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Қысқа мазмұны
ХХ ғасырдың басында жер бетінде 9 түршеге жататын шамамен 100 мыңдай
жолбарыс мекендеген. Үшінші мыңжылдықтың басында шамамен жануарлардың 3,5
мың басы қалды, оның 4 түршесі мүлдем жойылып кетті. Олардың екеуі – яван және
балий түршелері Индонезия аралдарында мекендеген. Сонымен бірге, жолбарыстың
оңтүстікқытай түршесі де жойылып кетті деп есептелінеді, деседе, жекелеген даралары
әліде сақталып қалуы мүмкін. Жойылып кеткен төртінші түрше – тұран немесе
ағылшынша каспий жолбарысы (Panthera tigris virgata Illiger, 1815) – уақтысында Таяу
Шығыс, Кавказ сырты және Орталық Азияның Түркиядан бастап Қытайдың солтүстікбатысына дейінгі 13 мемлекеттер аумағында мекендеген. ХХІ ғасырдың басында
дүниежүзіндегі тек 13 мемлекет аумағында ғана жолбарыстардың бұл түршесінің
сақталып қалғанын ескерсек, бұл түршенің жойылуы, кездесетін мемлекеттер санын екі
есеге қысқартты.
Дүние жүзінде жолбарыстардың санының апаттық жағдайға дейін азаюы
Дүниежүзілік Банк Президенті Р. Зелликтің 2008 жылы арнайы Ғаламдық Жолбарыс
Бастамасын (ГТИ) құруына себеп болды. Осы Бастаманың аясында 2010 жылы СанктПетербургте Ресей Мемлекетінің Төрағасы В.В. Путиннің шақыруымен Үкімет
басшылары деңгейінде Жер бетінде жолбарыстарды сақтау мақсатында Халықаралық
форум өткізілді. Форум аясында жолбарыстарды қалпына келтіру мақсатында
Ғаламдық бағдарлама қабылданды, осы бағдарламаны іске асыру барысында 2022
жылға қарай табиғаттағы жолбарыстардың саны екі есеге көбейеді. Осы форумда
WWF-тің ұсынысы бойынша Орталық Азияда Ресей және Қазақстан жолбарысты
қалпына келтіру жұмыстарының басталғаны жайында хабарлады.
Сонау ХХ ғасырдың басында тұран жолбарысының саны ХХІ ғасырдың
басындағы дүние жүзіндегі барлық жолбарыстарға қарағанда едеуір жоғары болды.
Қазіргі ұрпақтардың есінде 1970 жылдары осы жолбарыстың түршесінің соңғысы
табиғатта жойылып кетті.
Айта кететін жағдай, тұран жолбарысының басқа түршелерден ерекшелігі сол,
олардың таралу аумағы әрқашанда шұбыртпалы-ошақты болған. Жолбарыстар өзен
алабы мен көл жағалауларында мекендеген, осылардың арасында олар қоныстамайтын
кең дала мен шөлдер жатыр.
Тұран жолбарысының жойылып кетуіне, оларды арнайы құрту мақсатындағы
шаралар жатады, соның ішінде оған армия бөлімшелері де тартылды, сонымен бірге
жолбарыстың негізгі қорегі тұяқты жануарларды жөн-жозықсыз шектен тыс аулауы да,
кейінірек көптеген суландыру бағдарламаларын іске асыру жұмыстары арқасында
олардың мекендейтін жерлерін құртып жіберуі де негізгі себептер қатарына жатады.
Осы жобалар ертеректе барлық ірі өзендер мен көлдер бойында кең тараған тоғай
ормандары1 мен қамысты батпақтар экожүйелерінің кеуіп кетулеріне және жаппай
жойылуына алып келді.
Егер 1990 жылдардың аяғына дейін жағдай нашарлай (суды ауыл
шаруашылығының қажетіне шамадан тыс пайдалануының салдарынан Арал теңізінің
кеуіп кетуін еске алайық) түсті, ал КСРО-ның тарқауы және жаңа пайда болған барлық
мемлекеттердің нарық экономикасына көшуі жағдайды біршама өзгертті. Мысалы,
бірқатар мемлекеттерде өзен суларын пайдаланатын ауылшаруашылық егістік
жерлерінің аумағын біршама қысқарды, соған байланысты ХХI басында бұрын
жойылып кеткен экожүйелердің қайта қалпына келе бастағаны байқала бастады.
Сондықтанда осы өңірде жолбарысты қайта қалпына келтіру жобалары пайда болды.
________________
Тоғай1 – бұта-ағаш аралас, биік өсімдіктер, кей жерлерінде қалың ағаштар, бұта, шырмауықтармен
шырмалған адам өте алмайтын орман, арасында сулы-батбақты аумақтар аралас, биіктігі бірнеше метрге
жететін қамыстармен биік шөптер аралас ерекше алқап және жағалау экожүйесі.
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Ертеректе тұран жолбарысының кең таралуына қарамастан, осы аңның
биологиясы, экологиясы және мінез-құлқы туралы арнайы зерттеу жұмыстары
жүргізілмеген. Ол туралы толық мәліметті Қазақстанның ғалымы А.А. Слудский (1972)
жинаған, оның зерттеуі бойынша Орталық Азияда жолбарыстардың қолайлы өмір
сүруіне негізгі 4 жағдай анықталған:
 жарамды мекендейтін жерлердің аумағы біршама кең болу;
 тұщы сумен жақсы қамтамасыз етілу;
 жабайы шошқа мен бұхар бұғының (кермаралдың), сонымен бірге басқада
тұяқтылардың, мысалы еліктің санының тығыздығы жоғары болу;
 қардың қалыңдығы жұқа болуы шарт.
Осы тізімге жолбарысты аулауды заңды түрде рұқсат етпеу және оның
орындалуын тиімді қадағалау жатады.
Осы шарттар жолбарыс популяциясын қайта қалпына келтіру мақсатында
пайдалануға болатын жерлерді анықтағанда қолданылды. Жолбарысты қайта
жерсіндіруге лайықты жерлерді анықтауға Дүниежүзілік жабайы табиғат қорының
бағдарламасы аясында Қазақстан, Ресей және Швейцария сарапшылары жүргізді
(Jungius, 2011).
Өкінішке орай, көптеген мемлекеттерде бұрын кездескен жерлеріндегі бірінші
жағдайды қанағаттандыратындай аумақтар табылмады. Әзербайжан, Армения, Грузия,
Иран, Қытай (тұран жолбарысы Синьзян-Ұйғыр автономиялық ауданында мекендеген),
Тәжікстан, Түркменстан, Түркияда игерілмеген және адам қоныстамаған жерлер
қалмаған, ол жерлерде жолбарыс популяциясының тіршілігіне лайықты аумақтар жоқ.
Ауғаныстан және Иракта сараптау жұмыстары жүргізілмеді, оған себеп осы
мемлекеттердегі ішкісаяси жағдайларының күрделігіне байланысты бағдарламаны іске
асыру мүмкін еместігі.
Қолда бар аумақтардан жолбарыстарды қайта қалпына келтіруге жарайтын
жерлерді зерттеу барысында тұран түршесінің бұрынғы таралу аумағынан екі лайықты
аудан анықталды. Біріншісі, Өзбекстандағы Арал теңізінің маңындағы аудан, суы
тартылған жерлерде тоғайлар пайда бола бастаған. Бірақ, осы экожүйелер толық
қалыптасып тұяқтылардың популяциясының тіршілігін толық қамтамасыз ету үшін,
шамамен кем дегенде 10-15, толығырақ 25-30 жыл қажет.
Тұран жолбарысының қалпына келтіруге жарайтын екінші аудан есебінде Балқаш
көлінің (Қазақстан) оңтүстік жағалауы, Іле өзенінің алқабы және сол жердің шығыс
жағы таңдалды. Қазіргі кезде ол жерлер тоғай орманы мен қамыс қопалары бар кең
аумақтар, жабайы шошқалар кездеседі және тоғай бұғысын жерсіндіруге болады.
Жолбарыс мекендеуге болатын аумақтың жалпы көлемі 1 миллиона гектардан асады.
Осы жерлердегі тұран жолбарысының қоныстану тығыздығын жанама жолдармен
жолбарыстарды аулаудың тарихи мәліметтеріне және адамдармен кездескен жиілігін
ескере отырып, олардың қоныстану тығыздығы амур жолбарыстарына қарағанда едеуір
жоғары болған, дәлірек айтсақ тығыздығы Үндістандағы жолбарыстың тығыздығына
жақын. Осы мәліметтерге сүйене отырып, Балқаш өңірінде жолбарыстардың
популяциясының 100, ең ары дегенде 200-ге дейін санын көбейтуге болады, бұл
дегеніміз бүгінгі күнгі сақталып қалған топтардан әлде қайда жоғарғы көрсеткіш.
Соныменен, Балқаш өңірінде жолбарыстардың санын көбейтіп, қалпына келтіру
Ғаламдық жолбарыстарды қалпына келтіру бағдарламасына қосқан қомақты үлесі
болар еді.
Балқаш өңірінде жолбарыстарды қалпына келтіру бағдарламасы 15 жылдан аса
уақытқа есептелінген және ол өзі негізгі келесі кезеңдерді қамтиды:
1.
Мекендейтін жерлерін дайындау
2.
Жолбарыстарды табиғатқа жіберу
3.
Бағдарламаның сәтті болу мониторингісі
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Мекендейтін жерлерін дайындау барысында жаңадан ерекше қорғалатын табиғи
аумақтар құру қажет, ол жерлер келешекте мекендейтін жерлердің жартысынан кем
емес жерлерді қамтитын қатаң қорғауға алынатын аумақ болуы керек. Бағдарламаны
әзірлеу және бағдарлама жоспарына сәйкес аумақтарды басқаруды, соның ішінде
қаскерлерден қорғау жолдары мен табиғатты пайдаланудың тиым салған түрлерін
болдырмауды іске асыру. Осылармен қатар жабайы шошқаның санының тығыздығын
биотехниялық шаралар арқылы бірнеше есе арттыру, мүмкіндігінше осы аумақтардағы
шараларға қазіргі кездегі аң шаруашылығын жалдаушыларды қатыстыру. Ескеретін
жағдай, жолбарыстардың барлық таралу аумағында Үндістаннан бастап Амур
жағалауына дейінгі тіршілігін тұрақты қамтамасыз ететін, ол екі жемтігі – жабайы
шошқа және ірі бұғылар, сондықтанда салыстырмалы қысқа уақыт аралығында бұхар
бұғысының популяциясын қазіргі кезде жоқ жерінде қалпына келтіру қажет. Ол үшін 45 жылдың ішінде жылына 40-50 бас бұғыларды алып келу. Осыған қарамастан,
мүмкіндігінше еліктің, қарақұйрықтың және ақ бөкеннің, сонымен қатар іргелес далалы
және құмды экожүйелерде құланның санын, жолбарыс үшін бұлар сирек аулайтын
түрлер болғанына қарамастан қалпына келтіру қажет. Көрші аң шаруашылықтарының
қайта жерсіндіру тәжірибелеріне сүйене отырып 1000 гектар жерде жабайы шошқамен
бірге бұқар бұғысының тығыздығы 60-80 басқа дейін жеткізуге болатындығы
анықталды. Бұл кезең 5 жылға есептелінген және қортынды кезеңінде экожүйелер
жолбарыс популяциясын тіршілігін қамтамасыз ете алады.
Аумақты дайындап болған соң жолбарыстарды алып келуге және оларды
жіберуге болады. Цитогенетикалық зерттеу барысында (Driscoll et. al., 2009) тұран және
амур жолбарыс түршелерінің бір-бірімен өте қатты ұқсастығы анықталды. Сонымен,
Балқаш өңіріне жіберу үшін жолбарыстардың амур түршесі пайдаланылады.
Жіберілетін аңдар екі жерден алынуы мүмкін – хайуанаттар бағынан, ол жерде көбейіп
жатқан жұптар көп, немесе Ресейдің Қиыр Шығысының оңтүстігіндегі табиғатынан
алынуы мүмкін. Түпкілікті шешім жұмыстың соңғы кезеңінде қолда туылып, өскен
немесе табиғатта белгілі бір себептерден анасынан айырылған шөнжіктерді қолда
өсірілгендерін табиғатқа жіберу тәжірибесінен кейін қабылданады. Осындай
тәжірибелер қазіргі кезде Қиыр Шығыстың оңтүстігінде жүргізілуде және Қытайдың
оңтүстігінде өткізуге дайындалып жатыр. Егер осы тәжірибелер сәтті аяқталса, онда
еркіндікке жіберілетін жануарларды белгілі бір дайындықтан өткен, әрі қолда өскен
жануарларды пайдаланады. Тәжірибе сәтсіз аяқталған жағдайда, онда Қиыр Шығыстың
табиғаттағы популяциясына зиян келтірмей жылына 2-3 аңдарды ұстап алып отырады,
себебі бұл өңірде жылына шамамен 100 бас жолбарыстың шөнжіктері дүниеге келеді.
Бұл кезеңді 5-7 жылда аяқтау көзделіп отыр, табиғатқа кем дегенде 20 аңның жіберілуі
қамтамасыз етіледі.
Соңғы кезеңде кездейсоқ пайда болады деген мәселелерді ескере отырып
экожүйелерге екжей-текжейлі мониторинг жүргізіледі. Ондай мәселелерге
гидрологиялық режім де жатады, себебі ол тоғай ормандары мен қамыс қопалардың
өсіп-өнуінің негізі болып саналады және тұяқтылардың санының өсуін қамтамасыз
етеді. Ерекше көңіл жолбарыстардың қолайлы көбеюіне және санының динамикасына
аударылады. Бұл кезең соңғы жолбарысты табиғатқа жіберілген кейінгі 5 жылдан аса
уақытты қамтиды, ал өңірде бағдарлама аяқталғанымен ғылыми зерттеу жұмыстары
ары қарай жалғасады.
Бағдарламаның барлық кезеңін орындау барысында ерекше көңіл Іле өзенінің
гидрологиялық режімі, соның ішінде ең бастысы Қытай және Қазақстан
мемлекеттерінің суды қанша алып отырғаны басты назарда болады. Балқаш өңірінде
жолбарысты қалпына келтіру бағдарламасы Қазақстан мен Қытайдың Іле өзенінің
бассейінің су ресурстарын пайдалануын реттеу мақсатында келісім жасаудың басты
аргументі болуы мүмкін.
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Сонымен, ұзақ мерзімге арналған жұмыс жоспары осы өңірдің табиғатының және
шаруашылық қызметтерінің қайта жаңаруын, соның ішінде бұзылған жағалау
экожүйелерінің қайтадан кешенді қалпына келуіне бағытталған. Трофикалық
пирамиданың басындағы түрлердің «жалаушысы» болып саналатын жолбарыстың
қайта қалпына келуі, Қазақстан Республикасын экожүйелерді сауықтырудың
индикаторы және табиғатты қорғаудың теңдесі жоқ жетекші символы есебінде паш
етеді.
Бағдарламада атқарылатын жұмыстар 2013 жылы 30 мамырында №577 Қазақстан
Республикасының
Президентінің
Жарлығымен
қабылданған
Қазақстан
Республикасының жасыл экономикаға көшу Концепциясына толық сәйкес келеді.
Соның ішінде, атқарылатын жұмыстар заңның «Экожүйелерді сақтау және тиімді
басқару» 3.7 бөлімін нақты орындаудына тікелей қосқан үлесі болып саналады.

1. Тұран жолбарысының тарихы
Тұран немесе ағылшын тілінде каспий жолбарысы (Panthera tigris virgata Іlliger,
1815) деп аталады, ол жолбарыстардың 9 түршелерінің бірі және уақтысында ХІХ
ғасырдың аяғында Әзербайжан, Армения, Ауғанстан, Грузия, Ирак, Иран, Қазақстан,
Қырғызстан, Қытай (Синьцзян-Ұйгыр автономиялық ауданы), Тәжікстан, Түркменстан,
Түркия және Өзбекстанда кездескен (1 сур.). Одан да ертеректе, X-XII ғасырларда,
оңтүстікорыс далаларында және қазіргі Украинаның орманды далалы аумақтарында
кездескені туралы деректер бар. Орта ғасырларда жолбарыстар Үлкен Кавказ
жоталарынан бастап Кубань және Терек өзендерінің аңғарларындағы қамысты
қопаларында, Дон өзенінің сағасында, Азов теңізінің жағалауларында тұрақты
кездескен. Алтайға тұран жолбарысы көрші Қазақстаннан келетін, оны ХІХ және тіпті
ХХ ғасырларда Барнаул және Бийск аудандарында көргендерін адамдар растайды.
Тұран жолбарысының басқа көптеген түршелерінен айырмашылығы таралуында,
адамдардың қызмет әрекетеріне байланысты таралуы шұбыртпалы-ошақты. Оған
себеп, тұран жолбарысы өзендер мен көлдердің аңғарларындағы және ескі
арналарындағы тоғай және қамыс қопаларын мекендеуінде. Көрші тау және жартылай
құмды жерлерді қорек қорының бар болғанына қарамастан, ол жерлерді сирек
пайдаланатын, олар мекендейтін жерлерінің қасында, жолбарыстар қоныстамаған кең
далалы және құмды аумақтар болды, олар кейбір таралу аймақтарын бір-бірінен
жүздеген километрге дейін оқшауландырып бөліп тұрды. Осы жеке бөлек топтардың
арасында шамамен жас дараларының бөлек бөлініп басқа жаққа қоныс аударуының
арқасында, осы жеке топтардың арасында алмасу болатынын туралы деректер бар.
Осылай, аңдардың Сырдария өзенінің төменгі сағасынан Амударияға және керісінше
ауатыны белгілі. Олардың Түркменстанның батысындағы Үлкен Балхан жоталарына
кіретіні туралы мәліметтер де бар. Сірә, ұзақ уақыт бойы Түркменстанның
Копетдагымен Кавказ арасын (Әзербайжан, Армения, Түркия) иранның Мазендаран
провинцисы арқылы байланыстырып тұрған дәліз болған.
1 сур. Тұран жолбарысының тарихи таралу аймағы және жекелеген аңдардың
кездесуінің тіркелген жерлері. 1 және 2 – жолбарыстардың қайта қоныстауына лайықты
жарамды аумақтар
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Иракта ХІХ ғасырдың соңында жолбарыстар жойылып кетті, соңғы ауланған аң
1887 жыл (Kock, 1990). Иранда жолбарыстар ХХ ғасырдың басында елдің солтүстік
провинцияларында жиі кездесетін, сонау 1930 жылдары осы жерлерде жүздеген
жолбарыстар мекендеген. Нағыз саны тұрақты жыртқыштардың популяциясы Каспий
теңізінің оңтүстік жағалауындағы Иранмен шекаралас жерлерде және Түркменстанда
болды. Жолбарыстар 1960 жылдары Каспийдің оңтүстік жағалауының батыс бөлігінде
кездесетін, осы жерлерде соңғы жолбарысты 1957 жылы өлтірді, бірақ, мүмкін бірнеше
жыртқыштар осы аумақтарда 1970 жылға дейін сақталып қалуы. Түркияның оңтүстік
шығысында соңғы жолбарысты 1970 атып алды. Грузияда соңғы жолбарысты 1936
жылы Тбилисиден қашық емес жерде, ал Арменияда – 1948 ж. атып өлтірген,
Әзербайжанда соңғы жолбарысты 1964 ж. Каспий теңізінің жанынан көрген.
Қытайдың солтүстік батысында ХІХ ғасырда жолбарыстар жиі кездесетін.
Көптеген жерлерден 1920-шы жылдары жойылып кетті, 1950 жылдардың соңында
мүлдем жойылды. Шығысқа қарай Қытайдың аумағында жолбарыстар жабайы
шошқаларға бай қамыс қопалар мен оазистерде кең таралған, бірақ 1920-шы жылдары
бұл жерлерден олар толық жойылды.
Ауғанстанда Тәжікстанмен шекаралас Пяндж өзенінің сол жағалауындағы
тоғайларда жиі кездесетін және ол жерлерде 1940 жылдардың аяғы мен 1950-ші
жылдардың басына дейін мекендеді, осы өңірде соңғы жолбарысты Вахш өзенінің
аңғарында 1964 және 1971 жылдары көрген.
Жолбарыстар Өзбекстанның Амудария өзенінің сағасында ХХ ғасырдың басында
жиі кездесетін, бірақ 1930 жылдарға қарай олардың саны күрт азайып кетті. 1940
жылдары Амудария өзенінің атырауында 12-15 бас жыртқыш мекендеген. Осы
жерлерде соңғы ауланған жолбарыстың тіркелген жылы 1947 жыл, бірақ жекеленген
жыртқыштарды 1955, 1963, 1966 және 1968 жылдары кездестірген.
Қазақстанда Сырдария өзенінің төменгі сағасында соңғы жолбарыс 1933 жылы
өлтірілді, бірақ, шамасы Амудария өзенінің аңғарынан ауып келген болуы мүмкін,
оларды 1937 және 1945 жылдары да кездестірген. Соңғы жолбарыс Сырдария өзенінің
сағасынан 1950 жылдардың басында дейін мекендеген деп есептеледі.
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Қазақстанның Іле өзенінің аңғары мен оңтүстік Балқашта жолбарыстарды ХІХ
ғасырдың аяғынан ХХ ғасырдың басына дейін жоспарлы түрде арнайы атып, жойып
отырған. Осы аңдарды атуға арнайы ұйымдастырылған атушы отрядтар 1891 жылы
ұйымдастырылды, оған солдаттарды қатыстырды. Қамыс қопаларды өртеу кезінде жиі
аңдар өлетін. Жолбарыстардың ізін көргені туралы мәліметтер 1947 жылдың аяғына
дейін түсіп тұратын. 1948 жылдан бастап сұрақнама жүргізілген жүздеген аңшылар,
жолбарыстың ізін бір ауыздан көрмегенін айтты.
Тұран жолбарысы1960 жылдардың ортасынан бастап Халықаралық табиғат
қорғау одағының Қызыл кітабының І санатына «жойылып кеткен» түр деп енгізілді.
Тұран жолбарысының негізгі жойылып кету себептері олардың қоныстарының
жойылуы және тікелей қудалап қыру (2 сурет). Сонымен бірге жолбарыстардың негізгі
қорегі тұяқты жануарлардың санының азаюы да үлкен рөл атқарды.
2 сурет. Орталық Азияда XIX-XX ғасырларда жолбарыстарды қырып жою.

