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АЛҒЫ СӨЗ

Қазақ халқының асыл мұраларының бірі – табиғатқа деген аса 
бір сүйіспеншілігі мен асқан адамгершілік қасиеті болады. Халық 
ұғымында табиғат деген қасиетті сөз, туған жер, өскен ел, атамекен, 
аяулы өлке, ауылым, өздері қастерлеген жерлерді «Əулие бұлақ», 
«Əулие ағаш» деп көздің қарашығындай сақтаған. Қарлығаш, аққу, 
ұлар сияқты құстарды жақсылықтың жаршысы, бақыттың бастама-
сы, игіліктің иесі деп қастерлеген.

Қасиетті сөз бар еді «Кие» деген 
Киелігі жоламас жүйе деген 
Жерін, елін, Отанын сүйетіндер, 
Ең алдымен бұл сөзді сүйеді екен. 

Қазақ халқы табиғаттың тынысын жүрегімен тани білген. 
Адамның табиғатқа тұтынушылығына көзқарасы, оған сарқылмас 
байлық деп қарауы табиғи тепе-теңдіктің бұзылуына жол берді. 
Мұның келеңсіз əсері күшейіп, адамзат экологиялық мəселерді 
шешуді белсенді түрде қолға алды. Жер бетін қамтыған экологиялық 
дағдарыстар мен экологиялық апаттар жəне оған туындалған 
экологиялық зардаптарға байланысты экология ғылымының 
қажеттілігі анық айқындалды.

Сонымен бүгінгі күні экология ғылымы тірі ағзалардың бір-
бірімен байланысын жəне олардың қоршаған ортамен қарым-
қатынасын, тепе-теңдік заңдылықтарын зерттейді. Экология – бүкіл 
адамзат баласының шалыс басқан əрбір іс-əрекетіне келешекте шек 
қоятын, оның тыныс-тіршілігіне тікелей атсалысатын ғылымның 
жаңа саласы. Ол қоршаған ортаны кесапат жағдайлардан, кейбір 
көлденең оқиғалардан сақтауға, табиғат пен арадағы тепе-теңдікті 
қалпына келтіруге бағытталған маңызды мемлекеттік жəне 
əлеуметтік шара.

ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басталған шағында адамзат 
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қоғамының даму мəселесі адам мен табиғаттағы қарым-қатынастың 
дұрыс жүргізілмеуінің арқасында мүлдем шиеленісіп кетті. Осы 
жағдайды саналы азаматтың  барлығы түсіну қажеттігін жəне əрбір 
азаматтың өмір сүрү барысында табиғат пен табиғат қорларын 
пайдалану үрдісінде оны таза, мол қазыналы көркем қалпында 
мəңгілікке сақтау ешбір кезек күттірмейтін мəселе екенін мемле-
кет деңгейінде түсінудің қажеттігін Президентіміз Н. Ə. Назарбаев 
өзінің «Қазақстан – 2030» бүкіл халыққа Жолдауында бірнеше рет 
айтып өтті. Қазіргі кезде Семей полигоны, Арал қасіреті, Байкоңыр 
ғарыш аймағында жəне т.б. жерлердегі экологиялық апаттар орын 
алуда.

Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының ақпарат, мониторинг 
жəне экологиялық ағарту бөлімі осы мəселерді шешуге өз үлесін 
қосу барысында мынадай міндеттер қойдық.

Табиғат – адам – қоғам – өндіріс; «қоршаған орта мен қоғам» 
арасындағы арақатынас табиғатын сақтауға бағытталған адамдардың 
қызметі бірлікте болуы тиіс.

 – Адамдардың экологиялық сауаттылығын арттыру экологиялық 
апаттарды болдырмаудың алдын алуы болып табылады.

 – Экологиялық сананы қалыптастыру, табиғатпен қарым-
қатынаста қалыптар мен ережелерді бұзбауға үйрету.

 – Мектепте жас ұрпақтарға экологиялық білім беруде қорық 
қызметкерлерімен бірігіп қоғамдық пайдалы еңбек, экологиялық 
апталық, саяхат, практикалық жұмыс жасау.

Жыл сайын өткізіліп отыратын халықаралық табиғат қорғау 
акциясы «Саябақтар шеруі» аумағындағы өткізілетін «Табиғатты 
қорғайық», «Біз Марқакөл өркеніміз» деген суреттер жарысы, 
«Менің Марқакөлім» атты балалардың шығарма жұмысының жа-
рысы осыған дəлел. Жергілікті тұрғындар мен қорық қызметкерлері 
бірігіп көгалдандыру, құстарды қорғау, көшедегі лас қоқыстарды 
жинау, туған өлкені зерттеп білу барысында табиғат ескерткіштерін 
қамқорлыққа алу сияқты шаралар өткізіліп отырады.

Өзіміз тұратын Күршім ауданында, əсіресе, Марқакөл 
қорығының аймағында экологиялық мəселелер жоқ емес. Қорық 
қызметкерлерінің табиғатты қорғау тұрғысындағы еңбектері, 
осы қорықтың жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне толығымен 
мониторинг жүргізуді қамтамасыз ете алмайды. Марқакөл 
мемлекеттік табиғи қорығының ғылыми зертеулерінің 2007-2012 
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жж. перспективті жоспары жасалынған. Мысалы: ММТҚ «Табиғат 
жылнамасын» жүргізіп, биологиялық алуан түрлілігінің жыл 
сайынғы мониторингісі, экожүйеге антропогендік факторлардың 
əсерін бақылау, хариус балығын көбею экологиясын зерттеу 
сияқты ғылыми зерттеулер жүргізілуде. Айрықша қорғалатын жəне 
қорғалмайтын аймақтарды экожүйелерінің өзгеруіне болжам жаса-
луда, Оңтүстік Алтайдың флорасы мен фаунасына инвентаризация 
жасалады. 

Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының (ММТҚ) қорғау 
аймағында санитарлық шаралар жыл сайын өткізіліп отырады, 
соның ішінде:

 – Қорық аумағында ескерту жəне тыйым салу туралы аншлаг-
тар орнатуы. 

 – ММТҚ аумағында қорғауға шығу жəне рейд жасау.
 – ММТҚ инспекторларына экологиялық ағарту оқу сабақтарын 

өткізу. 
 – ММТҚ аумағында туристер мен демалушылармен 

экологиялық ағарту сабақтарын өткізу.
Қойылған мақсаттарды жүзеге асыруда табиғат мұражайына          

саяхат жасаудың зор ықпалы бар. Бұқаралық ақпарат құралдарында 
қоршаған ортаны қорғау аспектілері туралы мақалалар шығару, 
қорықтың өсімдіктер мен жануарлар əлеміндегі сирек кездесетін 
жəне жойылып бара жатқан түрлерін қорғап, сақтап қалуда 
ұсыныстар жасалады.

Туған жеріміздің табиғатын қорғау – баршамыздың міндетіміз. 
Келер ұрпақты экологиялық білімділікке баулу керек. Ата-бабамыз 
оқымай-ақ табиғатпен үндесіп, табиғат сырларын біліп отырған. 
Қазақ орнатқан ошақтарын да көшкенде жауып кетеді екен.

Ойымызды түйіндесек, адам мен табиғат əрқашанда егіз. Əр 
адам табиғат тазалығын бұзатындарға төзбестікпен қарап, табиғат 
байлығын молайту саласындағы істерге белсенді түрде қатысуға 
міндетті. Сондықтан, қоршаған ортаны қорғайтын, табиғатты аялай-
тын экологиялық мəдениетке тəрбиелеу арқылы салауатты, саналы 
азаматтарды тəрбиелеу əрбір адам баласының міндеті болып табы-
луы тиіс жəне солай болатынына сенімдіміз.

Марқакөл қорығы – біздің табиғи байлығымыз, мақтанышымыз. 
Өзен-көлдің суының сылдырын, құстардың қалай əндеткенін 
естімеген, гүлдердің сұлулығын тамашаламаған, арайлы алтын 
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күннің шапағатын қызыға қарамаған адамның ой-өрісі кең бол-
майды, қиялы қанатсыз болады. Ендеше, қорық маңайында қорық 
режиміндегі аймақ құрғанда ғана, көл бассейнінің табиғат кешенін 
сақтауға болады, яғни Марқакөл шұңғымасының қайталанбас 
табиғаты Оңтүстік Алтай эталоны бола алады.

Жалпылама философиялық мəселелер төңірегінде қоғам, 
қоғамның даму заңдылықтары – адам мен қоғамның арақатынасы. 
Қоғамдық қатынастар туралы ой-пікірлер алғашқы қауымдық қоғам 
дəуірлерінде қалыптаса бастаған. Осыған орай, адамзаттың сана-
сезімінде қоғам деген не? Ол қалай пайда болады? Қоғамның даму 
жолдары қандай? Қоғамдағы процестердің өзара байланыстары 
бар ма? деген сұрақтар туындаған. Осындай сұрақтардың негізінде 
адамдар бірлесе отырып, бір қоғамға бірігіп өздерінің тұрмыс 
тіршіліктерін қалыптастыруға бет бұрып, қоғамның даму жолдарын 
өздерінің практикалық өмірлерімен байланыстырған. Сондықтан да 
қоғам дегеніміз адамдардың өзара бірлесе отырып, саяси əлеуметтік, 
экономикалық жəне рухани іс-əрекеттерін атқаратын ортасы бо-
лып табылады. Қоғамдағы əртүрлі жағдайларды зерттеуде фило-
софия тарихында материализм мен идеализм бағыттарының ара-
сында үздіксіз күрес жүріп келе жатыр. Материалистер қоғамды 
жəне оның даму жолдарын объективті құбылыстарға байланысты-
рып түсіндірсе, ал идеалистер сана-сезімге рухани əлемге байла-
нысты мəселелермен түсіндіреді. Бұл жолда материалистік қоғам 
өмірін ғылыми тəжірибелер айқындаса, идеалистік бағыттағы қоғам 
мəселелерін дін тұрғысынан шешеді. Қалай болса да, қоғамның да-
муы ой еңбегі мен дене еңбегінің дамуына немесе еңбекші халықтың 
қоғам туралы ой-пікірлерінің, іс-əрекеттерінің дамуына себеп болды, 
яғни қоғамдағы өндірістік қатынастарды дамыта отырып, қоғамның 
адамзат өміріндегі мəңгі құбылыс екендігі дəлелденді. Қоғамның 
пайда болу жолында негізгі рөл адамзат қауымымен тығыз байла-
нысты. Өйткені адамзат өзінің жанұясынан бастап, белгілі бір ортада 
қоғамның пайда болуына түрткі болатын, жоғары рухани құндылық 
басым тұлға болып табылады. Сондықтан да адамзат қоғамда өмір 
сүріп, қызмет ете отырып қоғамның ажырамас бөлігі болып табы-
лады.

«Қоғам» деген сөздің мағынасы кең, алғашқы қауымдық 
қоғам, феодалдық қоғам, капиталистік қоғам, француз қоғамы, 
демократиялық қоғам, т.б. Бұл арада алдымен белгілі бір қауымның 
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немесе жеке бір елдің тарихи даму кезеңдері еске түседі. Ал осы 
сөзді жалпы мағынада алсақ, онда бүкіл адамзат тарихы жəне оның 
болашағы туралы ойлаймыз. Бұл – əлемнің барлық халықтарының 
жиынтығы жөніндегі ұғым. Басқа сөзбен айтсақ, адамдардың өзара 
қатынас тəсілі жəне бірігу формаларынан тұратын, табиғаттан ерек-
шеленген дүниенің бір бөлігі.

Қоғам туралы түсінікті нақтылай түссек, бірігіп еңбек ететін 
жеке адамдардың жиынтығын жəне олардың арасындағы қатынасты 
қоғам деп айтамыз. Біріншіден, қоғам – адамның өмір сүру тəсілі. 
Қоғамсыз адам жоқ, адамсыз қоғам жоқ. Екіншіден, қоғам жеке адам-
дардан ғана тұрмайды, ол сол жеке адамдардың өзара қатынасын 
көрсетеді. Жеке адам қоғамға ұжым арқылы енеді. Ол сонымен қатар 
бірнеше ұжымдардың мүшесі болады (еңбек, партия, кəсіподақ, 
т.б.). Демек, қоғам – ұжымдардың ұжымы, бірлігі болып көрінеді. 
Адамдар қоғамда белгілі бір əлеуметтік топқа, тапқа, ұлтқа жата-
ды. Əлеуметтік топтардың, таптардың, ұлттардың экономикалық, 
əлеуметтік, саяси, мəдени өмірдегі көп салалы байланыстары мен 
іс-əрекеті қоғамдық қатынас деп аталады. Сонымен, қоғамды 
адамдардың өмір сүру тəсілі деп түсіну үшін, олардың өмір сүруін 
қамтамасыз ететін қоғамдық катынастарды білу қажет. Қоғамдық 
қатынас мынадай ерекшеліктерімен сипатталады: 1) қоғамға қажетті 
қатынас түрлері болады; 2) субъект (жеке адам, адамдар) топтық си-
патта болады; 3) қоғамның объективтік сипаты болады, яғни қоғам 
адамдар сол қатынасқа енгісі келе ме, жоқ па, оған қарамастан өмір 
сүреді. Қоғамның материалдық өндіріс саласындағы қатынасы 
мен рухани саласындағы қатынасын ажырата білу керек. Біріншісі 
қоғамның өмір сүруі мен дамуына материалдық жағдай жасай-
ды, ал екіншісі (идеологиялық, саяси, құқықтық, имандылық, 
т.б.) – адамдардың рухани-мəдени құндылықты жасаудағы өзара 
байланыстарының нəтижесі. Мұндай аграрлық қоғамдар қазір де 
бар; 4) өндірістік, өркениетті немесе дəстүрлік қоғам. Қоғамның 
бұл типі байлық пен билік теңсіздігін анық көрсететін қалалардың 
дамуына негізделген. Мұнда мəдениет, ғылым жəне өнер дамиды, 
сондықтан да оны өркениетті қоғам деп атайды. Бұл қоғамда басқару 
жүйесі қалыптасады. Сондықтан да оны дəстүрлік (традиция) қоғам 
деп атайды. Дəстүрлік қоғамның көпшілігі ірі империялар болған.

Дəстүрлік қоғамның негізгі белгілері: 1) еңбек адамдарының 
жынысына сəйкес белгіленген; 2) қоғам тапқа бөлінген. Негізгі тап 
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– ақсүйектер – қоғамда жоғары əлеуметтік орны бар, басқарушы, 
билеуші, үстем тап. Екінші тап – қоғамның басқа мүшелері, 
бұлардың материалдық жағдайлары өте төмен болған. Дəстүрлік 
қоғамда құлдар да болды; 3) қатаң тəртіпке негізделген кəсіби ар-
мия болған. Қазіргі əлемдегі өндірістік (индустриалдық) қоғамның 
негізгі белгісі: Халықтың еңбек етуші тобының басым көпшілігі 
өнеркəсіпте жəне басқару жүйесінде жұмыс істейді.

Ендігі кезекте табиғаттың тылсым дүниелері жайлы, экологиялық 
жағдайлар жайлы сөз етсем деймін.

Дүние жүзіндегі ең үлкен мəселенің бірі – адамзат баласының 
тұрмыс қажетімен байланысты пайда болатын улы газдардың бірі 
көмірқышқыл газының мөлшері. Оның көлемі жылдан-жылға 
көбейе түсуде. Қазақстандағы Алматы қаласына ұшақпен ұшып 
келе жатқанда немесе таудың басына шығып қала үстіне көз 
жіберіп қарасаңыз, қаланың үстін 1500-2000 метр биіктік шама-
сында газдар мен ұсақ бөлшектерден тұратын қарақошқыл тұман 
бұлт басып тұрады. Мұның себебі – Алматыны оңтүстігінен созы-
ла қоршаған биік тау шыңдары мен жоталары қалаға оңтүстіктен 
жəне солтүстіктен ерсілі-қарсылы соғатын желді қалаға жібермей 
тұрады. Қала үстіндегі смог қалаға күн сəулесінің ультракүлгін 
спектрін өткізбей қояды. Анықталған деректер бойынша, жаз айла-
рында ультракүлгін сəулелердің мөлшері 20-30 пайызға дейін, қыс 
кезінде 40-50 пайызға дейін кемитіні байқалып отыр. Сонымен бірге 
күн сəулесінің спектрлік құрамы тым өзгеріп кеткен, қала үстіндегі 
түтін мен шаң-тозаңдардан, неше түрлі улы газдардан пайда болған 
смог, əсіресе, ағзаға ең пайдалы ультракүлгін сəулені тұтып қалады. 
Ультракүлгін сəулесінің ағзаға қажетті мөлшері жетіспесе, онда тірі 
ағзалардың барлық түрлері ауруға шалдығады.

Судың ластануы – экологиялық жағдай болып табылады.
Судың сапасы, ластану деңгейі үнемі бақылауға алынып отыра-

ды. Судың құрамындағы химиялық қоспалар, тұздың құрамы, еріген 
бөлшектер əртүрлі болуы мүмкін.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ауыз судың 100-ден 
астам сапалық көрсеткішін ұсынған. Ал Қазақстанда ауыз су са-
пасы МемСТ 287482 бойынша 30 түрлі міндетті көрсеткішпен 
анықталады.

Су бассейнінің ластануының негізгі себептері – тазартылмаған 
ағын суларды өзен-көлдерге жіберу. Бұған жол беретіндер:
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 – Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтар;
 – Өнеркəсіп орындары;
 – Ауылшаруашылығын химияландыру;
 – Халық шаруашылығының басқа да салалары.
Ағын суларға құйылатын лас сулар да бірнеше топқа бөлінеді: 

оларды қоспалар (ерімейтін, коллоидты, ерітінділер), лас су-
лар (минералдық, органикалық, бактериалдық, биологиялық) деп 
жіктейді. Қазіргі кезде ашық өзен, көл суларымен қатар жерасты 
сулары да сарқынды, шайынды сулармен жəне еріген зиянды зат-
тармен ластанып отыр.
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І ТАРАУ
ЭКОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНА КІРІСПЕ

Экология ғылымына кіріспе

Қазіргі кезеңде адамдар мен табиғат арақатынастары жылдан-
жылға шиеленісіп барады. Бұған негізгі себеп болып отырған – жер 
жүзіндегі халықтар санының тез өсуі мен мемлекеттердің жаппай 
өнеркəсіпті дамыту жолына түсуі. Осының салдарынан табиғат 
қорларын пайдалану бірнеше есе өсіп, адамдардың қоршаған 
ортаға тигізетін зияны күннен-күнге көбейіп келеді. Пайдалы кен-
дер қорының жақын арада таусылу, өсімдіктер мен жануарлардың 
кейбір түрлерінің толықтай жоғалу, қоршаған ортаның шектен тыс 
ластану қаупі төніп, өнеркəсібі дамыған елдерде қоршаған ортаның 
нашарлығы сонша, оның салдары адамдардың денсаулығына зия-
нын тигізе бастады. Міне, сондықтан да табиғат қорларына құнтты 
болу, оны тиімді пайдалана білу, бұзылғандарын қалпына келтіріп 
отыру, ауаға, жерге, суға, өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне 
қамқорлықты күшейту – барлық азаматтардың борышы мен абы-
ройы, міндеті болып саналады.

Экология ғылымы туралы түсінік. «Экология» терминін           
1869 ж. неміс биологы Эрнест Геккель ұсынған болатын. Ол гректің 
«ойкос» – үй, тұрақ, «логос» – ілім деген сөздерінен құралған, 
яғни сөзбе сөз аударғанда – тіршілік мекені туралы ғылым. Дербес 
ғылымы ретінде экология шамамен 1900 жылы қалыптасты. Де-
мек, бұл біршама жас ғылым, сонымен қатар экология қазір ғылым 
ретінде қауырт даму кезеңін басынан кешіріп жатыр.

Экология ғылымына берілген көптеген анықтамалар бар, деген-
мен осы заманғы зерттеушілердің басым көпшілігі: «Экология – тірі 
ағзалар мен олардың тіршілік ету ортасы арасындағы өзара байла-
ныстарды зерттейтін ғылым» – деп есептейді.

Кез келген ғылым саласы сияқты, экологияның екі аспектісі бар, 
оның бірі – таным шеңберін кеңейту. Бұл бағытта бірінші орын-
да табиғат дамуының заңдылықтарын ашу жəне оларды түсіндіру 
қойылады. Екіншісі – жинақталған білімдерді қоршаған ортаға 
қатысты проблемаларды шешу үшін қолдану. Бұл ретте бірден-бір ірі 
мəселе табиғаттың жанды жəне жансыз компоненттері арасындағы 
байланыстарды ескермей шешілмейтіндігін атап айтуға болады.
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Экология ғылымының қазіргі кездегі мазмұны өте күрделі. 
Дара организм мен орта, бейімделу, популяциялар арасындағы 
қарым-қатынастар, биоценоз, биоценологиялық зерттеулер био-
логия ғылымымен ұштасып жатса, табиғи ортаның өзгерістері, 
жылу белдеулері мен географиялық белдеулері, топырақ құрамы, 
абиотикалық факторларға байланысты организмдердің бейімделуі 
географиялық зерттеулерге ұласады. Ал, антропогендік факторлар, 
экожүйелердің өзгерісі, биосфера шегіндегі климаттық ауытқулар 
ғаламдық экологиялық зерттеулерге итермелесе, адам, қоғам, 
табиғат арасындағы қарым-қатынастарды зерттеу, бақылау жəне 
баға беру, оның айнала қоршаған ортамен байланысын зерттеу адам 
экологиясының үлесіне тимек.

Ал, экология ғылымының ең басты мақсаты – биосфера шегін-
дегі ғаламдық проблемаларды бақылай отырып, ондағы тіршіліктің 
тұрақтылығын сақтау. Адам, қоғам, табиғат арасындағы қарым-
қатынастарды үйлестіре отырып, табиғат ресурстарын тиімді пайда-
лануды адами – нооэкология тұрғыдан негіздеу.

Экология ғылымының негізгі зерттейтін мəселелері:
 – Организмдердің бір-бірімен қарым-қатынастары мен қорша-

ған табиғи ортасы;
 – Биоценоз, экожүйелердегі уақыт пен кеңістікке байланысты 

туындайтын өзгерістер;
 – Табиғат ресурстары, оны тиімді пайдалану жəне қорғаудың 

ғылыми-теориялық негіздері;
 – Адам, қоғам, табиғат арасындағы гармониялық байланыстар-

ды реттеу;
 – Биосфера шегіндегі географиялық заңдылықтардың тұрақ-

тылығын сақтауды қамсыздандыру;
 – Биосферадағы тіршілікті қалыпты сақтауды ғаламдық 

нооэкологиялық деңгейге көтеру болып табылады.
Экологияның бөлімдері. Зерттеу объектісіне байланысты эко-

логия ғылымы шартты түрде үлкен үш бөлімге бөлінеді:
1. Аутоэкология – даралар экологиясы. Жеке организмдер 

арасындағы қарым-қатынастарды оның табиғи ортасымен бай-
ланыстыра отырып зерттеулер жүргізеді. Яғни, жеке организмге 
табиғат факторлары қалай əсер етеді, оған организм қалай жауап 
береді, организмдегі морфологиялық, физиологиялық өзгерістер ту-
ралы мəселелер қарастырылады.
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2. Демоэкология – популяциялар экологиясы. Бір түрге жа-
татын организмдердің топ құрып тіршілік ету ерекшеліктері, 
биологиялық құрылымы (жас, жыныс, көбею, өлу, табиғаттағы 
саны, тығыздығы, таралуы) табиғаттағы сан мөлшерінің реттелуі 
мен ауылшаруашылығындағы маңызы туралы мəліметтер 
қарастырылады.

3. Синэкология – бірлестіктер экологиясы. Əртүрлі түрлерге 
жататын популяциялар (өсімдер, жануарлар, микроорганизмдер) 
жиынтығын біртұтас организмдер деңгейінде зерттейді.

Экология ғылымы дами келе бұдан басқа бірқатар салаларға 
да бөлінеді: өсімдіктер экологиясы, жануарлар экологиясы, 
микроағзалар экологиясы, адам экологиясы, ауылшаруашылық эко-
логиясы, қалалар экологиясы, инженерлік экология, медициналық 
экология жəне т.б.
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1.1-сурет. Қазіргі заманғы экологияның құрылымы
(И.Ф. Реймерс бойынша, өзгертулермен)
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Экология ағзаның ортамен қарым-қатынастарының ішінде 
негізінен дараларының дамуын, көбейіп, тірі қалуын, популяция-
лар мен қауымдастықтың құрылымы мен сандық динамикасын 
жəне олардың биоценоздарда өтетін процестердегі рөлін анықтау 
жақтарымен айналысады.

Экологияның айрықша міндеті – тірі табиғатты экологиялық 
жүйелер деңгейінде зерттеу. Осыған сəйкес, экологияның негізі 
жəне басты бөлігі синэкология (биоценология), яғни бір-бірімен 
жəне тіршілік ортасымен тығыз қарым-қатынастағы өсімдіктердің, 
жануарлардың жəне микроорганизмдердің қауымдастықтары тура-
лы ілім болып табылады.

1.1 Экологияның қысқаша даму тарихы

Білімнің барлық салалары сияқты да бірқалыпты емес, бірақ 
үздіксіз дамыды. 

Жанұялар мен өсімдіктердің таралу сипаты, өмір салты, қоршаған 
ортамен байланысы туралы мəліметтердің жиналуы адамның 
табиғатты терең меңгеруінен басталды. Ертедегі философтардың 
еңбектерінде бұл мəліметтерді қорытындылау мен жүйеге келтіруге 
алғашқы қадамдар жасала бастады. Аристотель (384-322 ж.б. э.д.) 
жануарлардың 500-ден астам түрлерінің мінез-құлқын сипаттап 
жазды. Аристотельдің шəкірті, ботаниканың əкесі Теофраст (б.э.д. 
372-287 ж.) əртүрлі жағдайдағы өсімдіктердің ерекшеліктері, 
олардың пішіні мен өсуінің топырақ пен ауа-райына тəуелділігі ту-
ралы мəліметтер келтірді.

Экология жəне ғылым ретінде негізінен ХІХ ғасырдың аяғында 
қалыптасты. ХХ ғасырдың ортасына дейін гидробиологтардың, 
фитоценологтардың, ботаниктердің, зоологтардың экологиялық 
мектептері қалыптасты. Олардың əрқайсысында экология 
ғылымының белгілі бір жақтары дами бастады.

ХХ ғасырдың басында экология жылдам дами бастады. Бұл 
кезеңдегі негізгі жетістіктер С. Форбстың, В. Шелфордтың, 
Ф. Клементстің, А. Тенслидің, Ч. Элтонның, В.Н. Сукачевтың 
еңбектерімен байланысты болды. 

Жалпы экологияның дамуына елеулі үлес қосқан ғалым В.В. До-
кучаев болды. Ол топырақ түзілу процесінің мысалына тірі ағзалар 
мен өлі табиғаттың өзара тығыз байланысын көрсетті.
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В.И. Вернадский тірі ағзалар мен олардың тіршілік қызметінің 
өнімдерінің геологиялық құбылыстарындағы (процестердегі) 
анықтаушы рөлін көрсетіп, биосфера туралы ілім жəне оның өмір 
сүруін, тұрақтылығын жəне даму заңдылықтарын тұжырымдады.

Жалпы экологияның əртүрлі аспектілерін дамытқан ғылымдар 
ретінде мыналарды атауға болады: Д.Н. Қошқаров, Н.П. Наумов, 
С.С. Шварц, М.С. Гиляров, Ф. Клементс, Г. Одум, Ю. Одум, Р. Уит-
текер, Р. Риклефк, Р. Дажо жəне т.б.

Əлеуметтік жəне қолтаңбалы экологияның əртүрлі аспектілері 
М.И. Будыко, М.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, А.В. Яблоков, 
Б.Коммонердің еңбектерінде көрініс тапқан.

Қазақстанда экология мəселелерімен Ғылым Академиясының 
топырақтану, ботаника, зоология, физиология институттары айна-
лысады. 

Республикамыздың басты университеттері əл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық мемлекеттік университеті, Е.А. Букетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университеті, Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік 
университеті, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, 
М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 
жəне т.б. экология жəне қоршаған ортаны қорғау мамандарын да-
йындайды.

Экологиядан оқулықтар мен оқу құралдарының авторларының 
ішінен отандық ғалымдар – Ə.С. Бейсенованы, А.Б. Бигалиевті,              
А. Баешевті, Ж. Жатқанбаевты, Ғ. Сағымбаевты, А.Г. Сармурзи-
наны, В.И. Фурсовты, М.С. Тонконийді, А.В. Чигаркинді жəне т.б. 
атауға болады.

Қазіргі кезде адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасы ерек-
ше маңызға ие болып отыр. Жер шарындағы халық санының жедел 
өсуі жəне көптеген елдердің индустриалды дамуы табиғи ресурс-
тарды пайдалануды еселеп арттырып, адамның табиғатқа əсерінің 
көлемін өсіре түсуде. 

Соңғы жылдары пайдалы қазба қорларының жақын арадағы тау-
сылу мүмкіндігі, жер бетінен өсімдік жəне жануарлар дүниесінің 
көптеген өкілдерінің жоқ болып кетуі жəне сондай-ақ табиғи 
ортаның шектен тыс ластануы айрықша белең алып отыр. Кейбір ел-
дерде, əсіресе, жоғары дамыған елдерде қоршаған орта жағдайының 
нашарлағаны соншалық, адамдардың денсаулығы бұзыла баста-



17

ды. Осының бəрі қоғамды қоршаған ортаны қорғау мəселесіне 
ерекше көңіл бөлуге, табиғатты сақтау жəне қалпына келтіру 
мəселелерімен жақсырақ айналысуға, сондай-ақ оның ресурстарын 
үнемді пайдалануға итермелейді. Сондықтан жыл сайын жерлерді 
суландыру, ормандарды қалпына келтіру, өндірістік қалдықтар мен 
техникалық лас суларды тазарту, топырақтың құнарлылығын сақтау 
жəне топырақ эрозиясына жол бермеу төңірегіндегі жұмыстар кең 
көлемде жүргізілуде.

Табиғаттың өзгеруді қаламайтыны белгілі. Ондағы өзгерістер 
баяу, байқаусыз өтеді, өзін-өзі реттеу мен өзін-өзі қалпына келтіру 
процестері ұзаққа созылады. Адамның зиянды істері бірден 
байқалмайды, тек ұзақ жылдардан соң, бір нəрсені өзгерту неме-
се түзеу өте қымбатқа түскенде əрі кешіреңкіреген де, кейде тіпті 
нəтижесіз болған кезде ғана көрінеді.

Өткен кезеңдердің барлық тəжірибесі көрсетіп отырғандай, 
табиғатқа ұқыптылықпен қарамау, бүгінгі пайда үшін атқарған 
істеріміздің күні ертең орны толмас зиянға ұшыратарын алдын ала 
болжап барып əрекет етуіміздің қажет екенін естен шығармаған 
жөн. Табиғатқа ұқыптылықпен қарамаудың ащы мысалдары өте көп 
жəне олардың зиянды жақтары баршаға белгілі.

Мəселен, ХХ ғасырдың ортасында Қара-Бұғаз-Гол Каспий 
теңізінен топырақ қамалы арқылы бөлінген болатын. Осындай 
жолмен теңіз деңгейінің төмендеуіне тосқауыл қою көзделген еді. 
Алайда, құрғап қалған шығанақтың қоршаған ортаға, жалпы халық 
шаруашылығына, теңіз акваториясының уақытша азаюына көбірек 
зиян келтіретіні ескерілмеді. Кейіннен 25-30 жыл өткен соң Каспий 
деңгейінің төмендеуінің шығанақпен байланысты еместігі, оның 
жердің эволюциялық даму заңына бағынышты екендігі айқын бол-
ды. Ғасырлық геологиялық айналымға сəйкес əр 60-80 жыл сайын 
теңіз деңгейінің көтерілуі немесе төмендеуі жүзеге асады. Құрғап 
қалған шығанақ түбінен атмосфераға жыл сайын 120-140 млн. т. 
натрий сульфаты мен тозаң көтеріліп, тек қана Түрікменстан мен 
Қазақстанның ғана емес, сондай-ақ Ресейдің, Кавказ тауының 
(Закавказье), Орта Азияның, Түркияның, Иранның, Қытайдың, 
Монғолияның, Украинаның, Белорусияның жəне басқалардың 
аймақтарын ластауда, оның зияны мыңдаған шақырымдарға жел 
арқылы таралып отыр.

Шығанақты теңізден бөлудегі ағат шешім зор экономикалық 
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зиян келтірді. Нəтижесінде егістердің жəне мал шаруашылығының 
өнімділігі азайып, халық арасында өлім мен ауру көбейіп кетті. Одан 
əрі кезекті геологиялық айналым келіп, Каспий деңгейі көтеріліп, 
жағаларды су баса бастады. Енді топырақ қамалды алып тастап, 
теңіз суын қайтадан шығанаққа жіберу туралы шешім қабылданды. 
Алғаш топырақ қамалды соғуға, содан соң оны жоюға кеткен үлкен 
материалдық қаражат, еңбек күші шығындары пайдасыз артық 
рəсуə болып шықты. Табиғат дамуының заңдылықтарын білмеу, 
кейде оларды есепке алмау бос шығындарға, адамдардың өмір сүру 
жағдайларының, табиғи орта кейпінің нашарлауына алып келді.

Қазіргі ғылым мен техниканың жетістіктері адам баласы-
на табиғи ортаны сақтау мен оның ластануына жол бермеуге, 
қамқорлық танытуға мүмкіндік береді. Мұндай мүмкіндіктердің 
бірнешеуі төмендегідей:

 – Табиғи ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік беретін, аз 
қалдықты немесе қалдықсыз технологияны жаппай өндіріске енгізу 
жəне ортаның ластануын барынша азайту;

 – Су шығынын едəуір қысқартуға мүмкіндік беретін өндірісті 
сумен жабдықтаудың қайтымдық жəне тұйық айналымдарын кең 
қолдану;

 – Топырақтағы ылғалдың жиналуын жəне атмосфералық ауа-
дағы газдардың тепе-теңдігін сақтауға беретін орман алқаптарының 
сақталуы жəне қалпына келтірілуі;

 – Жылу мен энергияның дəстүрлі көздерінің атмосферадағы 
көмір қышқыл газының жиналуы мен климаттық өзгеруінің алдын 
алуға мүмкіндік беретін табиғи көздерімен алмастырылуы болып 
табылады.

Экологиялық сауатсыздық, табиғатта жүріп жатқан 
заңдылықтарды білмеу жəне оларды ескермеу, табиғат ресурстары-
на деген бейқам көзқарас – қоршаған ортаның қазіргі қиын халінің 
негізгі себептері. Міне, осылар қалыптасқан экологиялық жағдай 
адамдарды қиындықтар мен дағдарыс туралы сөз қылуды қойып, 
өздерінің ұлғайған тəбеттерін тежеп отырып жəне табиғат ананың 
мүмкіндіктерімен есептесе отырып нақты істерге көшуге итермелеуі 
тиіс. Осыған байланысты алдыңғы кезекте табиғатты пайдала-
ну, экологиялық сараптау мен жобалауды кең қолдану, сондай-ақ 
табиғатты пайдаланудың объективтік-экономикалық механизмін 
жасау проблемалары туындайды. Мұндай механизмге қойылатын 
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негізгі талап – табиғат ресурстарын өндірістік (қоғамдық) жəне жеке 
тұтыну үшін пайдалануды белгілі бір мөлшерде тежеу.

Өкінішке орай, қазіргі қоғам, мейлі ол капиталистік немесе 
дамушы немесе қазіргі нарықтық болсын, əлі күнге дейін табиғат 
байлықтарын үнеммен пайдалануды үйрене алған жоқ, арғы 
жағында күмəнсіз өзін-өзі біртіндеп жою (біртіндей жойылу, дегра-
дация) басталатын белгілі бір шектен шығуға мүмкіндік бермейтін 
моральдық жəне материалдық шараларды да қолдана алмай жүр. 
Табиғатты пайдаланудың экономикалық проблемалары, сөз жоқ 
өте күрделі жəне жеткілікті түрде айқындалмайды. Адамдар барлық 
уақытта табиғат ресурстарының бағасы белгіленбеген, олар үшін 
ештеңе төленбейді, кім көбірек алып қалса, сол ұтады деген сияқты 
теріс пікір танытып келді. Ендігі қоғам алдында тұрған мақсат 
– адамдардың бұған дейінгі қалыптасып қалған қамсыздану мен 
дүние жинау, байлық пен кең көсілу, адамзат құндылықтары ту-
ралы түсініктері мен ұғым мəнерлерін өзгерту. Басты бағыт осын-
дай күмəнді жəне жалған қажеттіліктерден бас тартуға арналуы 
тиіс. Табиғаттың аса құнды балықтарын соғыс пен жаппай қыру 
құралдарын жасауға, есірткілер жасау мақсатына, пайдалануға бол-
майды, қуатты ішімдіктер, асып-тасудың қымбат бұйымдарын əртүрлі 
ұсақ-түйектер мен жарнамалық өнімдер шығару байыптылыққа сай 
келмейді. Адамдар «Табиғат – олардың өз үйі» дегенді қайталаудан 
жалықпайды. Өкінішке орай, бұған сену қиын. Құстардың өз ұясын 
бұзбайтындары сияқты адамдар да өз ошағына қамқорлық жасауы 
керек шығар. Іс жүзінде бəрі керісінше болуда. Табиғатқа деген 
көзқарас, оның байлығын шашып жəне айналадағының барлығын 
қиратып, бағындырған елін тентіреткен жаулап алушыдан бір кем 
емес. Табиғатқа деген тұтынушылық көзқарас тұтқынында отырып 
орнына ештеме бермей, бəрін алуға тырысамыз. Табиғат бізсіз өмір 
сүре алады, ал біз одан тыс өмір сүре алмаймыз, осы қарапайым 
шындықты түсінетін уақыт əлдеқашан жетті. Қоғамда қалыптасқан 
көзқарастарға сүйенсек, табиғатты қорғау мəселесі əлі күнге дейін 
тек айып салу мен оны күзету деңгейінен аса алмай келеді. Алайда 
мұндай іс жүргізудің тиімсіздігі бұрыннан жəне бəріне аян. Бұл шара 
арқылы біреулерді үрейлендіру мен азын-аулақ ақша өндіріп алудан 
басқа ешқандай табиғатты қорғай алу əдісіне қол жеткізе алмаймыз. 
Түрлі аймақтардағы қоршаған орта жағдайларының салыстырмалы 
құндылығын ескеретін объективтік экономикалық көрсеткіштер, 
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бұған дейінгі ұрпақтардың атқарған жұмыстары мен жұмсаған 
шығындарының қорытындылары, ресурстарды пайдаланудың, 
олардың сапасына, орналасу тереңдігіне жəне барланған қорына 
байланысты ыңғайластырылған төлем жүйесін жасау мен өндіру əлі 
күнге қолданылмай келеді. Осы күнге дейін материалдық өндіріс 
сапасы мен нəтижелерінің объективті баға үшін өте жеткіліксіз екі 
ұдай (əлеуметтік жəне экономикалық) өлшемі қолданылуда. Бұның 
орнына көрсеткіштер мен факторлардың үш түрлі (əлеуметтік, 
экономикалық, экологиялық) жүйесіне көшу керек еді. Кез келген 
өндірістің маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын табиғат пен 
оның ресурстары енді былай өндіріс пен басқару процесінің сапасы-
на баға беру шеңберінен тыс қала алмайды.

Қорыта келгенде, қазіргі экономикалық дағдарыстар мен 
тоқыраулардың түпкі тамыры – адам басының табиғаттың қарапайым 
даму, зат жəне энергия алмасу заңдарын, оның теориялық негіздерін 
білмеуі, яғни экология ғылымының негіздерінің оқып-үйренбеуі 
болса керек. Осыған орай ұсынылып отырған еңбекте болашақ 
ұрпақтар үшін маңызы бар экология ғылымының кейбір көкейкесті 
мəселелері қысқаша баяндалады. 

1.2 Қазіргі заманғы экологияның пəні мен міндеттері

«Экология» терминін ғылымға 1866 жылы неміс ғалымы                            
Э. Геккель енгізді. Грек тілінен аударғанда ол үй туралы ғылым де-
ген мағынаны береді (ойкос – үй тұратын жер, логос – ілім).

Э. Геккель бұл ғылымның анықтамасын былай тұжырымдады: 
«Экология» деп біз табиғат экономикасына қатысты барлық 
білімдерді – жануарларды оны қоршаған органикалық жəне 
бейорганикалық ортамен, əсіресе, өзімен тікелей немесе жана-
ма қатынаста болатын жануарлармен жəне өсімдіктермен өзара 
ынтымақтастық немесе қастастық, жаулық əрекеттерінің бүкіл 
жиынтығын зерттеуді түсінеміз».

Уақыт өте келе экологиялық заңдылықтар ағзалардың жиынтығы 
популяцияларға, бірлестіктерге, экожүйелерге, ақырында бүкіл тірі 
табиғатқа қатысты қолданыла бастады.

Экология барлық деңгейлердегі ағзаүстілік биологиялық 
жүйелердің ұйымдасуы мен тіршілік қызметі туралы ғылымға ай-
налды.
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Өткен ғасырдың 60-70 жылдарына дейін экология биологияның 
шеңберінде дамыды. Адам бұл жүйелерде қарастырылмады, себебі 
оның қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасы биологиялық емес, 
əлеуметтік заңдылықтарға бағынады деп есептеліп келді.

Шындығында адамның биосферадағы орнын екі жақты 
қарастыруға болады. Бір жағынан ол биологиялық түр ретінде 
планетаның экожүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Екінші 
жағынан, басқа тіршілік иелерінен ерекше адамға биологиялық емес, 
əлеуметтік-мəдени қажеттіліктер мен даму механизмі тəн. Ол тех-
никаны, жаңа жасанды заттарды, жасанды ғимараттар мен жолдар 
салады. Бұл үшін ол бұрын ешқандай тіршілік иелері пайдаланбаған 
кен, мұнай, ағаш жəне тағы басқа қоршаған орта ресурстарын 
қолданады. Сонымен қатар, табиғатқа, оған тəн емес қалдықтар – 
пластик, металл, құрылыс материалдары шығарылады.

Ауаның, судың, топырақтық ластануы, қалпына келмейтін 
табиғи ресурстардың сарқылуы, биосфераның тұрақтылығының 
бұзылуы мен алуантүрлілігінің кемуі, адамдардың денсаулығының 
жəне өмір сүру жағдайларының нашарлауы күшейіп отыр.

Адамның қоршаған ортаға мұндай айтарлықтай əсері 
«экологиялық» анықтамасын өзгертті.

Ол көптеген білім салаларына ене бастады. Экологиямен жара-
тылыстану жəне техникалық ғылымдардың гуманизациясы, эконо-
мика, əлеуметтану, мəдениет жəне т.б. байланыстырыла бастады.

