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    КІРІСПЕ 
 

Бұл оқу құралы «Биогеография» курсына арналған типтік 

бағдарламаға сәйкестендіріп жазылды. Педагогикалық универ-

ситеттердің жаратылыстану география факультеттерінің биоло-

гия мамандығының студенттері биогеография пәнін оқуға дейін 

ботаника, зоология курстарын оқиды, сондықтан студенттердің 

анатомиядан, физиологиядан және ӛсімдіктер мен жануарлар 

жүйеленімінен айтарлықтай дайындықтары болады. Ал геогра-

фия мамандығының студенттері жалпы жер тану, топырақтар 

географиясы, биосфера туралы ұғымдармен, географиялық ен-

діктер және зоналармен, топырақ түзілуі процестерімен, ланд-

шафтану т.б. пәндерді оқып таныс болады. Осы материалдар ар-

қылы студенттердің жер бетінде тірі организмдер мен әртүрлі 

биологиялық комплекстердің таралу заңдылықтары туралы ғы-

лым-биогеография негіздерін оқып үйренуіне жеткілікті дайын-

дық жасай алады. Соңғы жылдары биогеографияда маңызды ӛз-

герістер болды: ӛсімдіктер мен жануарлардың таралуы жӛнінде 

жаңа мәліметтермен толықтырылды, топырақ биогеографиясы 

деген бӛлім, жаңа карта, теңіз биогеографиясы, биологиялық ре-

сурстар географиясы, ландшафтық экология деген бӛлімдер пай-

да болды. Биологиялық алуантүрлілік (1989–1997 жж.) халық-

аралық бағдарлама негізінде биологиялық алуантүрліліктің гео-

графиясы – деген жаңа ғылыми бағыт қалыптасаты. 1992ж.          

Рио-де Жанейрода Біріккен Ұлттар Ұйымының қоршаған орта 

туралы конференциясында тұрақты дамуға қатысты декларация 

қабылданды. Бұл маңызды құжатты іске асыруда биогеография 

негізгі роль атқарады. Биогеография әдістері биологиялық ре-

сурстарды тиімді пайдалану, биологиялық алуантүрлілікті сақ-

тап қалуға, бақылауға мүмкіндік береді.  

Биогеография – ӛсімдіктер мен жануарлардың жер бетінде 

таралу заңдылықтарын және олардың әр түрлі ендікте топ-

талуын, табиғи жағдайына, геологиялық тарихына байланысты 

зерттейтін ғылым. Жануарлар мен ӛсімдіктер табиғаттың био-

логиялық байлығына жатады. Олардың қорын бүкіл табиғи бір-

лестіктердің, яғни ландшафтылық бірлестіктің тіршілік әрекеті-

нің  нәтижесі ретінде қарастыруға болады.  
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Түр мен топтардың экологиялық ерекшеліктеріне және 

туыстық байланыс негізінде, климаттық, гидрологиялық, гео-

морфологиялық, геохимиялық т.б. жағдайларды есепке ала оты-

рып, биогеографияның міндеті организммен табиғи бірлестік-

тердің  географиялық таралу заңдылығын, оның себебін, біздің 

ғаламшарымыздағы  тіршілік кӛздерінің тарихи ерекшеліктерін 

зерттеу. Биогеографиялық фактілер және заңдылықтарды білу 

биосфера ресурстарын үнемді пайдалану және күрделі пробле-

маларды шешуге қажетті. Бұл экологиямен, биологиямен жер 

жӛніндегі ғылымдармен тығыз байланыста болады. 

Биогеография салыстырмалы географиялық зерттеу әдіс-

терінің кӛмегімен биосфераға кездейсоқ не жоспарлы әсерлер-

дің қорытындысын болжай алады. Бұл ретте биогеограф қадаға-

лаушы, бағалаушы ретінде болады. Биогеограф болу үшін кӛп-

теген салаларды ӛсімдіктер жүйеленімін, ӛсімдіктер экология-

сын, жануарлар экологиясымен жүйеленімін, ландшафтану, 

физика - географиялық курстарды, картографияны, геохимияны, 

топырақтану, статистика, информатиканы т.б. білу керек.  

Биогеограф ӛзінің зерттеу объектілерін географиялық ор-

тадан бӛліп алып қарамай, онымен тығыз байланыста қарасты-

рырады. Сонда ғана зерттелетін объектісінің ерекшеліктерін 

анықтауға болады. Организмдердің қазіргі кездегі таралу себеп-

терін жердің тарихи ерекшеліктеріне сәйкес дұрыс түсіндіру 

үшін биогеографтың геологиялық білім деңгейі болуы қажет. 

Сондықтан биогеогрфия география мен биологияның арасында-

ғы аралық ғылым, географиялық та биологиялық та ғылым бола 

алады. Осы оқу құралы деңгейінде автор биогеографияның бар-

лық проблемасының анықтамасын қарастыру мүмкіндігі шек-

теулі екендігін ескертеді. 

Автор пікір жазған б.ғ.д, профессор Ж.Б.Шілдебаевқа, 

профессор Р.С.Сәтімбековке алғысын білдіреді. 
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БИОГЕОГРАФИЯНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ 
 

Жануарлар мен ӛсімдіктердің құрылысы мен тіршілік ор-

тасы туралы мәліметтер адамзат баласына бұдан бірнеше ғасыр 

бұрын белгілі болған. Жерді игеру 9-10 мың жылдар бұрын пай-

да болған. Археологиялық жаңалықтар бұл мәліметтерді 15 -           

18 мың жылға кері шегеріп тастайды. Мысалы: Аустрия үңгі-

рінде жүрегі айқын кӛрсетілген піл суреті бар. Сонымен қатар 

аралар балын жинап жүрген әйел бейнесі де салынған. Бұлар 

бізге қазба қалдықтарын зерттеу нәтижесінде белгілі болып 

отыр. 

Пайдалы ӛсімдіктер мен жануарлардың экологиясы, гео-

графиясы жӛніндегі деректерді кӛне поэтикалық энциклопедия-

лардан: Индия Рамаяны, Ежелгі Египет қолжазбалары, Шумер, 

Қытай қолжазбаларынан таба аламыз. Жануарлар мен ӛсімдік-

тердің систематикасын кӛне, орта ғасыр ғалымдарының еңбек-

терінен белгілі болды. 

«Медицина атасы» Гипократ 226 ӛсімдік түрінің анықта-

масын жазған. Ойшыл грек ғалымы Аристотель (384-322 жж. 

б.ғ. IV ғасыр біздің заманымызға дейінгі) жануарлар классифи-

кациясын жасап, зоология систематикасының негізін салған. Ол 

жәндіктердің толық және шала дамуын, құстардың кӛшу және 

қайту мерзімін, сүт қоректілердің зәр шығару және жыныс мү-

шелерін айқын бейнеленеді, сүт қоректілерді жұп аяқтыларға, 

балықтарды шеміршектілер мен қатты сүйектілерге бӛлді. 

Аристотель «Жануарлар тарихы» деген еңбегінде жануарлар ту-

ралы кӛзқарасын білдіре  отырып жануарлардың және адамның 

сыртқы және ішкі мүшелеріне сипаттама берді, бұл жануарлар-

дың салыстырмалы анатомиялық сипаттамасына алып келді. 

Аристотель «Жануарлардың дене бӛліктері», «Жануарлар-

дың пайда болуы» туралы еңбегінде адам мен жануар эмбриоло-

гиясы туралы мәліметтер берді.  

«Ботаника атасы» болып саналатын Теофраст (372-287 ж. 

б.э.д) «Ӛсімдіктерді зерттеу» туралы 9 кітап жазды. Орта ғасыр-

да феодалдық қоғам жағдайында табиғатқа тәжірибе жасау, 

зерттеу жұмысын жүргізу діннен тайған деп, зерттеушілерді 

қатты қуғынға ұшыратты.  
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XVI–XVII ғасырларды жинақтау ғасыры деп атауға бола-

ды. Жануарлар мен ӛсімдіктер туралы негізгі түсініктер қалып-

таса бастады. Швед ғалымы К.Геснер, француз ғалымы               

Г.Ронделе, П.Белонның еңбектері жарық кӛрді. Зоологияны да-

мытуда үлкен үлес қосқан голланд ғалымы Антон ван Левенгук 

(1632 – 1723 жж.) және ағылшын ғалымы Роберт Гук (1635 – 

1703 жж.) А.Левенгук қарапайым құрылысты микроскоптарды 

жасап тұңғыш рет бір жасушалы тірі жәндіктерді ашты, ал                

Р.Гук ӛсімдік тозағашының құрылысын зерттеп, оның жасуша-

дан тұратынын анықтады.  

XVIII ғасырларда швед ғалымы Карл Линней (1707 –             

1778 жж.) жасаған системасын жұртшылық мойындады. Ол 

ӛзінің «Табиғат системасы» 1735 ж. деген үлкен еңбегінде ӛсім-

діктер мен жануарлардың негізгі ұқсастықтары мен айырмашы-

лықтарына сүйене отырып, ең кіші бірлікті түр деп атап, ұқсас 

түрлерді – туысқа, туыстарды отрядтарға, ал отрядтарды класқа 

біріктірді. К.Линней ӛсімдіктердің 7540 түрін, жануарлардың 

4200 түрін зерттеді. 

XVIII ғасырдың аяғында және ХІХ ғасырдың басында ор-

ганикалық дүние жӛнінде эволюциялық кӛзқарастар тұрғысы-

нан пікірлер айтыла бастады. Француз ғалымы Жорж Луи 

Бюффон (1707–1788 жж.) ӛзінің «Табиғат тарихы» (1749) деген 

еңбегінде үй жануарларының ӛзгеріске ұшырайтындығын дә-

лелдеді.  

Эволюция қолдаушылардың бірі француз ғалымы Жан 

Батист Ламарк (1744–1829 жж.) болған. Ол «Зоология филосо-

фиясы» деген еңбегінде (1809 ж.) жер тарихының ұзақ жылдар 

бойында сыртқы ортаның әсерінен организмдердің үздіксіз ӛз-

геріп отыратындығын кӛрсеткен.  

Ж.Б.Ламаркпен қатар француз ғалымы Жорж Кювье 

(1769–1832 жж.) салыстырмалы анатомия негіздері мен корреля-

циялар туралы ілімнің негізін салды. Ж.Кювьемен қатар орыс 

ғалымы К. Бэр (1729–1876 жж.) салыстырмалы эмбриологияның 

дамуына жол ашты. Ол «Жануарлардың даму тарихы» (1834) де-

ген 2 томдық кітап жазды. Мұнда ол жануарлардың дамуы бір 

клеткадан басталатындығын анықтады, эмбриональдық даму 

бірнеше жеке процестерге бӛлінетіндігін кӛрсетті және ұрық 
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күрделі организмге бірте-бірте даму процесінің нәтижесінде ай-

налатындығын кӛрсетті. К. Бэрдің тағы бір жаңалығы, ол сүтқо-

ректілердің жұмыртқа клеткасының болатындығын ашты. Орыс-

тың кӛрнекті эволюционисі К.Ф.Рулье (1814–1858 жж.) органи-

калық дүниенің тарихи даму жолдарын зерттеді. ХІХ ғасырда 

атақты ағылшын ғалымы Ч.Дарвин «Түрлердің шығу тегі»                            

(1864 ж.), «Түрлердің табиғи сұрыпталуы» (1859 ж.) деген ең-

бектерінде эволюциялық теорияны жеке зерттеп түрлердің тегі 

және эволюцияның қозғаушы күштерін айқындады. Дарвиннің 

пікірі бойынша органикалық дүние эволюциясының негізгі қоз-

ғаушы күштері – ол тұқым қуалаушылық, ӛзгергіштік, тіршілік 

үшін күрес және табиғи сұрыптау. 

ХІХ ғасырда ботаник Матиас Шлейден (1804 – 1881 жж.) 

және зоолог Теодор Шванн (1810–1882 жж.) клетка теориясын 

жасап жарыққа шығарды. 

ХІХ ғасырдың 2-ші жартысында неміс ғалымдары Фриц 

Мюллер (1822–1897 жж.) және Эрнст Геккель (1834–1919 жж.) 

биогенетикалық заңды ашты. Заңның тұжырымы «Әрбір особь 

дербес жеке дамуында ӛз түрінің даму тарихын қысқаша қайта-

лайды, немесе онтогенез-филогенездің қысқаша да шапшаң қай-

талануы деп жазды. Э.Геккель «Жалпы морфология» (1866 ж.) 

деген еңбегінде организмдер арасындағы туыстық байланысты, 

онтогенез бен филогенездің арасындағы терең байланыстылық-

ты кӛрсетті және онтогенез белгілерінің екі типін кӛрсетті: па-

лингенез – арғы тегінің белгілері, ценогенез – организмдердің 

бейімделуі барысындағы пайда болған екінші реттік белгілері. 

В.А. Догель үш салада – протистология, экологиялық паразито-

логия, салыстырмалы анатомия саласында жұмыс істеді. 1930 ж. 

Арал теңізіне экспедициямен келіп, балықтарда болатын пара-

зит құрттарды зерттеді. 1934 жылы В.А. Догель «Арал теңізі ба-

лықтарының паразиттері» деген монографиясын шығарды.             

1938 жылы Каспий теңізі балықтарын зерттеп «Каспий теңізінің 

балықтарының паразиттері» деген монографиясын шығарды. 

Энтомология – жақсы дамыған сала, ол насекомдардың практи-

калық, теориялық маңызымен байланысты. Ол салаға үлес қос-

қандар А.С.Данилевский, М.С.Гиляров, В.В.Шевченко,                   

П.И.Мариковский, Т.Н.Досжанов. Биогеографияның ғылым ре-
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тінде қалыптасуына  кӛптеген флора және фауна жӛнінде, олар-

дың таралуы туралы жиналған деректер әсер етті. XVIII ғ. 

Циммерманның, Бюфонның, Палластың еңбектерін биогеогра-

фиялық зерттеулерге жатқызуға болады. Неміс географы                       

А.Гумбольдт (1769–1859 жж.) ӛсімдіктердің жер бетінде тара-

луының негізін қалады. Әр елдің флорасын зерттеу нәтижесінде 

ӛсімдіктер географиясын толық зерттеп жазды. 

Британ аралдарының фаунасын, флорасын зерттеу                      

Э.Форбс (1815–1854 жж.) еңбектерінде орын алды. 

XIХ ғасырдың ІІ жартысында ботаникалық географияның 

және зоогеографияның қарқынды дамуы жүрді. Оны                            

А.Гризебах (1872 ж.) «Жер шары ӛсімдіктері» деген еңбегінде, 

Е.Вармингтің (1896 ж.) «Ӛсімдіктердің экологиялық география-

сы» деген еңбектерінен кӛруге болады. Зоогеография бағытында 

А.Р.Уоллестің «Малай архипелагінің зоогеографиясы» (1860 ж.), 

«Жануарлардың географиялық таралуы» (1876 ж.), «Аралдағы 

ӛмір» (1889 ж.) еңбектері жануарлардың таралуы жӛнінде кӛп-

теген мағлұматтар береді.  

ХІХ ғасырда теңіз арқылы Индия, Қытай, Америкаға жүзіп 

бару, Африка, Африка жағалауларын, Тынық мұхит аралдарын, 

Аустралияны (Аустралияның екі рет ашылуы: 1642ж. Голландия 

теңізшісі А. Тасман Тасмания аралы осы кісі атымен аталған; 

ағылшын зерттеушісі Джеймс-Кук 1768 жж.) ашып, жер жүзіне 

паш етумен қатар жан-жануарлар, ӛсімдіктер анықталып зерт-

телді. Материктер зерттелініп ӛсімдіктер мен жан-жануарларды 

анықтаумен қатар: Америкадан Еуропаға картоп, томат, бакла-

жан, бұрыш, табак; Қытай, Жапон, Аустралия, Мадагаскар, 

Америкадан экзотикалық жануарлар, сәнділік, бау-бақшалық 

ӛсімдіктер: хризантема, орхидей, гладиолус, амириллис, кактус, 

агава, алоэ, астра, қызғалдақ түрлері әкелінді. Голландия, 

Бельгия елдері XVIII–ХІХ ғ. ботаникалық бақтар, оранжереялар, 

гүлзарлар салып, жер жүзінен сәнді декоративті ӛсімдіктер жи-

нап, ӛсіріп, кӛбейтіп оны шетелдерге тұқымын, жемісін, ӛскін-

ше-вегетативтік мүшелерін тарату, сату қазірдің ӛзінде жолға 

қойылғаны сонша, ол елдермен тең келетін ел жоқтың қасы. 

Тарихи даму кезеңдерде биосферада кӛптеген геология-

лық, трансгрессиялық ӛзгерістердің, процестердің болғаны, үз-
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діксіз ӛтіп жататын процестерге байланысты жер бетінде жан-

жануарлармен ӛсімдіктердің таралуы негізінен географиялық 

және биологиялық факторлардың әсер етуінен болатындығы дә-

лелденді. 

1. Географиялық фактор (абиотикалық). Жер материгіндегі 

ауа райының ӛзгеретіндігі: жылу мен ылғалдылықтың біркелкі 

таралмауы, жер бедерінің (рельеф) ерекшелігі, жеке материктер 

пішіні – конфигурациясы, теңіз, мұхит, топырақ құрамы деп тү-

сінген жӛн. 

2. Биологиялық фактор (биотикалық). Түрдің, популяция-

ның тарихи да табиғи да сұрыпталу процесі, особь арасындағы 

арақатынас, тіршілік үшін күрес: паразиттік, бәсекелестік, сим-

биоз, жыртқыштық т.б. 

Жердің даму тарихында бірнеше рет мұз басу дәуірі ӛткен. 

4 рет мұз басу кезеңі болды. 1.Гюнц мұз басу Кайнозойдың 

Ордовик кезеңінде болған. 2.Миндель мұз басу – тас дәуірі мен 

Пермь аралығында (Гондвана деп аталды) ӛткен. 3.Рисс атты 

мұз басу – бұдан 500 мың жыл бұрын ӛткен. 4.Вюрм атты мұз 

басу – тӛрттік кезеңде ӛтті. 

Ғылыми тұрғыдан ең тереңірек зерттелінген осы тӛрттік 

мұз басу дәуірі. Бұл кезеңде материктік мұз Еуразия мен 

Солтүстік Американың кӛптеген жерін басқан. Тӛрттік ең үлкен 

мұз басу кезінде бірнеше орталықтан тараған мұздықтар қосы-

лып, тұтасып қазіргі Антарктидаға ұқсас орасан зор мұз қалқа-

нын құрған. Мұз басу жер бетін үлкен ӛзгерістерге ұшыратты. 

Жылжыған мұздың және еріген мұздары түрлі шӛгінділер қал-

дырып, табиғат зоналарын ығыстырып, жер бедеріне, ауа  - райы-

на, ұзақ уақыт ықпал етті.  

Жалпы тіршіліктің пайда болуы әлі күнге дейін жұмбақ. 

XVII ғасыр голланд ғалымы Гюйгенс Х. «Космотеорос» 

деген еңбегінде мынандай ғылыми тұжырымға келді: «Тіршілік 

космостық құбылыс. В.И. Вернадский бұл тұжырымды Гюгенс 

принципі деп атады. Мен тіршілікті космостық феномен деген 

ғалымдардың кӛзқарасына қосыламын. Бірақ бұл кӛзқарас тір-

шілік қалай пайда болды деген сұраққа жауап бере алмайды, бі-

рақ қарапайым құрылысты тірі организмдердің алғаш жерге кос-

мостан келуі мүмкін деген жорамал айтуға болады. Сонымен 
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қарапайым құрылысты организмдер Жер бетінде дайын күйде 

пайда болды  деген феноменді қабылдауға болады. 

Биоалуантүрлік микро және макро эволюцияның қортын-

дысы. Жер бетінде кӛптеген организмдердің бірлесіп тіршілік 

етуі, олардың бір-бірімен және қоршаған ортамен қарым-қаты-

насының күрделенуіне алып келді. Сӛйтіп экожүйе пайда болды. 

Экожүйенің жоғарғы деңгейі – биосфера, ондағы тірі заттар ли-

тосфера, гидросфера, атмосфера элементтерімен ӛзара қарым-

қатынасты болып отыр. 

ХХ ғасырда ӛсімдіктер географиясы және зоогеография-

ның практикалық маңызының зор екендігі айқындала түсті. Кӛп-

теген деректердің жинақталуы биогеографияның ғылым саласы 

болып қалыптасуына әсер етті. 50 жылдарда ХХ ғ. биогеогра-

фиялық картографияның ғылыми бағыты дами бастады. Био-

географиялық зерттеулерде космостық бейне материалдар, гео-

информация бағыты бойнша жаңа технологиялар, Жер бетіндегі 

тіршілік туралы жаңаша анализ жасау мүмкіндігі туды. Тек                 

ХХ ғасырда биогеографтар дүниежүзілік мұхиттың фаунасы 

мен флорасын зерттеуге мүмкіндік алды. Сонымен қатар био-

географияда сандық қана емес сапалық та прогресске жол ашыл-

ды: геология, палегеография, океанология, геоморфология, био-

логия, экология, ландшафтану, математика салаларының дамуы, 

Жер бетіндегі нақты ғылыми деректер алуға әсерін тигізді. 
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І-тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖҤЙЕНІҢ НЕГІЗГІ   

ҚАҒИДАЛАРЫ, ҚҦРЫЛЫМЫ 
 

1.1. Биоценоз, биогеоценоз және экологиялық  

жҥйелер туралы тҥсініктер 
 

Биогеография жер бетіндегі ӛсімдіктер мен жануарлар бір-

лестігінің табиғи-тарихи, географиялық, экологиялық және ан-

тропогендік факторларға байланысты таралуын зерттейтін ғы-

лым болғандықтан зерттеу объектісі болып ӛсімдіктер және 

жануарлар ареалы болып есептелінеді.  

Биогеографияда организмдердің бірлестігін «биоценоз» 

деп атайды. Биоценоз (bios – тіршілік, Кoinos – жалпы) – табиғи 

жағдайлары бірегей жерлерде тіршілік ететін ӛсімдіктер, жан-

уарлар және микроорганизмдердің жиынтығынан тұрады. Био-
ценоз ұғымын алғаш рет ұсынған неміс зоологы К.Мебиус                 

(1877 ж.). Биоценоз құрамындағы организмдердің бір-бірімен қа-

рым-қатынасын биоценотикалық тұрғыда қарастыру қажет. 

Ӛйткені, кез-келген биоценоз ӛзімен ӛзі жеке дамымайды. 

Белгілі бір территорияда немесе акваторияда тарихи жағы-

нан қалыптасқан барлық ӛсімдіктердің (флора) және жануар-

лардың (фауна) түрлерін не бірлесіп тіршілік етуін б и о т а деп 

атайды. Б и о м д а р деп – организмдер бірлестіктерінің  террито-

риялық байланысы негізінде қалыптасқан биогеоценоз (эко-

жүйе). Биогеоценоз терминін алғаш рет ғылымға енгізген                

В.Н.Сукачев, 1940 ж. Сонымен биоценозбен биотоп бірігіп био-

геоценозды құрайды. Ол мынадай құрамдас бӛліктерден тұрады: 

ӛндірушілер (жасыл ӛсімдіктер); тұтынушылар (ӛсімдік қоректі 

және жануар тектес қоректілер); ыдыратушылар (микроорга-

низмдер) және ӛлі табиғат компоненттері. 

Биоценоз әр уақытта белгілі бір аумақта дамып, ӛзіне тән 

топырағы, микроклиматы т.б. қасиеттері болады. Биотоп белгілі 

бір организмдер тіршілік ететін біркелкі орта жағдайлары. Мы-

салы, тропиктік орман, шӛл, тұщы сулы суат, теңіз, кӛлдің түбі, 

батпақ тоғай т.б. Биогеоценоз – қарапайым, тіпті бӛлінбейтін 

жиынтық, оның кеңістікте бірдей литологиясы, біркелкі жер бе-

дері, рельефі болады, бірдей мӛлшерде жылылық пен ылғалды-
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Су факторлары 

(гидротоп) 

Климаттық  факторлары 

(климатоп) 

Топырақ  факторлары 

(эдафотоп) 

Ӛсімдіктер  

(фитоценоз) 

Жануарлар  

(зооценоз) 

Микроорганизмдер  

(микробиоценоз) 

лық алады. Биоценоз трофикалық сипаты тұрғысынан – авто-

трофты және гетеротрофты организмдерге жіктеледі. Егерде 

биоценоз ұғымы кӛбінесе зерттелетін объектінің құрамына си-

паттама берумен шектелсе, ал экожүйе ондағы атқаратын функ-

циясын кӛбірек сипаттайды. 

Экожүйелер – жер шарындағы зат және энергия ағымы үз-

діксіз жүріп жататын тірі организмдер жиынтығынан тұратын 

табиғи кешендер. Экожүйелер кӛлемі және биомассасы тұрғы-

сынан ірі және кішігірім аймақтардан тұрады.  Негізгі қасиеті әр 

түрлі деңгейде болуы. Ең жоғарғы ұйымдасқан деңгейі – био-

сфера. Экожүйе және биогеоценоз ұқсас ұғымдар, синонимдер 

деп те атайды. Бұдан 50 жылдай уақыт бұрын орыс минерологы 

және геохимигі В.И.Вернадский зерттеу қортындысында, біздің 

планетамыздағы барлық организмдер, жиынтығын – тірі заттар 

деп атады.  
 

Биогеоценоз (экожҥйе) 
 

 

 
 

Биогеценоздың (экожүйенің) сызбанұсқасы  

(В.И.Сукачев бойынша) 
 

Тірі заттар ӛлі заттарға қарағанда массасының аздығына 

қарамастан, бүкіл жер бетін және су, атмосфераны ӛзгерте ала-

тын глобальды фактор болып тұр деп жазды. Бүкіл тау жыныс-

тары, су, атмосфера тірі заттардың қатысуымен ӛзгеруін                   

В.И.Вернадский – биосфера деп атады. Тірі заттар әртүрлі ката-
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лизаторлардың (ферменттер) кӛмегімен орасан зор геохимиялық 

активтілігімен әртүрлі реакцияларды қалыпты температурада 

тездете алады. Ұзақ уақыт ішінде ауа құрамын, су, тау, жыныс-

тарын, топырақ құрамын ӛзгертті. Оттегі, кӛмір, известняктар, 

топырақтың беткі қабаты – бұның бәрі тірі заттардың қатысуы-

мен болатын ӛзгерістер. 
 

 

1.2. Экологиялық жҥйелердің энергетикасы 
 

Энергия материяның барлық түрлерінің ӛзара әсері мен 

қозғалысының жалпы сандық ӛлшемі. Ол табиғатта болып жата-

тын құбылыстарды біріктіреді. Жүйедегі энергияның ӛзгеруі жұ-

мыс орындалған кезде жүреді. Термодинамика термо, грекше 

күш, жылу қозғалысын және физикалық күштердің қасиетіне 

жылу қозғалысының әсерін зерттейді. Термодинамиканың бірін-

ші заңы. Гессе заңы негізінде, термохимияның негізін құрайды. 

Ол физика-химиялық процестердің, химиялық реакциялардың 

жылу эффектісін зерттейді, яғни температура жылу эффектісіне 

тәуелділігін анықтайды. Энергияның сақталу заңы – табиғатта-

ғы энергия, жоқтан пайда болмайды, жоғалып кетпейді, тек бір 

түрден екінші түрге айналады. Ал энергия мӛлшері тұрақты бо-

лып қалады. Бұл заңға барлық процестер бағынады. Термодина-

миканың екінші заңы химиялық тепе-теңдік іліміне негізделген. 

Бұл заңды америка физигі Дж.Гибсса (1875), неміс ғалымы                  

А.Горстман, Г.Гельмгольц (1882), голланд ғалымы, химик                 

Я.Вант-Гофф (1883), химик А.М. Шателе еңбектерінде қолда-

нылды. Термодинамиканың екінші заңы негізінде сыртқы орта 

ӛзгірісі (температура, қысым және т.б.) ондағы болып жататын 

процестерге, олардың кӛрсеткішіне, яғни тепе-теңдігіне әсер 

етеді. Энергияның ӛзгеруімен жүретін процестер тек энергия 

концентрленген түрден таралған күйге ӛткенде ғана ӛздігінен 

жүре алады (мысалы, ыстық заттың жылуы суық ортада ӛздігі-

нен таралады. Энергияның қандай да бір бӛлігі пайдалануға бол-

майтын түрде таралғандықтан энергияның ӛздігінен ӛзгеруінің 

тиімділігі барлық уақытта 100 пайыздан кем болады. 

Экожҥйелердің ӛнімділігінің заңдары. Бірлестіктерге 

тән қасиет – олардың жаңа биомасса жасауға қабілеті болып та-
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былады. Бұл қасиет жүйенің ӛнімділігі ұғымының негізінде жа-

тыр. 

Экожүйедегі органикалық заттың жасалу жылдамдығын – 

биологиялық ӛнімділік деп атайды. Тірі ағзалардың денесінің 

массасы биомасса деп аталынады. Экожүйенің биологиялық 

ӛнімділігі – бұл олардағы биомассаның жасалу жылдамдығы. 

Бірінші реттік ӛнімділік деп,бірінші реттік ӛндірушілердің 

(ӛсімдіктер) биомассасының түзілу жылдамдығын айтады. Бұл 

маңызды кӛрсеткіш. Себебі ол экожүйенің биотикалық компо-

ненті арқылы ӛтетін жалпы энергия ағынын, яғни экожүйеде мүм-

кін болатын тірі ағзалардың санын (биомассасы) анықтайды. 

100% күн энергиясының шамамен 1%-ы ғана хлорофилл 

сіңіреді де, органикалық молекулалардың синтезіне пайдаланы-

лады (қалған 99% күн энергиясы шағылысады, жылуға айнала-

ды не суды буландыруға жұмсалады). 

Ӛсімдіктердің энергияны жинау (химиялық байланыстар 

энергиясы түрінде) жылдамдығын жалпы бірінші реттік ӛнім 

(ЖБӚ) деп те атайды. Шамамен бұл энергияның 20% ӛсімдіктер 

тыныс алуға және басқа тіршілік қызметіне жұмсайды (R). 

Тыныс алу мен басқа да тіршілік процестеріне жұмсала-

тын энергияны алып тастағандағы органикалық заттың жиналу 

жылдамдығын таза бірінші реттік ӛнім (ТБӚ) деп атайды. 

 

ТБӚ = ЖБӚ – R 
 

Қоректену кезінде тамақ (зат пен энергия) бір трофтық 

деңгейден екіншісіне ӛтеді. Қорытылмаған тамақты жануарлар 

экскременттерімен сыртқа шығарады (мұнда да органикалық 

затқа жиналған энергияның белгілі бір мӛлшері болады) жан-

уарлар да ӛсімдіктер тәрізді энергияның бір бӛлігін тыныс алу 

мен басқа да тіршілік процестеріне жұмсайды. Тыныс алу, ас қо-

рыту және экскрецияға кеткен шығыннан басқа қалған энергия 

ӛсуге, тіршілігін ұстап тұруға және кӛбеюге жұмсалады. Гетеро-

трофты ағзалардың органикалық заттарды жинау жылдамдығын 

екінші реттік ӛнім (ЕӚ) деп атайды. Екінші реттік ӛнім барлық 

трофтық деңгейлерде болады.  

Консументтердің энергетикалық балансы тӛмендегі сыз-

бай бойынша түзіледі: 
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Пайдаланған 

тамақ 
= Ӛсу + 

Тыныс алу 

және басқа 

да тіршілік 

процестері 

+ Экскременттер 

 

немесе       Р = П + R + Н 
 

Мұндағы: Р – консументтің рационы, яғни, белгілі бір уа-

қытта жейтін тамақ мӛлшері, энергия бірлігімен берілген. 

П – ағзаның ӛсуіне жұмсалатын энергия; 

R – тыныс алу және басқа тіршілік процестеріне жұмсала-

тын энергия; 

Н – экскременттер түрінде шығарылған, қорытылмаған та-

мақтың энергиясы. 

Қоректік тізбектің әр звеносында энергияның бір бӛлігі 

басқа түрге ӛтеді. Шамамен бұл шығын қоректену тізбегі арқы-

лы энергияның әрбір берілуі кезінде 90% жуық болады. Егер 

ӛсімдік ағзасының бірінші реттік ӛнімі 1000 Дж болса, оны шӛп 

қоректі жануарлар толық пайдаланса жануарлардың денесінде 

оның бар болғаны 100 Дж, жыртқыштың денесінде бар болғаны 

10 Дж, жыртқышты басқа жыртқыш жесе, онда оның үлесіне тек 

1 Дж (10%) тиеді. 

Жасыл ӛсімдіктер жинаған энергия тізбек бойымен біртін-

деп кемиді. Сондықтан қоректік тізбек әдетте 4-5 звенодан тұ-

рады. 

Қоректік тізбектің әр түрлі нүктесіндегі энергетикалық 

ағыстың (тасымалданатын энергия) шамасының қатынасын эко-

логиялық тиімділік деп атайды (әдетте бұл шама 0,1-ден аспайды).  

Экожҥйелердің динамикасы мен дамуы. Кез келген эко-

жүйе динамикалық болып табылады. Онда үнемі оның негізгі 

компоненттерінің тіршілік әрекеттері мен күйі, популяциялар-

дың арақатынасы ӛзгеріске ұшырап отырады. Экожүйелерге тән 

ерекшелік олардың тәуліктік, маусымдық және кӛпжылдық ди-

намикасының болуы. 

Тәуліктік динамика. Әрбір биоценозда тіршілігінің бел-

сенділігі тәуліктің әр түрлі уақытына сәйкес келетін ағзалар то-

бы болады. Біреулері түнгі уақытта белсенді, ал күндіз тығылып 
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жатады. Басқалары түнде пассивті. Олай болса экожүйенің жеке 

популяциялық арақатынасы мен құрамында периодты түрде ӛз-

герістер болып тұрады. Тәуліктің динамиканы тек жануарлар ға-

на емес ӛсімдіктер де қамтамасыз етеді. Тәуліктік ырғақтар бар-

лық белдеулердің, тропиктен тундраға дейінгі бірлестіктерінде 

байқалады.  

Экожүйелердегі тәуліктік ӛзгерістерде неғұрлым күн мен 

түн кезіндегі температура, ылғалдылық және басқа факторлар-

дың айырмашылығы кӛп болса, соғұрлым күштірек кӛрінеді. 

Тәуліктік миграциялар, әсіресе теңіз планктонына тән.Каспий 

теңізінің зоо және фитопланктонының ӛкілдері күндіз 100 – 305 м 

тереңдікте болса түнде беткі қабаттарға қарай кӛтеріледі. 

Маусымдық динамика. Тек белсенділік күйінің ӛзгеруі 

ғана емес, кӛбею циклі, маусымдық миграциялар және т.б. бай-

ланысты жеке түрлердің сандық арақатынасы ӛзгеруі арқылы 

кӛрінеді. Жыл мезгілінің ауысуы ӛсімдіктер мен жануарлардың 

тіршілік қызметіне әсер етеді (гүлдеу кезеңі, жеміс беру, белсен-

ді ӛсу, жапырақ түсіру, ӛсімдіктердің қыстық тыныштық күйі, 

жануарлардың қысқы және жазғы ұйқыға кетуі, миграциясы). 

Маусымдық динамикаға экожүйенің белдеулік құрылымы да 

ұшырайды; жылдың белгілі бір маусымында ӛсімдіктердің же-

келеген белдеулері толық жойылып кетуі мүмкін. 

Кӛпжылдық динамика. Кез келген экожүйенің ӛміріндегі 

қалыпты құбылыс. Ол жылдар бойынша бірлестікке әсер ететін 

климаттық және басқа да сыртқы факторлардың ӛзгеруіне бай-

ланысты болады. Сонымен қатар кӛпжылдық, периодтылық, 

эдификатор (лат. еdificatory – құрылысшы) ӛсімдіктердің тірші-

лік циклінің кӛпжылдық периодтылығына жануарлар мен ӛсім-

діктер үшін патогенді микроорганизмдердің жаппай кӛбеюінің 

пайдалануына және т.б. байланысты болуы мүмкін. 

Экологиялық сукцессиялар.  Бірлестіктердің құрылымы 

белгілі бір уақыт барысында біртіндеп қалыптасады. Мысалы, 

вулканнан кейінгі аралдағы бірлестіктің даму моделін қарасты-

райық. Ағаштар мен бұталар жалаңаш жартасты жыныста ӛсе 

алмайды. Себебі оларға қажетті топырақ жоқ. Ал балдырлар мұн-

дай территорияларға қоныстанып, пионерлік бірлестік түзуге қа-

білетті. Ағзалардың біртіндеп жиналуы мен тау жыныстарының 
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эрозияға ұшырауынан топырақ қабаты түзіледі. Мұндай топы-

рақ қабаты мүктер мен папортниктердің ӛсуіне мүмкіндік бере-

ді. Кейін аталған ӛсімдіктерден соң қоректік заттарға сұранысы 

жоғары ӛсімдіктер – тұқымды ӛсімдіктер, шӛптер, бұталар, 

ағаштар қоныстанады. Белгілі бір уақытта жердегі бір биоценоз-

дың екіншісімен алмасуын сукцессиялар деп атайды (лат. 

Succesio – бірізділік, кезектесу, ауысу). Сукцессия ұғымын             

1898 жылы Г.Каулсон енгізген. 

Қоршаған ортамен тепе-теңдікте болатын, тұрақты соңғы 

бірлестік-климаксты бірлестік деп атайды. Климакс – (грек. 

klimax – баспалдық) берілген орта жағдайларындағы экожүйенің 

дамуының соңғы тұрақты күйі. «Климакс» ұғымын 1916 жылы 

Ф.Клеменс ұсынған. 

Жалаңаш тау жынысы немесе топырағы жоқ беттің (мыса-

лы, құм, бұрынғы мұздықтың орны) қоныстануынан басталатын 

сукцессия типін – бірінші реттік деп атайды. Екінші реттік сук-

цессия ӛсімдіктері аз, бірақ бұрын тірі ағзалардың әсеріне ұшы-

раған және органикалық заты бар жерде басталады. Мысалы, ке-

сілген орман, күйген жер, тастап кеткен егіс танабы. Бұл жердегі 

топырақта тұқымдар, споралар, вегетативтік кӛбею мүшелері 

сақталуы мүмкін. Олар сукцессияға әсер етеді. 
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Алғаш рет сукцессия ілімін жасаған 1916 жылы Клементс 

болды. Ол Солтүстік Америка бірлестіктерін зерттей отырып, 

климакстық бірлестіктің құрамын анықтайтын негізгі фактор 

климат екендігі туралы қорытындыға келді. Клементс бойынша 

берілген климаттық жағдайда тек бір климакстық бірлестік тір-

шілік ете алады (моноклимакс концепциясы). Қазіргі кезде по-

ликлимакс концепциясы ұсынылған. Бұл концепция бойынша 

климакс барлық физикалық факторлардың әсерінен қалыптаса-

ды. Ал ол факторлардың біреуі немесе бірнешеуі басым болуы 

мүмкін (дренаж, топырақ, ӛрт және т.б.). 

Нағыз құрлықтың климакстық бірлестігіне жапырақ түсі-

ретін ормандар жатады. Бірінші ретті ӛнімнің кӛп бӛлігі ағаш 

белдеуінде түзіледі, ал интенсивті ыдырау топырақ деңгейінде 

жүреді. Орман бірлестігінің негізгі ерекшелігі оның белдеулерге 

бӛлінуі болып табылады. 

Бір биоценоздың екіншісіне ӛтуі бірден болмауы да мүм-

кін. Барлық уақытта экотон деп аталатын аралық белдеу болады 

(мысалы, тоған мен құрылық экожүйелерінің арасында батпақты 

кеңістік, бұталар, орман мен даланы бӛліп тұрады және т.б.). 

Шекаралық белдеу үлкен болуы да мүмкін, бірақ ол шектесіп 

жатқан экожүйелерден жіңішке болады. Әдетте экотонды бір-

лестіктердің едәуір түрлері, кейде тек экотонға тән түрлер кіруі 

мүмкін. Олардың кейбіреулерінің популяцияларының тығызды-

ғы және түрлердің саны шекаралас жатқан экожүйелерден де ар-

тық болады. Бірлестктер шекарасындағы тірі ағзалардың тығыз-

дығы мен алуантүрлілігінің арту тенденциясын шекаралық эф-

фект деп атайды.  

Экожҥйелер гомеостазы. Экожүйелер тек энергия ағыны 

мен зат айналымымен ғана емес, сонымен қатар дамыған ақпа-

раттық байланыстармен сипатталады. Олар жүйенің барлық бӛ-

ліктерін байланыстырады да оны біртұтас бүтін ретінде басқа-

рады. Олай болса экожүйелердің кибернетикалық (грек. 

kibernetika – басқару мәдениеті) табиғаты бар. Экожүйенің тұ-

рақтылық дәрежесі қоршаған ортаның әсер ету дәрежесіне және 

ішкі басқару механизмдерінің тиімділігіне байланысты болады. 

Сыртқы ортаның әсері тоқтағаннан соң жүйенің ӛзінің қалыпты 

күйін жылдам қалпына келуі теріс байланыстың әсерімен анық-
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талады. Егер оң кері байланыс жүйенің тепе-теңдіктен ауыт-

қуын күшейтетін болса, ал теріс кері байланыс – оны кемітеді. 

Бұл тәуелділік Ле-Шателе-Браун принцпінен кӛрінеді. Жүйені 

тұрақты тепе-теңдік күйінен шығаратын сыртқы әсерден тепе-

теңдік сыртқы әсердің эффектісі әлсірейтін бағытқа қарай ығы-

сады.  

Экожүйенің ӛзінің тепе-теңдігін ұстауға қабілеті мен ӛзді-

гінен реттеуін гомеостаз деп атайды. Гомеостаздың негізінде те-

ріс кері байланыс принципі жатыр. Осы байланыстың әсерінен 

қоректік заттардың қорға жиналуы мен бӛлініп шығуы, органи-

калық қосылыстардың ӛндірілуімен ыдырау процестері ретте-

леді. 

 

1. 3. Экологиялық жҥйелердің блоктарға бӛлінуі 
 

Тірі жүйелердің маңызды термодинамикалық сипаттамасы 

олардың ішкі реттілігінің жоғары дәрежеде болуы, энтропиямен 

сипатталады (грек. entropia – бұрылу, ӛзгеріс және S әрпімен 

белгіленеді). 

Термодинамикалық тұрғыдан экожүйелер қоршаған орта-

мен үнемі зат және энергиямен алмасып отыратын және осы ар-

қылы ішкі энтропиясын тӛмендетіп, сыртқы энергиясын артты-

ратын ашық, тепе-теңдігі жоқ жүйе болып табылады. 

1935 жылы атақты биолог Э. Бауэр былай деді: «Тірі жүйе-

лер еш уақытта тепе-теңдікте болмайды және оның бос энергия-

сы есебінен үнемі сыртқы орта жағдайларына сай физика мен 

химия заңдары талап ететін тепе-теңдікке қарсы жұмыс істейді. 

Бұл принцпті тірі жүйелердің тұрақты теңсіздік принципі деп 

атайды. Бұл принцип тірі ағзалардың ашық теңсіздіктегі жүйе 

екендігін кӛрсетеді. Олардың ӛлі жүйеден ерекшелігі олар эн-

тропияның тӛмендеуі бағытында дамиды.  

Экожүйелердің ұйымдасу заңдары. Биоценоздағы тірі ағ-

залар тек бір-бірімен ғана емес ӛлі табиғатпен де тығыз байла-

нысты. Бұл байланыс зат және энергия айналымы арқылы 

кӛрінеді. Қоректік заттарда жасуша мен мүшелердің жұмысына 

қажетті энергия болады. Тірі ағзалар арқылы жүретін зат пен 

энергия ағысы ӛте үлкен. Ӛсімдіктер ӛз денесінің әрбір грамын 
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түзу үшін 200-800 грамға дейін су жұмсайды. Фотосинтезге 

қажетті заттарды ӛсімдіктер топырақтан судан, ауадан алады. 

Биоценоздағы түрлердің арасындағы қоректік қатынастардың 

нәтижесінде ӛсімдіктер синтездеген органикалық заттар, ӛсім-

діктер қайта пайдалана алатын қосылыстарға дейін ыдырайды. 

Бұл процесс биологиялық зат алмасу деп аталады.  

Экожүйені функционалды тұрғыдан алғанда 3-ке бӛлуге 

болады. 

1. Күн радиациясы. 

2. Ӛлі компонеттердің массасы. 

3. Тірі компоненттердің массасы. 

2,3 блокты зат және энергия кӛзінің ӛзара байланыста 

болуы ретінде қарауға болады. 1-ші блоктар 2, 3 блоктарға 

біржақты энергетикалық әсер етеді, бірнеше транформациядан 

соң экожүйеден әрі жылу (ұзын толқынды) түрінде кетеді. Био-

генеценоз компоненттерін В.Н. Сукачев сипаттағанда мына ком-

поненттерге кӛңіл аударады: ауа, тау жыныстары, гидрология, 

ӛсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдер және топырақ.  

Зат және энергия трансформациясының сипатына қарай 

мынадай элементтер не блоктарға бӛлді. 

А – күн радиациясы 

В – ауа (газдың құрамы) 

С – топырақ 

D – автотрофтар дәлірек айтсақ фотоавтотрофтар 

Е – хемоавтотрофтар  

F – хемогетортрофтар –І реттегі  биофагтар 

G – хемогетеротрофтар-сапрофагтар 

H – прототрофтар-сапрофагтар 

K – хемогетеротрофтар – жоғарғы реттегі биофагтар (негі-

зінен  2-ші, 3-ші). 
 

Егер бірінші 3 блок аса түсініктемені қажет етпесе, қалған 

блоктар нақтылы түсініктемені қажет етеді.  

Фотоавтотрофтар – бұлар жасыл ӛсімдіктер, органика-

лық зат түзу үшін энергия кӛзі ретінде күн сәулесін пайдалана-

ды, кӛміртегі кӛзі ретінде кӛмір қышқыл газын ауадан, топы-

рақтан, азоттың кӛзі ретінде минералды қосылыстар пайдалана-

ды. 
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Хемоавтотрофтар – бұл организмдер энергия кӛзі ретінде 

минералды заттар энергиясын пайдаланады, оларды жәй қосы-

лыстарға айналдырады. Олар хемосинтездеуші бактериялар: 

ӛсімдіктер, микроорганизмдермен қатар автотрофты организм-

дер де жатады. 

Прототрофтар – энергия кӛзі ретінде және кӛміртегі кӛзі 

ретінде органикалық заттарды пайдаланады. Бұлар саңырауқұ-

лақтар, актиномицеттер, кейбір бактериялар. 

Хемогетеротрофтар – функциональды жағынан күрделі 

топтар. Бұлар басқаларға қарағанда кӛптеген топтарды қамтиды. 

Бұлар энергия кӛзі ретінде, кӛміртегі, азоттың кӛзі ретінде басқа 

тірі организмдердің және ӛлген қалдықтарды, сыртқы ортаға 

шығып қалған метоболиттерді пайдаланды. Хемогетеротроф-

тарға барлық жануарлар, паразиттік тіршілік ететін бактериялар 

және ӛсімдіктер (жоғарғы сатыдағылар да) жатады. 

Тӛменде зат және энергия алмасуының 2 схемасы келтіріл-

ген. Бұл схемаға фотоавтотрофтар мен хемогетеротрофтардың 

арасындағы фотогетеротрофтар кірмей қалған, ӛйткені олардың 

табиғаттағы меншікті салмағы ӛте аз. Одан басқа олар бірде бір 

блокқа, бірде басқа блокқа қоршаған орта жағдайына байланыс-

ты кіріп отырады. Егер 9 блоктың энергия, зат, информация ағы-

мын график түрінде кӛрсетсек оқып түсінуге қиын кӛрініс болар 

еді. Сондықтан экожүйелердегі зат энергияның ӛзара байланы-

сын осы 2 схемада келтірдік. 
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1-сурет. Экожүйедегі негізгі блоктар арасындағы айналымға 

түспейтін және айналымға белсенді түсетін энергия ағым.  

 

1 – фотосинтетикалық активті радиацияның (ФАР) айна-

лымға түсетін энергиясы; 2 – химиялық байланыстың энергия-

сы; 3 – жылу ағым (айналымға түспейтін); х – Жердің ішкі жы-

луының ағым; y – космосқа кететін жылу ағымы. 

Блоктар:  А – күн радиациясы; В – атмосфера; С – топы-

рақ; D – фотоавтотрофтар; Е – хемоавтотрофты организмдер;             

F – хемогетортрофтар – биофагтар І реттегі; G – хемогетеро-

трофтар-сапрофагтар; H – прототрофтар-сапрофагтар; K – хемо-

гетеротрофтар – жоғарғы реттегі биофагтар.  
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2-сурет. Экожүйедегі блоктар арасындағы айналымға түсетін 

негізгі заттар және энергия ағымы (блоктар 1-суреттегідей) 

1 – ФАР – энергиясы; 2 – химиялық байланыс энергиясы 

(органикалық,  

Е – блогына неорганикалық зат); 3 – неорганикалық заттар 

ағысы. 

Зат ағымы тұйық айналымда бола алады. Химиялық эле-

менттердің кӛпшілік бӛлігі әртүрлі жылдамдықпен ұзақ уақыт 

экожүйеде айналымда болады. Бірақ біз мына жағдайды естен 

шығармағанымыз жӛн, заттың толықтай тұйық айналымы еш-

бір жеке экожүйеде не биосферада іске асырылмайды. Заттың 

біраз бӛлігі уақыттың басқа шкаласы бойынша С блогынан гео-

логиялық  циклге ауысады, біраз бӛлігі В блогынан биосферадан 

тыс шашырап кетеді. А элементі басқа блоктармен зат аралық 

байланыста болмайды.  

Айналымға түсетін энергия ағымы бір бағытта жүреді. Фо-

тосинтетикалық активті радиация (ФАР) А-дан D-ға, одан соң 

ары қарай органикалық заттардың химиялық байланысының  
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энергетикалық тарансформациясы жүреді. С–Е блогы оқшау тұ-

рады, В элементі айналымда болатын энергияның тарансформа-

циясына  қатынаспайды.  

Айналымға түспейтін энергия (жылу) организмдердің пай-

далану кӛзі бола алмайды, бірақ бірлесіп әрекет жасауға жағ-

дайлы бола алады. 

А, В, С блогы сигнал беру кӛзі болады, бірақ ӛздері ин-

формацияны қабылдап, текшелемейді. Бұл қабілеттілік тірі орга-

низмдерге тән, олар сигналды сезіне алады, ӛйткені оларда ес 

бар (тұқым қуалаушылық информациясы нуклейн қышқылында) 

және мінез-құлық программасы бар. 

 

 

ІІ-тарау  

ОРГАНИЗМДЕРДІҢ ТАРАЛУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ 
 

       2.1. Организмдердің таралуына әсер етуші 

факторлар 
 

Кез келген тірі организмдердің олардың қауымдастығы-

ның таралуына әсер етуші факторлар жӛнінде экология, зооло-

гия, ботаника курсында анықтамалары берілген. Кез келген ор-

ганизмдердің таралуына оң немесе теріс факторлар әсер етеді. 

Бұл факторлар организмдерге не теріс, немесе оң әсер етеді.  

Ортаның теріс факторы сол территориядағы (акватория) 

организмдердің таралуына кедергі келтіреді, яғни теріс ықпал 

жасайды. Әсер етуші оң факторлар организмдердің таралуына 

жағымды оң әсер етеді. 1840 жылы Ю. Либих (1803–1873) орга-

низмдердің тӛзімділігі оның экологиялық қажеттіліктерінің тіз-

бегіндегі ең әлсіз звеносымен анықталатындығын дәлелдеді. Ол 

ауыл шаруашылық дақылдарының ӛнімділігін анықтауға қорек-

тік заттарға деген сұранысын зерттеуге бағытталған тәжірибелер 

жүргізді. 

Қазір Либих ережесі шектеуші факторлар заңы немесе 

Либихтің минимизм заңы деп аталады. Бұл заңда экологиялық 

факторлар жиынтығында тӛзімділік шегіне ең жақын фактор 

күшті әсер етеді. Экологиялық факторлардың тек жетіспеуі (ми-
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нимум) ғана емес, оның артық мӛлшері де (максимум) шектеуші 

әсер ете алады. Минимуммен қатар максимумның да шектеуші 

әсері туралы түсінікті дамытқан 1913 ж. В.Шелфорд болды. 