Еуропалық
халықтардың
келгенінше
жергілікті тұрғындар жолбарысты өздерінің
өміріне қауіп төндірші деп келді және олар бұл
көршілеріне үйреніп те кетті. Малшыларға
жолбарыс онша қауіп төндіре қоймады, себебі
малдарын осы жыртқыштар жоқ жерлерге
бағатын. Жолбарысты арнайы қыру орыс
армиясының пайда болған 1891 жылдан
басталады, олар осы өңірлерді жолбарыстардан
«тазалау» үшін арнайы атқыш отрядтар
ұйымдастырды.

ХХ ғасырдың бірінші жартысында жолбарыстарды стрихининмен улап және
сонымен бірге, темір қақпандармен де аулады. Аңшылар әдемі терілерді қымбат сатты,
сонымен бірге жыртқыштарды жойғаны үшін ірі көлемде ақшалай сый ақы алды.
Су жағалауларын пайдалану барысындағы өзгерістер аңдардың азаюына тікелей
қырудан кем әсер еткен жоқ. Осылай, Амудария және Сырдария өзендерінің бойында
1930 жылдары тоғай ормандары өртелді және кесіп оталды, ал қамыс қопаларының
жерлері
ауылшаруашылығының
қажетіне
жыртылды.
Тоғайлармен
бірге
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жолбарыстардың негізгі қоректері жабайы шошқа мен бұхар бұғысы жойылып кетті.
Осындай жағдайлар басқа ірі өзен аңғарлары – Мургаб, Пяндж, Іле өзендеріндегі тұран
жолбарысының таралу ошақтарында да әр түрлі жылдамдықта жүріп жатты.
Іле өзенінің төменгі сағасына және оңтүстік Балқаш өңірінде Амударияның
алабына қарағанда жерлерді ауыл шаруашылық мақсатта игеру және олардың табиғи
мекендейтін ортасының жойылуы онша қатты әсер ете қоймады. Осы жерлердегі
жолбарыстардың жойылып кетуіне әсер еткен негізгі факторлар, ол тікелей қудалап
қыру, қорек қорының жойылуы (тұяқты жануарларды ретсіз аулау), көктемгі
ормандағы және қамыстардағы өрттеулерден жылда өзен алаптарының үлкен
алқаптарында барлық өсімдіктерді жойып отырды, әсіресе осы өрттер бір маусымда
бірнеше рет қайталанатын. Айта кету керек, жолбарыс Іле өзенінің бойы мен Балқаш
көлінде басқа таралу аймақтарға қарағанда, соның ішінде Амудария алқабынан бұрын
жойылып кетті. Мамандардың пікірінше, оған себеп 1940 жылдары Іле өзенінің бойына
ондатр аулайтын жоғары кәсіби аңшылардың базаларының тұрақты қоныстануымен
байланыстырады.
КСРО-ның 1947 жылы жолбарыстарды толық аулауға тиым салуы тұран түршесін
сақтау үшін кеш қабылданған шара болды, бірақ кейінірек амур түршесін қорғап,
санын көбейтуге әсер етті.
Тұран жолбарысының тарихи таралу аймағында саны ешқашанда сарапталмаған,
негізгі таралған жерлерінде олардың кездесетін тығыздығының мөлшері туралы
деректер жоқ, ал жеке телімдерінің аумағы туралы мәліметтер мардымсыз. Бар
болғаны, тек жанама деректер арқылы осы түр популяциясының кеңістік құрлымы
және олардың азды-көптігі туралы мәліметтер арқылы шамамен анықталды.
Мысалы, Бірінші дүниежүзілік соғыстың алдында Амудария (Өзбекстан), Пяндж
және Вахш өзендерінің аңғарларынан жыл сайын 50-ге жуық тұран жолбарысы
ауланды (Слудский, 1953). Қазіргі кезде Амудария өзенінің алабында сақталып қалған
тоғайдың көлемі 40-50 мың га, сарапшылардың бағалауынша бұл тоғай ертеректегі
тоғай экожүйелерінің бар болғаны 10%. Сонымен, ХХ ғасырдың басында 10 мың га-дан
жылына 1 жолбарыс аулаған, осы аулауларға бірнеше онжылдықтар бойы олардың
популяциясы шыдап келді. Салыстыру үшін, Ресейдің Қиыр Шығысының
оңтүстігіндегі қазіргі кездегі жолбарыстардың ең жоғарғы тығыздығы 10 мың га-да 1
жолбарыс кездесетінін мысалға алсақ та жеткілікті. Сондықтан, бұл Орталық Азиядағы
сол кездегі жолбарыстардың тығыздығы бірнеше есе жоғары болғанын көрсетеді.
Тағы бір мысал тұран жолбарысының санының жоғары болғандығы
Тәжікстандағы «Тигровая балка» қорығының тарихы растайды. Қорық 1938 ж. арнайы
тұран жолбарысын қорғауға арнап ашылған. Қорық аумағы 49 мың га, ал тоғай
шамамен осының жартысындай. 1940 жылдары жолбарыстың саны 12-15 бас болған
(Чернышев, 1958). Сонымен, осы экожүйелер типінде жолбарыстың қоныстау
тығыздығы 10 мың га-да 2-3 бас болуы «қалдық» ретінде жеткілікті.
Тұран жолбарысының жеке телімдері туралы мәліметтер өте мардымсыз және ол
түршенің санының өте төмендеу кезеңі мен жойыла бастаған кезіндегі деректер. Тұран
жолбарысының Іле өзеніндегі өткен ғасырдың 30-шы жылдарында жолбарыстардың
және жабайы тұяқтылардың санының тығыздығы төмен болғандағы аумағы - 1000 км2
(Слудский, 1972). Тәжікістанда, «Тигровая балка» қорығында өткен ғасырдың 19301940 жылдары жолбарыстың мекендейтін телімдерінің аумағы 35-тен 50 км2-ге дейін
ауытқып тұрған (Флеров, 1935; Строганов, 1961).
Тұран жолбарысының сол кездегі қоныстану тығыздығы Ресейдің Қиыр
Шығысының оңтүстігіндегінен қарағанда, үнді популяциясының тығыздығына жақын
болған деп шамалауға болады. Үндістанда жолбарыстардың тығыздығы 10 мың га-да 79 басқа жеткен (Гопаласвами, 2012), ал Казиранг ұлттық бағында – 10 мың га 32
жолбарысқа дейін кездескен (http://www.deccanherald.com/content/66643/kaziranga-hashighest-density-tiger.html). Орталық Азияда жыл сайын қар ұзақ жатпаса да
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жолбарыстардың қоныстау тығыздығы бәрі бір төмен болған, шамамен 10 мың га-да 45 дарағы кездескен.
А.А. Слудский (1972) бойынша Орталық Азиядағы тұран жолбарысының
мекендейтін жерлері төмендегі талаптарды қанағатандырған:
1) Жабайы шошқаның және бұхар бұғыларының, кей жерлерде еліктердің де саны
көп болған;
2) Сумен толық қамтылған;
3) Тоғайларда жолбарыс жатақ жасайтын немесе жай дем алатын қалың әрі адам
өте алмас жерлері болған;
4) Жауған қар жұқа болған.
Тұран жолбарысының тарихи таралу аумағында ауа райы субтропикалықтан
(ылғалды Әзербайжан, құрғақ Ирак, Түркменстан) Қазақстан мен Қытайда өте
континенталды болып аутқып тұрған. Жылдық ауа температурасының өзгергіштігінен
бұл түршеге тең келетін ешкім болмаған, жазда ыстықтығы +450C-ға, қыста -450C-ға
дейін төмен түскен жерлерді мекендеген.
Тұран жолбарысының көбеюі туралы, оның басқа түршелерімен салыстырылған
арнайы әдебиеттерде деректер жоқ, бірақ әртүрлі дерек көздері бойынша 2, сирек 1
шөнжіктер болады; жыныстық жағынан ұрғашылары 3-4 жаста, ал еркектері 4-5 жаста
жетіледі. Қолда ұсталған аңдарды бақылау арқасында жолбарыстар 20 жасқа дейін
көбеюге қатысады, өмір сүруі жасы 25 жыл. Табиғатта, шамамен 20-25 жыл өмір
сүреді, көбіне олардың жасы 15-17 жастан аспаған. Осы мәліметтерді жолбарыстарды
қайта жерсіндіру жұмыстарын жоспарлағанда және популяциясының даму үлгісін
жасағанда пайдалануға болады.
Жолбарыстың Орта Азия және Қазақстанда негізгі қорегі жабайы шошқа болған,
одан басқа ол елік, бұхар бұғысын, маралды, сонымен бірге қырғауылға дейінгі майда
жануарларды жиі аулаған. XIX ғасырда Сырдария өзенінің алабында және Арал
теңізінің жағалауында жабайы шошқа, ақ бөкен, қарақұйрық, тарпанды (жабайы
жылқы), құланды және арқарларды аулаған. Осы тізімде жабайы шошқаны бірінші
орынға қоюуымыз керек. Жолбарыстар сәті келгенде шүйебөрімен немесе қамыс
мысығымен де, жиі кеміргіштермен, құстармен, тасбақалармен, бақалармен, сонымен
бірге жәндіктерменде қоректенеді. Тұран жолбарысы өзен жағаларындағы қопаларда
егеуқұйрықтардың саны жоғары болған жылдары олардың інін қазып жиі аулайды.
Қорек қорының үлесінде жыл мезгіліне байланысты шегіткелер (саны көп жылдары),
жиденің және шырғанақтардың жемістері де кездеседі (Мейендорф, 1826; Эверсман,
1850; Гептнер, Слудский, 1972.)
Орталық Азияның экожүйесінде сүтқоректілерінің ішіндегі жыртқыштардың ірісі
болған жолбарыстың ешқандай табиғатта жаулары болмаған. Ересек жолбарыс
жемтігіне шабуыл жасаған кезде кездейсоқ алған жарадан өліп кетуі мүмкін, мысалы
ірі жабайы шошқаның аталығынан.
Тұран жолбарысының табиғаттағы аурулары зерттелмеген. Хайуанаттар
бақтарында жолбарыстар мысықтарға тән барлық жұқпалы, сонымен бірге басқа
етқоректі аңдардың ауруларымен аурады. Ауруларды ауырған тұяқтылардың етімен
қоректенген кезінде жұқтыруы мүмкін. Жолбарыстарға бірнеше гельминтер және
паразиттік кенелер тән. Соңғы жылдары табиғатта жолбарыстардың етқоректілердің
обасымен ауырғаны кездескен, негізінде бұл ауру иттектектестерге тән ауру деп келген.
Бұл ауру суматралық жолбарыста кездескен
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3. Жолбарыстың тұран түршесін тарихи таралу аумағына қайта
қалпына келтіру мүмкіндігі
Ресейдің Дүниежүзілік жабайы табиғат қоры (WWF) тұран жолбарысының
түршесін бұрынғы тарихи таралу аймағында табиғатында қайта қалпына келтіру үшін
лайықты аумақтар табу мақсатында бастама көтерді. Уақтысында А.А. Слудский
жолбарыстардың мекендеуіне лайықты жерлерді сипаттап бергеннен басқа
жолбарыстың қайта оралуына мүмкін беретін көлемі үлкен қолайлы аумақтармен қоса,
халық аз тұратын және жоғарғы деңгейде табиғатты қорғау шаралары қамтылған аумақ
қажет.
Тұран жолбарысының тарихи таралу аймағында олардың жиі қоныс
ауыстыратынын ескеріп қолайлы жер есебіндегі аумақтар қарастырылды. Олар:
 сақталып қалған немесе жолбарыстың мекенедеуіне қолайлы қалпына келтіруге
болатын, суы бар жерлер;
 қазіргі кезде тұяқты жануарлардың тұрақты популяциясы бар немесе қажетті
тұяқтыларды қайта қалпына келтіруге болатын жерлер;
 халық аз тұратын және антропогенді факторлардың өте төмен әсері бар жерлер;
 жоғарғы деңгейдегі қорғау шаралары бар, соның ішінде ЕҚТА-ың бір үлесі бар
немесе келешекте ЕҚТА-ды ашу жоспары бар жерлер.
Өкінішке орай, бұрынғы таралу аумақтарындағы мемлекетерде түрді қайта
жерсіндіруге лайықты жерлер табылмады. Әзербайжанда, Арменияда, Грузияда,
Иранда, Қырғызстанда, Қытайда, Тәжікстанда, Түрменстанда және Түркияда жолбарыс
популяциясының тіршілік етуіне лайықты көлемі үлкен, игерілмеген және адам
қоныстамаған жер қалмаған. Тарихи таралған аумағы кейбір бөліктерінен мекендеуіне
қолайлы шағын жерлер кездескенмен, ол аумақтар келешекте үлкен елді мекен
салынатын жерлермен араласып кеткен. Ауғанстан және Иран жерлерін
сараптамталмады, себебі осы мемлекетерде ішкі саяси жағдайларының күрделілігі
қазірше осындай жобаларды іске асыруға мүмкіндік жоқ.
Орталық Азия аумақтарының алғашқы сараптамасы ГЭФ/ЮНЕП/WWF-тің
жобасы «Орталық Азияның Эконет»-тің мәліметінің негізінде ақпараттар қоры
жасалды, оған экожүйелердің әртүрлі үлгілеріндегі аудандар, антропогенді күштерінің
әсерлерінің деңгейлері және т.б. қамтылды.
Келешегі бар деген екі аумақ таңдалды (1 сурет):
1. Амудария өзенінің атырауы және іргелес Аралдың оңтүстік өңірі, бұрынғы
Арал теңізінің суы кеткен түбіндегі экожүйелерінің қалпына келе бастаған жерлері.
2. Іле өзенінің атырауы және Балқаш көлінің оңтүстік жағалаулары.
Қолайлы жерлерді зерттеу жұмыстарын Ресейдің WWF-ның қолдауымен 20052009 жылдары сарапшылар тобы жүргізді (Юнгиус и др., 2009; Юнгиус, 2011, Брагин,
2010; Лукаревский, Байдавлетов, 2010). Зерттелген екі аумақты салыстыра келе,
өңірлерде қоныстануға лайықты үлкен аумақты жерлер бар екені анықталды. Қайта
жерсіндіру егер экожүйелердің барлық компонентерін қалпына келтіруге арналған
шаралардың бәрін іс жүзіне асыруға әрекет жасалса сәтті болар еді.
Амудария өзенінің атырауы және іргелес Арал теңізінің су кеткен аумағы ешкім
қоныстамаған ерекше табиғи аумақ, бұл жерлер келешекте қайта қалпына келетін сулыбатбақты, орманды, далалы және құмды экожүйелері бар, ол жерлер көптеген
жануарлардың түрлері қайтып келу мүмкіндігі бар жерлер. Бірақ, қазіргі экожүйелердің
күйін бағалаудың қортындысы бойынша, осы аумақтардың қорғалуы және тұяқты
жануарлардың саны қолайлы экологиялық жасауға біраз қаржы салуды және уақытты
қажет етеді. Жолбарысты қайта жерсіндіру қажетті аумақты дайындау үшін ең қолайлы
дегенде кем дегенде 10-15 жыл, ал күрделі әкімшілік тәртіп, сонымен бірге саяси
қызушылықтың жоқтығын ескергенде тағы 25-30 жыл керек. Осыларға қарамастан егер
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келесі шарттарды орындаса, осы табиғи кешен келешекте жолбарыс популяциясының
тұрақты мекеніне айналуға мүмкіндігі бар:
 Аумағы шамамен 500 мың га, Акпетки (Карабайлы) архипелаг кешені,
Жолдырбас көлі (бұрынғы теңіз шығанағы), іргелес жартылай құмды және құмды
аумақтар және бұрынғы Амударияның алабы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың
жоғарғы деңгейдегі мәртебесін алса;
 ЕҚТА тиімді басқарылса және нақты қорғалса, жоғары білікті, жетік
мамандармен қамтамасыз етілсе;
 Экожүйелер тұщы су мен тұрақты және жетерліктей қамтамасыз етілсе;
 Құрылатын ЕҚТА шегінде мал шаруашылығы және жерді игеру жұмыстары
мүлдем болмаса;
 Өңірдегі көмірсутектерді барлау және өңдеу жұмыстарының жоспарларына
және оны іске асыруда табиғатты қорғауға басымдылық берілсе;
 Тұяқты жануарлар – жабайы шошқа, бұхар бұғысы, қарақұйрық және
ақбөкендердің санын қалпына келтіру бағдарламалары іске асып жатса.
Жолбарысты осы өңірде қайта қалпына келтіру жұмыстарын тексеру 2020-2022
жылдары жүргізген тиімдірек.
Қазіргі кезде тұран жолбарысының популяциясын қалпына келтіру жұмыстарына
ең қолайлы жер Іле өзенінің алқабы мен Балқаш көлінің оңтүстік жағалауы. Бұл
жерлерде жолбарыс қоныстауға лайықты кең үлкен табиғи алқап бар, бірақ шамалы
жерлері қонысталған және үй малдарын жаюға пайдаланады.
Балқаш көлінің батыс бөлігі (су бетінің 58%) – таяз тұщы сулы экожүйелер.
Шығыс бөлігі тұзды (3,5-6 г/л) және терең.
Көлдің оңтүстік жағалауы төмен (1-2 м) құмды, су деңгейі жоғары кездерде жиі су
басады, осыған байланысты көптеген майда көлдер пайда болады. Олардың араларында
қалың қамысты қопалар бар, кейбір жерлердің жағалауларында 5-10 м галофитті
өсімдіктер өскен төбелер кездеседі. Ағаш және бұталар сирек. Іле өзенінің алабынан
Қаратал өзенінің аралығында шамамен 120 мың га қоныстауға лайықты жерлер бар.
Балқаш өзенінің жағалауы өте бұралаң және көптеген шығанақтарға және айлақтарға
бөлінген, құрлық жақтың жолы қиын. Көлдегі су деңгейінің жоғары болуы судың
жайылуына алып келеді, сондықтан қамыс қопалардың аумақтары кеңи түскен.
Іле өзені Балқаш көлінің батыс бөлігіне құяды және аумағы 80 мың га-дан аса
өзен атырауын құрайды. Өзен атырауы бастауын айналма сараланым түрінде өзеннің
төменгі ағысы Бақанас кентінен бастап шамамен 200 км Балқаш көлінің оңтүстік
жағалауымен оның оңтүстік етегіне дейін, одан ары Сарыесік түбегіне дейін созылып
жатыр (Dostaj, J.D. 2006).
Іле өзенінің атырауы оңтүстік батысында Тауқұм және солтүстік шығысында
Сары Есік Атырау құмдарымен қоршалып жатыр. Атырау мен құмдардың шекарасында
ылғалы көп жылдары су тасиды, соның арқасында су мен сексеуіл орманының
аралығында қамыс қопалары пайда болады, кішігірім аралдарды тоғайға ұқсас қалың
шөптер басады. Кішігірім өзендер және ылғалы мол сайлар құм төбелері мен
жоталарының арасында шашыраңқы кездеседі. Өзен атырауы мен құм телімдері
арасындағы орналасқан осы өтпелі аймақтардың аумағы жыл сайынғы су деңгейінің
тасуына байланысты өзгеріп тұрады.
Экожүйлердің аумақтары және түрлерге бөлінуі ылғалды деңгейіне және судың
жайылуына байланысты жиі өзгеріп тұрады. Тоғай өсімдіктері Іленің үш сағасында,
сонымен бірге өзеннің ортаңғы ағысында кездеседі. Ағаштар ылғалы мол көлге жақын
жерлерде кездеспейді. Өзеннің төменгі атырауында көлге құйылатын жерлерінде
батпақты қамысы көп телімдер басым болады және құмды қыраттар мен шағыл құмдар
да кездеседі.
Айта кету керек, атыраудың көп бөлігі әсіресе бұрынғы шығыс бөлігінің жері
құрғақ болады. Атыраудың сазды-сулы экожүйлері және шабындықтар 1984 жылдан
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40%-ға азайып, шөлейтке айналды. Қалыптасқан бағалау бойынша, 30% тоғай және
қамыс экожүйелері сақталған, өтпелі қоныстарды қоса есептегенде аумақтар
атыраудың 40% қамтиды немесе шамамен 320 мың га болады. Сонымен бірге өзіміздің
зерттеулеріміз бойынша, Іле өзенінің атырауында жолбарысты қайта жесіндіруге
жарамды кем дегенде 500 мың га жер бар, осы алқаптың біразы ала-құла болып келген.
Іле өзенінің атырауынан басқа жолбарыстар қоныстауға жарамды жерлер Балқаш
көлінің оңтүстік жағалауында ала-құла болып кездеседі, осыларға Қаратал өзенінің
шығыс атырауын, Ақсу және Лепсі өзендерінің алқаптары мен атыраулары жатады.
Жолбарысты қайта жерсіндіруге жарамды экожүйелер жалпы алғанда 1 млн га
аумақтан асады. Осы алқаптардың көбі халықаралық маңызы бар (Рамсар
Конвенциясы) сулы-сазды алқаптар тізімне кірген, ал 500 мың га жерлерге табиғи
резерват ұйымдастырылмақ (3 сур.).
3 сурет Іле өзені-Оңтүстік Балқаш өңірінің жолбарыс мекендеуге қолайлы негізгі
қоныстайтын жерлерді бөлу.

