышқылының барий тұзы) уландыру -ең тиiмдi 
күрес тәсiлдерiнiң бiрi болып саналады. Барий фторацетатының иiсi мен 
дәмi жоқ, жылдам және жақсы еридi, өте улы. Көбiнесе ол 0,2 немесе 0,3 
грамдық крахмалды таблеткаларға немесе желатиндi капсулдарға салынады. 
Кеш күзде қасқырлар жиi келетiн жерлерге кез келген жануардың ұшаларын 
тастап қояды. Аяз түскеннен кейiн қасқырлар ұша тасталған жерлерге келе 
бастағанда, салмағы 200-2000 г-дық бiр жағын кесiп, таблеткалар немесе 
капсулдар салып, қасқырлар жүретiн соқпақтарға тастайды. Уландырылған 
еттердi қармен жасырады. Қоян мен құстардың ұшаларына да у салуға 
болады. Қоянның ұшасына у кеуде қуысы мен сан етiне, ал құстың ұшасына 
кеуде қуысы мен мойнына салынады. 

 Өлi қой мен иттiң ұшасына у iшкi органдарына және құс шоқып 
тастамау үшiн жерге жатып тұрған жағындағы терiнiң арасына салу керек. 
Кейде уы бар таблеткалар мен капсульдердi сiрiңке қорабындай еттерге 
салуға болады. Мұндай кiшкене еттердi сулап, iрi 4-5 кг -дық етке немесе 
ұшаға қатырып тастайды. Көбiнесе қасқырлар осы кiшкене еттердi жеген 
соң, ұшаны жеп бiраз бөгеледi. Уландырылған еттердi күнде таңертең 
тексерiп отыру қажет. 

 Барий фторацетатының адам үшiн де қауiптi өте улы екендiгiн 
ұмытпау керек. У салынған еттi елдi мекендерден 1,5 шақырым, жолдардан 
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 Қасқырлар барий фторацетатына 1-2 сағаттан кейiн уланып өледi, 
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аңдар сирек жағдайда ғана 5-10 шақырымға ұзай алады. Уландыру жұмысы 
аяқталғаннан кейiн барлық улы еттердi көмiп тастайды. 

 
 

Көптеген аймақтарда қасқырларды жою үшiн ұшақтар (ПО-2,ЯК-12М, 
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Аңшылық аң мен құс жиі жырткыш жануарға жемтік болады. Қаршыға, 
қамыс құладің (лунь) және басқа жыртқыштар аңшылық шаруашылыққа 
біршама зиян келтіреді, себебі кәсіптік аң мен құстардың санына біршама 
зиянын тигізеді..  

 Әртүрлі жыртқыштардаң жабайы жануарларды жаппай жойып жіберу 
туралы мысалдарды көптеп келтіруге болады. Сондықтан аңшылық 
шаруашылығына зиянды жыртқыштармен күресті сапалы түрде және 
жоспар бойынша жүргізген қажет. Әсіресе құс өсіретін аңшылық 
шаруашылығында қарғаларды жойып отыру маңызды орын алады.   

Аңшылық шаруашылыққа зиянда құстардың қатарына: қаршығалар, 
камыс және ала құладіңді жатқызуға болады. Жекелеген аңшылық 
шаруашылықтарда және басқа да аудандарда жыртқыш құстардың басқа да 
түрлері зиянды болуы мүмкін. Қаршығаларды жоюдың ең тиімді жолы, 
оларды ұяларында ату болып табылады. Ұясының орнын қаршығалардың 
ұшу бағыты және олардың жиі кездесетін жерлерімен, дыбыстарының 
шыққан жеріне қарай табуға болады. Кешке таман қаршығалар ұяларының 
жанына жиналып дұрыс емес қимылдар жасайды. Табылған ұялардың 
жанына жасырынып, аңдып отырып сол жерден ұшып келген құстарды 
атады. Бір қаршығаны атқаннан соң бірден тасадан шықпастан екіншісінің 
ұшып келуін тосу қажет. Екі жыртқыш құсты атып алғаннан соң ғана ұяны 
бұзады.  

Кейде қаршығаға жасырынып, ал кейде жасырынбай ашық «атуға 
дайын» мылтықты қолға ұстап-ақ келуге болады. Қаршығаларды олардың 
күнделікті ұшатын аймақтары мен аңшылық жасу жерлерінде күзетіп атып 
алуға болады. Кейде қаршығаларды тірі аң мен құстарды (тауық, үй қоянын) 
пайдалана отырып тасадан атуға болады.  

Қаршығаларды әртүрлі ұшақтармен және қақпандармен жою 
ұсынылмайды, себебі ол қақпандарға көбінесе қаршығанын орнына пайдалы 
жыртқыш құстар (қыран, жамансары және т.б.) түсіп қалуы мүмкін. Үкіні де 
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еліктергіш ретінде пайдаланып ату да өте тиімсіз, себебі қаршығалар үкіге 
аз шабуыл жасайды.  

Қамыс және ала күладіңді әртүрлі аңшылық алқаптардағы құстарға, 
түрлі жолдармен зиян тигізетіндіктен жоюға болады:  

-оларды су қоймаларының үстінен ұшу кезінде ату; 
-ұясының жанында андып отырып ату; 
-арнайы кең доғалы қақпанмен және тарелкалының орнына ағаш 

конусты қақпандармен аулауға болады (осы қақпандарға құладіңдер 
ықыласпен қонады).  

-қақпандарға ұсақ аңдардың немесе құстардың денесін қойып аулау, 
қақпандарды сынған, жапырылған қамыстардың арасына, өсімдіктерден 
тазаланған су жағалауларына, қамыстан жасалған қайықшаларға құру керек; 

-әр түрлі ұйықтататын дәрілердің көмегімен (веронал, люминалом және 
басқа да). Жұмыртқа қабықшасының ішіне 0,5 грамм дәріні құйып, соны 
төмпешікке қойып аулайды; 

-тауық жұмыртқасына фосцид цинкі мен сары фосфит немесе басқа 
уларды салып аулайды; 

-жыртқыштың ұясын талқандау арқылы; 
Қарғаларды жою. Жоғарыда айтылғандай, қарғалар әртүрлі аңшылық 

құстардың жұмыртқалары мен балапандарын жойып, көп зиян келтіреді, 
әсіресе үйректердің. Сондықтан да қарғаларды жою көптеген аңшылық 
(әсіресе құс асырайтын) шаруашылықтарда жүргізілетін биотехниялық 
шаралардың маңыздысы болып табылады. Оларды жоюдың түрлері көп. 
Солардың арасында тиімділеріне тоқтала кетсек. 

Үкімен аулау. Жыл бойы жүргізіледі, кәсіптік жануарларды үркітіп 
алмау үшін, қарғаларды жою күздің соңында, ерте көктем мен қыс 
мезгілінде жүргізген тиімді. 

Қарғалардың жиі ұшатын жерлерінде, яғни, ашық алаңқайларда - 
орманның шетінде, ауыл маңында, аңшыларға арнап лашықтар тұрғызады. 
Одан 15-20 метр қашықтықта, үкіні отырғызуға белдеу немесе төбесі 
торланған алаңқайы бар сырық қойылады. Сырыққа үкінің аяғы былғарыдан 
жасалған сақинаға шынжыр байланған тірі үкі отырғызылады. Үкінің 
аяғына капрон леска немесе жіңішке жіп байланады да ол лашыққа қарай 
тартылады, оны аңшы тарта отырып, үкіні қимылдатады, қимылдаған үкіні 
тез байқауға болады. Сондай-ақ, жіпті сырықтың басына байлауға болады, 
аңшы сырықты жайлап қозғалтқанда, үкі тепе-теңдік ұстау үшін қанатын 
желпиді. Үкінің мүсінімен де аулауға болады.  

Аңшы лашықта жасырына отырып, топтап ұшып келген қарғаларды 
бытырамен атады. Ұшып келген жыртқыш құстарды (қаршыға мен қамыс 
құладіңінен басқа) атуға болмайды.  

Аңшылық күннің бірінші жартысында сәтті болады. Аңшылық орнын 
жиі алмастырып отыру қажет, себебі, қарғалар мылтықтын дауысынан 
үркек болып келеді, сондықтан үкіден қашқақтап айнала ұша бастайды.  
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Аңшылық күннің бірінші жартысында сәтті болады. Аңшылық орнын 
жиі алмастырып отыру қажет, себебі, қарғалар мылтықтын дауысынан 
үркек болып келеді, сондықтан үкіден қашқақтап айнала ұша бастайды.  

 
 

Аулағыш үкіні қараңғылау, жеткілікті кең жабық жерде ұстау керек. 
Оған қорек ретінде ет, қарға, қараторғай, сауысқан және басқа да құстардың 
етін береді. Үкінің аңшылық орнына тоқылған себетпен (корзина) әкеледі.  

Қарғаларды ұясында ату. Бұл тәсіл өзен жағасында жиі жүргізіледі. 
Атуды тасадан ұсақ калибрлі винтовкалармен атқан жөн. Ату барысында екі 
ересек құсты атқан жөн, себебі, біреуі тірі қалса, өзінің екінші жұбын тез 
табады. Екі ересек құсты жойғаннан соң, мүмкіндігінше балапандарын 
немесе жұмыртқасын жойып, ұясын талқандаған жөн. Ересек құстарды 
атпай, жұмыртқаларын және балапандарын жою немесе ұяларын бұзу аз 
нәтижелі, себебі, олар жаңа жасырын жерде ұя салып алады.  

Қарғаларды уландыру. Бұл мақсатта жақсы нәтиже беретін амал - 
люминал ұйықтататын дәрісін қолдану. Еліктіргіш зат ретінде балық (500-
600 грамм салмақтағы) және жұмыртқа. Балықтың ішіне майдалап туралған 
етке 5 грамм мөлшерінде люминал қосып салады. Уланған балықты көрнекі 
жерге немесе сырыққа қатырып қояды. Қарғалар үшін денесіне шаққандағы 
мөлшері 0,2-0,3 грамм; сондықтан осындай уланған еліктіргіш бірнеше 
құсты өлтіре алады.  

Тауық жұмыртқасын улау үшін, шприцтың көмегімен 0,5 грамм 
люминал енгізеді. Оны келесі тәсілмен жасауға болады. Жұмыртқаның 
өткір емес бір шетінен кішкентай тесік жасап, сол жерден 1,3 граммға жуық 
сұйықтық құйылады. Сосын сол жерге, қағаздан жасалған воронка арқылы 
жіңішке таяқшамен араластырылған сұйықтықты құйып, тесілген жерді 
воскпен немесе жұмыртқа қабығының бөлігімен желімдейді.  

Қарғаларды «фунтикпен» жабысқақ қағазымен аулау. Бұл әдіс Батыс 
Европанын кейбір мемлекеттерінде қолданылады. Қағаздан конус пішінді 
ұзындығы 10 сантиметрге дейін және ені (жоғарғы бөлігіне) 5 см. дейін, 
фунтик жабысқағын дайындайды. Фунтиктің жоғары бөлігінің ішкі қабатын 
«құс желімін» жағады. Фунтиктің ішіне еліктіргіш салады.  

Фунтикті қарғалар шоғырланатын жерге, қарға шаншып қояды. 
Қарғалар фунтиктің ішіндегі еліктіргішті аламын деп басын сұққан бетте 
қағаз басына жабысып, құс көре алмай қалады.  

Қарғалады жою барысында, суда мекендейтін құстардың ұя салу 
жерлерінде, су қоймалары және өзен жағалауларында, аулау нәтижелі 
болатынын ескерген жөн. Үйректердің ұялау барлық кезеңдерінде 
қарғаларды жоюға, барлық тәсілдерді қолданған жөн. Басқа да барлық 
аңшылық аймақтарда қарғалар пайда әкеледі, себебі ұсақ кеміргіштерді, 
зиянды жәндіктерді қырады және де әртүрлі қалдықтарды жояды. 
Сондықтан бұл құстармен күресу шараларын тек қана орман және суда 
мекендейтін құстарының қоры мол аңшылық шаруашылықтарда жүргізген 
жөн.  

Қарғалар, кептер және тағыда басқа құстар әуе ұшақтарына зияны көп. 
Сондықтан, әуежайларда ұшақтар қону алдында, сол ауданда құстарды 
уақытша топтасып ұшуын тоқтату немесе мекен етуін азайту үшін төмен 
толқынды дыбысты қолданылады. Төмен толқынды дыбыстар адамдар мен 
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үй жануарларына да зиянды. Сондықтан, дыбыстың қамту ауданы ұшақтың 
қону жеріне дейін ғана. Төмен толқынды дыбысты радар арқылы жібереді.  

 
Бақылау сұрақтары:  
1. Қасқырлар мен шибөрiлердi жою тәсілдері. 
2. Қарғалар жою тәсілдері. 
  
4.6 Акклиматизация және реакклиматизация  
 Жануарлардың акклиматизациялау және ракклиматизация процесі. 
 Акклиматизация - бұл жануармен өсімдіктің жаңа қоршаған ортаға 

бейімделуі. Әртүрлі авторлар жануарлардың акклиматизациялау процесінің 
ерекше этаптарға бөлу жоспарын ұсынған. Біз келесі төрт этапты бөлуді 
жөн көріп отырмыз: 

Интродукция - белгіленген ауданның биоценозына адамның күшімен 
жаңа жануар түрін (акклиматизантты) енгізу немесе әкелу. 

Аккомодация-жануарды адамның көмегімен таралған немесе әкелінген 
жеке кезеңі. Бұндай жағдайда жануардардың өлім-жітігіне ұшырау дәрежесі 
арта түседі, осының салдарынан жіберілген жануарлар саны азая түседі. 
Жас жануар кәрі жануарларме салыстырғанда жаңа жерге тез бейімделе 
бейімделуі байқалады. Осы жағдайдаменен жайландырғанда ескерген жөн.  

Акклиматизация - жаңа ортаға әкелінген жануарлардың барлық 
популяциясының бейімделуі. Бұл процессте жануарлар саны тез көбейіп, 
олардың басқа аудандарға таралуы, жаңа биоценозға бейімделуі (қорек, 
жыртқыштар, паразиттердің жаңа формасын жұқтыру), мезгілдік жаңа 
ритмнің құрылуы (түлеуі, ұйығуы, төлдеуі және тағы басқалары). 

Түсінік бойынша, акклиматизация дегеніміз-бұл жануарлардың жаңа 
түрінің жаңа ортада мекендеп бекітілуі жаңа популяция түрінің құрылу 
процессі. 

 4) Натурализация - акклиматизациялаудың соңғы процесі, жергілікті 
биоценоздың құрамына түрдің толықтай енгізілуі. Акклиматизанттың 
жергілікті фаунаның тұрғылықты құрамына кіруі. 

 Реакклиматизация-ол жануарлардың кезінде мекендеген, бірақ кейін 
жойылып кеткен немесе атылып алынған аудандарға қайта жер сіңдіру.   
Қандай болсын жануарды акклиматизациялау және реакклиматизациялау 
нәтижелі болуы үшін екі көзқарасты бағалаған жөн: 

биологиялық - критерии ретінде жануардың ойдағыдай мекенге 
жайланып, көбейе бастауы шаруашылық-нәтижелі болуын экономикалық 
эффектпен бағалайды. 

Реакклиматизацияның негізгі бағыты әртүрлі аңшылық бағалы аң мен 
құстың мекендеу ареалдарын қалпына келтіріп және кеңейту, олардың 
санының азаюы қараусыз ауланудың нәтижесі. 

 Жануарларды жаңа аудандарға әкеліну жолдары: 
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биоценоздың құрамына түрдің толықтай енгізілуі. Акклиматизанттың 
жергілікті фаунаның тұрғылықты құрамына кіруі. 

 Реакклиматизация-ол жануарлардың кезінде мекендеген, бірақ кейін 
жойылып кеткен немесе атылып алынған аудандарға қайта жер сіңдіру.   
Қандай болсын жануарды акклиматизациялау және реакклиматизациялау 
нәтижелі болуы үшін екі көзқарасты бағалаған жөн: 

биологиялық - критерии ретінде жануардың ойдағыдай мекенге 
жайланып, көбейе бастауы шаруашылық-нәтижелі болуын экономикалық 
эффектпен бағалайды. 

Реакклиматизацияның негізгі бағыты әртүрлі аңшылық бағалы аң мен 
құстың мекендеу ареалдарын қалпына келтіріп және кеңейту, олардың 
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белсенді мекен-жайлану жолымен мысалы әкелінген тиіндер тундра 
орманы мекен жайлана қоймай миграция арқылы орталық орман 
аудандарын тез мекен жайланып тұрақталған 

Селқос мекен-жайлану жолдары - әртүрлі жылжып (ағып) жатқан 
заттармен қоныстану (мысалы жүзіп бара жатқан бөренелермен) желдің 
күшімен және тағы басқа. 

Ойланбаған жағдайда әкеліну жолдары – (мысалы егеуқұйрық және 
тышқандарды әртүрлі заттармен теміржол және корабльдер арқылы әкелінкі 

Белгілі бір ауданның немесе мелекеттің фаунасының кеңейту үшін 
керекті жануарларды алдын ала ойланыпәдейі әкелу жолдары. 

Ондатрды акклиматизациялау. Ондатрдын отаны Солтүстік Америка 
болып есептелінеді. Ипрофессор Н.П. Лавров ондатрды акклиматизациялау 
тарихын 5 этапқа бөлген. I – этап- 1928 жылдың 1931 жылдары шетелден 
Батыс Сібірмен Якутияға әкелінуі. II- этап 1932 жылдан 1934 жылдары- -
отандық ондатрларды жаппай солтүстік облыстарына мекен жайландыру. III 
– этап 1935 тен 1939 жылдары орманды зоналарына жаппай мекен 
жайландыру. IV – этап -1940-1945 соғыс жылдары мекен жайландыру 
жұмыстары азая түсті. V-этап – соғыс біткен жылдары. Аңды мекен 
жайландыру жолдары жұмыстарының қалпына келтірілуі. Орталық және 
ТМД-ның Европа бөлігі жағындағы аудандарды, Қазақстанды, Орта 
Азияның дала жерлерін мекен жайландырылды. 

  Американың су күзенін акклиматизациялау – жұмыстары 1933 
жылдары жүргізіле басталды (Шығыс Қазақстанда). 

 Шайқағыш жанат (колоскун) акклиматизация жұмыстары 1936 
жылдары басталды. Отаны Солтүстік Америка.  

 Сол кәмшатты акклиматизациялау – жұмыстары 1930-1932 жылдары 
мемлекетіміздің оңтүстік аудандарында оңтүстік американың асыл терілі 
аңы әкеліне бастады.  

 Реакклиматизацияланған - Батхыз қорығынан Қазақстанға әкеліне 
бастады. Негізі Қазақстанда мекендеген құланның түр тармағы 
Қазақстандық, ал әкелінген Түркмен түр тармағы. Бұл жануардан бөлек 
бұлғын, ұзбара, ақмарал және қырғауыл мекенжайландырылған. Мысалы, 
соңғы аталған құсқа тоқталсақ, ол құс жаппай аулаудан Солтүстік Кавказ 
жағалауларында және Орталық Азияда жойылып кеткен.  

 
Жануарларды жерсіндіру. 
 Геологиялық өзгерістердің, ауа-райының және адамдардың қызметінің 

әсерінен жер бедері өзгерген, соған байланысты жануарлар әлемі 
жершарының әр облысында құралған және біртіндеп дамыған. Жер 
бедерінің өзгеруі кейбір жануарлардың жаңа қоныстарға көшуіне мүмкіндік 
береді, сөйтіп олардың таралу аймағы кеңейеді. Бірақ жануарлардың 
таралуына физикалық және биологиялық кедергілер бар.  

Физикалық кедергілерге: теңіз, тау шыңдары, құм, үлкен өзендер 
жатады. 
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Мысалы: Орал жотасы орқоянның шығысқа таралуына кедергі болса, 
ал орман олардың солтүстікке таралуына кедергі болды. 

Биологиялық кедергілерге: таралу жолдарында азықтың болмауы, 
қорек үшін бәсекелестік болуы, таралатын аймағында будандастырылатын 
жақын туыстарының болмауы, жырткыштардың әсері, аурулар жатады. Бұл 
кедергілерді аңдарды жаңа орынға қоныстыру арқылы бұзуға болады. 

 Аңдарды жаңа орынға көшіру арқылы аңшылық алқаптардың түрін 
байытып, оның өнімділігін арттырады, сондай-ақ адамдардың эстетикалық 
қажеттерін қанағаттандырады. Мысалы, әдемі және сирек кездесетін 
жануарларды парктерге, жасыл аймақтарға, спорттық аңшылық 
шаруашылықтарына қоныстандыру арқылы. 

Жануарларды жерсіндіру 3 сатыдан тұрады:  
Жерсіндіру-аулау, көшіру және жаңа орынға жіберу. 
Бейімденушілік немесе физиологиялық жерсіндіру-әкелінген 

жануарлардың тірі қалуы, өсуі, дамуы және көбеюі 
Табиғаттануы немесе экологиялық жерсінуі-жаңа орта құруы және 

жерсінген топтардың тұрақталуы.  
Жерсіндіру кезінде жануарларға ұя салу, жасырын және азықтық 

жағдайлар маңызды. Аталғанның соңғысына тоқталайық:  
Азықтар қажеттілік маңызы бойынша 3-ке бөлінеді: 
1)Негізгі 
2)Екінші дәрежелі 
3)Кездейсоқ 
Азықтар құндылығы бойынша 3-ке бөлінеді: 
Өнімді 
Сүйемелдеуші 
Қоспа (балласты) 
Ортақ әсері: 
бейорганикалық (абиотикалық) – температура, жарық күннің ұзындығы 

жауын және жел жағдайы, жер бедері, топырақтың түрі, судың әсері.  
Тіршілік (биотикалық) – жануарлардың бір-біріне әсері 
Адамның шаруашылық әрекеті. 
 
Аңшылық жануарларды қоныс аудару. 
Тірі аулағыштар- өздігінен аулайтын құрал бір топ жануарды тірі аулау 

басқа жерлерге мекен жайлату мақсатында колданылады. Шаруашылыққа 
маңызды құрал бірнеше ғана сым темірден жасалған. Тірі аулағыштар түрі, 
су жағасында мекендейтін кеміргіштерді - кұндыз, ондатр және сазкәмшаты 
(нутрия) аулауға қолданылады. 

Жұмыс істеу принципі өздігінен аулайтын құралды есігін ашып, іннің 
немесе жатақтың кіреберіс жеріне құрады. Жасырын жерден жүгіріп 
шыққан аң өздігінен аулайтын құралға түседі, кірген уақытта есігі өзінен өзі 
жабылады.  
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Торлы құрал (мордушка) - иілген түрдегі құрал, сым темірлі тордан 
жасалады. Ондатр аулайтын торлы құралдың көлемі төмендегідей: ішкі ені 
40-45 см., ұзындығы 65-75 см, горловинаның есігінін ұзындығы - 30-35 
см.Тесігінің ені-10 см. Верштердің кіру тесіктері екі жақта да орпналасуы 
мүмкін. 

Торлар – жаппай аулау құралы ретінде өткен ғасырларда құс аулауға 
қолданылған. Солтүстікте торлар мен мыңдаған қаздарды аулаған. Қазіргі 
уакытта торды жаппай жануарды аулау құралы ретінде басқа мақсатта 
қолданады. Топты торлармен аулау тек қана аң мен құсты сақиналау немесе 
басқа жерлерге мекен еткізу үшін қолданылады. Қазіргі уақытта 
жануарларды торлармен аулау тауарлы өнім алу үшін өте шектелген және 
кейбір аудандарда жүргізілуі мүмкін. Аңшы инспектордың рұқсаты 
бойынша және өзінің бақылауын да жүргізеді. Қуып аулау торлары қоян 
мен елікті аулауда қолданылады (оларды мекен жайландыру үшін 
қолданылады) тенет деп аталады. Аталған тордың арасында қазіргі уақытта 
үш қабырғалы торлар тиімді болып есептеледі. Бұндай торлар 1961 жылы 
Украина аңшылық шаруашылық басқармасы Чехословакиядан әкелген. 
Олар ойдағыдай қояндарды аулап мекен жайландыруға қолданылады. Үш 
қабырғалы торды 1 километр арақашықтықта құрады. 20 жеке звенолардан 
құралған. Әр звеносы 50 метрден. Тордың сыртқы қабырғалары 24*24 
ұялардан тұрады. Жіптің қалыңдығы 2,5 мм. Тордың жиналған түрдегі ені 
120 см. Тордың ішкі үйшіктері 5*5 см. Жіптің қалыңдығы 1,25 мм. Биіктігі 
180 см. Олар екі есе ірі, үйшіктері ұзын. Майда ұялы тор. Жоғары және 
төменгі бөлігі силондық 10 мм-лі қалыңдықты жіппен орнатылады. Ірі 
үйшік торлар қабырға арасында еркін ілінген. Ірі үйшікті тордың әр 
қабырғалары 3-4 метр сайын жоғары жіпке байланады. Бұл жіппен бірге 
майда үйшікті жіпке байланады. Торлар қадаларға қатайтылады. Қадалар әр 
5-7 метр сайын қойылады.  Ең алдымен жоғарғы жағын тартып 
қатайтқаннан кейін төменгі жағы тартылып қатайтылады. Ірі үйшікті 
тордың екі жағы да тура келуге тиіс. Бұның алдыңғы бір қабырғалары 
кенептен немесе мақталы қағазды жіптен жасалған торлар қолданылады. 
Қалыңдығы екі мм-ге дейін. Аталған тормен қоянды аулау әдісі бірдей. 
Қоянды қуғыншылармен торға қуып торға оралған аңды тез арада 
қуғыншылар босатып алып, клетка арқылы тасымалдайды. Осы тәсілмен 
басқа да жануарлар аулануы мүмкін. Тек қана бір айырмашылығы ірі 
жануарларға үйшіктің көлемі үлкейтіледі (еліктің көлеміндегі жануардыкі 
13*13 см). Бұндай жағдайда торларды қаттылау жіптерден жасайды. Ақ 
және сұр құрды аулауға қуып аулау торлары, вентерлер және жауып 
қалатын түрде тор шатырлар қолданылады. Тормен сұр құрды қыс 
мезгілінде ұстай тұруға және болашақта көктем, жаз айларында аңшылық 
алқапта жіберу мақсатында аулайды немесе басқа аудандарға мекен 
жайландыруға ауланады. Жалғыз торлар арасында таулы қалың орман 
жерлерінде ежелгіден бері аңшы кәсіпкерлер арасында және қазіргі таңда 
бағалы терілі аңды аулауға ұзын тор немесе қолқап тәрізді тор 
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колданылады. Үлкен немесе қолға ұсталатын ау ретінде көрсетіледі. Бір 
немесе бірнеше торларды (полотно) құрайды. Әр тордың ұзындығы 20-30 
метр және биіктігі 1,5 метр. Үйшіктердің көлемі 4-5 см. Тор екі қазыққа 
еркін отырғызылады. Ұзын тор аң мен кұстың жасырын жерлеріне 
орнатылады. Қолқап немесе жалғыз орнатылатын вентер - бағалы терілі 
аңды аулауға қолданылады. Тор ретінде көрсетілген конусына қарай 
қысқара түседі (жинақтала түседі), 1,2 метр 4-5 шеңберлерге (обруч) 
орнатылады. Оны кеуектерге және аңның тағы да басқа мекендеу жерін 
тапқаннан соң бірінші шеңберді кіре беріс жеріне орналастырады. Үлкен 
немесе қолға ұсталатын ау созып және дәліз түрінде қатайтады. Жасырын 
жерінен қуылған аң торға түседі. Вентерлермен кейде ондатрды тірі аулап 
мекен жайландыру үшін қолданылады. Соқпақ торлар үлкен емес жалғыз 
орнатылатын торлар, көбінесе қоянды аулауға қолданылады. Торларды 
аңның жүретін соқпақ жолдарына орнату арқылы аулайды. Соқпақ торлар 
жалғыз орнатылады. Биіктігі 1,5 метр ені 1 метр. Аталған құралмен аңның 
басқа да түрлері ауланады. Бұл түрмен қоянды аулау өнімін жоғарлату үшін 
өте тиімді. Қазіргі таңда бұл құралмен қоянды аулау аз қолданылады. 
Негізгі бұл құралдың мақсаты өсіп-өну жағдайын жоғалтпау.  

Ұйықтататын дәрі – ірі тұяқты жауарларды аулауға пайдаланылады. 
Негізгі мақсаты жойылып бара жатқан немесе жойылған аудандарда 
жануардың санын калпына келтіру ретінде қолданылады 
(акклиматизациялау және реакклиматизациялау). Ұйықтататын дәрі оқтың 
ішінде контейнерге орналастырылады. Оқ атылып, жануарға шприцтің 
қадалу уакытында контейнердің ішіндегі жүзуден қысымдылық келіп, 
жануардың денесіне үйықтатылатын дәрі дариды. Осы оқтың ұшу ұзақтығы 
50 метрге дейін. Ұйықтататын дәріні белгіленген мерзімге шейін 
қолданбаса дәрінің күші жойылады.  

Саль- су құстарын қыстау жерлерінде аулауға қолданылады. Екі 
биіктігі 14 метрлік қадаларға тартылып құрылады. Тордың биіктігі 3-4 метр, 
ұзындығы 80 метрге дейін. Сальды құру үшін екі-үш адам керек. Торды 
құстың түнгі семіру орындарына құрады. Қасқан су құстарын аулауға 
арналған торлы аулағыш. Негізі үйректерді аулайды. Қасқанмен аулау негізі 
күндіз жүргізіледі. Тордың үйшіктері 4-6 см. Ұзындығы 10-15 метр, тордың 
бір бөлігі екінші бөлігінен ұзын, жабынды торлар – су құстарын және 
құрларды аулауға қолданылады. Понцар тік бұрышты тор. Екі бүйірі қысқа 
қадалармен жерге қадалады. Екі басқа бұрыштары биік қадаларға 
орнатылады. Жоғарғы бөлігіне таяқтарға жіп байланады. Шатырлар 
орманды дала және оңтүстік орманды зонасының белдеулерінде құс аулауда 
қолданылады. Құр немесе ақ шілді аулауда төртбұрыш немесе 8 бұрышты 
көлемі шамамен 10*10 метрді құрайтын торды көрсетеді. Үйшіктердің 
көлемі құстың басы сиятындай болуы тиіс. Шатырды негізі ортаға қада қою 
арқылы құрады. Тордың аулау көлемі 15*18 см. Тірі аулағыш ретінде сым 
темірлі және жәшіктен жасалынған құралдары қолданылады. 
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колданылады. Үлкен немесе қолға ұсталатын ау ретінде көрсетіледі. Бір 
немесе бірнеше торларды (полотно) құрайды. Әр тордың ұзындығы 20-30 
метр және биіктігі 1,5 метр. Үйшіктердің көлемі 4-5 см. Тор екі қазыққа 
еркін отырғызылады. Ұзын тор аң мен кұстың жасырын жерлеріне 
орнатылады. Қолқап немесе жалғыз орнатылатын вентер - бағалы терілі 
аңды аулауға қолданылады. Тор ретінде көрсетілген конусына қарай 
қысқара түседі (жинақтала түседі), 1,2 метр 4-5 шеңберлерге (обруч) 
орнатылады. Оны кеуектерге және аңның тағы да басқа мекендеу жерін 
тапқаннан соң бірінші шеңберді кіре беріс жеріне орналастырады. Үлкен 
немесе қолға ұсталатын ау созып және дәліз түрінде қатайтады. Жасырын 
жерінен қуылған аң торға түседі. Вентерлермен кейде ондатрды тірі аулап 
мекен жайландыру үшін қолданылады. Соқпақ торлар үлкен емес жалғыз 
орнатылатын торлар, көбінесе қоянды аулауға қолданылады. Торларды 
аңның жүретін соқпақ жолдарына орнату арқылы аулайды. Соқпақ торлар 
жалғыз орнатылады. Биіктігі 1,5 метр ені 1 метр. Аталған құралмен аңның 
басқа да түрлері ауланады. Бұл түрмен қоянды аулау өнімін жоғарлату үшін 
өте тиімді. Қазіргі таңда бұл құралмен қоянды аулау аз қолданылады. 
Негізгі бұл құралдың мақсаты өсіп-өну жағдайын жоғалтпау.  

Ұйықтататын дәрі – ірі тұяқты жауарларды аулауға пайдаланылады. 
Негізгі мақсаты жойылып бара жатқан немесе жойылған аудандарда 
жануардың санын калпына келтіру ретінде қолданылады 
(акклиматизациялау және реакклиматизациялау). Ұйықтататын дәрі оқтың 
ішінде контейнерге орналастырылады. Оқ атылып, жануарға шприцтің 
қадалу уакытында контейнердің ішіндегі жүзуден қысымдылық келіп, 
жануардың денесіне үйықтатылатын дәрі дариды. Осы оқтың ұшу ұзақтығы 
50 метрге дейін. Ұйықтататын дәріні белгіленген мерзімге шейін 
қолданбаса дәрінің күші жойылады.  

Саль- су құстарын қыстау жерлерінде аулауға қолданылады. Екі 
биіктігі 14 метрлік қадаларға тартылып құрылады. Тордың биіктігі 3-4 метр, 
ұзындығы 80 метрге дейін. Сальды құру үшін екі-үш адам керек. Торды 
құстың түнгі семіру орындарына құрады. Қасқан су құстарын аулауға 
арналған торлы аулағыш. Негізі үйректерді аулайды. Қасқанмен аулау негізі 
күндіз жүргізіледі. Тордың үйшіктері 4-6 см. Ұзындығы 10-15 метр, тордың 
бір бөлігі екінші бөлігінен ұзын, жабынды торлар – су құстарын және 
құрларды аулауға қолданылады. Понцар тік бұрышты тор. Екі бүйірі қысқа 
қадалармен жерге қадалады. Екі басқа бұрыштары биік қадаларға 
орнатылады. Жоғарғы бөлігіне таяқтарға жіп байланады. Шатырлар 
орманды дала және оңтүстік орманды зонасының белдеулерінде құс аулауда 
қолданылады. Құр немесе ақ шілді аулауда төртбұрыш немесе 8 бұрышты 
көлемі шамамен 10*10 метрді құрайтын торды көрсетеді. Үйшіктердің 
көлемі құстың басы сиятындай болуы тиіс. Шатырды негізі ортаға қада қою 
арқылы құрады. Тордың аулау көлемі 15*18 см. Тірі аулағыш ретінде сым 
темірлі және жәшіктен жасалынған құралдары қолданылады. 

 

 
 

Бақылау сұрақтары:  
1. Аңшылық жануарларды қоныс аударуда қолданылатын құралдар.  
2. Ірі тұяқты жауарларды қалай қоныс аудартады. 
3. Акклиматизациялау процесінің этаптары. 
4. Жануарларды жерсіндіру және кездесетің кедергілері. 

 
4.7 Аңшылық жануарлар өнiмiн арттыру жолдары. 
Аңшылық жануарлар қорын қорғау және биотехниялық шаралар 

жүргiзу нәтижесiнде олардың санын көбейтiп, аң терiлерiн дайындау үшiн 
аулауға мүмкiндiк туады. Егер жануарларды шектен тыс аулайтын болса, 
олардың саны қайтадан азаюы мүмкiн, сондықтан арнаулы рұқсат қағаз 
/лицензия/ арқылы аулау пайдаланылады. Сонымен қатар, белгiлi бiр аң мен 
құс түрлерiн аулау үшiн аңшыға бiр аңшылық күнiне немесе бiр аңшылық 
мерзiмiне аулау нормасы берiледi. Шаруашылықтағы әртүрлi жабайы 
жануарлар қорын санау арқылы олардың қайта қалпына келу уақытына 
және шаруашылықтағы аңшылар санына байланысты анықталады. 
Аңшылардың аулау мөлшерiн осылай нормалау шаруашылықта оны қатаң 
бақылауға алғанда ғана жақсы нәтижелер бередi. 

Аңшылыққа тыйым салу, жыртқыштардың санын реттеу және 
жануарларды қорғаудың кейбiр тәсiлдерi, керiсiнше популяцияның санын 
көбейтудiң орнына азайтып жiберуi мүмкiн. Қорықтардағы жануарлардың 
көптеген түрлерiнiң тығыздығы адам игерген алқаптарға қарағанда төмен 
болғаны туралы деректер кездеседi.  

 Көптеген тұяқты аңдардың популяциясының тiршiлiкке бейiмдiлiгiн 
күшейту үшiн таңдап ату жүргiзiлуi немесе үйiрдегi ауру және әлсiз 
жануарларды жоятын жыртқыштардың бiраз санының мекендеуi тиiс. Егер 
мұндай шаралар жүргiзiлмесе, тұяқты жануарларда азғындау белгiлерi 
пайда болып, саны азаяды. 

Елiмiздiң әр аудандарында ауланатын аңдар мен құстардың көбею 
кезеңдерi мен сапасы жоғары өнiм беретiн уақыттары әртүрлi болғандықтан 
және әр жылдары климаттық пен қоректiк жағдайларауытқып 
тұратындықтан аңдар мен құстарды аулаудың тиiмдi мерзiмдерiн анықтау 
қиындайды. 

 Терiсi бағалы әртүрлi аңдардың мамық жүнi түлейтін мерзiмi көп 
жылдық орташа деректер бойынша белгiленетiндiктен, терiсi бағалы 
аңдарды аулаудың мерзiмiн реттеудiң қазiргi заманғы жүйесiнiң негiзгi 
кемшiлiгi болып табылады. Терiсi бағалы аңдардың күзгi және көктемгi 
түлеу мерзiмдерi әр жылдары өзгерiп отырады, сондықтан осы тәсiл арқылы 
белгiленген аңшылық мерзiмiнiң басында терiсi төмен сортты аңдар 
атылады немесе керiсiнше, мамық жүні түлесе де аңшылар аулау мерзімін 
күтіп, уақытын шығындап алады. 

 Терiсi бағалы аңдарды аулау мерзiмiн анықтау тәсiлiнiң осы 
кемшiлiктерiн әртүрлi аңдардың терiсiнiң пiсу уақытын болжау арқылы 
болдырмауға болады. Бұл тәсiлдiң мәнi мынада: күздің ортасында тексеру 
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үшiн атылып алынған аңдардың мамық жүнiнiң пiсу дөрежесi анықталады 
және белгiлi бiр аң түрiнiң көпшiлiгiнiң мамық жүнi пiсетiн мерзiмi мен 
тексеру үшiн атылған аңның күнi аралығындағы мерзiмдi ескере отырып, 
арнаулы болжау кестелерi арқылы анықталады. Осы деректердi негiзге алу 
арқылы қысқы аулау мерзiмiнiң басталу уақыты белгiленедi. Терiсi бағалы 
әртүрлi аңдардың күзгi түлеуiн толық зерттеу арқылы, яғни түлеу процесiн 
бiрнеше кезеңдерге бөлiп, әр кезеңнiң ұзақтығын анықтау арқылы аңдардың 
мамық жүнiнiң пiсуiн болжау кестелерi жасалады. Терiсi бағалы аңдардың 
күзгi түлеуiн толық зерттеу арқылы мамық жүнi пiсетiн мерзiмдi болжаудың 
жалпы заңдылығы анықталған, яғни мамық жүннiң күзде түлеу мерзiмiнiң 
басталуы мен аяқталуы әр жылдарда қатты өзгерiп тұрады, түлеу процесiнiң 
және оның жеке кезеңдерiнiң ұзақтығы әр жылдарда аз өзгередi. 

 Күздiң ортасында атылған аңдардың терiлерi арқылы мамық жүннiң 
түлеу кезеңiн анықтай отырып және түлеу процесiнiң әр кезеңiнiң 
ұзақтығын бiле отырып, белгілі бір аң түрінің көпшілігінің мамық жүні 
түлеген мерзімді 1 - 1,5 ай бұрын есептеп шығаруға болады. Осындай тәсіл 
арқылы терісі бағалы аңдардың мамық жүні толық түлеген мерзімді дәл 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Орман-аңшылық практикасында жануарларды ату - оларды қорғау 
және санын қалпына келтiру бойынша шаруашылық iс-әрекеттердiң 
қорытындысы болып табылады. Жануарларды селекция мақсатында ату, 
бiрiншiден, аңшылық алқаптарындағы әлсiз дарақтарды /особтарды/ алып 
отыруға бағытталған маңызды шаруашылық шара деп қарастыру қажет. Бiр 
мезгiлде селекциялық мақсатта аталықтар, аналықтар және төлдерi 
атылады. Барлық жағдайда жануарларды ату мiндетiне үйiрдегi жыныстық 
және оптималды жастын құрылымы дұрыс қойылуы тиiс.  

 Селекциялық ату үш кезеңнен құрылғанда өте жақсы нәтиже 
беретiндiгiн тәжiрибе көрсетiп отыр. Мысалы:  

күйлеуге бiр ай қалғанда дұрыс жетiлмеген аталықтарды атып алу; 
аңшылық мерзiмi бiткеннен кейiн бiр айдың iшiнде жараланған 

жануарларды ату; 
жыл бойы, физиологиялық жетiлмеген жануарларды атып отыру.  
Селекциялық мақсатта атуды “Аңшылық шаруашылығының ережесiне” 

сәйкес шаруашылық мамандары жүргiзiп отырады.  
Орман, ауыл және аңшылық шаруашылықтарын дұрыс жүргiзу 
үшiн аңшылық алқаптарының оптималды сыйымдылығына сәйкес 

популяцияның сапалық, сандық, жасы мен жыныс құрамын қажеттi 
деңгейде ұстауы қажет. Аңшылық алқаптарының өнiмдiлiгiн жоғарылатуға 
селекциялық (таңдап) атудың әсерi зор. Ол аңшылық алқаптарындағы 
әлсiреген қажетсiз дарақтарды /особтарды/ атуға бағытталған маңызды 
шаруашылық шара деп қарастырылуы тиiс, себебi жақсы жетiлген, денi сау 
жануарлар ғана жоғары сапалы төл бере алады. Селекция мақсатында 
тұяқты жануарларды ату кезiнде ауру, жараланған аңдар, қысыр аналықтар, 
өспей қалған екi жастағы және өзгеше түстi аңдар атылады. 
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үшiн атылып алынған аңдардың мамық жүнiнiң пiсу дөрежесi анықталады 
және белгiлi бiр аң түрiнiң көпшiлiгiнiң мамық жүнi пiсетiн мерзiмi мен 
тексеру үшiн атылған аңның күнi аралығындағы мерзiмдi ескере отырып, 
арнаулы болжау кестелерi арқылы анықталады. Осы деректердi негiзге алу 
арқылы қысқы аулау мерзiмiнiң басталу уақыты белгiленедi. Терiсi бағалы 
әртүрлi аңдардың күзгi түлеуiн толық зерттеу арқылы, яғни түлеу процесiн 
бiрнеше кезеңдерге бөлiп, әр кезеңнiң ұзақтығын анықтау арқылы аңдардың 
мамық жүнiнiң пiсуiн болжау кестелерi жасалады. Терiсi бағалы аңдардың 
күзгi түлеуiн толық зерттеу арқылы мамық жүнi пiсетiн мерзiмдi болжаудың 
жалпы заңдылығы анықталған, яғни мамық жүннiң күзде түлеу мерзiмiнiң 
басталуы мен аяқталуы әр жылдарда қатты өзгерiп тұрады, түлеу процесiнiң 
және оның жеке кезеңдерiнiң ұзақтығы әр жылдарда аз өзгередi. 

 Күздiң ортасында атылған аңдардың терiлерi арқылы мамық жүннiң 
түлеу кезеңiн анықтай отырып және түлеу процесiнiң әр кезеңiнiң 
ұзақтығын бiле отырып, белгілі бір аң түрінің көпшілігінің мамық жүні 
түлеген мерзімді 1 - 1,5 ай бұрын есептеп шығаруға болады. Осындай тәсіл 
арқылы терісі бағалы аңдардың мамық жүні толық түлеген мерзімді дәл 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Орман-аңшылық практикасында жануарларды ату - оларды қорғау 
және санын қалпына келтiру бойынша шаруашылық iс-әрекеттердiң 
қорытындысы болып табылады. Жануарларды селекция мақсатында ату, 
бiрiншiден, аңшылық алқаптарындағы әлсiз дарақтарды /особтарды/ алып 
отыруға бағытталған маңызды шаруашылық шара деп қарастыру қажет. Бiр 
мезгiлде селекциялық мақсатта аталықтар, аналықтар және төлдерi 
атылады. Барлық жағдайда жануарларды ату мiндетiне үйiрдегi жыныстық 
және оптималды жастын құрылымы дұрыс қойылуы тиiс.  

 Селекциялық ату үш кезеңнен құрылғанда өте жақсы нәтиже 
беретiндiгiн тәжiрибе көрсетiп отыр. Мысалы:  

күйлеуге бiр ай қалғанда дұрыс жетiлмеген аталықтарды атып алу; 
аңшылық мерзiмi бiткеннен кейiн бiр айдың iшiнде жараланған 

жануарларды ату; 
жыл бойы, физиологиялық жетiлмеген жануарларды атып отыру.  
Селекциялық мақсатта атуды “Аңшылық шаруашылығының ережесiне” 

сәйкес шаруашылық мамандары жүргiзiп отырады.  
Орман, ауыл және аңшылық шаруашылықтарын дұрыс жүргiзу 
үшiн аңшылық алқаптарының оптималды сыйымдылығына сәйкес 

популяцияның сапалық, сандық, жасы мен жыныс құрамын қажеттi 
деңгейде ұстауы қажет. Аңшылық алқаптарының өнiмдiлiгiн жоғарылатуға 
селекциялық (таңдап) атудың әсерi зор. Ол аңшылық алқаптарындағы 
әлсiреген қажетсiз дарақтарды /особтарды/ атуға бағытталған маңызды 
шаруашылық шара деп қарастырылуы тиiс, себебi жақсы жетiлген, денi сау 
жануарлар ғана жоғары сапалы төл бере алады. Селекция мақсатында 
тұяқты жануарларды ату кезiнде ауру, жараланған аңдар, қысыр аналықтар, 
өспей қалған екi жастағы және өзгеше түстi аңдар атылады. 

 
 

Минералды заттар - барлық жануарлар қорегiнiң маңызды бөлiгi. 
Тұяқты жануарлар азықпен бiрге минералды заттардың, әсiресе натрий 
тұзының жеткiлiксiз болуынан зардап шегедi. 

Натрий тұзының қажеттiлiгi марал, елiк үшiн әр жыл мезгiлдерiне 
байланысты әртүрлi болып келедi. Олар натрий тұзын көктемде және жазда 
көп қажет етедi.  

Көктемде тұз астауларға негiзiнен ұрғашы маралдар мен елiктер келедi 
/барлық кездесулердiң 70-85/, себебi буаздану мен лактация кезеңi 
болғандықтан, жануарлардың организмiне минералды тұздардың 
қажеттiлiгi артады. Жаздың соңы мен күздің басында жыныс 
белсенділігінің өсуіне байланысты, көбінесе аталықтары тұз астауларды 
пайдаланады. Неміс аңшылық мамандарының деректері бойынша, тұз 
астауларға жиі келетін аталық маралдардың мүйізі жылдамырақ өсіп, ерте 
түлейді екен. 

 
Бақылау сұрақтары: 
 1. Аңшылық жануарлар өнiмiн арттыру жолдары. 
2. Селекциялық атудын мақсаты. 
 
4.8 Аңшылық жануарларды көбейтуге бағытталған шаралар. 
Жануарларды көбейтуге бағытталған шаралар. 
Аңшылыққа тыйым салу, жыртқыштардың санын реттеу және 

жануарларды қорғаудың кейбiр тәсiлдерi, керiсiнше популяцияның санын 
көбейтудiң орнына азайтып жiберуi мүмкiн. Қорықтардағы жануарлардың 
көптеген түрлерiнiң тығыздығы адам игерген алқаптарға қарағанда төмен 
болғаны туралы деректер кездеседi.  

 Көптеген тұяқты аңдардың популяциясының тiршiлiкке бейiмдiлiгiн 
күшейту үшiн таңдап ату жүргiзiлуi немесе үйiрдегi ауру және әлсiз 
жануарларды жоятын жыртқыштардың бiраз санының мекендеуi тиiс. Егер 
мұндай шаралар жүргiзiлмесе, тұяқты жануарларда азғындау белгiлерi 
пайда болып, саны азаяды. 

 Табиғи қорларды сақтау үшiн табиғат iсiне адамның араласуына 
мүлдем тыйым салуға болмайды, керiсiнше табиғат байлығының қалпына 
келуiне және көбейiп отыруына жағдай жасайтын iс-әрекеттi бағыттап 
отыру қажет. Қазiр табиғи қорларды тиiмдi пайдалану арқылы табиғатты 
қорғау керек екендiгi айқын болып отыр. Бiрақ пайдаланылатын қорлардың 
қалпына келуiн және көбеюiн қамтамасыз ететiн табиғат кешендерiнiң 
қарым-қатынасын ескере отырып пайдалану керек. Мұндай жағдайда 
табиғатты пайдалануға тыйым салатын шаралардың қажеттелiгi болмайды.  

Жалпы айтқанда, аңшылық - ауланатын жануарлардың қалпына келуiн 
қамтамасыз ететiн экологиялық фактор болып табылады. Орман-аңшылық 
практикасында жануарларды ату - оларды қорғау және санын қалпына 
келтiру бойынша шаруашылық iс-әрекеттердiң қорытындысы болып 
табылады. Жануарларды селекция мақсатында ату, бiрiншiден, аңшылық 
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алқаптарындағы әлсiз дарақтарды /особтарды/ алып отыруға бағытталған 
маңызды шаруашылық шара деп қарастыру қажет. Бiр мезгiлде селекциялық 
мақсатта аталықтар, аналықтар және төлдерi атылады. Барлық жағдайда 
жануарларды ату мiндетiне үйiрдегi жыныстық және оптималды жастын 
құрылымы дұрыс қойылуы тиiс.  

 Селекциялық ату үш кезеңнен құрылғанда өте жақсы нәтиже 
беретiндiгiн тәжiрибе көрсетiп отыр. Мысалы:  

күйлеуге бiр ай қалғанда дұрыс жетiлмеген аталықтарды атып алу; 
аңшылық мерзiмi бiткеннен кейiн бiр айдың iшiнде жараланған 

жануарларды ату; 
жыл бойы, физиологиялық жетiлмеген жануарларды атып отыру.  
Аңшылық аңдары мен құстарының мекен ету орындарының қорғаныш 

жағдайлары деп – жануарлардың жауларынан жасырынуына және қоршаған 
ортаның басқа қолайсыз факторларынан қорғануына мүмкiндiк беретiн 
әртүрлi паналардың болуы мен қолайлылығын айтуға болады. 

Қорек қорларына бай аңшылық алқаптарында қорғаныш және ұя салу 
жағдайларының нашар болуына байланысты кейде жануарлар аз 
қоныстанады. Әртүрлi, көбiнесе қарапайым және арзан биотехниялық 
шаралар көптеген аңшылық алқаптардың қорғаныш және ұя салу 
жағдайларын едәуiр жақсартады, соған орай сол алқаптарда аңшылық 
фаунасының әртүрлi өкiлдерiнiң санын шұғыл көбеюiне әсер етедi.  

Аңшылық шаруашылығы - ауыл және орман шаруашылығының бiр 
саласы болып табылады. Ол өзiнiң өнiмдерi арқылы адамның рационын 
толықтырып, байытып отырады. Көптеген жабайы жануарлардың түрлерi, 
әсiресе ұсақ құстар ауыл шаруашылық дақылдары мен екпе ормандардың 
зиянкестерiмен қоректенiп, көп пайдасын тигiзедi. 

 Ауыл шаруашылық және орманды алқаптарды пайдаланушының 
мақсаттары аңшылық шаруашылығының мiндеттерiмен қарама-қайшы 
болмауы тиiс. Сондықтан ауыл және орман шаруашылығының 
қызметкерлерi құстардың санын сақтауға кедергi болмайтын механикалық 
құрал-жабдықтар мен химикаттарды қолдануы қажет. Ал аңшылық 
шаруашылығының қызметкерлерi құстардың саны нормадан асып кетпеуiн 
және олардың ауыл мен орман шаруашылығына зиян келтiрмеуiн 
қадағалауы керек. 

Аңшылық аңдары мен құстары мекен ететiн алқаптардың қорғаныш 
жағдайлары дегенiмiз - аңшылық алқаптарындағы жануарлардың 
жауларынан тығылуға және қоршаған ортаның әртүрлi қолайсыз 
факторларынан қорғануға мүмкiндiк беретiн паналау орындары мен 
қалқалардың болуын айтады. 

 Көптеген аңшылық алқаптарының қорек қорлары жеткiлiктi 
болғанымен, қорғаныш және iн-ұя жасау жағдайларының нашар болуына 
байланысты аңдар мен құстар аз қоныстанады. Аңшылық алқаптарында 
әртүрлi қарапайым, әрi арзан биотехниялық шаралар жүргiзiлсе, олардың 
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алқаптарындағы әлсiз дарақтарды /особтарды/ алып отыруға бағытталған 
маңызды шаруашылық шара деп қарастыру қажет. Бiр мезгiлде селекциялық 
мақсатта аталықтар, аналықтар және төлдерi атылады. Барлық жағдайда 
жануарларды ату мiндетiне үйiрдегi жыныстық және оптималды жастын 
құрылымы дұрыс қойылуы тиiс.  

 Селекциялық ату үш кезеңнен құрылғанда өте жақсы нәтиже 
беретiндiгiн тәжiрибе көрсетiп отыр. Мысалы:  

күйлеуге бiр ай қалғанда дұрыс жетiлмеген аталықтарды атып алу; 
аңшылық мерзiмi бiткеннен кейiн бiр айдың iшiнде жараланған 

жануарларды ату; 
жыл бойы, физиологиялық жетiлмеген жануарларды атып отыру.  
Аңшылық аңдары мен құстарының мекен ету орындарының қорғаныш 

жағдайлары деп – жануарлардың жауларынан жасырынуына және қоршаған 
ортаның басқа қолайсыз факторларынан қорғануына мүмкiндiк беретiн 
әртүрлi паналардың болуы мен қолайлылығын айтуға болады. 

Қорек қорларына бай аңшылық алқаптарында қорғаныш және ұя салу 
жағдайларының нашар болуына байланысты кейде жануарлар аз 
қоныстанады. Әртүрлi, көбiнесе қарапайым және арзан биотехниялық 
шаралар көптеген аңшылық алқаптардың қорғаныш және ұя салу 
жағдайларын едәуiр жақсартады, соған орай сол алқаптарда аңшылық 
фаунасының әртүрлi өкiлдерiнiң санын шұғыл көбеюiне әсер етедi.  

Аңшылық шаруашылығы - ауыл және орман шаруашылығының бiр 
саласы болып табылады. Ол өзiнiң өнiмдерi арқылы адамның рационын 
толықтырып, байытып отырады. Көптеген жабайы жануарлардың түрлерi, 
әсiресе ұсақ құстар ауыл шаруашылық дақылдары мен екпе ормандардың 
зиянкестерiмен қоректенiп, көп пайдасын тигiзедi. 

 Ауыл шаруашылық және орманды алқаптарды пайдаланушының 
мақсаттары аңшылық шаруашылығының мiндеттерiмен қарама-қайшы 
болмауы тиiс. Сондықтан ауыл және орман шаруашылығының 
қызметкерлерi құстардың санын сақтауға кедергi болмайтын механикалық 
құрал-жабдықтар мен химикаттарды қолдануы қажет. Ал аңшылық 
шаруашылығының қызметкерлерi құстардың саны нормадан асып кетпеуiн 
және олардың ауыл мен орман шаруашылығына зиян келтiрмеуiн 
қадағалауы керек. 

Аңшылық аңдары мен құстары мекен ететiн алқаптардың қорғаныш 
жағдайлары дегенiмiз - аңшылық алқаптарындағы жануарлардың 
жауларынан тығылуға және қоршаған ортаның әртүрлi қолайсыз 
факторларынан қорғануға мүмкiндiк беретiн паналау орындары мен 
қалқалардың болуын айтады. 

 Көптеген аңшылық алқаптарының қорек қорлары жеткiлiктi 
болғанымен, қорғаныш және iн-ұя жасау жағдайларының нашар болуына 
байланысты аңдар мен құстар аз қоныстанады. Аңшылық алқаптарында 
әртүрлi қарапайым, әрi арзан биотехниялық шаралар жүргiзiлсе, олардың 

 
 

қорғаныш және iн-ұя жасау жағдайларын әжептәуiр жақсартып, жануарлар 
дүниесiнiң шұғыл көбеюiне жағдай туғызады. 

Үйректердiң көпшiлiгi негiзiнен суда және су маңында өсетiн 
өсiмдiктермен қоректенедi. Бұл өсiмдiктер ондатр, құндыз және су камшаты 
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қолайлы жағдай тұғызады. 

 Су қоймалары бар аңшылық алқаптарында суда және су маңында 
өсетiн өсiмдiктердiң қорын көбейту арқылы әртүрлi үйректердiң, 
қаздардың, қасқалдақтардың, ондатрдың, құндыздардың және басқа 
жануарлардың санын жоғарылатуға болады. 

Аңшылық алқаптарында биотехниялық шараларды қорықшы /егерь/ 
мерзiмдiк биотехниялық шараларын жүргiзсе, спорттық әуесқойлық және 
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мүмкiн. Аңшылық алқаптарын жыл бойы, әсiресе аңшылық мерзiмi 
басталар алдында браконьерлерден қорғайды.  

 
4.9 Жабайы жануарлардың аурулары және оларды алдын алу 

шаралары 
 Ауылшаруашылығының дамуына байланысты және сонымен қатар 

аңшылық алқаптардың алаңдарының қысқаруы жабайы жануарларымен үй 
жануарларының тікелей қарым-қатынасқа түсуі байқалады. Соның 
салдарынан бір-бірінен әр түрлі аурулардың таралуы кездеседі. Аурудың 
тарауы жабайы жануарлардың басқа аудандарға қоныстануы арқылы 
таралуы мүмкін (шошқаның оба ауруы, тубуркулез, бурцулез, трүлкінің 
қотыры, трихимиллиоз, құтыру, орнитоз және басқа да аурулар). Жабайы 
жануарлардың аурулары әсіресе олардың алдын-алуы мен емдеу тәсілдері 
толығымен зерттелмеген. Тек соңғы кезде бұл сұрақтарға назар аударыла 
бастады. Жабайы жануарлар үй жануарларымен тіпті адамға да және 
керісінше жабайы жануарларға түрлі аурулар жұғады. Жабайы және үй 
жануарлары арасында кең тараған аурулардың арасында әр түрлі паразиттік 
құрттар гильменттерді атап көрсетуге болады. Қазіргі таңда бірнеше мың 
Гельминттердің жеке түрлері жазылған. Олар әр түрлі формада болуы 
мүмкін (домалақ, жалпақ, тікенекті және басқа), әр түрлі көлемді көзге 
көрінбейтіннен бірнеше метрлік ұзындықтағы немесе баланың басындай 
домалақ түрлері кездеседі. Гельминттердіцң көпшілігі паразиттік өмір сүру 
басқа жануарлар денесінде өмір сүруге бейімделген. Гельминт паразиттерін 
қожайынының ағзасындағы қорегін пайдаланумен шектелмеген. Ағзаға ең 
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қатерлісі Гельминттердің өмір сүру өнімдерінен шығарған заттарынан 
улану таксиндермен улану боп табылады. Гельминттер үй және жабайы 
жануарлардың ағзаларында сонымен қатар өсімдіктерге көп зиянын 
тигізеді. Гельминттердің аңшылық шаруашылықтарында 20-50% дейін 
бұлан, бұғы және еліктердің өлім – жітікке ұшырағаны тіркелген. Сонымен 
қатар, Үлкен өлім-жітікке ұшырау орман және суда мекен ететін құстардың 
арасында тіркелген. Гельминттердің салдарынан тікелей жануарлардың 
санының азаюымен қатар, олардың көбею циклының кері әсері – 
ұрғашыларын төлдеу санының азаюы және ұрпақтарының өмір сүру 
қабілетінің азаюы. Аңшылық жануарладың семіздігі мен салмақ беру 
өнімділігі жағынан төмендеу. Гельминт жұқтырған аң жыртқыш аңның оңай 
олжасы болып табылады. Гельминттер кейде жабайы жануарлардың санын 
реттеу үшін негіз болып табылады. Камшаттың негізгі жұқпалы 
ауруларының бірі паратиф пен Гельминтоз болып табылады. Түлкілердің 
100 пайызы әр түрлі Гельминтті аурулармен, басым бөлігі нематотпен 
ауыратыны тіркелген. Қабандарға метастромгилез Гельминт ауруының 
таралуы негізінен уақытша қожайын болып табылатын жауын құрты 
арқылы жұғады. Метастромгилез ауруына қарсы алдын-алу шаралары 
ретінде қабандарды осы түрге қауіпсіз жерлерге көшіру арқылы және жаз 
уақтысында ақуыз қорегімен қоректендіру жолдары қолданылады. 
Құстардың арасында вирустық аурулардың арасында орнитоз ауруы кең 
тараған. Бұл аурудың белгілеуі көру қабілетінің нашарлауы, ауру аңдардың 
қабақтары жабыңқы болады. Сонымен қатар, тұмсықтарынан ірің ағады. 
Орнитоз ауруын негізгі таратушы шүрегейлер болып табылады. Бұл 
аурудың алдын алу болып үй құстарын бақылау болып табылады, ауру 
құстарды су қоймаларына жіберуге тиым салынады. Адамдар және үй 
жануарлары үшін ең қатерлі ауру құтыру болып табылады. Құтыру адам 
өліміне әкеліп соғады. Негізгі құтыру ауруын тартушы түлкілер болып 
есептелінеді.Түлкілер арқылы ірі қара мал, мысық, ит, борсық, елік, қоян, 
ұсақ кеміргіштер, жарғанаттар тіпті жәндіктер жұқтырған. Тіпті емделген 
итте құтыру ауруының тасымалдаушысы және таратушысы болуы мүмкін. 
Жануарлар ауруларының қоздырушысы болып тек жануарлар әлемінің 
өкілдері және вирустар ғана емес, өсімдіктер де болып табылады. Мәселен, 
тері аурулары балдырлы аурулар болып табылады. Бұл аурулармен көбінесе 
қояндар ауырады. Ор қояндарға қатерлі ауру фузариоз болып табылады. 
Осы аурумен ауырған қояндар жалпы таксикоз қоздырғышы болып 
табылады. Бұндай жұқпалы аурудың алдын алуы Гельминт ауруының алдын 
алуына ұқсас. Аңшылық шаруашылықтар аңшылық алқаптардағы 
жануарлар денсаулығын бақылап тұрулары қажет. Аңшылық жануарлардың 
денсаулығының дұрысталуының негізгі себептері биотехния және 
популяцияны тиімді пайдалану болып табылады. Аңшы жануарлардан 
әртүрлі аурулар жұқтырмау үшін жеке бас тазалығын сақтау керек. Қазіргі 
таңда аңшылық жануарларды емдейтін және аурулардың алдын алатын 
ветеринарлық орталық құруды қажет етеді, аурулардан қорғану 
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арасында тіркелген. Гельминттердің салдарынан тікелей жануарлардың 
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жануарлары үшін ең қатерлі ауру құтыру болып табылады. Құтыру адам 
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итте құтыру ауруының тасымалдаушысы және таратушысы болуы мүмкін. 
Жануарлар ауруларының қоздырушысы болып тек жануарлар әлемінің 
өкілдері және вирустар ғана емес, өсімдіктер де болып табылады. Мәселен, 
тері аурулары балдырлы аурулар болып табылады. Бұл аурулармен көбінесе 
қояндар ауырады. Ор қояндарға қатерлі ауру фузариоз болып табылады. 
Осы аурумен ауырған қояндар жалпы таксикоз қоздырғышы болып 
табылады. Бұндай жұқпалы аурудың алдын алуы Гельминт ауруының алдын 
алуына ұқсас. Аңшылық шаруашылықтар аңшылық алқаптардағы 
жануарлар денсаулығын бақылап тұрулары қажет. Аңшылық жануарлардың 
денсаулығының дұрысталуының негізгі себептері биотехния және 
популяцияны тиімді пайдалану болып табылады. Аңшы жануарлардан 
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таңда аңшылық жануарларды емдейтін және аурулардың алдын алатын 
ветеринарлық орталық құруды қажет етеді, аурулардан қорғану 

 
 

жолдарымен, ауыл және орман шаруашылықтарында қолданылатын 
химиялық препараттардан өлім - жітікке ұшыраған жауарлардың санын 
төмендеу себептерін зерттеуді қажет етеді. Орталық аңшылық 
лабораториядан бөлек республикалық, ғылыми - зерттеу жұмыстарынан тыс 
жергілікті жануарлардың ауруларына қатысты материалдарды талдап, 
аңшылық шаруашылықтарға тиісті ұсыныстар беретін облыстық 
лабораторияларда болуыға тиісті.  