Экологиялық ойлар мен мəселелердің білімнің басқа салаларына 
енуін экологизация деп атайды.

Қазіргі кезеңде экология кең, əлі толық қалыптасып бітпеген 
іргелі (фундаменталды) жəне қолданбалы пəндер комплексіне айна-
лып отыр. Оны Н.Ф. Реймерс (1992 ж.) «Үлкен экология» деп атады. 

Экологияның зерттеу объектілерінің кеңеюі оның жəне 
анықтамаларының пайда болуына келді. Олардың кейбіреулерін 
келтірейік. 

Н.Ф. Реймерс: «Қазіргі жағдайда экология қазіргі заманғы 
кең мағынада алғанда биоэкологияның шеңберімен шықты. Ол 
қоғамдық маңызы мен ішкі мазмұны бойынша Жер туралы физика-
математикалық, химия-биологиялық жəне қоғамдық ғылымдар 
цикліне тең келетін білімдер цикліне айналды».

Ю. Одум бойынша экология – табиғат пен қоғамдағы көп 
деңгейлі жүйелердің құрылысы мен тіршілік қызметі жəне олардың 
өзара байланысы туралы пəнаралық білімдер саласы.
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Н.А. Воронков: «Қазіргі заманғы экологияны ағзалардың, 
соның ішінде адамның қоршаған ортамен өзара қатынасын, адам-
зат қоғамының қоршаған ортаға əсерінің шекті дəрежесін, осы 
əсерлерді кеміту немесе оларды толық нейтралдау мүмкіндіктерін 
жəне олардың ауқымын анықтай отырып, зерттеулермен айналыса-
тын ғылым ретінде қарастыру қажет.

Стратегиялық тұрғыдан алғанда экология адамзаттың өзінің 
тіршілігін сақтауы жəне экологиялық дағдарыстан шығуы туралы 
ғылым».

Олай болса, қазіргі заманғы экология тек жеке ғылым ретінде 
ғана қарастырылып қоймай, ол дүниеге көзқарасқа, адамзаттың 
тіршілігін сақтау туралы ғылымға айналып отыр.

Таңдап алған мамандығына байланысты болашақ маманға 
табиғаттың даму заңдарын түсінуге мүмкіндік беретін білімдердің 
қажеттілігі күмəн туғызбайды. Оның осы білімдерді өзінің болашақ 
қызметінде іс жүзінде қолдана білуіне қоршаған ортаның жағдайы 
тікелей не жанама түрде тəуелді болады.

Оқырманға ұсынып отырған бұл оқулықта экология мəселелері 
екі бөлімде қарастырылып отыр.

Бірінші «Биологиялық жүйелердің экологиясының негіздері» 
бөлімінде классикалық (биоэкология) экологияның негіздері 
берілген. 

Екінші «Əлеуметтік экожүйелердің экологиялық мəселелері 
жəне оларды шешу жолдары» бөлімінде қазіргі заманғы əлеуметтік 
жəне қолданбалы экология негіздері, биологиялық жүйелердің адам 
қызметі əсерінен өзгерген – əлеуметтік экожүйелердің экологиялық 
мəселелері жəне оларды шешудің кейбір жолдары қарастырылады.

1.3 Экологиялық зерттеу əдістері

Қазіргі заманғы экологияның əдістемелік негізін жүйелік 
тұрғыдан қарастыру, ортаның жағдайын бақылау, эксперимент жəне 
модельдеу құрайды.

Жүйелік тұрғыдан қарастыру экологияның кез келген объектісі, 
тірі табиғаттың барлық элементтері өзара байланыста болғандықтан, 
жүйе немесе жүйенің бөлімі болып табылатындықтан көптеген 
экологиялық зерттеулерде қолданылады.
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Экологиялық жағдайды дұрыс түсіну үшін берілген жердегі 
өзара əрекеттесетін факторлардың барлығын есепке алуды, ал бұл 
əртүрлі экологиялық əдістерді қолдануды талап етеді.

Ортаның жағдайын бағалау жəне есепке алу əдістері. Бұларға 
метеорологиялық бақылау, температураны өлшеу, судың химиялық 
құрамын, тұздылығын, мөлдірлігін, топырақ ортасының сипатын 
анықтау, радиациялық фонды өлшеу, ортаның химиялық жəне 
бактериалдық ластануын анықтау жəне т.б. жатады.

Экологиялық мониторинг. Мониторинг (латын тілінен 
аударғанда monitor – еске салушы, алдын ала ескерту деген мағына-
ны береді) – биосфера немесе оның жеке бөліктерінің, элементтері-
нің жағдайының антропогенді əсерден болатын өзгерістерін болжау, 
бағалау мен бақылаудың комплексті жүйесі.

Экологиялық мониторинг жүргізу үшін төмендегі кадастрлар 
тізімі жасалған:

1. Атмосфераны ластаушы көздердің кадастры.
2. Суды ластаушы көздердің кадастры.
3. Шайынды суларды (ағызу) жіберу кадастры.
4. Техногенді ластанған учаскелердің кадастры (өндіріс типіне 

жəне ластаушы заттардың түрлеріне байланысты).
5. Техногенді қалдықтардың кадастры.
6. Радиоактивті қалдықтардың кадастры.
7. Жоғары улы қалдықтардың кадастры.
8. Зиянды заттарды көму кадастры.
9. Тұрмыстық қалдықтардың кадастры.
10. Зиянды элементтердің концентрациясы жоғары табиғи 

геохимиялық аномалиялар кадастры.
11. Табиғи радиоактивті аномалиялар кадастры.
12. Экологиялық қауіпті қызмет түрлерінің тізімі.
13. Потенциалды қауіпті химиялық заттардың кадастры.
14. Республиканың əкімшілік облыстары бойынша жалпы 

мемлекеттік кадастры.
15. Қазақстан Республикасының біртұтас жиынтық мемлекеттік 

кадастры.
Қазіргі кезде Қазақстанда мониторинг жүргізуде ерекше көңіл 

аударылатын мəселелер:
1. Мұнай өндіру қызметінің нəтижесінде мұнаймен ластануы.
2. Магистралды су жүйелерінің – Ертіс, Сырдария, Нұра, 
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Оралдың суының ластануы.
3. Ірі өндіріс орталықтарында – Алматы, Лениногорск, 

Өскеменде ауаның ластануы.
4. Радиоактивті газ-радон көп бөлінетін территориялар.
5. Семей аймағы мен басқа да жарылыстар жүргізілген жерлер 

радионуклидтермен ластанған территориялар.
6. Қазақстанның Оңтүстігіндегі жерасты суларының радиону-

клидтермен табиғи ластануы.
7. Қазақстанның оңтүстік, батыс жəне солтүстік бөлігіндегі 

ауылшаруашылық жерлерінің нестицидтермен ластануы.
8. Солтүстік жəне Орталық Қазақстанның, əсіресе, Ақмола 

облысының табиғи геохимиялық ластануы.
9. Оңтүстік Қазақстандағы шөлдену мен жерлердің деградация-

сы.
10. Аурулар картасын жасау мен құрастыру.
Нəтижесінде əр облыстың экологиялық атласын жасау қажет.
Жергілікті мониторинг əдетте қандай да бір интенсивті 

антропогенді қысымға ұшыраған жекеленген объектілерге қатысты 
болады. Оларға орман, су, тау жəне т.б. жатады.

Аймақтық мониторинг – көршілес табиғат жағдайларынан 
ерекшеленетін үлкен кеңістікті алып жатқан аудандар (мыса-
лы, табиғат белдеулері, ландшафттық кешендер, қала маңындағы 
рекреациялық территориялар жəне т.б.) мониторинг.

Ғаламдық (биосфералық) мониторинг биосфера туралы неме-
се жекеленген биосфералық процестер туралы (климаттың өзгеруі, 
атмосфераның химиялануының өзгеруі, озон қабатын бақылау жəне 
т.б.) мəліметтер алуды мақсат етіп қояды.

Адамзат баласы тіршілік етуінің алғашқы кезеңінен бастап 
өздерінің күнделікті тіршілік өміріне керекті заттарының бəрін био-
сфера компоненттерінен жерден, судан, өсімдіктер əлемінен, жа-
нуарлар дүниесінен, жер қойнауынан алып келгені баршаға белгілі.

Биосфера барлық материалдық игіліктердің қайнар көзі. Оның 
байлықтары (жер, су, ауа, өсімдіктер əлемі мен жануарлар дүниесі) 
ежелден бері қарай адамзат баласының барлық мұқтаждықтарын 
өтеп келеді. Биосфераның бар сыйы біздің қоғамымыздың жан-
жақты дамуына үлес қосады, тіршіліктің негізгі көзі.
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1.4 Биосфера – тіршілік тірегі

Ол адамзат жəне ондағы қоғаммен тығыз байланыста (биосфера 
– адам – қоғам).

Сонымен биосфера дегеніміз – біздің айналамызды қоршаған 
орта. Оны адамзат жасаған жоқ, ол адамзат баласының пайда бо-
луынан əлдеқайда бұрын жаралған.

Биосфера көптеген компоненттерден тұрады. Олардың ішіндегі 
ең маңыздысы да, құдіреттісі де – жер, оның үстіңгі қабаты қара 
топырақ. Биосферадағы барлық тіршілік иелері – адамзат баласы, 
жан-жануарлар дүниесі, өсімдіктер əлемі жерден қуат, нəр алады. 
Бір сөзбен айтқанда, Жер – тіршіліктің тірегі. «Байлықтың атасы – 
еңбек, анасы – жер», «Жері байдың – елі бай», «Жер таусылмайтын 
қазына» деген халықтың даналы сөздерінде қаншама философиялық 
мəн жатыр десеңізші! Құнарлы жерлер үшін көне заманнан бері 
қарай көптеген қантөгістер, неше түрлі ауыр соғыстар, ұрыс-
тартыстар болғаны белгілі.

Жер – біздің асыраушы анамыз. Адамзат баласы жердің бергенін 
даяр күйінде пайдаланып қана қоймастан, тарихи даму үрдісінде 
оны өзі де өңдеп, игере бастады.

Адамзат баласының нағыз егіншілік кəсіппен шұғылдану тарихы 
біздің жыл санау мерзімімізге дейін 8500 жыл бұрын қалыптасқан 
дүние. Жер өңдеу мен егіншілік жүргізудің қарапайым тəсілдерін 
тіпті осы күнде де кездестіруге болады. Мəселен, Жаңа Гвинеяның не 
ормандары арасында өркениеттен шалғай жатқан кейбір тұрғындар 
қазірге дейін жер өңдеудің қарапайым əдістерін қолданады.

Біздің ата-бабаларымыз да жерді өңдеп, егін егудің осындай 
тəсілдерін қолдана білгені бізге мəлім.

Биосфераның басты элементтерінің бірі – су. Біздің планета-
мызда өзен, көл, мұхит, мұздық, бұлт жəне тұман, жерасты сулары 
жəне т.б. түрінде кең таралған. Тіпті, тірі ағзалардың 65-70 пайызын 
су құрайды.

Осынау бір дəмсіз, иіссіз жəне түссіз зат барлық жандыға қуат 
беріп, тіршілікті сақтап тұратыны аян. Осыншама зор қасиеті бар. 
Бүкіл тіршілік өз қолында ұстап тұрған зат – судың ғажап күші кімді 
де болса өзіне бас идіреді. Судың ғажап күшін адамдар ежелден 
түрлі мақсаттарға пайдалана білген. 

Адамның өмір сүруі, өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік 
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етуі үшін жеткілікті мөлшерде тұщы су қоры болуы қажет. Тұщы су 
қоры биосферада біркелкі мөлшерде таралмаған. Бір жерде тұщы су 
қоры мол, ал бір жерде өте аз.

Болашақ оқытушыларға Қазақстан биосферасының жер, 
су, радиоэкологиялық жағдайынан білім жəне тəрбие беруде 
студенттердің танымдық қызығуын қалыптастыру процесі.

Студенттердің Қазақстан биосферасына: жер, су, 
радиоэкологиялық жағдайына қызығуын тудырып, дамытудың 
əдістемелік жүйесі.

Егер Қазақстан биосферасының жер, су, радиоэкологиялық 
жағдайына, мазмұнына нақтылы талдау арқылы: 1) негізгі жəне 
қосымша ғылыми деректерге құрылған танымдық материалдарды 
оқыту үрдісінде тиімді пайдаланудың əдістемелік жүйесі жасалса, 
2) қызықты қосымша танымды оқу материалын енгізудің ғылыми-
теориялық негіздері анықталса, онда студенттердің – болашақ 
оқытушылардың Қазақстан биосферасына жер, су, радиоэкология-
лық жағдайына жəне оларға ғылыми пəн ретінде қызығуы қалыптаса 
түсетіні сөзсіз. Мұның өзі осы ғылыми пəндерден олардың білім 
жəне тəрбие сапасын артуына жағдай жасайды.

Қызықты қосымша ғылыми деректер мен танымдық модельдерді, 
тірі объектілерді эксперименттерден алған материалдарды 
лекциялардың, лабораториялық-практикалық сабақтардың кез кел-
ген бөлімдерінде пайдалану арқылы Қазақстан биосферасын (жерін, 
суын, өсімдіктер əлемін, жануарлар дүниесін, радиоэкологиялық 
жағдайын т.б.) оқытудың тиімділігі артты, студенттер жеке 
пəн Қазақстан биосферасының экологиясына, биохимиялық 
ерекшеліктеріне қызығып қоймай, сол салада білімін өздігінен 
көтеруге ынталана түсті.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының жинақталған материалдар 
бірнеше кезеңдерді қамтиды.

Бірінші кезеңде (1985-1990 жж.) – педагогикалық, психологиялық, 
əдістемелік жəне биологиялық, химиялық, əдебиеттерге теориялық 
талдау жасалды. Зерттеліп отырған проблемалардың жоғарғы оқу 
орындарындағы жайын анықтайтын тестілік-рейтинг бақылаулар 
жүргізіліп, сауал-сұрақтар əзірленді, ғылыми-зерттеулердің мақсаты 
мен міндеттері, болжамы сараланып, анықтаушы эксперимент 
қоятын материалдар дайындалды. Алматы облысынан, қалаларынан 
эксперимент өткізілетін мектептердің оқытушыларына əдістемелік 
нұсқаулар берілді.
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Екінші кезеңде (1990-1995 жж) бұл кезеңді іздестіру жəне 
қалыптастыру кезеңі. Студенттерге оқылатын лекциялар модульдік 
типпен оқылатын материалдар іріктелініп алынды. Сондай-
ақ лабороториялық-практикалық жұмыстардың материалдары 
іріктеліп, оларды жүргізудің əдістері белгіленді. Олар бір курсты 
жəне оның жеке тақырыптарын қамтитын оқу құралдары ретінде 
жарияланды. Осы құралдарды пайдалануға арналған əдістемелік 
ұсыныстардың тиімділігі зерттелді.

Үшінші кезеңде (1995-2000 жж) автор Қазақстан биосферасының 
компоненттеріне – жер, су, өсімдік əлеміне, жануарлар дүниесіне 
радиоэкологиялық жағдайына лабораториялық жəне дəл 
жағдайларында топырақтан, судан – қисапсыз көп үлгілер алып, 
оларға химиялық анализдер жасалынды. Зерттеу нəтижесінде 
теориялық тұрғыдан анықталып, ғылыми қорытындылар жасалды. 
Барлық кезеңде жинақталған материалдар эксперимент жұмысының 
нəтижелері ғылыми-жүйеге келтіріліп, монография түрінде баян-
далды. 

1.5 Жер биосферасы туралы жалпы түсінік

1.2-сурет. Жер планетасы
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Ғылыми-техникалық прогресс заманында Жердегі барлық 
өмірлік процестер туралы білім алу ерекше орын алады. Бұл про-
цестерде тірі организмдер маңызды рөл атқарады. Тірі организмдер 
өзінің тіршілік етуінің миллиардтаған жылдар кезеңінде атмосфе-
раны оттегі мен азотпен толықтырып, көмір қышқыл газынан та-
залайды, сонымен қатар, əктас, мұнай жəне табиғи газ қабаттарын 
түзді. Эволюция нəтижесінде Жерде ерекше қабат – биосфера пайда 
болды. 

Биосфера – (грек тілінен bios «өмір», «Sphaira» (сфера) шар, 
қоршаған орта деген сөздерінен алынған), яғни жер шарындағы 
адамзаттың жан-жануарлардың, өсімдіктердің жəне басқа тірі 
организмдердің тіршілік ететін ортасы деген мағына береді. Бұл 
терминді алғаш рет 1875 жылы австриялық атақты геолог Э. Зюсс 
ғылымға енгізді. Бірақ биосфера жəне оның жер бетінде жүріп 
жатқан процестері туралы ілімнің негізін 1926 жылы академик 
В.И. Вернадский салды. Оның ілімі бойынша, биосфера +50%-дан 
– 50%-ға дейін температурасы болатын термодинамикалық қабат 
болып саналады. Ол тірі организмдердің планетарлық геохимиялық 
рөлін жəне биосфераның өзін-өзі ұйымдастыру қабілеттілігін 
атап көрсетті. Вернадский бойынша, биосфера – тірі организмдер 
тіршілік ететін жер бетінің қабығы, ауданы. Биосфераның құрамына 
тек тірі организмдер ғана емес, олардың өмір сүру ортасы да кіреді.

Биосфера Жердің немесе геосфераның геологиялық қабат-
тарының бірі. Ол негізінен үш қабаттан құрылады. Олар: атмосфера 
(газ күйіндегі), гидросфера (су), литосфера (қатты) қабаттар.

Атмосфера жер шарын түгелден орап тұрады. Ол гректің «atmos» 
– бу, «sphairа» – сфера сөзінен шыққан. Оның қалыңдығы 100 км-
ге дейін жетеді. Атмосфераның негізгі құрамында оттегі (20,95%), 
азот (75,50%), аргон (1,28%), басқадай газдар кездеседі. Атмосфера 
негізінен тропосфера, стротосфера жəне ионосфера қабаттары бо-
лып үшке бөлінеді.

Тропосфера – грекше «tropos» (тропос) – бұрылысы, «sphaira» 
(сфера) – шар. Өзгермелі қабат деген мағына береді. Жер бетіне 
тікелей жайласқан төменгі тығыз қабаты. Стротосфера – латынша 
«stratum» – төсем, теңіз деңгейінен 9-11 км жоғары жататын атмос-
фера қабаты. Ионосфера – гректің «ion» – қозғалғыш қабат деген 
сөзінен алынған. Қалыңдығы 800 км-ге жетеді.

Гидросфера – табиғи су қоймаларынан (мұхиттардан, 
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теңіздерден, көлдерден, өзендерден) құралады. Бұл құрылықтың 
70%-ын алып жатыр. Гидросфераның көлемі 400 млн. шаршы км.

 

 

1.3-сурет. Жердің геосферасы

Литосферадағы биосфераның төменгі шегі 2000-3000 м-ге дейін 
тереңдікке жетеді. Литосфера шөгінді жыныстар мен олардың астын-
да жатқ ан граниттер мен базальттардан, гидросферадан (барлық 
мұхиттар, теңіз, көлдер жəне зендер) жəне атмосферадан – Жердің 
газды қабатынан тұрады. Биосфераның құрамына литосфераның 
жоғарғы қабаты, атмосфераның төменгі қабаты (тропосфера) жəне 
барлық гидросфера қабаты кіреді жəне олар бір-бірімен зат жəне 
энергияның күрделі алмасуында болады. Жердегі тіршіліктіктің 
төменгі шегі (3 км тереңдікке дейін) жер қойнауының жоғары тем-
пературасымен, ал төменгі шегі (20 км) ультракүлгін сəулеленуімен 
шектеледі. Жерді ультракүлгін сəулесінен 20 км биіктікте жатқан 
озон қабаты қорғап тұрады. Биосфераны құратын организмдердің 
тез дамитын жəне планета бойынша таралатын ерекше қабілеттілігі 
бар.
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Жердің жиынтық биомассасы шамамен 2,4 · 1012 т (биосфераның 
барлық массасының шамамен 0,01%) тең. Оның 97%-ын өсімдіктер, 
3%-ын жануарлар алады. Бүгінгі күні Жер бетінде тірі организм-
дердің бірнеше миллион түрлері анықталған.

Биосфера туралы ілімді зерттеу кезінде оның негізгі бағыттары 
ескеріледі:

 – энергетикалық (космостық сəулеленуі бар биосфералық 
жағдайлардың жер қойнауындағы радиоактивтік процестерімен 
байланысы);

 – биогеохимиялық (биосферадағы атомдардың бөлінуіндегі тірі 
заттардың рөлі);

 – ақпараттық (тірі табиғатты ұйымдастыру жəне басқару 
принциптері);

 – кеңістік-уақыт (биосфераның əртүрлі құрылымдарын қалып-
тастыру жəне басқару);

 – ноосфералық (адамның қоршаған ортаға əсерінің ғаламдық 
аспекттері).

Биосфера Жерде энергетикалық ағымдардың таралуында үлкен 
рөл атқарады. Жылына Жерге шамамен 1024 Дж күн энергиясы келеді, 
оның 42%-ы қайтадан космосқа шағылысады, қалғандары сіңіріліп 
кетеді. Энергияның басқа көзі ретінде жер қойнауындағы энергия 
көздері болып табылады. Əлемдік кеңістікте 20% энергия жылу 
ретінде қайта сəулеленеді, 10%-ы Əлемдік мұхит бетіндегі судың 
булануына жұмсалады. Жасыл өсімдіктер фотосинтез процесінде 
шамамен жылына 1022Дж өзгерістерге ұшырайды, 1,7 · 108 т CO2 
сіңіреді, 1,6·1013 т суды буландырады.

Табиғатта болатын 90-нан астам химиялық элементтердің 30-
40 түрі организмдердің тіршілігі үшін өте қажет. Олардың ішінде 
көміртегі (С), оттегі (О), азот (N), сутегі (Н) сияқты элемент-
тер көп мөлшерде қажет болса, қалғандары аз мөлшерде керек. 
Биосферадағы химиялық элементтер табиғи ортадан организмдерге, 
олардан қайта ортаға үнемі айналып жүріп отырады. Өмірге қажетті 
элементтер мен бейорганикалық қосылыстардың ортадан организм-
дерге, организмдерден ортаға айналуын қоректік элементтер айна-
лымы деп атайды.

Планетамыздағы барлық химиялық заттар биогеохимиялық 
заттар айналымына қатысады Оны «тіршілік айналымы» деп те 
атайды. Бұл процесте тірі организмдердің Жер бетінің жансыз 
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материясы мен милиондаған жылдар бойы тығыз байланыстағы 
қарым-қатынастарының нəтижесі көрінеді. Академик В.И. Вернадс-
кий осы құбылысты биогеохимиялық факторлардың планетарлық 
маштабтағы көрінісі деп атаған.

Биосферадағы заттар айналымы 2 түрге бөлінеді.
1. Геологиялық айналым (заттардың үлкен айналымы).
2. Биологиялық айналым (заттардың кіші айналымы).
Заттардың үлкен айналымы миллиондаған жылдардан бері жүріп 

келе жатқан құбылыс: тау жыныстары бұзылып, үгітіліп, желмен 
ұшады, олардың судағы ерітіндісі су ағысымен Əлемдік мұхитқа 
жетеді. Онда тұнба болып жиналады. Мыңдаған, миллиондаған 
жылдардан соң шығып (адам көмегімен, көтерілген тұнбамен, 
вулкандық жарылыспен, т.б.) əрі қарай қозғалуы мүмкін. Кейде 
ірі геотектоникалық өзгерістер (Жердің тас қабығының қозғалуы – 
жер сілкіністері, материктердің түсуі, теңіз түбінің көтерілуі жəне 
т.б). осындай жинақталып қалған заттардың əрі қарай қозғалуына 
мүмкіндік береді. Ал олардың негізгі массасы ұзақ жылдар бойы 
қозғалыссыз жатып қалуы мүмкін, сондықтан заттардың үлкен ай-
налымы деп аталады.

Заттардың кіші айналымы үлкен айналым негізінде жүреді жəне 
заттардың өсімдіктер, жануарлар жəне микроорганизмдер арасында 
циркуляция жасауынан құралады. Тірі организмдердің қатысуымен 
өте күрделі, үздіксіз жүретін циклды сипатқа ие, бірақ уақыт ішінде 
жəне кеңістікте біркелкі жүрмейтін құбылыс болып табылады. Ол 
заттардың, энергияның жəне информацияның заңды түрде біршама 
жойылуымен қоса жүреді.

1.6 Биосфераның құрамы мен шекарасы

Құрылымы жағынан биосфера функционалды байланысқан жəне 
иерархиялық қатар байланысқан бірліктердің жиынтығынан тұрады. 
Экожүйелер функционалды болғандықтан жүйелік тұтастық пайда 
болады. Осыған байланысты, адам қызметінің неғұрлым апаттық 
зардаптары экожүйе құрылымын талқандауына себеп болады. 
Биосфера ғаламдық экожүйе бола отырып, басқа жүйелер сияқты 
абиотикалық жəне биотикалық бөліктерден тұрады.
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1.4-сурет. Тірі организмдердің биосфераның компоненттерімен 
байланысы

Абиотикалық бөлігінде бірінші – топырақ жəне оның түбіндегі 
жыныстары, онда сол жыныстардың заттарымен жəне кеңістіктің 
физикалық ортасымен айналымға түсетін тірі организмдері бар; 
екінші – тіршілік бар биіктікке дейінгі атмосфералық ауа, үшінші – 
мұхит, теңіз жəне т.б. су ортасы.

Биотикалық бөлігінде биосфераның маңызды функциясын 
атқаратын барлық таксондардың тірі организмдерінен тұрады: 
атомдардың биогендік тогы. Тірі организмдер тыныс алуы, 
қоректенуі, көбеюі арқасында осы атомдар тогын шығарады (2.3-су-
рет).

Биосферада атомдардың биогендік миграциясы негізінде екі 
биохимиялық принцип жатыр:

 – максималды көрініске ынталану, «барлық жерде өмір сүру»;
 – организмдердің түрткіленуін қамтамасыз ету, биогендік ми-

грацияны арттырады.
Бұл заңдылықтар тірі организмдердің өзінің үйреншікті жерінен 

«алып қоюға» тырысуы, сол арқылы экожүйе немесе оның бөлігін 
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құрады. Бірақ кез келген экожүйенің планеталық масштабта шека-
расы болады. Биосфераны планетарлық жүйе ретінде қарастырғанда 
оны планетаның жалпы тірі массасы түріндегі тірі организм ретінде 
елестеткен ерекше маңызды. Тірі затты В. Вернадский планетаның 
тірі организмдерінің барлық мөлшерін бір бүтін деп түсінді. 

Тірі зат Жер геосферасының жалпы массасында жіңішке қабат 
түзеді. Ғалымдардың есебі бойынша, оның массасы 2420 млрд.т., 
Жердің ең жеңіл қабаты атмосфераның массасынан екі мың рет аз. 
Соған қарамастан тірі организмдердің азғантай массасы іс жүзінде 
барлық жерде кездеседі – тірі организмдер тек көлемді мұз басқан 
жерлер мен сөнбеген жанартаулардың кратерінде (ауызында) ғана 
кездеспейді. Биосферадағы «Барлық жердегі тіршілік» бірте-бірте 
мұхиттар мен теңіздерді жаулап алып, құрғақ жерлерді алуға көшкен 
организмдердің потенциалдық мүмкіндіктері мен бейімделушілік 
масштабына міндетті. В. Вернадский бұл «басып алу» ары қарай 
жалғаса беретіндігін айтқан болатын.

Биосфераның шекарасы – атмосфераның биіктігінен мұхиттың 
түбіне дейінгі биіктікті алады. Организмдердің тіршілік ету 
ортасының химиялық шарттарының диапазоны да өте кең – 
олар сірке қышқылынан иондалған радиация (ядролық реактор 
қазандығындағы бактериялар) əсерінде өмір сүретіндері де бар. 
Кейбір тірі жəндіктер биосфераның шекарасынан өтіп кетеді, яғни 
олардың белгілі бір «беріктілік қоры» жəне көбеюге потенциалдық 
мүмкіндігі болады. Ал жер бетіндегі тіршілік ету топырақ құрамына 
байланысты. Топырақтың құрамына негізгі төрт компонент кіреді:

1) минералдық негіз (көбінесе топырақтың жалпы құрамының 
50-60%-ы);

2) органикалық заттар (10%-ға дейін);
3) ауа (15-25%);
4) су (23-30%).
Топырақтың минералдық құрамы – аналық жынысының желге 

мүжілуінен пайда болған органикалық зат. Топырақтың 50%-дан 
астам минералдық құрамы кремнез SiO 1-25%, 1-10% темір оксидіне 
FeO, 0, 1-5% – 2-3 магний, калий, фосфор, кальций оксидтерінен 
тұрады. Топырақ қаңқасын құратын минералдық элементтердің 
өлшемдері де алуан түрлі: қойтастан (мұз дəуірінен қалған тау жы-
нысты үлкен домалақ тастар) диаметрі 0,022 мм, тіптен диаметрі 
0,002-0,02 мм құм қиыршықтарына дейін жəне диаметрі 0,002 мм 
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кішкене батпақ қиыршықтары. Олардың қатынасы топырақтың 
механикалық құрылымын сипаттайды. Топырақтың органикалық 
заттары өлі организмдердің ыдырауы кезінде пайда болады. 
Толығымен ыдырауға түспеген органикалық қалдықтар төсеніш деп 
аталады, ал ыдыраудың соңғы қалдығы – бастапқы материалды та-
нып білуге болмайтын зат аморфтық зат, көң, қарашірік деп аталады.

Топырақтағы ауа топырақ бөлшектерінің арасындағы 
саңылауларда, тесіктерде болады. Топырақ пен атмосфера ара-
сында бос газ айналымы болады, соның нəтижесінде екеуінің газ 
құрамында ұқсас параметрі болады. Топырақтың арасындағы ауада 
көбінесе ондағы организдердің тыныс алуына орай, атмосфералық 
ауаға қарағанда оттегі аз, ал көмірқышқыл газының құрамы көбірек 
болады.

Топырақтағы ылғал – бос, капиллярлық жəне пленкалы болып 
үшке бөлінеді.

Ал химиялық қасиеттеріне келер болсақ, ол еріген ион түрінде 
болатын минералдық заттардың құрамына байланысты болады. 
Топырақта өсімдік жəне тірі организмдердің физика-химиялық 
сипаттамаларына əсер ететін көптеген түрлері болады: бакте-
риялар, балдырлар, саңырауқұлақтар, бірклеткалылар, құрттар, 
буынаяқтылар. Əртүрлі топырақтың биомассасы əртүрлі: (кг/га): 
бактерияларда – 1000-7000, микроскопиялық саңырауқұлақтарда – 
1001000, балдырларда – 100300, буынаяқтыларда – 1000, құрттарда 
– 350-1000.

1.7 Биосфера эволюциясы

Биосфера статистикалық, яғни өзгермейтін объект емес, уақыт 
өтуімен эволюция жолымен бірте-бірте дамып отырады. Бұл 
эволюцияның маңызды факторы ретінде тірі организмдер болады. 
Олар пайда болғаннан бері биосфераның шекарасын кеңейтіп, оның 
құрамын өзгертіп келеді. Олардың осындай қызметінің нəтижесінде 
тау жыныстары, органикалық пайдалы қазбалар пайда болды, 
Жердегі атмосфера түбегейлі өзгерді, аймақ рельефі ұдайы өзгеріп 
отыр.

Табиғаттың алуан түрлі өзгеруіне себепкер болған адамзаттың 
өзін табиғат жаратқан жəне ол алғаш пайда болған кезде табиғи 
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құбылыстарға тəуелді болды. Басқа тірі организмдерінен əлдеқайда 
жоғары дəрежеде көтерді. Алғашқы еңбек құралын тастан дайын-
даған адам, бүгінгі күні Ай мен Марсқа саяхат жасау деңгейіне 
көтерілді. Дегенмен қай кезеңде болмасын адам өзіне қажеттілігін 
биосферадан алады. Эволюциялық даму үстіне аң терісін киіп, 
өсімдіктердің жапырағы мен қабығын жамылып күнелткен алғашқы 
адамдардың, біртіндеп от жағуды үйренуіне, жабайы жануарлардың 
еті мен өсімдіктердің жапырақтарын, сабағы мен буын-бұтақтарын 
қорек етіп, өсіп-өнуіне əкелді. Біртіндеп адам басқа жабайы жануар-
лардан əлдеқайда жоғары сатыға көтеріле түсті. Сана-сезім, ақыл-ой 
ғасырлар өткен сайын үлкен эволюциялық даму кезеңдерінен өтіп 
жоғары мəдениет сатысына көтеріле берді.

Дегенмен, жер шарындағы адам санының өсуі табиғаттан 
сұранысты көп қажет етеді. Өнеркəсіптік өндірістердің, күнделікті 
тұрмыстық құралдардың қолданылуынан болатын зардаптар, 
азықтың қажеттілігі, олардың сапалық құрамының төмендеуі 
де ғаламдық мəселелер құрамына кіріп кетті. Биологияның 
міндеттерінің бірі – адамды тамақпен қамтамасыз ету. Бүгінгі күні 
осы мəселені шешу мақсатында агроценоздардың өнімділігін артты-
ру, малдың жаңа тұқымдары мен өсімдіктердің жаңа сорттарын алу, 
теңіз плантацияларын ауылшаруашылығында пайдалану, гендік ин-
женерия мен микробиологияның соңғы жаңалықтарын қолданудың 
алуан түрлі зерттеу жұмыстары жүргізілуде.

Жер спутнигін, космос корабльдерін ұшыру, Ай мен Марсқа 
саяхат жасау, атом кемесі мен атом электр стансысын салу, екі-үш 
жылдың ішінде миллион гектар тың жəне тыңайған жерлерді иге-
ру, шөлді жерге канал жүргізіп, жасанды көл жасау, мəуелі бау-
бақша, саялы ну орман-тоғай өсіру, жер шарының түкпір-түкпірімен 
тікелей хабарласу – бəрі де бүгінгі заманның үйреншікті əдетіне ай-
налып отыр. Бұл ғажайыптарды, əсіресе соңғы 20-30 жылдың ішінде 
көріп отырмыз. Сондықтан да біздің заманымызды ракеталар, кос-
мос корабльдері, компьютерлер ғасыры дейді. Мұның бəрі адамзат 
баласының зор қарқыны, қызу жарысы деген сөз.

Адамның космосқа ұшуы биологияның жаңа саласы – космостық 
биологияның ашылуына жол салды. Басқа планетадағы жəне ашық 
космостағы ықтимал өмірді зерттеуден бөлек ғылымның алдында 
қолданбалы сипаттағы көптеген проблемалар тұр, яғни адамның 
космоста өмір сүруіне қажетті жағдайларды қамтамасыз ету, ра-
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диациядан сақтау, адам организмінің салмақсыздыққа жəне аз 
қимылдауына бейімделуі жəне т.с.с. Десек те бұл проблемалардың 
көбі шешімін тапты.

ХVІІІ ғасырда өнеркəсіптік өндірістің шалқып өркендеуі орын 
алды. Содан бері адамзаттың биосфераға əсері күннен-күнге үдей 
түсуде. Адам табиғатқа бас сұғып, оның кейде кері қайтаруға мүмкін 
болмайтын зардаптарын ескермейді. Редуценттер адам қалдырған 
зиянды қалдықтарды қайтадан өңдеуге шамасы жетпейді. Өндірістік 
қалдықтарды, əсіресе пластмассаларды биологиялық жолмен жою 
мүмкін емес, осыдан проблемалардың ушығуына алып келеді.

Вернадскийдің ілімі бойынша, «мəдениетті адамның» циви-
лизациясы үзіліп, жоқ болып кетуі мүмкін емес, ол – геологиялық 
тұрғыда дамып жетілген үлкен табиғи құбылыс. Ол ноосфера құру 
арқылы барлық түп тамырымен жер қабығымен байланыс түзеді. 
Солай, биосфера жаңа геологиялық күштің əсерімен ноосфераға ай-
налады. Дегенмен, Вернадскийдің толық аяқталған тұжырымының 
түсініктемесі жоқ. Ол бір жерде ноосфераны болашақ ретінде, 
екіншісінде нақты қазіргі күн түрінде, немесе өндірістің пайда болу 
кезеңінен бастайды. Сонда ноосфера дегеніміз не?

Ноосфера (гр. νόος – сана жəне σφαĩρα – орта, шар) – 
биосфераның жаңа жағдайға көшкен деңгейі; адамның сана-
лы түрде жүргізген қызметі немесе əрекетінен туындайтын жер 
сферасындағы барлық өзгерістер мен олардың дамуын анықтайтын 
басты фактор. Ноосфера туралы түсінікті алғаш 1927 жылы француз 
ғалымдары Э. Леруа мен Тейяр де Шарден Пьер енгізген. Олардың 
ұғымы бойынша, ноосфера биосферадан да жоғары деңгейдегі, 
бүкіл ғаламшарды қамтитын «ойлау қабығы». 1930-1940 жылда-
ры В.И. Вернадский ноосфера туралы ілімді дамытып, тереңдете 
түсіндірді. Ол ноосфераны биосфера эволюциясының жаңа сапалы 
деңгейі, биосфера мен адам қоғамының байланысында пайда болған 
деп қорытынды жасады. Оның пікірі бойынша: «Ноосфера – табиғат 
пен қоғам заңдылықтары өзара бірігіп əсер ететін біртұтас жоғары 
жүйе». Биосфераның ноосфераға ұласуы кезінде бүкіл адамзат 
бірігіп шешетін мəселелерге ерекше көңіл бөлу қажеттігін ғалым 
атап көрсетті.

Жер ғаламшарындағы органикалық дүние эволюциясының 
бірнеше кезеңдерін ажыратады. Бірінші кезең – заттардың 
биологиялық айналымы пайда болып, биосфераның қалыптаса бас-
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тауы. Екінші кезең – тіршіліктің күрделене түсіп, көп жасушалы 
организмдердің пайда болуы. Биосфера эволюциясының үшінші 
кезеңі – адам қоғамының пайда болуымен ерекшеленеді.

1984 ж. орыс ғалымы М.И. Будыко биосфераның ноосфераға 
ауысу кезеңіне терең талдау жасап, биосфераның қалыптасуында 
адамзат қоғамының біртұтас екендігін ұмытпау керектігін ерекше 
ескертті. Қазіргі кезде ғылыми-техникалық прогресс бүкіл Жер 
шарын қамтып отыр. Энергияның жаңа көздерін бүкіл адамзат 
бірлесе отырып, пайдалануға басты назар аудару көзделуде. Ноос-
фера кезінде Жер бетіндегі барлық халықтың тіршілік деңгейін жəне 
қоғамның қажетін көтеру үшін биосфераның қалыпты жағдайын 
сақтауға айрықша көңіл бөлінеді.

Вернадский іліміне негізделсек, ноосфераның пайда болуы мен 
өмір сүруі үшін келесі нақты шарттар орындалуы тиіс:

1. Адамдар барлық планетада қоныстануы тиіс.
2. Елдер арасында байланыс жəне алмасу құралдары қайта жа-

салуы тиіс.
3. Байланыстарды үдету, соның ішінде барлық елдер арасындағы 

саяси байланыстарды.
4. Биосферада өтіп жатқан басқа геологиялық процестерде 

адамдардың геологиялық рөлінің басым болуы;
5. Биосфера шекарасын кеңейту жəне космосқа шығу.
6. Энергияның жаңа көздерін табу.
7. Барлық нəсілдер мен діндегі адамдардың теңдігі.
8. Сыртқы жəне ішкі саясат мəселелерін шешуде халықтардың 

рөлін арттыру.
9. Діни, философиялық, саяси құрылымдардың ғылыми 

тұжырымдар мен ізденістерге қысым көрсетуден бос болу.
10. Еңбекшілердің дəулеттілігін көтеру жəне халық білімінің 

ақылға салынған жүйесінің болуы. Аштық, ауру, кедейшілікті 
болғызбаудың реалды мүмкіндігін құру.

11. Қоғам өмірінде соғысты болғызбау.
В. Вернадскийдің айтқан бұл шарттарын талдап көретін болсақ, 

ноосфераны ажырату үшін олардың барлығы дерлік аз неме-
се толығымен дерлік орындалған. Ноосфераның пайда болуы тез 
жүретін процесс емес, ұзақ уақытты талап ететін, көптеген ғылыми 
зерттеулер мен жаңа жаңалықтардың біртіндеп енгізілумен жүреді. 
Сондықтан да биосфераның ноосфераға толық өтуін нақты айтуға 
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мүмкіндік жоқ. Десек те бұл туралы тұжырым айту, əр ғалымның 
зерттеу-талдаулары əртүрлі болуы мүмкін. 

1.8 Қорықтар – биосфера эталоны ретінде

Қызыл кітапқа енгізілген өте аз немесе жойылып бара 
жатқан хайуанаттар мен өсімдіктердің түрлерін сақтау ғаламдық 
мəселелердің бірі. Əлемнің түкпір-түкпірінде қоршаған ортаны 
қорғаумен айналысатын көптеген ұйымдар ашылды. Солардың 
ішінде танымалдарының бірі «Greenpeace» («Гринпис»).

Қоршаған ортаны қорғауда қорықтар – алғашқы табиғи қалпын 
сақтаған жерлер, маңызды рөл атқарады. Биосферадағы орман-
тоғай, жайылым мен шабындық, аң-құс, айдын шалқар көлдер, 
ағыны қатты өзендер мүмкіндігіне қарай сол ежелгі əсем қалпында 
сақталуы тиіс.

1.6-сурет. Қорғалатын аймақтар. Беловеж орман қорығы (Беларусь), 
Йеллоустон (АҚШ), Нгоронгоро (Танзания), Галапагосс аралы 

(Эквадор)

Қай заман болмасын, қорықтарды ұйымдастыру күн тəртібінен 
ешқашан да түскен емес. Өйткені биосфера байлықтарын қорғау, онда 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын, сондай-ақ биосфера компоненттерін 
қорғау жөніндегі үгіт-насихат экологиялық білім жəне тəрбие беру 
жұмыстарын жүргізуде қорықтар өте маңызды рөл атқаратыны 
белгілі. Қорықтар аймағында шаруашылық қызметін жүргізуге 
рұқсат етілмейді, бөтен адамдардың да кіруіне болмайды. Ұлттық 
табиғи саябақтарда, қорықтармен салыстырғанда, туристік экскур-
сиялар болып тұрады. Қорықтар мен ұлттық саябақтардың құрылуы 
бірегей ерекшеліктері бар, адамның назарын аударуға болатын 
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өзгеше сипаттамасы бар экологиялық жүйелерде орнықтырылады. 
Жер бетіндегі ұлттық парктердің саны 1200-ден астам, олардың 
ішінде Йеллоустонский, Гранд-Каньон, Маунт-Мак-Кинли (АҚШ), 
Олимп, Парнас (Грекия), Комодо (Индонезия), Маунт-Кения (Ке-
ния), Серенгети, Килиманджаро (Танзания), Виктория-Фолс (Зим-
бабве), Крюгер (ОАР), Тонгариро (Жаңа Зеландия) жəне басқалары.