1-4 – «WWF телімдері» алғашқы жоспарланған телімдерге қайта жерсіндіру ошақтары
ПИ, ИЖ, ПБ, А-Л, Доп – «Терраның телімдері» – жобаланушы табиғи резерваттар
кластері. Сипатамасы бағдарламаның «Қорғауға алынған қазіргі аумақтар, оларды
басқару жүйесі және даму жобасы» бөлімінде
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4. Іле өзені-Балқаш көлі бассейнінде экожүйелерін дайындау
4.1. Гидрологиясы және су ресурстарын басқару
Бағдарламаны іске асыру барысында кездесетін негізгі қауіптердің бірі Іле
өзенінен түсетін судың көлемі азайып Балқаш көлінің гидрологиялық режімінің бұзылу
мүмкіндігі. Судың қажетті көлемінің тұрақты қамтамасыз ету шараларының бірі ол
Қазақстан мен ҚХР-ның арасындағы трансшекаралық су алабтарын тиянақты
экологиялық негізделіп суды бөлу жөнінде келісімге қол жеткізу, ең бастысы – Іле
өзені бойынша. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мекемелері осы шараларды
іске асыру үшін әрекет жасап отыр.
Балқаш көлінің экожүйелеріне тау-кен өндірісінің ластауы және су ресурстарын
экстенивті түрде, әсіресе өзенге құйылатын суларды егін алқаптарын суаруға
пайдалануы кері әсер етуде. Өкінішке орай, осылай жалғаса берсе Арал теңізінің
қасіретін қайталамасқа ешкім кепіл бере алмайды.
Іле өзені басын Қытайдан алады, ол Балқаш көліне түсетін судың 80% (15 км3)
қамтамасыз етеді. Өзеннің жалпы ұзындығы 1439 км, оның 815 км-і Қазақстан
аумағынан өтеді. Іле өзенінің шамамен 70% суы Қытай аумағындағы Орталық
Тяньшанда қалыптасады.
Атыраудың 1970-1980 жж. жылдам кебуі және аумағының азаюы Іле өзенінде
Қапшағай ГЭС-ын және Ақдала алқабында суару жүйелерін салуға байланысты өзен
атырауының табиғи гидрологиялық режімі және табиғи арналардың пайда болуы
бұзылып, су негізгі арнадан ауытқыды (Dostaj, 2006). Көктем-жаз мезгілдеріндегі
табиғи су тасқындарының тоқтауы, атыраудың бас жағына жылда келетін судың 30%ға азаюы және су деңгейінің 1-2 м төмен түсуі көптеген су арналары мен көлдердің
құрғауына алып келді, солардың салдарынан қамыс қопаларының аумағы азайды,
топырақтар тұзданды, көлдер мен арналардың жағалауын құмдар баса бастады.
Қазақстан Республикасының Үкіметі осы келеңсіз жағдайлардың алу үшін су
қоймасының су толтыру деңгейін 10 метрге шектеді және алғашқы жоспардағы
көзделген су толтырудың 28.1 км3 екі есеге қысқартып 14 км3 бекітті. Сонымен бірге
суарылатын жерлердің аумағында қысқартты. Балқаш көлінің 2005-2010
жылдарындағы су деңгейінің жоғары жылдам көтерілуі атырауды сумен қамтамасыз
етілуі көбейді және негізгі су ағыстарының жүйелерінің өзгеруіне алып келді.
Бірақ, Іле өзенінің қытай бөлігіндегі арнасында су жинайтын қоймалардың көптен
салуына байланысты жағдай тұрақты емес. Қытай аумағында Іле өзені суаруға және
гидроэнергетикалық құрылыс нысандарының 22 су қоймасы салуына байланысты
көптеген су ресурстарынан айырылуда. Осыған байланысты Іле өзенінің төменгі
ағысында тұрақсыз жағдай қалыптасты, су арналары құрғап, аралдар мен құмды
жағалаулар көбеюде.
Ең басты мазасыздық жылдан жылға суды технологиясы жетілмеген
ауылшаруашылығының қажетіне (3,6 миллион м3) пайдалануы тудындатып отыр,
соның салдарынан жыл сайын тұщы судың 1 млн. м3 жоғалуда. Қытайда Іле өзенінен
қосымша суды Эбиноор көліне бұруға канал салынып жатыр, сонымен бірге СиньзянҰйғыр автономиялық ауданының оңтүстігіндегі Тарим өзеніне су арнасын бұру
талқылануда. Осы жоспарлар іске асқан жағдайда Іле өзені мен Балқаш көліне ағып
келетін су апатты жағдайға дейін азаяды. Алғашқы қадам есебінде суды пайдалануды
оңтайландыру, Бағдарламаның жобасында Қазақстанда суғаруда суды үнемдейтін
технологияны пайдалануға кеңес берілген, соның ішінде Қытайда пайдаланып отырған
тамшылап суару. Осыны пайдаланған кезде 1 миллион судың жоғалуынан сақтайды.
Орталық Азияның Өңірлік экологиялық орталығының (ОА ӨЭО - РЭЦ ЦА)
дайындаған аналитикалық шолуы бойынша, ылғал деңгейінің азаюы және суды
пайдаланудың өсуі көлдің үш бөлікке бөлінуіне алып келуі мүмкін. Қытайдың жыл
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сайын 4 км3 көлемде суды алуы көлдің ары қарай құрғауына алып келіп, Қазақстан
халқының тығыз орналасқан аумағына, соның ішінде миллионнан аса халқы бар
Алматыға апатты экологиялық зардап туғызуы мүмкін (Базарбаев, 2006;
Баймагамбетов, Попова, 2006; Мухаммедов, 2006). Көлдің шығыс бөлігі көп зардап
шегеді, сол мезгілде батыс жағы Іле өзенінің сағасы тұрақты болады және сақталады,
бұл қаралып отырған жоба үшін өте қажет.
ОА ӨЭО-ғы Еуропа одағының қаржылық көмегімен «Іле-Балқаш су алабын
басқарудың интегралды Бағдарламасының дамыту Жобасы» жасады, оған Қазақстан
мен Қытай ынтамақтыстық қатысуы қарастырылған. Қазіргі кезде БҰҰ ортаны қорғау
(ПРОООС) Бағдарламасының қолдауымен мемлекетаралық келісім дайындалуда. 2011
жылы Қазақстан мен Қытай арасында трансшегералық Іле және Ертіс өзендерінің
ресурстарын 2014 жылы бірге бөлуге алдын ала келісім жасалған.
2012 жылы желтоқсан айында Қазақстан Республикасының Президенті Н.
Назарбаев 2050 жылға дейінгі Қазақстанның дамуының Стратегиясын таныстыру
кезінде судың тапшылығы туралы сұраққа тоқталып, Үкіметке мемлекеттік ұзақ
уақытқа арналған бағдарлама жасауға тапсырма берген, оның ішінде ең басты назар
көрші елдермен трансшекаралық суларды бөлу үшін екіжақты тиімді келісім жүргізуді,
әсіресе бұл Қытаймен қарым қатынасымызға өте маңызды екенін атап көрсетті.
Соған қарамастан, егер Қытай су алуды көбейткен жағдайда Балқаш көлінің ең
болмағанда бір бөлігін экожүйелерімен бірге сақтауға мүмкіндік бар. Арал теңізінде
бөгет салып, соның арқасында Кіші Аралды бөліп және айналасындағы экожүйелерді
қоса сақтап қалу үлгісі бар, Қазақстан Республикасының география Институтында
Балқаш көлін батысы тұщы және шығысы тұзды бөлікке бөлудің құрылыс
жұмыстарының жобасы жасалған. Іле өзенінің алабында су жеткіліксіз болған жағдайда
осындай бөгет салу арқылы, ең болмағанда көлдің тұщы су бөлігін және Іле-Балқаштың
сулы-сазды экожүйелерін (қайта жерсіндіру Бағдарламасының жоспарлаған аумағын
іске асыру) сақтап қалуға болады.
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4.2. Қазіргі кездегі
реттеудің жолдары

шаруашылықта

пайдалануы

және

оны

Қарастырылып отырған аумақтың көп бөлігінде, көлдің оңтүстік бөлігінен басқа
жерлерде, шашыраңқы кішкене ауылдар мен отбасылық фермалар бар. Халық саны өте
төмен, бірақ өңірдің барлық жерінде халық тұрып жатыр. Негізгі аумақта жолбарысты
қайта жерсіндіруге ылайықты жерлерде шамамен 10 елді мекендер және отбасылық
фермалар бар, ол жерлерде 20-дан 1000-ға дейін адам тұрады. Жалпы осы аумақтарда
500 жерді пайдаланушы бар, оның 400 жеке (отбасылық) фермер шаруашылығы,
оларда шамамен 80 мың сиыр мен жылқы және 50-70 мың қой ұстайды. Салыстыру
үшін, мына мәліметтерге назар аударыңыз: 1990 жылы осы аумақтарда 500 мың бас мал
ұсталған. Ал 01.01.2012 жылы бұл өңірде 207 шаруашылық субъектісі, оның 170 жұмыс
істеп тұр, осылардың 148 кіші заңды тұлғалар (3 Қосымша). Жалға алған келісім
шарттардың көбі 1990-шы жылдары заңға қайшы жасалған, қазіргі кезде орман
шаруашылығының Басқармасы осы шарттарды ерте бұзуға әрекет жасап жатыр.
Іле-Балқаш өңірі жалпы біркелкі қонысталмаған. Халықтың қоныстануының орта
көрсеткіші 1 км2/5,5 адам. Жер аумағының қосымша үлкен аумағы және орман қоры
бар, бірақ тұрақты тұрғындар жоқ (6 сур.). Халықтың қоныстану тығыздығы Іле
өзенінің атырауында 1 км2/3,0 адамнан аз, ал аралық босалқы жерде 1 км2/ 11 адам және
оданда асады. Жолбарысты жерсіндіруге қолайлы экологиялық әлеуметтікэкономикалық сипатамасы бар телімдерде (6 сур., 1-4 телімдер) тұрғын халық мүлдем
жоқ (орман шарушылығыныңи телімі, 1 телім), немесе ондатр аулайтын (3 телім)
кішкене кәсіби аңшылардың қонысы, немесе аң шаруашылығын және туристік балық
аулауды ұйымдастырушылар (2, 4 телімдер). Бағдарламаны іске асыру барысында осы
тұрғындармен серіктестік қатынас орнатылмақ.
Өңір Алматы облысының ауылшаруашылығы өндірісінде ең төмен меншікті
салмағы бар. Балқаш ауданының ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 2012 жылғы
қортындысы бойынша 10481,8 млн тенге (~ 70,000 USD) немесе Алматы облысының
өндірісінің 3,1 %.
Ауыл шаруашылығы. Қарастырылып отырған өңірдің шаруашылығының
дамуының негізгі бағыты мал өсіру – қой шаруашылығы, етті бағыттағы ірі қара, түйе,
табынды жылқы. Мал жайлымы Іле өзенінің атырауының шамамен 20% аумағын алады
(4-5 сур.). Богар және қолдан суарылатын (күріш өсіру) жерлер өзен атырауының
оңтүстік бөлігінде таралған. Ауыл шаруашылығының 30-40% егістік, ол жерлер
келешекте қайта жерсіндірілетін жер тізбесіне кірмейді.
Мал өсіру экожүйелерге кері әсер етіп отыр, ол малдың жайылғанынан емес, мал
иелерінің сол жайлымдарды тұрақты түрде өртеуінен болып отыр. Өрттер қамыстарды,
ормандарды құртады, оның орнына жас шөптер және ағаш-бұталар өсіп шығады, ол
сиыр, қой, ешкілердің өте сүйікті азықтары болып саналады. Өртеуші де көбіне
бұрыннан келе жатқан тоғайларға от қояды. Ылғалдың аздығы және атырауда тұрақты
су жайылмауынан жағдай қиындай түседі. Ылғалдың жетіспеуі өсімдіктер кешенінің
талдар мен тораңғылардың қурауына алып келеді, осы ағаштар тоғай ағаштарының
негізін құрайды және олар қалың шөптер мен бұталардың өсуіне қолайлы жағдай
жасайды. Қайталанған өрттер, ол жерлерде жиденің (Elaeagnus angustifolia, E.
orientalis) және шеңгелдің (Halimodendron halodendron) өсуіне басымдылық береді.
Тоғай орманы өзінің қайталанбас биоалуантүрлігінен айырылады; қалың «ну тоғайлар»
саванна тектес бірлестіктерге алмасады, ол әрине малдың жайылымына қолайлы, ал
жабайы жануарларымыз – жабайы шошқаға және еліктерге қолайсыз, қайта
жерсендірілетін бұхар бұғысына қажетті жағдайлар жойылады. Осындай жағдайлар
қазіргі кезде барлық аумақтарға тән.
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4 сурет Жобалушы
аумақтардағы
мал
шаруашылығы.
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5 сурет
Жобаланушы
аумақтардағы
ауыларуашылығының
жерлері
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6
сурет
Бағдарламаны іске
асыратын өңірдегі
тұрғындардың
қоныстану
тығыздығы.
1
–
ЕҚТА
бар
аумақтар
(қорықшалар, Рамсар
жер-суы) 2 – ұлттық
бақтың
аумағының
келісілген ядросы 3 –
жолбарысты
жерсіндіруге қолайлы
экологиялық
әлеуметтікэкономикалық
сипатамасы бар жер
телімдері
(1-4
телімдер, 1 сур. және
сипатамасы
төмендегі мәтінде).
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Аң аулау және балық аулау. Осы аумақтарда жыл онекі ай спорттық балық пен аң аулау
өте танымал. Аң шаруашылығының өкілдерінің қатаң қадағалауына қарамастан бұл жерде
қаскеліктің деңгейі өте жоғары болып тұр. Соңғы жылдары көптеген жеке аң
шаруашылықтары құрылуда және қорықшаларға іргелес шекаралас жерлер заңдастырылуда.
Негізгі аңшылық нысандары – жабайы шошқа, елік, қоян, қырғауыл және су құстары. Аң
аулауға қызығушылық 1990 жылдың ортасынан бастап қарқын алып келеді, соның ішінде
жабайы шошқаларды аулауға тік ұшақтарды пайдаланады, сонымен бірге жол талғамайтын
автокөліктердің жарығымен түн мезгілінде аң аулау кең қанат жайып келеді. Сарапшылардың
бағалауынша жылына 1.000 аса жабайы шошқа рұқсатсыз ауланады, бұл сол жердегі
популяцияның 30-дан 40%-ы, осылай аулау жалғаса берсе олардың санының азаюына алып
келеді.
Терісі бағалы аңдардың терісін дайындау науқаны, қорықшалардан тысқары жерлерде
өзен атырауында ондатрларға рұқсат алып аулайды. Осы аумақтардағы аң аулауды аңшылар
отбасысымен және қолдағы малдарымен бірге тұруға мүмкіндік береді.
Балық аулау жергілікті тұрғындардың негізгі күн көріс кәсіптері. Спорттық балық аулау
базалары барық аумақтарда біркелкі кең тараған. Өзен атырауы басқа елдердегі өңірлерге
және шетелдік балықшыларға үлкен жайындарымен (100 кг-ға дейін) танымал. Атырау
кәсіптік балық аулау үшін жабық.
Туризм. Қаралып отырған аумақтарда туризм кеңінен қанат жайып дамып келеді, оған
жергілікті тұрғындармен қатар шетелдік азаматтарда қызығушылық танытады. Туристердіің
негізгі қызығатыны балық аулау. Келешекте туристік курорт аймақтар ашуға болады.
Бағдарламаның қайта жерсіндіру жұмыс жоспарына сәйкес өңірдің әлеуметтікэкономикасын дамыту және жергілікті тұрғындардың қызығушылығын ескере отырып,
өңірдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайлары кешенді сарапталды, олар:
 Келекшекте Іле өзенінің ортаңғы саласы мен атырауына және Балқаш көлінің оңтүстік
жағалауына жолбарысты қайта жерсіндіру үшін (ҚР Ауыл шаруашылығының, Алматы
облысының статистика департаментінің жаряланған мәліметтері бойынша Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым Министрлігінің География Институты дайындаған, 1
Қосымша) аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының бағалау
 Келешекте қайта жерсіндіру бағдарламасының іске асыру үшін Балқаш, Іле, Қаратал
аудандарының және Ақсу, Сарқанд аудандарының солтүстік бөліктеріндегі аумақтардың
телімдерін зерттеу және жергілікті билік органдарының кеңесін ескере отырып бағалау (ЖШС
Қашықтықтан барлау Орталығы және «Терра» ГАЖ, 2 Қосымша)
Сараптаудың қортындысы бойынша аумақты аймақтандыру жобасын іске асыру үшін
ұсыныстар:
1)
Әлеуметтік-экономикалық және демографиялық ахуалдарды оңтайландыру. Ол
үшін:

Жобаны қуаттайтын келешегі бар әріптестерді (қауымдар, отбасылық кәсіпкерлер
және басқалары) табу үшін әлеуметтік сауалнама жүргізу.