Шелфордтың толеранттық заңы экологиялық фактордың мини-

мумы ғана емес, оның максимумы да шектеуші фактор бола ала-

ды, ал олардың арасындағы ауытқу диапозоны телеранттылық 

шамасын (лат. tolerantia – шыдау, тӛзім) яғни организмнің бел-

гілі бір факторларға тӛзімділігін анықтайды.  

Түрлердің мекен ету ортасының факторларының қандай да 

бір ауытқу диапозонына бейімделуге қабілетін экологиялық ва-

ленттілік деп атайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторлардың организмге әсер етуі. 
 

Қолайсыз  

жағдай 

Қолайлы  

жағдай 

Қолайсыз   

жағдай Фактордың әсер 

етуші күші 

Экологиялық валенттілік 

min max 
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Әр түрдің ӛкілдері оптимум шамасына және экологиялық 

валенттілігіне қарай ерекшеленеді. Экологиялық валенттілігі тӛ-

мен түрді стенобионты (грек. stenos – тар), ал тӛзімділігі жоғары 

түрді эврибионтты (грек. eyros – кең) деп атайды. Эврибионт-

тылық түрдің кең таралуына жағдай жасайды. Кӛптеген қара-

пайымдылар, саңырауқұлақтар эврибионттарға жатады да олар 

барлық мекен ету орталарында таралған. Стенобионттылық та-

ралу ареалын шектейді. Табиғатта организмдердің кейбір түр-

лері экологиялық факторларға бағына бермейді. Оларға эвро-

бионттар жатады. 

Организмдер ортаның әр түрлі қолайсыз жағдайларына 

түрліше бейімделуі мүмкін. Бейімделудің бірінші типі орга-

низмдердің тез қозғала алатындығына байланысты, ол әсіресе 

жануарларға тән: құстардың қайтуы, жануарлардың ауа райы-

ның қолайсыздығынан қорғану үшін ін қазып, ұя салуы, 

олардың тәуліктік және маусымдық ӛріс алмастыруы т.б. бар-

лығы ортаның қолайсыз әсерінен қорғанудың жолдары болып 

табылады. Ӛсімдіктерде мұндай бейімдеушілік ӛте сирек кезде-

седі, ӛйткені олар қозғала алмайды. Әйткенмен кейбір ӛсімдік-

тер жауын-шашын кезінде гүлін жауып, ал ұялшақ мимоза сияқ-

ты ӛсімдіктердің бӛгде зат шамалы жанасып ӛткеннің ӛзінде жа-

пырағын жиырып алу арқылы жауап қайтаратыны баршаға мә-

лім.  

Бейімдеушіліктің екінші типі экологиялық амплитуданың 

күшеюімен байланысты: клетканың химиялық құрамының ӛзге-

руіне байланысты аязға тӛзімділіктің артуы, жапырақтардың тү-

суі сияқты бейімдеушіліктің жолдары тек қана қозғалмайтын 

ӛсімдіктерге тән. 

Бейімдеушіліктің ҥшінші типіне организмдердің ортаның 

қолайсыз жағдай кезінде тыныштық күйге кӛшуі жатады. Мұн-

дай бейімдеушілікке жануарлардың жазғы және қысқы ұйқыға 

кетуі, ӛсімдіктерден эфемелер мен эфермероидтар мысал бола 

алады.  

Бейімдеушіліктің тӛртінші типіне  организмдер ӛздерінің 

ұлпаларында сыртқы ортаның қолайсыз әсеріне қарсы тұра ала-

тындай ішкі орта жасайды. Сүтқоректілер мен құстардың жылы 

қанды болуы (сыртқы ортаға байланыссыз дененің тұрақты жо-
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ғары температурасын сақтауы), ӛсімдіктер орта жағдайларына 

транспирация процесі арқылы жауап беруі т.б. жатады. 

Организмдерге әсер етуші факторларға біртекті болмауы 

биологиялық алуантүрлілікке, географиялық белдеулер және та-

биғат белдемдері бойынша таралуына да әсер етеді. Организм-

дердің таралуы олардың талабына сәйкес келу керек. Жағдайсыз 

ортада олар таралмайды, яғни ұрпақ қалдыра алмайды. Биогео-

графиялық мақсатта, құрылықта таралатын организмдер үшін 

ӛте қажет фактор: ол жылу, ылғалдылық, су организмдері үшін 

судың құрамы, оттегімен қамтамасыз етілуі. Басқаша айтқанда 

гигротермиялық, геохимиялық режим – алуан түрлі организмдер 

үшін негізгі кӛрсеткіш. Нәтижесінде табиғаттың әр түрлі ланд-

шафтарына микроорганизмдер, жануарлар, ӛсімдіктердің белгілі 

бір бірегей жиынтығы ортақ жағдайда тіршілік етеді. Әрбір же-

ке организмнің тек ӛзіне тән қолайлы тіршілік ететін орны 

болады. Ол кӛбіне биоценоздың құрылымына байланысты және 

атқарылатын функциясымен сипатталады. Мысалы, шӛптесін 

ӛсімдіктер мен орман ағаштары Аустрияда не Еуропада болсын 

олардың экологиялық орны мен атқаратын қызметі ұқсас болып 

келеді. Экологиялық орынның тұрақты болуы кӛбіне қоректік 

бәсекелеске байланысты. Систематикалық бір түрге жататын 

туыс, түрлер тіптен қоректік тіпті қоректік тұрғыда ӛте тиімді 

жіктелген. Мысалы, суда кездесетін ескек аяқтылар, су қандала-

ларының екі түрі бір жерде тіршілік ете береді. Біреуі жыртқыш 

болса, екіншісі қалдық қоректі. Мұндай жағдайда организмдер-

дің экологиялық орны тұрақты болады. Егер биоценозда бір не 

екі ӛсімдік түрі оның 90% құраса, ол түр доминатты болып есеп-

телінеді. Сол биоценоздың эдификаторы деп те аталады. Уақыт 

ӛте келе организмдердің жалпы саны ӛзгереді. Тығыздығы жоға-

ры жерлерден, тығыздығы орташа не аз жерлер пайда болады. 

Бұл жағдай тарихи факторларғада байланысты. Организмдер ор-

таны ӛзгертуге және басқа да сол ортадағы организмдерге әсерін 

тигізе алады. Мысалы, эдификатор қарағай (доминант). Оны бы-

лай кӛрсетуге болады: бір биоценозда ӛсімдіктер түрі 100 болса, 

80-і қарағай, сонда қарағайдың доминанттылғы: 

100 – 100% 

80 – х 
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Адамдардың іс-әрекетінен организмдер ӛзінің орналасу ке-

ңістігін ӛзгертеді. Ең үлкен ареалды космополиттік деп атайды. 

Бүкіл жер бетінің барлық территориясында кездесетін түр жоқ. 

Космополиттік ареалдардағы организмдер құрлық не су эко-

жүйесінің үштен бір бӛлігін алу керк. Космополиттікке қарама-

қарсы ұғым эндемикті, азғантай ареалдар деген ұғым. Организм-

дердің таралуына тарихи факторлар әсер етеді. Ол геологиялық 

тарихқа байланысты. Сонымен қатар зоналық (температура, қар, 

жауын-шашын т.б.) жағдайға байланысты. Экватордан алыста-

ған сайын орта жағдайы ӛзгереді; күннің ұзақтығы, климаттың 

континентальды болуы т.б. 

 

2. 2. Ареалдардың қалыптасуы 
 

Ӛсімдіктер мен жануарлардың географиялық таралуының 

ерекшеліктерін зерттеген кезде ӛсімдіктер үшін де, жануарлар 

үшін де жалпы заңдылықты анықтауға болады. Ӛйткені ӛсім-

діктер мен жануарлардың ӛздеріне тән таралу аймақтары бо-

лады. Жер бетінде ӛсімдіктердің, жануарлардың белгілі бір сис-

тематикалық тобының (түр, туыс, тұқымдас т.б.) тіршілік ететін 

территориясын ареал деп атайды. Ӛсімдіктер мен жануарлар 

систематикасыда түр систематикалық бірлік ретінде негізгі 

объект болып есептелінеді. Белгілі бір түрдің жаппай таралуы-

ның азды-кӛпті болса да шеткі нүктелерін сызықтармен қосу ар-

қылы ареалын картаға сызып кӛрсетуге болады. Бір туысқа жа-

татын түрлердің ареалын жалпы сызықпен қосып туыстың ареа-

лын, бір тұқымдасқа жататын түрлердің ареалын басқа сызық-

тармен жүргізу арқылы тұқымдас ареалын кӛрсетуге болады. 

Түрлердің ареалдары барлық бӛлімдерінде бірдей болмай, әдет-

те ареалдың орта шенінен нүктелерді жиі кездестіруге болады, 

бұл осы жердегі ӛсімдіктер мен жануарлардың тіршілігі опти-

малдық (қолайлы) жағдайда болады дегенді аңғартады. Ареал-

дың шекарасына жақындағын сайын ӛсімдіктер мен жануарлар 

ӛздерінің тіршілігіне барынша қолайсыз жағдайға душар болды. 
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Жан-жануарлар мен ӛсімдіктердің жер бетінде таралуы, 

ӛсуі ӛте күрделі процесс екендігі, оған жан-жақты қарау керек-

тігі тарихи кезеңдермен қатар биосфера жағдайын да егжей-тег-

жейлі білуді қажет ететіндігі түсінікті. Дегенмен, ӛсімдіктердің 

орналасуы, ареалдардың кӛлемі, аумағы климаттық т.б. фактор-

лардың әсерінен ӛзгеруі заңдылық деп есептесек, батыстан шы-

ғысқа қарағанда, солтүстіктен оңтүстікке қарай кӛбірек ӛзгеріс-

ке ұшырайтындығы, меридианмен салыстырғанда ареалдың ен-

дікте кӛбірек кӛлем алатындығы дәлелденді. Түрлердің басым 

кӛпшілігінің белгілі бір тіршіліктік жағдайға сәйкес және белгілі 

бір аймақпен шектелген ареалы болады. Тек қана кейбір аздаған 

түрлер орта жағдайын талғамай барлық жерлерде кездесе береді. 

Құрылықтың алуан түрлі физика-географиялық зоналарында бо-

ла алатын, барынша кеңінен таралған түрлерді космополиттер 

деп, ал олардың ареалдарын космополитті ареал деп атайды. 

Мысалы, космополит ӛсімдіктерге: папортник, кәдімгі у таспа 

(мокрица), крестовник, қалақай, бақ-бақ, жұмыршақ, дала 

яруткасы, кейбір су ӛсімдіктері – рдеста, қамыс, кӛл қамысын, 

жануарлардан үй жануарлары (ешкі, қой, шошқа, ірі қара 

малдар), үй тышқандары, сұр егеуқұйрық, үй шыбындары, 

жыландар, кӛбелектер, қара қарға, лашын, жарғанат, торғайлар, 

теңізде кездесетін жыртқыш-кит касатка, кашалотты жатқызуға 

болады.  
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Эвкалипт және секвойяның қазіргі және бұрынғы ареалдары 

(П.П.Второв бойынша) 
 

Ӛсімдіктер мен жануарлардың космополит түрлерімен қа-

тар сирек кездесетін түрлері де бар. Олар жер бетінің аз ғана бӛ-

лігінде таралған. Ӛсімдіктер мен жануарлардың осындай түрле-

рін эндемиктер, олардың таралған ареалын эндемді ареал деп 
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атайды. Эндемді ареалдар кӛлемі жағынан әр түрлі болады. 

Эндемді ареалдарға әсіресе аралдар мен таулы жерлер аса бай 

болып келеді. Мысалы: Алтай, Кавказ, Оңтүстік Американың, 

Аустралияның, Мадагаскардың эндемиктері т.б.  

 
 

Летрус  туысына жататын скарабеид қоңызының  

ареалы.(О.Л.Крыжановский,1965 бойынша) 
 

Ӛсімдіктердің ішінде эндемиктерге жататындар: дәрмене, 

сексеуіл, бетеге, жень-шень (Уссурийде), Эльдар қарағайы 

(Грузияда), тянь-шань шыршасы (Тянь-шаньда) Камчатка май 

қарағайы, Станкевич қарағайы (Қырымда), Резниченко ақ қайы-

ңы (Алтайда), қырғыз ақ қайыңы (Қостанайда) т.б. Аустралия 
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энделмиктері: эвкалиптер, кенгуру шӛбі, кӛкшіл шӛп, спини-

фекс астық тұқымдас шӛп, шӛптектес ағаш лала тұқымдасынан 

бӛтелке ағашы, күміс ағаш, сары ағаш, қап алқасы, кофе ағашы, 

май пальмасы, Рафия пальмасы, баобаб. Оңтүстік Америка энде-

миктері: піл сүйегі пальмасы, Маврик, пальмасы, какао ағашы 

(шоколад ағашы), бразилия гевеясы, канналар. Солтүстік 

Америка эндемиктеріне: кӛгілдір шырша, бальзамды май қара-

ғай, ситхин шыршасы жатады. Ротанг пальмасы Ява мен Барнео 

аралдарының эндемигі, саяхатшылар ағашы, Мадагаскар аралы-

ның эндемигі. Жануарлар дүниесінен. Мыс:эндемиктерге жата-

тындар: бетпақдалада кездесетін борша тышқан, Якутияның 

солтүстік шығысын мекендейтін қызғылт шағала Северцев және 

Дағыстан таутекесі, Кавказ құры (Кавказда), Кавказда кездесе-

тін прометей тышқаны. Құстардан Еуразияны мекендейтін эн-

демді сұржылқышы (завирушка) тұқымдасы, Африкада – түйе 

құстар, мысыр тауықтары, секретарлар; Оңтүстік Америкада – 

нанду, құмай, гоацин, күн қарқара, түн кептері, колибри (319 

түрі), америка шыбын қаққышы, Аустралияда – эму, жануарлар, 

жұмақ құстары. Солтүстік Америкадағы күрке тауық, тұқымдас-

тарының барлығы дерлік – эндемиктер. Геологиялық мәлімет-

терге қарағанда Байкал кӛлі мезозой эрасынан бері бар кӛл бо-

лып саналады, бірақ ол ертеде басқа су қоймаларынан бӛлініп 

оқшауланып кеткен, оның осы оқшаулануы эндемиктерінің кӛп 

сақталуына себебін тигізген. Байкал кӛлінде кездесетін жануар-

лардың 76-сы ӛзіндік эндемиктері. Мысалы, Байкал кӛлінде тір-

шілік ететін шаянтірізділердің 34 туысының 34-і, балықтардың 

32 түрінің 14 түрі Байкалдың ӛзіндік эндемигі болып табылады, 

ал осы кӛлде кездесетін байкал тюлені басқа ешбір су қоймала-

рында кездеспейді. 

Ареалдардың қалыптасуына ең алдымен ӛсімдіктердің бір 

түрінің белгілі бір жерге тұқымы түсіп, оның ӛсіп шығуына 

байланысты. Ол тұқымдардың таралуына – су, жел, жан-жануар-

лар, адамдар себепші болады. Осындай тұқымның жаңа жерге 

барып, алғаш ӛсе бастауын диаспора деп атайды. Тұқым арқылы 

да басқа тамырсабақ арқылы да вегетативті жолмен таралуы да, 

кӛбеюі де мүмкін. Әрине тұқым жолымен болсын, вегетативті 

жолмен болсын жаңа жерге бару, жету, ӛсу, кӛбею, ол террито-
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рияны иемдену, басқа ӛсімдіктерді «ығыстыру» да ӛте ұзақ уа-

қыт қажет ететін әрі күрделі процесс. Қандай да ӛсімдік түрі 

болмасын ең алғашқысында ол аз жерді иемденетіні, саны да аз 

болатыны белгілі.  
 

 

 

Сібір шыршасының ареалы (А.И.Толмачев,1947 бойынша) 
 

 

Кейбір жағдайларда ӛсімдік бір түрінің ӛз ареалы – болуы 

мүмкін, тек экологиялық жағдайларға тәуелділіктен Еуропада 

шырша (Еуропа шыршасы) Азия жерінде Сібір шыршасы ағаш-

тары ӛседі. Экологиялық жағдайларға байланысты, кейбір ӛсім-

діктер морфологиялық ӛзгерістерге ұшырайды. Мысалы, құрт-

қашаш (касатик ирис (Jris pumila) ӛсіп тұрған жеріне, топыра-

ғына байланысты гүлінің түр, түсі (полихроизмы) – күлгін, кӛ-
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гілдір, ақ, сары т.б. аралас түстермен ауысып жалғасын табады. 

Кейіннен сол түсі қалыптасып тұқым қуалайтын тұрақтылығы-

мен ұштасады. Оңтүстік дала аруы қызғалдақ та (тюльпан – 

tulipa) ӛсіп тұрған жеріне байланысты гүлдері сары, ақ, қара, қы-

зыл болып келеді.  

Уақытқа, мезгілге, маусымға байланысты ареалдар ӛзге-

ріске ұшырайды. Ареалдардың жойылып кетуі климат жағдайы-

на байланысты болуы мүмкін, ол қайтадан сол жерлерді иемде-

ну, не жаңа жерлерге ығысу арқылы жүреді. Мысалы, тың, да-

лалы жерлерде кездесетін бетеге түрлері Stipa Zessingiana, жа-

наргүл – Adonis vernalis, тобылғы – Filipendula hexaрetala. 

Оңтүстіктен солтүстікке қарай бағытталғанда жоғарыда кӛрсе-

тілген ӛсімдік түрлерінің сирек кездесіп, азаятынын байқауға 

болады.  
 

2.3. Ареалдардың типтері 
 

Материк – континенттерде алып жатқан аумағы, кӛлемі, 

конфигурация – пішіні әртүрлі бір-біріне ұқсамайтын болған-

дықтан белгіленген ареал типі жоқ. Тек, біртұтас және бӛлінген 

(бір-бірінен алшақ орналасқан) ареал типтері деп бӛлеміз. 
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 1. Біртұтас ареал – түрдің бӛлінбей, бүтін болып бір ай-

мақта ӛсуі. 

 2. Бӛлінген (ажыратылған) ареал бір аумақта, не жер пла-

нетасында. 1, 2, 3 бӛлімдерге (пункттерге) бӛлінген. Бӛлімдердің 

бір-бірінен ара қашықтығы да, алыпа жатқан аумақ кӛлемі де 

әртүрлі. Организмдердің ареалының таралу шегінің тұрақсыз 

болуына климаттық факторлар, тарихи даму (эволюция) геоло-

гиялық процесстер жне антропогендік факторлар әсер етеді.  

Ареалдар бірнеше бӛлікке бӛлініп, бір-бірінен алшақ жат-

са немесе әртүрлі материкте орналасса, ондай ареалды бӛлшек-

тенген не дизъюнктивті ареал деп атайды. Ареалдар аумағы бір 

уақытта кеңіп, бір уақыттарда қысқарып кеміп, тарылып отыра-

ды. Алғашқы кезде сол түр ареалда ӛсіп пайда болады да оның 

аумағы, алатын территориясы кішігірім болады. Соңынан эколо-

гиялық тіршілік етіп отырған ортаға байланысты ареалы кеңи 

бастайды. 

Бір түрдің таралу аймағы территория шегіне жетеді де, 

ареал аумағы да ӛзінің шегіне жетіп тұрақты болады. Кейбір 

ареалдар керісінше регрессивтік ӛзгерістерге ұшырайды – тер-

риторияның ӛсіп тұрған аумағының, ареалының да қысқаруы – 

тіршілік ортасындағы болатын ӛзгерістер жер бедерінің рельеф-

тегі болатын ӛзгерістер (жер сілкінісі, дауыл) факторлардың ке-

рі әсерінен үлкен аумақты ареал қырсқарып, құрып, азайып ор-

ганизмдер кішкентай жерде орналасып қалуы мүмкін. Мұндай 

ареалды реликті ареал деп атайды. Ареалдың ӛзгеруі – уақытқа, 

экологиялық жағдайға байланысты. Біртұтас, бүтін ареалдың бӛ-

лініп, жеке-жеке бӛлшектеніп, тіпті континенттерге таралып ке-

туі мүмкін. Шындығында бүкіл жер бетін не су экожүйесін алып 

жатқан түр жоқ. Космополиттік ареал құрлықтың не су 

экожүйесінің 1/3 бӛлігін алу керек. Жер бетіндегі организмдер 

түрін космополит деп атау үшін олар Антарктидадан басқа 

барлық материктерде болу керек.  

Эндемдік ареалдар азғантай ғана ареалдар, онда түр, тұ-

қымдас ӛте аз. Оған Байкал кӛлінің эндемиктік жануарларын 

жатқызуға болады. Жер жүзінде Байкал ең ірі, ең терең тұщы 

кӛл. Ареалдардың бӛлінуі, немесе бір-бірінен ажырауы, таралуы 

(дизъюнкция)  деп аталады, бұл мәселенің де ӛз себептері же-
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терлік, әсіресе тарихи геологиялық ӛзгерістер, осыған байланыс-

ты ауа райы жер бетінде жылдың тӛрт мезгілінің сақталмауы, 

су, ылғалдылықтың жер бетінде бірдей болмауы, жел, топырақ 

және адамзат баласы да бұл мәселеде үлкен роль атқарады.  

1. Климаттың қолайсыз болуына байланысты біртұтас аре-

ал бірнеше бӛлімдерге (бӛлшектерге) бӛлінеді. Соның әсерінен 

кейбір жерлердегі ӛсімдіктер жойылып кетті. 

2. Бӛліну, бӛлшектену миграцияның әсерінен немесе сол 

жерде ӛсіп тұрған ӛсімдіктің ареалы әртүрлі жағдайына байла-

нысты ӛліп, құрып, жойылып кетуі. Мысалы, Еуропада мұз жүр-

ген кезде Альпі тауының жоғарғы биіктіктегі ӛсімдіктері жер 

қабатымен бірге тӛменқарай жылжып мұзбен бірге ала кеткен. 

Мұз еріп кері қайтқан кезде еріген мұзбен ӛсімдіктер де сол-

түстікке қарай жылжып, ілесе ӛсіп отырған. Дегенмен Альпі та-

уының Альпі флорасы бұрынғы қалпында қалған  жоқ. Альпі 

флорасы түгел жойылып кетті. Ареалдардың бӛлінуі, тарихи 

геологиялық жағдайларға байланысты континенттердің бір-бі-

рінен ажырауы біртұтас континенттердің бірнеше материктерге 

бӛлінуі, олардың бұрынғы  дәуірде біртұтас болғандығы, бӛлін-

ген континенттерде ӛсімдіктердің бір-біріне ұқсастығы Еуропа 

мен Солтүстік Америка ӛсімдігі, Оңтүстік Америка мен Африка, 

Оңтүстік Африка мен Аустралия ӛсімдіктерінің ұқсастығын                

А.Вегенер ӛз теориясымен жорамалдап дәлелдеді. 

Неміс ғалымдары А.Вегенер В.Кеппенмен бірігіп палео-

графиялық теорияның дұрыс еместігін дәлелдей келе, ӛздерінің 

материактер дрейфг теориясын ұсынды. А. Вегенердің – мате-

риктер дрейфг теориясы бойынша жердің пайда болу тарихын-

да, бұрынғы геологиялық периодтарда – Америка, Африка, 

Еуропа, яғни жер шары біртұтас бүтін жан-жағы сумен шайыл-

ған үлкен кесек тас (қойтас) пішінде проконтинент болған. Гео-

логиялық эрада, уақытқа, әртүрлі факторлармен қоса жер қыр-

тысындағы тектоникалық ӛзгерістер үлкен кесек тасты бӛлшек-

терге бӛлген. 

Сонымен жан-жағы шайылып, су қоршаған қазіргі піші-

ніне келген. Ғасырлар бойы жер қыртысының тербелуі, ығысуы, 

жер сілкінуі – географиялық ендіктерге ӛзгеріс енгізді, жер ша-

рының климаттық зоналарында ӛзгеріске ұшыратты. (Шафер, 
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1956. 189-б.), Палеографиялық теорияда жер шары бір кезеңдер-

де су астына батып, кей кезеңдерде су бетіне кӛтерілгеннен пай-

да болған кӛпірлер теориясы бар. Мерилл (1946) жер планетасы 

пайда болғанда – Атлантида атты шӛлдала болған, айналасы су 

болғандықтан, Атлантида шӛлін су шая келе суға шӛгудің нәти-

жесінде, қазіргі жер планетасы пайда болған деп жорамалдайды. 

Польша ғалымы Нехая (1928) палеонтологиялық, палео-

климатология ғылым салаларын пайдалана отырып                              

А.Вегенердің материктер дрейфі теориясы-геологиялық жағы-

нан дұрыстығын, Кульчинский (1928) ботаника саласынан, 

Пачоский (1935) география саласы бойынша дұрыс деп тапты. 

Штеффен (1942) А.Вегенер теориясын дұрыстығын – 

ықтималдар теориясымен дәлелдеді. Кейбір ғалымдар Иримшер 

(1922, 1931), Дильс (1928), Вульф (1932, 1935, 1944) ғалымдар                      

А.Вегенер теориясына қарсы екендігін ӛз жорамалдарымен 

дәлелдеуге тырысты. Жер шарындағы теңіз трансгрессиясымен 

регрессиясы нәтижесінде жер бетінде болған ӛзгерістерді жоққа 

шығаруға болмайды.  

Кӛпшілік ғалымдар А.Вегенер теориясын жоққа шығар-

майды, керісінше қосымша ой тізбектерімен, ӛз жорамалдаула-

рымен, болжамдармен толықтырды. Мысалы, теңіздегі, мұхит-

тағы керемет, күшті трангрессиялар мен регрессиялар – изоста-

зия факторлар нәтижесінде, вулкандардың атқылауынан жер 

тектоникасы қозғалысқа келгенен кейін пайда болған (Шафер, 

1956). Жер шары құрылымы (кӛптеген теориялар келтірілген) 

туралы мәселе даулы екендігі, жорамалдармен, болжамдардың 

кӛптігі, олардың әлі толықтыру қажеттігін ескеру керек. 

 

IІІ – тарау  

БИОГРАФИЯЛЫҚ АУДАНДАСТЫРУДЫҢ  

ҚАҒИДАЛАРЫ  МЕН ӘДІСТЕРІ. НЕГІЗІ БИОТОЛАР 
 

Биогеографияның маңызды міндеттерінің бірі құрылық 

және мұхиттардың ондағы тіршілік ететін жануарлар, ӛсімдіктер 

т.б. организмдердің, олардың бірлестіктерінің сипаттамасын 

анықтау. Біздің планетамыздың органикалық дүниесінің әртүрлі 

болуы, оған әсер етуші факторларға байланысты екендігі мәлім. 
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Айтылған факторларды 2 топқа біріктіруге болады: геоло-

гиялық тарихи жағдайлардың ерекшелігі және қазіргі экология-

лық жағдайлар оған табиғи орта факторы және адамның тікелей 

әсері жатады. Бірінші факторлар тобы таксондардың системати-

калық құрылымын, аймақтардың сипаттамасын яғни аймақтар-

дың сипаттамасының анықтамасын, екінші фактор тобы ӛсім-

діктер және жануарлар дүниесін және экологиялық бірлестік-

терін анықтайды. Биота деп белгілі бір аймақта түрлердің және  

басқада ӛсімдіктер мен жануарлар таксондарының бірлесіп тір-

шілік етуін айтады. Кейде синоним ретінде «биота» терминін 

«биофилота» деп те атайды (мысалы, П.П.Второв және 

Н.Н.Дроздов 1978, 2001). Бірақ бұл терминді кӛпшілік кӛп қол-

данбайды. Сонымен биота негізінен флора мен фаунаның бі-

рігуі. Белгілі бір аймақта флора, фауна және биотасы түр не түр-

дің топтарынан ортақ шығу тегі және ортақ белгілері бірдей 

болғанда пайда болады. 
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1-сурет. Биотикалық патшалықтар және құрылық облыстары. 

І – Ориентальды патшалық: облыстары – 1 – Индия, 2 – 

Үндіқытай, 3 - Малай, 4 – Тынық мұхиттық; ІІ – Афротропика-

лық патшалық: облыстары – 1 – Судан, 2 – Конголезия, 3 – 

Калахари-Намиб, 4 – Атлант, ІІІ – Мадагаскар патшалығы; IV – 

Кап патшалығы; V – Аустралия патшалығы: облыстары – 1 – 

Материктік, 2 – Жаңагвинея, 3 – Фиджи, 4 – Жаңакаледония; VI 

– Антарктика патшалығы; облыстары – 1 – Магеллан, 2 – Хуан-

фернандес, 3 – Циркумполярлы, 4 – Жаңазеландия; VII – Нео-

тропика патшалығы; облыстары – 1 – Кариб, 2 – Гвиан, 3 – 

Амазонка, 4 – Оңтүстік Бразилия, 5 – Анд; VIII – Галоарктика-

лық патшалық; облыстар – 1 – Циркумполярлы; 2 – Канада, 3 – 

Миссисипи, 4 – Кордилер, 5 – Сонор, 6 – Еуропа, 7 – Ангар, 8 – 

Жерорта теңіздік, 9 – Сахаро-Синд, 10 – Ирано-Туран, 11 – 

Орталықазиялық, 12 – Шығысазиялық, а – патшалықтың шека-

расы, б – облыс шекарасы. 
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Шығу тегіне, ареалдың кӛлемі мен формасына байланыс-

ты, түрлер флоралық, фауналық және биотикалық комплекстер-

ге біріктірілген. Оған ортақ белгілері, орналасу мекені және шы-

ғу тегі  жатады. 

Мысал ретінде, флора мен фауна құрайтын комплекстерге 

ТМД елдерінің еуропалық бӛлігінің орталық алқабын оның 

ішінде қылқанды, қарағайлы ормандарды, неморальды (лат.  

nemoralis – орманды) әсіресе жалпақ жапырақты ормандарды, 

Қара теңіз жағасының далалы аймағын, туран аймағы (далалы 

және жартылай шӛлейтті батыс Қазақстан жерлерін), космопо-

литтік (аумағы үлкен) және кӛптеген басқада бірлестіктерді  

жатқызуға болады. Биотикалық комплекстің ӛкілдері реликті, 

яғни кӛне заманнан келе жатқан түрлердің қалдықтары. Басқа 

жерлерде бұл түрлердің мекен етуі олардың орналасу аумағы-

ның кең болғанын дәлелдейді. Қазақстанның Қостанай облы-

сында, сонымен қатар Мугаджарда, Тұран аймағында не Арал-

Каспий, Иран-Тұран облысы провинциясында реликті, қылқан-

ды ормандар элементтеріне құстардан ақ құр, ӛсімдіктерден 

шым тезек түзетін мүк, кӛп жылдық шӛптесін шалғынды қияқ, 

шӛп тұқымдасын кездестіруге болады. Биотаның қалыптасуына 

негізінен түрдің таралуға бейімділігі, басқа кедергілер келтір-

мейтін жағдайлар  түрдің жас шамасы, яғни таралу уақыты 

маңызды. 

Ағылшынның ғалымы Уиллис (J.C. Willis, 1922) түрлердің 

жасы мен оның ареалының арасында тура байланыс бар деді. Бі-

рақ тура байланыс түрдің үнемі таралу кезінде байқалады. Басқа 

жағдайда кӛне түрлердің таралу ареалы тар болады. Ол белгілі 

бір аумақта тез тарап үлгермейді оған себеп таралу қабілеттілі-

гінің әлсіздігі және экологиялық амплатудасының тарлығы, сон-

дықтан кӛптеген кӛне түрлердің ареалдары тар, ал жас түрлер-

дің ареалы кең болады. Соңғысы ӛзінің ареалын ондаған жыл-

дарда космополиттікке жеткізе алады. Сондықтан жасы мен ареа-

лының арасында тура байланыс бар дегенге негіз жоқ. 

Ӛсімдіктер мен жануарлардың топтарының таралу шегі 

әртүрлі. Ӛсімдіктер су, жел, жануар, адам арқылы тарайды. Ал 

жануарлар бұдан басқа ӛздерінің белсенді қозғалуы арқылы та-

ралады. Таралу жағдайында әртүрлі кедергілерге тап болады. 
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Оған жататындар (таулар, мұхиттар), климаттық, эдафикалық 

(ыңғайлы топырақ жағдайының болмауы), биотикалық (паразит-

тік түрлерге ыңғайлы иесінің болмауы), симбионттарға екінші 

иесінің болмауы, барлық организмдер үшін бәсекелес түрлердің 

болмауы. Осы жағдайлар кӛп кедергі келтіреді. Геологиялық та-

рихи жағдайлардың ӛзі біздің жер планетамызды бірнеше ӛзге-

рістерге ұшыратты, оның экологиялық жағдайы да құрылық кӛ-

лемінде ӛзгеріп отырды.  

Барлық организмдер үшін ортақ флоралық, фауналық 

жүйе құру  немесе класс, тұқымдас бойынша ӛзінің жүйеленімін  

құру ӛте күрделі. 

Фауналық аудандастыруда негізінен омыртқалы жануар-

лар: сүт қоректілер, амфибия және рептилия, құстарға қарай не-

гізделінеді, флоралық аудандастыруда жабық тұқымдастар, 

ашық тұқымдастар және папортниктектестерге кӛңіл бӛлінеді. 

Флоралық және фауналық аудандастыруда кейбір сәйкестіктің 

келмеуі кейбір топтардың жас ерекшелігімен де байланысты. 

Құстар мен сүтқоректілер қазіргі тұқымдас, түр деңгейі гүлді 

ӛсімдіктер және папортник тәрізділерден кӛбірек жастау (олар 

бор кезеңіне жатады). Аудандастыру кезінде антропогендік фак-

торларды есепке алмау керек. Ӛйткені адамзат баласы үлкен 

фактор болып тұр.  

Жер шарын флоралық, фауналық, биотикалық аудан-

дастыруда әртүрлі кӛзқарастар бар. Оның бәрін негізге алу ав-

тордың міндетіне жатпайды. Автор П.П. Второв, Н.Н. Дроздов 

(2001), А.Т. Воронов, Н.Н. Дроздов, Е.Г. Мяло еңбектерін негіз-

ге алды. Себебі биотикалық аудандастыруда фауналық және 

флоралық аймақтардың шекарасы сәйкес келмесе, онда флора-

лық аймаққа мән берген, схема бойынша флоралық аудандас-

тыру біртұтас флоралық-фауналық яғни биотикалық аудандас-

тыруға жақын болады. 

П.П. Второв және Н.Н. Дроздов системасы бойынша: пат-

шалықтар, облыстар, провинциялар, аймақтар және бӛлімшелер-

ге, аралық категорияларға – патшалық тармағы, облыс тармағы 

провинция тармағы болып бӛлінген. П.П. Второв, Н.Н. Дроздов 

(1978, 2001) оқулығында биогеографиялық аудандастыру 9 пат-

шалыққа бӛлінген, Автор Неарктика және Палеарктиканы екі 
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патшалыққа бӛлген. Ал А.Г.Воронов, Н.Н.Дроздов, Е.Г.Мяло 

(1985) 8 патшалыққа аудандастырған, онда Неарктика және 

Палеарктиканы біріктіріп Голарктикалық патшалыққа біріктір-

ген.  

Голарктикалық, Еуропа, Солтүстік Азия, Солтүстік 

Америка, Солтүстік Африка, Сахараның, Аравия түбегінің 

оңтүстік аймағын, Ориентальды, Оңтүстік Азия, Аравия түбе-

гінің шығыс жағын, Индостан Индоқытай түбектерін, Үлкен 

Зонд аралдарын (Сулавесисіз), Тынық мұхиттың тропикалық  

аралдарының үлкен бӛлігін; Афротропикалық (Эфиопия) патша-

лығына Африка тек солтүстік бӛлігі жатпайды ӛйткені ол 

Голарктикалық патшалыққа жатады және оңтүстік Кап патша-

лығы алып жатқан жерлер; Кап Мадагаскар; Аустралия, оған 

Аустралия  материгінен басқа Тасмания, Жаңа Гвинея т.б. 

аралдар, Жаңа Гвинеядан батысқа, солтүстікке, шығысқа қарай 

орналасқан: Жаңа Каледония, Жаңа Гебрид, Фиджи және Тонго 

жерлер жатады. Неотропикалыққа Орталық және Оңтүстік 

Америка, Үлкен және Кіші Антиль аралдары, Галапогосс арал-

дары; Антарктикаға Антарктида материгі, Оңтүстік 

Американың оңтүстік жағы, Хуан-фернандес аралда-ры, 

Мальвин, Жаңа Зеландия және Кермадек жатады. Флора және 

фаунасының солтүстік аймақтағы ұқсастықтарына байланысты 
Неарктика және Палеарктиканы бір ғана Голарктикалық 

патшалыққа біріктірген дұрыс болады.  

Сонымен бірге Еуразия және Солтүстік бӛлігі бірегей Цир-

кумбореальды облысқа жатады. Жаңа Гвинея және басқа да 

Сулавескиге дейінгі аралдардың фаунасының ерекшелігіне бай-

ланысты солтүстік-батыс жағын шығу тегі Аустралия болған-

дықтан бұл аймақты Аустралия патшалығына жатқыздық, бірақ 

флорасының ұқсастығы жағынан Ориентальды патшалыққа жа-

қын. 

Дегенмен үлкен аймақ – патшалықтарды аудандастыруда 

биогеографтар арасында ортақ кӛзқарас жоқ. П.П. Второв пен 

Дроздовтың патшалықтарға бӛлуі жӛнінде жоғарыда айтылады. 

Ал Р.Кэлинеску, А.Бунеску, М.М.Патроенеску (1972) аудандас-

тыруында Кап және Мадагаскар патшалықтары жоқ, Тынық 

мұхит аралдарын Полинезий патшалығына жатқызған, Жаңа 
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Зеландияны Аустралия – Папуас патшалығына жатқызған.              

Ж.Леме екі кең ӛтпелі зонаға бӛлген: біреуі Афро-Мадагаскар 

(Афротропикалық) және Голарктикалық патшалықтарға арасы, 

екіншісі шығыс (Индо-Малай) және Австрало-Папуасс патша-

лықтарының аралығы. 

Тӛменде біздер патшалықтар оған жататын облыстарға 

қысқаша фауна, флорасына анықтама бердік. Әрине әр автор-

лардың кӛзқарасы әртүрлі. 

Голарктикалық патшалық. Бұл ең үлкен патшалық. Жер 

шары құрлығының жартысынан артық жерді алып жатыр. Мұн-

да тамырлы эндемикалық ӛсімдік түрлерінің 30 тұқымдасы кез-

деседі. Голарктика патшалығы ӛсімдік түрлеріне ӛте бай, әртүр-

лі болу себебін жер кӛлемінің үлкендігінен деп есептесе, физи-

ка-географиялық материктің орналасу жағдайын – Арктика мен 

субтропика зонасына дейін созылып жатқандығын естен шығар-

маған жӛн. Мұнда кӛбіне бір туысқа жататын, монотипті та-

мырлы 30-дан аса тұқымдасын кездестіруге болады. Флорадан 

Голарктика патшалығында сырғагүл, хош иісті жапырағы кӛк-

пеңбек боп тұратын сәнді ӛсімдіктер, сарғалдақ, шамшат, таран, 

бұтағы салбырап ӛсетін тал (ива), крест-гүлділер, арша гүл, жау-

қазын гүл, құлқайыр, шатыр тәрізділер, ерінгүлділер тұқымда-

сы, қоңыраутәрізділер, орхидея, жаңғақ, қияқ, күрделі гүлділер 

тұқымдасы, тасжарған кездеседі. Қылқанжапырақтардан  қара-

ғай, кипарис, папортниктер тәрізділер кездеседі. Бұл ӛсімдіктер 

тұқымдасының кӛптеген туысы және түрі эндемді. Сүт қоректі-

лерден эндемді тұқымдас айырмүйізділер (Солтүстік 

Америкада), олардың бір ғана түрі кездеседі және монотипті, ке-

міргіштер тұқымдасы (Aplonodontidae). Эндемді Солтүстік 

Америкалық  (Glomyidae), олардың ӛкілдері Неотропика патша-

лығының Кариб облысында кездеседі. Голарктикада кӛр тыш-

қан, шақылдақ торғай, қоян, тиын, сұр тышқан тұқымдастары 

кең таралған. Кең таралған жер тесерлерден: саршұнақ, қоян, 

сұр тышқан т.б. кең тараған. Солтүстік Америка және солтүстік 

Еуразияда ортақ түрлер құндыз, қасқыр, қоңыр және ақ аю, бұғы 

тұқымдасынан бұлан, бұғы, қар қошқары т.б. кездеседі. Құс-

тардан эндемді түрлерден құр құсы, солтүстікте мекендейтін те-

ңіз құсы, сары шымшық, ұсақ тұқымдасты құстар кездеседі. Ба-
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уырымен жорғалаушылардан тұщы су тасбақасы (Emididae), құ-

рылық тасбақасы (Festudinidae), кесірткенің түрлері, шұңқыр-

басты жыландар (Еуразиядан гӛрі Солтүстік Америкада кӛп) 

кездеседі. Голартиканың барлық жерінде нағыз және ӛкпесіз са-

ламандра, бақаның бақылдауық түрі, жаба түрлері, нағыз құрба-

қалар мекен етеді. Балықтардан: шортан тұқымдастары, бекіре, 

лосось арқан балық тұқымдастары кездеседі. Неартикалық бӛлі-

гінде карп тәрізділер кездеспейді. Палеартикада кездесетін түр-

лердің біразы Афротропикалық не Ориентальды патшалықтарда 

кездеседі. Неарктикадағы түрлер Неотропикада кездеседі. Туыс, 

түр эндемизмі мұнда жоғары. 

Голарктикалық патшалық 12 облысқа бӛлінеді. Оның бі-

ріншісі – Арктикалық циркумполярлы – Солтүстік Америка 

және Солтүстік Еуразия жерлерін қамтиды, алтыншы – он екін-

ші  Еуразия жерлерін және жартылай (сегізінші-тоғызыншы) – 

Солтүстік Африка, екінші – бесінші  Солтүстік Америка жерле-

рін қамтиды Оңтүстікке қарай флора мен фаунаның ӛзіндік 

ерекшеліктері түрге бай екендігі кӛрініс табады. 

Ориенталды патшалық. Бұл патшалық кӛптеген кӛне так-

сондардың болуымен сипатталады. Патшалықтың континен-

тальды бӛлігі кӛне түрлерге бай, ол Индостаннан Малакка тү-

бегіне дейінгі жерлерді алып жатыр. Ӛсімдіктерден – екі ӛсімдік 

түрі эндемді – Fetrameristaceae және Scyphostegiaceae. Туыстық 

эндемизмі жағынан үлкен Зонд, Гавай аралдарының эндемизмі 

жоғары, соңғысында 150 эндемді туыс, ал түр эндемизмі 90%.  

Сүт қоректілерден жүн қанаттылар отряды гиббон тұқым-

дастары, монотипті туыстардан адамтәріздес маймыл орангу-

танг және индия пілі кездеседі. Құстардан бір ғана тұқымдас 

(Chloropseidae) эндемді. Бұл мүйізтұмсықтылар (Eurylaimidae), 

қырғауыл тұқымдастары (Pittidae), (Zosteropidae) кездесетін 

орта. Бауырымен жорғалаушылардан құлақсыз варандар 

(Lanthanotidae), қалқан құйрықты жыландар (Uropeltidae), гавиал 

қолтырауыны (Gavialidae), сәулелі жыландар (Xenopeneltidae) 

эндемді түрлер кездеседі. Қосмекенділердің эндемді туыстары-

нан (ұшатын бақа Rhacophorus, тарауызды бақа Kaloula т.б.), ал 

эндемді тұқымдасы бар. кең таралған балық түрлерінен карп тә-

різділер және жайын тәрізділер кездеседі.  
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Кейбір тұқымдастар және отряд ӛкілдері Ориентальды 

патшалықтың фаунасын Афротропикалық фаунамен жақындас-

тырады. Олар адамтәріздес маймылдар, мүйізтұмсықтылар, піл-

дер, жартылай маймылдар, мүйізтұмсықты құстар т.б. Малай, 

Тынық мұхит облыстарында аралдық биота белгілері білінеді. 

Олар эндемизмнің жоғары болуы, флора мен фаунаның кедей-

ленуін кӛрсетеді. Ориентальды патшалық 4 облысқа бӛлінеді. 

Афротропикалық патшалық. 

Афротропикалық (Эфиопиялық) патшалықтың биотасы 

Мадагаскар мен Ориентальды патшалықтардың биотасымен ер-

теден байланысты. Кап патшалығы территория жағынан 

Афротропикалыққа оңтүстік жағы жақын келгенімен фауна жа-

ғынан құстар мен сүтқоректілердің жастау топтарынан ортақ 

белгілерді байқауға болады. Флорадан оның ішінде тамырлы 

ӛсімдіктердің 5 түрі эндемді (А.Л. Тахтаджян, 1978 бойынша). 

Олар Конголезия облысында, Dioncophyllaclae және Medusandraceae 

кездеседі. Калахари – Намиб облысында ашық тұқымдас ӛсім-

діктердің отряды вельвичия (Welwitschia mirabilis) кездеседі. 

Туыс деңгейінде эндемизмі жоғары: Судан облысында 25 эн-

демді ӛсімдік туысы, Атлант облысында – 5, басқа туыстары 

кездеседі. Барлығы 22 түрі эндемді Св. Елена аралында туыстық 

энддемизм жоғары.  

Афротропикалық патшалықтардың флорасының түрлері 

басқа облыстың флорасымен туыстық жақындығын кӛрсетеді. 

Мысалы, хош иісті акация Неотропикалық патшалықтарда, 

Голарктиканың оңтүстік Неарктика жағында, Ориентальды пат-

шалықта, Тынық мұхит аралдарында кездеседі. Негізгі кӛп та-

ралған жері Аустралия патшалығында филлодий акациясының  

(қарағай ағашы) тобы таралған. Баобаб Афротропикалық 

Мадагаскар патшалығында таралған. Тек бір түрі (Adansonia 

gregori) – Солтүстік Аустралияда кездеседі. Афротропикалық 

патшалықтың Кап патшалығының флорасымен байланыс-

тылығы бар. 

Тұщы су балықтарының тұқымдастарының эндемизмі бай-

қалады. Олардың біраз түрі бұл патшалықтың шекарасынан Нил 

бассеинінің тӛменгі құйылысына дейін барады. Балықтың 

(Characinidae) тұқымдасы Конго бассеинінде 100 түрі кездеседі. 
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Омыртқасыздардан термиттер (Jsoptera)  отрядының түрі 

ӛте кӛп кездеседі. Термиттердің 2000 түрі болса, соның 700 түрі 

осы патшалықта кездеседі. 

Қос қанаттылардан це-це (Clossina) шыбыны, бұл туыстың 

20 түрі Конголезия және Судан облысында кездеседі. Бұл шы-

бындар адамда ұйқы ауруын туғызады. Афротропикалық патша-

лықта аяқсыз космекенділер отряды және құйрықсыз қосмекен-

ділердің кӛп түрлері кездеседі. Нағыз құрбақалар (Ranidae) 

кездеседі, бақылдауық бақа кездеспейді. Бауырымен жорғалау-

шылардан құрылық тасбақасы (Festudinidae) кездеседі. Бұл пат-

шалықтан басқа Неотропика патшалығында кездесетін  түрі 

(Pelomedusidae) кездеседі.  

Кесіртке мен жыландардың түрлері Ориентальды Неотро-

пикалық патшалықта да кездеседі. Кең тараған тұқымдастар: 

геккон, агама, нағыз кесіртке, варандар, т.б. Жыландардан ас-

пидий (Elapidae), түрі пантропикалық топқа жатады, жіңішке-

ауызды (Zeptotyphlopidae) түрі Афротропикалық және   

Неотропика патшалығымен ортақ, ал питондардың  (Pythoninae) 

түрі Афротропикада және  Ориентальды патшалықта кездеседі. 

Қолтырауының 3 түрінің 2 эндемді. 

Сүтқоректілерден эндемді монотипті түтіктісті отряды бұ-

дыр құйрықты тұқымдасы (Anomaluridae) 3 туыс, 10 түрі белгілі, 

бегемоттардың (2 туысы, 2 түрі), жирафтың (2 туыс, 2 түрі) жер-

тесерлердің (Pоtamogalidae) 3 түрі кездеседі. Піл, мүйізтұмсық, 

арыстан, қабылан, сілеусін, жолақ қорқау қасқыр, кәдімгі шие 

бӛрі – бұлар Ориентальды патшалықта да кездеседі.  

Адамтәрізді маймылдан, жартылай маймыл лоризид тұ-

қымдасы Ориентальды патшалықта да кездеседі. Афротропикалық 

патшалықта эндемді туыстары: павиан, мандрил, мартышка, 

шимпанзе, горилла, гверец, ал жартылай маймылдан – галаго 

кездеседі. 

Сонымен Афротропикалық патшалық биотасында жас түр-

лер арасындағы байланыстар Ориентальды және  Голарктика 

патшалықтарында, байқалса кӛне түрлер Неотропика патшалы-

ғында  да кездеседі.  
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Афротропикалық патшалық тӛмендегі облыстарда бӛліне-

ді: Судан, Конголезия, Калахари–Намиб және Атлант (Святой 

Елени, Вознесения аралдары): 

Мадагаскар патшалығы. Бұл патшалық Мадагаскар, 

Маскаренс, Сейшель, Амирант, Комар аралдарын қамтиды.  Бұ-

рын әртүрлі таксондардың кең таралған реликті түрлері тіршілік 

етуді, ал тӛрттік дәуірге дейін тіршілік еткен. Афротропикалық 

және Ориенталды патшалықта таксондардың ұқсас түрлері 

болғандығы, кейін оларды ареалдарының таралуына байланыс-

ты белсенді, прогрессивті түрлер ығыстырғаны белгілі. 

Бұл патшалықта флорадан алты-тоғыз эндемді гүлді ӛсім-

діктер тұқымдасы, оның ішінде Didiereaceae, бұталы, ағаш ӛсім-

діктерінің суккулентті түрлері, сонымен бірге Didymelaceae, 

Melanophyllaceae т.б. кездеседі. Эндемді туыстар 450, 8500 та-

мырлы ӛсімдік түрлерінің эндемді түрі 80%, гүлді ӛсімдік түр-

лерінікі – 89%. Түр саны жағынан бірінші орынды орхидея тұ-

қымдасы (900-ден кӛбірек) алады. Эндемді түрлерден Сейшель 

пальмасы (Lodoicea sechellarum), жемісі ірі келетін түрін атауға 

болады, кезбе ағаштар  (Ravenala madagascariensis) Ravenala 

туысына жатады, екінші түрі Ravenala quianense, ерекше туысқа 

жатқызуға болатын (Phenarokpermum), Гвианада, Солтүстік 

Бразилияда кездеседі. Тұщы су балықтарының аздаған түрлері 

Эфиопия патшалығынан шыққаны белгілі. Бақаның Rhacophorus 

туысы кездеседі, ол түр Африкада кездеспейді. Құрылық тасба-

қасынан Тestudinidae кішкентай эндемді түрін  кездестіруге 

болады. Мадагаскардың батыс шӛлді аймағында тасбақаның  

Pyxis arachnоides және ірі тасбақаның  Тestudo gigantean түрі тек 

Альдабра (Үндімұхитында) кездеседі. Мадагаскар патшалығын-

да  тасбақаның Podocnemis туысының бір түрі кездеседі, қалған 

жеті түрі тек Оңтүстік Америкада кездеседі. Мұнда бауырымен 

жорғалаушылардың кесіртке тұқымдастарынан агамалар, варан-

дар, кәдімгі кесіртке Lacertidae мүлде кездеспейді. Бірақ игуан-

ның (бауырымен жорғалаушылар ӛкілі) екі эндемді туысы, гек-

конның эндемді туысынының Uroplatus 6 түрі кездеседі.  

Хамелеонның әртүрлі туысы, түрі кездеседі. Улы жылан-

дар, питондар (айдаһар тұқымдасының бір түрі, тек буып ӛлті-

реді, шақпайды) мүлдем кездеспейді. Тек, мадагаскар айдаһары 
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(тропикалық жерлерде кездесетін түрі) – Acrantophis 

madagascariensis ағашта тіршілік ететін айдаһар Sanzinia 

madagascariensis кездеседі. 

Құстардан 6 эндемді тұқымдас кездеседі: мадагаскардың  

тырна тәрізділер отрядына жататын (Mesitornithidae) екі туысы, 

үш түрі, дронт тәрізділер (кӛгершін) тұқымдастарынан 

(Raphidae), екі туыс, үш түрі, бұлар XVII ғ. атылып, біржола құ-

рып біткен,  (Philepittidae), екі туысы, түрлері қызыл тұмсықты   

(Hyposittidae) торғай тұқымдастары,  (Vangidae) тоғыз-он бір 

туысы, 11–14 түрі кездеседі. Кең таралған сары шымшық, сары 

торғай, суық торғай т.б. торғайлар отряд ӛкілдері мүлде кездес-

пейді. 