Қазіргі уақытта Қазақстанда 10 қорық ұйымдастырылған. 
Олар Ақсу Жабағылы мемлекеттiк табиғи қорығы (1926, Оңтүстік 
Қазақстан жəне Жамбыл облысы), Алматы мемлекеттiк табиғи 
қорығы (1931, Алматы облысы), Наурызым мемлекеттiк табиғи 
қорығы (1931, Қостанай облысы), Барсакелмес мемлекеттiк табиғи 
қорығы (1939, Қызылорда облысы), Қорғалжың мемлекеттiк табиғи 
қорығы (1968, Ақмола облысы жəне Қарағанды облысы), Марқакөл 
мемлекеттiк табиғи қорығы (1976, Шығыс Қазақстан облысы), 
Үстірт мемлекеттiк табиғи қорығы (1984, Маңғыстау облысы), Ба-
тыс Алтай мемлекеттiк табиғи қорығы (1992, Шығыс Қазақстан 
облысы), Алакөл мемлекеттiк табиғи қорығы (1998, Алматы облы-
сы жəне Шығыс Қазақстан облысы), Қаратау мемлекеттiк табиғи 
қорығы (2004, Оңтүстік Қазақстан облысы).

  
2.6-сурет. Қазақстандағы қорықтар: 1 – Ақсу Жабағылы мемлекеттiк 

табиғи қорығы, 2 – Алматы мемлекеттiк табиғи қорығы, 
3 – Қорғалжың мемлекеттік табиғи қорығы

Қазақстанның шөл-шөлейтті аймақтарында үйір-үйірімен жайы-
лып жүретін, бірақ кейіннен мүлде азайып кеткен құландарды қорғап 
қалуда қорықтардың маңыздылығы зор, мысалы, Бадхыз қорығында 
құландар саны көбейе түсуде. Барсакелмес аралы жойылып кеткен-
нен кейін ондағы құландар арнаулы ұшақтармен Алтынемел ұлттық 
биосфера паркіне, Іле өзенінің жағасына əкелінді. Міне, осы жерде 
олар жылдан-жылға өсіп көбеюде.

Қазақстанның бірнеше табиғи-географиялық аймақтары – 
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солтүстүгінен оңтүстүгіне қарай ормандыдала, шөлейтті, шөлді 
өңірлерді қамтиды. Қазақстан жерінде Д.И. Менделеев кестесіндегі 
химиялық элементтердің бəрі дерлік кездесетін біздің республика-
мыз табиғи ресурстарға аса бай өлке. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің 
5777 түрі, аңның 150, құстың 480, бауырымен жорғалаушылардың 
150, қос мекенділердің 12 түрі тіршілік етеді. Бірақ, қанша мол 
болғанымен, ол сарқылмайтын дүние емес екені кейінгі кезде көп 
көтеріліп жүр. Сондықтан да оны пайдаланумен бірге, ұқыпты түрде 
қорғап, байлығын молайта беруге барлық мүмкіндікті жасау керек. 
Осы бағыттағы шаралардың бірі – «Жер жаннаты» деп орынды ата-
лып кеткен тамаша аймақтарды, өлкелерді, өңірлерді қорыққа ай-
налдыру керек екенін өмір көрсетіп отыр.

Бұл салада Қазақстан Республикасында соңғы жылдар-
да кезең-кезеңімен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізілуде.                                            
1962 ж. Қазақстан ССР Жоғары Советінің биосфераны қорғау заңы 
шықты. Мұнда табиғи ортаны көркейтудің бірнеше нақты шара-
лары анық көрсетілген. Олар – қорықтар, саябақтар мен табиғат 
ескерткіштерді сақтау ережесі. 1972 ж. Қазақ ССР мемлекеттік 
қорықтарының ережесі жарық көрді. Бұл құжаттарда қорықтар мен 
табиғат ескерткіштерін ұйымдастырудың мақсатымен міндеттері 
жəне биосфераны қорғау тəртібі айқын көрсетілген. Қазақстан 
Республикасының Қорықтарында қол жеткен табыстары мен 
орын алған кемшіліктер де бар əрине. Қазақстан Республикасын-
да (1980 жылғы мəлімет бойынша) 531 мың гектар алқапты алып 
жатқан 6 қорық (Ақсу Жабағылы, Алматы, Наурызым, Барсакел-
мес, Қоғалжың жəне Марқакөл) көлемі 4288 мың гектарға жететін 
50-дей аңшылық қаумдастығы, көлемі 3644 мың гектардай 26 
зоологиялық жəне ботаникалық объектілер, қорғалатын қаумалдар 
жəне 3 табиғат ескерткіші бар. Олар (Павлодардағы «Гусиный 
перелет», шарын бойындағы көне заманнан бері қарай жойылып 
кетпей өсіп-өніп келе жатқан ағаштар, Іле Алатауындағы шырша-
лар). Қорғауға алынған қорықтарда бұрын осы аймақты мекендеген, 
бірақ соңғы жылдары саны азайып кеткен жабайы хайуанаттар мен 
сирек кездесетін өсімдік түрлері есепке алынған. Мұндай түрлердің, 
мəселен, Шығыс Қазақстанның далалық аймақтарында өсімдіктердің 
1600 түрі тек осы аймаққа тəн болғандығын жəне сирек кездесетінін 
айтуға болады. Ал  далалы ауданында 15-ке сирек кездесетін эн-
демик өсімдіктер, Бетпақ даладағы өсімдіктің 1800 түрінің 15-і, 
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Каспийдің оңтүстік жағалауындағы өсімдіктердің 1800 түрінің 
7-еуі Республикамыздың басқа жерлерінде кездеспейді. Сондай-
ақ, Оңтүстік Алтайда өсімдіктердің 1740 түрі кездессе, оның 18-і, 
Жоңғар Алатауында 2021 түрі өссе, оның 58-і, Қаратауда 500 түрі 
өссе, оның 100-і сол аймақтарға ғана тəн сирек кездесетін түрлер. 
ЮНЕСКО-ның жанындағы биосфераны қорғаудың халықаралық 
Одағының құрамына, Ақсу Жабағылы қорығы алынды. Оларда тек 
саны азайып кеткен, мүлде жойылып кету қаупі төнген хайуанат-
тар дүниесі мен аса бағалы өсімдіктер əлемі ғана қамқорлыққа алы-
нып қоймай, сонымен бірге Қазақстан Республикасының ежелден 
бері əйгілі болған таңғажайып көрікті орындарының бұрынғы атақ 
даңқын арттыра беру мақсатында да зор көлемді ғылыми-зерттеу 
жұмыстары жүргізілуде.

1.9 Биосфераның негізгі қабаттары жəне оны қорғау 
шаралары

Ғалымдардың есебі бойынша, биосферада тіршіліктің пайда 
болғанына 5-6 миллиардтай жыл өтті. Бұл кезең аралығында бір 
клеткалы қарапайым организмдерден құрылысы да, түр өзгешелігі 
де сан алуан өсімдіктер мен жануарлардың таңғажайып түрлері пай-
да болды.

Биосферада тіршілік пайда болғаннан бері қалыптасқан көптеген 
түр иелерінің ортақ ережелері бар. Адам қоғам құра бастағанына 
10 мың жылдай, темір мен пайдалы қазбалардың пайдаланғанына 
4-5 мың жыл өтті. Биосфераның шексіз емес, шар тəріздес екенінің 
дəлелдегеніне 5 ғасыр, техникалық құралдарды пайдаланғанына 3-4 
ғасырдай, реактивті двигательді игергеніне 40-50 жылдай уақыт өтті. 
Осы уақыт аралығында адам табиғи алғашқы биосфера құрамына 
қанша өзгерістер енгізіп, оны экологиялық, биологиялық тұрғыда 
ластап үлгерді.

Атмосфера – жердің ауа қабығы. Атмосфераның төменгі ше-
карасында жер беті орналасқан. Атмосфера деген атау гректің 
сөзінен: atmos – ауа жəне phaira – шар деген мағынаны білдіреді 
Атмосфералық ауа – жер атмосферасын құрайтын газдар қоспасы. 
Ауаның құрамы 2.1-кестеде ұсынылған.

Ауа газды қабаттың жерге жақын орналасқан бөлігінде 
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шоғырланады жəне бұл ең тығыз қабат болып саналады. Ауаның 
құрамында су буы да араласады.

1.1-кесте. Ауа құрамы

Зат Белгілеу Көлем бойынша, % Масса бойынша, %

Азот N2 78,084 75,50

Оттек O2 20,9476 23,15
Аргон Ar 0,934 1,292

Көмірқышқыл 
газы CO2 0,0314 0,046

Неон Ne 0,001818 0,0014
Метан CH4 0,0002 0,000084
Гелий He 0,000524 0,000073

Криптон Kr 0,000114 0,003
Сутек H2 0,00005 0,00008
Ксенон Xe 0,0000087 0,00004

Жер бетінен биіктеген сайын атмосфера сирей береді, онда 
қысымы төмендеп, атмосфераның құрылысы өзгереді. 12 км 
биіктікке дейінгі атмосфераның төменгі қабаты тропосфера, онда 
бұлт, жауын-шашын, жел жəне тағы басқа табиғи құбылыстар        
болып тұрады. Тропосферадан жоғары 75 км биіктікке дейінгі қабат 
стратосфера деп аталады. Одан жоғары қабатта ионосфера орна-
ласады. Жоғары биіктікке көтерілген сайын атмосфералық қысым 
төмендеп отырады (2.2-кесте).

0°С кезіндегі биіктігі 760 мм сынап бағанасына тең ауа қысымы 
өлшем бірлігі болып саналады. Атмосфераның жалпы массасы (5,1-
5,3)×1018 кг, оның ішінде құрғақ ауаның массасы 5,1352 ±0,0003×1018 
кг, су буының жалпы массасының орташа есебі 1,27×1016 кг, ауаның 
қалыңдығы шамамен жер бетінен есептегенде 2000-3000 км. Ат-
мосфера жер бетінен жоғары қарай шамамен 3000 км-ге дейін со-
зылады. Жоғарылаған сайын атмосфераның химиялық құрамы мен 
физикалық қасиеттері өзгереді. Температураның өзгеруіне бай-
ланысты атмосфера бірнеше қабаттарға (сфераларға) бөлінеді.

Жер бетіне ең жақын орналасқан қабатты тропосфера деп атай-
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ды. Бұл қабат жер белдеулерінен 7-10 км-ден (полярлық бөліктерде), 
16-18 км (экватор үстінде) биіктікке дейін созылады. Бұл қабатта 
ауаның 80%-ға дейін бөлігі жинақталады. Тропосферадағы ауа 
əртүрлі бағытта, əртүрлі жылдамдықпен үнемі тəртіпсіз қозғалып, 
өзгеріп отырады. Қозғалыс нəтижесінде құрғақ ауа ылғалды ауа-
мен, жылы ауа салқын ауамен алмасып тұрады. Негізгі бұлттардың 
түзелетін жері – жылы қабат. Циклондар мен антициклондар осын-
да өрбіп, өшіп отырады. Осыған қарай жер бетіндегі ауа райы 
тропосфераға қатынасты.

1.2-кесте. Жер бетінен əртүрлі биіктіктегі атмосфералық 
қысымның өзгеруі
Биіктік, км Қысым, Па Қысым, мм сын.бағ.

0 101325 760
0,05 100726 755
0,1 100129 751
1 89876 674,1
2 79501 596,3
5 54048 405,4
8 35652 267,4
10 26500 198,8
12 19399 145,5
15 12112 90,8
20 5529 41,5
30 1197 8,98
50 79,8 0,59
100 3,19*10-2 2,4*10-4

120 2,67*10-3 2,0*10-5

Атмосферадағы бөлшектер таралған кеңістікте толассыз 
козғалыста болғандықтан, көлемі мен пішінін сақтамайды. Жер 
бетінен əр шақырымға көтерілген сайын ауаның температура-
сы 6,5°С-қа төмендеп отырады да, ал 18-20 км биіктікте төмендеу 
тоқтатылып, температура тұрақталады, шамамен 56°С болады. 
Атмосфераның бұл бөлігін тропопауза деп атайды.

Жер бетінен 20-50 км биіктікте орналасқан келесі кабат – стра-
тосфера. Ауаның қалған бөлігі осы кабатта болады, жел екпіні 
төменгі кабаттармен салыстырғанда мұнда өте баяу келеді. 25 км 
биіктіктен кейін бұл кабаттың жоғары бөлігінде əр шақырымға 



44

көтерілген сайын температура орта есеппен 6°С-ге жоғарылап оты-
рады.

Атмосфераның 55-80 км биіктігінде орналасқан кабат – мезос-
фера. Бұл қабатта əр шақырымға жоғары көтерілген сайын темпе-
ратура 2-3°С-ке төмендеп отырады. Келесі мезопауза деген қабатта 
тұрақталған температура мөлшері 75-90°С шамасында болады.

Жоғарыда қаралған кабаттардың үстіндегі атмосфера қабатында 
газ молекулаларының иондарға ыдырау қабілеті өте жоғары 
болғандықтан, оған ионосфера деген атау қолданылады. Бұл 
қабаттың калыңдығы бірнеше мыңдаған км-ге дейін созылады. Ат-
мосфера қабатының нақты шекарасы анықталмаған. Жер серіктері 
мен ракеталар арқылы алынған деректер бойынша атмосфера 10-20 
мың км биіктікке дейін жайылған.

Атмосфераның ең үстіндегі қабатын экзосфера деп атайды. 
Атмосфералық газдардың экзосферадан əлем кеңістігіне шашырай 
бастауына байланысты, осы қабатты планетааралық кеңістік деп те 
есептейді.

Адамның шаруашылық іс-əрекетінің салдарынан озон қабатының 
бұзылуы, қышқыл жаңбыр, тұман түзу сияқты қолайсыз құбылыстар 
тудыратын метан, азот оксидтері, т.б. газдардың мөлшері өсуде. Ат-
мосфера мен жер бетінің арасында жылу, ылғал жəне химиялық эле-
менттер тұрақты алмасып отырады. Атмосфера ластанған жағдайда 
жаңбыр суында еріген азот жəне күкірт оксидтері, тұздар қосылып 
ерітінді түзеді де «қышқыл жаңбыр» немесе «тұзды жаңбыр» жа-
уады, тұмша орын алады. Ал азон қабатының біртіндеп жіңішкеруі 
əлемді тоғандырып отырған мəселелердің ішіндегі ғаламдық ісі. 1975 
жылдан бастап көктемде Антарктиданың үстінде «жаңа ойықтар» 
пайда болады. Атмосфералық ауаның құрамында əрдайым қоспалар 
болады. Олар табиғи жəне антропогендік жолмен түседі. Табиғи 
жолмен түсетін қоспаларға – табиғи шаң, теңіз суының бөлшектері, 
тұман, орман жəне жазық дала өртенуінен болатын түтіндер, жанар-
тау газдары, өсімдік пен жануарлардың əртүрлі өнімдері жəне т.с.с. 
жатады. Ал антропогендік атмосфералық қабатта түсетін қоспалар, 
адам тіршілігінің табиғатқа бас сұғуынан, шаруашылық қызметінен 
жəне күнделікті өмір сүру қажеттілігінен болып жатқан (отын жағу, 
транспортты қолдану, жоғары вольтты ток көздерін қолдану, шаң 
түзу, діріл түзу) нəтижелерінен болады. 

Дегенмен, басты мəселелерге назар аударсақ, оларды атап 
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өтуге болады. Олардың негізгілері төмендегі 1.7-, 1.8-суреттерде 
антропогендік жəне жалпы атмосфераның ластанушы көздері мен 
оның нəтижесі көрсетілген.

Литосфера – жердің қатты қабаты. Грек тілінен аударғанда 
λίθος – тас, σφαίρα – шар, сфера деген мағынаны білдіреді. Оның 
құрамында жер қабығы, мантия, астеносфера, ядродан тұрады. 
Литосфераның тақталары (плиталары) салыстырмалы түрдегі иілімді 
астеносферада қозғалып отырады. Литосфераның суреттемесі 
1.7-суретте ұсынылған.
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1.7-сурет. Атмосфераны антропогендік ластаушы көздері

Мұхит астындағы жəне континенттердегі литосфера едəуір 
өзгеше болады. Континент астындағы литосфера тұнба, гранит жəне 
базальт қабығынан тұрады. Мұхит астындағы литосфера нəтижесінде 
мұхиттық қабық пайда болған ішінара балқу кезеңдерінен өтіп, тез 
еритін элементтерінен айырылған, негізінен дуниттер мен гарцбур-
гиттерден тұрады. Оның қалыңдығы 5-10 км, ал граниттік қабаты 
толығымен жоқ.
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1.8-сурет. Атмосфераны ластаудан болатын зардаптар

Жоғарыда айтылғандай минералды қабаттардан басқа, жерді 
ерекше тағы бір қабат – биосфера қоршап тұрады. Ол тірі организм-
дер тараған аймақтардың бəрін қамтиды. Биосфераның пайда болуы-
мен бірге, жер бетінде тірі организмдер өсіп-өніп, сыртқы қоршаған 
ортаның эволюциялық дамуына сəйкес қалыптасады. Биосфера теңіз 
деңгейінен бастап, тау жоталарының шыңдарына дейін бүкіл құрғақ 
жерді алып жатыр. Жердегі энергия көзі Күн болғандықтан, күллі 
тірі организмдер жердің екі қабығы – литосфера мен гидросфераның 
жоғарғы қабаттарына тараған.

Литосфераға тірі организмдер болмашы ғана тереңдікке енеді. 
Олардың негiзгi бөлiгi топырақтың жоғарғы, қалыңдығы ондаған 
сантиметр қабатында шоғырланған, тек бiрен-сарандары ғана 
бiрнеше метрге төмендейдi (өсiмдiк тамыры, жауын құрты). Жарық 
болмағандықтан жасыл өсiмдiктер литосфераның терең қабаттарына 
ене алмайды. Тiрi организмдер литосфераның бетiнен атмосфераның 
төменгi қабаттарына таралады. Атмосфера мен литосферадай емес, 
гидросфера ең беткi қабаттарынан табанына дейiн тiршiлiкке толы. 
Биосфераның əуеге қарай өршуін негізінен сұйық күйдегі судың 
тапшылығы мен көмірқышқыл газының парциалдық қысымының 
төмендігі шектейді. Биосфераның əртүрлі бөліктерінде тіршіліктің 
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дамуын əртүрлі заттар шектейді: шөлді жерлерде су күйіндегі сутегі 
мен оттегінің тапшылығы шектеуші фактор болса, ашық мұхитта 
игерілуі қиын гидрототық түрінде кездесетін темір шектеуші фак-
тор болып табылады.

1.9-сурет. Литосфераның қабаты

Литосферадағы негізгі проблемаларды топырақ туралы бағыт-
тайтын болсақ, оның құнарсыздануы жердің азуына, бүлінуіне, 
тұздануына, батпақтануына, құмға айналуына, ластануына тікелей 
байланысты болады.

 Эрозия топырақ үшін өте қауіпті жəне жыл сайын ұлғайып келе 
жатқан құбылыс. Эрозиядан əсіресе Құрама Штаттар, Индия; Па-
кистан, Канада сияқты т.б. елдер көп зардап шегеді. Топырақтың 
эрозияға ұшырауы біздің елде де көп жерді қамтиды.

Эрозияның негізгі үш түрі бар: жел, су, техникалық эрозиялар. 
Тегіс емес қыратты жерлерде жауын сулары топырақты шайып 
кетеді. Ал тегіс жерлерде топырақтың сыртқы құнарлы қабатының 
шайылып кетуі үшін жердің 1-2 градус еңістігінің өзі жеткілікті. Ор-
мандарда, тың жазық далаларда су эрозиясы баяу жүреді: өсімдігі 
көп жердегі топырақ борпылдақ болатындықтан жауын суы оған 
жақсы сіңеді жəне тамырлары арқылы өсімдіктер топырақты 
бекітіп тұрады. Өсімдігі жоқ ашық қалған жерлерде топырақ күнге 
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тез кебеді. Оны жаңбыр оңай ағызып, сай-салаларға алып кетіп, 
құнарлы жерлер тіршіліксіз сұрғылт далаға айналады. Беткейлерді 
дұрыс техника немесе əдісті қолданбай жырту, тыңайтқыш бермес-
тен жыл сайын бір дақылды еге берген жағдайда топырақ эрозия-
сы күшейе түседі. Оның себебі, сыртқы беті үгітіліп, шаңға айна-
лады да, сумен оңай жуылып кетуінде. Мысалы, Дон өзені жыл 
сайын теңізге 4,7 миллион тонна топырақ əкетеді. Топырақтың 
тұздануының негізгі себебі – егістік алқаптарды көп жыл бойы мол 
суару. Топырақтағы тұз 1 пайызға көбейгенде өнім 30-35 пайызға аза-
йып, 2-3% көбейгенде – өсімдіктер өмір сүре алмайды. Топырақтың 
құмға айналуы жерді дұрыс пайдаланбаудан, жайылымдардың аза-
йып, олардың тынымсыз пайдаланылуынан, ормандардың есепсіз 
шабылуынан пайда болады. Топырақтың батпаққа айналуы жа-
уын-шашын мөлшері жер бетінен буланатын ылғалдан көп болуы 
себебінен болады. Топырақтың құнарсыздануы егістік жерлерді 
дұрыс пайдаланбау нəтижесінен туындайды. Топырақтың ласта-
нуы ауа жəне су арқылы əртүрлі зиянды қалдықтардың топыраққа 
түсуінен туындайды. Қазіргі кезде көптеген жерлерде техногенез 
əсерінен ландшафттардың əртүрлі модификациялары пайда болуда. 
Бұл жерлердің көбі топырақ құнарлылығын қалпына келтіруге жа-
рамайды.

Адамға қажетті тамақ, сусын болатын заттар өсімдіктер 
мен жануарлардың көмегі арқылы, жердің жоғарғы құнарлы 
қабаты топырақтан алынады. Топырақтағы сан қилы өсімдіктер, 
жемістер нəр алып, өніп-өсіп, адам мен жануарларға қорек 
болады. Адам қоғамы топырақ құнарын осы өсімдіктер мен 
жануарлар арқылы өз мұқтажына пайдаланады. Сондықтан жер – 
ауылшаруашылығымыздың қай саласы болсын, егіншіліктің де, мал 
шаруашылығының да негізі.

Топырақ – құрамында қатты, сұйық жəне газ тəрізді компонент-
тері бар үш фазалы орта. Ол əртүрлі жыныстардың физикалық, 
химиялық жəне биологиялық түрленуінің, яғни климаттың 
өсімдіктердің, жануарлардың жəне микроорганизмдердің күрделі 
əрекеттесуінің өнімі. Осыған байланысты оның көптеген типтері 
бар. Заттардың араласуы жəне түрленуі нəтижесінде топырақ жеке 
қабаттарға бөлінеді.

Топырақ құрамындағы қарашіріктің көп болуы немесе 
жеткіліксіздігі оның құнарлығын анықтайды. Топырақта күрделі 
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алмасу процестері жүреді, соның нəтижесінде өсімдіктерді 
қоректендіру элементтері түзіледі. Ол құрылымы бойынша 
түйіршікті, кесекті немесе қатпарлы топырақ болып бөлінеді.

Топырақтың ең маңызды физикалық қасиеттерінің бірі – 
оның механикалық құрамы, оның құрамында əртүрлі өлшемді 
бөлшектердің болуы. Ол төрт градацияға бөлінеді: құм, құмдақ, 
саздақ жəне батпақ. Механикалық құрамына суөткізгіштік, 
ылғалды ұстау қабілеттілігі, өсімдік тамырының жайылуы сияқты 
қасиеттерге байланысты əсер етеді. Сонымен қатар, топырақтың 
тығыздығы, жылу қасиеттері, ылғал сыйымдылығы жəне ылғал 
өткізгіштігі сияқты параметрлермен де сипатталады. Топырақ үшін 
аэрацияның, яғни оның ауамен қанығу жəне ауаны бойына сіңіру 
қабілеттілігінің маңызы зор. Топырақтың химиялық қасиеттері, 
оның құрамындағы еріген иондар түрінде болатын минералды 
заттарға байланысты. Кейбір иондар өсімдіктер үшін зиянды бол-
са, ал басқалары олардың тіршілігіне қажетті. Топырақ басқаларға 
қарағанда ластану жағынан жоғары болады. Ол топырақта жүретін 
физикалық, химиялық жəне биологиялық процестердің бұзылуына 
əкеледі. Топырақтың ластануы атмосфера мен судың ластануына 
тікелей байланысты. Топыраққа өнеркəсіптің, ауылшаруашылықтың 
жəне тұрмыс секторының қатты жəне сұйық қалдықтары түседі. 
Негізгі ластаушы көзі болып металдар мен олардың қосылыстары, 
радиоактивті заттар, тыңайтқыштар мен пестициттер жатады. Лас-
таушылар топырақ түзілу процесінің жүруін өзгертеді, өнімді күрт 
төмендетеді, өсімдік құрамына жиналып (мысалы ауыр металдар), 
олардан тікелей немесе жанама түрде адам организміне түседі. Одан 
басқа ластаушы заттар топырақтың массалық ауруларының болуы 
қауіптілігін тудыратын ауру қоздырғыштар жəне басқа жағымсыз 
микроорганизмдердің болуынан өзіндік тазалау процесінің өтуін 
əлсіретеді. Ластанбаған топырақта дизентерия, тиф жəне паратиф-
тер қоздырғыштары 2-3 тəулік сақталатын болса, ал ластауыштары 
бар құрамында дизентерия бірнеше ай, тиф жəне паратиф – бір жа-
рым жылға дейін сақталады.

Сонымен қазіргі күнде адамзатқа белгілі планеталар ішінде 
тек Жерде ғана тіршіліктің дамуына мүмкіншілік бар. Сондықтан 
адамзаттың жерді бағалаудағы көзқарасы тіпті өзгеше болуы заңды.

Табиғи жағдайда топырақтың түзілуі өте көп уақытқа созылады. 
Мысалы, 20 см тереңдікте жыртылатын топырақтың қабаты 
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түзілу үшін табиғи жағдайлардың өзгешеліктеріне қарай жүздеген 
жылдан 3-7 мың жылға дейін уақыт керек екен. Құнарлы қабаты 
жойылған топырақтар болжамды уақытта өз-өзінен қалпына 
келмейді. Сондықтан адам шаруашылық тіршілігінде топырақтың 
құнарлы қабаттарын су жəне жел эрозиясының əсерінен, басқа да 
экологиялық апаттардан сақтап, топырақ құнарын жылдан-жылға 
арттыратын мелиоративтік шаралар қолдануы қажет.

Құрлықтың 6,1 млрд. га жерін (41%) мұздар, құмдар, таулар, 
құрлық өзендері мен көлдері, қалалар жəне кəсіпорындар алып жатыр, 
ал 8,8 млрд. га жері (59%) – ауылшаруашылығында пайдалануға 
болатын жерлер. Оның ішінде 4,0 млрд. га (27%) – ормандар мен 
батпақтар, 2,83 млрд. га (19%) – құрғақ дала мен шөлейт жерлерде 
орналасқан жайылымдар мен шабындықтар, 1,93 млрд. га (13%) – 
егістік алқаптар, ауылды жерлердегі елді мекендер, сай-салалар, 
жолдар, қолдан отырғызылған ағаштар, олардың ішінде егін егуге 
болатыны – 1,5 млрд. га, яғни құрлықтың 10 пайызы ғана.

Топырақтың көптеген микроорганизмдердің, көп жасушалы 
организмдердың қатысуымен өздігінен тазаланып, қалпына келе 
алатын қасиеті бар. Топырақты өңдеу – көп уақытқа созылатын 
күрделі процесс. Топырақтану саласының ғалымдарының деректері 
бойынша жер қыртысының 2,5 сантиметрі жасалуы үшін 100 жыл, ал 
бірқалыпты температурада 90 сантиметр топырақ қабаты жасалуы 
үшін 16000 жыл қажет екен. Топырақтың құнарлы қабатының 
қалпына келуіне сыртқы ортаның факторларды да (ыстық, аяз, т.б.) 
кедергі жасайды.

Жерді кешенді түрде тиімді пайдалану жұмысын ұйымдастыру, 
агротехникалық, агромелиоративтік жəне гидротехникалық 
шаралар топырақ жағдайын, ауа райын ескере отырып оны 
тиімді пайдалануға көмектеседі. Топырақ эрозиясымен күресу 
үшін оның ерекшелігін ескере отырып, егістіктерді айналмалы 
жүйе бойынша орналастыру, жерді топырақтың түріне сəйкес 
əдіспен жырту, топырақты қорғайтын көпжылдық шөптер егу, 
агротехникалық, гидротехникалық шараларды іске асыру қажет. 
Су эрозиясымен күресу үшін көлбеулігі екі градусқа жететін 
беткейлерді көлденеңінен жырту керек. Ал көлбеулігі екі градустан 
артық жерлерде көлденең су жинайтын микролимандар, қатарларды 
реттеу сияқты агротехникалық шаралар жүргізіледі. Мал жайылатын 
жерлерге қорғаныс тоғайлар өсіріп, мал жаюды оқшаулау да тиімді 
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əдістер қатарында. Батыс Қазақстан, Қызылорда, Жезқазған сияқты 
шөлді аймақтардағы қорғаныс тоғайлар үшін қандым, жыңғыл, 
сексеуіл өсімдіктерін пайдалануға болады.

Суармалы жер үшін бір қауіпті құбылыс сортаңдану. Оны 
болдырмау үшін ғылыми негізделген мелиоративтік шаралар 
жүргізу керек. Топырақты зиянды заттармен ластанудан сақтау үшін 
минералды тыңайтқыштарды есеппен пайдалану, технологиялық 
жəне тұрмыстық қалдықтарды дұрыс тазарту жəне жою жұмыстарын 
жолға қою керек.

Гидросфера. Гидросфера – (ежелгі грек тілінен аударғанда 
Yδωρ – су жəне σφαῖρα – шар) жердің су қабаты. Оған мұхит, теңіз, 
көл, жерасты сулары, мұздақтар, қар жəне атмосферадағы су булары 
жатады.

   

1.10-сурет. Гидросфераның құрамы

Мұхиттардың орташа тереңдігі – 3800 м, максималды өлшемі 
(Тынық мұхитындағы Мариан шұңғымасы) – 11034 м. Жер гидрос-
ферасында 94% су мұхиттар мен теңіздердің тұзды сулары, 2,2% 
– мұздақ сулары, қалғандары жерасты, көл, жəне өзеннің тұщы 
сулары. Планетады сулардың жалпы көлемі шамамен 1 532 000 
000 кубты км. Гидросфераның массасы шамамен 1,46*1021 кг. Бұл 
атмосфераның массасынан 275 рет көп.

 
1.3-кесте. Жер гидросферасындағы су массасының бөлінуі
Гидросфераның бөлігі Су көлемі, мың км3 Судың жалпы 

көлеміндегі үлесі, %
Əлемдік мұхит 1 370 000 94,1
Жерасты сулары 60 000 4,1

Мұздақтар 24 000 1,7
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1.3-кестенің жалғасы
Өзендер 280 0,02

Топырақтағы су 80 0,01
Атмосферадағы булар 14 0,001

Көлдер 1,2 0,0001

Су қорларына – жоғарыда айтылғандай, мұхит, теңіз, өзен, көл, 
жерасты сулары, тоған, су қоймалары жəне шалшықты-батпақты 
жерлер жатады. Дүниежүзілік су қорларының ластануы бүкіл адам-
зат қауымын алаңдатып отыр. Бұл мəселе Қазақстанға да тəн. Судың 
ластануын көптүрлі əрі ең соңында су экожүйесін бүлдірумен 
аяқталады. Жер бетіндегі немесе жер астындағы суларға қосылатын 
заттарды, микроорганизмдерді, су сапасының нормасын бұзатын 
заттарды – ластаушы заттар деп атайды. Судың микробтармен             
ластануы, суға патогенді микроорганизмдердің түсуінен болады. 
Сондай-ақ судың жылу əсерінен ластануы деген ұғым да бар.

Қарағанды металлургия комбинатының жəне Теміртау қала-
сындағы “Карбит” өндірістік бірлестігінен шыққан сулар Нұра 
өзенін барынша ластауда. Жамбыл фосфор зауытының сарқынды  
лас сулары Талас, Аса өзендері мен оның алқаптарын фтор жəне сары 
фосформен ластап отыр. Арал мəселесі жеке əлемді толғандырып 
отырған мəселе.

Оңтүстік Қазақстан облысында ең көп ластану Бадам-Сай-
рам кен орындарында байқалуда. Əсіресе, Бадам өзені бойындағы 
қорғасын, фосфор, химия өнеркəсіптерінен бөлінетін қорғасын, 
мырыш, сынап кей жерлерде шекті мөлшерден 50 есеге дейін асып 
кететіні тіркелген.

Қазақстанның су ресурстарының сапасын жақсарту жəне қорғау 
шараларын жүзеге асыру бағытында мемлекет тарапынан көптеген 
игі істер жүргізілуде.

Табиғи су көздерін ластаушы жүйелер болып мыналар саналады: 
1. Зиянды заттар еріген (өндіріс газдары) атмосфералық су. 

Мұндай жауын-шашын сулары жер бетіндегі кейбір зиянды заттар-
ды оңай шайып кетіп, олардың су жүйелеріне қосылуына жағдай 
жасайды.

2. Тұрмыс, күн көру нəтижесінде пайдалануда болған сарқынды 
(шайынды) сулар. Сарқынды сулар құрамында əртүрлі химиялық 
қоспалар, беттік активті заттар жəне микроогранизмдер болуы 
ықтимал.
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3. Өндірістің əртүрлі салаларында пайдалануда болған сулар 
(қара жəне түсті металлургия, химиялық өнеркəсіп).

Су қорларын қорғау жəне үнемді пайдалану жолдары:
 – Су көздерінің сапасын жүйелі жəне қатаң бақылап отыру.
 – Айналмалы су жүйесімен жəне сусыз технологиямен жұмыс 

істейтін кəсіпорындарды көбейту.
 – Қондырғыларды, машиналарды, жабдықтарды су орнына            

ауаны пайдаланып салқындатуға көшу. Олардың қалдық жылы су-
ларын қайта пайдалану.

 – Кəсіпорындарда, коммуналды шаруашылықтарда су тазарт-
қыш қондырғылар орнатып, ластанған су қалдықтарын түгел тазар-
тудан өткізу.

 – Техникалық қажеттілікке, көше, машина, жабдықтар 
жууға таза су пайдалануды тоқтатып, тазартудан өткен суларды 
пайдалануға көшу.

 – Өзендер, жылғалар, батпақтарды ластауға, құрғатуға, 
шаруашылық қажетіне пайдалануға тыйым салу.

 – Тазартылған суды өзендерге, көлдерге жібермей, қайта пайда-
лану немесе егістік жерлерді суаруға жұмсау.

 – Су тазартқыш қондырғылары жоқ кəсіпорындардың жұмыс 
істеуіне тыйым салу.

 – Теңіздер мен мұхиттарда жүзетін кемелерді мұнай мен май 
қалдықтарын жинайтын ыдыспен қамтамасыз етіп, жиналған 
қалдықтарды жағадағы қабылдау орнына тапсырып отыру.

Сарқынды суларды тазартудың физика-химиялық əдістері 
кең қолданылады. Бұл əдістер сарқынды сулардан жіңішке 
дисперсті қалқыған бөлшектерді, ерігіш газдарды, минералды 
жəне органикалық заттарды тазарту үшін өз бетінше жəне басқа 
механикалық жəне биологиялық əдістермен үйлестіріле отырып, 
қолданылады. Соңғы жылдары физика-химиялық тазарту əдістерінің 
қолдану салалары көбеюде, олар өнеркəсіп кəсіпорындарының 
сарқынды суларын жергілікті тазарту кезінде өте нəтижелі болып 
келеді.

Коагуляция – дисперсті бөлшектердің коагулянттар-
мен əрекеттесуі нəтижесінде ұлғаю процесі. Олар суда металл 
гидроксидінің үлпектерін түзейді. Үлпектер коллоидты жəне 
қалқыған бөлшектерді сүзу жəне оларды агрегаттау қабілеттілігі 
болуына орай ауырлық күш əсерінен резервуар түбіне тез тұнады. 
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Коагулянттар ретінде алюминий, темір тұздары немесе олардың 
қоспалары қолданылады.

Флокуляция – флокулянттар деп аталатын жоғары молекулалық 
қосылыстарды сарқынды суларға қосу кезінде қалқыған 
бөлшектердің агрегатталу процесі, олардың тұну жылдамдығын 
жоғарылату мақсатында қарқындатылады. Сондықтан сарқынды 
суларға каогулянттарды енгізу бір жағынан, қолданылатын коа-
гулянттар салмағын төмендетуге, екінші жағынан үлпек түзу 
процесінің ұзақтылығын қысқартуға жəне сол арқылы тұну 
жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді.

Коагуляция – сарқынды сулардан эмульгирленген заттарды жəне 
өлшемі 1-100 мкм жіңішке дисперсті бөлшектерді тазартуда кеңінен 
қолданады. Тазарту нəтижелігі 0,9-0,95 жетуі мүмкін. Коагулянт-
тар ретінде көп қолданылатын алюминий сульфаты, алюминий 
гидроксохлориді жəне темір хлориді. Олардың шығыны сарқынды 
сулардың кубометріне 0,1-5 кг құрайды.

І бөлім бойынша бақылау сұрақтары:

1. Жалпы экологияның дамуына елеулі үлес қосқан ғалым кім?
2. Жалпы экологияның аспектілерін дамытқан ғалымдарды ата?
3. Экология терминін ғылымға қай жылы жəне қандай ғалым 

енгізді?
4. Экология мəселелерінің екі бөлімін ата?
5. Экологияның əдістерін ата?
6. Экологияның əдістері қандай?
7. Экологиялық мониториг дегеніміз не?
8. Биосферада күн энергиясы қандай өзгерістерге ұшырайды?
9. Тірі ағзалар биосфера эволюциясында қандай рөл атқарады?
10. Адам іс-əрекетінің биосфераға пайдалы жəне зиянды 

əсерлеріне мысал келтір.
11. Қазақстандағы экологиялық апатты аймақтар жайлы не 

білесіз?
12. Семей полигонының табиғатқа, халық денсаулығына əсері 

қандай?
13. Арал теңізінің қазіргі жағдайы жөнінде не білесіңдер?
14. Биосферадағы судың айналымы дегеніміз не?
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15. Биосфера туралы жалпы түсінік.
16. Биосфераның құрамы мен шекарасы.
17. Биосфера эволюциясы.
18. Ноосфера дегеніміз не?
19. В. Вернадскийдің биосферадағы ілімі.
20. Атмосфера жəне экологиялық проблемалары.
21. Гидросфера жəне оның экологиялық проблемалары.
22. Литосфера жəне оның экологиялық проблемалары.
23. Жер ресурстары жəне олардың маңыздылығы.
24. Биосфераның негізгі қабаттарын қорғау мəселелері.
25. Топырақты ластаушы көздерден тазалау жолдары.
26. Топырақтың физикалық қасиеттері.
27. Сарқынды су проблемалары жəне оны тазалау əдістері.
28. Коагуляция.
29. Флокуляция.

Бақылау сұрақтары
Тест сұрақтары:

1. Биосфера терминін енгізген кім?
А) Зюсс, 1875 ж.
Б) Вернадский, 1926 ж.
В) Тенсли, 1935 ж.
Г) Геккель, 1866 ж.
Д) Сукачев, 1943 ж.

2. Биосфера туралы ілімнің негізін салған кім?
А) Зюсс, 1875 ж.
Б) Вернадский, 1926 ж.
В) Тенсли, 1935 ж.
Г) Геккель, 1866 ж.
Д) Сукачев, 1943 ж.

3. Биосфераның тірі заттарын не құрайды?
А) адамдар мен барлық жануарлар түрлері
Б) барлық жануарлар мен өсімдіктер түрлері
В) адамдар мен биосфераны мекендейтін барлық ағзалар
Г) адамдар мен барлық өсімдік түрлері
Д) микроағзалар



56

4. Каспий теңізінің басты экологиялық мəселесі немен байла-
нысты?

А) жағадағы рекреациялық зоналардың дамуымен
Б) теңіз деңгейінің төмендеуімен
В) шельф зонасында мұнай өндірумен
Г) Еділ мен Жайық өзендерінен келетін су көлемдерінің 
     азаюынан
Д) металлургия өнеркəсіптерінің қалдықтарынан

5. Атмосферадағы азоттың мөлшері:
А) 21%
Б) 0,03%
В) 0,93%
Г) 78%
Д) 0,01%

6. Биосфера қашан пайда болды?
А) 1-2 млрд. жыл бұрын
Б) 5 млрд. жыл бұрын
В) 10 млрд. жыл бұрын
Г) 50-100 млн. жыл бұрын
Д) 10 млн. жыл бұрын

7. Түрлердің жиынтығы мен олардың өзара қарым-
қатынасынан тұратын күрделі табиғи комплекс қалай атала-
ды?

А) биогеоценоз
Б) биосфера
В) биоценоз
Г) табиғаттағы зат айналымы
Д) дұрыс жауабы жоқ

8. Төмендегі аталған мысалдардың қайсысы антропогенді 
факторларға жатады?

А) жарық
Б) популяциялардағы даралар арасындағы өзара байланыстар
В) өнеркəсіптің дамуы
Г) температура
Д) популяциялардың өзара əсері
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9. Қазіргі кезеңдегі экологиялық жағдарысқа қандай сипатта-
ма беруге болады?

А) консументтер дағдарысы
Б) өндірімдер дағдарысы
В) редуценттер дағдарысы
Г) шектен тыс кəсіпшілік дағдарысы
Д) дұрыс жауабы жоқ.

10. Экология ғылымын терминге енгізген қай ғалым:
A) Э. Геккель
Б) Ю. Одум
В) В. Вернадский
Г) К. Рулье
Д) Н. Наумов
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ІІ ТАРАУ
БІРЛЕСТІКТЕР ЭКОЛОГИЯСЫ

2.1 Биоценоз, биогеоценоз жəне экожүйе туралы 
түсініктер

Синэкология (грек. – бірге) – əр түрге жататын өсімдіктер, жа-
нуарлар мен микроорганизмдер популяцияларының ассоциацияла-
рын (биоценоздар), олардың қалыптасу жолдары мен қоршаған ор-
тамен өзара əсерін зерттейтін экологияның бөлімі.

Жеке ғылыми бағыт ретінде синэкология 1910 жылы 
халықаралық ботаникалық конгресте бөлініп шықты. Бұл ұғымды 
ғылымға енгізген К. Шретер болып есептеледі (щвейцар ботанигі).