Бағдарламаны іске асыру үшін жергілікті тұрғындарды әртүрлі нысандарға тарту
(соның ішінде, экологиялық туризмге, жоғары өнімді аң шаруашылығына, жаңадан ашылатын
ұлттық саябақтың штаттық қызметтеріне, бақылау жүйелерін құруға жергілікті тұрғындарды
тартып жаңа жұмыс орнын құру және т.б.).

Бағдарлама жобасын жергілікті тұрғындарға түсіндіру үшін және олардың құқын
(олардың үрей туғызбауын және жанжалдаспау үшін), мүмкіндігінше осы жұмыстарға тарту
үшін бірнеше ақпараттық кездесулер өткізіп, жобаның мақсатын, міндетін, атқарылатын
кезеңдерін түсіндіру.
2)
Мал бағудың жолдарын оңтайландыру мақсатында экожүйелерге қолайсыз
әсерін болдырмау және өнімділігін арттыру үшін, соның ішінде
 жоғары өнімді экологиялық бейімделген мал азығының дақылдарын (мысалы, изен
және бидайық) егу,
 өнімділігі төмен жайлымдарға көп жылдық өсімдіктерді егу,
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 уақтылы кенелерге қарсы шараларды ұйымдастырып, ескі шөптерді өртеу жұмыстарын
болдырмау үшін, оның баламасы есебінде шөптерді ору;
 түнеудегі малдарға жыртқыштардың шабуылын болдырмау үшін қоршау орнату
(соның ішінде, электршарбақтармен)
3)
Жұмыс барысында болатын нұқсандардың орнын толтыру мақсатында
бағдарлама жасау және тұрғындардың барлық топтарына осы жағдайларға ұшырамау үшін
алдын ала таныстыру. Сондықтанда алдын ала әртүрлі жолдарын қарастыру, яғни:
 малдарды алдын ала сақтандыру жүйесін жасап, мал иелеріне ақшалай шығынын
толдыру;
 шығынын ақшалай емес, тірі мал басымен (Түркменстанда ірбістерді қорғау барысында
12 жыл бойы қолданылған) қайтару тетігін жасау.

