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отечественные стандарты, согласованные с ГОСО
веДУШИХ
европейских стран.
Нарушение водного баланса на территории Казахстана также!
требует незамедлительного решения. Требуется возобновление
переговоров на высоком уровне с Россией, К и т^И
среднеазиатскими республиками по заключению договоров
оптимального водопользования трансграничных рек - Сырдарьи
Или, Иртыша и Урала. Кроме этого следует обратить внимание
на бурный рост численности населения города Астаны. уЖе
через несколько лет будет остро ощущаться нехватка воды для
города. Решить эту проблему может строительство канала
Иртыш-Есиль, протяженностью 340 км, которое инициировано
Министерством охраны окружающей среды РК еще три года
назад. Канал даст возможность для развития поливного
земледелия, а также будет способствовать улучшению
экологической
обстановки
и
развитию
рекреационно
туристического потенциала региона.
В заключение отметим, что проблемы экологии и сохранение
биологического разнообразия, поднятые в ходе парламентских
слушаний председателем Сената Парламента РК КасымЖомартом Токаевым требуют незамедлительного решения для
практической реализации целей стратегического развития
Казахстана.
ЖАБЫСҚАК ҚАНДЫАҒАШТЫҢ ALN U S GLUTINOSA (L.)
GAERTN МОРФОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНІН
САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМАСЫ

’ Саржігітова А.Т., 'Курманбаева М.С., 2Базаргалиева A.A. J
1Әл-Фараби атындагы Қазақ ұлттыцуниверситеті, Алматы, 1
Қазацстан
2К. Жұбанов атындагы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
г-mail: asilay_94.94@таіІШ
университеті, Ақтөбе, Қазацстан, еҚандыағаш (Alnus) - кайыңдар тұкымдасына жататын
Негізінен Солтүстік жарты шарда өсетін 40-ка жуык түрі ° еЛПД
Бүлардың биіктігі 2 0 - 3 5 м-дей, бір үйлі, дара жынысты болаДЧ
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кара коныр. Жапырағы кезектесін орналасалы, оларды
КабьаЫ
ел^п^ асхынгЬі беті калын жүйкеленіп біткен. Аталы
Ж1,СІшшы ұзын сырға тәрізді, аналык гүл шоғы - масакша, о
*** Шпіскенде бүрге айналады. Бүрі ерте көктемде ашыладь
* еМ1С Кылы тозанданады. Жемісі - бір тұкымды, кос канатт
„ІІІЯ 5^ 0 - 120 жылдай өседі. Қандыаташтың
тамырындағ
жанғакша.
...
~ к бактериялары оос азотты сіңіріп, топыракты
Іуяярлылыгын арттырады. Қандыагаштың сүрегі жеңіл. кызы
^гсті Қазакстанда 1 түрі - жабыскак кандыағаш (Alnus glutinos
(L.) Gaertn.) кездеседі [1,2].
Жабыскак кандыағаш (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) өте сирек
тур. Төрттік кезеңнін реликті. Ормандарды корғауда өсіру ісіне
пайдалану мүмкіндігі бар декоротивті өсімдік. Діңі сопак
пішінді, кабығы кою-коңыр түсті ағаш. Жас өркендері жиі
жабыскак келеді. Жапырактары дөңгелектеу, дөңгелекжұмыртка пішіндес. Аталык сырғалары салбыраңкы. Аналык
сыргалары кең-сопак, ағаштанған. Сәуірде жапырактары
ашылмай тұрып гүлдейді.
Актөбе, Қостанай, Акмола
облыстарында, Орал облысының солтүстігінде су жағасындағы
ормандарда, таудың мезофильді шаткалдарында, Орталык
Қазакстандағы тау шаткалдарында шағын тоғайлары кездеседі.
Тұкымын өздігінен шашуы сирек, жайылған мал өну мүмкіндігін
жояды. Қазакстанда коры аз. Акмола облысындағы кандыағаш
ормандары 900 га-дан асады. Орта жастағы ағаштар кездеседі, ал
жас ағаштар жок. Мал жаю, табиғи жаңарудың токтатылуы,
ағаштарды кесу, кандыагаш ормандарында мал шаруашылык
кұрылыстарын тұрғызу. ұйымдаспаған туризм, егістіктерді
-уаруға байланысты режимнің бұзылуы салдарынан түрдің
[,еалы> сандык көлемі азаюда. Жабыскак кандыагаш өзен
агалауларында, сулы көгалдарда, батпакта. бұлакты жерлерде.
~ ьЩДьі өзен жағалауларындаты жерлерде кұнарлы топыракта
Көптеген
ботаникалык
бактарда жерсіндірілген.
Уляциялардың бір бөлігі Баянауыд ұлттык паркінде. орман
І^Уашылмктарында
корғалуда.
Жабыскак
кандыағаш
тіпк ҚСТЭН’ ^ олдавия жэне Омбы облысының Кызыл кітабына
ен- Көкшетау тауларындаты корыкшаны ұйымдастыруды
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жеделдетіп, мәдени жағдайда өсіріп, көгалдандыруда пайдалану
керек. Статусы - II категория, сирек тур [3-5].
Жабысқақ кандыағаш биіктігі 35 см жететін ағаш, діңінің
диаметрі 90 см-ге дейін жетеді, өте жиі көп діңді. Жас
дарактарының бөрікбасы пирамида немесе жумыртқа тэрізді,
сосын бірте-бірте өзгеріп дөңгелек тэрізді болады (шеңбер 12 м
шамасында). Жабысқақ кандыағаш тез өседі. Әсіресе 50-60
жылда толык дамып жетіледі. Әдетте 80-100 жыл тіршілік етеді.
Табиғатта 300 жылдык дарақтарды да кездестіруге болады.
Тамыр атпалары жок. Тамыр жүйелері үстірт орналасады.
Тамырларында түйнек бактериялары (Schinza аіпі) түйнекшелер
түзеді. Бұтактары үш кырлы немесе жүмыр, тегіс немесе сирек
түкшелермен, жас дарактар желімді кейінірек смола тэрізді
заттар бөліп шығарады. Бүршіктері кері жұмыртка тэрізді,
үзындығы 9-15 см жапырақтары карама-карсы (формасы 3/1)
жай, дөңгелек немесе кері жұмыртка тэрізді ұзындығы 4-9 (12)
см, ені 3-6 (10) см шамасында. Аталык гүлдері майда, төртке
бөлінген гүлсеріктерінен түрады. Аталығы 4, тозаңдары сары.
Аналық сырға гүлдері жапырақсыз аяқшаларда 3-5-тен
орналасқан, ұзындығы 12-15 мм, диаметрі 10 мм, кызғылт түсті.
Жапырақтары пайда болғанша ерте көктемде (сэуір - мамыр)
гүлдейді. Жабыскак кандыағаш тұкыммен жэне вегетативті
жолмен көбейеді [3, 4, 6].
Жабысқақ қандыағаштың жапырақтары белокка (20%-ке
дейін), майға (6%), С дәруменіне, каротинге, флавоноидтарга,
канифоль кышкылдарына бай. Медицина жэне халыктык емде
кабынуға карсы, ларингитте жэне баска да суык тию аурулары
кезінде қолданылады. Қабығында эфир майы жэне витамин РР
бар [7].
Жабыскак кандыағаштың басты шаруашылык мәні оның
органдарында илік заттардын болуымен байланысты. Қабығын
(құрамында 5-9% таниндер бар) жэне аналык сырғаларын
(кұрамында 14— 16 % таниндер бар) былғары илеу үшін