Сүт қоректілерден жартылай маймыл тәрізділер, оның ішін-

де эндемді лемур тұқымдасының (Lemuridae) 6 туысы,  16 түрі 

кездеседі, ал индри тұқымдасының (Jnaridae) 3 туысы, 14 түрі 

кездеседі. 

Насекомжегіштердің (Тenrecidae) 9 туысы, 28 түрі – релик-

ті түрлері, кездеседі, қазіргі уақытта Мадагаскар, Комар аралда-

рында кездеседі. 

Жарғанат тәрізділерден бір ғана ӛкілі (Myzopoda aurita) эн-

демді тұқымдасы кездеседі, жақын туыстары Тhyropteridae 

Орталық және Оңтүстік Американың солтүстік жағында кезде-

седі.  

Мадагаскар патшалығында жыртқыштардан сүтқоректі-

лерге жататын  Cryptoprocta ferox, Calidinaе және екі эндемді 

туысы (Fossa), (Eupleres) кездеседі. 

Кеміргіштерден атжалман (Nesomyinae) кездеседі, кең та-

ралған тышқан тұқымдастары кездеспейді. Тұяқтылардан – жа-

байы шошқа, оны адамдар әкеліп жерсіндірген. 

Жалпы мадагаскар патшалығында кездесетін түрлер, туыс-

тар ӛз ерекшеліктерімен сипаттайды. 

Кап патшалығы. Ӛсімдіктер дүниесінің ерекшелігі аса 

дау туғызбайды. Фаунаға келсек сүт қоректілер және құстардың 

кең тараған түрлері Афротропикалық патшалықпен туыстығы 

ерекше түр тармағымен сирек кездесетін түрлері жағынан ортақ 

туыстық ұқсастығы бар екендігі сӛзсіз. Омыртқасыздарының эн-
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демизмі жоғары екендігі, оған Неотропика, Аустралия патша-

лығымен ортақ ұқсастықтары дәлел. 

Бұл патшалықтың флорасының эндемизмі жоғары, ерек-

ше. Мысалы, 7000 түр 210 эндемді туысқа, 7 эндемді тұқымдас-

қа біріктірілген оған жататындар Crubbliaceae, Bruniaceae, 

Greyiaceae т.б. эндемді туыстың кӛпшілігі монотипті не олиго-

типті. 

Кап патшалығына тән қасиет Osmundaceae тұқымдасынан 

папортниктің Fodea түрінің таралуы. Бұл түр шығыс Аустралия 

мен Жаңа Зеландияда да кездеседі.  

Эндемді тұқымдастардан аласалау бұталы жапырағының 

шетінің желім тәрізді ӛскіндері бар, оған кӛптеген насекомдар 

жабысып қала беретін тұқымдас  Bruniaceae, 70 түрі ұсақ бұта-

лы, жартылай бұталы ӛсімдіктер болса, Penaeaceae тұқымдасы-

ның 20 түрі бар.  

Кӛптеген тұқымдастардың Кап патшалығында әртүрлілі-

гімен және флорасының кӛнелігімен және де басқа патшалық-

тардың флорасымен ұқсас байланыстары бар екенін аңғаруға бо-

лады. Эндемді түрдің 80% кездеседі.  

Кейбір субэндемді тұқымдас және түрлер Кап патшалығы-

ның  алыс аймақтарында да кездеседі. Мысалы, Aizoaceae – жа-

пырақты суккуленттер «тірі тас» деген атпен мәлім. Ол басқа да 

– Оңтүстік Аустралия, Калифорния, Оңтүстік Азия жерлерінде 

кездеседі. Суккуленттерден Stapelia, Huernia, эпифиттерден 

Dischidia, жапырақсыз бұталы ӛсімдіктерден Leptadenia, бӛлме 

ӛсімдігі қазоты (герань – Pelargonium) шаршы гүлді ӛсімдіктер-

ден (Seneсio), (Helichrysum) кездеседі. Кап патшалығы сәндік 

ӛсімдіктердің нағыз тұнып тұрған кӛзі, бірінші ретте пияз текті 

ӛсімдіктер, түйнекті ӛсімдіктердің ондаған түрі, оның ішінде ли-

лей гүлді ӛсімдіктері, сары, күлгін жапырақты гүлді (ирис) ӛсім-

діктері, орхидея ӛсімдіктері жатады. Омыртқасыздардан бауыр-

аяқты маллюскалар ритида (Rhytida) бұл түрлер оңтүстік 

Африканың Аустралия Жаңа Зеландия және акавид (Acaoidae)  

тұқымдасы Кап жерлерінен басқа Оңтүстік Американың 

оңтүстік ӛңірін, Аустралияны мекендейді. 

Алғашқы кеңірдек тыныстылардан Peripatopsis және 

Opisthopatus класының туыстары Кап патшалығында, оның туыс 
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тармақтары Оңтүстік Американың, Оңтүстік Аустралия, Жаңа 

Гвинея, Жаңа Зеландияда кездеседі. 

Кӛпаяқтылардың тұқымдас тармағы Anopsobiinae эндемді 

қоңыздардың барылдақ (түнде ұшатын) түрі шегірткенің 

(саранча) эндемді туысы Methone және Batrachotettix кездеседі. 

Тұщы су балықтарынан Galaxiidae тұқымдасы кездеседі. Жер 

үсті омыртқалылардан эндемді ұсақ тасбақа, жылан, тышқан-

құстар, жапалақтар тұқымдасын кездестіруге болады. Сүтқорек-

тілерден  (Georychus capensis), (Suricata tetradactyla), түлкінің 

(Otocyonmegalotis) т.б. кездеседі. Кап патшалығының фаунасы-

ның құстар, балықтардың түрі жағынан Африканың фаунасынан 

басқаша екендігін яғни Кап патшалығын жеке патшалыққа бӛл-

гендігі дәлел. 

Неотропика патшалығы. Бұл патшалықтың биотасы кӛне 

заманнан Афротропикалық, Кап, Аустралия патшалықтарымен 

байланысты. Неотропиканың биогеографиялық аймағының ше-

карасы Калифорния мен Мексиканың оңтүстік бӛлігінен баста-

лып 40° оңтүстік белдеуге дейінгі құрылықты және Оңтүстік 

Америкаға таяу аралдарды алып жатыр. Неотропикалық биогра-

фия аймағы Кариб, Оринок, Амозонка, Бразилия, Лаптан, Анд 

аймақ бӛлімдеріне бӛлінеді. Бұл аймақтың ӛсімдіктері әртүрлі, 

кӛбі мезофильді орман ӛсімдіктері. Мысалы, сүттіген, лавр, ой-

ран шӛп, мирта, тұт, сапинда, пальма, орхидея, күрделі гүлділер, 

астық, бұршақ, ерін гүлділер тұқымдасы ӛкілдері кең тараған. 

Эндемик ӛсімдіктер кӛп емес – бромелия кактус осы аймаққа 

тән ӛсімдіктер. Неотропикалық флораның гүлді ӛсімдіктерінің 

шығу орталығы таралуы негізгі палеотропикалық ӛсімдіктер 

патшалығынан деп қабылдайды: бомбакс, анон, гернайдия, лавр, 

бромелия, бұрыш, ризофора, мирт, анокордия, сапиндовия, про-

теин, орхидея, пальма тұқымдастары (450) ескі және жаңа дүние 

бӛлігінде де кездеседі. Оңтүстік Америка флорасы батыс 

Африка тропикасымен байланысты жоғарғы борға дейін жал-

ғасқан. Осы сӛзіміздің дәлелі: Батыс Африка тропикалық тұ-

қымдасы Бромелияның барлық түрі Оңтүстік Американың тро-

пикасында, тек қана эндемді түрлері ғана Pitcaiznia feliciana 

Гвинеяда ӛседі. 
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Оңтүстік Америка мен Африка материктерінің ажырауына 

байланысты бұл флорада оқшауланудың нәтижесінде қазір 30-ға 

тарта эндемді ӛсімдік түрлері бар. Олар Cannaceae, 

Marcgraviaceae, Bixaceae, Cyclanthacea, Heliconiaceae, 

Bruneliaceae, Lulianiaceae, Desfontainiaceae және т.б. Неотропи-

када эндемді тұқымдастардан: настурция, кактус, кӛкшегүл, 

ароидты, бромелия, хризбалания, цирилла, меңдуана, қызанақ, 

мира, пальма тұқымдасының ӛкілдері – хамедорея, маурития 

кездеседі. Мезофильді орман ӛсімдіктері – сүттіген, лавр, ала-

бұта, күрделі, ерінгүлділер, астық тұқымдастар, мәңгі жасыл 

лавр тәріздес жапырақтары бар ормандардың болуымен ерек-

шеленеді. 

Неотропика патшалығының фаунасы эндемикалық таксон-

дарға: түрден отрядтарға дейін бай болып келеді әсіресе 

Амазонка облысы ерекшеленеді, сонымен қатар бұл патшалық-

тың Неарктика аймағы, Антарктика патшалығымен алуантүрлі 

түрлермен ұқсастықтар  байқалды. 

Неотропика патшалығында қос тынысты балықтар 

Lepidosiren paradoxa түрі кездеседі. Ол Zepidosirenidae тұқым-

дасына жатады, оған Protopterus туысының тӛрт түрі жатады, 

олар Афротропикада тіршілік етеді. Кӛне тұқымдастардан 

Osteoglossidae, Arapaima gigas, Osteoglossum bicirrhosum. Пан-

цирлі жайын (Zoricariidae 200 түрі бар), харацинидтер 

(Сharacinidae), тісті карптар (Cyprinodontidae) және цихлидтер 

(Cichlidae) эндемді түрлер. Қос мекенділерден Неарктика және 

Неотропика патшалығында (Ambystomatidae), ӛкпесіз саламанд-

ра (Plethodontidae) кездеседі. Құйрықсыз қос мекенділердің 4 тү-

рі Неотропикада тіршілік етеді, ал Афротропикада 8 түрі кезде-

седі. Құрбақа тұқымдасынан (Bufonidae) Неотропика патшалы-

ғында кең таралған туысы Bufo бірнеше эндемді туысы 
(Eleuterodactylus), (Ceratophrys) 200 түрі, ысқырғыш (Leptodactylus) 
кездеседі. Орман бақылдауық бақасының (Hylidae) оның Hyla 

туысы, одан басқа да 15 туысы кездеседі. Тар ауызды орман ба-

қылдауық бақасының (Mycrohidae) Неотропика, Афротропика, 

Ориентальды патшалықтарда кездеседі. Кайман тасбақасы 

(Chelydіudae) және балшық тасбақасы (Kinosternida) Неарктика, 

Неотропика патшалығында да кездеседі, ал құрылық тасбақасы 
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(Festudinidae және тұщы су Тmydidae) тасбақасы жер жүзінің 

тропикалық аймақтарында кездеседі.  

Кесірткенің ксенозавр тұқымдасының бір туысы – 

Xenosaurus Кариб облысында екіншісі –  Shinisaurus Голарктика-

ның оңтүстік шығыс жағында мекендейді. Жыландардан 

Dipsadinae, Xenoderminae, Anilidae, Xenopeltidae кездеседі. Жы-

ландардың Boidae тұқымдасының Constrictor, Epicrates, Eunectes 

т.б. туыстары кең таралған, оның ішінде анаконда (E. murinus) – 

ең ірі ұзындығы 5-6 м кейде 11 метрге жетеді, жер бетіндегі 

Амазонка облысында кездесетін ең ірі жыланның түрі. Улы жы-

ландардың аспиди түрі Неотропикаға кейін қоныстанған 

Crotidae түрі 40-тан асады. Аллигаторлар  (Alligatoridae) тұқым-

дасы Неотропика қолтрауының 3 туысы, 5 түрі кездеседі. Оның 

бір түрі (Alligator missisipiensis) Голартиканың Неарктика жа-

ғында кездеседі (A.missisipensis) – Янцзы ӛзені бассейнінде 

кездеседі. 

Құстардың 67 тұқымдасының 30-дан аса түрі эндемді, нан-

ду (Rheidae) және тинаму (Tinamidae) эндемді отрядқа жатады. 

Монотипті эндемді тұқымдастарға гоациндер (кӛкектер отряд 

тармағы) (Opisthocomidae), саңырау құрлар (Steatornithidae), құ-

тандар (Eurypygidae), тырналар (Aramidae) жатады. Эндемді тұ-

қымдастардан (Furnaridae, 215 түрі), (Formicariidae, 2244 түрі), 

(Cotingidae, 94 түрі) кездеседі. Басқа эндемді тұқымдастардан 

(Rhamphastidae) субэндемді американ таз қарасы (Cathartidae) 

кездеседі. Неотропика мен Неарктикада – колибр тұқымда-

сының 320 түрі. тиран тәрізділердің 360 түрі, сайрауық құстар-

дың танагры 200 түрі, американдық славкидің 110 түрі кедесе-

ді. 

Неотропика патшалығында кең тарағандардан жапалақ, 

кӛкек, кӛгершін, тоқылдаққұс, тоты құстарды айтуға болады, 

кездеспейтін түрлер: тырналар, дуадақтар, мүйіз-тұмсықты 

құстар т.б. сүтқоректілердің әр түрі кездеседі. 

Эндемді қалталылардан Caenolestidae, Didelphidae (опос-

сумдар – қалталы, қос жатынды), вампирлер (Destmodontidae), 

маймылдардан кең, танаулы (Callithricidae), (Cebidae) түрлері 

кездеседі. 
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Кеміргіштерден: Caviidae, Hudrochoeridae, Dasyproctidae, 

Capromyidae т.б. бұлар ескіден келе жатқан түрлер болып сана-

лады. Тұяқтылар және жыртқыштар, сүтқоректілер кейін келген 

түрлер, ӛйткені бұлардың эндемизмі, туыс деңгейіне жетпеген. 

Жергілікті мысық тәрізділер – ягуар оцелот т.б. Felis туысына 

жатады, тапирлер Тapirus туысына жатады. 

Неотропика патшалығына мынадай  облыстар кіреді. 

Кариб, Гвиан, Амазонка, Оңтүстік Бразилия, Анд аймақтары. 

Антарктика патшалығы. 

Бұл патшалық Оңтүстік Американың оңтүстік жағын, 

Антарктида материгін, Хуан-Фернандес, Жаңа Зеландия аралда-

ры, 35
0
  оңтүстік ендікте орналасқан субантарктикалық аралдар-

ды алып жатыр. Бор дәуіріне дейін оңтүстікте Гондван материгі 

болған, оған біраз құрлықтың бӛліктері кірген, одан қазіргі 

Антарктика патшалығы пайда болған. 

Оңтүстік Американың оңтүстік жағын алып жатқан 

Магеллан облысы Неотропика патшалығымен байланыста бо-

лып, осы облыстың биотасына әсерін тигізді. Антарктика патша-

лығына мына облыстарды жатқыза аламыз: Магеллан, Хуан-

Фернандес, Циркумполярлы, Жаңа-Зеландия. 

Антарктика флорасы (түрі, саны, эндем) туралы мәлімет-

тер әртүрлі де, оқымыстылардың ой-тұжырымдары да бір ретке 

келмеген. Барлық флоралық аймақпен салыстырғанда 

Антарктикада моно және олиготипті (аз, кішкентай деген мағы-

нада) ареалдары бір-бірінен алшақ орналасқан, аралдарда 11 эн-

демді тұқымдас ӛседі. Антарктика Гондван, материгімен біртұ-

тас болып бірігіп тұрған кезде, кейіннен геологиялық, тектони-

калық жағдайларға байланысты Гондван жеке-жеке материк-

терге, аралдарға бӛлініп бӛлшектенген үштік дәуірдің бірінші 

жартысында гүлді ӛсімдіктердің де жер бетінде доминант 

(басым) болып таралған кезеңі еді. Плейстоцен мұз қаптаған ке-

зеңінде Антарктикада ӛсімдіктері: қалампыр, раушан гүлділер, 

шатырма, сабынкӛк тұқымдастар ӛкілі – солтүстікке қарай Анд, 

Экватор, Колумбия биік таулы жерлерге дейін жеткен. 

Солтүстік ӛсімдіктері оңтүстікке қарай Панама бұғазы арқылы 

Оңтүстік Чилиге дейін жетіп ұзаққа созылған тарихи алмасу 

процесі жүрген.  
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Антарктида материгінің барлық жерін тоң, мұз, қармен жа-

мылған деген пікір қате. Жаз айларында тау беткейі, күнге қа-

раған жота, қырлар күн сәулесімен тастар 30° дейін қызады. 

Ӛсімдіктердің ӛсіп ӛнуіне аз да, қысқа да болса мүмкіншілік 

туады: күй талғамайтын қынаның 300 түрі, мүктердің 70, жер 

бетінде ӛсетін балдырлардың 10 түрі ӛседі. Бұталы қына ӛкіл-

дері де кездеседі.  

Антарктикада кӛк жасыл балдыр (Nostoc Commune), жа-

сыл балдыр (Prasiоla crisna), қына (Neuropogon antarcticum) кез-

деседі. Антарктика ӛсімдіктерінің қалыптасу заңдылығы мен 

күн жылуын жақсы ұстауы үшін түрлері қара болып келеді. 

Антарктида материгінің орта шеніне таман ӛсімдік түрлері азая 

бастайды.  

Антарктида жері қалың мұз тоң қабатымен толық жамыл-

ған тек мұхит жағалауларындағы тік жартасты қырлар, ықтау, 

айналмалы жерлерін ашық «оазис» деп атайды. Тек, 

Антарктидада Грейама жерінде жылдың ең жылы мезгілінде де 

температура жылылықты кӛрсетпейді.  

Оңтүстікке қарай 68° оңтүстік ендікте – мүктер, қыналар, 

балдырлар, саңырауқұлақтар, бактериялар кездеседі. 83° 

оңтүстік ендікте мүктер мен қына жоқ. 

Магеллан облысында 6 эндемді тұқымдас және кӛптеген 

эндемді туыс; Хуан-Фернандес облысында бір ғана жойылуға 

жақын тұқымдас Lactoridacecae, 20-дан аса эндемді туыстар бар. 

Циркумантарктикалық облыста монотипті эндемді туысқа 

жататын 2 түрі бар: кергелен капустасы Pringlea antiscorbutica, 

ол крестгүлділер тұқымдасына жатады және Hectorellaceae тұ-

қымдасынан Lyallia kergelensis. Жаңа – Зеландия облысында эн-

демді тұқымдас Phormiaceae және 45 эндемді туыс түрлері бар. 

Антарктика патшалығының ареалдары бӛлшектенген. Тұ-

щы сулы аралдарда шаяндар, циклоптар, дауылпаздар, тюлень, 

киттер, пингвиндер, император пингвині Адел, тюлень, таңқы 

шаян, мұртты киттер, кӛк кит, кашалоттар тіршілік етеді. 

Жоғары сатылы ӛсімдіктермен жануарлар Антарктида ма-

теригінің солтүстігіне қарай кӛбірек сақталған. Құстардан ақ 

шүрілдек – Chionididae, ӛсімдіктерден эндем тұқымдасы жоқ, 

тек эндемді туыстан (Lyallia) ӛседі.  
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Антарктида жер материгіндегі ең суық жер, сондықтан 

мұзды шӛл деп атайды. Жаңа – Зеландия облысының фаунасы 

ерекше. Амфибииден 2–3 түр кездеседі. Бауырымен жорғалау-

шылардан гаттерия, гекконның 2 эндемді туысы бар. Ұшпайтын 

құстардың 3 түрі сақталынған, киви тәрізділер отряды 

(Apterygiformes), Apteryx туысы.  

Басқа ұшпайтын құстардан тоты құс (strigops  habroptilus), 

тырна тәрізділер отрядына жататындардан (callirallus australis), 

makaxe (Notornis mantelli) т.б.кездеседі. Адамдар келмей тұрған 

уақытта Жаңа-Зеландияда сүтқоректілерден қолқанаттылар бол-

ды. 

Аустралия патшалығы. Бұл патшалық Материктік, 

Жаңагвинея, Жаңакаледония және Фиджи облысын қамтиды. 

Бірақта бұлай облыстарға бӛлуге кейбір зерттеуші ғалымдардың 

ой пікірі басқаша. Мысалы, А.Л. Тахтаджян (1978) соңғы үш об-

лысты Палеотропикалық патшалыққа, одан Жаңкаледония об-

лысын ерекше патшалық тармағы Жаңакаледонияға, ал Фиджи 

және Папуас облысын (Жаңа Гвинея, Папуас провинциясына) 

Индо-Малай патшалық тармағына қосып, оны Ориенталды пат-

шалыққа жатқызды. Осындай кӛзқарастардың әртүрлілігі 

Аустралия патшалығының (әсіресе флора жӛнінде) шекарасы-

ның сондай анық еместігін кӛрсетеді. 

Аустралия флорасы 10-нан астам эндемді тұқымдасты 

қамтиды, олар: Brunoniacaceae, Cephalotacecae, Platyzomataceae, 

Austzobaileyaceae, Emblingiaceae, Akaniaceae, Tetracarpaeaceae, 

Gyiostemonaceae. Аустралия патшалығында мынадай тұқымдас-

тар кӛп дамыған олар: Eupomatiaceae, Pittosporaceae, 

Epacridaceae, Myoporaceae, Goodeniaceae, Stackhousiaceae. Фло-

рада негізгі рольді атқаратындар: астық тұқымдастар, бұршақ 

тұқымдастар, күрделігүлдер тұқымдасы, орхидея лилей гүлді 

ӛсімдіктер, сүттіген, рута, мирта, қияқ шӛп т.б. Аустралия био-

география аймағында 12000-ге жуық ӛсімдіктер кездеседі, оның 

9100 түрі тек осы аймаққа ғана тән олар: эвкалиптер 

(Eucalyptus), казуариндер (Casuarina), акация, филлоидтық қара-

ған т.б. құрлықтың орталық аудандарындағы шӛлейт жерлерде 

сортаң ӛсімдіктер; шӛлді аймақтарында тікенді астық тұқым-

дастар, шығысы мен батысында қатты жапырақты бұталар, 
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солтүстігінде, батысында, шығысында филлоидтық қараған мен 

эвкалиптерден тұратын саванна ормандары орналасқан. Бұл ай-

мақтың субантарктика және субтропик ормандарында биіктігі 

100 м-ден асатын, діңінің жуандығы 12 м-ге жететін гигант – 

эвкалиптер, ағаш тәрізді папортниктер саговниктер, реликті 

ағаштар кездеседі. 

Аустралияның ӛсімдігі органикалық дүниесі ортаңғы бор 

дәуірінен бері жеке дамып келеді. Сондықтан да оның ӛсімдік 

дүниесі басқа құрлықтағыдан мүлдем ӛзгеше. Ӛсімдік түрлері-

нің 75% эндемиктер. Құрлықтың солтүстік шығысында тропик-

тік мәңгі жасыл, оңтүстік шығысында тропикке таяу эвкалипт 

ормандары ӛседі. Құрлықтың ортасына қарай климаттық конти-

ненттігі артқан сайын, ылғалды тропикті ормандар, тропикке та-

яу құрғақ эвкалипт орманына, селдір орманға, саваннаға айна-

лады. Аустралияның құрғақ бӛлігінде бұталы шӛпті ӛсімдіктер 

кездеседі. Шӛлейттерінде тікенді, бұталы тоғайлар, шӛлдерінде 

астық тұқымдастар ӛседі. Кесуге жарамды ағаш ормандар құр-

лық кӛлемінің 2% құрайды. Олар кӛбіне қатты шірімейтін сүрегі 

бағалы шай, шайыр алынатын эвкалиптерден тұрады.  

Мезозой заманы Юра кезеңіне дейін триас, юра, бор, 

Аустралия, Антарктида, Оңтүстік Америка, Африка ӛз флорасы 

бар тұтас бір материк болған. Юра кезеңінде Аустралия, 

Антарктида мен Африка бір-бірінен бӛлініп ажырай бастады. 

Дегенмен, Аустралияның Антарктидамен ол арқылы Оңтүстік 

Америкамен байланысы үштік дәуірдің ортасына дейін жүрді. 

Протеин (Proteacede) тұқымдасы, акация (Acacia), араукария 

(Araucaria), гуннера (Gunnera), оңтүстік шамшат (Notfagus) ӛсім-

діктердің жоғарыдағы аталған материктерде кездесуіде бұл ма-

териктердің ертеде бір болғандығының тағы бір белгісі. 

Аустралияның ботаникалық географиялық облысынан 

Аустралия материгі және Тасмания аралы кіреді. Ӛсімдіктердің 

тек 10000 түрі жоғарғы сатыдағы ӛсімдіктер, оның 314 эндемді. 

Эндемді ӛсімдіктердің бұл материкте кӛп болуы Аустралия ма-

теригінің ертеде жеке бӛлініп кетуі салдарынан деп түсіну ке-

рек. Полиморфты түрлері де кӛп: эвкалиптің (Eucalyphus) –              

500 түрі, акацияның – 486, мелялеук (Melaleuca) – 100 түрі бар. 

Аустралияда ӛсімдігінің кӛпшілігін эвкалипт, лептоспермум, ме-
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лялеук, акация түрлерін құстар тозаңдандырады. Тоты құстар-

дың ӛзі 30% ӛсімдіктерді тозаңдандырады. Аустралияның фау-

насы ерекше. Осы патшалықта ғана сүтқоректілердің эндемді 

класс тармағы (Monotremata) үйректұмсықтың бір түрі, ехидна-

ның 5 түрі Жаңа Гвинеяда тіршілік етеді. Аустралия ихтиофау-

насында, тұщы су кӛне түрлері бар. Олар қос тынысты балық 

мүйізтіс (Neoceratodus forsteri) балықтың галаксидтар (Galaxudae) 

түрі кездеседі. Карп тәрізділер, тісті карптар кездеспейді.  

Қос мекенділерден орман бақылдауық бақасы және ыс-

қырғыш бақалар кӛптеп кездеседі. Бұлардың ареалы Неотропика 

патшалығы, Оңтүстік Африка және Аустралия материктері. На-

ғыз құрбақалар патшалықтың солтүстік жағында және Фиджи 

аралында кездеседі. 

Бауырымен жорғалаушылардан 2 эндемді тұқымдасы кез-

деседі. Тасбақалардан – қостырнақты (Carettochelidae) және ке-

сірткелерден – қабыршақаяқтылар (Pygopodidae) тіршілік етеді. 

Эндемді туыстардан агама, аспидий т.б. кездеседі. Бұл патша-

лықты игуан (бауырымен жорғалаушылар), нағыз кесірткелер, 

улы сұр жыландар кездеспейді. Тек солтүстік жақта сарыбас су 

жыландары кездеседі.  

Құстар фаунасы тұқымдас деңгейінде эндемизмі жоғары. 

Эндемді казуар тұқымдасы (Casuariidae), эму (Dromaiidae), шӛп-

шаламды жердің тауықтары (Megapodidae), лира құсы (Menuridae), 

бұталы жердің құсы (Atrichornitidae), қарлығаш тәрізді 

(Artamidae), флейта құсы (Cracticidae), боз торғай (Grallinidae), 

жұмақ құсы (Paradisaeidae) – кейбір аралдарда, патшалықтан 

алшақ жерлерде тіршілік етеді. Алуан түрлі эндемді туыстар 

балсорғыш (Meliphagidae) және тоты құстар (Psittacidae) кезде-

седі. 

Сүт қоректілерден қалталылардың кӛне топтары басқа да 

патшалықтарда кездеседі. Олардың 7 эндемді тұқымдасы: жырт-

қыш қалталылар (Notoryctidae), қалталы құмырсқа жегіштер 

(Myimecobidae), қалталы кӛр тышқандар (Notoryctidae), кенгуру 

(Macropodidae), бандикуттар (Peramelidae), кускустар 

(Phalangeridae), вомбаттар (Phascolomyidae). Плацентарлы сүт-

қоректілерден кең тарағаны кеміргіштер: олар тышқандар, қол-

қанаттылар. Динго итін Аустралияға әкелген адамдар. 
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Кез келген биотаның флорасы мен фаунасында доминант-

тық  түрлері баршылық. Ол ӛсімдіктер бірлестігі, жануарлар бір-

лестігі бойынша, олардың алатын жер аумағына, санына байла-

нысты болады. Осының бәрін биоталарды аудандастыру кезінде 

есепке алу керек. 

 
 

3.1. Мәңгі жасыл экваторлық және тропикалық 

ормандар 
 

Мәңгі жасыл тропикалық және экваторлық ормандар эква-

торға жақын орналасқан. Үлкен бӛлігі (жиі гилей, жаңбырлы, 

тропикалық ормандар деп те атайды) Оңтүстік Америкада, 

Амазонка бассеиніне жақын, Гвинея шығанағының оңтүстік жа-

ғалауына жақын, Азияда Малакка Суматра, Калимантан, 

Филипинаға қарай таралған. Жаңа Гвинеяның кӛпшілік бӛлігі, 

таулы аймақтарын қосқанда мәңгі жасыл тропикалық ормандар 

орналасқан. Сонымен бірге жаңбырлы тропикалық ормандар 

Кариб теңізі Азияда Индияның шығыс жағы, Бангладеш, Непал, 

Бирма, Қытайдың оңтүстік батыс жағында мәңгі жасыл тропи-

калық ормандар кездеседі. Индияның батыс жағалауы, Шри-

Ланка, экватордың оңтүстігіне қарай Квислендте, Бразилия, 

Мадагаскарда да мәңгі жасыл тропикалық ормандар орналасқан.  

        Мәңгі жасыл тропикалық ормандардың гигротермиялық 

жағдайының негізгі ерекшелігі – жыл бойы жеткілікті ылғалды-

лық, бірқалыпты жоғары температура. Жылдық орташа темпера-

тура +25...  +26°С, максимальды +33... +35°С. Экватордан алыс-

таған сайын жылдық орташа +20°С тӛмендеуі мүмкін. Сӛткелік 

амплетуда 10°С олар 3-16°С-ға ауытқып тұрады. Жылдық жа-

уын-шашын мӛлшері 2000 мм. Экологиялық және биогеогра-

фиялық мақсат климаттық жағдайды климодиаграмма арқылы 

біле аламыз. Мұндай климадиаграмма негізгі орташа айлық тем-

пература мӛлшерінің және орташа айлық жауын-шашын мӛл-

шерінің қисық сызығымен анықталады. Онда вертикальды 

осьтің бір бӛлігі 5°С және 10 мм-ге дәл келеді. Тӛменгі қисық 

сызық температураны, жоғарғысы жауын-шашынды кӛрсетеді. 
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3-сурет. Әртүрлі облыстағы тропикалық ылғалды ормандардың 

 кейбір пункттерінің климадиаграммасы 
 

Бұл суретте әртүрлі облыстағы тропикалық ылғалды ор-

мандардың кейбір пункттерінің климадиаграммасы келтірілген. 

Ӛкінішке орай климадиаграммаларда негізгі кӛрсеткіші 

болып табылатын метеорологиялық факторлардың сӛткелік 

ауытқуы жеткілікті кӛрсетілмеген. Кейде сӛткелік ауытқу айлық 

амплитудадан асып кетеді. Мысалы, Явадағы Богарда (атақты 

ботаникалық бақ бар) орташа айлық температура +24,3 ... 

+25,3°С болады. Ал, қараша айының жылы күндері температу-

раның орташа сӛткелік кӛрсеткіші 23,4... +32,4°С. Ең ылғалды 

айларда амплитуданың ауытқуы сӛткесіне 6–7°С. Әдетте түске 

дейін күн жарқырап тұрады, күннің екінші жартысында жаңбыр 

құяды. 

Күннің ұзақтығының тропикалық аймақта жыл бойы ауыт-

қуы аздау. 13,5–10,5 сағат. Бұл тұрақтылық ӛсімдіктердің фото-

синтезі  үшін ӛте қажет. 

Тропикалық аймақтарда күннің бірінші жартысында ашық 

болады да, екінші жартысында буланудың нәтижесінде ауада бу 

кӛбейіп жауын-шашынның жаууына әкеп соғады. Кейде үлкен 

дауылдар болып тұрады, үлкен ағаштардың құлауына себеп бо-

лады. Топырағы ӛте ертеде қалыптасқан, кӛбіне ӛсімдіктер та-

мыры 1 м-ге тӛмендеп ӛседі одан ары бармайды, ол аэрацияның 
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нашарлығына байланысты. Топырақта органикалық заттар ері-

ген күйде болады, ол 2–5° құрайды. 

Топырақтың РН – 4,5–5,5, ең жоғарғы горизонтта 3,5-ке 

дейін болады, бұл кӛрсеткіш қышқылдығының жоғары екендігін 

кӛрсетеді. 

Топырақтың түсі ашық қызыл не сарғыш, ол темір тоты-

ғының мӛлшерінің жоғары екендігін кӛрсетеді. Ылғалдылық, 

температура жағдайы біркелкі болғанда да, топырақтың гео-

химиялық жағдайы ӛзгеріп тұрады, ол рельефке және топырақ-

тың табиғатына да байланысты. Ылғалды тропикалық ормандар-

дың парадоксы болып оның топырағындағы еріген минеральды 

заттарының аздығы, мәңгі жасыл тропикалық ормандардың ор-

ганикалық дүниесінің байлығына сәйкес келмейді. Жауын-ша-

шынның кӛп болуынан бұл қоректік минералды заттар топырақ-

тың тӛменгі қабаттарына кетуі немесе ӛсімдіктер тамыры сіңіруі 

мүмкін. Осыдан ӛсімдіктер плантациясы 1–2 жылды қоректік 

қорды жоғалтады, сондықтан топырақты тыңайтып, немесе жер-

ді тастап, демалдырып отыру керек. Кезінде аборигендер қол-

данған әдістерді пайдалану керек: кесілген ағаш діңдерін ӛртеп, 

пайдаланған жерді 1–2 жылдан соң тастап кету керек. 

Өсімдіктер дүниесі. Мәңгі жасыл тропикалық, экваторлық 

ормандарда ағаштардың түр саны басым. Үлкен жапырақтары 

бар папортниктер, бамбуктер, пальмалар, биік ӛсетін, шӛптер, 

тікенекті бұталы түрлер кездеседі. 

Ағаштардың түр саны 40-тан (аралдарда) 170-ке дейін (ма-

териктерде). Ал шӛптесін ӛсімдіктердің түр саны аздау. Олар-

дың түрлері 20-дан 1–3-ке дейін болады. Биіктігі 60 м-ге жететін 

ағаш түрлері аз. Жүз гектарда бірнеше ғана бӛлады. Негізінен 

ағаштардың 3 ярусын анықтауға болады. А – ең жоғарғы ярус, В 

– орташа, С – тӛменгі ярус, одан тӛмен D ярусы – биік шӛптесін 

ӛсімдіктер. Тропикалық ормандардың кейбір жерлерінен балта-

сыз ӛту мүмкін емес. Лиандар – шырмауық ӛсімдіктер қалың 

қорған болып, басқа ӛсімдіктер бұтақтарымен шырмалып, жа-

рық ӛткізбей тұрады. Күнге, жарыққа ұмтыландықтан ӛте биік 

ағаштарға оралып жоғарыға дейін жетеді. Бұтақтан бұтаққа 

мұртшалары арқылы бекіп жерге тиген жағдайда жанама, қо-

салқы тамырлар беріп әрі қарай ӛсуін жалғастыра береді, бұтақ 
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не ағаш сынып жерге түскенімен лиандар басқа ағашқа жарма-

сып ӛсуін жалғастыра береді. Лиан түрлері ӛзіне тән ерекшелік-

терімен ерекшеленеді. Лиандар тез ӛсіп, ағаштың жоғарғы діңін-

де кӛптеген бұтақтар және жапырақтардың пайда болуына әкеп 

соғады да сӛйтіп оларды ұстап тұратын онша биік емес ағаш-

тарға зиянын тигізеді. Мұндай жағдайда оларды кӛтере алмай 

биік емес ағаштардың құлауына әкеп соғады, олармен біргі лиан 

да құлап не тіршілігін жояды, не басқа ағаштарға оралып тірші-

лігін жалғастыра береді. Эпифиттер де лиандар тәрізді ылғалды 

тропикалық ормандарда ӛсетін экологиялық топ. Лиандар тәріз-

ді эпифиттер де жарыққа күн сәулесіне ұмтылып, ағаштардың 

жоғарғы белдеуіне дейін оралып ӛседі. Эпифиттерді А.Шимпер 

(1898) 4 топқа бӛлген: цистерналы эпифиттер, ұялы эпифиттер, 

жартылай эпифитті, протоэпифиттер. Күн сәулесіне тәуелділігі-

не байланысты П.Ричардсом (1961) кӛлеңкесүйгіш, күнсүйгіш, 

ксерофильді деп бӛлген. 

Цистерналы эпифиттер суды жапырақтың розеткасында 

жинайды, керек уақытысында қосымша тамырлар арқылы пай-

даланады.  

Ұялы эпифиттерге тән қасиет қоректік қорларға бай то-

пырақта ӛсуі. Олар кальциге бай, коралды атолдарда, исвестняк-

ты шатқалдарда ӛседі.  

Жартылай эпифитті ӛсімдіктер лиан тәрізді ӛрмелеп ӛседі 

және де біртіндеп топырақпен байланысын үзеді. Протоэпифит-

тер ағашпен бірге ӛскенге бейімделген, оның морфологиясы со-

ған дайындаған. Барлық эпифиттер сапрофитті қоректенеді. Кӛ-

бі тіршілігін жойған ұлпалармен қоректенсе кейбіреуі насеком 

қоректілер. 

Тұншықтырғыш ағаштар ӛзінің тіршілігін эпифиттер сияқ-

ты бастайды. Олар құстармен келген дәндерден ағаш бұтала-

рында ӛсіп шығады. Олар екі түрлі тамыр береді, біреуі жерге 

тӛгіліп тұрады және тұншықтырғышты сумен және минералды 

қорекпен қамтамасыз етеді, екінші тамыры ағашты орап тұн-

шықтырып ӛседі. Эпифиттер басқа ағаш түрлерінен 2–3 есе кӛп. 

Кӛпшілігі Ficus түріне жатады.  
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4– сурет. Тұншықтырғыш ағаш – фикус. а – тұншықтырғыш-

фикус ағашының дамуы. 1 – фикус эпифит сияқты ағаштың жо-

ғарғы бӛлігінде ӛседі, 2 – жоғарғы тамырлары жерге жетеді,       

3 – 4 – жоғарғы тамырлары орап, ағаштың діңін тұншықтырады. 

б – жалпы түрі. 
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Ылғалды тропикалық ормандар ерекше микроклимат ту-

дырады. Күн сәулесі қалың жапырақтардан ӛтпейді. Мұнда 

оранжерея сияқты ылғалды, әрі қапырық. Жапырақтың түсуі 

біртіндеп, бір ағаштардың жапырақтары түсіп, екіншісі бүршік 

жарып ӛсіп жатады. Кейбір ағаштарда жаппай жапырақтарын 

тастаса, ал басқалары жап-жасыл болып тұрады. Кӛптеген тро-

пикалық ағаштар жыл бойы әрі гүлдейді, әрі жемісін береді. 

Тропикалық ормандардың ерекшелігі гүлінің одан соң жемісінің 

ағаштардың діңінде не жуан бұтақтарында ӛсуін каулифлория 

құбылысы деп атайды. Жер бетінде 100 түрге каулифлория тән. 

Мысалы, шоколад ағашы. 
 

 
 

5-сурет. Шоколад ағашының (какао) жемісі.  

Ағаш діңіндегі және бұтағындағы кӛрінісі.  

Жанындағы жемісінің ұзына бойы кесіндісінің суреті. 
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Үлкен ағаштарға беріктік беретін тақтай тәрізді тамырлар 

А.Кернер бойынша   
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Тропикалық ормандардың ерекше қасиетінің бірі ағаш-

тарда – тақтай тәрізді және жасанды тамырлардың болуы. Тақ-

тай тәрізді ӛсінділер діңінің негізгі тірегі де болады, ағаштардың 

А ярусында болады, жасанды тамырлар сирек кездеседі, тек бат-

пақты жерлерде С ярусында ӛсетін ағаштарда болады. 

Жануарлар дҥниесі. Жерорта теңіздік маквиста люмбри-

цид тұқымдасына жататын,әрі терең топырақ қабатына кететін 

жер құрттары кездеседі. Бұл аудандарда жер үсті қабыршақты 

молюскалар кездеседі,олар сапрофагты және фитофагты түрде 

қоректенеді.  Жыртқыштықпен тіршілік ететін  ересек амфибия-

лар кездеседі. Жерорта теңізі аймағында бақаның жасыл түрі 

(жаба) және ағаш бақылдауық бақасы тіршілік етеді. Түрлі ке-

сірткелер түрлері, кейбір жартастармен ағаш діндерінде де тез 

жүгіретін  (геккон, ағаш, жартас кесірткелер) түрлері кездеседі. 

Ӛсімдіктер бірлестігі сияқты жануарлар дүниесі де экваторлық 

ылғалды ормандарда алуан түрлілігімен, түр санының байлығы-

мен ерекшеленеді. Бұл жерлерде ылғалдылықтың жеткілікті 

болуы, температураның қолайлы болуы қоректік заттардың мол 

болуы жануарлар дүниесінің тіршілік етуіне, кӛбеюіне барлық 

жағдай жасалынған. Сапрофагтар – ӛсімдік қалдықтарымен қо-

ректендіретіндер топырақ арасында тіршілік етеді. Олар жо-

ғарғы ярустан жерге түскен бұтақ, жапырақ, ағаш діңінің шірі-

ген қалдықтарымен қоректенеді. Фитофагтар  – ӛсімдіктің әр-

түрлі бӛліктерін: жапырағын, жемісін, ӛсіп тұрған ағаштың бӛ-

ліктерін қорек етеді, олар ортаңғы және жоғарғы ярустарда тір-

шілік ететіндер. Зоофагтар – әртүрлі жыртқыштар. Олар жан-

уартектес қоректілер: жыртқыш жануарлармен бірге насеком-

жегіш құстар, омыртқасыздардың жыртқыш түрлері, әртүрлі 

экто және эндопаразиттер – кенелер, сүліктер, қансорғыш насе-

комдар, жалпақ, жұмыр паразиттік құрттар. 

Тропикалық ормандарда детриттерді қорек ететін омырт-

қасыз – сапрофагтардың ролі зор. Олар термиттер. Термиттер 

насекомдардың ерекше отрядтары – Jsoptera кейде оларды ақ құ-

мырсқалар деп те атайды. Бұлар қоғамдық насекомдар, ӛздері-

нің ұяларын топырақтарда да, ағаштың бұтақтарында да сала бе-

реді. Ұяларын термитниктер деп атайды. Ең үлкенінің аналығы-

ның ұзындығы 12 см. Термиттердің әр түрі жылына бірнеше 
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жүздеген миллионға дейін жұмыртқа салады. Кӛпшілігін жұ-

мысшы термит деп атайды, кӛптеген түрлерін солдаттар деп 

атайды. Термитниктерде әр кезеңде  қанатты особтары пайда бо-

лып тұрады, біраз уақыттан соң барлығы ұяларын тастап кетеді. 

Қанатты аталығы мен аналығы ауада шағылысады, осыдан соң 

олар қанаттарын жоғалтады және жаңа ұя салады. Қанаттыла-

рын ұшып жүрген уақытта басқа құстар т.б. жеп қояды. Аздаған 

түрлері жаңа колония құрады. Жас колонияда алғашында жұ-

мысшы және солдаттар болады, тек саны кӛбейген кезде 

қанатты түрлер пайда болады. Бір колонияның тіршілік етуі 

мерзімі 50 жылға дейін болады, содан соң колония тіршілігін 

жояды, ал салған термитниктері бұзылады. 

Тропикалық ормандарда 1 га жерде 800–1000 термитник-

тер болады, ал термиттердің особі 500-ден 10000-ға дейін бола-

ды. Термиттердің ылғалды тропикалық ормандарда маңызы зор. 

Олар ӛсімдік және жануар қалдықтарын қорытып минералды 

қосылыстарға айналдырады, ол ӛсімдіктер үшін ӛте қажет. 

Ӛсімдік қалдықтарын қорытуға топырақтағы омыртқасыздар-

дың ішінде жұмыр құрттар – нематодтар, қос қанаттылар, қо-

ңыздар, ұсақ қоңыздардың личинкасы (имаго) әртүрлі тарақан-

дар, бауыраяқты молюскалар қатысады. 

Жасыл ӛсімдіктермен қоректенетіндер хлорофитогтардың 

әртүрлі түрлерін кездестіруге болады. Әсіресе ӛсімдік тамыры-

ның шырынымен нематодтар, әнші цикаданың личинкасы, ере-

сек түрлері бұтақтарда отырып ӛсімдік шырынымен қоректе-

неді. 

Нектар жегіштер олар ӛсімдіктерді де тозаңдандырады. То-

заңдандырғыштардың ішінде жабайы бал аралары, қоңыздар, 

кӛбелектер кездеседі. 

Жасыл ӛсімдік қоректілер, олардың гүлін, жемісін қорек 

ететіндер ағашта тіршілік ететін маймылдар. Африкадағы жаң-

бырлы ормандарда колобустар, мартышка – диана, мартышка 

моно кездеседі. Колобустар ӛсімдіктермен қоректенетіндер, ал 

мартышка ұсақ жануарлармен де қоректенеді. Оңтүстік 

Америкалық гилеяда ӛсімдіктермен қоректенетіндер ірі ре-

вундар Оңтүстік Азияда – лангурлар, гиббондар, орангутандар 

кездеседі. 
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Жаңа Гвинеяның жаңбырлы ормандарында және Солтүстік 

Аустралияда маймылдың орнына ағаш қалталылар – кускустар, 

ағаш кенгуруы, Мадагаскарда әртүрлі лемурлар кездеседі. 

Африканың жаңбырлы ормандарында ӛсімдікқоректі май-

мылдар гориллалар, олар негізінен бамбук ӛскіндері, әртүрлі 

шӛптесін ӛсімдіктердің ӛркендері және ағаштардың жемістері-

мен қоректенеді. Ұяларын сынған ағаш бұталарынан салып, 

оларды әрдайым жаңадан салып отырады. Түр популяциясының 

жалпы саны 15000 особтар, оларлы қорғау үшін қорықтар ұйым-

дастырылған.  

Жаңбырлы тропикалық ормандарда тұяқтылардың түрлері 

аздау. Олардан: үлкен орман шошқасы, антилопаның бонго түрі, 

карликті бегемот. Басқа тұяқтылардан орманның тӛменгі бӛлі-

гінде ұсақ биіктігі 40 см болатын, салмағы 10 – 15 кг. Олар 

Африка бұғысы, кеміргіштерден батпақ аламан тышқаны 

(Malacomys longipes), тышқанның (Oenomys hypoxanthus), қатты 

жүнді тышқандар (Lophuromys). Таза ӛсімдікқорегі кеміргіштер-

ден конголезия жайрасы (дикобразы)  (Atherurus centralis). 

Оңтүстік Американың жердің беткі ярусында ірі ӛсімдікқоректі 

аң – жазық жер тапирі (Tapirus terrestris), салмағы 250 кг-ға жеті-

ді. Ірі кеміргіштерден капибара (Hydrochoerus capybara) олардың 

ұзындығы 1,5 м, салмағы 60 кг болады. Бұл ұзынаяқты кемір-

гіштер үйір-үйір болып жүреді әрі жақсы жүзе алады, әрі су жа-

ғасындағы жайылымдылық жерлерде жайылып жүреді. Одан 

басқа пака  (Cuniculus paca) және агути (Dasyprocta) олар 

Оңтүстік Американың эндемді тұқымдасына жатады. Бұлардың 

бәрі ӛсімдік қоректілер. 

Ылғалды тропикалық ормандарда ӛсімдік қоректі құстар-

дың алуан түрлері бар. Олар орманның барлық ярусында бар. 

Африка ормандарында жеміспен қоректенетін – турако не-

месе бананжегіштер (Musophagidae) олар кӛкек тәрізділер отря-

дына жатады, тұмсығы қысқа, қауырсындары, қою бояулы, жаң-

быр болса бояуы кетіп қалады. Бұлар ұшуға нашар бейімделген.  

Ірі, жуан тұмсықты, мүйізтұмсықты құстар (Bucerotidae) 

тропикалық ормандардың шығыс жарты шарында кездеседі. 

Олар бананжегіштер сияқты ұшуға нашар бейімделген. Аталығы 

аналығын ұясынан шығармай кішкентай саңылау арқылы қорек 
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беріп күтеді, әсіресе жұмыртқа басу кезінде. Балапандары шық-

қанда аналығымен бірге барлығына қорек тасиды. Сӛйтіп орман 

жыртқыштарынан қорғайды. Амазонка ормандарында тоқыл-

дақтар отрядынан тукандар (Ramphastidae) тіршілік етеді. Олар-

дың жуан тұмсықтары бар, кӛбіне ағаш жемістерімен қорек-

тенеді, кейде ұсақ жануарлармен де қоректенеді. Сонымен бірге 

ағаш тауықтары немесе краксы (Cracidae), ірі, ұзынқұйрықты 

болып келеді. Краксалардың алыс туысы ұзын аяқты, шӛл та-

уығы (Megapodidae) – Солтүстік Аустралияда, Жаңа Гвинеяда, 

Малай архипелагиясында, Аустралияның құрғақ аудандарында 

кездеседі. Тауықтар отрядында гоацин (Opisthocomus hoatzin) 

Амазонка ормандарында тіршілік етеді. 

Торғай отрядына жататындардан нектарь (тәтті шірне) же-

гіштер кездеседі. Амазонка ормандарында сырт бейнесі шірне-

жегіштерге  ұқсас колибри (Frochilidae) ӛте тез, ӛсімдік шірнесін 

ұшып бара жатып сорып үлгереді. Жасыл түсті кӛгершіндер, то-

ты құстар кездеседі.  

Бауырымен жорғалаушылардың кӛбі жыртқыштар тасба-

қалар, кесірткелер. Амазонка ормандарында ағаштарда тіршілік 

ететін ұзындығы 1,5 м жасыл игуана (Jguana virtdis). Ол ағаш бұ-

тағымен жорғалап, жақсы суда жүзіп сүңги алады. Қорегі ағаш 

жапырақтары, жемісі, кейде жануар қоректі. 

Жыртқыштар алуан түрлі. Топырақта әртүрлі құршаян-

дарды, ағаш діңдерінде жыртқыш, түнде ұшатын барылдақ 

қоңыздар, қандалалар, ағаштың жоғарғы жағында, жапырақтың 

арасында сона, инелік, шыбындардың түрлерін кездестіруге бо-

лады. Ылғалды тропикалық ормандарда доминант құмырсқалар 

болып табылады. Олардың кӛпшілігі әртүрлі қорекпен, кейбі-

реуі ғана ӛсімдіктекстес қорекпен қоректенеді. Олар жер астын-

да, ағаш діңдерінде, ағаш қуыстарында, жапырақтар арасында 

да тіршілік етеді. Эфиопия облысында 600-ден кӛбірек түрлері 

тіршілік етеді. Жыртқыш түрлерінің қорегі термиттер. 

Ылғалды тропикалық ормандарда қосмекенділер ылғалды-

лық жеткілікті болғандықтан ағаштарда тіршілік етеді. Бақыл-

дауық бақаның жасыл, ашық-қызыл, кӛкшіл түрлері болады. 

Оңтүстік Америкада қалталы бақылдауық бақалар, аналықтары 

жұмыртқаларын арқаларында арнайы қалталарында ұстайды. 
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Сонымен қатар аяқсыз құрт тәрізді түрлері (Caeciliidae) қорегін 

жер қазып, топырақ арасынан жауын құртымен, басқа омыртқа-

сыздармен қорек етеді. Ағаштарда тіршілік ететін кесірткенің 

геккон тұқымдасы (Gerronidae) кең тараған. Африка, Мадагаскарда 

хамелеондар кездеседі.  

Жердің жоғарғы бетінде кеміргіштерге, қосмекенділер, ба-

уырымен жорғалаушыларға шабуыл жасайтын ірі жыландар кез-

деседі.  Амазонкада су қоймаларында ұзындығы 11 м-ге жететін 

– анаконда (Eunectes murinus) кездеседі. Олар кӛп уақыттарын 

суда ӛткізеді, судағы тасбақа, жас қолтырауын, суда жүзетін 

құстарды аулайды. 

Оңтүстік Азияда ағаш жыландары (Ahaetulla formosa), 

(Dendrelaphis pictus), (Dryophis nasutus), (Oxybelis filgidus) бала-

ларын тірілей туады, ағаштан ағашқа жақсы секіреді және де ӛз-

дерінің қорегін кесіртке, бақа, құстарға кенеттен шабуыл жасап 

ұстай алады.  