4.3 Қазіргі ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және оларды
дамытудың келешегі
Қазіргі кезде қарастырылып отырған аумақтарда 4 орман шаруашылығы (Бақанас, Күрті,
Қаратал, Бөрлітөбе); жалпы көлемі 517,0 мың га-да 19 аң шаруашылығы орналасқан. Балқаш
көлінің оңтүстік жағалауындағы экожүйелерін қорғайтын үш республикалық кешенді
қорықшалар бар (3 сур.), соның ішінде Балқаш өңірі (503 мың га), Қарой (509 мың га) және
Қоқан (49 мың га). Сонымен, қазірдің өзінде ерекше қорғауда Іле өзенінің атырауы,
Лепсі/Ақсу өзендерінің 1 млн. га аса жері және Балқаш көлінің оңтүстік жағауларының
шамамен 40-45%-ы жатады:
Барлық үш ЕҚТА кешенді қорықшалар экожүйелерді және сол жерлерде кездесетіндер
ХТҚО (МСОП) III және VII санаттарындағы түрлерді қорғауға арналған. Осы аумақтарда аң
аулау және ормандарын пайдалануға рұқсат етілмейді. Белгілі бір тиымдар әртүрлі
шаруашылық түрлерін дамытып жүргізуге, соның ішінде орман ағаштарын дайындауға, қазба
байлықтарын алуға, аң атуға болмайды, күнделікті өмірде олардың бәрі орындала бермейді.
Бірінші кезекке жататын тәртіп бұзушылыққа мал жаю және аң аулау. Рұқсат етілгендерге
спорттық лицензиялы балық аулау, туризм және бал шаруашылығы жатады.
Қарой қорықшасы және Балқаш өңірі қорықшасы Іле өзенінің атырауындағы
орнитологиялық аумақтар тізіміне кіреді (574,3 мың га). 2011 жылы барлық 3 қорықшалар
Рамсар желілерінің тізбесіне кірген.
Балқаш өңірі қорықшасы әкімшілік жағынан Алтынемел, ал Қарой қорықшасы Іле
Алатауы ұлттық саябақтарына бағынады.
Іле өзенінің атырауындағы және Оңтүстік Балқаш өңіріндегі ЕҚТА жүйелерін
жетілдіру.
Өңірдің табиғи экожүйелерін сақтау және қайта қалпына келтіру үшін бар мемлекеттік
табиғи «Іле-Балқаш» резерваттарының ЕҚТА (қорықшаларда) құқықтық мәртебесін көтеру
қажет. Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік
«Жасыл Даму» бағдарламасының (ҚР Үкіметінің 10.09.2010 ж. №924 қаулысы) шараларының
жоспарына енгізілген. Сонымен бірге, өңірді басқарудың жалпы жоспарын жасау және ендіру
қажет, оған әртүрлі мәртебелері ЕҚТА-да және жаңа қосылатын аумақтарда экологиялық
дәліздер мен аралық (буферлі) аймақтарда табиғатты пайдаланудың тұрақты экологиясын
дамыту.
2009 ж. ГЭФ/ПРООН KAZ/00/G37 (00013215) жобасының аясында Іле өзенінің атырауы
мен Балқаш көлінің оңтүстігінде мемлекеттік табиғи «Іле-Балқаш» резерватының құрудың
табиғи ғылыми негіздемесі (ТҒН-ЕНО) жасалды. ТҒН жобасы ҚР АШМ ОАШК (КЛОХ МСХ
РК) бекітті және оған мемлекеттік экологиялық сараптамасының оң қортындысы алынды.
2011 ж. ҚБО (ЦДЗ) және ГАЖ (ГИС) «Терра» ЖШС ҚР АШМ ОАШК (2011 жылдың
10.03. №65 келісім шарты) бойынша бюджет бағдарламасы бойынша «Іле өзенінің бойында
және атырауында мемлекттік табиғи резерват құру үшін ТЭН (ТЭО) жасау» келісімі жасалды.
Қазірігі кезде далалық зертеулердің және жерді пайдаланудың қазіргі күйін сараптама жасап
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отырып ЕҚТА құрамына ТҒН ұсынған Іле, Қаратал, Ақсу, Лепсі өзендерінің атырауларының
кейбір жер телімдерін қосып алу мүмкін болмай тұр.
Қазіргі жерді пайдалануы бойынша тұтас біріңғай жер аумағын резерватқа толық беруге
мүмкін емес. Осыған байланысты, ТЭН-нің жобасы бойынша «Іле-Балқаш» резерватының
құрамына 3 кластер жалпы аумағы 579098,2 га кіргізу жоспарланған, бұл жерде сулы сазды
жерлер мен орман экожүйелерінде биоалантүрліктің жоғары жиынтығы және сирек кездесетін
флорасы мен фауналарымен сипаталады:
1. Балқаш –356 296,2 га
2. Іле-Жидели атырауы- 200 986 га
3. Іле өзенінің жайылмасы – 21 816 га.
Қазіргі кезде Алматы облысының Балқаш ауданының шекарасында Іле өзенінің атырауы
мен Балқаш көлінің жағалауында МТР (ГПР) мәртебесінде ЕҚТА құруға келісім алынды:
1. «Балқаш өңірі» жер телімінің ауданы - 356296,2 га (3 сурет, Балқаш өңірі жер телімі).
Бұл жер телімі флора мен фауна түрлерінің өте көп алуандылығымен, сирек өсімдіктер
қауымдастығының, бұталы және орман экожүйелерінің шөлдік типінің және Рамсар
Конвенциясының шегінде халықаралық мәртебесі бар көптеген сазды-сулы жерлердің
болуымен сипатталады.
«Балқаш өңірі» жер телімінде басқа жер пайдаланушылар жоқ. Бұл жер телімі елді
мекендерден алыс орналасқан, бұл жерде шаруашылық қызметі жүргізілмейді, темір жолдар
жоқ, автокөлік жолдары негізінен топырақты, бұлар жылдың көп мерзімінде
пайдаланылмайды. Жолбарысты қайта жерсіндіру үшін қауіп ертеректе жоспарланған
Алматы-Астана автокөлік жолын және осы ауданда Балқаш көлі арқылы көпір салу
жұмыстары болуы мүмкін, өйткені олар Балқаш көлінің біршама енсіз жеріне жақын
орналасады. Жоба Үкіметтің тапсыруы бойынша дайындалды, бірақ экологиялық
сараптамадан және экономикалық бағалаудан кейін, қазіргі кезде жоба Үкімет тарапынан
қабылданбады.
Телімнің жолбарысты жіберу үшін мүмкіндігі бар.
2. «Іле-Жиделі атырауы» жер телімінің аданы - 200 896 га. (3 сурет, Іле-Жиделі жер
телімі). Бұл телімнің орталық және жоғарғы жағының сағасын құмды алқаптармен жанасқан
ауданы үлкен жайылма ормандар мен тоғайлар алып жатыр. Атыраудың шығыс шетімен
асфальт төселген автокөлік жолы өтеді және елді мекендер орналасқан. Жергілікті
тұрғындардың негізгі шаруашылық қызметі – мал шаруашылығы.Мұнда өте көп ірі қара
малдар, жылқылар мен қойлар жайылады. Соңғы жылдары ірі мал шаруашылық кешендері
салынған.
Жер телімінде аңшылық шаруашылықтары мен жеке демалыс орындары орналасқан.
Жалпы ауданы 87048.658 га басқа жер пайдаланушыларға тиесілі. Оның жартысынан көбі 48860 га - «Өтес-В» Агрофирмасының жері. Қазіргі кезде бұл телімде жер пайдалану уақытша,
заңды құқықтығын қарастыратын құжаттар жоқ, осыған орай жақын арада жерді пайдалану
тоқтатылады. Бұл шара сағаның ортаңғы бөлігінде орналасқан биоалуантүрлілігі өте бай
тоғайлар мен сазды-сулы жерлердің бірегей телімдерін қорғауды қамтамасыз ету
қажеттілігінен туындаған. Табиғи бақты немесе табиғи резерватты құру жобасының
техникалық экономикалық негізін (ТЭО) дайындаған жағдайда жер иеленушілерге жерді
пайдалануды тоқтатуына байланысты келген зиянды орнына толтыру жағы ҚР Жер
Кодексінің бекіткен тәртібі бойынша қарастырылған.
Бұл телімде жолбарысты қайта жерсіндіру Балқаш көліне жақын орналасқан төменгі
сағаның сазды-сулы жерлерінің экожүйелерінде жүзеге асуы мүмкін. Өйткені территорияның
басым бөлігі жолы қиын болғандықтан мал жаю үшін жарамсыз. Елді мекендер де жоқ.
3. «Іле өзенінің жайылмасы» жер телімі - 21816 га. (3сурет, Іле жайылмасы жер телімі).
«Іле өзенінің жайылмасы» жер теліміне тек мемлекеттік орман қорының жерлері ғана жатады.
Қазіргі жер пайдалану жағдайын талдау өзеннің барлық жайылмасы суқорғау аймағы болуына
қарамастан, онда жеке меншік немесе ұзақ мерзімге жалға берілген жер телімдері бар,
бұларды ЕҚТА (ООПТ) құрамына енгізуге болмайды. Бірқатар телімдерде жергілікті
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тұрғындар ресми түрде отын дайындайды, шөп шабады, сонымен қатар демалыс қызметтерін
ұйымдастырады.
Жолбарысты реинтродукциялау үшін жер телімі жарамды, бірақ ауданы бойынша кіші
және ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланылатын жерлермен қоршалған.
4. «Қаратал, Ақсу, Лепсі өзендерінің сағалары жән Балқаш көлінің жағалаумаңы» жер
телімі – Алматы облысының Қаратал, Сарқан және Ақсу аудандарының шекараларында
орналасқан (3сурет, А-Л жер телімі, ауданы 500-600 мың га-дан кем емес). Табиғи
резерватты құрудың ЕНО (ГЭФ/ПРООН) дайындау кезеңінде Балқаш көлінің оңтүстік
жағалауы бойында және Ескі Бақанас Атырауының солтүстік-шығыс бөлігінде Қаратал, Ақсу
және Лепсі өзендерінің сағаларын қамтитын Қаратал-Ақсу қорықтық аймақты құру
ұсынылған. Жер теліміне тұтастай Қоқан зоологиялық қорықшасы енген.
Балқаштың жағалаумаңы ну тоғайларында, Қаратал, Ақсу, Лепсі өзендерінің сағалары
мен алаптарында және олардың салаларында доңыз, елік, қасқыр, түлкі, шүйебөрі, сарғыш
күзен, борсық, мәлін, құм қояны мекендейді. Көл жағалауларында, өзендердің сағасындағы
аралдарда, сол сияқты көптеген жағалаумаңы көлдерде ондатр мекендейді. Балқаш көлінің
барлық жағалауы «Балқаш өңірі» (1 сурет, Балқаш өңірі) мен Қаратал, Ақсу, Лепсі
өзендерінің сағалары мен Балқаш көлінің жағалауы» (1 сурет, А-Л) жер телімдерінің арасы,
ауданы шамамен 300 мың га (1 сурет, Қос.), жолбарыстың мекендеуі үшін жарамды.
Бұл аумақтардың ауданының басым бөлігі аңшылық жерлер, қажетті инфрақұрылымдар
жасалған, пайдаланушылар бұл территорияны ЕҚТА құрамына бергісі жоқ. Жердің бір бөлігі
жеке меншіктің қарамағында. Мысалы, «қосымша» телімде негізінен балықшылар мен ондатр
аулауға маманданған аңшылар тобы қоныстанған. Бұл жер телімінде жерді алмай-ақ
мемлекеттік табиғи қорықша ұйымдастыруға болады.
Жоғарыда келтірілген барлық жер телімдері жолбарысты қайта жерсіндіру үшін
жарамды, бірақ «Іле жайылмасы» телімі ауданы бойынша шамалы және ауыл шаруашылық
территориялар және елі мекендермен қоршалған. Мұнан былай бұл телім қайта жерсіндіру
жұмыстары үшін жарамды ретінде қарастырылмайды.
Сонымен, жобаланушы «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи резерваты Алматы облысы
Балқаш ауданында орналасқан 2 кластерлік: «Балқаш өңірі» және «Іле-Жиделі» (1сурет, 1,2
телімдер) телімдерін қамтиды. Бұлар жолбарысты қайта жерсіндіру үшін біршама ыңғайлы.
Әлеуметтік-экономикалық сипаттағы бірқатар мәселелерді орындаған жағдайда Іле
өзенінің жайылмасының төменгі бөлімінің де, Іле өзенінің қазіргі сағасының жоғарғы
бөлігіндегі Іле-Топар өзен аралығын қоса, және Қаратал, Ақсу мен Лепсі өзендерінің
сағаларының да келешегі бар. Жоғары табиғат қорғау мәртебесі бар ЕҚТА құрамына
кірмейтін жер телімдері, олар үшін жер бөлу және меншік формасын не/немесе табиғат
пайдаланудың негізгі тәртібін өзгерту жүргізілмейді, кешенді аумақтарды басқару Жоспарына
енгізілуі тиіс. Бұл жергілікті тұрғындардың пайдасы мен аймақтың жекелеген телімдерін емес,
оның тұтастай экологиялық жағдайын оңтайландырып біріктіруге мүмкіндік береді. Басқару
жоспарын дайындау үшін құрамына жоғары табиғат қорғау мәртебесіне ие ЕҚТА және жермен табиғат пайдалану тұрақты түрде жүргізілетін көлемді аумақтар енетін Экологиялық
жүйелердің телімдерінде кешенді басқарудың механизмдерін жүзеге асыру және
дайындаудың Тәжікстан («Тигровая балка» қорығының өңірі) мен Қазақстанда (Түркістан,
Сырдария) WWF жобаларының жұмыстарының нәтижесінде алынған тәжірибені пайдалану
мүмкіндігі бар http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/kazakh/results2012.
Шаруа қожалықтарының жерлері тек жайылым мен шөп шабуға пайдаланатындықтан,
оларды жайылымға түсіретін мөлшерлерін сақтаған жағдайда резерваттың қорғау аймағына
енгізу мүмкіндігі бар. Ауыл шаруашылық өндірісті жүргізу үшін пайдаланылатын жерлер
ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда көрсетілген осы мақсат үшін ерекше қорғалатын табиғи
аумақтардың шекарасында орналасқан елді мекендерде тұратын Қазақстан Республикасының
азаматтарына Қазақстан Республикасының заңдылықтарымен бекітілген тәртіп бойынша
берілуі мүмкін. Бұл, мысалы, «Іле-Жиелі атырауы» тәліміне тән.
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Ұлттық табиғи резерват құруды жоспарлау тұрғысында және өңірді «Жасыл экономика»
концепциясын дамытудың моделі ретінде бағыттау үшін табиғат қорғау-әлеуметтікэкономикалық аудандастыру бойынша ұсыныстар дайындалды (ҚР География
институтының аналитикалық шолуында екжей-текжейлі келтірілген, I Қосымша).
Резерват жоспарланатын аумақтарда экологиялық және әлеуметтік-экономикалық
жағдайлардың объективті сипаттамалары бойынша аумақтық қорғаудың және шаруашылық
қызметке рұқсат берілудің әртүрлі деңгейі бар үш негізгі аймаққа бөлінген:
1) Қорық тәртібіндегі аймақ (орталық аймағы), ұзақ мерзімде генетикалық ресурстарды,
биоалуантүрліліктерді, экожүйелер мен ландшафтарды сақтауға арналған. Мекендеу
ортасының жағдайларын оңтайландыру үшін келешегі бар (оның ішінде – жолбарысты қайта
жерсіндіру) және табиғи ортаны кешенді қорғауға арналған төрт аумақ енеді;
2) Буферлік аймақ, экологиялық бағытталған шаруашылық қызметті жүргізуге және
биологиялық ресурстарды тұрақты өсіруге мүмкіндігі бар аймақ;
3) Қорғау аймағы, резерваттың экожүйесіне теріс әсер етпейтін дәстүрлі шаруашылық
қызметтің негізгі түрлерін жүргізуге арналған.
Көрсетілгеннен басқа, ерекше қорғалатын тәртібі болмайтын және жер
пайдаланушылардан жер алынбай-ақ құрылатын транзиттік аймақ немесе тұрақты даму
аймағы бөлінеді. Оның аумағында мемлекеттік табиғи резерваттың қорғалатын және буферлік
аймақтарда қоршаған ортаға келеңсіз өзгерістер тудыратын шаруашылық қызметтің түрлері
ғана реттеледі. Ерекше ықылас табиғи ресурстарды пайдаланудың теңдестірілген
принциптеріне негізделген ауыл және орман шаруашылықтарын, жергілікті кәсіпшілік пен
туризмді жүргізудің тиімді формаларын дамытуға беріледі.
Бағдарламаны жүзеге асыру үшін атқаратын міндеті бойынша ерекшелінетін аймақтар
мен аумақтардың екі санатты жүйесін қалыптастыру керек: 1) жолбарыстың мекендеу
ортасының жағдайын оңтайландыру және қайта жерсіндіру үшін келешегі бар аумақтар; 2)
«Жасыл экономиканы» дамытуға бағытталған әлеуметтік-экономикалық жұмыстардың
кешенін жүргізуге қажетті аумақтар (жергілікті әлеуметтік-экономикалық және табиғат
қорғауды дамытуды біріктіру).
4.4. Биологиялық ресурстарды қорғау және аумақтарды бақылау жүйесі
Сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктердің түрлерін қорғауға, сонымен қатар
аңшылық
заңдылықтардың
орындалуына
Охотзоопром
жауап
береді.
Орман
заңдылықтарының орындалуын бақылауды орман шаруашылығының облыстық және
аудандық басқармалары жүзеге асырады. Қоршаған орта мен су ресурстарын қорғау
Министрлігінің орман және аңшылық шаруашылықтары Комитеті ұлттық саябақтардың,
Охотзоопромның және орман шаруашылығы басқармасының қызметіне басшылық жасайды.
Мемлекеттік балық инспекциясы балық аулау ережелерінің орындалуына бақылауды
қамтамасыз етеді.
1). Қаскерлікпен күресу шаралары. Жануарлар дүниесін басқару және қорғау
орындарының материалдық-техникалық базасын нығайту; арнайы ұтқырлы рейд топтарын
құру. Өңірдің ерекшелігі мен бірқатар телімдерге жолдың жоқтығына байланысты, ең
алдымен ну қамыстар мен тоғайлар, бақылаудың оңтайлы режимі жүріп өту мүмкіндігі
жоғары автокөлікпен, суда моторлы қайықпен жиі-жиі шолғындау және ауадан (тікұшақтар,
ұшақтар, ұшқышсыз ұшатын құралдарға бақылау камераларын орнату) бақылаудың дәстүрлі
рейдтік аумақтық қорғауды біріктіру арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін. Автокөлікпен рейдтік
қорғау тұяқты жануарлардың (қарақұйрық, ақбөкен) популяцияларын өтпелі аумақтар мен
шөлді аймақтарда қалпына келтіруде үлкен маңызға ие болады.
2).Жергілікті тұрғындарды олардың өмір сүру деңгейін көтеретін - бағдарлама шегінде
қоғамдық бақылаумен байланысты жүзеге асатын қаскерлікке жол бермеу үшін сол
аумақтарда: жалға алынған жерлерде, ауыл аумақтарында қызметтің баламалы формаларына
тарту және т.б. Тікелей қорғаумен қатар, бұл шаралар мекендеу ортасын сақтау мен қалпына
келтіруде және қаскерлікке жол бермеуде маңызды рөл атқарады.
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3). Өңірдегі тұяқты жануарлардың таралу аймағын қамтитын жаңадан ЕҚТА
ұйымдастыру және қолданыстағысын қайта құру. Бұл кешенді шаралар ЕҚТА жүйелерін
жетілдіру бөлімінде қарастырылған.
4).Экожүйелер жағдайын тұтасымен оңтайландыру: ең алдымен, көптеген түрлердің
негізгі мекендеу ортасы болып табылатын өсімдіктерді жоятын, сол сияқты жануарлардың
көптеген түрлерін өлім-жітімге ұшырататын өртеуді тоқтату. Бұл шараны жүзеге асыру үшін
тек қорғау мен өртке қарсы шаралар ғана емес, сонымен қатар мал шаруашылығын төзімді
формаларын, мысалы, балама әдістерді: кенеге қарсы өңдеу, жоғарғы өнімді азықтық
дақылдар егу, ескі қамыстарды шабу әдістерін ендіру.
5). Қарқынды аң шаруашылықтары жүйесін экологиялық дәліздер мен буферлік
аймақтарда дамыту (соның ішінде қолданыстағы жеке шаруашылықтар базасында). Табиғат
қорғау мәртебесі жоғары ЕҚТА жүйелерін құру, мұндай шаруашылықтар бағдарламаның
маңызды серіктестері болып табылады. Бұл кезде халықаралық, сол сияқты Қазақстанда бар
маңызды тәжірибені: қорғауды оңтайландыру, қолда өсіру, биотехниялық шаралар – үстеме
қоректендірудің әртүрлі жүйелері, азықтық егістіктер жүйесін дамыту, тұздықтар жасау,
топтардың жыныстық-жастық құрылымын реттеу жолымен көбею қарқындылығын арттыру
және т.б. қолдануға болады. Мысалы, жобаланатын аумақтарға жақын орналасқан және
экожүйелер мен түрлердің кешені ұқсас Қарашеңгел аң шаруашылығының тәжірибесін
пайдалану өте тиімді болуы мүмкін.
Жеке шаруашылықтардың иелерінің (жалға алушылардың) қызығушылығын арттыру
үшін шаруашылықты жүргізудің ынталандыру жүйесі қарастырылуы тиіс, бұл кезде өсірілген
аңның бір бөлігі реттелген аңшылықты ұйымдастыру үшін пайдаланса, екіншісі – тікелей
аңшылық өнімді алуға, ал бір бөлігі – табиғи экожүйелерді байыту үшін пайдаланылады.
Мұндай қызмет өсімталығы өте жоғары болатын түр – жабайы шошқаның популяциясының
санын артыруда өте тез нәтиже береді.
6). Өңірде тұяқты жануарлардың популяциясының жағдайына тұрақты түрде,
тұяқтыларға жыртқыштардың әсерін бағалай отырып, мониторинг жүргізуді ұйымдастыру.
Қазіргі кезде мемлекеттік қаржыландыру шегінде арнайы мемлекеттік қызметтердің күшімен
Охотзоопром мен Зооогия институты тұрақты түрде маңызды түрлердің санына санақ
жұмыстарын жүргізеді. Деседе, бағарламаны және қарастырылатын әрбір телімдерде нақтылы
биотехниялық шараларды жүзеге асыру бойынша ұсыныстар дайындау үшін популяциялық
топтардың жыныстық-жастық құрылымын, көбеюдің тиімділігін, антропогенді сипат тән емес
өлім-жітім себептерін ашатын тереңдетілген кешенді зерттеулерді жүргізу қажет.
4.5. Тұяқты жануарлар популяциясының жағдайы, және оларды қалпына келтіру
және санын көбейту шаралары
Балқаш көлінің оңтүстік жағалауы, Іле өзенінің алқабы және оған көршілес жатқан
шөлейтті және шөлді аумақтар ертеректе жолбарыстың негізгі жемтігі болып табылатын
көптеген алуантүрлі түрлер мекендеген.
Жабайы шошқа (Sus scrofa) - сазды-сулы жерлердің барлық кеңістігінде мекендеген
біршама көпсанды түр. Жекелеген даралары, топтары және торайлары қамысты телімдермен
көршілес құмды жерлерде де байқалған, ол жерлерде доңыздар Halostachys caspica бұтасының
тамыр сабақтарын қазады. Сараптау бағасы бойынша Іле өзенінің атырауында бұл түрдің
жалпы саны 3000-нан 5000 дара деңгейінде (бұл ресми санақтарың мәліметтерінен әлде-қайда
көп, бірақ ол жылма-жылғы астыртын аулау бойынша сұрақ-жауап деректеріне негізделген).
Ертеде доңыз барлық Орталық Азия бойынша жолбарыстың негізгі жемтігі болып табылған.
Антропогендік әсерлер, ең алдымен рұқсатсыз аулау мен қаскерлік, өрт және мал жаю
(бәсекелестік және беймазалау факторы) жабайы шошқаның таралуын өзгертті. Сірә, тоғай
ормандарының деградацияға ұшырауы және аулау әсері шошқаны жетуге қиын ну қамыстар
мен биік шөпті орындарға ығыстырды. Қорек құрамы көп болғандықтан Азияның
экожүйелерінде доңыздың саны кезекпен өнім беретін түрлердің (мысалы, таралу аймағының
басқа бөлімдеріндегі шамшат, емен, самырсын сияқты) өнімділігіне аса көп тәуелді емес.
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Осыған қарамастан шошқаның санының жылдам өсуіне қол жеткізуге аса күрделі емес
биотехниялық шараларды, мысалы, азықтық егістіктер қолдану арқылы қол жеткізуге болады.
Орталық Азияда шошқаның орналасу тығыздығы 1000 га-да 16-20-дан 50-60 бас
аралығында ауытқып тұрады. Таулы жаңғақжемісті ормандарда оның тығыздығының жоғары
болуы түсінікті, ал тоғай экожүйелерінде мұндай көрсеткіш үстеме қоректену биотехниясын
қолданғанда байқалады. Нақтылы мысал ретінде Қарашеңгел МҚАШ-да (ГЗОХ)
тұяқтылардың әртүрлі популяцияларының тығыздығы тұрақты (Байдаулетов, ауызша хабар):
Іле өзенінің сол жағалауындағы тоғайларда, ауданы 20 мың га аумақда санақ деректері
бойынша соңғы жылдары бұхар бұғысының саны тұрақты 350-400 бас, елік – 380 және
жабайы шошқа шамамен 400-дей, яғни 1200 бас тұяқты жануар 20 мың га немесе 60 мың га
аумақтарда кездеседі. Мұндай тығыздылыққа арнайы биотехниялық шараларды (мысалы,
қыста үстеме қоректендіру) пайдалану арқылы қол жетті. Екінші жағынан, аумақтардың
шектеулі болуы жануарлардың табиғи жолмен таралуына кедергі жасайды, ол көбею
жылдамдығын төмендетеді.
Есептеу үшін біз шошқа санының өсуінің орташа жылдамдығын жылына 50-100% деп
алдық. Бұл доңыз үшін өте дұрыс баға; шындығында қолайлы жағдайларда оңтайлы өсімге
жетуге экожүйе үшін популяция тығыздығының артуы мұнан да жоғары болуы мүмкін. Яғни
қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етілгенде және қаскерлік толықтай тоқтаған жағдайда
жобаланатын аумақтарда 3 жылдан соң оның саны 20-25 мыңға жетуі толықтай мүмкін.
Дамудың оңтайлы жағдайларына барлық аумақтарда қол жеткізу мүмкін емес, бірақ доңыздың
осындай өсім жылдамдығына және оның популяциясының тығыздығының жергілікті жерде
(ең алдымен қарқынды аң шаруашылықтарында) жоғары болуы ақиқат, бұл жолбарыстардың
алғашқы тобын жіберуге мүмкіндік береді. 5-7 жылдан соң шошқаның саны жобаланатын
аумақтарының 50%-да 30-50 мыңға жетеді және мұның өзі, жолбарыстардың тұрақты
популяциясының алғашқы дамуын қамтамасыз етеді.
Бұхар бұғысы (Cervus elaphus bactrianus) ертеде саны біршама болған түр және
жолбарыстың қорегінде маңызды орын алған, бірақ бұл түр осы аумақтардың фаунасының
құрамынан жойылып кеткен. Өте жақсы және мекендеу ортасының ауданы бойынша мұндай
жерлер қазіргі кезде Іле өзенінің жайылмасы мен атырауында сақталып қалған.
Бұхар бұғысы үшін популяция тығыздығы тән табиғи экожүйелерде маралдардың басқа
түршелерінен осы көрсеткіш бойынша әлдеқайда жоғары болу тән. Мысалы, Қызылқұм
қорығында (Өзбекстан) ешқандай биотехниялық шараларсыз тоғай бұғысының саны көп
жылдар бойы тұрақты болып, ауданы 5000 га тоғай телімінде 150 басы (тығыздығы мың га-да
30 бас) мекендеді; Бадай тоғай қорығында бұхар бұғысының саны 2011 жылы, ешқандай
биотехниясыз 6000 га жерде 660 басты құрады немесе мың га-да 100 бұғы мекендеді
(Pereladova, 2013). Су мөлшері жеткілікті болғанда бұғының тығыздығы мың га-да 50-60 басқа
жеткенде де экожүйенің тозуы және ағаштардың өсуінің баяулауы байқалмады.
Бұғылар тобының өсу жылдамдығы қалыпты жағдайда жылына 25-30% болады, бірақ
мұндай өсім шамамен бұғының саны 50 дараға жеткенде ғана байқалады. Сол себепті жылма
жыл 50 бұғыны топ-тобымен 10-15 жануардан 4-5 жыл аралығында бірнеше телімдерге жіберу
жоспарланған.
Бұхар бұғысын қайта жерсініру үшін өңірдің тоғайлы экожүйелерінде әдістемелік
тәсілдер және 1970 жылдары түрді реинтродукциялаудағы біршама тәжірибе қолданылуы
мүмкін, осының арқасында Қазақстанда Қарашеңгел МҚАШ-да (ГЗОХ) бұғылар популяциясы
пайда болды. Бұл тәжірибені Н. В. Мармазинская (2012) қорытынылады.
Болашақта жіберілетін телімдерде бірнеше бейімдеушілік қоршауларын салу керек, бұл
жіберу үшін топтың оңтайлы жыныстық-жастық құрамын қалыптастыруге мүмкіндік береді.
Мұнан басқа қоршауда топтарды 6 айға дейін ұстау олардың арасында өзара байланыстарды
қалыптастыруды қамтамасыз етеді, ол жіберілгеннен кейінгі миграцияға жол бермейді.
Реинтродукция бойынша жұмыстар үшін алғашқы жануарлар ретіне Қарашеңгел МҚАШ-дағы
бұғыларды пайдалануға болады. Қазіргі саны шаруашылыққа зиян келтірмей-ақ жылына
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бірнеше ондаған дараны алуға мүмкіндік береді. Мұнан басқа белгілі жыныс-жастағы
топтарды алу көбеюді ынталандырады.
Елік (Capreolus pygargus) сирек, бірақ барлық өңірде кездеседі. Түрге тиетін негізгі
қолайсыз әсер өрт пен ретсіз аулау. Елік үшін жарамды мекендеу орындарының ауданы
шамалы. Оның мекендеу орындары негізінен жиде-тораңғыл, жиде-жыңғыл, жиде-қамыс
өскен саванналық типтегі қауымдастықтарда орналасқан. Елік те біршама жоғары
репродукциялық әлеуетке ие және қорғауы дұрыс болса 3-5 жылдың ішінде популяция
тығыздығы мың га-да 10-15 басқа жету мүмкіндігі бар, ал болашақта мың га-да 20-30 басқа
жетеді.
Өзен алқаптарына жақын жатқан шөл аумақтарында қарақұйрық (Gazella subguttorosa
subguttorosa) мекендейді, олар әліде болса біршама бар (саны шамамен 3000 бас деп
бағаланады). Іле-Қаратал өзендерінің аралығында, Сары-Есік-Атырау шөлінде ақбөкеннің
(Saiga tatarica) аздаған популяциясы сақталған, олардың саны 150 бастан көп емес. Мықты
қорғауды ұйымдастыру бұл аумақтарда қарақұйрықтың 10 мыңнан аса популяциясын
қалыптасуын, сол сияқты ақбөкендердің популяциясының дамуын қамтамасыз етеді. Бұл
түрлердің популяцияларындағы санының өсуі қолайлы жағдайларда жылына шамамен 50%ды құрайды. Ақбөкен үшін табиғи топтарының Бетпақдалада (Қазақстан) қалпына келуінің
тамаша мысалы бар, онда алғашқы жыныс құрамының бұзылуы жағдайында (қарқында
қорғаудың алғашқы кездеріне таңдап ату қаскерліктің нәтижесінде популяцияда бар-жоғы
аталықтарының саны 2%-н кем болғанда) болғанның өзінде де популяция 2003 жылғы 2900ден 2013 ж. 156000 дейін өсті.
Қарақұйрықтар топтарының санының өсуі де («Джейран» экоорталығы, Өзбекстан,
Огурчин аралы, Туркменстан) осыған ұқсас мысал болып табылады. Бұл 3-5 жылдан соң
санының 10 мыңға (қолайсыз қыс айларындағы өлім-жітімнің арту мүмкіндігін ескере
отырып) жететінін болжауға мүмкіндік береді.
Өзен алқаптары мен атырауларына іргелес жатқан шөлді аумақтарға тән болған тағы бір
түр құлан (Equus hemionus). Бұл да атырау мен шөлдің арасындағы аралық аймақта
жолбарыстың мүмкін болатын жемтігі болып табылады. Құлан да бұл аумақтың фаунасының
құрамынан жойылған, бірақ мекендеу ортасының жағдайы Сары-Есік-Атырауға қайта
жерсіндіру ойдағыдай жүргізуге мүмкіндік береді. Құландарды қайта жерсіндірудің қазіргі
тәжірибесі Түркменстанда да, Қазақстанда да жеткілікті. Түрдің қайта жерсіндірілген барлық
популяциялары бастауын Бадхыз қорығынан (Түркменстан) алады. Қазақстан
Республикасында құланды қайта жерсіндіру бойынша жұмыстардың тәжірибесі әдістемелік
ұсыныстарда қорытыланған (Флинт және басқалары, 1988). Қайта жерсіндіру бойынша
жүргізілген алдындағы жұмыстардың ойдағыдай нәтижелері, мысалы, Іле өзені мен Қапшағай
жасанды суқоймасының оң жағалауындағы «Алтын емел» ұлттық бағындағы саны тұрақты
түрде өсіп жатқан құландардың тобын құруға мүмкіндік берді, бұл топты Сары-Есік-Атырауға
жіберудің көзі ретінде пайдалануға болады. Осындай аса алыс емес қашықтыққа құландарды
аудару жергілікті экологиялық жағдайларға бейімдеудің қажеттілігі туындамайды. Осыған
орай, жіберілетін топтың жақын құрылымын қалыптастыру және тасымалау кезінде күрт
артатын миграциялық белсенділігін басу үшін тек уақытша (6 айға дейін) ұстауға арналған
қоршаулар жүйелерін құру ғана қажет.
Балқаш көлінің оңтүстік жағалауындағы біршама ауданды, шамамен 10 млн. га, СарыЕсік-Атырау құмдары алып жатыр және ол құланның тарихи таралу аймағының құрамына
кіреді. Шөлдік климат және жаз айларында суаттардың болмауы, қыстың қатал болуына қарай
бұл аудан малшаруашылығы үшін өте аз пайдаланылады. Бұл ауданда құлан үшін жайылым
сапасы, соңғы жылдары қалпына келген оның қазіргі кезде мекендейтін көптеген
аудандарынан әлде-қайда жоғары. Ең шамалы бағалаудың өзі бұл жерде 10 мыңға дейін
құланның мекендей алатын мүмкіндігі бар екендігін көрсетіп отыр. Құланның мұндай тобы
жылдың барлық кезеңдерінде, соның ішінде жаз айларында суатта да, жолбарыстың азық
құрамын біршама толтырады. Құландардың жасанды топтарын қалыптастыру технологиясы
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жақсы дайындалған. 3-4 жыл ішінде 50-100 құланнан әкелу қажет, ал 10 жылдан соң құланның
санының 1000-1500-ге жететінін есептеп шығаруға болады.
Тоғайларда, аралық территорияларда және іргелес жатқан шөлде тұяқтылардан басқа,
кезінде және қайта жерсіндірілген жағдайда жолбарыстың қосымша азық қоры болған және
болатын түрлердің алуан түрлері жеткілікті.Тікелей адам тарапынан қудалауға ұшырайтын
тұяқтылар популяцияларын қалпына келтіру үшін арнайы кешені шараларды қолға алу қажет.
Көптеген басқа түрлерді қалпына келтіруге арнайы мақсаттағы шаралар қажет емес. Ол
аумақтарды қорғауды жақсарту кезінде антропогендік қысымның жалпы төмендеуі шегінде
және бірінші кезекте жер пайдаланудың экологиялық-тұрақтылық формаларын енгізу кезінде,
мысалы, жаппай өртеуі тоқтатқан кезде, жүзеге асады.
Ресейдің Қиыр Шығысының оңтүстігінде жолбарысты зерттеу жолбарыстың саны мен
тұяқтылардың санының қатынасы шамамен 1:300 болуы керектігін көрсетті (Смирнов, Микел,
2005; Гудрич және басқалары, 2010; Ресейдегі WWF ҚШ бөлімшесінің есептері). Қиыр
Шығыста жолбарыстың мекендейтін телімінің мөлшері 10 мың га болғанда ондағы барлық
тұяқты жануарларддың тығыздығы шамамен мың га-да 30 бас болуы керек. Орталық Азияда
жолбарыстың да, тұяқты жануарлардың да тығыздығы Қиыр Шығысқа қарағанда жоғары
болды. Мысалы, Қарашеңгел МҚАШ-да тұяқтылардың жалпы тығыздығы соңғы
онжылдықтарда мың га-да шамамен 60 бас деңгейінде болып тұр.
Сонымен, жолбарыстарды жіберуге территория мынандай жағдайда дайын болады:
 алғашқы, ауданы 100 мың га-дан кем емес (қайта жерсіндірудің алғашқы потенциалды
ошақтарында) моделді аумақтарда ең қажетті табиғат қорғау тәртібі заңды тұлға ретінде ЕҚТА ресми мәртебесі, сол сияқты нақты тәртіптер – қаскерліктің болмауы , бөтен жер
пайдаланушылардың
болмауы
және/немесе
аумақтарда
қалған
барлық
жер
пайдаланушыларды бағдарламаны жүзеге асыру процесіне әртүрлі формаларда толықтай
тарту қалыптасқанда және сақталғанда;
 алдағы жіберілетін аумақтарда реттелмейтін мал шаруашылығы және өрт толықтай
тоқтағанда;
 шектеулі мал жаю сақталған жерлерде қазіргі технологиялар қолданғанда (азықтық
шөптерді егу, кенеге қарсы өңдеу, қамыстарды шабу) және малды жолбарыстарың кездейсоқ
шабуылынан қорғауды қамтамасыз еткенде;
 тұяқтылардың саны елеулі өскенде және популяцияның жалпы тығыздығы ең кем
дегенде мың га-да 30 басқа жеткенде;
 ықтималды жіберетін ауданның эпизоотиялық қауіпсіздігін ветеринариялық тексеру
құптаған жағдайда.
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5. Іле өзені-Балқаш көлі бассейніне жолбарыстарды қайта жерсіндіру
5.1. Жолбарыстардың қайта жерсіндіруге және тобын құруға қажет жануарлар
көздері
Тұран жолбарысының таралу аймағы басқа түршеледің таралған орындарынан алыста
орналасты, бұл маңызды генетикалық ерекшеліктерінің болатынын жорамалдауға мүмкіндік
берді. Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан мұражайлардағы тұран жолбарыстарынан (20
дана) алынған ұлпа үлгілеріне ДНҚ талдау жобарыстың барлық түршелерінің гаплотиптерін
салыстыруға мүмкіндік берді (Driscoll, C., et al. 2009). Тұран жолбарысының амур
жолбарысынан аса көп ерекшеліктері болмайтыны анықталды. Екінші жағынан, бұл екі түрше
басқа түршелерден генетикалық жағынан өте күшті ажыратылады, бұл олардың
филогенетикалық туыстығын жорамалауға мүмкіндік береді.
7сурет. Жолбарыстың түрлі формаларының генетикалық байланыстары (Driscoll, C., et
al., 2009 бойынша)