Əр түрдің популяцияларының макрожүйелерге бірігуінен 
бірлестіктер немесе биоценоздар түзіледі.

Биоценоз (гр. өмір + жалпы ортақ) – қоршаған ортаның бірдей 
жағдайында бірге тіршілік ететін өсімдіктер мен жануарлар, мик-
роорганизмдер популяцияларының жиынтығы. «Биоценоз» ұғымын 
1877 жылы неміс зоологы К. Мебиус ұсынды. Биоценоз өмір сүретін 
орын – биотоп.

Кез келген биоценоз биотоппен бірігіп, одан да жоғары 
деңгейдегі биологиялық жүйе – биогеоценозды түзеді. Биогеоценоз 
ұғымын 1940 жылы В.Н. Сукачев ұсынған.

В.Н. Сукачев (1880-1967) биогеоценозға мынадай анықтама бер-
ген – «жер бетінің белгілі бір бөлігінде табиғи жағдайлары біртекті 
(атмосфера, тау жыныстары, өсімдіктер, жануарлар əлемі, мик-
роорганизмдер дүниесі, топырақ жəне гидрологиялық жағдайлар) 
бірлестік, ол өзін құрайтын компоненттердің өзара əсерлесу 
ерекшеліктерімен, белгілі бір зат жəне энергия алмасуымен, басқа да 
табиғат құбылыстарымен, ішкі қарама-қайшылықты біртұтастықпен 
сипатталатын, үнемі қозғалыста, дамуда болатын жиынтық».

Биогеоценоз ұғымы шет елдерде кеңінен таралған, 1935 жылы 
А.Тенсли ұсынған экожүйе деген ұғымына жақын.

Экожүйе дегеніміз – зат, энергия, ақпараттар алмасу нəтижесін-
де біртұтас ретінде тіршілік ететін кез келген өзара əрекеттесуші тірі 
ағзалар мен қоршаған орта жағдайларының жиынтығы.

Экожүйе – ағзалар мен абиотикалық ортадан, олардың əрқайсысы 
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бір-біріне əсер ететін тірі табиғаттың негізгі функционалдық бірлігі. 
Экожүйенің тіршілік етуі тірі ағзалар жиынтығы мен ортаның ара-
сында зат, энергия жəне ақпарат алмасуымен байланысты.

Экожүйелердің жіктелуі. Экожүйелердің жіктелуі функ-
ционалдық жəне құрылымдық белгілері бойынша ерекшеленеді.

Функционалдық жіктелуі экожүйеге келіп түсетін энергия көзі, 
мөлшері жəне сапасына негізделген.

Құрылымдық жіктелуі өсімдіктер типіне жəне ландшафттың 
негізгі белгілеріне негізделген. Құрлық экожүйелері (биомдар) 
өсімдіктердің табиғи белгілері, ал су экожүйелері геологиялық жəне 
физикалық белгілері бойынша ерекшеленеді.

Құрылымдық жіктелуі бойынша жерді төмендегі экожүйелерге 
бөледі:

1. құрлық экожүйелері – тундра, тайга, орманды дала, шөлейт, 
шөл, тропиктер, тау;

2. тұщы су – ағынсыз су (көл), ағынды су (өзен, бұлақ) батпақтар 
мен батпақты ормандар;

3. теңіз экожүйелері – теңіздер мен ашық мұхит.

2.2 Биоценоздардың түрлік жəне кеңістік құрылымы 

Əрбір биоценоз өзіне тəн түрлі құрамымен сипатталады. Онда 
біреулерінде көп түрлі популяциялар болса, кейбіреулерінде аз 
популяциялар болады. Сондықтан барлық биоценоздарда оның 
негізгі келбетін сипаттайтын бірнеше басым түрлерді анықтауға 
болады. Бұл түрлер доминантты деп аталады жəне олар биоценозда 
басым таралады. Жер бетіндегі биоценоздарды доминантты өсім-
діктер түрлерімен атайды. Мысалы, жапырақты орман, сфагналық 
батпақ, ақселеу-жусанды дала. Биоценозда оның басқа түрлеріне 
тіршілік ету жағдай туғызатын эдификатор деген түрлерін ажыратады. 
Биоценозды құрайтын барлық түрлер доминантты түрлерімен жəне 
эдификатор түрлерімен байланысты. Биоценоз ішінде эдификатор 
өсімдіктерге немесе биоценоздың басқа элементтеріне тəуелді 
бір-бірімен тығыз байланыстағы топтар, популяциялар кешендері 
қалыптасады. Олар биоценоз бірлігі – консорция.  Консорция – 
бір экожүйе аумағында тіршілігі трофикалық немесе трофикалық 
түрімен орталық түр – автотрофты өсімдікпен байланысты 
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организмдер популяцияларының жиынтығы. Əдетте, орталық түр 
– эдификатор болады. Ол биоценоздың ерекшеліктерін анықтайды, 
консорцияның басқа популяциялар түрлері оның ядросын құрайды.

Биоценоздың кеңістік құрылымы. Биотопта организмдердің 
алғашқы мекен ете бастауы оның экологиялық қажеттілігімен 
анықталады. Тірі организмдер абиотикалық жəне биотикалық 
факторларға бейімделіп, бір-біріне зиян келтірмей тіршілік 
ететін болып биоценозда белдеу қабаттары түрінде таралады. 
Белдеулік (ярусность) – бұл биоценоздың қабаттарға, белдеулерге 
т.б. қабаттық құрылымдарға бөлшектенуі. Белдеулік өсімдік 
қауымдастықтарында (фитоценоздарда) айқын көрінеді. Осыған 
байланысты өсімдік қауымдастығындағы қабат бөлігі оның əртүрлі 
қызмет атқаратын органдары өсімдік (жер бетіндегі жапырақтары 
мен бұталары, түйнектері); өсімдіктердің жер бетіндегі 
органдарының экобиоморфалық қабат көріністері – шөптер, екінші 
қабатында – бұталар, ал үшінші қабатында – ағаштар) жəне соларға 
сəйкес кездесетін дайын органикалық заттарды тұтынушылар 
(консументтер) мен оларды ыдыратушылар (редуценттер) тіршілік 
етеді. Фитоценозда белдеулік жағдай биіктігімен ажыратылатын 
өсімдіктер болғанда ғана болады. Биоценоздағы белдеулік тек қана 
биіктігімен емес, ондағы организмдер түрлерімен ажыратылады. 
Бірақ мұндай заңдылыққа жатпайтын да организмдер болады. Олар 
бір белдеуден екінші белдеуге ауысып тіршілік етеді (паразиттер, 
лианалар, эпифиттер, жануарлар).

Организмдер арасындағы қарым-қатынас типтері. Ол мынадай 
белгілермен көрсетіледі: “-” – ыңғайсыз əсер, организм зиян шегеді; 
“+” – ыңғайлы əсер; “0” – əсері жоқ. Барлық биотикалық байланысты 
6 топқа бөледі: 1) “++” бір-біріне қолайлы, бірге өмір сүретін 
(симбиотикалық) арақатынас. Оның ішінде: а) протокооперация, 
бірге қарым-қатынас жасау пайдалы, бірақ ол міндетті емес, мысалы, 
аралар өсімдіктерді тозаңдандырады, бірақ сыңар болу міндетті 
емес; б) симбиоз – бөлінбес байланыс (қыналар, саңырауқұлақ 
+ балдырлар; терминтер жəне ішектегі құрттар. Олар қантты 
ыдырататын фермент шығарады); в) мутуализм сыңар болу міндетті 
(кедровиктер тек балқарағай (кедр) дəнімен қоректенеді жəне 
оларды таратады); 2) “+0” – пайдалы – бейтарап – комменсализм 
(акула жəне жабысқақ – балық);

а) арамтамақ иесінің қалған тамақтарымен қоректенеді (арыстан 
жəне гиена);



61

б) бірге тамақтану (сотрапезинчество);
в) пəтерлес болу (квартиранство) – орхидеялар, қыналар, мүктер 

басқа ағаштарда өмір сүреді; 3) “–0” – зиянды-бейтарап аменсализм 
(ағаш түбіндегі шөптер, сəуле түспегеннен зиян шегеді); 4) “00” – 
нейтрализм; 5)  “+-” –  пайдалы-зиянды оның ішінде: а) жыртқыштық; 
б) паразиттік; 6) “–” – бір-біріне зиянды-бəсекелес (конкуренция). 
Экологиялық талаптары бір организмдердің араларында пайда бо-
лады. Мұнда арақатынасты Гаузе принципі көрсетеді. Ол бойынша 
экологиялық жағдайлары ұқсас екі түр  ұзақ уақыт бір экологиялық 
қуыста тіршілік ете алмайды.

Экожүйедегі энергия ағымы жəне химиялық элементтер 
айналымы

Экожүйедегі энергия ағымы. Энергия – материяның барлық 
түрлерінің өзара əсері мен қозғалысының жалпы сандық өлшемі. 
Ол табиғат құбылыстарын біріктіреді. Жүйедегі энергияның өзгеруі 
жұмыс орындалған кезде жүреді.

Термодинамиканың бірінші заңы бойынша – табиғаттағы энер-
гия жоқтан пайда болмайды жəне жоғалып кетпейді. Ол тек бір 
түрден екінші түрге айналады. Ал энергияның мөлшері тұрақты бо-
лып қалады. Бұл энергияның сақталу заңы, оған табиғатта белгілі 
барлық процестер бағынады.

Термодинамиканың екінші заңы бойынша, энергияның 
өзгерісімен  байланысты процестер тек  энергия  концентрленген 
түрден таралған күйге өткенде ғана өздігінен жүріп алады (мысалы, 
ыстық заттың жылуы суық ортада өздігінен таралады). Энергияның 
қандай да бір бөлігі пайдалануға болмайтын түрде таралғандықтан 
оның өздігінен өзгеруінің тиімділігі барлық уақытта 100 пайыздан 
кем болады. Биогеоценоздағы тірі организмдер тек бір-бірімен ғана 
емес, өлі табиғатпен де тығыз байланысты. Бұл байланыс зат жəне 
энергия арқылы көрінеді.

Биоценоз қоршаған ортамен заттық, энергиялық байланыссыз 
тіршілік ете алмайды.

Экожүйе төрт негізгі құрам бөліктері болған жағдайда ғана зат 
алмасуды қамтамасыз ете алады. Олар – биогенді элементтер қоры, 
өндірушілер, консументтер, редуценттер.
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Қоректену əдісіне байланысты барлық ағзалар автотрофтар жəне 
гетеротрофтар болып бөлінеді.

Автотрофтар (грек. аиtos – өзі) – бейорганикалық заттардың 
органикалық заттарға айналуын жүзеге асырады (жасыл өсімдіктер 
мен кейбір микроорганизмдер).

Гетеротрофтар (грек. əртүрлі) – дайын органикалық зат-
тармен қоректенеді (жоғары сатыдағы паразит – өсімдіктер, 
саңырауқұлақтар, кейбір микроорганизмдер, барлық жануарлар мен 
адам).

Бейорганикалық заттарды органикалық затқа айналдыру 
механизмі бойынша барлық тірі организмдер фототрофтар мен 
хемотрофтарға бөлінеді.

Фототрофтар (фотосинтез) – жасыл өсімдіктер, көк-жасыл 
балдырлар. Олар фотосинтез арқылы күн сəулесін сіңіріп, оны 
химиялық энергияға ауыстырады. Хемотрофты организмдер 
органикалық заттарды химиялық тотықтыру арқылы алынатын 
энергия есебінен синтездейді (хемосинтез). Фотосинтез тəрізді хе-
мосинтез органикалық заттарды бірінші реттік өндіру негізі болып 
табылады; айырмашылығы жарықтың қатысынсыз іске асырылады 
жəне биосферада онша маңызы жоқ. Хемотрофтарға жануарлар, 
саңырауқұлақтар, күкірт бактериялары, т.б. жатады.

Жерде пайда болған алғашқы организмдер гетеротрофтар болған, 
егер автотрофтар пайда болмағанда олар өзін-өзі жойып жіберетін 
еді. Осы топтардың пайда болуы қарапайым зат алмасудың болуына 
мүмкіндік берді.

Экожүйедегі химиялық элементтердің айналымы. Экожүйе 
арқылы күн энергиясының бір организмнен бір организмге ауыс-
тыруы жүргізіледі. Ең соңында барлық экожүйеге түскен энергия 
қоршаған ортаға жылулық түрінде таралады. Түскен энергия үрдіс 
азайып тұратын болғандықтан, күн сəулесінің энергиясы да үздіксіз 
түсіп тұруы қажет. Энергия мен заттар айналымының арасында 
айырмашылық бар. Су жəне химиялық элементтер тоқтаусыз ай-
налымда: су қоймаларынан немесе топырақтан өсімдіктерге, олар-
дан жануарларға, бактерияларға, топыраққа, суқоймаға, қайтадан 
өсімдіктерге келеді. Биогендік элементтер жетіспесе өсімдіктердің 
өсуі тежеледі, ал ол экожүйе құрамындағы басқа организмдер 
популяцияларының өсуін тежейді. Тірі организмдерге негізгі 
қажетті элементтер: көміртегі, сутегі, азот, фосфор, күкірт (5-, 6-, 
7-суреттер).
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2.1-сурет. Көміртегінің айналымы (П. Кемп, К. Армс, 1988)

2.2-сурет. Судың айналымы (Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. 1999)

2.3-сурет. Азоттың айналымы (П. Кемп, К. Армс, 1988)
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Фотосинтез үшін көміртегінің көзі атмосферадағы көмірқышқыл 
газы болып табылады. Өсімдіктер түзген органикалық заттардың 
құрамында көміртегі қоректену тізбегі бойынша тірі не өлі өсімдік 
ұлпалары арқылы өтіп, тыныс алу, ашу немесе отынның жануы 
нəтижесінде көмірқышқыл газы түрінде атмосфераға қайтады.

Кейде заттар айналымы тез өтеді. Мысалы дала зоналарында 
шөпті өсімдіктер жыл сайын түседі. Редуценттер оларды шірітіп 
қайтадан қоректік элементтерді топыраққа түсіреді. 

Теңіз бен мұхиттардағы организмдер қалдықтары су түбіне 
түсіп, заттар айналымынан қоректік элементтерді шығарып, су 
түбінде əртүрлі шөгінді жыныстар түзеді.

2.3 Биоценоздың трофтық құрылымы жəне трофтық 
деңгейлер

Биоценоздың немесе экожүйенің негізгі екі маңызды ком-
поненттері: автотрофтар жəне гетеротрофтар. Автотрофтар 
өздерінің тіршілік етуіне қажетті органикалық заттарды күн 
энергиясын пайдаланып, бейорганикалық заттардан  немесе 
бейорганикалық заттардың  тотығуынан өздігінен өндіре алатын тірі 
организмдер. Автотрофтар биосферадағы органикалык заттардың 
бірінші продуценттері болып табылады. Олар түзген органикалық 
заттар алгашқы өнім деп аталады.

Гетеротрофтар – автотрофтар өндірген органикалық заттарды 
қорек көзі ретінде пайдаланатын организмдер. Бұларға барлық 
жануарлар (адамды қоса), саңырауқұлақтар мен микроорганизмдер-
дің көбі жатады. Экожүйенің коректі тізбегінің тұтынушылар 
тобын құрайды. Тұтынушыларды бірінші реттік тұтынушы жəне 
екінші реттік тұтынушы деп бөледі. Бірінші реттік тұтынушылар 
өсімдіктекті қорекпен (өсімдікқоректі жануарлар), екінші реттік 
тұтынушылар жануартекті қорекпен, сондай-ақ өсімдікқоректі 
организмдермен яғни бірінші реттік тұтынушылармен қоректенеді. 
Автотрофтар органикалық затты синтездейді, ал гетеротрофтар 
оларды пайдаланады. Бұл процестің барысында органикалық заттың 
ыдырауы жүреді. Оларды ыдырататын редуценттер тобы.

Сонымен экожүйедегі организмдер трофтық (қоректік 
байланыстарына қарай өндірушілер, консументтер мен 
редуценттерге бөлінеді.
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Өндірушілер бірінші ретті өнімді өндірушілер – автотрофты 
организмдер – планетаның бүкіл тірі дүниесін органикалық затпен 
қамтамасыз ететін жасыл өсімдіктер.

Консументтер – гетеротрофты ағзалар, өндірушілер түзген 
органикалық заттармен қоректенеді (жануарлар, микроор-
ганизмдердің көпшілігі). Консументтер органикалық зат түзбейді, 
бірақ бір органикалық затты басқа затқа айналдырады.

Редуценттер (лат. қалпына келтіруші, деструкторлар) – 
органикалық заттарды ыдыратушы жəне оларды бейорганикалық 
заттарға айналдырушы. Редуценттер арқылы өлі организмдердің 
денесіндегі маңызды биогенді элементтер биологиялық айналымға 
қайта түседі жəне бірнеше рет қатысады.

Осы организмдердің үш тобының (өндірушілер, тұтыну-
шылар, редуценттер) əрекетінің нəтижесінде экожүйелер мен 
биогеоценоздарда жабық заттар айналымы сақталып тұрады 
Табиғатта барлық организмдерді үздіксіз жүріп жатқан 
биогеохимиялық жəне экологиялық конвейрдің звенолары ретінде 
қарауға болады. Бұл деген биоценозда «артық» немесе «пайдасыз» 
түр жоқ екенін көрсетеді, олардың əрбіреуі өздерінің рөлін атқарады.

Өсімдіктерді жануарлар жейді, ал олардың өздерін басқа 
жануарлар жейді, солай жалғаса береді. Өлген организмдер 
əртүрлі микроорганизмдерге қоректік элементтер көздері болады. 
«Қорек-тұтынушы» қатынасы арқылы бір-бірімен байланысқан 
организмдер тобы (яғни алдыңғы звено келесі звенодағыларға) қорек 
болып табылатын тізбекті қоректену тізбегі дейді, ал оның əрбір 
звеносын қоректік деңгей деп атайды. Күннен энергияны бірдей 
алатын сатыдағы организмдер бір трофтық деңгейге жатады. Жасыл 
өсімдіктер бірінші – трофтық, екінші – бірінші реттік консументтер, 
биоқоректілермен қоректенетін бірінші реттік жыртқыштар – үшінші 
(екінші ретті консументтер), екінші ретті жыртқыш – төртінші 
(үшінші ретті консументтер) деңгейді құрайды. Биоценоздағы 
қоректену байланысты былай көрсетеді: кəдімгі қарағай – шөп бүрге 
– қоңыздар – өрмекшілер – жəндікқоректі – жыртқыш құстар.

Қоректік тізбектерді негізгі екі түрге бөлуге болады: жайылым-
дық тізбектер – жасыл өсімдіктерден басталып, одан жайылымдағы 
фитофагтарға, содан соң жыртқыштарға жалғасады; детриттік 
тізбектер – өлі қураған органикалық заттардан детритофагтарға, 
одан жыртқыштарға жалғасады. Жайылымдық тізбектердің 
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құрамына өз кезегінде жыртқыштардың қоректік тізбектері кіреді. 
Қоректік тізбектер бір-бірімсн тығыз байланысты. Олар қоректену 
торын түзеді.

2.4 Экологиялық пирамидалар жəне биоценоздардың 
өнімділігі

Экологиялық пирамидалар. Биоценоздағы организмдер 
арасындағы арақатынасты қоректік тізбекпен ғана емес, 
экологиялық пирамидалар арқылы зерттеуге болады. Экологиялық 
жүйелердің өнімділігін жəне құрылысын, онда мекендейтін түрлер 
санының, биомассасының немесе ондағы энергия қорының қандай 
жағдайда болатынына қарап айтуға болады. Осы экожүйенің 
трофтық құрылымын график арқылы экологиялық пирамида 
түрінде сызып көрсетуге болады. Бұл құбылысты зерттеген Ч. Элтон 
(1927), сондықтанда оны Элтон пирамидасы деп атайды. Бірінші 
трофикалық деңгей пирамиданың табаны, ал келесі деңгейлер 
пирамиданың қабаттарын жəне төбесін құрайды.

Экологиялық пирамидалардың негізгі үш түрі (типі) – сандар, 
биомасса жəне энергия пирамидалары ажыратылады.

1. Сандар пирамидасы – əртүрлі трофтық деңгейде 
организмдердің санын көрсетеді, оның маңызы:

 – экожүйеде ұсақ жануарлар саны ірі жануарлардан көп болады 
жəне олар тезірек көбейеді;

2. Биомасса пирамидасы – əртүрлі трофтық деңгейде тірі заттың 
жалпы құрғақ массасын сипаттайды (органикалық заттардың 
құрғақ массасы г/м2. Өндірушілері өте ұсақ жəне консументтері ірі 
болған экожүйелерде соңғысының жалпы массасы барлық кезде 
продуценттердің жалпы массасынан жоғары болады, яғни биомасса 
пирамидасы да кері болады.

3. Энергия пирамидасы (Дж/м2 жыл кезекті трофты деңгейлердегі 
энергия ағынының мөлшерін көрсетеді).

Энергия бір деңгейден екінші деңгейге ауысқанда жоғары 
отырады.

Биоценоздардың өнімділігі. Бірлестіктерге тəн қасиет 
олардың жаңа биомасса түзу қабілеті болып табылады. Бұл қасиет 
өнімділік ұғымының негізі. Экожүйедегі органикалыдардың, 
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түзілу жылдамдығын биологиялық өнімділік деп тапты. Тірі 
организмдердің денесінің массасы биомасса деп атайды. Экожүйенің 
биологиялық өнімділігі – ондағы биомассаның түзілу жылдамдығы. 
Биоценоздардың бірінші жəне екінші өнімділігін ажыратады. 
Бірінші реттік өнімділік деп, екінші реттік өндірушілердің 
(өсімдіктер) биомассасының жылдамдығын айтады. Бұл маңызды 
көрсеткіш. Себебі экожүйенің биотикалық компоненті арқылы 
өтетін жалпы энергия ағынының, яғни экожүйеде мүмкін болатын 
тірі организмдердің санын анықтайды.

Өсімдіктердің энергияны жинау (химиялық байланыстар 
энергиясы түрінде) жылдамдығын жалпы бірінші өнімділік деп 
атайды. Бұл энергияның 20 пайыздай бөлігі өсімдіктер тыныс алуға 
жəне басқа да тіршілік қызметіне қолайлы.

Тыныс алу мен басқа да тіршілік процестеріне жұмсалатын 
энергияны алып тастағанда органикалық заттың жиналу 
жылдамдығын таза бірінші реттік өнімділік деп атайды. 
Жануарлар да өсімдіктер сияқты энергияның біраз бөлігін тыныс 
алу мен басқа тіршілік процестеріне жұмсайды. Геретрофты 
организмдердің органикалық заттарды жинау жылдамдығын екінші 
реттік өнімділік деп атайды.

Өнімділік – адам үшін өте маңызды биосфераның қасиет 
экологиялық жүйелерді құрайтын табиғи құрылымдардың 
өнімділігіне тəуелді. Адамның іс-əрекетінен экожүйелердің бұзылуы 
немесе ластануы, ондағы энергия жəне заттар ағымын үзіп, ақыры 
өнімділіктің төмендеуіне əкеледі. Ауаның ластануы өсімдіктердің 
ассимиляциялық аппараттарында əртүрлі өзгерістер енгізеді. Егер 
биосфераның өнімділігін төмендететін мəселелер шешілсе, екінші 
маңызды мəселе – экожүйелердің өнімділігін көтеру.

Экожүйедегі динамикалық процестер. Экожүйелердің 
динамикалық қабілеті бар. Онда үнемі негізгі компоненттерінің 
тіршілік əрекеттері мен жағдайы популяциялардың арақатынасы 
өзгеріске ұшырап отырады энергия жəне заттар алмасу процестері 
жүріп жатады. Бірқатар оның өзгерісте болуын салыстырмалы деп 
айтуға болады. Егер экожүйелер аз ғана уақытта болып, тез бір-
біріне ауысқан жағдайда, онда энергия мен заттар қоры жиналып 
үлгермес еді. Ондай жағдайда ол тұрақты экологиялық күйі 
болмайды. Экожүйелердің (биоценоздардың) кеңістік жəне уақытша 
тұрақты-жылжымалы жағдайлары гомеостаз жəне сукцессия деген 
екі процестің интегралды нəтижесі.
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Экожүйенің гомеостазы. Экожүйелердің ең маңызды қасиеті 
– ондағы барлық компоненттерінің арасындағы заттар мен энергия 
алмасу процестерінің тепе-тендігі, тұрақтылығы экожүйенің өзін-
өзі сүйемелдеуге жəне өздігінен реттелу қабілеттілігін гомеостаз 
деп атайды. Гомеостаздың негізінен кері байланыс принципі жатыр. 
Осы байланыстың əсерінен қоректік заттардың қорғау жиналуы мен 
бөлініп шығуы, органикалық қосылыстардың өндірілуі мен ыдырау 
процестері реттеледі. Экожүйенің гомеостазын ұстап тұруының 
белгілі бір шегі болады. Мысалы, ауылшаруашылығында егіс өнімін 
көбіне енгізілетін тыңайтқыштармен байланыстырады. Бірақ, əдетте, 
тыңайтқыштар шамадан тыс берілетіндіктен гомеостаз жүйесі теріс 
кері байланыс əсерінің жоғарғы шегінен шығып кетеді. Соның 
салдарынан агроценозда егісті жерлердің тозуына əкеліп соғатын 
өзгерістер басталып кетеді.

Экологиялық сукцессиялар. Бірлестіктердің құрылым белгілі 
бір уақыт барысында, біртіндеп қалыптасады. Экожүйе кеңістік 
жəне уақыт барысында өзгереді. Мұндай жағдайда биоценоздың 
құрамы, құрылымы жəне оның өнімділігі өзгереді. Белгілі уақытта 
бір аумақтағы биоценозда басқа биоценозға алмасуын сукцессиялар 
деп атайды. Қоршаған ортамен тепе-теңдікте болатын, тұрақты 
соңғы бірлестік климаксты бірлестік деп аталады. Климакс – 
берілген əр жағдайындағы экожүйенің дамуының соңғы тұрақты 
күші» Сукцессиялар экожүйелердің ішкі процестерімен (автогенді 
сукцессиялар), сонымен қатар экожүйеге əсер ететін сыртқы 
процестермен (аллогенді сукцессиялар) байланысты. Соңғының 
нəтижесінде экожүйелер бүлініп, өнімділігі төмендейді.

Ауылшаруашылықты жағдайда антропогенді сукцессиялар 
байқалады. Мысалы тың жерлерді игеріп, дақылдар өсіріп, оның 
өнімін алады. Олар топырақтағы қоректік элементтерді жинап алған 
өсімдіктер деп айтуға болады. Топырақтың құнарлылығын қалпына 
келтіру үшін сукцессиялық жағдайды келтірген сияқты, ауыспалы 
егіншілік жүйесін қолдану қажет. Мысалы дəнді-дақылдар азот 
элементін қажет етеді, сондықтан оның орнына келесі жылдары 
азотты қалпына келтіре алатын, бұршақ тұқымдас өсімдіктер 
отырғызу қажет.
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2.5 Биотикалық қарым-қатынастардың типтері

Биоценозда əртүрлі түрлер арасында белгілі бір қарым-
қатынастар қалыптасады. Оның негізгі қоректік тізбектерге бай-
ланысты екені белгілі. Десе де, организимдер арасындағы кеңістік 
қарым-қатынастар да негізгі рөл атқарады.

Бəсекелестік. Бəсекелестік дегеніміз – бір немесе бірнеше түрге 
жататын организмдердің өзара қорегі, тұрағы, т.б. ресурстардың 
жетіспеушілік жағдайындағы қарым-қатынастарының көрінісі. 
Кезінде Ч. Дарвин түр ішіндегі бəсекелестікті тіршілік үшін күрестің 
маңызды əрі жоғарғы формасы ретінде бағалаған. Бұл көрініс 
өсімдіктер мен жануарлар арасында жиі байқалады. Мəселен, кəдімгі 
шыршалардың өздігінен сиреуі немесе құмырсқалардың қырылу по-
пуляциясын реттеуі жатады.

Түраралық бəсекелестік əр түрге жататын түрлер арасында бо-
лады. Ол бірде айқын білінсе, бірде пассивті көрінеді. Сондықтан 
эколог Г.Ф. Гаузеннің зерттеулері бойынша екі түрге жататын по-
пуляциялар еш уақытта бір жерде өмір сүре алмайды. Оның біреуі 
активті түр ретінде басымдылық көрсетіп, екіншісін ығыстырады не-
месе жойып жібереді. Бұл, əрине, қоректік ресурсқа тəуелді болған 
жағдайда іске асады. Кейбір жағдайда бəсекелестік қоректік фактор 
арқылы емес басқа да (мінез-құлық, тұрағы үшін, территория, т.б.) 
факторлардың жетіспейтінінен де болады.

Жыртқыштық. Жыртқыштық түрлер арасында болатын қарым-
қатынастардың ең жоғарғы формасы. Ол кейде қорек, территория, 
т.б. ресурстар үшін бірін-бірі өлтіру, қуу, жеу арқылы көрініс береді.

Жыртқыштық организмдер үшін оңайға түспейді. Ол үшін 
жыртқыш жемтігін алдымен іздеп тауып ұстауы қажет. Ал, жемтік 
өз кезегінде жауына деген қорғаныс қабілеті немесе жоғары 
бейімделушілік қасиетке ие болады. Бұл құбылыстар ғасырлар 
бойы дамып, организм бойында морфологиялық, физиологиялық, 
биохимиялық, т.б. өзгерістер болуы мүмкін. Олар өсімдіктерде 
тікен, қабық, жағымсыз иіс түрінде білінсе, ал жануарлар дүниесінде 
улы бездер, панцирлер, қорғаныс түстер, мінез-құлқының өзгеруі, 
түрін өзгерту, денесінің кейбір мүшесін бөліп тастау, қашып кету, 
жасырыну, т.б. құбылыстар арқылы жүзеге асады. Эволюция ба-
рысында кейбір жыртқыштар жемтігін таңдап жеуге, екіншілері 
көпқоректілерге айналған. Мəселен, қасқыр көп қоректі болса, ал 
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кейбір құстар тек балықпен қоректенуге бейімделген. Тіпті кейбір 
ірі жыртқыштар қорегін таңдаумен қатар, өзіне тəн агрессивті, баяу, 
кейде пассивті (өлекселермен қоректенетіндер) формалары келіп 
шыққан.

Адам баласы жыртқыш аңдар мен құстарды байқап олардың 
мінез-құлқына қарай ат қойып, қолға үйретіп мəдени формаларын 
шығаруға ұмтылып отырған. Құстарды зиянды, қас жау, «құбыжық» 
санап, көпе-көрнеу қырып-жойып отырған. XIX ғасырдың басқы 
кездерінде жыртқыштарды (қасқыр, жыртқыш құстар, т.б.) адам 
баласы жойып тарихта күтпеген экологиялық апаттарға ұшырап 
отырған. Мəселен, қасқырларды қырып түз тағыларының арасындағы 
жұқпалы аурулардың тез таралып аңдардың қырылуы немесе 
жыртқыш құстарды қырып керісінше ауру таратқан кеміргіштердің 
қаптап кетуі (Қытай жерінде) т.б. көптеген факторлар осының айғағы 
болса керек. Шын мəнінде, жыртқыш жануарлар өте пайдалы ор-
ганизмдер екені баршамызға мəлім. Олар «дала санитары» ретінде 
биоценоздағы түрлер арасындағы тепе-теңдікті сақтап, оның даму 
ырғағын реттеп отырады. Яғни, жыртқыш – табиғи сұрыптаудағы 
негізгі жетекші фактор. Нəтижесінде, популяциялардың сапалық 
құрамы прогрессивті түрде дамып отырады. Ал, өз кезегінде жемтік 
те жыртқышқа тікелей əсер ете отырып, оның прогрессивті дамуы-
на ықпал етеді. Осылайша қарама-қарсылықтың əсері эволюцияның 
қозғаушы күшіне айналып, жыртқыш пен жемтіктің ара салмағын 
дисбаланс жағдайда реттеп отыратыны анық.

Паразитизм. Паразитизм – бір түрдің өкілінің екінші бір түр 
өкілін қорек немесе тіршілік ортасы ретінде пайдалану арқылы 
тіршілік ету.

Паразиттік құбылыс организмдер арасында тікелей жанасу 
арқылы бірте-бірте пайда болған. Бұл процестер бактериядан бастап, 
жоғары сатыдағы организмдер арасында болады. Əсіресе, вирус, 
саңырауқұлақ, қарапайымдылар, құрттар арасында жиі кездеседі. 
Сол сияқты өсімдік пен өсімдік, жануарлар мен жануарлар жəне 
өсімдік пен жануар арасында да парзиттік құбылыс жақсы дамыған. 
Паразиттердің қоректі пайдалануына, бейімделуіне қарай монопа-
разиттер, олиго-, полипаразиттер болып жіктеледі. Кейбіреулері 
сыртқы (эктопаразиттер) жəне ішкі (эндопаразиттер) паразиттер 
болып бейімделген. Олардың ішінде пайдалы да немесе өте қауіпті 
ауру тарататын түрлері де баршылық. Бірақ олардың қай түрі бол-
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масын, табиғатта орны толмас рөлі бар. Мəселен, біздің жерімізде 
кездесетін зиянкес жəндіктердің паразиттері олардың табиғаттағы 
санын реттеп ауылшаруашылығына мол пайда əкеледі. Бір ғана 
құм тышқанының үстінен немесе ішкі мүшелерінен паразиттің он 
тоғыз түрі табылған. Ал адамның ішек-қарын, өкпе, бауырларын-
да кездесетін аскарида, эхинокок, т.б. организмдер паразиттер 
қатарына жатады.

Паразиттердің көптеген түрлері жұқпалы тіптен қатерлі аурулар 
(сүзек, тырысқақ, безгек, энцифалит, оба, т.б.) таратады. Олардың 
қатарына Қазақстан территориясында жиі кездесетін маса, кенелер, 
сона, құмыты, бүргелер жатады. Əсіресе, республикамыздың шөл-
шөлейтті зоналарында кездесетін маса, бүрге, кенелердің биология-
сын білу олармен күресті, сақтануды жеңілдетері сөзсіз.

Көптеген жануарлар (түлкі, қоян, жыртқыш құстар, қарсақ т.б.) 
паразиттерді таратушылар ретінде рөл атқарады. Ал Алматы, шығыс 
Қазақстан облыстарының таулы алқаптарында кең таралып отырған 
жапон энцифалитінің қауіпті паразит екенін білгеніміз жөн.

Симбиоз. Екі түрге жататын организмдердің кеңістікте бір-
біріне ешбір зиянын тигізбей керісінше селбесіп пайдалы тіршілік 
етуі. Мəселен, құмырсқа мен өсімдік биті, отшельник шаяны мен 
актения арасындағы селбесіп тіршілік ету осы қарым-қатынасқа жа-
тады. Өсімдіктер арасындағы қыналар балдырлар мен саңырауқұлақ 
арасындағы селбесіп тіршілік етудің көрінісі болып табылады.

Комменсализм. Немесе арамтамақтық құбылыс. Бұл сим-
биоздың бір формасы ретінде белгілі. Яғни, бір түрдің қоректік 
қалдығымен екінші организм қоректене отырып оған ешбір зиян 
келтірмейді. Ал кейде екінші организм біріншісін қозғау құралы не-
месе қорғаныс ретінде де пайдаланады. Мəселен, ірі балықтардың 
желбезегінде ұсақ балықтар еркін тіршілік етуге бейімделген. Егер 
комменсалдар бір-біріне зиян келтіре бастаса оның біреуі паразиттік 
немесе бəсекелестік жолға түседі.

Мутуализм. Əр түрге жататын организмдер бір-біріне қолайлы 
жағдай туғыза отырып, селбесіп тіршілік етуде. Мəселен, отшельник 
шаяны мен актиния арасындағы қарым-қатынас немесе құмырсқа 
мен өсімдік биті арасындағы байланыс осының жарқын мысалы.

Зоохария. Жануарлардың орын ауыстыруы арқылы тұқымдарын 
кеңістікке тарату құбылысы. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің 
бір тобының ұзақ жылдар бойы бірлестікте тіршілік етуінің жеміс 
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нəтижесінде өсімдіктер тұқымында жабысқыш ілгектер, қылшықтар 
пайда болып олар құстар, сүтқоректілердің, басқа да жəндіктердің 
денесіне жабысуға бейімделіп, осы арқылы алыс кеңістіктерге та-
рап отырған. Өсімдік тұқымдарының бұл жолмен таралуын экто-
зоохария дейді. Ал, кейбір өсімдіктердің тұқымдары жануарлардың 
нəжістері арқылы таралады. Оларды эндозоохариялық таралу жолы 
деп атайды.

Аллеопатия. Бұл организмдердің денесінен өзіне тəн химиялық 
өнімдер шығару арқылы қарым-қатынас жасау жолы. Яғни 
өсімдіктерден бөлінген заттар басқа жануарларға теріс немесе 
жағымды əсерін тигізетін қасиетке ие болады. Мəселен, кəдімгі 
жусан иісі көптеген өсімдіктерге (жүгері, картоп, томат т.б.) теріс 
əсерін тигізсе, ал лобия өсімдігі бидайдың өсуін тежейтін көрінеді.

Өсімдіктерден бөлінетін заттар жануарларға еліктіргіш немесе 
жиіркендіргіш түрінде əсер етеді.

Бұл қасиеттер, əсіресе, жағымды кейде жағымсыз келетін əртүрлі 
активті заттар бөліп, өзінің жауына қарсы немесе еліктіргіш, сигнал 
беру қасиетіне ие болады. Биологиялық активті заттарды көп орга-
низмде бөледі. Мəселен, көпке белгілі антибиотиктер: пенициллин, 
стрептомицин медицинада жиі қолданады.

Организмдерге теріс ықпалын тигізу арқылы қарым-қатынас 
жасаудың тағы бір түрін амменсализм деп атайды.

Кейбір организмдер екіншілер үшін шектен тыс агрессивті бо-
лып келеді. Мəселен, кейбір құмырсқалар көршілес құмырысқа 
илеулерінен жұмыртқа мен лечинкаларды тартып əкеліп иелік жа-
сайды. Бұл құбылыс организмдерде болатын инстинктің жоғарғы 
деңгейіндегі көрінісі болса керек.

2.6 Биоценоздар құрылымы жəне экожүйедегі энергия

Экологиялық орын. Əрбір жеке организмнің тек өзіне тəн 
қолайлы тіршілік ететін орны болады. Ол көбінесе биоценоздың 
құрылымына байланысты өзінің атқаратын ерекше функция-
сымен сипатталады. Мəселен, шөптесін өсімдіктер мен орман 
ағаштары Австрияда немесе Европа болсын олардың экологиялық 
орнымен атқаратын қызметі ұқсас болып келеді. Экологиялық 
орынның тұрақты болуы көбінесе қоректік бəсекелестікке де 
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тікелей байланысты. Ал, бір систематикалық түрде жататын туыс 
түрлері тіптен қоректік тұрғыда өте тиімді жіктелген. Мəселен, 
суда кездесетін ескекаяқты су қандалаларының екі түрі бір жерде 
тіршілік ете береді. Себебі, бірі жыртқыш болса, екіншісі қалдық 
қоректі. Мұндай жағдайда организмдердің экологиялық орны 
тұрақты келеді. Өсімдіктерде де экологялық орны жақсы жіктелген. 
Мəселен, өсімдіктің гүлінің шырынымен қоректенетін аралар, 
оның жапырағында, сабағында немесе тамырында тіршілік ететін 
түрлердің өкілдері мен ешбір бəсекелестікке бармайды. Сол сияқты 
ормандағы ағаш тектес немесе өсімдіктер қатарларына байланысты 
реттеліп отырады.

Биоценоздың түрлік құрылымы. Əр бір биоценоздың өзіндік 
түрлік құрамы қалыптасқан. Сондықтан биоценозда бір түрдің по-
пуляциялары өте көп болса, ал екіншілері керісінше болуы мүмкін. 
Осыған байланысты биоценоз ондағы түрлердің санымен жəне са-
пасымен сипатталады. Егер биоценозда бір немесе екі өсімдік түрі 
оның тоқсан пайызын құраса – доминантты өсімдіктерге ие бола-
ды. Кейде мұндай өсімдіктерді сол биоценоздың эдифекаторы деп 
те атайды. Мəселен, қарағайлы орманда қарағай эдификатор болып 
саналады.

Биоценоздың кеңістік құрылымы. Биоценоздарға организм-
дер алғаш рет қоныстанғанынан бастап көптеген экологиялық 
факторларға байланысты орналасады. Организмдер жердің рельефіне 
қарай горизонтальді немесе вертикальді бағытта орналасуы мүмкін. 
Ол үшін əрбір жеке түр бір-біріне кедергі келтірмеуі тиіс. Соның 
биоценоздағы бір көрінісі – ярустылық. Ярустылық биоценоздардың 
биіктік бойынша жиектелуі. Ярустылықта өсімдіктер бірлестігінен 
көруге болады. Мəселен, орманнан алты ярустылықты кездестіреміз: 
бірінші ең ұзын ағаштар; екінші қатарлы ағаштар; үшінші бұталы 
ағаштар; төртінші жартылай бұталы ағаштар; бесінші шөптесін 
өсімдіктер; алтыншы қыналар мен мүктер. Тіпті ярустылықты же-
расты бөлімдерінде айқындауға болады. Əр бір ярусқа тəні оның 
микроклиматы, түрлік құрамы, биімделу белгілері жіктелген.

Топырақтағы, судағы организмдерден де өзіне тəн ярустылықты 
байқауға болады. Бірақ, мұндағы экологиялық факторлар мен та-
лаптар əртүрлі болуы мүмкін. Сол сияқты ярустылық заңына 
бағынбайтын түрлері де бар. Мəселен, олардың қатарына көптеген 
паразиттерді, ірі аңдармен құстарды жатқызуға болады. Ярустылық 
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пен горизонтальді биоценоздардың да кеңістік құрылымы 
ерекшелінеді.

Биоценоздың экологиялық құрылымы. Əрбір биоценоз 
организмдердің белгілі бір экологиялық топтарынан тұрады. 
Олар көбінесе ылғал, жарық, қорек, т.б. факторларға байланысты 
жіктерден тұрады. Экологиялық құрылым биоценоздағы түрлері, 
жиынтығы мен кеңістігі арқылы сипатталады. Биоценоз уақыт пен 
кеңістікке қатысты жəне антропогендік факторларға байланысты 
өзгеріп отырады. Сондықтан биоценоздардың жай жəне күрделі 
типтерін ажыратуға болады. Мəселен, тропика биоценоздарымен 
Қазақстанның орманды дала биоценоздарын ешбір салыстыруға 
болмайды. Олар бір-бірімен түрдің көп түрлілігімен де, биомассамен 
де ерекшеленеді. Атап айтқанда, шөл-шөлейтті, тұндыра биоценоз-
дары жəй биоценоздар қатарына жатады, ал, орман, орманды дала, 
тропикалық биоценоздары күрделі биоценоздар болып есептеледі.

