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СИРЕК ТҮР КОРНУХ-ТРОЦКИЙ ӨГІЗКӨЗІ КЕЗДЕСЕТІН
ӘКТІ, БОРЛЫ БЕТКЕЙЛЕР МЕН ЖАРЛАРҒА
ӘДЕБИ ТАЛДАУ
Избастина К.С., Курманбаева М.С., Бодыкова И.Н.,
Абилова А.С.
Әл-Фараби атындагы Қазак, ұлттъщ университеті, Алматы,
Казахстан
e-mail: izbastina.k@gmail.com
Қазіргі уақы па аймактың биологиялық жэне ландшафтык алуан
түрлілігін сакіау жэне корғау басты сгратегиялык міндеггердін бірі
болып табылады. Сондыктан биологияльщ түрлілікті сакгаудьш аса
тиімді жэне оңтайлы жолы, жекелеген бірегей экожүйелердегі түрлер
мен кауымдастыкгарды ғана емес, сонымен катар, тұгастай алғанда
олардьщ мекен егегін табиғи аймақгарын сактау [1].
Еуропа мен Азиянын тоғысындағы бірегей ботаника - географиялык
нысандардьщ бірі больш Қазакстанның солтүсгік - батысындағы борлы
кыраттары саналады. Өзіндік флорасы бар борлы қыратіар Солтүстік Батыс Кэзаксгандағы -103 952.9 км2(оның ішінде Батыс Қазақстан жэне
Орал облысьшьщ - 30 841.5 км2; Актөбе облысьшьщ - 63 535.1 км2;
Атырау облысьшьщ 8842,1 км2 жэне Орьшбор облысьшьщ - 734,2 к м 2)
ірі аумакгы альш жатыр [2]. Борлы ландшафт флорасы Тұранның
автохтонды түрлерінен ғана емес, сондай-ак оньщ қалыптасуына еуропа,
шығыс еуропа, еуразиялык жэне ежепгі жерортаньщ баскыншы түрлер
кеңейуіне эсер еггі. Осындай борлы ландшафт кұрайтын түрлердің бірі
Поволжье - Батыс казакстандык эндемик, өз ареальшьщ батыс жағын
алып жатырған сирек түр Корнух-Троцкий өгізкөзі (лат. Anthemis
trotzkiana) [3-4]. КСРО-ның, РСФСР-дьщ, Қазакстанның Қызыл
кітаптарьша енгізілген. Кдзакстанньщ солтүстік-батыс бөлігіндегі экті,
борлы бегкейлерде, жарларда кездеседі. Қазакстанньщ
солтүсгікбатыс бөлігі өзіне тэн ерекшелігі бар табиғи физикалык - географиялык
аймақ больш табылады. Батыстан шығыска карай Еділ өзенінен басгап
Мұғаджар тауларьшда дейін жэне солтүсгікген ощүстік карай Жалпы
сырт сілемдерінен Каспий тенізінің жағалауында дейін созылған (1990,
1995, 1999, 2000 карталары). Қазакстанның батыс какпасында жаткан
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^фдін сояіүсгік - батысын Жалпы Сырт, ал солтүстік - шыгыс бөлігін
Поал маны үсгірті алып жатыр. Төбелі - кыркалы алкаптар негізінен бор
ддуірі жьшыстарьшан калыптасқан. Олардың теңіз деңгейінен биікгігі
150 мегрден 250 метрге дейін барады. Жеке биіктігі 15 -3 0 мегрге дейін
жегегін бор жынысты тау жұрнактары да кездеседі [5].
Батыс Қазаксган облыс жер койнауының геологиялык кұрылысы
Каспий маны ойысы мен түзды күмбездің солтүстік бөлігіндегі
тектониканыи жағдайьшан туындатан. Каспий маңы ойысының
соятүстік бөлігі палеозой, мезазой жэне кайнозой шөгінділерінен
түзілген. Бор шөгінділері бір-бірінен айрыкша ерекшеленетін төменгі күмдак - саздак жэне жогаргы-карбонатгы жеке кабаттардан түрады. Бор
шөгінділфінің калындығы 250-300 м. Бор шөгінділері топырак жэне
есімдік жамылғыларынын сипатына, түптеп келгенде табиғи
кешендердің калыптасуьша шешуші ыкпал егеді. Ойпаңды жэне сайлы
- жыралы жерлерде эр түрлі шөптесінді - бұгалы өсімдікгер таралған.