 
Бақылау сұрақтары: 
 1. Жабайы жануарларда жиі кездесетін аурулар. 
2. Жабайы жануарлардың ауруларына қарсы профилактикалық 

жұмыстар. 
 
4.10 Аңшылық шаруашылығында биотехникалық іс-шаралар 

ұйымдастыру және өткізу, Жабайы құстарды фермаларда өсіру, 
қоректендіру және көбейтудің мақсаты  

Құс өсіру – аңшылық құстарды (қырғауыл, шіл, үйрек және т.б. құстар) 
казіргі таңда зоотехниялық бағытта жабайы құстарды ұстау және 
қоректендіру тәсілдерін қолданып отырып, еркінсіздікте құстар қорын тез 
көбейту мәселелері қарастыруда.  

Құстардың басым бөлігі жыл бойы торлары немесе вольерде асырап 
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кешенді биотехниялық шараларды жүргізу, қысымдылығын жоғарлатуға 
және алқап өнімділігін арттыруға бағытталған.  

 Жабайы құстарды еркінсіздікте өсіру ойдағыдай өсіп-өнуіне мүмкіндік 
болмайтын жерде немесе жыл бойы мекен-етуге жарамсыз аймақта белгілі 
бір түрге аңшылық жасауға мүмкіншілік береді. Бұндай жағдайда 
құстардың суда мекендейтің құстардың аз түрі ғана өсіріледі. Құс өсіру 
барысында тұқымды құстарды негізі жыл бойы торда немесе вольерлерде 
ұстайды, ал жас құстарды белгілі бір жасқа жеткенде аңшылық аймаққа 
жіберіліп аңшылыққа бекітілген уақытында толығыменен атып алынады. 
Еркінсіздікте өсірілетің ұрғашы құстардан, табиғатта жүрген құстармен 
салыстарғанда әр құстан бірнеше есе көп жұмыртқа алуға болады. Бірақта 
бұндай жағдайда инкубатор немесе Франциядағы ұсақ аңшылық 
шаруашылықтарында сияқты жұмырқаларды басқа күрік тауық, үйрек және 
үндікке бастыртуды қажет етеді. Қырғауыл еркінсіздікте өсіру тәсілі 
онтайлы көрсеткіш Беловежск орманында орын алды.  

Ірі шаруашылықтарда құс өсіру жұмыстары тиімді көрсеткіш құс 
шаруашылығындағы жаңа тәсілдер мен технологиялар қолдану арқылы 
тиімді көрсеткішке жетті. Құс өсіру мен қыс мезгілінде сұр құрды ұстай 
түру тәсілін қолдануға қажеттілік жоқ. Біздің көз қарасымыз, бұл 
биотехниялық шаралар алқаптың сыйымдылығы мен өнімділігін 
жоғарлатуға бағытталған іс шараның бірі. Құс өсіруде ең маңызды және тез 
өсетін түрлердің бірі қырғауыл, сұр шіл, бөдене және барылдауық үйрек 
болып табылады. Біздің еліміздің үлкен территориясына байланысты 
аңшылық шаруашылығындағы құс түрінің алуан түрлігіне байланысты 
еркінсіздікте өсіруді осы уақытқа дейін қажет етпеген. Сондықтан ТМД 
елдерінде қырғауыл өсіретін ірі емес шаруашылықтар Қырымда, Украйнада 
және Солтүстік Кавказда болған. Құс өсіру жұмыстары қаражаты жеткілікті 
азаматтар қолдана алатын іс шаралардың бірі екенін атап көрсетуге болады. 
Фермаларда құс өсірудің рөлі аңшылық шаруашылықтарда шектелген, 
себебі құстан алынатын өнімнің құны қымбат (өз-өзін ақтамайды). Құс 
өсірушінің негізгі бағыты биологиялық және экономикалық тұрғыда 
ғылыми түрде дәлелденуі тиіс. Бірінші жолы құс өсіру жұмыстарын 
шаруашылықтарда, мемлекеттік қорықтарда, орман аңшылық 
шаруашылықтарда және де кейбір республикалық, аудандық және облыстық 
аңшылық ұжымдарда зерттеу түрде жүргізген жөн, сонымен қатар 
шаруашылықтың қаражаты жеткілікті болғаны дұрыс. Аз қорғалатын 
жерлерде, фаунасы жабайы түрде сақталған (аборогенді) және 
биотехниялық шаралар жүргізілмейтін жерлерде құс өсіру жұмыстарымен 
айналысуды ұсынылмайды. Соңғы аталған шараларын қолдану 
жануарлардың қорын сақтау, қалпына келтіру, молайту және пайдалану 
жөнінде қарастырылған. Құр сонымен қатар меңіреу құрды өсіру өте қиын 
шаруа. Зерттеу жұмыстардың нәтижесі бойынша ең басты олардың санын 
көбейту мәселесі бойынша мекен ету алқаптарын сақтау. Құстардың өзін 
қорғау және санын тиімді пайдалану. Сондықтан оларды еркінсіздікте өсіру 
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тәсілдерін ойлап табу бағытында қарастыру, кеңінен ғылыми зерттеу 
жұмыстарын жүргізу тиімсіз. Біздің ойымызша құстың санын көбейту 
бағытында ғылыми зерттеу жұмыстары бағыты бойынша жүргізу дұрыс 
емес.  

Жабайы құстарды фермаларда өсiру мен қоректендiру. 
Құс өсіретін шаруашылықтарда ересек асыл тұқымды құстарды асырау 

(құстар көбеймеген кезде) яғни тынығу және көбею кезеңінде 
(шағылыстыру және жұмыртқа салу кезеңінде) айрықша болады. Әдетте 
ересек құстардың тынығу кезінде, мекиендерді толығымен қашыртатын 
кезеңі, ал мекиендердің - жұмыртқа басуы жаз мезгілінен қыс мезгілінің 
ортасына дейін жалғасады. Бұл кезеңде негізгі үйірді өткен көктем және жаз 
кезінде көбеюге қатынасқан қораздар мен мекиендер және сол жылы 
туылған тұқымды балапандар құрайды. Шағылысудан шығарылып 
тасталған ересек құстар шаруашылықтардағы құс басының өсу қарқынынан 
(оның даму жоспарына сәйкес), яғни өсіріліп отырған құстың түріне, 
тұқымдық жануарлардың сапасына және тағы басқа жағдайларға 
байланысты болады. Ересек тұқымды құстар тынығу кезінде құстың түріне, 
құс шаруашылығының географиялық орналасу аумағына, көлеміне, 
жабдықталуына байланысты және басқа жағдайларға байланысты өсіріледі. 
Ересек тұқымды құстарды асырауда төмендегі тәсілдер жиі пайдаланылады. 

Жартылай еркін құстар. Қанаттары кесілген немесе байланған құстар 
шаруашылықтан шығып кетпеуі үшін, табиғи немесе жасанды 
қоршаулармен қоршалған өлкелерде немесе акваторияларда өсіріледі. 
Қоршау ретінде ағаштан, тордан, тастан жасалған қақпалар пайдаланылады. 
Табиғи азық жетпесе, қосымша азық беру қажет. Саябақта таза ағын су 
немесе ауыстырылып тұратын су болуы тиіс. Сондай-ақ, қардан және 
жаңбырдан қорғану үшін қажетті шатыр мен бастырмалар болуы керек. 
Саябақ аумағында өсіріліп отырған құстарға қауіп төндіретін 
жыртқыштардың көзін жою шаралары жүргізілуі керек. Бұл әдісті 
пайдалану барысында әртүрлі аурулардың жайылуы, жыртқыштардың 
шабуыл жасауы, ұрлық жасалыну секілді қауіп-қатерлер бар.  

Вольерлік. Құстар салыстырмалы түрде алғанда кішігірім тұрақты 
немесе ауыспалы қыдыратын – вольерлі – тормен қоршалған жерлерде 
өсіріледі (вольердің кейбір түрлерінің төбесі ашық болып келеді). Кейде 
вольердің бөлігі торлы қабырғалардан жасалса, төменгі жағы тақтайлардан, 
ал сыртынан металл тормен қапталады. Едені әдетте жерден, кейде оны 
көлденеңінен белгілі бір биіктікте тартылған тордан жасайды. Вольерлерге 
қонақтайтын орындар, жемсауыттар, су ішетін астаулар жасалып, құстар 
қатты ыстықта, желден, қардан паналау үшін қорғаныс орындары 
жабдықталады. Вольерлерде жынысына қарай іріктеп, немесе қораздар мен 
мекиендерді бірге асырайды. Вольерлі әдіс қырғауылдар мен үйректерді 
асырауда кең қолданылады. Өсіріліп отырған құстардың көбею кезеңінде, 
яғни көктем және жаз мезгілдерінде, тұқымдық жануарларды жанұямен 
(ұяшықтарымен) асырайды, олар 1 қораз бен бір немесе бірнеше мекиеннен 
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тұрады. Шілдерді осы мезгілде қыста асырайтын ұяларында ұстайды. 
Қырғауылдарды кішігірім вольерлерде немесе сарайшықтарда асырайды.  

Қоректендіру. Тұқымды аңшылық құстарды өз салмақтарын 
бірқалыпта сақтауы үшін, тұқымдық кондициясын ұстап тұруы және өнім 
берушілігін арттыру үшін толыққанды әрі жиі қоректендіріп тұру қажет. 
Азық құрамында барлық қажетті компоненттер: ақуыз, майлар, көмірсулар, 
минералдық заттар және витаминдер болуы, әрі жем құрғақ күйінде болуы 
қажет. 

Рациондар - әртүрлi түрлер және жас шамасына байланысты 
топтардағы құстардың қажеттiктерiн қамтамасыз ететін, әртүрлi жемдердiң 
орынды тiркестерi. Рациондар төмендегі негізгі қажеттіліктерге жауап беруі 
қажет: Құс ағзасына қажетті құнарлы заттар, минералдар мен витаминдерді 
қамтуы тиісті. Құстардың табиғи ерекшеліктері мен тәбетіне сәйкес болуы 
керек, қоректенгеннен кейін жағымсыз әсері (ас қорыту бұзылуы, зәр 
шығару жүйесіне зақым келмеуі керек). Әртүрлі азықтардың құс тәбетін 
арттыру үшін, жемнің сіңуі үшін және ақуыздың алмасуы үшін ұтымды 
құрамдастыру. Шаруашылықта молынан табылатын және жеткілікті 
көлемде болатын жемдерден құралғаны дұрыс. Осы шаруашылық 
жағдайында арзан болуға тиісті. Себебі өсірілетін құстарды қоректендіруге 
көп қаржы жұмсалады. Қоректендіру және әртүрлі жемдерден қоспа 
жасауға ыңғайлы болуы қажет. Бір қора қырғауылды әдетінше таңертең 
(жұмсақ қорекпен) және екінші жартысында (бидай мен дәндермен) 
қоректендіреді.  

Жұмсақ қорек бидай ботқасы, майдаланған жасыл ұнтақ және 
минералды аталасынан тұрады. Жалпы рацион құндылығы 250-300 ккал. 

 
10- кесте Азық құрамы 
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берілген 
Қоректендіру мерзімі Мөлшері г. 
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Тары (пшено) 
Ұнтақ 

 
Сұлы 
Анаша 
Картоп 
Сәбіз  
Қырыққабат 
Перо-қияры 
Дәнді-өркен 
Клюква 
Жас жоңышқа 

Қалдықтар 
Қалдықтар 
Шұғылды ботқа 
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Дайындықсыз дән 
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Майдаланған  
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Жыл бойы 
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Маусым-ақпан 
Шілде-қараша 
Сәуір-маусым 
Желтоқсан-сәуір 
Желтоқсан-наурыз 
Мамыр-қазан 

Белгіленбеген 
15-20 
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15-20 
15-20 
1-3 

Тойынғанша 
7-10 
7-10 
1-2 
3-4 

Тойынғанша 
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Қалақай мен 
кепкен 
жоңышқа 

 
Нан пісіретін 
ашытқы 

 
Бор, әк, ракушка 

 
Ет 
Сүйекті 
Ұн  
Астық, тұз 

Жидектері 
 

Майдаланған және 
буылған 
 
 

Жұмсақ қорекпен 
араластырып беру 

 
 
 

Майдаланған  
Жұмсақ қорекпен  

 

Қыста 
 

Қаңтар-наурыз 
 

Жыл бойы 
Желтоқсан-наурыз 
Жыл бойы 

1-2 
 
 
 
 
3-5 
0,5-1 
0,1-0,2 

Концентраттар (жүгері, бидай,сәбіз және т.б.) Қыста, 50 г. Жазда 45 г. 
Шырынды қорек (картоп, сәбіз және басқа) 
Жануарлы қорек (ет, ірімшік, сүйекті ұн) 
Витаминді қорек (ашытқы, балық майы) 
Минералды қорек 
Жалпы ккал-150, протеин қорытуы 5-6 грамм 
Кейбір шаруашылықта дәрілер (пенициллин) 
беріледі, бір құсқа 3000 бірлік саны бойынша 

 10  
 8 
 3 
 3  

 20 
 9  
 1 
 3  

 
 Қырғауылдарды «ұялармен» отырғызылады (әр ұяда 1 еркек және 4-6 

ұрғашы қырғауыл). Дайындау жоспары 30 шаршы метрге дейін, 
қабырғагның биіктігі 2 метр қадалады 50-70 см дейін жерге көміледі. 
Қабырғаның жоғарғы жағын ені 2*2 см темір тормен бекітеді. Жабдықтың 
жоғарғы жағын ені 5*5 см жіпті сеткамен жабады.  

 Жұмыртқаны басу уақтысында алаң көлемі 3*4 метрге тең, ал биіктігі 
60*80 см. Едені жоқ.  

 
Бақылау сұрақтары:  
1. Жабайы құстарды фермаларда өсiру. 
2. Қоректендiру рационы. 
3. Жабайы құстарды көбейтудың мақсаты. 
4. Құс шаруашылығындағы жаңа тәсілдер мен технологиялар. 
 
4.11 Аңшылық құстардың жұмыртқаларын инкубациялау 
Инкубатор даярлау үшін, бір уақытта неше жұмыртқа басылатынын 

білу керек. Бірнеше лотокты инкубаторға, яғни 50 жұмыртқадан көп болса, 
барлық жердегі ауа–райын бірқалыпта ұстау үшін желдеткіш керек. 
Инкубатордың корпусы жақсы жылытылған болуға тиісті. Бұл лотоктың 
орталығымен шетіндегі температураның айырмашылығын азайтуға көмегін 
тигізеді. Жылытқыш ретінде поролон, войлок, пенопласт пайдалануға 
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болады. Жылу жақсы сақталу үшін фанерамен немесе ДСП дан жасалған 
инкубаторды екі қабаттап жасау қажет. Дайын корпус ретінде ескі 
тоңазтқыш, картон жәшіктер, ара омарталарын пайдалануға болады. 50 
жұмыртқаға арналған инкубатор даярлау үшін жәшік түбіне ауа 
ылғалдылығын қамтамасыз ететін су құйылған ыдыс жауып қалмайтындай 
етіп, диаметрі 1 см болатын 6 тесік ояды. Жәшік түбі мен беті аралығында 
3-5 см болатын тесік қалдыру керек. Инкубациялау кезінде пайда болатын 
көмірқышқыл газы жәшіктің төменгі жағына жиналып, осы вентиляцилық 
тесіктерден сыртқа шығады. Егер инкубатордағы көмірқышқыл газын 
дұрыс шығарып тұрмаса, дамып келе жатқан өскіндер ауа жетіспеушілігінен 
өліп қалулары мүмкін. Инкубатордың төбесінен ішін көріп тұру үшін, 
көлемі 100*100 мм болатын терезе жасалынады. Инкубациялау үрдісі 
кезінде терезені жылжытып диаметрі 1-1,5 см болатын тесік жасайды. 
Инкубатордың бір қабырғасында суын және лотокты алмастырып тұруға 
арналған есік жасалады. Жұмыртқаларға арналған лоток. Жұмыртқаларды 
көлемі 5*5 мм болатын капрон, металл немесе басқа тор тартылған 
тікбұрыш рамкалар формасында ағаштан жасалған лотоктарға 
орналастырады. Кейде қолдан жасалған инкубаторларда көлемі 1 мм 
болатын өте ұсақ торлар пайдаланылады. Егер тор салбырап қалса, оның 
астына 2-3 ағаш қағуға болады. Барлық жұмыртқаларды біруақытта 
аударып тұру үшін түпсіз қозғалмалы рамка жасайды. Олардың көмегімен 
жұмыртқаларды 180 градусқа ауыстырып тұруға болады.  

Жылыту жүйесі. Инкубатордағы жылыту элементтерінің дұрыс 
орналасуы құстарды басып шығарудың пайызын арттыру үшін өте қажет. 
Әртүрлі инкубаторлық конструкцияларда қыздырғыштарды лотоктардың 
үстіне орналастырады. Алайда үстінен қыздырса жылу біркелкі таралады. 
Егер электр шамдарын қыздырғыш ретінде пайдаланса, оның лотоктан 
арақашықтығы 25 см – ден кем болмауы керек. Егер хромды спиральды 
пайдаланып қыздырар болса, оның лотоктан арақашықтығы 10 см болуға 
тиісті. Электрлі қыздырғыштар үй инкубаторлары үшін қауіпсіз әрі тиімді 
болады. Үй инкубаторында құс өсірудегі бірден бір қиындық тұрақты 
температураны ұстау болып табылады. Өнеркәсіптік инкубаторларда 
электронды ауа реттегіш орналастырылған. Үй жағдайында құс өсірушілер 
үшін, температураны 35 тен 45 градус аралығында тұрақты ұстап тұратын, 
қуаттылығы 300 Вт болатын электронды терморегулятор пайдалануға 
болады. Терморегулятордың көлемі 120*70*30 мм, пластмасс қорапта 
жиналған, температураны қадағалайтын және реттейтін датчикпен 
жабдықталған. Құрал 220 В желіге қосылу арқылы жұмыс жасайды. 
Терморегулятор инкубатордың сыртына орналастырылады. Датчигі 
инкубатордың ішіне орналастырылады. Ол тәулік бойы жұмыс жасайды. 
Инкубатор ылғалдығын психрометр арқылы қадағалайды. Психрометрді екі 
бірдей термометрдің көмегімен жасап алуға болады. Оларды бір тақтаға 
бекітеді. Бір термометрдің ұшын 2-3 қабат таза медициналық бинтпен 
орайды, екінші ұшын дистиллирленген суы бар ыдысқа салып қояды. 
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болады. Жылу жақсы сақталу үшін фанерамен немесе ДСП дан жасалған 
инкубаторды екі қабаттап жасау қажет. Дайын корпус ретінде ескі 
тоңазтқыш, картон жәшіктер, ара омарталарын пайдалануға болады. 50 
жұмыртқаға арналған инкубатор даярлау үшін жәшік түбіне ауа 
ылғалдылығын қамтамасыз ететін су құйылған ыдыс жауып қалмайтындай 
етіп, диаметрі 1 см болатын 6 тесік ояды. Жәшік түбі мен беті аралығында 
3-5 см болатын тесік қалдыру керек. Инкубациялау кезінде пайда болатын 
көмірқышқыл газы жәшіктің төменгі жағына жиналып, осы вентиляцилық 
тесіктерден сыртқа шығады. Егер инкубатордағы көмірқышқыл газын 
дұрыс шығарып тұрмаса, дамып келе жатқан өскіндер ауа жетіспеушілігінен 
өліп қалулары мүмкін. Инкубатордың төбесінен ішін көріп тұру үшін, 
көлемі 100*100 мм болатын терезе жасалынады. Инкубациялау үрдісі 
кезінде терезені жылжытып диаметрі 1-1,5 см болатын тесік жасайды. 
Инкубатордың бір қабырғасында суын және лотокты алмастырып тұруға 
арналған есік жасалады. Жұмыртқаларға арналған лоток. Жұмыртқаларды 
көлемі 5*5 мм болатын капрон, металл немесе басқа тор тартылған 
тікбұрыш рамкалар формасында ағаштан жасалған лотоктарға 
орналастырады. Кейде қолдан жасалған инкубаторларда көлемі 1 мм 
болатын өте ұсақ торлар пайдаланылады. Егер тор салбырап қалса, оның 
астына 2-3 ағаш қағуға болады. Барлық жұмыртқаларды біруақытта 
аударып тұру үшін түпсіз қозғалмалы рамка жасайды. Олардың көмегімен 
жұмыртқаларды 180 градусқа ауыстырып тұруға болады.  

Жылыту жүйесі. Инкубатордағы жылыту элементтерінің дұрыс 
орналасуы құстарды басып шығарудың пайызын арттыру үшін өте қажет. 
Әртүрлі инкубаторлық конструкцияларда қыздырғыштарды лотоктардың 
үстіне орналастырады. Алайда үстінен қыздырса жылу біркелкі таралады. 
Егер электр шамдарын қыздырғыш ретінде пайдаланса, оның лотоктан 
арақашықтығы 25 см – ден кем болмауы керек. Егер хромды спиральды 
пайдаланып қыздырар болса, оның лотоктан арақашықтығы 10 см болуға 
тиісті. Электрлі қыздырғыштар үй инкубаторлары үшін қауіпсіз әрі тиімді 
болады. Үй инкубаторында құс өсірудегі бірден бір қиындық тұрақты 
температураны ұстау болып табылады. Өнеркәсіптік инкубаторларда 
электронды ауа реттегіш орналастырылған. Үй жағдайында құс өсірушілер 
үшін, температураны 35 тен 45 градус аралығында тұрақты ұстап тұратын, 
қуаттылығы 300 Вт болатын электронды терморегулятор пайдалануға 
болады. Терморегулятордың көлемі 120*70*30 мм, пластмасс қорапта 
жиналған, температураны қадағалайтын және реттейтін датчикпен 
жабдықталған. Құрал 220 В желіге қосылу арқылы жұмыс жасайды. 
Терморегулятор инкубатордың сыртына орналастырылады. Датчигі 
инкубатордың ішіне орналастырылады. Ол тәулік бойы жұмыс жасайды. 
Инкубатор ылғалдығын психрометр арқылы қадағалайды. Психрометрді екі 
бірдей термометрдің көмегімен жасап алуға болады. Оларды бір тақтаға 
бекітеді. Бір термометрдің ұшын 2-3 қабат таза медициналық бинтпен 
орайды, екінші ұшын дистиллирленген суы бар ыдысқа салып қояды. 

 
 

Екінші термометр құрғақ күйінде қалады. Термометрдің әртүрлілігі арқылы, 
инкубатордағы ауаның құрғақ және ылғалды екендігін анықтаймыз. 

 
11-кесте. Термометр температурасы 

 
Құрғақ термометр температурасы Ылғалды термометр температурасы 

 26 27 28 29 30 31 32 33 

37,5 38 42 47 52 56 61 66 71 

38 36 41 45 50 54 59 64 86 

38,5 35 39 43 48 52 57 61 66 

39 33 37 41 46 52 57 61 66 
 
Инкубациялау режимі. Инкубациялаудан бұрын 2 тәулік бойы 

термостаттау жүйесін тексеріп, қажетті температураны орнату қажет. 
Уақытша салқындау аса қауіпті емес, ал аса ыстықта ұстау қауыпты, 
мысалы жұмыртқаларды 41 градустық температурада 10 минут ұстаса, ол 
дамып келе жатқан өскіндердің өлуіне әкеліп соғады. Инкубациялаудан 
бұрын жұмыртқаларды ұялардан кемінде үш мәрте жинап алып, 
көлденеңінен, арасында аударып тұрып сақтау керек. Бөлме температурасы 
12 градустан жоғары болмауы, ал ауа ылғалдығы 75-80% болуы қажет. Ұзақ 
уақыт сақтамастан бірден инкубаторға орналастырған тиімді. Формасы 
дұрыс жұмыртқаларды таңдау керек. 

Жұмыртқаны инкубаторға салар алдында жууға болмайды. Себебі жуу 
кезінде жұмыртқаның қабатындағы пленкасына зақым келеді. Бақылауды 
инкубаторға орналастырғаннан кейін 5-ші және 19-ы күні жүргізеді. 
Инкубациялау кезінде жұмыртқаларды арасында, 6-шы күннен 12-ші күн 
аралығында тәулігіне бір мәрте 5-10 минутқа, 13-ші күннен 19 –шы күн 
аралығында тәулігіне бір мәрте 20-30 минутқа 30 градусқа дейін суытып 
тұру керек. Суда жүзетін құстардың жұмыртқаларын қосымша екі жағынан 
су шашып тұрады.  
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12- кесте. Инкубациялау режимі 
 

Түр Инкубациялау 
күндері 

Құрғақ және ылғал 
термометрдің 
температурасы 

Аудару 300 С–қа 
суыту 
(мин) 

Су себу күндері 

Тауықтар 1-5 38,5/29 3 сағат 
сайын 

- - 

6-12 38,5/29 3 сағат 
сайын 

5 мин Тәулігіне 1 
мәрте 

13-19 38/28 3 сағат 
сайын 

20 мин Тәулігіне1 
мәрте 

20-21 37,5/32 Доғ
ару 

3
0 

Тәулігіне
1 мәрте 

Үндіктер 1-6 37,5/30 3 сағат 
сайын 

- - 

6-12 37,5/29 3 сағат 
сайын 

5 Тәулігіне 1 
мәрте 

13-26 37,5/29 3 сағат 
сайын 

20 Тәулігіне 1 
мәрте 

26-28 38,5/35 Доғару - - 

Үйректер 1-12 37/29 3 сағат 
сайын 

- - 

13-24 37/27,5 3 сағат 
сайын 

- Тәулігіне 2-3 
мәрте 

25-28 37/33 Доғару - Доғару 

Үндік-үйректер 
(Индоутки) 

1-16 37,5/30 3 сағат 
сайын 

- - 

17-29 37,5/30 3 сағат 
сайын 

- Тәулігіне 2-3 
мәрте 

30-31 38,5/35 Доғару  Доғару 

Қаздар 1-14 37,5/29 3 сағат 
сайын 

- - 

 15-27 37,5/29 3 сағат 
сайын 

- Тәулігіне 2-3 
мәрте 

 28-29 38,5/32 Доғару - Доғару 

 
Бақылау сұрақтары:  
1. Аңшылық құстардың жұмыртқаларын инкубациялау. 
2. Инкубациялау режимі. 
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сайын 

- Тәулігіне 2-3 
мәрте 

30-31 38,5/35 Доғару  Доғару 

Қаздар 1-14 37,5/29 3 сағат 
сайын 

- - 

 15-27 37,5/29 3 сағат 
сайын 

- Тәулігіне 2-3 
мәрте 

 28-29 38,5/32 Доғару - Доғару 

 
Бақылау сұрақтары:  
1. Аңшылық құстардың жұмыртқаларын инкубациялау. 
2. Инкубациялау режимі. 
 

 
 

4.12 Жас құстарды өсіру тәсілдері 
 Жас қырғауылдарды асырау - өте қиын іс, жұмысшылар мен 

мамандардан көп қамқорлық пен назар аударғанын қажет етеді. Бір екі 
күндік балапандарды жабық температурасы тұрақты 25 градус ұя-жайда 
100-200 тал партияларда ағаштан жасалған жәшіктерде асырап бағады. 
Қырғауыл балапандарын майда тұйыршықталған қорекпен қоректендіреді, 
жылытқыштың диаметрі 1,5 метрге дейін жетеді. Вольердер 
жылытқыштармен және кормушкалармен жабдықталған. Үш апталық 
балапандарды вольерге алаң ені 20 гектарға жібереді, сол жерде қыста 
ұрғашы басты балапандарды ұстап бағады. Жеті апталық жаста жас 
қырғауылдарды аңшылық алқапқа жіберіледі, сол жерде қыста ұрғашы 
басты балапандарды ұстап бағады. 

 Балапан партиясы (20-30 балапан) кішкентай үйге орналастырады, 
еденнің мені 1*1 метр жерге жайғастырады, жас қырғауыл балапандарын 
жіберу жерлерінде орналастырылған. Үйдің қасына кішкентай жайылым 
жер қоршайды, 10-15 сантиметр тереңдікке жерге шаншылған ұшқыр соңы 
жақтарменен 25 күндік жасқа жеткен уақытта, үйдің бір қабатын алып 
тастайды, жас құстарға көрші алқаптарға шығуға жағдай жасалады. 

 Германияда балапанның үшінші күні 1 грамм антибиотик пен 
витаминдер және минералды қоспаларды араластырып береді. Түймедақ 
шайымен сусындырады (5 грамм құрғақ түймедақты ыстық 20 литр суға 
араластырады). Температурасы 32 градус, 1 текше метр бөлмеге 20 шақты 
балапандарды орналастырады. 

 Балапандарджың өмір сүруінің 20- дан 30 – шы күндер аралығында 
бөлмелердің температурасы 20-22 градусқа дейін төмендетеді. Осы жерде 1 
текше метр жерде 15 ке дейін жас құстарды асырап бағады. Қабаттарды 5*5 
сантиметр кеңдіктегі темір тордан жасайды. Қабаттың биіктігі 2,5 метр. 
Астынан 30 сантиметр биіктікте торды 3*3 сантиметр тормен қабаттайды. 
Үстінен қалыңдығы 2 мм жіппен және 3*3 см капронды тормен тартады. 1 
кг құрғақ сүтке 40 жұмыртқа және витамин А қоспаларымен араластырады. 
Қоспаны қамырға ұқсағанға дейін араластырады, оларды кептіріп және 
ұнтақтайды, қыздыру үшін инфра қызыл лампа қолданылады. 

 Бұл жерде қырғауылдың шығыны шамамен 10% болады, ал жіберу 
уақытысына дейін 30% - ке дейін қырғауыл балапаны өледі. 

 Брудерге қарағанда қырғауыл балапандарын сарайда асырап бағу көп 
арзанға түседі. Балапандардың каннибаллизмнен өлуі 5% - ға дейін 
төмендейді. Еркін жүретін сарай секцияларының едендеріне таза апилканы 
себеді. Жас құстардың орналастыру тығыздығы: 1- ден 10- күнге дейін 1 
шаршы метр 25-30 басқа дейін отырғызған дұрыс, 11-30 күнге дейін 10-15 
басқа дейін, ал 31-ден 85 күнге дейін 6 басқа дейін отырғызған дұрыс. 

Қыс мерзімінде қырғауылды әртүрлі мөлшерде және конструкция 
қыстақ вольерлерінде ұстайды. Вольер каркастарын қиғай (горизонтальды) 
жатқызып бекітілген бағаналардан жасайды; бағана биіктігі жер деңгейінен 
2 метрге дейін. Бағаналарға ені 2*2 см темір тор тартылады, темір тор жерге 
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40-50 см тереңдетіліп орналастырылады, вольерге жыртқыштардың кіруіне 
мүмкіндік бермейді. Құс вольері мөлшері бір қырғауыл еден алаңы 3 
шаршы метрге дейін санағанда. Вольерді сараймен ауыстырады, сарай ені 3-
4 метр, биіктігі 2 метрге дейін жетеді. Сарайдың ашық бет жағы оңтүстік 
жаққа қаратылуы керек. Сарай едені қалың қабатпен құм немесе майда 
таспен себілуі керек. 
 

4.13 Аңшылық мерзiмдерi мен тәсiлдерiн реттеу 
Аңшылыққа тыйым салу, жыртқыштардың санын реттеу және 

жануарларды қорғаудың кейбiр тәсiлдерi, керiсiнше популяцияның санын 
көбейтудiң орнына азайтып жiберуi мүмкiн. Қорықтардағы жануарлардың 
көптеген түрлерiнiң тығыздығы адам игерген алқаптарға қарағанда төмен 
болғаны туралы деректер кездеседi.  

 Көптеген тұяқты аңдардың популяциясының тiршiлiкке бейiмдiлiгiн 
күшейту үшiн таңдап ату жүргiзiлуi немесе үйiрдегi ауру және әлсiз 
жануарларды жоятын жыртқыштардың бiраз санының мекендеуi тиiс. Егер 
мұндай шаралар жүргiзiлмесе, тұяқты жануарларда азғындау белгiлерi 
пайда болып, саны азаяды. 

 Табиғи қорларды сақтау үшiн табиғат iсiне адамның араласуына 
мүлдем тыйым салуға болмайды, керiсiнше табиғат байлығының қалпына 
келуiне және көбейiп отыруына жағдай жасайтын iс-әрекеттi бағыттап 
отыру қажет. Қазiр табиғи қорларды тиiмдi пайдалану арқылы табиғатты 
қорғау керек екендiгi айқын болып отыр. Бiрақ пайдаланылатын қорлардың 
қалпына келуiн және көбеюiн қамтамасыз ететiн табиғат кешендерiнiң 
қарым-қатынасын ескере отырып пайдалану керек. Мұндай жағдайда 
табиғатты пайдалануға тыйым салатын шаралардың қажеттелiгi болмайды.  

 Жануарларды аулау мен атуды нормаланғанда, популяцияның 
қалпына келу қабiлетi жоғарылап тұрақты болады, сонымен қатар 
ауланатын жануарлардың саны көбейедi. Ұзақ уақыт ауланбаған аңдар мен 
құстардың популяциясында кәрi, ауру және әлсiз дарақтар /особьтар/ 
көбейiп кетедi де, популяцияның көбею қарқындылығы бәсеңдейдi. Әсiресi, 
жаппай және жылдам көбейетiн түрлерде мұндай құбылыс айқын көрiнедi.  

 Аңдар экологиясын зерттей отырып, аңшылық жүргiзiлмеген 
алқаптарда жынысы жетiлген аңдардың саны шамадан тыс көбейгенi 
анықталған. Мұндай жағдайда жұп құрмаған аңдар қоныс аудару кезiнде 
өлiмге ұшырайды. Популяциясының бiр бөлiгiн аулағанда немесе атқанда 
бос территориялар пайда болады, оларға белсендi және мықты жануарлар 
қоныс аударуына мүмкiндiк туады. Жергiлiктi жерге мекендеген дарақтарға 
/особтарға/ қарағанда жаңа қоныс аударған, жұптасқан аңдар кең аймақты 
бiрден игере алмайды, соған орай тығыз орналаса бастайды. Нәтижесiнде 
жануарлардың жалпы саны көбею кезеңiнiң соңында жоғарылайды. 
Сондықтан, кәсiби аулау барысында популяцияны кәрi особтардан 
тазартып, көбею қарқындылығын арттырып қана қоймай, көбеюге бейiм, 
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40-50 см тереңдетіліп орналастырылады, вольерге жыртқыштардың кіруіне 
мүмкіндік бермейді. Құс вольері мөлшері бір қырғауыл еден алаңы 3 
шаршы метрге дейін санағанда. Вольерді сараймен ауыстырады, сарай ені 3-
4 метр, биіктігі 2 метрге дейін жетеді. Сарайдың ашық бет жағы оңтүстік 
жаққа қаратылуы керек. Сарай едені қалың қабатпен құм немесе майда 
таспен себілуі керек. 
 

4.13 Аңшылық мерзiмдерi мен тәсiлдерiн реттеу 
Аңшылыққа тыйым салу, жыртқыштардың санын реттеу және 

жануарларды қорғаудың кейбiр тәсiлдерi, керiсiнше популяцияның санын 
көбейтудiң орнына азайтып жiберуi мүмкiн. Қорықтардағы жануарлардың 
көптеген түрлерiнiң тығыздығы адам игерген алқаптарға қарағанда төмен 
болғаны туралы деректер кездеседi.  

 Көптеген тұяқты аңдардың популяциясының тiршiлiкке бейiмдiлiгiн 
күшейту үшiн таңдап ату жүргiзiлуi немесе үйiрдегi ауру және әлсiз 
жануарларды жоятын жыртқыштардың бiраз санының мекендеуi тиiс. Егер 
мұндай шаралар жүргiзiлмесе, тұяқты жануарларда азғындау белгiлерi 
пайда болып, саны азаяды. 

 Табиғи қорларды сақтау үшiн табиғат iсiне адамның араласуына 
мүлдем тыйым салуға болмайды, керiсiнше табиғат байлығының қалпына 
келуiне және көбейiп отыруына жағдай жасайтын iс-әрекеттi бағыттап 
отыру қажет. Қазiр табиғи қорларды тиiмдi пайдалану арқылы табиғатты 
қорғау керек екендiгi айқын болып отыр. Бiрақ пайдаланылатын қорлардың 
қалпына келуiн және көбеюiн қамтамасыз ететiн табиғат кешендерiнiң 
қарым-қатынасын ескере отырып пайдалану керек. Мұндай жағдайда 
табиғатты пайдалануға тыйым салатын шаралардың қажеттелiгi болмайды.  

 Жануарларды аулау мен атуды нормаланғанда, популяцияның 
қалпына келу қабiлетi жоғарылап тұрақты болады, сонымен қатар 
ауланатын жануарлардың саны көбейедi. Ұзақ уақыт ауланбаған аңдар мен 
құстардың популяциясында кәрi, ауру және әлсiз дарақтар /особьтар/ 
көбейiп кетедi де, популяцияның көбею қарқындылығы бәсеңдейдi. Әсiресi, 
жаппай және жылдам көбейетiн түрлерде мұндай құбылыс айқын көрiнедi.  

 Аңдар экологиясын зерттей отырып, аңшылық жүргiзiлмеген 
алқаптарда жынысы жетiлген аңдардың саны шамадан тыс көбейгенi 
анықталған. Мұндай жағдайда жұп құрмаған аңдар қоныс аудару кезiнде 
өлiмге ұшырайды. Популяциясының бiр бөлiгiн аулағанда немесе атқанда 
бос территориялар пайда болады, оларға белсендi және мықты жануарлар 
қоныс аударуына мүмкiндiк туады. Жергiлiктi жерге мекендеген дарақтарға 
/особтарға/ қарағанда жаңа қоныс аударған, жұптасқан аңдар кең аймақты 
бiрден игере алмайды, соған орай тығыз орналаса бастайды. Нәтижесiнде 
жануарлардың жалпы саны көбею кезеңiнiң соңында жоғарылайды. 
Сондықтан, кәсiби аулау барысында популяцияны кәрi особтардан 
тазартып, көбею қарқындылығын арттырып қана қоймай, көбеюге бейiм, 

 
 

жұптасқан особьтардың тығыздығын жоғарылатады. Мұндай құбылыс 
жанұя территориясын қорғайтын түрлердiң барлығына тән.  

 Ауланатын жануарларды тиiмдi пайдалануда аңшылық тәсiлдерiнiң 
маңызы зор. Көп жағдайда популяциядағы особьтар жынысы мен жасы 
бойынша бiркелкi ауланбайды. Мысалы: қақпандарға көбiне жас түлкiлер 
түседi. Бұл жағдайды орман сусарынан байқауға болады. Ондатрды 
аулағанда алғашқы кезде ересектерi қақпанға түседi. Жануарларды таңдап 
аулау заңдылықтарын меңгере отырып, аңшылық алқабындағы ауланатын 
жануарлардың жынысы және жас құрамына әсер етуге болады.  

 Сауықтыру мақсатында тұяқты жануарлар популяциясынан ауру және 
әлсiз аңдар атылады. Полигамды жануарлар түрлерiнде аналықтардың 
салыстырмалы санын жоғарылату үшiн таңдап атудың маңызы зор. 
Популяциядағы әртүрлi жыныс пен жас топтарды бiркелкi ауламағанда, 
кейде жануарлар санының қалпына келуiне едәуiр зиян келедi. Моногамды 
түрлерде аталықтар шұғыл көбейiп кетсе, популяцияның қалпына келу 
қабiлеттiлiгi төмендеп кетедi. Ересек және есейген особтарды көп аулаған 
кезде жынысы дамымаған жануарлардың санының көбеюiне байланысты, 
популяцияның қалпына келуi де азаяды. 

Жалпы айтқанда, аңшылық - ауланатын жануарлардың қалпына келуiн 
қамтамасыз ететiн экологиялық фактор болып табылады.  

 Шаруашылық мақсат үшiн, жануарлардың саны көп, әрi тауарлық 
сапасы жоғары болғанда (егер негiзгi бағалылығы ет өнiмi болса, салмағы 
мен семiздiгi; терi өнiмi болса, мамық жүннiң сапасы) аулаған тиiмдi. 
Аңшылық тәсiлдерi жануарларды қысқа мерзiмде аулауды қамтамасыз етуi 
тиiс. Жалпы биологиялық көзқарас бойынша, жануарларды көбею кезеңiнде 
аулауға болмайды. Негiзiнен тiршiлiкке бейiмсiз жас топтарынан аулаған 
жөн. Бiрақ бұл талаптар шаруашылықтың ұйымдастыру шараларымен, 
оларды орындаудың техникалық мүмкiншiлiгiмен, жануарлардың 
биологиясымен және тағы басқа себептермен қарама-қайшы болып 
отырады.  

 Аңшылық шаруашылықтарында кәсiптiк бағытта аңдар мен құстарды 
жаппай аулауға (мысалы, ондатрды мордалармен немесе орман құстарын 
тұзақтармен аулау) болатын тәсiлдер, басқа жерлерде оларды бақылаусыз 
қолданғанда зиян келтiруi мүмкiн. Саңырауқұрлар мен құрларды құсойнақ 
кезiнде, үйректердiң аталықтарын көбею кезiнде аулау тиiмсiз. Күзгi түлеу 
бiткенге дейiн қояндарды қара соқпақта қуғыншы иттермен аулағанда, 
төмен сортты немесе стандартқа сай емес терi өнiмдерi алынады. Бiрақ бұл 
көптеген аңшылардың сүйiктi аңшылық түрi болғандықтан, әуесқой 
аңшылар үшiн терiнiң сапасы мен аңшылық тиiмдiлiгi аса маңызды орын 
алмауы мүмкiн. Мұнда адам үшiн, ең алдымен аңшылықтың сауықтыру 
және эстетикалық орны маңызды.  

 Бiздiң елiмiзде аңшылық шаруашылықтардың басты мiндетi - 
ауланатын аңдар мен құстардың қорларын толық меңгеру болып табылады. 
Мысалы, ондатрдың сапалы терiсiн алу үшiн, көктемде су қоймаларындағы 
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мұз ерiгенге дейiн 2-3 апта ертерек және мұз ерiгеннен кейiн 1-2 аптада 
ауланған тиiмдi. Бiрақ бұл мерзiмде, әсiресе тайыз су қоймаларында 
аңдардың көпшiлiгi пайда келтiрместен құрып кетуi мүмкiн. Кейбiр су 
қоймаларында олар қыс бойы азығын тауысуына байланысты болашақта 
тiршiлiк етуiне керi әсерiн тигiзедi. Соған орай, күзгi- қысқы кезеңде 
ондатрды аулауға қарағанда, бұл жағдайлар аңшылық шаруашылығы мен 
ондатрдың санына үлкен зиян келтiруi мүмкiн. Сондықтан кейбiр терiсi 
бағалы аңдардың терi жамылғысы жетiлмесе де, аңшылық ережесiнде 
оларды аулауға рұқсат етiлген. Аңшылықты нормалау - алуанатын 
жануарлардың қорларын тиiмдi пайдаланудың маңызды қиыншылығы 
болып саналады. Жануарларды қандай мерзiмде аулау қажеттiлiгi 
жеткiлiксiз. Қандай аңшылық алқабына қанша аңшы керектiгi және сол 
алқапта қанша аңдар мен құстарды аулауға болатынын анықтау керек. Осы 
сұрақтарды шешу үшiн әр аңшылық алқабындағы жануарлардың саны мен 
орналасуын, олардың қалпына келу қабiлеттiлiгiн, белгiлi бiр мекен ету 
жағдайында оптималды тығыздығын бiлу тиiс.  

 Негiзгi бағалы терiлi аңдардың (тиiн, қоян, түлкi, ақкiс, аққалақ…) 
саны дайындалатын терiнiң көлемi мен материалды-техникалық қамтамасыз 
ету үшiн қажет. Ол үшiн ауланатын жануарлардың қазiргi жағдайы ғана 
емес, сонымен қатар болашақта оның өзгеруiн болжап отыру керек.  

 Әр шаруашылық жыл сайын аңшылық мерзiмiнiң соңында аңдар мен 
құстардың негiзгi түрлерiнiң санын есепке алады, осыны негiзге ала 
отырып, келесi аңшылық мерзiмiне жоспар құрады.  

 Жануарлардың қорын анықтауға арналған абсолюттi есептеу 
тәсiлдерi, көбiнесе әуесқой аңшылық шаруашылықтарында, ал кәсiптiк 
бағыттағы шаруашылықтарда бұл тәсiл терiсi бағалы жануаралар үшiн 
қолданылады. Жаппай ауланатын жануарлар үшiн әлi ұзақ уақыт 
салыстырмалы есептеу негiзгi тәсiл болып саналуы мүмкiн. Осы тәсiлдер 
арқылы жануарлар санының өзгеру бағыты мен қорларының жағдайы 
алдыңғы жылдардың көрсеткiштерiмен салыстырылады. Спорттық мақсатта 
жаппай ауланатын жануарлар үшiн аңшылар аулаған олжаларын есепке 
алудың маңызы зор. Егер ауланған жануарлар саны шұғыл төмендеп кетсе, 
онда келесi жылы аңшылық қарқынын төмендету немесе мүлдем тоқтату 
қажет.  

 Аңшылықты нормалауда келесi тәсiлдер қолданылады:  
-әрбiр түр бойынша аң терiлерi мен жабайы құс еттерiн дайындаудың 

жоспарларын белгiлейдi;  
-аңшылықтың ұзақтығын ұзартады немесе қысқартады;  
-бiр күннiң немесе аңшылық мерзiмiнiң аулау нормаларының шегiн 

анықтайды;  
-арнаулы лицензиялар бойынша аулауға рұқсат берiледi; 
-жануарлардың кейбiр түрлерiн аулауға және аңшылықтың кейбiр 

тәсiлдерiне тыйым салады;  
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мұз ерiгенге дейiн 2-3 апта ертерек және мұз ерiгеннен кейiн 1-2 аптада 
ауланған тиiмдi. Бiрақ бұл мерзiмде, әсiресе тайыз су қоймаларында 
аңдардың көпшiлiгi пайда келтiрместен құрып кетуi мүмкiн. Кейбiр су 
қоймаларында олар қыс бойы азығын тауысуына байланысты болашақта 
тiршiлiк етуiне керi әсерiн тигiзедi. Соған орай, күзгi- қысқы кезеңде 
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алдыңғы жылдардың көрсеткiштерiмен салыстырылады. Спорттық мақсатта 
жаппай ауланатын жануарлар үшiн аңшылар аулаған олжаларын есепке 
алудың маңызы зор. Егер ауланған жануарлар саны шұғыл төмендеп кетсе, 
онда келесi жылы аңшылық қарқынын төмендету немесе мүлдем тоқтату 
қажет.  

 Аңшылықты нормалауда келесi тәсiлдер қолданылады:  
-әрбiр түр бойынша аң терiлерi мен жабайы құс еттерiн дайындаудың 

жоспарларын белгiлейдi;  
-аңшылықтың ұзақтығын ұзартады немесе қысқартады;  
-бiр күннiң немесе аңшылық мерзiмiнiң аулау нормаларының шегiн 

анықтайды;  
-арнаулы лицензиялар бойынша аулауға рұқсат берiледi; 
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-аңшылардың аңшылық алқаптарына келуiн реттейдi. Аңшылықты 
нормалау тәсiлi аңшылық шаруашылығындағы жануарлардың әр түрiнiң 
саны мен маңызына тiкелей байланысты.  

 Көптеген терiсi бағалы аңдарға (тиiнге, ондатрға, ақкiске, аққалаққа, 
ақ қоянға, түлкiге және т.б.) тиiмдi аңшылық мерзiмдерi белгiленедi. Сирек 
және аса бағалы жануарларды аулау лицензия арқылы жүргiзiледi.  

 Лицензиясыз аулау қаскерлiк (браконьерлiк) болып саналады. 
Жануарлардың көптеген түрлерi тығыз мекендегенде (мысалы: 
бұландардың екпе ормандар өсiрген жерлерде, қабандардың ауыл 
шаруашылық аудандарында тығыз шоғырлануы) халық шаруашылығының 
басқа салаларына зиян келтiредi, сонымен қатар көп жағдайларда 
эпизоотияның немесе iшек құрт инвазияларының таралуына себеп болады. 
Аңшылық алқаптарында тұқым қалдыратын жануарлардың жеткiлiктi саны 
ғана қалдырылуы тиiс, яғни ауланбаған жануарлар мен олардың төлдерi 
үшiн мекен ету жағдайының (қорғаныш, қоректiк, ұя немесе iн жасау т.б) 
болуы керек.  

 Қазiргi уақытта кейбiр жануарлардың түрлерiне, негiзiнен бұлан, 
марал, елiк және басқа тұяқтылар үшiн әрбiр аңшылық алқаптары 
типтерiнiң орташа сыйымдылығы зерттелуде. Бұл қиын мiндет, себебi 
әртүрлi табиғи аймақтарда, әр кезеңде және әр жылдарда бiр түр үшiн 
алқаптардың сыйымдылығы әрқилы болып отырады. Сондықтан, аңшылық 
алқаптарының жалпы сыйымдылығының өзгерiп отыруын болжау арқылы 
әзiрге аңшылықты нақты нормалау мүмкiн емес. Ондатр үшiн су 
қоймаларының гидрорежимi, тиiн үшiн қылқанды ағаштардың тұқымының 
өнiмi, эпизоотиялық жағдайды бағалау және т.б. факторлардың өзгеруiн 
ескере отырып, белгiлi бiр жануар түрiн аулаудың орташа нормасы 
шамамен анықталады.  

 
Ауланатын жануарлардың санын есептеу 
Әртүрлi бонитет кластары бойынша барлық ауланатын жануарлар 

түрлерiнiң популяциясының өсiмi белгiлi бiр заңдылықтар бойынша өзгерiп 
отырады. Көп жылдық бақылауларды тәжiрибе жолымен анықтау арқылы 
келесi көрсеткiштер алынып отыр. Егер түрдiң орташа жылдық өсiмiн 
орташа мекен ету жағдайына, яғни III бонитет класына қатынасын 100 деп 
алатын болсақ, бiрiншi бонитет класының алқабы - 250, екiншiсi - 160, ал 
төртiншi бонитет класында - 25, ал бесiншi бонитет класының алқабы 
шамамен 10-ды құрайды. Тек қана I және II бонитет кластарындағы 
алқаптарда ғана өсiм тұрақты болады. Ал III бонитет кластарында өсiм 50-
100 аралығында көбейiп немесе азайып ауытқып тұрады. Бесiншi бонитет 
класында әр жылдары өсiмнiң ауытқуы өте жоғары болады. Сондықтан жыл 
сайын өсiм туралы деректер санақ кезiнде анықталуы тиiс (13 кесте).  
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13-кесте Орташа жылдық өсiм және ауланатын жануарлардың түрлерi 
бойынша аулану мөлшерi 

 
 
Жануарлардың 
түрлерi 

 
Бонитет кластары бойынша 
өсiм 

Кәсiптiк 
аңшылық 
кезеңiнен 
кейiнгi 
өлiм-жiтiм 

Кәсiптiк аңшылық 
кезеңiне дейiнгi 
жануарлар санынан 
алынатын аулану 
мөлшерi 

I II III IV V I II III IV 
Бұлан 37 23 15 4 1 5-10 25 15 10 - 
Марал 37 23 15 4 1 5-10 25 15 10 - 
Елiк 62 35 25 6 2 5-15 45 25 15 3 
Қабан 75 46 30 7 3 5-10 60 30 15 3 
Тауешкi 37 23 15 4 1 5-10 25 15 10 - 
Аққоян 250 160 100 25 10 10-20 70 50 40 10 
Орқоян 125 80 50 12 5 10-15 55 35 25 5 
Ондатр 250 160 100 25 10 10-15 70 50 40 10 
Суыр 50 32 20 5 2 5-10 30 25 10 5 
Саңырау құр 125 80 50 12 5 10-15 55 35 25 5 
Құр 125 80 50 12 5 10-15 55 35 25 5 
Қырғауыл 250 160 100 25 10 10-5 70 50 40 10 
Кекiлiк 375 240 150 37 15 10-20 75 65 50 15 
Шiл 125 80 50 12 5 10-15  55 35 25 10 
Жергiлiктi өзен 
үйректерi 

375 240 150 37 15 10-25 75 65 50 15 

Жергiлiктi 
қаздар 

125 80 50 17 5 10-25 50 35 25 10 

 
13-кестеде көбею кезеңiндегi (көктем-күз) ауланатын жануарлар 

санының орташа өсiмi көрсетiлген. Бұл кесте барлық ересек жануарларға 
есептелiнген. 

Ауланатын жануар мөлшерiн өсiмнен басқа шаруашылықтың анықтауы 
керек. Жануарлардың саны оптималды болғанша, аулану мөлшерi қажеттi 
кезеңге дейiн азайтылады. Жануарлардың оптималды саны көбейгенде 
аулану мөлшерi жоғарылайды. 

Ауланатын жануарлардың сапалы құрамын анықтағанда 
шаруашылықты жүргiзу бағыты ескерiлуi тиiс. Кейбiр жағдайларда, мысалы 
аңшылық олжаларын көп алу көзделген болса, ересек аталықтардың аулану 
үлесi көбейедi де, өсiмнiң мөлшерi азаяды. 

Ересек аталықтар мен аналықтардың қатынасы келесiдей болғанда, 
өсiмнiң нормалы мөлшерiн қамтамасыз етедi.  

Бұлан   1:2 
Марал   1:2,5 
Елiк   1:2 
Қабан   1:2 
Таутеке  1:2,3 
Саңырау құр 1:3 
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Құр   1:3 
Қырғауыл  1:3  
 
Әр жылдың өсiм мөлшерi шаруашылықта мекендейтiн жануарлардың 

жас құрылымына байланысты. Жасы бойынша ауланатын жануарлар саны 
келесi ұсыныстарды ұстанғаны жөн (14-кесте). 

 
14-кесте Жас топтары бойынша аулану мөлшерi 
 

Жануарлардың 
түрлерi 

Аулану мөлшерi, % 
1 астағылар Орта жастағылар 

(жылдары) 
Ересектер (жылдары) 

Бұлан, марал 50 20 (2-5) 10 (5 жылдан жоғары) 
Қабан 90 - 10 (3 жылдан жоғары) 
Елiк 60 20 (2-3) 20 (3 жылдан жоғары) 
Тауешкi 60 30 (2-4) 20 (4 жылдан жоғары) 

 
Шаруашылықтың өткiзу қабiлетi 
Шаруашылықтың өткiзу қабiлетi аңшылықпен қамтамасыз ететiн 

аңшылар санын анықтайды. Оны территориялық және нақты өткiзу қабiлетi 
деп бөледi. 

Территориялық өткiзу қабiлетi дегенiмiз - аңшылық алқаптарын тиiмдi 
пайдалану принциптерi мен қауiпсiздiк техникасы ережелерiн бұзбай, 
шаруашылықтың бiр мезгiлде максимум аңшылар санымен қамтамасыз ету 
қабiлетiн айтады. Ол жануарлар санымен байланысты емес. 

Аңшылық түрлерi бойынша күндiзгi территориялық өткiзу қабiлетiнiң 
көрсеткiштерiн негiзге ала отырып, толық аңшылық мерзiмiне арналған 
территориялық өткiзу қабiлетi есептелiнедi. Ол үшiн күндiзгi өткiзу 
қабiлетiнiң көрсеткiшi белгiлi бiр аңшылық түрiнiң мерзiмiндегi күндердiң 
санына көбейтiледi. 

Шаруашылықтың күндiзгi территориялық өткiзу қабiлетiн есептегенде, 
аңшылық алқабы ауданының бiрлiгiне келетiн аңшылардың санын ескеру 
қажет (15-кесте). 

 
15-кесте Аңшылық алқабы ауданына қажеттi аңшылар санының 

нормасы  
Аңшылық түрi Аңшылар құрамы Аң-құс аулауға жарамды 

аңшылық алқабының 
ауданы 

1.Көктемгi аңшылық   
а)тұсауланған үйрек 
арқылы  

1 атқыш 100 га су алқабы 

2.Жазғы-күзгi аңшылық   
а)құс аулауға 
қолданылатын ит арқылы  

Егерьмен бiрге 1-2 
атқыш 

120 га 

б)үйректерге жақындап 1 атқыш 60 га су алқабы 
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келу арқылы 
3.Күзгi аңшылық   
а)үйректерге құс 
тұлыптары арқылы 

1 атқыш 60 га 

б)тұяқты аңдарға 
жақындап келу арқылы 

Егерьмен бiрге 1-2 
атқыш 

1000 га 

в)қаздарды тасадан ату 1 атқыш 100 м белдеу 
4.күзгi-қысқы аңшылық   
а)тұяқты аңдар мен 
қояндарды қуып айдау 
арқылы 

Егерь мен 
айдаушылардан басқа 10 
атқыштар тобы 

 
3000-4000 га 

б)қуғыншы иттер арқылы Егерь немесе егерьсiз 5 
атқыштан құралған топ 

 
2000-3000 га 

 
Әртүрлi аңшылық түрлерiнiң бiр мезгiлдегi өткiзу қабiлетiнiң 

көрсеткiштерiн қоса отырып, жылдық территориялық өткiзу қабiлетiн 
табады. Жануарлардың жасырынуын және шаруашылық территориясынан 
қоныс аударып кетпеуiн қамтамасыз ету үшiн, шаруашылықта 
жануарлардың шағылысатын учаскелерiн есепке алғанда кем дегенде 20 
алқаптарда аңшылық жүргiзiлмейдi. 

Нақты өткiзу қабылетi аулануға рұқсат етiлген жануарлар санымен 
және «Аңшылық ережесiне» белгiленген нормалармен тығыз байланысты 
(16-кесте) 

 
16-кесте Жануарлардың жалпы санынан ауланатын нормалар пайызы  
  

Жануарлардың 
түрлерi 

Ауланатын нормалары 

Бұлан Күзгi санының 10-25 %-iне дейiн 
Марал Күзгi санының 15 %-iне дейiн 
Елiк Күзгi санының 10-15 %-iне дейiн 
Қабан Күзгi санының 20-60 %-iне дейiн 
Орқоян Күзгi санының 30 %-iне дейiн 
Аққоян Күзгi санының 30-50 %-iне дейiн 

Саңырауқұр, құр Көктемгi құсойнақта аталықтардың 10%-iне дейiн 
Көктемде жалпы санының 15 %-iне дейiн 

Дала құстары Күзгi санының 40%-iне дейiн 
Су құстары  Жергiлiктi үйректердiң күзгi санының 50%-iне 

дейiнхх 
Х - жануарлардың тұрақты деңгейiн қамтамасыз ететiн, ауланатын 

орташа нормалар келтiрiлген. 
ХХ - құстардың ұшып өту кезеңiнде аулану нормасы көбеюi мүмкiн. 
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келу арқылы 
3.Күзгi аңшылық   
а)үйректерге құс 
тұлыптары арқылы 

1 атқыш 60 га 

б)тұяқты аңдарға 
жақындап келу арқылы 

Егерьмен бiрге 1-2 
атқыш 

1000 га 

в)қаздарды тасадан ату 1 атқыш 100 м белдеу 
4.күзгi-қысқы аңшылық   
а)тұяқты аңдар мен 
қояндарды қуып айдау 
арқылы 

Егерь мен 
айдаушылардан басқа 10 
атқыштар тобы 

 
3000-4000 га 

б)қуғыншы иттер арқылы Егерь немесе егерьсiз 5 
атқыштан құралған топ 

 
2000-3000 га 

 
Әртүрлi аңшылық түрлерiнiң бiр мезгiлдегi өткiзу қабiлетiнiң 

көрсеткiштерiн қоса отырып, жылдық территориялық өткiзу қабiлетiн 
табады. Жануарлардың жасырынуын және шаруашылық территориясынан 
қоныс аударып кетпеуiн қамтамасыз ету үшiн, шаруашылықта 
жануарлардың шағылысатын учаскелерiн есепке алғанда кем дегенде 20 
алқаптарда аңшылық жүргiзiлмейдi. 

Нақты өткiзу қабылетi аулануға рұқсат етiлген жануарлар санымен 
және «Аңшылық ережесiне» белгiленген нормалармен тығыз байланысты 
(16-кесте) 

 
16-кесте Жануарлардың жалпы санынан ауланатын нормалар пайызы  
  

Жануарлардың 
түрлерi 

Ауланатын нормалары 

Бұлан Күзгi санының 10-25 %-iне дейiн 
Марал Күзгi санының 15 %-iне дейiн 
Елiк Күзгi санының 10-15 %-iне дейiн 
Қабан Күзгi санының 20-60 %-iне дейiн 
Орқоян Күзгi санының 30 %-iне дейiн 
Аққоян Күзгi санының 30-50 %-iне дейiн 

Саңырауқұр, құр Көктемгi құсойнақта аталықтардың 10%-iне дейiн 
Көктемде жалпы санының 15 %-iне дейiн 

Дала құстары Күзгi санының 40%-iне дейiн 
Су құстары  Жергiлiктi үйректердiң күзгi санының 50%-iне 

дейiнхх 
Х - жануарлардың тұрақты деңгейiн қамтамасыз ететiн, ауланатын 

орташа нормалар келтiрiлген. 
ХХ - құстардың ұшып өту кезеңiнде аулану нормасы көбеюi мүмкiн. 
 