Су биоценоздары құрлықпен салыстырғанда қарапайым болып 
келеді. Ол көбінесе су жүйесінде құрлықтағыдай атмосфера мен 
топырақтың болмауы, əрі жетекші факторлардың (жарық, темпера-
тура, қорек, қысым, оттегі, т.б) бірегей болмауы үлкен рөл атқаратын 
белгі.

Зат жəне энергия ағымы. В.И. Вернадскийдің биосферадағы 
тіршіліктің тұрақты дамуы ондағы тірі заттардың (биогенді) 
табиғаттағы үздіксіз айналымы жемісінің нəтижесі екенін айтқан 
болатын. Өйткені, тірі заттардың элементері қоршаған табиғи ортаға 
түсіп, одан соң тірі организмдер арқылы қайтадан айналымға ауыса-
тын белгі. Осылайша əрбір элемент тірі организмдерді əлденеше рет 
пайдаланып отырады. Соның нəтижесінде жер бетінде тіршіліктің 
дамуы үнемі даму үстінде жүзеге асып, биоценоздағы биогенді ай-
налымын жүзеге асырады. Бірақ заттардың биогенді айналымын 
абсолютті тұрғыда деп түсінбеу керек. Себебі айналымдағы зат-
тар бір тропикалық деңгейден екіншісіне өткен кезде əлсін-əлсін 
зат айналымына түсіп үздіксіз қайталанып отырады. Нəтижесінде 
жер шарында органикалық заттардың қоры (торф, көмір, мұнай, 
газ жаңғыш сланц) жинақталады. Бұл қорлар да өз кезегінде 
жұмсалып, қайтадан айналымға түсіп, зат айналымының үздіксіз 
(шексіз) процесін жалғастырып жатады. Биогенді айналымының 
негізгі көзі жер бетінде жасыл өсімдіктердің пайда болып фитосин-
тез құбылысы басталғаннан бастау алады. Мəселен, атмосферадағы 
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барлық оттегі тірі организмдер арқылы (тыныс алу т.б.) 2000, көмір 
қышқыл газы керісінше 3000, ал су 2000000 жылда бір рет өтіп оты-
ратыны дəлелденген.

Қоректік байланыстар. Əрбір түр органикалық заттар 
ыдыраған кезде бөлінетін энергияның бір бөлігін ғана пайдалана-
ды. Ал сол түрге қажетсіз, бірақ əлі энергиясы мол органикалық зат-
тардан қалған бөлігін басқа ағзалар пайдаланады. Эволюция бары-
сында əрбір биоценоздарда бастапқы қоректік заттан өзіне қажетті 
материалдар мен энергияны алатын өзара бір-бірімен тығыз бай-
ланыста болатын түрлер тізбегі қалыптасқан. Көптеген (ағза) түр 
дараларының арасындағы мұндай күрделі байланыстарды қоректік 
тізбектер деп атайды. 

Қоректік тізбек мысалдарын кез келген биоценоздан көруге 
болады. Мысалы, кейбір жануарлар өсімдіктермен қоректенеді, 
ал олардың қиы мен өлекселерін өз кезегінде бунақденелілер, 
ұсақ ағзалар қорек етеді. Табиғатта қоректену тізбегі дəл осындай 
қарапайым жолмен жүрмейді, оның өзі бірнеше аралық сатылардан 
тұрады да, күрделі қоректену тізбегін құрайды. Мысалы, жануарлар 
арасындағы қоректік тізбек бірнеше сатыдан тұрады. Оған жануар 
текті қорекпен қоректенетін жыртқыштармен паразиттер жатады.

2.7 Демография ұғымы

Бүкіл ғаламшардың халықтары, яғни жалпы адамзат дегеніміз – 
бүкіл əлемдік адам популяциясы. Адам популяциясының құрылымы 
мен санының өзгеруін демография зерттейді. Демография (грек. 
демос – халық) – халықтың құрылымын, құрамын, динамика-
сы мен көбеюін (туу, өлім, өмірінің ұзақтығы) қоғамдық-тарихи 
тұрғыдан зерттейтін ғылым. Демографиялық заңдылықтардың 
жалпы экологиялық жəне өзіне тəн ерекшеліктері бар. Адам 
демографиясының ерекшелігі оның бірегей жануарлар дүниесі 
жүйесіндегі, жер бетіндегі жалғыз биоəлеуметтік түр екендігімен 
анықталады.

Адамзаттың саны туу мен өлудің қатынасымен анықталады. Бұл 
жағынан адам кез келген биологиялық түрге ұқсайды.

Қазіргі адамзаттың саны 6 млрд. адамға жақын. Табиғаттағы 
жануарлар түрлерінің саны ортаның сыйымдылығымен шектеледі. 
Əдетте, ұсақ жануарлар түрлерінің саны ірі жануарлармен 
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салыстырғанда көп болады. Сарапшылардың болжамдары бойын-
ша жерде 1 млн. жыл бұрын өмір сүрген адам популяцияларының 
жалпы саны 100 мың болған. “Ноmо sapiens” пайда болуына қарай 
– шамамен 500 мың; 30-20 мың жыл бұрын – шамамен 5 млн. Біз 
жататын түрдің қалыпты саны 500 мыңға жуық болуы керек. Қазіргі 
кезде одан 10 мың есе артып отыр.

Көптеген мыңжылдықтар барысында дүние жүзінің халқы өте 
баяу өсіп отырды. Б.з.д. IV мың жылдықтың басында ол шамамен 
100 млн. болды, б.з.д. 1000 жылы 30 млн.-ға жақындаған, 1500 
жылға қарай 425 млн.-ға дейін өсті. Мұндай қарқынмен жылдың 
ең жоғарғы өсімі 0,7%-ға сəйкес келеді, яғни жылына 10000-ға 
шаққанда жеті адам. Улы географиялық жаңалықтар кезеңінде халық 
саны қарқынының артуы экспоненциалды заңдылыққа жақындады. 
Кейінгі жылдары адамдардың санының артуы гиперболалық сипатқа 
ие болды. 1600 жылдан 1990 жылға дейін жердегі халық санының 
өсуі дəлме-дəл дерлік (ең жоғары ауытқу – 5%) гиперболалық 
эмпирикалық теңдеумен сипатталады.

БҰҰ деректері бойынша (1995 ж.) бұл қарқын 2015 жылға 
дейін сақталады да, адам саны 7,5 млрд.-қа жетеді. XX ғасырдағы 
адамзаттың санының жылдам артуын демографиялық жарылыс 
деп атайды. Соңғы 100 жылдағы өсімге жердегі қазір өмір сүретін 
адамдардың 3/4 сəйкес келеді. Ғасырдың екінші жартысында əр он 
жыл сайын жылдық өсім шамамен 10 млн.-ға артып отырды. Адам 
санының 1 млрд.-тан 2 млрд.-қа өсуі үшін 107 жыл қажет болса, 
3 млрд.-қа дейін 32 жыл, 4 млрд.-қа 15 жыл, 5 млрд.-қа 13 жыл. 6 
млрд.-қа-12 жыл, халық санының соңғы рет екі еселенуіне небары 
38 жыл қажет болды.

Дүние жүзі халықтары санының өсу көрсеткіштерінде 
əлеуметтік-экономикалық, табиғи жағдайлармен анықталатын 
демографиялық процестер мен географиялық айырмашылықтар бар. 
Бұл айырмашылықтар, əсіресе, біздің ғаламшарымыздың оңтүстік 
жəне солтүстік бөліктерінде ерекше байқалады.

2.8 Адам демографиясының əлеуметтік-географиялық 
ерекшеліктері

Оңтүстік аймақтар. Азияның дамып келе жатқан елдеріне 
Африка жəне Латын Америкасы жатады. Солтүстік аймақтарға 
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экономикалық дамыған Солтүстік Америка (АҚШ жəне Канада), 
Еуропа жəне Солтүстік Азия жатады.

Оңтүстік аймаққа дүние жүзі халықтарының 3/4 жуығы, яғни 4300 
млн. адам жинақталған.

Дүние жүзіндегі ең халқы көп аумақ – Оңтүстік Азия (3200 
млн.-нан астам тұрады.) Мұнда демографиясы жоғары екі мемлекет 
орналасқан: Қытай жəне Үндістан.

Бұл аймақта халық саны өсуде. Халықтың таза өсімі (туғандар 
мен өлгендердің арасындағы айырмашылық) орташа алғанда 
жылына 1,8% құрайды.

Солтүстік аймақ. Аймақтағы жалпы халықтың саны 1200 млн. 
адамды құрайды. Ең ірі елдерде АҚШ-та – 250 млн. адам, Ресейде 
– 150 млн.-ға жуық адам тұрады. Халық санының өсуі 0,5%-ға 
төмендеді.

Оңтүстік жəне солтүстік аймақтардың демографиялық 
сапаттамасының бір-бірінен айырмашылықтары бар. Қазіргі кезде 
əрбір 10 баланың 9-ы – оңтүстікте жəне 1 бала солтүстікте дүниеге 
келеді екен. Енді бір 30 жылдан кейін бұл қатынас 20:1 тең болады.

Адамзат тарихы мен эволюциясының ерекше факторынан басқа 
халық санының шектен тыс артуын эпидемиялар мен аштықтан 
болатын өлім санының кемуімен түсіндіруге болады. XX ғасырда 
аталған факторларға гигиеналық жəне медициналық жағдайлардың 
жақсаруына байланысты дамушы елдердегі бала өлімінің кемуі де 
қосылады.

1990-1995 жылдары дүние жүзіндегі жалпы туу коэффициенті 
24,6%-ға дейін кеміді, жалпы өлім коэффициенті 9,8% болса, табиғи 
өсім коэффиценті 14,8%-ды құрады. Қазір көбеюдің шамамен 
осындай көрсеткіштері сақталуда. Əр минут сайын жерде 270 бала 
өмірге келсе, əр жастағы 110 адам өледі де, дүние жүзі халқы 160 
адамға өсіп отырады.

Əртүрлі елдер мен континенттердің халық санының өсуіне 
қосқан үлесі əртүрлі. Абсолюттік саны бойынша ең үлкен өсімді ірі 
азиялық елдер – Қытай, Үндістан, Индонезия берсе, ал ең жоғары 
өсу жылдамдығы Африка мен Латын Америкасында байқалған.

Өтпелі кезеңде халық санының өзгеру сипатына қарай 4 сатыны 
бөліп көрсетуге болады.



78

Бірінші сатысы кезінде өлу мен туылу күрт төмендейді, бірақ 
өлім коэффициентінің төмендеуі туу коэффицентінің төмендеуінен 
алда болады. Сондықтан, халықтың өсімі артады. Мұндай жағдай 
көптеген дамушы елдерде қалыптасып отыр, ал дамыған елдер бұл 
кезеңнен XX ғасырдың ортасында өткен.

Екінші сатысында өлім минимумға жетеді де, одан төмендей 
береді. Сондықтан, халық өсімі баяулайды.

Үшінші сатысында халықтың қартаюына байланысты өлім 
коэффициенті артады, сонымен бірге туылудың төмендеуі баяулай-
ды. Үшінші сатының соңына қарай туу коэффициенті халықтың 
жай көбеюінің деңгейіне жақындайды, ал өлім коэффициенті бұл 
деңгейден төмен болып қалады, себебі халықтың жастық құрамы 
əлі де тұрақты емес. Экономикалық жағынан дамыған елдер өтпелі 
кезеңнің осы сатысына жақын.

Төртінші сатысында өлім коэффициенті арта отырып, туу 
коэффициентіне жақындайды да, демографиялық тұрақтану 
аяқталады.

Қазіргі кездегі демографиялық жəне экологиялық жағдайда 
қоршаған ортаға тек бай (өнеркəсібі дамыған) елдер ғана емес, 
сонымен қатар кедей (аграрлық) елдер де теріс əсер етеді.

Өнеркəсібі жоғары дамыған, бай елдердің қоршаған ортаға əсері 
олардың табиғатты тікелей бұзуымен емес, техногенді ластануға 
байланысты. Дүние жүзі халқының 20-25%-ын құрайтын бұл 
елдердің қоршаған ортаны бұзатын факторы халықтың саны емес, 
өндіріс пен онымен бірге жүретін байлық болып табылады.

Қоршаған ортаның бұзылуы адамдар өте бай болғанда да 
жəне өте кедей болғанда да орын алады. Бірақ, жердің табиғат 
ресурстарына келтіретін зиянкестігі үшін жауапкершіліктің басым 
бөлігі 1 млрд. бай адамдардың үлесіне тиеді. Өнеркəсібі дамыған 
елдер болат өндірудің шамамен – 2/3, қорғасын, мыс, никель, 
қалайы, мырыштың – 2/3 астам бөлігін, энергияны пайдаланудың 3/4 
көлемін құрайды.

Өнеркəсібі дамыған елдердің экономикасының дамуының 
көзі қоршаған орта есебінен тапшылықты қаржылындыру болып 
табылады. Яғни, олар пайдаланған табиғат ресурстары мен 
биосфераның ластануы үшін табиғатқа келтірілген зиян өтелмейді.
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2.9 Қазақстандағы демографиялық жағдай

Қазақстан Респибликасы халқының саны 1997 жылдағы де-
рек бойынша 15 млн. 860,7 мың, оның ішінде қазақтардың саны 
8 млн. 033,4 мың болды. Ал 1999 жылғы санақ қорытындысы бо-
йынша 14 млн. 953 мың 126 адам, оның ішінде қазақтардың саны 
7 млн. 984 мың адам. Халық санының тұрақты кемуі байқалады. 
Қазақстандықтардың жалпы саны 1987 жылы 1,2%-ға кеміген. Халық 
санының артуы тек 3 облыста – Атырауда (64%), Қызылордада (1%) 
Оңтүстік Қазақстанда (0,4%) байқалған. Халық санының кемуі, 
туылғандар санының кемуі мен мигранттардың санының артуына 
байланысты болып отыр. 5 жылдағы жалпы туылу коэффициенті 
1000 адамға 19,1-ден 14,7-ге төмендеген. Осының нəтижесінде 
табиғи өсім 2,1 есе кеміді. Мемлекетаралық көші-қон айналымында 
Қазақстанда соңғы 5 жылда 1997,5 мың адам қатысты. Алыс шет 
елдерден де көшіп келгендер 25 мың адам, алыс шет елдерге көшіп 
кеткендер 440,4 мың адам, жақын шет елдерден де көшіп келгендер 
саны 319,8 мың, көшіп кеткендер 1212,3 мың адамды құраған.

Елдің демографиялық жағдайына мигранттардың жастың жəне 
білім деңгейлері ерекше əсер етеді. Жалпы алғанда республика бой-
ынша еңбекке жарамды жастағы əрбір көшіп кеткен адамға орташа 
білімі барлар 6 адамнан, орташа арнайы – 8, жоғары жəне аяқталған 
жоғары – 7 адамнан сəйкес келеді.

Бақылау сұрақтары:

1. Биоценоз дегеніміз не?
2. Биоценоз терминін енгізген қай ғалым?
3. Биоценоз негізін қалаған қай ғалым?
4. Биотоп жəне биоценоз жиынтығын не құрастырады?
5. Экожүйе дегеніміз не?
6. Экожүйенің басты қозғаушы күштері не?
7. Биосфераның элементарлық бірлігі?
8. Екі немесе көп əртүрлі организмдердің бір-бірімен бірігіп 

тіршілік етуі?
9. Аменсализм деген не?
10. Бір организм екінші бір организмді жейтіндерін қалай атай-

мыз? 
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Тест тапсырмалары

1. Биоценоз дегеніміз –
А) Жануарлар, өсімдіктер жəне микроорганизмдер 
қауымдастығы
B) Жануарлардың бір зонадағы қауымдастығы
С) Белгілі бір жердегі өсімдіктер қауымдастығы
D) Жануарлардың, өсімдіктердің таралуы
Е) Организмдердің аймақтық жиынтығы

2. Биоценоз терминін енгізген ғалым.
А) К. Мебиус (1877)
В) В.Н. Сукачев (1940)
С) А. Тенсли (1935) 
D) Т.А. Работнов (1985)
Е) К. Тимирязев (1878)

3. Сукцессия - 
А) табиғаттағы бір биоценоздың екінші бір биоценозбен 
алмасуы 
В) экологиялық жүйелердің қозғалыстағы тепе-теңдік күйі
С) белгілі бір уақыт бірлігінде зат массасының өзгеруі
D) өсімдіктердің фотосинтез процесіндегі органикалық зат-
тарды түзуі
Е) жануарлар жəне өсімдіктер жиынтығы

4. Біркелкі өмірлік кеңістік
А) биотоп
В) ландшафт
С) биоценоз
D) биогеоценоз
Е) экотоп

5. Биоценоз құрылымы
А) өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдер
В) продуценттер, консументтер, детриттер
С) тек қана жануарлар
D) тек қана өсімдіктер
Е) космополиттер
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6. Биом дегеніміз –
А) Үлкен аймақтың бірлігі
B) Өсімдіктердің таралуы
С) Жануарлардың таралуы
D) Жануарлар мен өсімдіктердің қауымдастығы
Е) Микроорганизмдердің таралуы

7. Өсімдіктердің өлі организмдермен қоректенетін жануар-
лар.

A) сапрофагтар
B) нематодтар
C) нектрофагтар
D) продуценттер
E) редуценттер

8. Өлекселермен қоректенетін жануарлар.
A) некрофагтар
B) нематодтар
C) продуценттер
D) редуцентттер
E) консулменттер

9. Экожүйенің құрамына кіретін компоненттерді атаңыз.
A) тірі жəне өлі 
B) абиотикалық жəне биотикалық
C) абиотикалық жəне антропогендік 
D) органикалық жəне бейорганикалық
E) гетеротрофты жəне автотровты

10. В.Н. Сукачевтің тұжырымы бойынша биогеоценоз мына-
лардан тұрады.

А) экотоп жəне биоценоз
В) климатоп жəне эдафотоп
С) эдафотоп жəне аэротоп
D) экотоп жəне эдафотоп
Е) климатоп жəне аэротоп
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ІІІ ТАРАУ
 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАР ЖƏНЕ БЕЙІМДЕЛУ

3.1 Экологиялық факторлар

Экологиялық фактор дегеніміз – ағзадағы бейімделушілік 
реакциялар немесе бейімделулер арқылы жауап беретін қоршаған 
ортаның кез келген элементі немесе жағдайы. Кез келген ағзаға 
қоршаған ортадан көптеген экологиялық факторлар əсер етеді. 
Дəстүрлі жіктеу бойынша олар: абиотикалық, биотикалық жəне 
антропогендік деп бөлінеді.

Абиотикалық факторлар – бұл тірі ағзаға əсер ететін қоршаған 
орта факторлар кешені (температура, қысым, радиациялық фон, 
ылғалдылық, атмосфераның, теңіз жəне тұщы судың, топырақтардың 
құрамы жəне т.б.).

Абиотикалық климаттық факторлар:
 – Фотопериодизм – ағзалардың күн сəулесінің ұзақ түсуіне 

қайтаратын жауап реакциясы;
 – Ауаның ылғалдылығы жəне жауын-шашын мөлшері;
 – Атмосфераның құрамы;
 – Температура;
 – Атмосфералық қысым;
 – Жел.
Жер бетіндегі ағзалар тіршілігі үшін айналадағы орта 

факторының маңызы ерекше: жарық, температура, ылғалдылық.
Жарық – ағзалардың тіршілік ету мүмкіндігін анықтайтын негізгі 

климаттық əсердің бірі. Барлық ағзалар тіршілігіне қажетті энергия 
күн сəулелерін алады. Күн сəулесінің əсерінен жасыл өсімдіктерде 
фотосинтез құбылысы жүреді. Жер бетіндегі ағзалар үшін күн 
сəулесі негізгі энергия көзі болып табылады. Күн сəулесінің өзінің 
спектрінде биологиялық əсері жөнінен үш топқа бөлінеді: көзге 
көрінетін, инфрақызыл жəне ультракүлгін сəулелер. Жер бетіне 
ультракүлгін сəулелердің тек ұзын толқынды сəулелері келіп жетеді, 
ал тірі ағзалар үшін өте қауіпті қысқа толқынды ультракүлгін 
сəулелерді атмосфера қабатының 20-25 км биіктігіндегі жұқа азон 
қабаты тұтып қалады. Азон қабаты тіршілік үшін қорғаныштық 
қызмет атқарады. Орасан зор энергия көзі болып саналатын ұзын 
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толқынды ультракүлгін сəулелердің маңызы зор. Ал олардың көп 
болуы ағзалар үшін өте зиянды. Жер бетіндегі ағзалар тіршілігі үшін 
олардың ағзадағы мөлшерінің өзі жеткілікті. Жер бетіне жететін күн 
сəулесінің көзге көрінетін сəулелері ағзалар үшін өте маңызды.

Температура – ағзаларды жер шарында таралуына əсер ететін 
ықпалдың бірі. Кез келген ағзаның тіршілігі үшін сыртқы ортаның 
жəне ағзаның өзінің ішкі температурасының маңызы ерекше. Жер 
бетіндегі өсімдіктер мен жануарлардың басым көпшілігі 0-ден 
төмен температурада белсенді тіршілігінен айырылып, оларға қауіп 
төнеді. Əрбір түр эволюциялық даму барысында сыртқы ортаның 
белгілі температуралық жағдайына бейімделеді.

Ағзалардың таралуында ылғалдылықта басты рөл атқарады. 
Эволюция барысында ағзалардың бірте-бірте ылғалды үнемдеп 
пайдалануға, оны айналадағы ортадан қабылдауға, жылдың 
қуаңшылық кезінде физиологиялық тыныштық күйінде өткізуге 
жəне т.б. түрлі бейімделушіліктері қалыптасты.

Қоршаған ортадағы əртүрлі факторларға ағзалардың бейімделуі 
де түрліше болып келеді. Əсіресе, абиотикалық рөлі ерекше.

Факторлардың ағзаларға тигізетін əсеріне көрнекті эколог 
А.К. Бродский жоғары деңгейде жан-жақты зерттеулер жүргізген. 
Абиотикалық факторлардың əсерін жəне ағзалардың оған бейімделу 
ерекшеліктерін ағза, популияция, түр жəне экожүйе деңгейін 
қарастырған.

Жеке ағзалар деңгейінде абиотикалық факторлар ең алдымен 
мінез-құлқына əсер етіп, олардың көбею қабілетіне, өсімталдығына, 
өсу жылдамдығына жəне тіршілігінің ұзақтығына əсер етеді. 
Ал, өз кезегінде ағзалар жоғарыдағы факторларға екі жолмен                                     
жауап бере отырып бейімделеді. Олар мінез-құлықтық жəне 
ағзаның физиологиялық тұрғыда қайта реттелуі. Нəтижесінде, 
ағзалар тіршілігінде эволюция барысында экологиялық факторларға 
қатысты бейімделулер пайда болды.

Өсімдіктердің бейімделу механизмінде жануарлармен 
салыстырғанда көптеген ерекшеліктер бар. Олар өсімдіктердің 
құрылымына, дамуына жəне заттар алмасуына қатысты болды.

Мəселен, өсімдіктердің бір түрінің екі түрлі ортада өсірілген 
түрлерін салыстырсақ, факторлардың əсерін жəне өсімдіктің 
оған бейімделу белгілерін бірден байқауға болады. Өсімдіктің 
«Жарықтық жəне көлеңкелік» формасын салыстырсақ, олардың 
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сыртқы пішіндері, биіктігі, жапырақ көлемі, т.б мүшелеріндегі 
ерекшеліктері мен айырмашылықтарды байқаймыз. Кейбір жағдайда 
бейімделудің пайдалы жақтары басым болады. Яғни факторлардың 
əсер етуі өсімдіктің тұқым, жеміс беру сапасын жақсарту мүмкін.

Жануарлар дүниесінде бейімделудің жеке ағзалар деңгейіндегі 
көріністері де сан алуан болып келеді. Олардың ас қорыту, көру, 
қозғалыс т.б мүшелерінде бейімделу нышандарын көруге болады. 
Мəселен, адам аскаридасының паразиттік тіршілік етуге байланы-
сты көру, ас қорыту жəне тыныс алу мүшелерінің өзгеруін айтуға 
болады.

Популяциялық деңгейдегі бейімделулер көбінесе ағзалардың 
өсімталдық, өлім-жітім, тіршілік ұзақтығы, популяцияның өсу 
жылдамдығы жəне кеңістікте таралу жағдайында көрініс береді. 
Айталық, популяциялау жекелеген топтарға өздерінің таралу 
аймағына байланысты орын тепкен жеріне қарай олардың бірегей 
қасиеттерімен қалыптасады. Мəселен, орын тепкен жері сипатына 
қарай қышқылдық, тұздылық, ылғалдық, көлеңкелі т.б. болады. По-
пуляциялар мұндай жерлерге кездейсоқ т.б жолдармен түсуі мүмкін. 
Мысалы, құрғақ жерлерде бейімделген ксерофилдер солтүстік 
аймақтарға түскен жағдайда олар мүмкіндігінше микростанцияларға 
дейін іздеп, одан əрі болмаған жағдайда жойылып кетеді.

Ағзалардың түр деңгейіндегі бейімделулері де ерекше. Түр 
деңгейде бейімделу ағзалардың ареалдар шегінде климаттық сыртқы 
ортаның физикалық жəне химиялық қасиеттерінің əр алуандығы, 
əдетте түрлердің географиялық өзгешеліктерінің пайда болуына 
əкеліп соғады.

Түрлердің абиотикалық факторлардың өзгеруіне бейімделуінің 
негізгі жолы – бейімделу эволюциясы. Ал, эволюциялық факторлар 
географиялық таралуды анықтаушы шарттар, яғни ареалдың алма-
суына, пішініне жəне төлеміне ықпал етеді. Бұл көрсеткіштер бір 
мезгілде бірнеше факторға тəуелді болады. Құрлықта тіршілік ететін 
тұлғалар үшін, əсіресе, ауа температурасы ерекше рөл атқарады.

Дегенмен, көптеген факторлардың ішінде біреуі шешуші əрі 
шектеуші фактор деңгейінде болады. Ол бір ағзалар үшін қорек, 
екіншілерінде – температура немесе ылғал, жарық т.б. болуы 
мүмкін. Мəселен, қазіргі кезде бұдан 60-70 жыл бұрын Еуропаға 
кездейсоқ жолмен келген колорадо қоңызы Еуразия материгіне 
кеңінен таралып, ауылшаруашылығының зиянкесіне айналуда. 
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Қазіргі Қазақстанның барлық аймақтарына кеңінен таралып алқа 
тұқымдастарға жататын картоп, томат, баклажан көкөністерінің 
өнімін кемітуде.

Колорадо қоңызының Қазақстандық популяциясын өзінің отан-
дық популяцияларымен салыстырғанда, олардың морфологиялық 
айырмашылықтарын байқауға болады. Қазақстандық популяциялар 
отандық түрлеріне қарағанда дене тұрқы жағынан кішілеу, ал көбею 
өсімталдық жағынан жоғары көрсеткіш көрсетуде. Мұның өзі Берг-
ман ережесіне сай заңдылықты дəлелдейді.

Биотикалық факторлар – бұл бір ағзалардың тіршілік əреке-
тінің басқаларына тигізетін əсері.

Биотикалық факторларға ағзалардың тіршілік əрекетіне бай-
ланысты бір-біріне тигізетін сан алуан əсерлері жатады. Оған 
ағзалардың өзара селбесу арқылы тіршілік етуі, арамтамақтық 
тіршілікке көшуі, жыртқыш пен жемтігі, т.б. жағдайлар жатады. 
Биотикалық факторлар бір популяция ішіндегі даралар арасында да 
жəне жеке популяциялар арасында байқалады. Биоценозда əртүрлі 
түрлер арасында белгілі бір қарым-қатынастар қалыптасады. Оның 
негізгі қоректі тізбектерге байланысты екені белгілі. Десе де ағзалар 
арасындағы кеңістік қарым-қатынастар да негізгі рөл атқарады. 
Қоректі тізбектер өсімдік, құстар мен жануарлар арасында болады.

Бəсекелестік. Бəсекелестік дегеніміз – бір немесе бірнеше 
түрге жататын ағзалардың өзара қорегі, тұрағы, т.б. ресурстардың 
жетіспеушілік жағдайындағы қарым-қатынастардың көрінісі. 
Кезінде Ч. Дарвин түр ішіндегі бəсекелестікті түр үшін күрестің 
маңызды əрі жоғары формасы ретінде бағалаған. Бұл көрініс 
өсімдіктер мен жануарлар арасында жиі байқалады. Мəселен, кəдімгі 
шыршалардың өздігінен сиреуі немесе құмырсқалардың қырылуы, 
популяциялық реттелуі жатады.

Түраралық бəсекелестік əр түрге жататын түрлер арасында бола-
ды, ол бірде айқын көрінсе, бірде əлсіз көрінеді. Сондықтан эколог 
Г.Ф. Гаузенің зерттеулері бойынша екі түрге жататын популяциялар 
еш уақытта бір жерде өмір сүре алмайды. Оның біреуі белсенді түр 
ретінде басымдылық көрсетіп, екіншісін ығыстырады немесе жойып 
жібереді. Бұл əрине қоректік ресурсқа тəуелді болған жағдайда іске 
асады. Кейбір жағдайда бəсекелестік қоректік фактор арқылы емес, 
басқа да (мінез-құлық, тұрағы үшін, аумақтық, т.б.) факторлардың 
жетіспейтінінен де болады.
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Жыртқыштық. Жыртқыштық түрлер арасында болатын қарым-
қатынастардың ең жоғарғы формасы. Ол кейде қорек, аумақ, т.б. ре-
сурстар үшін бірін-бірі өлтіру, қуу, жеу арқылы көрініс береді.

Жыртқыштық ағзалар үшін оңайға түспейді. Ол үшін жыртқыш 
жемтігін алдымен іздеп, тауып ұстау қажет. Ал жемтік өз кезегінде 
жауына деген қорғаныс қабілеті немесе бейімдеушілік қасиетке 
ие болады. Бұл құбылыстар ғасырлар бойы дамып, ағза бойында 
морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық т.б. өзгерістер бо-
луы мүмкін. Олар өсімдіктерде тікен, қабық, жағымсыз иіс түрінде 
білінсе, ал жануалар дүниесінде улы бездер, панцирлер, қорғаныс 
түстер, денесінің кейбір мүшесін бөліп тастау, қашып кету, жасыры-
ну, т.б. құбылыстар арқылы жүзеге асады. Тіпті құстар, түз тағылары 
сес көрсетіп, қарсы шабу, қатты дыбыс шығаруға дейін бейімделген. 
Эволюция барысында кейбір жыртқыштар жемтігін таңдап жеуге, 
екіншілері көпқоректілерге айналған. Мəселен, қасқыр көпқоректі 
болса, ал кейбір құстар тек балықпен қоректенуге бейімделген.

Антропогендік факторлар – адам қызметінің қоршаған ортаға 
тигізетін əсерінің жиынтығы (зиянды заттардың атмосфераға 
шығарылуы, топырақ қабатының бұзылуы жəне т.б). Антропогенді 
факторларды биотикалық факторлар қатарына жатқызады. Бірақ 
соңғы кездегі адамның іс-əрекетінің табиғатқа қарқынды, əрі 
жан-жақты ықпал етуіне байланысты ол жеке қарастырылады. 
Антропогендік факторлар тікелей ағзаларға жəне айналадағы орта 
жағдайына да əсер етеді. Қазіргі кезде адамның іс-əрекетінің кең 
көлемде бүкіл биосфераға ерекше əсер етуі жер шарының барлық 
аймақтарында айқын байқалады.

3.2 Фотопериодизм

Ағзалар тіршілігіндегі ырғақты қайталанулар процестерінде 
көптеген əсер етуші немесе қозғаушы факторлар бар. Соның 
ішінде жеткілікті рөлді жарық атқарады. Жарыққа қатысты ағзалар 
өздерінің тіршілігіндегі даму фазаларын (көбею, таралу, түлеу, 
т.б.) реттеп отыратыны анықталған. Мəселен, жануарлар қысқы 
дайындыққа күзден бастап кірісе бастайды. Негізгі белгілері: қысқы 
азық қорын жинау, жүндерінің қалыңдауы мен қолдануы болып 
табылады. Осындағы негізгі қозғаушы күш – күн ұзақтығының 
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қысқаруына байланысты ауа райының суи бастауы. Жыл бойы 
күннің ұзақтығы өте дəлдікпен ұзарып немесе қысқарып отырады. 
Осыған байланысты экологиялық факторлардың кешенді түрлердегі 
əсерінен ағзаның жауабы үйлесімді жағдайда алмасып отырады.

Фотопериодизм ағзалардың тəуліктік жарық пен қараңғы 
мерзімдерінің ұзақтығына байланысты оған жауап беру реакциясы. 
Фотопериодизм құбылысы жер шарының барлық белдеулеріне тəн.

Өсімдіктердің фотопериодизм құбылысына қарай үш тобын 
ажыратуға болады. Олар: қысқа күнді өсімдіктер (гүлдену мен 
тұқымданудың жетілуі 8-12 сағаттық жарық мерзіміне тəуелді), 
ұзақ күнді өсімдіктер (16-20 сағаттық жарыққа тəуелді) жəне жарық 
мерзіміне тəуелсіз өсімдіктер.

Бірінші топтағы өсімдіктер көбінесе оңтүстік аймақтарға тəн 
(тары, жүгері, т.б.). Ал, қоңыржай белдеуінің өсімдіктері негізінен 
ұзақ күнді талап етеді (арпа, сұлы, картоп, орамжапырақ, бұршақ 
т.б.). Бұл өсімдіктер қысқа күн жағдайына қалыпты өркенмен тұқым 
бермейді.

Жануарлар əлемінде əсіресе, күннің ұзақтығына жəндіктер өте 
сезімталдықпен жауап береді. Мəселен, Қазақстанда кездесетін 
орамжапырақ көбелегі, қалақай көбелегі, тұт жібек көбелегі, көптеген 
шегірткелер түрлері, түн көбелектері, қысқа күнді ағзалар. Күннің 
ұзақтығы əсіресе ағзалар тіршілігінде көбею, даму, түлеу, қысқы 
немесе жазғы ұйқыға кету, таралу сияқты маңызды процестерді 
реттеп отырады. Жарықтың тəуліктің ауытқулары немесе күн 
режимі ағзаларды күндіз жəне түнде тіршілік етуде тəуелді еткен. 
Бұл құбылыстар əрбір ағзаға тəн түрліше көрініс береді. Мəселен, 
бəрімізге белгілі ақшам өсімдігінің гүлі күн батысымен ашылса, ал 
күнбағыс өсімдігі ақшамда жабыла бастайды. Ағзалар тіршілігіндегі 
мұндай процестер тек қана жарық мөлшеріне ғана тəуелді болмайды, 
сол сияқты тəуліктің, күн мен түннің кезектесіп келуіне жəне оның 
ұзақтығына да байланысты болады. Жарық маңызды сигнал болып 
табылады. Ол тірі ағзалардың белсенділігінің өзгеруін (тыныштық 
күйі жəне белсенді өмір сүру) жəне көбею, миграция, түлеу жəне де 
басқа биологиялық құбылыстардың периодын анықтайды.

Қыстың жақындап келе жатқаны туралы белгілі бір күн 
ұзақтығының қысқаруы. Ол температураны төмендеуімен де 
тығыз байланысты. Жыл күннің ұзақтығы заңды түрде өзгереді 
жəне басқа экологиялық факторлар тəрізді ауытқулар болмай-
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ды. Ағзалар морфологиялық, биохимиялық жəне физиологиялық 
қасиеттер мен функцияларының жарықтың кезектесуі мен ырғақты 
өзгеруі фотопериодизм деп аталады. Өсімдіктер мен жануарлардың 
дамуы жəне көбеюімен байланысты барлық метаболиттік про-
цестер фотопериодтың бақылауында болады. Фотопериодизмге 
байланыс-ты өсімдіктер қысқа күнді жəне ұзақ күнді өсімдіктерге 
бөлінеді. Қысқа күнді өсімдіктер. Бұл өсімдіктің гүлденуі мен 
жеміс беруі 8-12 сағаттық жарық жағдайында жүзеге асады. 
Қысқа күн өсімдіктеріне оңтүстік аудандарының өсімдіктері жата-
ды (қарақұмық, тары, күнбағыс, т.б.). Ұзақ күнді өсімдіктер (бұл 
өсімдіктер күн жарығының 16-20 сағатқа дейін созылуын қалайды). 
Қоңыржай белдеуінің көптеген өсімдіктері ұзақ күнді өсімдіктерге 
жатады. Солтүстіктің ұзақ күндік өсімдіктеріне қарабидай, арпа, 
сұлы, пияз, сəбіз жатады.

Жануарларда əсіресе бунақденелілер күннің ұзақтығына сезім-
тал. Тек күннің ұзақтығы жағдайында ғана капустаның ақ көбелегі 
ғана дами алады, ал қанатты шегірткелер, тұт жібек көбелегі, қоңыр 
көбелек нағыз қысқа күн бунақденелілері болып табылады.

Өсімдіктерге тыныштық күйі тəн. Ол өсудің тоқтауымен жəне 
физиологиялық – биохимиялық процестердің баяулауымен сипат-
талады. Егер өсімдік тыныштық күйге өтпесе қыста өсіп кетеді. 
Өсімдіктің тыныштық күйінің үш түрі бар: органикалық, терең жəне 
мəжбүр.

Органикалық тыныштық. Жемістер, түйнектер, бүршіктерге 
тəн. Мысалы, күзде картоп түйнектері өте жоғары температурада да 
өнбейді. Күзде жəне ерте қыста ағаштардан кесіп алған бұтақтар, суға 
салса да бүршік жармайды. Өсімдіктерді органикалық тыныштық 
кезінде эмбрионалдық жасушалар мен ұлпалардың нуклейнді жəне 
ақуыздар алмасуда өзгерістердің болуы, көктемде қалыпты өсуді 
қамтамасыз етеді.

Терең тыныштық. Органикалық тыныштық пен қатар не-
месе одан кейін орын алады да, өсімдіктің аязға тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді. 

Мəжбүрлікпен туған тыныштық күйі. Ол өсімдіктің қолайсыз 
жағдайлардың  əсерінен ұзақ уақытқа дейін өспеуінен көрінеді. Бұл 
əдетте көктемде болады. Өсімдіктермен салыстырғанда жануарлар-
дың қолайсыз маусымдық құбылыстарға бейімделушіліктері алуан 
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түрлі. Қыстан шығу кезінде жануарлардың метоболизмнің қайта 
құрылуы бір түрлердің суыққа төзімділігін арттырса, екіншілерінің 
жылу түзу деңгейі артады. Құстар мен сүтқоректілерде жүн жəне 
қауырсындарының өзгеруі, яғни түлеу болады.

Қолайсыз маусымдық жағдайларға бейімделудің бір түрі – 
ұйқыға кету. Ол дамудың кез келген кезінде орын алуы мүмкін. 
Жаздық жəне қыстық ұйқы болады. Жаздық ұйқы өте жоғары тем-
пература мен ауаның ылғалдылығының төмендеуі, қыстық темпе-
ратура төмендегенде орын алады. Ұйқы кезінде жануарлардағы 
зат алмасу деңгейімен оттегін пайдалану 10-20 есе төмендейді. 
Нəтижесінде сүтқоректілер жəне бауырымен жорғалаушылар, 
қосмекенділер мен көптеген омыртқасыздар терең ұйқыға кетеді. 
Бірақ кейбір сүтқоректілердің қыстық ұйқы кезіндегі зат алма-
су жылдамдығының төмендеуі айтарлықтай болмайды. Мысалы, 
қоңыр аюлар бұл кезеңде кейде балалайды.

Буынаяқтылар үшін əсіресе бунақденелілер үшін де диапауза,
яғни дамудың уақытша тоқтауы тəн. Əр түрде ол тіршілік циклының 
белгілі бір сатысында болады жəне қоршаған ортаның факторы-
на тікелей байланысты емес. Мысалы, сақиналы жібек диапау-
за жұмыртқа фазасында байқалады да, жаздың ортасынан келесі 
жылдың көктеміне дейін созылады: қарағай жібек көбелегінде диа-
пауза жұлдызқұрт фазасында; ақ капуста көбелегінде қуыршақ фаза-
сында, ал ерте көктемде пайда болатын көбелектерде диапауза күзде, 
ересек күйінде байқалады. Қолайсыз жағдайларға бейімделудің 
ең кең тараған түрі – жоғары сатыдағы жануарлардың орын алма-
стыруы (миграция) жатады. Яғни, тарихи даму процесінде белгілі 
бағытта заңды түрде орын алмастыру. Мысалы, солтүстік бұғылар 
қорек іздеп үнемі көшіп жүреді. Жыл құстары үлкен миграциялар 
жасайды. 

Қолайсыз жағдайларға бейімделудің ерекше түрі – анабиоз.
Анабиоз – дегеніміз тіршілік процестерінің баяулауы сонша, 
олардың тіршілік белгілері білінбейді. Бұл жағдай өсімдіктердің 
құрғақ тұқымдарына, кен – кен қыналарға, қарапайым бір жасу-
шалы жануарларға, коловраткаларға, жұмыр құрттарға, кейбір 
бунақденелілерге тəн. Анабиоздың көмегімен ағзалар қолайсыз 
жағдайларды басынан өткізе алады.
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3.3 Шектеуші факторлар

1840 жылы Ю. Либих (1803-1873 жж.) ағзалардың төзімділігі 
оның экологиялық қажеттіліктерінің тізбегіндегі ең əлсіз 
звеносының анықталғандығын дəлелдеді. Ол ауылшаруашылық 
дақылдарының өнімділігін анықтауда қоректік заттарға деген 
сұранысын зерттеуге бағытталған тəжірибелер жүргізді. Ю. Либих 
бидайдың өнімділігі оған көп мөлшерде қажет (көмірқышқыл газы 
жəне су) жəне жеткілікті мөлшерде бар қоректік заттарға емес, оған 
аз мөлшерде қажет жəне топырақта жеткіліксіз болатын (мысалы, 
бор) заттарға тəуелді екенін анықтайды. Кез келген ағзаларға ықпал 
ететін факторлар бір-біріне байланысты болады жəне оған ағза 
түрліше бейімделе алады.

Ағзаға əсер ететін орта жағдайларының қолайлы əсері мен 
оның шегі басқа əсердің ықпал ету деңгейіне де тікелей байланыс-
ты болады. Мысалы, егер қолайлы температуралық жағдай болса, 
айналадағы орта ылғалдылығының қолайсыздығына жəне қорегінің 
жеткіліксіздігіне қарамастан, ағзаның орта жағдайына төзімділігі 
арта түседі. Бірақ мұндай бірін-бірі толықтыра түсудің де шегі бола-
ды, соның арасында ағзаның тіршілігі үшін қажетті бір фактордың 
орнын басқа бір фактор баса алмайды. Кейбір əсерлерді қолайлы 
деп айтуға мүлде болмайды. Мысалы, ағзаға əсер ететін радиация 
сəулелерінің қандай мөлшері болса да зиянды ықпал жасайды.