Амур және тұран жолбарысының генетикалық жақындығы түршені Орталық Азияға
реинтродукциялау үшін таңдауды анықтады. Ескертетін жай, жолбарыстардың барлық
түршелерінің арасында тек амур және тұран (Каспий) түршелері ғана нағыз қыс
жағдайларына, қар жамылғысына, мекендеуге бейімделген және егер амур жолбарыстарын
Орталық Азияға реинтродукциялауға пайдаланса, олардың жаңа экологиялық жағдайларға
бейімделу үрдісі біршама жеңіл болады.
Жолбарысты реинтродукциялау үрдісі әртүрлі әдістемелік жолдарды пайдалану арқылы
жүзеге асырылуы мүмкін. Теориялық жағынан (1) хайуанттар бағындағы жолбарыстар; (2)
табиғаттан ауланып қалпына келген жобарыстар, оның ішінде қолда өсірілген шөнжіктері; (3)
табиғаттан арнайы ауланған ересек жолбарыстар.
Хайуанаттар бағындағы жолбарыстар. Дүниежүзіндегі хайуанаттар бақтарында
біршама таза қанды амур жолбарыстары ұсталады. 2013 жылдың маусым айындағы деректер
бойынша 185 хайуанаттар бағы мен тәлімбақтара 486 амур жолбарысы есепке алынған,
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олардың генотипінде генетикалық алуан түрлілігі шамамен 98% құрайтын 85 негізі құраушы –
жануарлар. Амур жолбарыстарының көбейту мақсаты қолда ұсталатын популяциялардың
генетикалық алуан түрлілігін ең жоғарғы деңгейде ұстап тұру болатын өңірлік бағарламалар
шегінде жүзеге асырылады. Хайуанаттар бағы мен аквариумдердің Дүниежүзілік
ассоциациясы (WAZA) қызметінің шегінде жүргізілетін түрді басқарудың ғаламдық
бағдарламасы (GSMP) түрдің популяциясын тұрақты ex situ жағдайында ұстап тұруға
бағытталған өңірлік бағдарламалардың біріккен жұмыстарының қажетті құрылымын
қамтамасыз етеді. Мұнан басқа, GSMP бақылау және кеңес беру қызметін атқарады, оның
құзырлылығына амур жолбарыстарының табиғи және қолда ұсталатын популяцияларының
арасындағы өзара әсерлердің сұрақтарын шешу жатады.
Балама көздер Ресейдің Қиыр Шығысының оңтүстігіндегі жолбарыстар популяциясы
болып табылады. Қиыр Шығыста жолбарысты қорғауға үлкен көңіл бөлінеді – ЕҚТА жүйесі
кеңеюде, тұяқтылардың санын арттыру үшін биотехния жүргізіледі, қаскерлікпен күресетін
жасақтар құрылған, жергілікті тұрғындармен ағарту жұмыстары жүргізіледі және т.б. Ресей
Федерациясының табиғат ресурстары және экология Министрлігінің 02.07.2010 № 25-р
шешімімен «Ресей Федерациясында амур жолбарысын сақтау стратегиясы» дайындалған және
бекітілген. Соңғы онжылдықтарда популяция саны 450-500 бас шегінде ауытқиды, жыл сайын
100-ге жуық шөжіктер туылады. Өкінішке орай, жыл сайын қаскерлердің қолынан, жол
бойларынан, қақтығыс жағдайларынан және басқаларынан бірнеше ондаған жолбарыстар
өлім-жітімге ұшырайды. Бұл жағдайда, егер аулау жергілікті тығыздығы біршама жоғары
және жыныстық-жастық құрылымы ойдағыдай топтарда жүргізілсе қоныстандыру мақсатында
жылына 3-5 жолбарыс аулау популяцияға келеңсіз әсер тудырмайды. Мұндай деректер қазіргі
кезде ұзақ мерзімді мониторингтік зерттеулер жүргізу, соның ішінде фототұтқыштарды
пайдалану арқасында қол жетімді.
Табиғаттан ересек жолбарыстарды аулау және оларды қоныстандыру жайындағы соңғы
шешім негіздемесі Ресейдің Қиыр Шығысында жүргізілген жаһандық санақ (2014-2015 жыл,
қыс) мәліметтері және мамандардың олардың тұрақты дамуына зиян келмейтін нақтылы
популяциялық топтардан алу мүмкіндігінің қорытындысы болып табылады.
Әртүрлі орындардан алынған жолбарыстарды жерсіндіруге пайдалану мәселелері
Қолда өсірілген шөнжіктерді және хайуанаттар бағынан алынған жануарларды жіберуге
болады. Қиыр Шығыста жыл сайын тайгада жетім қалған шөнжіктер табылады, олар табиғатта
өз бетінше тіршілік ете алмайды. Арнайы орталықтарда ұстағаннан кейін оларды не
хайуанаттар бағы мен тәлім бақтарға тапсырады немесе табиғатқа жібереді. Қазіргі кезге дейін
зерттеушілердің әртүрлі топтары осындай өте көп ғылыми тәжірибелер жасады. Приморье
және Хабаровск өлкелеріндегі осындай қалпына келтіру орталықтарына ересек
жолбарыстарда түседі (мысалы, жарақаттанған жағдайда, қақтығыс жағдайлары туынданған
кезде ауланғандар), олар қалпына келгеннен кейін қайтадан табиғатқа жіберіледі
Алғашқы рет ойдағыдай табиғатқа шөнжіктерді қайтарудың бірі 2001 жылы жүзеге асты.
Осы
туралы
«Тигриная
одиссея»
деп
аталатын
деректі
фильм
түсірілді
(http://www.youtube.com/user/zovtv#p/u/7/A1JQiIf43cQ). Қайтарылған жануардың тағы бір
мысалы 2008 жылдың басында ұсталған Ангара атты өлекшін болып табылады. Ол «Утес»
қалпына келтіру орталығына әкелінген, ол жерде жануарды босатуға дайындау бойынша
барлық шаралар қамтамасыз етілді. Босату алында, күшті желден соң, қоршау бұзылды.
Өлекшін өз бетінше қоршауды тастап шықты. Оның кесірінен қақтығыс жағдайлардың пайда
болуы және оны атып алғандығы жайында ешқандай мәліметтер болған жоқ. Қиыр Шығыстың
қалпына келтіру орталықтарында ұсталған (1,5 жылдан аса) Роскошь есімді өлекшін
орталықтан қашып кеткен және ойдағыдай қыстап шыққан. Бірақ бір жыл өткен соң оны
қаскерлер атып өлтірген. 6-7 айлық жастан бастап орталықтарда қалпына келтіру үрдісін
Золушка есімді жетім шөнжік басынан кешірген. 2013 жылы мамырда (2 жасқа жеткен кезде)
табиғатқа жіберілген ол, ең аз дегенде жарты жыл еркіндікте ойдағыдай тіршілік еткен,
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фототұтқыштар оның осы аумақта мекендейтін ересек еркек жолбарыспен бірге болғандығын
түсіріп алған.
Екі өлекшінді таралу аймағының бір бөлігінен екіншісіне қоныс аударту бойынша
тәжірибелер ойдағыдай жүзеге асқан. 2010 жылы алты жасар өлекшін жылқы зауытының
аумағына енген және бір жылқыны өлтірген, сонан соң аңшылықты қадағалау Басқармасының
(қазір Департамент), РҒА ҚШБ мен WCS қызметкерлері ұстап алған. Осы тәуліктерде ол елді
мекеннен біршама қашықтыққа кеткен, содан кейінгі бақылаулар (өлекшінге 1,5 жыл бойы
бақылау жүргізілген) оның жаңа жағдайларға жақсы бейімделгенін көрсетті (WCS есебі). 2012
жылы 2-3 жасар жолбарыстың аналығы Солнцовый селосының маңында қыстақ иттеріне
шабуыл жасаған, осыдан кейін ол Хабаров өлкесіндегі табиғат ресурстары Министрлігінің,
РҒА ҚШБ және WCS қызметкерлері ұстаған және бір тәулік ішінде елсіз жерге жеткізілген.
Қазіргі уақытта бейімделу үрдісі ойдағыдай өтуде, бірақ Ресей табиғат қадағалау мекемесі
(Мәскеу қ.) оны радио модулі бар қарғымен жабдықтауға тиым салды.
Өкінішке орай, бірқатар жағдайларда еркіндікке жіберілген шөнжіктердің өлім-жітімге
ұшырағаны жайында мәліметтер пайда болады. Жіберілген әрбір жануар жайындағы
мәліметтерді қосымша тексеру қажет. Қазіргі кезде табиғатқа жіберілген жануарлардың
көбеюі жайында бірде-бір деректер жоқ. Кейбір жағдайларда бұл жануарлардың қаскерлердің
қолынан өлімге ұшырағаны тіркелген, кейбір жіберілген шөнжіктердің елді мекенге келгеннен
соң өлтірілген.
Адам қолында өскен жолбарыстардың жабайы тағы табиғатта мекендеуге бейімделуі өте
қиын жүреді. Даралары аң аулау дағдысын қиын меңгереді, сол сияқты адамнан қорықпайды.
Жергілікті тұрғындармен қақтығысу, үй малдарына шабуыл жасау мүмкіндігінің пайда болуы
артады. Қайта жерсіндірудің біршама әлемдік тәжірибесі болғанына қарамастан, ең алдымен
Үндістанда, қолда өсірілген жануарларды пайдаланып қайта жерсіндірудің тек 11% жағдайда
ойдағыдай жүзеге асқан (Beck et al.,1994). Осыған сәйкес Үндістанда қайта жерсіндіру
бағдарламасын дайындауда табиғатта ауланған тағы жолбарыстарды соңынан «жұмсақ»
жіберу – қысқа мерзімде қолда ұстау және жемтіктерін табиғи жағдайда аулау дағдылары
қалпына келгеніне көз жеткенде жіберуге баса көңіл аударуды ұсынады (Ramesh et al., 2011).
Осыған сәйкес, жануарларды қоршау кешендерінде өсіргенде жануарларлардың
адамдарға үйір, со сияқты үй малдарының етімен қоректенуге болмайтын белгілі әдістәсілдерді қолдану керек. Мұндай тәсілдер бірқатар жыртқыштар үшін екжей-текжейлі
дайындалған. Деседе жолбарыс әрі ірі, әрі қауіпті жыртқыш, сол себепті оны еркіндікке
жіберу әдістерін тиянақты дайындауды қажет етеді. Ұсынылатын әдістерді тексеру мүмкіндігі
және олардың тіршілік етуге табиғатта бейімделу мониторингісі бар, мысалы, Ресейдің Қиыр
Шығысында. Әдістемелерді меңгеру басқа да мамандандырылған орталықтарда жалғасуда.
Мысалы, Гари Кохлер (Gary Koehler), Мария Фабрегас (Maria Fabregas) және басқа мамандар
қазіргі кезде «Қытай жолбарыстарын құтқару» (Save China’s Tigers) Бағдарламасын қолдайды,
бұлар «жабайылану» (Rewilding) бойынша кейіннен Қытайдың оңтүстік-шығысындағы
жабайы табиғатқа жіберу мақсатында ғылыми тәжірибені хайуанаттар бағынан алынған және
олардың ұрпақтарына Оңтүстік Африкадағы арнаулы орталықта жүргізуде. Бұл тәжірибенің
сараптама қортындысы болашақта бағдарламаны Қазақстанда іс жүзіне асыру кезінде
пайдаланылады.
Кез-келген жағдайда жолбарыстарды тікелей жіберетін аумақтарды дайындау үшін кем
дегенде 5 жыл уақыт кетеді, осыған орай тәлімбақтардан, қалпына келтіру орталықтарынан
және хайуанаттар бағынан жануарларды тылсым табиғатқа жіберудің әдістері ойдағыдай
дайындалады және олардың тиімділігі құжат бойынша дәлелденеді. Бұл қолда туылған
жолбарыстарды қайта жерсіндіру үшін мүмкіндіктерге жол ашады.
Табиғатта ауланған ересек жолбарыстарды жіберу белгілі бір артықшылыққа ие,
өйткені табиғатқа жемтігін аулау дағдыларына ие және адамнан қорқатын жануарлар
жіберіледі. Барлық ауланған жолбарыстар өте қауіпті ауруларға тексерілуі тиіс, анықталған
жағдайда олар жаңадан құрылатын популяцияға жіберілмеуі керек.
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Аулау. Табиғатта ересек жануарларды аулау, тасымалдау, бейімделу үшін ұстау және
соңынан жіберу әдісі Үндістанда жолбарыстарды қайта жерсіндіру кезінде көп рет
пайдаланылды. Мысалы, жануарларды қимылсыз қалдыру және айлалы әрекет жасау мен
тасымалдау хаттамалары жолбарыстың халық қалың орналасқан ландшафтарда жергілікті
тұрғындармен қақтығысындағы төтенше жағдайлар туралы Стандарттық операциялық
рәсімдерде қорытындыланған. Құжат Үндістанның қоршаған ортаны қорғау және орман
шаруашылығы Министрлігінде дайындалған (Standard Operating Procedure - SOP). Бұл кезде
жануарлар малдәрігерлік рәсімдерден және тасымалдаудан кейін табиғи өсімдіктері мен
тұяқтылардың саны жоғары (тоғай жағдайында доңыздар басым) аумағы біршама үлкен
қоршауда ұсталады. Жолбарыстың жемтігін аулауы ойдағыдай болғаны жайындағы
бақылаулар расталса, табиғатқа өз еркімен кетуі үшін қоршаудың бір бөлігі алынып
тасталады.
Қиыр Шығыстағы амур жолбарысының таралу аймағының ресейлік бөлігінде ұзақ уақыт
бойы жолбарыстарды биотелеметрикалық және жерсеріктік таратқыштармен жабдықтау үшін
жүргізілді. Ол мониторинг бойынша ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру, мысалы, жеке
мекендеу тәлімдерін анықтау, орнын ауыстыруды бақылау және тағы басқалар үшін
атқарылады. Бұл кезде аяқтық Олдрич тұсауы пайдаланды. 2012 жылғы сәуірден бастап Ресей
табиғат қадағалау мекемесі жолбарыстарды аулағанда Олдрич тұсауын пайдалануды шектеді.
Үндістанда
жолбарыстардың
қонысын
ауыстырғанда
оларды
ауламай-ақ
жансыздандырады. Мерген ағаш басында біршама биікте жасалған тасадан жолбарысты
күтеді. Атылғаннан кейін жолбарыстың қозғалысын бақылауға болатын биотоптар таңдалып
алынады, себебі жансызданудың толық әсері 10-15 минуттан кейін жүзеге асады. Әдетте
ұшатын пісектері бар үрлеме мылтықтар қолданылады, біршама жиі қолданылатын
препараттар – ксилазин мен кетамин қоспасы. Препараттың мөлшерін білу үшін ату алдында
жай көзбен жануардың жай-күйін және шамамен салмағын анықтайды. Деседе Қиыр
Шығыстың экологиялық жағдайлары ерекше болғандықтан (орман типтері, климаттық
жағдайлары), сонымен қатар жеке тәлімдерінің мөлшері бұл әдісті қолдануды қиындатады.
Мүмкін оны толықтырып және жергілікті жағдайларға бейімдеу керек болатын шығар. Сол
сияқты шақыртқысы бар торды, тірідей ұстағыш принципі бойынша жұмыс жасайтын,
пайдалану арқылы аулауды да сынаудың болашағы бар. Бұл жүйе, мысалы, ірбістерді аулауда
ойдағыдай қолданылған, бұл жағдайда жануардың жарақаттанып қалуы біршама төмендейді.
Соңғы шешімдер қабылданған жоқ, әртүрлі көздерден алынған жануарларды дайындау
жолдары Бағдарламаны жүзеге асырудың соңғы этаптарында қазіргі кезде жүргізіліп жатқан
жұмыстардың нәтижелерін ескере отырып дайындалады.
Хайуанаттар бағының жолбарыстарын пайдалану мүмкінділігі Қазақстан Үкіметінің
өсіру орталығын құру және оның құрылысын құру (5 млн АҚШ долларынан кем емес) және
жыл сайын ұзақ мерзімге ұстау (жылына 1 млн АҚШ долларындай) туралы түбегейлі
шешіміне тәуелді. Оң шешім болған жағдайда құрылыс және орталықтың жұмыс жасауы
аумақты реинтродукциялау үшін дайындаумен қатар жүреді, өйткені табиғатқа хайуанаттар
бағынан алынған, жартылай қолда өсірілген, аналары қоректендірген, адамдармен өте аз
қатынаста (немесе мұндай қатынастар мүлде болмаған) тек 2-3 ұрпақтары жіберілуі мүмкін.
Жолбарыстардың биологиясы бойынша халықаралық жетекші мамандар ретінде ХТҚО
мамандарын оларды табиғатқа жіберуге дайындау (“rewilding”) және жолбарыстардың
популяцияларын қалпына келтіру бойынша тарту Бағдарламада қарастырылған және
белгіленген кезеңдерді іске асырылуына орай жүзеге асырылады.
Қайта жерсіндіру үшін жануарларды (хайуанаттар бағының жануарлары, қалпына
келтіру орталықтарынан алынған балалары мен ересектері, немесе қайта жерсіндіру үшін
табиғаттан арнайы ауланған ересектері) біржола таңдап алу, қазіргі кезде жүргізіліп жатқан
тәжірибенің негізінде бағдарламаның алдыңғы кезеңін жүзеге асырудың соңына қарай
шешілуі керек. Бірақ бұл кезеңде бағдарламаның дамуында негізінен жануарларды табиғатта
аулау және оларды қысқа мерзімде тікелей реинтродукциялау ошағында ұстау және жұмсақ
жіберу әдісі қолданылады.
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Жолбарыстар тобының дамуы.
Жобаланылатын аумақтарда түрдің тұрақты популяциясын құру үшін қайта
жерсіндірудің бірнеше ошағын ұйымдастыру болып табылады, олар саны өскеннен кейін және
мекендеу орнының үлкен ауданынын меңгергенде олар бір-бірімен түйісе бастап, даралармен
алмасуды қамтамасыз етеді.
Негізін қалаушы топтардың және жолбарыстар топтарының оңтайлы мөлшерін және
потенциалды өсу жылдамдылығын бағалау үшін Қиыр Шығыстың жекелеген қорықтарындағы
сандары жайындағы мәліметтер талданды. Мысалы, Сихоте-Алинь қорығында алғашқы
топтардағы жолбарыстың саны 3-4 болса, 7 жылдан соң саны 10-нан асты, ал тағы да 7
жылдан соң – 20 жолбарыс болды, ары қарай өсуі өте аз – 15 жыл ішінде саны 30-ға жетті.
Бірақ бұл кезде саны ең төмен 10 бас болғандағы топтың көбею қабілеті 1,5, тіпті 2 есеге жуық
артты: ұрпақтары бар аналықтарының саны 30-дан 50 %-ға артты, жастарының өміршеңдігі
ұзарды, ұядағы шөнжіктерінің саны өсті. Санының ары қарай жайлап өсуінің байқалуы
қорықта өсіп келе жатқан жолбарыстардың оның аумағынан халық аз орналасқан жерлерге
қоныс аударуымен түсіндірілуі мүмкін.
Басқа мысал ретінде Үндістанда (аумағы шамамен 200 мың га, ол жерде 15 ауыл бар)
жолбарысты қайта жерсіндіру бағдарламасын дайындау кезінде пайдаланылған моделдеу
болып табылуы мүмкін. Осындай биотоптардағы жолбарыстардың мекендеу тәлімдерінің
орташа ауданы бойынша алынған мәліметтерге сүйене отырып және осыған сәйкес
популяцияның тығыздығы 100 км2 10.7 бас деп, өзгерісі 7.9-дан 14.6-ға дейін, 95% сенімді ара
қашықтықпен есептегенде және авторлар популяция топтарының дамуының 6 моделін
қосымша факторлардың әсерін есепке ала отырып құрған. Нәтижесінде алғашқы негізін
қалаған жануарлардың құрамында 2 аталық және 4 аналық болғанда оңтайлы сценарий болған
(жануарлар тобын осындай құрамында қалыптастыру 2-3 жыл ішінде бірте-бірте алып келу
есебінен жүзеге асады), ары қарай 10 жыл бойы әр 3 жылда 2-3 бас қосылады (немесе
айырбасталады). Мұндай жағдайда тұрақты саны 20-24 басқа 10 жылдан кейін жетеді, және
ары қарай өсу тұяқтылар санының жеткілікті болуына байланысты (аумақтарда оңтайлы
тығыздық болғанда жылына бір жолбарысқа салмағы мен мөлшері әртүрлі шамамен 50 басы
қажет). Кез-келген жағдайларда жолбарыстардың нақтылы топтарын моделдеу 8 немесе одан
да көп параметрлерді, оның ішінде тұяқтылар популяциясының саны мен тығыздығы, әртүрлі
себептерден өлім-жітімге ұшырауы, климаттық және басқа факторлардың әсерлері есепке ала
отырылып жасалады (Karanth et al, 2003, 2004; Гудрич және басқалары, 2010; және басқ.).
Мұндай моделдеу және жолбарыстардың нақтылы топтарының даму динамикасынан күтілетін
нәтижелерді есептеу бағдарламаның бірінші кезеңі жүзеге асқаннан кейін және тұяқтылардың
популяциясының саны біршама өскеннен кейін шамамен 5 жылдан соң жүргізілуі мүмкін.
Бұл кезеңде бағдарламаны жоспарлау қайта жерсіндірудің 4 негізгі ошағын құрғаннан
кейін ұсынуға болады. 1 және 6 суреттерде ұлттық бақтың орталық аймағын («Терра жер
телімі») құруға деректі келісім алынған қазіргі ЕҚТА-ы және алғашқы оңтайлы қайта
жерсіндіру аумақтары («WWF жер телімі») көрсетілген. Бұл телімдердің біршама бөлігі
қазіргі кездегі және жоспарланатын ЕҚТА тысқары орналасқан (3,4 жер телімдері), өйткені
Ресейдің Қиыр Шығысы мен Қазақстанда жүргізілген тәжірибелер аңшылық
шаруашылықтары жұмыстың тиімділігі жағынан ЕҚТА қарағанда әлде-қайда жоғары
болатынын көрсетті.
Осыған орай, әрбір телімдерде алғашқы 2-3 жылда қайта жерсіндіру үшін 3-4-тен бастан
6-ға дейін (1-2 ересек және 2-4 жыныстық жағынан жетілген аналықтар) негізін құраушы
жануарлар болуы керек. Мүмкіндігіне қарай, келесі 3-4 жылда тағы да 3-4 басты қосуға
болады, осылайша топтың негізін құраушы жануарлардың оңтайлы санына (10) қол жеткізуге
болады, бұл кезде көбею потнециалы артады және аумақтардың негізгі ошағына жақын
жатқан жерлерді меңгере бастайды. Хайуанаттар бағынан және қайта қалпына келтіру
орталықтарынан жолбарыстарды пайдалану 1 телімде жоғары, өйткені бұл жерлерде бөтен
жер пайдаланушылар мен мал жаю жоқ, осылайша қақтығыстық жағдайлары болмайды. Әрбір
телімнің дайын болу деңгейі және қайта жерсіндіруге тікелей көшу мүмкіндігін бағалау
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бағдарламаның алғашқы компоненттерін, соның ішінде маңызды параметрі – тұяқтылар
популяциясының қажетті тығыздығына қол жеткізу, жүзеге асырудың тиімділігіне жүргізілген
мониторинг нәтижелері бойынша бағалануы тиіс.
Сонымен бағдарламаны жүзеге асыру сызба түрінде былайша көрінеді:
Бағдарла
ма кезеңі
Алғышарт