 
 

17-кесте Нақты өткiзу қабiлетiн анықтау 
 

 
Көрсеткiштердiң атаулары 

Ауланатын жануарлардың түрлерi 
    

1 2 3 4 5 
1.Аңшылық күндерiнiң саны 
/Аңшылық ережесiне сәйкес/ 
2.Ауланатын жануарлар саны 
3.Бiр аңшының атып алу 
нормасы /Аңшылық ережесiне 
сәйкес/ 
4.Бiр тәулiкте атып алу 
5.Бiр тәулiктегi өткiзу қабiлетi 
6.Мерзiмдiк өткiзу қабiлетi 

 

 
Бақылау сұрақтары: 
Жануарларды аулау мөлшерi қалай анықталады? 
Ауланатын жануарлар өсiмiне қандай факторлар әсер етедi? 
Шаруашылықтың өткiзу қабiлетi дегенiмiз не? 
Шаруашылықтың өткiзу қабiлетiнiң түрлерi мен оларды есептеу 
әдiстемесiн айтып берiңiз. 
 
4.14 Жабайы жануарларды селекциялық ату 
Орман-аңшылық практикасында жануарларды ату - оларды қорғау 

және санын қалпына келтiру бойынша шаруашылық iс-әрекеттердiң 
қорытындысы болып табылады. Жануарларды селекция мақсатында ату, 
бiрiншiден, аңшылық алқаптарындағы әлсiз дарақтарды /особтарды/ алып 
отыруға бағытталған маңызды шаруашылық шара деп қарастыру қажет. Бiр 
мезгiлде селекциялық мақсатта аталықтар, аналықтар және төлдерi 
атылады. Барлық жағдайда жануарларды ату мiндетiне үйiрдегi жыныстық 
және оптималды жастын құрылымы дұрыс қойылуы тиiс.  

 Селекциялық ату үш кезеңнен құрылғанда өте жақсы нәтиже 
беретiндiгiн тәжiрибе көрсетiп отыр. Мысалы:  

күйлеуге бiр ай қалғанда дұрыс жетiлмеген аталықтарды атып алу; 
аңшылық мерзiмi бiткеннен кейiн бiр айдың iшiнде жараланған 

жануарларды ату; 
жыл бойы, физиологиялық жетiлмеген жануарларды атып отыру.  
Селекциялық мақсатта атуды “Аңшылық шаруашылығының ережесiне” 

сәйкес шаруашылық мамандары жүргiзiп отырады.  
Орман, ауыл және аңшылық шаруашылықтарын дұрыс жүргiзу үшiн 

аңшылық алқаптарының оптималды сыйымдылығына сәйкес популяцияның 
сапалық, сандық, жасы мен жыныс құрамын қажеттi деңгейде ұстауы қажет. 
Аңшылық алқаптарының өнiмдiлiгiн жоғарылатуға селекциялық (таңдап) 
атудың әсерi зор. Ол аңшылық алқаптарындағы әлсiреген қажетсiз 
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дарақтарды /особтарды/ атуға бағытталған маңызды шаруашылық шара деп 
қарастырылуы тиiс, себебi жақсы жетiлген, денi сау жануарлар ғана жоғары 
сапалы төл бере алады. Селекция мақсатында тұяқты жануарларды ату 
кезiнде ауру, жараланған аңдар, қысыр аналықтар, өспей қалған екi жастағы 
және өзгеше түстi аңдар атылады. 

Бұғыларды селекциялық ату 
Бiр жасқа келген жас төлдердiң iшiнен ауру, әлсiреген және анасынан 

айырылып қалғандары атылады. Аталықтарда мүйiз өсiндiлерi екiншi 
жылдан бастап шыға бастайды. Бiр жылдық мүйiз өсiндiлерi бар 
аталықтардың iшiнен мүйiздерi жiңiшке, ашық түстi, қысқа және ұшы үшкiр 
жануарлар атылуы тиiс. Тамыз айында мүйiз өсiндiлерi толық қырналған 
аталықтар 3 жасқа жеттi деуге болады. Мүйiздерi 5 өсiндiлерден құралған, 
ұштары үшкiр, өте ашық түстi, көз үстiндегi өсiндiлерi ұзын, ал жоғарғысы- 
қысқа 4 жасқа келген аталықтар атылады. Мүйiз өсiндiлерi жiңiшке, тәжсiз, 
көз үстiндегi өсiндiлерi ұзын, мүйiздерi төмен орналасқан бес пен сегiз 
жастағы аталықтардың болашақта пайдасы жоқ болғандықтан, оларды атып 
алу керек. 

 Тоғыз, он екi жастағы аталықтардың әрбiр мүйiзiнде жетiден тоғызға 
дейiн өсiндiлерi болуы тиiс. 9-15 жылда бұғы өзiнiң даму шегiне жетедi. Бұл 
жаста жақсы жетiлген мүйiзде өсiндiлер көп болады, ол ауырлық ортасы 
тәжiнен жоғары орналасады. 16 жастан бастап мүйiзде деградация белгiлерi 
байқалып, ауырлық ортасы төмендей бастайды, ол өсiндiлерi қысқарып 
жiңiшкередi. Бұл жастағы барлық аталықтар атып алынуы тиiс. 
Аналықтарды селекциялық ату алқаптардағы төлдейтiн мықты 
экземплярларды сақтау бағытына жүргiзiлуi қажет. Бiрiншi кезекте, ауру, 
кеш түлеген, сонымен қатар бiрқатар жылдар бойы қысыр қалған жануарлар 
атылады. 

  
Елiктердi селекциялық ату 
 Жас төлдердi атып алу бұғылардiкi тәрiздi жүргiзiледi. Аталықтары 2 

жасқа толғанда жалғыз мүйiз өсiндiлерi шығады. Жiңiшке әрi қысқа, ашық 
түстi және үшкiр мұйiз өсiндiлерi бар аталықтар аз өнiмдi болып саналады 
және атылуы тиiс.  

Аталық 3 жасқа толғанда мүйiздерi 3 өсiндiден тұрады. Егер өсiндiлер 
аша тәрiздi, өте жiңiшке, ашық түстi, ұштары ағарып қырналған болса, 
жануарды атып алу керек. 4 жастағы елiк мүйiздерiнiң өсiндiлерi жуан, әрi 
жақсы боялған болуы керек. Бұл жаста мүйiздерiнiң өсiндiлерi жiңiшке, 
ағарғанша қырналған, ал мүйiздерi - жалпақ, әрi жұқа болса, атылуы керек. 
5-7 жаста аталықтар даму шегiне жетедi. Мүйiздерiнiң өсiндiлерi бұл кезде 
жуандалып, жақсы боялады және бүртiктенiп тұрады, ал ауырлық ортасы 
тәжiнен жоғары орналасады. Мүйiз өсiндiлерi жiңiшке, ұзын, нашар боялған 
болса, әрi ауырлық ортасы төмен орналасса, ондай аталықты атып алу 
керек. 12 жастан жоғары барлық аталықтар, ереже бойынша, селекциялық 
мақсатта атылады.  



205
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қысқа 4 жасқа келген аталықтар атылады. Мүйiз өсiндiлерi жiңiшке, тәжсiз, 
көз үстiндегi өсiндiлерi ұзын, мүйiздерi төмен орналасқан бес пен сегiз 
жастағы аталықтардың болашақта пайдасы жоқ болғандықтан, оларды атып 
алу керек. 

 Тоғыз, он екi жастағы аталықтардың әрбiр мүйiзiнде жетiден тоғызға 
дейiн өсiндiлерi болуы тиiс. 9-15 жылда бұғы өзiнiң даму шегiне жетедi. Бұл 
жаста жақсы жетiлген мүйiзде өсiндiлер көп болады, ол ауырлық ортасы 
тәжiнен жоғары орналасады. 16 жастан бастап мүйiзде деградация белгiлерi 
байқалып, ауырлық ортасы төмендей бастайды, ол өсiндiлерi қысқарып 
жiңiшкередi. Бұл жастағы барлық аталықтар атып алынуы тиiс. 
Аналықтарды селекциялық ату алқаптардағы төлдейтiн мықты 
экземплярларды сақтау бағытына жүргiзiлуi қажет. Бiрiншi кезекте, ауру, 
кеш түлеген, сонымен қатар бiрқатар жылдар бойы қысыр қалған жануарлар 
атылады. 

  
Елiктердi селекциялық ату 
 Жас төлдердi атып алу бұғылардiкi тәрiздi жүргiзiледi. Аталықтары 2 

жасқа толғанда жалғыз мүйiз өсiндiлерi шығады. Жiңiшке әрi қысқа, ашық 
түстi және үшкiр мұйiз өсiндiлерi бар аталықтар аз өнiмдi болып саналады 
және атылуы тиiс.  

Аталық 3 жасқа толғанда мүйiздерi 3 өсiндiден тұрады. Егер өсiндiлер 
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керек. 12 жастан жоғары барлық аталықтар, ереже бойынша, селекциялық 
мақсатта атылады.  

 
 

Бұғылар мен елiктердi кәсiптiк және экспортқа шығару үшiн атуды 
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аулағанда арнайы оқпен, ал жабайы шошқа мен елiктi – 50 метрге дейiнгi 
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Әрбiр атылған жануар үшiн 3-дана хаттама жасалынады,мұнда жалпы 
мәлiметтерден басқа келесi деректер: 

қандай себеп бойынша аңның атылғаны; 
сыртқы және сойғаннан кейiнгi кемiстiктерi (дефекттерi) көрсетiледi. 
Аталықтар күйлегенге дейiн атылуы қажет. Жалпы атылған тұяқты 

жануарлардың саны оптималды тығыздыққа жеткенде бiр жылдағы 
төлдердiң санынан (өсiмiнен) аспауы тиiс. 

  
Бақылау сұрақтары: 
Не үшiн жабайы жануарларды селекциялық мақсатта атады?  
Бұғыларды атудың принципi неде? 
Елiктердi қандай белгiлерi бойынша атады? 
Аңшылық жануарларды кiм және қалай селекция мақсатында 
атады? 
Жануарлардың жасын қалай анықтайды? 
 
4.15 Аңшылық алқаптарының қорғаныстық жағдайын 

жоғарылататын орман және ауыл шаруашылық шаралары  
Аңшылық аңдары мен құстарының мекен ету орындарының қорғаныш 

жағдайлары деп – жануарлардың жауларынан жасырынуына және қоршаған 
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ортаның басқа қолайсыз факторларынан қорғануына мүмкiндiк беретiн 
әртүрлi паналардың болуы мен қолайлылығын айтуға болады. 

Қорек қорларына бай аңшылық алқаптарында қорғаныш және ұя салу 
жағдайларының нашар болуына байланысты кейде жануарлар аз 
қоныстанады. Әртүрлi, көбiнесе қарапайым және арзан биотехниялық 
шаралар көптеген аңшылық алқаптардың қорғаныш және ұя салу 
жағдайларын едәуiр жақсартады, соған орай сол алқаптарда аңшылық 
фаунасының әртүрлi өкiлдерiнiң санын шұғыл көбеюiне әсер етедi.  

Аңшылық жануарларының жасырынуына арналған ағаш пен бұта 
түрлерi отырғызылған арнаулы типтерге ремиздер, тынығу орындары және 
өзен бойындағы тоғайлар жатады.  

Ремиздер. Аңшылық шаруашылығындағы ремиздер деп - әртүрлi 
жануарлардың паналауын қамтамасыз ететiн, әртүрлi қорғаныш өсiмдiктерi 
отырғызылған учаскелердi айтады. Ремиздерге көбiнесе қоректiк 
өсiмдiктердi отырғызып, қоректендiргiш астаулар, суаттар, ұсақ қиыршық 
тас төселген және қауырсын тазалайтын орындар жасалынады. 

Көптеген алқаптар жыртылып егiстiкке айналғандықтан аңдар мен 
құстар паналай алмайды, соған орай қазiргi кезде ремиздердi құрудың 
маңызы зор болып отыр. 

Орманды аймақтарда ремиздер аңшылық шаруашылығындағы адам 
сирек болатын су қоймаларының (бұлақтар, тоғандар және т.б.) бойында, 
орманның ашық жерлерiнде, ал дала аймағында ремиздер ауыл 
шаруашылығына жарамсыз жерлерде, яғни жыраларда, жота беткейлерiнде, 
кейде орманды қорғау жолақтарында жасалынады. 

Ремиздердiң мөлшерi шаруашылықтың ауданына, ремизге бөлiнген 
участке санына, жергiлiктi жердегi орманның қорғаныш жағдайына, 
ауланатын жануарлардың құрамына және басқа көрсеткiштерге байланысты 
0,5 гектардан бiрнеше ондаған гектарға дейiн болады. Дала аймағындағы 
ремиздердiң сұр шiлдердi бiр шақырым, ал орқояндарды 3-4 шақырым, 
қашықтық аралығында елiктiретiндiгiн ескерген жөн. 

Ремиздер 3х1 өлшем қатынасында тiк төртбұрыш пiшiндi болып келедi. 
Ремиздердiң шетiне енi 1-4 м аралықта шыршалар мен жалпақ жапырақты 
ағаштар мен бұталардан құралған қорғаныш жолақ жасалынады, ең бастысы 
жолақта бiрнеше (2-4) қатар тiкендi бұталар, яғни долана, итмұрын, сары 
қараған, арша, шырғанақ, шие, таңқурай және басқа бұта түрлерi 
отырғызылады. Қорғаныш жолақта ағаштар мен бұталар қалың 
отырғызылуы тиiс. Қалың болуы үшiн жыл сайын бұтақтарын кесiп отыруы 
қажет. Егер ремиздерге елiктер мен бұғылар келген жағдайда, қорғаныш 
жолақта өтетiн жолдар қалдырылады. 

Қорғаныш жолағына шектесетiн жерге биiк өсетiн көп жылдық 
шөптесiн өсiмдiктерден тұратын жолақ жасалуы ұсынылады. Ремиздiң 
орталық бөлiгiне диаметрi 15-20 м жидек бұталары топтастырылады және 
азықтық дақылдар (қарақұмық, сұлы, тары, жоңышқа, беде, жер алмұрты 
және т.б.) отырғызылады. Ремиздерде шiлдер үшiн лапастар, қауырсын 
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тазалайтын және ұсақ қиыршақ тас төселген орындар жасалады. Оларға 
қыста әртүрлi қорек тасталады. 

Орманды аймақтағы ремиздерде елiк, қояндар, сұр құр және басқа 
аңдар тынығып қоректенедi. Дала аймағында оларға шiлдер, қырғауыл мен 
орқояндар келiп отырады.  

Дала аймағында жидектi бұталар отырғызу арқылы орман қорғаныш 
жолақтарын жақсы ремиздерге айналдыруға болады. 

40 – сурет. Ремиз құрылысының сұлбасы: 
а –орманды аймақтағы ремиз; б - дала аймағындағы ремиз; 1 – жалпақ 

жапырақты ағаштар мен бұталардан құралған қорғаныш орман жолағы; 2 - 
жалпақ жапырақты ағаштар, қылқан жапырақты ағаштар мен бұталардан 
құралған қорғаныш орман жолағы; 3 – шөп өскен жота белдеуі; 4 – қоректік 
өсімдіктер егістігі; 5 – бұталар; 6 – тұяқты жануарларға арналған 
қоректендіргіш астаулар; 7 - тұяқты жануарларға арналған паналар; 8 - 
құстардың қауырсын тазалайтын орындары; 9 – ұсақ қиыршақ тас төселген 
орындар; 10 - шөп маялары; 11 – жемшашар; 12 – сортаңдар; 13 – қояндарға 
арналған қоректендіргіш астаулар; 14 – бөгет жасалған су қоймасы. 

 
Ремиздер көп жылдар бойы қоректiк және қорғаныш жағдайларымен 

қамтамасыз ететiндей тұрақты жасалынуы тиiс. Қоректiк ремиздердiң 
тиiмдiлiгi олардың орналасқан орнына байланысты. Ремиздердi жасағанда 
жануарлардың аймақта орналасуы және оларды қорғау мүмкiндiгi ескерiлуi 
тиiс. Ремиздер iрi елдi мекендерден 1-2 шақырым қашықтықта, үлкен 
жолдардан алшақ жерлерде және жануарлар көп қоректенетiн алқаптарда 
жасалынады. Тұяқты жануарлардың жақсы қоректенетiн жерлер - ұсақ 
өзендер мен бұлақтардың маңындағы аңғарлар болып саналады. Қоректену 
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алаңдарының шетiнде тамыр атпалары арқылы өсетiн шөптесiн өсiмдiктер, 
топталып өскен талдар мен аласа шыршалар болғаны жөн. Ремиздердi 
алқаптарға бөлшектейдi және әрқайсысына аңдардың кiшкене топтары 
қоректенетiндей болуы тиiс. Себебi, жануарлардың көп шоғырлануы 
санитарлық жағынан қауiптi болып саналады. Ремиздердiң көлемi 1,0 га-дан 
аспауы керек. Ремиздердi құрғанда оның механикалық өңдеу мүмкiндiгiн 
қарастыру қажет. 

Ремиздердi таңдаудың басты шарты – таңдалған учаскелердiң аң-құс 
аулауға тыйым салынған алқаптармен шектесiп жатуы болып саналады. 
Мұндай ремиздердi жануарлар көп жылдар пайдалануы тиiс, сондықтан әр 
мезгiлде қорек болатын әртүрлi өсiмдiктердi өсiру керек. Көбiнесе 
ремиздерде ауыр агротехникалық жұмыстарды қажет етпейтiн көп жылдық 
өсiмдiктер өсiрiледi.Қоректену кезеңiнiң ұзақтығын көбейткенде ремиздерге 
жолақ сайын бiрнеше дақылдар себiледi. Кейде себiлген дақылдарды 
қоршаса, олардың қоректiк тиiмдiлiгi бiршама жоғарылайды. Әсiресе 
тұяқты жануарларды қоректендiргенде ремиздерде суаттар мен сортаңдар 
болса, олардың тиiмдiлiгi артады (40-сурет). 

Өнiм алуға арналған егiннiң мөлшерi үлкен болса, отырғызылған және 
себiлген дақылдардың өзiндiк құны арзандайды, механизмдердi қолдануға 
болады, тасымалдау және басқа шығындар азаяды. Механикалық жолмен, 
яғни тракторлар мен механизмдердi қолданып егiн аумағын өңдесе, оның 
ауданы 1-2 гектардан кем болмауы қажет. Осындай егiннiң ассортиментiне 
бiр жылдық өсiмдiктер кiредi. Көбiнесе қарабидай, сұлы, бидай, бұршақ, 
жүгерi, беде себiледi, картофель, азықтық қызылша өсiрiледi. Сирек 
жағдайда көп жылдық азықтық дақылдар: жоңышқа, қарақұмық, 
бөрiбұршақ және тағы басқалар себiледi. Негiзгi дақылдардың өнiмiн жинап 
алынғаннан кейiн, жануарлардың қоректенуi үшiн жоңышқа, итқонақ 
сияқты өсiмдiктердi араластырып өсiруге болады. Егiндегi дақылдардың 
жасыл бөлiгi мен тамыржемiстерi көп болғанда, өсiмдiктер қатаймай 
тұрғанда өнiмдерi жинап алынады. Жиналған өнiмдердi әртүрлi әдiстер 
қолдана отырып сақтайды. 

 
18-кесте Ремиз жасау үшін ұсынылатын негізгі өсімдіктер 
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1.күздiктер (бидай, 
қарабидай, арпа, сұлы) 

+ + + + + + + + 

2.қонақ жүгерi (сорго) + + + + + + + + 
3.қарақұмық (гречиха) + + + + + + + + 
4.бұршақ (горох) - - +      
5.бөрiбұршақ (люпин) + + + + +    
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алаңдарының шетiнде тамыр атпалары арқылы өсетiн шөптесiн өсiмдiктер, 
топталып өскен талдар мен аласа шыршалар болғаны жөн. Ремиздердi 
алқаптарға бөлшектейдi және әрқайсысына аңдардың кiшкене топтары 
қоректенетiндей болуы тиiс. Себебi, жануарлардың көп шоғырлануы 
санитарлық жағынан қауiптi болып саналады. Ремиздердiң көлемi 1,0 га-дан 
аспауы керек. Ремиздердi құрғанда оның механикалық өңдеу мүмкiндiгiн 
қарастыру қажет. 

Ремиздердi таңдаудың басты шарты – таңдалған учаскелердiң аң-құс 
аулауға тыйым салынған алқаптармен шектесiп жатуы болып саналады. 
Мұндай ремиздердi жануарлар көп жылдар пайдалануы тиiс, сондықтан әр 
мезгiлде қорек болатын әртүрлi өсiмдiктердi өсiру керек. Көбiнесе 
ремиздерде ауыр агротехникалық жұмыстарды қажет етпейтiн көп жылдық 
өсiмдiктер өсiрiледi.Қоректену кезеңiнiң ұзақтығын көбейткенде ремиздерге 
жолақ сайын бiрнеше дақылдар себiледi. Кейде себiлген дақылдарды 
қоршаса, олардың қоректiк тиiмдiлiгi бiршама жоғарылайды. Әсiресе 
тұяқты жануарларды қоректендiргенде ремиздерде суаттар мен сортаңдар 
болса, олардың тиiмдiлiгi артады (40-сурет). 

Өнiм алуға арналған егiннiң мөлшерi үлкен болса, отырғызылған және 
себiлген дақылдардың өзiндiк құны арзандайды, механизмдердi қолдануға 
болады, тасымалдау және басқа шығындар азаяды. Механикалық жолмен, 
яғни тракторлар мен механизмдердi қолданып егiн аумағын өңдесе, оның 
ауданы 1-2 гектардан кем болмауы қажет. Осындай егiннiң ассортиментiне 
бiр жылдық өсiмдiктер кiредi. Көбiнесе қарабидай, сұлы, бидай, бұршақ, 
жүгерi, беде себiледi, картофель, азықтық қызылша өсiрiледi. Сирек 
жағдайда көп жылдық азықтық дақылдар: жоңышқа, қарақұмық, 
бөрiбұршақ және тағы басқалар себiледi. Негiзгi дақылдардың өнiмiн жинап 
алынғаннан кейiн, жануарлардың қоректенуi үшiн жоңышқа, итқонақ 
сияқты өсiмдiктердi араластырып өсiруге болады. Егiндегi дақылдардың 
жасыл бөлiгi мен тамыржемiстерi көп болғанда, өсiмдiктер қатаймай 
тұрғанда өнiмдерi жинап алынады. Жиналған өнiмдердi әртүрлi әдiстер 
қолдана отырып сақтайды. 

 
18-кесте Ремиз жасау үшін ұсынылатын негізгі өсімдіктер 
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1.күздiктер (бидай, 
қарабидай, арпа, сұлы) 

+ + + + + + + + 

2.қонақ жүгерi (сорго) + + + + + + + + 
3.қарақұмық (гречиха) + + + + + + + + 
4.бұршақ (горох) - - +      
5.бөрiбұршақ (люпин) + + + + +    

 
 

6.сиыржоңышқа (вика) + + + + + + + + 
7.жүгерi (кукуруза) + + + + + + + + 
8.итқонақ (могар) + + + + + + + + 
9.жоңышқа (клевер) + + + + + - + + 
10.эспарцет + + + + + - + + 
11.түйежоңышқа (донник) + + - + - - - - 
12.үйбидайық (райграс) + + - + - - - - 
13.рапс + + + + - - + - 
14. жер алмұрты 
(тапинамбур) 

+ + + + + - + - 

15.азықтық қызылша + + + + + - + - 
16.сәбiз + + + + - - - - 
17.тарна (брюква), мал 
азықтық шалқан (турнепс) 

+ + + + - - - - 

18.мал азықтық қырыққабат 
(капуста) 

+ + + + + - - - 

19.күнбағыс + + + + - - - - 
  
 Аралас ормандарда қысқы кезеңде қояндар мен бұландар қоректенуi 

үшiн көктеректердi күзге дейiн кеспеген жөн. Санитарлық және күтiм 
кесулерi кезiнде жәндiктермен зақымдалмаған жеке ағаштарды кеспей 
қалдырып отыру керек. 

Жабайы жануарлардың тығыздығы аңшылық алқаптарының оптималды 
сыйымдылығына жеткенде, 1000 га орманды алқаптарда қоректiк және 
қорғаныш ремиздерiн құрудың шамамен берiлген нормалары 19-кестеде 
көрсетiлген.  

 
19-кесте 1000 га орманды алқаптарда қоректiк және қорғаныш 

ремиздерiн құру нормалары 
 

 
 
№ 

Аңшылық алқаптарының 
түрлерi, тип тармақтары мен 
түршелерi 

Қоректiк 
ремиздер, га 

Табиғи өскен 
қорғаныш 
ремиздер, га 

Жасанды 
өсiрiлген 
қорғаныш 
ремиздер, га 

Қорғаныш ремиздер,га 
1 2 3 4 5 
1 Қылқан жапырақты орман    
 а) 20 жылға дейiнгi 2,0 - - 
 б) 21-40 (60) жылға дейiнгi 2,5 35 5 
 в) 40 (60) жылдан жоғары 1,5 30 3-4 
2 Жалпақ жапырақты орман    
 а) 20 жылға дейiнгi 1,0 - 4-5 
 б) 21-40 (60) жылға дейiнгi 1,0 30 - 
 в) 40 (60) жылдан жоғары 0,5 25 - 
3 Аралас орман    
 а) 20 жылға дейiнгi 1,0 - - 
 б) 21-40 (60) жылға дейiнгi 1,5 35 5 
 в) 40 (60) жылдан жоғары 1,0 25 3-4 
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 Үйректердi қоректендiру арқылы шоғырландыру жағдайларын жасау 
Аңшылық шаруашылықтарына бекiтiлген алқаптарда жабайы 

құстарды, әсiресе су құстарының көбеюiне, сонымен қатар көктемде ғана 
емес күзгi аңшылық кезiнде де қоректенуге және тынығуға қолайлы 
орындар болуына жағдай жасау керек. Мұндай жағдайларға:  

-жыртқыш құстар мен аңдардың шамадан тыс көбейiп кетуiнен су 
қоймаларын қорғау; 

-табиғи өскен және жасанды өсiрiлген паналардың қорғаныш жағдайын 
жасау, әрi жақсарту; 

-қорек қорын молайту. 
Көптеген жыртқыш аңдар мен құстар су құстарымен қоректенiп, 

балапандары мен жұмыртқаларын жойып көп зиян келтiредi. Бiрақ 
келтiрген зиян деңгейi әртүрлi болып келедi. Әсiресе су құстарының 
жұмыртқа басу кезiнде саз құладыны, қарға, қаршыға көп зиян келтiредi. 

Су қоймаларындағы өсiмдiктер су құстарының ұя жасауына жағдай 
жасайды, сонымен қатар олар үйректердiң ұясындағы жұмыртқалардың 
құрып кетуiне себеп болатын су деңгейiнiң ауысып тұруы мен 
толқындардың соғуын бәсеңдетедi. 

Қамыс, қоға сияқты өсiмдiктер тайыз су қоймаларында жеткiлiксiз 
болғанда, олардың тамырсабақтарын отырғызу арқылы көбейтуге болады. 
Су қоймаларының тайыз жерлерiнде көп кездесетiн қамыс өскен қопалар су 
құстары үшiн жақсы қорғаныш болады, әрi ұя және жасанды паналар 
жасауға қолайлы. 

Үлкен қамысты қопаларда үйректер негiзiнен шетiне ғана ұя жасайды. 
Сондықтан мұндай қамысты жерлердi шауып тазалау арқылы жолақтар 
жасап, бiрнеше бөлiктерге бөлшектейдi. Көктем мен жазда екi-үш мәрте 
шапқанда, бұл жерлерде қамыс өспей қалады. Әсiресе көктемде қамысты 
алқаптарды жаппай өртегенде аңшылық шаруашылығына көп зиян 
келтiредi.  

Ондатр мекендейтiн алқаптардың қорғаныш және iн салу жағдайларын 
жақсарту. 

Ондатрлар мекендейтiн су қоймаларында олардың iн мен үйшiктердi 
жасау жағдайын жақсарту арқылы қоныстану тығыздығын жоғарылатуға 
болады. 

Ондатр мекендейтiн алқаптарды түбегейлi мелиорациялауға және су 
қоймаларының қорғаныш пен қоректiк жағдайларын жақсартуға 
бағытталған ұсақ биотехниялық шараларды жүргiзу арқылы бұл мiндеттi 
шешуге болады. 

Ондатр алқаптарын түбегейлi мелиорациялау шараларына: плотиналар 
мен дамбалар жасау, каналдар қазу, су қоймаларындағы тайыз жерлердiң 
түбiн тереңдету, тұзды су қоймаларын тұщыландыру, су қоймалары 
жағалауларында каналдар мен жасанды шығанақтар жасау, қамысты 
қопаларда шабылған жолдар жасау тәрiздi жұмыстар жатады. 
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 Үйректердi қоректендiру арқылы шоғырландыру жағдайларын жасау 
Аңшылық шаруашылықтарына бекiтiлген алқаптарда жабайы 

құстарды, әсiресе су құстарының көбеюiне, сонымен қатар көктемде ғана 
емес күзгi аңшылық кезiнде де қоректенуге және тынығуға қолайлы 
орындар болуына жағдай жасау керек. Мұндай жағдайларға:  

-жыртқыш құстар мен аңдардың шамадан тыс көбейiп кетуiнен су 
қоймаларын қорғау; 

-табиғи өскен және жасанды өсiрiлген паналардың қорғаныш жағдайын 
жасау, әрi жақсарту; 

-қорек қорын молайту. 
Көптеген жыртқыш аңдар мен құстар су құстарымен қоректенiп, 

балапандары мен жұмыртқаларын жойып көп зиян келтiредi. Бiрақ 
келтiрген зиян деңгейi әртүрлi болып келедi. Әсiресе су құстарының 
жұмыртқа басу кезiнде саз құладыны, қарға, қаршыға көп зиян келтiредi. 

Су қоймаларындағы өсiмдiктер су құстарының ұя жасауына жағдай 
жасайды, сонымен қатар олар үйректердiң ұясындағы жұмыртқалардың 
құрып кетуiне себеп болатын су деңгейiнiң ауысып тұруы мен 
толқындардың соғуын бәсеңдетедi. 

Қамыс, қоға сияқты өсiмдiктер тайыз су қоймаларында жеткiлiксiз 
болғанда, олардың тамырсабақтарын отырғызу арқылы көбейтуге болады. 
Су қоймаларының тайыз жерлерiнде көп кездесетiн қамыс өскен қопалар су 
құстары үшiн жақсы қорғаныш болады, әрi ұя және жасанды паналар 
жасауға қолайлы. 

Үлкен қамысты қопаларда үйректер негiзiнен шетiне ғана ұя жасайды. 
Сондықтан мұндай қамысты жерлердi шауып тазалау арқылы жолақтар 
жасап, бiрнеше бөлiктерге бөлшектейдi. Көктем мен жазда екi-үш мәрте 
шапқанда, бұл жерлерде қамыс өспей қалады. Әсiресе көктемде қамысты 
алқаптарды жаппай өртегенде аңшылық шаруашылығына көп зиян 
келтiредi.  

Ондатр мекендейтiн алқаптардың қорғаныш және iн салу жағдайларын 
жақсарту. 

Ондатрлар мекендейтiн су қоймаларында олардың iн мен үйшiктердi 
жасау жағдайын жақсарту арқылы қоныстану тығыздығын жоғарылатуға 
болады. 

Ондатр мекендейтiн алқаптарды түбегейлi мелиорациялауға және су 
қоймаларының қорғаныш пен қоректiк жағдайларын жақсартуға 
бағытталған ұсақ биотехниялық шараларды жүргiзу арқылы бұл мiндеттi 
шешуге болады. 

Ондатр алқаптарын түбегейлi мелиорациялау шараларына: плотиналар 
мен дамбалар жасау, каналдар қазу, су қоймаларындағы тайыз жерлердiң 
түбiн тереңдету, тұзды су қоймаларын тұщыландыру, су қоймалары 
жағалауларында каналдар мен жасанды шығанақтар жасау, қамысты 
қопаларда шабылған жолдар жасау тәрiздi жұмыстар жатады. 

 
 

Ондатр мекендейтiн су қоймаларының су деңгейiн реттеу үшiн 
қарапайым суағары немесе гидротехникалық жапқышы бар плотиналар 
жасалынады. Қарапайым суағары бар плотиналар су қоймасындағы деңгейдi 
реттеу үшiн ағызып отырады, ал гидротехникалық жапқыш көлге судың 
ағуын реттейдi. 

Дамбалар жасау. Дамбалар су қоймасынан аққан суды тоқтатады, 
ондатр мекендейтiн су қоймасына қарай суды бағыттайды немесе өзен 
ағысын азайтады.  

Каналдар қазу. Ондатр мекендейтiн су қоймаларының деңгейi 
төмендеп, құрғай бастағанда каналдар қазу арқылы басқа су көздерiмен 
қосады.  

Су қоймаларының тайыз жерлерiнiң түбiн тереңдету. Су 
қоймаларының тайыз жерлерiнен терең бөлiгiне қарай канал жасау 
ұсынылады. 

Тұзды су қоймаларын тұщыландыру. Ондатрдың қоры көп алқаптар 
үшiн өзендер мен олардың сағаларынан каналдар қазылады. Мұндай 
күрделi жұмыс үшiн жер қазатын және мелиорациялық машаиналар болуы 
керек. 

Су қоймалары жағалауларында каналдар мен шығанақтар жасау. 
Ондатрлар үлкен қамысты жерлердiң орталық бөлiктерiнде iн жасамайды. 
Егер мұндай жерлерге каналдар жасалса, ондатрлардың қоныстануына 
мүмкiндiк туады. Жағалаудағы қамысты жерлердiң енi 50-60 метрден 
аспаса, көлдiң ортасынан жағалауына қарай каналдар жасалынады. Мұндай 
каналдар арқылы су өсiмдiктерi үшiн маңызды минералды және 
органикалық заттар жағалаудан көлдiң ортасына жеткiзiледi. Ал өте iрi 
қамысты жерлерде әртүрлi бағытқа созылып жатқан, бiр-бiрiмен 
қиылысатын каналдар жасалынады. Каналдардың енi 3-4 м болғаны жөн. 
Каналдардың көлге түйiскен жерiнде қамыс пен талдардан жасалған толқын 
шектеушiлер су түбiне қағылады. 

Каналдар жасалса, су қоймаларында ондатрлардың iн жасауға жарамды 
жерлерi ұлғаяды, сонымен қатар олардың қорек қоры көбейедi. 
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41 – сурет. Ондатр мекендейтiн алқаптардың қорғаныш 
және iн салу жағдайларын жақсарту 
а) – қамысты қопадағы ұя үйінділері жасалған канал (жоспар); б) – 

қамысты қопадағы ұя үйіндісі жасалған жасанды шығанақ (жоспар); в) – ұя 
үйшіктері мен канал жасалған қамысты қопа (жалпы көрініс). 

 
Көлдегi қамысты жерлерде мөлшерi 8х8 немесе 10х10 м квадратты 

шығанақтар жасалынады. Мұндай шығанақтар жасау қиын емес. Ол үшiн 
алдымен шекаралары белгiленедi. Олардың бойымен ұзындығы 1 м-лiк ара 
арқылы енi 30-40 см-лiк жолақтар кесiлiп, кесiлген қамыстарды айырмен, 
тармамен тартып шығарып, iнге арналған үйiндiлер жасалынады. Мұндай 
үйiндiлерде ондатрлар iн жасайды. Оларды каналдың күн түсетiн жағына 
орналастырады. Қамыстарды бiр-бiрiнiң үстiне тастағанда, олардың 
салмағымен көлдiң түбiне дейiн батады. Үйiндiнiң төменгi жағы жалпақ 
болады, биiктеген сайын үйiндi бiртiндеп кiшiрейе бередi, яғни пiшiнi 
призмаға ұқсас болады. Үйiндi судан 1,5-2 м шығып тұруы тиiс. Үйiндiлердi 
бiр-бiрiнен 30-40 м қашықтықта орналастырған жөн. Оларды жиi 
орналастырса, ондатрдың 1 жанұясы қоныстанады, ал сирек орналасса 
ондатрлар қоныстанбауы мүмкiн. Үйiндiлердi көлде тұрақты болуы үшiн 
кейде оларды су түбiне қағады. Мұндай үйiндiлер көлдегi судың деңгейi 
толғанда немесе мұздың қозғалуы кезiнде бұзылмай, ұзақ жылдар бойы 
сақталады (41-сурет). 

Су қоймаларының тайыз жерлерiнде каналдар жасау. Ондатрлар су 
қоймаларының тайыз жерлерiнде қоректiк өсiмдiктер көп өссе де 
қоныстанбайды. Мұндай тайыз жерлерде, сонымен қатар су қоймасының 
маңындағы батпақтарда енi 3 м, тереңдiгi 1 м каналдар терең жерлерден 
жағалауға қарай қазылса, ондатрлар қоныстана бастайтыны тәжiрибе 
көрсетiп отыр. Қазылған топырақтарды каналдардың қапталына немесе 
соңына үйедi. Бұл төбешiктерге ондатрлар азығын сақтайды, кейде iн 
жасайды. 
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призмаға ұқсас болады. Үйiндi судан 1,5-2 м шығып тұруы тиiс. Үйiндiлердi 
бiр-бiрiнен 30-40 м қашықтықта орналастырған жөн. Оларды жиi 
орналастырса, ондатрдың 1 жанұясы қоныстанады, ал сирек орналасса 
ондатрлар қоныстанбауы мүмкiн. Үйiндiлердi көлде тұрақты болуы үшiн 
кейде оларды су түбiне қағады. Мұндай үйiндiлер көлдегi судың деңгейi 
толғанда немесе мұздың қозғалуы кезiнде бұзылмай, ұзақ жылдар бойы 
сақталады (41-сурет). 

Су қоймаларының тайыз жерлерiнде каналдар жасау. Ондатрлар су 
қоймаларының тайыз жерлерiнде қоректiк өсiмдiктер көп өссе де 
қоныстанбайды. Мұндай тайыз жерлерде, сонымен қатар су қоймасының 
маңындағы батпақтарда енi 3 м, тереңдiгi 1 м каналдар терең жерлерден 
жағалауға қарай қазылса, ондатрлар қоныстана бастайтыны тәжiрибе 
көрсетiп отыр. Қазылған топырақтарды каналдардың қапталына немесе 
соңына үйедi. Бұл төбешiктерге ондатрлар азығын сақтайды, кейде iн 
жасайды. 

 
 

Тайыз жерлерде каналдар жасалса, су қоймаларының маңындағы 
қамысты жерлердiң борсуынан сақтайды және мұндағы өсiмдiктердi қажеттi 
қоректiк заттармен қамтамасыз етедi. 

Қамысты қопаларда шабылған жолдар жасау. Бұл шараны қолданғанда 
қамысты қопалардың шетiнде ғана емес, iшкi жағында да ондатрлардың 
қоныстануына мүмкiндiк туады. Сонымен қатар жаңа өркендер өсiп, 
ондатрлардың азық қорын байытады. Г.К.Корсаковтың деректерi бойынша, 
Батыс Сiбiр көлдерiндегi шабылмаған қамысты жерлерде 1 м2-та шамамен 
10 өркен өссе, шабылған жолдарда 40, ал шабылған аумақтарда 80-100-ге 
дейiн өркендер өсiп шығады. Мұндай жолдар ондатрларды аулау кезiнде 
аңшылардың жұмысын жеңiлдетедi.  

Көл жағалауларында өсiмдiктер қалың өскенде, оларды шауып жолдар 
жасалынады. Мұндай жолдардың бiрiншi бөлiгi оңтүстiктен солтүстiкке 
қарай, екiншi бөлiгi шығыстан батысқа қарай бағытталып, тор түрiнде 
орналастырылады. Параллель орналасқан жолдардың ара қашықтығы 50-
100 м, жолдардың енi 1-3 м болуы тиiс. Қамысты жерлердi екi мерзiмде 
шабады: шығыстан бастысқа қарай маусымда, солтүстiктен оңтүстiкке 
тамызда шабу керек. 

Бақылау сұрақтары: 
1. Аңшылық алқаптарының қорғаныш жағдайы деген не? 
Ремиз деген не? 
Ремиздер қалай жасалады? 
Ремиздер жасау үшiн қандай өсiмдiктер қолданылады? 
Орман мен далалы алқаптарын және су қоймаларын жақсарту 
үшiн қандай шаралар жасалынады? 
Ондатр мекендейтiн алқаптарды қалай толық жақсартуға болады? 
 
Ауыл шаруашылық жұмыстары кезiнде жабайы құстарды өлiм- жiтiмге 

ұшыратпаудың алдын алу шаралары 
 Аңшылық шаруашылығы - ауыл және орман шаруашылығының бiр 

саласы болып табылады. Ол өзiнiң өнiмдерi арқылы адамның рационын 
толықтырып, байытып отырады. Көптеген жабайы жануарлардың түрлерi, 
әсiресе ұсақ құстар ауыл шаруашылық дақылдары мен екпе ормандардың 
зиянкестерiмен қоректенiп, көп пайдасын тигiзедi. 

 Ауыл шаруашылық және орманды алқаптарды пайдаланушының 
мақсаттары аңшылық шаруашылығының мiндеттерiмен қарама-қайшы 
болмауы тиiс. Сондықтан ауыл және орман шаруашылығының 
қызметкерлерi құстардың санын сақтауға кедергi болмайтын механикалық 
құрал-жабдықтар мен химикаттарды қолдануы қажет. Ал аңшылық 
шаруашылығының қызметкерлерi құстардың саны нормадан асып кетпеуiн 
және олардың ауыл мен орман шаруашылығына зиян келтiрмеуiн 
қадағалауы керек. 

 Ауыл шаруашылық кәсiпорындары топырағы өнделiп жатқан және 
өнiм жиналып жатқан жерлерде ұсақ құстарды үркiтетiн күзету құралдары 



214
 
 

қолдануы тиiс. Ондай құралдарға тырмақтар, кiрпi-құралдар, тракторға 
iлiнген дыбыс шығаратын заттар, шөп шабатын трактордың алдындағы 
адапторлар, шынжырлы үркiткiш құралдар және тағы басқалар жатады /42-
сурет/.  

 
42 – сурет. Шөп және егіс дақылдарын механикалық шауып жинау 

кезінде жабайы құстарды үркітуге арналған құралдар: 
а) – шынжыр байланған штанга; б) сылдырмақ байланған штанга; в) 

солқылдақ шыбық бекітілген штанга; г) солқылдақ шыбық бекітілген шана.  
 
Кiрпi-құралдар жоңышқаны жинау кезiнде ғана сыналған. Себебi осы 

дақылды жинау кезiнде ұсақ құстардың көпшiлiгi шығын болуда. Тарақ 
тiстi кiрпiлер шөп арасындағы құстарды ұяларынан ұшыратпады. Каток 
типтi кiрпiлердi қолданғанда, шөп тапталғандықтан оны шабуды 
қиындатты. Сондықтан бұл құрал әзiрге тәжiрибелiк үлгi ретiнде ғана 
пайдалануда. Ұсақ құстарды үркiту кезiнде бұл құралдар ғана емес, барлық 
тәжiрибелi аңшылар қатысуы керек. Кейбiр жерлерде ерте көктемде аңшы 
иттермен, әсiресе егiстерден құстарды ұшыру үшiн құс аулауға 
пайдаланылатын иттермен аралап шығу қажет. Құстарды үркiтуде 
таяқшаларға iлiнген, қозғалғанда дыбыс шығарып құстарды үркiтетiн 
станиолды ленталар жарамды болып табылады. Үркiту құралдары 
қолданылған егiстерде қырғауыл мен шiл ұя салмайды. Барлық ауыл 
шаруашылық кәсiпорындары егiндi оруға немесе күздiк дақылды егуге 3 
күн қалғанда, аңшылар одағына жүргiзiлетiн шаралар жайында алдын- ала 
хабарлауы керек. Ал қорықшылар құстар мен олардың ұяларын сақтап қалу 
үшiн, иттердiң көмегiмен ұяларды табады. Ондағы жұмыртқалар суып 
кетпеуi үшiн тоқылған кәрзеңкеге сақтықпен салады да, ұя табылған жердi 
және күндi белгiлеп қояды, ал жұмыртқаларды тез арада күрке тауықтың 
астына салады немесе инкубаторға апарады. Жұмыртқалардан шыққан 
қырғауылдың, шiлдiң балапандарын жылжымалы вольерлерде өсiредi.  

 Ауыл шаруашылық кәсiпорындары көптеген тыңайтқыштарды және 
өсiмдiктердi әртүрлi зиянкестерден қорғау үшiн химиялық заттарды 
қолданады.  

 Инсектицидтер тобындағы химиялық улы заттарға әр түрлi 
жәндiктердi жоятын химиялық заттар, құрайларды жою үшiн қолданылатын 
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қолдануы тиiс. Ондай құралдарға тырмақтар, кiрпi-құралдар, тракторға 
iлiнген дыбыс шығаратын заттар, шөп шабатын трактордың алдындағы 
адапторлар, шынжырлы үркiткiш құралдар және тағы басқалар жатады /42-
сурет/.  

 
42 – сурет. Шөп және егіс дақылдарын механикалық шауып жинау 

кезінде жабайы құстарды үркітуге арналған құралдар: 
а) – шынжыр байланған штанга; б) сылдырмақ байланған штанга; в) 

солқылдақ шыбық бекітілген штанга; г) солқылдақ шыбық бекітілген шана.  
 
Кiрпi-құралдар жоңышқаны жинау кезiнде ғана сыналған. Себебi осы 

дақылды жинау кезiнде ұсақ құстардың көпшiлiгi шығын болуда. Тарақ 
тiстi кiрпiлер шөп арасындағы құстарды ұяларынан ұшыратпады. Каток 
типтi кiрпiлердi қолданғанда, шөп тапталғандықтан оны шабуды 
қиындатты. Сондықтан бұл құрал әзiрге тәжiрибелiк үлгi ретiнде ғана 
пайдалануда. Ұсақ құстарды үркiту кезiнде бұл құралдар ғана емес, барлық 
тәжiрибелi аңшылар қатысуы керек. Кейбiр жерлерде ерте көктемде аңшы 
иттермен, әсiресе егiстерден құстарды ұшыру үшiн құс аулауға 
пайдаланылатын иттермен аралап шығу қажет. Құстарды үркiтуде 
таяқшаларға iлiнген, қозғалғанда дыбыс шығарып құстарды үркiтетiн 
станиолды ленталар жарамды болып табылады. Үркiту құралдары 
қолданылған егiстерде қырғауыл мен шiл ұя салмайды. Барлық ауыл 
шаруашылық кәсiпорындары егiндi оруға немесе күздiк дақылды егуге 3 
күн қалғанда, аңшылар одағына жүргiзiлетiн шаралар жайында алдын- ала 
хабарлауы керек. Ал қорықшылар құстар мен олардың ұяларын сақтап қалу 
үшiн, иттердiң көмегiмен ұяларды табады. Ондағы жұмыртқалар суып 
кетпеуi үшiн тоқылған кәрзеңкеге сақтықпен салады да, ұя табылған жердi 
және күндi белгiлеп қояды, ал жұмыртқаларды тез арада күрке тауықтың 
астына салады немесе инкубаторға апарады. Жұмыртқалардан шыққан 
қырғауылдың, шiлдiң балапандарын жылжымалы вольерлерде өсiредi.  

 Ауыл шаруашылық кәсiпорындары көптеген тыңайтқыштарды және 
өсiмдiктердi әртүрлi зиянкестерден қорғау үшiн химиялық заттарды 
қолданады.  

 Инсектицидтер тобындағы химиялық улы заттарға әр түрлi 
жәндiктердi жоятын химиялық заттар, құрайларды жою үшiн қолданылатын 

 
 

гербицидтер, тышқандар мен сұр тышқандарды жою үшiн қолданылатын 
родентицидтер жатады. Осы химиялық заттарды пайдаланғанда дозалары 
мен технологиясы дұрыс сақталса, құстарға зияны тимейдi. Бiрақ құстарға, 
әсiресе қырғауылдар мен шiлдерге тышқандарды жою үшiн қоданылатын 
химиялық препараттар қауiптi болып саналады. Уланған астық дәндерiн 
құстар жеп қоймау үшiн тышқандардың iндерiне тереңiрек тастау қажет. 
Құстар үшiн инсектицидтермен уланған жәндiктерде қауiптi болып 
саналады.  

 Ауыл шаруашылық дақылдарын және орманды химиялық заттармен 
өндегенде, аңшылар мен ауыл шаруашылық жұмыскерлерiнiң арасында 
тығыз байланыс болуы керек. Орман шаруашылық қызметкерлерi мен 
аңшылар одағының егерьлерi қандай алқаптарда қандай химиялық заттар 
қолданылатынын алдын ала бiлулерi тиiс. Осындай ақпараттарды бiлгеннен 
кейiн, ветеринар дәрiгерiмен кеңесу арқылы қолданылатын химиялық 
препараттардың қайсысының улы екендiгiн, ал қайсысы зиянды еместiгiн 
және жануарларға зияны тимеу үшiн алдын ала жүргiзiлетiн шараларды 
қолдану керектiгiн анықтайды. Химиялық заттар қолданылатын 
шаралардың алдында құстарды қауiптi аймақтан қауiпсiз жерлерге үркiту 
қажет. Ол үшiн ауыл шаруашылық жерлерiнде ремиздер жасалынып, 
бұталар отырғызылуы тиiс.  

 Химиялық заттарды қолданатын кәсiпорындар химизация 
технологиясын сақтауы қажет. Зерттеу институттары, ветеринарлық, орман 
және аңшылық ұйымдары химия өнеркәсiптерiнен жануарларға қауiпсiз 
химиялық препараттар өндiруiн талап етуi тиiс. Көптеген зерттеу 
институттарында тiрi организмдерде жиналған қауiптi химиялық заттарды 
анықтайтын газды хроматографтар бар. Аңшылар ұйымдары зерттеу 
институттарына өтiнiш жасай отырып, осы құралдар арқылы химиялық 
заттар қолданылған жерлердегi құстардың жағдайын бақылауларына 
болады. 

Бақылау сұрақтары: 
Ауыл шаруашылық жұмыстары кезiнде жабайы құстарды өлiм-жiтiмге 

ұшыратпаудың алдын алу шараларына не қажет? 
Ауыл шаруашылығында химиялық улы заттарды қолданғанда 

жануарларды қорғау үшiн қандай шаралар жасалынады? 
 
4.16 Аңдар мен құстарға арналған жасанды паналар 

конструкцияларының типтерiн меңгеру 
Аңшылық аңдары мен құстары мекен ететiн алқаптардың қорғаныш 

жағдайлары дегенiмiз - аңшылық алқаптарындағы жануарлардың 
жауларынан тығылуға және қоршаған ортаның әртүрлi қолайсыз 
факторларынан қорғануға мүмкiндiк беретiн паналау орындары мен 
қалқалардың болуын айтады. 

 Көптеген аңшылық алқаптарының қорек қорлары жеткiлiктi 
болғанымен, қорғаныш және iн-ұя жасау жағдайларының нашар болуына 
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байланысты аңдар мен құстар аз қоныстанады. Аңшылық алқаптарында 
әртүрлi қарапайым, әрi арзан биотехниялық шаралар жүргiзiлсе, олардың 
қорғаныш және iн-ұя жасау жағдайларын әжептәуiр жақсартып, жануарлар 
дүниесiнiң шұғыл көбеюiне жағдай туғызады. 

Ондатрға арналған жасанды паналар 
Ондатрдың үйшiктер мен iндердi жасау жағдайын жақсарту және iнге 

жарамды алқаптарды кеңейту арқылы жергiлiктi су қоймаларында олардың 
қоныстану тығыздығын жоғарылатуға болады. 

 Буерлер жасау. Суда және жағалауда өсетiн өсiмдiктерге бай, әрi су 
деңгейi үнемi өзгерiп тұратын су қоймаларында буерлер жасалынады. 

 Буерлер жасау үшiн судың бетiне 1-1,5 метр жоғары шығып тұратын, 
ұзындықтағы 8-10 қадалар шеңбер түрiнде /диаметрi шамамен 1,5 метр/ су 
түбiне қағылады. Бұл қадаларды талдың немесе қамыстың сабақтарымен 
бiр-бiрiне тоқып, цилиндр құрады. Оның iшiн шыммен, шөппен, қамыспен, 
талмен араластыра отырып толтырады. Буерлердiң маңына су түбiне 
бекiтiлген қалқыма қамыс салындыларын бекiтуге болады /43-сурет/. 

43 – сурет. Ондатрға арналған буерлер 
 
Жасанды үйшiктер жасау. Олардың түрлерi әртүрлi болып келедi. 

Қалқыма салындыларға немесе үлкен қамыс салындыларының шетiне 
шабылған сабан немесе қамыстарды үйiп тастайды, оның үстiне қамыс 
салындыларын қойғанда, ауыр салмағынан су түбiне шөгедi. Үйшiктiң 
пiшiнi дөңгелек түрiнде болады, енi 2-2,5 метр болуы тиiс. Үйшiк 
жоғарылаған сайын енiн бiртiндеп азайтады. Үйшiктiң ұшы су бетiнен 1-1,5 
метр шығып тұруы тиiс. Оның iшiне су деңгейiнен жоғары қылып сабан, 
шөп-шалам толтырып, ұя жасайды /44-сурет/. 

44 – сурет. Ондатрға арналған жасанды үйшiктер 
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байланысты аңдар мен құстар аз қоныстанады. Аңшылық алқаптарында 
әртүрлi қарапайым, әрi арзан биотехниялық шаралар жүргiзiлсе, олардың 
қорғаныш және iн-ұя жасау жағдайларын әжептәуiр жақсартып, жануарлар 
дүниесiнiң шұғыл көбеюiне жағдай туғызады. 

Ондатрға арналған жасанды паналар 
Ондатрдың үйшiктер мен iндердi жасау жағдайын жақсарту және iнге 

жарамды алқаптарды кеңейту арқылы жергiлiктi су қоймаларында олардың 
қоныстану тығыздығын жоғарылатуға болады. 

 Буерлер жасау. Суда және жағалауда өсетiн өсiмдiктерге бай, әрi су 
деңгейi үнемi өзгерiп тұратын су қоймаларында буерлер жасалынады. 

 Буерлер жасау үшiн судың бетiне 1-1,5 метр жоғары шығып тұратын, 
ұзындықтағы 8-10 қадалар шеңбер түрiнде /диаметрi шамамен 1,5 метр/ су 
түбiне қағылады. Бұл қадаларды талдың немесе қамыстың сабақтарымен 
бiр-бiрiне тоқып, цилиндр құрады. Оның iшiн шыммен, шөппен, қамыспен, 
талмен араластыра отырып толтырады. Буерлердiң маңына су түбiне 
бекiтiлген қалқыма қамыс салындыларын бекiтуге болады /43-сурет/. 

43 – сурет. Ондатрға арналған буерлер 
 
Жасанды үйшiктер жасау. Олардың түрлерi әртүрлi болып келедi. 

Қалқыма салындыларға немесе үлкен қамыс салындыларының шетiне 
шабылған сабан немесе қамыстарды үйiп тастайды, оның үстiне қамыс 
салындыларын қойғанда, ауыр салмағынан су түбiне шөгедi. Үйшiктiң 
пiшiнi дөңгелек түрiнде болады, енi 2-2,5 метр болуы тиiс. Үйшiк 
жоғарылаған сайын енiн бiртiндеп азайтады. Үйшiктiң ұшы су бетiнен 1-1,5 
метр шығып тұруы тиiс. Оның iшiне су деңгейiнен жоғары қылып сабан, 
шөп-шалам толтырып, ұя жасайды /44-сурет/. 

44 – сурет. Ондатрға арналған жасанды үйшiктер 
 

 
 

 Егер су қоймасында қалқыма салындылар болмаса, үйшiктi шымнан 
жасауға болады. Ол үшiн үйшiктiң төменгi жағына қамыс пен құрақ төсеп, 
үстiне шымды пирамида тәрiздi етiп жинайды. Олардың мөлшерлерi 
алдыңғы үйшiк тәрiздi болуы қажет. 

 Әдеби деректер бойынша жасанды үйшiктерде 1 қазанға дейiн 
ондатрдың төлдерi 52% сақталса, табиғи үйшiктерде 38% ғана тiрi қалғаны 
анықталған. Жасанды үйшiктер ұзақ сақталып, 5-6 жыл бойы 
пайдаланылады. 

 
Бұлғындар мен сусарларға арналған жаппалар 
Бұлғындар мен сусарлар көбiнесе құлап жатқан ағаштардың кеуегiне, 

iрi тастардың қуыстарына, сынған ағаштардың араларына және тағы басқа 
қуыс жерлерде iн жасайды. Осындай табиғи паналар кейбiр алқаптарда 
болса, басқа жерлерде жеткiлiксiз болады, соған орай бұл аңдар iндерiн 
жақсы қорғалмаған жерлерге жасағандықтан, жыртқыштардан және 
қолайсыз ауа райының жағдайларынан төлдерi өлiм-жiтiмге ұшырайды. 
Сондықтан мұндай алқаптарға сынған бөренелердi, қуыстары көп 
ағаштарды, ағаш қалдықтарын текшелеп жинап қоюға болады. Бiрақ алдын 
ала аңдардың iн жасау мүмкiндiктерiн тексерiп алу керек. Сонымен қатар, 
кесiлетiн орманда кеуегi бар кәрi ағаштарды аңдар iн жасау үшiн кеспей 
қалдырып кеткен жөн.  

 
Маралдар мен елiктерге арналған паналар 
Осы тұяқты аңдар мекендейтiн аңшылық шаруашылықтарында, қыста 

шоғырланатын жерлерге арнаулы паналайтын орындар жасау ұсынылады. 

 45 – сурет. Қысқы кезеңде маралдар мен елiктерге арналған паналар 
мен көректендіру алаңшалары:  

а – қоректендіру алаңы; 1 – пішен сарай; 2 –азыққа арналған сарай; 3 – 
төл сарай; 4 – қорек астауы 5 - шарбақ; 6 – діңгектер;  

б - көректендіру панасы; 1 – шөп маясы; 2 – сырғауылдан жасалған 
шатыр;  

3 – діңгектер; 4 – шарбақ. 
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Бұл паналардың бiр жағы ашық жаппа, лапас, қоршау немесе қора 
түрiнде болуы мүмкiн. Негiзiнен олар сол аймақта басым болатын жел мен 
қарлы бораннан қорғайтындай жасалуы тиiс. Жаппа немесе қораның асты 
пiшеннiң бiр қабатымен жабылуы тиiс. Қабырғалары мен шатырын қабығы 
аршылмаған ағаштардан құрастыру қажет. Олардың iшiне қоректендiру 
науалары мен тұз астаулар қойылады /45-сурет/. 

 Тұяқтыларға арналған паналардың мөлшерi мен саны әрбiр жеке 
шаруашылық үшiн осы аңдардың санына және шоғырлану дәрежесiне қарай 
анықталады. 

Үйректердiң жұмыртқа басуына арналған паналар 
Жабайы үйректердiң жұмыртқа басуына арналған паналардың 

конструкциялары әртүрлi болып келедi. Оларды үш топқа жiктеуге болады: 
сусылдақ үйректер мен бейнарықтарға арналған кеуек-ұялар мен ұя-

жәшiктер; 
ағаш кеуектерi мен iндерде жұмыртқаламайтын әртүрлi үйректерге 

арналған күркелер мен паналар; 
 сарыала қаз бен отүйрекке арналған жасанды iндер.  
Сусылдақ үйректер жұмыртқалау үшiн ағаштарға кеуек-ұяларды 

орнату бұрыннан қолданылған. Осылай кеуек-ұялардағы жұмыртқаларды 
жергiлiктi халық жинаған.  

Кеуек-ұяларды ұзындығы 80-86 см көктерек, тал және жөке дiңдерiнiң 
кесiндiлерiнен жасайды. Оларды бiрдей екi бөлiкке жарады. Олардың 
әрқайсысының ортасын шапқымен енi 20 см болатындай ұзынынан науа 
ойып алады. Қабырғаларының қалыңдығы 3-5 см болуы тиiс. Бiр бөлiгiне 
диаметрi 10-12 см тесiк жасалады. Сосын екi бөлiктi бiрiктiрiп, арасындағы 
ашық қуыстарды бiтейдi. Астыңғы жағына тақтайдың кесiндiсiн шегелейдi. 
Кеуек-ұяның үстiңгi бөлiгiн ашылып жабылатын қақпақпен жабады. 

 
46 – сурет. Үйректердiң жұмыртқа басуына арналған паналар.  
а - жәшiк-ұя; б - кеуек-ұя 
Сусылдақ пен бейнарықтарға арналған жәшiк-ұялар қараторғайларға 

жасайтын ұяларға ұқсас. Оларды негiзiнен қабығы аршылмаған қалыңдығы 
2-2,5см-лiк шет тақтайдан жасаған жөн. Жәшiктiң биiктiгi 70 см, енi мен 
тереңдiгi 30 см, құс кiрiп шығатын тесiктiң енi 10-12 см болуы тиiс. 



219
 
 

Бұл паналардың бiр жағы ашық жаппа, лапас, қоршау немесе қора 
түрiнде болуы мүмкiн. Негiзiнен олар сол аймақта басым болатын жел мен 
қарлы бораннан қорғайтындай жасалуы тиiс. Жаппа немесе қораның асты 
пiшеннiң бiр қабатымен жабылуы тиiс. Қабырғалары мен шатырын қабығы 
аршылмаған ағаштардан құрастыру қажет. Олардың iшiне қоректендiру 
науалары мен тұз астаулар қойылады /45-сурет/. 

 Тұяқтыларға арналған паналардың мөлшерi мен саны әрбiр жеке 
шаруашылық үшiн осы аңдардың санына және шоғырлану дәрежесiне қарай 
анықталады. 

Үйректердiң жұмыртқа басуына арналған паналар 
Жабайы үйректердiң жұмыртқа басуына арналған паналардың 

конструкциялары әртүрлi болып келедi. Оларды үш топқа жiктеуге болады: 
сусылдақ үйректер мен бейнарықтарға арналған кеуек-ұялар мен ұя-

жәшiктер; 
ағаш кеуектерi мен iндерде жұмыртқаламайтын әртүрлi үйректерге 

арналған күркелер мен паналар; 
 сарыала қаз бен отүйрекке арналған жасанды iндер.  
Сусылдақ үйректер жұмыртқалау үшiн ағаштарға кеуек-ұяларды 

орнату бұрыннан қолданылған. Осылай кеуек-ұялардағы жұмыртқаларды 
жергiлiктi халық жинаған.  