Егер оның мөлшері артатын болса, ол соғұрлым қауіпті болып 
саналады. Бір түрдің санының көбеюі жəне оның басқа түрлермен 
бəсекеге түсу қабілеті сол түрге тəн қолайлы факторларды шама-
дан тыс ауытқытатын факторлар арқылы шектеуге болады. Егерде 
ағза ықпал ететін факторлардың біреуі сандық мөлшері төзімділік 
шегінен артып кетсе, онда басқа жағдайлар қанша қолайлы 
болғанымен түр тіршілік ете алмайды. Ағзаның тіршілігіне қолайлы 
əсердің ең төменгі, ең жоғарғы шегінен шығып кететін факторларды 
шектеуші факторлар деп атайды. Орта жағдайының шектеуші фак-
торлары кез келген түрдің географиялық таралу аймағына тікелей 
əсер етеді. Мысалы, көптеген өсімдіктер мен жануарлардың тара-
луына жылудың жетіспеуі шектеуші фактор болса, керісінше сол 
түрдің оңтүстікке таралуына ылғалдылықтың жетіспеуі немесе 
өте жоғары температуралық факторлар шектеуші əсер болып са-
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налады. Сонымен қатар ағзаның таралу аймағының шектеуші фак-
торлар мен биотикалық əсерлер де ықпал жасайды. Яғни, өзінен 
күшті қарсыластарының болуы өсімдіктерді тозаңдандыратын 
жəндіктердің жетіспеуі т.б. факторлар əсер етеді.

Бақылау сұрақтары:

1. Экологиялық факторлар дегеніміз не?
2. Экологиялық факторларды ата жəне оларға сипаттама бер?
3. Ю. Либихтың минимум заңының мəні неде?
4. Толеранттылық шамасы дегеніміз не?

Тест сұрақтары:

1. Тірі ағзаға əсер ететін қоршаған ортаның элементтері:
A) Экологиялық спектр
B) Экологиялық фактор
C) Экологиялық орта
Д) Экологиялық орын
Е) Экожүйе

2. Ағзаға əсер ететін бейорганикалық ортаның жиынтығы:
A) Абиотикалық фактор
B) Биотикалық фактор
C) Антропогенді фактор
Д) Эдафикалық фактор
Е) Биологиялық фактор

3. Минимум заңын ашқан ғалым:
A) В. Шелфорд
B) Б. Коммоннер
C) В. Вернадский
Д) Ю. Либих
Е) Ч. Эльтон

4. Жеке ағзаның қоршаған ортамен қарым-қатынасын 
зерттейді:

A) Аутоэкология
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B) Демэкология
C) Синэкология
Д) Эйдкология
Е) Нооэкология

5. Абиотикалық факторлар:
A) Бəсекелестік
B) Адамның қызметі
C) Паразитизм
Д) Температура
Е) Симбиоз

6. Биотикалық факторлар:
A) Жарық
B) Радиация
C) Температура
Д) Комменсализм
Е) Сукцессия

7. Антропогендік фактор:
A) Қысым
B) Комменсализм
С) Өнеркəсіптін дамуы
Д) Температура
Е) Симбиоз

8. Толеранттылық заңын тұжырымдаған ғалым:
A) В. Сукачев
B) В. Шелфорд
C) Б. Коммонер
Д) В.Вавилов
Е) Г. Гаузе

9. Биотикалық компоненттерді ата:
A) Түрішілік, түраралық
B) Климаттық, гидрологиялық
C) Эдафикалық факторлар
Д) Жарық, температура
Е) Қысым
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10. Фотопериодизм деп ағзалардың қандай факторға байла-
нысты өзгеруін айтамыз:

A) Ayа температурасы
B) Ауаның ылғалдылығы
С) Күн мен түннің арақатынасы
Д) Ылғалдылық
Е) Қысым
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ІV ТАРАУ
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖƏНЕ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫ

4.1 Қоршаған ортаның химиялық ластануы

Адамдардың шаруашылық қызметі қазіргі кезде биосфераны 
салушылардың негізгі көзі болып отыр. Табиғи ортаға күн сайын, 
сағат сайын өнеркəсіптің газ тəріздес, сұйық жəне қатты қалдықтар 
түсіп отырады.

Осы қалдықтардағы əртүрлі химиялық заттар ауаға, суға түсіп, 
бір тропикалық тізбектен екіншісіне өте отырып, соңынан адам 
организміне түсіп отырады.

Бүкіл жер шарында осы ластаушы заттардың түспеген жері 
жоқ деп айтуға болады. Тіпті ешқандай өнеркəсіп орындары жоқ 
антарактиданы алайық. Бұл жерде адамдар кішігірім ғылыми стан-
цияларды құрып, ғылыми бақылаулар ғана жасайды. Ғалымдар 
бұрынғы заманғы өнеркəсіптің əртүрлі улы заттарын осы Антаркти-
дадан да тапқан. Олар бұл жерге басқа жерлерден ауа ағындармен 
келіп түскен.

Қазіргі кезде ауаны ластайтын улы заттардың жүз елуден аста-
мы белгілі. Бұл заттар ауада күн сəулесінің əсерімен бір-бірімен 
реакцияға түсіп, жаңа қосындылар түзеді.

Өнеркəсібі дамыған елдерде ауаны ластаушы улы заттың бірі 
күкірттің қос тотығы (SO2) коксохимия зауыттарымен, тау кен өндіру 
жəне целлюлоза қағаз өнеркəсіптерінің жұмысы нəтижесінде ауаға 
шығарылады. Олар ауада ылғалдың əсерінен күкірт қышқылына 
айналады. Құрамында күкірт қышқылы бар тұман немесе ылғалды 
ауа адамның, жануарлардың тыныс жолдарының кілегейлі 
қабаттарына, терісіне əсер етеді жəне өсімдікте көп зардап шегеді. 
Ауадағы күкіртті сутек адам организм улап қоймай, сонымен қатар 
адамдардың жүйке ауруларын туғызады.

Адамзат қоғамы табиғаттың бір бөлігі, ол онымен үнемі бай-
ланыста болған күнде ғана тіршілік ете алады. Адамның өмірі 
үшін ең басты қажеттінің бірі – ауа, өйткені барлық тірі ағзалар 
атмосфералық ауамен тыныс алады. Адам тамақсыз бес аптаға, су-
сыз бес күнге, ал ауасыз бір сағатқа да шыдамайды, тəулігіне 4-5 
литрдей су, тамақ ішетін болса, дем алғанда 23-24 л ауа жұтады.
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Оттегінің қалай пайда болғаны туралы толық ғылыми деректер 
шамалы. Дегенмен, оттегі бөлінетін жасыл өсімдіктер жер бетінде 
бұдан 550-570 миллион жыл бұрын пайда болған. Бұл өсімдіктер 
құрлыққа тез тарап, фотосинтез процесі арқылы оттегін бөліп 
шығарады. Атмосфераға адам, жануар жəне өсімдіктер дем алатын 
ауа ғана емес, сонымен бірге оған жер шарын қоршаған газ қабаты 
да жатады. Оның қалыңдығы 100 километрге дейін жетеді. Ауаның 
құрамында түрлі газдар болады. Оның құрамы негізінен, азот пен 
оттегінен тұрады. Бұл газдар су мен жер қыртысында да болады.

Өндірістің қарқындап дамуына жəне отын түрлерін кең көлемде 
жағуға байланысты атмосферадағы бос оттегінің қоры азайып, 
көмірқышқыл газының мөлшері артуда. Нəтижесінде табиғаттағы 
көміртек айналымы бұзылды деуге болады. Атмосфера табиғи жəне 
жасанды жолмен ластанады.

Ауадағы фторлы сутек өте улы. Азық түліктің құрамындағы 
фторлы сутек адамды, жануарларды құстырып өте жаман ауру             
туызады. Хлорлы сутек пластмасса қалдықтарын жаққанда пайда 
болады. Осы газбен тыныс алғанда адамның тыныс жолдарының 
кілегейлі қабығын зақымдандырып, өкпенің ісік ауруын туғызады.

Қоңыр көмірді жағудың нəтижесінде ауаға күл бөлініп шығады. 
Ол ауылшаруашылығы мен орман өсімдіктеріне əсер етеді. Əсіресе, 
көкөніс, жеміс-жидек өсімдіктеріне де зиянын тигізеді. Ластанған 
өсімдікпен қоректенген жануарлардың, адамдардың организмінде 
физиологиялық өзгерістер болады.

Цемент зауытынан шыққан цемент шаңдары топырақта калий, 
кальций, магний элементтерінің көбеюіне себеп болады. Ал фосфор 
зауытына жақын жерлерде фосфордың мөлшері көбейді. Құрамында 
мырыш пен қорғасын бар металлургия зауытының қалдықтары да 
өте улы əсер етеді. Осындай улы заттар жиналған өсімдікпен адам не 
жануар қоректенгенде олардың денсаулығына қауіп төнуі мүмкін. 

Организм осы улы заттарға төзімділігі əр адамның өзінің жеке 
басының гигиенасына байланысты, ең алдымен денсаулығы, жасы 
мен жынысына байланысты болып келеді.

Улы заттар адам организміне біртіндеп жүйелі түрде жинала 
берсе, онда созылмалы улануға ұшырайды. Оның басты белгілері: 
адамның тез шаршағыштығы немесе үнемі шаршап тұратыны, 
сезімі, ұйқы басуы немесе ұйқысының қашуы, бейжалдық, 
ұмытшақтық зейіннің төмендеуі. Улы заттар адамдардың қан айна-
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лым мүшелеріне, жүйке жүйесіне, бауырына əртүрлі əсер етеді. Улы 
химиялық қосылыстар адамның əрбір органдарының созылмалы 
қабынуына, жүйке жүйесінің өзгеруіне, адам ұрығының дамуына, 
жас нəрестенің ауру болып тууына əкеліп соғады.

Дəрігерлер адамдардың əртүрлі аллергиялық аурулары, 
өкпе демікпесі, қатерлі ісік ауруларының болуы сол аймақтың 
экологиялық жағдайымен тығыз байланысты екенін анықтап отыр. 
Сонымен қатар, хром, никель, берилий, бензопирин, асбест, түрлі улы 
химикаттар сияқты тағы басқа өнеркəсіп қалдықтары концерогендік 
заттар болып табылады. Олар қатерлі ісік ауруларын туғызатандығы 
анықталды. Егер өткен ғасырларда балалардың қатерлі ісік аурула-
ры сирек болса, қазір балалардың арасында ол ауру жиі кездесіп 
отыр. Ал химиялық заттармен ластану нəтижесінде бұрын кездеспе-
ген жаңа аурулар пайда болуда.

Адам денсаулығына зиян келтіретін улы химиялық заттардың 
құрамына темекі мен есірткі заттарда жатады. Темекі түтінінің 
құрамына төрт мыңға жуық химиялық заттар кіреді, олардың 
көбі улы заттар. Олардың қырыққа жуығы қатерлі ісік ауруларын 
туғызады. Темекінің уы сонымен қатар қалқаның созылмалы ау-
руын туғызады, сол себептен темекі шеккендер жиі жөтеледі. Темекі 
шегетін ата аналардың жаңа туған нəрестелерінің организмінде улы 
газ бірінші жылы олардың қанында бірнеше сағатқа дейін болады. 
Есірткі заттары да қолқа, өкпенің қатерлі ісік ауруларын туғызады. 
Көптеген органикалық еріткіштер: авияциялық, желім, бензин, 
эфир, еріткіштер мен аэрозольдар буланып ауаға шығарылады. Егер 
осы заттардың буы көп мөлшерде организмге түссе жүйкені, миды, 
асқазанды жəне өкпенің ауруын туғызады. Кейде ол өлімге де əкеліп 
соғуы мүмкін.

Ендігі жерде біз, қоршаған ортаның қазіргі заманға нақты про-
блемаларына тоқталамыз.

Қазіргі кезде бізді қоршаған ортаның ластаушы көздерін 
төмендегідей топқа бөлеміз:

1. Физикалық ластану – радиоактивті заттар, электромагнитті 
толқындар, жылу, шулар жəне тербелістер.

2. Химиялық ластану – көміртегі өнімдері күкірт, көмірсулар, 
шайынды сулар, пестицидтер, гербицидтер, фторлы қосылыстар, 
ауыр металдар, аэрозольдар.

3. Биологиялық ластану – ауру қоздырғыш бактериялар мен 
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вирустар, құрттар, қарапайымдылар, шектен тыс көбейіп зиян 
келтіретін жəндіктер.

4. Эстетикалық зиян – табиғаттың қайталанбас сұлу 
ландшафттарының бүлінуі, орман тоғайлардың жойылуы, т.б.

Биосферадағы ластану процесін үш кезеңге бөлеміз:
 – ластаушы заттардың таралуы;
 – ластағыштардың биомассаға енуі;
 – ластағыш заттардың биологиялық топтануы немесе қорлануы. 
Адам баласының организмі жоғарыдағы ластаушы заттарды 

қабылдаған кезде белгілі бір деңгейге дейін ғана көтере алады. Ал, 
зиянды заттардың одан əрі организмде көбейе түсуі денсаулықты 
бұзып, ауруға шалдықтырады.

Қоршаған ортаның химиялық ластануының кейбір түрлері 
қазіргі кезде глобальды экологиялық проблемаларды туғызып отыр. 
Олар жер шарындағы жиі-жиі байқалып отырған «жылу эффектісі», 
«озонның жұқаруы», «қышқыл жауындар», «фотохимиялық 
тұмшалар» жəне осылардың əсерінен туындайтын аурулар.

Адам баласы əсіресе, атмосфера ауасының ластану көздерін 
тереңірек білген жөн. Атмосфераның ластануына жалпы сипат-
тама берсек, ендігі жерде оған толығырақ тоқталу керек. Оның 
себебі, барлық зиянды заттар атмосфера арқылы түрлі химиялық 
қосылыстарға айналып, газ, сұйық немесе қоспа түрінде топырақ, су 
бетінде келіп, одан адам организміне түседі.

Атмосферадағы тіршілікке қажетті барлық процестер оның тро-
посфера қабатында жүреді. Оның жер бетінен қалыңдығы 10-18 км. 
қашықтықты қамтиды. Енді біз жекелеген зиянды заттардың өзіне 
жəне қоршаған ортаға тигізетін əсеріне тоқталамыз.

Көміртегі оксиді (CO2) жəне монооксид (СО). Жалпы отын 
жаққан кезде көміртегінің екі газы түзіледі. Екеуіде ластағыш газ-
дар. Оның бірі көміртегі диоксиді – улы емес, ал монооксид улы бо-
лып келеді. Ол адамның қанындағы гемоглобинмен өте тез қосылып 
зиянды қоспа түзіп ауру туғызады.

Соңғы жылдары атмосферадағы көміртегі оксидтері тез 
көбейіп, өсімдіктерде жүретін фотосинтез процесін жылдамдату-
да. Нəтижесінде, көміртегі оксиді əрбір 10 жыл сайын 2%-ға өсіп, 
атмосферада жылу эффектісін туғызады. Ал, жылу эффектісі өз 
кезегінде жер шары климатының орташа температурасын көтеріп, 
түрлі экологиялық апаттардың тууына себеп болып отыр. Аталған 
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газдармен қатар метан, азот оксиді, озон т.б. газдар күн сəулесін жер 
бетіне кедергісіз жібергенімен, ал жер бетінен космос кеңістігіне 
кететін ұзын толқынды жылу сəулелерін өткізбей, көмір қышқылы 
газдарының қызып, жалпы атмосфера шегінде жылу процесін тез-
детуде. Мəселен, ХІХ ғасырдың 20-жылдарында көмір қышқылы 
газының атмосферадағы мөлшері 0,029% болса, ал 90-жылдары 
– 0,035%-ға жетіп, 20%-ға көбейіп отыр. Бұл көрсеткіш БҰҰ-ның 
зерттеулері бойынша 2000 жылдары 30%-ға жетпек. Ол жағдайда 
жер шарының орташа температурасы 0,1°С-қа, ал 2050 жылдары 
екі есе өсетіні дəлелденген. Осы мəліметтерді компьютерлік жүйе 
арқылы есептегенде жер шарының орташа температурасы жақын 
жылдары 1,5-4,5°C-қа жетуі əбден ықтимал.

Жер шарының осылайша жылып кетуі дүниежүзілік 
мұхиттардың дейгейін 1,5 метрге көтеріп, планетамызда «топан су» 
қаупін туғызатыны сөзсіз.

Мұхиттардың деңгейінің көтерілуі адамзат үшін қауіпті про-
блема. Міне осының бəрі жылу эффектісінің əрекеті болғандықтан 
оның жүру механизмін бəріміздің білгеніміз жөн.

Озонның жұқаруы XIX ғасырдың 80-жылдарында атмосфера 
қабатында озонның кейбір жерлерде жұқаруы байқалған. Мəселен, 
1987 жылы Антарктида тұсында озонның мөлшері күрт азайып, ол  
7 мың км 2 аумақты қамтыған. Осы жағдай 1992 жылы Оңтүстік 
Америка тұсында оның мөлшері 50%-ға жеткен.

Осы жағдайға байланысты БҰҰ жанынан ғылыми кеңес құрылып 
«озонның жұқаруы» себебін зерттеу басталды. Нəтижесінде, оның 
негізгі көзі хлорфторкөміртектік қосылыстар екені анықталды. 
Осы химиялық қосылыс атмосфераға көтеріліп, фотохимиялық 
ыдырауларға ұшырап, хлор тотығын түзеді. Ол өз кезеңіндегі озон 
молекуласын ыдыратып жойып отырады. Нəтижесінде озонның 
жұқару процесі басталып, Космостан келетін зиянды ультракүлгін 
сəулелердің еркін өтуіне жол беріп, бүкіл тіршілік атаулыға қауіп 
төндіреді.

Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мəліметі бо-
йынша атмосферадағы озонның 1%-ға азаюы қауіпті ісік ауруларын 
көбейтіп жіберетіні анықталған. Сол сияқты УК сəуленің көбірек өтуі 
адам баласының иммундық қорғаныс қабілетін азайтып, жұқпалы 
аурулардың меңдеп кетуіне жол ашатыны дəлелденіп отыр. Осыған 
орай, 1985 жылы озон проблемасын шешу үшін халықаралық Кон-
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венция қабылданды. Оның мақсаты – озон қабатынан бүлдіргіш зат-
тар шығаруды тежеу немесе тоқтату. Осы бағытта Ресей мен ТМД 
елдерінің біріккен ғалымдар ұжымы еңбек етуде.

«Қышқыл жауындар» – атмосфераға байланысты қазіргі 
кезеңдегі үлкен проблема. Оның негізгі көздері күкірт ангидрит (SO) 
пен азот тотығы (NO, азот қос тотығы NO) жəне азот тетроаксиді 
(NO).

Күкірт андигидрид. Адам баласы жылу алу үшін көмір мен ма-
зутты жағу кезінде күкүрт ангидриді ауаға түседі. Мəселен, 1 млн. 
тонна көмір жаққан кезде 25 мың тонна күкірт бөлінеді екен. Əрине 
күкірт жеке элемент күйінде емес, оның күкірт тотығы ретінде 
ауаға шығарылады. Осы газ атмосфераға түсіп, оттегімен тотығып 
əрі су буымен қосылып одан күкірт қышқылы түзіледі. Құрамында 
қышқыл бар тұмандықтар жауын түрінде биосфераға түсіп қауіпті 
зиян келтіре бастайды.

Сол сияқты отындарды жаққан кезде де күкірт қышқылы түзіліп, 
ауа ағысымен алыс жерлерге жетіп, көптеген аймақтарда да фауна 
мен флораға, адам баласына зиян келтіріп отырады.

Азот оксидтері. Азоттың қосылыстары атмосфераға көбінесе 
ормандардағы өрттерден, ірі өнеркəсіп орындарынан бөлінетін 
заттар төңірегінде жинақталады. Жалпы атмосфераға азот 
қышқылының 95%-ы көмірді пайдаланғанда бөлінеді. Оның 
40%-ы автокөлік, 30%-ы электростростанциялар, 20%-ы өндіріс 
орындарында қазба отындардың үлесіне тиді. Нəтижесінде, жер 
шары бойынша жыл сайын атмосфераға 60 млн. тонна азот оксиді 
шығарылып отырады. Ол одан əрі су буымен реакцияға түсіп, азот 
қышқылын түзеді. Азот қышқылы табиғатта нитраттарға айна-
лып, одан жауын құрамында жер бетіне түседі. Нəтижесінде, бүкіл 
тіршілікке зиянын тигізеді. Адам баласы азот оксидтеріне душар 
болған жағдайда тыныс жолдарының қабыну, бронхит, ентікпе жəне 
өкпе тыныс жолдарының ауруынан зардап шегеді.

«Смог» (улы тамшылар). Смог – ағылшын сөзі – «түтін» де-
ген мағынаны білдіріді. Аталған улы түтін өнеркəсіп, басқа да 
қажеттіктер үшін көмір мен мазутты жаққанда пайда болады. 
Тамшының 2 типі бар.

Лондондық тұмшы типі – негізгі көзі көмір мен ма-
зутты пайдаланғанда түзілетін күкіртті газдың атмосферада 
концентрациясының көбейіп кетуі. Бұл құбылыс Лондон қаласының 
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ауа бассейнінде алғаш рет есепке алынған. Мəселен, 1952 жылы ауа 
бассейнінде улы қара тұмандық тұмшалап 2 апта бойы тұрып алған. 
Нəтижесінде 4000-нан астам адам қаза болған. Осы азапты тарихи 
оқиғадан Лондон тұрғындары 1873, 1882, 1891, 1848 т.б. жылдары 
зардап шекті.

Фотохимиялық тұмша – атмосфера қабатында азот оксидтері, 
көмірсулар, азон, күннің радиациясының фотохимиялық реакцияға 
ұшырауы нəтижесінде пайда болатын улы түтін. Оның Лондондық 
тамшыдан айырмашылығы автокөлік моторларынан шығатын газ-
дар күндізгі жағдайда улы түтін түзуге бейім келеді. Фотохимиялық 
тұмша алғаш рет 1930 жылдары Лос Анжелес қаласы үстінде есепке 
алынған. Одан соң бұл құбылыс Нью Йорк, Токио, Сеул, Афины, 
т.б. қалаларда байқалғаны тарихқа мəлім. Жоғарыдағы фактілер 
қоршаған ортаның химиялық ластануы түрінде сипат алып, бүкіл 
адамзат қауымын алаңдатып отыр. Оның зардаптары төменде 
жинақталған.

4.1-кесте. Қоршаған ортаның химиялық заттармен ластануын 
жіктеу кестесі

Химиялық ластану  
түрлері

Табиғи ортаға 
тиізетін əсері

Адамға тигізетін 
зардабы

1. Ауыр металдар Автокөліктерден 
бөлінетін зиянды 
газдар

Улы газдар адам 
өмірін бірнеше жылға 
қысқартады

2. Қышқыл жауындар Көмір қышқылының 
көбеюі, оттегінің 
азаюы

Адам баласына зия-
ны тиеді, өсімдіктер 
мен жануарлар зардап 
шекті.

3. Радиация Химиялық улы 
заттардың ауаға жи-
налуы

Адам баласы сəуле 
ауруына ұшырайды.

4. Биологиялық, 
бактериялық жолмен 
ластану

Биологиялық қару 
сыналған жер 
Қазақстанда Арал 
теңізі.

Адам биологиялық 
ластанудан оба, шума 
алапес, т.б ауруларға 
шалдығады.

5. Космосты игеруге 
байланысты қоршаған 
ортаға келетін зияндар

Ракеталардың 
ұшырылуы, атом 
қаруларын сынау

Озон қабатының 
жұқаруына байла 
нысты УК сəулелер 
тіршілікті жойды.
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Зертханалық жұмыс №1

Тақырыбы: Қоршаған ортаны ластайтын заттардың улы 
əсерін инфузориялардың көмегімен анықтау

Мақсаты: Пестицидтердің мысалында қоршаған ортаны ластай-
тын заттардың жоғарғы дəрежедегі улы, орташа жəне созылмалы 
улылық деңгейін инфузориялардың көмегімен зерттеу.

Керекті құрал-жабдықтар: Инфузория дақылы, атрозин, про-
позин, симозин (қоршаған ортаны ластайтын басқа да заттар). 
Гербицидтердің ерітінділері, сағат шынысы, термостат, пробирка 
қоятын штативтер, бинокулярлы микроскоп.

Жұмысты орындау барысы:
Сағат шынысына 2 мл зерттеліп отырған заттың ерітіндісін құйып, 

оған инфузориялардың 15 дарағын орналастырыңыздар. Белгілі 
уақыттан кейін (15 минут, 24-72 сағат) дарақтардың саны жəне олардың 
белсенділігі есепке алынады. Зақымдалған дарақтар оңай, жоғары 
көтеріліп, ерітінді бетінде қалқып, жүзіп жүреді. Ал зақымдалған жа-
нуарлар ерітіндінің түбіне шөгіп баяу қозғалады, ал өлген инфузо-
риялар түссізденеді. Егер 15 минуттан соң инфузориялар тірі болса, 
онда инфузориясы бар пестицид ерітіндісін пробиркаға құйып 23°С 
термостатқа 24 сағат қойылады. 1 тəуліктен соң ерітінді микроскоп 
астында зерттеледі, ал 24 сағаттан соң инфузория өлімі байқалмаса, 
онда дақылдары бар препаратты термостатқа қойып, 72 сағаттан соң 
тағы да зерттеуге алады. Бақылау ретінде 2 мл таза суға 15 инфузория 
дарақтары орналастырылады. 24-72 сағаттан соң тəжірибе жағдайында 
өлімі есепке алынады. Тəжірибе нəтижелерін кестеге толтырыңыздар.

4.2-кесте

Препараттың 
аты

Ерітіндінің 
концентрациясы

Дарақтардың орташа 
саны

15 мин. 24 сағ 72 сағ
1

Бақылау сұрақтары:
1. Биоиндикация дегеніміз не?
2. Қоршаған ортаны ластаушылардың улылығын анықтауда ин-

фузорияларды қолданудың себебі неде?
3. Биоиндикатор ретінде пайдаланылатын қандай ағзаларды 

білесіз?
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4.2 Қоршаған ортаның радиациялық ластануы

Радиациялық ластанудың басқа ластанудан көп айырмашылығы 
бар. Қысқа толқынды электромагниттік сəуле шығару мен зарядтал-
ған бөліктерді бөліп шығаратын тұрақсыз химиялық элементтердің 
ядросы – радиоактивті нуклидтер. Міне, осы бөлшектер мен 
шығарылған сəулелер адамның организміне түскенде жасушаларды 
бұзады, соның нəтижесінде түрлі аурулар пайда болады.

Радиациялық ластанудың негізгі көздері – альфа, гамма жəне 
бэтта сияқты радиоактивті сəулелер. Ионданған сəулелер адам, 
жануар организмдерінде ақуыз, фермент жəне басқа да заттардың 
өзгеруіне, яғни сəуле ауруының дамуына əкеліп соғады.

Сəуле ауруы сыртқы мүшелерінің зақымдануынан жəне 
радиациялық ластаушылардың ішкі органдарға түсуі нəтижесінде 
болады.

Сəуле ауруының дəрежесі алынған сəуленің мөлшеріне байла-
нысты балалар, қарт адамдар мен ауру адамдар сəуле ауруын көтере 
алмайды. Адамдарда 50 рентген мөлшерінде сəуледен сəуле ауруы 
байқалмайды, Ал, 100 рентгеннен бастап сəуле ауруы дами бастай-
ды.

Сəуле ауруы өзінен алынған сəуленің мөлшеріне қарай ауыр 
жəне созылмалы болып бөлінеді. Адамдар екі-үш рет сəуле алғанда 
ауыр сəуле ауруына шалдығады.

Сəуленің əсер ету мөлшеріне қарай төрт дəрежедегі сəуле ау-
руы болады: 1-дəрежесі жеңіл түрі 100-200 рентген мөлшерінде; 
2-дəрежесі орташа 200-300 рентген; 3-дəрежесі ауыр 300-500 рент-
ген мөлшерінде 4-дəрежесі өте ауыр 500 рентгеннен астам мөлшерде 
сəуле алған кезде болады.

Сəуле ауруы төрт кезеңде жүреді: бірінші кезең сəуленің ор-
ганизмге əсері оның мөлшеріне қарай болады. Оның ең алғашқы 
белгілері: əлсіздік, бас айналу, бас ауру, жүрек айну, құсу, іш өту, 
терінің бозаруы, қан қысымының секірмелі болуы, естен тануы 
болады. Екінші кезең – бірінші кезеңнен кейін уақытша аурудың 
жағдайы жақсарады. Бұл кезеңді латентті кезең, яғни жағдайдың 
жақсы болып көріну кезеңі деп аталады. Алған радиация мөлшері 
көп болса, бұл кезең қысқа болады да екі күннен үш жетіге дейін 
созылады. Əлсіздік, терлегіштік, тəбетінің төмендеуі, ұйқысының 
бұзылуы байқалады жəне қанда өзгеріс болады. Үшінші кезең – өте 
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жоғары мөлшерде сəуле алғанда сəуле ауруының асқынуы кезеңі 
басталады. Аурудың температурасы көтеріліп, ішіне қан құйылады, 
жаралар пайда болады, бадамша безі асқынып, баспа ауруы пайда бо-
лады. Үш-төрт жетіден кейін шаштары түседі, қан ұюы бұзылады да 
жұқпалы аурулар дами бастайды. Төртінші кезең – сəуле ауруының 
жеңіл түрі, бұл кезеңде ауру жазыла бастайды. Ауыр түрі болса, онда 
бірінші кезеңде өліп кетеді. Орташа жəне ауырлау түрінде адамның 
жазылуы бірнеше айға созылып қан азаяды, қан қысымы көтеріледі, 
организмнің əлсіздігі байқалады.

Егер тамақ не су арқылы радиоактивті заттар адамның ішкі ор-
гандарына түссе, онда адамға 25-30 г активтелген көмір, 50 г күкірт 
қышқыл барийді немесе 25-35 г балшық суын ішкізеді. Адсорбент 
радиоактивті заттарды қанға өткізбей сіңіріп алады. Одан əрі 15-20 
минуттан соң 2-3 литр су беріп құстырып, асқазанын жудырады. 
Осыдан соң тағы да адсорбент беріп, ішек айдайтын дəрімен ішек-
қарнын тазалатады. Адам баласы сəулемен қатар əртүрлі жарақат 
алса, онда ең алдымен жараға əртүрлі микробтар түспейтіндей етіп 
алғашқы көмек көрсетіледі. Құсқысы келіп, басы ауырып, басы 
айналғанда этаперзин немесе аэрон таблеткаларын береді. Сəуле 
алғанын біле салып, 3-4 сағаттан кейін тетрациклин, биомицин 
береді, сонымен қатар сульфадемизин, этазол, фталозол сияқты 
дəрілерді де береді. Егер ішіне қан құйылған жағдайда тез қимыл жа-
сатпай 5% хлорлы кальций ерітіндісін 4 сағат сайын бір ас қасықтан 
беру керек. Сəуле ауруымен ауырған адамдарға сорпа, əртүрлі жеміс 
шырынын немесе көп су ішкізу керек. Аздап тұз қосылған су беріп, 
ауруларды аз-аздан жиі тамақтандыру керек.

Адамның іс-əрекеті нəтижесінде биосфераның радиациялық           
ластануы өте үлкен қауіп тудырып отыр. Қазіргі кезде радиоактивті 
заттар өте кең қолданылуда. Осы элементтерді тасымалдауда бола-
тын немқұрайдылықтың нəтижесінде өте күшті радиациялық лас-
тану болады. Мысалы, атом қаруын сынақтан өткізу биосфераның 
радиациялық ластануына əкеліп соғады. Жиырмасыншы ғасырдың 
екінші жартысынан бастап, түрлі атом электр станциялары, мұз 
жарғыш кемелер, ядролық қондырғылары бар сүңгуір қайықтарды 
кең түрде пайдалана бастады. Өнеркəсіп пен атом энергиясын пай-
даланатын мекемелер дұрыс жұмыс істегенде қоршаған ортаның 
радиоактивті нуклидтермен ластануы өте аз мөлшерде болады. 
Осы атомдық энергияны пайдаланатын мекемелерде авария болған 
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кезде жағдай өзгеше болады. Радиациялық ластану нəтижесінде 
түскен радиоактивті шөгінділердің өзі бірнеше мыңдаған километр-
ге дейін таралады. Қазіргі кезде əскери өнеркəсіптің радиоактивтік 
қалдықтарын сақтау мен жою мəселесі тұр. Ол қалдықтар жыл санап 
қоршаған орта үшін аса қауіпті бола түсуде.

Радиоактивтік ластану өткен ғасырдың 40-жылдары уранның 
ыдырау реакциясы ашылғаннан бастап пайда болған. Атом 
энергиясын американдық соғыс мақсатында, ал 1945 жылдан 
бұрын Кеңес дəуірінде оны бейбіт мақсатқа пайдалана бастады. 
Атом энергиясын пайдалану кезінде сақтандыру шаралары қоса 
жүргізілді. Өйткені, атом қондырғылары жұмыс істеу кезінде, 
адам өміріне қауіпті радиоактивті заттардың қалдықтары теңізге, 
мұхитқа, өзенге тастауға рұқсат етілмейді. Əрине бұл жағдай 
кейбір капиталистік елдерде сақталмайды. Мəселен, Ирландия 
жағалауы қазір ядролық үйіндіге айналған. Жыл сайын мұхит түбіне 
радиоактивтік қалдықтар тасталып жатыр. Көптеген дамыған ел-
дерде атом өнеркəсібі кəсіпорындарында белгіленген санитарлық 
нормаға дейін радиоктивті заттардың концентрациясын азайта-
тын тазарту қондырғылары салынған. Қалдықтар балондарға са-
лынып цементтеледі де, арнаулы жерлерге тасталынады. Атом 
энергетикасының мəселелері миллиондаған адамдарды ойландыру-
да. Атом электростанциясындағы аппаттарға немқұрайлы қарауға 
болмайды, олардың ойламаған жерден апатқа ұшырауы объективтік 
шындық. Солардың бірі – Чернобыль ядролық апаты. Чернобыль 
апаты орта мен халықтың денсаулығына қатты əсер еткен, атом 
энергиясының ешуақытта болмаған апат. Чернобыль апаты кезінде 
атмосфераға 50 МК радиоктивті заттар шығарылған жəне ауданы 
3000 км болатын жерге таралған.

Біздің республикамызда Семей ядролық сынақ аймағы жайын-
да тоқталып кетейік. Мұнда 40 жылдан астам уақыт ішінде 500-ден 
астам жер асты жəне жер бетінде түрлі жарылыстар болып, жарылған 
заттардың қуаты Чернобыль апаты кезіндегі жарылғыш заттардың 
қуатынан бірнеше мың есе асып кеткен. Осы жарылыстың 27-сі ат-
мосферада, 113-і жер бетінде, ал қалғаны жер астында жүргізілген. 
Олардың радиоктивті қалдықтары жарты миллион адамға зиянын 
тигізгені белгілі болып отыр. Семей полигонынан басқа Қазақстан 
жерінде 27 əртүрлі термоядролық сынақтар өткізілетін əскери по-
лигондар болғанын жасыруға болмайды. Олар негізінен Батыс 
Қазақстандағы Азғыр, Тайсойған, Нарын полигондары.
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Күнделікті тұрмыста да түрлі тұрмыстық техникалардан, ком-
пьютерлерден, рентген аппаттарынан да сəуле алады. Мысалы, адам 
баласы телевизор қараудан бір жылда 0,5 мбэр сəуле алса, компью-
тер мен рентген аппаттарынан бір жылда 370 мбэр сəуле алады.

Атмосфераның озон қабатының жұқаруы күн радиациясы 
сəулесінің жер бетіне өту қаупін туғызады. Міне, осы кезде ядролық 
энергияны пайдалану адамзат алдында көптеген мəселелерді шешуді 
талап етуде.

Зертханалық жұмыс №2

Қоршаған ортадағы сынап мөлшерін анықтау

«Сынап» – барлық тірі организмдер үшін өте улы, ауыр метал. 
Сынап бөлме температурасында тез буланып, ұшып кетеді, темпера-
тура артқан сайын булану да күшейеді. Ауадағы сынаптың булары 
заттардың беті мен қабырғаларына қонып, жинақталады. Қорғасын 
сияқты сынап та адам организмде жиналып ішкі органдардың функ-
цияларына зиянды əсер етіп, организмді улайды.

Сынапты анықтау əдісі қызыл түсті – Cul * Hgl2 тұзының 
түзілуіне негізделген.

   
Реактивтер мен материалдар:

1. Үлгі алуға арналған құрал;
2. Өлшеуіш колбалар;
3. Сыйымдылығы 1, 2, 5, 10 мл градуирленген пииеткалар; 
4. Сыйымдылығы 10, 25,100 мл цилиндрлер;
5. Колориметриялық пробиркалар;
6. Түйіршік йод, х.т;
7. Калий йодиді;
8. Натрий сульфиті 2,5-3 H ерітіндісі: 19 г натрий сульфитін дис-

тилденген суда ерітіп, 100 мл-ге жеткізеді;
9. Хлорлы сынап (сулема);
10. Хлорлы мыс, х.т., 7% ерітіндісі;
11. Мыс сульфаты, х.т., 10% ерітіндісі;
12. Сіңіргіш ерітінді: 2,5г түйіршік йодты дистильденген суда 

ерітіп, 1 л ге дейін жеткізеді;
13. Құрамды ерітінді: өлшеуіш цилиндрге 1 көлем хлорлы не-
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месе күкірт қышқыл мыс ерітіндісіне 5 көлем 2-4 натрий сульфитін 
құйып, сүзілген тұнба ерігенше араластырады, ерітіндіні анализ ал-
дында дайындайды;

14. Стандартты ерітінді №1: 0,0135 сулеманы 100 мл-лік 
колбадағы сіңіргіш ерітіндіде ерітіп, 100 мл-ге дейін жеткізеді. 
№2 стандартты ерітінді: №1 стандартты ерітіндіні 10 есе сіңіргіш 
ерітіндімен сұйылту арқылы алады.

Жұмыстың барысы

Ашық ауадағы ауаны 100 см2 болатын зат бетін сіңіргіш ерітіндіге 
батырылған мақта тампонмен сүртіп, үлгі алады.

Тампонды пеницилиннің ыдысына шыны салып, үстіне 10 мл 
сіңіргіш ерітінді құяды. Шыны ыдысты шайқап, 4 сағатқа қояды. 
Содан соң үлгіні сүзгіден өткізеді. 5 мл сүзгіден өткен үлгіге 1 мл 
құрамды ерітінді қосып, араластырады. 20-30 мин соң пробирканың 
түбіне тұнба түзілгенде үлгінің түсін шкаламен салыстырады.

4.3-кесте. Стандарттар шкаласын кесте бойынша дайындайды

Стан-
дарт
№

 №2 
стандартты 
ертінді

 №1
стандартты  

  ертінді

 Сіңіргіш 
ерітінді, мл

Сынаптың 
 мөлшері  

 мкг

1 0 - 5 О
2 0,05 - 4,95 0,5
3 0,1 - 4,9 1,0
4 0,2 - 4,8 2
5 0,4 - 4,6 4
6 0,6 - 4,4 6
7 0,8 - 4,2 8
8 1,0 - 4,0 10
9 - 0,2 4,8 20
10 - 0,3 4,7 30
11 - 0,4 4,6 40
12 - 0,5 4,5 50
13 - 0,6 4.4 60
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Сынаптың концентрациясын (мг/дм2) төмендегі формула бойын-
ша есептейді:

100
X 



à Â

Ñ
,

Мұндағы: Х – сынаптың мөлшері, мг/дм2;
а – үлгідегі сынап мөлшері, мкг;
В – үлгідегі барлық сұйықтың мөлшері, мл;
С – анализге алынған сұйықтың мөлшері, мл;
1000 – мкг-нан мг-ға айналдыру коэффициенті;

Зертханалық жұмыс № 3

Берілген нысанның əртүрлі бөліктерінің ауасының шаңдану 
дəрежесін зерттеу

Мақсаты: Білімгерлерге жапырақтар арқылы əртүрлі 
аймақтардың шаңдану дəрежесін анықтау тəсілін үйрету.

Керекті құрал-жабдықтар: Мөлдір жабысқақ пленка.
Кіріспе. Экологиялық тұрғыдан таза, толыққанды қоршаған 

орта адам денсаулығын сақтауда маңызды болып табылады.
Жасыл желек микроклиматты реттеуде маңызды орын алады: 

топырақты, үйлердің қабырғасын, жолдарды шектен тыс қызудан 
қорғап, ауаны ылғандандырады жəне тазартады. Олар ауадағы шаң 
мен ағзалардың 70-80-ын сіңіріп алады. Жаздың ыстық күнінде жа-
сыл газонды жолдан 1,5 м биіктіктегі ауаның температурасы асфальт-
ты жолға қарағанда 2,5°С-қа төмен болады.

Жасыл желек сонымен қатар, дыбыс толқындарын сіңіріп, 
сыртқы шуды төмендетеді.

Жұмысты орындау барысы:
1. Берілген нысанның əртүрлі бөліктерінен (жасыл аймақ, ав-

томагистраль маңы, тұрғын үйлер жанынан, т.б.) жəне əртүрлі 
биіктіктен ағаш жапырақтарын жинаңыздар.

2. Жапырақтың бетіне мөлдір жабысқақ пленканы жапсырыңыздар.
3. Пленканы жабысқақ шаң қабатымен жапырақтардан алып, ақ 

қағаз бетіне жапсырыңыздар.
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4. Алынған үлгілерді бір-бірімен салыстырыңыздар.
5. Нəтижелерді өңдеу мен қорытындылау: зерттелген нысанның 

əр
Бақылау сұрақтары:

1. Сіз тұратын аудандағы шаңның негізгі көздері қандай?
2. Шаңның ағзаларға зияны қандай?
3. Ауадағы шаңның мөлшерін қалай кемітуге болады?
4. Автомобильдер шығаратын газдардың құрамы қандай?
5. Экологиялық таза отын түрлері?

4.3 Радиоэкология туралы не білеміз?

Радиоэкология – (Radius – сəуле деген латынның бір сөзі, 
oikos – үй, айналаны қоршаған сыртқы орта жəне logos – ілім де-
ген гректің екі сөзінен алынған) биология ғылымдарының ғылыми 
терминдерінің бірі. Ол табиғаттағы радиоактивті элементтердің олар-
дың радионуклеидтерінің таралуын, концентрациясын, иондалатын 
сəулеленудің организмге, экологиялық жүйеге (биоценоздарға), 
популяцияларға жəне бүтін табиғатқа тигізетін əсерін зерттейтін 
биология ғылымдарының көрнекті салаларының ең бастысы.