Құстардың жануарқоректі түрлері әртүрлі. Ірі кеміргіш-

терге, жыландарға, маймылдарға шабуыл жасайтын жыртқыш 

құстар да аз емес. Сүтқоректілерден кӛбі құмырсқа мен термит-

термен қоректенеді. Африка ормандарында панголин (Manis 

tricuspis) Амазонка ормандарында ағаш құмырсқажегіші 

(Тamandua tetractyla) кездеседі. 

Ірі жыртқыштар мысық тұқымдастары олар: ягуар, оцелот, 

онцилла, Африка мен Оңтүстік Азияда – леопард, тек Оңтүстік 

Азияда бұлдыр леопард кездеседі. Сонымен ылғалды тропика-

лық ормандардың жануарлар дүниесі алуан түрлі. Тропикалық 

ормандар биомы ең үлкен жер бетіндегі генетикалық фонд, әр-

түрлі организмдер жиынтығынан тұрады, кӛпшілігі әлі дұрыс 

зерттелінбеген. Бұл ормандарды дұрыс зерттеу, әртүрлі теория-

лық концепцияларды жасау үшін, биосфера ресурстарын саналы 

пайдалану үшін керек. Тропикалық ормандар массиві – оттегінің 

генераторы. Бұл – жердің ӛкпесі. Соңғы жылдары дегредация 

масштабы, ормандардың азаюы адамзатты алаңдатуда. Орман-

дардағы ағаштардың азаюы, оның алғашқы қалпына келуі үшін 

жүздеген жылдар керек екені белгілі. Бұл ормандарда қорықтар, 

ұлттық сая жайлар кӛбеюі мүмкін. Осы шаралар арқылы әрі күр-
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делі, әрі бай биоценозды сақтап қалуға мүмкіндік туады, ӛйткені 

онды әлі ашылмаған құпиялар бар. 
 
 

3.2.Маусымдық тропикалық ормандар 
 

         Құрғақшылық кезеңдердің болуы, оның ұзақтығы мәңгі-

жасыл ылғалды ормандардың маусымдық мәңгіжасыл орман-

дармен, жартылай мәңгіжасыл ормандармен, жапырағы түсетін 

ағаш ӛкілдері бар ормандармен,  ағаш ӛкілдерінің сиреуімен 

саваннамен содан соң шӛлейтке ауысуымен ерекшеленеді.     

1903 ж. Шимпер (A. F. W. Schimper) тропикалық орманды                    

4 формацияға бӛлді: жаңбырлы орман, муссонды орман, саван-

налы орман, және тікенекті орман. 

        Г.Вальтер (1968) ылғалды ормандардың маусымдық орман-

дарға ауысуы біртіндеп жүретіндігін анықтады. Ӛсімдіктердің 

жағымсыз маусымдық ӛзгерістерден ортаның ӛзгеруіне, бейім-

делуі 2 түрлі жолмен жүреді. 

1) маусымдық ӛзгерістерге тӛтеп бере алатын жапырақтарының 

ксероморфты құрылымды болуы; 

2) маусымдық қолайсыз жыл уақытында жапырақтарының тір-

шілік ету уақытының қысқаруы, түсуі, құрылымының гигро-

морфтылығының сақталуы. 

          Құрғақшылық 1-2,5 айға созылатын мәңгіжасыл тропика-

лық ормандарда жылдық жауын – шашын 2500 – 3000 мм бол-

ғанда ғана тіршілігін сақтап қалды. Кейбір биік ағаштар жапы-

рақтарын бір мезгілде тастайды, ал орхидеялар және эпифиттер 

құрғақшылық уақытта уақытша тіршілігін тоқтатады. Мұндай 

ормандарды Бирд (F. S. Beard) мәңгі жасыл маусымдық орман-

дар деп атады. Құрғақшылық уақытының ұзаруына байланысты 

немесе жылдық жауын - шашынның азаюына байланысты ор-

мандардың құрылымы да ӛзгереді, жапырағы түсетін ағаш, түр-

лері биік болып ӛседі де, олардың етегінде мәңгі жасыл ағаш 

түрлері сақталады. Мұндай ормандарды жартылай мәңгі жасыл 

ормандар деп атайды. Одан әрі қарай ылғалдылықтың жауын – 

шашынның азаюынан бұл орман ағаштары жапырағы түсетін 

ағаш ӛкілдері бар тропикалық ормандармен алмасады.                       

Г.Вальтер мұндай орман түрлерін: ылғалды тропикалық  жапы-
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рағы түсетін ағаш ӛкілдері бар ормандар  (ылғалды муссонды 

ормандар) және тропикалық құрғақ жапырағы түсетін ағаш ӛкіл-

дері бар ормандар (құрғақ муссонды, саванналы ормандар) деп 

бӛледі. Құрғақ жапырағы түсетін ағаш ӛкілдері бар ормандарды 

құрғақшылықтың артуына байланысты тікенекті ормандар деп, 

оған  тікенекті бұталы бірлестіктерді жатқызады. 

     Кейде субстраттағы ылғалдылық жағдайды ӛзгертіп , ылғал-

дылықтың жетіспеуінің орнын толтырады. Адамдардың орын-

сыз араласуынан, орман ағаштарының азаюы салдарынан тро-

пикалық ормандар белдеуін сукцессияға әкеп соғады.       
 
 

 

Каатинга  ландшафты.  

а)бөтелке тәрізді ағашы, б)гүлдеп тұрған бөтелке ағашы 

     Маусымдық мәңгі жасыл ормандар маусымдық  құрғақшы-

лық, кезінде де бес айға дейін жауын - шашын 100 мм-ден кем 

болса да тіршілігін жалғастыра береді. Ол жағымды эдафикалық 

факторларға байланысты, құрғақшылық кезеңі кӛбінесе екі - үш 

айға созылады. Әр айдың осы кезеңінде жауын - шашын 50 мм – 

ден жоғары, 100 мм-ден тӛмен болады. Бұл ормандардың мәңгі 

жасыл ылғалды ормандардан айырмашылығы биік ағаштар си-
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рек ӛседі. Аздаған ағаш түрлерінің диаметрі 3 м-ге жетеді. Қал-

ған ағаш түрлері қысқа болып келеді. әсіресе биік ағаш түр-

лерінің тамырлары тақтай тәрізді. Кӛптеген ағаштардың жапы-

рақтары кӛлемі жӛнінен мәңгіжасыл, мезофильді болады. Биік 

ағаш ӛкілдерінің жапырағын тастайтын кезеңі қысқа, бірнеше 

күннен бірнеше жетіге дейін, созылады, ал кейбір түрлерінде 

мыс: Азияда ӛсетін жұп қанатты жемісті (диптеркарпус) түр-

лерінде жаңа жапырақтар ескі жапырақтары түспей жатып шыға 

береді. Сонымен қатар жапырағы түсетін ағаш түрлері де кез-

деседі. 

Тринидад аралы ормандарында биік ағаштар арасында жапыра-

ғы түсетін ағаш түрлері 17% құрайды, жартылай жапырағы тү-

сетін ағаш түрлері 10 % құрайды. Бирманың ормандарында биік 

ағаш түрлерінің (45 – 60м) 300-350 түрлері бар. Онда мәңгі жа-

сыл ағаш түрлерімен қатар жапырағы түсетін түрлер де кезде-

седі. Лиандар мен эпифиттер ӛте қалың болып ӛседі. Ылғалды 

тропикалық ормандардағыдай бұл ормандарда шӛптесін ӛсімдік 

түрлері жақсы дамыған (Батыс Африкада) ал құрғақшылық ке-

зеңінде шӛптесін ӛсмдіктер солады сонымен қатар эпифиттерде 

солады. Ылғалды мәңгі  жасыл ормандармен жапырағы түсетін 

ағаш ӛкілдері бар ормандардың негізгі айырмашылығы флора-

лық жағынан  деп пайымдауға болады. Кейбір түрлер осы екі 

ормандарда да кездеседі. Ал кейбір түрлер (Мыс.Lophira procera) 

Батыс Африканың ылғалды жаңбырлы ормандарында кездессе, 

кейбір түрлері маусымдық ормандарда кездеседі. Мыс: 

Triplochiton Scleroxylon,(ағаш түрлерінің 20% болып келеді) 

және Chlorophora excelsa, Mansonia altissima т.б. Маусымдық 

мәңгі жасыл Бирма ормандарында пальма оның ішінде Calamus, 

бамбуктер кездеседі. Маусымдық мәңгі жасыл ормандар 

Оңтүстік Американың солтүстік жағында, Амазонка 

бассейнінде, Тринидад аралында, Батыс Африкада оның ішінде 

Нигерия, Оңт. Азия Филлипин аралдарында, 3онд, Жаңа 

Гвинеяда кездеседі. 

        Жартылай жапырағы түсетін ағаш ӛкілдері бар ормандар 

(жартылай мәңгі жасыл). Бұл ормандар кең тараған. Жауын - 

шашынның жылдық мӛлшері жӛнінен әртүлі кӛзқарастар бар, 

әсіресе жартылай жапырағы түсетін орман ағаш түрлеріне қа-
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тысты жауын - шашын мӛлшері: 1500 – 2000, 2000 – 2400, 2500 

– 3000 мм болып келеді. Құрғақшылық кезең бес ай, кейде тӛрт 

айға созылады. Құрғақшылық кезеңінде жауын - шашын 100 мм 

- ден аспайды. Уитмордың пайымдауынша, бұл ормандарды 

климаттық жағынан лимиттелінген деп атауға болмайды. Жар-

тылай жапырағы түсетін ағаш ӛкілдері бар ормандар түр саны 

жағынан әртүрлі, әсіресе морфологиялық, экологиялық ерекше-

ліктеріне байланысты болады. Ағаштардың екі ярустылығы бай-

қалады. Биіктігі 6 дан 14м. Одан жоғары эмердженттер биіктігі 

20-26 м, кейде 33м-ге дейін жетеді. Жалпы эмердженттер саны 

ылғалды тропикалық ормандарға қарағанда сирек. 

        Жапырағы түсетін ағаш түрлері 26,0 дан 42,3 % дейін, 

орташа 33,3 % болады. Жапырағы түсетін ағаш түрлері міндетті 

түрде бір мезгілде жапырағын түсірмейді. Бұл ормандарда бар-

лық ағаш түрлері бір мезгілде жапырағын түсіреді деп айтуға 

болмайды. Кӛптеген биік болып ӛсетін ағаш түрлерінде ылғал-

дылыққа байланысты, жапырағы түсетін түрлер де бар, кейбір 

түрлері мәңгі жасыл болып тұрады. Азияда тик ағашы бар жар-

тылай жапырағы түсетін ағаш ӛкілдері бар ормандарда ағаш-

тардың жапырағы наурыз айына дейін түспейді, жапырақсыз 

кезең 3-4 айға созылады. 

       Ағаштардың діңінің жуандығы 10м-ге жететін түрлер бар.       

Ағаштың ұшар басы шатыр тәрізді болады. Каулифлория ыл-

ғалды тропикалық ормандарға қарағанда сирек кездеседі. 

       Құрғақшылық кезінде Африка ормандарында – қыркүйек 

айында кӛптеген ағаштар және лиандар гүлдейді, соған қарамай 

жерде құрғақ жапырақтар толып жатады.  

       Бирдтың пайымдауынша, бұталы ағаш түрлері, ӛте жақсы 

дамыған. Бұталы ағаш түрлерін құратындар пальма, бамбуктың 

ұсақ түрлері Бирма ормандарында имбир кездеседі. Жартылай 

жапырағы түсетін ағаш ӛкілдері бар ормандар Амазонка бас-

сейінінің орталық бӛлігінде, Кариб теңізі аймағында кездеседі. 

Азияда Индияда, Шри - Ланка, Тайланд Бирмада, Малай архипе-

лагы, Филлиппина аралдарында кездеседі. Жаңа Гвинеяда бұл 

ормандар үлкен аумақты алып жатыр. Аустралияда шағын ау-

мақты алып жатыр. 
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       Құрғақ жапырағы түсетін ағаш түрлері бар ормандар. 

       Бұл ормандарда жылдық жауын - шашын мӛлшері 800-     

1300 мм  кейде 1400 мм. Құрғақшылық кезеңі жылына тӛрт ай-

дан алты айға дейін. 

       Құрғақ жапырағы түсетін ағаш түрлері бар ормандардың 

маңызды белгісі ағаштардың біраз бӛлігінің жапырағының күр-

делі болып келуі: эмердженттердің түр саны жағынан 57,6 % 

осындай қасиеттерге ие болады. 

      Ағаштар аласалау болып келеді. Негізінен 10-12м, 3-10м, 9-

12м. Эмердженттердің биіктігі 20-25м. Ағаштардың ұшар басы 

конус тәрізді, кейбіреуі пирмида тәрізді. Ағаштардың түр саны 

жағынан жартылай жапырағы түсетін ағаш ӛкілдері бар орман-

дарға қарағанда кедейлеу. Құрғақшылық кезеңде ағаш түрлері-

нің аз ғана түрлері гүлдейді. Лиандар аз кездеседі кейбір лиан-

дар жапырағын құрғақшылық кезінде түсіреді. Жапырағы 

түсетін ағаш ӛкілдері бар ормандар Америка, Африка, 

Азиянының тропикалық аймақтарында кездеседі. Аустралияда 

аз аймақты алып жатыр. Бұл ормандар  Индоқытай, Индостан 

түбегінің негізін құрайды. Шри-Ланка, Филипина, Үлкен және 

Кіші Зонд, Фиджи, Соломон аралдарында кездеседі. 

      Құрғақ жапырағы түсетін ағаш түрлері бар ормандарға тик 

ағашы ӛсетіне ормандарда жатады. Тик ағашы Tectonagrandis 

жапырағын түсіріп отырады. 

      Бұталы және шӛптесін ӛсімдіктер суккулентті болады. Ағаш-

тың, бұталы ағаштардың тікенекті түрлері кӛп ӛседі. 

      Кампос – Серрадос Оңтүстік Америка, Бразилия таулы үстір-

ті, Гран – Чако жазығы, Амазонка, Ла – Плато ӛзендері мекенін 

кампос деп атайды. Кампоста ӛсетін ағаштар аласа, сыртқы пі-

шіні шатыр тәріздес жапырағы түсетін де, түспейтін, түрлері бар. 

Кампоста муссонды ауа - райы жазы ылғалды қысы құрғақ 

болады. Ӛсімдіктерден  ағашты жерлерді «кампос» деп атайды. 

Гран – Чако жазығында сүрегі ӛте ауыр суға батып кететін – 

Kebpaчo ағашы ӛседі. Доминант ӛсімдік – пальма. Кейде бұта-

лы, суккуленттер кездеседі. 

      Каатинга – «ақ орман» деп солтүстік шығыс Бразилия таулы 

үстірт, Чили, Анд, Перу 18 
0
 о.е 47 

0
 б.е, атлантика шекарасын 
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алып жатқан жерлер кіреді. Жаңбыр жаууы жыл мезгілдерімен 

де не ретімен сақталмайды да, жаңбыр қатты да тез аралықта 

жауады да, ӛсімдіктерге, топыраққа да сіңіп үлгермейді. Сол 

жауған жаңбырдан эфемероидтар ӛсіп, гүлдеп, жеміс беріп 

жасыл түске боялып, соңынан құрғақшылық маусымы басталып 

ксеморфты түрлерге айналады. Каатинг ӛсімдіктері құрғақшы-

лыққа бейімделген, ұзаққа созылған құрғақшылықтан кӛптеген 

ӛсімдіктердің жапырағы түспей тұра береді, тек бұршақ, бам-

бокс тұқымдастары ӛкілдерінің жапырақтары түсіп қалады. 

      Жануарлар дҥниесі. Маусымдық ылғалды тропикалық ор-

мандардың гигротермиялық жағдайы жоғарғы температура, 

және ылғалды, құрғақ маусымдардың кенеттен алмасуымен 

ерекшеленеді. Соған байланысты фаунасының динамикасына да 

әсер етеді. Құрғақшылық айларының екі айдан бес айға созылуы 

жануарлар тіршілік процесіне әсер етпей қоймайды. Құрғақшы-

лық айлардың кӛптеген жер үсті, топырақта тіршілік ететін 

омыртқасыздар, амфибиялар толық анабиозға енеді, насекомдар 

мен құстар миграция жасайды. Жануарлардың  жартылай неме-

се толықтай  белсенділігі ауытқиды. 

      Топырақта жұмыр құрттар – нематодтар, буылттық құрттар, 

кенелер, коллемболдар, термиттер, тарақандар тіршілік етеді. 

Термиттер құрғақшылық айларында ағаштар діңінде термитник-

тер салмайды, топырақ қабаттарында тіршілік етеді. Жауын – 

шашын жауатын кезеңдерде термиттер жер үсті термитниктер 

салады, олардың пішіні саңырауқұлақ тәріздес, биіктігі 2 м-ге 

дейін жетеді. 1га жердегі термитниктердің саны 1-1000 ға дейін 

жетеді. Аустралияның құрғақ аудандарында термитниктер 0,1-

0,9 % жер кӛлемін алып жатыр. Термиттердің негізгі қорегі ӛл-

ген ӛсімдіктер калдықтары. 

     Ӛсімдік тамырларымен қоректенетіндер цикада дернәсілдері, 

әртүрлі қоңыздар, саранча тұқымдастары. 

     Ӛсімдіктермен қоректенетін омыртқалылардан тасбақалар 

Testиado тұқымдас, дәндермен, жемістермен қоректенетін құс-

тар, кеміргіштер, тұяқтылар, Аустралиядағы маусымдық орман-

дарында кенгрудың түрлері кездеседі. 

     Құстардан торғайлар, кӛгершіндер бұлар ӛсімдік дәндерімен 

қоректенеді. Оңтүстік Азияда жабайы тауық (Gallus gallus, 
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кәдімгі павлин  Pavo cristatus) кездеседі. Зоофагтардан Азия, 

Африка кобрасы, король кобрасы ұзындығы 5,5м- ге жетеді. 

Насекомжегіш құстардың кӛптеген түрлері бар. 

      Ірі жыртқыштардан леопард, арыстан, жолбарыс, пума кез-

деседі. Маусымдық ылғалды ормандарда  жалпы биомасса 200-

250 т/га,  маусымдық құрғақшылық болып тұратын ормандарда 

150 т/га тікенекті түрлер ӛсетін ормандарда  100т/га. 
 

3.3. Саванналар 
 

Экватордан солтүстікке және оңтүстікке қарай ылғалды 

тропикалық ормандар саваннамен алмасады. Бұл жерлерде жа-

уын-шашын жыл мезгілінде біркелкі болмайды. Жазда ылғалды 

ауа, атмосфералық қысым тӛмендейді, жауын-шашын кӛп бола-

ды, қыста тропикалық ендікке атмосфералық қысым жоғары 

және құрғақ ауа ығысады, қыста – құрғақшылық маусымы бас-

талады. 

Саванна Африканың  тропика жерін, Оңтүстік Америка, 

Гвианада Оринако ӛзені  алқабын, Бразилия, Аустралия, Индия 

жерлерінде орналасқан.  Бразилия саваннасында  900- 1500 мм, 

ал мамыр, маусым айларында 100мм,  Батыс  Африка саванна-

сында  жылына 1000 мм  (4-5 ай құрғақшылық) маусым - қыр-

күйек   айлар аралығында 10 мм жаңбыр жауады. 

Бразилиялық саваннасында жылдық орташа температура 

18-21
0 

,  Батыс Африкада  -20-24
0
 сонымен Саванна барлық кли-

маталогиялық зоналарда ( муссонды орман),  құрғақ та, сирек те  

орман, жыл мезгілдеріне  байланысты батпақтанатын  жерлерде, 

астық тұқымдастары кӛптеп кездесетін биік таулы аймақтарды 

алып жатыр.      

Жауын-шашынның біркелкі түспеуі, азаюы ылғалды тро-

пикалық орманнан (гилей) жапырақсыз ормандар не саваннаға 

ауысуының негізгі себебі. Сонымен жапырақсыз ағаш орман-

дарының қалыптасуы, климаттың маусымдылығы, онда екі жыл 

уақыты байқалады. Біріншісі ӛте ыстық және құрғақ, екіншісі – 

салқындау, бірақ жаңбырлы. Жаңбырлы орманан маусымдық ӛз-

герістері бар ормандарға ауысуы біртіндеп жүреді.Ормандар си-

рейді, олардың құрамы кедейленеді, тұтас орман массивтерінің 

арасынан саванна дақтары пайда бола бастайды. Бірте-бірте ыл-
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ғалды тропиктік ормандар тек ӛзен аңғарларында ғана қалады, 

ал суайырықтарды жылдың құрғақ мезгілінде жапырақсыз ағаш-

тар не саванналар басып кетеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ормандағы әртүрлі формациялардың диаграмасы 

(П.Ричардс, 1961ж. бойынша) 
 

Ориноко  ӛзені  алқабы  ӛсімдіктері –  аристида, бородач, 

пальма (Маврикиева пальмасы) батпақта, сулы жағдайларға  бе-

йімделген түрлері, таулы саваннада - паспалум алькорнук,  крас-

сифолум түрлері кездеседі.  Осындай құрамдағы ӛсімдіктер  

оңтүстік  Африка жерлерінде  жылына  800-1000 мм  жаңбыр 

жауатын аудандарда  ӛседі. 

Саванна  ағаштарының жапырағы  қатты,  қауырсынды қон-

дырмалы, сабағы тік  бағана тәріздес, қисық, аласа бойлы ағаш-

тары да кездестіруге болады.  Ағаштардың сыртқы морфология-

лық  пішіні  шатыр тәріздес болып келуі -  қуаншылықтан,  жел-

ден сақтану тәсілдері деп  түсіну керек Шӛптесін ӛсімдіктер  

ӛсетін топырақтар  қызыл түстес  латеритті тип  қосжарнақты  

ӛсімдіктер  ӛкілдерінің  тамыр түйнектері  болуымен  ерекшеле-

неді.  Тамыр түйнектері  қор су жинақтау  ролін атқарады. Шӛп-

тесін  ӛсімдіктер ойпатты, сай - салалы,  жылғаларда  қалыңдау  

болып ӛседі.       
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Өсімдіктер дүниесі. Ӛсімдіктердің ӛзгеруі ылғалды кезең-

нің қысқаруының және экватордан алыстаған сайын ұзара түсе-

тін кезеңнің пайда болуымен жүреді. Жаңбырлы кезең 8 - 9 айға 

созылатын астық тұқымдас саваналарда биіктігі 2 - 3 м, кейде 

тіпті 5 м жететін астық тұқымдастар ӛседі. Олар: піл шӛбі, ұзын 

қылшықты жапырақты боз шағыл т.б. Жайқалған астық тұқым-

дастар арасынан жекелеген ағаштар, баобаб, дум пальмасы, зәй-

түн пальмасы сорайып тұрады. Оңтүстік жарты шарда астық тұ-

қымдас саванналар зонасы анағұрлым кеңірек әсіресе Үнді 

Мұхиты жағалауында тіпті тропикке дейін созылып жатады. 

Онда астық тұқымдас саванналарымен қатар жылдың құрғақ ке-

зінде жапырақ тастайтын тропиктік селдір ормандар кеңінен та-

раған. Саванналар мен сирек ормандар материкте Ориноко са-

ваннасы – льянос және Бразилия саваннасы – кампос деп ажы-

ратылады.  

Солтүстік жарты шар саваннасы ляноста пальмалар мен 

акация, биік шӛптесін ӛсімдіктер таралған. Олар ӛзен аңғарла-

рында орманды жолақтарға ауысады. Ал оңтүстік жарты шар са-

ваннасы – кампоста ағаштар аз, кӛбінесе тікенекті кактус, ми-

моза, сүттіген бұталары ӛседі. Әр жерде бӛтелке тәріздес діңіне 

су жиналатын бӛтелке ағаштары мен селдір ормандар ӛсетін 

жердің топырағы қызыл топырақтар, қызыл-қошқыл топырақтар 

қалыптасады. 

Ылғалды маусым кезеңінің 5-6 айға дейін қысқаруына 

және жауын-шашынның жалпы азаюына байланысты саванна 

ӛсімдіктері анағұрлым ксерофильдік бейнеге ие болады. 

Шӛп жамылғысы сирейді, әрі аласарады, ағаш тұқымдас-

тарының аласа, ұшар бастары ӛзгеше жалпақ болуы байқалады. 

Ылғалдылық кезеңінің уақыты 3-5 айға созылатын аудандарда 

нағыз саванналар құрғақ және тікенекті бұталары мен селдір 

қатты шӛптердің қаулап ӛсуіне жағдай туады. Мұндай ӛсімдік 

топтары шӛлге айналған саванна деп аталынатын, солтүстік 

жарты шарда, нағыз саванналардан солтүстікке қарай біршама 

енсіз ӛңір құрады. Бұл ӛңір батыстан шығысқа қарай жауын-ша-

шынның жылдық жиынтығы азаятын бағытта кеңейе түседі. 

Африка материгінің шығысында шӛлге айналған саванналар 

Самали түбегін түгелдей алып, экваторға дейін және одан 
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оңтүстікке созылып айрықша үлкен алқаптарды алып жатыр. 

Шӛлге айналған саванналардың топырағы қызыл-қоңыр. 

Саваннаның және тропиктің селдір ормандардың барлық типте-

рі материктің бетінің 40% алып жатыр. Африка саванналарының 

кӛпшілігі жойылып кеткен ормандардың орнына пайда болған 

деген кӛзқарас та бар. Климат және топырақ жағдайлары жӛні-

нен саванналар тропиктік егіншілікке қолайлы. Қазіргі кезде са-

ванналардың кӛптеген учаскелері тазартылған және айдалып 

тасталынған. Бұл зонада барынша кеңінен тараған дақылдар – 

мақта, жер жаңғағы, жүгері, темекі, сорго, күріш ӛсірілді. 

Саванналар біртіндеп шӛлейттерге ӛтеді. Олар солтүстік 

жарты шарда айқын кӛрінетін, бірақ енсіз зоналар құрайды, ал 

оңтүстік Африкада материктің ішкі бӛліктеріндегі біршама ша-

ғын аудандармен шектелген. Шӛлейттерде құрғақ кезең бүкіл 

жыл бойына дерлік созылады, жауын-шашын мӛлшері 250 –              

300 мм-ден аспайды. Ӛсімдігі мен топырағы айқын, ксерофильді 

сипатта. Шӛлейттердің ӛсімдігі түр құрамы жӛнінен солтүстік 

және оңтүстік жарты шарда едәуір айырма жасайды. Солтүстік 

жарты шарда жер бетін тікенекті бұталармен аласа ағаштардың 

негізінен сұрғылт-жасыл майды жапырақты қарағайлардың және 

жыңғылдардың селдір тоғайлары жауып жатады. Олардың ара-

арасында қатаң кӛпжылдық шымды астық тұқымдастар ӛседі. 

Оңтүстік Африканың шӛлейттеріне суккулентті ӛсімдіктер 

тән. Олар алоэ туысының кӛптеген түрлері, сүттігендер, жергі-

лікті халық мал үшін кӛп жағдайда су орнына жүретін сулы же-

містері бар қарбыз егеді. Сондай-ақ тікенекті әр түрлі шӛптер 

(құртқа, лилия, амаралис) кеңінен тараған. 

Оңтүстік жарты шар саваннасы – ляноста пальмалар мен 

акация, биік шӛптесін ӛсімдіктер тараған. Олар ӛзен аңғарла-

рында орманда жолақтарға ауысады.  

Оңтүстік Африка саваннасында акацияның түрлері 

Prosopis, Celtis, Combretum, Balanites түрлері және майлы ағаш 

Butyrospermum parkи Оңтүстік Америкада маврикий және восклі 

пальма (Mauritia, Copernicia) кездеседі.  

Оңтүстік-шығыс Азияда ағаш және бұталы түрлер, олар 

бұршақ, мирт туыстарына жатады. Оңтүстік жарты шар саван-

насы – ляноста пальмалар мен акация биік шӛптесін ӛсімдіктер 
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таралған. Олар ӛзен аңғарларында орманды жолақтарға ауыса-

ды. 

Оңтүстік жарты шар саваннасында кампосты ағаштар аз, 

кӛбінесе тікенекті кактус, мимоза, сүттіген, бұталар ӛседі, әр 

жерде бӛтелке тәріздес діңіне су жиналатын бӛтелке ағаштары 

кездеседі. Бразилия таулы үстіртті кактус ӛсімдігінің шыққан 

жері болып табылады. Кактустар қазіргі кезде басқа дүние бӛ-

ліктеріне де таралған. Әсіресе алуан түрлі ағаш тәріздес кактус-

тар ӛсетін Мексика таулы қыратын «кактустың екінші отаны» 

деп атайды. Бразилия таулы үстіртінің қуаңдау жерінде тікенек-

ті бұталардың ерекше түрі ӛседі. Олардың арасында бұтағы ӛте 

қатты қабығынан тері илеуге қажетті шикізат алынатын кебачо 

(балта сынар) ағашы ӛседі.  

Басқа материк саваннасымен салыстырғанда  Африка са-

ваннасы  Шығыс Африкадан Оңтүстік Сахараға дейінгі үлкен 

аумақты алып жатыр. (Африка территориясының 40 %). Африка 

саваннасында жаңбыр маусымды жауады, кей жерлерде 4-6 ай, 

кей жерлерінде 9-10 ай құрғақшылық болып тұрады, жаңбыр 

1500 мм-ге дейін. Ыстық аңызақтың артуы ылғалдықтың азаюы 

ӛсімдіктердің  ксерофильді тікенекті сирек ормандарға  айна-

луына бірден бір себепкер. Африка саваннасында  ӛсімдіктер-

ден: баобаб, бомбакс тұқымдасының ӛкілі, биіктігі  10-25м, 

жуандығы  10м, 4000-5000 жыл. Ӛмір сүретін гигант эндемді 

ӛсімдік. Жемісі қияр тәріздес, ұзындығы 30-35 см. Баобаб жемісі  

маймылдың тамағы болғандықтан, жергілікті халықтар «май-

мылдардың нан ағашы»  деп те атайды.  Пальма – батыс  эква-

торлық  Африка жерінде ӛседі. Дум пальмасы,  лофира ӛседі.  

Акация (ақ гүлді қараған) ағашы – космополит ӛсімдік, са-

ваннада  кең тараған. Казуарин, эвкалипт акация  ағаштарымен  

ағашты - бұталы  орман құрап тұр. Казуариннің сыртқы морфо-

логиялық пішіні қырық буынға ұқсас.  Казуарин сүрегі  ӛте қат-

ты тығыз да ауыр. Сондықтан  оны қатты ағаш, темір тәріздес 

ағаш деп те атайды.  Одан басқа  эвкалипт ӛседі, оның жапы-

рағы қатты, мәңгі жасыл  жапырағында эфир майлары болуымен 

ерекшеленеді. 

Оңтүстік Америка саваннасы 2- ге бӛлінеді. Алып жатқан 

аумағы жӛнінен Африка саваннасынан кем жылына 800-1000 мм 
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жаңбыр жауады. Құрғақшылық  4-5 айға созылады. Амазонка 

ӛзенінен  солтүстікке  қарай  Токантис бассейнінде, Мадейра 

жоғары беткейінде, Гран – Чако  ксерофильді орман ағаштары 

жерінде сиректе, селдір,  Бразилия таулы қыратында жыл 

мезгілдерінің ылғалды,  жауынды жерлерінде ӛсетін  сирек ор-

ман формациясында  аласа бойлы ағаштар  доминант- акация, 

суккуленттер  аумақты жерді  танин  илік қасиеті бар   сирек 

ӛсетін  Кебрачо орман ағаштары ӛседі. Гран- Качо шығысында 

түрлі - түсті   Кебрач не коларада   кебрачы, ақ кебрачтар ӛседі.  

Чако жазығының  орталығында  сиректе, селдір орман ӛкілдері – 

альгаррабо және чаньяр  ағаштары ӛседі.  Бұл екі ағашта  жергі-

лікті халық жейтін жемістер береді. 

Оңтүстік Америка саваннасында шӛлмек, бӛшке тәріздес, 

діні бар – барригуда, хорриза ӛсімдіктері ӛседі. 

Аустралия саваннасында қатты жапырақты  бұталы ӛсім-

діктер  (скрэб) ӛседі.  Ӛсіп тұрған кӛптеген ӛсімдіктер  түрлі па-

пуас гилеясына, яғни тропикалық  емес субтропикалық  ерек-

шеліктерімен ерекшелінеді. 

Аустралия саваннасында акацияның 300 түрі  ӛседі. Ыс-

тық ауа - райы қолайсыз кезеңдерде  жапырағы түседі, жапырақ 

сағағы  кеңейіп филлоидқа  айналады. Жапырағы жоқ кезеңдер-

де  филлоидт    ассимиляция қызметін атқарады.  

Жануарлар дҥниесі. Ірі жануарлардың Африка саваннала-

рындағыдай шоғырлануы дүние жүзінің ешбір жерінде кездес-

пейді. Мұнда алуан түрлі бӛкендер, жолақ түсті зебралар 

(Африканың жабайы жылқысы), керіктер шоғырланып тіршілік 

етеді. Керіктер ұзын мойнын созып, биік ағаштардың жапырақ-

тарын жұлып жейді. Саваннада басқа да шӛп қоректі ірі жан-

уарлар салмағы 4,5 тоннаға дейін жететін пілдер, буйволдар, ке-

ріктер бар, бұларды адамдар аяусыз қырған. Ӛзендер мен кӛл-

дердің жағасында салмағы 3 тоннаға жететін бегемоттар кезде-

седі. Үйір - үйір болып жүретін антилопалар және қалталы кен-

грулар тіршілік етеді.  
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Африка пілдері 
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Алуан  түрлі жануарлардың тіршілік етуі Африканың жан-

уарлар дүниесінің басты белгісі.  

Белгілі жер кӛлеміне келетін жануарлар түрлерінің саны 

мен ерекшеліктерінің кӛптігі жӛнінен бүкіл дүние жүзінде 

Африканың саванналарына теңесер территория жоқ. Кӛптеген 

жануарлардың қорғаныш реңі оған тамаша бүркеніш болады. 

Тынығып жатқан не қимылсыз тұрған зебралар табыны алыстан 

қарағанда шоқтанып ӛскен ӛсімдіктер тәрізді кӛрінеді. Зебралар 

ӛздерінің табындарына басқа да жануарларды бӛкендерді, керік-

терді, қарақұйрықтарды қабылдайды. Бұл жануарлардың әрқай-

сысы зебралардың жауларын тез байқауға жәрдемдеседі. Шӛп 

қоректі жануарлардың маңында кӛптеген жыртқыштар – гепард, 

қабылан, шибӛрі, қорқау қасқыр қатар жүреді. Олардың ішіндегі 

ең күштісі, айбаттысы арыстан. Ӛзендерінде қолтырауындар 

(крокодилдер) тіршілік етеді. Африканың саванналарында құс-

тар айрықша кӛп. Жер бетіндегі ең кішкентай әселі құс-шір-

нежегіш те, ең ірі құс Африка түйеқұсы да, Африкада ғана кез-

десетін марабу құсы да саваннада тіршілік етеді.Тырнаның си-

рағына ұқсас ұзын сирақтары бар секретарь деп аталатын құс 

ӛзінің түр тұлғасымен және мінез-құлқымен жыртқыштардың 

ішінде айрықша кӛзге түседі. Ол ұсақ кемірушілерді, жорғалау-

шыларды әсіресе жыландарды аулап жейді, бұл құс жыланды 

қуып жетіп аяқтарымен таптап ӛлтіреді.  

Саваннада термиттер ӛте кӛп, олардың алуан пішінді биік 

әрі берік, үйшіктері – осы зонаға тән белгілердің бірі. Ӛсімдік-

тер сияқты, жануарлар да жылдың құрғақ маусымына бейімде-

леді. Олардың кейбіреулері – мысалы омыртқасыздар қуаңшы-

лық кезінде індеріне тығылып, ұйқыға кетеді. Ірі жануарлар, 

жыртқыш аңдар, құстар, кӛкқасқа шегірткелер, басқа да жануар 

түрлері су қоймалары бар жерге қоныс аударады. 

 

3.4. Шӛл-шӛлейтті аймақтар 
 

Жер шарының қатты құрғап кеткен аймақтары ӛсімдік пен 

суға тапшы ЮНЕСКО мәліметтері бойынша барлық континент-

тің 23% шӛл аймақтары құрайды. Ал Кеңес географтары қураған 
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жердің 22%  шӛл және шӛлейт жерге яғни 31,4 млн
2
. км жерді 

жатқызады.Яғни осының 1\3 Африка материгіне тиесілі. Африка 

материгі – кӛлемі жағынан Еуразиядан кейінгі жер шарындағы 

екінші материк. Африка, оған кіретін аралдарды қоса есептеген-

де, 30 млн.км 
2
-ден астам жерді алып жатыр. Еуразиямен ӛкпе-

тұс келген Африка материгін тек Қызыл теңіз бен Жерорта теңі-

зі, Гибралтар бұғазы мен Суец каналы бӛліп тұр. 

 Шӛл  дала  аймақтары  Африканың  оңтүстігі (Намиб, 

Карру, Калахари, Африканың солтүстігінде – Сахара 

Аустралияның орталығы,  Орта Азияда (Гоби) Американың  

орталық аудандары,  Аравия,  Туран - Каспий  ойпаты,  

Қазақстан  жерінің 80 %  Ӛзбекстанның  70 % жерлерін шама-

мен шӛл алып жатыр. 

«Африка» деген сӛз – латынның «африка» деген сӛзінен 

шықты делініп жүр, ол «аясыз» деген ұғым береді. Олай болса, 

материктің аты оның табиғат жағдайына әбден сай келеді. 

Африка – Жер шарындағы ең ыстық материк, олай болу себебі – 

материктің Солтүстік және Оңтүстік тропиктер аралығындағы 

географиялық жағдайының ерекшеліктеріне, яғни ыстық жылу-

лық белдеуінде орналасуына байланысты. Экватор материкті 

тең ортасынан дерлік қиып ӛтеді. 

Африка жағалауларында жақын маңды аралдар онша кӛп 

емес. Аралдардың ең үлкені – Үнді мұхитындағы Мадагаскар 

аралы. Атлант мұхитында ең ірілері – Мадейра, Канар, Жасыл 

Мүйіс аралдары. 

Африка жағаларына ұласып жатқан мұхиттар суы барлық 

тұста дерлік материкті ішкерілей енбеген, сондықтан да жағалау 

жиектері аз тілімделінген.Африканың жағалау жиектерінің ұзын-

дығы 30500 км астам. Шапшаң жүретін теңіз теплоходымен 

Африка материгін шамамен 20 күнде айналып шығуға болады. 

Африканың бүкіл солтүстік аймағы шӛлді жерге жатады. 

Ол – 12-14° солтүстік ендікті Жерорта теңізіне дейінгі аймақты 

қамтиды. Оңтүстік Африканың ең үлкен шӛлді аймағы Намиб, 

Атлант мұхитынан Сары теңіздің оңтүстік шығысына деген пі-

кір айтқан. 

Әлемге әйгілі Сахара шӛлінің пайда болуы жайлы бұрын-

ғы кезде ешқандай мәлімет болмаған. Геродоттың айтуы бойын-
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ша бұрынғы саяхатшылар тобы батыстан шығысқа қарай ағып 

жатқан ӛзенге дейін және Ливия шӛліне дейін жеткен. Ал 

Геродот болса оны Нілдің батыс бӛлігі деген қате пікірлері бар. 

Материктің орталық бӛлігінде тасты шӛл Калахари шӛлі 

жатыр. Шӛл климаты ауа температурасының жоғары екенін кӛр-

сетеді. Орташа температура жазғы уақытта 25°С, кей кездерде 

50°С дейін барды. Ауа температурасының ең жоғарғы максиму-

мы 58°С . Әз-Завийде ( Ливийде ) тіркелген. Күн радиациясы ӛте 

жоғары. Күн әсерінен топырақ 60-80
0
 С  дейін қызады. 

Тропиктік белдеудегі шӛлде (Сахара) жыл маусымының 

ауысуына нақты дәлел жоқ. Бірақ қыс кезінде адамның ӛмір сү-

руіне мүмкіндік бар. 

Шӛлді аймақтың ауасы құрғақ және жауын-шашынның аз 

түсуі (100-200мм). Бұл шӛлдің ӛзіндік ерекшелігі: мысалы: 

Джибути аймағында 1980 жылы жауын-шашын мӛлшері 25 мм 

болған. Күндізгі уақытта ылғалдылық 5-20%, ал түнде 20-60%) 

кӛтеріледі. Африка шӛлдерінің климаттық жағымды жағдайла-

ры Атлант мұхиты аймақтарында байқалады, яғни ауа ылғалды-

лығы 80-90% жетеді. 

Бірақ кӛптеген шӛлдерді кұмның мекені деп атауға бол-

майды. Мысалы: Аравия шӛлінің аумағында 20–25% құмды 

қамтиды. Сахара шӛлі «Құмды кӛлдің» 10%-тін ғана құрайды. 

Ал 70% шеткі аймақтарын тастар, жұқа хомауалар құрайды. 

Шӛлдің климаттық мінездемесі толық болмас еді егер жел-

ді ескермесек. Жер шӛлдің улы иегесі деп аталады. Арап мақа-

лында «Сахара шӛлі күнмен бірге тұрып, күнмен бірге жатады» 

деп айтады. Тұрғылықты халықтар осы желді әртүрлі атпен бе-

кер атамаған. Сомуд, Сирокка желдері шӛлді аймаққа тән. 

 Шӛл – бұл табиғат жаратылысы ӛзінше бір тамаша жер 

бедері. Бұл ӛзінше қайталанбас дүние. Шӛл адам баласына қай-

ғы-қасірет алып келеді, кӛп зиян шектіреді. БҰҰ ұйымындағы 

экология мәселесінде бұл дүние жүзіндегі ең маңызды мәселе. 

Қоршаған ортаға әсер ететін шӛлдену процесі болып отыр. 

Катаклизм, техникалық процестің әсері, озон қабығының бұ-

зылуы, қоғам мен табиғаттың қарым-қатынасының айналадағы 

ортаны сақтау мәселелері қолға алынып отыр. 
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XX ғасырдың соңғы жартысында қоғам мен табиғат ара-

сындағы қарым-қатынастарда сапалық ӛзгеріс байқалады. Бұл 

халық саны күрт кӛбеюімен түсіндіріледі. Шӛл экологиясының 

нашар болуы, ӛсімдік жамылғысының нашар дамығандығына, 

түрлі зиянды факторларға қарсы тұру қабілетінің жетіспеуі және 

табиғи факторлардың әсері (жел, жылу баллансы т.б). Сонымен 

қатар игерілген шикізат кӛздерінің 97-98%-ке жуығы қалдық тү-

рінде топыраққа, суға, ауаға түседі. 

Айналадағы ортаның ластануы адамдардың ӛмірі мен ден-

саулығына, ӛсімдіктер мен жануарлар дүниесінің тіршілігіне қа-

тер тӛндіреді. Соңғы жылдары стратосфераны озон қабатының 

бұзылу қаупі анықталды. Нәтижесінде жер бетіне түсетін жылу 

соңғы елу жылда 1,5°С кӛтерілгендігі, бұл шӛл аймақтардың ау-

қымын кеңейтуге, яғни шӛлдену процесінің қарқынды жүруіне 

ықпал етіп отыр. Қоршаған орта бұзылуына ғаламдық зардапта-

ры шӛлдерде ғана емес барлық елдерге жайылып отыр. Сондық-

тан да оларды кең кӛлемді халықаралық ынтымақтастық болған-

да ғана шешілуі мүмкін. 

Шешу жолдары: қалдықсыз технологияны қолдану керек, 

сумен қамтамасыз ету, ормандарды  кӛбейту, қорықша және қо-

рықтар сияқты территориялардың салынуын ұйымдастыру. 

Дегенмен түрлі факторлардың әсерінің нәтижесінде адам-

затқа қатысты актуальды мәселелер туындап отыр. Африка ма-

теригі пайдалы қазбаларға ӛте бай. Пайдалы қазбалар қоры жӛ-

нінен дүние жүзіндегі ең ірі кен орындарының қатарына жата-

ды. Шӛлді аймақтарды Намибта уранның, Ливияда мұнай және 

табиғи газдың мол қоры шоғырланған. Осындай табиғат бай-

лықтарын игеруде су тапшылығы қоршаған ортаның ластануы, 

энергия кӛздерінің жетіспеуі, халықты азық-түлікпен қамтама-

сыз ету, халықтың демографиялық ӛсімі, топырақтың тозуы, 

ӛсімдік жамылғысының құрып кетуі, құмның кӛшуі, су апатта-

рының құрғап кетуі, қазіргі таңда негізгі мәселелерге айналып 

отыр. 

Сахара. Тропиктік шӛлдер, Африканың солтүстігінде 

ұланғайыр территорияны алып жатыр. Шӛл және шӛлейтті ланд-

шафтар Атлант мұхитынан Қызыл теңізге дейін, Атлас таула-

рының етегімен Жерорта теңізі жағалауынан Сенегал ӛзенінің 
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тӛменгі ағысынан бастап, Чат кӛлі аркылы Нілдегі Хартумға 

ӛтетін сызыққа дейін жердің ӛн бойына созылып жатыр. Осынау 

7-8 млн.км
2
 орасан зор кеңістікті яғни Африка материгінің 25% 

сахара деген жалпы географиялық атаумен біріктіріп атайды. 

Сахара араб тілінен сахара – шӛл деген мағынаны білдіреді. 

Сахараның географиялық шекарасы барынша айқын. Тек қана 

оңтүстікте, табиғат жағдайлары шӛлейттен саванаға бірте-бірте 

ауысатын жерде анық физикалық-географиялық шекара жоқ. 

Сахара оңтүстікте тұрақты жауын-шашынды кезеңі бар жерде 

аяқталады. 

Сахара түгелімен Африка платформасының шегінде орна-

ласқан, оның кӛпшілік бӛлігі негізі кристалдық және вулкандық 

жыныстардан түзіліп, горизонталь тұнба шӛгінде қабаттарымен 

кӛмкерілген үстүрт болып табылады. Кей жерлерде жер бетіне 

ежелгі қатпарлы негіз шығып жатады да биік таулы қырат құ-

райды немесе күнбе тәріздес қыраттар түрінде шығып жатады. 

Жер беті шӛгінді тау жыныстарымен кӛмкеріліп жатқан жерлер-

ге нағыз тӛрткүл және куәсталық үстірттер мен тау жұрнақтары 

тән. 

Қыс айларында анағұрлым қоңыр салқын және бір қалып-

ты, ӛйткені бұл кезде антициклондық ауа райы қалыптасады. 

Күндіз температура +20–25°С шамасында тұрса, түнде қатты 

жылу қайтару салдарынан ауа 0°С-ге дейін салқындайды, ал 

кейде үсік қатты соғатыны сондай, ыдыстар мен қолдан жасал-

ған су алқаптарындағы су қатып қалады. Тауларда – 18°С-ге 

дейін аяздар байқалған. 

Сахараның Атлант мұхитының суық Қанар ағысы ӛтетін 

жағасын алып жатқан батыс шеті – шӛлдің басқа бір жағалық 

типі болып табылады. Ондағы температура мұхиттың жақын-

дығына байланысты бәсеңдеу, ауаның салыстырмалы ылғалды-

лығы 75–80%-ке жетеді, жағалауда жанды жайландыратын бриз-

дер соғады, бірақ жауын шашын Сахараның ішкі аудандарына 

қарағанда онша кӛп жаумайды. 

Сахарада жер беті суы жоқтың қасы, сумен қамтамасыз 

етудің кӛзі – жер асты сулары адамдардың, малдардың және 

ӛсімдіктердің күн кӛріс кӛзі осы су. Жер асты суында құмды 

шӛлдер біршама бар. Құм астының кейбір жерлерінде жер асты 
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суларының бұлақтарына бастама беретін айтарлықтай қалың го-

ризонттары жатады. Сахарада суды кӛпшілік жағдайда құдық-

тардан алады. Соңғы кездері сумен қамтамасыз етуде насостар-

мен жабдықталған және қысымды горизонттардың сенімді де 

тұрақты суларын пайдаланатын терең артезиан құдықтары үл-

кен роль атқарады. 

Сахараның шеткі бӛліктері мен кейбір таулы аудандарын-

да соңғы плювиалды кезеңнен бері сақталып қалған және жер 

асты кӛздерінен қорек алатын суы таза кӛлдер бар. 

Облыс алабындағы бірден-бір ірі әрі тұрақты арна ағысы – 

Ніл әлденше жүз км бойы кӛбірсіген шӛлді басып ағып, оған 

жан бітірген бұл ӛзен – Африка табиғатының тамаша құбылыс-

тарының бірі болып танылады. Әлбетте Нілдің болмысы оның 

шӛлден тыс жерлерден алатын су кӛздерімен байланысты. 

Сахараның топырақ жамылғысы үзік-үзік. Құмды және 

тасты шӛлдердің орасан зор алқабы топырақсыз десе де болады. 

Дегенмен де Сахара жерін суарса, ол құнарлы аймаққа айналар 

еді, ӛйткені онда қоректі тұздар кӛп. Бірақ жер бетіне жақын қа-

батқа су барса болды, артық тұз жинақталып сор пайда болады. 

Сахараның ӛсімдік жамылғысында ӛсімдіктің 1200 түрі 

бар. Олардың басым кӛпшілігі ксерофиттер немесе эфемерлер. 

Тек аздаған учаскелері, негізінен тастақ жерлер мүлде ӛлі сияқ-

ты болып кӛрінеді. Дегенмен оларда да шӛлдің қатал табиғаты-

на бейімділігі мен таң қалдыратын ӛсімдіктер кездеседі. Мыса-

лы, тастардың арасынан құмнан иерирхон райхан  гүлін кездес-

тіруге болады, оның сабағы қысқа, бұтақтары саусақтар сияқты 

иіліп тұрады, иілген жерлерінде тұқымдары болады. Жаңбыр ке-

зінде бұтақтары жазылып сала береді де тұқымдары жерге тӛгі-

леді және ылғалдың әрбір тамшысын пайдалана отырып ӛсіп 

шығады. Басқа ӛсімдіктердің тұқымдары мен түйнектері де то-

пырақта сақталады да бірнеше айда немесе бірнеше жылда жа-

уатын жаңбырдан соң ӛсіп-ӛнеді. Кейбір жерлерде құм мен тас-

тақта ұсақ жапырақты немесе тікенекті жермен жексен немесе 

жатаған ӛсімдіктер ӛседі. Кейде тастарды қалың қына қабыр-

шығы басып кетеді. Әр жерден ағаш тәріздес сүттігенді де кӛру-

ге болады. Ӛсімдік жамылғысында сүр және сары рең басым, 

мұның ӛзі далаға қайғылы тіршіліксіз ӛң береді. 
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Сахараның оңтүстік шекарасына жақын маңда бұталар мен 

кейбір қатаң астық тұқымдастардың  түрлері қаулары кездеседі. 

Солтүстікте, Атлас облысымен шекарада жабайы пісте, олеанд-

ра және ююбаны кӛруге болады. 

Сахараның түрге кедей, бірақ санға бай жануарлар дүниесі 

тӛзімді және су мен азық іздеп тез кӛшіп жүретін немесе ӛзінің 

таралуында ылғалы кӛбірек аудандармен немесе су кӛздерімен 

шектелетін  жерлерге үйренген жануарлардан тұрады. Сахараға 

аддакс пен орикс бӛкендері, Доркас пен Лодер газелдері, тау те-

келер ӛте сипатты. Оларды еті мен терісіне бола қырып аулай-

ды, сондықтан да олардың кейбір түрлері құрып бітуге тақау. 

Жыртқыштардан ши бӛрі, қорқау, түлкі, гепард кӛбірек мәлім. 

Облыста жыл құстары да, тұрақты мекендейтін құстар да 

бар, соңғылардан бұл жерге әсіресе шӛл қарғасы тән. Рептилия-

лардан кесірткелер басым, жыландар мен тасбақалар да баршы-

лық. 

Нілден батысқа таман дүние жүзінде ұланғайыр құм жи-

нақталған Ливия шӛлінің үстірті ӛтеді. Солтүстікте Сахараның 

беті бірте-бірте аласарады, онда бірнеше терең ойыстар орна-

ласқан, олардың кейбіреуі теңіз деңгейінен тӛмен жатыр. Түбі-

нің абсолюттік белгісі – 133 м. Қаттар ойысы – Жердің ең терең 

құрғақ ойыстардың бірі. 