Кеуек-ұяларды ұзындығы 80-86 см көктерек, тал және жөке дiңдерiнiң 
кесiндiлерiнен жасайды. Оларды бiрдей екi бөлiкке жарады. Олардың 
әрқайсысының ортасын шапқымен енi 20 см болатындай ұзынынан науа 
ойып алады. Қабырғаларының қалыңдығы 3-5 см болуы тиiс. Бiр бөлiгiне 
диаметрi 10-12 см тесiк жасалады. Сосын екi бөлiктi бiрiктiрiп, арасындағы 
ашық қуыстарды бiтейдi. Астыңғы жағына тақтайдың кесiндiсiн шегелейдi. 
Кеуек-ұяның үстiңгi бөлiгiн ашылып жабылатын қақпақпен жабады. 

 
46 – сурет. Үйректердiң жұмыртқа басуына арналған паналар.  
а - жәшiк-ұя; б - кеуек-ұя 
Сусылдақ пен бейнарықтарға арналған жәшiк-ұялар қараторғайларға 

жасайтын ұяларға ұқсас. Оларды негiзiнен қабығы аршылмаған қалыңдығы 
2-2,5см-лiк шет тақтайдан жасаған жөн. Жәшiктiң биiктiгi 70 см, енi мен 
тереңдiгi 30 см, құс кiрiп шығатын тесiктiң енi 10-12 см болуы тиiс. 

 
 

Жәшiкте ешқандай қуыс болмауы қажет. Қақпағы ашылып жабылуы керек. 
Жәшiктiң iшкi жағындағы тақтай сүргiленбейдi, астына ағаш ұнтағы 
салынады /46-сурет/. 

Кеуек-ұялар мен ұя-жәшiктердi су қоймаларынан 100-150м 
қашықтықтан асырмай ормандағы ағаштарға орнатады. Су басып қалған 
ағаштарға 3-5м биiктiкте, ал жағалаудан алыс жерлердегi ағаштарға 10м-ден 
жоғарырақ етiп орнатылады. Көлемi 1 га болатын су қоймаларына 2-3 
кеуек-ұялар орнатылса,iрi көлдерге ұяларды тығыз орнатуға болады. 

Көптеген үйректердiң түрлерi ұяларын ағаш кеуектерiне емес, 
бұталармен, құраймен тасаланған жердiң бетiне жасайды. Осы үйректердiң 
ұя жасауын жеңiлдету үшiн және балапандарын жыртқыштарға 
шығындамау үшiн әртүрлi жасанды паналар жасалуы қажет. Олардың 
iшiндегi көп тарағандары мыналар: 

Жәшiк паналар. Олар шатырдан және екi қабырғадан құралған тоннель 
пiшiндес. Пананың ортасындағы жердiң топырағы ұя үшiн ойылып, қазып 
алынады. Жәшiктiң ұзындығы 60-70 см, биiктiгi мен енi 25 см. Мұндай 
паналарды жағалауға, әсiресе көлдегi аралдардың құрайы қалың өскен 
жерлерге орнату қажет. Оларға барылдауық, қылқұйрық, жалпақтұмсық, 
сары айдар үйректер ұя салады /47-сурет (1)/. 

Шөп күркелер. Су жағасындағы ыңғайлы жерлерге мөлшерi 1х1 м 
квадраттың бұрыштарына төрт қазық қағылады. Қазық жерден 20 см шығып 
тұруы қажет. Оларға төрт сырғауыл бекiтiлiп, соңғы екi сырғауылға таяқтар 
қойылады. Жасанды пананың үстiне шабылған шөп немесе құрай төселедi, 
олардың шетi төмен қарай салбырап тұруы керек. Пананың ортасындағы 
жердiң топырағы қазылып, шұңқыр қазылады. 

Мұндай паналар шөп қалың өскен жағалауға және көлдегi аралдарға 
жасалуы қажет. Оларға әртүрлi үйректер жақсы қоныстанады /47-сурет (2)/. 

Өрме ұя /чепец/. Қалың қамыс өскен жерге бiрнеше талдың 
шыбықтарын иiп, жерге батырып қағады. Иiлген шыбықтардың алдыңғы 
жағынан артқы жағы биiктеу болуы тиiс. Шыбықтардың арасынан жiңiшке 
шыбықтарды өткiзiп өредi. Ұяның ұзындығы 40 см, енi 50 см, алдыңғы 
жағының биiктiгi 30, артқы бөлiгi 50см болуы тиiс. Өрме ұяның үстiңгi 
жағын шөппен және қамыспен бүркейдi /47-сурет(3)/. 

Қамыс күркелер. Қамыстан мөлшерi 120х30 см екi үлкен мат пен 30х30 
см бiр кiшi мат жасалынады. Ол үшiн ұзындығы 30 см-лiк екi таяқша 
қойылады. Қамыс берiк тұруы үшiн астыңғы және үстiңгi таяқшалардың 
ұштарын бiрiктiрiп байлайды. Пiшiнi тiк төртбұрыш болуы үшiн қамыстың 
ұштары кесiлiп теңестiрiледi. Қамыстың кiшi матын судың бетiне шығып 
тұрған, 10-20 см биiктiкте сындырылған қамыстарға жалпағынан төсейдi. 
Екi үлкен матты бiр-бiрiне ұзын жағынан сымтемiрмен бiрiктiрiп, екi 
сырғымалы шатыр тәрiздi етiп, кiшi маттың үстiне қояды. Сосын олардың 
шетiн кiшi маттың қапталына сымтемiрмен бiрiктiредi. Кiшi маттың үстiне 
ұя үшiн жұмсақ материал төселедi. 
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Мұндай күркелердi (қамыс күрке, сырғауыл күрке) өсiмдiктер қалың 
өскен, бiрақ ұя жасауға жарамсыз су жағалауларына жасауға болады /47-
сурет(4, 5)/. 

Қамыс шатырлар. Қамыс қалың өскен қалқыма салындыларда кiшкене 
алаңша тазаланып, құрғақ шөптер мен жұмсақ материалдар төселедi. 
Алаңшаның диаметрi 50 см-дей, су деңгейiнен биiктiгi 10-15 см болуы тиiс. 
Оған кiшiгiрiм шұңқыр қазылып, қамыстан шатыр буылып жасалады. Ол 
үшiн алаңшаның маңында өсiп тұрған 5-6 қамыс сабақтары ортасынан 
сындырылып, жiппен немесе сымтемiрмен байланады. Осылай бiрнеше 
буылған қамыстар бiрiктiрiлiп, үстiңгi жағы кесiлген қамыстармен 
жабылады. Құстар кiрiп шығуы үшiн екi ашық тесiк қалдырылады /47-
сурет(6)/. 

Қамыстан жасалған конус тәрiздi күрке. Мұндай күрке жасау үшiн 
күзде дайындалған құрғақ қамыстардан мөлшерi 120х80 см, қалыңдығы 
шамамен 2 см-лiк мат дайындалады. Ол үшiн қажеттi қалыңдықта қамыс 
төселiп, маттың ортасынан және оның екi жағынан 20-25 см қашықтықта екi 
жерiнен сымтемiрмен тiгiледi. Сосын маттың шеттерi бiрдей етiп кесiледi. 

Ұя жасалатын жердi тазалап, алаңша жасалынады. Қамыс матын 
цилиндр түрiнде орайды да, маттың жоғарғы жағын бiрiктiре отырып, 
астыңғы жағын жайғанда, цилиндрден төменгi жағында үшбұрыш тесiгi бар 
конусқа айналады. Дайындалған алаңшаға конус күркенi орнатады. Күрке 
мықты тұруы үшiн маңындағы өсiп тұрған қамыстарды иiп, конустың 
ұшына байлайды. 

Мұндай күркелерге әртүрлi сүңгуiр, барылдауық, жалпақтұмсық 
үйректер қоныстанады. Бiр кемшiлiгi - осындай күркенi жасауға көп еңбек 
шығыны кетедi /47-сурет(7)/. 

Шiл мен қырғауылға арналған паналар 
Қыста, әсiресе қарлы боран мен қатты аязда шiлдер мен қырғауылдар 

жасанды паналарды көп қажет етедi. Мұндай паналарды осы құстар 
шоғырланатын жерлерге жазда орнату қажет. Оларды орман шетiне, 
бұталардың арасына орнатқан жөн. Кейбiр жасанды паналарға сипаттама 
келтiрейiк. 

Бiр сырғымалы бастырма. Ұзындығы 1 м, жоғарғы ұшы айырылған екi 
қазықты жерге қағады. Екi қазықтың айырылған ұштарына 
сырғауылорнатып, тағы бiрнеше таяқтарды осы сырғауылға байлап, бiр 
ұшын жерге сүйеп қояды. Оларға көлденеңiнен таяқшалар байлап, оның 
үстiне бұтақтарды, сабан немесе пiшендi төсейдi. Бiр жағына екi қазық 
сүйеп тұрған, мөлшерi шамамен 2х2 м болатын қалқан пайда болады. 
Бастырманың ашық жағы оңтүстiкке немесе оңтүстiк-шығысқа бағытталуы 
тиiс. 

Кейде осындай бастырманы екi қазыққа емес, төрт қазыққа орнатады. 
Олардың алдыңғы екеуiнiң биiктiгi100-120 см, артқы екеуiнiң биiктiгi 40-50 
см болады. Квдрат пiшiндi ағаш рамасымен қазықтарды бiрiктiрiп, оған 
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Мұндай күркелердi (қамыс күрке, сырғауыл күрке) өсiмдiктер қалың 
өскен, бiрақ ұя жасауға жарамсыз су жағалауларына жасауға болады /47-
сурет(4, 5)/. 

Қамыс шатырлар. Қамыс қалың өскен қалқыма салындыларда кiшкене 
алаңша тазаланып, құрғақ шөптер мен жұмсақ материалдар төселедi. 
Алаңшаның диаметрi 50 см-дей, су деңгейiнен биiктiгi 10-15 см болуы тиiс. 
Оған кiшiгiрiм шұңқыр қазылып, қамыстан шатыр буылып жасалады. Ол 
үшiн алаңшаның маңында өсiп тұрған 5-6 қамыс сабақтары ортасынан 
сындырылып, жiппен немесе сымтемiрмен байланады. Осылай бiрнеше 
буылған қамыстар бiрiктiрiлiп, үстiңгi жағы кесiлген қамыстармен 
жабылады. Құстар кiрiп шығуы үшiн екi ашық тесiк қалдырылады /47-
сурет(6)/. 

Қамыстан жасалған конус тәрiздi күрке. Мұндай күрке жасау үшiн 
күзде дайындалған құрғақ қамыстардан мөлшерi 120х80 см, қалыңдығы 
шамамен 2 см-лiк мат дайындалады. Ол үшiн қажеттi қалыңдықта қамыс 
төселiп, маттың ортасынан және оның екi жағынан 20-25 см қашықтықта екi 
жерiнен сымтемiрмен тiгiледi. Сосын маттың шеттерi бiрдей етiп кесiледi. 

Ұя жасалатын жердi тазалап, алаңша жасалынады. Қамыс матын 
цилиндр түрiнде орайды да, маттың жоғарғы жағын бiрiктiре отырып, 
астыңғы жағын жайғанда, цилиндрден төменгi жағында үшбұрыш тесiгi бар 
конусқа айналады. Дайындалған алаңшаға конус күркенi орнатады. Күрке 
мықты тұруы үшiн маңындағы өсiп тұрған қамыстарды иiп, конустың 
ұшына байлайды. 

Мұндай күркелерге әртүрлi сүңгуiр, барылдауық, жалпақтұмсық 
үйректер қоныстанады. Бiр кемшiлiгi - осындай күркенi жасауға көп еңбек 
шығыны кетедi /47-сурет(7)/. 

Шiл мен қырғауылға арналған паналар 
Қыста, әсiресе қарлы боран мен қатты аязда шiлдер мен қырғауылдар 

жасанды паналарды көп қажет етедi. Мұндай паналарды осы құстар 
шоғырланатын жерлерге жазда орнату қажет. Оларды орман шетiне, 
бұталардың арасына орнатқан жөн. Кейбiр жасанды паналарға сипаттама 
келтiрейiк. 

Бiр сырғымалы бастырма. Ұзындығы 1 м, жоғарғы ұшы айырылған екi 
қазықты жерге қағады. Екi қазықтың айырылған ұштарына 
сырғауылорнатып, тағы бiрнеше таяқтарды осы сырғауылға байлап, бiр 
ұшын жерге сүйеп қояды. Оларға көлденеңiнен таяқшалар байлап, оның 
үстiне бұтақтарды, сабан немесе пiшендi төсейдi. Бiр жағына екi қазық 
сүйеп тұрған, мөлшерi шамамен 2х2 м болатын қалқан пайда болады. 
Бастырманың ашық жағы оңтүстiкке немесе оңтүстiк-шығысқа бағытталуы 
тиiс. 

Кейде осындай бастырманы екi қазыққа емес, төрт қазыққа орнатады. 
Олардың алдыңғы екеуiнiң биiктiгi100-120 см, артқы екеуiнiң биiктiгi 40-50 
см болады. Квдрат пiшiндi ағаш рамасымен қазықтарды бiрiктiрiп, оған 

 
 

таяқтарды көлденең орнатып, үстiне шөп, пiшен төсейдi. Оны жел ұшырып 
кетпеу үшiн үстiне тас немесе сырғауылдар тастайды /48-сурет (1)/. 

Екi сырғымалы бастырма. Мұндай бастырма жасау үшiн алдын ала 
қамыстан немесе шыбықтардан бау жасайды. Таңдап алынған учаскеге 
биiктiгi шамамен 1 м-лiк екi-үш қазық қағылып, жоғарғы ұштары 
сымтемiрмен немесе ұзындығы 2-3 м-лiк сырғауылмен бiрiктiрiледi. Сосын 
қазықтардан 1 м қашықтықта екi жағына 1 қатарға қамыс немесе шыбық 
баулары қойылады. Оның үстiне қалған баулар қазыққа қарай сүйеп 
қойылады. Осылай екi сырғымалы бастырма пайда болады. Сүйеп қойылған 
баулардың төменгi жағына бiрнеше баулар нығыз тұруы үшiн тасталады. 

Мұндай бастырманы басқаша да жасауға болады. Екi метрлiк 6-8 жұп 
таяқтарды екi қатарға қойып, олардың ұштарын бiр-бiрiне бiрiктiрiп 
байлайды. Олардың жоғарғы жағына сырғауылды көлденең 
қойып,таяқтармен байлайды. Екi қапталындағы таяқтардың үстiне көлденең 
бiрнеше қатар таяқтарды байлап, үстiне қамыс, сабан немесе пiшен 
төселедi. Төселген шатырдың шетi жерге 20-25 см жетпей тұруы керек, 
себебi бастырманың кез келген жерiнен құстар сыртқа шыға алуы тиiс /48-
сурет (2)/. 

47 – сурет. Үйректердiң жұмыртқа басуына арналған паналар. 
1 - Жәшiк пана; 2 - Шөп күрке; 3 - Өрме ұя /чепец/; 4 - Сырғауыл 

күркенің каркасы; 5 - Қамыс күрке; 6 - Қамыс шатыр; 7 - Қамыстан 
жасалған конус тәрiздi күрке. 



222
 
 

Конус шатырлар. Бiрнеше сырғауылды шеңберлеп қойып, ұштарын 
ортасына қарай еңкейтiп, ұштарын байлайды. Конус каркастың үстiне 
пiшен, сабан немесе қамыс төселедi, төменгi жағы жерге 20-25 см жетпей 
тұруы керек /48-сурет (3)/. 

48 – сурет. Шiл мен қырғауылға арналған паналар. 
а - Бiр сырғымалы бастырма; б - Екi сырғымалы бастырма;  
в - Конус шатыр 
 
Ондатрға, жұпартышқанға, қаракүзен мен құндызға арналған құтқару 

салдары мен кеуек ағаштарды жасау 
Су тасқындары көп жағдайда жауарлардың iндерi мен үйшiктерiн 

бұзып, олардың уақытша пана iздеуiне немесе қоныс аударуына себеп 
болады. Әртүрлi құтқару салдары мен кеуек ағаштар көптеген ондатрларды, 
жұпартышқандарды, қаракүзендер мен құндыздарды су тасқынынан 
құтқарып, көктемде көбеюiне мүмкүндiк бередi. Осындай құтқару салдары 
мен кеуек ағаштарды төрт топқа жiктеуге болады. 

Ағаш шыбықтарынан жасалған сал. Оны күзде бұтақтар мен 
шыбықтардан жасайды. Жерге 1метрдей болатындай етiп екi сырғауыл 
қойылады. Сырғауылдың ұзындығы ондатр, жұпартышқан мен қаракүзен 
үшiн 1,0-1,5 м, құндыз үшiн 1,5-2,0 м болуы тиiс. Сырғауылдың үстiне 
көлденеңiнен бөрiкбасы бiр жағына бағытталған бiр қабат ағаш шыбықтары 
/шыбық қабатының қалыңдығы 40-60 см/ төселедi. Оған көлденең бiр-
бiрiнен 50 см қашықтықта екi жiңiшке бөрене қойылады. Сосын оның үстiне 
15-20 см қалыңдықта екiншi қабат ағаш шыбықтары төселiп, жоғарғы 
жағына көлденең екi сырғауыл бiр-бiрiне параллель қойылады. Төменгi 
және жоғарғы сырғауылдардың ұштары бiр-бiрiмен байланады. Салдың 
ортасына қойылған бөренелердiң арасында ашық орын қалады, мұнда аңдар 
iн жасайды. 

Ондатр, қаракүзен және жұпартышқан үшiн салдың ұзындығы 2-3 метр, 
енi 1-1,5 метр, қалыңдығы 80-100 см, ал құндыз үшiн 3-4метр, 1,5-2 метр 
және 120-140 см болуы қажет. 

Мұндай салды су тасқынына дейiн аңдардың iндерiнiң жанындағы 
бұталардың арасына, ағаштардың дiңiне бекiтiлуi тиiс. Салға сымтемiрдi 
байлап, бос ұшын ағаш дiңiне орайды немесе жерге қазылған қазыққа 
байлап тастайды /49-сурет(а)/. 

Бөренелерден жасалған сал. Бiрнеше құрғақ бөренелердi сымтемiрмен 
бiрiктiрiп байлайды. Ондатр, жұпартышқан және қаракүзен үшiн салдың 
мөлшерi 80-150 см, құндыз үшiн шамамен1-2м болуы қажет. Салдың үстiне 
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Конус шатырлар. Бiрнеше сырғауылды шеңберлеп қойып, ұштарын 
ортасына қарай еңкейтiп, ұштарын байлайды. Конус каркастың үстiне 
пiшен, сабан немесе қамыс төселедi, төменгi жағы жерге 20-25 см жетпей 
тұруы керек /48-сурет (3)/. 

48 – сурет. Шiл мен қырғауылға арналған паналар. 
а - Бiр сырғымалы бастырма; б - Екi сырғымалы бастырма;  
в - Конус шатыр 
 
Ондатрға, жұпартышқанға, қаракүзен мен құндызға арналған құтқару 

салдары мен кеуек ағаштарды жасау 
Су тасқындары көп жағдайда жауарлардың iндерi мен үйшiктерiн 

бұзып, олардың уақытша пана iздеуiне немесе қоныс аударуына себеп 
болады. Әртүрлi құтқару салдары мен кеуек ағаштар көптеген ондатрларды, 
жұпартышқандарды, қаракүзендер мен құндыздарды су тасқынынан 
құтқарып, көктемде көбеюiне мүмкүндiк бередi. Осындай құтқару салдары 
мен кеуек ағаштарды төрт топқа жiктеуге болады. 

Ағаш шыбықтарынан жасалған сал. Оны күзде бұтақтар мен 
шыбықтардан жасайды. Жерге 1метрдей болатындай етiп екi сырғауыл 
қойылады. Сырғауылдың ұзындығы ондатр, жұпартышқан мен қаракүзен 
үшiн 1,0-1,5 м, құндыз үшiн 1,5-2,0 м болуы тиiс. Сырғауылдың үстiне 
көлденеңiнен бөрiкбасы бiр жағына бағытталған бiр қабат ағаш шыбықтары 
/шыбық қабатының қалыңдығы 40-60 см/ төселедi. Оған көлденең бiр-
бiрiнен 50 см қашықтықта екi жiңiшке бөрене қойылады. Сосын оның үстiне 
15-20 см қалыңдықта екiншi қабат ағаш шыбықтары төселiп, жоғарғы 
жағына көлденең екi сырғауыл бiр-бiрiне параллель қойылады. Төменгi 
және жоғарғы сырғауылдардың ұштары бiр-бiрiмен байланады. Салдың 
ортасына қойылған бөренелердiң арасында ашық орын қалады, мұнда аңдар 
iн жасайды. 

Ондатр, қаракүзен және жұпартышқан үшiн салдың ұзындығы 2-3 метр, 
енi 1-1,5 метр, қалыңдығы 80-100 см, ал құндыз үшiн 3-4метр, 1,5-2 метр 
және 120-140 см болуы қажет. 

Мұндай салды су тасқынына дейiн аңдардың iндерiнiң жанындағы 
бұталардың арасына, ағаштардың дiңiне бекiтiлуi тиiс. Салға сымтемiрдi 
байлап, бос ұшын ағаш дiңiне орайды немесе жерге қазылған қазыққа 
байлап тастайды /49-сурет(а)/. 

Бөренелерден жасалған сал. Бiрнеше құрғақ бөренелердi сымтемiрмен 
бiрiктiрiп байлайды. Ондатр, жұпартышқан және қаракүзен үшiн салдың 
мөлшерi 80-150 см, құндыз үшiн шамамен1-2м болуы қажет. Салдың үстiне 

 
 

қамыс, шыбық пен сабан баулары қойылады. Салды троспен ағаштарға 
байлайды. Ондатрлар мұндай салдың үстiне уақытша азықтық үйшiктер 
жасайды /49-сурет (б)/. 

Қалқыма кеуек ағаштар. Жұпартышқандарды құтқару үшiн 
жасалынады. Iрi қуысы бар ағашты салға немесе үшбұрыш түрiнде 
бiрiктiрiлген бөренелерге бекiтедi. Ағаш қуысына кiре берiсi су астында, ал 
ұясы су бетiнде болатындай етiп ағашты орналастырады. Оны ағаш түбiрiне 

байлап тастайды /49-сурет (в)/. 
49 – сурет. Ондатрға, жұпартышқанға, қаракүзен мен құндызға 
арналған құтқару салдары мен кеуек ағаштар. 
а - Ағаш шыбықтарынан жасалған сал; б - Бөренелерден жасалған сал; 

в - Қалқыма кеуек ағаштар 
 

Бақылау сұрақтары: 
Аңшылық алқаптарының қорғаныш және ұя-iн жасау жағдайларын 

қалай жақсартуға болады? 
Ондатрға арналған әртүрлi жасанды паналардың қандай ерекшелiктерi 

бар? 
Бұлғын мен сусарға арналған паналардың қандай ерекшелiктерi бар? 
Суда жүзетiн құстардың ұя жасау жағдайын қалай жақсартуға болады? 
Үйректердiң ұя жасауына арналған әртүрлi паналардың 
түрлерiн атаңыз. Олардың құрылысы қандай? 
Қырғауыл тұқымдастарына арналған қандай паналардың түрiн бiлесiз? 
 
4.17 Аңшылық шаруашылығында өсiрiлетiн дақылдардың түрлерi 

мен олардың қоректiк маңызы. 
Жүгерi /кукуруза/ - жоғары өнiмдi және әртүрлi мақсатта 

пайдаланылатын дақыл. Дәнiнде 65-70% көмiртегi, 9-12% белок, 4-8% май, 
минералды тұздар мен витаминдер бар. Оның дәнi барлық өсiмдiк қоректi 
аңдар мен құстар үшiн тамаша азық болып есептеледi. 1 кг құрғақ дәнде 
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1,34 қоректiк бiрлiк болады, құрамында 78 грамм қорытылатын протеин 
бар. Құрама жем /комбикорм/ өнеркәсiбiнде дәнi кең пайдаланылады. 
Жүгерiнiң сүрлемi жақсы қорытылады, өсiмдiк кез келген пiсу фазасында 
сүрлемденедi. Сүттi-балауызды фазада дайындалған 100 кг сүрлем 
жұғымдылығы бойынша 21 қоректiк бiрлiкке тең, мұнда 1800 граммға дейiн 
қорытылатын протеин болады. Гүлдегенге дейiн жасыл қорек ретiнде 
қолданылады. Ол протеиннiң көп болуымен ерекшеленедi. 100 кг жүгерi 
пiшенiнде 37 қоректiк бiрлiк болады. 

Атбұршақ /чина/ - тұқымдары бұршаққа қарағанда белокқа бай, бiрақ 
қорытылуы мен дәмдiк сапасы бойынша нашарлау. 1 кг тұқымда 280-300 
грамм протейн, 20,4 грамм лизин, 1,6 грамм метионин, 2,5 грамм 
триптофан, 3,4 грамм аргинин болады. Азықтық мақсатта тұқымдары, 
жасыл массасы мен пiшенi пайдаланылады. Қуаңшылыққа және тұзды 
топыраққа төзiмдiлiгiмен, ауруларға аз шалдығуымен, өнiмдiлiгiмен 
ерекшеленедi. 

Жасымық /чечевица/ - тұқымдары белокқа бай /30 %/ және оның 
қорытылуы бойынша бұршақтан жоғары. Малға қорек ретiнде тұқымдары 
мен сабаны қолданылады. Сабанында 14 %-ға дейiн белок бар және 
жұғымдылығы бойынша жақсы шалғын пiшенi тәрiздi болып келедi. 
Бұршаққа қарағанда жылуды көбiрек қажет етедi. Ылғалды онша 
керексiнбейдi, сондықтан құрғақ аудандарда өсiруге болады. Борпылдақ 
құмдауыт және саздауыт топырақтарда жақсы өседi. 

Тары /просо/ - жарма дақылы. Дәмдiк және қоректiк сапасы бойынша 
басқа жармалардың iшiнде бiрiншi орынды алады. Белоктың /12%/ және 
майдың /3,5%/ көп болуымен ерекшеленедi, жеңiл қорытылады. Дәнi мен 
қалдығы жануарлар үшiн жақсы азық болып саналады. Сабанында 0,54 
қоректiк бiрлiк бар, пiшенi сапасы жағынан орташаға жақын. Қуаңшылыққа, 
аптап ыстыққа төзiмдi дақыл. Тары ылғалды аз қажет етедi. Басқа 
дақылдарға қарағанда жоғары температураға жақсы төзедi. Құнарлы 
топырақты талап ететiн жарық сүйгiш өсiмдiк. (50 сурет) 

 

 
50 - сурет. Тары  
 
Құмай /сорго/ - көп мақсатта пайдаланылатын дақыл. Оның дәнi 

жануарлар үшiн бағалы азық болып саналады және құрама жем 
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1,34 қоректiк бiрлiк болады, құрамында 78 грамм қорытылатын протеин 
бар. Құрама жем /комбикорм/ өнеркәсiбiнде дәнi кең пайдаланылады. 
Жүгерiнiң сүрлемi жақсы қорытылады, өсiмдiк кез келген пiсу фазасында 
сүрлемденедi. Сүттi-балауызды фазада дайындалған 100 кг сүрлем 
жұғымдылығы бойынша 21 қоректiк бiрлiкке тең, мұнда 1800 граммға дейiн 
қорытылатын протеин болады. Гүлдегенге дейiн жасыл қорек ретiнде 
қолданылады. Ол протеиннiң көп болуымен ерекшеленедi. 100 кг жүгерi 
пiшенiнде 37 қоректiк бiрлiк болады. 

Атбұршақ /чина/ - тұқымдары бұршаққа қарағанда белокқа бай, бiрақ 
қорытылуы мен дәмдiк сапасы бойынша нашарлау. 1 кг тұқымда 280-300 
грамм протейн, 20,4 грамм лизин, 1,6 грамм метионин, 2,5 грамм 
триптофан, 3,4 грамм аргинин болады. Азықтық мақсатта тұқымдары, 
жасыл массасы мен пiшенi пайдаланылады. Қуаңшылыққа және тұзды 
топыраққа төзiмдiлiгiмен, ауруларға аз шалдығуымен, өнiмдiлiгiмен 
ерекшеленедi. 

Жасымық /чечевица/ - тұқымдары белокқа бай /30 %/ және оның 
қорытылуы бойынша бұршақтан жоғары. Малға қорек ретiнде тұқымдары 
мен сабаны қолданылады. Сабанында 14 %-ға дейiн белок бар және 
жұғымдылығы бойынша жақсы шалғын пiшенi тәрiздi болып келедi. 
Бұршаққа қарағанда жылуды көбiрек қажет етедi. Ылғалды онша 
керексiнбейдi, сондықтан құрғақ аудандарда өсiруге болады. Борпылдақ 
құмдауыт және саздауыт топырақтарда жақсы өседi. 

Тары /просо/ - жарма дақылы. Дәмдiк және қоректiк сапасы бойынша 
басқа жармалардың iшiнде бiрiншi орынды алады. Белоктың /12%/ және 
майдың /3,5%/ көп болуымен ерекшеленедi, жеңiл қорытылады. Дәнi мен 
қалдығы жануарлар үшiн жақсы азық болып саналады. Сабанында 0,54 
қоректiк бiрлiк бар, пiшенi сапасы жағынан орташаға жақын. Қуаңшылыққа, 
аптап ыстыққа төзiмдi дақыл. Тары ылғалды аз қажет етедi. Басқа 
дақылдарға қарағанда жоғары температураға жақсы төзедi. Құнарлы 
топырақты талап ететiн жарық сүйгiш өсiмдiк. (50 сурет) 

 

 
50 - сурет. Тары  
 
Құмай /сорго/ - көп мақсатта пайдаланылатын дақыл. Оның дәнi 

жануарлар үшiн бағалы азық болып саналады және құрама жем 
 
 

өнеркәсiбiнде шикiзат ретiнде қолданылады. 100 кг дәнiнде 119 қоректiк 
бiрлiк, жасыл массасында 23,5 , сүрлемiнде 22,0 , пiшенiнде 49,2 қоректiк 
бiрлiк бар. Құмай дәнiнде 15%-ға дейiн лизинге бай протеин болады. Құмай 
-жарық сүйгiш өсiмдiк, тұқымы 10-12 0С жылы температурада өсе бастайды. 
Дақылдардың iшiнде қуаңшылыққа төзiмдiлердiң бiрi. Тұзды топырақта да 
өсе бередi, борпылдақ жылы топырақта жақсы өседi /19-сурет жарық сүйгiш 
өсiмдiк, тұқымы 10-12 0С жылы температурада өсе бастайды. Дақылдардың 
iшiнде қуаңшылыққа төзiмдiлердiң бiрi. Тұзды топырақта да өсе бередi, 
борпылдақ жылы топырақта жақсы өседi /51-сурет/ 

 

 
51 - сурет. Құмай  
 
Бұршақ /горох/-сүрлем және жасыл азық үшiн өсiрiледi. Бұршақ ұнын 

тұйяқты жануарлар құрама жем ретiнде пайдаланылады. 1кг бұршақ дәнiнде 
1.17 қоректiк бiрлiкпен 180-240 грамм қорытылған протеин,12,5 грамм 
лизин,1,7 грамм метионин, 0,2 грамм цистин және 1,5 грамм триптофан бар. 
1кг жасыл массада 0.13 қоректiк бiрлiк пен 25 грамм белок болса, 1кг 
сабанда 0.23 қоректiк бiрлiк пен 31 грамм белок болады.   

Бұршақ - бiршама жылдам пiсетiн дақыл. Жылуды қажет етуi төмендеу. 
Тұқымдары 1-2 градуста өсе бередi. Құнарлы топырақты қалайды /52-
сурет/. 

 

 
52 - сурет. Бұршақ 
 
Қарамық /гречиха/ - маңызды жарма дақыл. Дәмiнiң дәм сапсы жоғары, 

жұғымды, жақсы қорытылады. Ақуызында көптеген таптырмас 
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аминқышқылдары, мысалы лизин және т.с.с. бар. Өңдеу кезiндегi 
қалдықтары, сабағы жануарларға азық ретiнде қолданылады. 1кг сабанда 23 
грамм протеин және 0,3 қоректiк бiрлiк болады. Онымен жануарларды көп 
мөлшерде қоректендiрсе, терiсi қызарып, қышиды, ал қойлардың жүнi түсе 
бастайды. 

Қарамық - ылғал сүйгiш өсiмдiк, тарыға қарағанда суды 2-3 есе артық 
шығындайды. Қуаңшылық жылы өнiмдiлiгi төмендеп кетедi. 20 градуста 
жақсы өседi /53 – сурет/ 

 

 
53 - сурет. Қарамық 
 
Қоректiк қызылша /кормовая свекла/ - шырынды, жеңiл қорытылатын, 

дәмдiк сапасы жоғары дақыл. Жануарларға қажеттi көмiртегiге, азотсыз 
экстрабелсендi заттарға, минералды тұздар мен витаминдерге бай. Барлық 
жануарлар бұл дақылды сүйсiнiп жейдi. Жануарлардың органимi оны жеңiл 
сiңiрiп, қатты азықтың қорытылуына жағдай жасайды. Бұл дақыл сүт 
бездерiнiң сүттi бөлуiн жақсартатын дақыл. 1 кг қоректiк қызылшада 0,12 
қоректiк бiрлiк, 9 грамм қорытылатын протеин, 0,40 грамм кальций және 
0,49 грамм фосфор болады. Қоректiк қызылша қант қызылшасына 
қарағанда 25-30 күн вегетациялық кезеңi аз болады. Ылғалды жақсы көредi. 
Құнарлы, жақсы күтiм жасалған топырақтарды қалайды /54-сурет/. 

 

 
54 - сурет. Қоректiк қызылша 
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аминқышқылдары, мысалы лизин және т.с.с. бар. Өңдеу кезiндегi 
қалдықтары, сабағы жануарларға азық ретiнде қолданылады. 1кг сабанда 23 
грамм протеин және 0,3 қоректiк бiрлiк болады. Онымен жануарларды көп 
мөлшерде қоректендiрсе, терiсi қызарып, қышиды, ал қойлардың жүнi түсе 
бастайды. 

Қарамық - ылғал сүйгiш өсiмдiк, тарыға қарағанда суды 2-3 есе артық 
шығындайды. Қуаңшылық жылы өнiмдiлiгi төмендеп кетедi. 20 градуста 
жақсы өседi /53 – сурет/ 

 

 
53 - сурет. Қарамық 
 
Қоректiк қызылша /кормовая свекла/ - шырынды, жеңiл қорытылатын, 

дәмдiк сапасы жоғары дақыл. Жануарларға қажеттi көмiртегiге, азотсыз 
экстрабелсендi заттарға, минералды тұздар мен витаминдерге бай. Барлық 
жануарлар бұл дақылды сүйсiнiп жейдi. Жануарлардың органимi оны жеңiл 
сiңiрiп, қатты азықтың қорытылуына жағдай жасайды. Бұл дақыл сүт 
бездерiнiң сүттi бөлуiн жақсартатын дақыл. 1 кг қоректiк қызылшада 0,12 
қоректiк бiрлiк, 9 грамм қорытылатын протеин, 0,40 грамм кальций және 
0,49 грамм фосфор болады. Қоректiк қызылша қант қызылшасына 
қарағанда 25-30 күн вегетациялық кезеңi аз болады. Ылғалды жақсы көредi. 
Құнарлы, жақсы күтiм жасалған топырақтарды қалайды /54-сурет/. 

 

 
54 - сурет. Қоректiк қызылша 

 
 

Бөрiбұршақ /люпин/ - соңғы уақытқа дейiн жасыл тыңайтқыш ретiнде 
өсiрiлген. Азот пен әлсiз еритiн фосфорларды қолдану арқылы топырақты 
құнартады. Қазiргi кезде алкалоидсыз формалар шығарылған, оларды 
тұяқты жануарларға азық ретiнде пайдалануға болады /55 - сурет/. 

 

 
55 - сурет. Бөрiбұршақ 
 
Қоректiк сәбiз /кормовая морковь/ - басқа тамыржемiстiлердiң iшiнде 

каротинге /1 кг-да 80 мг-ға дейiн/ және витаминдердiң В тобына бай дақыл 
болып есептеледi. 100 кг тамырда 13,7 қоректiк бiрлiк, 0,4 кг қорытылатын 
протеин бар. Жас төлдер үшiн каротинге бай таптырмас дақыл болып 
табылады.  

56-сурет. Қоректiк сәбiз 
1 – тамыржеміс, 2 – 2-інші жылғы өсімдік 
 
Суыққа төзiмдi өсiмдiк. Басқа тамыржемiстiлермен салыстырғанда 

қуаңшылыққа төзiмдi. Жақсы дамыған тамыр жүйесiне байланысты жоғары 
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температураны жеңiл көтередi. Сәбiз - жарық сүйгiш өсiмдiк. Борпылдақ, 
саздауыт топырақтарда жақсы өседi /56 - сурет/. 

Брюква, турнепс - өнiмдiлiгi жоғары, суыққа төзiмдi дақылдар. Басқа 
тамыржемiстiлерге қарағанда топырақ талғамайды. Брюкваның 
тамыржемiсiнде 9-14%, турнепсте 6-9 % құрғақ заттар болады, ал 
брюкваның жапырақтарындағы құрғақ заттар тамыржемiсiне қарағанда 2-3 
%, турнепсте 3-5 % көбiрек. 100 кг турнепс пен брюкваның 
тамыржемiстерiнде 1-1,2 кг, ал 100 кг жапырақтарында 1,5-1,6 кг 
қорытылатын протеин бар. Бұл тамыржемiстердiң минералды құрамы 
жануарлардың өнiмдiлiгiне қолайлы жағдай тұғызады, бiрақ оларда қыша 
майы болғандықтан нормадан тыс көп қоректендiрсе, жануарлар етiнiң 
сапасы нашарлайды. Бұл дақылдар жылуды онша қаламайды, сондықтан 
оңтүстiк аудандарда ыстыққа және ылғал жетiспеушiлiгiне шыдамайды. 
Басқа тамыржемiстiлермен салыстырғанда ылғал сүйгiш. Турнепс, брюква 
тамыржемiстерiн жапырағымен бiрге сүрлемдейдi. Турнепс брюкваға 
қарағанда нашар сақталатындықтан, бiрiншi кезекте қоректендiрiледi. 

 

 
57 - сурет. Қоректiк брюква  
 

 
58 - сурет. Қоректiк турнепс  
 
Қоректiк қырықабат /кормовая капуста/ - жасыл азық пен сүрлем үшiн 

өсiрiлетiн өсiмдiк. Ересек өсiмдiк төмен температураға /-6 -8 градус/ 



229
 
 

температураны жеңiл көтередi. Сәбiз - жарық сүйгiш өсiмдiк. Борпылдақ, 
саздауыт топырақтарда жақсы өседi /56 - сурет/. 

Брюква, турнепс - өнiмдiлiгi жоғары, суыққа төзiмдi дақылдар. Басқа 
тамыржемiстiлерге қарағанда топырақ талғамайды. Брюкваның 
тамыржемiсiнде 9-14%, турнепсте 6-9 % құрғақ заттар болады, ал 
брюкваның жапырақтарындағы құрғақ заттар тамыржемiсiне қарағанда 2-3 
%, турнепсте 3-5 % көбiрек. 100 кг турнепс пен брюкваның 
тамыржемiстерiнде 1-1,2 кг, ал 100 кг жапырақтарында 1,5-1,6 кг 
қорытылатын протеин бар. Бұл тамыржемiстердiң минералды құрамы 
жануарлардың өнiмдiлiгiне қолайлы жағдай тұғызады, бiрақ оларда қыша 
майы болғандықтан нормадан тыс көп қоректендiрсе, жануарлар етiнiң 
сапасы нашарлайды. Бұл дақылдар жылуды онша қаламайды, сондықтан 
оңтүстiк аудандарда ыстыққа және ылғал жетiспеушiлiгiне шыдамайды. 
Басқа тамыржемiстiлермен салыстырғанда ылғал сүйгiш. Турнепс, брюква 
тамыржемiстерiн жапырағымен бiрге сүрлемдейдi. Турнепс брюкваға 
қарағанда нашар сақталатындықтан, бiрiншi кезекте қоректендiрiледi. 

 

 
57 - сурет. Қоректiк брюква  
 

 
58 - сурет. Қоректiк турнепс  
 
Қоректiк қырықабат /кормовая капуста/ - жасыл азық пен сүрлем үшiн 

өсiрiлетiн өсiмдiк. Ересек өсiмдiк төмен температураға /-6 -8 градус/ 
 
 

шыдайды. Жоғары өнiмдiлiгiмен ерекшеленедi. 1 кг жасыл массада 0,16 
қоректiк бiрлiк пен С, В топтарының витаминдерi, каротин, минералды 
тұздар бар. Оны қараша айына дейiн жинауға болады. Қатып қалған 
капустаны ерiгеннен кейiн де жануарлар сүйсiнiп жейдi. Жасыл масса мен 
сүрлемдi iрi тұяқтыларға бергенде тәулiгiне 20-25 кг-нан аспау керек. 

 

 
59 - сурет. Қоректік қырықабат  
  
Картоп /картофель/ - маңызды ауыл шаруашылық дақылы. Түйнегiнде 

шамамен 25 % құрғақ заттар, оның iшiнде 14-22 % крахмал, 1,4-3 % белок, 1 
%-ға дейiн клетчатка, 0,2-0,3 % май, С және В, К тобының витаминдерi бар. 
Жануарлар үшiн жақсы азық. Органикалық заттар үшiн жұғымдылығы 
бойынша өсiмдiк тектi азықтар үшiн бiрiншi орында тұр. Азық ретiнде 
түйнегi мен сүрленген пәлегi қолданылады. 

 100 кг азықтың қоректiк бағалылығы мынандай: шикi түйнектерде 
29,5, жасыл пәлегiнен дайындалған сүрлемде 8,5 қоректiк бiрлiк болады. 
Жасыл түстi және өсiп кеткен түйнекте соланин деген улы зат пайда 
болады, сондықтан қайнатып залалсыздандырғаннан кейiн ғана азық ретiнде 
қолдануға болады. 

 

 
60 - сурет. Картоптың жалпы көрінісі 
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Картоп - қоңыржай климатты қалайтын дақыл. Топырақтың ылғалды 
болуын керек ететiн, жарық сүйгiш өсiмдiк /60 - сурет/. 

Жералмұрт /топинамбур/ - жануарлар үшiн жасыл массасы мен 
түйнектерi қорек болып табылады. Сабағы мен жапырағында витаминдер 
көп, құрғақ заттар 25-30 %-ды құрайды. Жасыл массасын жануарларға 
бiрден беру керек, оның 100 кг-ында орташа есеппен 20-25 қоректiк бiрлiк 
бар. Оны пiшен ұнына шикiзат ретiнде пайдалануға болады. 100 кг 
сүрлемде 18-25 қоректiк бiрлiк болады. 1 қоректiк бiрлiкте 80-90 грамм 
қорытылатын протеин бар. Аңдар мен құстар үшiн түйнектердiң маңызы 
зор. Оларда 25-30 %-ға дейiн құрғақ заттар бар, оның 2 %-ын протеин 
құрайды. Түйнектермен торайларды қоректендiргенде 20-30 %-ға салмағы 
өседi. Жералмұртынан қысқы мерзiмге жоғары сапалы сүрлем 
дайындалады. Қыстап шығатын көп жылдық өсiмдiк, суыққа және аязға 
төзiмдi. Тамыр жүйесi жақсы дамығандықтан, қуаңшылыққа шыдайды, 
судың мол болуын қаламайды /61 -сурет/. 

 
61- сурет. Жералмұртының жалпы көрінісі 
 
Күнбағыс /подсолнечник/ - май алынатын маңызды дақыл. 

Тұқымдарын сығу кезiнде алынатын күнжра жануарлар үшiн бағалы азық. 
Оның 100 кг-ы 100-109 қоректiк бiрлiкке тең. Биiк болып өсетiн сорттары 
сүрлем ретiнде өңделедi. Қуаңшылыққа төзiмдi, бiрақ суды мол қажет 
ететiн жарық сүйгiш өсiмдiк /62 - сурет/. 

 
62- сурет. Күнбағыс 
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Картоп - қоңыржай климатты қалайтын дақыл. Топырақтың ылғалды 
болуын керек ететiн, жарық сүйгiш өсiмдiк /60 - сурет/. 

Жералмұрт /топинамбур/ - жануарлар үшiн жасыл массасы мен 
түйнектерi қорек болып табылады. Сабағы мен жапырағында витаминдер 
көп, құрғақ заттар 25-30 %-ды құрайды. Жасыл массасын жануарларға 
бiрден беру керек, оның 100 кг-ында орташа есеппен 20-25 қоректiк бiрлiк 
бар. Оны пiшен ұнына шикiзат ретiнде пайдалануға болады. 100 кг 
сүрлемде 18-25 қоректiк бiрлiк болады. 1 қоректiк бiрлiкте 80-90 грамм 
қорытылатын протеин бар. Аңдар мен құстар үшiн түйнектердiң маңызы 
зор. Оларда 25-30 %-ға дейiн құрғақ заттар бар, оның 2 %-ын протеин 
құрайды. Түйнектермен торайларды қоректендiргенде 20-30 %-ға салмағы 
өседi. Жералмұртынан қысқы мерзiмге жоғары сапалы сүрлем 
дайындалады. Қыстап шығатын көп жылдық өсiмдiк, суыққа және аязға 
төзiмдi. Тамыр жүйесi жақсы дамығандықтан, қуаңшылыққа шыдайды, 
судың мол болуын қаламайды /61 -сурет/. 

 
61- сурет. Жералмұртының жалпы көрінісі 
 
Күнбағыс /подсолнечник/ - май алынатын маңызды дақыл. 

Тұқымдарын сығу кезiнде алынатын күнжра жануарлар үшiн бағалы азық. 
Оның 100 кг-ы 100-109 қоректiк бiрлiкке тең. Биiк болып өсетiн сорттары 
сүрлем ретiнде өңделедi. Қуаңшылыққа төзiмдi, бiрақ суды мол қажет 
ететiн жарық сүйгiш өсiмдiк /62 - сурет/. 

 
62- сурет. Күнбағыс 
 

 
 

Рапс - май алынатын дақыл. Оның күнжарасы жануарлар үшiн бағалы 
азық. Қоректiк маңызы бойынша сұлыдан кем емес, 1 кг күнжара 1 қоректiк 
бiрлiкке тең, бiрақ эфир майы болғандықтан, аз мөлшерде қоректендiру 
қажет. Күздiк рапсты жасыл азық ретiнде көктемде отырғызады. Оның 100 
кг жасыл массасында 16 қоректiк бiрлiк болады /63-сурет/. 

 

 
63 - сурет. Рапс 
 
Майтамыр /окопник/- биiктiгi 1,5-2 метр, жапырақтары мол көп 

жылдық өсiмдiк. Жылдам өсуiмен ерекшеленедi. Вегетациялық кезең 
кезiнде топырақта ылғал мол болса, 3 рет шауып алуға болады. 1 га-дан 8-10 
мың қоректiк бiрлiк бередi. Жасыл массасында белок, минералды заттар, 
витаминдер көп. 1 центнер жасыл массада 15 қоректiк бiрлiк бар. 1 қоректiк 
бiрлiкте 200 граммнан астам қорытылатын протеин болады. Витаминдi шөп 
ұнтағы мен сүрлем ретiнде пайдаланылады /64-сурет/. 

 

 
64 – сурет. Майтамыр 
 
Беде /клевер/ - 1 кг беде пiшенiнде 12-13 протеин және 75 мг-ға дейiн 

каротин болады. Ерте шауып алғанда және жылдам кептiрсе 
концентрацияланған азықпен бiрдей болады, мұнда 0,8-0,9 қоректiк бiрлiк 
бар. Беде мен басқа астық тұқымдас шөптердi араластырып сүрлем 
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дайындалады. Гүлдеуге дейiн шауып, пiшен алуға болады. Жаз мезгiлiнде 
бiрнеше рет шауып алынады. Қоян, марал, елiк, қабан үшiн пайдалы азық. 
Тұқымдарымен құстар қоректенедi /65-сурет/. 

 
65 – сурет. Беде 
 
 Вейрих тараны /горец Вейриха/ - көп жылдық өсiмдiк /10-15 жыл/. 

Жасыл массасында протеин, каротин және аскорбин қышқылы көп. Таза 
күйiнде сүрлем дайындауға болады, бiрақ балдырған араластырылған 
сүрлем жоғары бағаланады. 100 кг сүрлемде 15-16 қоректiк бiрлiк бар. 1 
қоректiк бiрлiкте 150-ден көп қорытылатын протеин болады. 

 

 
66-сурет Вейрих тараны 
 
Жасымық /чечевица/ - тұқымдары белокқа бай /30%/ және оның 

қорытылуы бойынша бұршақтан жоғары. Малға қорек ретiнде тұқымдары 
мен сабаны қолданылады. Сабанында 14 %-ға дейiн белок бар және 
жұғымдылығы бойынша жақсы шалғын пiшенi тәрiздi болып келедi. 
Бұршаққа қарағанда жылуды көбiрек қажет етедi. Ылғалды онша 
керексiнбейдi, сондықтан құрғақ аудандарда өсiруге болады. Борпылдақ 
құмдауыт және саздауыт топырақтарда жақсы өседi. 
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дайындалады. Гүлдеуге дейiн шауып, пiшен алуға болады. Жаз мезгiлiнде 
бiрнеше рет шауып алынады. Қоян, марал, елiк, қабан үшiн пайдалы азық. 
Тұқымдарымен құстар қоректенедi /65-сурет/. 

 
65 – сурет. Беде 
 
 Вейрих тараны /горец Вейриха/ - көп жылдық өсiмдiк /10-15 жыл/. 

Жасыл массасында протеин, каротин және аскорбин қышқылы көп. Таза 
күйiнде сүрлем дайындауға болады, бiрақ балдырған араластырылған 
сүрлем жоғары бағаланады. 100 кг сүрлемде 15-16 қоректiк бiрлiк бар. 1 
қоректiк бiрлiкте 150-ден көп қорытылатын протеин болады. 

 

 
66-сурет Вейрих тараны 
 
Жасымық /чечевица/ - тұқымдары белокқа бай /30%/ және оның 

қорытылуы бойынша бұршақтан жоғары. Малға қорек ретiнде тұқымдары 
мен сабаны қолданылады. Сабанында 14 %-ға дейiн белок бар және 
жұғымдылығы бойынша жақсы шалғын пiшенi тәрiздi болып келедi. 
Бұршаққа қарағанда жылуды көбiрек қажет етедi. Ылғалды онша 
керексiнбейдi, сондықтан құрғақ аудандарда өсiруге болады. Борпылдақ 
құмдауыт және саздауыт топырақтарда жақсы өседi. 

 
 

 
67-сурет Жасымық 
 
Балдырған /борщевик/ - сүрлем ретiнде қолданылатын көп жылдық 

өсiмдiк. Оның жасыл массасы қоректiк заттарға көп болуымен, химиялық 
құрамының әртүрлiлiгiмен ерекшеленедi. Деректер бойынша, құрғақ 
затында 15-17 %-ға дейiн протеин, 3-5 % май, 18-20 % көмiртегi, А және С 
витаминдерi бар. Сүрлемдегенде оның жасыл массасына 30 %-ға дейiн 
қарабидай сабанын қосуға болады. 100 кг сүрлемде 9-17 қоректiк бiрлiк бар. 
1 қоректiк бiрлiгiнде 93-121 грамм қорытылатын протеин болады. 

 

 
68-сурет Балдырған 
 
Суда және су маңында өсетiн өсiмдiктердi отырғызу технологиясы 
Үйректердiң көпшiлiгi негiзiнен суда және су маңында өсетiн 

өсiмдiктермен қоректенедi. Бұл өсiмдiктер ондатр, құндыз және су камшаты 
қорегiнiң негiзiн құрайды. Жазғы мезгiлде бұландар мен қабандар осы 
өсiмдiктердi қорек етедi. Су қоймалары мен оның жағалауларында өсетiн 
өсiмдiктер үйректердiң қорегiнiң негiзiн құрайтын ұсақ су жәндiктерi үшiн 
қолайлы жағдай туғызады. 

Су қоймалары бар аңшылық алқаптарында суда және су маңында 
өсетiн өсiмдiктердiң қорын көбейту арқылы әртүрлi үйректердiң, 
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қаздардың, қасқалдақтардың, ондатрдың, құндыздардың және басқа 
жануарлардың санын жоғарылатуға болады. 

Әртүрлi аңшылық шаруашылықтары ойлап шығарған суда өсетiн 
кейбiр өсiмдiктердi отырғызу мен себу техникасын сипаттап өтейiк. 

Шылаңдар - сыртқы белгiлерi әртүрлi, шылаңдар тұқымдасына 
жататын су өсiмдiктерi. Олардың тамырсабақтарынан қарапайым немесе 
бұтақталған, жiңiшке, солқылдақ сабақтар жоғары қарай көтерiлiп өседi. 
Жапырақтарының пiшiнi әртүрлi, жiңiшке ұзыншадан дөңгелек пiшiндiге 
дейiн болып келедi. Шылаңдардың кейбiрi су iшiнде өссе, басқаларының 
жапырақтары су бетiнде қалқып жүредi. Ұсақ гүлдерi цилиндр тәрiздi 
сабақтарында шоғырланған. 

Шылаңдар, көбiнесе су астында қалың шiлiк болып өседi. Тереңдiгi 1 - 
1,5 метр су қоймаларында олардың жасыл бөлiгiнiң орташа өнiмi 400-500 
ц/га-ға дейiн жетедi. 

Үйректердiң көп түрлерi үшiн олар ең жақсы азық болып табылады. 
Олардың арасында көптеген ұсақ су жануарлары - ұлулар, сүлiктер, 
шаяндар, су жәндiктерi тiршiлiк етедi. Үйректер шылаңдармен 
қоректенгенде осы жануарларды да бiрге жеп қояды. Кейбiр шылаңдардың 
өте қатты, қиын қорытылатын тұқымдары олардың бөтегесiнде /еттi 
қарнында/ болатын ұсақ тастардың орнына қолданылады. Шылаңдар 
ондатрдың негiзгi қорегiнiң бiрi болып табылады.  

Суда жүзетiн құстар мен ондатрдың қорегiнде шылаңдар басты орын 
алатындықтан, тұқымдарын себу арқылы жасанды көбейтуге ұсынуға 
болады. Олардың тұқымдарын жаздың соңында, тұқымдардың бiр бөлiгi 
сабақтарынан бөлiнiп, суда қалқып жүргенде жиналады. Қайықтан тұқымы 
пiскен сабақтарды қолмен жинап, себетке салады. Жиналған тұқымдарды 7-
10 күн бойы себетте сақтайды. Бұл себеттiң көп бөлiгi суда батып тұруы 
тиiс, ол үшiн оны екi сырғауылға бекiтiп, су түбiне сырғауылды қағып 
орнатады. Тұқымдар iсiнiп, су түбiне шөккеннен кейiн себедi. Қатты ағысы 
жоқ, су түбiнде тұнбасы бар, 1-2,5 метр тереңдiкке тұымдарды себу қажет. 
Шылаңдар, әсiресе қамыс қалың өскен жерге жақсы жерсiнедi. Тұқымдар 
суға шөгуi үшiн оларды сазға дөңгелетiп алып, қажеттi жерлерге шашып 
лақтырады. 

Сарытұңғиықтар, сары лалагүлдер - тұңғиықтар тұқымдасына жататын 
көп жылдық су өсiмдiктерi. Су түбiндегi iрi, бұтақталған 
тамырсабағынанұзын сабақтары арқылы сопақша, қалқыма жапырақтар мен 
сары түстi, шырынды гүлдер су бетiне көтерiледi.  

Ағысы баяу және тұйық су қоймаларында сарытұңғиықтар жақсы өседi. 
Қоректiк заттарға мол тамырсабақтарын ондатрлар, саз камшаттары, 
құндыздар сүйсiнiп жейдi. Олардың тұқымдарымен үйректер қоректенедi, 
оларда 44 %-ға дейiн крахмал болады. 

Тамырсабақтардың бөлiктерiн отырғызу және тұқымдарын себу 
арқылы оларды жасанды көбейтуге болады. 
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қаздардың, қасқалдақтардың, ондатрдың, құндыздардың және басқа 
жануарлардың санын жоғарылатуға болады. 

Әртүрлi аңшылық шаруашылықтары ойлап шығарған суда өсетiн 
кейбiр өсiмдiктердi отырғызу мен себу техникасын сипаттап өтейiк. 

Шылаңдар - сыртқы белгiлерi әртүрлi, шылаңдар тұқымдасына 
жататын су өсiмдiктерi. Олардың тамырсабақтарынан қарапайым немесе 
бұтақталған, жiңiшке, солқылдақ сабақтар жоғары қарай көтерiлiп өседi. 
Жапырақтарының пiшiнi әртүрлi, жiңiшке ұзыншадан дөңгелек пiшiндiге 
дейiн болып келедi. Шылаңдардың кейбiрi су iшiнде өссе, басқаларының 
жапырақтары су бетiнде қалқып жүредi. Ұсақ гүлдерi цилиндр тәрiздi 
сабақтарында шоғырланған. 

Шылаңдар, көбiнесе су астында қалың шiлiк болып өседi. Тереңдiгi 1 - 
1,5 метр су қоймаларында олардың жасыл бөлiгiнiң орташа өнiмi 400-500 
ц/га-ға дейiн жетедi. 

Үйректердiң көп түрлерi үшiн олар ең жақсы азық болып табылады. 
Олардың арасында көптеген ұсақ су жануарлары - ұлулар, сүлiктер, 
шаяндар, су жәндiктерi тiршiлiк етедi. Үйректер шылаңдармен 
қоректенгенде осы жануарларды да бiрге жеп қояды. Кейбiр шылаңдардың 
өте қатты, қиын қорытылатын тұқымдары олардың бөтегесiнде /еттi 
қарнында/ болатын ұсақ тастардың орнына қолданылады. Шылаңдар 
ондатрдың негiзгi қорегiнiң бiрi болып табылады.  

Суда жүзетiн құстар мен ондатрдың қорегiнде шылаңдар басты орын 
алатындықтан, тұқымдарын себу арқылы жасанды көбейтуге ұсынуға 
болады. Олардың тұқымдарын жаздың соңында, тұқымдардың бiр бөлiгi 
сабақтарынан бөлiнiп, суда қалқып жүргенде жиналады. Қайықтан тұқымы 
пiскен сабақтарды қолмен жинап, себетке салады. Жиналған тұқымдарды 7-
10 күн бойы себетте сақтайды. Бұл себеттiң көп бөлiгi суда батып тұруы 
тиiс, ол үшiн оны екi сырғауылға бекiтiп, су түбiне сырғауылды қағып 
орнатады. Тұқымдар iсiнiп, су түбiне шөккеннен кейiн себедi. Қатты ағысы 
жоқ, су түбiнде тұнбасы бар, 1-2,5 метр тереңдiкке тұымдарды себу қажет. 
Шылаңдар, әсiресе қамыс қалың өскен жерге жақсы жерсiнедi. Тұқымдар 
суға шөгуi үшiн оларды сазға дөңгелетiп алып, қажеттi жерлерге шашып 
лақтырады. 

Сарытұңғиықтар, сары лалагүлдер - тұңғиықтар тұқымдасына жататын 
көп жылдық су өсiмдiктерi. Су түбiндегi iрi, бұтақталған 
тамырсабағынанұзын сабақтары арқылы сопақша, қалқыма жапырақтар мен 
сары түстi, шырынды гүлдер су бетiне көтерiледi.  

Ағысы баяу және тұйық су қоймаларында сарытұңғиықтар жақсы өседi. 
Қоректiк заттарға мол тамырсабақтарын ондатрлар, саз камшаттары, 
құндыздар сүйсiнiп жейдi. Олардың тұқымдарымен үйректер қоректенедi, 
оларда 44 %-ға дейiн крахмал болады. 

Тамырсабақтардың бөлiктерiн отырғызу және тұқымдарын себу 
арқылы оларды жасанды көбейтуге болады. 

 
 

Тамырсабақтардың бөлiктерiн жаздың басында отырғызады. Қайық 
арқылы тырмақпен су түбiнен тамырсабақтарды алғаннан кейiн, оларды 
ұзындығы 5-15 см-лiк бөлiктерге бөледi, әр бөлiкте ңкөзшелерiң болуы тиiс. 
Тамырсабақ бөлiктерiн қайық түбiне тастап, үстiн дымқыл қаппен немесе 
брезентпен жауып қояды. Су қоймасының тайыз жерлерiнде кiшкене 
шұңқырлар қазып, тамырсабақ бөлiктерiн көмедi, ал терең жерлерге оларды 
таяқшаларға байлап, су түбiне бекiтедi. 

Сарытұңғиықтардың тамырсабақтарын отырғызу ауыр жұмыс, бiр адам 
10 сағат iшiнде шамамен 500-ге дейiн тамырсабақ отырғыза алады. 
Отырғызылған тамырсабақтар, көбiнесе су бетiне қалқып шыққандықтан су 
тышқандары мен ондатрлар жеп тастайды. Сарытұңғиықтарды осы тәсiлмен 
көбейтудi тайыз жерлерде ғана қолданған қолайлы. Соған орай, пракика 
жүзiнде бұл тәсiлдi қолдану мүмкiндiгi шектеулi. 

Жаздың соңында сарытұңғиықтың тұқымдары себiледi. Тұқымдары бар 
жемiстер пiскенде жұмсарып, сызықтары көрiне бастайды. Пiскен 
жемiстердi 10-15 см-лiк сабағымен қоса кесiп алады. Жиналған жемiстер 
толық пiсуi үшiн бiрнеше күнге түбiнде қапшығы бар себетке салып, оны 
жартылай суға батырып қоды. Жемiстер пiскеннен кейiн жарылады да, 
iшiндегi тұқымдар алғашында су бетiнде қалқып жүредi. Сосын су түбiне 
шөгедi, шөккен тұқымдарды жинап алады. 

Жинап алынған тұқымдарды жағалаудан немесе қайықтан шашып 
себедi. Су қоймасының 1 га-ына 5-7 кг тұқым себiледi. Өскiндерi келесi 
жазда пайда болады, бiрақ бiрiншi жылы жемiс бермейдi. Жас өскiндердi 
ондатрлар мен су тышқандары кемiретiнiн ескеру қажет. Тұқыммен себу 
тамырсабақпен отырғызуға қарағанда жеңiл, әрi терең жерлерге өсiруге 
мүмкiндiк бередi. 

Тұңғиықтар, ақ лалагүлдер - тұңғиықтар тұқымдасына жатады. iрi ақ 
гүлдерiмен ерекшеленедi. Ағысы баяу және қыста қатпайтын су 
қоймаларында өседi. Қоректiк маңызы сарытұңғиықтар тәрiздi. Бұл 
өсiмдiктi тамырсабақ бөлiктерiмен немесе тұқымдарымен көбейтуге 
болады. Оларды көбейту әдiстемесi сарытұңғиқтармен бiрдей. Тұқымдарын 
су түбiнде тұнбасы бар 1-1,5 метр тереңдiкке себедi. Тұңғиықтар 
органикалық заттарға бай тұнбаны қажет етедi. 