Оның негізін 1930 жылы радиоактивті заттардың биогеохимия-
сы деген əлемге əйгілі академик В. И. Вернадский құрды.

Бірінші кезең иондалатын сəулеленудің биологиялық 
объектілерге тигізетін əсерін зерттеу 1895 жылдан басталып, 1930 
жылдарға дейін созылды. Бұл кезде рентген сəулесі ашылған бола-
тын (В.К. Рентген, 1895). 1896 жылы орыс физиологі И.Р. Тарханов 
рентген сəулесінің «Тіршілік əрекетіне əсері» деген ғылыми еңбегін 
жариялады. А. Беккерель 1896 жылы уран тұздарының өткір сəуле 
тарататындығын байқады. Ерлі-зайыпты М.  Складовская-Кюри мен 
П.Кюри полоний мен радиідің радиоактивті сəуле тарататындығын 
анықтады. Олар радиоактивтілік деген терминді ғылымға енгізді. 
1913 жылы К. Фаянс (Германия) мен Ф. Содди (Англия) бір-біріне 
тəуелсіз ығысу ережесін тұжырымдады. 1911 жылы Е.С. Лондон 
«Радий в биологии и медицина» деген ірі ғылыми еңбегін жарияла-
ды. Ол бұл еңбегінде иондалатын сəулеленудің тірі организмдерге 
тигізетін əсерін анықтаған болатын.
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Радиоактивті элементтердің изотоптары альфа, бетта жəне 
гамма сəулелерін таратады да, басқа элементтерге айналады. Бұл 
радиоактивтілік құбылыс. Ал изотоптар дегеніміз – гректің isos – 
біркелкі жəне topos – орын деген екі сөзінен алынған. Изотоп атом-
дарында протондар мен электрондар саны əртүрлі келеді. Сондықтан 
да изотоптардың химиялық қасиеті бірдей болады да, ал атомдық 
массасы алуан түрлі келеді.

Екінші кезең 1930 жылдардан басталып 1950 жылдарға дейінгі 
мерзімді қамтиды. Бұл уақытта радиоэкологиялық зерттеулер 
жүргізілді. Иондалатын сəулеленудің нəтижесінде радиобиоло-
гия қалыптаса түсті. Табиғаттың радиоактивті заттармен ласта-
нуына байланысты иондалатын сəулеленудің биологиялық əсерін 
зерттеуге көп көңіл бөлінді. Радиобиология жəне радиоэкология 
ғылымдарының жеке дербес ғылым саласы деп аталуына байланыс-
ты көптеген ғылыми зеттеулер жүргізілді. Осы кезде атом өндірісі 
дамуының, атом жəне сутек бомбыларын жасаудың алғашқы 
кезеңдері басталды. Олар лабороториялық сынаулардан өткізілді. 
Эксперементтік сынау барысында стронций, цезий, плутонийдің 
жəне олардың радионуклидтер жиналып, организмнің ішкі органда-
ры сəуле дертіне шалдығатыны байқалды. Бұл құбылыстың негізгі 
заңдылығын ашу халық шаруашылығын үлкен пайда келтіретіні 
анықталды.

Радиоактивтік сəулелеудің клеткалардың генетикалық аппара-
тына қалай əсер ететініне жан-жақты зерттеулер жүргізілді. Атом 
ядросы энергиясын игерудің жолдары ашылды. Əсіресе бейбіт 
мақсатқа атом энергиясын пайдаланудың тəсілдері белгіленді. Бірақ 
өкінішке орай, атом энергиясын пайдаланып, халықты жаппай 
қырып жоятын атом бомбасы Херосима мен Нагасаки қалаларында 
(Жапония) сыналды. Ол биология ғылымына Хиросима жəне На-
гасаки трагедиясы деген атпен қалыптасты. Өйткені атом бомбасы 
жарылғаннан кейін көптеген радиоактивті сəулелер бөлініп шығып, 
мыңдаған адамдарды сəуле ауруына шалдықтырды.

Үшінші кезең 1950 жылдан басталып, күні бүгінге дейін созы-
лып келеді. Бұл уақытта радиоактивтік сəулеленудің биологиялық 
объектілерге тигізетін əсері жайында толық ғылыми информа-
циялар жинақталады. Иондалатын сəулелену шығаратын əсердің 
заңдылықтарын жəне механизмдерін зерттеу дами түсті. Олардың 
физикалық-химиялық қасиеттерінің ерекшеліктері биообъектілерге 
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қалай əрекет ететінін теориялық жəне эксперименталдық зерттеулері 
кең өріс алды. Сонымен бірге радиоэкология саласын қалыптастыру 
жөнінде міндеттер қойылды. Радиоэкологияны зеттеулердің жаңа 
тəсілдері жасалынып, атом ядросының энергиясын (иондалатын 
сəулелену) тірі организдерге немесе биогендік шикізатқа байла-
нысты адамзат баласы өмірінің түрлі сфераларында қолданудың 
көптеген жаңа жолдары ашылды.

Иондалатын сəулеленудің күшін өсімдік шаруашылығында 
пайдаланып өсімдіктердің жаңадан 200 түрі алынды. Мал 
шаруашылығында жəне басқадай салаларды жеделдету құралы 
ретінде пайдалануға болатыны анықталды.

Табиғатта радиоактивті элементтердің екі түрі кездеседі. Олар: 
табиғи радиоактивті элементтер жəне жасанды радиоактивті изо-
топтар. Табиғи радиоактивті элементтердің ең бастысы – уран, то-
рий, плутоний жəне басқалар. Жасанды радиоактивті изотоптар – 
күрделі физикалық қондырғыда (ядролық реакторлар тездеткіштер) 
ядролық реакциялар жасау нəтижесінде алынады. Қазіргі кезде 
ғалым-биологтар жасанды радиоактивтік изотоптардың 2000-ға 
жуық түрін біледі.

Тұрақты ядроларда протондар мен нейтрондар саны арасын-
да белгілі қарым-қатынас болады. Осы қарым-қатынастан сəл ғана 
ауытқыса, ядро тұрақсызданып өздігінен ыдырай бастайды. Олар 
ыдыраған кезде бір түрден екінші түрге өзгереді.

Элементтердің ыдырау мерзімі мыңдаған жəне миллиондаған 
жылдар бойына созылады. Ал жасанды радиоактивті изотоптардың 
ыдырау мерзімі бір-екі күн немесе сағат ішінде өте шығады.

Радиоэкология биологияда 1980-1990 жылдары сəуле тиген 
клеткалардың қайта қалпына келуі – реперация құбылысын ашты. 
Бұл ДНК молекуласының радиациялық заңымен арнайы ферменттік 
жүйелер тез жоятынын жəне клеткалардың генетикалық аппараты-
ның беріктігін көрсетеді. Клеткалардың радиосезімталдығы тура-
лы жəне бұған хромосома қатыстылығы, сульфгидрильді топ саны 
т.б. маңызы туралы жəне бұған қоса басқадай ғылыми мəліметтер 
көбейе бастады.

Радиоэкология қазақ жерінде. Халқының сирек, жерінің 
байтақ табиғатының көрікті болуы Қазақстан жерінде малдың да, 
аңдар мен құстардың да мейлінше көбейе беруіне өте қолайлы 
табиғи жағдай туғызған. Олар тыныш кең дүниеде емін-еркін өсті. 
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Қазіргі кезде қазақ елінің табиғат байлықтары орасан зор шегініске 
түскен. Оны өмірдің өзі көрсетіп отыр. Радиоактивті элементтердің 
апатына ұшыраған аймақтардың саны қаншама десеңізші. Осы 
кездегі ғылым мен техникалық қуаты биоресурстардың қай сала-
сы болса да, аз жылдың ішінде өзгертіп жіберуге шамасы келеді. 
Ол өз жағалауынан 70-80 километр қашықтап кетті. Бүгінгі күні 
жалаңаштанған теңіз түбі 23 мың шаршы километрдей жерді алып 
жатыр. Тұзды құм 2 миллион гектар құнарлы топырақты жұтып 
қойды. Жергілікті халық қатты күйзеліске ұшырап отыр.

Радиоактивті сəулеленудің ең үлкен радиоэкологиялық апа-
ты Чернобыль атом электр станциясының қайғылы оқиғасы бо-
латын. Оның негізгі отыны радиоактивтік элемент торий еді. Бұл 
радиоактивті элементтің атом ядросы ыдыраған кезде одан адам 
айтқысыз энергия бөлініп шығады. Сонымен бірге радиоактивті 
сəулелену бөлініп шығарады. Радиация Еуропа елдерінің көпшілі-
гіне тарап кеткен. Тірі организмдерге мутациялық құбылыстарды 
тудыруда. Мəселен, сол маңайдағы бір құлынды бие сегіз аяғы 
бар бір құлын тапқан. Бұл оқиға “Известия” газетінің 1989 жылғы 
23 қарашадағы санында хабар жариялаған болатын. Бұл оқиға сол 
кездегі халық депутаттарын қатты толғандырған. Бірақ олардың 
қолынан келетін еш нəрсе келмеген. Кейінгі кезде адамның жаны 
ашитын құбылыстар, мутациялар қисапсыз көп кездеседі.

Мутация дегеніміз – латын сөзі – өзгеріс, орын ауыстыру деген 
мағына береді. Жан-жануарлар, өсімдіктер əлемі жəне жер бетіндегі 
тірі организмдердің барлық формаларының арғы шыққан тегі 
химиялық қосылыстармен жəне радиациялық сəулелену кенеттен 
өзгеріп кетеді. Мутация процесін тудыратын заттарды мутагендер 
деп атайды. Табиғаттағы мутагендер үш үлкен топқа бөледі.

1) Физикалық мутагендер (рентген сəулесі, гамма сəулесі, 
нейтрондар, протондар, температура, центрифугалар жəне тағы 
басқалар); 

2) Химиялық мутагендер (этиламин, диэтилсульфат, 8-этокси-
кофеин, колхицин, аценафтен, чай, кофе, арақ, спирт жəне т.б.);

3) Биологиялық мутагендер (адамзат баласының қартаю 
процесі биологиялық мутагендердің ең бастысы болып есептелінеді. 
Бұл құбылысты тежеуге немесе тездетуге əбден болады. Белгілі 
үйреншікті əдеттен басқа заттарды жасамау керек. Қартаю процесінің 
өзі ауру ғой, оны да емдеу керек екенін ғалымдар дəлелдеп келеді.

Бір кезде атом бомбасын жəне сутек бомбасын жасағандардың 
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барлығы орыс ғалымдары болатын жергілікті ғалымдардың 
ешқандай қатынасы жоқ еді. Шет елдердің ғалымдарының қазақ 
халқына жаны қайдан ашысын. 1992 жылы қазан айында «Ата-
мекен» газетінің 24-санындағы хабарына қарағанда, Өскемендегі 
өнеркəсіптік аудан экологиялық апат жағдайында, қалалық кеңестің 
сессиясы Өскеменнің экологиялық жағдайы Чернобыльмен пара-
пар деп шешім қабылдаған.

Атырау облысында Қызылқоға, Теңіз аудандарындағы 1 мил-
лион гектардан артық шұрайлы жерді алып жатқан əскери полигон-
да қырық жыл бойы ракеталар сыналып, атом бомбылары жарылған. 
Қазақ жеріндегі көптеген əскери-өндірістік жұмыстар жүргізу үшін 
20 миллион гектар жерді əскери адамдар бөліп алған. Ол жерлерге 
білгендерін жасап, неше түрлі қалдықтармен ластаған. Қазіргі кезде 
ол жерлер не егін егуге, не мал жаюға келмей қалған. Қазақ елі өз 
жеріне өзі ие емес еді. Империялық нұсқаулар арқылы жүргізіліп 
отырды. Бұрынғы кездегі партия жəне үкімет басшылары тек менің 
айтқаным болады деумен болды. Сонымен бірге олар биология, хи-
мия, экология ғылымдарынан хабары жоқ болса да, бұл ғылым сала-
ларына тікелей араласып кетті.

Біздің зерттеу жұмыстарымыздың қорытындыларына қарағанда 
жəне бүкіл дүниежүзілік ғылыми əдебиеттерінің деректерін 
талдағанда, радиоактивтік сəулеленудің аз дозасы болса да рак 
дертін тудыратыны сөзсіз.

Бұл кезде термоядролық сынаулар өткізілген территория-
ларда (Семей, Павлодар облысының кейбір аудандарында) неше 
түрлі қауіпті аурулар халық арасына кең көлемде таралуда. Соңғы 
жылдар ішінде Семей облысында əр жүз мың адамға шаққанда 
жүйке-психикалық ауруға шалдыққан адамдардың саны 960-тан 
1624-ке, ақыл-ойы кем адамдар 3105-тен 4612-ге, невроз жəне 
жүйке-тамыр аурулары бар адамдар 3692-ге көбейген. Ал сары ауру, 
іш ауру, туберкулез сияқты ауру түрлері халықты əбден əлсіретті. 
Əсіресе Қазақстанның радиоактивтік сəулелену жағдайы өте ауыр. 
Қазақстанның қай облысын алсаңыз да, радиоэкологиялық апатқа 
ұшырамаған аймақты таба алмайсыз.

Қайғы-қасіретке толы аудандар көп кездеседі. Өйткені қазақ 
жерінде əскери-полигон болмаған жер аз кездеседі. Атырау 
облысының Қаракөл-Шонай жеріндегі, Абыралы қойнауының 
жазық даласындағы əлемге əйгілі аты шулы Семей полигонын 
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айтуға болады. 1946 жылдан 1989 жылға дейін Қазақстанның терри-
торияларында 642 термоядролық атом, сутек бомбаларын сынаудан 
өткізген.

Ауыз судың радиоактивті элементтермен ластануы. Ауыз 
судың радиоактивті элементтердің қалдықтарымен ластануы 
– адамзат баласының алдында тұрған үлкен мəселенің бірі бо-
лып есептелінеді. Кейінгі жылдары ауыз сулардың радиоактивті 
элементтердің қалдықтарымен ластануы адамзат баласына 
айтарлықтай қауіп төндіруде. Ауыз сулардың əртүрлі радиоактивті 
элементтердің қалдықтары – стронций-90, цезий – полоний – 
уран жəне тағы басқа улы қосылыстар жыл өткен сайын көбейе 
түсуде. Сондай-ақ суда неше түрлі нитраттар, фосфатидтер, гер-
бицидтер, дефолианттар, десиканттар жəне басқа да неше түрлі 
улы қосылыстардың мөлшерден тыс көбейгені соншалық кейбір 
өзен мен көл суларын ауыз су ретінде пайдалануға болмайтыны 
анықталып отыр. Олардың зиянды əрекеттері жаңадан дүниеге кел-
ген сəбилердің 20-30%-ы кемтар болып туатыны анықталды.

Радиоактивті элементтердің қалдықтары термоядролық сынақ 
процестерін өткізген жерлерде өте көп мөлшерде болатынын 
ғалымдар толығымен анықтап шықты. Əсіресе, бұл проблема 
халық өте көп жəне жиі орналасқан аймақтарда үлкен қалалардың 
маңайында жинақталған елді мекендерде тым үлкен орын алып 
отыр.

Радиоактивті элементтер өзен сулары мен көл, теңіз, мұхит 
суларының мөлшерден тыс ластайтыны кейінгі кезде толығымен 
анықталды. Тұщы сулардың ластануы – қоғам алдында тұрған өзекті 
мəселе. Кейінгі жылдары ауыз судың ластануы адамзат баласының 
басына айтарлықтай қауіп төндіруде, ауыз судың ластануы тура-
лы шексіз жаза беруге болады. Бұл нағыз апат. Бірақ дүниежүзілік 
мұхиттың ластануы бұдан да қатерлі болып табылады.

«Ра» папирус кемесімен екінші рет жүзіп шыққан кезде ұлы 
саяхатшы Тур Хейердалмен оның серіктері дүние жүзі мұхиты 
ластауының қатерлі көрінісін кездестірді. 1970 жылы 31 майда 
кеменің борт журналында төмендегідей жазу пайда болды.

«Ұлу қабыршықтар бүркеген, шоқ-шоқ болып жиналған жылқы 
тезегіндей орасан көлемді асфальт кесектерінің мөлшері қисапсыз 
көп. Сондай-ақ пластик құтылар, металл конистрлер, көгілдір 
арқанның үлкен будасы, нейлоннан жасалған нендей бір заттар, 
ағаш жəшікпен картон кесегі көрінеді».
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1969 жылы сəуірдің аяғындағы «Гамильтон-Трейдер» танкері 
Ливерпуль бұғазында саботаж кемесімен соғысуы мыңдаған тонна 
мұнайды теңіз суына төгуді əкелді. Мұнай бұғаз бетіне тез жайы-
лып тарала бастады. Уельсидің солтүстік жағалауларына Ланкали-
гер мен Камберленд графтықтарының жағаларына жетті. Мұнай 
барлық теңіз құстарына жайлап қинаған ажал əкелді. Миллиондаған 
қанатты құстар дүниеден ғайып болды.

Мұнайдың əр тоннасы 12 шаршы километр теңіз бетін ластайды. 
Мұнайдың қаншалықты ағып, қандай аумаққа тарайтындығын біле 
отырып, енді Тур Хайердал сипаттаған фактілерді жақсы түсінуге 
болады. Əлемдік мұхиттың сыртқы бетінде мұнай қабыршығының 
пайда болуы жер бетіндегі жəне теңіз, мұхит суларындағы тірі 
организмдердің барлық биохимиялық жəне физиологиялық 
процестерін бірдей тоқтатады. Міне «мұнай обасының» зардабы 
осындай.

Планета халқының үштен бірі қазірдің өзінде-ақ су тапшылығына 
ұшырап отыр. Су таза тауарға айналып отыр. Германия суды Шве-
циядан сатып алады. Гонконг ауыз суды Қытайдан түтік құбыры 
арқылы алады. Тасымал сумен тұтас бір мемлекет – Алжир тіршілік 
етіп отыр. Судың ластану дəрежесі ел өнеркəсібінің даму деңгейіне 
тікелей байланысты. Америка Құрама Штаттарында, мəселен, жер 
бетіндегі судың ластануы 1900 жылмен салыстырғанда 1960 жылға 
қарай 6 есеге жуық өскен, 60 жылдың ішінде тұрмысқа ағын сулар-
мен 10 еседей артқан.

Планетаның радиоактивпен улануы қалың жұртшылыққа басқа 
қауіп-қатерден гөрі жақсы таныс. Оны Семейдегі əскери полигон-
нан жақсы көруге болады. Бұл түсінікті де. Жапониядағы атом 
бомбасының жарылу қасіретінің салдарынан апат болған адамдарды 
сипаттап жазу, атмосферадағы ядролық қаруларды сынауға қарсы 
шығу – біздің міндетіміз. Ядролық жарылыстың зəрлі сəулелесі бірде-
бір сауатты жəне саналы адамзат баласын тыныш қалдыра алмайды. 
Радиациялық қауіп-қатер түгелдей жойылмай отыр. Əлі күнге дейін 
ядролық сынаулар тоқталған жоқ. Лобнор полигонындағы сынақтар 
күні бүгінге дейін тоқталған жоқ.

Суды технологиялық пайдалану процесінде оның ластануын
болдырмауға қол жете бермейді. Сондықтан да суды тазалай-
тын құралдардың техникалық маңызы ерекше болуға тиіс. Суды 
тазалаудың негізгі жолдары үш категорияға бөлінеді. Олар: 
физикалық, химиялық жəне биологиялық категориялар.
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Физикалық тазарту – алуан түрлі қалдықтардың мөлшерін түрлі 
торларды, електерді, май ұстағыштар, мұнай ұстағыштар жəне тағы 
басқаларды пайдаланады. Физикалық тазарту арқылы тұрмыстық 
қалдық суларды тазартуға болады. Кең қазылған тоғандардың суды 
тазалаудағы рөлі орасан зор. Мұнда ауыр бөлшектер төмен шөгеді. 
Ал жеңіл заттар су бетіне қалқып шығады.

Химиялық тазарту – бұл əдіс ластағыштармен реакцияға түсіп 
ерімеген коллоидтық жəне ішінара еріген заттардың ыдырауына 
көмектесетін реагенттерді қалдық суларға қосуға негізделінген. 
Неше түрлі химиялық препараттарды да пайдаланады. Мысалы, 
иониттерді су тазалауға кеңінен қолданады.

Биологиялық тазарту – бұл су тазалау тəсілі көптеген пай-
да əкеледі. Ол үшін неше түрлі микроорганизмдерді пайдалана-
ды. Олар судағы зиянды жұқпалы ауру тарататын бактерияларды 
жойып жіберіп отырады. Биологиялық тазарту тəсілдері аэробты 
биохимиялық прцестердің көмегімен қалдық сулардың органикалық 
ластағыштарын минералдаудан тұрады. Олар табиғи немесе жасан-
ды жағдайда жүзеге асырылады. Бұл əдіс микроорганизмдердің 
қалдық сулардағы органикалық заттарды қорек үшін пайдалану 
қабілетіне негізделген. Оттектің қатысуымен болатын биологиялық 
тотығу нəтижесінде органикалық лас заттар минералданады. 
Түзілген минералдық қосылыстар микроорганизмдердің (аэробты 
микроорганизмдердің) тіршілік қызметі арқасында массасы да ұлғая 
түседі.

Атом технологиясының зиянды, адамға, айналадағы сыртқы 
ортаға қауіпті факторлері болу мүмкіндігі табиғи нəрсе. Бірақ 
ғалымдар мен арнаулы мамандар атом өнеркəсібі дамуының ең 
алғашқы бастамасынан ядролық сəулеленуден қорғаудың тиімді 
жүйелерін жасап келеді. Жəне қауіпсіздіктің барлығын іс жүзінде 
шешу жолдарында ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуде.

Ауылшаруашылығында атом ғылым мен техника, радиобио-
логия жетістіктерін қолдану ауылшаруашылығында салаларын 
дамытудың жаңа ақиқат факторлерінің бірі болып саналады. Іргелі 
радиобиологиялық зерттеулерді дамыту иондалатын сəулеленудің 
көмегі арқылы өсімдік жəне мал организмінің өміршеңдігін ғылыми 
негізде басқаруға шын мағынасында жағдай жасайтындығын атап 
өтсек те жеткілікті. Бұл ең алдымен технологияның жаңа түрі – 
радиациялық – биологиялық технологияны өркендетудің жаңа 
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нақты негізін қалады. Қазір ол медицинада, ауылшаруашылығында, 
мал шаруашылығында, балық өсіру шаруашылығында, айналаны 
қоршап отырған ортаны қорғауда өнеркəсіптің тиісті салаларында 
қолданады.

Кең мүмкіндіктер ашып отырған атом энергиясының байлығы 
адамдардың пайдасы мен игілігіне жұмсалуымен бірге осы заманғы 
ғылым мен техниканың жағдайы жөнінде көп нəрсені білгісі 
келетіндерді де қызықтырады.

Радиоактивтілікті ғылыми тұрғыдан зерттеу атом мен оның 
ядросы қалай құрылғанын жақсырақ түсіндіруге, иондалатын 
сəулелену көздері мен радионуклидтерді ашуға ядро реакторла-
рын кеңінен өндіретін фабрикаларды құруға, ғылым мен халық 
шаруашылығының көптеген салаларының дамуына зор əсер етеді.

Радиоэкологиялық индикаторлар. Атом энергиясын биология-
да, химияда жəне практикада пайдаланудың маңызды жолдарының 
бірі радиоактивтік радионуклидтерді индикатор ретінде пайдала-
ну. Бұл істің технологиясы былай: зерттелетін ортаға, биологиялық 
обьектілерге радионуклидтерді өте аз мөлшерде енгізеді де, 
одан кейін өте сезімтал аспаптармен өсімдіктерді, жердегі, мал 
организміндегі тағы басқалардағы радиоактивтік өзгерістердің 
дəрежесін жəне таңбалы атомның қозғалысын байқайды.

Біздің елімізде табылған атом қосындысын радионуклидтерді 
анықтайтын алғашқы радиометрикалық қондырғыны бұдан 55 
жыл бұрын К.А. Тимирязев атындағы Москва ауылшаруашылығы 
академиясының радиациялық химия кафедрасының меңгерушісі 
химия ғылымдарының докторы профессор В.В. Рачинский жасаған 
болатын. Бұл аспап біздің елімізде ауылшаруашылық жүйесінде, 
биология ғылымдарында жəне химия ғылымдарының көптеген са-
лаларында, сондай-ақ практикада радиоактивті индикаторларды 
пайдаланудың бастамасы болды.

Фотосинтез процесінде бөлініп шығатын оттектің табиғаты ұзақ 
уақытқа дейін белгісіз болып келді. Оттек көмірқышқыл газының 
ыдырауынан ауаға бөлінеді деп ғалымдар тұжырым жасаған бола-
тын. Ал таңбалы атомды (оттек-18) пайдаланып ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізгенде, ол судың ыдырауынан болатыны 
анықталды.

Радиоактивті индикаторлар өсімдіктердің көптеген физио-
логиялық жəне биохимиялық процестерін зерттеуге мүмкіндік 
береді.
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Радиоактивті фосфор-32-нің көмегімен томатты суарғанда судың 
қозғалу жылдамдығын, сонымен бірге минералды элементтердің та-
мырларына сіңуі, оның қозғалуын анықтауға мүмкіндік береді.

Радиоактивті индикаторларды қолданудың нəтижесінде 
топырақтағы қоректік заттарды игеру мүмкіндігіне, өсімдіктердің 
минералды тыңайтқыштарды пайдалануына баға беруге топырақта 
жəне тыңайтқышта азоттың балансы туралы жаңа деректер алуға 
тағы басқа бірқатар жағдайларда дақыларға тыңайтқыштарды себу-
ге мамандандырылған ұсыныстар беруге мүмкіндік туды.

Көміртек-14-тің көмегімен өсімдіктердің тамыр жүйесі 
топырақтан көмірқышқыл газын сіңіретіні жəне осы өсімдіктердің 
жасыл жапырақтарын беретіні анықталды. 

Атомның көмегімен насекомдарға қарсы биологиялық күрестің 
əсерін зерттеуге болады. Шегіртке сияқты қауіпті зиянкестердің 
алғашқы туып өскен жерінен ұшу шапшаңдығын, қаншама алысқа 
жете алатынын анықтауға болады.

Көптеген тиімді, қолдануға қауіпсіз улы химикаттар 
(инсекцидтерді) зиянкес насекомдармен күресу жолдарын 
анықтау радионуклидтерсіз сірə мүмкін болмаған шығар еді. 
Микроорганизмдердің протеинді қалай синтездейтінін жəне азот 
тапшылығының мочевинаны, көміртек-14-ті немесе азот-15 пен 
таңбалы қосындыларды пайдалана отырып зерттеуге болады. 
Бірқатар елдердің ғалым-биологтары радиоактивті индикаторлар-
ды қолдана отырып, мол сіңіретін белок синтездеу үшін қарынның 
қыртысындағы микроорганизмдерге қажетті жағдайларды зерттеді.

Радиоактивті индикаторлардың көмегімен əртүрлі элементтердің 
кальций, калий, темір, кобальт жəне т.б. сияқты, олардың метобализмі 
туралы ғылыми мəліметтер алынды.

Радиоактивті индикаторлар мал азықты жегеннен кейін 
оны игеруін, микроэлементтердің метобализмі қалай пайда 
болатындығын анықтауға мүмкіндік береді. Радионуклидтерді 
қолдана отырып жүргізілетін зертеулердің көлемі жыл сайын көбейе 
түсуде.

Радионуклидтердің көмегімен малдың жеке органдарының 
əрекеті зерттелуде жəне оның нəтижелері ауруларға диагноз қою 
үшін пайдаланылуда. Ол үшін таңбаланған йод-125 пен хром-51 
пайдаланылады. Қан азаюдың жолдарын анықтау үшін темір-59 
қолданылады.
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Біздің елімізде радиоактивті индикатор əдісі мал 
шаруашылығының жəне мал дəрігерлігінің міндеттерін шешу үшін 
көптеген ғылыми зерттеу мен жоғары оқу орындарында қолданылады 
жəне ол күнделікті практикада кеңінен енгізілуде. Радиоактивті 
индикаторлар ауылшаруашылығы өндірісін механикаландыруда 
қолдау табуда. Мұнда нуклид-индикатор машиналардың бөлшектері 
мен тораптарының тозу дəрежесін анықтауға, ауылшаруышылық 
техникасының сенімділігі мен ұзақ мерзімді жұмыс істеу мəселелерін 
шешуге, бірсыпыра технологиялық процестерді оңайлата алады.

4.4 Радиоэкология жəне биосфера

Табиғатта адамзат баласы, жан-жануарлар дүниесі, өсімдіктер 
əлемі табиғи радиоактивтік сəулеленудің сыртқы жəне ішкі 
əсерімен шектелініп тұрады, яғни табиғи радиоактивті фон деп 
аталатын жағдайда болады. Бұл жер бетіндегі тіршілік өмірдің 
табиғи қажеттілігі. Бірақ адамзат баласы өзін табиғи зат алмасу 
процестерінің ауқымынан шығарып, табиғаттан жоғары қоюда.

Жер бетін мекендейтін бүкіл тірі организмдердің жиынтығы 
өмір сүретін картасымен қосыла отырып, өзгеше қабат құрады. 
Ол биосфера деп аталады. Грек сөзі bios – тіршілік, өмір, sphaira – 
орта, яғни тірі организмдердің тіршілік ететін ортасы деген мағына 
береді. Бұл ғылымның негізін ұлы академик В.И. Вернадский жа-
сады. Оның анықтауы бойынша, биосфера тірі заттан – көмірден, 
битумнан, жанғыш газдан, мұнайдан, торфтан, топырақтың қара 
қордасынан (гумустан) тұрады. Жəне биокостық заттан – тірі ор-
ганизмдерден өлі табиғаттың əрекеттесуі кезінде пайда болған зат-
тардан (газдардан, шөгінді тау жыныстарынан, балшық пен судан) 
құралады. Биосфераның эволюциялық жолмен пайда болған тірі ор-
ганизмдер ерекше рөл атқарады.

Академик В.И. Вернадский «Жердің сыртқы қабатында тұрақты 
əсер етіп, өзгеріс енгізген тірі организмдерден басқа құдіретті күш 
жоқ» деп тұжырым жасады. Осылардың бəрі жоғарыда айтылады.

Жердің жасыл желегінің органикалық заттарды синтездеу 
кезінде сіңірген күн сəулесінің жинақталып ұзақ жылдар бойы 
биогендік жəне биокостық заттар ретінде сақталынады. Геологиялық 
дəуірлердің миллиондаған жылдар бойына созылған мерзімі ішінде 
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өсімдіктердің түзген органикалық заттары ауа мен су арқылы жер 
бетіндегі ойпаңдарға жиналып, судың түбіне шөгеді. Көлдер мен 
теңіздердің жəне мұхиттардың түбіне жиналады. Оны сапропель 
деп атайды. Оның қалыңдығы бірнеше километрге жетеді.

Биосфера орасан көп күн сəулесінің энергиясын жинақтап оны 
үнемдеп атмосфера мен гидросфераға таратып оларды өзгертіп оты-
ратын ұлы күш.

Биосфераның кіші структуралық шамасы биоценоз немесе 
экологиялық система (жүйе) деп аталады. Бұл биологиялық терминді 
алғаш рет биология ғылымдарына енгізген ұлы ғалым-биолог акаде-
мик В.И. Сукачев еді.

Биоценоздардың құрамына тірі организмдердің (өсімдіктер мен 
жануарлар тобы) микроорганизмдер бірлестіктері мен (биоценоз) 
олар өмір сүретін ортаның (топырақ, су, ауаның) құрамы бірдей 
бірыңғай бөлігі – экотоп (экос грекше – үй, орта; топос – жер бөлігі, 
орын) енеді.

Биоценоз эволюциялық даму кезеңінде жеке биологиялық түрлер 
мен популяциялардың қоршаған ортаға жəне бір-біріне бейімделу 
негізінде құрылған. Бұл – ортаның өзгеруі мен құрамға кіретін 
организмдердің сандық шамасының өзгеруіне қарсы тұра алатын, 
өзін-өзі басқаратын тұрақты механизм. Дегенмен популяциядағы 
экосистемадағы өзін-өзі басқару процесі шексіз емес. Егер айналаны 
қоршаған сыртқы ортадағы (топырақ, су, ауа, климат) өзгерістер, ор-
ганизмдер бейімделген тұрақты шамадан асса, онда экосистемадағы 
үйлесімділік бүтіндей бұзылады.

Дүние жүзіндегі ең үлкен проблемалардың бірі – адам-
зат баласының тұрмыс қажетіне байланысты пайда болатын 
қалдықтардың (шаң-тозаңда күйе-түтін жəне т.б.) мөлшерден 
тыс көбеюі болып отыр. Негізінен алғанда бұл қазіргі кезде үлкен 
мəселеге айналған. Көне заманда тау жыныстарынан темірді, мысты, 
жезді бөліп алу кезінде керексіз топырақтар тау-тау болып үйіліп 
қалып отырған. Олардың қалдықтары тарихтың ескерткішіндей бо-
лып күні бүгінге дейін үйіліп жатыр. Олардың ішінде радиоактивті 
элементтердің қалдықтары да шапшаң қарқынмен өрістеп келеді. 
Міне, сондықтан да қоқыстар мен радиоактивті элементтердің 
қалдықтарының көлемі жыл сайын өсіп отыр.

Ерте кезде өнеркəсіп жедел дамымай тұрған уақытта, олардың 
қалдықтарының көбі органикалық заттардан тұратын. Олар аз 
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уақыттың ішінде микроорганизмдердің күшімен өздерінің құралған 
қарапайым қосылыстарына ыдырап кетіп отырған. Олар адамзат 
баласында немесе жануарлар дүниесі мен өсімдіктер əлеміне онша 
зиянды болмайтын. Осы кезде өнеркəсіптің кейбір түрлері ауаны, 
суды жəне топырақты аз уақыттың ішінде ыдырамайтын берік 
қосылыстардан тұратын химиялық элементтермен қарқынды түрде 
ластай түсуде. Бұл химиялық заттар ұзақ жылдар бойы өзінің улы 
қасиеттерін жоймай сақтай алады. Олардың мерзімі белгісіз. Өйткені 
оларды ыдырататын бактериялар табиғатта кездеспейді.

Адамзат баласына жəне жер шарындағы барлық тірі орга-
низмдерге өте қауіпті қалдықтардың бірі жоғарыда айтылғандай, 
радиоактивті элементтердің қалдықтары болып есептеледі. Соны-
мен қатар жасанды радиоактивті элементтер – изотоптар. Олардың 
қалдықтары тірі организмдерге өте зиянды болып саналады. 
Олардың зиянды əрекеттері мыңдаған миллиондаған жылдар бойы 
сақталады. Оларға қарсы тұратын биосферада құдіретті күш жоқ.

Биосфераға ауыр жүк болып түсетін бұл заттардың көлемі 
де, сапасы да əртүрлі. Жылына ондап, жүздеп пайда болатын сан 
қилы өнеркəсіп орындарында, алу процесі кезінде, мыңдаған 
түрлі қалдықтар олардың ішінде радиоактивті элементтердің 
қалдықтары пайда болады. Олардың химиялық, физикалық жəне 
биологиялық қасиеттері мен адамға жəне бүкіл биосферада тіршілік 
ететін организмдерге тигізетін əсері, əрине, толық зерттеулер-
ден өтіп үлгермейді. Халық санының өсуі мен өнеркəсіптің жедел 
өркендеуіне байланысты қалдықтардың көлемі тез көбеюде.

Биосфераның құдіретті күші жыл сайын көп мөлшерде түсетін 
өндіріс пен тұрмыс жайында пайдаланған заттардың қалдықтарын 
ыдыратуға шамасы келмей қалды. Өйткені биосфера заңына 
қайшы келіп отыр. Оның табиғи тепе-теңдік заңын бұзып жібереді. 
Сондықтан да мыңдаған, миллиондаған химиялық заттар ешбір 
кедергісіз ауаны, суды жəне топырақты əрі қарай уландыруда. Адам 
бұл мəселеге өзінің көзқарасын кенет өзгертіп, қалдықтарды био-
сфера өзі таратып жібереді деген пікірлерден мүлдем аулақ болған 
жөн.
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4.5 Радиоэкология жəне тағам

Радиациялық ауруға шалдыққан адамдарды емдеудің жолдарын 
табу адамзат баласының алдында тұрған үлкен проблемалардың 
бірі. Бұл мəселені толық жəне ғылыми негізде шешуге арнап 
аса бағалы ғылыми зерттеу жұмыстарын Жапон оқымыстылары 
жан-жақты жүргізіп келеді. С. Хигуши бірқатар дəрі-дəрмектерді 
қоса қолданып, соның ішінде йогурт айранын сүттен жасалған 
тағам пайдаланылған. Радиоактивті элементтердің сəулеленуімен 
зақымданған 7 адамға йогурт айранын беріп емдеген. Үш айдың 
ішінде ол адамдар айтарлықтай түрде жазылып кеткен. Жалпы 
алғанда ешкі, қой, түйе сүттері радиациялық ауруға шалдыққан 
адамдарға өте пайдалы тағамдардың бірі.

С. Хигушидің жазған еңбектеріне қарағанда, бір жыл бойы күн 
сайын радиоактивті сəулеленуге шалдыққан адамға йогурт айранын 
беріп отырған. Осының нəтижесінде олар аурудан сауығып кеткенін 
айтады. Оның ойынша сүт құрамындағы аса бағалы аминқышқылы, 
əсіресе, цистин, цистеин, лизин, триптофан жəне тағы басқалары 
радиоактивті элементтердің зиянды əрекеттерін жойып жіберетіні 
байқалады. Сондай-ақ сүт құрамындағы трипептидглутатион да 
сəуле ауруына организмнің шалдықпауын қамтамасыз етеді.

Кейінгі кезде жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
қорытындыларына қарағанда радиоактивті сəулелену əрекетіне 
түйе, ешкі, қой, түйе сүттері ерекше əсер ететіні байқалады. 
Орыс физиологы И.П. Павлов «Табиғаттың өзі дайындап берген 
тағамдарының ішінде сүтке не жетсін» – деп тұжырым жасаған бола-
тын. Кейбіреулердің айтуына қарағанда, сəуле ауруына шалдыққан 
адам сəбіз жəне басқадай көкөніс өнімдерін пайдалану керектігін 
айтады. Бұл да дұрыс айтылған нəрсе. Өйткені көкөністердің 
барлығында көптеген витаминдер бар. Олар адам организміндегі 
зат алмасу процестерін жеделдетіп отырады. Дегенмен, сəбіз жəне 
басқадай көкөністерде ауыр металдардың тұздары жəне олардың 
метаболидтерінің түрлері көп жиналады. Мұның өзі организм-
ге қолайсыз жағдайлар туғызатыны сөзсіз. Қорыта келе айтары-
мыз, адам тағамдарды қабылдау арқылы баланс сақтау керек. Онда 
витаминдердің барлық түрлері жəне белоктар айырбасталынбай-
тын аминқышқылдары болуы шартты көрсеткіштердің бірі болып 
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есептеледі. Режимді түрде тағамдану денсаулықтың басты кепілі. 
«Ас адамның арқауы» – дейді қазақ. Тағамның құрамы жылдан-
жылға қиындай түсіп келеді. Бұл жағдай тез арада шешіледі деп айту 
қиын. Халық санының жылдан-жылға артуы тағаммен қамтамасыз 
етуді қиындатып отыр. Жер шары бойынша жылына 35 миллион 
адам аштан өлген.

Радиациядан қорғанудың жолдары. Жыл өткен сайын 
адамдардың радиоактивті сəулеленумен зақымдануы көбейе түсуде. 
Өйткені жыл сайын атом электр станциялары салынып, олар іске 
қосылып жатыр. Сондай-ақ неше түрлі тездеткіштер (ускоритель) 
сыналып, атом бомбалары жарылып жатады. Олардан қаншама 
радиоактивті сəулелер бөлініп шығып, адамзат баласына неше зиян 
келтірді десеңізші. Сондықтан да адамзат баласын радиациядан 
қорғау осы кездегі кезек күттірмейтін өзекті мəселеге айналып отыр.

Космостан келетін космостық сəулелерден практика жүзінде 
адамзат баласының қорғануға ешқандай мүмкіндігі жоқ. Ол 1000 км 
атмосфералық қабаттан лезде өтіп кетеді де жер шарына түгелдей 
таралады. Ғарышкерлерді да космос сəулесінен қорғау оңай шаруа 
емес екендігін өмірдің өзі көрсетіп отыр. 

Адамзат баласы Жер бетіндегі пайда болған кезден бастап, 
табиғи радиоактивті сəулені жерден алады. Қалған бөлігі космос 
сəулесімен келеді. Жылына адам 200 мР радиация қабылдайды. Жер 
шарының əрбір аймақтарында тұратын халықтар əр мөлшерде радиа-
ция алады. Жылына жалпы 50-ден 1000 мР/ радиация қабылдайды.

Радиоактивті заттардан қорғаудың бірнеше жолдары бар. Олар: 
физикалық, химиялық жəне биологиялық тəсілдер.

Физикалық тəсіл. Бұл тəсілдің ұйғаруы бойынша, дер кезінде 
қол-аяқты, денені жылы сумен жуып отыру керек. Қолға арнаулы 
түрде дайындалған перчаткаларды кию қажет. Қатты радиоактивті 
элементтердің бөлшектерінің кішкентай түйіршіктері ішкі 
органдарға өтіп кетпеуін қадағалап отыру керек. Егер кішкентай 
бөлшектер ішкі органдарға өтсе, олар тез арада ағзадан шыға 
қоймайды. Əсіресе радий, уран, плутоний, стронций, иттрий жəне 
цирконий бөлшектері ағзаларға өтсе де, қауіпті ісіктер тузызуы 
мүмкін.

Олар радиоактивті сəулелер таратады. Цезий тез еритін тұздарды 
түзеді. Сөйтіп адам ағзаларының жұмсақ тканьдерінде жиналады да 
үнемі иондалған сəулеленуді таратады.
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Радиациядан қорғанудың химиялық жəне биологиялық 
жолдары. Радиацияға қарсы қолданылатын препараттарды ра-
диопротекторлар деп аталады. Олар радиоактивті элементтердің 
бөлшектері ағзалардан шығару үшін неше түрлі химиялық препа-
раттарды пайдаланады.

Олар ағзаларды радиациядан сақтап қалады. Иондалатын 
сəулеленуді ем-дом ретінде пайдалануға болады. Дерттерге диаг-
ностика қою үшін де таңбаланған атомды пайдаланады.