Сахараның орталық бӛлігін де кристалдық және вулкан-

дық жыныстардан түзілген биік тау қыраттары мен үстірттер тү-

зілген. Олар: Тибести, Ахаггар, Ифорас т.б. тау қыраттары. 

Тибести тау қыраттарының ең биік шыңы – сӛнген Эми-Куси 

вулканы (3415 м), кратерінің диаметрі 12 км, бұл бүкіл Сахара 

облысының ең биік шыңы. Массивтердің рельефі қатты тілім-

денген, олардың беткейлері құзды және жартасты, етектерін 

түрлі ірі қираған материалдар басып кеткен. 

Сахараның қалған бӛлігінде 300–400 м биіктіктер белең 

алған. Жер бетін ізбес тасы, құм тас және сазды жыныстардың 

қабаттары жапқан. 

Сахараның шӛлді үстірттерінің бетін арабтар «уэд» деп 

атайтын арналар жүйесі торабы кесіп ӛтеді. Тек сирек жауатын 

жаңбырдан кейін ғана бұл арналар суға толады, бірақ ары кетсе 

бірнеше күннің ішінде, кейде бірнеше сағаттан кейін ол 
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сулардың жұрнағы да қалмайды, уэдтердің кӛпшілік бӛлігі негі-

зінен сахара тау қыраттарының беткейлерінен жан жаққа сала-

ланып тарайды, бұлардың ӛзі Сахарада эрозиялық қолаттар то-

рабының пайда болған плиювиал кезеңінде суайрық қызметін 

атқарады. Қазіргі кезде олардың түбін аллювийлік құм материал-

дар басып қалған немесе саз жыныстары қатайтқан. 

Кӛптеген уэдтер кӛлемі мен тереңдігі әр түрлі тұйық ойыс-

тарға аяқталады, бұл да Сахара рельефі ерекшеліктерінің бірі 

болып саналады. Жауыннан соң ойыстар азғана уақытқа суға то-

лады. Кейбір ойыстардың түбін тұз қабыршағы жауып жатады, 

ал жер асты ағыны барларының түбі тұзданбаған. Ойыстардың 

пайда болуында тектоника, жер асты эрозиясы процестері, карст 

түзілістері және үйінділерді жел үріп кетуі роль атқарған. Үйілу 

процестерінің пәрменді түрде жүруі және олардың Сахарадан 

тыс шықпауы ұлан-асыр кесек материалдардың шоғырланып қа-

луына әкеп соқты. Шӛлдің кейбір бӛліктеріне, әсіресе куэста үс-

тірттердің араларындағы ояңдарға және кең байтақ тұйық қазан 

шұңқырларға эрг деп аталатын орасан зор мӛлшерде дюно құм-

дарының жинақталуы тән. Қозғалыссыз «ӛлі», құм учаскелері-

мен қатар аумақты жерлерді алып жатқан құм дюналары да бар-

шылық, бұлар үнемі басым желдің бағытына қарай кӛшумен бо-

лады. Құм әсіресе Ливия шӛлінде ӛте кӛп шоғырланған. 

Дюналардың салыстырмалы биіктігі онда 300 м жетеді. 

Сахараға малта тастан тұратын қабаттары бар, кейде бетін 

құм жапқан орасан зор тегіс учаскелер тән. Сахараның да кӛп 

жерінде кристалдық жыныстардың қирауынан пайда болған 

қиыршық тас үйіліп жатады. Мүндай тастақ алаптар «хамада» 

деп аталады. Хамаданың қиыршық тасты үйінділерінің арасы-

нан жартасты, қия беткейлі оқшау үстірттер - «гара» кӛтеріліп 

тұрады. 

Сахара болмысы жыл бойы құрғақ тропиктік ауаның үстем 

болуымен байланысты. Оның кӛпшілік бӛлігінің климаты шұ-

ғыл континенттік, жауын шашынның жылдық жиынтығы бар-

лық жерде дерлік 50 мм ден аз. Ішкі аудандарда жауын-шашын 

кейде қатарынан бірнеше жыл бойына жаумайды және жаңбыр-

дың жаууы кездейсоқ сипатта болады. Мұндайда кейде су ба-

суын тудыратын нӛсер ӛтеді. Жауын-шашынның біршама артуы 
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тек биік тау қыраттарының беткейлерінде ғана байқалады, бірақ 

онда да оның жылдық жиынтығы 100 мм жетпейді. Шӛлдің 

солтүстік және оңтүстік шет алқаптарында жауын-шашын ана-

ғұрлым тұрақты жауып тұрады және ол жылдың белгілі бір ке-

зеңдеріне сай келеді. Солтүстікте жаңбыр күзде, қыста және кӛк-

темде, ал оңтүстікте – жазда жауады. Азды-кӛпті тұрақты жа-

уын-шашынды бұл ӛңірлер, солтүстікте Сахарадан Атлас облы-

сына, ал оңтүстікте Суданға ӛтпелі орын алады. 

Сахарада ауа әрдайым құрғақ және шаң тұнып тұрады, 

оның салыстырмалы ылғалдылығы ӛте аз, кейде 25%-тен тӛмен. 

Аспан айналып жерге түсетіндей ыстық күндері ауа ӛте қатты 

және әркелкі қызғанда кӛріну жағдайлары бұрмаланады, сағым 

ойнап, кӛк жиектен ӛмірде жоқ ӛзендер, кӛлдер және таулар кӛ-

рінеді. Сахарада жауын-шашынның аздығымен қатар дүние жү-

зіндегі ең күшті буланушылық байқалады. Жыл ішінде осынау 

ыстық шӛлде қалыңдығы алты метр дейін баратын су қабаты бу-

лана алады. Күшті желдер булануды одан сайын күшейте түседі. 

Мейлінше тұрақты жазғы желдер-пассаттар солтүстік және 

солтүстік-шығыстан құрғақ және ыстық ауа алып келеді. Жазда 

ӛтетін атмосфералық депресиялар ӛте күшті құм және шаң бо-

рандар туғызады – бұл Сахарадағы басты апаттың бірі. 

Облыс температурасының ағымына тәуліктік және жыл-

дық күрт контрастар тән. Жазда күннің ыстығы +50°С ге жетеді, 

ал шаң мен құм ала келетін тұрақты ыстық әрі құрғақ желдер 

оның үстіне жер апшысын қуыра түседі. Сахарада кӛлеңкенің 

ӛзінде болатын абсолют максимум (+58 С) бүкіл жер шарының 

абсолют максимумы болып табылады. Топырақ беті +60- 80°С-

ге дейін қызады. Жазда, түннің ӛзінде температура +30°С-ден 

кем болмайды, тәуліктік ауытқулар 30-50°С-ге жетуі мүмкін. 

Сахараның халқы негізінен оазистерге шоғырланған, тек 

кейбір тайпалар ғана шӛлде кӛшіп жүреді. Оазистер – 

Сахараның кӛрікті жерлерінің бірі, ұланғайыр шӛлдің ортасын-

дағы жасыл дақтар. Олар жер бетінде немесе оған таяуда суы 

бар жерлерге пайда болады. Кейбір оазистерде суды шағын 

ӛзеншелерді қоректендіріп тұратын бұлақтардан, ал енді бір 

жерлерде құдықтардан алады. Сахараның ең ірі оазистері ар-

тезиан құдықтарының маңында пайда болады. Кӛптеген оазис-
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тер онша ұзаққа бармайды, егер бұлақ кӛзі таусылып қалса не-

месе құдықтар құрғап қалса, құрып кетеді. Дегенмен жүздеген, 

тіпті мыңдаған жылдар бойы жасап келе жатқан оазистер бар. 

Сахараның ең байырғы және аса ірі оазисі – Ніл аңғары, оны Ніл 

суландырып тұрады және егіншілік мәдениетінің аса ежелгі ор-

талықтарының бірі болып табылады.  

Оңтүстік – Батыс Азияның оазистеріндегі сияқты, сахара 

оазистерінің басты мәдени дақылы құрма пальмасы болып табы-

лады, оның кӛлеңкелерінде жеміс ағаштары мен бұталары ӛсірі-

леді, дәнді дақылдар егіледі. Кейбір оазистердің тұрақты халқы 

жоқ, арабтар онда жылдың белгілі бір мезгілінде құрма жинауға 

келеді. Құрма пальмасын Сахарамен тығыз байланыстығын атай 

келіп, кейбір ғалымдар Сахараның географиялық облысы ретін-

дегі шекарасын құрма пальмасы тоғайларының солтүстік шека-

расындағымен жүргізуге болады деп есептейді. 

Сахараның шет жақтарында Бербер арабтардың кейбір 

тайпалары кӛшпенді ӛмір сүріп, түйе мен қой ӛсіреді. Олар үл-

кен шатырларда тұрады да үстеріне денелерін артық қызып ке-

туден сақтайтын ұзын, етек-жеңі мол киім киеді. 

Сахарада табылған жартастағы суреттер соңғы плювиаль 

кезінде Сахарада су мол болып, жануарлар мен ӛсімдіктер дү-

ниесі бай болғанын және онда адамдар мекендегенін дәлелдейді. 

Сахараны керуен және автомобиль жолдары кесіп ӛтеді. 

Күні бүгінге дейін түйені күш-кӛлік ретінде пайдаланса да, бар-

ған сайын автомобиль транспорты зор маңызға ие болуда. Қаз-

балы байлықтар әсіресе газ бен мұнай ӛндірілетін жерлерде қала 

типтес поселкелер пайда болуда. 

Калахари. Калахари (Каlаһаrі tеzуа тілінде kаrri – жан аза-

бы деген сӛз) Оңтүстік Африканың орталық бӛлігіндегі табиғи 

аттарын Африка платформасының Калахари синкпизасында ор-

наласқан Ангола, Замбия Намибия, Ботсвана, Зимбабве және 

ОАР жерінде батысы мен шығысында баспалдақты үстірттермен 

солтүстігінде Луанда – Катанго қатпарлы тауларымен шектел-

ген аса кең ойпат. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 1200 км-ге со-

зылған аумағы 630 км
2
 абсолюттік биіктігі 1000 м ойпаңды ба-

сып жатқан құм тӛбелердің биіктігі 100 м-ге жетеді.  
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Климаты негізінен тропиктік. Жылдық жауын-шашын 

оңтүстігінде 150 мм-ге, солтүстігінде 1000 мм дейін. 

Калахаридің солтүстігінен Замбези, оңтүстігінен Орант ӛзені 

ағады. Кӛпшілік бӛлігі ағынсыз түйін. Ішкі бӛлігінде ең ірі ӛзені 

– Окаванго. Неғұрлым ылғалды солтүстік бӛлігінде (1000 мм-ге 

дейін) сирек орман орталығында саванна оңтүстігінде шӛлейт 

пен шӛл ландшафтысы орын алады. Оңтүстігіндегі Бахамахари 

кӛтеріңкі жазығын астық тұқымдас ӛсімдіктер мен жабайы қар-

быз, жабайы зәйтүн, сүттіген және сиректе болса, қарғаннан тұ-

ратын құрғақ саванна алып жатыр. Калахари-Хемсбок, Ботсвана 

және Этома ұлттық саябақтары бар. Жануарлар дүниесі 

Эфиопия биогеографилық аймағының Оңтүстік Африка тарма-

ғына жатады. Халқы ӛте сирек Вонастанған (1 км
2
 1 адамнан ке-

леді) кӛпшілігі бушмендер. 

Намибия таулы үстіртінің кӛпшілік бӛлігін алып жатқан 

Калахари дүние жүзіндегі ең құнарсыз аудандардың бірі болып 

саналады. Бұл әбден күн күйдірген жазықтық, мұнда ылғалдық 

ӛте аз түседі, бұл қүбылысты Оңтүстік Африка жағалаулары мен 

Атлант мұхитына ӛтетін суық ағыс теңіздің ауасын салқында-

тып, ешқандай ылғал әкелмей мұхиттан құрғаққа соғып тұра-

тындығымен түсіндіруге болады. Саяхатшылардың айтуы бойын-

ша Калахаридің кей жерлерінде шӛп жамылғысы сақталған, ал 

орталығында тіпті бұталар да ӛседі. Жылдың құрғақ маусымын-

да мұнда бірде-бір шӛл қандыратын сусын-жабайы ӛсетін қауы-

нының шырыны болып саналады. Калахаридің адам аз баратын 

аудандарында бӛлек-бӛлек топ болып кӛшіп жүретін кӛшпенді 

бушмендер үшін бұл қауын бірден-бір тағам мен, сусын. 

Намиб шөлі. Оңтүстік Африканың ең үлкен шӛлді аймағы. 

Намиб Атлант мұхитынан Сары ӛзеннің оңтүстік шығысына 

дейін созылып жатыр. Яғни Намиб республикасының 20% 

Намиб шӛлі алып жатыр. 

Климаты тропиктік, ӛте қуаң. Ең жылы айы қаңтардағы 

орташа температура 18–27°С, ең салқын айы шілдеде 12-16°С 

жылы. Жауын шашын мӛлшері 500-700 мм теңіз жағалауында 

10-15 мм. Намиб шӛлінің ӛсімдік жамылғысы ӛте жұтаң, тауы 

үстірттік беткейлерінде негізінен ксерофиттік бұталар жоғары 

жағында шӛлдік және шӛлейттік Саванна ӛседі. Вельвичия- 
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қысқа жуан діңінің биіктігі 50 см ғана, одан ұзындығы 2-3 м-ге 

келеді. 5 м-ге дейін жететін қатты қабықты екі жапырақ қана та-

райды. Жапырақтар ұшынан бірте бірте құрғап, сабағынан үз-

діксіз ӛсіп отырады. Вельвичия 2000 жылға дейін тіршілік етеді. 

Аравия шөлі. Ніл ӛзені мен Қызыл теңіз арасын алып жат-

қан Сахара шӛлінің солтүстік шығысындағы құмды алқап. Ол 

Египет Араб республика жерінде орналасқан. Жер қыртысының 

негізін ежелгі кристалды, шӛгінді тау жыныстары құраған. Жер 

бедері қиыршық құм әктастардан құралған үстірттерден тұрады. 

Тек солтүстік-батыста ғана ежелгі кристалды ірге тас жер бетіне 

шығып жатыр (Етбай жотасы). Ең биік жері – Гебил-Шайб шы-

ңы (2187). Батыс бӛлігі қатты тілімделген құрғақ ӛзен аңғарлар 

жүйесінен тұратын биік үстірт басқан. Ауыл шаруашылығы ми-

нералды қазба байлықтарға мейлінше бай. Ертеде бұл ӛңірде ал-

тын және бағалы тастармен қатар, Египет пирамидалары мүсін-

деріне керекті гранит, әктас ӛндірілген. Қызыл теңіз жағалауын-

да мұнай, қалайы, фосфорит және әр түрлі құрылыс материал-

дары ӛндірілді. 

Климаты ыстық және құрғақ, толығымен тропикалық бел-

деуде орналасқан. Жазда ауаның орташа температурасы 

солтүстігінде 28°С, оңтүстігінде 32°С . Қыс айларында ауаның 

орташа температурасы біршама тӛмен, қаңтарда солтүстігінде 

12°С , оңтүстігінде 20°С. Жауын шашынның мӛлшері 55 мм де-

йін түседі, кей жылдары ол тіпті болмайды. Ніл ӛзеніне құятын 

бірнеше ӛзен арналары бар (Хоф, Хелуан т.б). 

Өсімдіктерден: жыңғыл, сикимора, құрма пальмасы және 

дум пальмасы ӛседі.  

Жануарлар дүниесінен: антилопаның бірнеше түрі, шибӛ-

рі, қорқау түлкі, қаблан; құстардан: шӛл қарғасы; бауырымен 

жорғалаушылардан: кесіртке, жылан, тасбақа кездеседі. 

Халқы негізінен шұратты жерлерде шоғырланған тек кей-

бір тайпалар ғана шӛлде кӛшіп жүреді. Ең байырғы және аса ірі 

шұраттар Ніл аңғары бойында орналасқан. Бұл жер егіншілік 

мәдениетінің ежелгі орталықтарының біріне саналады. 

Ливия. Ливия шӛлі Сахара шӛлінің солтүстік-шығысында 

Ливия, Египет және Судан мемлекеттері аумағында Ніл ӛзенінің 

батысында орналасқан. Аумағы 2,0 млн км
2
 жуық. Солтүстік 
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бӛлігі теңіз деңгейінен 300 м биіктікте, теңіз жағалауын шағыл-

дар (дюналар), қалған жерлерін құм басқан. Солтүстік шығы-

сында терең тектоникалық ойыс (Каттара ойысы, теңіз деңгейі-

нен 133 м тӛменде) жатыр. Оңтүстік бӛлігі тасты немесе құм-

дақты үстірт (биіктігі 400–500 м) болып келеді. Кейбір жерле-

рінде биіктік 1934 м дейін жететін (Эл-Увейнат тауы т.б.) қал-

дық массивтер кездеседі. Климаты тропиктік құрғақ, солтүстік 

Жер орта теңізінде субтропиктік жауын шашынның жылдық ор-

таша мӛлшері 25 мм аз, кейбір жылдары жауын шашын мүлдем 

болмайды. Солтүстігінде ол 50–100 мм жетеді. Шӛп қарағаны 

жыңғыл, жыңғыл жусан ӛседі. Грунт сулары және құдықтар 

маңында Сива Дайюм, Жалу, Дахла, Куфра, Фрафора т.б шұрат-

ты жерлер бар. 

Ал Ливий және Нуби шӛліне жақын аймақтарда жауын 

шашын мӛлшері нӛлге тең. Шӛлден жауын шашын ӛте сирек 

жауады. Жауын шашын найзағай жарқылдап нӛсер жаңбырмен 

ӛте шығады деп Ағылшын саяхатшылары осылай суреттеген. 

А.Бьюкен (Ағылшын ғалымы) қас қағым сәтте шӛлді су басады, 

жан жақтағы тӛбешіктерден (холмнан) аққан су қорқыныш әке-

леді. Тӛбешіктерден аққан су кӛлшікке айналады, бірақ артын-

ша жарқырай шыққан күн кӛлшіктердегі суды әпсәтте буға ай-

налдырып жіберді. Біз осы жаңбырдың алдында осы жерден 

ішетін су іздеп жүргенбіз деп есіне алып баяндайды. 

Шӛлдала ӛсімдіктері табиғаттың қолайсыз жағдайларында 

тіршілік етуге бейімделген ӛсімдіктер. Негізінен ӛсетін шӛлге 

тӛзімді ксерофитті ӛсімдіктер, әрі аласа сидиған жапырақтары 

ӛте кішкене, сұрғылт түсті, гүлдері кӛріксіз, майда болып келеді. 

Сонымен бірге эфемерлер – грекше «эфемерус» – бір күндік де-

ген мағынада, яғни даму мерзімі ӛте қысқа қызғалдақ, мортық, 

шытыр сияқты кӛктемгі ылғалы мол кезде қаулап ӛсетін жазғы 

қуаңшылық басталғанға дейін ӛзінің даму циклін толық аяқтай-

тын ӛсімдіктер тобы жатады. Құмда ӛсетін ақселеу, қияқ, еркек 

шӛп сияқты псаммофиттер кӛбісінің тамырлары ұзына бойы май-

да құм қиыршықтарынан құралған түтікпен қапталған. Еуразия, 

Солтүстік Америкада жусан, аласа шӛптесін ӛсімдіктер, эфедра, 

теріскен, сексеуіл ӛседі.  
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Шӛлдала ӛңірінде  күшті әсер ететін  бірнеше факторлар 

бар: күннің ӛте ыстықтығы, жауын - шашынның аздығынан, то-

пырақта судың тапшылығы,  осылардың әсерінен қуаңшылық   

болуы, бұдан  топырақтың сортаңдануы, шӛл далалы ӛңірде 

кӛшпелі  сусымалы  құмды аймақтардың  кӛлемінің ұлғаюы. 

Шӛлді жерде  ӛсетін ӛсімдіктердің түрі, дала орман ӛңірімен  са-

лыстырғанда анағұрлым аз.Шӛлдала судың тапшы, күннің ыс-

тық жағдайында ӛсетін ксерофитті ӛсімдіктерді, орман ӛңірін-

дегі  ылғалы мол қоңыр салқын жерде ӛсетін  ӛсімдіктермен (ме-

зофиттер) салыстырсақ, сырт пішіндерінің ӛзінде  айқын айыр-

машылық бар. Мезофиттер биік, жалпақ жапырақты, нәзіктеу, түсі 

ашық жасыл, гүлдерінің күлте жапырақшалары үлпілдеген әсем 

түсті болып келеді. Суккуленттер – ксерофиттердің  айрықша 

бір түрі, (латынша succulentus – шырынды деген сӛзден шыққан 

термин). Суккуленттердің ӛзі  2 топқа  бӛлінеді. а) сабақты сук-

куленттер (кактустар, сүттігендер, стаплялар; б) жапырақты  сук-

куленттер (алоэ, агавалар)  жатады. Суккуленттердің ерекшелігі 

олардың  денесіндегі су қоры мол жиналатын  паренхимиялық  

ұлпалардың болатынында. Орталық Аустралияда  акацияның (ақ 

гүлді ағаш – қараған.) Асасіа aneuza  түрі одан басқа доминант 

филлодилі акацияның бірнеше түрі кездеседі. 
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Аустралиядағы филлодилі  акация түрлері                    

К.Шеффер  бойынша 
 

Біздің еліміздің шӛлдалаларында қуаншылыққа тӛзімді  

жусан, баялыша, бүйірген, теріскен, изен сияқты ӛсімдіктер ӛсе-

ді. Жусанның тамыр жүйелері  нашар ӛсетін болғандықтан то-

пыраққа 1,5-2 метр тереңдікке, ал сортаң  топырақты жерлерде  

50-60 см тереңдікке дейін  ғана енеді.  Баялым аласа, тарам - та-

рам болып ӛседі. Сабақтарында су қоры жиналатын паренхи-

малық Қазақстанның  шӛлейт зонасының фаунасы ерекше. Не-

гізінен  ӛсімдік  тамырымен қоректенетін, қорек талғамайтын 

түрлер кӛбейеді. Мысалы  саршұнақ,қосаяқ, балпан тышқан, ла-

ман кӛртышқанның түрлері,  құстардан кіші  бозторғай. Жаз 
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бойы ақбӛкен үйірлері жүреді. Қиыршықтасты және сазды шӛл-

дерде ірі сүтқоректілерден  ақбӛкен кең таралған, бірең - сараң 

қарақұйрық   кездеседі. Үстірт пен Маңғыстауда  қорғауға алу-

дың арқасында  үстірт қойы  сақталған.Жыртқыштардан қасқыр, 

түлкі, күзен, құстардан бозторғайдың түрлері  (кіші, сұр, айдар-

лы т.б.),  бұлдырықтар (қарабауыр, құланбауыр),  шүрілдек тор-

ғай дуадақтың  ұсақ түрі кездеседі. Жорғалаушылардан жұмыр-

бас кесіртке, жыландардан қалқантұмсық, дала  сұржыланы кей 

жерлерде дала тасбақасы кездеседі. Құмды шӛлдер Қазақстанның 

бүкіл оңтүстік бӛлігін  тұтас белдеу түрінде қамтиды. Құмды 

шӛлде ағаш пен бұта кӛп ӛседі. Олар жануарлардың паналауына  

жыл бойы жағдай туғызады, әрі шӛп ӛсімдігі солып қалған кезде  

олар азық болады (қабығы, бұтақшалары, бүршіктері). Құмды 

шӛлде ағаштармен бұталар кӛп ӛсетіндіктен дендрофиль жануар-

лар әсіресе құстардан шӛл мақтан торғайы, сексеуіл торғайы 

сексеуіл жорғаторғайы кездеседі. Қабық пен бұтақша кеміретін 

сүтқоректілерден үлкен құмтышқан, құм қоян т.б. тіршілік етеді. 

Жануар қоректілерден рептилийді айтуға болады. Барлық жы-

ландар жануар тектес қоректенеді. Ірі жыландар кеміргіштерге 

және құстарға шабуыл жасайды.      

Жануарлар дүниесінен омыртқасыздар түрі – термиттер 

топырақты бойлай жасырын тіршілік етеді. Сонымен қоңыздар-

дың, кӛбелектің дернәсілдері, тезек қоңыздары т.б. құмырсқалар 

жоғарғы яруста тіршілік етеді. Омыртқалы фитофагтардан – ке-

міргіштерді (аламан тышқан, ат жалман кездеседі. Ӛсімдік қо-

ректілерден қалталы кенгуру, антилопа, жабайы есек, Азияда 

құландар, жабайы Прежевальск жылқысы, Гобы шӛлінде жа-

байы түйе бактриндер, жануар қоректілерден кесірткелер, тасба-

қалар, жыландар, ірі варандар, игуандар. Құстардан күндізгі 

жыртқыш құс жапалақ, үкі, бүркіт т.б. кездеседі. Мысық тәріз-

ділерден гепард, жабайы ит динго кездеседі. 
 

   

 

3.5. Субтропикалық ормандар 
 

Бұл зонаның биомдары климаты қалыпты және ыстық бел-

деулердің аралығындағы арақашықтықты алып жатыр. Оңтүстік 
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және солтүстік жарты шарларда 30° және 40
0
 ендігінде ор-

наласқан, аймақтарда субтропикалық  ормандар орналасқан.  

Қыста ауа температурасы 10 – 15°С, су температурасы 15–

20°С-ге дейін жетеді, ал жазда ауа мен су температурасы 20–

25°С-қа жетеді.  

Субтропикалық зоналарға жоғары қысымды аймақтар тән. 

Бұл зонаға антипассаттармен келетін ауа ағымдары келеді. 

Солтүстік жарты шарда Атлант мұхитындағы субтропикалық 

зонаға Азордың максимальды ауа қысымдары әсер етеді, ал 

Тынық мұхитында – Гавай ауа қысымдары әсер етеді: осыдан 

ауа жоғарғы және тӛменгі ендіктерге таралады. Бұл аймақ – пас-

сат желдері пайда болатын аймақ болып табылады.Ағыстар әл-

сіз, әрі әртүрлі бағытты болады.Бұндай сипат оңтүстік жарты 

шар ендіктеріне де тән.  Жазда кӛбінесе субтропикалық зоналар-

дың аспаны ашық, жауын-шашын мӛлшері аз, ауа құрғақ болып 

к-леді. Жылына мұхиттарда қалыңдығы 2 метрге жететіндей су 

буланады.      

Ылғалды субтропикалық зоналардың биомдары. Жауын-

шашынның түсу мӛлшеріне байланысты субтропикалық зона-

лар: ылғалды субтропикалық зоналардың биомдары және құрғақ 

субтропикалық зоналардың биомдары деп бӛлінеді. 

Ылғалды субтропикалық зоналарда ең суық айдың орташа 

температурасы 4–10°С, жауын-шашынның жылдық орташа түсу 

мӛлшері 1600–4000 мм, құрғақшылық мүлде байқалмайды. Ыл-

ғалды субтропикалық зоналар Азияның шығыс бӛлігін, Жапон 

аралдарын, Солтүстік Америкадағы субтропиктік ендіктерді 

(бойлық) алып жатыр.Ал оңтүстік жарты шарда – Латын 

Америкасының біраз аудандарын, Аустралияның оңтүстік бӛлі-

гін және Жаңа Зеландияны алып жатыр.  

Шығыс Азияның субтропикалық зоналары. Янцзы ӛзені-

нен шығысқа қарай ылғалды муссондық климат тән. Жаз айлары 

ылғалды мезгілмен сәйкес келеді, ұзақтығы 7–8 айға дейін со-

зылады. Жауын-шашынның жылдық орташа мӛлшері 1500 мм. 

Қысы жылы, әрі құрғақ болып келеді. 

Флорасының құрамы әртүрлілікпен, тұқымдастардың жо-

ғарғы эндемизмімен ерекшеленеді. Тақыр дәнділерден әйгілілері 

мезозой және үштік дәуір реликтері: гинкго (cinkgo biloba), бас-
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тытотис (cephatotaxus), катайя  (cathaya), кетелерия  (keteleehia), 

үлкен торрея, лжетис, фокления, мило, түрлі жалған жапырақты 

ӛсімдіктер, Жапон крипториясы, куннингамия, мета – секвойя, 

жалған тсуга, саговник, подокарпус т.б. кездеседі. Мәңгі жасыл 

ӛсімдіктердің арасында да ежелгі реликтер бар, мысалы, тунга-

ның 3 түрі, камфорлы лавр және т.б. 

Ӛсімдіктердің зоналық типі – күрделі құрылымды мәңгі 

жасыл ормандардың полидоминанттылары. Бұл типке лавр тұ-

қымдастары, локти, шай тұқымдастары, еменнің кӛп түрлері 

кездеседі. Лиан, сонымен қатар лимон ағашы, смилакс, плющ 

кӛптеп кездеседі. 

Материкте түпкі ормандар аз сақталған. Жазықты аймақ-

тар ауыл шаруашылығына негізделген. Жоталар мен таулар тү-

сімдерінде 2-ші дәрежелі ормандар мен бұталардың ӛскіндері 

ӛседі. 

Шығыс Азияның субтропикалық биомдарының фаунасын-

да эндемиктер мен реликтер кӛптеп кездеседі, мысалы, бамбук-

ты аю, т.б. Қытайдың субтропикалық ормандарында оңтүстік 

бұғылардың 3 түрі, тиіндердің, летягтардың, мангустардың, 

леопардтардың, кесірткенің тропикалық түрлері кездеседі. То-

пырағында термиттер кӛп. 

Жапонияның ылғалды субтропикалық ормандарында шам-

шат, емен, үйеңкі, шетен ағашы күзгі жапырақты магнолия мен 

қылқан жапырақты тұқымдас – тсугалар, май қарағай, пихталар 

және т.б. таралған. Әсіресе ерекше тұқымдасқа жататын қолша-

тыр тәріздес май қарағай және қолшатыр тәрізді қарағай ерек-

шеленеді. Бұл қарағай Жапон эндемигі болып табылады. Үштік 

дәуір реликтері Жапонияда кӛптеп сақталған. Ӛсімдіктер дүние-

сінің әр түрлілігіне қарағанда жануарлар дүниесінің түрлері 

кемдеу. Сонда да Жапон фаунасында сүтқоректілерден 140 тү-

рі, құстардың 450 түрі, рептилилердің, жер асты жәндіктері мен 

балықтың кӛп түрлері кездеседі. Приматтардан – Хонсю 

аралында мекендейтін жалғыз түр – Жапон макакасы тіршілік 

етеді. Жыртқыштарға қара аю, түлкі, борсық т.б. жатады. 

Жұмсақ жүнділерден – қара күзен, кәмшат, ақ тышқандарды жат-

қызуға болады. Кеміргіштердің кӛп түрлері: қояндар, тиындар, 

кӛртышқандар кездеседі. Бұғының 2 түрінен кіші Жапон бұғысы 
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жиі кездеседі. Құстардан кӛбіне кӛкек, тоқылдақ, қырғауыл, әсі-

ресе жапондықтар бұлбұлдың 2 түрін құрметтейді. 

Солтүстік Американың субтропикалық ылғалды орманда-

ры Атлант мұхиты жағалауларын алып жатыр. Тынық мұхи-

тында ылғалды субтропиктерден құрғақ Жерорта теңіздік тро-

пиктеріне ауысады. 

Жапырақты ормандар кӛптеген діңгек, үйеңкі жӛке, ақ ака-

циялардан тұрады. Үштік дәуір эндемиктеріне – қызғалдық аға-

шы және таңғажайып мәңгі жасыл магнолия жатады. Сонымен 

қатар 2-дәрежелі үлкен ағаштар, мәңгі жасыл және күзгі жа-

пырақты бұталар, лиан кездеседі. Аппалач тауларынан оңтүстік-

ке қарай ормандар тропикалық элементтермен ауыса бастайды: 

пальмалар, бамбуктер, саговниктер, мәңгі жасыл лиандар (шыр-

мауық тұқымдасы), кактустар және т.б. ӛседі. 

Омыртқасыздардан  – сапрофагтар, олар ӛлген ӛсімдік қал-

дықтарымен  қоректенеді. Олар жауын құрты, коллемболдар, та-

ракандар, моллюскалар. Жауын құрты топырақта вертикальді 

жол салады. Жерорта теңізі аймағында доминант жауын құрты-

ның  Zumbzicidae  тұқымдасы. Аустралия Оңтүстік  Африка, 

Оңтүстік Америкада  жауын құртының   Megascoecidae  тұқым-

дасының кейбір түрлерінің  (Megascolides australis) ұзындығы 

2,5 м-ге жетеді.Желбезекпен тыныс алатын шаян тәрізділер 

қоқыстардың арасында тіршілік етеді, тек түнде белсенді бо-

лады. Топырақта, қоқыстардың арасында  насекомдардың дер-

нәсілдері әсіресе қоңыздардың түрлері кездеседі.Жерорта теңіз-

дік субтропикалық ормандарда жүзім ұлуы кездеседі, олар ағаш, 

бұта ӛсімдіктерінің жапырақтарымен қорек етеді. Ӛсімдік қо-

ректік құстардың кӛбі мигранттар. 

Сүтқоректі фитофагтардың  кеміргіштер отрядына жата-

тындар кездеседі. Олар  тиын,  орман  тышқандары. Тұяқтылар-

дан қабан, сақалды ешкі, ұсақ тау қошқары,  муфлон, қарақұй-

рықты  бұғы – мул кездеседі.  

Зоофагтардан құмырсқа жыртқыш соналар қоңыздың ызыл-

дауық түрі кездеседі. Жер үсті буынаяқтылардан жыртқыш 

ӛрмекшілер, сарышаяндар т.б. тіршілік етеді 

Омыртқалы – зоофагтардан құрбақа, кесіртке, насеком же-

гіш сүтқоректілерден  жертесер, жыртқыштардан: орман мысы-
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ғы, сусар тұқымдасы, борсық, шие бӛрі және қасқыр кездеседі. 

Ірі жыртқыштардың  аралы субтропикалық Жерорта теңіздік 

формациядан ары кетеді.  

Субтропикалық ормандарда склерофильді ағашты – бұта-

лы түрлер, шӛптердің эфирмайлы формалары кездеседі. Қатты 

жапырақты ормандардың ағаштарының биіктігі  15-20м, тек эв-

калипті ормандардың биіктігі  40-50м.  Бұталы қатты жапырақ-

ты формациялар (маквис, чапарраль, малли скраб) осы орман-

дарды алып жатыр. 

Маквис – мәңгі жасыл,  ксерофильді формация, Испания, 

Алжир, Карсико үлкен алқабында  мысалға алуға болады. 

Алжир, Испания  маквисінде  емен, прутняк, олеандр ӛседі.  

Испанияның шығыс жағындағы  Маквисте – пальма, альфа, 

бетеге ӛсімдіктері аралас ӛседі. Маквисте қазіргі кезде  ағаштар-

дың  орналасу тығыздығы да  ярусы да ӛзгерген.  Тарихи даму, 

зоналық орналасуы,  антропогендік факторлар мәнгі жасыл 

маквис ӛсімдіктерін  ӛзгеріске ұшыратқан. 

Чапарраль – құрғақшылықққа тӛзімді, мәңгі – жасыл бұ-

талы  емендерден тұратын субтропикалық формациялар Сан  

Франциско биік емес  тауларының  батыс  беттері, Лос- 

Анжелос  ендігінде  қатты жапырақты бұта,  Калифорния  жер-

лерінде  орман ағаштарының  биіктігі араласып бұталар ӛскен  

жерлерде –  Чапарраль деп (чапарраль исп.тілінде бұталы емен 

деген  мағынаны айтады. Бұл жерлерде (Оңтүстік Клифорния)  

Мәңгі жасыл, биіктігі  2-3 м келетін бұталы емен, алхор, қара 

жеміс, вереск ӛседі.  Чапарральда 18 түр ӛседі. (бұршақ, раушан 

вереск тұқымдастар ӛкілі, емен, бүлдірген ағаш, аю құлақ, рау-

шангүлдер тұқылдасы т.б. Чапарраль  Маквиске  ұқсас. 

Чапарральда  қатты жапырақты  ӛсімдіктері  Жерорта теңізі  

ӛсімдіктеріне  Еуропадағы  Маквиске  ұқсас. Чапарральдағы  

емен жапырағының  пішіні кәдімгі  емен жапырағына ұқсамай-

ды, лавр, вереск жапырақтарына ұқсайды.  Маквис, Чапарраль  

қазіргі кезде егін егу, мал жаю ағаштарды кейбір жеке аймақ-

тарда  сабақты суккутенттер, Аустралияда  шӛп ағашы                           

(ксанторрен)  Жерорта теңізі жағалауында  қарағайлар кездесе-

ді.Ылғалы кӛп аудандарда  қылқан жапырақты ағаштар, эпи-

фитті мүктер, папортниктер кездеседі. Каулифлория мүлдем 
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жоқ.  Құрғақ субтропикалық ормандардың биомдары. Құрғақ 

субтропикалық ормандардың биомдарына ыстық, әрі құрғақ 

жазы салқын, әрі жаңбырлы қыс тән. Мұндай климат Жерорта 

теңіздік деп аталады, ал биомы – «Жерорта теңіздік биомдар» 

деп аталады. Бұл биомдар оңтүстік және солтүстік жарты шарда 

субтропиктік белдеулердің жоғарғы атмосфералық қысымды ай-

мақтары мен климаты қалыпты белдеуге ауысады. Бұл – 

Жерорта теңіздік, Калифорния, Орталық Чили, Оңтүстік Африка, 

Аустралияның оңтүстік аймақтары болып есептелінеді. 

Жерорта теңіздік биомдарда бұталардың қатты жапырақ-

ты, мәңгі жасыл немесе қысқы жасыл түрлері кездеседі. Әсіресе 

маквис гаррига, фригана, Америкадағы чапарраль, Оңтүстік 

Америкадағы финбом және Аустралиядағы малли-скрэб кӛптеп 

таралған. Жерорта теңіздік жануарлар дүниесі ұзақ жылдар 

бойы адам әрекетінен ӛзгеріске ұшыраған, қазіргі таңда бұл ай-

мақтардың қорғалуына аса қатты кӛңіл бӛлінуде. 
 

 
 

3.6. Дала. Прерий. Пампа 
 

Дала. Қоңыржай белдеудің ксерофилді бірлестіктері әр 

түрлі аталады. Ксерофилді шӛптесін ӛсімдіктердің таралу айма-

ғына ұзақтағы әр түрлі қыс, жылы, құрғақ жаз, жаздағы жауын-

шашын мӛлшерінің максимальды болуы тән. Солтүстікте қаң-

тардың орташа температурасы 20°С, абсолюттік минимум 50°С-

ға дейін жетеді, ал оңтүстігінде айдың температурасы 0°С-тан 

тӛмендейді. 

Ксерофилді, шӛптесін ӛсімдіктердің таралу аймағына жы-

лы, құрғақ жаз тән. Еуразия далалары үшін климаттық кӛрсет-

кіштер – шамамен орташа жылдық температура 3,0–7,5°С, 

оңтүстік аймақтарды – 10°С-қа дейін, ең жылы ай шілденің ор-

таша температурасы 19,5–24,5°С, жылына 300–500 мм жауын-

шашын, соның ішінде 160–180 мм-і жазда түседі. Шығысқа қа-

рай климаттың континенталдығы артады. Г. Вальтер (1975 ж.) 

бойынша далаларда қуаңшылық әдетте кӛктем мен жазда бай-

қалады. 
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Солтүстік америкалық прериялардың климаты далаларға 

ұқсас. Нағыз прериялардағы жауын-шашын мӛлшері 700 мм. 

Құрғақшылық жылдары 25%-ке дейін кемиді. Әсіресе қыс ай-

ларының температурасы, ендікке байланысты ӛзгереді. 

Пампа далалар мен периялардан анағұрлым қолайлы тем-

пературалық режимімен ерекшеленеді.Аяздар болып тұрғаны-

мен салқын, қыс кезеңі болмайды.  

Буэнос – Айрестің орташа жылдық температурасы 16,6°С, 

орташа минимальды температурасы – 5°С, аяз жылына 12 күн-

нен артпайды. Пампаға күшті желділік тән. Жылдық жауын-ша-

шын мӛлшері сол жылдың қалай болуына байланысты ӛзгеріп 

отарады (2030–550 мм/жылына). 

Оңтүстік Жаңа Зеландияның табиғи астық тұқымдас тус-

сокаларында 500 мм-ге дейін жауын шашын түседі. Құрғақ жаз-

да, орташа жылдық температуры 10–11°С , абсолюттік минимум 

– 5, – 12°С. 
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Дала климадиаграммасы (а,б,в) прерий (г,д,е,ж) және пампа (з). 
 

Қоңыржай  климаттың астық тұқымдас ӛсімдікті далалары 

бірқатар жалпы белгілермен сипатталады. Солтүстік далалары 

гүлдейтін қос жарнақты ӛсімдіктер бірлестігімен сипатталса, оң-
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түстікке қарай астық тұқымдастардың басымдылығы артады. 

Дала зонасынан солтүстікке қарай орманды дала орналасқан. 

Еуразия далалары. Қоңыржай белдеудің астық тұқымдас 

ӛсімдіктер даласы бірнеше жалпы белгілермен сипатталады. 

Олардың сипаты ылғалдырақ аудандардан құрғақ аудандарға қа-

рай ӛзгереді. Дала зонасынан солтүстікке қарай орманды дала 

зонасы жатыр. 

Дала ӛсімдіктерінің тіршілік формаларының жинағы 

солтүстіктен оңтүстікке қарай ӛзгереді. Олардың арасында мы-

налар ерекше орын алады: 

1) астық тұқымдас және өлең, боз, қияқ өлең, селеу, бе-

теге өсімдіктері; 

2) арпабас, жабайы сұлы; 

3) далаларға қаңбақ түзетін әр түрлі өсімдіктер тән.  

4) эфермерлер (біржылдық) және эфермероидтар (көп-

жылдық) шөптесін өсімдіктер нағыз дала өсімдіктері болып 

табылады. Эфемерлер шөл және шөлейт зоналарында да та-

ралған. Эфемерлер бүкіл даму циклін 40 – 60 күнде аяқтайды; 

5) жаздық және күздік біржылдық өсімдіктері; 

6) сабағының жоғары бөліктері құрайтын даланың жар-

тылай бұталары – мысалы, жебіршөп, кейбір астрагалдар; 

7) дала бұталары биіктігі 1 м-ге дейін жететін өсім-

діктер – дала шиесі, дала баданасы (бадам тікенді қара өрік). 

Дала экожүйесіне Қазақстан территориясының 20% жата-

ды (ұзындығы 2200 км, ені 40–140 км). Орал тау жоталарынан 

бастап Алтайға дейін созылып жатыр. Шекарасы Ақтӛбе облы-

сының шығысы, Қостанайдың солтүстігі, Қарағандының солтүс-

тігі, Семей облысының солтүстігі мен орталығы арқылы ӛтеді 

де, толығынан Ақмола мен Павлодар облыстарын алып жатыр. 

Топырағы солтүстіктен оңтүстікке қарай кәдімгі қара то-

пырақтан қызыл қоңыр және сұр топыраққа дейін ӛзгереді. Қа-

зақ даласы пайдалы қазбаларға ӛте бай. Еліміздің экономика-

сында тың және тыңайған жерлер игерілгеннен кейін дәнді және 

азықтық дақылдар мен мал шаруашылығы дамыған аймаққа жа-

тады. Бірақ жиі қайталанатын құрғақшылық жылдары тұрақты 

жоғары ӛнім алуға мүмкіндік бермейді. 
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Солтүстік Америка бірлестіктері – материктің ортасында 

ӛте үлкен территорияны алып жатқан далалардың аналогы – 

прериялар Шығыс еуропа далаларынан айырмашылығы 

Солтүстік Америка прерияларында астық тұқымдастарының 

ішінде тропиктік туыстардың ӛкілдерінің маңызы зор. 

Оңтүстік жарты шардың қоңыржай климаттық белдеуінде 

де астық тұқымдас ӛсімдік бірлестігі таралған. Оларға ең алды-

мен Шығыс Аргентинаның астық тұқымдасты бірлестіктер жа-

тады. Оларды ботаниктер пампа деп атаған. Пампаның солтүстік 

бӛліктерінде боз селеу таралған. Астық тұқымдас ӛсімдіктердің 

26 түрі ӛседі оның 9-ы жерсіндірілген түрлер. Сонымен қатар әр 

түрлі шӛптердің 46 түрі кең таралған. Грунт сулары жер бетіне 

жақын келетін жерлерде үлкен тығыз шым түзетін «туссокалар» 

пайда болған. Содалық сортаңдану бӛліктеріне ӛту туссокалар 

түзетін астық тұқымдас ӛсімдіктердің ӛсуімен сипатталады. 

Қазіргі кезде табиғи астық тұқымдас шӛптер бірлестіктері толық 

жыртылған. Солтүстік жарты шардың астық тұқымдас ӛсімдік-

тер даласы оңтүстікпен салыстырғанда ксерофилділігінің жоға-

рылығымен сипатталады.  

Далалар, прериялар мен пампалардың жануарлары әжеп-

теуір қатал гигротермиялық режимге бейімділген. Құрғақ жаз 

кезеңі салқын, қарлы қыспен ауысады. Осыған байланысты жан-

уарлардың кӛпшілігі, әсіресе топырақта тіршілік ететін, белсен-

ділігін тек кӛктем, күз кезеңдерімен шектейді. Салқын қыс жағ-

дайында олар анабиоз күйіне түссе, ол жазғы қуаңшылық жағ-

дайында белсенділігін тӛмендетіп, жартылай тыныштық күйге 

ӛтеді. 

Ұсақ омыртқалы жануарлар – кесіртке, жылан, кейбір ке-

мірушілер қысқы ұйқыға кетеді, ал ірі сүтқоректілер оңтүстік 

аудандарға орын ауыстырады, ал құстардың кӛпшілігі қыста 

ұшып кетеді.  

Ағаш, бұталы белдеудің болмауы жануарлар дүниесінің 

вертикальды құрылымға бейімделуіне әкеледі. Бірақ жануарлар-

дың топырақ горизонтына енуі күшейеді. 

Шӛптесін ӛсімдіктер шӛпқоректі жануарларға мол жем қо-

рын қамтамасыз етеді. Геофит – ӛсімдіктердің (түйнектері, пияз-

шық тамыршалары) жер асты мүшелерімен (ризофаг) жануарлар 
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қоректенеді. Қалың топырақтың жабындық қабаты мен гумуста 

әр түрлі сапрофаг жануарлар тіршілік етеді. Олай болса, басқа 

бірлестіктерге қарағанда дала, прерия және пампаларда жан-

уарлардың жер асты белдеуі жақсы жетілген.  

Басқаларға қарағанда дала, прерия және пампалардың 

ландшафты адамның қызметі нәтижесінде кӛп ӛзгеріске ұшы-

раған. Олардың үлкен бӛлігі егістікке пайдаланып, жыртылса, 

қалған территориялар жайылым ретінде пайдаланылады. Шӛп-

тесін бірлестіктердің ауыл шаруашылығында ұзақ және интен-

сивті пайдаланылуы олардың фаунасының күрт кедейленіп ке-

туіне, кӛптеген түрлердің, әсіресе ірі омыртқалы жануарлардың 

толық жойылып кетуіне әкеліп соқтырады. Сонымен қатар егіс-

тік жерлерде астық тұқымдастардың зиянкестері  болып табыла-

тын кемірушілердің жекелеген түрлерінің кӛбеюі байқалады. 

Ӛлген ӛсімдік массасымен қоректенетін жануарлар топы-

рақтың жоғарғы горизонттары мен жабын белдеуінде шоғыр-

ланған. Ең кӛп таралғандары – ұсақ аяққұйрықты коллембола-

лар, топырақ кенелері – орибатидалар, нематодалар. 

Топырақ пен оның жабынында скарабеид, қараденелі, то-

заңқоректі қоңыздарының дәрнәсілдері, қосқанаттылар (мыса-

лы, типулид – масалары) мен кейбір кӛбелектердің дәрнәсілдері 

болады. 

Кӛптеген сапрофаг – жануарлар қуаңшылық кезеңінде ӛсім-

діктердің тірі топырақ асты бӛліктерімен қоректенуге кӛшіп, уа-

қытша ризофагтарға айналады. Ӛсімдіктердің жер бетіндегі жа-

сыл массасымен қанатты шегірткелер,кездеседі. Қанатты шегір-

келермен қатар ӛсімдіктердің жасыл бӛліктерімен шегірткелер 

қоректенеді, бірақ бұл тікқанаттылар сонымен бірге ұсақ бунақ-

денелілерімен де қоректенетін жыртқыштар болып табылады. 

Дала фаунасына тән реликт жануарға ұзындығы 7 см болатын 

ірі қанатсыз шегіртке жатады. 

Фитофаг – жануарлар туралы айтқанда тірі ӛсімдіктердің 

шырынымен қоректенетін үлкен тобына кӛңіл аудару қажет. 

Олар: цикадкалар, кандалалар, трипсылар. Ӛсімдіктің жасыл жа-

пырақтарымен қанатты шегірткелерімен қатар әр түрлі жапырақ 

кеміруші қоңыздар мен кӛбелектердің жұлдызқұрттары қорек-

тенеді.  



 109 

Ӛсімдіктердің дәндері мен жасыл массасымен әр түрлі ке-

мірушілер қоректенеді. Еуразия далаларында күрделі індер қа-

зып, үлкен колониялар болып тіршілік ететін сарышұнақтар кең 

таралған. Дала зонасының сібір бӛлігінде кәдімгі егеуқұйрық-

тардың үлкен топтары сақталған. Еуропалық далаларда тек 

оның жекелеген топтары ғана тіршілік етеді. Прерияда сыртқы 

түрі егеуқұйрыұқтарға ұқсас шалғындық иттер тіршілік етеді. 

Оңтүстік Америка пампаларында ірі кеміруші – шиншилла  тұ-

қымдасының ӛкілдері тіршілік етеді. 

Прерияларда гоферлер тұқымдасына жататын кемірушілер 

жер астын мекендейді. Олардың кӛздері ӛте кішкентай, құйыры-

ғы қысқа, күрек тістері күшті дамыған. Оңтүстік Америка пам-

паларында ұқсас экологиялық жағдайда кеміруші жануар туко-

туко тіршілік етеді. 

Жерқазушы – кемірушілер тек шӛптесін ӛсімдіктеріне ғана 

әсер етіп қоймай, оның ландшафтын ӛзгертеді. 

Шӛптесін ӛсімдіктерімен сондай-ақ әр түрлі тұяқты жан-

уарлар қоректенеді. Еуразия далаларында бірнеше ғасыр бұрын 

жабайы бұқалар, турлар, ақбӛкен, сайғақтар, жабайы жылқы 

тарпандар, дала зубрлары жайылып жүрген. 

Пампада ірі шӛпқоректі жануарлар тіршілік етеді. Пампаға 

тән түр – сүйелаяқтылар отрядына жататын ӛркешсіз түйе – гуа-

нако. Гуанако үйірлік топтар немесе шағын үйір болып тіршілік 

етеді. Олар маусымдық миграциялар жасайды: жазда жасыл 

жайылымдар мен суға қарай, қыста ауа райы жайлы, қарсыз ау-

дандарға қарай кӛшеді. Гуанакодан басқа пампада қазір ӛте си-

рек болса да пампа бұғылары сақталған. 

Прерияларда кайот, ұзынқұйрықты ақкіс жыртқыш сүт-

қоректілер тобын құрайды. Пампада бұл топқа пампа түлкілері, 

жалды қасқыр, патагон ақкісі жатады. 
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3.7. Жалпақ жапырақты және аралас ормандар 
 

Жалпақ жапырақты ормандардың кейбір жерлерінде қыл-

қан жапырақты ормандардың ағаштар аралас ӛскен жер бетінің 

ылғалдылығы жеткілікті және маусымды түрде қыста темпера-

тура тӛмендеп ағаштардың вегетациясы толық тоқтайды. Конти-

нентальдылықтың дәрежесіне байланысты, климаттық жағдайы  

қыста аязсыз, қарсыз (Колхида, Еуропаның Атлантика маңы) не-

месе тұрақты аяз, қарлы (Оңтүстік Ресей) болады.  

Колхида – Батыс Грузия жері, халқы колхи. Б.э.д. 6-2 ғғ. 

грек колониясы Фасис және Диоскуриада колхида патшалығы 

болған. 

Оңтүстік жарты шарда жалпақ жапырақты жаздық жасыл 

ормандар тек Чилиде соған жақын Аргентинаның 30–40° ен-

діктегі аудандарында бар. Оңтүстік Америкада жаздық жасыл 

ормандар – Оңтүстік бір ғана түрі шамшат ағаштары – «ното-

фагус, жергілікті аты «робле» испан тілінде емен» деген сӛзден 

шыққан. Солтүстік жарты шарда жаздық жасыл ормандар 

Еуропада, Қиыр Шығыста, аздаған бӛліктері Еуразия тауларын-

да, Солтүстік Америкада, әсіресе материктің шығыс бӛлігінде 

Аппалач тауларында кездеседі. Аппалач – шығыс солтүстік 

Американың, Канададағы тау системасы ұзындығы  2600 км. 