Ашык борлы бегкейлерде жойльш бара жатқан жэне сирек кездесетін
борлы өсімдік эндемиктері өседі. Бор шөгінділеріне кальцифитгі
өсімдікгер тэн жэне олардьщ көпшілігі Казакстанның Қызыл кітабьша
енген. Олар: Майер шыгырмағы, борлы бұйырғын, сілет, бор жүлдыз
шешегі, Корнух-Троцкий өгізкөзі жэне т.б. кездеседі [6]. Ғылыми
еңбектерді аныкдалған деректерге сүйенсек, Корнух-Троцкий өгізкөзі
сонымен катар, Батыс Қазақстан облысының борлы төбелері, борлы
қыратшры мен борлы қырқаларында өседі.
Қ алпақты тау қ ы р аты - Батыс Қазакстан облысының киыр
шығысында Актөбе облысымен шекаралас Жарлы жэне Қиыл өзендері
аралығьшда жатыр. Бұп Орал маңы үстіртінщ батыс бөлігінде
орналаскан, оның беті бор жыныстарынан күралган жэне көптеген
жайпақ сайлармен тілімденген. Кэлпактьпаудьщ абсолютгік биіктігі 244
м., ал аумағы 250 гектар. Қалпақгытау тауы Каратобе ауданы Егіндікөл
ауылдык округінің территориясьшда орналаскан [7].
Ш аты рлы тауы - биіктігі Ш ыщырлау өзені аңгарының оң жак
бөлігінде орналаскан жэне оньщ онтүстік баурайы өзен аңғарьша карай
тік жарлы больпт келеді. Абсолютгік биіктігі 186 м, ал салыстырмалы
биіктіп 30 м-ге дейін барады. Биікгіктін борлы үсак тасты баурайында
борлы эндемиктер: борлы бұйырғьш, жуан тамырлы кермек, таумасак,
Талеев гүжекіресі, Корнух-Троцкий өгізкөзі, бор сиякөгі жэне
баскалары өседі.
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Кіші Аңқаты өзенінің бастауындағы борлы төбелер - бүл өзеннің
бастауы Теректі ауданьшьщ оңтүсгік-шығыс шетінде 150-170 метр
абссшютгік биіктікте жатыр. Бор жүрнактарының салыстырмалы
биіктіктері 20-30 м-ге дейін жетеді, олар оңтустікке Сырт алды үсіртіне
карай кемерленеді. Баурайлары ені 20-50 м жэне одан да жалпақ болып
келетін көптеген кұлама жыралармен тілімденген [9]. Мұнда
Қазақстанньщ Қызыл кітабьша енгізілген жэне облыстың сирек
кездесетін өсімдікгер тізіміне енгізуді ұсынылған сирек кездесетін
өсімдік түрлері ұшырасады. Олардьщ биологиялық жэне ландшафтгық
алуан түрлілігін сақгау максатында Қазакстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 28 кыркүйектегі № 932 каулысымен республикалык жэне
халыкаралык маңызы бар табиғи нысандар тізіміне енгізілген. Борлы
төбеяер[14] Терекгі ауданы Придорожный ауылдык окургінің
аумағында орналаскан.
Шыңгырлау озенінің бастауындағы борлы кыраттар - Орал
маңы үстіртінде орналаскан. Абсолютгік биіктіктері 200-250 м. Беті
жоғаргы бор кезеңінің жыныстарьшан түрады жэне теңіз
жануарларының таска айналган калдыктары көптеп кездеседі.
Ж фгілікті жердің бедері борлы жұрнакгардан түратьш жонды - төбелі
болып келеді. Ш ыңғырлау өзені бастауындағы борлы кыратгар
геоморфологиялык нысан регінде, оның биологиялык жэне
ландшафтгык алуан түрлілігін саісгау мақсатында Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 30 маусьщцағы № 657
каулысымен республикалык жэне халыкаралық маңызы бар табиғи
нысандар тізіміне енгізілген. Ш ыңғырлау ауданы Лубен ауылдык
округінің территориясында жатыр [8].