Жүзеге асырудың осы кезеңінде бағдарламаның негізгі
белсенділігі
Бағдарламаны
келісу
және
бекіту,
негізгі
қаржыландыруды
қамтамасыз
ету
және
серіктестер/орындаушылардың құрамын анықтау

Алғашқы
кезең

Әлеуметтіэкономикалық
дайындық:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Әлеуметтік тексеру **
Аумақтар мен қаржыландыру көздерін
анықтау – қоныс аударуға келіскен
жанұяларды қолдау жүйесін дайындау
Жергілікті тұрғындардың бір бөлігін
көшіру және малдарды шығару
Жергілікті
тұрғындарды
және
жергілікті
бизнесті
бағдарлама
шегінде инициациялау
Үй жануарларына жолбарыстардың шабуылынан зиян
келген жағдайда төлемақы (қаржыландырудың белгілі
көздерін қоса) жүйесін дайындау
Жергілікті тұрғындарды өтемақы төлеу және оны
қолдану тетіктерінің бағдарламасы жайында кең көлемді
ақпарат беруді ұйымдастыру
ЕҚТА (ООПТ) және бірегей басқару жүйесін құру
Қаскерлікке қарсы қорғау жүйесін оңтайландыру
Қарқынды аңшылық шаруашылығы жүйесін дамыту
Тұяқтылырдың санын оңтайландыру бойынша кешенді
шаралар
Бағдарламаны жүзеге асырудың әртүрлі компонентеріне
мониторинг жүргізу
Уақытша ұстау/жіберу үшін кешенді қоршау салатын
телімдерді таңдау
Елді мекендерде, жіберілетін жерге жақын орналасқан
және жолбарыстардың ары қарай мекендейтін
аумақтарында арнайы қауіпсіздік шараларын дайындау
және жүзеге асыру
Жануарлардың сан көздерін анықтау
Жіберілетін аумақтардың телімдерінің дайындығын
тәуелсіз зерттеу/тексеру (тұрғындырды қатыстыру,
малдарды шығару, тұяқтылардың саны мың га-а 30
бастан кем болмау)


бағдарламаның компонентін жүзеге асыру бойынша негізгі активтілігі, осы компонент бойынша
кешенді жұмыстарды инициациялау

осы бағытты ұзақ мерзімде жұмыстық дамыту
** әлеуметтік сұрақты жүргізу және жанұяларды, шаруашылығын экологиялық тұрақты формаға
ауыстыруға, бағдарлама міндеттерімен жүзеге асыру шеңберінде Citi қорының қаржыландыруымен 2014 жылдың
маусымында басталған, дайын жалдаушыларды анықтауды жүргізу және ұйымдастыру бойынша алғашқы
жұмыстар

Жергілікті тұрғындармен алын-ала жүргізілген жұмыс бойынша табиғатта
жолбарыстың пайда болуы адамдарға біршама үрей туғызатыны анықталды, бұл
жобаны орындаушылардың өңірдегі жер пайдаланушылармен кездесулерінде айтылды,
сонымен қатар ҚР мемлекеттік органдарына түскен хаттарда да көрсетілді. Осыған
орай, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жолбарыстарды табиғатқа
жіберетін аумақтардың қоршалануының қажеттілігі туралы шешім қабылдады.
Мысалы, жоспарланған резерваттың Балқаш өңірі телімін (келісілген аудан 340 мың га)
33

қоршау ұсынылды. Қоршау құрылысын қаржыландыру мемлекеттік бизнес-серіктестік
шегінде қамтамасыз етілуі мүмкін.
Егер тәуелсіз зерттеу жолбарыстарды жіберетін аумақтардың телімдері дайын болғанын
құптаса (тұрғындарды тарту, малдарды шығару, тұяқтылардың саны мың га-да 30 бастан кем
болмаған параметрлері бойынша), онда Бағдарламаның Екінші кезеңін жүзеге асыруға:
қоршау жүйелерінің құрылысын салу, алғашқы жобарыстарды және кейіннен жеткізу
жұмыстарына кірісуге болады. Бұл жұмыстардың ұзақтығы кем дегенде 5-7 жылға созылады.
Бағдарламаның ұзақ мерзімді үшінші фазасы кешенді мониторинг жүргізуге,
малдәрігерлік бақылау жасауға, экологиялық білім беруге және Бағдарламаны ақпараттармен
қамтамасыз етуге арналады. Бұл жұмыстар Бағдарламаны жүзеге асырудың алғашқы
кезеңдерінен басталады. Бұл кезеңде орнына келтіру жүйелері жүзеге асырылады және
жолбарыстар тобының даму жайында арнайы мониторинг жүргізілуі қажет. Бұл фазаның
ұзақтығы соңғы жолбарыстарды әкелгеннен кейін және оларды табиғатқа жібергеннен кейін
ең кем дегенде бес жылға созылады.
Егер Қазақстан Үкіметі өсіру орталығын құру жайында (10 Қосымша) және оның
құрылысын мен ұзақ мерзімде жылма-жыл ұстауды қаржыландыру жайында шешім
қабылдаса, онда орталықты салу және оның жұмыс жасауы аумақтарды реинтродукциялауға
дайындаумен қатар жүргізіледі, өйткені кез-келген жағдайда табиғатқа жіберу тек
аумақтардың дайындығын расталған жағдайда (қара: жоғарыда) және тек аналары өсірген,
хайуанаттар бағында адаммен қатынасы өте аз болған (немесе мұндай қатынас толықтай
болмаған жағдайда) қолда өсірілген жолбарыстардың 2-3-ші ұрпақтарын ғана жіберуге
болады.
5.2. Қолда ұстау және жіберу үшін телімдерді таңдау мен олардың құралжабдықтары
Қайта жерсіндіру үшін жолбарыстарды табиғатқа жіберетін жерлерден уақытша
ұстайтын бірнеше орталықтар құру қажет. Ұстау орталығы карантиннен өту үшін, сонымен
бірге жолбарыстардың аумақтарға бейімделелуіне арналған. Қоршауды қайда орналастыруы
бағдарламаның бірінші кезеңінің соңында шешіледі, ол кезде тұяқтылардың кеңістікте қалай
орналасқаны және әртүрлі шаруашылық түрлерінің орналасу орындары да белгілі болады.
Шамамен, басымдылық тұяқты жануарларының тығыз орналасқан жерлеріне, мал жоқ және
тұрақты адам тұрмайтын жерлерге орналастырадыберіледі.
Бұл жерлерде келетін жолдардың болуы, инфрақұрылымның болуы қажетті
компонентерге жатпайды. Егер, олар болмаса жануарларды тасымалдау тік ұшақ арқылы
жеткізіледі, ал жануарларды күтушілеріне және бақылаушыларға, малдарігері және
мониторинг жүргізетін мамандарыға уақытша далалы лагер құрылады.
Уақытша ұсталатын әрбір орталықтарда салынатын құрылыстар:
 Алып келетін жолбарыстар үшін қоршаулар (Үндістандағы қайта жерсіндіру
тәжірибесі бойынша қоршаулар шағын аумақты алатын, бірақ 1-2 га-дан аз
болмауы керек).
 Қорегінің негізгі нысандары (жабайы шошқалар) тұяқтылардың резервтік
дараларына арналған қоршаулар, осы жерден доңыздар жолбарыстардың
қоршауларына жіберіледі.
 Мамандар мен қызмет жасайтындар тұратын құрылысты (вагончиктер) және
уақытша зертхананы салу керек.
Аумақтар толық анықталған соң уақытша ұсталатын қоршауларды, сонымен бірге
қаржыландыру көлемімен көздері анықталған соң, құрылысты салудың жобаларын осындай
бағдарламаларды іске асыру тәжірибелерін ескере отырып жасаған дұрыс.
Уақытша ұсталатын жерлерде әрбір қоршаулардың аумағы 1-3 га-дан тұратын мықты
тордан жасалған 3-4 қоршауларлар жүйелері, олардың сыртын екінші қалың қоршаулармен
(пластик немесе табиғи материалдардан жасалған, мысалы қамыс матылары) қоршалуы керек.
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Әрбір қоршауларда бір жолбарыстан болу қажет, ал жанама бірнеше қоршаулардың болуы
сондағы жануарларды бірге дайындауға мүмкіндік береді. Осы жағдайда дараларының
араларында байланыс түзіліп, оларда кейінірек бір-бірімен қарым-қатынас байланыстарының
дами түсуіне көмектеседі. Әрбір қоршауларда тұрақты түрде су көзі болуы шарт, оның
қасында ортада байқалмайтын жасырын орын және табиғи басқа да күрделі құрылымдар
болуы қажет, осы жерден керек кезде жолбарыстарды жансыздандыруға болады. Бейне
бақылаулар орнатып, тұрақты бақылау жүргізуге мүмкіндік туғызу қажет. Сонымен қатар,
адамдар араласпай-ақ тұяқты жануарлардың өздері бара алатындай мүмкіндік жасау керек.
Есіктер және тесіктер қашықтықтан басқарылатын болуы қажет. Есіктер мен қақпалар
жүйелері жануарлардың бейімделу мерзімінен өткенен кейін, қоршаған ортаға тіке шығып
кететіндей етіп жасалуы керек.
Жіберілетін аумақтардың жалпы қоршауларын жасауға арнайы бір жоба қажет емес, оны
аумақтардың бойымен торлы қоршаулармен қоршауға болады.
5.3. Қайта жерсіндірудің техникалық және заңды ілеспелері
Тасымалдау үшін қажетті құжаттар , ветеринариялық рәсімдер
Қазақстан Республикасына жануарларды алып кірер алдында барлық міндетті ресми
талаптардың барлығы орындалуы қажет, кіргізудің кедендік рәсімдеулері (Ресейден
жолбарыстарды немесе дүниежүзінің хайуанаттар бақтарынан әкелінетін аңның кедендік
одақтың аумағындағы қажетті әртүрлі құжатарды рәсімдеу), СИТЕС-тен рұқсат алу, сонымен
бірге сол уақыттағы тасымалдау қағидалары мен шарттарына сәйкес ветеринариялық
сертификатар (Ресейден және басқа елдерден кіргізілетіндерге қойылатын талаптарының
айырмашылығын ескеру) алу қажет. Міндетті карантиннен өтуді уақытша ұстау
орталықтарында өткізу жоспарланған. Алып келуді жоспарлау кезінде формалды құжаттарды
рәсімдеумен қатар жүргізілетін ветеринариялық рәсімдеуді де тасымалдауға дейінгі және одан
кейінгі уақытарды ескеру қажет.
Тасымалдау
Жолбарыстар қай жақтан алып келуіне қарамастан, оларды жансыздандырады.
Иммобилизациядан кейін биометриялық өлшемдер алынады, ветеринариялық мақсатқа
үлгілер мен сынамалар, генетикалық сараптамалар алынады және екпе егіледі.
Тасымалдау торлары арнайы жолбарыстарды тасымалдауға жасалады және
Халықаралық әуе тасымалдаушылар ассоциациясының (IATA) барлық талаптарына толық
сәйкес болуы керек.
Жануарларды тасымалдау жіберілетін аумақтарға жақын Алматы қ. әуә жайына дейін
ұшақпен алып келінеді. Уақытша ұзақ ұстау орталығына тасымалдағыш торлармен автокөлік
немесе тік ұшақтар арқылы жеткізіледі.