Орман топырақтары сұр, боз түсті болады. Территориясының 

қысы ӛте жұмсақ, жазы ылғалды салқын, ол – шамшат орман-

дарының әсерінен екіншіден континентальды аудандарда жазда 

жылы, құрғақ, орман топырақтары сұр, емен ағашты орман-

дардың әсерінен болады. Сұр орман топырақтарында екінші 

ретті балшықты минералдардың пайда болуы, карбонаттардың 

бетіне шығуы болып тұрады. Топырақ реакциясы әлсіз қышқыл. 

50–80 см-ге дейінгі тереңдікте қышқыл орта болады, 150–200 см 

карбонатты горизонт қалыптасады. Жоғарғы горизонтта гумус 

9% болады әдетте ол 4–5% болатын. 
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Жалпақ жапырақты аралас ормандардың әртүрлі аудандары-

ның  климадиаграммасы.  
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Ӛсімдіктер дҥниесі. Жалпақ жапырақты ормандарда 

аздаған 1–3 дейін ағаштардың түрі болады. Шығыс Азияда, 

Аппалач тауларындағы орманның ең бай түрлері жартылай 

доминантты болады. 15–20 ағаш түрлері бар. Орманның биіктігі 

30 м. Бұталы ярус ӛте ӛзгерген, жиі, қалың болып ӛсетін түрден 

сирек ӛсетін түрге  ауысып отырады. Бұған шӛптесін ӛсімдіктер 

де жатады. Шӛптесін, бұталы ӛсімдіктер біразы мәңгі жасыл 

ӛсімдіктерден тұрады, қыста жапырақтарын қар астында сақ-

тайды. Жылы жағдайда кейбір ӛсімдіктер орманның етек жа-

ғындағылары қыстың аяғында гүлдейді (цикламен). Бір жылдық 

ӛсімдіктер мүлде жоқ. 

Кейбір аудандарда  Шығыс Азия солтүстік Американың  

шығыс жағында  Лиандар кӛбірек кездеседі.Ылғалдығы жоғары 

жерлерде  эпифитті папортник (Polypodium oulgaze) кездеседі. 

Шӛптесін ӛсімдіктердің кӛпжылдық түрі кездеседі. Жалпа жа-

пырақты ормандардың Еуропалық жағынан  флорасы ӛте кедей 

негізгі орманды құрайтындар шамшат (бүк) ағашы, емен, шетен 

ағашы олардың саны жағынан аз. Антропагендік әсерден ор-

мандар ӛзгерген. 

Басқа Еуропалық бӛліктерінде  негізінен шамшат (бүк) 

ағаштары еменді ормандар ӛскен. Шамшат ағаштары  Қрымда, 

Кавказда, оны  Қрымдық  шығыс аймағында ӛсетіндер деп бӛ-

леді. 

Шамшат (бүк)  ағашы кӛлеңке сүйгіш ӛсімдік.  Ерте кӛк-

темде эфемеройдтар кездеседі. Еменді ормандардың ареалы 

Англиядан шығыс аймақтарда  Еуропа континентальды аймақ-

тарда таралған. Солтүстік Америкада шығыс жағында жалпақ 

жапырақты  ормандар кездеседі де, батыс жағында кездеспейді. 

Оңтүстік аймақта біртіндеп жалпақ жапырақты ормандар суб-

тропикалық формацияға  ауысады. Солтүстік аудандарда жалпақ 

жапырақты ормандардың ағаш түрлері азаяды, емен ағаштары-

ның орнын үйеңкі, Американдық жӛке, сары қайың, шетен аға-

шы т.б. түрлер басады.  
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Ресейдің  Еуропалық бӛлігіндегі аралас және жалпақ жа-

пырақты  ормандардың аралық зонасы әртүрлі ағаш  тұқымда-

рынан  құралған. Әсіресе емен (Quezcus zobuz ) және жаңғақ 

(cozglus awllappa) кең таралған. Онан басқа үйеңкі 

(Acezplanidas), жӛке шетен  (Tzaxinus excelsioz), граб (Cazpinus 

betulas) ӛседі. Орыс жазығының батысындағы жалпақ жапырақ-

ты ормандарда қылқан тұқымдардан шырша мен қарағай ӛседі,  

шығыста май қарағай ұшырасады. Емен, граб  және шамшаттан 

тұратын  жалпақ жапырақты орман  солтүстікте  аралас    орман 

мен оңтүстікте орманды даланың аралығында жіңішке ӛңірді 

қамтиды.  Шамшат ағашы Днепр мен Неман  бассейнінен шы-

ғысқа қарай ӛспейді. Жалпақ жапырақты ормандар, жазықта қа-

рағай ормандары, ал тауларда бал қарағайы аралас күңгірт қыл-

қан жапырақты ормандар ӛседі.  

Қиыр Шығыста аралас және жалпақ жапырақты орманда-

ры Амур бассейіннің және  Сихоте – Альиннің  оңтүстік тер-

риториясын алып жатады. Олар түр жағынан әртүрлі ағаш, бұта 

және шӛп ӛсімдіктерінен тұрады. Негізгі орман құраушы тұ-

қымдарға қылқан жапырақтылардан  Корея самырсыны  (Pinus 

Rozaiensis), тұтас жапырақты  май қарағай  (Abies notophylla),  

жалпақ жапырақтылардан - монғол емені  (Quezcus mongolica), 

амур жӛкесі (Tilia amuzensis), үйеңкі (Acez mandshuzicum)  манч-

журия жаңғағы  лиандар шырмалған   кӛптеген бұталар  (жаба-

йы бұрыш, ұшқат, шекілдек) жатады.Ӛсімдік жамылғысында  

«тіршілік тамыры» - женшень (Panax ginseng) ӛседі. Жалпақ 

жапырақты емен ормандары  жеке массивтер түрінде  Сихоте – 

Алиньнің  етегінде және Уссурийдің, Амурдың орта ағысының 

аңғарларында таралған.  

Батыс жағында негізінен доминант шамшат ағашы, шы-

ғысқа қарай Украинада доминант граб. Еуропаның шығыс бӛлі-

гінде бұл ормандарды құрайтын емен. Жалпақ  жапырақты ор-

мандарда үйеңкі, шетен ағаштары ӛседі. Кавказда каштанды 

емен, грузин емені, каштан, жаңғақ ағаштары бар. Эдификаторы 

– темір ағашы, олар Талышта орман құрайды және Эльбурс тау-

ларында солтүстік Иранда және Каспий теңіздерінің жағалау-
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ында жалпақ жапырақты ормандар құраса оңтүстікте бұталы 

ормандар құрайды. Талыш таулары Азербайжанда және Иранда 

ұзындығы 100 км, биіктігі 2477 м. Шығыс беткейінде жалпақ 

жапырақты ормандарда реликті түрлер батысында ксерофиттер, 

жоғарғы жағында жайылым, далалы ӛсімдіктер түрлері басым. 

Аппалачта әртүрлі емен, жаңғақ, каштан ағаштары ӛседі. 

Каштандар Қытайдан әкелінген паразитті саңырауқұлақтардан 

зардап шекті. Солтүстікке қарай Канадада әртүрлілік тӛмен-

дейді. Онда үйеңкі, самырсын, сары қайың, америкалық шетен 

ағашы  бар. 

Жануарлар дүниесі. Топырақтың құнарлылығына байла-

нысты топырақ фаунасы ӛте бай. Жауын құрты – люмбрицид-

тер, бактерия, актиномицеттер, саңырауқұлақтар кездеседі. 

Детритофактардан әртүрлі насеком личинкасы, панцрлі ке-

нелер – 80% кездеседі, омыртқасыз фитофагтар 1,5 г/м
2
–20 г/м

2
. 

Әр аймақтарда  әртүрлі. Бұлғын, тышқан, сары мойынды 

тышқан кездеседі. Инфузория, сапрофагтар, бақаның түрі  

(жаба), бауырымен жорғалаушы кесіртке, бақылдауық бақа 

(квакша), жыландар, құстардың бірнеше түрі кездеседі. Жырт-

қыштардан басқа паразитоидтар бар, қос қанаттылар (шыбын – 

тахина)  амфибия, рептилия тек жыртқыштықпен ӛмір сүреді. 

Жануарлардан Ресейдің Еуропалық бӛлігінің жалпақ 

жапырақты ормандарында қабан (sus scozofa), орман мысығы 

(Fillis sitwestzis), орман сусары (maztes maztes), асыл бұғы (Bos 

bonasus), Еуропа елігі (Capzeolus), қара күзен (Mustela lutzeola), 

орман қарақас  тышқаны (Dyzomus nitedula), ор қоян (Zenus 

eusopaeus), құстардан мысық торғай (Oziolus oziolus), емен 

тұмсық (Cocothza ustes), жасыл және орташа тоқылдақтар 

(Dendzocopus), батыс бұлбұлы (Zuscinia megazjnchos) тараған.    

 
 

3.8. Қылқан  жапырақты  қарағайлы ормандар 
 

Қылқан жапырақты ормандар Еуразия және Солтүстік 

Американы алып жатыр. Бұл аймақ тайга деп аталады. Қылқан 

жапырақты, ұсақ жапырақты түрлерден басқа ландшафтың қа-
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лыптасуына жалпақ жапырақты түрлер әсіресе Солтүстік 

Америкада кең таралған деп аталады. Гигротермиялық режимін 

алсақ ол жалпақ жапырақты ормандарға ұқсас, бірақ жалпы ве-

гатация периоды қысқарды, ылғалдылығы жоғары, жылу алмасу 

азаяды. Осы жағдайға байланысты топырақтың шайылуы бола-

ды, қышқыл орта карбонаттарының шайылуын байқатады да 

күл пайда болуға соғады. Бұлардың бәрі органикалық хаттардың 

тез жойылуына әкеледі (минералды қорек элементтері). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қылқан   жапырақты ормандардың  климадиаграммасы 
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Осындай ортаға бейімделу кӛптеген ӛсімдіктерде мине-

ралды заттардың жетіспеушілігін, тӛзімділігін туғызады.  

Өсімдіктер дүниесі. Қарағайлы ормандардың бейнесі бар-

лық ормандар зонасында қатты ӛзгеріп тұрады. Үлкен аймақ-

тарда биогеценоздың аздаған типі ғана негізгі бола алады. 

Сібір– Еуропа секторында негізгі түр қылқан жапырақты орман-

дармен доминанты шырша – еуропалық шығыс, Сібір сонымен 

қатар 1–2 қайың түрлері құмды, тасты шыңдарда қарағай  түр-

лері ӛседі, яғни қарағайлы ормандарда ағаш түрлеріне бай емес 

– монодоминантты. 

Ағашты ярус, ағаштың тӛменгі жағында ӛсетіндер:бұталы-

шӛпті, қыналы-мүкті болып келеді. Түрдің саны ағаштың тӛмен-

гі етегінде ӛсетіндерден бірнеше ондаған есе жоғары Сібір тай-

гасы үлкен аумақта бал қарағай сағыз қарағайлармен әсіресе сі-

бір, шығысқа қарай даур қарағайларымен кӛзге түседі. Басқа ор-

мандар онша .үлкен емес кӛлемі жӛнінен таулы үстіртті жер-

лерді қамтиды және (тау, таулы үстүрт, тау қырқысында) кез-

деседі. Бұлар шыршалы ормандар, май қарағайлы орман, сібір 

пихтасы, бал қарағай жаңғағы, қиыр шығыста корей бал қара-

ғайы. Охот теңізі жағалауында шырша аян, оңтүстік тайгада май 

қарағай кездеседі.  

Еуразия тайгасында қандыағаш (қайың тұқымдастары). 

Қиыр Шығыста тал жапырақты ағаштар, хош иісті теректер кез-

деседі. Аляска, Канада ормандары Шығыс Сібір, Қиыр шығыс 

тайгасына ұқсас. Самырсын, май қарағай, кӛк терек,туя ӛседі. 

Америка секторының оңтүстік, шығыс жағында түрге бай 

ормандарды кездестіреміз – батыста туя, ақ, қызыл қайың ӛседі. 

Жалпақ жапырақтылардан солтүстікке қарай үйеңкі, теректер, 

бальзамды май қарағай кіреді. Тайгадағы негізгі фактор период-

ты түрде болатын ӛрттер. Олар ӛзгеруге сукцессияға әкеп соға-

ды, не сукцессия бастамасы десе де болады. Екінші реттегі ор-

мандар ұсақ жапырақты – қайың, кӛк теректерден тұрады. Со-

нымен қатар бал қарағаймен толықтырылып тұр. Тайгалы ор-

мандар кеміргіш насекомдар кӛбейгенде (әсіресе сібір жібек 

құртының личинкасы) қауіпті. Бұл бір ӛрт болғандай жағдайға 
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әкеледі. Бұл да сукцессияның басы десе де болады. Бұл жерлер-

де құрғақ фитомасса. Бұл жерлерде құрғақ фитомасса 350 т/га 

немесе 35 кг/м
2
. Негізінен  ағашты ӛсімдіктер ӛседі. 

Ағаш ӛсімдіктері тайгада қысқа вегетация кезеңіне бейім-

ділген. Бұл тайганың тіршілік формасы. Әрі қыс кезінде судың 

болмауына бейімделіп мәңгі жасыл болып тұрады.  

Ресейдің Еуропалық бӛлігіндегі аралас  және  жалпақ жа-

пырақты ормандардың  аралық зонасы әр түрлі  ағаш тұқымда-

рынан құралған. Әсіресе емен (auezcus) және жаңғақ (cozylus 

awellana)  кең таралған.  

Онан басқа үйеңкі   (Acer platanides)  жӛке шетен (Traxinus 

excelsioz), граб (cazpinus betulus)  ӛседі. Орыс жазығының  баты-

сындағы  жалпақ жапырақты  ормандарда қылқан тұқымдардан  

шырша мен  қарағай ӛседі, шығыста май  қарағай ұшырасады. 

Емен, граб және  шамшаттан  тұратын жалпақ  жапырақты ор-

ман  солтүстікте  аралас орман  мен  оңтүстікте  орманды – дала-

ның аралығында жіңішке ӛңірді  қамтиды. Шамшат ағашы  Днепр 

мен  Неманды  бассейнінен  шығысқа қарай ӛспейді.  

Тайга – қылқан жапырақты орманды ағаш ӛсімдіктер жа-

пырақтары қабыршақ, ұзын, жіңішке, ине тәріздес, ішкі механи-

калық клеткалары жақсы жетілген ағаш, бұта ӛсімдіктерден құ-

ралған. Жер шарында географиялық таралу жағынан – Еуропа, 

Солтүстік Азия, Солтүстік Америка, Қиыр шығыс, Солтүстік 

Еуразия, Солтүстік Америка жерлерінде орман құрап тұрған 

жерлерді тайга деп атайды. 

Жылына 1–4 ай шамасында 10° жоғары температура 10–

19°, қыста Сібірдегі – Ойлеяконда ең суық – 5°–70° темпера-

тураға жетеді. Ӛсімдіктердің вегетациялану кезеңдері қысқа, 

ылғалдылыққа, жылылық, суыққа байланысты жазда жасыл ор-

ман алқабына қарағанда, қылқан жапырақты орман солтүстікке 

қарай ығысқан. Тундра мен шекаралас жерлерде тек қылқанжа-

пырақ ағаш ӛкілдері ғана ӛседі. Тайга топырағында аэрациясы 

тежелген, күлгін түсті, батпақты жерлері кӛп, тек осындай эди-

фикалық факторға бейім ӛсімдіктер ғана ӛсе алады. Қылқан жа-

пырақты орман ағаштары ылғалды да, суық территория жерінде 



 118 

ӛсіп тұр. Жаңбыр буланатын ылғалдылы кӛбірек, қысы қатал да 

суық, жазы ыстық емес. Жаздың жылы кезеңдерінде орташа 

температура 10°С – 110–120 күнге созылады. Осы жылы күндер 

30–40 күнге кемісе қылқан жапырақты ағаштар ӛмір сүруі қиын-

дап, тундра зонасы басталады.  

Қылқан жапырақты тайгада ауа-райы кӛпшілік жерлерде 

біркелкі, тек кейбір таулы сулы, теңіз-мұхит жағалауларында ӛз-

герістер болады.  

Жалпы тайга жер бетінде үлкен аумақты алып жатқандық-

тан барлық жерге біркелкі сипаттама берілген. Негізінде тайга 

орманы 20 – 30 түрлі ағаштар түрінен құралған Еуропа-Сібір 

тайгасы ағаш түрлеріне кедейлеу болатын болса, Солтүстік 

Америка, Шығыс Азия жерінде қылқан жапырақты ағаш ӛсім-

діктер түрлері кӛбірек. Солтүстік Америка, Шығыс Азия жер-

леріндегі ағаштар сонау үштік дәуірден сақталынып келе жа-

тар. 

         Жапырақтың орналасу тәртібіне байланысты, жапырақты 

жақсы кӛретін және кӛлеңкеде ӛсе беретіндіктен қара орман 

және жарық орман деп бӛлінеді. Шыршалы тайганы ӛсіп тұрған 

жеріне, ӛсімдік бірлестігіне қарай бірнеше подзоналарға бӛлі-

неді: 

1. Шыршалы және жасыл мүктер: 

а) қызашық, қара жидек, саумалдақ өсіп тұрған жерлер; 

ә) жасыл мүктер. Мүктер өсіп тұрған жерді батпақты, 

ылғалы мол жерлер деп түсіну керек. 

2. Шыршалы-сфагнумды жерлер. Сфагнумда басқа мүк-

тер тәріздес батпақты жерлер белгісі. 

3. Шыршалы-шөптесін өсімдіктер өскен жер. Жер бетін 

қалыңдау өскен шөптесін өсімдіктер жауып тұрады. Сай-сала, 

арық, жыра, өзендерінің суы бар. 

4. Шырша, емен элементтеріне аралас өскен жерлер ор-

ман жаңғағы, жөке ағашы; шөптесін өсімдіктерден: бояушөп, 

адыраспан шөп, басшытыр, бұталы өсімдіктерден: қаражи-

дек, итбүлдірген, қышқыл шөп, сібір самрасына өскен жерлер-

дің қара орман деп аталады. 
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Қылқан жапырақты ағаштардың орман құрып ӛсуі, жапы-

рақтардың 5–6 жыл кӛлемінде түспеуі күн сәулесін жылдар 

бойы жібермеуі, қылқан жапырақтардың ағаш түбінде шірімей 

тӛселіп жатуы, ағаштардың биік болуы – тӛменгі ярустағы бұта, 

шӛптесін ӛсімдіктердің ӛсуіне жол бермейді. 

Еуразия тайгасы. Солтүстікте Англияны, Скандинавия тү-

бегі, ТМД, Солтүстік Жапония дегенмен тайганың кӛп жерлері 

Ресей территориясында, батыста Карелиядан, шығыста 

Чукоткаға дейін созылып жатыр. Солтүстік Еуропа жерінде 

Еуропа шыршасы, қәдімгі қарағай. Карелия жерінде де осы ағаш 

ӛкілдері ӛседі, тек Печора ӛзеніне қарай қылқан жапырақтылар 

түрлері кӛбие түседі. Қарағай шыршадан басқа орыс балқара-

ғайы, Сібір шыршасы, майқарағайы. Мұнда зубр, бұлан, марал, 

елік, қабан. Сонымен негізгі доминант қылқан жапырақты ор-

ман ӛкілдері: шырша, балқарағай, самырасын, кӛктерек, қайың. 

Қиыр шығыс қорғауға алынған – Усурий жолбарысы. Якутия 

жеріндегі балқарағай тайгасы. Ағаштары сирек, қарағайлы, бал-

қарағайлы тайга Якутия жерінде жаңбырдың аз болуына байла-

нысты, тұзды топырақ бетіне шығып жатқан жерлер. Оңтүстігінде 

жалпақ жапырақты орман ағаштарда, аралас орман ӛкілдері де 

жоқ. Батыс тайгасы. Қырлы жота, ӛзен жағалауында – балқара-

ғай ормандары (Даур балқарағайы), мүктер, оңтүстікке қарайғы 

бағытта шӛптесін ӛсімдіктер кездеседі. Солтүстік таулы аудан-

дарда Сібір самырсыны, Байкалдың шығыс жағалауы сібір са-

мырсынның таралу шегі. Таулы жерлерде, Амур ӛзені алабта-

рында жалпақжапырақты-балқарағайлы орман – паллас алмасы 

ӛседі. 

Қолыма-Верхоянск тайга аймағы. Табиғаты қатал да, қа-

таң. 500–3000 м. таулы жерлерде Даур балқарағайы ӛседі. 

Қолыма ӛзені алабында шығысқа қарай орман, ал батысқа қарай 

орман сирейді, тундра ӛсімдіктері ӛседі. Оңтүстігінде жалпақ-

жапырақты орман ӛкілдері – емен, жӛке, орман жаңғағы ӛседі. 

Қиыр шығыста қылқан жапырақты тайгада.Жерінде жалпақ жа-

пырақты орман ӛкілдерінен. Сахалин жерлерінде; доминант 

шырша, самырсын, сахалин май қарағай, қара орманда үйеңкі, 
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ұшқат, шие, қарақат, лиандар. Солтүстік Америка тайгасына. 

Алясканың кӛптеген жерлерін, арал жағалауы, батыста Тынық 

мұхиты жағалауы, оңтүстікте Атлант мұхиты жағалауы мен 

Мексика бұғазына дейінгі алқапты алып жатыр. 

Солтүстікте Америкада тайга – Канада, Алясканың 

оңтүстік бӛлімі, АҚШ-тың солтүстік жерлерін алып жатыр. Не-

гізіне: шырша, самырсын, қарағай, балқарағай, ал ең тӛменгі 

белдеуде қына, мүктер, қышқыл шӛп, аюқұлақ, жылқы шӛп, 

қара жидек папортниктер ӛседі. Еуразия тайгасы, Солтүстікті 

Америкада жалғасын тапқанымен Солтүстік Америкада тайга 

оңтүстікке ығысқан 48° о.е. Тынық мұхит жағалауындағы 

оңтүстік тайгада шырша, самырсын, қарағай түрлерінен эндем-

дер кӛп. Шыршаның 50-нің 40 эндем, 40 түрлі самырсынның 30 

эндем,  100 түрі балқарағайдың 80 эндемді тірі бар.  

Солтүстік Америка Тынық мұхит жағалауы ормандары, 

Вашингтон штатында, оның батыс жақтарында ауа-райы қоңыр-

жай 100 – 250 см жауын жауады да су буларымен қосылып, ыл-

ғалдылық артылып тұрады. Каскад тауларының батыс беткейін-

де мәңгі жасыл орман ағаштары ӛте үлкен де жуан болып келеді. 

Ормандағы ағаштар ӛте тығыз екі ағаш арасы 2 – 4 м. Бұл бел-

деулерден жоғары – доминант қылқан жапырақты самырсын, 

шырша, қарағай, аляска «кипарис». Америка тайгасы табиғат 

жағынан Еуразия тайгасына ұқсас болып келеді. Жануарлардан 

қара аю – барибас, канада сілеусіні, америка қара күзені, бұлан 

мекендейді. Қорыта келсек, жалпы тайга жер бетінде үлкен ау-

мақты алып жатқандықтан барлық жерге біркелкі сипаттама бе-

рілген дұрыс емес. Жер шарында географиялық таралуы бойын-

ша – Еуропа, Солтүстік Азия, Солтүстік Америка, Қиыршығыс, 

Солтүстік Еуразия, Солтүстік Америка жерлерінде орман құрап 

тұрған жерлерді тайга деп атайды. Қылқан жапырақты тайгада – 

ауа-райы кӛпшілік жерлерде біркелкі, тек кейбір таулы, сулы, 

теңіз, мұхит жағалауында ӛзгерістер болады. Мұхиттан алыста-

ған сайын климат континенталды – қыстан жазға қарай темпера-

турада алшақтық байқалады. Температураның қысқы, жазғы 

мезгілдеріндегі алшақтануына байланысты тайга жеріндегі жа-
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уын-шашын мӛлшері әртүрлі. Дегенмен, тайгада ылғалдылық 

мол, ӛсімдіктер  жетерлік. 

Тайга қылқан жапырақты орманы Еуразияның, Американың, 

Атлант мұхиты мен Тынық мұхитын орай, біртұтас массив, тек 

мұхит суы ғана бӛліп тұр. 

Жалпақ жапырақты ормандардың аралығындағы жазықта 

қарай  ормандары, ал тауларда – бал қарағай  орманы мен шыр-

ша, май қарағайы аралас күңгірт қылқан жапырақты ормандар 

ӛседі. 

Қиыр Шығыста  аралас және жалпақ жапырақты орман-

дары Амур бассейнінің  және Сихотэ – Алиньнің  оңтүстік тер-

риториясын алып жатады. Олар түр жағынан әр түрлі ағаш, бұта 

және   шӛп ӛсімдіктерінен тұрады. Негізгі орман  құраушы тұ-

қымдарға  қылқан жапырақтылардан  Корея самырсыны  (Pinus 

rozaiensis) Жануарлар дүниесі. Тайгада микориза құратын 

саңырауқұлақтардың ролі үлкен. Ол минералды қорек элемент-

тері баллансын реттейді. Сондықтан саңырауқұлақтар ӛсімдіктің 

ӛлі массасының минерализациясын құрайды,  тұтас жапырақты 

май қарағай (Abies  notopһylla), жалпақ жапырақтылардан – 

Манғол емені (Quezcus mongolica), амур жӛкесі (Tilia amuzensis), 

үйеңкі (Acer mandsһuzicum),  мангжурия  жаңғағы лиандар 

шырмалған кӛптеген бұталар (жабайы бұрыш, ұшқат, шекілдек) 

жатады. Ӛсімдік жамылғысында «тіршілік  тамыры»  - женшень 

(Panax ginsend) ӛседі. Жалпақ  жапырақты емен ормандары  

жеке массивтер түрінде  Сихотэ - Алиньнің  етегінде және 

Уссуридің, Амурдың орта ағысының аңғарларында таралған.  

 Жануарлар дҥниесі: 

 Гумустың аздығы, қышқыл орта шіріген қатты заттардың 

қабатының пайда болуы – жауын құртының кӛбеюіне, кӛп түр-

лігіне кері әсерін тигізеді. Жауын құрты еуропалық түрі 

Allolobophora caliginosa, Eisenia nordenskyoldi  түрі бар. Кӛпте-

ген микроартропод-панцрлі кенелер, аяққұйрықтылар, не кол-

лемболдар  кездеседі. 

Хлорофитофагтар – жасыл ӛсімдік ұлпасымен қоректене-

тіндер әртүрлі. Ағаштардың діңіндегі шірік заттарды қорек ете-

тіндер, тамырымен қорек ететіндер кездеседі. 
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Омыртқалы жануарлар ӛсімдік жасыл массасын қорек 

ететін басқа да ӛсімдік тектес қорекпен қоректенетіндерден құр 

тұқымдасынан – саңырау құр, қарабауыр шіл кездеседі. 

Ормандағы хвоялы ағаштың желісімен қоретенетін – құстар, 

аңдар жеткілікті. Қызыл тиын, сұр тиын, сұр тышқан (полевка – 

сұр тышқан) орман тышқандары – бұлар ағаш дәндерін жейтін-

дер. 

Дәнді  жейтін бұландар, Еувразияда, Америкада ӛмір 

сүреді. Құмырсқа, қоңыз, кӛп аяқтылар шірінді астында ӛмір 

сүреді. Ұсақ зоофагтардан – жердің беткі жағында олар сұр 

бақа, жер тесерлер, әсіресе құмырсқа жегіш, әртүрлі қорекпен 

қоректенетін құстар. Олар – сары үрпек шымшық (королек) – 

ұсақ тұқымды құс түрі Еуразияда, сары шымшық (синица)  

Еуразияда, солтүстік Еуразия тайгасында, шақылдақ (пищуха), 

шиқылдақ торғай, кейбір ағаш тоқылдағы. Бұлардың кӛбі жылы 

жаққа қыста кетпейді. Жылы уақыттарда дәнді қорек ететіндер 

ұсақ насекомдарды да қорек етеді. Солтүстік Америкада – орман 

әнші құсы, доминант, Тайгада ірі аңдардан, әртүрлі әрі ӛсімдік 

тектес, әрі жануар тектестерімен қоректенеді: қоңыр аю – сілеу-

сін (рысь). бұлғын, норка, күзен, камшат. Таусылмайтын ресур 

тайганың қоры кӛп емес ағаштар, кейбір жерлерді жыртқыш-

тықпен құртып жатыр. Ол  табиғи ӛсуді тежейді. 
 

3.9. Тундра  
 

Тундра – (саами тілінде tunturi – ормансыз жалаң тау басы) 

деген мағынаны білдіреді. Солтүстігінде арктикалық шӛлмен, 

оңтүстігінде орманмен шектесетін арктикалық облыстарға тән 

белдемдік ландшафт типі. Вегетациялық кезең қысқа болуына 

байланысты кӛп жылдық ӛсімдіктер; мүкті-қыналы және бұталы 

ӛсімдіктер негізгі орын алады. Жылу жеткіліксіз, ылғал мол бол-

ғандықтан ӛсімдіктер ауаның жер бетіне таяу қабатындағы 

жылуды пайдалану үшін тӛселіп немесе жастық тәріздес ұйлы-

ғып ӛседі. Тундра белдемі – Солтүстік арктикалық және субарк-

тикалық белдеулеріндегі табиғат белдемі. Солтүстік жарты 

шарда арктикалық шӛл мен орманды тундра белдемдерінің 
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аралығында орналасқан. Ені 300–500 км болатын белдем 

Еуразия мен Солтүстік Американың солтүстік жағалауларын 

және Солтүстік Мұзды мұхиттың оңтүстік аралдарын қамтиды. 

Радиациялық жылуды ӛте аз қабылдайды. Радиация теңдемесі 

тӛмен маңыздылығымен ерекшеленеді. (Жылына 7-ай теріс) 

Полюс түні кезінде 60-80 тәулік бойы радиациялық жылу мүлде 

келмейді. Қысы 8-9 айға созылады. Жазы қысқа ылғалды оң 

температура мерзімі 2-3 айға ғана созылады. Жылдық жауын-

шашын аз түскенімен (200–300 мм) булану басым. Кӛп жылдық 

тоңның қалыңдығы 400–500 м, кейде одан да кӛп болады. Орга-

никалық дүниесі кедей. Гүлді ӛсімдіктердің 200–300-дей түрі 

бар. Мүк пен қынаның 800-дей түрі бар. 

Орманды тундра зонасы. Орманды тундра зонасы – тунд-

ра мен тайганың орманды зоналық шекарасы. Орманды тундра 

ағашы ӛте сирек, солтүстікке қарай оданда сирек нағыз тундра-

лық формация құрады. Орман ӛкілдері ӛзен жағалауы, сай, 

рельефінде ойпатты жерлерінде ӛседі. Топырақтары да солтүстікке 

қарай Гилеймен (гипно) айырбасталады. Сирек болсада тайга 

орманында әр жерлерде кездесетін поляр флорасы – аққұлақ (то-

локнянка альпийская), қияқ, (гиперборейская осока), тал, 

(полярная ива), тасжарған (камнеломки) ӛседі. Тундра мен жал-

ғасқан Норвегия ормандарында қарағай, қайың (извилистая бе-

реза), шырша (ель сибирская), қарағай оңтүстікке қарай кӛбірек 

кездеседі. Ақ теңізден Оралға дейін – шырша (сибирская ель), 

Печора ӛзені жағалауында шыршамен бірге аралас Сібір балқа-

рағайы ӛседі. Шырша мен қайың Оралдың шығыс жағында 

Енисей ӛзені аралығында шекара құрып тұр. Енисей ӛзеніне әрі 

қарай Колыма ӛзеніне дейін Даур балқарағайы, Колыманың 

шығыс жағында терек (тополь ароматический), тал (ива корян-

ка) ӛседі. Ағаш ӛскен орманды шекарасы да бірдей емес, ӛзен 

бойы ықтау жерлерде ӛскен қылқан жапырақты ағаштар кезде-

седі. Тайга ӛкілдері орманды тундра шекарасынан да асып кет-

кен. Кей жерлердегі тау жылы сулары, бұлақтар (гейзерлер), 

мәңгі мұз беті қататын жіпсіту, еріту, батпақты жерлерді 

құрғату (дренаж) қызметін атқарады да ӛсімдіктер ӛсуіне әсіре-
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се, ағаш ӛсімдіктері тамырлары терең жер қабатына жетіп ӛсуге 

мүмкіншілік береді. Ағаш ӛкілдерінен тундрада шырша, қайың 

және балқарағай биіктіктері 3-8 м, арақашықтықтары 10 м, басқа 

ағаш ӛкілдері ӛспейді. Бұта ӛсімдіктерден: қайың (карликовая 

береза), арша, жерге тӛселіп мүк, қыналар ӛседі. 

Жыл бойына тӛменгі температура, топырақтың тіпті мине-

ралды қабатының салқындылығы, ӛзен жағалауындағы саздақ 

топырақтар ӛсімдік тамырының терең қабатына баруына мүм-

кіндік бермей, бар болғаны 10 см тереңдікке орналасқан. Ағаш 

ӛсімдіктер түбі қына, мүктермен орала жамылған, олар ӛскен 

жерлерден басқа – ашық, ешнәрсе ӛспегенде мұздақ жерлерде бар. 

 

Тундрадағы бҧғы шаруашылығы 
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Қиыр шығыстағы теңіз жағалауындағы қылқан жапырақты 

орманда ауа райы Шығыс Сібір тайгасына қарағанда қаталдау. 

Ӛсімдік түрлеріне де байырақ. Бұл жерде Сібір ағаш түрлерінен 

басқа аян шыршасы, майқарағай бар. Солтүстік Америка жерін 

де қылқан жапырақты ормандарда үлкен аумақты территорияны 

алып жатыр. Бірақ Еуразия жеріндегідей емес аз. 

Қыналы, мүкті тундралық аймақ. Басқа аймақтар тәріздес 

суық жел жер бетіндегі қарды үріп алып кетеді де, ӛкпек желдің 

ӛтінде жер асты тоң, мәңгілік мұз, жер бетіндегі мұз, қарды жел 

тоқтатпайды. Ӛсімдіктер тек ӛзен жағалауы, тӛменгі ойпат, сай-

сала жазықтығында ӛседі. 

Мүк пен қына доминант түрлері ӛте кӛп, негізінен шіл құ-

рап тұрған жасыл мүктер: аулакомния, дикран мүгі, гилокомия 

мүгі, ракомитрия мүгі, политрихия мүгі, бауыр мүктер. Мүктер 

доминант болып тундра жерлерінде қынамен аралас ӛсіп тұр: 

бұталы қына кладония, цитрария, пластинкалы қына-нефрома 

шӛптесін ӛсімдіктерден-қияқ, қарамық, қоңырбас, дриада, тал-

дың түрлері кӛкжелек, ит бүлдірген, құмды жерлерінде қыналар 

жақсы ӛскен. Қыналар жалпы күй талғамайтын, саңырауқұлақ 

пен балдырлармен селбесіп тіршілік ететін ӛсімдіктер тобы. 

Сондықтанда қыналардың тундрада да, батыс Африкада 

да, Сахара шӛлінде де ӛсуі биологиялық, географиялық заңды-

лық. Енесей – ӛзеніне дейін ягельді тундрада кладония, 

исландия мүгі-цитрария. Шығыс Таймырда, полярлы Якутияда-

алектория, цетрария. Бұталы қыналар қарсыз арктика суығына 

да, табиғаттың қаталдығына да, шыдамды да тӛзімді. Кладония 

қынасының бұғы шаруашылығында маңызы ӛте зор. Арктикалық 

Якутияда кладония қынасы ӛспегендіктен бұғылар кладония қы-

насы бар батыс Таймырда бағылады. Тӛмен политрихалық және 

жасыл мүктер ӛкілі ӛседі. Тундрада ауа райының құбылмалығы, 

жыл мезгілдерінің әр кезеңдеріндегі ӛзгерістер, ылғалдылықтың 

кӛбейіп, жер беті жіпсіп, үстін су басып тұрғанда жер суда жүзіп 

бара жатқан тәрізді қозғалмалы болып кӛрініп тұрады, ал қатты 

суық болғанда жердің әр жерлері қатпар-қатпар болып топырақ 



 126 

кӛтеріліп, топырақтар ығысып, сығылысып шоқалақты жерге 

айналады. 

Солтүстік Америка жеріндегі тундра – барлық материктің 

солтүстік бӛлімін түгелдей – Атлант мұхитынан Тынық мұхитына 

дейін Канада аралдарымен Арктика архипелагы түгел кіреді. 

Табиғат жағдайымен ӛсімдіктер түрлерімен жалпы түр, пішіні-

мен Солтүстік Америка тундрасы мен Еуразия тундрасында үл-

кен ұқсастықтар бар. Жылдық орташа температура 0 градустан 

тӛмен. Ӛсімдіктердің де вегетациялық кезеңі де екі айдан аспай-

ды (оның ӛзінде де ызғарлы, қыраулы күндер болып тұрады). 

Жылдық жаңбыр мӛлшері 250–500 мм. Ӛсімдіктері де (эколо-

гиялық тундраға тән) бойлары аласа, сырты шар, домалақ, пі-

шінді, жерге жақын тӛселіп ӛседі: қияқ түрлері, ожика, злактар. 

Тундраның қары қалыңдау, жазда ылғалды, ық жерлерінде қос-

жапырақты ӛсімдіктер: сарғалдақ, дриада, тасжарған, қызғалдақ, 

желайдар, крупка, примула, шерменгүл басқа да тұқымдас ӛкіл-

дері. Тундра ӛсімдіктерінің тағы бір ерекшелігі – ауа райының 

құбылмалығы, суықтығы, жел, ылғалдылықтың кӛптігіне, жаз 

мезгілінің қысқалығына да қарамай гүлдері сәнді де ашық, үл-

кен болып келуі (парадокс). Солтүстік Америка және Еуразия 

тундра ӛсімдіктерінің түрлері мен туыстарында ұқсастық (сол 

түрлердің ӛсуі) дара және қосжапырақтарында бірдей. Мысалы, 

қияқ (осока скальная), қоңырбас (мятлик арктический). 

Солтүстік Америка тундрасындағы үлкен аумақты жерді-

қыналар алып жатыр. Кейбір жерлерде қына жамылған жерлер 

биіктігі 25 см жетеді. Бұғы мүгі (оленьий мох), топырағы құнар-

лы, ықтау, ойыс, ылғалды жерлерде қайың, тал, су жидек ӛсім-

діктері ӛседі. Солтүстік Америкада Еуразия тәріздес орманды 

тундрасы айғақталып тұрады: шырша (ель), қайың (береза бу-

мажная), терек (тополь осиновидный). 

 Өсімдіктердің экосистемада алатын орны. Адамзат та-

рихында кӛптеген жаңа ӛсімдіктер түрлері пайда болып, олар-

дың тараған аудандары кеңейді. Кӛп ӛнім беретін жаңа ауыл 

шаруашылық дақылдар түрлерін шығару үшін жабайы ӛсімдік-

тер ӛте құнды және орны толмайтын тұқымдық қор болып есеп-



 127 

теледі. Ӛйткені олар желге қарсы тұра алады, жерге құлап, ша-

шылып тӛгілмейді. Вирус пен саңырауқұлақ ауыруларына, қуаң-

шылыққа тӛзімді, ӛсу мерзімі қысқа құнары аз жерлерге кӛндік-

кіш. Олардың құрамындағы белоктардың сапасы ӛте жоғары. 

1 миллиард жылдан астам уақыт бұрын басталған фото-

синтез процесі арқылы ӛсімдіктер орасан кӛп оттек пен органи-

калық заттар «ӛндірді». Олардың бір бӛлігі кӛмір, мұнай, газ, 

жанғыш тақта тас, шым тезек сияқты пайдалы заттарға айналып 

сақталуда. Қазіргі тірі организмдермен салыстырғанда мұнай 

мен кӛмірде жиналған кӛміртек 50 есе кӛп. Осының бәрі ӛсім-

діктердің тек жершары үшін емес, бүкіл әлем үшін маңызды еке-

нін кӛрсететін болуы керек. Сондықтан ӛсімдіктер экосистема-

да маңызды орын алады. Мысалы: Дала экологиялық жүйесі, ау-

дандарында шӛптерден-астық тұқымдас түрлері, қызғылт және 

кылтанды боз, бетеге қоңырбас, атқонақ, шӛл сұлыбасы ӛседі. 

Түрлі шӛптерден кӛп тарағаны – сары жоңышқа, бӛрібұршақ, 

беде, қызыл бояу, бӛдене, шӛп, қазтабан, жусан, ақ жапырақ т.б. 

Ойпаң жерлерде бұталы тоғай түрлерінен – тал (су шілік, ешкі-

тал, құбатал), шоқ қайындар, кейде бұталар аралас кӛктерек, ит-

мұрын, долана, қара қарақат, қара ырғай ӛседі. Шӛлейт эколо-

гиялық жүйесіне жататын аудандарда бетеге, боз, жусан, бұйыр-

ғын, итенгек, еркек шӛп, қияқ, бидайық және эфомерлі шӛптер 

ӛседі. Шӛл аймақтарда бетегелі – бозды ӛсімдіктер – астық 

түқымдас бидайық, елеу, құм сұлысы, боз туыстылардан еркек 

шӛп, қияқ, тырысқақ, тырса аралас жусан, бұйырғын, эфемерлі 

шӛптер тараған. Ағаштардан ақ сексеуіл, бұталардан жүзгін, бұ-

та таспалар, құм қарағаны, теріскен ӛседі. 

Таулы аудандарда ағаштардан – шырша, қарағай, самыр-

сын, кӛктерек, қайың, бұталардан – тойылғы, ешкі-сабақ, шӛп-

терден – астық тұқымдастар, боз туыстылар, жусан, түрлі түсті 

шӛптер, эфемерлі шӛптер бау-бақша ӛсімдіктері ӛседі. Ағаштар-

дың адамдар мен биосфера үшін маңызы зор. Орман – жер беті-

нің кӛркі. Ағаштар, бұталар, шӛптер, гүлдер түрге, түске және 

бейнеге ӛте бай болғандықтан жағалай әсем кӛрік беріп, кӛз тар-
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тып тұрады. Азық-түлікке (жидек, жаңғак, саңырауқұлақ т.б.) 

және дәрі-дәрмекке жарамды ӛсімдіктер ӛсетін жер. 

Жануарлар дүниесі. Тундрада жануарлар дүниесінің ке-

дейлігіне, климат жағдайы үлкен әсерін тигізеді. Ауа темпера-

турасының тӛмендігі, бірнеше сӛткелік поляр түні, топырақ қаба-

тының қатып жатуы осылардың бәрі жануарлар дүниесіне  кері 

әсерін тигізеді. Тек жаз айларында ғана белсенді, қалған уақыт-

тарда анабиоз күйінде не ұйқыға кетеді (кеміргіштер) немесе 

оңтүстік жаққа миграция жасайды (сүтқоректілер, құстар). Тез 

аздаған түрлер ғана тундрада белсенді (активті) тіршілік етеді. 

Олар лемингілер (кеміруші отрядына жатады), сұр тышқандар, 

солтүстік бұғысы, ақ түлкі, ақ құрлар, қасқыр, Поляр жапалағы. 

Топырақ арасында сапрофагтардан: жұмыр құрттар – нематод-

тар, микроартроподтар – коллемболдар, кенелерден гамазидтер,  

жауын құрты, шыбындардың, масалардың дернәсілдері тіршілік 

етеді. Таулы тасты солтүстік шығыс Еуразияда, солтүстік батыс 

жағы Солтүстік Американың тиындар тұқымдасынан ақ тыш-

қан, кӛр тышқандар кездеседі. Еуразия және Солтүстік Америка 

тундрасында солтүстік бұғы, қасқырлар кең тараған. Полярлы 

облыстарында реликті қошқар ӛгіз, құстардан қаз, құр, торғай, 

қыран құстар т.б. теңіз құстары кездеседі. 
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Еуропаның орталық бӛлігіндегі аралас ормандар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приокско - Террас биосфералық қорығында еуропалық зубр 

 

 

 



 130 

Балқаштың флорасы 

Балқаш кӛлі 
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Лепсі ӛзенінің жағасына жақын орналасқан                          

жерлердің табиғаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ҥлкен Алматы кӛлі 
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Коа акациясы. Гавай аралы 

 

Маңғыстау  ӛңіріндегі кӛне ескерткіштер 
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                              Алматы ботаникалық бағы 

 

Балқаш кӛліндегі ҥйректер 
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ІV-тарау . ТАУЛЫ ЖЕРЛЕРДІҢ БИОЦЕНОЗЫ 
  

Тау, жота, қырат – жер беті деңгейінен жоғары, кӛтеріңкі 

болатындығы тау етегінен жоғарылаған сайын тау белдеулерін-

де жер жағдайының, ӛсімдік жануарларының, ауа-райының ӛзге-

ріп отыратындығы, оларға экологиялық факторлардың әсіер ете-

тіндігі жел, жаңбыр, қар ағын сулардың тау тастарын тӛменге 

қарай ӛзімен бірге ала кететінін тауға кӛтерілген сайын темпе-

ратураның тӛмендеуі, жыл бойы тау ұшар басында мәңгі мұз, 

қар жататыны, ылғалдылықтың артуы, ауа тығыздылығы артып, 

тау шыңдарында бұлттардың қоюланып тұруы тауға тән қасиет, 

тау ерекшелігі. Ӛсімдіктер географиясында тау ӛсімдіктері жал-

пақ ендікте кӛкжиекпен қатарласа жататындығын ескерсек, әр 

белдеуде – ағаш, бұта, шӛптесін ӛсімдіктер ӛседі және барлық 

континентте белдеулерде бірдей таралмаған, яғни таулардың гео-

графиялық таралуы ӛсімдіктердің ӛсуі, ареалында, тау, жа-

зықтық, дала, шӛлдің – мұхит, теңізге жақын, алыс орналасуына 

байланысты. Ӛсімдік пен жануарлардың таралуына теңіз дең-

гейінің биіктігі, тау беткейінің еңіс, дӛңес, тік, жазық, ойыс 

болуы да әсер етеді. Ғылымдағы тауға берілген анықтамада: 

Тау – тік бағытта жоғары қарай қарқынды өтетін 

тектоникалық қозғалыстар нәтижесінде жер бетінің көте-

ріңкі құрлымының қалыптасуы. Тау анық білініп тұратын 

беткейлері мен етектері бар биіктігі 200 м асатын жер бе-

тінің көтеріңкі кескіні. Таулы аудандар ұзындығы бірнеше 

мың километрге созылып жатқан ӛзендер мен аңғарларға 

бӛлінген тау тізбегі мен жотасынан тұрады.Таулар биік және 

аласа, кӛне, аралдық таулар, ландшафты тау, тау жоталары тау 

сілемдері, жон, үстірт, ӛте биік (5000 м), орташа (1000–3000 м), 

аласа таулар (Орал, Ұлытау, Қаратау) болып бӛлінеді. Таулар: 

Еуропада – Эльбурс (5642), Қазбек (5033), Монблан (4607), 

Дюфур (4634), Арагац (4090), Корно (2912), Ботев (2376), Азия-

Эверес (8848), Чагори (8611), Джаулагария (8167), Пик победы 

(7439), Арарат (5165), Белуха (4506), Тянь-Шань, Алтай, Карпат, 

Альпі Пиреней, Анд, Карпат, Кавказ т.б. 

Пиреней, Альпі, Гималай, Тибет тауларының таулы қырат 

жоталарына күн сәулесі біркелкі түспейді, ауа-райы құбылмалы 
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болғандықтан эндемді ӛсімдіктер кӛбірек ӛседі, ал батыс жағы-

на беттеген сайын ӛсімдіктер түрлері азая түседі, себебі мұз дә-

уірінің кӛбі жойылып кеткен. Керісінше, шығыста, Кавказ, 

Тянь-Шань тауларында ӛсімдіктердің кӛп түрі сақталып қалған. 

Керісінше шығыста Кавказ, Тянь-Шань тауларында ӛсімдіктері-

нің кӛп түрі сақталып қалған, әр таудың ӛз ерекшеліктері бар.  

Мысалы, Памир, Тибетте эндем ӛсімдіктерінің аз, себебі 

жыл мезгілдерімен тәулікте ауа райы бірде ӛте суық, бірде ыс-

тық болып күрт алмасуы, екіден басқа таулардан оқшауланып 

бӛлініп қалуы ӛсімдіктер мен жануарлардың түрліше таралуына 

да ӛз әсерін тигізген. Жартас, жақпарлы тау, тасты құз, шатқал, 

сайларда – қына, балдыр, мүктер ӛседі. Жартастардың қуыста-

рында түзілген топырақта да түрлі ӛсімдіктер ӛседі. Альпі бел-

деуінде бұталы, ӛсімдіктер шым түзетін астық тұқымдастар, тас-

тақты жерде шырынды ӛсімдіктер: кӛкгүл, тасжарған, қозыңұл, 

круака, сақаушӛп, еңлікгүл, сибальдия, бәйшешек, жауқазын, 

қияқӛлең, сарғалдақ, қазтабан. 

Субальт белдеуінде – таулы жер жағдайында бейімделе ӛс-

кен қисық ағаштардан басқа ашықтау жерлерінде шӛптесін ӛсім-

діктер, ал ылғалы мол ықтау жерлерде биік-биік болып ӛсетін 

шатыр гүлділер тұқымдасынан басқа рододендрон, арша, 

Орталық Азия оңтүстік тауларына тән бамбуктер ӛседі. Тау 

ӛсімдік түрлері – тау биіктігіне ылғалдылығына, қар мұзына 

байланысты биіктелген сайын орманды формация азайып, си-

реп оның орнын шӛптесін ӛсімдіктер басса ең биіктігінде қана-

лар мен мүктер ғана ӛседі. Альпі белдеулерінде радодендрон, 

тал, ағаш түрлері кездеспейді. Альпі белдеуіндегі ӛсімдіктер тау 

етегі мен тӛменгі жазықтығында ӛспейді, тек Арктика флора-

сында 40–60% кездеседі. Жер бетінде 4 рет болған мұз басу, 

солтүстіктен ығыстырылған ӛсімдіктер тау биігінде қалып 

қоюы, ал біразы мұз дәуірінен кейін Арктикада ӛсе берген. Сон-

дықтан, Альпі флорасын Арктика-Альпі флора элементтері деп 

атайды.  

Тау биіктігіндегі далалы жерлер – Шығыс памир таула-

рымен қоршалған – 3500 м, ең биік шыңы 7500 м, жылына 45–

160 мм жауын жауады. Ӛсімдіктерден қойтас тәріздес домалақ-
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аканталимон, ӛте жәй ӛседі. Эуксерофиттер – теріскен, кекіре-

бас, түймешеген, пижма т.б. 

Батыс Кавказ – 400–1100 м кӛбінесе жапырақтарын түсіре-

тін шамшатты ормандар; ормандар 1100–1800 м – самырсын 

мен шырша аралас қылқан жапырақты ормандар; 2000–2300 м 

Альпі шалғындығында аласа шӛптесін ӛсімдіктері; 2300–2350 м 

жерге жабысып ӛсетін қойтас ӛсімдіктері. Кавказ тауларында 

ӛсімдіктердің 6000 түрі ӛседі. Кавказда шырмауық түрлері: 

Сассапариль, жүзім, ағашшырмауық, бүлдірген түрлері, мүктер, 

қыналар, папортниктер, қышқылшӛп, наурызтектесіндердің 25 

түрі, қоғаайдың 29, шерменгүлдің 30 түрі Кавказда кездеседі.  

Орта Азия таулары. Климаты құрғақ, континентальды. 

Тянь-Шань Жетісу Алатауында боз, селеулі шӛп, биіктеген 

сайын селеулі дала шыралы орманмен алмасады.  

Іле Алатауындағы 500–800 м тау етегінде эфемерлі ӛсім-

діктер, шӛптесін, масақты ӛсімдіктер ӛседі, 1200–2000 м биік-

тікте шалғынды ӛсімдіктер ӛседі. 