Қалдығайты озенінін бастауындағы борлы кыраттар Ш ыщырлау ауданыньщ оңгүстік-шығысьшда, Орал маңы үстірті
шегінде орналаскан. Абсолютгік биіктіктері 190-200 м-ге дейін барады.
Борлы қырат баурайлары сайлы-жыралармен тілімдещен, осы
жыралардың бірінен Кэддығайты өзені бастауын алады. Кейбір
жерлерде салыстырмалы биікгіктері 20 м жэне оданда биік болатьш
борлы көтерлімдер кездеседі. Кадцығайты өзені бастауьщдағы борлы
кыратгар геоморфологиялык нысан ретінде, оньщ биологиялык жэне
ландшафттык алуан түрлілігін сактау максатында Казакстан
Республикасы Үюметінің 2005 жылғы 30 маусымдағы № 657
каулысымен республикалык жэне халыкаралык маңызы бар табиғи
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длунялар тізіміне енгізілген. Ш ыңғырлау ауданы Алмазный ауылдык
окрупнін территориясьшда жатыр [10].
Булдыргы өзені бастауы ндагы борлы кы р аттар - Орал маңы
оңтүстік-батыс баурайында Сырт атды кемерімен шектесетін
ясерінде орналаскан. Жер бедері ұсак бор төбелерінен тұратын
іцпгтпі"1-7 - төбелі болып келеді. Абсолютгік биіктіктері 100-150 м-ге
дейін барады. ¥ сак бор төбеперінің салыстырмалы биіктіктері 3-5 м,
оларды жаргылай бекінген күмдар жауып жатады. Борлы кыраттарға
Жаршағыл кұмды алкабы жакын орналасады. Кейбір борлы
кабатгардан Бұлдырты өзенінін бастауьш беретін таза тұщы сулы
бұлакіар шығып жатыр. Булдырты өзені бастауындагы борлы кыраттар
геоморфологиялык нысан ретінде, онын биологиялык жэне
лаңдшафттык алуан түрлілігін сакгау максатыңда Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 30 маусымдағы № 657
каулысымен республикалық жэне халыкаралық маңызы бар табиғи
нысандар тізіміне енгізілген. Ш ыщ ырлау ауданы Қараағаш ауылдық
округінін территориясьшда жатыр [13].
Үлкен А нкаты өзені бастауы ндагы борлы к ы р к атар - Үлкен
Аңкаты өзенінін бастауындагы Орал маңы үсііртінің ашық борлы
жфлері Сырт адды кемерімен шектескен абсолютгік биіктіктері 100-140
м бодатын алкапта Сырым ауданьшьщ солтүсгік шетінде орналаскан.
Жер бедері салыстырмалы биіктіктері 20-25 м-re дейін жегегін
жекепеген борлы жұрнакіардан тұратын жонды-толқынды, онтүстік
бағытга Сырт алды кемеріне қарай көлбеулі келеді. Жердің бегкі беті
негізінен жоғарғы бор кезеңінің шөгінді жыныстарымен горизонтальды
бағытіа жабылған. Кей жерлерде үштік дэуір жасындағы кумды
жыныстардьщ бегкі бетке шығады. Бул борлы шөгіндічерде
Қазакстанньщ Қызыл кітабына енген, сонымен катар облыстьщ сирек
жэне жойльш бара жатқан өсімдік түрлерінің тізіміне ұсынылган
өсімдікгер бар. Үлкен Аңкаты өзені бастауындагы борлы кыраттар
геоморфологиялык нысан ретінде, оның биологиялык жэне
ландшафтшқ алуан түрлілігін саісгау мақсатында Кэзақстан
Республикасы Үкімегінің 2005 жылғы 30 маусымдағы № 657
каулысымен республикалык жэне халыкаралык маңызы бар табиғи
иысандар тізіміне енгізілген. С ы рьм ауданы Талдыбулак ауылдык
округінің территориясьшда жатыр [11].