Көл қамысы - қияқ тұқымдасына жатады. Суға жартылай батып өсетiн, 
кең тараған көп жылдық өсiмдiк. Су түбiнде iрi тамырсабақтарды түзедi, 
олардан жапырақсыз, қошқыл жасыл түстi, цилцндрлi шыбық тәрiздi 
сабақтар өсiп шығады. Сабақтарының ұшында көп масақты гүлшоғырлары 
болады. Сабақтарының биiктiгi 2,5 метрге дейiн жетедi. Су түбiнде және 
жағалау бойында өседi. 

Тамырсабақтары мен жас өскiндерiн ондатр, саз камшаты, құндыз, 
қабан, ал тұқымдарын үйректер қоректенедi. 

Көктемде қамыстың тамырсабақтарының бөлiктерiн тұнбалы жерге 1 
метрлiк тереңдiкке дейiн тайыз суға отырғызады және таяқшаларға байлап 
су түбiне орнатады. 
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Жалпақ жапырақты және жiңiшке жапырақты қоға - көп жылдық 
өсiмдiктер. Су түбiнде өте көп тамырсабақтар түзедi, олардан тамырлар мен 
жалпақ өркендер өсiп шығады. 

Қоғаның тамырсабақтары крахмалға бай, сондықтан олар ондатр, саз 
камшаты, құндыз, қабан және тағы басқа аңдар үшiн бағалы азық. Осы 
аңдар және әртүрлi үйректер қоғаның жас өркендерiн сүйсiнiп жейдi. 

Көктемде /мамыр-шiлде/ ұзындығы 15-25 см-лiк қоғаның тамырсабақ 
бөлiктерiнiң өркендерi өне бастағанда тұнбалы тайыз жерлерге 
отырғызғанда жақсы өсетiндiгi дәлелденген. Ал терең жерлерге /1 метрге 
дейiн/ таяқшаларға байлап, су түбiне орнату арқылы өсiруге болады. 

Субидайық - ылғал сүйгiш, тамырсабақты көп жылдық астық тұқымдас 
өсiмдiк. Сабағының ұзындығы 2 метрге дейiн, оған ұзынша, түзу 
жапырақтар орналасады. Сабағының ұшында шамамен 125 тұқымы бар 
сыпыртқыгүл шоғыры болады. 

Уақытша су басып кететiн өзен аңғарында және су қоймаларының 
жағалауында өседi. 1 гектарынан сапасы жоғары 30-120 центнер пiшен 
алуға болады. Дәнi ұзақ уақыт жерге түспейдi. 

Жұмсақ сабақтары үйректер мен қаздардың сүйсiнiп жейтiн қорегi 
болып табылады. Пiшенi қысқы мезгiлде тұяқтыларды қоректендiру үшiн 
пайдаланылады. 

Қолдан өсiру үшiн алдымен шаруашылықта кiшiгiрiм аналық 
плантация жасап, кейiннiрек одан алынған тұқымдарды су қоймаларының 
жағалауына себуге болады. Аналық плантацияға тамырсабақ бөлiктерiн 
отырғызады немесе тұқымдарын алдын ала қопсытылған ылғалды 
топыраққа себедi. 1 га учаскеге 5-10 кг тұқым себiледi. 

Қырықбуын - негiзiнен көл шығанағындағы тайыз жерлерде өседi. 
Ондатрдың, бұланның, әртүрлi үйректердiң жақсы қорегi болып саналады. 
Оны тамырсабақ бөлiктерiмен немесе қалемшелермен отырғызады. Су 
қоймаларының тайыз жерлерiне /25-50 см/ 10-150см тереңдiкке батырып 
отырғызады. 

Теңгебас - тамырсабағы мықты дамыған, жiңiшке ұзын жапырақты, 
ұсақ ақ немесе қызғылт гүлдерi бар шатыршагүлдi көп жылдық өсiмдiк. 
Тамырсабағында 15 -ға дейiн протеин және 66-ға дейiн крахмал мен қантты 
заттар болады. Оны қабан, бұлан, ондатр сүйсiнiп жейдi. Күзде онымен 
үйректер қоректенедi. Көктемде тұйық немесе ағысы баяу су қоймаларының 
тайыз жерлерiнде шұңқыр қазып, бiр-бiрiнен 80-100 см қашықтықта 
тамырсабақтарының бөлiктерi отырғызылады. 

 Субеде - ұзын тамырсабақты, үшбұрыш жапырақты, ақ немесе 
қызғылт гүлшоғы бар көп жылдық өсiмдiк. 

 Субеденiң тұқымдарымен үйректер қоректенедi. Ондатр, құндыз және 
бұлан бұл өсiмдiктi сүйсiнiп жейдi. Оның тамырсабақтарының бөлiктерiн 
көктемде су қоймасының тайыз жерлерiне /тереңдiгi 60 см-ге дейiн/ 
отырғызған жөн. 
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Бақылау сұрақтары: 
Су қоймалары мен олардың жағалауына қандай өсiмдiктер 
қорек ретiнде өсiрiледi? 
Шылаңды, сарытұңғиықты, көл қамысын, тұңғиықты,  
қырықбуынды, теңгебасты, субеденi, қоғаны, субидайықты өсiрудiң 

ерекшелiктерi қандай? 
    
Ауланатын жануарларды қоректендiрудi ұйымдастыру 
Аңшылық алқаптарында табиғи өскен өсiмдiктер жетiспегенде, әртүрлi 

қоректермен қамтамасыз етудi ауланатын жануарларды қоректендiру деп 
атайды. Жануарларды қоректендiру арқылы оларды жұттан құтқарады, 
әртүрлi ауруларға қарсылығын жоғарылатады, аңдардың қоныс аударуын 
тоқтатады, орман екпелерi мен ауыл шаруашылық дақылдарына зиян 
келтiруiнен сақтайды немесе шығынды төмендетедi. Қоректендiрудi дұрыс 
ұйымдастырмағанда белгiлi бiр аймақта жануарлардың шамадан тыс 
шоғырлануына әкеп соғады, соған орай жұқпалы аурулардың тарауына 
қауiп тудырады. Сонымен қатар, жануарлардың адамға үйренiп кетуiне әсер 
етедi. 

Көп жағдайда жануарларды жыл бойы емес, тек қана жануарлар 
мекендейтiн жерлерде қорек жетiспейтiн кезеңдерде ғана қоректендiредi. 
Мұндай кезеңдер көбiнесе келесi жағдайларда, яғни: 

-қысқы жұт кезiнде; 
-жас төлдерi мен балапандарын қоректендiруде қажеттi азықтар 

жетiспегенде; 
-су тасқындары мен басқа табиғи апаттар кезiнде, жануарлардың 

паналары мен қоректерi жойылған жағдайда болады. 
Әртүрлi аңдар мен құстардың қоректендiрудi қажет етуi бiрдей емес. 

Олардың кейбiрi жыл бойы қоректендiрудi қажет етпейдi. Мысалы, 
бөденелер жаз бойы қорегiн егiннен тапса, күзде жылы жаққа ұшып кетедi. 
Ал көптеген ауланатын құстар мен аңдар (марал, елiк, қабан, қояндар, 
қырғауыл, шiлдер және т.б.) республикамыздың көп аудандарында қыста 
қоректi қажет етедi. Қоректендiрудiң мөлшерi мен сипаты шаруашылық 
алқаптарындағы ауланатын жануарлар құрамының түрлерiмен, олардың 
санымен, таралуымен және табиғи өскен қорек өнiмен анықталады. 

Аңшылық алқаптарында қоректендiрудi жүргiзуде мынандай 
талаптарды сақтау қажет:  

-қорек көлемi мен сапасы жануарлар қажет ететiн жыл мезгiлiне сай 
болуы тиiс; 

-жануарлар үшiн қойылған қорек қолайлы жерде болуы керек; 
-шаруашылық территориясында қоректендiру орындары жануарларды 

бiр жерге шамадан тыс шоғырландырмау үшiн әр жерге орналастыру керек; 
-белгiлi бiр жағдайда экономикалық тиiмдi қорек қолдану қажет; 
-қоректендiргiш науалары мен қоректендiру орындарының өндiрiстiлiгi 

жоғары, әрi аз шығын кетуi тиiс; 
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-қорек ескiрмеген, бұзылмаған болуы керек; 
-қоректендiру орындары таза болуы тиiс, ал қорек қалдықтары мен 

жануарлардың қи-тезектерiнен әртүрлi жұқпалы аурулар тарамауы үшiн 
көктемде тазалап отыруы қажет; 

-аңдар мен құстар әртүрлi гельминттермен ауырмауы үшiн қоректену 
орындарын құрғақ, таза жерлерге орналастыру керек; 

-қоректендiру орындарына жем-шөп жеткiзу үшiн жолдар мен 
соқпақтар жасалуы керек; 

-қоректендiру орындарында жем-шөп үнемi болуы тиiс, сонда 
жануарлар тұрақты келiп тұрады; 

-қоректендiру орындарының жанына жануарлар тасалайтын паналар 
болғаны жөн; 

-қоректендiру орындарына қыста қар қалың түскенде жануарлар келуi 
үшiн соқпақтарды қардан тазалау қажет. 

Қоректендiру орындарына аңдар мен құстардың келуiн, олардың 
қоректенуiн бақылай отырып, күн сайын салынған қорек мөлшерi мен 
қоректену орындарына келген жануарлар саны тәрiздi деректер жазылып 
отыру керек. 

 
Маралдар мен елiктердi қоректендiру 
Маралдар мен елiктердi қоректендiрудi дұрыс ұйымдастырғанда 

жануарлардың саны өседi. Маралдар мен елiктерге қыста тұздалған пiшендi 
жақсы жейтiндiгiн тәжiрибе көрсетiп отыр. 

Олар жалпақ жапырақты шөптесiн өсiмдiктерi көп шалғынды орман 
пiшенiн жақсы жейдi, ал дәндi шөптердi нашар жейдi. Батпақта өсетiн 
шөптер мен өлең шөптi өте нашар жейтiнi белгiлi болды. Жоңышқа мен 
бөде пiшенiн марал мен елiк жақсы жейдi. Бұл аңдар аш болған кезде де 
былтырғы жылдың, өте кеш шабылған, өлең шөбi бар пiшендердi өте нашар 
жейдi. Пiшендi шiлденiң ортасына дейiн шабу қажет. Пiшендi қоректендiру 
орындарынан алыста дайындағанда, оны маялайды және әрбiр маяға 3-5 кг 
тұз себедi немесе тұзды ерiтiндi бүркедi. Кейде пiшендi баулайды да, ағаш 
пен бұталарға жайып тастайды. Бiрақ бұл тәсiлмен қоректендiргенде, 
пiшеннiң бiр бөлiгi қар астында шiрiп кетедi, сондықтан пiшендi 
қоректендiру астауларына салған тиiмдi. Пiшендi призма пiшiндi бесiк-
науаларға салады. Бесiк-науаның екi жағына астаулар орнатылып, оларға 
тамыржемiстер, концентраттар, сүрлем мен тұз салынады. Көптеген 
аңшының шаруашылықтарында марал мен елiктi қоректендiруде жалпақ 
жапырақты ағаштар мен бұталардан жасалған сыпырғылар дайындалады. 
Көбiнесе жапырағы бар жөке, шаған, үйеңкi, шамшат, емен, қайың, жабайы 
жемiстi ағаштар, көктерек, шетен, таңқурай өркендерiнен дайындалады. 
Сыпырғыларды жаздың басында (15 маусымға дейiн), бұтақтарда қоректiк 
заттар көп кезiнде және жапырақтар сабақта жақсы бекiгенде дайындайды. 
Қаражидек пен мойылдың өркендерi зиянды. Сыпырғыларды көлеңкеде, 
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-қорек ескiрмеген, бұзылмаған болуы керек; 
-қоректендiру орындары таза болуы тиiс, ал қорек қалдықтары мен 

жануарлардың қи-тезектерiнен әртүрлi жұқпалы аурулар тарамауы үшiн 
көктемде тазалап отыруы қажет; 

-аңдар мен құстар әртүрлi гельминттермен ауырмауы үшiн қоректену 
орындарын құрғақ, таза жерлерге орналастыру керек; 

-қоректендiру орындарына жем-шөп жеткiзу үшiн жолдар мен 
соқпақтар жасалуы керек; 

-қоректендiру орындарында жем-шөп үнемi болуы тиiс, сонда 
жануарлар тұрақты келiп тұрады; 

-қоректендiру орындарының жанына жануарлар тасалайтын паналар 
болғаны жөн; 

-қоректендiру орындарына қыста қар қалың түскенде жануарлар келуi 
үшiн соқпақтарды қардан тазалау қажет. 

Қоректендiру орындарына аңдар мен құстардың келуiн, олардың 
қоректенуiн бақылай отырып, күн сайын салынған қорек мөлшерi мен 
қоректену орындарына келген жануарлар саны тәрiздi деректер жазылып 
отыру керек. 

 
Маралдар мен елiктердi қоректендiру 
Маралдар мен елiктердi қоректендiрудi дұрыс ұйымдастырғанда 

жануарлардың саны өседi. Маралдар мен елiктерге қыста тұздалған пiшендi 
жақсы жейтiндiгiн тәжiрибе көрсетiп отыр. 

Олар жалпақ жапырақты шөптесiн өсiмдiктерi көп шалғынды орман 
пiшенiн жақсы жейдi, ал дәндi шөптердi нашар жейдi. Батпақта өсетiн 
шөптер мен өлең шөптi өте нашар жейтiнi белгiлi болды. Жоңышқа мен 
бөде пiшенiн марал мен елiк жақсы жейдi. Бұл аңдар аш болған кезде де 
былтырғы жылдың, өте кеш шабылған, өлең шөбi бар пiшендердi өте нашар 
жейдi. Пiшендi шiлденiң ортасына дейiн шабу қажет. Пiшендi қоректендiру 
орындарынан алыста дайындағанда, оны маялайды және әрбiр маяға 3-5 кг 
тұз себедi немесе тұзды ерiтiндi бүркедi. Кейде пiшендi баулайды да, ағаш 
пен бұталарға жайып тастайды. Бiрақ бұл тәсiлмен қоректендiргенде, 
пiшеннiң бiр бөлiгi қар астында шiрiп кетедi, сондықтан пiшендi 
қоректендiру астауларына салған тиiмдi. Пiшендi призма пiшiндi бесiк-
науаларға салады. Бесiк-науаның екi жағына астаулар орнатылып, оларға 
тамыржемiстер, концентраттар, сүрлем мен тұз салынады. Көптеген 
аңшының шаруашылықтарында марал мен елiктi қоректендiруде жалпақ 
жапырақты ағаштар мен бұталардан жасалған сыпырғылар дайындалады. 
Көбiнесе жапырағы бар жөке, шаған, үйеңкi, шамшат, емен, қайың, жабайы 
жемiстi ағаштар, көктерек, шетен, таңқурай өркендерiнен дайындалады. 
Сыпырғыларды жаздың басында (15 маусымға дейiн), бұтақтарда қоректiк 
заттар көп кезiнде және жапырақтар сабақта жақсы бекiгенде дайындайды. 
Қаражидек пен мойылдың өркендерi зиянды. Сыпырғыларды көлеңкеде, 

 
 

сырғауылға немесе жiпке iлiп кептiредi. Кептiру кезiнде 10 пайыздық тұз 
ерiтiндiсiне сулайды. Тұяқтыларды қар түсiсiмен қоректендiре бастайды.  

Қыстың басында тұяқтыларға қоректендiру үшiн әртүрлi 
тамыржемiстердi, яғни азықтық қызылшаны, шалқанды, топинамбурды, 
сәбiздi, картопты және тағы басқаларды бередi. Елiктер, сонымен қатар, 
азықтық капустаны жақсы жейдi. Қатты аяз кезiнде тамыржемiстердi беруге 
болмайды, себебi үсiп кеткенде жануарлардың асқазаны ауыруы мүмкiн.  

Барлық тұяқтылар мен қояндар үшiн шөптен дайындалған сүрлем 
тиiмдi болып саналады. Ол үшiн тереңдiгi 1-2 метр, мөлшерi 25х3 м 
траншея қазылады. Сүрлемдi екiншi рет шабылған жоңышқа мен шырынды 
кезiнде шабылып жиналған арпа (40 %), сұлы (40 %) мен бұршақ (20 %) 
қоспасынан дайындайды. Кейде топинамбур мен қалақайдың сабақтары 
қосылады. Шабылған өсiмдiктердi 40-50 см-лiк қалыңдықта траншеяға 
төсейдi. Бiрiншi және үшiншi қабатқа жоңышқа, екiншi, төртiншi және 
алтыншы қабаттарға бұршақ пен сұлы қоспасы, бесiншi қабатқа топинамбур 
сабақтары төселедi. Өсiмдiктердi төсер алдында кептiредi де, ұсақтайды, 
әрбiр қабатқа 5-6 кг тұз себедi. Қабаттарды трактормен таптайды да, 
жоғарғы қабатты 30 см-лiк қалыңдықта топырақпен төсеп, полиэтилендi 
пленкамен жабады. Сүрлем үшiн бетонды шұңқырлар қолдануға болады.  

69 – сурет. Тұяқты жануарларды қоректендіруге  
арналған бесік-науалар: 
А – Маралдарға арналған бесік-науалар;  
Б – Еліктерге арналған бесік-науалар;  
В – Қоректендіру алаңының жоспары; 
 а – қорекке арналған сарай; б – жем-шөп науасы;  
в – тамыржемістер мен тұз салатын астау 
 
Чехия мен Словакия аңшылық шаруашылықтарында сүрлем құрамын 

келесiдей ұсынады: 40 % - бұршақ, 10 %-қаражидек өркендерi, 5%-шырша 
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қабығы, 15 %- қара бүлдiрген мен қызыл бүлдiрген, 30 %-ағаш 
жапырақтары құрайды. Сүрлемнiң басқа варианттары болуы мүмкiн. 
Сүрлем шұңқырлары көбiнесе қоректендiру орындарының жанына 
жасайды.Қыстың екiншi жартысында қар қалың түскенде, қатты аяз кезiнде 
марал мен елiктi араластырылған қорекпен қоректендiредi. Көбiнесе арпа, 
сұлы, жүгерi, концентраттар, кейде емен жаңғақтары мен талшын 
тұқымдары пайдаланылады /69-сурет/. 

 
Бұландарды қоректендiру 
Бұландар пiшен мен сүрлемдi онша сүйсiнiп жемейтiндiктен, оларды 

қоректендiру үшiн көктерек пен басқа жалпақ жапырақты ағаштардың 
өркендерi мен қабықтары пайдаланылады. Ол үшiн күту кесуiнiң 
қалдықтарын - көктерек пен басқа ағаштардың бұтақтары мен желектерiн 
бұландар жыл бойы мекендейтiн жерлерге үйiп тастайды. Кесiлетiн 
көктеректердi жазда белгiлеп, 1 м биiктiкте 1-2 см-лiк жолақ түрiнде қабығы 
сылынып алынады, сондаи қабығында қоректiк заттар жиналады. Оларды 
күздiң соңында, 6-8 дана ағаш бiр жерде кесiледi. Көктеректердi жерден 1-
1,5 м биiктiкте кеседi, кесiлген дiң құлағанда ағаш түбiрiнен ажырамай, 
желегiне сүйенiп жатуы керек. 

 
Қабандарды қоректендiру 
Қабанды қоректендiру үшiн картоптың арзан бағалы сорттарын, 

топинамбурдың түйнектерiн, қызылша мен басқа тамыржемiстердi, емен 
жаңғағын, жүгерiнiң собығын, аралас қоректердi, ет пен ет қалдықтарын, 
балықты, сықпа қалдықтарды, сүрлемдi және басқа қоректердi пайдалануға 
болады. Оларды қар басып қалмайтын, шырша қалың өскен жерге немесе 
қабан тұрақты мекендейтiн жерлерде арнаулы орналастырған қоректендiру 
орындарына шашады. Қар жамылғысы қалың түскенде, көбiнесе 
желтоқсанда қоректендiрудi бастайды.  

Аталықтары аналықтар мен торайларды қуып жiбермеуi үшiн қоректi 
жерге немесе қардың үстiне 5-15 метр аралықта бiркелкi шашып тастайды. 
Жемдi астауға төгедi. Қоректi күн сайын бiр мезгiлде шашып отырады. 
Қатты аязда тамыржемiстер мен көкөнiстердi аз берiп, концентраттарды көп 
бередi. Кейде қысқы қоректендiрудi басқаша жасауға болады. Ол үшiн күзде 
қабандар мекендейтiн жерлерге енi 0,5 м, ұзындығы 5-6 м картоп немесе 
топинамбур төсейдi. Үстiн сабанмен, сосын түскен жапырақпен жабады, 
оның үстiне топырақ сеуiп, қайтадан жапырақпен жабады. Қабандар бұл 
жерлердi өздерi қазып алады, содан кейiн ұзақ уақыт ондағы 
тамыржемiстермен қоректенедi. 

Қояндарды қоректендiру 
Қыста қояндарды пiшенмен, ұсақталмаған сұлымен, бұршақпен, 

бедемен, жоңышқамен, тамыржемiстермен, көкөнiстермен, жүгерiнiң 
собығымен қоректендiредi. Күту кесулерi кезiнде кесiлген көк теректер мен 
талдың бұтақтары орман алаңқайларына қалдырып отыру қажет /70-сурет/. 
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қабығы, 15 %- қара бүлдiрген мен қызыл бүлдiрген, 30 %-ағаш 
жапырақтары құрайды. Сүрлемнiң басқа варианттары болуы мүмкiн. 
Сүрлем шұңқырлары көбiнесе қоректендiру орындарының жанына 
жасайды.Қыстың екiншi жартысында қар қалың түскенде, қатты аяз кезiнде 
марал мен елiктi араластырылған қорекпен қоректендiредi. Көбiнесе арпа, 
сұлы, жүгерi, концентраттар, кейде емен жаңғақтары мен талшын 
тұқымдары пайдаланылады /69-сурет/. 

 
Бұландарды қоректендiру 
Бұландар пiшен мен сүрлемдi онша сүйсiнiп жемейтiндiктен, оларды 

қоректендiру үшiн көктерек пен басқа жалпақ жапырақты ағаштардың 
өркендерi мен қабықтары пайдаланылады. Ол үшiн күту кесуiнiң 
қалдықтарын - көктерек пен басқа ағаштардың бұтақтары мен желектерiн 
бұландар жыл бойы мекендейтiн жерлерге үйiп тастайды. Кесiлетiн 
көктеректердi жазда белгiлеп, 1 м биiктiкте 1-2 см-лiк жолақ түрiнде қабығы 
сылынып алынады, сондаи қабығында қоректiк заттар жиналады. Оларды 
күздiң соңында, 6-8 дана ағаш бiр жерде кесiледi. Көктеректердi жерден 1-
1,5 м биiктiкте кеседi, кесiлген дiң құлағанда ағаш түбiрiнен ажырамай, 
желегiне сүйенiп жатуы керек. 

 
Қабандарды қоректендiру 
Қабанды қоректендiру үшiн картоптың арзан бағалы сорттарын, 

топинамбурдың түйнектерiн, қызылша мен басқа тамыржемiстердi, емен 
жаңғағын, жүгерiнiң собығын, аралас қоректердi, ет пен ет қалдықтарын, 
балықты, сықпа қалдықтарды, сүрлемдi және басқа қоректердi пайдалануға 
болады. Оларды қар басып қалмайтын, шырша қалың өскен жерге немесе 
қабан тұрақты мекендейтiн жерлерде арнаулы орналастырған қоректендiру 
орындарына шашады. Қар жамылғысы қалың түскенде, көбiнесе 
желтоқсанда қоректендiрудi бастайды.  

Аталықтары аналықтар мен торайларды қуып жiбермеуi үшiн қоректi 
жерге немесе қардың үстiне 5-15 метр аралықта бiркелкi шашып тастайды. 
Жемдi астауға төгедi. Қоректi күн сайын бiр мезгiлде шашып отырады. 
Қатты аязда тамыржемiстер мен көкөнiстердi аз берiп, концентраттарды көп 
бередi. Кейде қысқы қоректендiрудi басқаша жасауға болады. Ол үшiн күзде 
қабандар мекендейтiн жерлерге енi 0,5 м, ұзындығы 5-6 м картоп немесе 
топинамбур төсейдi. Үстiн сабанмен, сосын түскен жапырақпен жабады, 
оның үстiне топырақ сеуiп, қайтадан жапырақпен жабады. Қабандар бұл 
жерлердi өздерi қазып алады, содан кейiн ұзақ уақыт ондағы 
тамыржемiстермен қоректенедi. 

Қояндарды қоректендiру 
Қыста қояндарды пiшенмен, ұсақталмаған сұлымен, бұршақпен, 

бедемен, жоңышқамен, тамыржемiстермен, көкөнiстермен, жүгерiнiң 
собығымен қоректендiредi. Күту кесулерi кезiнде кесiлген көк теректер мен 
талдың бұтақтары орман алаңқайларына қалдырып отыру қажет /70-сурет/. 

 
 

 

70 – сурет. Қояндарды қоректендiру: 
а – шөп маясы; б – сырғауылға байланған шөп бумалары 
Қырғауылдарды, шiлдердi, құрларды қоректендiру 
Қырғауылдар мен құрларды қоректендiру үшiн жем, жемнiң 

қалдықтары, аралас қорек, пiшеннiң ұнтағы қолданылады. Ұсақ шабылған 
немесе ет турағыштан өткiзiлген көкөнiстер, капустаның жапырағы, 
сонымен қатар тұздалмаған ет пен еттiң қалдықтары пайдалы болып 
саналады. Минералды қорек ретiнде сүйек және ет-сүйек ұны, қоректiк әк 
пен тас немесе бор ұсынылады. Құрларға дәнi түсiрiлмеген сұлы баулары 
iлiнедi /70-сурет/. 

6. Құндыздарды қоректендiру 
Қысқы кезеңде құндыздар өздерi жинаған қорларына жету 

қиындағанда, мекендейтiн жерiндегi қоректiк өсiмдiктердiң көп бөлiгiн жеп 
қойғанда немесе қандай да бiр себептермен жойылып кеткенде қоректендiру 
жүргiзiледi. Құндыздарды бұтақтармен, кесiлген көктерек, тал, терек 
ағаштарымен қоректендiредi. Егер құндыздардың түнде жағалауға шығатын 
жолдары болса, олардың жанына ағаш желектерiн тастайды, ал мұндай 
жолдар болмаса, аңдардың iндерiнiң жанындағы мұздың астына батырып 
қояды. 

7. Су құстарын қоректендiру 
Елiмiздегi теңiз жағалаулары мен көлдерде қыстап қалатын су 

құстарын қатал қыс кезiнде қоректендiру қажет. Үйректер, қасқалдақтар 
мен басқа су құстары үшiн жем, астық қалдықтары, сықпа қалдықтар, пiшен 
және ет-сүйек ұндары мен аралас қорек пайдаланылады.  

8.Қоректендiру нормалары мен дайындалатын 
қорек мөлшерiн анықтау 
Ландштафтты-географиялық аймаққа, қоректену кезеңiнiң ұзақтығына, 

жануарлардың санына, қоректердi дайындау мүмкiндiктерiне, қоректiк 
ремиздерiнiң болуына және тағы басқа факторларға байланысты есептеу 
жасалынады. Қоректену мерзiмiнiң ұзақтығы топырақтың жоғарғы 
қабатының мұз болу мерзiмiмен, тұрақты қар жамылғысының пайда 
болуымен, қыстың ұзақтығымен байланысты. Қоректендiру мерзiмiнiң 
жалпы ұзақтығын есептеуде 100 күн (1 қарашадан 15 ақпанға дейiн) деп 
қабылданады. Қоректендiру мерзiмiнiң ұзақтығын, оның басталуы мен 
аяқталуын өзгертуге болады. Қоректендiру мерзiмiн 3 кезеңге бөледi: 
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1.Қоректендiру кезеңi – 30 күн, 1 қарашадан 30 қарашаға дейiн, бұл 
кезде тәулiктiк норманың 25 % жұмсалады. 

2.Ауысу кезеңi – 30 күн, 1 желтоқсаннан 30 желтоқсанға дейiн, 
тәулiктiк норманың 50 % жұмсалады. 

3.Негiзгi кезең - 40 күн, 1 қаңтардан 10 ақпанға дейiн, бұл кезеңде 
тәулiктiк норма толық жұмсалады. 

Көп жылдық бақылауларды, аңшылық шаруашылықтарының 
жұмыстарын талдауды, қыста жұмсалған қоректiң орташа мөлшерiн және 
биология ғылымының кандидаты Е.Д.Крайневтiң ұсыныстарын негiзге ала 
отырып, 100 күнде 1 жануарға жұмсалатын қорек нормасын аңшылық 
шаруашылығын ұйымдастыру мекемесi белгiлеген (8 кесте). 

 Ауланатын жануарлардың қоректенуiн жақсарту сауалдары суаттарды 
ұйымдастыру мiндеттерiмен тығыз байланысты. Аңдар мен құстардың 
көпшiлiгi суды табиғи су қоймаларынан iшкенiмен, көп жағдайда, әсiресе 
шөлдi аймақтарда жасанды суаттарды қажет етедi. 

 Құландардың, қарақұйрықтардың және басқа шөлдi аймақ 
жануарларының санын қалпына келтiруде жасанды суаттардың маңызы зор. 

 Табиғи және жасанды суаттарды жақсарту үшiн мынандай шараларды 
орындау қажет: 

бұлақтар мен су көздерiн тазалау; 
су көздерiнiң жанына астаулар жасау; 
тоғандар пайда болу үшiн бұлақтарда кiшiгiрiм плотиналар 
жасау; 
тұяқты жануарлардың суаттарға келетiн соқпақтарды жақсарту; 
кiшiгiрiм су қоймаларының маңына тал, терек сияқты ағаштар  
мен бұталарды отырғызу; 
су қоймаларының жанындағы өсiмдiктердi сақтау; 
су қоймаларын ластанудан қорғау. 
 
20-кесте. Жануар түрлерiне байланысты берiлетiн қорек түрлерi мен 

нормалары 
 

 Қорек түрлерi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.пiшен кг 80 40 - 5 - - 
2.сүрлем кг 40 20 60 2 - - 
3.ағаш сыпырғылар дана 100 40 - - - - 
4.астық 
дақылдарының 
баулары 

дана - - - 5 5 5 
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1.Қоректендiру кезеңi – 30 күн, 1 қарашадан 30 қарашаға дейiн, бұл 
кезде тәулiктiк норманың 25 % жұмсалады. 

2.Ауысу кезеңi – 30 күн, 1 желтоқсаннан 30 желтоқсанға дейiн, 
тәулiктiк норманың 50 % жұмсалады. 

3.Негiзгi кезең - 40 күн, 1 қаңтардан 10 ақпанға дейiн, бұл кезеңде 
тәулiктiк норма толық жұмсалады. 

Көп жылдық бақылауларды, аңшылық шаруашылықтарының 
жұмыстарын талдауды, қыста жұмсалған қоректiң орташа мөлшерiн және 
биология ғылымының кандидаты Е.Д.Крайневтiң ұсыныстарын негiзге ала 
отырып, 100 күнде 1 жануарға жұмсалатын қорек нормасын аңшылық 
шаруашылығын ұйымдастыру мекемесi белгiлеген (8 кесте). 

 Ауланатын жануарлардың қоректенуiн жақсарту сауалдары суаттарды 
ұйымдастыру мiндеттерiмен тығыз байланысты. Аңдар мен құстардың 
көпшiлiгi суды табиғи су қоймаларынан iшкенiмен, көп жағдайда, әсiресе 
шөлдi аймақтарда жасанды суаттарды қажет етедi. 

 Құландардың, қарақұйрықтардың және басқа шөлдi аймақ 
жануарларының санын қалпына келтiруде жасанды суаттардың маңызы зор. 

 Табиғи және жасанды суаттарды жақсарту үшiн мынандай шараларды 
орындау қажет: 

бұлақтар мен су көздерiн тазалау; 
су көздерiнiң жанына астаулар жасау; 
тоғандар пайда болу үшiн бұлақтарда кiшiгiрiм плотиналар 
жасау; 
тұяқты жануарлардың суаттарға келетiн соқпақтарды жақсарту; 
кiшiгiрiм су қоймаларының маңына тал, терек сияқты ағаштар  
мен бұталарды отырғызу; 
су қоймаларының жанындағы өсiмдiктердi сақтау; 
су қоймаларын ластанудан қорғау. 
 
20-кесте. Жануар түрлерiне байланысты берiлетiн қорек түрлерi мен 

нормалары 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.пiшен кг 80 40 - 5 - - 
2.сүрлем кг 40 20 60 2 - - 
3.ағаш сыпырғылар дана 100 40 - - - - 
4.астық 
дақылдарының 
баулары 

дана - - - 5 5 5 

 
 

5.жем, аралас 
қорек, жем 
қалдықтары, емен 
жапырақтары, сұлы, 
арпа 

кг 20 55 30 - 5 5 

6.тамыржемiстер, 
түйнектер 

кг 80 50 160 2 2 3 

Ескерту: Жабайы жануарларды 100 күн сайын емес, одан 
көп немесе аз қоректендiргенде, қоректi пайыз 
қатынасы бойынша есептейдi 

  
21-кесте Жоспарланған кезеңге қажеттi қорек мөлшерi  
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Бақылау сұрақтары: 
1. Ауланатын жануарларды немен қоректендiредi? 
2.Ауланатын жануарларды қандай қоректендiру түрлерiн бiлесiз? 
3.Жануарларды қоректендiруде қандай талаптар сақталуы қажет? 
4.Тұяқты жануаларды қоректендiрудi ұйымдастырудың қандай 

ерекшелiктерi бар? 
5.Қояндар мен ондатрды қоректендiрудiң қандай ерекшелiктерi бар? 
6.Тауық тәрiздiлердi қалай қоректендiредi? 

 
Жануарлардың қоректерiнiң қорын анықтау әдiстемесi 
Аңшылық алқаптарының сапасын бағалағанда /бонитеттерiн 

белгiлегенде/, олардың қысқы қоректерiнiң қоры туралы мәлiметтерiне 
сүйенедi. Ол үшiн аңшылық алқаптарына бақылау алаңдары құрылады. 
Олар жалпы орманды алқаптың 0,5 -ын құрайды. Бақылау алаңдарына 
есептеу алаңшалары жасалынады. Бақылау алаңдарының мөлшерi - 50 м2 
/5х10 м/. Мысалы: аңшылық алқабының жалпы ауданы 1000 га болса, онда 5 
га-ына бақылау алаңы құрылып зерттеледi, оған 0,05 га есептеу алаңшалары 
жасалынады. Бақылау алаңдарын құруға арналған орындар алдын ала 
құрылған сұлба арқылы /учаскенiң диагоналы бойынша немесе белгiлi бiр 
ара қашықтықтарда белгiлеу бойынша/ статистикалық әдiспен таңдалады. 
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 Аңшылық алқаптарының типтерi мен бонитеттерi бойынша бақылау 
алаңдарын құруға арналған учаскелер таңдап алынады. Олар белгiлi бiр 
алқап түрiнiң орташа сипаттамасын беруi тиiс. Есептеу алаңшалары 
жасалған аңшылық телiмдерi бақылау алаңдары болып есептеледi. 

 Бақылау алаңдарын құрғанға дейiн алдын ала жануарлардың жеке 
түрлерiнiң қоректену ерекшелiктерi зерттелiп, ағаш-бұта түрлерiнiң 
тiселiнген жерлерi өлшенедi. Әрбiр аң түрiнiң бiр жылдық өркендердi тiстеу 
диаметрi анықталады. 

 Шамамен көрсетiлген тiстеу диаметрлерi: бұлан 0,5 см-ге дейiн, марал 
0,4 см-ге дейiн, елiк 0,3 см-ге дейiн болады. 

Есептеу алаңшаларындағы өркендер кесiлiп алынғаннан кейiн, әрбiр аң 
түрлерiнiң қоректенуi бойынша сұрыпталады. Мұнда 1 метрге дейiн 
биiктiктегi өркендер елiктiң қорегi, ал 1 метрден 2 метрге дейiнгi аралық 
бұлан мен маралдың қорегi деп есептеледi. 

 Кесiлiп алынған өркендер ағаш түрi бойынша таразыда өлшенедi, 
сосын әрбiр аң түрлерi үшiн есептеу алаңшасындағы бұтақты азық қоры 
анықталады. Орташа жиынтық көрсеткiштер бақылау алаңына, содан кейiн 
әрбiр аңшылық алқабының 1000 га-ына аударылады. 

 Кесiлген және салмағы өлшенген өркендер жеткiлiктi жиналғанда, аң 
түрлерi бойынша әрбiр ағаш пен бұта түрлерi үшiн 500, 200, 100 өркеннiң 
орташа салмағы анықталады. 

Кейiнiрек есептеу алаңшаларында әрбiр аң түрлерi қоректенетiн 
өркендердiң саны есептеледi, сосын орташа салмағы арқылы кез келген 
алқап аумағындағы қоректердiң қоры анықталады. 

 Қорек қорын анықтауға арналған аумақтарды есептеу мысал ретiнде 
22-кестеде көрсетiлген. 

 
22-кесте Аңшылық алқаптарының қорын анықтауға арналған аумақтар 
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 Аңшылық алқаптарының типтерi мен бонитеттерi бойынша бақылау 
алаңдарын құруға арналған учаскелер таңдап алынады. Олар белгiлi бiр 
алқап түрiнiң орташа сипаттамасын беруi тиiс. Есептеу алаңшалары 
жасалған аңшылық телiмдерi бақылау алаңдары болып есептеледi. 

 Бақылау алаңдарын құрғанға дейiн алдын ала жануарлардың жеке 
түрлерiнiң қоректену ерекшелiктерi зерттелiп, ағаш-бұта түрлерiнiң 
тiселiнген жерлерi өлшенедi. Әрбiр аң түрiнiң бiр жылдық өркендердi тiстеу 
диаметрi анықталады. 

 Шамамен көрсетiлген тiстеу диаметрлерi: бұлан 0,5 см-ге дейiн, марал 
0,4 см-ге дейiн, елiк 0,3 см-ге дейiн болады. 

Есептеу алаңшаларындағы өркендер кесiлiп алынғаннан кейiн, әрбiр аң 
түрлерiнiң қоректенуi бойынша сұрыпталады. Мұнда 1 метрге дейiн 
биiктiктегi өркендер елiктiң қорегi, ал 1 метрден 2 метрге дейiнгi аралық 
бұлан мен маралдың қорегi деп есептеледi. 

 Кесiлiп алынған өркендер ағаш түрi бойынша таразыда өлшенедi, 
сосын әрбiр аң түрлерi үшiн есептеу алаңшасындағы бұтақты азық қоры 
анықталады. Орташа жиынтық көрсеткiштер бақылау алаңына, содан кейiн 
әрбiр аңшылық алқабының 1000 га-ына аударылады. 

 Кесiлген және салмағы өлшенген өркендер жеткiлiктi жиналғанда, аң 
түрлерi бойынша әрбiр ағаш пен бұта түрлерi үшiн 500, 200, 100 өркеннiң 
орташа салмағы анықталады. 

Кейiнiрек есептеу алаңшаларында әрбiр аң түрлерi қоректенетiн 
өркендердiң саны есептеледi, сосын орташа салмағы арқылы кез келген 
алқап аумағындағы қоректердiң қоры анықталады. 

 Қорек қорын анықтауға арналған аумақтарды есептеу мысал ретiнде 
22-кестеде көрсетiлген. 

 
22-кесте Аңшылық алқаптарының қорын анықтауға арналған аумақтар 
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41-80 жыл аралығындағы 
алқа ағаштар: 

1900 10 05 1000 1,0 

орман астында бұталар 
мен жас өскiндерi бар 

1000 5 05 500 1,0 

орман астында бұталар 
мен жас өскiндер жоқ 

900 5 05 500 1,0 

 
 Әрбiр қысқы мерзiмде шаруашылық жағынан бағалы жас ормандарда 

жануарлардың ағаш-бұтақты азықпен қоректенуi жалпы жылдық өсiм 
қорының 25 %-ынан аспауы тиiс, ал бiрнеше ярус құрайтын жалпақ 
жапырақты және аралас ормандарда жылдық өсiм мен бұта қорын 60-70 %-
ға дейiн жануарлар қоректенсе болады.  

 Ғалымдардың мәлiметтерi бойынша, тәулiгiне бұлан 20 кг, марал 7,2 
кг, елiк 1,7 кг бұтақты азықпен қоректенедi. 

 Қысқы мерзiм кезеңiнде бұлан 3 тонна, марал 0,8 тонна, теңбiл бұғы 
0,4 тонна, елiк 0,3 тонна, орқоян 0,04 тонна бұтақты азықпен қоректенетiнi 
анықталған. 

 Қорек қорлары мен жануарлардың күзгi-қысқы мерзiмде /150 күн/ 
қоректену мөлшерi туралы мәлiметтердi пайдалана отырып, аңшылық 
алқабының 1000 гектарына жануарлардың қажеттi оптималды тығыздығы 
анықталады. 

 Аңшылық алқаптарының типтерi бойынша жануарлардың қысқы 
мерзiмде қоректенетiн бұтақты азық қорлары 23-кестеде көрсетiлген. 

 
23-кесте Аңшылық алқаптары бойынша бұтақты азық қорлары 
 

Аңшылық 
алқаптардың 
типтерi 

Орман жасы мен өсуi бойынша аңшылық 
алқаптардың түрлерi 

1000 га 
алқаптағы 
бұтақты 
азық 
қорының 
жалпы 
салмағы, 
тонна 

1 2 3 
1.Қылқан 
жапырақты 
орман 

40 жылға дейiнгi алқа ағаштар 45 

41-80 жыл аралығындағы алқа ағаштар: 
а) орман астында бұталар орташа қалың 
және қалың 

45 
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б) орман астында бұталар мен өскiндер 
жоқ 

9 

80 жылдан жоғары алқа ағаштар: 
а) орман астында бұталар орташа қалың 
және қалың 

30 

б) орман астында бұталар мен өскiндер 
жоқ немесе сирек 

8 

2.Жалпақ 
жапырақты 
орман 

20 жылға дейiнгi алқа ағаштар: 
а) қатты жапырақтылар 

40 

б) жұмсақ жапырақтылар 55 
21-40 жыл аралығындағы алқа ағаштар: 
а) орман астында бұталар орташа қалың 
және қалың 

50 

б) орман астында бұталар мен өскiндер 
жоқ немесе сирек 

14 

40 жылдан жоғары алқа ағаштар: 
а) орман астында бұталар орташа қалың 
және қалың 

60 

б) орман астында бұталар мен өскiндер 
жоқ немесе сирек 

20 

3. Аралас 
орман 

20 жылға дейiнгi алқа ағаштар 50 

 21-40 жыл аралығындағы алқа ағаштар: 
а) орман астында бұталар орташа қалың 
және қалың 

40 

б) орман астында бұталар мен өскiндер 
жоқ немесе сирек 

25 

40 жылдан жоғары алқа ағаштар: 
а) орман астында бұталар орташа қалың 
және қалың 

 
45 

б) орман астында бұталар мен өскiндер 
жоқ 

25 

 
  
Бақылау сұрақтары: 
1.Аңшылық жануарларына арналған қорек қорлары қалай анықталады? 
2.Жануарлар тәулiгiне қандай мөлшерде бұтақты азықты қорек етедi? 
 
Тұяқты жануарларды минералды заттармен қоректендiру 
Минералды заттар - барлық жануарлар қорегiнiң маңызды бөлiгi. 

Тұяқты жануарлар азықпен бiрге минералды заттардың, әсiресе натрий 
тұзының жеткiлiксiз болуынан зардап шегедi. 
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б) орман астында бұталар мен өскiндер 
жоқ 

9 

80 жылдан жоғары алқа ағаштар: 
а) орман астында бұталар орташа қалың 
және қалың 

30 

б) орман астында бұталар мен өскiндер 
жоқ немесе сирек 

8 

2.Жалпақ 
жапырақты 
орман 

20 жылға дейiнгi алқа ағаштар: 
а) қатты жапырақтылар 

40 

б) жұмсақ жапырақтылар 55 
21-40 жыл аралығындағы алқа ағаштар: 
а) орман астында бұталар орташа қалың 
және қалың 

50 

б) орман астында бұталар мен өскiндер 
жоқ немесе сирек 

14 

40 жылдан жоғары алқа ағаштар: 
а) орман астында бұталар орташа қалың 
және қалың 

60 

б) орман астында бұталар мен өскiндер 
жоқ немесе сирек 

20 

3. Аралас 
орман 

20 жылға дейiнгi алқа ағаштар 50 

 21-40 жыл аралығындағы алқа ағаштар: 
а) орман астында бұталар орташа қалың 
және қалың 

40 

б) орман астында бұталар мен өскiндер 
жоқ немесе сирек 

25 

40 жылдан жоғары алқа ағаштар: 
а) орман астында бұталар орташа қалың 
және қалың 

 
45 

б) орман астында бұталар мен өскiндер 
жоқ 

25 

 
  
Бақылау сұрақтары: 
1.Аңшылық жануарларына арналған қорек қорлары қалай анықталады? 
2.Жануарлар тәулiгiне қандай мөлшерде бұтақты азықты қорек етедi? 
 
Тұяқты жануарларды минералды заттармен қоректендiру 
Минералды заттар - барлық жануарлар қорегiнiң маңызды бөлiгi. 

Тұяқты жануарлар азықпен бiрге минералды заттардың, әсiресе натрий 
тұзының жеткiлiксiз болуынан зардап шегедi. 

 
 

Натрий тұзының қажеттiлiгi марал, елiк үшiн әр жыл мезгiлдерiне 
байланысты әртүрлi болып келедi. Олар натрий тұзын көктемде және жазда 
көп қажет етедi.  

Көктемде тұзастауларға негiзiнен ұрғашы маралдар мен елiктер келедi 
/барлық кездесулердiң 70-85 /, себебi буаздану мен лактация кезеңi 
болғандықтан, жануарлардың организмiне минералды тұздардың 
қажеттiлiгi артады. Жаздың соңы мен күздiң басында жыныс 
белсендiлiгiнiң өсуiне байланысты, көбiнесе аталықтары тұзастауларды 
пайдаланады. Немiс аңшылық мамандарының деректерi бойынша, тұз 
астауларға жиi келетiн аталық маралдардың мүйiзi жылдамырақ өсiп, ерте 
түлейдi екен. 

Таулы аудандардағы тұяқты жануарлар жазық жерлердегi аңдарға 
қарағанда минералды тұздарды көп қажет етедi, себебi тау өсiмдiктерiнде 
натрий тұздары аз болады, мысалы: тау өсiмдiктерiнен дайындалған 
пiшенде ас тұзы жазық аудандардағы пiшенмен салыстырғанда төрт есе аз 
болғандығы дәлелденген. Қылқан жапырақты орманда мекендейтiн 
тұяқтылар аралас орманда тiршiлiк ететiн жануарларға қарағанда тұзды 
көбiрек қажет етедi. Соған орай, тұяқты жануарлар үшiн тұзастаулардың 
қажеттiлiгi жоғары болып отыр. Көбiнесе тұзастауларға тұз кесектерi, 
ұнтақталған тұз немесе тұзды брикеттер салынады. 

Жасанды тұзастаулардың түрлерi көп. Суретте олардың iшiнде көп 
тарағандары көрсетiлген /71-сурет/. 

 

71 – сурет. Тұяқты жануарларға арналған әртүрлі тұзастаулар 
 
Тақтайларды бiрiктiре отырып, науаны /лотокты/ жасауға болады. Бiр 

тақтай науаның түбiн, екеуi қапталын, ал кiшкене екi тақтай кеi ернеуiн 
құрайды. Науаны шамамен 1 метрлiк биiктiкте қоректендiргiш науаның 
астына немесе 2 не 4 сырғауылға шегелеп жеке орнатады. 

Астауды /колода/ ұзындығы 1 немесе 2 метрлiк жуан бөрененiң iшiн 
ойып немесе шауып /үңгiп/ жасайды. Оны көлденең жатқан тақтайға немесе 
тiк қойылған дiңгекке бекiтедi. Астауды басқаша да жасауға болады. Жуан 
ағашты 60-70 см биiктiкте кесiп құлатады, бiрақ ағаш түбiрiнен ажырамауы 
тиiс. Көлденең құлап жатқан бөрененiң iшiн балтаен шауып ояды да, оған 
тұз салады. 
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Тұзастауды ағаш түбiрiне де жасауға болады. Биiктiгi 60-70см, 
жуандығы 30 см-ден кем емес ағаш түбiрiне /өзегi шiрiген ағаш түбiрi болса 
да /тереңдiгi 20см-лiк ойықты балтамен шауып жасайды. 

Тұзастауларды ағаш кесiндiлерiнен де жасауға болады. Ол үшiн 
мөлшерi 1х1х0,5 метр шұңқыр қазылады. Оған жоғарғы жағы жер бетiне 
шығып тұратындай етiп бөренелердi жатқызады да, шұңқырдың ортасына 
тұз бен сазды толтырады. Мұндай бiр тұзастауға 20-30 кг тұз жұмсалады. 
Сосын оны нығыздайды. Тұздалған топырақты тұяқты жануарлар сүйсiнiп 
кемiрiп жейдi. 

Ормандағы құрғақ учаскеде ауданы 1 м2, тереңдiгi шамамен 0,5 метр 
шұңқыр қазып, оны тұзбен және шұңқырдың топырағымен толтырып, 
тұзастау жасауға болады. Бiрақ соңғы екi тұзастаудың бiр кемшiлiгi - 
жануарлар тұзбен қоса, топырақты және сазды жегендiктен iшекқұрттардың 
да енуiне себеп болады. 

Тұзастауларды жануарлар қоректенетiн құрғақ жерлерге және 
соқпақтарға қою керек. Жауын-шашын тұзды шайып тастамау үшiн үстiн 
шатырмен жауып тастау қажет. Жаңа тұзастауларды ерте көктемде 
орналастырып, тұзды жаздың соңында салу керек. Бұл кезде ескi 
тұзастауларды жөндеп алу қажет. 

Тұзастаулардың жанын қопсытып, құм сеуiп қойса, жануарлардың 
iздерi арқылы санын анықтауға болады. Жануарлар тығыз орналасқан 
аңшылық шаруашылықтарында жасанды тұзастаулар аз болса, олардың 
маңына жануарлар көп шоғырланады. Нәтижесiнде жұқпалы аурулардың 
тарауына себеп болуы мүмкiн. Сондықтан қажеттi тұзастаулардың санын 
дұрыс анықтап, шаруашылық территориясында оларды тиiмдi орналастыру 
қажет. 

Тұзастаулардың саны мен оларды шаруашылықта орналастыру 
көптеген факторлармен тығыз байланысты, мысалы: жергiлiктi алқаптың 
сипаты, табиғи тұздардың болуы, тұяқты жануарлардың саны және т.б. 

Тұзастауларды шаруашылық территориясында жануарлар бiр жерге 
шоғырланбайтындай орналастыру қажет. Көп жағдайда маралдар мен 
елiктердiң азығында қаңқа сүйектерiне қажеттi калий мен магний 
тұздарының жетiспеуiнен зардап шегедi. Кейде осы тұздар жетiспегенде, 
әсiресе қысқы кезеңде сүйектiң боруы /остеомаляция / байқалады, 
сондықтан тұзастауларға тұз салғанда, оған қоректiк әктас, ұнтақталған бор 
немесе жаңа сүйек ұны қосылуы тиiс. Қыста тұяқтыларға ақуызды-көмiртегi 
мен витаминдi қоспалар беруге де болады /72-сурет/. 

Болашақта маралдар мен елiктердi минералды қоректендiру үшiн 
әртүрлi тұздар мен микроэлементтерден құралған брикеттер қолданылуы 
мүмкiн.  
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Тұзастауды ағаш түбiрiне де жасауға болады. Биiктiгi 60-70см, 
жуандығы 30 см-ден кем емес ағаш түбiрiне /өзегi шiрiген ағаш түбiрi болса 
да /тереңдiгi 20см-лiк ойықты балтамен шауып жасайды. 

Тұзастауларды ағаш кесiндiлерiнен де жасауға болады. Ол үшiн 
мөлшерi 1х1х0,5 метр шұңқыр қазылады. Оған жоғарғы жағы жер бетiне 
шығып тұратындай етiп бөренелердi жатқызады да, шұңқырдың ортасына 
тұз бен сазды толтырады. Мұндай бiр тұзастауға 20-30 кг тұз жұмсалады. 
Сосын оны нығыздайды. Тұздалған топырақты тұяқты жануарлар сүйсiнiп 
кемiрiп жейдi. 

Ормандағы құрғақ учаскеде ауданы 1 м2, тереңдiгi шамамен 0,5 метр 
шұңқыр қазып, оны тұзбен және шұңқырдың топырағымен толтырып, 
тұзастау жасауға болады. Бiрақ соңғы екi тұзастаудың бiр кемшiлiгi - 
жануарлар тұзбен қоса, топырақты және сазды жегендiктен iшекқұрттардың 
да енуiне себеп болады. 

Тұзастауларды жануарлар қоректенетiн құрғақ жерлерге және 
соқпақтарға қою керек. Жауын-шашын тұзды шайып тастамау үшiн үстiн 
шатырмен жауып тастау қажет. Жаңа тұзастауларды ерте көктемде 
орналастырып, тұзды жаздың соңында салу керек. Бұл кезде ескi 
тұзастауларды жөндеп алу қажет. 

Тұзастаулардың жанын қопсытып, құм сеуiп қойса, жануарлардың 
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тарауына себеп болуы мүмкiн. Сондықтан қажеттi тұзастаулардың санын 
дұрыс анықтап, шаруашылық территориясында оларды тиiмдi орналастыру 
қажет. 

Тұзастаулардың саны мен оларды шаруашылықта орналастыру 
көптеген факторлармен тығыз байланысты, мысалы: жергiлiктi алқаптың 
сипаты, табиғи тұздардың болуы, тұяқты жануарлардың саны және т.б. 

Тұзастауларды шаруашылық территориясында жануарлар бiр жерге 
шоғырланбайтындай орналастыру қажет. Көп жағдайда маралдар мен 
елiктердiң азығында қаңқа сүйектерiне қажеттi калий мен магний 
тұздарының жетiспеуiнен зардап шегедi. Кейде осы тұздар жетiспегенде, 
әсiресе қысқы кезеңде сүйектiң боруы /остеомаляция / байқалады, 
сондықтан тұзастауларға тұз салғанда, оған қоректiк әктас, ұнтақталған бор 
немесе жаңа сүйек ұны қосылуы тиiс. Қыста тұяқтыларға ақуызды-көмiртегi 
мен витаминдi қоспалар беруге де болады /72-сурет/. 

Болашақта маралдар мен елiктердi минералды қоректендiру үшiн 
әртүрлi тұздар мен микроэлементтерден құралған брикеттер қолданылуы 
мүмкiн.  

 
 

72 – сурет. Қояндарға арналған діңгектердегі тұзастаулар 
 
Бақылау сұрақтары: 
Тұзастаулар не үшiн қажет? 
Тұзастаулардың қандай түрлерiн бiлесiң? 
Тұзастауларды қалай жасауға болады? 
 
Пiшен сапасын анықтау тәсiлдерi 
 Пiшеннiң қоректiк құндылығы негiзiнен оның сапасымен тiкелей 

байланысты. Жақсы жапырақтанған, жылдам кептiрiлген, жас шөптен 
дайындалған пiшен ұзақ уақыт шабылып кептiрiлген, тұрып қалған шөптен 
дайындалған пiшенге қарағанда қоректiк заттары көп болады. Белсендi 
желдетiлiп кептiру тәсiлiмен дайындалған пiшен құрамында жалпы қоректiк 
заттар 10-15%-ға артады, қоректiк құндылығы 20%-дан жоғарылап, 
каротиннiң шығындалуы екi есеге төмендейдi. 

 Ұзақ тұрып қалған, нашар дайындалған пiшенде протеин, қант, 
каротин аз болады және есесiне клетчатка көбейiп кетедi. Органикалық 
заттардың қорытылуы бойынша нашар дайындалған пiшендi сапасы жақсы 
пiшенмен салыстырғанда бiр жарым есе төмен болады. Сондықтан пiшеннiң 
қоректiк құндылығын бағалағанда шөптi шауып жинау уақытын /вегетация 
фазасын/, ботаникалық құрамын, сонымен қатар шауып жинау және сақтау 
сапасын ескеру қажет. 

 Орташа бақылау үлгiсiн алу кезiнде пiшендi толық тексерiп алады. 
Пiшеннiң жалпы жағдайы мен бiртектi болуын анықтап алады. Пiшендi 
шауып алу уақыты мен ботаникалық құрамын анықтайды. Пiшеннiң шауып 
алынуы мен сақталуын сипаттайтын сыртқы белгiлерi /түсi, иiсi/ мен 
ылғалдылығын зерттейдi. Пiшендi сырттай тексере отырып, күздiң жарық 
мезгiлiнде одан үлгi алынады. Үлгiлердi таңдау және орташа бақылау 
үлгiсiн алу ережеге сәйкес орындалуы тиiс. 

 Пiшеннiң түсiн жалпы пiшен партиясын тексергенде анықтайды. 
Пресстелген пiшен болса, баудың iшкi бөлiгiн қарау арқылы пiшеннiң түсi 
анықталады. Табиғи шабындықтардың пiшенi жасыл /ашық жасылдан 
қошқыл жасылға дейiн/ түстi болуы қажет, ал себiлген бұршақ және 
бұршақ-астық тұқымдастардың пiшенi жасыл немесе сарғыш жасылдан 
ашық қоңыр түске дейiн болуы тиiс. Жауын-шашында жиналған пiшеннiң 
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түсi қошқыл қоңыр түстi болады. Артық кеуiп кеткен және ұзақ сақталған 
пiшен жасыл түсiн жоғалтып, сұрғылт түске енедi. 

 Пiшеннiң иiсi шөптiң жасына, шөп шабу кезiндегi ауа райына, кептiру 
тәсiлi мен сақтау жағдайына тiкелей байланысты. Жақсы пiшеннiң жағымды 
иiсi болады. Тұрып қалған өсiмдiктердiң пiшенi және шабылған шөп ұзақ 
жатып қалғанда жиналған пiшен иiсiн жоғалтады. Желденбейтiн жерде 
сақталған пiшенде жағымсыз иiс шығады. Дымқыл пiшенге зең түскенде 
көгерген иiс пайда болады. Көгерген жағымсыз иiстi анықтау үшiн келесi 
тәсiл қолданылады: стақанға 50-100 грамм пiшендi салып, үстiне ыстық су 
құйылады да, қақпақпен жабады. 2-3 минуттан кейiн ысыған пiшеннiң иiсi 
анықталады. Пiшен көгерген жағдайда оның жағымсыз иiсi айқын бiлiнедi. 

 Өсiмдiктердiң даму жағдайына байланысты шауып жинау уақыты 
анықталады. Егер астық тұқымдас өсiмдiктердiң сабақтарында пiскен 
тұқымдар болмай, тек қана гүлдерi ғана болса, онда пiшен гүлдену 
фазасында жиналған деп есептеледi. Сабақтарының төменгi гүлшоғырында 
тұқымдар болса, онда пiшендi тұқымы пiсе бастағанда шабылған деп 
санайды. Пiшен өз уақытында шабылса, астық тұқымдас өсiмдiктердiң 
сабақтары жасыл түстi болады. Шауып жинауды кешiктiрген жағдайда, шөп 
сабақтарының төменгi бөлiгi сарғайып кетедi. Бұршақ тұқымдас өсiмдiктер 
сабағының төменгi екi-үш гүлшоғырында тұқымдар кездессе, пiшеннiң 
гүлдеу кезiнде дайындалғаны белгiлi болады. Пiшендi дайындауды 
кешiктiрсе, сабағында тұқымдар көп болады. 

 Мемлекеттiк стандарт талаптарына сәйкес, пiшен дайындау үшiн бiр 
жылдық пен көп жылдық бұршақ және астық тұқымдас шөптердiң егiндерi, 
сонымен қатар астық тұқымдастардың гүлдеуiне дейiн және бұршақ 
тұқымдастардың жаппай гүлдеуiне дейiн шабылған табиғи 
шабындықтардың өсiмдiктерi пайдаланылады. 

 Шөп маялары мен бауларынан алынған үлгiлерде қоспалардың /құм, 
саз/, зең шаңының, шөп күйiгiнiң болуы бойынша бүлiну белгiлерi 
анықталады. Пiшеннiң түсi қшқылданумен және жағымсыз иiсiмен 
сипатталады. Пiшеннiң шiруi мен көгеруiн жапырақтарында және 
сабақтарында ақшыл, сұрғылт қоңыр және қара дақтардың болуымен 
анықтайды. 

 Зоотехникалық талдау арқылы пiшеннiң ылғалдылығы анықталады. 
200-300 грамм ұнтақталған пiшеннен 0,1 грамм дәлдiкпен 5 грамм үлгi 
өлшенiп алынып, 40 минут бойы 130 градус температурада кептiредi. Мұнда 
анықтаулардың аралығындағы айырмашылық 1%-ға дейiн болу керек. 
Стандарт бойынша пiшеннiң ылғалдылығы 17%-дан, ал қыста 20 %-дан 
аспау қажет. Шаруашылық жағдайында пiшеннiң ылғалдылығы сыртқы 
көрiнiсiмен анықталады. Құрғақ пiшендi /ылғалдылығы 15 %-ға дейiн/ 
қолмен сипағанда қатты, бұрағанда сытырлап сынады. Дымқыл пiшендi 
/ылғалдылығы 17-20 %/ сипағанда жұмсақ, жеңiл бұралып, алақанда ылғалы 
байқалады. 
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түсi қошқыл қоңыр түстi болады. Артық кеуiп кеткен және ұзақ сақталған 
пiшен жасыл түсiн жоғалтып, сұрғылт түске енедi. 

 Пiшеннiң иiсi шөптiң жасына, шөп шабу кезiндегi ауа райына, кептiру 
тәсiлi мен сақтау жағдайына тiкелей байланысты. Жақсы пiшеннiң жағымды 
иiсi болады. Тұрып қалған өсiмдiктердiң пiшенi және шабылған шөп ұзақ 
жатып қалғанда жиналған пiшен иiсiн жоғалтады. Желденбейтiн жерде 
сақталған пiшенде жағымсыз иiс шығады. Дымқыл пiшенге зең түскенде 
көгерген иiс пайда болады. Көгерген жағымсыз иiстi анықтау үшiн келесi 
тәсiл қолданылады: стақанға 50-100 грамм пiшендi салып, үстiне ыстық су 
құйылады да, қақпақпен жабады. 2-3 минуттан кейiн ысыған пiшеннiң иiсi 
анықталады. Пiшен көгерген жағдайда оның жағымсыз иiсi айқын бiлiнедi. 