Қазақстандағы Алтай тауының биіктігі 4000, 400 м бетеге, 

айрауық, қоңырбас, ақ бұталардан – итмұрын, долана, тобылғы, 

қарағай 600 м биіктікте жусанды бетегелі шӛптесін ӛсімдікктері, 

бұтадан – итмұрын, долана, сарыағаш, 1000–1500 м биіктікте 

қайың, кӛктерек, ӛзен аңғарларында терек, тал, долана, итмұ-

рын, сарыағаш ӛседі. Тік жартасты беткейлерде Сібір шыршасы, 

самырсын, майқарағай, балқарағай, тау шалғындығында, түлкі 

құйрық, тарғақшӛп, күреңот т.б. кездеседі.  

Жетісу Алатауының шӛлді аймағында 600–1200 м биік-

тікке дейін жусан, изен, бос, қарабасшалған, итмұрын, кӛктерек, 

алма, долана, ӛрік ӛседі. 600 м дейін жусанды дала, 600–1200 

бозды-қоңырбасты дала, 1200–1800 м орманды дала. 

1800–2700 м шырша, самырсын, қарағайлы, қылқан жапы-

рақты орман. 2700–3000 м аршалы тоғай, одан жоғары мәңгі 

қар. 

Гималайда 100 м биіктікте ағаштар, субтропикалық қыл-

қан жапырақты ормандар, 1000–2000 м – субтропикалық орман-

дар, 2000–3000 м – қылқан жапырақты ормандар, 3500–4500 – 

родедрон тоғаны. Гималай – жер жүзіндегі ең биік тау болып 

есептеледі. Алып жасыл фокустар мен қосжемістілер эпифитті 
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орхидея, папортниктер, биік бамбуктер, банан-қарағай, емен, 

палма т.б. ӛседі. 

Жануарлар дүниесі. Жануарлар бірлестігі жер бедері, ай-

мақтық жағдайға байланысты. Омыртқалы жануарлардың ӛзін-

дік ерекшеліктері бар: әсіресе аң, құс. Шӛп қоректілерден сүтқо-

ректілерден альпі-гималай таулы жерлерде, ешкілердің (Capra), 

қошқарлардың (Ovis) Солтүстік Американың Кордильере жер-

лерінде қар қошқары, ол Сібір тауларында тіршілік етеді, тау 

ешкісі де ақ түсті кішкентай мүйізді, ӛркеші бар. Еуразия таула-

рында – кӛгілдір қошқар, як. Оңтүстік Америка парамосында 

тау тапирлары, биік тау бұғысы кездеседі. Құрғақ биік тау жер-

лерінде пуна, перуан бұғысы бар, Пунада ӛркешсіз түйе, лама 

туысынан кездеседі. Ұсақ кеміргіштер тұрақты тіршілік етеді. 

Әртүрлі ауа райы ӛзгерістері әсер етіп, олар індерінде, тас ара-

сында шӛп арасында, суық кездерде ұйқыға кетеді. Тау ӛсімдік 

қоректілер жоғарғы белдеуге барады да оларда тау орманда-

рында вертикальды миграция тән. Жыртқыш сүтқоректілер – 

аю, түлкі, мысық тұқымдастары. Колибри, ірі жыртқыш құстар, 

құзғын құс (грифы). Мүйізді жапалақ, қар торғайлары, дала то-

қылдақтары, қарлығаштар кездеседі. 

 

 

Аралдардың биоталары және биомдары 
 

 

Аралдардың биомдарының ерекшелігі биоталардың қа-

лыптасуымен тығыз байланысты. Аралдарды екі типке  бӛлуге 

болады. Соған байланысты флорасы мен фаунасын да екі типке 

бӛлуге болады. Олар: континентальды және мұхиттық. Біріншісі 

бір кезде  континенттің бір бӛлігі болған соған байланысты фло-

расы мен фаунасыда сол уақытта пайда болған. Ал екіншісі ма-

терикпен ешбір байланысы болмаған, ондағы ӛсімдік және жан-

уарлар түрлері тек мұхит арқылы келген.Аралдардың континет-

тен бӛлінгендігі ондағы тірі организмдерге мұхиттың әсерлері 

(ауаның ылғалдығының жоғарлауы, судың тасып жағадан шы-

ғуы, судың қайтуы т.б) жағымсыз әсер етуі мүмкін. Түрлердің 

жойылуы олардың жаңа түрлермен толықтырылмауы миграция 

процесінің тӛмендігі,жаңа түрлердің пайда болуы тӛмен және де 
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пайда болған түрлердің ӛзі тіршілігін бәрі бірдей жалғастыра ал-

майды, кейбіреуі жойылып кетеді. Соңында биоталардың таксо-

номды экологиялық дисгормониясы пайда болады, ол тек мұ-

хиттық  аралдарға тән. 

Аралдардың фаунасы мен флорасының биотасының бай-

лығы олардың шығу тегіне,мӛлшеріне  рельфтің әртүрлілііне, 

материктен алыстығына аралдың жас мӛлшеріне де байланысты. 

Аралдағы биоталардың шамасы аралдырдың келешегіне байла-

нысты екендігін Ф.Дарлингтон (1966) Антиль аралдарындағы 

кӛлемінің 10 есе кемуіне байланысты ондағы амфибий мен реп-

тилидің екі есеге кемігендігін зерттеп жазды. Ал рельфтің әр-

түрлі болуы ондағы биоталардың әртүрлілігіне әсер етпейді. 

Флорасы мен фаунасының кедейленуі коралды аралдарда бай-

қалады әсіресе аласа аралдар. Мұхиттан кӛп кӛтеріңкі корал 

аралдарының биотасы байырақ. Мұхиттық вулканды аралдар-

дың биотасы әртүрлі. 

Аралдарда ӛсімдіктер мен жануарлардың келу жолдары 

әртүрлі. Ауа арқылы, дауыл, шторм ауа ағыстары да әсер етеді. 

Аралдарда насекомдар класы әртүрлі жолмен  тараған 

олар: ауа арқылы, су арқылы, құстар арқылы, адамдар арқылы 

келеді. Ауамен инеліктер, ара, кӛбелектердің түрлері тарайды. 

Сумен таралуы күрделілеу. Тұзды су жағымсыз әсер етеді. Сон-

дықтан су арқылы таралуы шектеулі. Кейбір құмырсқа, термит-

тер судағы ағаш, бӛрене арқылы тарайды. 

Екінші орында кӛп тараған жер үсті молюскалар. Амфи-

бияларға мұхит суы жағымсыз әсер етеді. Бауырымен жорғалау-

шылардан геккон  т.б.түрлері, жыландар кездеседі. Тұщы су ба-

лықтары мүлде кездеспейді. 

Аралдарда ӛсімдіктерден эпифиттер, тұрақты  тіршілігін 

жалғастырады. Тұқым споралары жел арқылы келеді.  Ӛсімдік-

тің тұқымдары эндозоохорлы (құстардың шегі арқылы),не эпи-

зоохорлы (құстардың табан,тырнақ арасы арқылы) келеді. Арал-

дарда ӛсімдіктердің таралуына адамдардың үлкен роль атқара-

ды. Арамшӛптер және сәнді (декоротивті) түрлердің таралуына 

адамдардың ӛз қолымен апаруы содан ол ӛсімдік түрлері кос-

политтік не жартылай космополиттік түр деп есептелінеді.               
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Тынық мұхиттың ұлан-байтақ кеңістігінде ондаған мың 

аралдар орналасқан. Оның орталық және оңтүстік-батыс бӛлік-

терінде жатқан аралдар мен архипелагтарды Мұхиттық аралдар 

деп атайды. Ол жалпы ауданы 1,3млн.км
2
  болатын 7 мың арал-

ды қамтиды.  

Мұхиттық аралдар еуропалықтарға ХVI ғасырда, 

Ф.Магелланның тұңғыш рет Жер шарын айналып шыққан сапа-

рынан кейін белгілі болды.  

Орыстың теңізде жүзушілері  В.М.Головниннің, 

Ф.П.Литкеннің, С.О. Макаровтың және басқалардың жорықтары 

Мұхиттық  аралдарды ашу және зерттеу  тарихының ерекше 

тараулары болады.  ХIХ  ғасырдың ӛзінде ғана  Тынық мұхитта  

орыстың құнды ғылыми информациялар жинаған 40-тан  астам 

экспедициялары болып қайтты.  

Мұхиттық аралдардың табиғаты мен    халқын зерттеуге 

Н.Н.Миклухо - Маклай зор үлес қосты.  Ол ЖаңаГвинея аралы-

ғындағы халықтардың  ӛмірі мен тұрмысын зерттеп қана қой-

мастан, сонымен қатар  тропиктік теңіздер жағалауының  қы-

зықты  физикалық – географиялық сипаттамасын да қалдырды. 

Мұхиттық аралдар картасындағы Маклай жағасы, Россиялықтар 

аралдары, Суворов, Кутузов, Лисянский, Крузенштерн атомда-

ры секілді орыс атаулары біздің отандастарымыздың  Мұхиттық  

аралдарды  зерттеуге қосқан үлесін дәлелдейді. 

Табиғатының ерекшеліктері. Аралдардың физикалық-

географиялық орны,  кӛлемі және пайда болуы. Тынық мұхит 

түбінің  құрылысымен тығыз байланысты. Мұхиттық аралдар-

дың кӛпшілігі вулкандық және маржан аралдарына жатады, 

олардың бір бӛлігі – су астындағы жоталардың шыңдары, келесі 

бӛлігі  –   материктік аралдар болып табылады. Мұхиттық арал-

дардың батысындағы аралдар литоссфера плиталарының шека-

расында түзілген  арал доғаларының зонасында жатыр.    

Мұхиттық аралдардың табиғаты әдемі болып келеді.Кӛк 

жиекте пайда болған  таулы жасыл аралдардың таң қаларлық 

кескіні, ақ маржан немесе қара вулкан құрамынан тұратын жа-

ғалық  алабы бар, сымбатты пальмалар ӛскен жайпақ атолдар-

дың кӛрінісі  теңізде жүзушілерді қайран қалдырады. Мұхиттық  

аралдардың кӛп бӛлігін маржан рифтері қоршап жатады, олар 
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қауіпті мұхит толқындарын  бірінші қабылдап, олардың аса зор 

күшін әлсіретеді. 

Орасан зор су кеңістігінде алып жатқан орны, құрлығы-

ның аздығы және шалғайлығы, аралдардың материктерден және 

бір-бірінен оқшау орналасуы –  Мұхиттық аралдардың табиға-

тына да, халқының тіршілігіне де әсер ететін басты факторлар, 

міне, осылар. 

Барлық аралдар дерлік экваторлық және тропиктік бел-

деулерде  жатыр, тек Жаңа Зеландия – субтропиктік және 

қоңыржай белдеуде орналасқан. Мұхиттық аралдардың климаты 

жылы бір қалыпты, жұмсақ, адамның тіршілігі үшін айрықша  

қолайлы. Аралдардың орналасуына қарай экватордың екі 

жағында   ауаның температурасы жоғары болады, бірақ мұхиттан 

соғатын желдер ыстықты едәуір жұмсартады. Маусым бойынша 

тәулік ішінде температураның аутқуы болмашы ғана. Мұхит 

айдыны үстінде ауа қысымының ауысуы жанды атаулыны  

мұхитқа қарай  ұшыратын дауылдардың тууына әкеп соғады. 

         Аралдардың оқшау орналасуы  олардың ӛсімдіктер және 

жануарлар дүниесіне күшті әсер етті. Олардың ӛсімдіктер және 

жануарлар дүниесі ӛте ерекше. Шағын және едәуір жас маржан 

аралдарында тіршілік кедейлеу, ал материктік аралдарда ол бір-

шама бай әрі алуан түрлі. Аралдардың жануарлар дүниесінде 

жыртқыштарда, улы жыландар да жоқ. 

Аралдардың және әсіресе атолдардың жағалауындағы су 

тішілікке бай. Сондықтан мұхиттағы аралдарды шӛлдегі оазис-

терге теңеуге болады. 

Аралдардың табиғатындағы жалпы белгілермен қоса олар-

дың айырмашылықтары да бар. Биік, таулы, материктік жайпақ 

атолдармен кездесіп отырады, олардың бір тобы экватордың 

бойына орналасқандықтан, олар жазда ғана ыстық болады. 

Маржан аралдарының табиғат комплекстері мұхитпен ӛте тығыз 

байланысты. Мұнда құрлықта да, суда да, тіршілік ететін жан-

уарлар, мысалы,таңқышаяндар тіршілік етеді. Кӛптеген атолдар 

– теңіз құстарының ұялайтын орны. Бұл аралдарда  ылғал мен 

теңіз тұзына қаныққан күшті желдерге бейімделген кокос паль-

малары мен бұталар ӛседі. Вулкандық аралдардың табиғат 

комплекстері басқаша болады. Таулардың жел жақ беткейлеріне 
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ылғал кӛп түседі. Тауларда биіктік белдеулілік байқалады. 

Материктік аралдардың табиғат  комплекстері ерекше алуан 

түрлі. Мұндай биік таулар да, ойпаң жазықтар да бар. Жаңа 

Зеландия аралдары гейзерлерімен, ӛсімдіктер және жануарлар 

дүниесінің эндемиктерімен әйгілі. 

Материктік жанар таулық және маржан тастары аралдары-

ның доға тәріздес тізбегі Мексика шығанағы мен Кариб теңізін 

Атлант мұхитынан бӛліп жатады. Олардың ішінде неғұрлым ірі-

лері – Үлкен Антиль аралдары: Куба, Ганти, Ямайка,  Пуэрто-

Рико және Пинос. Олардың солтүстігінде маржан тастарынан 

тұратын ұсақ маржан Багам аралдары жатыр, ал шығыста 

солтүстіктен оңтүстікке қарай кезінде жанар таулық құбылыс-

тардан пайда болған  Кіші Антиль  аралдарының доғасы созыла 

түседі. Аралдарды Карибтеңізі жағынан  кең кӛлемді материктік 

тайыз жағалау қоршап жатса, олардың Атлант мұхитындағы ең 

биік кӛтерілген тұстарына таяу жерлерінде терең сулы ойпат 

учаскелер бар. 

Атлантиканың бұл бӛлігі Оңтүстік Американың Кариб 

Андыларымен бірге Кордильер қатпарлы белдеуінің Антиль – 

Кариб аймағын түзеді.  

Кубадан басқа аралдардың басым кӛпшілік территориясын 

тау жоталары алып жатыр. Танти аралында батыстан шығысқа 

қарай тӛрт бірдей тау жотасы созылады, оларды бір-бірімен қап-

талдас аңғарлар бӛліп жатыр. Орталық Кордильердегі  Тина тау 

алқабының биіктігі 2689 м-ге жетеді – бұл осы архепелагтағы ең 

биік шың. Үстірт пен жақпарлы тау жотасы Ямайка аралын тү-

гелдей, ал Пуэрто- Рико аралын жарым-жартылай алып жатыр.  

Куба аралындағы Сьерра-Маэстра тауы оңтүстік –шығыс 

жағалау тұсында 2000 м биіктікке дейін кӛтеріледі. Аралдардың  

едәуір бӛлігін ойпатты алқап алып жатыр. Онда интрузивті түр-

де пайда болған шайын –шайын таулар  бой кӛтереді. Ойпаттар-

дың  кӛптеген аумақта учаскелері әк қабатынан тұрады, бұларда 

жер бедерінің қарстық түрі басым болады.  

Архипелагтық жанар таулық аралдары кӛлемі жағынан 

шағын келеді. Олар қай-қайсысының болса да орта шеніне сӛніп 

қалған немесе әлі күнге дейін атқылайтын жанар тау шоқылары 

кездеседі,олар атқылаған жанар тау жыныстарынан құралған 
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жағалау  ойпаттары  айнала қоршап тұрады. Кіші Антиль арал-

дары тобындағы  Гваделупа аралдарындағы ең биік Гранд- 

Суфрнер жанар тау бар. Оның биіктігі 1484 м-ге жетеді.  

Мартиника аралындағы қуатты Мон-Пале жанар тауының 

биіктігі  –1350м.  Бұл жанар таудың 1902 жылғы қатты атқыла-

уы кезінде қырық мың халқы  бар қала  біржола жойылып кетті. 

Аралдардың жағалаулары ӛте күшті тілімденген. Оларда 

қолайлы  қойнаулар  кӛп-ақ. Бірақ су асты маржан жарастары-

ның жиі кездесетіні кеме қатынасын қиындатады.  

Аралдардың солтүстік ендіктің 10 және 27 
0
- сы аралығын-

да жатуына қарай мұнда ыстық тропиктік климат қалыптасқан. 

Таулардың тӛмеңгі етегіндегі температураның ауытқу ыңғайы 

шамалы (5
0
 С шамасында). Тек Куба аралының солтүстігінде ға-

на қыс кезінде суық ауа ағыны келеді,мұнда температура  

+10,+12
0
 С-ге дейін тӛмендейді.Ал тау ішіндегі тұйық қазан 

шұңқырлардағы ауа температурасының ауытқу амплетудасы тау 

беткейлері мен жазық далалардағыға  қарағанда едәуір дәрежеде 

болады. Таудың  3000 м  биіктігі шамасында аяз түседі. 

Орталық Американың кӛпшілік бӛлігіндегі сияқты арал-

дардағы жауын-шашынның да негізгі бӛлігін жаз айларындағы 

пассет ала келеді. Ал қыстыгүні ауаның қысымы  жоғарлай тү-

седі де, жауын-шашынның мӛлшері едәуір кемиді. Бұл құбылыс 

әсіресе пассат  желдері келіп соғатын беткейлерде күштірек бай-

қалады. Бірақ соның ӛзінде де құрғақшылық бола қоймайды. 

Жауын-шашынның әсіресе тау жоталарының  шығыс және 

солтүстік-шығыс  беткейлерінде мол мӛлшерде (3000 мм-ден 

астам) түседі.  Аралдардың ішкі және оңтүстік-батыс бӛлікте-

рінде жыл ішінде  1000 мм-ге тарта жауын-шашын түседі. Егін 

шаруашылығында пайдалану үшін  солтүстік-шығысындағы жа-

зық  далаларды құрғату керек болса, оңтүстік – батыстағы  жа-

зық  далаларды суландыру қажет. 

Күздігүні жоғары ауа қысымының аймақтың оңтүстігіне 

қарай ауысуына байланысты аралдардың үстімен тропиктік цик-

лондар ӛтеді. Циклондар кезінде аса күшті дауыл соғады, жергі-

лікті халыққа қатты зардабын тигізеді.  

Архипелагтың ірі материктік аралдарында ӛзендердің қа-

лың жүйесі бар. Ӛзендер ӛте қысқа болғанымен суы мол болады. 
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Ең үлкен деген ӛзендер  Кубаның жазық даласына. Олардың 

ұзындығы 250 км-ден аспайды, бірақ кейбіреуі кеме қатынасы 

үшін жарамды болды. Қарсты  әк қабаттарынан тұратын аумақ-

тарында жер бетіндегі  ағын су кӛздері жоқ десе де  болады,  бі-

рақ  мұнда  жер асты  ӛзендері  мен кӛлдері бар. 

Аралдардың табиғи ӛсімдік  дүниесі ӛте бай және  қалың 

жынысты қеледі, бірақ ол қазір күшті оталған. Ӛсімдік түрлері-

нің таралуы мен олардың құрамы жағынан аралдар Орталық 

Америакның материктік аймағына кӛбірек ұқсайды. Аралдардың  

Атлант мұхиты жағына қарағай жағалаулары мен тау  беткейле-

рін бір кезде ылғалды тропиктік ормандар басып жататын. Ал 

қазір сол ормандар тек таулы аймақтарда ойдым-ойдым учас-

келер түрде сақталған. Жағалаудағы  аталған орман орнында қа-

зір қант құрағы мен басқа да тропиктік дақылдардың планта-

циясы жасалған. Климаты неғұрлым құрғақ аудандарда жылдың 

құрғақ кезінде жапырағы түсетін ормандар басым келеді. Неғұр-

лым ірі аралдардың ішкі аймақтарында король пальмасы ӛсетін 

саванналар, ал оңтүстікте мимоза, кактус,сүттіген және тікенді 

пальма ӛсетін алқаптар бар. 

Кубаның батыс бӛлігінде сонау мұздық дәуірінен сақта-

лыпқалған, осы аймаққа ғана тән қарағайлы ормандар кездеседі.  
Тау ормандарында ағаш тәрізді  папортник, лавр, қарағай мен 

арша  ӛседі. Кейбір ағаштар жылдың құрғақ кезеңінде жапырағын 

тӛгеді ( мысалы Ямайка жаңғағы). Ганти аралындағы    таудың 

2300 м-ден биік белдеуінде  аласа қарағайдың, аршаның, талдың 

қалың жынысы кездеседі; сондай - ақ тау шалғыны жиі ұшырасады.  

Қазір Аралдарда  бұрыңғы орман ағаштарын қайтадан қал-

пына келтіру қолға алынды. Бұл бағытта әсіресе Кубада орасан 

зор  күш жігер жұмслуда. Онда ормандардың кӛлемін елдің  бү-

кіл территориясы кӛлемінің бүгінгі таңдағы 8 процентінен                 

25 процентіне дейін жеткізу жоспарланған.  

Аралдардағы жануар дүниесі Оңтүстік Америкадағы жан-

уарлар дүниесіне ұқсас болғанымен материктегіге қарағанда 

әлеқайда кедей. Қалталы жануарлар ӛкілдері мен оппоссумдар, 

алтын түсті агути  қояндары ( Dasyprocta), жанаттар (Procyon), 

игуан кесірткілері, найза басты улы жыландар (Lachesis 

Lanceolatus) кездеседі.                   
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V-тарау. 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ БИОГЕОГРАФИЯСЫ 
  

Қазақстанның табиғат жағдайлары.  

Қазақстан орасан зор Еуразия материгінің орталығында 

жайласқан. Ол дүниежүзіндегі аса ірі 10 мемлекеттің қатарына 

кіреді.  

Қазақстан жерінің ауданы 2,724 млн км
2
.Еуразия матери-

гінде Ресей федерациясы, Қытай және Индиядан кейін 4 орын, 

ТМД елдерінің ішінде Ресейден кейін 2-орын алады. 

Қазақстан аумағы солтүстікте Батыс Сібір жазығынан 

оңтүстікте Тянь-Шань тау жоталарының етегіне дейін 1600 км-

ге және батыста Еділдің тӛменгі ағысынан Алтайға дейін              

3000 км-ге созылып жатыр. Орасан зор алқапты алып жатуының 

нәтижесінде мұнда алуан түрлі табиғат кешендері орын алады. 

Елдің батысы Шығыс-Еуропа, шығысы – Алтай-Саян, орталығы 

– Орталық Қазақстан, шығысы – Жоңғар Сауыр-Тарбағатай, 

оңтүстік-шығысы Орта-Азия таулы, оңтүстігі – Тұран физика-

лық-географиялық аймақтарына кіреді. 

Оның жазықтық бӛлігін 4 табиғат зонасы кесіп ӛтеді (ор-

манды-дала, дала, шӛлейт және шӛл). 

Қазақстан аумағы қоңыржай белдеудің орта және оңтүстік 

ендіктеріде жайғасқан. Сондықтан оның жерінде қоңыржай бел-

деудің табиғат жағдайлары орын алады,ал қиыр оңтүстігі суб-

тропиктерге ӛтпелі ӛңірге кіреді. 

Жер бедері. Жерінің үштен бірін ойпаттар мен аласа жа-

зықтар, жартысынан астамын биік жазықтар, үстірттер және қы-

раттар мен ұсақ шоқылар алып жатады. Биік таулар республика 

аймағының 1/5-ін қамтиды. Қазақстан аумағы морфоқұрылымы 

жӛнінен жазықтық платформалық және жасарған таулы аймақ-

тар болып басты екі бӛлікке бӛлінеді. Қазақстан аумағының 

Еуразияның терең түкпірінде мұхиттардан әсіресе ылғалдың не-

гізгі кӛзі Атлант мұхитынан алыста орналасуы оның климаты-

ның ерекше континенттік сипатын тудырады. Оның басты бел-

гілері: температураның тәуліктік және жылдық амплитудалары 
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үлкен, ауа құрғақ, қыс солтүстігінде ұзақ, әрі суық, оңтүстігінде 

қысқа болғанымен, суық, жазы жаппай ыстық. Ауа температу-

расы жыл, маусым және тәулік ішінде үлкен мӛлшерде ӛзгереді. 

Оның географиялық таралуы күн радиациясының түсу мӛлше-

ріне, ауа массаларына және жер бедеріне байланысты. Абсолют-

тік минимум температура – 50°–55°С-қа жетеді. Абсолюттік ми-

нимум оңтүстік аудандарда – 30°С-тан аса қоймайды.  

Жаз барлық жерлерде ұсақ әрі ыстық. Оған себеп радиа-

циялық жылудың мол келуімен қатар, құрылықтың үстінде ауа 

массаларының жақсы қызып, трансформацияға ұшырауы. Шіл-

денің орташа температурасы Қазақстанның солтүстік ауданда-

рында 19–20°С, ал қиыр оңтүстікте 28–29°С-қа дейін барады.  

Абсолюттік максимум солтүстікте 38+40°С, оңтүстікте 

45+46°С. Атмосфералық жауын-шашын Қазақстан аумағында аз 

түседі. Ол Қазақстанның Еуразия материгінің түкпірінде және 

ылғалдың негізгі кӛзі – Атлант мұхитынан алыста жатуымен 

байланысты. Жазық қуаңшылық аудандарда жауын-шашынның 

орташа жылдық мӛлшері 400 – 100 мм аралығында. Орманды да-

ла зонасында 350 – 400 мм, дала зонасында 300 – 250 мм жауын-

шашын жауады. Ал шӛлейтпен шӛлді жерлерде жылдық жауын 

шашын мӛлшері 200 – 100 мм. 

 

Қазақстанның  ӛсімдік  дҥниесі 
 

Флоралық құрамы және қалыптасу тарихы. Қазақстан ау-

мағында 5000- ға га тарта жоғары сатыдағы ӛсімдік түрі кезде-

седі. Флорасының құрамында шӛптесін ӛсімдіктер негізгі орын 

алады (84,5%-ы). Бұталар мен шала бұталар 15,3%, ағаш ӛсімдігі 

1,2%-ын ғана құрайды. Қазақстан флорасы эндемик ӛсімдік-

тердің кӛп таралуымен де ерекшеленеді (12%). Олардың біразы 

реликт түрлерге жатады. Республика аумағының орасан зор 

екендігін ескерсек, оның ӛсімдік жамылғысының флоралық құ-

рамын бай деп айтуға келмейді. Мәселен, аумағы Қазақстаннан 

6 есе кіші (440 мың км
2
) Кавказ флорасы 6000-ға га тарта ӛсім-

дік түрінен тұрады. Қазақстан флорасының түрге оншалықты 
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бай болмауы екі түрлі себеппен байланысты. Біріншіден, оның 

аумағының 60%-дайы топырақ-климат жағдайлары ӛсімдіктің 

ӛсуіне қолайсыз шӛл жӛне шӛлейт зоналардың үлесіне тиеді. 

Екіншіден, Қазақстанның едәуір бӛлігі геологиялық жағынан 

жас-бүкіл Каспий маңы ойпаты және Тұран ойпатының батыс 

бӛлігі теңіз астынан түпкілікті тӛрттік дәуірде ғана босаған. Ал 

Үстіртті миоценде Сармат теңізі басып жатқан. Сондықтан 

Қазақстанның батыс жазықтық бӛлігін ӛсімдік кейін басқан 

және таралуы әлі де аяқталмаған. 

Қазақстанның ӛсімдік жамылғысының ерекшеліктері оның 

қазіргі табиғат жағдайлары ғана емес, сонымен бірге даму тари-

хымен де тығыз байланысты. 

Қазіргі ӛсімдік жамылғысы бор дәуірінің соңы мен палео-

геннің басында қалыптаса бастаған. Бұл кезде Қазақстанның 

кӛпшілік бӛлігін теңіз басқан. Оңтүстіктегі Тұран жазығындағы 

теңіз Торғай бұғазы арқылы солтүстіктегі Батыс Сібір теңізімен 

жалғасып жатқан. Торғай бұғазынан батыста – Мұғалжарда, 

Жалпы Сырт пен Жем үстіртінде Полтава флорасы тараған. Ол 

лавр, емен, пальма, секвойя т.б. мәңгі жасыл субтропиктік ӛсім-

діктерден тұрған. Торғай бұғазынан шығыста Торғай флорасы 

деп аталатын мезофильдік жапырақ тастайтын ормандар ӛскен. 

Оның құрамына гинкго, шамшат, граб, қарағаш тұқымдастар 

кірген. 

Палеогеннің соңында Торғай бұғазы тартылуына байла-

нысты батыс пен шығыстағы құрлықтар бір-біріне жалғасады. 

Соған орай полтава флорасы шығысқа, торғай флорасы батысқа 

қарай таралып, бір-біріне араласады. Неогеннің екінші жарты-

сында климаттың біраз салқыңдауына байланысты полтава фло-

расын торғай флорасы түгелдей ауыстырады. Бұл флора жалпақ 

жапырақты ормандардың да, қылқан жапырақты ормандардың 

да ӛсімдіктеріне бастама берген. 

Теңіз бассейндерінің тартылуына және альпі-гималай бел-

деуіндегі таулардың кӛтерілуіне байланысты климаттың конти-

ненттігі артып, құрғай түскен. Соған сәйкес Қазақстан аума-

ғыңда орман ӛсімдігімен қатар саванна, дала және шӛл ӛсімдік 
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типтері қалыптасқан. Ксерофиттік ӛсімдік түрлері Оңтүстік 

Африка және Жерорта теңіз провинцияларынан Иран тау қыра-

ты мен Орта Азия арқылы ӛткен. Олар оңтүстік шӛлдердің және 

Батыс Тянь-Шаньның тау алды ӛңірінің эфемерлік формацияла-

рына бастама берген. Мұндай ӛсімдік түрлеріне қазіргі кезде 

ӛсетін бойдана, жоңышқа, эспарцет, бозтікен, кемпіршӛп, кейбір 

бұта және ағаш (Семенов үйеңкісі) туыстары жатады. 

Неогенде шӛл ӛсімдігі Каспий теңізі мен Балқаштың ара-

сына түгелдей таралады. Қазақстанның жазықтық бӛлігіндегі 

неогендегі жалпақ жапырақты орман флорасы түгелдей жоғала-

ды. Орманның жеке ареалдары тек біршама ылғалды тау жота-

ларының беткейлерінде ғана сақталып қалады. Мәселен, 

Қазақстандық Тянь-Шаньдағы жаңғақ ормандары осындай ре-

ликтіге жатады. Тап осы кезде Қазақстанға Орталық Азия тау 

қыраттарынан тау ксерофиттері таралады. Оның басты ӛкілдері: 

қараған, бетеге, қазселеу, таспа туыстары. Олар қазіргі кезде 

Алтай мен Тянь-Шаньның биік тау даласы ӛсімдігінің құрамына 

кіреді және жазықтағы дала мен шӛлейт зоналарында кең та-

ралған. 

Сонымен, палеогенде, елдің жазықтық бӛлігінде, теңіз жа-

ғалауларында және құрлық аралдарында қалың субтропиктік 

жалпақ жапырақты ормандар ӛскен. Неогенде теңіз алаптары-

ның тартылуына байланысты климат құрғап, салқындаған кезде 

субтропиктік ормандар алдымен қоңыржай ормандармен алмас-

ты. Кейін климаттың континенттік әрі қарай артуына байланыс-

ты орманның аумағы қысқарып, оның орнына ксерофиттік ӛсім-

дік типтері басқан. 

Қазақстанның шығысы мен оңтүстік-шығысындағы таулар 

жергілікті мұз басуға ұшырады. Салқын және ылғалды климат 

орнауына байланысты жалпақ жапырақты орман флорасы тү-

гелдей дерлік құрып кетті. Оның тек аздаған жұрнақтары 

оңтүстіктегі таулардың ылғалды беткейлерінде ғана аз кӛлемде 

сақталып қалды. Оның есесіне қылқан жапырақты орман аре-

алын кеңейтеді. Бұрынғы жалпақ жапырақты ормандардың ор-

нын солтүстіктен келген қарағай, шырша, майқарағайдан тұра-
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тын қылқан жапырақты ағаш туыстары және оларға ілесе кірген 

қайың, қандыағаш, кӛктерек алады. Қазіргі Сарыарқадағы 

Баянауыл, Қарқаралы, Кӛкшетау оқшау қайың аралас, қарағай 

ормандары, Ертіс бойының шұбатылған қарағай ормандары осы 

мұзбасу дәуірінің реликтері болып табылады. Тап осы кезде 

Жоңғар Алатауы мен Солтүстік Тянь жоталарына Алтай арқылы 

ӛсімдік түрлері таралады. Олардың кӛпшілігі мұз басудан кейін-

гі неғұрлым жылы және құрғақ климат жағдайына бейімделіп, 

қазіргі кезге дейін сақталып қалған. Осы жолмен тау жоталарын 

бойлап Сібірден арктикалық-альпілік ӛсімдік түрлері де ӛткен. 

Олар қазіргі альпі және субальпі ӛсімдіктерінің негізін құрайды. 

Мұзбасудан кейінгі дәуірде ксерофиттік ӛсімдіктер кең та-

ралып, Қазақстанның жазықтық бӛлігінде солтүстікте орманды 

далаға дейін барады, ал оңтүстік-шығыс және шығыс таулы ау-

дандарда жоғарыда биіктау белдеуіне дейін кетеріледі. Мұзбасу 

дәуірінде кең жайылған қылқан жапырақты ормандар, 

Сарыарқаның аласа тауларында және биік таулы аудандарда 

жеке аралдар түрінде сақталып қалған. 

 Қазақстанның жазықтық бӛлігі орманды дала, дала, шӛ-

лейт жӛне шӛл геоботаникалық (табиғат) зоналарына белінеді. 

Орманды дала табиғат және геоботаникалық зонасы 

Қазақстанның қиыр солтүстігіндегі шағын алқапты қамтиды. 

Мұнда шалғынды дала мен ұсақ жапырақты шоқ ормандар ке-

зектесіп таралған. Зонаның ӛңірінде жеке ӛсімдік топтарының 

таралуы аумақтың ылғалдану дәрежесімен тікелей байланысты. 

Ең құрғақ қыраң суайырықтарда әртүрлі шӛпті – астық тұ-

қымдасты дала ӛсімдігі ӛседі. Табиғи күйінде сақталған алқап-

тарда жіңішке жапырақты шымды астық тұқымдастар-қызғылт 

селеу, боз селеу және бетеге орын алады. Әртүрлі шӛптерден 

мезофильдер-алты күлте лабазник, ұйқы шӛп, терістік қызыл-

бояуы т.б кӛп таралған. 

Ылғал молырақ жерлерде шалғынды астықтұқымдасты әр-

түрлі шӛпті дала алып жатады. Дала ӛсімдігінің бұл типі пла-

корларда кең таралған. Астық тұқымдастардан боз селеу мен 

жіңішке жапырақты селеу және жалпақ жапырақты мезофильдік 
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шӛптер жатаған бидайық, қылтанақсыз арпабас басым. Әртүрлі 

шӛптерден мезофильдік түрлер-дала лабазнигі, шелна туыстары 

т.б. кездеседі. 

Бұдан да ылғалдырақ жерлерде қайың-кӛктерек ор-

мандары ӛседі. Қазақстандық орманды даланың солтүстік бӛлі-

гінде орман плакорларда кең таралған, ал оңтүстікке таман олар 

шұқанақтардағы шағын алқаптарды ғана алып жатады. Орманды 

даланың кӛк желегі қайың мен кӛктеректен тұрады. Негізгі 

орынды түкті қайың алады. Шұқанақтардағы сортаң топырақта 

түкті қайыңға туыстас эндемик қырғыз қайыңы ӛседі. Құмды 

жерлерде бірен-саран шағын қарағай орманы кездесіп қалады. 

Шұқанақтардың орталықтарын ылғалды, кейде батпақты 

қияқ шалғыны алып жатады. 

Су кӛктемде уақытша түсетін тайыз, шағын кӛлдердің тар-

тылып қалған орнында, ӛзен жайылмалары мен кӛл қазан шұң-

қырларының шеттерінде айрауық, бидайық жене түлкіқұйрық 

шалғындары ӛседі. Орманды дала зонасының далалық алқапта-

ры кӛбінесе егістікке айналып кеткен. 

Дала зонасының ӛсімдік жамылғысының ерскшелігі – 

оның құрамында ксерофиттік жіңішке жапырақты астық тұқым-

дастардың басым болуы. Зонаның ӛсімдік құрамы топырақ-кли-

мат жағдайларына байланысты солтүстіктен оңтүстікке қарай 

ӛзгереді. Солтүстігінде кәдімгі және оңтүстік қара топырағында 

астық тұқымдастар мен әртүрлі шӛп ӛсімдіктері аралас таралған. 

Оңтүстікке қарай жүрген сайын әртүрлі шӛптер азайып, оның 

орнына астық тұқымдастардың ксерофиттік түрлері басым орын 

алады. Жалпы алғанда зонада астық тұқымдастардан қызғылт 

селеу, қылтан селеу, бетеге, қоңырбас, сұлыбас, атқонақ; әртүрлі 

шӛптерден дала шалфейі, сары жоңышқа, беде, ұйқы шӛп, қаз-

табан, жусан т.б. басым. 

Әртүрі шӛпті – астық тұқымдасты даланың ӛсімдік құра-

мы жер бетінің ылғалдану дәрежесіне қарай ӛзгереді. Неғұрлым 

ылғалды жерлерді даланың бұл типінің шалғынды түрі алып жа-

тады. 
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Мұндай даланың неғұрлым құрғақ түрі селеулі-әртүрлі 

шӛпті дала. Мұнда да негізінен қызғылт селеу мен бетеге басым. 

Сонымен бірге оларға кӛп мӛлшерде қылтан селеу, қоңырбас, 

сұлыбас араласады. Әртүрлі шӛп құрамында жусанның бірнеше 

түрлері, жоңышқа, бӛденешӛп кіреді. Сарыарқаның аласа таула-

рында, Торғай үстіртінің солтүстігі мен Ертіс маңында қарағай 

ормандарының шағын аралдары кездеседі. Ойыс жерлерде қара-

ғайға қайың, кӛктерек және түрлі бұталар араласып ӛседі. Бұл 

ормандар тӛрттік мұз басу кезеңінің реликтері болып табылады. 

Зонаның оңтүстігінде күңгірт қызыл қоңыр және қызыл 

қоңыр топырақты бетегелі-селеулі далада Лессинг селеуі, қыл-

тан селеу және бетеге басым. Әртүрлі шӛптер ӛте аз және олар 

кӛбінесе оңтүстік ксерофиттік түрлерден тұрады (қалампыр, қы-

зылбояу туыстары т.б.). 

Зонаның ӛсімдік жамылғысының басты ерекшелігі – ке-

шенді болып келуінде. Шағын алқапта астық тұқымдасты дала-

лық ӛсімдіктер мен жусанды-сораңқы шӛл ӛсімдіктері араласып 

кездеседі. Олардың қайсысының басым болатындығы ылғал мен 

топырақтың сортаңдығына байланысты. 

Ең құрғақ жерлерде бозғылт қызыл қоңыр топырақта жу-

санды және жусанды-соранды ӛсімдік ценоздары таралған. Пла-

корларда сортаңдығы тӛмен топырақтағы астық тұқымдас це-

ноздардың теңбіл аралдары сортаңдау топырақта ӛсетін ақ жу-

сан, изен, мыңжапырақ теңбілдерімен кезектесіп келеді. Сор-

таңдарда бүйірғун, кӛкпек, итсигек, қара жусан теңбілдері орын 

алады. Осы айтылған ӛсімдік топтары микрорельеф жағдайла-

рына байланысты таралып, бір-бірімен құрақты кӛрпедей ұшта-

сып жатады. 

Шӛлейттің ӛсімдік кешені әдетте екі мүшеден: астық тұ-

қымдасты ценоз бен жусанды ценоздан тұрады. Кейде үш мү-

шелі: астық тұқымдасты, жусанды және соранды ценоздардан 

тұратын кешен құрайды. Астық тұқымдастардан: бетеге, селеу-

дің ксерофиттік түрлері (қылтан селеу, Лессинг селеуі) еркек 

ӛседі. Жусанның түрлерінен: ақ жусан, Лессинг жусаны, қара 



 178 

жусан басым. Сораңдар негізінен бұйрғын, кӛкпек және итси-

гектен тұрады. 

Зонадағы ұсақ шоқылы алқаптардың (Сарыарқа, 

Мұғалжар) топырағы қиыршықты болып келеді. Мұндай топы-

рақ су ӛткізгіштік және жылу қасиеті жӛнінен саздақ топырақ-

тан айырмашылық жасайтындықтан оның ӛсімдік құрамында 

айқын ӛзгешелік байқалады. Қиыршықты бозғылт қызыл қоңыр 

топырақта ӛсімдік сирек, негізінен қылқан селеу мен Лессинг 

жусанынан тұрады. Кейбірі грунт суы бетіне шығып жататын 

жерлерде қараған, итмұрын және қотырқайың бұталары кезде-

седі. Олардың кӛлеңкесінде шалғын шӛп ӛсімдігі ӛседі. Гранит 

шоқыларда жеке ӛскен қарағай және арша бұталары ұшырасады 

(Қызылрай, Қарқаралы т.б.). 

Шӛлейт зонаның едәуір бӛлігін құм алып жатады. Тӛбе-

шікті және қырқа құмдар батыста Каспий маңы ойпатында 

(Нарын, Тайсойған т.б), шығыста – Ертістің жоғарғы ағысында 

(Қызылқұм), және Зайсан қазан шұңқырында (Бұландықұм) та-

ралған. Батыстағы құмдарда еркек-шағыр ценоздары басым. 

Кӛпшілік жағдайда еркек дербес ӛседі. Шығыстағы құмдарда 

еркек, қияқ, ерсағыз, сүттіген т.б араласып кездеседі. Құм тӛбе-

лердің аралықтарындағы қазан шұңқырларда грунт суы жеткі-

лікті жағдайда тал, кӛктерек, қаратерек тоғайлары және сортаң-

дау шалғындар кездеседі. 

Шӛл зонасы Қазақстанның оңтүстік үлкен бӛлігін (аума-

ғының 40%-ын) қамтиды. Оған Каспий маңы ойпатының 

оңтүстік бӛлігі, Тұран жазығы және Тянь-Шань мен Жоңғар 

Алатауының тау алды жазықтары кіреді. Шӛл зонасының 

солтүстіктегі шӛлейтпен арасындағы шекара шамамен 48 және 

46° с.е аралығымен ӛтеді. 

Биоклиматтық жағдайларына қарай шӛл зонасын әдетте 

солтүстік және оңтүстік кіші зоналарға бӛледі. Солтүстік шӛлге 

Каспий маңы ойпаты, Үстірт, Солтүстік Арал маңы, Бетпақдала, 

Сарыарқаның Балқашқа қараған оңтүстік шеті, Оңтүстік Балқаш 

маңы құмдары мен Мойынқұм кіреді. Оңтүстік кіші зона негізі-

нен Сырдария ӛзенінен оңтүстіктегі алқапты және тау алды жа-
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зықтарын қамтиды. Солтүстік және оңтүстік кіші зоналар бір-бі-

рінен жауын-шашынның мӛлшері, температураның амплитуда-

сы және жауын-шашынның жыл маусымдарында таралуы жӛні-

нен айырма жасайды. Осы айтылғандардан ӛсімдік жамылғысы-

ның сипатына әсіресе жауын-шашынның жыл маусымдарына 

қарай бӛлінуі үлкен әсерін тигізеді. Солтүстік кіші зонада жа-

уын-шашын вегетациялық кезеңде біршама бӛлініп таралған. 

Оңтүстік кіші зонада жауын-шашын ерте кӛктемде кӛп түседі 

және бұл уақытта буланушылық дәрежесі әлі де тӛмен болады. 

Сәуірден кейін ылғалды, әрі жылы кӛктем құрғақ жазға ауыса-

ды. Сондықтан оңтүстік кіші зонада кӛктемде эфемерлер қаулап 

ӛседі. Топырақтағы ылғал қоры таусылғаннан кейін эфемерлер-

дің ӛсуі тоқталады, дамуы бүкіл вегетациялық кезеңге созыла-

тын ӛсімдіктің ӛсуіне жағдай қалмайды. 

Тӛбешікті және қырқа құмдардың бастарында нағыз псам-

мофиттер шоғырланған. Олар ақселеу, раң, құмаршық, қияқ. 

Ақселеу немесе құм селеу, сусыма құмда алғаш қоныстанатын 

ӛсімдік. Биіктігі 1 м-ге дейін барады. Кейде әр жерде бытырап 

жататын шағын топтар құрайды, бірақ жер бетін 10%-дан артық 

жаппайды. Ақселеу құмның астындағы ылғалды қуалай тарала-

тын ұзындыгы 10 м дейін баратын бүйір тамырлар жібереді. 

Шоқ түпті құм басып қалған жағдайда жапырақтардың қойы-

нындағы бүршіктен тамыр шығады да буынаралық бӛлігі құмды 

тезарада жарып жер бетіне шығады. Одан жаңа бір топ жапырақ 

пайда болады да, ол сабаққа айналады. Керісінше жел құмды 

үріп алып кетіп, ӛсімдіктің түбі ашылып қалған жағдайда сау-

дырап түскен жапырақтар оны тез кеуіп кетуден сақтайды. Та-

мырдың ӛзін тұз қатырған құм түйіршіктері жабысып, қаптап 

жатады. 

Ақселеу құмның кӛшуін саябырлатып, басқа ӛсімдіктердің 

ӛсуіне жағдай тудырады. 

Тӛбешіктердің беткейлерінде ағаш және бұта ӛседі. Ағаш-

тардан ақ сексеуіл, бұталардан жүзгін, құм қараған (немесе қан-

дым), теріскен, шеңгел сипатты. Сексеуіл тоғайлары негізінен 

ұсақ тӛбешікті құмдарға шоғырланған. 
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Тӛбешіктердің, қырқалардың және барқандардың аралық-

тарындағы алаңдардың ӛсімдігі тегістелген құмды жазықтарға 

ұқсас. Кейде ірі қазаншұңқырлардың түбінде шұраттар кездесе-

ді. Ондай жерлерді айрауық, бидайық, ажырық, ақмамық шал-

ғындары, қамыс, балғын сораң қаулары немесе сорлар, тақырлар 

алып жатады. 

Сазды шӛлдер Үстіртте, Маңғыстау үстіртінде, Бетпақдалада 

орын алады. Мезозой және палеоген – неоген түпкі жыныста-

рының үстіңде түзілуіне байланысты сазды шӛлдердің топырағы 

азды-кӛпті сортаңданған. Сондықтан сазды шӛлдерге жусанды-

сораңды ассоциациялар сипатты. Топырақ неғұрлым тұзды бо-

лып келсе, оның әсімдік жамылғысында сораңдар кӛп орын ала-

ды да, эфемерлер аз кездеседі. Жусанның түрлерінен сұр жусан, 

тұран жусаны, хош иісті жусан басым. Сор топырақта: бұйрғын, 

кӛкпек, ақсора ӛседі. 

Тастақ немесе қиыршық тасты шӛлдер аз таралған. Олар 

Сарыарқаның оңтүстік шетін, Бетпақдаланың шығысын және 

оңтүстіктегі тау етектерін қамтиды. Кӛпшілік жағдайда қиыр-

шық тасты шӛлдерде гипс минералы топырақтың беткі қабаты-

нан шайылып, аз тереңдікте жинақталады (Сондықтан оларды 

гипсті шӛл деп те атайды). Осыған байланысты қиыршық тасты 

шӛлдерді әр қашанда сортаңданған шӛл деп есептеуге болады. 

Бұл жағдай оның ӛсімдігіне де шешуші әсерін тигізеді. Қиыр-

шық тасты шӛлдердің ӛсімдік жамылғысы тұзға тӛзімді ксеро-

фиттерден, негізінен аласа бұталар-жусан мен сораңдардан тұ-

рады. Мұнан қиыршық тасты шӛл ӛсімдігінің сазды шӛлдерден 

аз айырма жасайтындығы байқалады. Шамалы сортаң топырақ-

та баялыш (бұта түріндегі сораң) ал топырақ кӛбірек сортаңдан-

ған жағдайда тас бұйрғын (сораң шала бұта) басым келеді. Сор-

таң және сор топырақта түрлі галофильдер (сораң, ақсора т.б.) 

кең таралған. Солтүстік Кіші зонада сұр жусан басым. 

Сор басқа зоналармен салыстырғанда шӛл зонасына ӛте 

сипатты элемент болып саналады. Сорлар шағын ойыстарда. 

Каспий, Арал, Балқаш кӛлдерінің жағалауларында, ӛзендердің 

сағасына жақын маңда жиі кездеседі. Жаз кеуіп қалатын шағын 



 181 

кӛлдер де сорға айналады да олардың тӛңірегін сор кешендері 

түгел қамтиды. Сорда ӛсімдік жер бетін біртұтас жаппай шӛлдің 

басқа типтеріне сұғына кірген шағын алқаптар құрайды. 

Эфемерлік шӛлдер Батыс Тянь-Шань жоталарынын етегін-

дегі тау алды  жазықтарын және Қызылқұм шӛлінін оңтүстік бӛ-

лігін қамтиды. Оңтүстік кіші зонаға эфемерлі және жусанды-

эфемерлі ассоциациялар сипатты. Эфемерлерден баданалы қо-

ңырбас және жуан сабақты қияқ басты орын алады. Кӛктемде 

эфемерлік шӛл ӛсімдігі қаулап ӛседі. Олар бір жылдық шӛптер 

(арпабас, мортық, сарғалдақ, кӛкнәр), монокарпиктер (рауғаш 

және сасыр) және эфемероидтардан (қазжуа, қызғалдақ, шы-

рыш, кӛбенқұйрық) тұрады. Мамырда, жазғы құрғақшылық бас-

талысымен-ақ бұл ӛсімдіктер қурап қалады да, ояңдарда кейбір 

ксерофиттер сақталады. 

Таулардың өсімдігі. Қазақстанның шығыс және оңтүстік-

шығысындағы таулардың ӛсімдігі биіктік бойынша ӛзгереді. 

Биіктік белдеулердің сипаты және ӛсімдік құрамы тау жүйесінің 

қандай геоботаникалық зонада орналасуымен тығыз байланыс-

ты. Қазақстандық Алтайдың солтүстік бӛлігі – дала, оңтүстігі 

және Сауыр-Тарбағатай шӛлейт, Жоңғар Алатауы мен Тянь-

Шань шӛл зоналарында жайласқан. Сондықтан биіктік белдеу-

лік солтүстікте дала, оңтүстікте шӛл зоналарынан басталады. 

Осыған орай таулардағы биіктік спектрі шӛл мен шӛлейттен 

биік таулық альпілік және тау тундра белдеулеріне дейінгі ара-

лықты қамтиды. Олардың ішінде жауын-шашын мол түсетін 

және жылу жеткілікті орта таулы ӛңірдегі орман мен шалғынды 

дала белдеулері ӛсімдікке бай. Одан тӛменде жылу мол, бірақ 

ылғал жеткіліксіз, ал жоғарыда вегетациялық кезең қысқа, тем-

пература тӛмен болуы ӛсімдіктің ӛсуіне қолайсыз. 

Биіктаулы ӛңірдегі климат жағдайлары оңтүстік-батыстан 

солтүстік-шығысқа қарай бірте-бірте ӛзгереді. Батыс Тянь-

Шаньның оңтүстік беткейінің климаты ауаның температурасы 

және жауын-шашынның жыл мезгілдеріне таралуы жӛнінен 

Жерортатеңіздікке ӛтпелі, ал Солтүстік Тянь-Шань, Жоңғар-

Сауыр-Тарбағатай жӛне Алтайда қылқан жапырақты. Осыған 
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сәйкес оңтүстік-батыста тау алды мен аласа таулы белдеудің 

ӛсімдігі субтропиктік сипатта (кейбір ботаника мамандары аласа 

шӛпті және биік шӛпті саванна теріздес деп атайды). Бұл ӛңірді 

солтүстікке таман жусанды-сораңды шӛл (Солтүстік Тянь-

Шань, Жетісу, Алатауы), жусанды-астық тұқымдасты шӛлейт 

(Сауыр-Тарбағатай), солтүстік-батыста әртүрлі шӛпті-астық 

тұқымдасты дала (Алтай) алып жатады. 

Өсімдік ресурстары. Ӛсімдік – аса маңызды табиғат ре-

сурстарының бірі. Кӛптеген ӛсімдік түрлері халық шаруашылы-

ғында тамақ, дәрі-дәрмек, бояу, құрылыс материалдары, мал 

азығы т.б. мақсатында кеңінен пайдаланылады. 