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Сантас тауы - Ш алкар көлінің солтүстік бөлігінде орналаскан
үсгіртгі көтсрлім. Үсгірт түз күмбездері тектоникасыньщ өзара әсерінен
түзілген жэне оңтүстіктен солтүсгікке карай үзындығы 8 км, ені 2,5 кмге дейін созьша орналасады. Абсолютгік биіктігі 70 м. Ш алқар көлінің
деңгейінен алғандағы салыстырмалы биікгігі шамамен 20-25 м
шамасында [12]. Бор жынысы шығатын оңтүстік және батыс баурайы
неғұрлым тік жаркабакты болып келеді жэне бүл жерлерден кұрылыс
материалдары өндіріледі. Өсімдік жамылғысында бүталы өсінділер
араласа өскен ақ сеяеулі бозды - бетегелі өсімдіісгер кауымдастығы
басым. Бор шөгінділеріне кальцифильді өсімдіктер тэн жэне отардьщ
көпшішгі Қазакстанньщ Қызьш кітабьша енген. Олар: Майер
шытырмағы, борлы бұйырғын, сілет, бор жүлдызшешегі, КорнухТроцкий өгізкөгі, сонымен катар эндемиті түрлерде кездеседі. Таудьщ
ощ үстік сортаң жерлерінде бұзаубас, сораң, кызылшөп, индер каскыр
жемі жэне баскада галофитті өсімдіктері өседі. Сантас тауы Казаксіан
Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 кыркүйектегі № 932
каулысымен республикалық маңызы бар мемлекеггік табиғи-корьщ
нысандарыньщ тізіміне енгізілген. Табиғи ескерткіш Анкаты ауылыньщ
оңтүстік-шығысында 10 км кашыкгыкта орналаскан. Аумағы 700 га.
Теректі ауданы Анкаты ауылдык округінің аумағында жатыр [16].
С. К. Рамазанов [10] өзінін зерггеу жұмысында Ақгөбе облысьшьщ
аумағы Орыс іргесі, Тұран даласы жэне Орал таулы - кыратты алабы
сияқгы үш ірі геологиялык күрылым киылысьшда орналаскан жэне
тектоникалық, геологиялык кұрылымы күрделі деп көрсеткен.
Қазақстанды геоморфологиялық аудандастыруға сәйкес Актөбе
облысыньщ аумағы Орал-Ембі денудация үстіртіне, Зауралье мен
Мүғалжардың денудация жазығьша, Торғай денудация - кұрылымдык
жазыіына, Солтүстік Арал мацы денудация - қүрылымдык жэне
бірынгай жазығьша жэне Үстірт денудация - кұрылымдык аймағьша
жатады [27]. Актөбе облысыньщ оңтүсгігінде, Орал маңы, Батыс
Мүғалжар жэне Т орғай үстіртінің оңгүстік бөліктерінің шектерінде жэне
Үстірт жонының шыңында таралған. Әкгастардың, әксаздардың,
күмдақгардьщ жэне түзды саздардьщ элювийлері, сондай-ак кұмдар мен
кұмдақгар топырақ күраушы жыныстар больш табылады. Әкгас пен
әксаздың элювийі Орал маңы үсгірті, ал құмдақ элювийі Торғай үстірті
мен Үстірт бегінің елеулі бөлігінде таралған. Саздар депрессиялар
бойынша аймактың барлык кеңістігінде жер бетіне шығып жатады [17].
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pop шөгінділердін биіктігі 900-1000 м шегінде күнгір жалпы куаты
ясоғарғы перм жэне мезозой формациялар сейсмикалык дерекгер 5-7 км
сәйкес. Орал маңы үстіртерінін мезозой шөгінді жыныстары негізінен
бор. Тік бегкейлерде жэне төбелерде борпылдак негүрлым балшыкгы
борлы тау тізбектерін түзеді. Сары Қобда, Қара Қобда, Қобда жэне Ойыл
және Ембі өзендердің жайылмалық террасаларыньщ шегінде үзік-үзік
учаскелерінін механикалык кұрамы эртүрлі аллювий түзілімдерінде
кездеседі. Өзен айрыкгарында едэуір бөлігінде конкреций түріндегі
фосфорит свиталары дамыган [ 18,28].