 Өсiмдiктердiң даму жағдайына байланысты шауып жинау уақыты 
анықталады. Егер астық тұқымдас өсiмдiктердiң сабақтарында пiскен 
тұқымдар болмай, тек қана гүлдерi ғана болса, онда пiшен гүлдену 
фазасында жиналған деп есептеледi. Сабақтарының төменгi гүлшоғырында 
тұқымдар болса, онда пiшендi тұқымы пiсе бастағанда шабылған деп 
санайды. Пiшен өз уақытында шабылса, астық тұқымдас өсiмдiктердiң 
сабақтары жасыл түстi болады. Шауып жинауды кешiктiрген жағдайда, шөп 
сабақтарының төменгi бөлiгi сарғайып кетедi. Бұршақ тұқымдас өсiмдiктер 
сабағының төменгi екi-үш гүлшоғырында тұқымдар кездессе, пiшеннiң 
гүлдеу кезiнде дайындалғаны белгiлi болады. Пiшендi дайындауды 
кешiктiрсе, сабағында тұқымдар көп болады. 

 Мемлекеттiк стандарт талаптарына сәйкес, пiшен дайындау үшiн бiр 
жылдық пен көп жылдық бұршақ және астық тұқымдас шөптердiң егiндерi, 
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тұқымдастардың жаппай гүлдеуiне дейiн шабылған табиғи 
шабындықтардың өсiмдiктерi пайдаланылады. 

 Шөп маялары мен бауларынан алынған үлгiлерде қоспалардың /құм, 
саз/, зең шаңының, шөп күйiгiнiң болуы бойынша бүлiну белгiлерi 
анықталады. Пiшеннiң түсi қшқылданумен және жағымсыз иiсiмен 
сипатталады. Пiшеннiң шiруi мен көгеруiн жапырақтарында және 
сабақтарында ақшыл, сұрғылт қоңыр және қара дақтардың болуымен 
анықтайды. 

 Зоотехникалық талдау арқылы пiшеннiң ылғалдылығы анықталады. 
200-300 грамм ұнтақталған пiшеннен 0,1 грамм дәлдiкпен 5 грамм үлгi 
өлшенiп алынып, 40 минут бойы 130 градус температурада кептiредi. Мұнда 
анықтаулардың аралығындағы айырмашылық 1%-ға дейiн болу керек. 
Стандарт бойынша пiшеннiң ылғалдылығы 17%-дан, ал қыста 20 %-дан 
аспау қажет. Шаруашылық жағдайында пiшеннiң ылғалдылығы сыртқы 
көрiнiсiмен анықталады. Құрғақ пiшендi /ылғалдылығы 15 %-ға дейiн/ 
қолмен сипағанда қатты, бұрағанда сытырлап сынады. Дымқыл пiшендi 
/ылғалдылығы 17-20 %/ сипағанда жұмсақ, жеңiл бұралып, алақанда ылғалы 
байқалады. 

 
 

 Орташа үлгiден алынған 100-300 грамм пiшен арқылы ботаникалық 
құрамы анықталады да, стандартта қабылданған фракциялар белгiленедi: 1 - 
астық тұқымдастар; 2 - бұршақ тұқымдастар; 3 - жеуге жарамды әртүрлi 
шөптер; 4 - қияқтар; 5 - жеуге жарамсыз және 6 - улы мен зиянды шөптер. 
Алынған үлгi салмағы арқылы жеке фракциялардың салмағы -бен 
көрсетiледi. Зиянды және улы шөптердiң салмағы 1 -дан аспауы тиiс. Жеке 
баулардағы улы шөптердiң салмағы 200 граммнан, зиянды шөптердiң 
салмағы 500 граммнан аспауы қажет.  

 Стандарт талаптарына сәйкес, өсiмдiктердiң ботаникалық құрамы мен 
олардың өсу жағдайына байланысты пiшеннiң 4 түрiн ажыратады: 

себiлген бұршақ тұқымдастар; 
себiлген астық тұқымдастар; 
себiлген бұршақ-астық тұқымдастар; 
табиғи шабындықтардың пiшенi. 
Себiлген және табиғи өскен шөптердiң химиялық құрамы бойынша 

алынған деректер арқылы осындай жiктеу қолайлы, себебi бiр жылдық пен 
көп жылдық шөптердiң айырмашылығы жоқ. 

Сыртқы түсi, түрi мен иiсi бойынша пiшен белгiлi бiр түрге 
жатқызылуы тиiс, әрi көгеру, күю, шiру белгiлерi болмауы керек. Өсiмдiктiң 
ботаникалық құрамына, қоректiк заттардың түрлерiне және пiшен 
сапасының басқа да көрсеткiштерiне байланысты бiрiншi, екiншi және 
үшiншi сыныптарға бөледi. 

Табиғи шабындықтардағы астық және бұршақ тұқымдастарынан 
құралған пiшен құрамында аққылтаң, айрауық, қоянжем 50%-дан, зиянды 
және улы шөптер 1%-дан артық болмауы тиiс. Оларға меңдуана, 
убалдырған, утамыр, қалтагүл, қырықбуын, тамырдәрi және басқа 
өсiмдiктер жатады. Жеуге жарамсыз шөптерге сарықалуен, субеде, 
шайқұрай, қияқөлең, түйетiкен жатады.  

Стандартта пiшеннiң қорытылуына тiкелей әсер ететiн құрғақ 
протеиннiң, құрғақ клетчатканың және каротиннiң болуына ерекше назар 
аударылған. Пiшендегi құрғақ протеиннiң, құрғақ клетчатканың және 
каротиннiң құрамын жалпы қабылданған зоотехникалық талдау тәсiлiмен 
анықтайды. Сонымен қатар, пiшендегi ылғал мен минералдық қоспалардың 
мөлшерi белгiленген. 

Маялардың көлемiн 1 текше метр пiшен салмағына көбейту арқылы 
пiшен қорын есептейдi. 1 м3 пiшеннiң шамамен берiлген салмағы 24- 
кестеде көрсетiлген.  

 
  24 - кесте 1 м3 пiшеннiң шамамен берiлген салмағы 
 

 
 
 

Биiктiгi орташа және 
аласа маялар үшiн 

 
Биiк маялар үшiн 
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Табиғи шабындықтардың пiшенi 
1. Шалғын, орман, iрi 
дала өсiмдiктерi, 
астық тұқымдастар 

 
42 

 
 

 
55 

 
49 

 
57 

 
61 

2. iрi шөптi шалғын 
өсiмдiктерi мен астық 
тұқымдастар; iрi 
шөптi дала өсiмдiктерi 
мен астық 
тұқымдастар 

 
 
 
45 

 
 
 
55 

 
 
 
62 

 
 
 
52 

 
 
 
61 

 
 
 
68 

3. Ұсақ шөптi астық 
тұқымдас шалғын 
және дала өсiмдiктерi 

 
50 

 
60 

 
65 

 
58 

 
68 

 
74 

4.Астық және бұршақ 
тұқымдас өсiмдiктер 

 
55 

 
67 

 
70 

 
63 

 
75 

 
80 

 Себiлген көп жылдық шөптердiң пiшенi 
5.Астық және бұршақ 
тұқымдас өсiмдiктер 

 
55 

 
 

 
70 

 
63 

 
75 

 
80 

6. Астық тұқымдас 
өсiмдiктер 

 
45 

 
55 

 
62 

 
52 

 
61 

 
68 

7.Бұршақ тұқымдас 
өсiмдiктер 

 
 

     

 Себiлген бiр жылдық шөптердiң пiшенi 
8. вика-сұлы мен вика 
-арпа пiшенi: 
а) викасы басым 
пiшен 
б) вика мен арпасы 
бiрдей мөлшердегi 
пiшен 

 
 
57 
 
 
55 

 
 
70 
 
 
67 

 
 
75 
 
 
70 

 
 
66 
 
 
63 

 
 
77 
 
 
74 

 
 
83 
 
 
77 



253
 
 

 
 
Маяның түрi 

Ж
аң

а 
ж

ин
ал

ға
н/

3-
5 

кү
нн

ен
 к

ей
iн

/ 

Ж
ин

ағ
ан

на
н 

ке
йi

н 
1 

ай
да

н 
со

ң 

Ж
ин

ағ
ан

на
н 

ке
йi

н 
3 

ай
да

н 
со

ң 

Ж
аң

а 
ж

ин
ал

ға
н/

3-
5 

кү
нн

ен
 к

ей
iн

/ 

Ж
ин

ағ
ан

на
н 

ке
йi

н 
1 

ай
да

н 
со

ң 

Ж
ин

ағ
ан

на
н 

ке
йi

н 
3 

ай
да

н 
со

ң 

1 2 3 4 5 6 7 
Табиғи шабындықтардың пiшенi 
1. Шалғын, орман, iрi 
дала өсiмдiктерi, 
астық тұқымдастар 

 
42 

 
 

 
55 

 
49 

 
57 

 
61 

2. iрi шөптi шалғын 
өсiмдiктерi мен астық 
тұқымдастар; iрi 
шөптi дала өсiмдiктерi 
мен астық 
тұқымдастар 

 
 
 
45 

 
 
 
55 

 
 
 
62 

 
 
 
52 

 
 
 
61 

 
 
 
68 

3. Ұсақ шөптi астық 
тұқымдас шалғын 
және дала өсiмдiктерi 

 
50 

 
60 

 
65 

 
58 

 
68 

 
74 

4.Астық және бұршақ 
тұқымдас өсiмдiктер 

 
55 

 
67 

 
70 

 
63 

 
75 

 
80 

 Себiлген көп жылдық шөптердiң пiшенi 
5.Астық және бұршақ 
тұқымдас өсiмдiктер 

 
55 

 
 

 
70 

 
63 

 
75 

 
80 

6. Астық тұқымдас 
өсiмдiктер 

 
45 

 
55 

 
62 

 
52 

 
61 

 
68 

7.Бұршақ тұқымдас 
өсiмдiктер 

 
 

     

 Себiлген бiр жылдық шөптердiң пiшенi 
8. вика-сұлы мен вика 
-арпа пiшенi: 
а) викасы басым 
пiшен 
б) вика мен арпасы 
бiрдей мөлшердегi 
пiшен 
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73 – сурет. Тұяқты жануарларды қыста қоректендіру  
шөпті маялаудың тәсілдері 
Скирдтың көлемiн анықтау үшін оның енi (Е), ұзындығы (Ұ) мен 

тастама биiктiгi (Б) өлшенедi. Өлшенген көрсеткiштер арқылы скридтың 
көлемi (м3) формулалар бойынша есептеледi: 

Төбесi дөңгелек биiк скирдтардың көлемi: 
V=(Б УЕЕ  )46,052,0  
Төбесi дөңгелек биiк скирдтардың көлемi: 
V=(Б УЕЕ  )44,052,0   
Мөлшерi әртүрлi төбесi тегiс скирдтардың көлемi: 
V=(Б УЕЕ  )55,056,0  
Төбесi үшкiр шатыр тәрiздi скирдтардың көлемi: 

V=
УЕБ



4  

 Дөңгелек маялардың көлемiн анықтау үшiн маяның сыртқы шеңберi 
(Ш) мен тастама биiктiгi (Б) өлшенiп, формулалармен көлемi есептеледi: 

Биiк дөңгелек маяның көлемi 
V=(0,004Б-0,012Ш)  Ш2 
Аласа дөңгелек маяның көлемi 

V= 33

2ШБ
  

 
Бақылау сұрақтары: 
Пiшеннiң қоректiк құндылығына не әсер етедi? 
Пiшеннiң сапасын қалай анықтайды? 
Пiшен сапасын анықтағанда қандай көрсеткiштер ескерiледi? 
Пiшен қорларын қалай анықтайды? 
Пiшен салмағын есептеу формуласы қандай? 
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4.18 Орман шаруашылығы мен ауыл шаруашылығына тұяқты 
аңдардың келтiретiн зияндарын алдын алу шаралары 

 Орманға жануарлардың, әсiресе тұяқты аңдардың зиян келтiруiн 
азайту үшiн бiлiктi бағытталған шараларды талап етедi. Аңшылық 
шаруашылығында бұл жануарлардың саны нормадан асып кетсе, жас 
шыбықтар ғана емес, сонымен қатар ересек ағаштарға да көп зақым 
келтiредi. 

 Орманды қорғау үшiн орындалатын шараларды биотехниялық 
шаралар, қазiргi уақытқа дейiн өте аз назар аударылып жүр; қорғаныш 
шаралар механикалық және химиялық деп жiктеледi; аңшылықтану 
(биотехниялық) шаралары деп үш топқа бөледi. Биотехниялық шараларға 
негiзiнен итмұрын, долана, өгейбұта, ырғай тәрiздi бұталарды отырғызу 
жатады. Бұл бұталар аса бағалы ағаш түрлерiнен жануарларды елiктiредi. 
Қылқан жапырақты орманда көктерек, қайың, шетен сияқты ағаш түрлерiн 
отырғызу да тәжiрибе жүзiнде дұрыс қолданылған шара екендiгi дәлелденiп 
отыр. Сонымен қатар, орманды алқаптың қорек қорын осылай жоғарылатуға 
болады. 

 Механикалық сипаттағы қорғаныш шараларға кесiлген ағаштардан 
қалған шыбықтар мен, бұтақтармен көшеттердi бүркеп жабуды жатқызуға 
болады. 

 Екпе ормандарды жануарлардан қорғаудың ең сенiмдiсi -уақытша 
немесе тұрақты қоршаулар жасау. Қоршау ретiнде қамыс, сымтемiрден 
жасалған тор, ағаш сырғауылы тәрiздi әртүрлi материалдар қолдануға 
болады. әсiресе қоршаулар бекiтiлетiн дiңгектердi дұрыс орналастырылуы 
тиiс. Жас орман мен көшеттердi механикалық қарақшылармен қорғау 
мүмкiн емес, себебi жануарлар оларға тез көндiгiп кетедi. 

 Жабайы жануарлардың келтiретiн зиянын, әсiресе ағаштардың 
қабығын жеп, жалаңаштау әсерiнен болатын зиянды төмендету үшiн қыста 
оларды қоректендiру кезiнде әртүрлi арнайы азық қоспаларын қосу қажет. 
Сондықтанаңшылардың екпе ормандарды қорғауға бағытталған 
биотехниялық шаралары алғашқы жүргiзiлетiн жұмыстардың бiрi болып 
саналады. Соған орай, қорек тапшылығы байқалатын қысқы және ерте 
көктемгi мерзiмдерде аңдарға ерекше назар аударылуы қажет. 

 
Бақылау сұрақтары: 
Жабайы жануарлардың орман шаруашылығына келтiретiн зиянының 

алдын алу үшiн қандай шаралар жүргiзiледi? 
Орманды аңдардан қорғау үшiн қандай биологиялық шаралар 

атқарылады?  
Механикалық сипаттағы қорғаныш шараларға не жатады? 
Екпе ормандарды қорғау үшiн қандай биологиялық шаралар 

орындалады? 
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4.18 Орман шаруашылығы мен ауыл шаруашылығына тұяқты 
аңдардың келтiретiн зияндарын алдын алу шаралары 

 Орманға жануарлардың, әсiресе тұяқты аңдардың зиян келтiруiн 
азайту үшiн бiлiктi бағытталған шараларды талап етедi. Аңшылық 
шаруашылығында бұл жануарлардың саны нормадан асып кетсе, жас 
шыбықтар ғана емес, сонымен қатар ересек ағаштарға да көп зақым 
келтiредi. 

 Орманды қорғау үшiн орындалатын шараларды биотехниялық 
шаралар, қазiргi уақытқа дейiн өте аз назар аударылып жүр; қорғаныш 
шаралар механикалық және химиялық деп жiктеледi; аңшылықтану 
(биотехниялық) шаралары деп үш топқа бөледi. Биотехниялық шараларға 
негiзiнен итмұрын, долана, өгейбұта, ырғай тәрiздi бұталарды отырғызу 
жатады. Бұл бұталар аса бағалы ағаш түрлерiнен жануарларды елiктiредi. 
Қылқан жапырақты орманда көктерек, қайың, шетен сияқты ағаш түрлерiн 
отырғызу да тәжiрибе жүзiнде дұрыс қолданылған шара екендiгi дәлелденiп 
отыр. Сонымен қатар, орманды алқаптың қорек қорын осылай жоғарылатуға 
болады. 

 Механикалық сипаттағы қорғаныш шараларға кесiлген ағаштардан 
қалған шыбықтар мен, бұтақтармен көшеттердi бүркеп жабуды жатқызуға 
болады. 

 Екпе ормандарды жануарлардан қорғаудың ең сенiмдiсi -уақытша 
немесе тұрақты қоршаулар жасау. Қоршау ретiнде қамыс, сымтемiрден 
жасалған тор, ағаш сырғауылы тәрiздi әртүрлi материалдар қолдануға 
болады. әсiресе қоршаулар бекiтiлетiн дiңгектердi дұрыс орналастырылуы 
тиiс. Жас орман мен көшеттердi механикалық қарақшылармен қорғау 
мүмкiн емес, себебi жануарлар оларға тез көндiгiп кетедi. 

 Жабайы жануарлардың келтiретiн зиянын, әсiресе ағаштардың 
қабығын жеп, жалаңаштау әсерiнен болатын зиянды төмендету үшiн қыста 
оларды қоректендiру кезiнде әртүрлi арнайы азық қоспаларын қосу қажет. 
Сондықтанаңшылардың екпе ормандарды қорғауға бағытталған 
биотехниялық шаралары алғашқы жүргiзiлетiн жұмыстардың бiрi болып 
саналады. Соған орай, қорек тапшылығы байқалатын қысқы және ерте 
көктемгi мерзiмдерде аңдарға ерекше назар аударылуы қажет. 

 
Бақылау сұрақтары: 
Жабайы жануарлардың орман шаруашылығына келтiретiн зиянының 

алдын алу үшiн қандай шаралар жүргiзiледi? 
Орманды аңдардан қорғау үшiн қандай биологиялық шаралар 

атқарылады?  
Механикалық сипаттағы қорғаныш шараларға не жатады? 
Екпе ормандарды қорғау үшiн қандай биологиялық шаралар 

орындалады? 
 
 

 
 

4.19 Жыртқыштардың зиянды әрекеттерiн реттеу тәсiлдерi 
Ауланатын аңдар мен құстардың көпшiлiгi жыртқыш жануарлардың 

қорегi болып табылады. Қасқырлар, шибөрiлер, қаршығалар, қамыс 
құладыны мен басқа жыртқыш жануарлар аса бағалы аңдар мен құстарды 
қорек ете отырып, аңшылық шаруашылығына бiршама зиян келтiредi. 

 Әртүрлi жыртқыштардың жануарларды жаппай жойғандығы туралы 
мысалдарды көп келтiруге болады. Сондықтан аңшылық 
шаруашылықтарында зиян келтiретiн жыртқыштармен жоспарлы түрде 
күрес жүргiзу қажет.  

 Аңшылық шаруашылықтары үшiн қасқырларды жойып отырудың 
маңызы зор. 

Қасқырлар мен шибөрiлердi жою 
 Қасқырлармен күрес тәсiлдерi әртүрлi. қасқырларды барий 

фторацетатымен (фторуксус қышқылының барий тұзы) уландыру -ең тиiмдi 
күрес тәсiлдерiнiң бiрi болып саналады. Барий фторацетатының иiсi мен 
дәмi жоқ, жылдам және жақсы еридi, өте улы. Көбiнесе ол 0,2 немесе 0,3 
грамдық крахмалды таблеткаларға немесе желатиндi капсулдарға салынады. 
Кеш күзде қасқырлар жиi келетiн жерлерге кез келген жануардың ұшаларын 
тастап қояды. Аяз түскеннен кейiн қасқырлар ұша тасталған жерлерге келе 
бастағанда, салмағы 200-2000 г-дық бiр жағын кесiп, таблеткалар немесе 
капсулдар салып, қасқырлар жүретiн соқпақтарға тастайды. Уландырылған 
еттердi қармен жасырады. Қоян мен құстардың ұшаларына да у салуға 
болады. Қоянның ұшасына у кеуде қуысы мен сан етiне, ал құстың ұшасына 
кеуде қуысы мен мойнына салынады. 

▲- атқыштар ●- қуып айдаушылар ≈≈≈≈ жалаушалар 
74 – сурет. Жалаушалармен қасқырларды қоршау сұлбасы:  
а – жалаушалармен тұйықсыз шеңберлеп қоршау:  
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б - жалаушалармен тұйық шеңберлеп қоршау 
 
Өлi қой мен иттiң ұшасына iшкi органдарына және құс шоқып тастамау 

үшiн жерге жатып тұрған жағындағы терiнiң арасына салу керек. Кейде уы 
бар таблеткалар мен капсульдердi сiрiңке қорабындай еттерге салуға 
болады. Мұндай кiшкене еттердi сулап, iрi 4-5 кг -дық етке немесе ұшаға 
қатырып тастайды. Көбiнесе қасқырлар осы кiшкене еттердi жеген соң, 
ұшаны жеп бiраз бөгеледi. Уландырылған еттердi күнде таңертең тексерiп 
отыру қажет. 

Барий фторацетатының адам үшiн де қауiптi өте улы екендiгiн ұмытпау 
керек. У салынған еттi елдi мекендерден 1,5 шақырым, жолдардан 500м 
қашықтықтан артық жерлерде қолдану қажет. 

 Қасқырлар барий фторацетатына 1-2 сағаттан кейiн уланып өледi, 
бiрақ одан ертерек жансызданып сал болып қалады. Сондықтан уланған 
аңдар сирек жағдайда ғана 5-10 шақырымға ұзай алады. Уландыру жұмысы 
аяқталғаннан кейiн барлық улы еттердi көмiп тастайды. 

Көптеген аймақтарда қасқырларды жою үшiн ұшақтар (ПО-2,ЯК-12М, 
ЯК-12Р және тағы басқа) мен МИ-1 тiк ұшағын табысты қолдануда. 
Ұшақпен қасқырлар бар аймақтардан 300м биiктiктен ұшып өтiп, оларды 
шошытып ашық жерлерге шығарады 12 калибрлi бытыра мылтық арқылы 
карчетпен атып алады. 

 Көптеген қасқырларды жалаушалар қуу арқылы жоюға болады. 
Мөлшерi 15-25 см-лiк матаны жуандығы 1мм-лiк шнурға бiр-бiрiнен 1м 
қашықтықта тiгiп бекiтедi. Кейде мөлшерi кiшiрек (7х9см) жалаушыларды 
25см сайын капрон жiпке бекiтiп, арнаулы катушкаға орайды /72-сурет/. 

 Жалаушаларды тұйық шеңберлеп және ашық шеңберлеп қою арқылы 
қасқырларды аулауға болады. 

 Қасқырдың iзiн тапқаннан кейiн, аңшылар iз кесе отырып, тынығуға 
жатқан жерiн анықтаған соң, яғни ол жерден сыртқа шыққан iздiң болуы 
немесе болмауы анықталады. Қасқырдың тынығу орнын бiлгеннен кейiн, 
оны жалаушалары бар шнурмен айналдырып орнатады. Шнурды 60-70см 
биiктiкте бұтақтарға iледi немесе қарға батырған тұяқтарға бекiтедi. 
Жалаушалары бар шнурдың орнына ұзындығы 70-80см-лiк таяққа 
бекiтiлген қызыл жалаушаларды бiр-бiрiнен 3-5м қашықтықта қоюға 
болады. Ашық шеңберлеп жалаушаларды қойғанда, жел соққан жағына 
ашық орын қалдырылып, оған аңшылар орналасады. Қарсы жағынан 
қуғыншылар айғай-шумен жыртқыштарды аңшыларға қуып айдайды. 

 Жалаушаларды тұйық шеңберлеп аулауға да болады. Қасқырлардың 
тыныққан орнын толығымен айналдырып жалаушаларды орнатқаннан 
кейiн, желге қарсы жағына аңшылар орналасады. Ал қуғыншылар 
аңшыларға қарай жыртқыштарды қуып айдайды. 

 Қасқырлар мен шибөрiлердi қақпан құрып аулауға болады. Күзде 
немесе қыстың басында қар қалың түспеген кезде қақпанды iзге қою 
арқылы аулайды. Қасқырдың жаңа iзiн тапқаннан кейiн, бiр iздiң беткi 
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б - жалаушалармен тұйық шеңберлеп қоршау 
 
Өлi қой мен иттiң ұшасына iшкi органдарына және құс шоқып тастамау 

үшiн жерге жатып тұрған жағындағы терiнiң арасына салу керек. Кейде уы 
бар таблеткалар мен капсульдердi сiрiңке қорабындай еттерге салуға 
болады. Мұндай кiшкене еттердi сулап, iрi 4-5 кг -дық етке немесе ұшаға 
қатырып тастайды. Көбiнесе қасқырлар осы кiшкене еттердi жеген соң, 
ұшаны жеп бiраз бөгеледi. Уландырылған еттердi күнде таңертең тексерiп 
отыру қажет. 

Барий фторацетатының адам үшiн де қауiптi өте улы екендiгiн ұмытпау 
керек. У салынған еттi елдi мекендерден 1,5 шақырым, жолдардан 500м 
қашықтықтан артық жерлерде қолдану қажет. 

 Қасқырлар барий фторацетатына 1-2 сағаттан кейiн уланып өледi, 
бiрақ одан ертерек жансызданып сал болып қалады. Сондықтан уланған 
аңдар сирек жағдайда ғана 5-10 шақырымға ұзай алады. Уландыру жұмысы 
аяқталғаннан кейiн барлық улы еттердi көмiп тастайды. 

Көптеген аймақтарда қасқырларды жою үшiн ұшақтар (ПО-2,ЯК-12М, 
ЯК-12Р және тағы басқа) мен МИ-1 тiк ұшағын табысты қолдануда. 
Ұшақпен қасқырлар бар аймақтардан 300м биiктiктен ұшып өтiп, оларды 
шошытып ашық жерлерге шығарады 12 калибрлi бытыра мылтық арқылы 
карчетпен атып алады. 

 Көптеген қасқырларды жалаушалар қуу арқылы жоюға болады. 
Мөлшерi 15-25 см-лiк матаны жуандығы 1мм-лiк шнурға бiр-бiрiнен 1м 
қашықтықта тiгiп бекiтедi. Кейде мөлшерi кiшiрек (7х9см) жалаушыларды 
25см сайын капрон жiпке бекiтiп, арнаулы катушкаға орайды /72-сурет/. 

 Жалаушаларды тұйық шеңберлеп және ашық шеңберлеп қою арқылы 
қасқырларды аулауға болады. 

 Қасқырдың iзiн тапқаннан кейiн, аңшылар iз кесе отырып, тынығуға 
жатқан жерiн анықтаған соң, яғни ол жерден сыртқа шыққан iздiң болуы 
немесе болмауы анықталады. Қасқырдың тынығу орнын бiлгеннен кейiн, 
оны жалаушалары бар шнурмен айналдырып орнатады. Шнурды 60-70см 
биiктiкте бұтақтарға iледi немесе қарға батырған тұяқтарға бекiтедi. 
Жалаушалары бар шнурдың орнына ұзындығы 70-80см-лiк таяққа 
бекiтiлген қызыл жалаушаларды бiр-бiрiнен 3-5м қашықтықта қоюға 
болады. Ашық шеңберлеп жалаушаларды қойғанда, жел соққан жағына 
ашық орын қалдырылып, оған аңшылар орналасады. Қарсы жағынан 
қуғыншылар айғай-шумен жыртқыштарды аңшыларға қуып айдайды. 

 Жалаушаларды тұйық шеңберлеп аулауға да болады. Қасқырлардың 
тыныққан орнын толығымен айналдырып жалаушаларды орнатқаннан 
кейiн, желге қарсы жағына аңшылар орналасады. Ал қуғыншылар 
аңшыларға қарай жыртқыштарды қуып айдайды. 

 Қасқырлар мен шибөрiлердi қақпан құрып аулауға болады. Күзде 
немесе қыстың басында қар қалың түспеген кезде қақпанды iзге қою 
арқылы аулайды. Қасқырдың жаңа iзiн тапқаннан кейiн, бiр iздiң беткi 

 
 

қабатын бұзбай алып, астыңғы үлпiлдек қарды қазғаннан кейiн қақпанды 
орнатады да, үстiне iзi түскен беткi қабатпен жабады /75-сурет/. 

  
75 – сурет. Қасқырларға қақпан қою тәсілдері: 
а – жалаушалармен тұйықсыз шеңберлеп қоршау «ін үстіне» қақпан 

қою тәсілдері; б – «ін астына» қақпан қою тәсілдері. 
 
 Қар қалың түскенде қақпанды iз астынаң қояды. Iздiң жанынан 

квадрат шұңқыр қазып алып, iздiң астына қарай үңгiп қазады да, оған 
қақпанды орнатады. Шұңқырды қармен жабады. 

 Жазда қасқырларды суаттарда, өлiк жанында қақпан қою арқылы 
аулайды. Қақпанды тайыз шұңқырға орнатып, бетiн жапырақпен, 
топырақпен, құрғақ тезекпен, мүкпен қымтайды. 

 Қасқырлар мен шибөрiлердiң iндерiн тауып бөлтiрiктерiн жоюға 
болады. 

 
Бақылау сұрақтары: 
Аңшылық шаруашылығында жыртқыштардың қандай маңызы бар? 
Қасқырлар мен шибөрiлердi қалай жояды? 
 
4.20 Аңшылық шаруашылығындағы қорықшының /егерьдiң/ 

мерзiмдiк биотехниялық шаралары 
Аңшылық алқаптарында биотехниялық шараларды жүргiзсе, спорттық 

әуесқойлық және кәсiпқойлық аңшылық нысаналары болып саналатын 
әртүрлi жануарлардың қоныстануына және осы алқаптарда мекендеуiне 
септiгiн тигiзедi. Биотехниялық шаралардың күнтiзбелiк мерзiмдерi 
аңшылық алқаптарының географиялық орналасуына, вегетациялық кезеңнiң 
басталуы мен ұзақтығына, аңшылық шаруашылығы территориясындағы 
мекендейтiн жабайы жануарлардың түр және сан құрамына байланысты 
өзгерiп отыруы мүмкiн. Аңшылық алқаптарын жыл бойы, әсiресе аңшылық 
мерзiмi басталар алдында браконьерлерден қорғайды.  

 Қаңтар. Жануарларды қоректендiру жүргiзiледi. Жаңа қоректендiру 
науаларын орнатып, ескi қоректендiру науалары мен тұзастауларды 
тексередi. Бос қоректендiру науаларындағы шөп қалдықтарын тазартып, 
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жаңа жем-шөп салады. Көктерек бұтақтарының үстiңгi бөлiгiндегi қабығын 
қояндар жеп тастаса, астыңғы қабығын жоғары қаратып аударып қояды, ал 
қабығын толық кемiрген бұтақтарды жаңаларымен ауыстырады. Шiлдер 
мен құрлар үшiн сұлы бауларын орнатады. Ақ құрларды қоректендiру үшiн 
талдарды шауып бөлшектейдi. Құндыздардың үйшiгiне жақын жердегi 
мұздың астына көктерек бұтақтарын батырып қояды.  

 Жануарларды қоректендiру үшiн кесiлген әрбiр ағаш орман кесудiң 
рұқсат билетi бойынша жүргiзiлiп, таңбалануы тиiс.  

 Зиянды жыртқыштармен күрес жүргiзiледi. Қасқырлар мен түлкiлердi 
жалаушалар қолданып, қаумалап аулау ұйымдастырылады, қақпанмен 
аулайды, сонымен қатар қасқырларды барий фторацетатымен және басқа 
улы заттармен жояды.  

 Ақпан. Аңдар мен құстарды қаңтар айындағыдай қоректендiредi. 
Жануарлар қоректенбеген науаларды, тұзастауларды басқа орындарға 
ауыстырады. Жыртқыш аңдармен күрес жүргiзiледi. Бұлан, елiк,марал, 
қабан және басқа тұяқты аңдарды iздерi бойынша санақ жүргiзiледi. Құрлар 
мен саңырауқұрлардың құсойнақ орындарын “сызбалар” және 
саңғырықтары арқылы шамамен анықталады және сол жерлерде ағаш кесудi 
және басқа орман шаруашылық шараларын орындауға тыйым салынады.  

 Наурыз. Жабайы аңдар мен құстарды ақпан айы кезiндегiдей 
қоректендiру жүргiзiледi. Қасқырларды соңғы рет қаумалап аулайды. 
Айдың соңында зиянды жыртқыш аңдарға тасталған улы заттарды 
тазартады. “Сызбалары” және басқа белгiлерi бойынша құрлар мен 
саңырауқұрлардың құсойнақ орындарын нақты анықталады.  

 Сәуiр. Құсойнақ орындарында орман құстарын санауды және әрбiр 
егерь учаскелерi бойынша аталықтарын атуды жоспарлайды. Құрларды 
құсойнақ орындарында және су қоймаларында қаздар мен үйректердiң 
аталықтарын ату үшiн күркелер жасалынады. Аңшылық шаруашылығы 
территориясында суда жүзетiн құстардың қоныс аудармауы үшiн 
қоректендiрiледi. Басқа құстар мен аңдарды қоректендiрудi тоқтатылады. 
Қоректендiру науаларын тазалап, тұзастаулар тұзбен толтырылады. Суда 
жүзетiн құстар үшiн жасанды ұялар жасалынады. Вольералардағы 
қояндарды, сақалды шiлдердi, сұр шiлдердi, ақ құрларды аңшылық 
алқаптарына жiберiледi. Зиян келтiретiн жыртқыш құстарды жою 
жүргiзiледi. Браконьерлермен күрес жүргiзетiн бригадалар 
ұйымдастырылады. Тыңайтқыштар мен улы химикаттарды пайдаланатын 
шаруашылықтарда оларды қолданудың дұрыстығы мен жануарларға 
қауiпсiздiгi тексерiледi.  

 Мамыр. Қырғауылдар, орман, дала, су құстары, қояндар мен тұяқты 
аңдар үшiн қоректiк алаңдар мен ремиздер жасалынады. Тұзастауларды 
дайындау және жануарлар пайдаланбаған тұзастауларды жаңа орындарға 
ауыстыру орындалады. Марал, бұлан, елiк және қоян үшiн бұтақты 
қоректердi (сыпырғыларды) дайындайды. Көктемде ауланатын терiсi бағалы 
аңдар (борша тышқан, көртышқан, сарышұнақ, су тышқан, аламан) 
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жаңа жем-шөп салады. Көктерек бұтақтарының үстiңгi бөлiгiндегi қабығын 
қояндар жеп тастаса, астыңғы қабығын жоғары қаратып аударып қояды, ал 
қабығын толық кемiрген бұтақтарды жаңаларымен ауыстырады. Шiлдер 
мен құрлар үшiн сұлы бауларын орнатады. Ақ құрларды қоректендiру үшiн 
талдарды шауып бөлшектейдi. Құндыздардың үйшiгiне жақын жердегi 
мұздың астына көктерек бұтақтарын батырып қояды.  

 Жануарларды қоректендiру үшiн кесiлген әрбiр ағаш орман кесудiң 
рұқсат билетi бойынша жүргiзiлiп, таңбалануы тиiс.  

 Зиянды жыртқыштармен күрес жүргiзiледi. Қасқырлар мен түлкiлердi 
жалаушалар қолданып, қаумалап аулау ұйымдастырылады, қақпанмен 
аулайды, сонымен қатар қасқырларды барий фторацетатымен және басқа 
улы заттармен жояды.  

 Ақпан. Аңдар мен құстарды қаңтар айындағыдай қоректендiредi. 
Жануарлар қоректенбеген науаларды, тұзастауларды басқа орындарға 
ауыстырады. Жыртқыш аңдармен күрес жүргiзiледi. Бұлан, елiк,марал, 
қабан және басқа тұяқты аңдарды iздерi бойынша санақ жүргiзiледi. Құрлар 
мен саңырауқұрлардың құсойнақ орындарын “сызбалар” және 
саңғырықтары арқылы шамамен анықталады және сол жерлерде ағаш кесудi 
және басқа орман шаруашылық шараларын орындауға тыйым салынады.  

 Наурыз. Жабайы аңдар мен құстарды ақпан айы кезiндегiдей 
қоректендiру жүргiзiледi. Қасқырларды соңғы рет қаумалап аулайды. 
Айдың соңында зиянды жыртқыш аңдарға тасталған улы заттарды 
тазартады. “Сызбалары” және басқа белгiлерi бойынша құрлар мен 
саңырауқұрлардың құсойнақ орындарын нақты анықталады.  

 Сәуiр. Құсойнақ орындарында орман құстарын санауды және әрбiр 
егерь учаскелерi бойынша аталықтарын атуды жоспарлайды. Құрларды 
құсойнақ орындарында және су қоймаларында қаздар мен үйректердiң 
аталықтарын ату үшiн күркелер жасалынады. Аңшылық шаруашылығы 
территориясында суда жүзетiн құстардың қоныс аудармауы үшiн 
қоректендiрiледi. Басқа құстар мен аңдарды қоректендiрудi тоқтатылады. 
Қоректендiру науаларын тазалап, тұзастаулар тұзбен толтырылады. Суда 
жүзетiн құстар үшiн жасанды ұялар жасалынады. Вольералардағы 
қояндарды, сақалды шiлдердi, сұр шiлдердi, ақ құрларды аңшылық 
алқаптарына жiберiледi. Зиян келтiретiн жыртқыш құстарды жою 
жүргiзiледi. Браконьерлермен күрес жүргiзетiн бригадалар 
ұйымдастырылады. Тыңайтқыштар мен улы химикаттарды пайдаланатын 
шаруашылықтарда оларды қолданудың дұрыстығы мен жануарларға 
қауiпсiздiгi тексерiледi.  

 Мамыр. Қырғауылдар, орман, дала, су құстары, қояндар мен тұяқты 
аңдар үшiн қоректiк алаңдар мен ремиздер жасалынады. Тұзастауларды 
дайындау және жануарлар пайдаланбаған тұзастауларды жаңа орындарға 
ауыстыру орындалады. Марал, бұлан, елiк және қоян үшiн бұтақты 
қоректердi (сыпырғыларды) дайындайды. Көктемде ауланатын терiсi бағалы 
аңдар (борша тышқан, көртышқан, сарышұнақ, су тышқан, аламан) 

 
 

ауланады. Зиян келтiретiн жыртқыштарды, апандардағы бөлтiрiктердi, 
сонымен қатар, жабайы иттер мен мысықтарды жою ұйымдастырылады. 
Тыңайтқыштар мен улы химикаттарды пайдаланатын шаруашылықтардың 
оларды дұрыс қолдануы, жануарларға қауiпсiздiгi тексерiледi. Су 
қоймаларының маңындағы қамысты өртеуге және құстардың 
жұмыртқаларын жинауға жол бермеу.  

 Маусым. Ұя жасап қоныстанған және түлеген орындарда су құстарын 
санайды. Қорғаныш-қоректiк мақсатта жасалған алаңдар мен ремиздерге 
күтiм жұмыстары жасалынады. Қасқыр апандарындағы бөлтiрiктердi, 
арнаулы рұқсат бойынша зиян келтiретiн құстарды, жабайы иттер мен 
мысықтарды жою ұйымдастырылады. Аңшылық алқаптарында тазалау, 
жарықтандыру сирету тәрiздi орман шаруашылық жұмыстары жасалынады. 
Құсойнақ орындарын, орман құстары ұя жасаған ағаштарды, кеуектерi бар 
ағаштарды, құндызға арналған талдар мен көктеректердi сақтау үшiн бұл 
жұмыстар орман шаруашылығымен, орманшылықпен келiсе отырып 
жасалынады. Құрлардың құсойнақ орындары тазартылады. Түлеген су 
құстары шоғырланған жерлердi қорғау ұйымдастырылады.  

 Шiлде. Құстарды балапандарымен санау. Су құстарын қайықта немесе 
жақыннан санайды, ал орман құстарын құс аулауға пайдаланылатын иттердi 
қолданып санайды. Жазғы- күзгi аңшылық мерзiмiндегi әр аңшының 
тәулiктiк атып алу нормалары анықталады. Құс аулауға пайдаланылатын 
иттердi аңшылыққа үйрету үшiн алқап бөлiнедi. Жануарлар қорегi 
дайындалады. Аңдар мен құстар үшiн дәндi дақылдар, көк майса кезiнде 
баулар, сүрлем, пiшен дайындалады. Азықтық дақылдар (жер 
алмұрты,жоңышқа, беде және басқа шөптесiн өсiмдiктер) өсiрiлген егiстердi 
бiртiндеп шабу орындалады. Инкубатордағы жұмыртқалардан шыққан 
қырғауыл, үйрек және басқа құстардың балапандарын аңшылық 
алқаптарына жiберiледi. Аңшылық базаларын, ет сүрлейтiн, тоңазытатын 
орындарды дайындайды, қайықтарды және басқа құрал- саймандарды 
жөндейдi.  

 Тамыз. Аң- құс ауланатын алқаптарын атып алу нормалары мен басқа 
аңшылық ережелерiнiң сақталуын бақыланып, аңшылық территориясын 
бөтен аңшылар мен браконьерлерден қорғау ұйымдастырылады. Аңдар мен 
құстар үшiн қысқы қорек дайындалады. Шаруашылық белгiлеген жоспар 
бойынша аңшылық жүргiзiлiп, тірі қалған қасқырлар жойылады.  

 Қыркүйек. Аң- құс ауланатын алқаптарда атып алу нормалары мен 
басқа аңшылық ережелерiнiң сақталуы бақыланады. Аңшылық 
шаруашылық алқаптарында қыстап қалатын аңдар мен құстар үшiн қысқы 
корек дайындалады. Келесi жылы тайыз су қоймаларына себу үшiн тускарор 
(жабайы бiр жылдық су күрiшi) тұқымдары жиналады. Қуғыншы (гончий) 
иттердi қуып жетуге, аңды айдап баруға баулиды. Аңшылық 
шаруашылығында тұяқтыларды (бұланды, маралды, елiктi) санау, күйлеу 
кезiнде және тасадан кемiстiктерi бар аталықтар мен аналықтарды, сонымен 
қатар спорттық маңызы бар, көрмеге қоюға болатын мүйiздерi бар 
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жануарларды таңдап ату ұйымдастырылады. Жыртқыш аңдармен күрес 
жүргiзiлiп, шаруашылық жоспары бойынша аңшылық жасалынады.  

 Қазан. Бағалы терiлi аңдарды аулауға бригадаларды дайындау, оларға 
учаскелер мен соқпақтарды бекiту, аңшы үйлерге азық-түлiктi, құрал-
саймандарды және т.б. жеткiзу, қоректендiру науаларын, тұзастауларды 
қысқы мерзiмге дайындау ұйымдастырылады. Құс тұлыптары жөнделедi. 
Тұлыптарды қолданып, құрларды аулау үшiн күркелер жасалынады. 
Тұяқтыларды iздерi бойынша және визуальды байқау арқылы санайды. 
Күзгi-қысқы аңшылық мерзiмдердегi әр аңшының атып алу нормалары 
анықталады. Жыртқыштармен күрес жүргiзу үшiн қасқырлар мен 
шибөрiлердi қара соқпақта қаумалап ауланады. Жыртқыштарды қақпанмен 
аулау үшiн және улы заттармен жою үшiн дәнiктiргiштер қолданылады. 
Аңшылық шаруашылығы бекiткен жоспар бойынша қояндарды қуғыншы 
иттермен, құрларды тұлып қолдану арқылы аулайды.  

 Қараша. Тұяқты жануарларды аңшылық басталғанға дейiн қансонарда 
санап, аңшылықты жоспарлау арқылы және лицензия бойынша атуды 
ұйымдастырады. Жануарларды қыста қоректендiру үшiн жаңа құрал-
жабдықтар жасалынады, ескiлерi жөнделедi. Қояндар мен бұландар үшiн 
көктерек бұтақтарын шауып төсейдi. Жыртқыштармен күрес жүргiзу үшiн 
қасқырлар мен түлкiлердi жалаушалар қолданып, қаумалап аулау 
ұйымдастырылады. Тапсырыстар бойынша қояндарды, шiлдердi және басқа 
құстарды тормен, тұзақпен аулайды. Аңшылық шаруашылығының жоспары 
бойынша спорттық-әуесқойлық аңшылық ұйымдастырылады.  

 Желтоқсан. Аңдар мен құстарды қоректендiру үшiн жаңа 
қоректендiру нормалары белгiленiп, оларға жем-шөп салынады. Кесiлген 
көктерек бұтақтарын төселедi. Құрлар мен шiлдер үшiн сұлы баулары 
қойылады, ақ құр үшiн талдың бұтақтары шабылады. Орман құстарын 
топтары бойынша санайды. Жыртқыш аңдармен күрес жүргiзу үшiн 
қасқырларды жалаушалар қолданып, қаумалап аулайды, жыртқыштарды 
аулау үшiн қақпан, улы мен ұйқы келтiретiн заттар қолданылады. 
Шаруашылық жоспарында қарастырылған спорттық-әуесқойлық аңшылық 
ұйымдастырылады. 
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жануарларды таңдап ату ұйымдастырылады. Жыртқыш аңдармен күрес 
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қоректендiру нормалары белгiленiп, оларға жем-шөп салынады. Кесiлген 
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5-тарау. Дайындалатын өнімнің барлық түрлеріне баға белгілеу 
бойынша стандарттар және құжаттамалармен жұмыс жасау әдістемесін 
меңгеру. Аңшылық шаруашылығын кұру негіздері мен Аңшылық 
кәсіпті басқаруды іске асыру 

 
5.1 Шаруашылықаралық, шаруашылықішілік аңшылық ісін 

ұйымдастыру 
2. Шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастыруды жеке және заңды 

тұлғалар (бұдан әрі – шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастыру 
субъектісі) аңшылық шаруашылығын ұйымдастыру және кейіннен 
аңшылық шаруашылығы субъектілеріне бекітіп беру үшін аңшылық 
алқаптардың резервтік қорының учаскесін таңдау мен зерделеу мақсатында 
жүзеге асырады. 
 3. Аңшылық шаруашылығы субъектісі – бекітіп берілген аңшылық 
алқаптарда аңшылық шаруашылығын жүргізетін жеке немесе заңды 
тұлғалар. 
 4. Шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастыру мынандай тәртіпте 
жүзеге асырылады: 

1) дайындық кезеңі - шаруашылықаралық аңшылық ісін 
ұйымдастыруды жүргізуге дайындық кезеңі; 

2) далалық кезең - шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастыру 
үшін материалдар жинау кезеңі; 

3) камеральдық кезең - шаруашылықаралық аңшылық ісін 
ұйымдастырудың жиналған материалдарын өңдеу кезеңі. 

5. Шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастырудың дайындық 
кезеңі мыналардан тұрады: 

1) аңшылық шаруашылығын жүргізуге болатын аңшылық алқаптардың 
резервтік қорының учаскелерін анықтау. 

Аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін учаскелер анықтау өлшемдері 
мыналар болып табылады: 

аң аулау объектілеріне жататын жануарлар түрлерінің тұрақты немесе 
уақытша мекендеуі; 

аң аулауды өткізу мүмкіндігі; 
учаскенің санитариялық және ветеринариялық қолайлылығы; 
учаскенің аңшылар үшін қолжетімділік дәрежесі; 
2) құрылған аңшылық шаруашылықтары мен ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтардың жапсарлас шекараларын нақтылау (аңшылық 
шаруашылықтары мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру туралы 
мұрағаттық құжаттарды зерделеу жолымен); 

3) шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастыру бойынша 
жұмыстарды бастау күні және оларды жүргізу мерзімін анықтау; 

4) жануарлар дүниесі объектілері мен олардың мекендеу ортасын 
салыстырмалы түрде бағалау әдістерін таңдау (сауалнама-сұрау салу, 
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маршруттық, осының алдындағы кезеңдерде аң аулауды өткізу 
нәтижелеріне талдау жасау); 

5) аңшылық ісін ұйымдастырушылар тобын қалыптастыру және 
жасақтау. 
 6. Шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастырудың далалық кезеңі 
мыналардан тұрады: 

1) жүріп өту тәсілдерін анықтау (жаяу, салт атпен, автомобильмен, 
моторлы қайықпен, авиациямен), схема-карталарда (қағазға басылған және 
(немесе) электрондық нұсқадағы) маршрутты көрсетіп, далалық күнделікте 
нәтижелерді сипаттай отырып, далалық тексеру маршрутын белгілеу және 
олардан өту; 
 2) секундтың оннан бір үлесіне дейін дәлдікпен бұрылма нүктелердің және 
(немесе) жергілікті жердегі объектілерге байланыстырудың географиялық 
координаттарын айқындау; 

3) жануарлар дүниесі объектілерінің таралымдары мен олардың 
мекендеу ортасының жай-күйін бағалау (орнықты, оңтайлы, орнықсыз және 
бүлінген күйде); 

4) далалық тексерудің нәтижелерін картографиялық түпнұсқаға көшіру. 
7. Шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастырудың камеральдық 

кезеңі мыналардан: 
1) басты геодезиялық негіздің бекеттеріне, темір және автомобиль 

жолдарына, гидротехникалық объектілерге, өзендердің жағалау 
бұрылыстарына, электр тарату желілеріне, жергілікті жер бедерінің 
ерекшеліктеріне байланыстырылған, жобаланып отырған аңшылық 
шаруашылықтары шекараларының картасына түсіріп, далалық тексерудің 
картографиялық материалын зерделеу және өңдеу; 

2) жобаланып отырған учаскелердің шекарасын сипаттау және олардың 
алқабын гектармен айқындау; 

3) жануарлар дүниесі объектілерінің таралымдары мен олардың 
мекендеу ортасының жай-күйін анықтау; 

4) жобаланып отырған аңшылық шаруашылықтарының санаттарын 
анықтау; 

5) жанама өнім түрлері мен қосымша қызметтер алу мүмкіндігін 
анықтау; 

6) аңшылық шаруашылықтарының паспорттарын толтыру.  
 
Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру 
1) аңшылық шаруашылығы субъектілері – бекiтiлiп берiлген аңшылық 

алқаптарда аңшылық шаруашылығын жүргiзетiн жеке немесе заңды 
тұлғалар; 

2) бонитировка (бағалау) – аңшылық алқаптардың тұрпаттарын бөлу 
және олардың өнімділігін айқындау; 

3) жануарлардың оңтайлы тығыздығы – алқаптардың өнімділігі 
барынша толық пайдаланылатын, жануарлар өздерінің қысқы азық базасын 
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маршруттық, осының алдындағы кезеңдерде аң аулауды өткізу 
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(немесе) электрондық нұсқадағы) маршрутты көрсетіп, далалық күнделікте 
нәтижелерді сипаттай отырып, далалық тексеру маршрутын белгілеу және 
олардан өту; 
 2) секундтың оннан бір үлесіне дейін дәлдікпен бұрылма нүктелердің және 
(немесе) жергілікті жердегі объектілерге байланыстырудың географиялық 
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3) жануарлар дүниесі объектілерінің таралымдары мен олардың 
мекендеу ортасының жай-күйін бағалау (орнықты, оңтайлы, орнықсыз және 
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жолдарына, гидротехникалық объектілерге, өзендердің жағалау 
бұрылыстарына, электр тарату желілеріне, жергілікті жер бедерінің 
ерекшеліктеріне байланыстырылған, жобаланып отырған аңшылық 
шаруашылықтары шекараларының картасына түсіріп, далалық тексерудің 
картографиялық материалын зерделеу және өңдеу; 

2) жобаланып отырған учаскелердің шекарасын сипаттау және олардың 
алқабын гектармен айқындау; 

3) жануарлар дүниесі объектілерінің таралымдары мен олардың 
мекендеу ортасының жай-күйін анықтау; 

4) жобаланып отырған аңшылық шаруашылықтарының санаттарын 
анықтау; 

5) жанама өнім түрлері мен қосымша қызметтер алу мүмкіндігін 
анықтау; 

6) аңшылық шаруашылықтарының паспорттарын толтыру.  
 
Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру 
1) аңшылық шаруашылығы субъектілері – бекiтiлiп берiлген аңшылық 

алқаптарда аңшылық шаруашылығын жүргiзетiн жеке немесе заңды 
тұлғалар; 

2) бонитировка (бағалау) – аңшылық алқаптардың тұрпаттарын бөлу 
және олардың өнімділігін айқындау; 

3) жануарлардың оңтайлы тығыздығы – алқаптардың өнімділігі 
барынша толық пайдаланылатын, жануарлар өздерінің қысқы азық базасын 

 
 

бүлдірмейтін әрі орман және ауыл шаруашылығына елеулі зиян 
келтірмейтін жануарлар саны; 

4) камералдық өңдеу – дайындық және далалық кезеңдерде жиналған 
шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру материалдары мен деректерін 
өңдеу; 

5) ревизиялық кезең – шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру 
материалдары бойынша Аңшылық шаруашылығын жүргізу жоспары 
әзірленетін мерзім; 

6) шаруашылықішілік аңшылықты орналастыру объектісі – аңшылық 
шаруашылығы субъектілеріне бекітіліп берілген аңшылық алқаптары. 

3. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырудың міндеттері: 
1) аңшылық алқаптарды түгендеу; 
2) бонитировка (бағалау); 
3) аңшылық алқаптардың табиғи және экономикалық жағдайларын 

зерттеу; 
4) жануарларды есепке алу; 
5) биотехникалық және пайдалану іс-шараларын жобалау болып 

табылады. 
4. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру осы Қағиданың  

3-тармағында көрсетілген міндеттерге сәйкес аңшылық шаруашылығы 
субъектілерінің білікті мамандарымен, керек болған жағдайда аңшылықты 
орналастыру мамандарының тартылуымен жүзеге асырылады. 

5. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру материалдары 
бойынша аңшылық шаруашылығы субъектісі 10 (он) жылға немесе 
аңшылық шаруашылығын жүргізу шартының жасалу мерзіміне белгіленетін 
ревизиялық кезеңге арналған Аңшылық шаруашылығын жүргізу жоспарын 
әзірлейді. 

6. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырудың толық циклі 
объектінің күрделілігіне байланысты 18-24 айда жүзеге асырылады және үш 
кезеңнен – дайындық, далалық және камеральдық кезеңдерден тұрады. 

Дайындық кезеңі бірінші жылдың басынан наурыз айына дейін 
орындалады. 

Далалық кезеңнің ұзақтығын аңшылық шаруашылығы субъектісі 
белгілейді және бірінші жылдың толық далалық маусымын және екінші 
жылдың кем дегенде 6 (алты) айын қамтиды. 

Камералдық өңдеу бірінші жылдың қысқы кезеңінде және толық емес 
екінші жылы жүргізіледі.  

7. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру нысаналы мақсаты 
бойынша бастапқы және қайталама шаруашылықішілік аңшылықты 
ұйымдастыру болып бөлінеді. Шаруашылықаралық аңшылықты 
ұйымдастыру, орман орналастыру, жерге орналастыру, статистикалық 
есепке алу материалдары, сондай-ақ зоология, ботаника, география, 
климатология бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары шаруашылықішілік 
аңшылықты ұйымдастыруды жүргізуге негіз болып табылады. 
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8. Бастапқы шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру бұдан бұрын 
шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырумен қамтылмаған аңшылық 
шаруашылықтары аумақтарында жүргізіледі. Бастапқы шаруашылықішілік 
аңшылықты ұйымдастыруда осы Қағидада айқындалған толық жұмыс 
кешені жүргізіледі. 

9. Қайталама шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру бұдан 
бұрын ұйымдастырылған аңшылық шаруашылықтарында оларда 
ревизиялық кезең аяқталғаннан кейін жүргізіледі. 

Қайталама шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыруда осының 
алдындағы шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру материалдары 
толық пайдаланылады. 

Қайталама шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыруды жүргізу 
кезінде: 

1) аңшылық алқаптар түрлерінің қазіргі учаскелерінің пішінін сақтау; 
2) өзгерістерге ұшыраған аңшылық алқаптары түрлерінің учаскелерін 

көзбен шолып қарап шығу керек. 
10. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру жұмыстары іздестіру 

жұмыстарының көлеміне, аңшылық алқаптардың құндылығына және 
аңшылық шаруашылығының санатына байланысты төрт разряд бойынша 
жүргізіледі. 

Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру бойынша мына 
жерлерде жұмыстар жүргізу ұсынылады: 

1) 1-разряд бойынша – заңнамаға сәйкес шектеулі шаруашылық 
қызмет, оның ішінде аң аулау мен балық аулау рұқсат етілетін ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтарда және бірінші санатқа жататын аңшылық 
шаруашылықтарда;  

2) 2-разряд бойынша – екінші санатқа жататын аңшылық 
шаруашылықтарда;  

3) 3-разряд бойынша – үшінші санатқа жататын аңшылық 
шаруашылықтарда; 

4) 4-разряд бойынша – төртінші және бесінші санаттарға жататын 
аңшылық шаруашылықтарда. 

11. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру бойынша жұмыстар 
разрядын таңдауды аңшылық шаруашылығының субъектісі айқындайды. 

 
Аңшылық алқаптарды түгендеу  
12. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыруды жүргізу кезіндегі 

түгендеу: 
1) аңшылық шаруашылықтарының шекарасы мен санаттарын 

нақтылауды; 
2) қорықшы айналмаларын анықтауды; 
3) аңшылық алқаптардың тұрпаттарын нақтылауды; 
4) аң аулауды жүргізуге бөлінген квоталарды игеру мөлшері мен 

дәрежесін анықтауды көздейді. 
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8. Бастапқы шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру бұдан бұрын 
шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырумен қамтылмаған аңшылық 
шаруашылықтары аумақтарында жүргізіледі. Бастапқы шаруашылықішілік 
аңшылықты ұйымдастыруда осы Қағидада айқындалған толық жұмыс 
кешені жүргізіледі. 

9. Қайталама шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру бұдан 
бұрын ұйымдастырылған аңшылық шаруашылықтарында оларда 
ревизиялық кезең аяқталғаннан кейін жүргізіледі. 

Қайталама шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыруда осының 
алдындағы шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру материалдары 
толық пайдаланылады. 

Қайталама шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыруды жүргізу 
кезінде: 

1) аңшылық алқаптар түрлерінің қазіргі учаскелерінің пішінін сақтау; 
2) өзгерістерге ұшыраған аңшылық алқаптары түрлерінің учаскелерін 

көзбен шолып қарап шығу керек. 
10. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру жұмыстары іздестіру 

жұмыстарының көлеміне, аңшылық алқаптардың құндылығына және 
аңшылық шаруашылығының санатына байланысты төрт разряд бойынша 
жүргізіледі. 

Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру бойынша мына 
жерлерде жұмыстар жүргізу ұсынылады: 

1) 1-разряд бойынша – заңнамаға сәйкес шектеулі шаруашылық 
қызмет, оның ішінде аң аулау мен балық аулау рұқсат етілетін ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтарда және бірінші санатқа жататын аңшылық 
шаруашылықтарда;  

2) 2-разряд бойынша – екінші санатқа жататын аңшылық 
шаруашылықтарда;  

3) 3-разряд бойынша – үшінші санатқа жататын аңшылық 
шаруашылықтарда; 

4) 4-разряд бойынша – төртінші және бесінші санаттарға жататын 
аңшылық шаруашылықтарда. 

11. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру бойынша жұмыстар 
разрядын таңдауды аңшылық шаруашылығының субъектісі айқындайды. 

 
Аңшылық алқаптарды түгендеу  
12. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыруды жүргізу кезіндегі 

түгендеу: 
1) аңшылық шаруашылықтарының шекарасы мен санаттарын 

нақтылауды; 
2) қорықшы айналмаларын анықтауды; 
3) аңшылық алқаптардың тұрпаттарын нақтылауды; 
4) аң аулауды жүргізуге бөлінген квоталарды игеру мөлшері мен 

дәрежесін анықтауды көздейді. 

 
 

Бонитировка 
13. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру кезеңі аңшылық 

алқаптардың тұрпаттарын (типтерін), олардың мөлшері мен өнімділігін 
анықтау болып табылады. Аңшылық алқаптардың тұрпаты аң аулау 
объектілері болып табылатын жануарлардың белгілі бір түрлері 
мекендейтін немесе мекендеуі мүмкін аңшылық шаруашылығы 
нышандарының ортақтығымен сипатталатын алқаптардың ірі учаскелерін 
біріктіреді. Алқаптар тұрпаттарының әрқайсысына фаунаның белгілі бір 
құрамы мен тығыздығы да, биотехникалық іс-шаралардың ортақтығы да 
сәйкес келеді. Аңшылық алқаптарды бөлудің толымдылығы үшін аймақталу 
мен өсімдіктер түрлерін ескеру керек. 

Алқаптардың әртүрлі тұрпаттары ландшафтардың аймақтары мен 
түрлерінің жағдайлары бойынша былай бөлінеді: шөлдер (сазды, құмды); 
жартылай шөлейт; құрғақ дала; дала; орманды дала; орман (жазық, таулы); 
субальпілік аймақ; альпілік аймақ; сулы-батпақты алқаптар. 

Басым өсімдіктер ескеріліп, табиғи-аумақтық кешендер бөліп алынады 
(қылқан жапырақты орман, жапырақты орман, аралас орман, жайылма 
орман, тоғайлы орман, даланың, жартылай шөлейттің, шөлдің, су 
айдындарының және басқалардың өсімдіктер қауымдастықтары).  

Орман көмкерген жерлерде аңшылық алқаптардың тұрпаттарын бөліп 
алуға екпе құрайтын тұқымдылар құрамы негіз болып табылады:  
 қылқан жапырақты орман - құрамында 3 бірлікке дейін жапырақты тұқым 
болуы мүмкін;  

жапырақты орман - құрамында 3 бірлікке дейін қылқан жапырақты 
тұқым болуы мүмкін; 

аралас орман - құрамында 3-тен 5 бірлікке дейін екінші дәрежелі тұқым 
болуы мүмкін; 

жайылма орман, тоғайлы орман – ағаш тұқымдары құрамының 
араласып кетуіне қарамастан өзен жайылмаларындағы ормандар.  

Орман дақылдары үшін жобаланған жинақталмаған орман дақылдары, 
ағашы кесілген жерлер, селдір ормандар және алаңқайлар аңшылық 
алқаптар тұрпатына – орманға (қылқан жапырақты, жапырақты, 
жайылмалы, тоғайлы) жатады. 

Бұталарға қопасы жеке тұрпатқа – аршалықтарға бөлінетін жайылма 
аршаны қоспағанда, бұта қопаларының барлық түрлері жатады. 

Ормансыз жерлер бойынша ауылшаруашылық дақылдарының себілуі; 
егістіктер бойынша – ауыспалы егістің түрі, егістікті қорғайтын екпелердің, 
бақтардың болуы; жайылымдар бойынша – жайылатын малдың 
сипаттамасы (таулы далалы және басқалар) және саны, шөп басудың 
тұрпаты және бас сауғалайтын жерлердің болуы; шабындық жерлер 
бойынша - пішен шабудың сипаттамасы мен өсімдіктердің өсуі, көгалдар 
үшін – батпақтану, су айдындары үшін – бұталы және сулы-батпақты 
өсімдіктердің өсуі есепке алынады. 
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Сулы-батпақты жерлер бойынша шөп басудың тегі, сипаттамасы және 
тұрпаты – қопалы, жиекті, тік, ескі арналы және батпақты болуы, жер бедері 
мен жағалаудың топырағы, судың ағуы және басқа су көздерімен байланыс, 
су беті деңгейінің құбылуы, су айдынының тереңдігі, судың бетіндегі және 
астындағы өсімдіктер, оның су айдыны бойынша бөлінуі, қалыңдығы және 
басқалар ескеріледі. 