пайдаланады. Дэрілік шикізат ретінде жабысқақ қандыағаштың
бүрі колданылады, оны кеш күзде жэне кыста жинайды. Бүрін
төбесі жабық шатырда немесе жасанды жылытуы бар кептіргіште
кептіреді. Бүрінің қайнатпасын асқазан-ішек ауруыларында
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қолданады. Қабығы мен жапырағының экстракты қабығынуға
карсы, спазмолитикалык жэне өт айдаушы касиетке ие. Бүрінің
кайнатпасымен суык тию кезінде тамакты шайғыш зат ретінде де
колданады [8, 9].
Жабысқак кандыағаш тіршілік ететін жердің топырағы өте
кұнарлы болуымен ерекшеленеді: кандыағаш топыракты азотпен
байытады,
себебі
оның
тамыр
түйнектерінде
азотфиксациялайтын актиномицеттер тіршілік етеді. Жабыскак
кандыағаш ылғалды жерлерде, батпак жэне батпакты жерлерде
ағаш өсіру үшін таптырмас ағаш болып табылады. Қабығы мен
сырғасы - былғары мен жүн бояу үшін бояғыштар көзі (сары,
Кызыл жэне кара түс береді). Бүршігінен қоңыр бояу алады.
Аралар жабыскак кандыағаштың бүршігі мен жапырағынан тозаң
мен шайырлы бөлінді жинайды. Сүрегі жеңіл жэне жұмсак, бірак
нэзік, суға төзімді болып келеді. Жылдык сақиналары барльщ
кесіндісінде көрінеді. Ең жаксы плантацияларда ағаш коры 300 400 м3/га. Сүрегін ағаш жэне жиһаз өндірісінде пайдаланады [8,
10, 11].
Зерттеудің эдіс-тэсілдері: зерттеу жүмысының объектісі
ретінде бір-бірінен алшак орналасқан 3 жабысқақ қандыағаш
популяциясы алынды. 1-ші жабыскак кандыағаш популяциясы
Актөбе облысы, Петропавловка селосы маңындағы Жаңатаң
кыстағынан 2,5 км жерде орналаскан. 2-ші жабыскак кандыағаш
популяциясы Актөбе облысы, Жаман Қарғалы өзені жанында, 3ші жабыскак кандыағаш популяциясы Актөбе облысы, Қарағаш
селолык округі, Самбай ауылы маңындағы «Жансая» шаруа
қожалығы жанынан табылды. Өсімдікті зерттеу GPS-навигация
колдану аркылы маршрутты-барлау эдісі аркылы жүргізілді. Ары
карай морфо-анатомиялык зерттеу жүргізу үшін өсімдіктен
гербарий жиналынып алынды. Әр популяциядан 20 ағаштан 2
жапырақтан жалпы саны 40 жапырақ жиналды. Жапырақтың ені
мен үзындығы өлшеніп, орта мәндердің айырмашылығын
бағалау үшін стьюденттің t критерийін қолдану арқылы
статистикалық өңдеу жүргізілді.
Зерттеудің нэтижелері: зерттеу нэтижесінде сирек түр Alnus
glutinosa популяциясының Актөбе облысы жағдайындағы бір93
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бірінен алшак орналаскан эр түрлі мекен ортасынан 3 популяция
анықталып алынды:
1ші популяция: Alnus glutinosa популяциясы Ақтөбе облысы,
Петропавловка селосы маңындағы Жаңатаң қыстағынан 2,5 км
жерде табиғи ботаникалық ескерткіш ретінде мемлекетпен
корғауға алынған. Қорғауға алынған аймақ аумағы 1,5 га. GPS
навигатор бойынша координаттары: N 50° 41' 16" и Е 57° 24' 23".
Қорғауға алынған кандыағаш тоғайы сайлы жерде
орналаскан. Топырағы жер асты суларынын бастауы бар жердің
кара топырағы болып табылады. Бастаулар бұлакты кұрайды, ол
кандыағаш тоғайының ортасымен кейбір жерлерде батпактану
туғызып ағып жатыр. Қандыағаш тоғайы жыраға карай сай
баурайын да түрлі-түсті кілеммен жапкан шалғынды өсімдік
жабынына ауысады. Орманда көбіне жабысқақ қандыағаш
басым. Жұмсак баурайында жылтыр карағаш, сүйелді қайың,
көктерек,. кэдімгі мойылдың бірнеше данасы кездеседі.
Бастаулардың шығатын жерінде күйдіргі сарғалдак, кара
бүлдіргендер өсіп тұр. Бүлак жағалауларында жэне батпакты
жерлерде кырыккұлак, еркек усасыр, батпакты аратіс ну
кұрайды. Біріңғай орманды дала ішінде биік (80 см-ге дейін)
ашык-лимон түсті гүлі бар кэдімгі шытырлак өсіп тұр, ол орманды флораның өкілі болып табылады. Сондай-ак биік
тегеурінгүл, болон коңыраугүл, Ламарк сылдырмағы, жоңғар
сылдырмағы жэне т.б. бірігіп бой көтерген. Бұлак жағалаулары
кэдімгі маршанциямен жабылған. Ескі ағаштардың астында және
томарлардың
жанында сазкатпа, груздь саңырауқүлақтары
кездеседі. Аласа ағаштар тобын бірнеше бұталар кұрайды: котыр
раушан, итмұрын, аласа бадам, крената тобылғысы, қараған. Суға
жақын сондай-ақ талдар да кездеседі [12].
2ші популяция: Alnus glutinosa популяциясы Ақтөбе облысы,
Жаман Қарғалы өзені бойынан табылды. GPS навигатор
бойынша координаттары: N 50° 20' 21" и Е 57° 20' 39". Бұл
жердегі популяцияда жабысқак кандыағаш көктерек, қайын, тал
ағашымен т.б. бірге өсіп тұр. Топырағы ылғалды, жер асты
сулары жақын орналаскан. Сондай-ақ, Alnus glutinosa
популяциясы жакын орналасқан Жаман Қарғалы өзені де жер
асты суларымен толығып отырады.
94