Сонымен бірге С.А.Айпеисова [19] өз еңбегінде шөлді-даланың
плиоцен репикгеріне Акгөбе облысы флорасының облигатты
кальцефиті ретінде Anthemis trotzldana (сурет 1), Linaria cretacea, Silene
cretacea, Artemisia salsoloides, Crambe tataria, Capparis herbacea, Anabasis
cretacea, M atthiola frangans жэне Anabasis salsa, Nanophyton erinaceum,
Thesium refractum жэне т.б. түрлерді атаған. Акгебе облысында
Anthemis trotzkiana сирек түрі Ойыл ауданынның Қаратөбе, Ақшатау
борлы бегкейлері мен жарларында, Қобда ауданының Бестау тауында
жэне Елек, Ор өзендерінің сағасында кездеседі деп көрсетеді [20,21].

Сурет 1.Акшатау борлы беткейлері (Акгөбе облысы)

А.М. Сергеева еңбегінде Байғанин ауданында экті жэне борлы
кьіратгар басым, мысалы Ақголағай кыркасы, Акбота-Сэңкібай, т.б.
табиғи нысандар деп көреткен [22,26]. Борлы бегкейлер мен төбелерде
өсегпн Корнух-Троцкий өгізкөзі Ресейдің Самара облысының бор
төбелер мен Орьшбор аймағында борлы жиектерінде кездеседі [25].
Климовы ауылының тұсында турдің ірі популяциялары кездеседі,
Куйбышв су коймасьш тазалау кезінде борлы төбелердің бузьшуы мен
шзйьілуы турдің жойылуьша себеп [23]. Орынбор облысының
Ш ұбараіаш оңтүстік орман экожүйесі - Елек жэне Кіші Қобда
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өзендерінің арасында орналасқан [24]. Орьшбор облысыньщ Ескі
Беяогоркі ауылыньщ оцгүстік - батысында жалпы алаңы 126,8 га жаткан
Ескі Белогоркі борлы төбеден табиғи ескерткіпітер түзеді. Ертіс өзен
бастауының бірі (40 метр терендікке) борлы алабын кесіп өтеді (жоғарғы
бор жыныстары), соның әсерінен сол жағында борлы кыратгар
кальштасады. Борлы субстратна тэн өсімдік Ресей мен Орынбор
облысының Қызыл Кітаптарына енген [29-31].
Әдебиетгерге талдау жасау барысында борлы, экті аймақгардьщ
өсімдіктфі жойылып бара жаткан сирен өсімдіктерге жататыңдыты
аныкгалды. Сондыктан ол өсімдіктер Қызыл кітапка енген. Сирен
кездесетін өсімдікгер оньщ ішінде Anthemis trotzkiana өсімдігін жанж ақіы зертгеп, кұрып кегуден сақгау үптін шаралар жүргізілу керек деп
санаймыз. Түрдің өсу орындары барынша сирен. Негізгі кауіпті
жағдайлар: популяция саньшьщ аздығы, мал жаю, бор онліру екендігі
аныңталды.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ПЕЧЕНИ САЗАНА ИЗ НАКОПИТЕЛЯ СОРБУЛАК
Каупенбаева Р.Б.
Казахский Национальный Университет им. ачь-Фараби.
А нтропогенное загрязнение многих водоёмов Республики
Казахстан сопровождается высоким уровнем инвазионны х и
опухолевых заболеваний обитаю щ их в них рыбы. В частности,
страдает печень, которая выполняет функцию дезинтоксикации и
при загрязнении быстро реагирует морфофункциональны ми
перестройками.
П роблема загрязнения окруж аю щ ей среды различны ми
ксенобиотиками является одной из актуальны х в современной
экологии. П оэтому изучению различны х аспектов воздействия
повы ш енного содерж ания вредны х вещ еств н а экосистемы
посвящ ено
огромное
количество
работ.
У величение
возможностей аналитических измерений из года в год приводит
к соверш енствованию и специализации знаний по этой теме:
пониманию распространения и поведению металлов в водных
объектах, а также экологических последствий повы ш ения
регионального и глобального уровня их содерж ания [1].
Загрязнение окруж аю щ ей среды становится фактором,
стремительно
изменяю щ им
условия
жизни.
О собенно
подверж ены воздействию водные экосистемы, которы е в
конечном итоге являю тся коллекторами всех видов загрязнения.
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