6. Бағдарламаның сәтті өткізуілінің мониторингісі
6.1. Экожүйелердің, тұяқты жануарлардың және жолбарыстың санының
тұрақтылығының мониторингі
Табиғи бақтың табиғи-ғылыми негіздемесін дайындау барысында, сонымен бірге МОТ
(КОТ) және Рамсар сулы жерлерінің сипатамасын дайындауда қазіргі жобалап жатқан
аумақтың экожүйелерінің әр түрлі тұрпатарының тиянақты толық сипатамасы дайындалды.
Бағдарламаның құрамдас бөліктерін іске асыру барысында, экожүйелерді (соның ішінде ормандарды қалпына келтіру, жайылымға түсетін күштерді азайту және өрттерді болдырмау)
қалпына қайта келтіруге бағытталған, іске асқаннан кейін осы жерлер көп өзгеруі тиіс.
Қазіргі кезде мемлекеттік қаржыландырудың арқасында жыл сайын тұяқтыларға санақ
жұмыстары жүргізілуде. Осы санақ жұмыстарының арқасында басым түрлердің санының
негізгі динамикасын қадағалауға болады.
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Бағдарламаның мақсатына сәйкес жылма-жыл жүргізілетін жалпы санақ жұмысынан
басқа, популяцияның құрамының толық (аумақта таралуы, жеке популяция топтарының
жыныс және жас ерекшеліктері, көбеюі, өлім-жітімі және оның себептері және т.б.)
мониторингі керек.
Әлеуметтік-экономикалық даму жағдайының мониторинг туралы, бағдарламаның білім
алу саласының іске асуы және табиғатты пайдаланудың тұрақты тиімді тәсілдерін іске
асырудың мәліметтер өте құнды.
Бағдарламаны іске асыра бастаған күннен бастап тұрақты түрде мониторинг жүргізіп
отыру қажет:

экожүйелердің жағдайын;

тұяқтылардың популяциясының сандары, жыныс және жас ерекшеліктеріне,

антропогенді факторлардың әсерінің деңгейіне (малдың жайылуы, қаскерлік,
өрт),

өңірдің әлеуметтік-экономикалық жағдайы және жергілікті тұрғындардың
хабардар болуы / бағдарламаға араласу деңгейлеріне.
Мониторинг мәліметтері қабылданып отырған шаралардың қаншалықты тиімді екенін,
жолбарысқа қажетті мекендейтін жер аумақтарының ормандарды қалпына келтіру арқылы
үлкеюі, қорек қорының жағдайларын білуге, сонымен бірге жергілікті тұрғындардың
жолбарыстарды табиғатқа жіберуін қалай қабылдап жатқаны туралы мәліметтерді қадағалауға
болады. Мониторинг мәліметтерінің негізінде жылдық жоспарға жылдам өзгерту («кері
байланыс») енгізуге болады, ол одан ары жұмыс жетістіктерін оңтайландыру мақсатында
жасалады. Экожүйелердің жағдайларының, тұяқтылардың популяциясының санының,
әлеуметтік-экономикалық жағдайларының даму динамикаларына мониторинг жүргізу арқылы
алынған мәліметтер бағдарламаның келесі құрамдас бөлігін жоспарлы түрде іске асыруылына
негіз болады.
Мониторинг бойынша алынған қажетті мәліметтер дамудың дұрыс жүріп жатқанын
растайтын болса, сонда ғана қайта жерсіндірудің негізгі кезеңдерін орындауға көшуге болады.
Қайта жерсіндірудің кезеңіне көшкен кезде, мониторинг базасына мезгілімен жіберілетін және
параметрлер ешқандай өзгермейді, бірақ жолбарыс топтарының дамуы және болуы мүмкін
шиеленістік жағдайларды алдын ала болдырмау үшін мәліметтер жинап толықтырылып
отырылады.
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6.2. Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу
Жолбарыстарды бейімдеу қоршауларында ұстаған кезде жануарларға тұрақты түрде
бақылау жүргізіп отыру қажет, қосымша жануарлардың физиологиялық жай күйін анықтау
үшін кезеңмен сынамалар (соның ішінде, нәжістерін) жинап отыру керек, осылар арқылы
қажет кезінде ұстау/қоректену режімін өзгертуге, мал дәрігерінің араласуымен реттеуге
болады. Жолбарыстарды бақылау оларды табиғатқа жіберу үшін керек, бұл бақылау
жануарларды зертеушілер жоқ кезде жүргізу қажет.
Жобаның ерекше екенін ескере отырып, жануарларды табиғатқа жіберген соң (қозғалуы,
аумақтарды игеруі, одан ары басқа дараларымен байланысы) бақылау жүргізу өте құнды.
Қазіргі кезде ең қолайлы тәсіл жануарларды жерсеріктік телеметриялық қарғыбаулармен
немесе радиоқарғылармен жабдықтау болып табылады. Қиыр Шығыстағы тәжірибе
жұмыстары бойынша «жолбарыстар үшін стандартты» радиоқарғылар 4-6 жыл жұмыс істей
алады, олардың жарамсыз болуы 5%-дан аспайды, ал GPS-қарғылардың көп жағдайларда істен
шығуы 50%-дан асады (Микелл және басқ., 2011). Өкінішке орай, Қиыр Шығыста
жолбарыстармен жұмыс істеу барысында және жануарлардың басқа түрлерімен қарғыбау
қабылдағыштармен жұмыс барысында қарғыбаулардың кері әсері бар екендігін көрсетті.
Сондықтан да бұл кезеңде, жануарлардың барлығына қарғыбау тағылмайды. Әдістері және
технологиялары тұрақты түрде жаңартылып тұрады, сондықтан оларды таңдау жұмыстарын
дүниежүзіндегі жетекші сарапшылармен кеңесе отырып, аңдарды жіберер алдында алған
дұрыс. Жануарларды қабылдағыштармен жабдықтау оларды бейімдеуші қоршауларға
тасымалдау алдында жансыздандыру кезінде оларды табиғатқа жіберер алдында тағы да
қайтара жансыздандыруды болдырмау үшін жасаған дұрыс.
Осындай жеке белгілеулермен қатар, дәстүрлі із кесу, сынамаларды жинау, сонымен
қатар фототұтқышты пайдалану мониторингке өте қажет тәсілдер болып саналады.
Фототұтқышты пайдалану жолбарыстардың сол аумақта жүргенін анықтап қана қоймайды, ол
жануарлардың жеке қозғалуын да бақылауға мүмкіндік береді. Осы мақсатты шешу үшін
әрбір жануарларды табиғатқа жіберер алдында суретке түсіріп алған дұрыс, себебі олардың
денелеріндегі жолақтары әрбір жануарда өзіндік жекешілігімен ерекшеленеді.
Фототұтқыштарды жіберілетін аумақтардың маңындағы осы жерлермен жүред ау деген
жерлерге және ірі ағаштардың маңына орнату керек, себебі жолбарыстар оларды өздерінің
шекарасы есебінде белгілеуі мүмкін. Осындай оңтайлы ағаштарды анықтауды, жолбарыстарға
тән күнделікті мінездерінен және биологиялық белгі өрісінің «аттракторлары» ұғымына
сүйене отырып білуге болады Жолбарыстар аумақтарды иегеруіне қарай фототұтқыштарды
өздері күнделікті тіршілігінде жүретін сүрлеулерінің (қиылысатын жерлеріне) жанына және
тұрақты белгілейтін ағаштарының маңына ауыстырып қоюға болады.
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7. Ұйымдастырушылық және қаржылық қамтылуы
Бағдарлама әртүрлі бағыттағы кешенді шараларды (әлеуметтік-экономикалық,
ағартушылық, табиғатты қорғау іс-тәжірибесі) қамтиды, оның барлығы Қазақстан
Республикасының министрліктерінің және ведомостволарының, өңірлік әкімшіліктерінің,
жергілікті бірлестіктердің, ғылыми мекемелердің тек тығыз бірлесіп жұмыс істеу арқасында
және реинтродукциялау реинтродукциялау және оны іске асыру бағытары бойынша, және
өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының оңтайландыру бағытарын іске асыратын
шаралармен байланысы арқылы іске асады.
Ең бастысы Қазақстан Республикасының институтарын тікелей араластыру, яғни тікелей
табиғат қорғау шараларына жауап беретіндерді, соның ішінде Охотзоопром, жануарларды
қоныс аударуына және рейдтік қорғау жұмыстарына жауапты. Ең бастысы реинтродукциялау
жүргізілетін өңірде бағдарламаны іске асуына қосымша бірге қаржыландыруға және
жергілікті бірлестіктерді дамытуға ҚР іскерлік ортаны тарту.
Қазақстанда тұран жолбарысын қайта қоныстандыру жобасына ХТҚО-мен, Ғаламдық
Жолбарыстар Бастамасымен (Глобальной Тигриной Инициативой), БҰҰ биоалуантүрлікті
сақтау Конвенцияларымен (CBD), СИТЕС (CITES) тығыз бірлестікте іске асыру керек.
Өңірді қолайлы тұрақты сумен қамтамасыз ету үшін ҚХР ынтымақтастықты ары қарай
дамытуға әрекет жасалып отыр, соның ішінде трансшекаралық өзендердің суын экологиялық
негізделген келісіммен бөлу көзделіп отыр. Осы ынтымақтастыққа қол жеткізу және
орындауға монтиторинг жасау үшін бағдарламаға кең ауқымды халықаралық ұйымдарды:
БҰҰ-ның халықаралық суландыру және дренаж бойынша комиссиясын, БҰҰ-ның табиғатты
қорғау және трансшекаралық су ағысын және халықаралық көлдерді пайдалану
конвенциялардың халықаралық секретариатын, Халықаралық су ағысын да кеме түрлері
жүрмейтіндердің құқығы, Халықарарлық өзендердің суларын пайдаланудың Хельсинкі
ережелері, Гидроэлектроэнергиясын өндіруде басқа мемлекеттерге әсері туралы Женева
конвенциясы және т.б. тарту. Сонымен бірге, ЕО БҰҰДБ-ның (ЕС-ПРООН) «Орталық Азияда
су ресурстарын бірігіп басқаруға және трансшекаралық диалог жүргізуге көмектесу»
жобасымен және басқада Қазақстан Республикасының аумағында іске асырып жатқан
Бағдарламаның әртүрлі құрамдас тақыптарымен байланысты халықаралық жобалармен тығыз
қарым қатынас орнату.
Реинтродукциялауға қажетті жолбарыстардың санын қамтамасыз ету үшін Қазақстан
Республикасы мен Ресей Федарациясы (РФ Президенті В.В. Путинмен алдын ала қолдаған)
арасында іскерлік келісім шарт жасау және оған РФ Қиыр Шығысында жолбарыстарды қорғап
және зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқан мамандарды қатыстыру.
Жануарларға мал дәрігерлік зерттеулер жүргізу үшін, қолайлы тасымалдау режімін,
ұстауға (ұзақ ұстау) жағдай жасау үшін хайуанаттар бақтарының мамандарын (ЕХАҚ-ЕАЗА,
ЕАХАҚ-ЕРАЗА) тарту керек, сонымен бірге түрлерді қайта жерсіндіруде үлкен тәжірибесі бар
Индия мамандарында шақыру керек.
Бағдарламаны кең талқылау үшін және ары қарай іске асыру үшін жұмыс тобы құрылу
қажет, оған мемлекеттің мекемелердің өкілдерін, әртүрлі бағыттағы сарапшаларды және
жобаның/бағдарламаның кейбір құрамдас менеджерлерін қатыстыру қажет.
Бағдарламада қарастырылған белсенділіктер Қазақстан Республикасының Президенті
2013 жылы 30 мамырдағы № 577 Жарлығымен қабылданған Қазақстан Республикасының
жасыл экономикаға көшудің Тұжырымдамасымен толық сейкес. Соның ішінде, ұсынылып
отырған шаралардың 3.7 бөлімнің: «Экожүйелерді сақтау және тиімді басқару» ды орындауда
тікелей үлес қосатын болады.
Бағдарламаны іске асыру үшін «Жасыл Даму» («Зеленое развитие») ұлттық бағдарламаға
берілген ұлттық қаржыны тарту көзделіп отыр, сонымен бірге әртүрлі халықаралық үкіметке
тәуелсіз ұйымдардың және үкіметтік мекемелердің қаржыларын тарту, сөйтіп кең ауқымды
мемлекеттің және мекемелердің өзара әрекеттерін дамыту. Қонысталатын аумақтарды қоршау,
құрылыс жұмыстары және Бағдарламаның келіп-кету орталығын ұстау үшін қосымша ұлттық
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қаржы көздері – мемлекеттің әріптестілігі және ұлттық бизнес-бірлестіктерді тарту арқылы
шешілуі мүмкін.

Бағдарламаның әріптестері
(Бағдарламаны жұмыс барысындағы кездесулер/талқылау, анықтау/толықтыру
қажет!)
Қазақстан Республикасы:
 Қазақстан Республикасының Үкіметі: Қоршаған орта және су ресурстар Министрлігі
(ҚО және СРМ), осылармен бірге Орман және аң шаруашылығы комитеті (ОАШК) және
олардың аумақтық бөлімшелері, Министерліктің басқада салалары;
 Облыстық және аудан әкімшіліктері;
 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігінің салалы институттары–
зоология Ин-ты, География Ин-ты және басқалары.
 «Қазақстан Ұлттық География Қоғамы» Республикалық Қоғамдық Бірлестігі
 Назарбаев - Университеті
 Охотзоопром
 МҚАШ (ГЗОХ) Қарашеңгел
 Алматы хайуанаттар бағы;
 Қазақстан ҮТҰ (НПО);
 ҚЗО және «Терра» ГАЖ (ЦДЗ и ГИС «Терра»);
 Жергілікті бірлестіктер;
 Қазақстанның қорғалатын аумақтары;
 Ұлттық бизнес-бірлестіктері;
 Халықаралық жобалар/өңірдегі әртүрлі халықаралық жұмыс істеп жатқандар (бірін-бірі
толықтыратын белсендіктер).
Ресей Федерациясы:
 Дүниежүзілік табиғи қорлар (Ресейдің WWF, Қиыршығыс бөлімшесі қоса);
 РФ Үкіметі: табиғатты қорғау Министірлігі және басқада профилді үкімет ұйымдары;
 РФ Ғылым Академиялық Институтары: ЭЭПИ (ИПЭЭ) және басқ.;
 Ресейдің Қорғалатын аумақтары;
 Мәскеу хайуанатар бағы / ЕАХАҚ (ЕАРАЗА)
Халықаралық серіктестер:
 WWF (WWF Голландия және басқ.);
 IUCN – SSC, Cats’ group
 EAZA
 International Commission on Irrigation and Drainage of UN,
 International Secretariats of the Convention on the Protection and Use of Transboundary
Watercourses
 Халықаралық донорлар;
 және басқалары

Бағдарламаның қаржылық қамтамасыздандырылуы
Бағдарлама ұзақ мерзімге есептелінген және бірнеше кезеңдерге бөлінеді.
Бағдарламаның белсенді бөлігінің біраз бөлігі өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамытудың
Қазақстан Республикасының ЕҚТА жүйелерін дамыту, қорғау және сирек түрлерді қалпына
келтіру мемлекеттік бағдарламасына кірген. Бағдарламаны талқылау барысында әріптестердің
бағдарламасын нысаналы мақсатта қаржыландырылып жатқанына растайтынын біліп,
қосымша қаржы көздеріне келісу, сонымен бірге бағдарламаның бөлімдерін іске асыру үшін
келешекте қаржы тартатын бағытарын анықтау қажет. Бюджет қаражатын жоспарлағанда,
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бағдарламаның жаңалығы не екенін біліп, оның ұзақ уақыт бойы саяси және зерттеулік
мақсатарда айтарлықтай қызықтырушылық туғызатынын ескере отырып жасау керек.
Бағдарламаны іске асыру үшін алдын ала есептеу бойынша бірінші 10 жылдыққа
шамамен 50 миллион АҚШ доллары қажет, оның шамамен 20 миллионын WWF бермекші.
Қалған қаржыны Қазақстан Республикасының бюджетінен, Қазақстан Республикасының
табиғат қорғау қорынан, Қазақ географиялық қоғамынан және басқаларынан
қаржыландырмақ. Жіберілетін аумақты қоршау, келіп-кететін Бағдарлама орталығының
құрылысын салуға қосымша ұлттық ұйымдардан - әріптес мемлекетерден және ұлттық
қауымдастықтардың-бизнестерден мүмкіндігінше қаржыландыру.
Сонымен бірге, бағдарламаның кешенді дамуы өңірдің экологиялық тұрақтылығын
дамытудың жергілікті бірлестіктердің демеушілігімен жанама түрде балама табыс көздерінен
түскен қаржыларынан көмектеседі.
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ПАЙДАЛЫНЫЛҒАН ҚЫСҚАРТУЛАР
МҚАШ (ГЗОХ) – Мемлекеттік Қорықтық Аңшылық Шаруашылық
ГАЖ (ГИС) – Гео-ақпараттық жүйе
МТР (ГПР) – мемлекеттік табиғи резерват
МБ (ГУ) – мемлекеттік басқару
ҒЭҚ (ГЭФ) – Ғаламдық Экологиялық Қор
РҒА ҚШБ (ДВО РАН) – Ресей Ғылым Академиясының Қиыршығыс бөлімшесі
ЕХАҚ (ЕАЗА) – Еуропалық хайуанатар бақтары және Аквариумдар Қауымдастығы
ТҒН (ЕНО) – табиғи ғылыми негіздеме
ЕО (ЕС) – Еуропалық Одақ
ЕАХАҚ (ЕРАЗА) – Еуро-Азиялық хайуанаттар бақтары және Аквариумдар
Қауымдастығы
ІБА (ИББ) – Іле-Балқаш атырауы
РҒА ЭЭМИ (ИПЭЭ РАН) – Ресей Ғылым Академиясының Экология және Эволюция
Мәселелері Институты
ОАШК (КЛОХ) – Орман және аң шаруашылығы комитеті (бұрын ауыл
шаруашылығының Министрлігіне қарған, қазір ҚО және СРМ қарамағында)
ҚҰГҚ (КНГО) – Қазақ Ұлттық Географиялық Қоғамы
ҚХР (КНР) – Қытай Халық Республикасы
МОТ (КОТ) – Маңызды орнитологиялық территориялар
ІҚМ (КРС) – ірі қара малы
ХТҚО (МСОП) – Халықаралық табиғатты қорғау Одағы
(МООС РК) – Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны Қорғау Министрлігі қазіргі
кезде ҚО және СРМ, ОАШК осыған кірген
ҚО және СРМ (МОСиВР) қоршаған орта және су ресурстар Министрлігі
БҒМ (МОН) – Білім және Ғылым Министрлігі
МҚМ (МРС) – ұсақ қара мал
АШМ (МСХ) – Ауыл Шарушылық Министрлігі
ЕҚТА (ООПТ) – ерекше қорғалатын табиғи аумақтар
ҮТҰ (НПО) – үкіметке тәуелсіз ұйым
КГБ (ПМГ) – кіші гранттар бағдарламалары
ӨБ (ПО) – өндірістік бірлестік
БЖ (ПУ) – Басқару Жобасы
ҚБО және «Терра» ГАЖ (ЦДЗ и ГИС «Терра») – қашықтықтан бақылау Орталығы және
«Терра» ГАЖ
БҰҰДБ (ПРООН) – Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму Бағдарламасы
ОАӨЭО (РЭЦ ЦА) – Орталық Азияның Өңірлік Экологиялық Орталығы
СИТЕС (СИТЕС) – жойылып кету қаупі төнген фауна мен флораның жабайы түрлерінің
халықаралық конвенциясы
БАҚ (СМИ) – бұқаралық ақпарат құралдары
СУАР – Синьцзян-Ұйғыр автономиялық ауданы
ЮНЕП – БҰҰ қоршаған ортаны қорғау Бағдарламасы
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ҚОСЫМШАЛАР:
1 Қосымша. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігінің
География Институтының шолуы.
2 Қосымша. Қашықтықтан бақылау Орталығы ЖШС және ГАЖ «Терра»-ның
аналитикалық мәліметі.
3 Қосымша. Жобаланып отырған өңірдің жерді пайдаланушыларының тізімдері
(ЖШС қашықтықтан бақылау Орталығы және ГАЖ «Терра» дайындаған).
4 Қосымша. Бағдарламаны дайындаудың, іске асырудың және зерттеу жұмыстарын
жүргізудің заңдық негіздері.
5 Қосымша. Ақпарат берудің артуы, экологиялық білім мен әлеулеттіліктің артуы.
6 Қосыша. Балқаш көл алабының экологиялық жағдайларын жақсарту
мақсатындағы қабылданған шаралар.
7 Қосымша. Жолбарысты қайта жерсіндіру бағдарламасын дамытуға тұрғындардың
көз қарасы және адамдармен болатын қақтығыстың мүмкінділігі.
8 Қосымша. Қазіргі кездегі жолбарыс қоныстанатын экологиялық қуыстағы
болатын басқа түрлермен қарым-қатынас мүмкінділігі.
9 Қосымша. Бағдарламаның мал дәрігерлік көмекпен қамтылуы.
10 Қосымша. Іле өзенінің атырауына жолбарысты қайта қоныстандыру
Бағдарламасының ақпараттық-білім берідің келіп-кету орталығын құру.
11 Қосымша. Бағдарламаны іске асыру барысындағы жұмыс жоспарының
жобасы(Бағдарлама бекітілген соң әріптестермен бірге пысықтау және пікір алысу).
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