Аңшылық алқаптардың басқа тұрпаттары бойынша да барлық тән 
ерекшеліктер көрсетіледі. 

14. Аңшылық алқаптарды тұрпаттарға бөлу аңшылық 
шаруашылығының аңшылық алқаптарын жүйелеудің негізі болып 
табылады. Аңшылық алқаптарды тұрпаттарға бөлудің екі түрлі тәсілі бар: 
орман көмкерген және орман көмкермеген. 

15. Орман көмкерген аңшылық алқаптар үшін оларды тұрпаттарға бөлу 
мына нышандар бойынша жүргізіледі: орман құрайтын тұқымдылардың 
құрамы; өсу жағдайлары мен орны; сүректердің жасы мен жуандығы. 

Сүрекдіңнің құрамы бойынша орман көмкерген аңшылық алқаптар 
қылқан жапырақты және жапырақты болып бөлінеді. Алқаптардың 
тұрпаттарына ағаш тұқымдарының басым құрамы бар (қайыңдар, 
қарағайлар, сексеуілдер және басқа) орманды жерлер бөлінеді. Осындай 
тұрпаттар тұрпаттар топтарына (қайың-қарағай, қарағай-самырсын және 
басқалар) бірігуі мүмкін. 

Орман екпелері жасына қарай мынадай үш топқа бөлінеді: 
жас екпелер – 20 жасқа дейін; 
орта жастағы екпелер – 20 жастан 40 жасқа дейін; 
кәрі екпелер – 40 жастан жоғары. 
Сүрекдіңнің жуандығын орманның жинақталуы айқындайды. Осы 

нышан бойынша орман екпелерінің тұрпаттары қалың және сирек болып 
бөлінеді. 

Орманның өсу орнының жағдайлары тік аймақталумен айқындалады. 
Орманды жерлер осы нышан бойынша тау және жазық ормандары болып 
бөлінеді. Сондай-ақ мекендеу орнының жағдайларына топырақтың 
құнарлылығы мен ылғалдылығын жатқызу қажет. 

16. Орман көмкермеген аңшылық алқаптарды тұрпаттарға бөлу ірі 
табиғи кешендер бөлу негізінде жүзеге асырылады, ал оларға жануарлардың 
тіршілік әрекетінің құрамдас бөлігі болып табылатын топырақ құрамының, 
өсімдіктердің, климаттың және басқа да табиғи компоненттердің өзара 
байланысы ұйытқы болады. 

17. Егер аңшылық алқаптардың көлемі аңшылық шаруашылығына 
қолайлы жалпы көлемнің 1 % кем болса және сипаттамалары бойынша 
жақын тұрпатпен бірігуге тиіс болса, оларды жекелеген тұрпаттарға бөлудің 
қажеті жоқ.  

Аңшылық алқаптардың табиғи және экономикалық жағдайларын 
зерттеу  
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Сулы-батпақты жерлер бойынша шөп басудың тегі, сипаттамасы және 
тұрпаты – қопалы, жиекті, тік, ескі арналы және батпақты болуы, жер бедері 
мен жағалаудың топырағы, судың ағуы және басқа су көздерімен байланыс, 
су беті деңгейінің құбылуы, су айдынының тереңдігі, судың бетіндегі және 
астындағы өсімдіктер, оның су айдыны бойынша бөлінуі, қалыңдығы және 
басқалар ескеріледі. 

Аңшылық алқаптардың басқа тұрпаттары бойынша да барлық тән 
ерекшеліктер көрсетіледі. 

14. Аңшылық алқаптарды тұрпаттарға бөлу аңшылық 
шаруашылығының аңшылық алқаптарын жүйелеудің негізі болып 
табылады. Аңшылық алқаптарды тұрпаттарға бөлудің екі түрлі тәсілі бар: 
орман көмкерген және орман көмкермеген. 

15. Орман көмкерген аңшылық алқаптар үшін оларды тұрпаттарға бөлу 
мына нышандар бойынша жүргізіледі: орман құрайтын тұқымдылардың 
құрамы; өсу жағдайлары мен орны; сүректердің жасы мен жуандығы. 

Сүрекдіңнің құрамы бойынша орман көмкерген аңшылық алқаптар 
қылқан жапырақты және жапырақты болып бөлінеді. Алқаптардың 
тұрпаттарына ағаш тұқымдарының басым құрамы бар (қайыңдар, 
қарағайлар, сексеуілдер және басқа) орманды жерлер бөлінеді. Осындай 
тұрпаттар тұрпаттар топтарына (қайың-қарағай, қарағай-самырсын және 
басқалар) бірігуі мүмкін. 

Орман екпелері жасына қарай мынадай үш топқа бөлінеді: 
жас екпелер – 20 жасқа дейін; 
орта жастағы екпелер – 20 жастан 40 жасқа дейін; 
кәрі екпелер – 40 жастан жоғары. 
Сүрекдіңнің жуандығын орманның жинақталуы айқындайды. Осы 

нышан бойынша орман екпелерінің тұрпаттары қалың және сирек болып 
бөлінеді. 

Орманның өсу орнының жағдайлары тік аймақталумен айқындалады. 
Орманды жерлер осы нышан бойынша тау және жазық ормандары болып 
бөлінеді. Сондай-ақ мекендеу орнының жағдайларына топырақтың 
құнарлылығы мен ылғалдылығын жатқызу қажет. 

16. Орман көмкермеген аңшылық алқаптарды тұрпаттарға бөлу ірі 
табиғи кешендер бөлу негізінде жүзеге асырылады, ал оларға жануарлардың 
тіршілік әрекетінің құрамдас бөлігі болып табылатын топырақ құрамының, 
өсімдіктердің, климаттың және басқа да табиғи компоненттердің өзара 
байланысы ұйытқы болады. 

17. Егер аңшылық алқаптардың көлемі аңшылық шаруашылығына 
қолайлы жалпы көлемнің 1 % кем болса және сипаттамалары бойынша 
жақын тұрпатпен бірігуге тиіс болса, оларды жекелеген тұрпаттарға бөлудің 
қажеті жоқ.  

Аңшылық алқаптардың табиғи және экономикалық жағдайларын 
зерттеу  

 
 

18. Аңшылық алқаптардың табиғи жағдайларын зерттеу мыналарды 
қарастырады: 

1) аңшылық шаруашылығы орналасқан аумақтың ауа райын; 
2) рельефін, топырағын, гидрографиясы мен гидрологиясын; 
3) орман өсімдіктерінің жағдайы және аңшылық шаруашылығы 

аумағында өсетін ағаш-бұталар мен шөп басқан өсімдіктердің орман 
таксациялық мінездемесін, аңшылық алқаптарының өсімдіктер 
ресурстарының азықтық бағалылығын анықтау. 

19. Аңшылық шаруашылығы орналасқан аудандағы экономиканың 
негізгі бағыттары мыналарды көздейді:  

1) аса маңызды өнеркәсіп орындары және өнеркәсіптің дамуы; 
2) орман шаруашылығы кәсіпорындары, олардың қызметінің қысқаша 

сипаттамасы;  
3) орман қоры алқаптарының орташа шығымдылығы; 
4) орман мекемелерінің алқаптар мен жанама пайдалану ресурстарын 

пайдалануы; 
5) ауыл шаруашылығы, оның бағыты; 
6) жер қорының сипаттамасы; 
7) негізгі ауылшаруашылық жұмыстарын өткізу мерзімдері; 
8) ауыл шаруашылығы алқаптарының орташа шығымдылығы; 
9) экономика салаларының аң аулау объектiлерi болып табылатын 

жануарлар түрлерінің мекендеу жағдайларына, санына және көбеюіне әсер 
етуі; 

10) көлік жолдарының болуы және сипаттамасы, олардың аңшылық 
шаруашылығының шаруашылық қызметіндегі, маусымдар бойынша 
аңшылық алқапқа адамдардың келуін қамтамасыз етудегі рөлі. 

20. Аңшылық алқаптардың өнімділігі олардың сапасын (құндылығын) 
бағалау өлшемі болып табылады. Аңшылық алқаптардың өнімділігі 
биологиялық және экономикалық өнімділік болып бөлінеді. 

21. Аңшылық алқаптардың биологиялық өнімділігі жануарлардың 
мекендеу жағдайларына байланысты жануарлар дүниесінің өнімін алу 
мүмкіндігін айқындайды және өсімін молайтуға әсер ететін лимиттеуші 
факторлар ұғымымен: табиғи өлім-жітіммен; оңтайлы санымен және басқа 
да экологиялық факторлармен тығыз байланысты. Аңшылық алқаптардың 
биологиялық өнімділігінің өлшемі жануарлар санының белгілі бір уақыт 
аралығында өсуі болып табылады. 

22. Аңшылық алқаптардың экономикалық өнімділігі аңшылық 
шаруашылығын рентабельді жүргізу мүмкіндігін айқындайды және ол 
биологиялық өнімділікке қана емес, сонымен бірге алынған өнім мен 
қызметтерді өткізу мүмкіндігіне де байланысты болады. 

23. Аңшылық алқаптардың биологиялық өнімділігі абсолюттік 
бірліктермен (жануарлар саны) және салыстырмалы бірліктермен 
(бонитеттерде – жақсы, орташа, нашар) бағаланады. 
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24. Аңшылық алқаптардың экономикалық өнімділігі ақша 
бірліктерімен бағаланады және қызметтер мен рекреацияны қоса алғанда, 
аңшылық шаруашылығы өнімінің жиынтық құн бағасы болып табылады. 

 
Жануарларды есепке алу 
25. Жобаланып отырған кезеңге арналған жануарлар санының 

есептемесі мен болжамы «Аңшылық шаруашылығын жүргiзу қағидаларын 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 29 мамырдағы № 18-2/501 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11551 
болып тіркелген), және «Қазақстан Республикасы аумағында жануарлар 
түрлерін есепке алуды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 1 
наурыздағы № 25-03-01/82 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7492 болып тіркелген). 

Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрінің 24.12.2015 № 18-03/1111 (алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

26. Орман екпелеріне, мәдени дақылдар егісіне, мал шаруашылығында, 
омарташылыққа зиян келуіне жол бермеу және жануарлар келтіретін 
нұқсанды барынша азайту үшін алқаптардың оңтайлы және шаруашылық 
тұрғысынан жол берілетін сиымдылықтары мен жануарлардың оңтайлы 
тығыздығы айқындалады. 

27. Аңшылық шаруашылығының оңтайлы сиымдылығын есептеу үшін 
түрдің мекендеуіне жарамды 1000 гектар алқапқа аңшылық фаунаның 
негізгі түрлерінің оңтайлы тығыздығы анықталады. 

28. Өсімнен басқа алып қою көлемі аңшылық шаруашылығының 
міндеттерімен айқындалады. Оңтайлы санға қол жеткізу қажет болған 
жағдайда алып қою берілген санды алғанға дейінгі кезеңге төмендетіледі. 
Оңтайлы саннан асып кеткен жағдайда алуды көбейту қажет.  

 
5.2 Биотехникалық іс-шараларды жоспарлау  
29. Биотехникалық және пайдалану іс-шараларын жобалау: 

 1) жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі іс-шараларды, биотехникалық 
және пайдалану іс-шараларын жоспарлауды; 

2) жануарлар дүниесінің өсімін молайту жөнінде іс-шараларды мен 
биотехникалық іс-шаралар жүргізуді; 

3) тексеру кезеңінің соңғы 5 (бес) жылында аңшылық шаруашылығы 
орындаған биотехникалық, аңшылық шаруашылығы және пайдалану іс-
шараларының түрлерін, көлемін; 

4) аңшылық шаруашылығы объектілерін салу үшін орындар жобалауды 
көздейді. 

30. Аңшылық шаруашылығының сиымдылығын анықтау кезінде қыс 
мезгілінде алқаптың азықтық қасиеттерін арттыратын биотехникалық іс-
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24. Аңшылық алқаптардың экономикалық өнімділігі ақша 
бірліктерімен бағаланады және қызметтер мен рекреацияны қоса алғанда, 
аңшылық шаруашылығы өнімінің жиынтық құн бағасы болып табылады. 

 
Жануарларды есепке алу 
25. Жобаланып отырған кезеңге арналған жануарлар санының 

есептемесі мен болжамы «Аңшылық шаруашылығын жүргiзу қағидаларын 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 29 мамырдағы № 18-2/501 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11551 
болып тіркелген), және «Қазақстан Республикасы аумағында жануарлар 
түрлерін есепке алуды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 1 
наурыздағы № 25-03-01/82 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7492 болып тіркелген). 

Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрінің 24.12.2015 № 18-03/1111 (алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

26. Орман екпелеріне, мәдени дақылдар егісіне, мал шаруашылығында, 
омарташылыққа зиян келуіне жол бермеу және жануарлар келтіретін 
нұқсанды барынша азайту үшін алқаптардың оңтайлы және шаруашылық 
тұрғысынан жол берілетін сиымдылықтары мен жануарлардың оңтайлы 
тығыздығы айқындалады. 

27. Аңшылық шаруашылығының оңтайлы сиымдылығын есептеу үшін 
түрдің мекендеуіне жарамды 1000 гектар алқапқа аңшылық фаунаның 
негізгі түрлерінің оңтайлы тығыздығы анықталады. 

28. Өсімнен басқа алып қою көлемі аңшылық шаруашылығының 
міндеттерімен айқындалады. Оңтайлы санға қол жеткізу қажет болған 
жағдайда алып қою берілген санды алғанға дейінгі кезеңге төмендетіледі. 
Оңтайлы саннан асып кеткен жағдайда алуды көбейту қажет.  

 
5.2 Биотехникалық іс-шараларды жоспарлау  
29. Биотехникалық және пайдалану іс-шараларын жобалау: 

 1) жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі іс-шараларды, биотехникалық 
және пайдалану іс-шараларын жоспарлауды; 

2) жануарлар дүниесінің өсімін молайту жөнінде іс-шараларды мен 
биотехникалық іс-шаралар жүргізуді; 

3) тексеру кезеңінің соңғы 5 (бес) жылында аңшылық шаруашылығы 
орындаған биотехникалық, аңшылық шаруашылығы және пайдалану іс-
шараларының түрлерін, көлемін; 

4) аңшылық шаруашылығы объектілерін салу үшін орындар жобалауды 
көздейді. 

30. Аңшылық шаруашылығының сиымдылығын анықтау кезінде қыс 
мезгілінде алқаптың азықтық қасиеттерін арттыратын биотехникалық іс-

 
 

шараларды, сондай-ақ орманды жерлердің шетіне жақын маңдағы ауыл 
шаруашылығы дақылдарының (күздік) егістіктерін есепке алу керек. 

 
Қорытынды ережелер 
 31. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру жұмыстары үш 

кезең бойынша орындалады: дайындық, далалық және камералдық 
жұмыстар. Оларды жүргізу кезінде: 

1) дайындық жұмыстары кезінде: 
- картографиялық материалдардың сан алуан түрлерін сатып алу; 
- аңшылық шаруашылығының шекарасын нақтылау және аңшылық 

шаруашылығы туралы мәліметтер жинау; 
- аңшылық шаруашылығы аумағының қорықшы учаскелеріне бөлінуін 

нақтылау; 
- аңшылық алқаптардың тұрпаттары бойынша аңшылық 

шаруашылығының жер көлемін алдын-ала бөлу, оларды бояу; 
- шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру және жүргізу бойынша 

басқа да мәселелерді шешу; 
2) далалық жұмыстар кезінде: 
- аңшылық шаруашылығының аумағын ұйымдастыру; 
- аңшылық алқаптардың тұрпаттары бойынша аңшылық 

шаруашылығының аумағын сипаттау және бөлу мен оларды түгендеу; 
аңшылық фаунаның санын есепке алу, сондай-ақ сирек кездесетін және 

жойылып кету қаупі төнген жануарлар түрлерінің түрлік құрамын анықтау; 
шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру жобасына түсіндірме 

жазба жазу үшін материалдар жинау; 
бастапқы шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыруда да, 

қайталама шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыруда да аңшылық 
шаруашылығының шаруашылық қызметін талдау; 

3) камералдық жұмыстар кезінде: 
жоспарлау-картографиялық материалдар жасау; 
жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану бойынша 

қажетті негіздемелері мен есеп-қисабы бар материалдарды толық 
камералдық өңдеу; 

аңшылық алқаптардың өнімділігін анықтау; 
осы Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес алдағы ревизиялық кезеңге 

жобаланып отырған іс-шаралары мен аңшылық шаруашылығының өткен 5 
жылғы шаруашылық қызметінің талдауы бар Аңшылық шаруашылығын 
жүргізу жоспарының жобасына түсіндірме жазба жазу орындалады. 

32. Аңшылық алқаптардың типологиясы мен биотехникалық іс-
шаралар жоспарларын жасаудың ерекшеліктері: 

1) типология мен биотехникалық іс-шаралар жоспарлары аңшылық 
шаруашылығының жер көлеміне және шаруашылықішілік аңшылықты 
ұйымдастыру жұмыстарының қабылданған разрядына байланысты 
аңшылық шаруашылығының аумағына 1:100000 немесе 1:200000 
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масштабында тұтас жасалады. Жоспарлар жасауға тақырыптық 
карталардың: топографиялық, топырақтық, геоботаникалық, ландшафтық 
карталар сериялары, сондай-ақ қолда бар немесе сатып алынған басқа да 
жоспарлау-картографиялық материалдар негіз болады; 

2) аңшылық алқаптар тұрпаттарының жоспарларында аңшылық 
алқаптар шекарасы арнайы түспен боялады (алқаптардың әрбір тұрпаты 
бояу түсімен ерекшеленеді) және алқаптардың сыныбы мен тұрпаты 
көрсетіледі; 

3) биотехникалық іс-шаралар жоспарларында жобаланып отырған 
(қызыл) және қазіргі (қара түспен) биотехникалық аңшылық шаруашылығы 
іс-шаралары, аңшылық шаруашылығы аумағын ұйымдастыру мен фаунаны 
қорғау жөніндегі құрылыстар шартты белгілермен безендіріледі. 

33. Географиялық ақпарат жүйесінің технологияларын  
(бұдан әрі – ГАЖ – технология) қолданып сызба-карта дайындау 
ерекшеліктері. 

Сызба-карта шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру объектісіне 
(аңшылық шаруашылығы) 1:100000 масштабында тұтас жасалады. 

Алқаптар тұрпаттары бойынша учаскелерді бөліп көрсету үшін табиғи 
ортаның жекелеген компоненттеріне (топографиялық, ландшафтық, 
топырақтық, геоботаникалық (өсімдік) деректердің арнайы базалары 
пайдаланылады.  

ГАЖ-технологиялардың көмегімен және ұштастырылған деректерді 
көзбен шолып талдау арқылы аңшылық алқаптардың тұрпаттары бөліп 
көрсетілген кестелік және мәтіндік материалдарды қамтитын 
картографиялық негіз жасалады. 

Сызба-картаға шартты белгілермен топографиялық жүктеменің барлық 
элементтері, аңшылық шаруашылығының құрылымы – аңшылық 
шаруашылығының, орманшылықтардың, қорықшы айналмаларының, өсімін 
молайту учаскелерінің шекаралары безендіріледі.  

Сызба-картаға координаттары жазылған километрлік географиялық 
бағандар, әскери және өнеркәсіптік мақсаттағы объектілер, қатынас жолдар 
бойындағы құрылыстар және ашық баспасөзде жариялауға тыйым салынған 
басқа да объектілер көрсетілмейді. 

34. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру карталары осы 
Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес шартты белгілермен ресімделеді. 

35. Аңшылық шаруашылығының субъектісі жануарлардың өсімін 
молайту учаскелерінің, қорықшы айналмаларының шекарасын, аншлагтар, 
көрсеткіш бағандар орнату, кірме жолдар, көпірлер, айлақтар, төсемелер, 
күркелер, бақылау мұнаралары және селекциялық мақсатта атып алу 
орындарын, аңшылық базаларды, аялдау бекеттерін, суаттарды, 
жануарларды ұстай тұратын қоршауды басқа да объектілерді айқындайды. 
Барлық іс-шаралар типология мен бонитировка ведомосына енгізіледі. 
Аңшылық алқаптар жоспарында объектілер шартты белгілермен: 

жобаланып жатқандары - қызыл түспен; 
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масштабында тұтас жасалады. Жоспарлар жасауға тақырыптық 
карталардың: топографиялық, топырақтық, геоботаникалық, ландшафтық 
карталар сериялары, сондай-ақ қолда бар немесе сатып алынған басқа да 
жоспарлау-картографиялық материалдар негіз болады; 

2) аңшылық алқаптар тұрпаттарының жоспарларында аңшылық 
алқаптар шекарасы арнайы түспен боялады (алқаптардың әрбір тұрпаты 
бояу түсімен ерекшеленеді) және алқаптардың сыныбы мен тұрпаты 
көрсетіледі; 

3) биотехникалық іс-шаралар жоспарларында жобаланып отырған 
(қызыл) және қазіргі (қара түспен) биотехникалық аңшылық шаруашылығы 
іс-шаралары, аңшылық шаруашылығы аумағын ұйымдастыру мен фаунаны 
қорғау жөніндегі құрылыстар шартты белгілермен безендіріледі. 

33. Географиялық ақпарат жүйесінің технологияларын  
(бұдан әрі – ГАЖ – технология) қолданып сызба-карта дайындау 
ерекшеліктері. 

Сызба-карта шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру объектісіне 
(аңшылық шаруашылығы) 1:100000 масштабында тұтас жасалады. 

Алқаптар тұрпаттары бойынша учаскелерді бөліп көрсету үшін табиғи 
ортаның жекелеген компоненттеріне (топографиялық, ландшафтық, 
топырақтық, геоботаникалық (өсімдік) деректердің арнайы базалары 
пайдаланылады.  

ГАЖ-технологиялардың көмегімен және ұштастырылған деректерді 
көзбен шолып талдау арқылы аңшылық алқаптардың тұрпаттары бөліп 
көрсетілген кестелік және мәтіндік материалдарды қамтитын 
картографиялық негіз жасалады. 

Сызба-картаға шартты белгілермен топографиялық жүктеменің барлық 
элементтері, аңшылық шаруашылығының құрылымы – аңшылық 
шаруашылығының, орманшылықтардың, қорықшы айналмаларының, өсімін 
молайту учаскелерінің шекаралары безендіріледі.  

Сызба-картаға координаттары жазылған километрлік географиялық 
бағандар, әскери және өнеркәсіптік мақсаттағы объектілер, қатынас жолдар 
бойындағы құрылыстар және ашық баспасөзде жариялауға тыйым салынған 
басқа да объектілер көрсетілмейді. 

34. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру карталары осы 
Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес шартты белгілермен ресімделеді. 

35. Аңшылық шаруашылығының субъектісі жануарлардың өсімін 
молайту учаскелерінің, қорықшы айналмаларының шекарасын, аншлагтар, 
көрсеткіш бағандар орнату, кірме жолдар, көпірлер, айлақтар, төсемелер, 
күркелер, бақылау мұнаралары және селекциялық мақсатта атып алу 
орындарын, аңшылық базаларды, аялдау бекеттерін, суаттарды, 
жануарларды ұстай тұратын қоршауды басқа да объектілерді айқындайды. 
Барлық іс-шаралар типология мен бонитировка ведомосына енгізіледі. 
Аңшылық алқаптар жоспарында объектілер шартты белгілермен: 

жобаланып жатқандары - қызыл түспен; 

 
 

барлары - қара түспен боялады. 
36. Алқаптардың өнімділігі мен жануарлар олжалауды ұлғайту, аналық 

басты сақтау және дер кезінде олардың өсімін молайту үшін аңшылық 
шаруашылығының аумағы пайдалану және өсімін молайту учаскелеріне 
бөлінеді. 

Өсімін молайту учаскелеріне аңшылық шаруашылығы алқабының 
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басын толықтыратын аңдардың табиғи мекендеу орны болып табылады.  

Аңшылық шаруашылығының шекарасы, өсімін молайту учаскелері, 
айналмалар, аң аулауға тыйым салынған жерлер жайында, аңшылық 
объектілері болып табылатын жануарлар түрлерін қорғау жайында халық 
пен аңшыларды хабардар ету үшін көрсетілген объектілердің шекарасын 
белгілеп қою және көрнекі орындарға ақпараттық паннолар мен аншлагтар 
(шекараларда, жол қиылыстарында, кордондар, жақын маңдағы елді 
мекендер қасында) орнату керек. 

Аңшылық шаруашылығын қорықшы айналмаларына бөлуді жобалау 
кезінде айналмалар шекарасының жергілікті жерлерде нақты белгіленуі 
қажет.  

37. Аңшылық алқаптар бойынша боялған жоспардың, типология 
ведомосының аңшылық алқаптардың барынша көп мөлшерін қарап көру 
және камеральдық кезеңде оларды пішіндеудің дұрыстығын нақтылау 
мақсатында қаз-қалпында тұрған күйінде бағдарлы байқап зерттеу 
жүргізіледі, бұл орайда өсіп тұрған шағын тоғайлар, жас ағаштар, азықтық 
шөптер, су айдындары, аңшылық алқаптардың ерекшеліктері қосымша 
сипатталады. Алқаптарға қойылатын орман өсіру, ауыл шаруашылығы және 
аңшылық шаруашылығы талаптарының арасында тәуелділік белгіленеді. 
Аңшылық шаруашылығын жүргізуді қандай түрлерге бағдарлау қажеттігі 
және нақты осы жағдайларда жануарлар санының өсуін қандай факторлар 
тежеп отырғаны айқындалады, бұл орайда осы факторлардың әсер ету 
дәрежесі және қандай алқаптар тұрпаттарында олардың әсері айқын 
байқалатыны көрсетіледі. 

38. Босалқы жер қорының және басқа жер пайдаланушылардың 
(мемлекеттік орман қорынан басқа) жерлерінде жұмыстар жүргізу кезінде 
сипаттау мына деректерді қамтиды: 

1) алқаптардың сипаттамалары беріліп, оларды қаз-қалпында түгендеу 
жерге орналастыру материалдары пайдаланылып жүргізіледі; 

2) ұйымдастырылған аңшылық алқаптар типология және бонитировка 
ведомосына енгізіліп, содан соң оларды бонитировкалау (бағалау) 
жүргізіледі; 

3) сипатталған аңшылық алқаптар қызыл түспен пішінделеді және 
белгіленеді. 

Аңшылық алқаптарды нақтылау және келісу кезінде бағдарлы жүрістің 
ұзындығы шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру жұмыстарының 
күрделілігі мен қиындығына байланысты қабылданады. 
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39. Далалық шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру 
жұмыстарын жүргізу процесінде аңшылық шаруашылығының субъектісі 
Жоспарды әзірлеу мақсатында өткізіп, мына мәселелерді шешу үшін 
мәліметтер жинайды:  

1) аңшылық шаруашылығының шекарасы мен санатын нақтылау, 
аңшылық шаруашылығының аумағына кіретін орман қоры жерлерінің 
шекарасын белгілеу; 

2) мына мәселелер бойынша мәліметтер мен ағымдағы ақпарат жинау: 
 аңшылық шаруашылығының даму және оны ұйымдастыру тарихы туралы; 

көлік жолдары мен олардың сипаттамалары және оларды аңшылық 
шаруашылығы мақсаттары үшін пайдалану мүмкіндігі туралы; 

аңшылық шаруашылығы орналасқан аумақтың климаты, оның 
жануарлар дүниесіне әсері туралы; 

рельефі, топырағы, гидрографиясы, гидрологиясы туралы, олардың 
жануарлар дүниесінің тіршілік ету қабілетіне әсер ету ерекшеліктерін 
зерделеу; 

орман өсімдіктерінің жағдайлары және аңшылық шаруашылығының 
аумағында өсетін ағаш-бұта және шөптесін өсімдіктердің орман бағалау 
сипаттамасы, аңшылық шаруашылығы аумағының алқаптардың санаттары, 
жас сыныптары шегінде басым тұқымдылар бойынша бөлінуі туралы; 

аңшылық шаруашылығын жүргізу және дамыту мақсаттарында орман, 
ауыл шаруашылығы және сулы-батпақты алқаптардың бағыты мен 
пайдаланылуы туралы; 

аңшылық шаруашылығының аумағы шегінде ауданның экономикалық 
және әлеуметтік жағдайлары, аңшылық шаруашылығына іргелес аумақтарда 
басқа аңшылық шаруашылықтары мен аңшылықты пайдаланушылардың 
болуы туралы; 

аңшылық объектісі болып табылатын жануарлардың негізгі түрлері; 
аңшылық шаруашылығында жабайы аң-құстың мекендеуі үшін 

азықтық және қорғаныштық жағдайларды жақсартуға бағытталған 
биотехникалық іс-шаралар келісіледі (қорғаныштық ремиздер, азықтық 
егістіктер құру үшін екпелер құрамына әртүрлі бұта және ағаш тұқымдарын 
енгізу); 

астаулар орнату, үстеп азықтандыру алаңқайларын, тұз жалау 
орындарын, суаттар, малтатастар, ұшып-қонатын орындар, бақылау мен 
селекциялық мақсатта атып алу үшін мұнаралар салу орындарын келісу; 

жануарларды жерсіндіру мүмкіндігі;  
биотехникалық іс-шараларға жұмсалатын шығындар (жылдық 

есептерден соңғы 5 (бес) жылда), 1 басқа азық дайындау нормалары мен 
үстеп азықтандыру кезеңінің орташа ұзақтығы келісіледі; 

селекциялық іріктеу бойынша аңшылық шаруашылығында жүргізілген 
жұмыстар; 

аңшылық шаруашылығы аумағында 5 (бес) жыл ішінде жануарлардың 
нақты атып алынуы (жылдық есептер); 
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жануарлар өнімінің құны (ет, тері бағалары: жылдық есептерден 
алынған сатып алу және өткізу бағалары); 

қолданылатын аңшылық тәсілдері (аң аулауды ұйымдастыру); 
жануарлардың ауыл шаруашылығы жерлерін бүлдіруі туралы 

материалдар жинау және орман шаруашылығына келтірілген шығын (5 
(бес) жылда алқабы мен ақшасы (теңгемен) көрсетілген актілерден 
көшірме); 

аңшылық шаруашылығы аумағында тіркелген (бес жылда) 
браконьерлік түрлері; 

жыртқыштардың аңшылық фаунасына келтіретін зияны; 
браконьерлікпен күрес, аңшылық шаруашылығы аумағында зиянды 

жыртқыштарды, қаңғыбас иттерді, мысықтарды қырып-жою (соңғы 5 (бес) 
жылда) арқылы жүргізіледі; 

аңшылық шаруашылығында аңшылық базалардың, аялдау бекеттерінің, 
мұнаралардың, соқпақтардың, жолдардың, кордондардың және басқа 
құрылыстардың болуы; 

аңшылық шаруашылығына келген аңшылар саны; 
аңшылық шаруашылығы аумағының қорықшы айналмаларына, орман 

айналмаларына және шеберлік учаскелеріне бөлінуі; 
аңшылық шаруашылығы аумағында мекендейтін жануарлар түрлерінің 

тізбесі және олардың жылдар бойынша саны (аңшылық шаруашылығының 
жылдық есептерінің соңғы 5 (бес) жылы); 

аңшылық шаруашылығы аумағында жануарлардың тіркелген аурулары 
туралы анықтамалар, жануарлардың аштықтан, су тасқынынан, қалың қар 
қабатынан, жыртқыштардан және басқа да себептерден өлім-жітімге 
ұшырау оқиғалары (аңшылық шаруашылығының жылдық есептерінен, қоса 
берілетін актілерінен және басқа құжаттардан алынады); 

жануарлардың негізгі түрлерінің биологиясы мен көбеюі бойынша, 
таралымдар құрылымы, табиғи өлімі, жылдық өсімі туралы, таралымдардың 
жыныстық ара-қатынасы мен жас құрамы туралы деректер жинау (материал 
сауалнама әдісімен және есепке алу кезінде жиналады); 

аңшылық шаруашылығы аумағында өсімін молайту учаскелерінің 
орналасуы;  

аңшылық шаруашылығының тұрақты жұмысшылар кадрлары, 
мамандар жөніндегі қажеттілігі мен олармен қамтамасыз етілу дәрежесі; 

аңшылық шаруашылығының штаты және оның жасақталуы; 
тұрғын үймен, қарумен, рациялармен, дүрбілермен, көлікпен 

қамтамасыз етілуі; 
аңшылық шаруашылығын ұстау шығындары, оның ішінде жалақы, 

көлік, биотехникалық жұмыстар, құрал-саймандар сатып алу және басқа да 
шығын түрлері; 

аңшылық шаруашылығының фауна қорларын пайдаланудан, 
қонақүйлер ұстаудан, аңшыларға қызмет көрсетуден және жолдамалар 
құнынан табатын табыстары;  
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жануарлар үшін азықтық және қорғаныштық маңызы бар ағаш-бұта 
ағаштары мен шөптесін өсімдіктердің тізбесі; 

аңшылық шаруашылығының азықтық және қорғаныштық 
ремиздерінде, алаңқайларында өсіруге болатын дәнді дақылдар, 
тамыртүйнекті жемістер және басқа да өсімдіктердің тізбесі, сондай-ақ 
аңшылық шаруашылығында өсіру қажет өсімдіктер тізбесі;  

табиғи азықтық және қорғаныштық жағдайларды арттыру мақсатында 
екпелерді ықтимал биотехникалық қайта жаңарту туралы мәліметтер; 

аңшылық шаруашылығында жабайы аң-құс өсірудің болашағы, 
аңшылық шаруашылығында аттар мен аңшылық иттердің болуы. 

40. Камералдық жұмыстар біткеннен кейін аңшылық шаруашылығы 
субъектілері аңшылық шаруашылығының межелік бағандарын орнатады 
және осы Қағиданың 3-қосымшасына сәйкес нұсқа бойынша Межелік 
бағандарды орнату мен тапсыру жөнінде актілейді. 

41. Өткізілген шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру 
нәтижелері бойынша жасалған Аңшылық шаруашылығын жүргізу жоспары 
аңшылық шаруашылығын жүргізуге, жануарлар дүниесінің санын реттеуге, 
аңшылық шаруашылығында аңшылық шаруашылығы бағытындағы басқа да 
мәселелерді шешуге арналған негізгі шаруашылық-ұйымдастыру құжаты 
болып табылады. 

  
 5.3 Аңшылық шаруашылығын жүргізу жоспарына түсіндірме 

жазбаның құрылымы  
Аңшылық шаруашылығы аумағының, табиғи-климаттық 

 жағдайларының және аңшылық фаунасының сипаттамасы  
1. Аңшылық шаруашылығының орналасқан жері және алқабы 
 
25-кесте Аңшылық шаруашылығының құрылымы  
 

Әкімшілік ауданның 
атауы 

Аумағында шаруашылық орналасқан 
жер пайдаланушылардың атауы 

Алаңы, 
гектар 

1 2 3 
   

 
Ескертпе: Аңшылық шаруашылығының атауы мен орналасқан жері, 
аумағында аңшылық шаруашылығы орналасқан әкімшілік аудандар, жер 
пайдаланушылар.  

Аңшылық шаруашылығының жалпы жер көлемі, кеңсесі орналасқан 
жер және пошталық мекен-жайы. 

Жазбахат мәтініне сызба-карта:  
негізгі топографиялық жүктеме, межелік нүктелер мен олардың 

координаттары бар аңшылық шаруашылығының шекаралары көрсетілген 
аңшылық шаруашылығы орналасқан аумақтың сызба-картасы 
орналастырылады. 
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жануарлар үшін азықтық және қорғаныштық маңызы бар ағаш-бұта 
ағаштары мен шөптесін өсімдіктердің тізбесі; 

аңшылық шаруашылығының азықтық және қорғаныштық 
ремиздерінде, алаңқайларында өсіруге болатын дәнді дақылдар, 
тамыртүйнекті жемістер және басқа да өсімдіктердің тізбесі, сондай-ақ 
аңшылық шаруашылығында өсіру қажет өсімдіктер тізбесі;  

табиғи азықтық және қорғаныштық жағдайларды арттыру мақсатында 
екпелерді ықтимал биотехникалық қайта жаңарту туралы мәліметтер; 

аңшылық шаруашылығында жабайы аң-құс өсірудің болашағы, 
аңшылық шаруашылығында аттар мен аңшылық иттердің болуы. 

40. Камералдық жұмыстар біткеннен кейін аңшылық шаруашылығы 
субъектілері аңшылық шаруашылығының межелік бағандарын орнатады 
және осы Қағиданың 3-қосымшасына сәйкес нұсқа бойынша Межелік 
бағандарды орнату мен тапсыру жөнінде актілейді. 

41. Өткізілген шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру 
нәтижелері бойынша жасалған Аңшылық шаруашылығын жүргізу жоспары 
аңшылық шаруашылығын жүргізуге, жануарлар дүниесінің санын реттеуге, 
аңшылық шаруашылығында аңшылық шаруашылығы бағытындағы басқа да 
мәселелерді шешуге арналған негізгі шаруашылық-ұйымдастыру құжаты 
болып табылады. 

  
 5.3 Аңшылық шаруашылығын жүргізу жоспарына түсіндірме 

жазбаның құрылымы  
Аңшылық шаруашылығы аумағының, табиғи-климаттық 

 жағдайларының және аңшылық фаунасының сипаттамасы  
1. Аңшылық шаруашылығының орналасқан жері және алқабы 
 
25-кесте Аңшылық шаруашылығының құрылымы  
 

Әкімшілік ауданның 
атауы 

Аумағында шаруашылық орналасқан 
жер пайдаланушылардың атауы 

Алаңы, 
гектар 

1 2 3 
   

 
Ескертпе: Аңшылық шаруашылығының атауы мен орналасқан жері, 
аумағында аңшылық шаруашылығы орналасқан әкімшілік аудандар, жер 
пайдаланушылар.  

Аңшылық шаруашылығының жалпы жер көлемі, кеңсесі орналасқан 
жер және пошталық мекен-жайы. 

Жазбахат мәтініне сызба-карта:  
негізгі топографиялық жүктеме, межелік нүктелер мен олардың 

координаттары бар аңшылық шаруашылығының шекаралары көрсетілген 
аңшылық шаруашылығы орналасқан аумақтың сызба-картасы 
орналастырылады. 

 
 

2.Аңшылық шаруашылығын ұйымдастыру 
 
26-кесте Өткізілген шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырудың 

сипаттамасы 
 

№ Көрсеткіштер 
  

шаруашылықішілік 
аңшылықты ұйымдастыру 
разрядтары 

Барлығ
ы 

1 2 3 4 

1 
Шаруашылықішілік 
аңшылықты ұйымдастыру 
алаңы, га 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Аңшылық алқаптардың типі, 
дана  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Азықтық қорға қойылған 
алаңқайлар, дана 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
  

Жануарлардың белгілі бір 
санына қойылған сынақ 
алаңдары, дана 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 және т.б.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ескертпе: Аңшылық шаруашылығын ұйымдастыру туралы қысқаша 

мәліметтер. Бұдан бұрынғы шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру 
кезінде орындалған шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру 
жұмыстарының көлемі мен сипаты. Шекаралар мен алқаптардың өзгеруі, 
осы өзгерістердің негіздемесі. Шекараның сипаттамасы. Бірінші және одан 
кейінгі өткізілген шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру өткізілген 
жылдар, материалдардың болуы және сақталуы. 

Осы шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру туралы мәліметтер: 
шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру жылы, шаруашылықішілік 
аңшылықты ұйымдастыруды өткізген ұйым, шаруашылықішілік 
аңшылықты ұйымдастырудың жер көлемі мен разрядтары, аңшылық 
объектісі болып табылатын жануарлар түрлерінің азықтық базасының 
қорлары мен санын анықтауға бөлінген сынақ алқаптарының саны. 
Жоспарлы материалдарды құруға арналған картографиялық негіз, 
қолданылған нормативтік-анықтамалық, нұсқаулық-әдістемелік жобалық 
материалдар. 

Орындалған жұмыс түрлерінің деректері элементтер бойынша 
қабылдау-тапсыру актісінде келтіріледі.  
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5.4 Аңшылық шаруашылығының табиғи-климаттық және 
гидрологиялық жағдайлары 

 
Климаттық көрсеткіштер.  
27-кесте. Метеостанция мәліметтері бойынша климаттық көрсеткіштер 

№ Көрсеткіштер атауы Өлшем бірлігі Мағынасы Уақыты 

1 Ауаның температурасы: градус  
 

 
 

2 орташа жылдық -*-  
 - 

3 ең жоғарғы шектік -*-  
 - 

4 ең төменгі шектік -*-  
 - 

5 1 жылғы жауын-шашын 
мөлшері миллиметр  

 - 

6 Өсу мерзімінің ұзақтығы Күн  
 - 

7 Көктемдегі соңғы суық уақыты -  
 

8 Күзгі алғашқы суық -*- -  
 

9 Су тоғандарының орташа 
қату уақыты -*- -  

 

10 Су тасқынының орташа 
уақыты -*- -  

 

11 Мұз жамылғысының 
қалыңдығы миллиметр  

 - 

12 Қар жамылғысы:  
 

 
 

 
 

13 Қуаты миллиметр  
 - 

14 пайда болу уақыты уақыты -  
 

15 ормандағы кету уақыты -*- -  
 

16 ашық жерлердегі кету 
уақыты -*- -  

 

17 Бұршақ ұру жағдайының 
саны жағдай  

 - 

18 Топырақтың қату тереңдігі миллиметр  
 - 

19 Қатты желдің аймақтар 
бойынша бағыты 

 
 

 
 

 
 

20 Қыс румб  - 
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5.4 Аңшылық шаруашылығының табиғи-климаттық және 
гидрологиялық жағдайлары 

 
Климаттық көрсеткіштер.  
27-кесте. Метеостанция мәліметтері бойынша климаттық көрсеткіштер 

№ Көрсеткіштер атауы Өлшем бірлігі Мағынасы Уақыты 

1 Ауаның температурасы: градус  
 

 
 

2 орташа жылдық -*-  
 - 

3 ең жоғарғы шектік -*-  
 - 

4 ең төменгі шектік -*-  
 - 

5 1 жылғы жауын-шашын 
мөлшері миллиметр  

 - 

6 Өсу мерзімінің ұзақтығы Күн  
 - 

7 Көктемдегі соңғы суық уақыты -  
 

8 Күзгі алғашқы суық -*- -  
 

9 Су тоғандарының орташа 
қату уақыты -*- -  

 

10 Су тасқынының орташа 
уақыты -*- -  

 

11 Мұз жамылғысының 
қалыңдығы миллиметр  

 - 

12 Қар жамылғысы:  
 

 
 

 
 

13 Қуаты миллиметр  
 - 

14 пайда болу уақыты уақыты -  
 

15 ормандағы кету уақыты -*- -  
 

16 ашық жерлердегі кету 
уақыты -*- -  

 

17 Бұршақ ұру жағдайының 
саны жағдай  

 - 

18 Топырақтың қату тереңдігі миллиметр  
 - 

19 Қатты желдің аймақтар 
бойынша бағыты 

 
 

 
 

 
 

20 Қыс румб  - 
 
 

 

21 Көктем -*-  
 - 

22 Жаз -*-  
 - 

24 Күз -*-  
 - 

24 
Қатты желдің маусым 
бойынша орташа 
жылдамдығы 

 
 

 
 

 
 

25 Қыс метр/секунд  
 - 

26 Көктем -*-  
 - 

27 Жаз -*-  
 - 

28 Күз -*-  
 - 

29 Ауаның қалыпты 
ылғалдылығы %  

 - 

  
 Ескертпе: 

 Табиғи және орман өсірушілік аудандастыру. Табиғи және орман өсіру 
жағдайларының, жер бедерінің, оның сипатының, сиректену дәрежесінің, 
беткейдің құламасының қысқаша суреттемесі.  

Климаттық көрсеткіштер: 
Аңшылық шаруашылығы үшін маңызы бар климаттық жағдайлардың 

сипаттамасы:  
айлар бойынша және бір жылдағы ауаның орташа температурасы, 

жауын-шашын жиынтығы және салыстырмалы ылғалдылығы;  
температураның ең жоғарғы және ең төменгі шегі; өсу кезеңінің 

ұзақтығы;  
көктемдегі соңғы және күздегі алғашқы күннің салқындауы; өзендердің 

қатуы мен тасқындардың басталуының орташа мерзімдері;  
қар қабаты, оның тереңдігі мен тығыздығы, пайда болу және еріп кету 

уақыты; топырақтың қату тереңдігі мен мұздың қалыңдығы; маусымдар 
бойынша басым желдер, олардың күші;  

құрғақшылықтың кезеңділігі, өрт қауіпі бар кезең, нөсерлі жауын-
шашындар, бұршақ соғу, жылымық күндер саны. Аңшылық объектісі болып 
табылатын жануарлар түрінің мекендеу, көбею жағдайларына және санына 
климаттық факторлардың әсер етуі.  
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28-кесте Аңшылық шаруашылығының су қоймаларының сипаттамасы 
 

№ 
Су 
қоймасының 
атауы 

Шаруашылық 
аумағына км 
созылуы, су 
қоймасының 
ауданы, гектар 

Орташа 
тереңдігі, метр Ихтиофауна Ескертпе 

      
Ескертпе: 
Аңшылық шаруашылығы шегіндегі өзендер мен көлдер. Аумақтың 

батпақтануы, жерасты сулар, қалқыма сулар. Өзендер желісінің жиілігі және 
өзендер режимінің тән ерекшеліктері. Су режимінің аңшылық объектісі 
болып табылатын жануарлар түрлерінің мекендеу мен көбею жағдайларына 
ықпалы. 

Алқаптардың табиғи жамылғысын сипаттайтын және аңшылық 
объектісі болып табылатын жануарлар түрлері үшін азықтық және 
қорғаныштық маңызы бар өсімдіктер қауымдастықтары мен өсімдіктердің 
негізгі түрлерінің тізбесі. 

 
5.5 Аңшылық шаруашылығы аумағындағы аң аулау объектiлерi 

болып табылатын жануарлар түрлері 
 
29- кесте Шаруашылықта мекендейтін аңшылық фаунаның тізбесі  
  

Отряды Түрі Қосымша 
1 2 3 
Класы ______________ 
   

 Ескертпе: 
Аңшылық шаруашылығы аумағында мекендейтін жануарлар түрлері. 

 Өзге шаруашылық мақсаттарда пайдаланылатын жануарлардың түрлік 
құрамы (аң аулау мен балық аулаудан басқа). 

 
Экономикалық жағдайлар  
 Аңшылық шаруашылығы орналасқан аудандағы экономиканың негізгі 

салалары 
 
30 кесте- Жер санаты бойынша орман және жер қорын бөліп беру 
 (Алаңы, гектар) 

№ 
Жер 
иеленушілердің 
атауы 

Барлық 
жерлер 

Оның ішінде оларды жерлер бойынша бөліп 
беру 
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28-кесте Аңшылық шаруашылығының су қоймаларының сипаттамасы 
 

№ 
Су 
қоймасының 
атауы 

Шаруашылық 
аумағына км 
созылуы, су 
қоймасының 
ауданы, гектар 

Орташа 
тереңдігі, метр Ихтиофауна Ескертпе 

      
Ескертпе: 
Аңшылық шаруашылығы шегіндегі өзендер мен көлдер. Аумақтың 

батпақтануы, жерасты сулар, қалқыма сулар. Өзендер желісінің жиілігі және 
өзендер режимінің тән ерекшеліктері. Су режимінің аңшылық объектісі 
болып табылатын жануарлар түрлерінің мекендеу мен көбею жағдайларына 
ықпалы. 

Алқаптардың табиғи жамылғысын сипаттайтын және аңшылық 
объектісі болып табылатын жануарлар түрлері үшін азықтық және 
қорғаныштық маңызы бар өсімдіктер қауымдастықтары мен өсімдіктердің 
негізгі түрлерінің тізбесі. 

 
5.5 Аңшылық шаруашылығы аумағындағы аң аулау объектiлерi 

болып табылатын жануарлар түрлері 
 
29- кесте Шаруашылықта мекендейтін аңшылық фаунаның тізбесі  
  

Отряды Түрі Қосымша 
1 2 3 
Класы ______________ 
   

 Ескертпе: 
Аңшылық шаруашылығы аумағында мекендейтін жануарлар түрлері. 

 Өзге шаруашылық мақсаттарда пайдаланылатын жануарлардың түрлік 
құрамы (аң аулау мен балық аулаудан басқа). 

 
Экономикалық жағдайлар  
 Аңшылық шаруашылығы орналасқан аудандағы экономиканың негізгі 

салалары 
 
30 кесте- Жер санаты бойынша орман және жер қорын бөліп беру 
 (Алаңы, гектар) 

№ 
Жер 
иеленушілердің 
атауы 

Барлық 
жерлер 

Оның ішінде оларды жерлер бойынша бөліп 
беру 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Ескертпе: 
Аңшылық шаруашылығы орналасқан аудандағы экономиканың негізгі 

бағыттары. Аса маңызды өнеркәсіп орындары және өнеркәсіптің дамуы. 
Орман шаруашылығы кәсіпорындары, олардың қызметінің қысқаша 
сипаттамасы. Орман қоры алқаптарының орташа шығымдылығы. Орман 
мекемелерінің алқаптар мен жанама пайдалану ресурстарын пайдалануы. 
Ауыл шаруашылығы, оның бағыты. Жер қорының сипаттамасы. Негізгі 
ауыл шаруашылық жұмыстарын өткізу мерзімдері. Ауыл шаруашылығы 
алқаптарының орташа шығымдылығы. Экономика салаларының аң аулау 
объектiлерi болып табылатын жануарлар түрлерінің мекендеу 
жағдайларына, санына және көбеюіне әсер етуі.  

Көлік жолдары 
 
31-кесте Аңшылық шаруашылығы аумағы арқылы өтетін құрғақ жол 

көліктерінің сипаттамасы  
 

Жолдың түрі  Созылуы, километр 

Жолдар, барлығы  
 

оның ішінде:  
 

а) теміржолдар  
 

б) автомобиль  
 

олардың:  
 

қатты жамылғымен  
 

Грунтты  
 

оның ішінде жыл бойы қызмет ететін  
 

в) аяқ жолдар  
 

 
32-кесте Көліктің су жолдары сипаттамасы 
 

№ Өзендердің, су 
тоғандарының атауы 

Қай өзеннің 
саласы 

Көліктің қай 
түріне 

Созылуы, 
километр 
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Ескертпе: 
Көлік жолдарының болуы және сипаттамасы, олардың аңшылық 

шаруашылығының шаруашылық қызметіндегі, маусымдар бойынша 
аңшылық алқапқа адамдардың келуін қамтамасыз етудегі рөлі.  

 
Аңшылық шаруашылығының шаруашылық қызметі  
33-кесте Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырушылардың 

алдындағы 1 жылда орындалған негізгі жұмыс түрлерінің көлемі 
 

№ Көрсеткіштер 
Жұмыс көлемі Шығын 

көлемі, мың 
теңге 

Шығын 
құрылымы 
%-бен 

өлшем 
бірлігі көлемі 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Ескертпе: 
 Аңшылықты ұйымдастырудың алдындағы жылы орындалған жұмыстардың 
негізгі түрлерінің бағамен көрсетілген көлемі.  

 
34- кесте Аңшылық шаруашылығының өндірістік қуаты 
 

№ Атауы Өлшем 
бірлігі 

Шаруашылықішілік 
аңшылықты ұйымдастыру 
жылында 

1 өндірістік негізгі құрал-
жабдықтар – барлығы мың теңге  

 

2 оның ішінде: ғимараттар  
 

 
 

3 Үймереттер  
 

 
 

4 машиналар мен қондырғылар  
 

 
 

5 көлік құралдары  
 

 
 

6 өндірістік емес негізгі құрал-
жабдықтар-барлығы мың теңге  

 

7 оның ішінде тұрғын үй 
шаруашылығы 

 
 

 
 

8 аңшылық шаруашылығы 
бойынша барлығы мың теңге  
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Ескертпе: 
Көлік жолдарының болуы және сипаттамасы, олардың аңшылық 

шаруашылығының шаруашылық қызметіндегі, маусымдар бойынша 
аңшылық алқапқа адамдардың келуін қамтамасыз етудегі рөлі.  

 
Аңшылық шаруашылығының шаруашылық қызметі  
33-кесте Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырушылардың 

алдындағы 1 жылда орындалған негізгі жұмыс түрлерінің көлемі 
 

№ Көрсеткіштер 
Жұмыс көлемі Шығын 

көлемі, мың 
теңге 

Шығын 
құрылымы 
%-бен 

өлшем 
бірлігі көлемі 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Ескертпе: 
 Аңшылықты ұйымдастырудың алдындағы жылы орындалған жұмыстардың 
негізгі түрлерінің бағамен көрсетілген көлемі.  

 
34- кесте Аңшылық шаруашылығының өндірістік қуаты 
 

№ Атауы Өлшем 
бірлігі 

Шаруашылықішілік 
аңшылықты ұйымдастыру 
жылында 

1 өндірістік негізгі құрал-
жабдықтар – барлығы мың теңге  

 

2 оның ішінде: ғимараттар  
 

 
 

3 Үймереттер  
 

 
 

4 машиналар мен қондырғылар  
 

 
 

5 көлік құралдары  
 

 
 

6 өндірістік емес негізгі құрал-
жабдықтар-барлығы мың теңге  

 

7 оның ішінде тұрғын үй 
шаруашылығы 

 
 

 
 

8 аңшылық шаруашылығы 
бойынша барлығы мың теңге  

 
 

 
 

35-кесте Аңшылық шаруашылығының техникалық жабдықталуы  
  

№ Машиналар мен механизмдердің 
атауы 

Жалпы 
саны 

Оның ішінде 
күрделі 
жөндеуді 
талап 
ететіндер 

есептен 
шығаруға 
жататындар 

1. Көлік құралдары  

1 Автомобильдер  
 

 
 

 
 

2 Мотоциклдер  
 

 
 

 
 

3 Қарда жүргіштер  
 

 
 

 
 

2. Тракторлар  

1 Дөңгелекті  
 

 
 

 
 

2 Шынжыр табанды  
 

 
 

 
 

3. Қуатты құралдар  

1 Топырақ өңдеу машиналары  
 

 
 

 
 

2 Ауыл шаруашылығы машиналары   
 
 

 
 

 
Ескертпе: 
Техникамен жарақтану, көлік құралдары, олардың жай-күйі, 

пайдаланылу дәрежесі.  
 
36-кесте Аңшылық шаруашылығының өндірістік және тұрғын үй қоры  
 

№ 
  
  

Ғимараттар мен үймереттер 
атауы 
  
  
  

Бар Жөндеуді қажет етеді, дана 

саны, 
дана 

пайдалы 
ауданы, м3 күрделі ағымдағы 

 
 1. Өндірістік-әкімшілік ғимараттар 

1 Кәсіпорын кеңсесі  
 

 
 

 
 

 
 

2 Гараждар  
 

 
 

 
 

 
 

3 Қойма үй-жайлары  
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 2. Тұрғын үйлер 

1 Тұрғын үйлер  
 

 
 

 
 

 
 

2 Кордондар  
 

 
 

 
 

 
 

3 Жатақханалар, қонақ үйлер  
 

 
 

 
 

 
 

  
Ескертпе: 
Қазіргі өндірістік және тұрғын үй қоры, оның жай-күйі, қамтамасыз етілу 
дәрежесі.  
 
37- кесте Аңшылық шаруашылығының штаты және оның жиынтықтылығы  
 

№ Лауазымдары 
  

Саны 

штат кестесі 
бойынша 

нақты 

бар жалақысы 
(мың теңге) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
38-кесте Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырушылардың 
алдындағы аңшылық шаруашылығының 1 жылдағы шығын және кіріс 
сомасы  
 
№ Көрсеткіштер Сомасы, мың теңге % 
 
 

1. Кірістер мен түсімдер 
2. Шығындар 

 
 

 
 

 
Ескертпе: 
Аңшылық шаруашылығының шығыстары мен кірістерінің сомасы.  

 
Аңшылық шаруашылығының аудан экономикасындағы, қоршаған орта мен 
фаунаны қорғаудағы рөлі 
  
39-кесте Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырудың алдындағы 
жылда аңшылық фаунаны пайдалану жөніндегі мәліметтер 

 

№ Жануардың 
түрі 

Ауланған 
жануарлардың 
саны 

Өнім түрі Өлшем 
бірлігі Дайындалды 
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 2. Тұрғын үйлер 

1 Тұрғын үйлер  
 

 
 

 
 

 
 

2 Кордондар  
 

 
 

 
 

 
 

3 Жатақханалар, қонақ үйлер  
 

 
 

 
 

 
 

  
Ескертпе: 
Қазіргі өндірістік және тұрғын үй қоры, оның жай-күйі, қамтамасыз етілу 
дәрежесі.  
 
37- кесте Аңшылық шаруашылығының штаты және оның жиынтықтылығы  
 

№ Лауазымдары 
  

Саны 

штат кестесі 
бойынша 

нақты 

бар жалақысы 
(мың теңге) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
38-кесте Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырушылардың 
алдындағы аңшылық шаруашылығының 1 жылдағы шығын және кіріс 
сомасы  
 
№ Көрсеткіштер Сомасы, мың теңге % 
 
 

1. Кірістер мен түсімдер 
2. Шығындар 

 
 

 
 

 
Ескертпе: 
Аңшылық шаруашылығының шығыстары мен кірістерінің сомасы.  

 
Аңшылық шаруашылығының аудан экономикасындағы, қоршаған орта мен 
фаунаны қорғаудағы рөлі 
  
39-кесте Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырудың алдындағы 
жылда аңшылық фаунаны пайдалану жөніндегі мәліметтер 

 

№ Жануардың 
түрі 

Ауланған 
жануарлардың 
саны 

Өнім түрі Өлшем 
бірлігі Дайындалды 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ескертпе: 
Аңшылық шаруашылығын жүргізудің негізгі бағыттары, оның 

қоршаған орта мен фаунаны қорғаудағы, отандық және шетелдік туризмді 
дамытудағы, тұрғындарды азық-түлікпен қанағаттандырудағы рөлі. 
Аңшылық фаунаны пайдалану. Аңшылық шаруашылығы жалпы өнімінің 
аудан экономикасындағы үлесті салмағы.  

 
5.6 Аңшылық шаруашылығының шаруашылық қызметін талдау 
Қайталама шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру кезінде 

шаруашылық қызметін талдау шаруашылықішілік аңшылықты 
ұйымдастыру жылын қоса алғанда, бүкіл өткен тексеру кезеңіне, бастапқы 
шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру кезінде – шаруашылықішілік 
аңшылықты ұйымдастыруды жүргізу жылын қоса алғанда, соңғы бес жылға 
жүргізіледі.  

 
Аңшылық фаунаның саны  
40-кесте Өткен тексеру кезеңі үшін аңшылық шаруашылығының 

деректері бойынша жануарлар санының динамикасы 
 

№ Жануарлар түрі 
Жылдар бойынша жануарлардың саны 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ескертпе: 
Өткен тексеру кезеңі үшін аңшылық шаруашылығының деректері 

бойынша жануарлар санының динамикасы, жануарлардың нақты санын 
анықтау бойынша жүргізілетін есепке алу жұмыстарының әдістері. 

 
41-кесте Аңшылық шаруашылығы аумағын қорықшы айналымына бөлу  
  

№ 
Жер 
пайдаланушылардың 
атауы 

Қорықшы 
айналымдарының 
нөмірі 

Айналымға кіретін 
тоқсандар (жер 
пайдаланушылар) 

Айналым 
алаңы, 
гектар 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ескертпе: 
Фаунаны қорғау. Аңшылық шаруашылығының аумағын қорықшылық 

учаскелер мен айналмаларға бөлу, олардың алаңы. Мәтінде қорықшылық 
учаскелер мен айналмалардың шекаралары көрсетіліп, А3 форматтан 
аспайтын стандартты баспа парағына дейін кішірейтілген аңшылық 
шаруашылығының сызба-картасы орналастырылады. 
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42-кесте Аңшылық шаруашылығы аумағындағы браконьерлік 
жағдайлар жөніндегі мәліметтер 

 

№ Атауы Өлшем 
бірлігі жыл жыл жыл жыл жыл Барлығы Ескертпе 

1 

Аңшылық 
ережесін 
бұзушылық 
табылды-
барлығы 

Жағдайлар 
саны 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Бұзушылар 
ұсталды адам  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Келтірілген 
шығын мың теңге  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ескертпе: 
Браконьерліктің түрлері мен көлемі, оның ішінде тіркелген 

браконьерлік. Браконьерліктің аңшылық шаруашылығына келтірген зияны. 
10. Биотехникалық, аңшылық шаруашылығы және пайдалану іс-

шаралары 
 
43-кесте Тексеріс кезеңінің соңғы 5 жылында аңшылық шаруашылығы 

орындаған биотехникалық, аңшылық шаруашылықтық және пайдалану іс-
шараларының көлемі 

 

№ Атауы Өлшем 
бірлігі жыл жыл жыл жыл жыл Ескертпе 

1 Биотехникалық  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Көлемі дана  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 шығын сомасы мың 

теңге 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 оның ішінде:  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Аңшылық 
шаруашылықтық 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Көлемі дана  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 шығын сомасы мың 

теңге 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 оның ішінде:  
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42-кесте Аңшылық шаруашылығы аумағындағы браконьерлік 
жағдайлар жөніндегі мәліметтер 

 

№ Атауы Өлшем 
бірлігі жыл жыл жыл жыл жыл Барлығы Ескертпе 

1 

Аңшылық 
ережесін 
бұзушылық 
табылды-
барлығы 

Жағдайлар 
саны 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Бұзушылар 
ұсталды адам  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Келтірілген 
шығын мың теңге  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ескертпе: 
Браконьерліктің түрлері мен көлемі, оның ішінде тіркелген 

браконьерлік. Браконьерліктің аңшылық шаруашылығына келтірген зияны. 
10. Биотехникалық, аңшылық шаруашылығы және пайдалану іс-

шаралары 
 
43-кесте Тексеріс кезеңінің соңғы 5 жылында аңшылық шаруашылығы 

орындаған биотехникалық, аңшылық шаруашылықтық және пайдалану іс-
шараларының көлемі 

 

№ Атауы Өлшем 
бірлігі жыл жыл жыл жыл жыл Ескертпе 

1 Биотехникалық  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Көлемі дана  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 шығын сомасы мың 

теңге 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 оның ішінде:  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Аңшылық 
шаруашылықтық 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Көлемі дана  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 шығын сомасы мың 

теңге 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 оның ішінде:  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
44-кесте Соңғы 5 жылда аңшылық фаунаны пайдаланудан таратылған 

өнімдер  
 
№ Атауы жыл жыл жыл жыл жыл Ескертпе 

1 
Жәрдемдесу шарты 
бойынша аң терісі (мың 
теңге есебімен) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
Бақылау агенттігі 
құқығындағы аң терісі 
(мың теңге есебімен) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Жабайы тұяқтылар еті 
(бағасы/теңге) барлығы 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1) оның ішінде: бұлан  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2) Бұғы  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3) Қабан  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4) Теке  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5) Елік  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 Қояндар (дана/теңге)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 Жабайы құс (дана/теңге)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 Балық (бағасы/теңге)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ескертпе: 
Салынған аңшылық шаруашылығы объектілерінің орналасқан 

орындары. Соңғы 5 жылда аңшылық шаруашылығының аңшылық фаунасын 
пайдаланудан алынған өнімді өткізу көлемі. 