Ӛсімдік жамылғысы бәрінен бұрын мал шаруашылығынын 

азық базасы. Дала, шӛлейт жӛне шӛл зоналарында және таулар-

да түрлі маусымда пайдаланылатын орасан зор мал жайылым-

дары мен шабындықтар бар. Мал азығы ретінде астық тұқым-

дастар: далалық селеу, бетеге, шӛл ӛсімдік типіне жататын құр-

ғақ климатқа және тұзды топыраққа тӛзімді ажырық, ақмамық, 

еркек бидайық, бозшағыл туыстары ӛте құнды. Бұршақ тұқым-

дастардан жоңышқа түрлерінің, әртүрлі шӛптерден жусан мен 

изеннің азықтық сапасы жоғары. 

Қазақстан орман ресурстарына кедей. Ормандар кӛбінесе 

тауларға (Алтай, Тянь-Шань) шоғырланған. Таулы жерлерде ор-

ман ӛсімдігі беткейлерді шайылудан сақтайды жӛне су жинайды. 

Тері илеуге қолданылатын ӛсімдіктерден Гмелин кермегі 

бірінші орында тұрады. Кӛбінесе тұзды топырақта ӛсетін бұл 

ӛсімдік Қазақстанда ӛте кең таралған. Оның тамырындағы илік 

зат орта есеппен 15% құрайды. Бұдан басқа бадан, илік қарамық, 

рауғаш, қымыздық т.б ӛсімдіктерден илік зат алуға болады. 

Қазақстан флорасында эфир майын алуға болатын 450 ӛсім-

діктің түрі кездеседі. Эфир майы парфюмерияда, кондитер және 

тамақ ӛнеркәсібінде, сондай-ақ медицинада қолданылады. Ол 

шӛл зонасында кең таралған камфора жусаны, мускат шалфейі, 

киікотынан кӛп алынады. 

Дәрілік ӛсімдіктерден фармацевтика ӛнеркәсібінде мия 

кең қолданылады. Одан тыныс жолдарын емдейтін дәрі алына-
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ды. Сол сияқты итсигек, қылша, дәрмене, софора т.б. ӛсімдік-

терден Шымкент химия-фармацевтика зауытында анабазин, 

эфедрин, сантонин сияқты аса құнды дәрі-дәрмек ӛндіріледі. 

Жеміс-жидек ағаштары мен бұталары Тянь-Шаньда кең 

таралған. Мұнда жабайы алма, ӛрік, грек жаңғағы кең кӛлемді 

қамтиды. Іле Алатауында ӛсетін жабайы алманың кейбір сорт-

тары дәмі, жемісінің ірілігі жӛнінен бақ алмасынан бір кем соқ-

пайды. Ондай сорттарды селекция жұмысына әбден пайдалануға 

болады. Алтайда қарақат, таңқурай, сиыр бүлдірген, қой бүлдір-

ген, шырғанақ қаптап ӛседі. Шӛл зонасындағы ӛзен жайылма-

ларында жабысқақ тәтті жемісті жиде бұтасы жиі кездеседі. 

Жазықтық ӛзен кӛлдерінің жағаларындағы қамыс және ши 

қопалары қағаз жасайтын шикізат пен құрылыс материалдарына 

бай. 

Құмда ӛсетін сексеуіл тек отын ғана емес, сонымен бірге 

техникалық шикізат ретінде бағалы. Одан медицинада кең қол-

данылатын активті кӛмір дайындалады. 

Жабайы ӛсетін талшықты ӛсімдіктерден шӛл зонасындағы 

ӛзен жайылмаларында кендір кең таралған. 

Жоғарыда, Қазақстанда ӛсетін пайдалы ӛсімдіктердің кей-

бір түрлеріне ғана қысқаша шолу жасалды. Ал шынында мал 

азығы, тамақ, дәрі-дәрмек, илік, эфир майы алынатын ӛсімдік 

топтарының әр қайсысы жүздеген түрлер құрайды. Ӛсімдік ре-

сурстарын тиімді пайдалану ӛсімдік түрлерінің биологиялық 

ерекшеліктерін, олардың жалпылай және маусымдық ӛнімділі-

гін зерттеумен қатар дәл есепке алу, қорғау шараларын жүзеге 

асыруды қажет етеді. 

Жануарлар әлемі 

Фаунасының негізгі сипаты. Қазақстан фаунасы түрге бай. 

Оның құрамына сүтқоректілердің 158 түрі, құстардың 485 түрі, 

жорғалаушылардың 52 түрі, қосмекенділердің 12 түрі, балық-

тардың 150 түрі, бунақденелілердің бірнеше мың түрі кіреді. 

Зоогеографиялық аудандастыру бойынша Қазақстан ау-

мағы Арктогея патшалығының Голарктика облысының 

Палеарктика бӛліміне жатады. Мұнда Палеарктиканың екі кіші 
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облысы түйіседі. Республиканың солтүстігі мен солтүстік-

батысы (орманды дала, дала зоналары), Алтай тауы Еуропа-

Сібір кіші облысына, қалған үлкен бӛлігі (шӛлейт, шӛл зонала-

ры, Сауыр-Тарбағатай-Жоңғар таулы аймағы, Тянь-Шань) – 

Орталық Азия кіші облысына кіреді. Қазақстанның оңтүстігін-

дегі шӛлдерге Жерортатеңіз және Алдыңғы Азия кіші облыста-

рының бірқатар жануарлары ӛтеді. Соған байланысты кейбір зо-

огеография мамандары бұл тарапты жерорта теңіз кіші облы-

сына жатқызады. 

Қазақстанның қазіргі фаунасының түп негізі палеогенге 

кетеді. Жануарлар әлемінің палеоген-неогендегі және тӛрттік 

дәуірдегі даму тарихы түгелдей ӛсімдік жамылғысының даму 

тарихына ұқсас. Неогенде Қазақстан жерінде ежелгі үнді және 

африка фаунасымен тығыз байланысты тропиктік және субтро-

пиктік түрлер мекендеген. Тӛрттік мұз басу кезінде бұл ежелгі 

жылу сүйгіш түрлердің кӛпшілігі жойылып кеткен, біразы 

оңтүстікке қарай шегінген. Сақталып қалған түрлер мұзбасудан 

кейін қайтадан бұрынғы орнына қарай жылжыған. Мұндай түр-

лерге орман қарақас тышқаны, жайра, қабан, марал, жолбарыс, 

жалбағай, аққұтан т.б. жатады. 

Жылу сүйгіш түрлер оңтүстікке қарай шегінген максимум 

мұзбасу кезінде суық жақтың ӛкілдері оңтүстікке қарай алысқа 

ӛткен. Олардың кейбір түрлері қазіргі кезде таулы аудандарда 

сақталған. Қазіргі табиғи ортаға жат мұндай кейбір түрлер (тун-

дра құры, терістік боз ржанкасы) Алтайда және Сауыр-

Тарбағатайда оқшау ареалдар құрайды. 

Мұзбасудан кейінгі суық, әрі құрғақ кезеңде тундраның 

және Моңғолияның суық шӛлдерінің жануарлары бір-бірімен 

қатар ӛмір сүрген. Оған Алтайда тундраның ӛкілі тұяқты ала-

қоржынмен дала мен шӛлдің ӛкіл сары алақоржын сүйектерінің 

бір қабаттан табылуы дәлел. 

Орман ӛсімдігі кең жайылған ылғалды кезенде орман ӛкіл-

дері оңтүстікке, қазіргі шӛлейт пен шӛл зоналарына дейін бар-

ған. Аққоян мен шіл Торғай ӛзенінің алабына және Балқаш 

маңына дейін, үш саусақ тоқылдақ, шырша торғай, жүнді балақ 
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байғыз, үкі қылқан жапырақты тау ормандарын бойлап Тянь-

Шаньға дейін ӛткен. Аталған тайганың құстары қазіргі кезде 

мұнда оңтүстік түрлермен қатар ӛмір сүреді. 

Қазақстан фаунасы шет жерлерде қалыптасып, мұнда 

кейіннен таралған элементтермен қатар жергілікті түрлерден тұ-

рады. Олар астық тұқымдасты дала мен қоңыржай климат шӛл-

деріне сипатты эндемик түрлер құрайды (қосаяқтың 2 түрі, жал-

ман, тарғақ, шүрілдек торғай т.б.). 

Жануарлар әлеміндегі тарихи кезеңдегі өзгерістер. Ӛсім-

дік жамылғысы сияқты жануарлар әлемінде тарихи кезеңде 

адамның шаруашылық әрекетіне байланысты үлкен ӛзгерістерге 

ұшыраған. Бұрын Қазақстанның далалары мен шӛлдерінде кең 

таралған кӛптеген түрлер қазіргі кезде мүлде жойылып кеткен 

немесе ӛте аз мӛлшерде ғана қалған. Саяхатшылардың жазбала-

рына қарағанда, 18-ғасырда дала мен шӛлейтте жабайы жылқы-

тарпаң, құлан, ақбӛкен мындаған бастан тұратын табын құрап 

жайылып жүрген. Зайсан қазаншұңқырына Моңғолия жақтан 

жабайы түйе ӛтіп тұрған. Бұл айтылғандардан тарпаң 19-ғ. 2-

жартысында мүлде құрып кетті. Құлан қорықта ғана сақталып 

қалды. Ақбӛкен де құрып бітуге айналып еді, қатаң қорғаудың 

нәтижесінде 20-ғ. 40-жылдарында қалпына келтіріліп, кәсіптік 

аулау дәрежесіне жеткізілді. Бірақ соңғы кезде аяусыз қырып 

жоюдың арқасында ақбӛкеннің саны тағы да құлдырап, азайып 

кетті. Қазақстан аумағында бұрын мекендеген жануарлардан 

жолбарыс пен гепард жойылып кетті. Барыс, бұлан, марал, ар-

қар, жабайы қой, қарақұйрық, қызыл қасқыр, жабайы мысықтың 

түрлері, кӛк суыр, орман сусары, дуадақ, аққу, бірқазан, қырға-

уыл, қоқиқаз т.б. сирек кездесетін, жойылып кету қаупі бар түр-

лердің қатарына қосылды. Мұндай жойылып кетуге жақын түр-

лер балықтардың, жорғалаушылардың, қосмекенділердің ара-

сында да кӛптеп кездеседі. 

Жануарлардың түрлерінің жойылып кетуі немесе ӛте 

азаюы бір жағынан оларды еті мен терісіне бола шектен тыс ау-

лауға, екінші жағынан жердің ауыл шаруашылығына жаппай 
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игерілуіне байланысты, тіршілік ортасының тарылуына және 

жойылуына байланысты. 

Жануарлардың табиғи зоналар мен аудандарға байланыс-

ты таралуы. Жануарлар ӛмір сүретін табиғи орта Қазақстанның 

жазықтық бӛлігінде ендік зоналар, таулы бӛлігінде биіктік бел-

деуліктер бойынша ӛзгереді. 

Орманды дала зонасында шалғынды даланың жалпы фо-

нында қайың шұбарлары, кӛптеген кӛлдер, батпақты ояңдардың 

таралуы жануарлар құрамының ала-құлалығын тудырады. Ор-

манды дала ландшафты басқа зоналарға қарағанда жас. Бұл зо-

наға ӛсімдіктер мен жануарлар тӛрттік мұз басудан кейін тарал-

ған. Фаунасы жас болғандықтан мұнда эндемик жануарлар жоқ. 

Жануарлар орманды далаға негізінен Шығыс Еуропа жа-

зығынан келген. Шығыс Сібірдің әсері аз. Зонаның кӛп жерін 

әртүрлі шӛпті астық тұқымдасты шалғынды дала алып жатыр. 

Сондықтан жануарлардың негізгі ұйытқысы әртүрлі шӛппен 

және астық тұқымдастармен қоректенетін түрлерден тұрады. 

Әсіресе тікқанатты бунақ денелілер, кәдімгі сұртышқан, сары-

шұнақтың түрлері және дала суыры кӛп таралған. Құстардан 

дала бозторғайы, бӛдене, сұр құр, балшықшы сипатты. Кеміру-

шілер кӛп болғандықтан жыртқыштар да кӛп. Солардың ішінде 

түлкі, дала күзені, құстардан ителгі, дала құладіні, жамансары, 

батпақ жапалағы жиі ұшырасады. 

Нағыз дала кемірушілері мен құстары аз. Қосаяқ, дала ала-

қоржыны, аламан, бозторғай құрғақ қыраттарда, сор және сор-

таң жерлерде кездеседі. Әсіресе жорғалаушылар аз. Анда-санда 

кесірткенің 2 түрі мен сұр жылан кӛрініп қалады. 

Қайың шұбарларына кедейленген орман фаунасы сипатты. 

Шіл мен аққұрдың тіршілігі орманмен байланысты. Бірақ нағыз 

дендрофильдер аз (тоқылдақ, ақ қоян, ор қоян, елік, бұлан бұра-

ма мойын, мысықторғай т.б.). Ор қоян, елік, бұлан қыста ағаш 

қабығы мен бұтақшасын, бұталарды кеміріп күнелтеді. Бірақ қа-

зіргі кезде елік аз қалған, бұлан да мұнда онша кӛп келмейді. 

Дала зонасының солтүстік бӛлігінің фаунасы құрамы жӛ-

нінен орманды даланың далалық алқаптарының фаунасына ұқ-
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сас. Оңтүстікке таман, әсіресе құрғақ дала кіші зонасында нағыз 

далалық түрлер негізгі орын алады. 

Далаға ұсақ сүт қоректілерден әсіресе саршұнақ пен қос-

аяқтың түрлері ӛте сипатты (үлкен және кіші саршұнақ, үлкен 

қосаяқ). Ал дала суыры ретсіз кӛп ауланғандықтан қазіргі кезде 

аз қалған. Тышқан тәріздес кемірушілерден сұртышқанның түр-

лері, дала алақоржыны, кӛртышқан, жыртқыштардан қасқыр, 

түлкі, борсық, дала күзені және әсіресе қарсақ кӛп таралған. 

Тың игерілгенге дейін жазда далалық алқаптарға мыңғыр-

ған ақбӛкен үйірлері келіп жайылатын. Қазіргі кезде бұл жануар 

дала зонасында ұшыраспайды. 

Бұрын далада дуадақ, безгелдек, ақбас тырна, тарғақ, боз-

торғай кӛптеп жүретін. Даланың жаппай егістікке жыртылуына 

байланысты бұлардың кӛпшілігі (әсіресе дуадақ) сирек кездесе-

тін түрге айналды. 

Жыртқыш құстардан дала бүркіті, дала құладіні жиі кезде-

седі. 

Бірқатар түрлер эндемиктерге жатады (қараторғай, аққанат 

бозторғай, тарғақ, шүрілдек торғай т.б.). 

Шӛлейт зонаның фаунасы даладан шӛлге ӛтпелі сипатты. 

Мұнда дала жануарлары бірте-бірте шӛл жануарларына ауыса-

ды. Дегенмен шӛлейт зонаның фаунасы дала мен шӛл жануар-

лары түрлерінің жай ғана қосындысы емес, ландшафт құрамы-

ның сипатына сай ерекше кешен болып табылады. Шӛлейтте да-

ладағыдай кӛкке жайылатын түрлер азайып, олардың орнына 

ӛсімдік тамырларымен қоректенетін және қорек талғамайтын 

түрлер кӛбейеді. Мәселен мұнда суыр мен үлкен саршұнақ жоқ, 

оның есесіне кіші және нағыз саршұнақ, сұр алақоржын басым. 

Жалпы алғанда шӛлейт саршұнақ үстем зона. Олардан басқа 

қосаяқтың, балпақ тышқанның, аламанның, кӛртышқанның түр-

лері, құстардан кіші бозторғай сипатты. Жыл бойы ақбӛкен 

үйірлері жүреді. 20-ғ. 50-жылдарына дейін қарақұйрық жазда 

Ұлытауға, Торғай мен Ырғыз ӛзендерінің тӛменгі ағысына дейін 

жайылып барған. Қазіргі кезде бүл жануар шӛлейт зонада тү-

гелдей құрып кеткен. 
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Шӛл зонасында топталып кӛкке жайылатын жануарлар-

дың орынына ӛсімдіктің тамыры мен дәнін қорек қылатын және 

азық талғамайтын жануарлар басады. 

Шӛлдің жеке типтерінің фауналық құрамы бір-бірінен үл-

кен айырма жасайды. Шӛл фаунасының негізін сазды, қиыр-

шықтасты және құмды шӛл құрайды. Жануарлардың тіршілігіне 

әсіресе қиыршықтасты шӛл мен сазды шӛл қолайсыз. Шӛлдің 

бұл типтерінде су жоқтың қасы, жазы ӛте ыстық, қысы аязды, 

жыл бойы азынаған желден ықтасын жоқ, ӛсімдік жер бетін бір-

тегіс жаппайды – ӛсімдік жамылғысының ойдымдары аса кең 

ашық, жалаң алқаптармен кезектесіп келеді. Мұндай шӛл баяу 

қозғалатын және кӛкпен қоректенетін саршұнақ пен сұртышқан 

үшін қолайсыз. Шӛлдің бұл типтеріне қосаяқ пен кӛртышқан си-

патты. Қосаяқ тез жүгіретіндіктен жауынан қашып, інге тығы-

лып үлгере алады және азық талғамайды, ал кӛртышқан жер бе-

тіне шықпай, ӛсімдік тамырымен күнелтеді. Бетпақдалада ӛте 

сирек кездесетін ұсақ кеміруші-жалман мекендейді. Қиыршық-

тасты және сазды шӛлдерде ірі сүтқоректілерден ақбӛкен кең та-

ралған, бірен-саран қарақұйрық кездеседі. Үстірт пен 

Маңғыстауда қорғауға алудың арқасында үстірт қойы сақталған. 

Жыртқыштар: қасқыр, түлкі, күзеннең тұрады. Құстардан: 

бозторғайдың түрлері (кіші, сұр, айдарлы т.б.), бұлдырықтар 

(қарабауыр, құланбауыр), шүрілдек торғай, дуадақтың ұсақ 

түрі-жеке ұя салады. Жорғалаушылардан: әсіресе тақыр жұ-

мырбас кесірткесі, гекконның түрлері, жыландардан: қалқан-

тұмсық, дала сұржыланы, кей жерлерде дала тасбақасы кӛп 

таралған. 

Құмды шӛлдердің фауналық құрамы сазды және қиыр-

шықтасты шӛлдерге қарағанда анағұрлым күрделі. Мұнда шӛл-

де мекендейтін экологиялық топтар түгелдей дерлік кездеседі. 

Құмды шӛлде бунақденелілердің түрі ӛте кӛп. Дала мен 

шӛлейттегі тікқанаттыларды қиқоңыздар, жапырақ сорғыштар 

(ӛсімдік биті мен бүргесі), құмырсқалар, ӛрмекшілер (қарақұрт, 

бүйі т.б.), шаян тұқымдастар алмастырады. Бай энтомофауна 

құмда бунақденелілермен қоректенетін жануарлардың кӛптеп 
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тіршілік етуіне жағдай жасайды. Тек қана құмды шӛлде ала жер-

тесер, қалқан құлақ кірпі, шегірткеші (құс), мақтан торғайдың 

бірнеше түрі мекендейді. Бунақ денелілермен қоректенетіндерге 

жорғалаушылардан агама, батбат, геккон, жыланның бірнеше 

түрлері жатады. Сондай-ақ құмда дала тасбақасы, үлкен құм-

тышқан, сексеуіл жорға торғайы, қосаяқтың кӛптеген түрлері 

тіршілік етеді. Кемірушілердің кӛптігі жыртқыштардың да кӛп 

таралуына себеп болады. Күндізгі және түнгі жыртқыш құстар-

дан шӛл байғызы, үкі, жамансары т.б. ағашқа ұялайды. Кеміру-

шілермен қоректенетіндердің қатарына түлкі де қосылады. 

Шӛлдің басқа типтерінен ерекше, құмды шӛлде жылан 

мен кесірткелер кӛп-ақ. Ӛйткені жаз құмның қатты қызуы олар-

дың жұмыртқадан ӛсіп жетілуіне ӛте қолайлы. Сонымен бірге 

құм жасырынуға қолайлы, азық та мол. Жыландардан құм аж-

даһасы мен оқжылан ӛте сипатты. Оңтүстік аудандарға аса ірі 

кесіртке кесел, таралады. Оның дене тұрқы 60 см, құйрығының 

ұзындығы 1 м-ге барады. Кесел-біздің жеріміздегі Африка мен 

Оңтүстік Азияның тропиктік шӛлдерінің ӛкілі. 

Шӛл зонасындағы ӛзен аңғарларының фаунасы ерекше оқ-

шау тұрады және түрге бай. Ӛзен бойындағы тоғайлар мен қопа-

ларда қабан, елік, қырғауыл кӛп. Сүт қоректілерден тек қана то-

ғайға қамыс мысығы (хаус) тен. Басқалары не орманға немесе 

шӛлге сипатты түрлерге жатады. Оңтүстік ӛкілдерінен Сырдария 

бойындағы қамыс қопаларына бұхар бұғысы мен мәлін кіреді. 

Таяудағы уақыттарда Іле атырауында, Сырдария бойында жол-

барыс мекендегсн. 

Қазақстанның жазықтық бӛлігінде жануарлардың зоналық 

таралуына қарағай орманы ойдымдары мен аласа таулар едәуір 

ӛзгеріс енгізеді. Оларды бойлап солтүстік фаунасының ӛкілдері 

оңтүстікке қарай алысқа ӛтеді. Мәселен Ертіс бойындағы шұ-

балған қарағай ормандарында тайганың ӛкілдері (тиін, саңы-

рауқұр, тоқылдақ т.б.) дала зонасы ӛңіріне сұғына кірген. 

Сарыарқадағы ағаш пен бұта ойдымдарын бойлап аққоян мен 

сұртышқан шӛлейтке дейін жеткен. Сонымен бірге гранит жар-

тастарда Орталық Азиялық биіктау жануарлары (арқар, моңғол 
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шақылдағы) кездеседі. Бұл айтылғандар ендік зоналық фауна-

лық кешендерді айтарлықтай күрделендіреді. 

Әрбір зонаның шсгіндегі фауналық кешен батыстан шы-

ғысқа қарай да ӛзгереді. Бұл ӛзгеріс қлимат жағдайларының ӛз-

геруіне және кӛрші аймақтардың әсеріне байланысты. Сондық-

тан әр зонада батыстан шығысқа қарай жүрген сайын еуропалық 

түрлер азайып, оның орнына сібірлік және моңғол-қазақстандық 

түрлер арта түседі. Шӛл зонасының оңтүстігінде шығу тегі 

Африка, Жерортатеңіз тӛңірегі, Алдыңғы және Оңтүстік 

Азиямен байланысты кӛптеген түрлер араласады (гепард, қара-

қал, қорқау, кесел, жорға дуадақ, бұлдырық т.б.). Қазақстанның 

биіктаулы ӛңірінің фаунасы солтүстік-шығыс және оңтүстік-

батыс бӛліктерінде бір-бірінен үлкен айырма жасайды. 

Солтүстік-шығыстағы Алтайдың фаунасы Сібір тайгасының 

басым әсеріне байланысты қылқан жапырақты түрлерден тұрса, 

оңтүстік-батыстағы Тянь-Шаньның фаунасының құрамында, 

шығу тегі Жерортатеңіздік аймақпен және Оңтүстік Азиямен 

байланысты оңтүстік түрлері басым. Сауыр-Тарбағатай және 

Жетісу Алатауының фаунасы осы екі аралықтағы ӛтпелі сипат-

та-солтүстікке қарай қылқан жапырақты түрлер, оңтүстікке қа-

рай Тянь-Шаньмен ортақ түрлер кӛбейе береді. 

Алтай биік таулы ӛңірдегі қылқан жапырақты түрлер ең 

кӛп таралған тау. Ӛйткені, мұнда Оңтүстік сібір тауларына си-

патты тайга орманы үлкен алқапты қамтиды. Сонымен қатар 

Алтайда жалпы тауларға сипатты биіктік белдеулік айқын кӛ-

рінеді. Алтай дала және шӛлейт ендік зоналарында жайласқан. 

Сондықтан тау алды далалық ӛңірге жазықтағы орманды дала 

мен дала фаунасының ӛкілдері ӛтеді (дала бозторғайы, безгел-

дек, сұр құр, дала күзені т.б.). Сонымен бірге осы белдеудің 

ӛзінде жазықта жоқ моңғол фаунасының кейбір ӛкілдері арала-

сады (ала жертесер). 

Алтайдың тау орман белдеуінің фаунасы Оңтүстік Сібір 

тау тайгасының фаунасымен тектес. Мұндағы сүт қоректілер – 

қоңыр аю, бұлғын, сілеусін, борша тышқан, ұшар тиін, құдыр; 
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құстар – саңырауқұр, шіл, тоқылдақ, шырша торғай, жүнді балақ 

байғыз т.б. нағыз тайгалық түрлерге жатады. 

Субальпі және альпі белдеулері фаунасының да оңтүстік-

тегі тауларға ұқсамайтын ӛзіндік ерекшеліктері бар. Аласа бұ-

талардың арасында ақ құр, тундра құры, алтай ұлары ұялайды. 

Биік тау шалғында сұр суыр, ұзынқұйрық саршұнақ жүреді. 

Сауыр, Тарбағатай, Жоңғар Алатауының фаунасы түр құ-

рамы жӛнінен Алтай мен Тянь-Шаньнің аралығындағы ӛтпелі 

жағдайда. Мұнда Алтаймен ортақ түрлерден қоңыр аю, ақкіс ма-

рал, борсық, арқар, ақ қоян, суыр, аламан, тундра құры таралған. 

Тау алды шӛлейті мен құрғақ және астық тұқымдасты да-

ларды далалық түрлер алып жатады. Бұл ӛңірде мәдени ланд-

шафт басым, ірі аңдар мен құстар аз қалған. Құстардан қаратор-

ғай, кекілік, мысықторғай, бозторғай т.б. кездеседі. 

Жапырақты орман жануарларға бай. Бұл белдеуге сүт-

қоректілерден орман қарақас тышқаны, сұр аламан, борсық, 

елік, қабан сипатты. Құстардан мысық торғай, шығыс бұлбұлы 

т.б. мекендейді. 

Шырша орманында құстардың түрі кӛп. Әсіресе шырша 

торғай, қайшыауыз, үшсаусақ тоқылдақ, жүндібалақ байғыз, жа-

палақ және үкі жиі кездеседі. Арша торғайларымен арша емен-

тұмсығы байланысты. 

Биіктаулық белдеуде таутеке, барыс, ақкіс, шақылдақ, құс-

тардан тибет фаунасының ӛкілі – құмай, ұлар, сақалтай таралған. 

Кәсіптік жануарлар ресурсы. Қазақстан фаунасының құ-

рамында кӛптеген пайдалы жануарлар бар. Сүтқоректілердің              

55 түрі бағалы аң терісін береді. Терісі бағалы андардың қата-

рына бұлғын, сусар, жұпартышқан, тиін, дала суыры, дала күзе-

ні, ақкіс жатады. Бірақ олар қазіргі кезде ӛте аз қалған. Бағалы 

аң терісін дайындауда саршұнақ алдыңғы қатарлы орын алады. 

Ертеректе Қазақстанда жылына 6 млн. данаға дейін құм сар-

шұнағының терісі дайындалған. Кеңестер Одағы кезінде бүкіл 

дайындалатын ондатра терісінің 10-15%-ы біздің еліміздің үле-

сіне тиген. Бұл айтылғандардан басқа қызыл түлкі, борсық, құм 

қоян, ор қоян, қасқыр, қарсақ т.б. ауланады. 
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Тұяқты жануарлардан ақбӛкеннің етін дайындаудың үлкен 

маңызы бар. 20-ғ. 80-90 жылдары жылына 200-250 мыңға дейін 

ақбӛкен атып алынған. Қазіргі кезде ақбӛкен аулау тағы да тоқ-

татылды. Қабан да кӛп ауланатын аңдарға жатады. Құстың түр-

лері – құр, шіл, кекілік, қырғауыл т.б. спорттық аңшылық ныса-

нына жатады. Андар мен құстардың кейбір түрлерін аулауға 

әуесқойларға лицензия бойынша рұқсат етіледі. 

Каспий теңізінде терісі мен майы үшін каспий итбалығын 

аулау кәсіптік негізде жүргізіледі. Республика аумағындағы 

ӛзен, кӛлдерде балықтын мол қоры шоғырланған. 

Балық ресурсы жӛнінен 1-орында Каспий теңізі тұрады. 

ХХ-ғ. 50-жылдарында бүкіл дүниежүзі бойынша бекіре тұқым-

дастардың 80%-дан астамы Каспийден ауланғаны белгілі. Оның 

үлкен бӛлігі теңіздің Қазақстанға қарасты солтүстік айдынына 

тиеді. Суының тартылуына байланысты Арал теңізі кәсіптік мә-

нінен айырылды. Балқаш кӛлінде ұзақ жылдар бойы сазан мен 

алабұға кӛптеп ауланып келді. Балық Жайық, Сырдария және 

Іле ӛзендерінен, Зайсан және басқа кӛлдерден де ауланады. Ұсақ 

су қоймаларының балық кәсіпшілігінің жергілікті мәні бар. 

Аң аулауды реттеумен бірге кәсіптік аңдар мен құстардың 

түрін сақтау және кӛбейтуде қорықтар мен қорықшалар ұйым-

дастырудың мәні үлкен. Қазіргі кезде Қазақстан жерінде 10 қо-

рық және кӛптеген қорықшалар бар. Бірақ ұлан-байтақ аумақ 

үшін бұл жеткіліксіз. Қорықтар торабын жедел ӛсіру және та-

биғат байлығын сақтау, кӛбейту жӛнінде жұртшылыққа үгіт-на-

сихатты күшейту кезек күттірмей шешілуге тиісті мәселелердің 

қатарына жатады. 
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VІ-тарау.  

ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУДЫҢ  

БИОГЕОГРАФИЯЛЫҚ АСПЕКТІСІ 
  

Қоршаған ортаға деген кӛзқарасты қарастырғанда біз тек 

экономика, ғылым, мәдениетке керекті табиғи объектілерді бүл-

діруден қорғауды ғана емес, табиғи ресурстарды үнемді пайда-

лануды естен шығармаған жӛн. 

Табиғи ортаны қорғау экологиялық тепе-теңдіктің ауытқы-

мауына жағдай жасайды. Мұндай шаралар тұрақты ғылыми ор-

талықтардың қалыптасуына әкеледі. Кеңес үкіметі кезінде 1920–

1921 жылдары солтүстік Мұзды мұхит және Ақ теңіз т.б. жер-

лердің балық шаруашылығын және аң шаруашылығын қорғау, 

сақтау жӛнінде декрет қабылданды. 

1957–1963 жж. республикалық одақтардың жоғарғы советі 

табиғатты қорғау жӛнінде заң қабылданады. 1980 ж. маусым 

айында жоғарғы советтің ІІ сесиясында жануарлар дүниесін қор-

ғау, әсіресе жабайы аңдардың санын қалпына келтіру жӛнінде 

заң қабылданды. Қоршаған орта жӛніндегі кӛптеген проблема-

ларды шешу халықаралық ЮНЕСКОР-ның «Адам және био-

сфера» программасы қабылданған соң ӛз дәрежесіне жетті. МАБ 

программасы 1970 жылы қабылданады. Бұл программа 14 ха-

лықаралық проект бойынша жұмыс істеп жатыр. Қазіргі уақытта 

мына салалар бойынша жұмыстар атқарылуда. 

1. Адамның іс-әрекеті арқылы тропикалық, субтропикалық 

ормандар, экологиялық жүйесіне әсер етуі. 

2. Адамдардың жайылымдық жерлерге әсері. 

3. Табиғи биосфералық қорықтардың проблемасы. 

Табиғаттағы экожүйелер мен ондағы қарым-қатынастар 

ұзақ жылғы тұрақты даму эволюциясының жемісі. Табиғат ре-

сурстарын игеру кезінде оның қоршаған ортаға пайдалы әсеріне 

кӛңіл бӛліну керек. Табиғат ресурстарын сол қалпында сақтау 

үшін қорықтар, қорыққорлар, ұлттық саябақтар мен басқа да 

ерекше қорғалатын объектілерді кӛбейту қажет. 

Қазақстанда әр жылдары ұйымдастырылған «Ақсу–жаба-

ғылы» (1926), «Алматы» (1930), «Наурызым» (1931), «Барсакелмес» 

(1939), «Қорғалжын» (1968), «Марқакӛл» (1976), «Үстірт» 
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(1984), «Батыс Алтай» (1992), «Алакӛл» (1998), «Қаратау» 

(2004)  қорықтары бар. Сонымен бірге ұлттық табиғи саяжайлар, 

табиғи қорық қорлар, табиғат ескерткіштері баршылық. 

Табиғатты қорғау шараларының бірі Халықаралық табиғат 

қорғау ұйымы (ХТҚҰ) еді. Ол 1948 жылы құрылды. Ұйымның 

мақсаты – дүние жүзіндегі сиреп немесе құрып бара жатқан аң 

мен құстарды және ӛсімдіктердің «Қызыл кітабын» ұйымдасты-

ру болатын. Оған дейін халықаралық «Қара кітаптың» тізімі жа-

салды. Оған жер бетінен біржола құрып кеткен аңдар мен құстар 

енгізілді. 

1963 жылы халықаралық «Қызыл кітаптың» алғашқы ба-

сылымы, одан соң 1966–1975 жылдар аралығында 5 томы жарық 

кӛрді. 1978 жылы КСРО-ның «Қызыл кітабы» шықты.  Омырт-

қалы жануарларға арналған бӛлігі 1978, ал ӛсімдіктерге арнал-

ған  1981 жылы жарық кӛрді. Қазақстанның «Қызыл кітабы» со-

дан бері 1991 және 1996 жылдары ӛңделіп, қайта басылып, кӛп-

шілікке ұсынылды. 

«Қызыл кітапқа» белгілі бір түрді енгізу үшін ғалымдар әр 

жануарлардың не ӛсімдіктің 5 санатын (категориясын) анықта-

ған. Осы санатқа сәйкес келген жағдайда ғана ол түр «Қызыл 

кітапқа» енгізілген. Ол санаттар тӛмендегідей: 

І санат – жойылып бара жатқандар. Бұлар туралы 

соңғы 50 жылда ешқандай деректер жоқ. Мысалы, қызыл 

қасқыр, қара күзен, қабылан, қызылқұм арқары, құдыр т.б. 

ІІ санат – сирек түрлері (қазір жойылу кету қаупі жоқ, 

бірақ өте сирек кездесетіндер). Мысалы, қар барысы, сілеусін, 

жарқанат, бұлдырық, қара тұрпан, қара ләйлек т.б. 

III санат – белгісіздер (толық зерттелмеген түрлер). 

Мысалы, шұбар кесіртке, қара шұбар жылан т.б. 

IV санат – қалпына келгендер (қорғау нәтижесінде қайта 

көбейген түрлер). Мысалы, кіші аққу, көкқұс т.б.  

«Қызыл кітапқа» енгізілген жануарларды аулауға, ӛсімдік-

терді жоюға тыйым салынған. Биологиялық ресурстарды тиімсіз 

пайдаланудың себептері кӛп. Осы мәселелерді шешу үшін әр-

түрлі ғылыми саланың ғалымдары тығыз байланысты еңбек етуі 

керек. Соның ішінде биогеография мамандарының атқаратын 

ролі маңызды. 
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Глоссарий 
 

Абиссаль  (грек.abyssos – тұңғиық, терең, түпсіз) – теңіздегі 

2000 м – ден астам  тереңдікте  болатын  аймақ. 

Автотрофты  организм – қарапайым  бейорганикалық  қосы-

лыстардан  күн  сәулесі  знергиясын  немесе  басқа  да  химия-

лық  реакциялар  барысында  бӛлініп  шығатын  қуат  кӛзін  пай-

даланып,  күрделі  органикалық  қосылыстар  түзіп,  ӛз  денесін  

құратын  организмдер. 

Аяқсыз  қосмекенділер – қосмекенділер  класына  жататын  от-

ряд,  жер  астында  тіршілік  етуге  бейімделуіне  сәйкес – аяқ-

тары жойылған,  денесі  ұзын  құрттарға  ұқсас,  әрі  сақиналы,  

кӛптеген  қатпарлы  болып  келеді. 

Ареал – ӛсімдік  не  жануар  түрлері,  туыстары,  тұқымдаста-

рының  белгілі  бір  аумақта  таралуы.   

Аймақ – құрлықта бӛлінетін ірі территориялық табиғат  комплек-

сі. Бір – бірімен  геологиялық  құрылысы,  жер  бедері,  климат  

жағдайлары  және  ендік  зоналар  (тауларда  биіктік  белдеулер)  

жиынтығы  жӛнінен  ерекшеленеді.Аймақ жазықтық  және  тау-

лы  болып  ажыратылады. 

Альпілік белдеу (Альпі  тауының атымен  байланысты) – қоңыр-

жай  және  субтропиктік  ендіктердегі  субальпі  және  мәңгі  қар  

мен  мұз  белдеулерінің  арасындағы  биіктік  табиғат  белдеуі.  

Антарктида (қ.Антарктика) – Антарктиканың  орталық  бӛлігін  

алып  жатқан  материк.Түгелдей  дерлік  мұз  бен  қар басып  жа-

туына  байланысты  кейде  "Ақ  материк" деген  салыстырма  қол-

данылады. 

Антарктика (гр.anti – қарсы  және  Арктика) – жер  шарының  

Арктикаға  қарама – қарсы  оңтүстік  полярлық  аймағы. 

Антарктида  материгі  және  Үнді, Атлант, Тынық  мұхиттардың  

іргелес  жатқан  оңтүстік  бӛліктері  аралдарымен  қоса  кіреді. 

Биіктік  белдеу – тауларда  биіктік  бойынша  бӛлінетін  таби-

ғат  комплексі,  бірлігі. 

Биосфера (Bios – тіршілік,  sphaira - шар) - жердің  тірі  орга-

низмдер  тіршілік  ететін  ерекше  қабаты. Бүкіл  гидросфераны, 

тропосфераны  және  литосфераны  бірнеше  ондаған,  сирек  
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жағдайда  жүздеген  м  тереңдікке  дейінгі  беткі  қабатын  қам-

тиды. 

Бриз (фр.brise – жеңіл  жел) – теңіздердің  ірі  кӛлдердің  және  

кейбір  үлкен  ӛзендердің  жағасында  бағытын  тәулік  ішінде  

қарама – қарсы  жаққа  ӛзгертіп, соғып  тұратын  желдер. 

Баялыш – алабұталар  тұқымдасы, сораң  туысына  жататын  

бұта  ӛсімдік. 

Биомасса (грек. bios – тіршілік + масса) – әр  түрлі  организм-

дердің  (популяция  бірлестіктер)  жалпы  масса  кӛрсеткіші,  

г/м²,  г/м³  ӛлшемімен  есептеледі. Биомасса  ретінде  организм-

дердің  құрғақ  немесе  дымқыл  массасы  алынады. 

Биосинтез – тірі  организмдерде  ферменттердің  қатысуымен  

жай  заттардан  күрделі  органикалық  қосылыстардың  синтез-

делуі. 

Биосфералық қорықтар – Жер  шарындағы ерекше  табиғат  бай-

лықтары  бар  ауқымды  аймақтарды  қорғау  мақсатында  ұйым-

дастырылатын  қорықтар. 

Вегетациялық  кезең – ӛсімдіктердің  жыл  бойындағы  ӛзінің  

тіршілікте  ӛсу, кӛбею  қызметін  белсенді  байқататын  уақыт   

мерзімі. 

Викаризм – ӛзара  морфологиялық  жағынан  ӛте  ұқсас, бірақ  

әр  түрлі  географиялық  аймақта  ӛсіп  тұрған  ӛсімдік  түрін  ай-

тады. (лат.викар - заменяющий). 

Гаттерия – бауырымен  жорғалаушылар  класының  тұмсық-

бастылар  отрядына  жататын, ӛте  ертеден  тіршілік  етіп  келе  

жатқан  бір  ғана  түрі. 

Гигрофит өсімдіктер (грек. hydros - ылғалды, phyton - ӛсімдік) 

– ылғалы  мол  топыраққа (сазды, балшық, су  жиегі т.б.) бейім-

делген  ӛсімдіктер. 

Гумус (лат.humus - топырақ) - қарашірік  топырақтың  беткі  қа-

батындағы  қоңыр  түсті  органикалық  бӛлігі.Ӛсімдік  пен  жан-

уар  қалдықтарының  шіріп, үгілген  тау жыныстарының  мине-

рал  бӛлшектерімен  араласуы  нәтижесінде түзіледі. 

Гилея (грек.hyle - орман)– Оңтүстік  Америкадағы  ылғалды  

мәңгі  жасыл  экваторлық  орманның  аты (Бразилияда  сельвас  

деп  аталады). Кейде  Г. деген  жалпы  атпен  Орталық  Африка  
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мен  Малай  архипелагының  экваторлық  белдеудегі  орманда-

рын  да  айтады.   

Дуадақ – тырна  тектестер  отрядының  тұқымдастары. Денесі  

ірі, 3  саусақты  аяқтары  құрлықта  жақсы  жүгіруге  бейімдел-

ген. Қазақстанда  3  түрі  кездеседі, салмағы  16 кг –ға  жетеді. 

Дюна – теңіздің, кӛлдің  немесе  ӛзеннің  жайдақ  жағасында  

жел  айдап  үюден  пайда  болған  құм  тӛбелер. Жел  жақ  бет-

кейі  түйетайлы, ық  жақ  беткейі  тік  келеді. 

Жерсіндіру – ӛсімдіктер  мен  жануарларды  жаңа  тіршілік  жағ-

дайына  кӛніктіру. Кӛбіне адамның  шаруашылық  қажетіне  бай-

ланысты  саналы  түрде  жүзеге  асырылады. Мыс. Еуропаға  

Оңтүстік  Америкадан  әкелінген  картоп  пен  жүгері. Солтүстік  

Америкадан  әкеліп  жіберілген  ондатра  еліміздің  барлық  же-

ріне  тарады. 

Каатинг – Бразилия  таулы  үстүрт, Чили, Анд, Перу  18° о.е - 

47° б.е  жерлер  кіреді.Жаңбыр  қатты  да,  тез  аралықта  жауа-

ды  да, ӛсімдіктерге, топырыққа  сіңіп  үлгермейді. Каатинг  

ӛсімдіктері  құрғақшылыққа  жақсы  бейімделген. 

Кампос – Оңтүстік Америка,  Бразилия  таулы  үстүрті, Гран – 

Чако  жазығы, Амазонка, Ла – Плата  ӛзендері  мекенін  кампос  

деп  атайды. Кампоста  ағаштары  аласа, сыртқы  пішіні  шатыр  

тәріздес, ауа  райы  муссонды – жазы  ылғалды, қысы  құрғақ.  

Лагуна (лат.lagus - кӛл) - теңізден  шайылып  жиналған  шӛгін-

ділерден  тұратын  жіңішке  құрлық  ӛңірінен  бӛлінген  тайыз  

шығанақ. 

Ландшафт (нем. Lant – жер, аймақ)  - табиғат   компоненттері  - 

тау  жыныстары, ауа, су, топырақ, ӛсімдік  және  жануар  дүние-

сі  бір – біріне  тәуелді  және  ӛзара  тығыз  байланысты  болып  

келетін  территориялық  комплекс. 

Льянос (исп. Lianos - жазық) – Оңстүстік Америкадағы  

Ориноко  ӛзені  бойындағы  жазық. 

Микроэлементтер (грек. miktos – кішкентай, шағын) – тіршілік  

иелерінің  ӛсіп – дамуына ӛте  қажет, бірақ  аз  мӛлшерде  (0,01 

– 0,00001%)  болатын  химиялық  элементтер. 

Мангро  өсімдіктері – суы  тартылған  батпақты, лай  ойпат-

тарда, ӛзен  жағалауында, ӛсетін  ӛсімдіктерді  Мангро  ӛсімдік-

тері  деп  атайды. 
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Реликт (лат. reliktum – қалдық)– ӛткен  геологиялық  кезеңдер-

ден  қалған  жануарлар  мен  ӛсімдіктердің  түрлері. 

Резервация (лат.reservare - сақтау) – бірқатар  капиталистік  

мемлекеттердегі  елдің  байырғы  тұрғындарын  еріксіз  қоныс-

тандыруға  арнайы  бӛлінген  территория. Резервацияға  табиғат  

жағдайлары  тұрмысқа  қолайсыз,  суға  тапшы,  шӛлді  немесе  

батпақты  аудандар  бӛлінеді. Сондықтан  байырғы  тұрғындар-

дың  саны  барған  сайын  азаюда. 

Субеделер – кӛп  жылдық  су  не  батпақтың  шӛптесін  ӛсімдік-

тер  тұқымдасы. 40 – қа жуық  түрінің  Қазақстанда  2 түрі  бар. 

Жапырақтары  ірі, беде  жапырақсыз. 

Сублитораль – теңіздердің  жағалау  аймағының  200 - 500 – ге  

дейінге  түбі. 

Субстрат (лат.subsratum - тӛсеніш) – 1) фермент  әсер  ететін  

белгілі  бір  зат; 2) жылжымайтын  организмдер  (микроорга-

низмдер  мен  ӛсімдіктер  үшін  бір  мезгілде  қоректік  орта  бо-

лып  табылатын) бекіген  негіз; 

Сукцессиялар (лат.successi – орын  басу) - ӛсімдіктер  бірлесті-

гінің  мезгіл  бойы  бірнеше  кезек  ауысуы. 

Субтропиктік  белдеу (лат.sub – таяу, субтропиктік  тропикке  

таяу) – тропиктік  және  қоңыржай  аралығында  орналасқан  ӛт-

пелі  табиғат  белдеуі. 

Субтропиктік  климат – тропиктік  және  қоңыржай  климат. 

Қысы  жылы, ең  суық  айда  температура  0° - тан жоғары, жазы  

ыстық. Солтүстік  және  оңтүстік  жарты  шардың  30 - 40° ен-

діктерінің  аралығын  қамтиды. 

Толеранттық (лат.tolerantia – тӛзу, тӛзімділік) – организмдер-

дің  шамадан  тыс  экологиялық  қолайсыздыққа  тӛтеп  беру  қа-

білеті; орта  факторларының  әсеріне  организмдердің  тӛзімді-

лігі. 

Табиғат  ескерткіштері – ғылыми, әсемдік, білімдік  маңызы  

зор, сирек  ұшырасатын  немесе  кӛрікті  табиғат  объектілері. Сар-

қырамалар, үңгірлер, кӛрікті  шӛлдер, геологиялық  ашындылар, 

ерекше  пішінді  жартастар  т.б  жатады. 

Табиғат  зонасы (гр.zone - белдеу) – климат  жағдайлары  топы-

рақ, ӛсімдік  жамылғысы  және  жануар  дүниесі  біртектес  ен-

дік  ӛңір. 
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Фотосинтез – ӛсімдіктердің  күн  сәулесінің  электромагнитті  

қуатын  сұрыптай  сіңіріп, органикалық  қосылыстардағы  хи-

миялық  қуатқа  айналдыру  процесі. 

Этология – жануарлардың  мінез – құлқының  биологиялық  не-

гіздерін зерттейтін  ғылым. 

Эндемді  түр  деп  ӛсімдік  не  жануар  түрлерінің  таралу  шегі  

бар, белгілі  бір  географиялық  аймақта  ғана  кездесетін  түр-

лерді  атайды. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Қоғамды экологияландыру – бұл адамның табиғатпен үй-

лесімділігіне қол жеткізуге бағытталған қоғам кӛзқарасының 

жүйесін қалыптастыру процесі. Табиғат пайдаланудағы жаңа 

экономикалық тетіктер баға белгілеу жүйесіне экологиялық си-

патамаларды енгізуді міндетті экологиялық сақтандыруды кӛз-

дейді. 

Табиғи кешендерді аялап сақтау айрықша қорғалатын та-

биғи аймақтардағы құрылымдардың ең басты міндеті болып са-

налады. Қазіргі кезде табиғат пен қоғам арасындағы қарым-қа-

тынастардың орасан масштабта ӛзгеруі, табиғатқа антропогенді 

ықпалдың ӛсуі дүние жүзінің барлық елдеріне тұрақты қатына-

сы бар экологиялық, энергетикалық шикізат және азық-түлік 

проблемаларын тудырып отыр. Тұрақты даму бүкіл тіршілік 

кӛздері үшін үздіксіз тіршілік үшін күрес болып табылады. 

1992 ж. Рио-де-Жанейрода ӛткен ООН конференциясында 

қоршаған орта жағдайы мен оның биоресурстары жӛнінде бүкіл 

қоғам тұрақты даму принципін орындауы керектігі негізгі арқау 

болды. Биоресурстарды үнемсіз пайдалану, халық санының ӛсуі 

тұрақты дамуды кешеуілдетеді. Табиғаттың кӛркі де, сәні аң мен 

құс. Адамзат табиғи байлықтарды қажетіне жаратады. Ӛкінішке 

орай бүгінде қазақ жерінде ежелден мекен ететін жабайы түйе 

мен турды (сиыр) кәмшатты, жолбарысты, тоғай бұғысын, тар-

панды (жабайы жылқы) кездестіре алмаймыз. Бұлар жер бетінен 

біржола жойылып кеткен. Осы ретте қазір еліміздегі жан-жан-

уарларды қорғау ӛзекті мәселе болып отыр. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы 2011 жылды 

“Халықаралық орман жылы” деп жариялауының ӛзі мәселенің 

ӛзектілігін, проблеманың молдығын, ертеңімізге деген алаңдату-

шылықты байқатса керек. 

Табиғатты қорғаудың тағы бір мақсаты – экологиялық қа-

уіпсіздікті қамтамасыз ету. Ол қазіргі және болашық ұрпақтың 

салауатты ӛмір сүруі үшін адамның теріс іс-әрекеттерін шектеу 

және табиғаттағы тӛтенше апаттарды болдырмау. Оны жүзеге 

асыратын табиғат қорғау заңдары. 
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 Геоэкологиялық зерттеулердің басты мақсаты табиғи және ан-

тропогендік геожүйе шекарасындағы қоршаған ортаның кеңіс-

тіктегі экологиялық жағдайды сақтау немесе қайта қалпына кел-

тіру жӛніндегі нұсқау түріндегі ұсыныстар даярлау. 

        Жалпы геоэкология  ландшафт және одан да ірі-округ, про-

винция ,облыс, аймақ сияқты физикалық – географиялық аудан-

дастардың таксонологиялық бірліктерінің экологиялық  қасиет-

терін зерттеумен шұғылданады. Геоэкологиялық зерттеулер 

әдістемелеріне дәстүрлі, ландшафтық – географиялық және эко-

логиялық зерттеу тәсілдері негіз болады.   

      Геоэкология мамандары Қазақстанның бүгінгі  әлеуметтік- 

экономикикалық жағдайынан туындап отырған табиғат  ресурс-

тарын тиімді пайдалану және қорғаудың күрделі проблеммала-

рын шешу жолында географияның басқа да қосымша шарала-

рын тауып іске қосу мүмкіндіктерін іздестіруде. Қазақстан жері-

нің сапасының тӛмендеуі тарихи жағдайларға да байланысты 

болады. Топырақтың құнарсыздығына басқа да экологиялық 

факторлар агротехниканы дұрыс қолданбау тыңайтқыштарды 

пайдалану тәртіптерінің  сақталмауы  жердің табиғи - тарихи бір-

тұтастығы  бүлініп топырақтың ӛздігінен  тыңаюы, қалпына ке-

луі, тұрақтылығы ӛзгеріп су және эрозиясына қолайлы жағдай 

туғызды. 

      «Тұрақты даму» концепциясында мемлекет деңгейінде стра-

тегиялық жоспар жасауға лайық принциптерді негізге алу керек: 

- биосфераның кӛптүрлілігін сақтау,қорғау бағытында жұ-

мыс жүргізу; 

- Биотехнологиялық тұрғыдан ойластырылған,қалдықтан-

қалдықсыз ӛнім шығаруға кӛшу; 

- Биоресурстарды қорғаудағы әкімшілік,экономикалық және 

құқықтық әдістерді жақсарту; 

Географиялық ақпарт жүйесі - жоғары жылдамдықпен жеткі-

зілетін ақпарат жүйесі болатын экологиялық  жағдайға  жүйелі 

сараптама және экологиялық болжам жасалады. Мұндай ком-

пьютерлік техниканың телекомуникальдық жүйесінің дамуына 

байланысты бағдарламалар әр түрлі салаларға жеткізіледі. Био-

география саласының ғалымдары БҰҰ-ның қарарымен есептесе 

отырып тұрақты дамудың ұлттық стратегиясын дамыту қажет. 
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