1 Tipi жүйелердін сыртқы ортанын өзгермелі және экстремалды факторларына бейімделуі

1 Адаптации живых систем к изменяющимся и экстремальным факторам среды

Сурет 1 - 1-ші Aims glutinosa популяциясы Жаңатаң кыстағы маңында

1-ш і

бой ы н ш а)

к ө р с е т к іш і

салыстырмалы

(ұ зы н д ы ғы

О ртақ

ж апы рақ, ені
бой ы н ш а)

№ 2 (2 0 -

жапырағының

бой ы н ш а)

ж апы рақ,

ұ зы н ды ғы

№ 2 (2 0 -

бой ы н ш а)

ж ап ы рақ, ені

№ 1 (2 0 -

бой ы н ш а)

ж апы рак,
ұ зы н ды ғы

^ № 1 (2 0 -

A ln u s g lu tin o s a
п опуляциясы

Таблица 1 - Alnus glutinosa
морфологиялык көрсеткіштері

3
3£
3S
Ь О
0> КО
о .z.
S' я

а
.3
X

vr

5

2
О.

6 ,6 7 ± 0 ,0 0 1

5 ,8 8 ± 0 ,0 5

6 ,7 5 ± 0 ,2 5

5 ,8 9 ± 0 ,0 0 1

6 ,7 1 ± 0 ,1 3

5 ,8 9 ± 0 ,0 3

2 -ш і
п-я

7 ,0 4 ± 0 ,0 0 3

6 ,2 5 ± 0 ,3

7 ,3 6 ± 0 ,0 1

6 ,2 ± 0 ,0 9

7 ,2 ± 0 ,0 1

6 ,2 3 ± 0 ,2

3 -ш і

6 ,7 ± 0 ,0 0 1

5 ,5 ± 0 ,0 0 1

6 ,6 ± 0 ,2

5 ,5 6 ± 0 ,0 0 1

6 ,6 5 ± 0 ,1

5 ,5 3 ± 0 ,0 5

п-я

п-я

3-ші популяция: Alnus glutinosa популяциясы Актөбе облысы,
Қарағаш селолық округі, Самбай ауылы маңындағы «Жансая»
шэруа қожалығы жанынан табылды. GPS навигатор бойынша
координаттары: N 49° 56' 14" и Е 57°5'10". Бұл жердегі жабысқақ
кандыағаш популяциясы қарашірікті топырақта өсіп тұр. Сондайақ>кайыц, тал т.б. ағаштарымен катар жабысқак қандыағаштың
Жас дарактары жаңадан бой көтеріп келе жатыр.
Қорыта айтқанда, Актөбе облысы жағдайындағы сирек түр
nus glutinosa популяциясының бір-бірінен алшак орналаскан эр
тҮРлі мекен ортасындағы 3 популяциясы аныкталып алынды.
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Ақтөбе облысы жағдайындағы бір-бірінен алшақ орналасқан эр
түрлі мекен ортасындағы 3 популяциясынан алынған Alnus
glutinosa жапырағының морфологиялық көрсеткіштерін зерттеу
кезінде 2-ші популяция жоғары көрсеткіш көрсетті. Себебі, 2-ші
Alnus glutinosa популяциясы Ақтөбе облысы жағдайында жер
асты суларымен толығып отыратын Жаман Қарғалы өзені
жанында, ылғалы мол топырақта орналасқан.
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