Аңшылық шаруашылығы алқаптарын ветеринариялық-санитариялық 
бағалау 

Аңшылық шаруашылығы орналасқан аудандағы ветеринариялық-
санитариялық қызметтің жай-күйі. Тексеру кезеңінде аңшылық 
шаруашылығы аумағында жануарлардың аурулары туралы мәліметтер 
жинау. Алдын-алу іс-шаралары. 

 
Өткен тексеру кезеңінде аңшылық шаруашылығын жүргізу бойынша 

қорытынды 
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Бағасы (қанағаттанарлық, қанағаттанарлық емес) қойылған аңшылық 
шаруашылығы қызметін талдау нәтижелері бойынша аңшылық 
шаруашылығын жүргізудің оң және теріс жақтары және жалпы 
қорытындысы. 

 
5.7 Аңшылық шаруашылығын ұйымдастыру және жүргізу 

бойынша негізгі ережелер 
 Аңшылық шаруашылығын жүргізу бойынша негізгі ережелер 
Аңшылық шаруашылығының құқықтық негіздері. Аңшылық 

шаруашылықты жүргізудің табиғат қорғау, рекреациялық және 
шаруашылық міндеттері. Аңшылық шаруашылығында табиғат пайдалануды 
регламенттейтін нормативтік құжаттар. Аңшылық шаруашылығы 
аумағында жануарлар дүниесін пайдалануда қолданылатын тыйым салулар 
мен шектеулер, олардың заңдық негіздемесі. 

Аңшылық шаруашылығы аумағында мекендейтін Қазақстан 
Республикасының Қызыл кітабына енгізілген жануарлар түрлерінің тізбесі.  

Аңшылық шаруашылығының аңшылық фаунасының жетекші түрлері.  
Аңшылық фаунасының жетекші түрлерінің биологиясы мен мекендеу 

жағдайлары. 
  
Аңшылық алқаптарды ұйымдастыру қағидаттары 
45-кесте Орман қорын мемлекеттік орман қоры санаттары бойынша 

бөлу (аңшылық шаруашылығы орман қоры аумағында болған жағдайда) 
 

№ Мемлекеттік орман қорының 
санаты Алаңы, гектар МОҚ санатын 

бөлудің заңды негізі 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
46-кесте Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар тізбесі  
  

№ 
Ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтардың 
атауы 

Алаңы, 
гектар 

Орналасқан 
жері 

Шаруашылықты 
жүргізу тәртібі мен 
қысқаша 
сипаттамасы 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 Ескертпе: 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар. Мемлекеттік орман қорының 
жекелеген санаттарында, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда орман 
шаруашылығын жүргізу режимінің ерекшеліктері, оның жануарлардың 
мекендеу жағдайларына ықпалы. Аңшылық шаруашылығының аумағын 
пайдалану, өсімін молайту және дамылдау аймақтарына бөлу (дамылдау 
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Бағасы (қанағаттанарлық, қанағаттанарлық емес) қойылған аңшылық 
шаруашылығы қызметін талдау нәтижелері бойынша аңшылық 
шаруашылығын жүргізудің оң және теріс жақтары және жалпы 
қорытындысы. 

 
5.7 Аңшылық шаруашылығын ұйымдастыру және жүргізу 

бойынша негізгі ережелер 
 Аңшылық шаруашылығын жүргізу бойынша негізгі ережелер 
Аңшылық шаруашылығының құқықтық негіздері. Аңшылық 

шаруашылықты жүргізудің табиғат қорғау, рекреациялық және 
шаруашылық міндеттері. Аңшылық шаруашылығында табиғат пайдалануды 
регламенттейтін нормативтік құжаттар. Аңшылық шаруашылығы 
аумағында жануарлар дүниесін пайдалануда қолданылатын тыйым салулар 
мен шектеулер, олардың заңдық негіздемесі. 

Аңшылық шаруашылығы аумағында мекендейтін Қазақстан 
Республикасының Қызыл кітабына енгізілген жануарлар түрлерінің тізбесі.  

Аңшылық шаруашылығының аңшылық фаунасының жетекші түрлері.  
Аңшылық фаунасының жетекші түрлерінің биологиясы мен мекендеу 

жағдайлары. 
  
Аңшылық алқаптарды ұйымдастыру қағидаттары 
45-кесте Орман қорын мемлекеттік орман қоры санаттары бойынша 

бөлу (аңшылық шаруашылығы орман қоры аумағында болған жағдайда) 
 

№ Мемлекеттік орман қорының 
санаты Алаңы, гектар МОҚ санатын 

бөлудің заңды негізі 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
46-кесте Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар тізбесі  
  

№ 
Ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтардың 
атауы 

Алаңы, 
гектар 

Орналасқан 
жері 

Шаруашылықты 
жүргізу тәртібі мен 
қысқаша 
сипаттамасы 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 Ескертпе: 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар. Мемлекеттік орман қорының 
жекелеген санаттарында, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда орман 
шаруашылығын жүргізу режимінің ерекшеліктері, оның жануарлардың 
мекендеу жағдайларына ықпалы. Аңшылық шаруашылығының аумағын 
пайдалану, өсімін молайту және дамылдау аймақтарына бөлу (дамылдау 

 
 

аймағының мерзімдері мен шекарасын аңшылық шаруашылығының ішкі 
тәртіп қағидасын енгізіп, аңшылық шаруашылығы ұйымының әкімшілігі 
айқындайды). 

Өсімін молайту учаскелерінің мақсаты. 
Мәтінде өсімін молайту учаскелерінің шекарасы көрсетілген аңшылық 

шаруашылығының сызба картасы орналастырылады. 
Шаруашылықтың аңшылық алқаптарының типологиясы  
 
47-кесте Шаруашылық аумағын аңшылық жер түрлері бойынша бөлу 
 

№ 
Аңшылық 
пайдаланылатын 
жер түрлері 

Жер түрлерінің 
сипаттамасы 

Алаңы, 
гектар 

Оның ішінде айналым 
бойынша 
1 2 3 4 5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 Ескертпе: 
Қабылданған аңшылық алқаптардың типологиясы көрсетіледі. 

 
5.8 Аңшылықты пайдалану көлемі, биотехникалық және аңшылық 

шаруашылығы іс-шаралары бойынша жобалық әзірлемелер 
 
Тексеру кезеңіне аңшылық объектісі болып табылатын жануарлардың 

негізгі түрлерінің есеп-қисабы 
 
48-кесте Аңшылық жерлердің сыйымдылығын сипаттайтын орташа 

көрсеткіштер 
 

Жану
ар 
түрі 

Мекенде
у 
орныны
ң 
есептесу 
ауданы 
(мың 
гектар) 

Жер 
бонитеті
нің 
орташа 
класы 

Аңшылық 
жерлердің 
көтерме 
тығыздығын
ың 
сыйымдылы
ғы (бас) 

Мекенде
у 
орнының 
нақты 
ауданы 
(мың 
гектар) 

Есепке 
алынған 
жануарлард
ың саны 
(бас) 

Антропогенді 
факторлар әсер 
ету 
нәтижесіндегі 
ауытқушылықт
ар (± бас) 
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49-кесте Жануарлардың тексеріс кезеңіндегі саны және әр бастың орташа 
жылдық өсімінің көрсеткіші  
 

Жануар түрі 

Шаруашылықішілік 
аңшылықты 
ұйымдастыру 
жылының күзіндегі 
саны (бас) 

Камералды 
жұмыстар жүргізген 
жылдың 
көктеміндегі 
жануарлар саны  

Шаруашылық 
бойынша орташа 
жылдық өсім 

  
 

 
 

 
 

 
Ескертпе: 
Жануарлардың негізгі түрлері бойынша жобаланып отырған санның 

есеп-қисабы. Атып алудың жол берілетін нормалары. Оңтайлы сан 
жағдайында атып алу. Селекциялық атып алу.  

 
Пайдалану іс-шаралары, аң аулауды ұйымдастыру  
50-кесте Әр бастың тексеріс кезеңіндегі өсімі және пайдалану есебі 
  

Тексеріс 
кезеңінің 
жылдары 
  
  

Камералды 
жұмыстар 
жылының 
көктемдегі 
жануарлар 
саны 

Әр 
бастың 
өсімі 

Аңшылық 
кезеңіндегі 
әр бастың 
жалпы 
саны 

Алып 
қоюға 
жататын 

Кәсіпшілік 
кезеңнен 
кейінгі 
айналым 

Келесі 
жылдың 
көктеміне 
қалды (бас), 
мәліметтер 
баған (6-
(8+10) 

% бас 
% бас % бас 

Жануар түрі 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
51-кесте Аңшылық фаунаның негізгі түрлерін аулаудың мерзімдері  
 
№ Аңшылық фаунаның түрі Аңшылық мерзімі 
 
 

 
 

 
 

 
52-кесте Жас топтары бойынша жануарлардың әр басын алып қоюдың 
пайызы  
  

№ Жануарлар түрі 
  

Топтың санынан алып қою пайызы 

Ұшарлар 
Орташа 
жастағылар 
(жасы, жыл) 

Ересектері (жасы, 
жыл) 
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49-кесте Жануарлардың тексеріс кезеңіндегі саны және әр бастың орташа 
жылдық өсімінің көрсеткіші  
 

Жануар түрі 

Шаруашылықішілік 
аңшылықты 
ұйымдастыру 
жылының күзіндегі 
саны (бас) 

Камералды 
жұмыстар жүргізген 
жылдың 
көктеміндегі 
жануарлар саны  

Шаруашылық 
бойынша орташа 
жылдық өсім 

  
 

 
 

 
 

 
Ескертпе: 
Жануарлардың негізгі түрлері бойынша жобаланып отырған санның 

есеп-қисабы. Атып алудың жол берілетін нормалары. Оңтайлы сан 
жағдайында атып алу. Селекциялық атып алу.  

 
Пайдалану іс-шаралары, аң аулауды ұйымдастыру  
50-кесте Әр бастың тексеріс кезеңіндегі өсімі және пайдалану есебі 
  

Тексеріс 
кезеңінің 
жылдары 
  
  

Камералды 
жұмыстар 
жылының 
көктемдегі 
жануарлар 
саны 

Әр 
бастың 
өсімі 

Аңшылық 
кезеңіндегі 
әр бастың 
жалпы 
саны 

Алып 
қоюға 
жататын 

Кәсіпшілік 
кезеңнен 
кейінгі 
айналым 

Келесі 
жылдың 
көктеміне 
қалды (бас), 
мәліметтер 
баған (6-
(8+10) 

% бас 
% бас % бас 

Жануар түрі 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
51-кесте Аңшылық фаунаның негізгі түрлерін аулаудың мерзімдері  
 
№ Аңшылық фаунаның түрі Аңшылық мерзімі 
 
 

 
 

 
 

 
52-кесте Жас топтары бойынша жануарлардың әр басын алып қоюдың 
пайызы  
  

№ Жануарлар түрі 
  

Топтың санынан алып қою пайызы 

Ұшарлар 
Орташа 
жастағылар 
(жасы, жыл) 

Ересектері (жасы, 
жыл) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

53-кесте Аңшылық шаруашылығының өткізу қабілетінің орташа жылдық 
есебі  
 

№ Көрсеткіштер 

Аңшлық объектісі болып табылатын, 
жануарлардың түрі 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Үлгі:  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 Аңшылық мерзімі 
(уақыты) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
Аңшылық күндердің 
саны (аңшылық 
ережесіне сәйкес) 

 
 

(аптаның екінші және үшінші күндері 
жануарлардың тынығу күндеріне 
жатқызылған) 

3 Алып қоюға жататын 
жануарлар саны (бас) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 Бір аңшыға атып алу 
мөлшері (дана) берілген лицензиялардың көлеміне байланысты 

5 Атып алу үшін 
аңшылар саны (адам) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 
Лицензияны жүзеге 
асыру үшін қажет 
уақыт (тәулік) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 

Аңшының 
шаруашылықта болу 
уақытын есепке алу 
есебімен Аңшылық 
шаруашылығының 
маусымдық өткізу 
қабілеті (адам/күн) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
54-кесте Жануарларға аңшылық кезінде көрсетілетін қызметтер үшін 
жиналатын жылдық қаржы 
 

№ Қызмет атауы 
Қызмет 
бірлігінің 
құны, теңге 

Аңшылық 
орнына 
жеткізу 
қашықтығы, 
км 

Маусымдық 
өткізу қабілеті, 
адам/күн 

Қаржы 
сомасы, 
теңгемен 
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55-кесте Алдағы тексеріс кезеңінде аңшылық фаунаны пайдаланудан түскен 
қаржының орташа жылдық көлемі 
 

№ 

Пайдаланыла
тын 
жануарлар 
түрі 
  
  

Атып 
алуға 
жатат
ын бас 
саны, 
дана 

1 
бастың 
лиценз
ия 
бойын
ша 
құны, 
мың 
теңге 

Шығару Ет дайындау Барл
ық 
түске
н 
қарж
ы, 
мың 
теңге 

бюджетке.
мың теңге 

Шаруашыл
ыққа, мың 
теңге 

кг 

Бірлі
к 
үшін 
бағас
ы, 
теңге 

сома
сы 
мың 
теңге 

1 Барлығы  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

оның ішінде 
трофейлік 
атып алу 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

спорттық - 
әуесқойлық 
лицензия 
бойынша 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Кәсіпшілік  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

және бұдан 
әрі барлық 
жануар 
түріне 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Ескертпе: 
 Аң аулаудың ұсынылатын әдістері және оны ұйымдастыру. Аң аулау 
күндерінің саны. Атып алуға жататын жануарлардың саны мен түрлері. Бір 
аңшыға атып алу нормасы. Аңшылық шаруашылығының аң аулау 
маусымына өткізу қабілеті. Отандық және шетелдік туризмді ұйымдастыру.  

 
Биотехникалық іс-шаралар 

56-кесте Азық түрі және тұяқтыларды үстеп азықтандыру мөлшері  
 

№ Жануар түрі Азық түрі Тәуліктік мөлшер, кг 
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55-кесте Алдағы тексеріс кезеңінде аңшылық фаунаны пайдаланудан түскен 
қаржының орташа жылдық көлемі 
 

№ 

Пайдаланыла
тын 
жануарлар 
түрі 
  
  

Атып 
алуға 
жатат
ын бас 
саны, 
дана 

1 
бастың 
лиценз
ия 
бойын
ша 
құны, 
мың 
теңге 

Шығару Ет дайындау Барл
ық 
түске
н 
қарж
ы, 
мың 
теңге 

бюджетке.
мың теңге 

Шаруашыл
ыққа, мың 
теңге 

кг 

Бірлі
к 
үшін 
бағас
ы, 
теңге 

сома
сы 
мың 
теңге 

1 Барлығы  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

оның ішінде 
трофейлік 
атып алу 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

спорттық - 
әуесқойлық 
лицензия 
бойынша 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Кәсіпшілік  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

және бұдан 
әрі барлық 
жануар 
түріне 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Ескертпе: 
 Аң аулаудың ұсынылатын әдістері және оны ұйымдастыру. Аң аулау 
күндерінің саны. Атып алуға жататын жануарлардың саны мен түрлері. Бір 
аңшыға атып алу нормасы. Аңшылық шаруашылығының аң аулау 
маусымына өткізу қабілеті. Отандық және шетелдік туризмді ұйымдастыру.  

 
Биотехникалық іс-шаралар 

56-кесте Азық түрі және тұяқтыларды үстеп азықтандыру мөлшері  
 

№ Жануар түрі Азық түрі Тәуліктік мөлшер, кг 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

57-кесте Жануарларды үстеме қоректендіру үшін биотехникалық шағын 
құрылымдарды орналастыру бойынша жобаланатын шаралар 
 

Айнал
ым № 

Қондырғын
ың реттік 
нөмірі 

Жергілі
кті 
жердің 
аталуы 
(қоныс, 
орам, 
телім) 

Биотехника
лық 
құрылыс 

Үстеп 
азықтандырыла
тын жануар 
түрі 

Азықтандырыла
тын материал 
түрі 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
58-кесте 100 күн үстеп азықтандыруға қажет азықтың есеп тізімдемесі 
(1 жылға және жалпы тексеріс кезеңіне) 
 

Тексер
іс 
кезеңі
нің 
жылы 

Үстеп 
азықтанд
ыру үшін 
бастың 
болуы 

Азық түрі 
пішен сыпырғы дәнді жем тұз 

1 
басқа 
мөлш
ер, кг 

Жалпы 
қажетті
лік, 
тонна 

1 
басқа 
мөлш
ер, 
дана 

Жалпы 
қажетті
лік, 
Мың. 
дана. 

1 
басқа 
мөлш
ері, кг 

Жалпы 
қажетті
лік, 
тонна 

1 
басқа 
мөлш
ер, кг 

Жалпы 
қажетті
лік, 
тонна 

Жануар түрі 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
59-кесте Тексеріс кезеңіндегі биотехникалық шаралар және күзет 
шығындарының тізімдемесі  
 

№ Шаралар 
атауы 

Өлшем 
бірлігі 

Жылдар бойынша шығындар 
барлық 
шығын 

___ 
жыл 

___ 
жыл 

___ 
жыл 

___ 
жыл 

___ 
жыл 

___ 
жыл 

___ 
жыл 

___ 
жыл 

___ 
жыл 

___ 
жыл 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Ескертпе: 
 Тұрақты ремиздер мен азықтық егістер құру, жемшөп дайындау, 
жануарларды үстеп азықтандыру. Жасанды ұялар мен баспаналар құру. 
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Жыртқыштар санын реттеу. Жануарларды жерсіндіру. Ветеринариялық-
санитариялық алдын алу іс-шаралары.  

  
Аңшылық шаруашылығы іс-шаралары 
60-кесте Құрылыс объектілері мен шаруашылықтар тізбесі  

№ Объектінің атауы Объекті орналасқан 
жер 

Құны, мың 
теңге 

Типтік жоба 
нөмірі 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
61-кесте Күзет шараларын өткізу үшін негізгі құрал-жабдықтарды 

алудағы қажеттілік  

№ Негізгі құрал-жабдықтар 
тізбесі Саны Құны, 

мың.теңге 

Жалпы 
сомасы, мың 
теңге 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
62-кесте Автокөлік құралдарын ұстау құнының есебі  

№ 
Автокөлік 
құралдарыны
ң тізімі 

Бірлікте
р саны 
  
  
  
  
  
  
  
  

Жылдағ
ы күн 
санына 

Тәулікті
к жүріс, 
км 

100 км-
ге 
жанарма
й 
шығыны 
мөлшері 

ЖЖМ қажет 
Жанарма
й, л, 
теңге, 
маркасы май, кг 

жанармай 
шығынына
н 3%  АИ-

93 
А-
80 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 кестенің жалғасы 
Құны, мың. Теңге 
Бірліктер жалпы құны 

жанармай 1 л, 
теңге, маркасы 

май 1 кг, 
теңге 

жанар-май 
маркасы май 

Жөндеу 
жұмыстары 
  

Барлығы 
АИ-93 А-76 

АИ-93 А-80  
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Жыртқыштар санын реттеу. Жануарларды жерсіндіру. Ветеринариялық-
санитариялық алдын алу іс-шаралары.  

  
Аңшылық шаруашылығы іс-шаралары 
60-кесте Құрылыс объектілері мен шаруашылықтар тізбесі  

№ Объектінің атауы Объекті орналасқан 
жер 

Құны, мың 
теңге 

Типтік жоба 
нөмірі 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
61-кесте Күзет шараларын өткізу үшін негізгі құрал-жабдықтарды 

алудағы қажеттілік  

№ Негізгі құрал-жабдықтар 
тізбесі Саны Құны, 

мың.теңге 

Жалпы 
сомасы, мың 
теңге 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
62-кесте Автокөлік құралдарын ұстау құнының есебі  

№ 
Автокөлік 
құралдарыны
ң тізімі 

Бірлікте
р саны 
  
  
  
  
  
  
  
  

Жылдағ
ы күн 
санына 

Тәулікті
к жүріс, 
км 

100 км-
ге 
жанарма
й 
шығыны 
мөлшері 

ЖЖМ қажет 
Жанарма
й, л, 
теңге, 
маркасы май, кг 

жанармай 
шығынына
н 3%  АИ-

93 
А-
80 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 кестенің жалғасы 
Құны, мың. Теңге 
Бірліктер жалпы құны 

жанармай 1 л, 
теңге, маркасы 

май 1 кг, 
теңге 

жанар-май 
маркасы май 

Жөндеу 
жұмыстары 
  

Барлығы 
АИ-93 А-76 

АИ-93 А-80  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   Ескертпе: 
 Аңшылық шаруашылығының аумағын пайдалану, өсімін молайту және 
тынығу аймақтарына бөлу. Аумақты орналастыру, аңшылық алқаптарды 
жабдықтау. Көлік және құрылыс.  

  
20. Фаунаны қорғау  
 Аңшылық шаруашылығының аумағы қорықшылық учаскелер мен 

айналмаларға бөлінген А3 форматтан аспайтын сызба картасы 
орналастырылады.  
 Аңшылық аумағының қорықшылық учаскелер мен айналмаларға 
жобаланып отырған бөлінісі. Браконьерлікпен, жыртқыштармен күрес 
шаралары мен әдістері. Аншлагтар, паннолар және басқа да көрнекі үгіт 
құралдарын орнату.  

  
Жұмысшы кадрлар және басқару 
63-кесте Аңшылық шаруашылығының жобаланатын штаты 
 

№ Лауазымы 
Бірліктер саны Жалақы қоры, мың 

теңге 

бар жобаланады айына 
сомасы жылына 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
64-кесте Қорықшы қызметіне арналған киім-кешек алу үшін қаржылық 
қажеттілік есебі  

№ Киім-кешек атауы Бірлік құны, 
теңге 

Штат кестесі 
бойынша 
қажет, дана 

Жылына сатып 
алуға қажет 
шығын сомасы, 
мың теңге 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ескертпе: 
Аңшылық шаруашылығында өндірісті басқару құрылымы. Штат 

кестесінің жобасы бойынша ұсыныстар. Жұмыс күшіне қажеттілік.  
 
Шығындар мен табыстар мөлшері  
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65-кесте Аңшылық шаруашылығының экономикалық нәтижелілігі 
(мың теңге) 

  

Шығыстардың
, кірістердің 
баптары 

Тексеріс кезеңінің жылдары бойынша 
сомасы 

Тексері
с 
кезеңіне 
барлығ
ы 

Орта 
есеппе
н 1 
жылға 

___ 
жы
л 

__ 
жы
л 

___ 
жы
л 

__ 
жы
л 

___ 
жы
л 

__ 
жы
л 

___ 
жы
л 

__ 
жы
л 

___ 
жы
л 

__ 
жы
л 

Шығындар  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Басқарма 
аппаратын 
ұстау 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Киім-кешек 
сатып алу 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Көлік ұстау  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Биотехникалы
қ шаралар 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Аңшылық 
шаруашылығы 
шаралары 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Басқа 
шығындар 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Барлық 
шығындар  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Кірістер  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Жолдамалард
ы тарату 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Аңшылық 
фаунаны іске 
асыру 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Барлық кіріс  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Экономикалық 
нәтижелілік ±) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

В%%(±)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ескертпе: 
Аңшылық шаруашылығын жүргізуге жобаланып отырған шығындар 

мен табыстардың (ірілендірілген көрсеткіштер бойынша) мөлшері және 
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65-кесте Аңшылық шаруашылығының экономикалық нәтижелілігі 
(мың теңге) 

  

Шығыстардың
, кірістердің 
баптары 

Тексеріс кезеңінің жылдары бойынша 
сомасы 

Тексері
с 
кезеңіне 
барлығ
ы 

Орта 
есеппе
н 1 
жылға 

___ 
жы
л 

__ 
жы
л 

___ 
жы
л 

__ 
жы
л 

___ 
жы
л 

__ 
жы
л 

___ 
жы
л 

__ 
жы
л 

___ 
жы
л 

__ 
жы
л 

Шығындар  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Басқарма 
аппаратын 
ұстау 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Киім-кешек 
сатып алу 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Көлік ұстау  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Биотехникалы
қ шаралар 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Аңшылық 
шаруашылығы 
шаралары 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Басқа 
шығындар 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Барлық 
шығындар  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Кірістер  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Жолдамалард
ы тарату 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Аңшылық 
фаунаны іске 
асыру 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Барлық кіріс  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Экономикалық 
нәтижелілік ±) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

В%%(±)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ескертпе: 
Аңшылық шаруашылығын жүргізуге жобаланып отырған шығындар 

мен табыстардың (ірілендірілген көрсеткіштер бойынша) мөлшері және 

 
 

оларды кірісі (ұлғайтылған көрсеткіш бойынша) және оларды 
шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру жылындағы шығындармен 
және табыстармен салыстыру. Тиімділіктің есеп-қисабы.  

 
Қоса тіркелетін құжаттар  
Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру жобасының түсіндірме 

жазбасына мыналар қоса тіркелуге тиіс: 
1. Аңшылық шаруашылығының заңды жұмыс істеуін айғақтайтын 

құжат (бұйрық, қаулы, шешім). 
2. Орындалған далалық шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру 

жұмыстарының объектілері бойынша қабылдау – тапсыру актісі. 
3. Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыруды жобалауға қатысты 

басқа да құжаттар. 
 
66-кесте Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру дәрежесі 

бойынша жұмыс көлемі 
 

Түрлері 
Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру разрядына 
байланысты жұмыс көлемі 
1 2 3 4 

Аң аулайтын 
жерлерді 
табиғи 
түгендеу 

Жердің жалпы 
алаңының 4-
5%-ы 

Жердің жалпы 
алаңының 2-
3%-ы 

Жердің жалпы 
алаңының 1%-
ы 

Шаруашылық 
жерінің 
(ауданның) 
жалпы 
алаңының 5%-
ы 

Қысқы есепке 
алу 

Аңшылық 
шаруашылығы
ның 8-10% 
алаңы 

Шаруашылықт
ың 5-6% алаңы 

Шаруашылық 
тың 2-3% 
алаңы 

3-4 
шаруашылыққ
а 1000 га 
(ауданға) 

Бағдарлардағ
ы іздер 
бойынша 
есепке алу 

Қорықшы 
айналымына 10 
шақырым 
бағдар 

Қорықшы 
айналымына 
10 шақырым 
бағдар 

Қорықшы 
айналымына 
10 шақырым 
бағдар 

Қорықшы 
айналымына 
30 шақырым 
бағдар 

Тұяқтыларды 
айдап өту 
арқылы 
қысқы есепке 
алу 

Аңшылық 
шаруашылығы
ның 4-5% 
алаңы 

Шаруашылықт
ың 2-3% алаңы 

Шаруашылық
тың 1-1,5% 
алаңы 

- 

Қояндарды 
айдап өту 
арқылы 
қысқы есепке 

Шаруашылықт
ың 2% алаңы 

Шаруашылықт
ың 1% алаңы 

Шаруашылық
тың 0,5% 
алаңы 

- 
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алу 
Құс 
ойнақтарынд
ағы 
қанаттылард
ы көктемгі 
есепке алу 

Барлық құс 
ойнағын 
табиғи тексеру 

50% құс 
ойнағын 
табиғи тексеру 

25% құс 
ойнағын 
табиғи 
тексеру 

25% құс 
ойнағын 
табиғи тексеру 

Бағдарлардағ
ы 
қанаттылард
ы көктемгі 
есепке алу 

10 км 
маршрута на 
1000 га 

2000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

4000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

10000 га-ға10 
шақырым 
бағдар 

Бағдарлардағ
ы 
қанаттылард
ы көктемгі 
есепке алу 

1000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

2000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

4000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

10000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

“Өкірудегі” 
бұғыны күзгі 
есепке алу 

10000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

10000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

- - 

Бақылау 
нүктесінен 
сібір 
тауешкісін, 
арқарды, 
бұғыны, 
бұланды, 
қабанды, 
аюды есепке 
алу 

Мекендеудің 
20% алаңы 

Мекендеудің 
10% алаңы - - 

Бағдардағы 
сібір 
тауешкісін 
күзгі-қысқы 
есепке алу 

Мекендеудің 
50% алаңы 

Мекендеудің 
50% алаңы - - 

Биотехникал
ық 
шараларды 
белгілеу үшін 
жерлерді 
зерттеу 

5000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

7000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

10000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

20000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

Орман 
мәдени 

Шаруашылықт
ағы жас 

Шаруашылықт
ағы жас 

Шаруашылық 
тағы жас 

Шаруашылықт
ағы жас 
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алу 
Құс 
ойнақтарынд
ағы 
қанаттылард
ы көктемгі 
есепке алу 

Барлық құс 
ойнағын 
табиғи тексеру 

50% құс 
ойнағын 
табиғи тексеру 

25% құс 
ойнағын 
табиғи 
тексеру 

25% құс 
ойнағын 
табиғи тексеру 

Бағдарлардағ
ы 
қанаттылард
ы көктемгі 
есепке алу 

10 км 
маршрута на 
1000 га 

2000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

4000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

10000 га-ға10 
шақырым 
бағдар 

Бағдарлардағ
ы 
қанаттылард
ы көктемгі 
есепке алу 

1000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

2000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

4000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

10000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

“Өкірудегі” 
бұғыны күзгі 
есепке алу 

10000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

10000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

- - 

Бақылау 
нүктесінен 
сібір 
тауешкісін, 
арқарды, 
бұғыны, 
бұланды, 
қабанды, 
аюды есепке 
алу 

Мекендеудің 
20% алаңы 

Мекендеудің 
10% алаңы - - 

Бағдардағы 
сібір 
тауешкісін 
күзгі-қысқы 
есепке алу 

Мекендеудің 
50% алаңы 

Мекендеудің 
50% алаңы - - 

Биотехникал
ық 
шараларды 
белгілеу үшін 
жерлерді 
зерттеу 

5000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

7000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

10000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

20000 га-ға 10 
шақырым 
бағдар 

Орман 
мәдени 

Шаруашылықт
ағы жас 

Шаруашылықт
ағы жас 

Шаруашылық 
тағы жас 

Шаруашылықт
ағы жас 

 
 

дақылдары 
мен табиғи 
жас 
өскіндердің 
сақталуы мен 
жабайы 
тұяқты 
жануарларды
ң жеп қоюын 
зерттеу 

өскіндердің 
25% алаңы 

өскіндердің 
15% алаңы 

өскіндердің 
15% алаңы 

өскіндердің 
5% алаңы 

 
* 1 разрядтағы Аңшылық шаруашылығының 5000 гектардан кем емес; 

2 разрядта 3000 гектардан кем емес; 
3 және 4 разрядтарда 1000 гектардан кем емес. 
** 1 разрядта 1000 гектардан; 2 разрядта 600 га-дан; 3 разрядта 300 

гектардан кем емес. 
*** 1-3 разрядтардағы есепке алынатын әрбір өсірудің 10-нан кем емесі 

шаруашылықта, ал 4 разрядта – ауданда табылған жағдайда.  
Қазақстан Республикасы аумағында шаруашылықішілік аңшылықты 

ұйымдастыру жөніндегі қағидасына сәйкес Межелік бағандарды орнату мен 
тапсыру жөніндегі актісі сәйкес жасалады. 
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6 тарау Аңшылық кәсібін басқаруды іске асыру. Жануарлар әлемін 
қорғау және аңшылық шаруашылығының қорықшылық қызметі 

 
6.1.Орман, балық және аңшылық шаруашылығы мен ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уәкілетті органдардың және 
олардың аумақтық органдарының лауазымды тұлғалары 

1. Өсімдік және жануарлар дүниесін қорғауға мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру Республикасының Конституциясы , "Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің , Қазақстан 
Республикасы Орман кодексінің , " Қоршаған ортаны қорғау туралы ", " 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы ", " Жануарлар дүниесін қорғау 
, өсімін молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы 
Заңдарының негізінде әзірленген және орман, балық пен аңшылық 
шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы 
уәкілетті органдардың лауазымды тұлғалары (бұдан әрі - лауазымды тұлға) 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырғанда заңнаманы қолданады.  

2. Орман қорының қалпын, қорғалуын, сақталуын, пайдалануын, 
ормандарды ұдайы көбейтуді және орман өсіруді мемлекеттік бақылау 
барлық жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының 
заңнамасында бекітілген тәртібін ұстау мақсатында орман қорын қорғау, 
сақтау, пайдалану, ормандарды ұдайы көбейту және орман өсіру 
саласындағы уәкілетті орган және оның аумақтық органдары жүзеге 
асырады.  

Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану 
саласындағы бақылау өз мақсаты ретінде шаруашылық және өзге де 
қызметтердің әсерінен жануарлар дүниесінің қалпын және өзгеруін 
қадағалауды, іс-шаралардың орындалуын тексеруді, бұзушылықтарға 
уақытылы жол бермеуді және жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту 
және пайдалану туралы заңнаманы ұстауды білдіреді.  

3. Орман, балық және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы уәкілетті органдардың және олардың 
аумақтық органдарының лауазымды тұлғалары өсімдік және жануарлар 
дүниесін қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асырудың мақсаты 
табиғатты қорғау заңнамасын ұстауды тексергенде және орман, балық пен 
аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасағанда, 
бұзушыларды заңмен белгіленген жауапкершілікке тарту үшін оларды 
тиісті органдарға жібергенде, заңсыз олжаланған өнімді және заңсыз 
табиғат пайдалану құралдарын алып қойғанда, есептегенде және іске 
асырғанда, заттардың, көлік құралдардың, кіші мөлшердегі кемелердің жеке 
тексерісінде басқа да құжаттарды жасағанда, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының орман заңнамасы, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін 
молайту мен пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамалары саласындағы әкімшілік құқық 
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6 тарау Аңшылық кәсібін басқаруды іске асыру. Жануарлар әлемін 
қорғау және аңшылық шаруашылығының қорықшылық қызметі 

 
6.1.Орман, балық және аңшылық шаруашылығы мен ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уәкілетті органдардың және 
олардың аумақтық органдарының лауазымды тұлғалары 

1. Өсімдік және жануарлар дүниесін қорғауға мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру Республикасының Конституциясы , "Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің , Қазақстан 
Республикасы Орман кодексінің , " Қоршаған ортаны қорғау туралы ", " 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы ", " Жануарлар дүниесін қорғау 
, өсімін молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы 
Заңдарының негізінде әзірленген және орман, балық пен аңшылық 
шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы 
уәкілетті органдардың лауазымды тұлғалары (бұдан әрі - лауазымды тұлға) 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырғанда заңнаманы қолданады.  

2. Орман қорының қалпын, қорғалуын, сақталуын, пайдалануын, 
ормандарды ұдайы көбейтуді және орман өсіруді мемлекеттік бақылау 
барлық жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының 
заңнамасында бекітілген тәртібін ұстау мақсатында орман қорын қорғау, 
сақтау, пайдалану, ормандарды ұдайы көбейту және орман өсіру 
саласындағы уәкілетті орган және оның аумақтық органдары жүзеге 
асырады.  

Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану 
саласындағы бақылау өз мақсаты ретінде шаруашылық және өзге де 
қызметтердің әсерінен жануарлар дүниесінің қалпын және өзгеруін 
қадағалауды, іс-шаралардың орындалуын тексеруді, бұзушылықтарға 
уақытылы жол бермеуді және жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту 
және пайдалану туралы заңнаманы ұстауды білдіреді.  

3. Орман, балық және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы уәкілетті органдардың және олардың 
аумақтық органдарының лауазымды тұлғалары өсімдік және жануарлар 
дүниесін қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асырудың мақсаты 
табиғатты қорғау заңнамасын ұстауды тексергенде және орман, балық пен 
аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасағанда, 
бұзушыларды заңмен белгіленген жауапкершілікке тарту үшін оларды 
тиісті органдарға жібергенде, заңсыз олжаланған өнімді және заңсыз 
табиғат пайдалану құралдарын алып қойғанда, есептегенде және іске 
асырғанда, заттардың, көлік құралдардың, кіші мөлшердегі кемелердің жеке 
тексерісінде басқа да құжаттарды жасағанда, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының орман заңнамасы, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін 
молайту мен пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамалары саласындағы әкімшілік құқық 

 
 

бұзушылық жөніндегі істерді қарағанда лауазымды тұлғаға көмек көрсету 
болып табылады.  

 
6.2 Табиғатты корғау заңнамасындағы заң бұзушылықты жою, заң 

бұзушыларды жауапкершілікке тарту және кұжаттарды ресімдеу 
тәртібі  

4. Өсімдіктер және жануарлар дүниесі мен ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды қорғау саласында тексеріліп отырған шаруашылық жүргізуші 
субъектінің өкілі қатысқан кезде лауазымды тұлға тексеруді жүзеге 
асырғанда келесі жұмыстар жүргізіледі: 

1) Табиғатты қорғау заңнамасын ұстауды тексеру Акті, онда тексеріліп 
отырған объектінің негізгі мінездемелері, рұқсат етілетін, 
нормаландырылатын және өзге де құжаттамаларының бар болуы, бөліп 
берілген кеспеағаш қорларының көлемдері, биоресурстарды пайдалану шегі 
және басқа да қажетті мәліметтер көрсетілуі тиіс. Содан кейін Актіде орман, 
аңшылық пен балық заңнамалардың айқындалған бұзушылықтары 
көрсетіледі, сонымен тиісті заңнамалық және нормативтік құжаттардың 
баптары мен тармақтарына сілтемелерді жасау қажет;  

2) Орман, аңшылық және балық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласында бұзушылықтарды жою бойынша міндетті 
түрдегі ұйғарым, ол бұзушылармен белгіленген мерзімде міндетті түрде 
орындауға жатады. Сонымен кәсіпорын басшысы орман және аңшылық 
және балық шаруашылығы аумақтық басқармаларының органдарына 
ұйғарымды орындау туралы ақпаратты, оны орындау мерзімі өткеннен 
кейін 7 күннен кешіктірмей жіберуге тиіс. Көрсетілген мерзімде ұйғарымды 
орындамаған жағдайда "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 356 , 636-баптарына сәйкес 
шараларды қолдау тиіс. Ұйғарым 3 данада жасалынады, олардың біреуі 
тексеріліп отырған объектінің басшысына немесе өкіліне тапсырылады.  

5. Жеке тұлға, оған қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс 
қозғалса, оның кінәсі заң күші бар сот қаулысымен немесе лауазымды тұлға 
өз құзыреті шегінде шығарған қаулысымен әзірше дәлелденбесе және 
белгіленбесе, кінәлісіз болып саналады.  

6. Әкімшілік құқық бұзушылық фактісін анықтағаннан кейін 
лауазымды тұлға заңнамада белгіленген тәртіппен Орман, аңшылық және 
балық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы рәсімдейді (бұдан әрі - 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Хаттама).  

7. Құқық бұзушылық жасалынған орында хаттаманы құрастыру 
мүмкіндігі болмаған жағдайда, сондай-ақ оны жасаған күдікті тұлғаны 
анықтау және істі уақтылы және дұрыс қарастыруды қамтамасыз ету мен іс 
бойынша қабылданған қаулыны атқару мақсатында Кодекстің 618-бабына 
сәйкес жеке тұлғаға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық жөнінде іс 
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бойынша қозғалысты қамтамасыз ететін лауазымды тұлға мынадай 
шараларды қолдануға құқылы:  

1) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы құрастыру орнына 
жеткізу, яғни орман бұзушылығын, аңшылық және балық аулау, балық 
қорын сақтау ережелерінің бұзушылығын және өсімдіктер мен жануарлар 
дүниесін сақтау бойынша заңнамаларының басқа да бұзушылықтарды 
жасаған жеке тұлғаны күштеп апару, әкімшілік құқық бұзушылық немесе 
әкімшілік ұстау туралы хаттамада жеке тұлғаны жеткізу туралы сәйкесті 
жазба жасалынады;  

2) әкімшілік ұстау, яғни жеке тұлғаны анықталған уақыт ағылымы 
ішінде, бірақ үш сағаттан артық емес, арнайы ғимаратта күштеп ұстаумен 
уақытша өз еркінен, әрекет және қозғалу еркінен оның құқыққа қарсы іс-
әрекетін тоқтату мақсатында айыру, ал ұсталған тұлғаның жеке басын 
анықтағаннан кейін Әкімшілік ұстау туралы хаттама жасалынады, онда:  

оны жасаған күні, уақыты, орны;  
хаттама жасаған тұлғаның лауазымы, тегі және аты-жөні;  
ұсталынған тұлға туралы мәліметтер;  
оны ұстау уақыты, орны және негіздемелері көрсетіледі;  
3) жеке тексеру және екі айғақ адамдардың қатысуымен жеке тұлғада 

болған заттарды тексеру, сонымен Жеке тексеру және жеке тұлғада болған 
заттардың тексерісі туралы хаттама жасалынады;  

4) көлік құралдарының, кіші мөлшердегі кемелердің тексерісі, бұл 
туралы лауазымды тұлғамен Көлік құралдарының, кіші мөлшердегі 
кемелердің тексерісі туралы хаттама (5-қосымша) жасалынады, оған 
хаттама жасаушының, тұлғаның оған қатысты іс қозғалғанда, тексеріске 
келтірілген көлік құралы, кіші мөлшердегі кеме иесінің, айғақ адамдардың 
қолдары қойылады.  

Қажетті болса көлік құралдарының, кіші мөлшердегі кемелердің 
тексерісі кезінде алынған заттарды белгілеу мақсатында олардың фото, 
кинотүсірімдері, бейнежазбалары жүргізіледі.  

8. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалынбайды:  
1) ескерту немесе бір айлық есептік көрсеткіштен аспайтын айыппұл 

түрде әкімшілік жазаны салуға әкелетін әкімшілік құқық бұзушылық 
жасалғанда: әкімшілік құқық бұзушылық жасалған орында уәкілетті 
органмен ескерту рәсімделеді немесе айыппұл салынады және алынады, 
айыппұл алынған жағдайда бұзушыға белгіленген үлгідегі қатаң қаржы 
есептіліктің бланкісі болып табылатын парақ қағазы беріледі;  

2) егер жаза қолданған жағдайда тұлға дау салса, онда әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы хаттама жасалынады.  

9. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама әр анықталған табиғат 
қорғау заңнамасын бұзу оқиғалары бойынша бұзушының жеке басы 
анықталған немесе анықталмағанға қарамастан жасалынады.  

10. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың "хаттама 
жасаушы" деген сызық жолында (1-тармақ) әкімшілік құқық бұзушылық 
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бойынша қозғалысты қамтамасыз ететін лауазымды тұлға мынадай 
шараларды қолдануға құқылы:  

1) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы құрастыру орнына 
жеткізу, яғни орман бұзушылығын, аңшылық және балық аулау, балық 
қорын сақтау ережелерінің бұзушылығын және өсімдіктер мен жануарлар 
дүниесін сақтау бойынша заңнамаларының басқа да бұзушылықтарды 
жасаған жеке тұлғаны күштеп апару, әкімшілік құқық бұзушылық немесе 
әкімшілік ұстау туралы хаттамада жеке тұлғаны жеткізу туралы сәйкесті 
жазба жасалынады;  

2) әкімшілік ұстау, яғни жеке тұлғаны анықталған уақыт ағылымы 
ішінде, бірақ үш сағаттан артық емес, арнайы ғимаратта күштеп ұстаумен 
уақытша өз еркінен, әрекет және қозғалу еркінен оның құқыққа қарсы іс-
әрекетін тоқтату мақсатында айыру, ал ұсталған тұлғаның жеке басын 
анықтағаннан кейін Әкімшілік ұстау туралы хаттама жасалынады, онда:  

оны жасаған күні, уақыты, орны;  
хаттама жасаған тұлғаның лауазымы, тегі және аты-жөні;  
ұсталынған тұлға туралы мәліметтер;  
оны ұстау уақыты, орны және негіздемелері көрсетіледі;  
3) жеке тексеру және екі айғақ адамдардың қатысуымен жеке тұлғада 

болған заттарды тексеру, сонымен Жеке тексеру және жеке тұлғада болған 
заттардың тексерісі туралы хаттама жасалынады;  

4) көлік құралдарының, кіші мөлшердегі кемелердің тексерісі, бұл 
туралы лауазымды тұлғамен Көлік құралдарының, кіші мөлшердегі 
кемелердің тексерісі туралы хаттама (5-қосымша) жасалынады, оған 
хаттама жасаушының, тұлғаның оған қатысты іс қозғалғанда, тексеріске 
келтірілген көлік құралы, кіші мөлшердегі кеме иесінің, айғақ адамдардың 
қолдары қойылады.  

Қажетті болса көлік құралдарының, кіші мөлшердегі кемелердің 
тексерісі кезінде алынған заттарды белгілеу мақсатында олардың фото, 
кинотүсірімдері, бейнежазбалары жүргізіледі.  

8. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалынбайды:  
1) ескерту немесе бір айлық есептік көрсеткіштен аспайтын айыппұл 

түрде әкімшілік жазаны салуға әкелетін әкімшілік құқық бұзушылық 
жасалғанда: әкімшілік құқық бұзушылық жасалған орында уәкілетті 
органмен ескерту рәсімделеді немесе айыппұл салынады және алынады, 
айыппұл алынған жағдайда бұзушыға белгіленген үлгідегі қатаң қаржы 
есептіліктің бланкісі болып табылатын парақ қағазы беріледі;  

2) егер жаза қолданған жағдайда тұлға дау салса, онда әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы хаттама жасалынады.  

9. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама әр анықталған табиғат 
қорғау заңнамасын бұзу оқиғалары бойынша бұзушының жеке басы 
анықталған немесе анықталмағанға қарамастан жасалынады.  

10. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың "хаттама 
жасаушы" деген сызық жолында (1-тармақ) әкімшілік құқық бұзушылық 

 
 

туралы хаттаманы жасау құқына уәкілетті қызметкерінің лауазымы, ілік 
септікте тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі.  

11. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамада (2-тармақ) тұлға 
туралы, оған қатысты іс қозғалғанда, мәліметтер көрсетіледі:  

1) тегі, аты, әкесінің аты (толық ілік септікте);  
2) туған жылы мен орны (соңғысы облыс, аудан, қала немесе ауылға 

дейін анықтап көрсетіледі);  
3) тұратын жері (пошталық адресі, мүмкіндігінше пошталық 

индексімен);  
4) заң бұзушының жұмыс орны және лауазымы толық көрсетіледі;  
5) жалақысының мөлшері;  
6) жан-ұясының құрамы, асырауындағы адамдар;  
7) тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат - құжаттың атауы 

(төлқұжат, куәлік, аңшылық билеті) көрсетіледі; оның сериясы және нөмірі; 
кіммен берілген; егер де ішкі істер органдарында, мекен-жай орнында 
тұлғаның жеке басы анықталса, бұл да сол сызық жолында жазылады;  

тұлға, оған қатысты іс қозғалғанда, бөтен адаммен танылған жағдайда 
ұсталынған тұлға кіммен анықталғаны және оның мекен-жайы көрсетіледі;  

тұлғада, оған қатысты іс қозғалғанда, жеке басын куәландыратын 
құжаттар болмаған жағдайда және оны ішкі істер органдарына апару 
мүмкіндігі болмаса, бұл сызық жолында "Сөздерінен" деп жазылады және 
ол баяндап отырған мәліметтер жазылады.  

12. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың 5-тармағы 
толтырылғанда бұзушылық құрамының анық және дұрыс 
тұжырымдамасына ерекше назар аудару керек. Сонымен әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы хаттамада бұзушылықты жасаған күні, уақыты, орны 
және әкімшілік құқық бұзушылықтың мәні көрсетіледі.  

13. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың 6-тармағында осы 
құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауапкершілігі көзделген Кодекстің 
ерекше бөлігінің бабы көрсетіледі.  

14. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың 7-тармағында 
Кодекстің 584-бабымен ұсынған процессуалдық құқықтарымен танысқаны 
туралы тұлғаның, оған қатысты іс қозғалғанда, қолы қойылады.  

15. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың 8-тармағында 
жеке тұлға немесе заңды тұлғаның заңды өкілі, оған қатысты іс қозғалғанда, 
бұзушылықтың мәні бойынша өз қолымен түсіндірмелерді енгізеді, оның 
ішінде қажеттілік туса хаттамадан бөлек парақ қағазда, онда хаттамада 
"Тұлғаның, оған қатысты іс қозғалғанда, түсіндірмесі қосылады" деген 
жазба қойылады. Егер көрсетілген тұлғалар белгілі бір себеппен 
түсіндірмені жаза алмаса (сауатсыздық, мастық жайы, көзілдіріктің 
болмауы және т.б.), оның сөздерінен түсіндірме хаттама жасаушымен 
жазылады және түсіндірме соңында "Менің сөздерімнен дұрыс жазылды 
және маған оқытылды. Толықтырулар мен түзетуліктер жоқ." деп 
жазылады, содан соң ол өзінің қолын қояды. Егер тұлға, оған қатысты іс 
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қозғалғанда, түсіндірме беруден бас тартса, оған өз қолынан бас тарту 
себептерін баяндауға ұсыным беріледі. Осыны да орындауға бас тартса, 
уәкілетті тұлға өз қолы және куәлардың қолынан бас тартқан себептерді 
баяндайды, ал көрініс себептері болмаған жағдайда "Себепсіз хаттамаға қол 
қоюдан бас тартты" деген белгі қояды және өз қолымен және куәлардың 
қолымен бұл жазбаны растайды.  

16. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың 9-тармағында 
заңсыз табиғат пайдаланудың алынып қойылған өнімдері туралы 
мәліметтер көрсетіледі; егер де олар алынбаса, бұл туралы жазба қойылады 
және қалдырылған себептері көрсетіледі.  

Өз еркімен жасалынған кесудің және заңсыз кесілген сүректің 
анықталған фактілері жөнінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
хаттаманың қосымша беттің бланкісі толтырылады. Алынып қойылған 
немесе тыйым салынған өз еркімен кесілген сүрек орман және жануарлар 
дүниесін немесе заңды тұлға болып табылатын ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды (бұдан әрі - ЕҚТА) қорғау бойынша мемлекеттік мекемеге 
уақытша сақтауға жауапты тұлғаның қолы қойғызылып беріледі. 

17. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың 10-тармағында 
алынып қойылған құрал-саймандар, құжаттар туралы мәліметтер 
көрсетіледі.  

18. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың 12-тармағында 
тұлға, оған қатысты іс қозғалғанда, өз қолымен хаттамамен және басқа да іс 
материалдарымен танысқаны туралы қол қояды, сондай-ақ хаттаманың 
мазмұны мен рәсімделуі бойынша ескертпе жасауға құқылы, содан кейін 
хаттамаға оны жасаған лауазымды тұлғаның, бұзушылықты анықтауға 
қатысқан тұлғалардың, бар болғанда куәлардің, айғақ адамдардың қолы 
қойылады.  

19. Жеке тұлғаға, заңды тұлғаның заңды өкіліне, оған қатысты 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалғанда, хаттаманы 
құрастырғаннан кейін қол қойғызылып хаттаманың көшірмесі және 
уәкілетті органда немесе уәкілетті тұлғамен оның әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы ісін қарастыру орны мен уақыты туралы Хабарлама 
қағаз дереу қабылданады.  

20. Жеке тұлғада табылған сүректің, жабайы жануарлардың олжалау 
бұйымдары, құқық бұзушылықтың құрал-саймандары және объектілері 
болып табылатын, сондай-ақ құқық бұзушылық орында немесе әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы іс қозғау жүргізу бойынша шараларды 
қолдағанда лауазымды тұлғамен екі айғақ адамдардың қатысуымен алынуы 
мүмкін. Сонымен Жеке тұлғада болған заттарды және құжаттарды алып қою 
туралы хаттама құрастырылады, онда алынып қойылған құжаттардың, 
заттардың түрлері, реквизиттері, оның ішінде алынған қарудың типі, 
маркасы, моделі, калибрі, сериясы, нөмірі, оқ дәрілердің және арнайы 
техникалық құралдардың саны мен түрлері туралы мәліметтері болуы тиіс.  
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қозғалғанда, түсіндірме беруден бас тартса, оған өз қолынан бас тарту 
себептерін баяндауға ұсыным беріледі. Осыны да орындауға бас тартса, 
уәкілетті тұлға өз қолы және куәлардың қолынан бас тартқан себептерді 
баяндайды, ал көрініс себептері болмаған жағдайда "Себепсіз хаттамаға қол 
қоюдан бас тартты" деген белгі қояды және өз қолымен және куәлардың 
қолымен бұл жазбаны растайды.  

16. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың 9-тармағында 
заңсыз табиғат пайдаланудың алынып қойылған өнімдері туралы 
мәліметтер көрсетіледі; егер де олар алынбаса, бұл туралы жазба қойылады 
және қалдырылған себептері көрсетіледі.  

Өз еркімен жасалынған кесудің және заңсыз кесілген сүректің 
анықталған фактілері жөнінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
хаттаманың қосымша беттің бланкісі толтырылады. Алынып қойылған 
немесе тыйым салынған өз еркімен кесілген сүрек орман және жануарлар 
дүниесін немесе заңды тұлға болып табылатын ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды (бұдан әрі - ЕҚТА) қорғау бойынша мемлекеттік мекемеге 
уақытша сақтауға жауапты тұлғаның қолы қойғызылып беріледі. 

17. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың 10-тармағында 
алынып қойылған құрал-саймандар, құжаттар туралы мәліметтер 
көрсетіледі.  

18. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың 12-тармағында 
тұлға, оған қатысты іс қозғалғанда, өз қолымен хаттамамен және басқа да іс 
материалдарымен танысқаны туралы қол қояды, сондай-ақ хаттаманың 
мазмұны мен рәсімделуі бойынша ескертпе жасауға құқылы, содан кейін 
хаттамаға оны жасаған лауазымды тұлғаның, бұзушылықты анықтауға 
қатысқан тұлғалардың, бар болғанда куәлардің, айғақ адамдардың қолы 
қойылады.  

19. Жеке тұлғаға, заңды тұлғаның заңды өкіліне, оған қатысты 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалғанда, хаттаманы 
құрастырғаннан кейін қол қойғызылып хаттаманың көшірмесі және 
уәкілетті органда немесе уәкілетті тұлғамен оның әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы ісін қарастыру орны мен уақыты туралы Хабарлама 
қағаз дереу қабылданады.  

20. Жеке тұлғада табылған сүректің, жабайы жануарлардың олжалау 
бұйымдары, құқық бұзушылықтың құрал-саймандары және объектілері 
болып табылатын, сондай-ақ құқық бұзушылық орында немесе әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы іс қозғау жүргізу бойынша шараларды 
қолдағанда лауазымды тұлғамен екі айғақ адамдардың қатысуымен алынуы 
мүмкін. Сонымен Жеке тұлғада болған заттарды және құжаттарды алып қою 
туралы хаттама құрастырылады, онда алынып қойылған құжаттардың, 
заттардың түрлері, реквизиттері, оның ішінде алынған қарудың типі, 
маркасы, моделі, калибрі, сериясы, нөмірі, оқ дәрілердің және арнайы 
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қаралған аумақтар мен ғимараттар, турлер, саны, тауарлардың өзге ұқсас 
белгілер, басқа заттар, құжаттардың түрлері мен реквизиттері туралы 
мәліметтер, егер тексеріс кезінде фото-, кинотүсірімдер, бейне жазбалар 
жүргізілсе, олар хаттамаға қосылады, хаттамаға тексерістің барлық аталған 
қатысушылардың, сондай-ақ айғақ адамдардың қолдары қойылады.  

 
6.3. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарастыру тәртібі  
25. Әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі істер Кодекстің 642 - 648 

баптарымен белгіленген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
хаттаманы және істің басқа материалдарын алған күннен он бес күндік 
мерзімде қарастырылады.  

26. Тұлғаның мүдделерін, оған қатысты іс қозғалғанда, егер де ол өзінің 
табиғи және психикалық кемшіліктеріне байланысты іс бойынша өзінің 
құқықтарын тек өзі ғана іске асыра алмаса, оның заңды өкілдері ұсынуға 
құқылы.  

27. Іс қарастырып отырған лауазымды тұлға құқық бұзушылық 
жасалды ма, жеке және заңды тұлға бұзушылық жасалғанға кінәлі ма, бұл 
тұлға әкімшілік жауапкершілікке жатады ма, жауапкершілікті жұмсарту 
және тартылыс жағдайлары бар ма, залал келтірілді ме екенін анықтауға 
міндетті.  

28. Егер тұлға әрекеттерінде, оған қарсы әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы хаттама құрастырылса, әкімшілік жаза салуға мүмкін болған 
бұзушылық мәні табылмаса, іс аяқталады және Кодекстің 650-бабына 
сәйкес келетін қаулы шығарылады.  

29. Егер әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қарастырылғанда кінә 
белгіленсе, онда тұлға, оған қатысты іс қозғалғанда, Кодекстің 45-бабына 
сәйкес әкімшілік жазаға тартылады.  

Әкімшілік жаза салынғанда жауапкершілікті жұмсарту және тартылыс 
жағдайлары бар бұзушылықтың мінезі, бұзушының тұлғасы, оның кінәсінің 
дәрежесі, мүліктілік жағдайын ескеруге қажет.  

30. Кодекстің 650-бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс 
қарастыру нәтижелері бойынша Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс 
бойынша қаулы немесе өзге де сәйкесті қаулы шығарылады.  

31. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыда мыналар:  
1) іс қарастыру күні мен орны;  
2) қаулы шығарған лауазымды уәкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты-

жөні;  
3) тұлға туралы, оған қатысты іс қарастырылғандағы мәліметтер;  
4) әкімшілік құқық бұзушылыққа жауапкершілікті алдын ала 

қарастыратын Кодекстің бабы;  
5) іс қарастырылғанда белгіленген жағдайлар;  
6) іс бойынша шешім;  
7) шағымдану тәртібі мен мерзімдері көрсетіледі.  
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32. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөніндегі қаулыда жеке 
тұлғада болған алынып қойылған заттар мен құжаттар, заңды тұлғаға 
жататын алынып қойылған құжаттар мен мүліктер жөніндегі мәселелер 
шешілуі тиіс.  

33. Әкімшілік жазаны салу туралы іс бойынша қаулы үш данада, ал 
залал келтірілген кезде - төрт данада толтырылады.  

Бірінші дана іске қосылады, екінші заң бұзушыға қолхат арқылы 
қолына беріледі немесе оған пошта арқылы тапсырыс хатымен қолға алу 
туралы ескертумен қаулы шығарылған күннен бастап үш күндік мерзімде 
жіберіледі.  

Егер залалды келтіруге қатысты бұзушылық бойынша материалдар заң 
бұзушыны қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін тергеу органдарына 
жіберуге жататын болса, онда үшінші дана талап өтінішімен және 
бұзушылық туралы хаттамамен бірге көрсетілген органдарға беріледі.  

Заң бұзушы залалды толықтыруға бас тартса қаулы азаматтық сот ісі 
тәртібінде залалдың сомасын жазалау үшін сотқа жіберілетін талап 
өтінішіне қосылады.  

Қаулының барлық даналары қаулы шығарған лауазымды тұлғаның 
қолымен бекітіледі және орман, балық пен аңшылық шаруашылығы мен 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уәкілетті органның 
мөрімен басылады.  

 
6.4 Әкімшілік құкық бұзушылық туралы істер бойынша қаулылар 

және шағымдар мен наразылықтарды білдіру  
34. Әкімшілік жауапкершілікке тартылған тұлғаның қолына қаулыны 

бергенде шағымдану тәртібі түсіндіріледі, сол ағылымда төлем енгізілуге 
тиісті мерзім, қажетті банктік реквизиттер және төлем жазалаудың даусыз 
тәртібі хабарландырылады.  

Егер залал келтірілсе, онда оған төлеммен бірге залалдың сомасын 
енгізуге ұсыныс беріледі және залалды ізгі ниетті толықтыруынан бас 
тартса ол азаматтық сот ісі тәртібінде жазалануға тартылатыны 
түсіндіріледі.  

35. Әкімшілік төлем әкімшілік жауапкершілікке тартылған тұлғамен 
әкімшілік төлемді салу туралы қаулының заң күші бар күнінен бастап 
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наразылықты қанағаттандырусыз қалдырған туралы хабарландыру күнінен 
бастап отыз күн кешіктірмей өтелінуі тиіс.  
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тартса және жұмыс істейтін орнын жасырса, лауазымды тұлға аумақтық 
ішкі істер органына сұрау жібереді.  

37. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыны 
тұлғамен, ол оған қатысты шығарылса, белгіленген тәртіппен шағымдануы 
мүмкін.  

38. Лауазымды тұлғамен әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс түрлі 
бағыныштылық сатыларынан өтуге шағымдану және шешімдерді атқару 
қолданыстағы мерзімдерді ескере отырып тұрақты бақылау белгіленеді.  

 
6.5 Заң бұзушыларды және олардан алынып қойылған заңсыз 

құрал-саймандарды, өнімдерді журналға тіркеу, бланкілерді толтыру 
және есеп беру тәртібі. Тәжірибе бойынша кұжаттамаларды толтыру 

  
39. Бұзушылықтарды есепке алу, бұзушылықтың саны, түрлері және 

орындары бойынша олардың өзгерістерін талдауды қамтамасыз ету 
мақсатында Орман, балық және аңшылық шаруашылығы мен ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы бұзушылықтарды тіркеу, сондай-
ақ заңсыз табиғат пайдаланудың құрал-саймандарды, заңсыз олжаланған 
өнімді есептеу журналы, мұнда барлық анықталған бұзушылықтар 
тіркелінеді.  

40. Орман, балық және аңшылық шаруашылығы мен ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уәкілетті органдардың және 
олардың аумақтық органдарының лауазымды тұлғалары өсімдік және 
жануарлар дүниесін қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруда атап 
өткен тексеру кесімнің, ұйғарымның, хаттамалардың, қаулының және басқа 
құжаттаманың бланкілері (бұдан әрі - бланкілер) қатаң есептілік құжаттары 
болып табылады. Беру уақытына дейін олар тіркеу нөмірімен белгіленеді, ал 
соңғысы арнайы журналға енгізіледі. Уәкілетті орган немесе мемлекеттік 
мекеме бойынша бұйрықпен уәкілетті орган немесе мекеме бойынша 
бланкілерді сақтау, беру және есептеу үшін жауапты тұлға тағайындалады. 
Бланкілердің болуы мен қозғалысы уәкілетті органға ұсынылатын есептілік 
құжаттарында көрсетіледі. 
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