Сəуле терапиясы мен қан ауруларын емдеуге болады. Қауіпті 
ісіктерді де емдеу бетта-сəулесін пайдаланады. Адамдарды ра-
диациядан қорғау Қазақстан Республикасының алдында тұрған 
аса күрделі мəселе. Қазақстан Республикасында адамдардың 
денсаулығына өте үлкен көңіл бөлінді. Əсіресе экологиялық апатқа 
ұшыраған аймақтарда да тұратын халықтардың денсаулығы қатаң 
бақылауға алынған. Осы айтылғандарды қорыта келе, радиация 
(сəуле) дертіне шалдықпау үшін халыққа, əсіресе жеткіншектерге 
радиоэкологиядан жан-жақты білім жəне тəрбие беру екенін естен 
шығармауымыз керек.

Адамзат баласы осы кезде бұрын сонды-болып көрмеген ора-
сан көп ғылыми табыстарға жетіп, техника мен технологияны да-
мыта түсуде. Оларды төтенше түрде дамуы биология ғылымдарына 
тікелей байланыста. Оның басты міндеттері жер бетіндегі тіршіліктің 
пайда болуын, оның эволюциялық жолмен дамуын зерттеу. Биоло-
гия жердің тіршілік иелері адамдар мен жануарлар, өсімдіктер мен 
неше түрлі көзге көрінбейтін микроорганизмдер əлемін зерттейді. 
Алынған мəліметтердің негізінде сигнал хабарды дəл тіркейтін 
сезімтал машиналар мен механизмдер шығару жұмыстарын 
жүргізеді.

Кейінгі кезде биологиялық ғалымдар орасан зор ілгерілеп, 
алға басты. Осы уақыттың ішінде тіршілік дүниесі адамдар, жан-
жануарлар, өсімдіктер əлемі туралы көптеген түсінігіміз бар. Тірі 
организмдердің пайда болу жолдарын, биохимиялық процестерін 
білеміз. Бірақ көптеген биологиялық көріністердің құпия сырлары 
əлі күнге дейін өз шешімін тапқан жоқ.

4.6 Қоршаған ортаның биологиялық ластануы

Табиғи ортада химиялық жəне радиациялық ластанулардан 
басқа адамда əртүрлі ауру туғызатын биологиялық ластаушылар да 
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кездеседі. Биологиялық ластаушыларға ауру туғызатын микроорга-
низмдер, вирустар, құрттар, қарапайымдылар жатады. Олар ауада, 
суда, топырақта, тірі организмдерде жəне адамның организмінде 
кездеседі.

Жер бетіндегі 1500000 жануарлардың 50000-ға жуығы паразиттік 
тіршілік етеді, соның ішінде 500-дей түрі адам паразиті болып 
есептелінеді. Адам паразитінің көбісі ауру тудыратын жəндіктер. 
Иесінің денесінде тіршілік етуіне қарай паразиттер: уақытша жəне 
тұрақты болып бөлінеді. Уақытша паразиттер иесінің денесінде 
тамақ керек болғанда ғана пайда болады. Оларға: сүліктер, кенелер, 
масалар, бүргелер жатады. ал тұрақты паразиттердің иесі тек азық 
үшін ғана емес, тіршілік ететін ортасы. Оларға безгек плазмодиі, 
аскоридалар, қышыма қоздырғыштары жатады.

Микробтардың ауру қоздыруына қажетті бірден-бір шарт – 
адам организмінің əлсіреуі, оның қорғансыз болуы. Дені сау орга-
низмге түскен микробтар өсіп-өніп бейімділеді. Мысалы, безгек 
қоздырғышы тек қанның эритроциттерінде ғана өсе алады. Сол 
сияқты тек ішек-қарынның шырышты сілекей қабығында өсіп-өнуге 
бейімделген, тек сол қабыққа жеткенде ғана ауру шақыра алатын 
тырысқақ, қантышқақ, іш сүзегі микробтары басқа жерлерде ауру-
ларды тудыра алмайды.

Тіршілік етуге бейімделген клеткаларға микроорганизмдердің 
жетуіне қарай жұқпалы аурулардың таралу жолдары бірнеше 
түрге бөлінеді. Біріншісі, ауадағы тамшылар көмегімен тарау, яғни 
жұқпалы тыныс жолдары арқылы жұғуы, ал сырқат түшкіргенде, 
жөтелгенде, сөйлегенде ауру қоздырғыш микробтар шашырап                
ауамен бірге өзі бейімделген тыныс жолдарының шырышты сілекей 
қабығына жетеді. Осылай тарайтын ауруларды ауалы-тамшылы ау-
рулар тобы деп атайды. Оларға тұмау, қызылша, шешек аурулары 
жатады.

Екінші ауыз арқылы тарау, яғни микробтардың ішек-қарын жол-
дарына түсуі. Ал қоздырғыш микробтар болса, қоршаған ортаға 
үлкен немесе кіші дəрет арқылы шығады. Бұл жолмен ішек-қарында 
болатын жұқпалы аурулар тарайды. Оларға: қантышқақ, тырысқақ, 
палемелит, сальмонеллез жатады. Бұл аурулардың қоздырғыштары 
жейтін тағам, ішетін су арқылы ішек-қарынның шырышты сілекей 
қабығына жетеді. Бұл аурулар жуылмаған лас қол жəне шыбын 
арқылы да тарайды.
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Үшінші қан арқылы тарау, яғни микробтардың маса, бүрге, 
қандала, бит сияқты жəндіктер арқылы қанға түсуі. Бұл аурулар то-
бына: безгек, бөртпе, сүзек, оба, тулеаримерия, энцефалиттер т.б. 
жатады.

Жұқпалы аурулар қоздырғышы мен зақымдалған жəне зақым-
далмаған адамдардың терісі мен шырышты сілекей қабығының 
бір-біріне жанасып тиуі немесе сүйкесуі арқылы тарауы. Бұған 
жыныстық жұқпалы аурулары мерес, ганерия, спид, құтыру, жəне 
т.б. жатады. Жұқпалы аурулардың осындай таралуы эпидермиялық 
тұрғыдан шапшаң жəне жай таралатындар деп аталады. Ол ауру 
жұғу үшін теріде, шырышты сілекей қабықта жарақат болуы қажет.

Биологиялық ластаушыларды жұқтырудың негізгі көзі топырақ 
болып саналады. Сіреспе, ботулизм жəне басқа да кейбір жұқпалы 
аурулардың қоздырғыштары үнемі топырақта тіршілік етеді. Жеке 
басының тазалығын сақтамаудың нəтижесінде жуылмаған жемістер, 
көкөністер арқылы дененің терісін жарақаттап алған кезде олар адам 
организміне келіп түседі.

Көптеген ауру туғызатын микроорганизмдер жерасты сулары-
на өтіп, жұқпалы аурулардың таралуына себеп болады. Сондықтан 
артезиан суларын, құдық пен бұлақ суларын пайдаланар алдында 
қайнату керек. Өзен, көл, тоған сияқты ашық су көздері көбінесе 
осы микроорганизмдермен ластанады. Су көздерінің тырысқақ, іш 
сүзегі, қантышқақ ауруларының таралуына себеп болған кездері жиі 
кездеседі.

Ауа райы ыстық елдерде су арқылы адам организміне түсіп 
амебиоз, эхинококкоз жəне басқа ауру тудыратын паразиттер кең 
таралған. Эхиноккоз көбінесе ит пен мысық арқылы, кір қол арқылы 
немесе тамақ арқылы жұғады. Амебиоз ауруы лас суларды ішуге 
пайдаланғанда жұғады.

Биологиялық ластаушылар адамға ауа арқылы да жұғады жəне 
түрлі тұмау, көк жөтел, дифтерия, қызылша жəне басқа да ауру-
ларды тудырады. Бұл аурулардың қоздырғышы ауаға ауру адамдар 
жөтелгенде, түшкіргенде тіптен сөйлегенде ауаға тарап отырады.

Кейбір жұқпалы аурулар, ауру адамдармен өте тығыз байланыс-
та болғанда мысалы, оның орамалын, қол орамалын немесе басқа да 
сол ауру адам пайдаланған заттарды ұстап, пайдаланғанда жұғады.

Аурулар туғызатын заттар мен факторлар. Ағзаларға қолайсыз 
əсер ететін жəне ауруларға əкеліп соқтыратын заттарды төмендегідей 
топтарға бөліп көрсетуге болады:



126

1. концерогендер (латын тілінен аударғанда cancir – рак, генезис 
– шығу тегі) қатерлі ісіктер туғызады. Қазіргі уақытта шамамен 500 
осындай заттар белгілі. Олардың ішінде ең күштілеріне бензоанирен 
жəне тағы басқа полициклды ароматтық көмірсулар, ультракүлгін 
сəулелер, радиоктивті изотоптар, эноксидті смолалар, нитриттер, 
нитрозаминдер, асбест жəне т.б. жатады.

2. мутагендер (латын тілінен аударғанда mutasio – өзгеру) хро-
мосомалар саны мен құрылымының өзгеруіне əкеліп соқтырады. 
Оларға: рентген сəулелері, гамма сəулелері, нейтрондар, колхицин, 
кейбір вирустар жатады.

3. тератогендер (грек тілінен аударғанда teras, teratos – құбыжық) 
– жеке дамуда кемістіктерге əкелетін, кемтарлықтардың пайда бо-
луына əкелетін заттар. Тератогендер əсер ететін мөлшерінен артып 
кететін кез келген фактор жатады. Көбінесе тератогендерге мутаген-
дер, сондай-ақ пестицидтер, тыңайтқыштар, шу жəне т.б. жатады.

Сонымен қатар эмбриогендерді де бөліп көрсетуге болады. Эм-
бриогендер (грек тілінен аударғанда embryo – ұрық) – эмбрионалдық 
даму кезінде зақымдануға əкелетін заттар. Эмбриогендерге терато-
гендер, мутагендер жəне т.б. заттар жатады.

Адам қызметінің нəтижесінде жаңа, бұрын болмаған аурулар 
пайда болады. Мұндай ауруларды ерекше техногенді аурулар тобы-
на жатқызады.

Денсаулық үшін зиянды органикалық жəне бейорганикалық 
заттар. Көптеген органикалық заттар улы жəне жоғары дəрежеде 
тұрақты болып табылады. Олар көбінесе канцероген, мутаген, тера-
тоген немесе басқа ауруларда пайда болуын күшейтеді.

Органикалық қосылыстардың ішінде əсіресе, гологенді 
көмірсулар мен полициклді ароматтық көмірсулар қауіпті.

Гологенді көмірсулар. Бұл топқа бір немесе бірнеше көміртегі 
атомдары хлор, бром, йод немесе фтормен алмасқан органикалық 
қосылыстар жатады. Хлорлы көмірсулар кең таралған. Олардың 
көпшілігі тұрақты, ағзалар оларды жеңіл сіңіреді жəне жекелеген 
мүшелермен ұлпаларда жиналуға қабілетті. Мысалы, поливинил-
хлорид (ПВХ), полихлорлы бифенилдер (ПХБ), ДДТ (нестицид), те-
трахлорфенол жəне т.б. Бұл топқа өте улы зат диоксиндерде жатады.

ПВХ мен винилхлорид бауырдың қатерлі ісігін, тері, сүйек 
пен аяқ-қолдың зақымдануынан көрінетін винилхлоридтік ауруды 
туғызады. Ұзақ уақыт бойы винилхлорид қауіпсіз деп есептеліп 



127

келеді. Оны аэрозоль баллондарында газ тасымалдаушы жəне меди-
цинада наркоз ретінде қолданып келген. Тек 70-жылдары ғана оның 
улы қасиеттері анықталған. Белгілі ДДТ (дихлордифенилдихлорэ-
тан) да хлорлы көмірсуларға жатады. 1939 жылы Моллер бұл заттың 
инсектицидтік қасиеттерін анықтады. Бұл препараттың 15 млн. 
тоннасы жер шарының барлық дерлік аймақтарында қолданылған. 
Антарктиданың өзіне шамамен 2,5 мың тонна ДДТ табылды. 
Кейіннен ДДТ май ұлпалары мен ана сүтінде жиналатыны белгілі 
болды.

Сынап. Қоршаған ортада кеңінен таралған. Дүние жүзіндегі 
сынаптың өндірісі жылына он мың т.-дан астам. Ол негізінен 
электротехникада, медицинада жəне химия өнеркəсібінде кеңінен 
таралған.

Металдық сынап іс жүзінде ағзағ зиянды емес. Бірақ бу 
түріндегі əсері қауіпті. Ағзаға тамақпен не тері арқылы енген сы-
нап тұздарының қауіптілігі жоғары. Сынаптың метеллорганикалық 
қосылыстары ағза үшін өте улы жəне қауіпті.

Асбест. Соңғы кезде дəрігерлердің назарын өзіне аударып отыр. 
Ұсақ асбест шаңы асбестоз ауруын туғызады. Өкпе ұлпаларын 
зақымдап, қатерлі ісіктерге əкеледі.

Қала мен адамның денсаулығы. Қазіргі кезде адамның 
экологиялық ортасы – қала. Ол ең ірі жəне табиғи ортадан өзгеше, 
көптеген параметрлері бойынша экстремалды деуге болатын орта. 
Қалада техногенді қуаттың орасан зор концентрациясы жиналады.

Дүние жүзінің қалаларында қазір ғаламшарымызды мекендейтін 
халықтың шамамен жартысы шоғырланған. Соңғы 45 жылда қала 
халқының саны 729-дан 2540 млн. адамға дейін өсті, яғни 3,5 есе-
дей, ал олардың халықтың жалпы санындағы үлесі 29-дан 44%-ға 
дейін артады. Сонымен қатар, қалалардың іріленуі жүріп отыр. 1995 
жылдың соңына қарай дүние жүзінде халықтың саны 1 млн. астам 
халқы бар 320 қала жəне 5 млн. астам халқы бар 48 қала болған.

Бірақ урбанизация процесі тек қала халқының немесе қалалардың 
мөлшері мен санының артуымен ғана шектелмейді. Сонымен қатар, 
бұл процес қоғам өміріндегі қалалардың рөлінің артуынан, көптеген 
адамдардың өмір сүру салтының өзгеруінен де көрінеді.

Қалалардағы адам экологиясына тəн нəрсе – бұл табиғи 
экологиялық факторлардан оқшаулану болып табылады. Қажетті 
мөлшерде өсімдіктер сумен жəне тірі топырақпен қамтамасыз 
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етілген. Адамның биологиялық табиғаты мен оның табиғатқа қарсы 
іс-əрекеттерінің нəтижелері арасында қайшылық əсіресе, қала 
жағдайында шиеленісе түседі.

Қазіргі кезде қала – күрделі əлеуметтік-экономикалық ағза. Ол 
демокрафиялық, экономика-географиялық сəулеттік факторлардың 
əсерінен, қоршаған экономикалық кеңістік пен табиғи ортаның 
алуан түрлі өзара нəтижесінде қалыптасады. Көбінесе, қалалармен 
қоғамдық процестің көптеген белгілерін байланыстырады. Бірақ 
қала өркениеті қолайлы жағдайлар, тұрмыстың жеңілденуіне 
əкелгенімен, коммуникация тығыздығы, əртүрлі қажеттіліктерді 
қанағаттандыру мүмкіндіктері тек барлық жағынан қолайлы емес.

Қала ортасы адамның басты сапасы – оның денсаулығына қолай-
сыз əсер етеді. Атмосфераның, судың, азық-түліктің, күнделікті 
қажет заттардың өнеркəсіп пен транспорттың қалдықтарымен ласта-
нуы, электромагнитік өріс, вибрация, шу, тұрмыстың химияланды-
руы, уақыттың жетіспеуі, дұрыс тамақтанбау, зиянды əрекеттердің 
кеңінен таралуы – осылардың барлығы қосылып адамның 
денсаулығын нашарлатады.

Қала халқының басым бөлігі қаладан тыс, табиғи жағдайда 
өткізуге тырысады. Бірақ мұндай жерлерде мүмкін болатын 
реакциялық қысым артады да, олар қаланың жалғасына айналады.

Бақылау сұрақтары:

1. Биосфера ғылымының теориялық негізін салған қайсы ғалым?
2. Ластануды жаратылысына қарай, қанша түрге бөлінеді?
3. Физикалық ластануға не жатады?
4. Ластанудың негізгі нысандарын атаңыз?
5. Ауыр металдармен ластану адамға қандай зардаптарын 

тигізеді?
6. Биологиялық жəне бактериялық ластану, адамға қандай зар-

даптарын тигізеді?
7. Радиациялық ластанудың көздері не?
8. Қазақстан Республикасында «Қоршаған табиғи ортаны қорғау 

туралы заң» қашан қабылданды?
9. Қоршаған ортаның химиялық қандай ластанулары бар?
10. Биологиялық ластанудың негізгі көздері?



129

Тест сұрақтары:

1. Ластану дегеніміз не:
А) қоршаған ортадағы кейбір заттар мөлшерінің, шектен тыс 
көбеюі
Б) ортадағы өсімдіктер мен жануарлардың күрт көбеюі
В) табиғат ресурстардың шектен тыс пайдалануы
Г) ауылшаруашылығында пайдаланатын пестицидтерді басқа 
заттарға ауыстыру
Д) қоршаған ортаның аномалиялары

2. Ластануды жаратылысына қарай, қанша түрге бөлінген:
А) табиғи, антропогендік 
Б) жағымды, жағымсыз
В) тікелей, жанама
Г) тікелей, қауіпті
Д) жиынтығы

3. Антропогендік ластанулар, қанша түрге бөлінген:
А) 5
Б) 2
В) 4
Г) 6
Д) 7

4. Физикалық ластануға не жатады:
А) шу, діріл, радиация 
Б) микроорганизмдер
В) химиялық заттар
Г) вулкандардың атқылауы
Д) жер сілкіну

5. Ластанудың негізгі нысаналарын атаңыз:
А) су, топырақ, атмосфера 
Б) табиғи, ресурстар
В) өнеркəсіптер
Г) технологиялық құрылыстыр
Д) шахталар, террикондар
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6. Ластағыш заттарға не жатады:
А) пестицидтер
Б) озон
В) қысым
Г) температура
Д) Паскаль

7. Ластағыш көздеріне не жатады:
А) ауылшаруашылығы 
Б) өзен, көлдер
В) құрғақ, жер өсімдіктері
Г) топырақ минералдық заттары
Д) ксерофиттер

8. Биологиялық жəне бактериялық жолмен ластану, адамға 
қандай зардаптарын тигізеді:

А) оба, алапес, т.б. жұқпалы ауруларға шалдығады
Б) адам өмірі бірнеше жылға қысқарады
В) тыныс жолдарының ауруынан зардап шегеді
Г) тіршілікті жояды
Д) адамзат сəуле ауруына ұшырайды

9. Радиациялық ластанудың негізгі көздері
А) альфа-, гамма-, бета- радиоактивті сəулелер 
В) ракеталар, атом қарулары
С) химиялық заттар
D) күкірт қышқылы
Е) көмір қышқылы

10. Ортаға қосылу немесе физикалық, химиялық жəне 
биологиялық агенттердің пайда болуы – 

А) ластану 
Б) эрозия
В) дефляция
Г) гомеостаз
Д) коррозия
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V ТАРАУ

ЛАНШАФТАРДЫ ҚОРҒАУ – ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ

5.1 Қорықтар

Ландшафттарды қорғаудың ең жоғарғы формасы – қорықтар 
ұйымдастыру. Бүкіл дүниежүзлік тəжірибелерге сүйенсек, жер 
шарының жекеленген елдерінде қорық ұйымдастыру XIX ғасырдың 
басқы кезеңдерінен бастап жүзеге аса бастағанын көрсетеді. Ал, 
оның алғашқы нəтижелері тіптен 1872 жылы Америка жерінде 
алғашқы ұлттық парктер (бақтар) ұйымдастырылған. Одан соң Кана-
да, Африка, Австралия, Жаңа Зеландия, т.б. материктерде қорықтар 
мен ұлттық парктер ұйымдастырылғаны белгілі. Ресейде 1874 жылы 
Аскания – Нова ұлттық бағы құрылған болатын.

Қазіргі кезде жер шарында қорықтарға қарағанда ұлттық 
бақтардың саны əлдеқайда көп. Оның себебі, шет елдерде қорықтар 
аймақтары шектелген табиғат қорғау жүйесі болғандықтан, оның 
ұлттық бақтар ұйымдастырылуы табиғатты қорғау үшін осын-
дай шараның əлдеқайда ұтымды екенін дер кезінде түсіне білді. 
Шын мəнінде, табиғатты қорғау оның аймағымен шектелмеуі 
тиіс, керісінше барлық жерде адам баласы үшін саялы бақ, құтты 
қонысы болуы керек. Осы орайда, Канада, Африка, Австралия,                                
Англия, т.б. өркениетті елдерде мемлекеттің барлық территориясы 
ұлттық байлық деп қорғауға алынған. Мəселен, Англияның кішкене 
ғана жерінде 189 ұлттық қорықша, 10 ұлттық парк, 81 корольдік 
қорықтар болса, ал Германия жерінде 735 қорықшалар, 400-ден 
астам ландшафтық заказниктер, 9100 табиғат ескерткіштері бар. 
Сол сияқты Франция жерінде 22 ұлттық парк, 20 қорық бар екенін 
ескерсек, жоғарыдағы «өркениетті» елдердің табиғатты қалайша 
сүйетінін жəне қалай қорғайтынын көруімізге болады.

Бұрынғы Кеңес үкіметінің жағдайына тоқталсақ, КСРО, қазіргі 
ТМД елдері бойынша 141 мемлекеттік қорық, 2700 қорыққор, 12 
ғана ұлттық парк, бірнеше мың табиғат ескерткіштері бар. Əрине, 
шет елдермен салыстырғанда бұл өте аз. Оның да өзіндік себептері 
бар. Десе де, табиғатты қорғау ісінде шетелдік тəжірибелермен пара-
сатты көзқарасымыздың жетіспей жатқанын мойындауымыз керек.

Ал Қазақстан Республикасы бойынша 9 мемлекеттік қорық, 66 
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қорық (оның ішінде 44 зоологиялық, 20 ботаникалық, 2 палеон-
тологиялық), 5 ұлттық парк жəне 24-тен астам табиғат ескерткіштері 
бар. Əрине, біздің териториямыздың көлеміне шаққанда қорғалатын 
жердің 3%-ын қамтиды. Республикамызда қорықтар ұйымдастыру 
соңғы жылдары қолға алына бастады. Соңғы жылдары Батыс Алтай 
мен Алакөл қорығының ұйымдастырылуы, Алтын Емел, Ордаба-
сы, Қарқаралы, Іле Алатауы ұлттық парктерінің құрылуы осының 
айғағы болса керек.

Негізінен ланшафтарды қорғаудың 10 категориясы бар: 
қорықтар, қорыққорлар, ұлттық парктер, табиғат ескерткіштері, 
қорғалатын ландшафттар, табиғат ресурстарының резерватта-
ры (қоры), биосфералық қорықтар, микроқорықтар (омыртқасыз 
жəндіктер мен өсімдіктерге арналған), табиғат объектілері жəне көп 
мақсатты қорғауға алынған жерлер.

Қандай да болмасын табиғат байлықтары, мейлі ол өсімдіктер 
дүниесі, я болмаса түз тағыларының өкілі болсын, оларды өздері 
бейімделіп тіршілік ететін табиғи ортасынан ажыратпай қорғау 
жəне мейлінше қорын молайту ісі, бүгінде күн тəртібінде тұрған 
көкейкесті мəселелердің бірі. Неге десеңіз, қазіргі өнеркəсіп пен 
ауылшаруашылығының, транспорттың ғарыштық қадамы оларға 
өзінің ықпалын тигізуде. Олар кері əсер етпеуі үшін, адам ғылыми 
техникалық прогрес пен табиғат қорғау ісін ғылыми негізде етене 
ұштастыра білу керек. Яғни, табиғатта өтетін түрлі экологиялық 
процестерге игі ықпал етіп, қоршаған ортаны көркейтумен қатар, 
небір қайталанбас көркі бар табиғи ландшафттарды барлық компо-
ненттермен қамқорлыққа алған жөн.

Қазақстан жері жасыл өсімдіктер əлемі мен жабайы жануарлар 
дүниесі өкілдеріне бай өлке. Өздеріңізге белгілі, олардың арасын-
да туған өлке топырағына ғана тəн хайуанаттар мен өсімдіктердің 
эндемикалық түрлермен қатар, сонау мұздану дəуірінен бері бізге 
жеткен реликт жəне толып жатқан себептерге байланысты азайып 
кеткен түрлері де аз емес. Айталық, жойылып кету қаупі бар жəне 
сиреп кеткендер тізіміне хайуанаттардың 87, өсімдіктердің 306 түрі 
іліккен екен. Қайткен күнде де, олардың жерімізден ғайып болып 
кетпеуіне жағдай жасау, мол міндетер жүктейді. Бүл міндеттердің 
дұрыс шешілуінің көптеген жолдары бар. Солардың ішіндегі ең 
тиімді жолы – ол, қорықтар мен табиғи парктер, қорықтар мен 
табиғат ескерткіштерін ұйымдастырып, ботаникалық бақтар мен 
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хайуанат парктерін құру. Осы аталған табиғат лабораторияларына 
жүктелген жауапкершілігі мол игі істер жайын қарастырып көрелік.

Қорықтар – бұл табиғат объектілерін қорғаудың ең жоғары фор-
масы. Қорық аймағы шаруашылық айналымынан босатылып, онда 
кен өндіру мен құрылыс жұмыстарын жүргізу, аң-құс атып, балық 
аулау, шөп шабу мен мал жаю жəне ағаш дайындау сияқты табиғат 
байлықтарына нұқсан келтіретін əрекеттерге тыйым салынған. Со-
нымен қатар, қорық жəне улы химикаттарды шашуға жəне басқа 
жерлердің өсімдіктері мен хайуанаттарын жерсіндіруге болмайды. 
Бір сөзбен айтқанда, қорық ұйымдастырылған жердің табиғаты, 
сол аймақтың ландшафтылы-географиялық белдеуінің үлгісі 
ретінде қорғалу қажет. Бұл жерлердегі экологиялық процестердің 
барлығы адам араласуынсыз табиғи жағдайда өтеді. Сол себепті де 
қорықтарды соңғы кезде ашық аспан астындағы нағыз «табиғат ла-
бораториясы» деп те атап жүр. Өйткені, мұнда ұзақ жылдар бойы-
на табиғат комплекстерін табиғи жағдайда терең, ғылыми зерттеу, 
«табиғат жылнамаларын» жүргізу сияқты алуан түрлі жүмыстар 
жүзеге асырылады. Қорықтарда тек саны ғана азайып, жойылып 
кетуге жақын тұрған хайуанаттар мен аса бағалы өсімдіктер ғана 
қамқорлыққа алынып қана қоймай, сонымен қатар, өлкеміздің 
көрікті табиғат ландшафтылары, жалпы табиғат комплекстері сол 
қалпында сақталады. 

Кең байтақ республикамызда қорықтардың жетіспеуі кімді 
болса да ойландырмай қоймайды. Қазақстанда əр жылдары 
ұйымдастырылған «Ақсу Жабағылы» (1926), «Алматы» (1934), 
«Наурызым» (1959), «Барсакелмес» (1939), «Қорғалжың» (1968) 
жəне «Марқакөл» (1976), Үстірт (1984), Батыс Алтай (1992), Алакөл 
(1998) қорықтары бар.

Осы орайда Қазақстан қорықтары республикамыздың табиғат 
байлықтарын қорғау ісіне орасан зор үлкен үлес қосып отырғандығын 
айта кетпесек болмайды.

Енді, Қазақстандағы қорықтардың бүгінгі жайымен таны-
сып, республикамыздағы қорық ұйымдастыру ісінің ертеңіне көз 
жібергеніміз жөн секілді.

1. Ақсу Жабағылы қорығы. Талас Алатауының солтүстік-батыс 
сілемдерін жəне оған іргелес жатқан Өгем жоталарын қамтыған Ақсу 
Жабағылы қорығы 1926 жылдың 14 маусымында ұйымдастырылды. 
Бұл қорықты ұйымдастырудағы басты мақсат – Батыс Тянь-Шань 
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тауының өзіндік ерекшелігі бар табиғат ландшафттарын, табиғат 
комплекстерінің даму заңдылығын жан-жақты зерттеу үшін сақтап 
қалу еді. Бастапқыда қорық территориясының ауданы 30 мың гектар 
шамасында болса, қазір оның алып жатқан жер көлемі – 74416 гек-
тар. Ақсу Жабағылы қорығы Шымкент облысының оңтүстік-шығыс 
бөлігінде, яғни Жамбыл облысының, көршілес Қырғыз жəне Өзбек 
республикаларының шекараларымен түйісетін жерде орналасқан. 
Бұл қорықтың негізгі аймағынан басқа, оның екі филиалы – Əулие 
жəне Қарабастау палеонтологиялық учаскелері бар. Осыдан 150 мил-
лион жыл бұрын тіршілік еткен жануарлар мен өсімдіктердің тасқа 
айналған қалдықтары көп шоғырланған. Əулие сайы Қошқарата 
өзені аңғарының сол жақ жағалауында жатыр. Ал 125 гектардай 
аймақты қамтыған Қарабастау бөлігі Сырдария Қаратаудың Бо-
ролдай жотасында орналасқан. Ақсу Жабағылы қорығының ба-
сым бөлігі 1000-4000 метрлік биіктік аралығын қамтиды. Мұнда 
табиғаттың биік бойынша таралған шөлейтті, ұсақ шоқылы дала, 
аршалы шабындықты дала, субальпі мен альпі шалғындығы жəне 
мəңгі мұздықты белдеулері өзіндік табиғи контраст түзеді. Аталған 
белдеулердің табиғи жағдайлары да əртүрлі. Соған байланысты 
ол жерлерге өсетін өсімдіктер дүниесі алуан түрлі. Мəселен, Ақсу 
Жабағылы қорығының териториясында жоғары жəне төменгі 
сатыдағы өсімдіктердің 1465 түрі өсетін көрінеді. Соның ішінде, 
сүректі ағаштардың 16 түрі жəне бұталардың 62 түрі кездеседі. Та-
лас терегі, тал мен қайың, шетен мен үйеңкі, жабайы алма мен до-
лана, мойыл мен регель алмұрты сияқты ағаштар мен бұталар тау 
беткейлерінде, өзен аңғарларында орман алқаптарын құрайды. Ал 
тамаша шыршалы ормандар үстіне қорық жерінің 30 пайызы тиеді. 
Осы ормандар арасы мен ашық жерлер болса, олар жер бетінде тер-
белген əсем гүл мен көк майса шалғынды шөптердің түзілген жасыл 
кілеммен көмкерілген. Жасыл желекке оралған бұл өлке, хайуанттар 
дүниесіне өте бай. Мұнда қанаттылардың 238 түрі, сүтқоректілердің 
42 түрі, бауырмен жорғалаушылардың 9 түрі, қос мекенділердің 2 
түрі жəне балықтардың 2 түрі тіршілік етеді. Ал, омыртқасыз жа-
нуарлар дүниесі өзінің түр жағынан бай екендігін бірден танытады. 
Қорық жерін мекендейтін жануарлардың ішінде кəсіптік маңызы бар 
– арқар, таутеке, елік, марал, жабайы шошқа сияқты аңдар өздерін 
еркін сезеді. Олардан басқа жемтігін аңдыған жыртқыштар: барыс 
немесе ілбліс, аю, түлкі, көк суыр, бүркіт, ұлар сияқты аң-құстар өсіп-
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өнуі үшін қорық өңірі өте қолайлы. Фаунасы мен флорасы осындай 
бай болғандықтан, олардың биологиясын, тіршілік ерекшеліктерін 
жан-жақты зерттеу жұмыстары қорық ұйымдастырылған алғашқы 
жылдардан бастап жақсы жолға қойылған. Бастапқыда, қорық 
табиғатын зерттеумен жан-жақтан келген ғалымдар уақытша айна-
лысса, кейіннен, яғни 1935 жылдан бастап қорық штатына енгізілген 
ғылыми қызметкерлер зерттеу жұмыстарымен жүйелі əрі тұрақты 
түрде айналыса бастады. Солардың негізінде табиғи ресурстарды 
тиімді пайдалану мен қорғау жолдарын жүзеге асыруға қажетті 
құнды ұсыныстар белгіленіп, олардың көпшілігі өмірге жолдама 
алды, табиғат қорғау ісін үлгілі жүргізе отырып, оның маңызын 
халық арасында насихаттауға да қорықтың ғылыми қызметкерлері 
қыруар еңбек етті. Түрлі басылымдарда жарияланған 400-ге жуық 
еңбек соның айғағы болса керек.

Көп жылдардан бері қорық аймағында еліміздің түкпір-
түкпіріндегі қалалардан жиырмадан астам оқу орындары мен ғылыми 
мекемелерінен келген студенттер, аспиранттар мен ғалымдар 
өздерінің ғылыми-өндірістік практикаларын өткізіп келеді. Тек 
1964 жылдан бергі уақыттың ішінде 500-дей түрлі мамандық иелері 
өздерінің білімін шыңдаған екен. Ақсу Жабағылы қорығының əсем 
табиғаты, оның хайуанаттар дүниесі мен өсімдіктер əлемі, жалпы 
қорықтың табиғат қорғау ісіндегі маңызы жөніндегі көрнекті мате-
риалдармен қорық музейінде танысуға болады. Жылма-жыл бұл му-
зей экспонаттарын 2-3 мыңдай адам тамашалап кетеді. Тамашалауға 
тұрарлық қайталанбас əсем табиғаты бар Ақсу Жабағылы қорығы 
өзінің жарты ғасырлық тарихында Қазақстан табиғат байлықтарын 
қорғау ісіне орасан зор үлес қосты. Сол себепті де, Ақсу Жабағылы 
қорығы ЮНЕСКО белгілеген халықаралық маңызы бар резерват-
тар қатарына жатқызылған. Бұл мақтаныш сезіміне бөлеумен қатар, 
қорық алдына табиғат тұрғысында жауапкершілігі мол міндеттер 
жүктейді. 

2. Алатау қорығы. Іле Алатауының төрінен орын тепкен Алма-
ты мемлекеттік қорығы қаламыздан небəрі 25 шақырым қашықтықта 
жатыр. Бұл қорық 1934 жылы 6 мамырда алғаш рет құрылды. 
Бастапқы қорық ұйымдастырған жердің көлемі 15 мың ғана гектар 
алқапты қамтыса, кейіннен оған көптеген жерлерді қосуға байланыс-
ты 40-шы жылдардың басында Алматы қорығының жалпы аймағы 
857 мың гектарға жетіп, ол ерекше маңызы бар қорықтар қатарына 
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енді. Сол кезде, оның қамтыған аймағы бүкіл Іле Алатауын сонау 
Сөгеті жазығынан Қаскелең өзені аңғарына дейінгі аралықты алып 
жатқан болатын. Оның құрамына Іле өзенінің жағалауы да кірген 
еді. Алайда, соғыстан кейінгі жылдары түрлі себептерге байланыс-
ты қорықтың көлемі бірнеше рет өзгеріп, тіпті кейіннен жабылып 
та қалды. Содан, Алматы қорығы 1960 жылдың 11 қаңтарында Іле 
Алатауының орталық бөлігіндегі таулы аймақта қайта құрылды. 
Қорықтың таулы бөлігінің алып жатқан жер көлемі 11681 гектар. 
Оның ең төменгі нүктесі 1000 метрлік биіктіктен басталып 5017 
метрлік Талғар шыңына дейінгі аралықты қамтиды. Бұл негізгі 
бөліктің батыс шекарасы сол жақ Талғар өзенінің арнасымен өтсе, 
солтүстіктегі Оң жақ Талғар өзенінің арнасымен жəне Есік көлі 
қазан шұңқырымен шектеледі. Ал шығысында Есік өзенімен бойлай 
барып, Шелек өзенінің бастауына Қырғыз елінің шекарасына барып 
тіреледі.

Сонымен қатар, қорық аймағына Іле өзенінің оң жақ 
жағалауындағы шөлдалада жатқан Үлкен жəне Кіші Қалқан таула-
рына кіреді. Қорықтың бұл бөлігінің аймағы 17850 гектар. Аталған 
екі тау аралығында орналасқан, аты əлемге əйгілі «Айқайқұм» да 
қорықтың осы бөлігінде. 

Қорық жерінде табиғаттың барлық белдеулері анық байқалады. 
Мұнда, ыстығы бар шөлдаланы да, тынық орманды белдеуді де жəне 
мəңгілік мұз болған тундраны да биіктік бағытында кездестіруге 
болады. Осыған байланысты қорық жеріндегі өсетін өсімдіктер 
мен мекендейтін хайуанаттар дүниесі түр жағынан бай келеді. 
Мəселен, қорық аймағында жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің 590 
түрі, мүктердің 107 түрі, қынаның 77 түрі жəне саңырауқұлақтардың 
190-ға жуық түрі өседі. Ал құстардың 170 түрі, сүтқоректілердің 60 
түрі, бауырымен жорғалаушылардың 20-ға жуық түрі қорықтың 
хайуанаттар дүниесін құрайды. Олардың қоры да əркелкі. Кəсіптік 
маңызы бар аңдардың қорықта: еліктің 500 басы, 300 қабан, мыңға 
жуық арқар, 60 марал, 40 аю жəне санаулы қасқыр тіршілік етеді. 
Қоры тым аз болғандықтан сиреп кеткен аң мен құс түрлері де аз 
емес. Алматы қорығында халықаралық табиғат қорғау одағында 
«Қызыл кітабында» жойылып кету қаупі бар аң ретінде тіркелген 
барыс, қарақұйрық мекендейді. ТМД жəне Республикалық «Қызыл 
кітапқа» тіркелгендерден – ақ тырнақты аю, арқар, сілеусін, сабан-
шы, шұбар күзен, сақалта, бүркіт сияқты хайуанаттар қорық жерін 
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қоныстанса, осы аймақта өсімдіктер дүниесінің – Сиверс алмасы, 
Островский қызғалдағы сияқты өкілдері өте сирек кездеседі.

Іле өзенінің бойында жатқан қорық филиалының аймағында шөл 
жəне шөлейтті аймаққа тəн өсімдіктер мен хайуанаттардың түрлері 
дамыған. Кіші жəне Қалқан тауларының аралығында аңның 43, 
құстардың 85, қосмекенділердің 3, бауырымен жорғалаушылардың 3 
түрі тіршілік етеді. Сонымен қатар, осы тау аралығында, табиғаттың 
өзі жасаған ғажайып туындысы «Айқайқұм» атты биіктігі 50 
метр, ұзындығы 3 км-ге жуық келген құмды төбе орналасқан. Күн 
ашық кезде сəл ғана жел тұрса, осы құм төбедегі құмдар бір орын-
нан екінші орынға сусып жылжып, ерекше дыбыс шығарады. Сол 
сусыған құм дыбысы кəдімгі реактивті ұшақтың дыбысына ұқсас 
келеді, егер күшті жел тұрса, сол дыбыстың əсерінен 3 километрдей 
жерде орналасқан үйлердің терезе əйнегі сылдырлайды. Мұндай 
дыбыс шығарушы қасиет тамаша құрғақ кремнезем қоспасы бар 
жақты, сусымалы таза құмдарда ғана болатынын қазір ғылым 
анықтап отыр. Табиғаттың басқа да құбылыстары жəне қорықтың 
өсімдіктері мен хайуанаттар дүниесін, олардың экологиясын зерт-
теу жұмыстарына Қазақстан Республикасының ғылым академиясы 
бағыт беріп, қадағалап отырады. Барлық ғылыми зерттеу жұмыстар 
негізгі халықаралық «Адам жəне биосфера» (МЭБ) бағдарламысына 
сай, аң құстардың, өсімдіктердің шыршалы ормандарға тигізер 
əсерін, пайдасы мен зиянын қадағалау тұрғысында табиғат 
байлықтарын қорғай отырып жүргізіледі. Ғылыми жұмыстар 
нəтижесінде соңғы он жыл ішінде қорықтың ғылыми қызметкерлері 
баспасөз беттерінде 800-ден астам ғылыми көпшілікке мақалалар 
жарияланған екен. Көпшілік арасында қорықтың маңызын, оның 
табиғатты қорғау ісіндегі алатын орнын кеңінен насихаттауда 1962 
жылы ұйымдастырылған қорық музейінің алатын орны ерекше. 
Мұнда қорық жөніндегі мəліметтердің барлығы дерлік жинақталған.

3. Наурызым қорығы. Наурызым мемлекеттік қорығы 1959 жылы 
ұйымдастырылды. Бұл қорық ұйымдастырылғаннан бергі уақыт 
ішінде талай-талай өзгерістерге де ұшырады. Алпысыншы жылдарға 
дейін қорық бірнеше рет жабылып, артынша қайта ашылып отырған 
кездер де болатын. Тек 1966 жылдың 18 қыркүйегінен бастап, 
мемлекеттік қорық ретінде жұмыс істей бастады. Ал 1968 жылдан 
Наурызым қорығы республикалық экология жəне табиғат ресурста-
ры министрлігінің қарауында. Арада өткен талай өзгерістер қорық 
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жерінде із қалдырмай кеткен жоқ. Мұнда шаруашылық жұмыстары 
кең етек алумен қатар, қарағайлы орман алқаптарының едəуір жерін 
өрт те шарпыды. Дегенмен соңғы жылдары жүргізіліп келе жатқан 
жұмыстар бұл аймаққа қорықтық режимнің сақталатындығын 
байқатады.

Наурызым қорығының қазіргі уақытта алып жатқан жер көлемі 
87694 гектар. Соның 17662 гектары немесе 19.5 пайызы орманды 
алқаптарының үлесіне тиеді. Олар – Терсек, Сыпсың жəне Наурызым 
реликтілі қарағай орман алқаптары. Сонымен қатар, қорық жерінде 
Жаркөл, Ақсуат, Сарымойын атты көлдер бар. Аталған көлдер, 
əсіресе, көктем мен күз айларында нағыз құс базарына айналады. 
Мұнда солтүстікте тіршілік ететін құстар жылы жаққа барар жəне 
қайтар жолда дем алуға отырады. Селеу өскен жазық далалар мен 
ормандар арасында аң мен құстардың көптеген түрлері кездеседі. 
Жалпы қорық аймағында құстар 200-ден астам, сүтқоректілердің 30, 
қосмекенділер мен бауырымен жорғалаушылардың – 10-нан астам 
жəне омыртқасыздардың – 700-ге жуық түрі мекендейді. Ал, өзен-
көлдерде балықтардың 10-ға жуық түрі тіршілік етеді. Жүргізіліп 
отырған ғылыми жұмыстардың дені реликтілі қарағай ормандары, 
өсімдіктер дүниесі мен тұзды көлдерде мекендейтін қанаттылар эко-
логиясын зерттеуге бағытталған. Қорықта жан-жақты жабдықталған 
табиғат музейі де жұмыс істейді. Қостанай облысының Наурызым 
аудандарының аймағында жатқан Наурызым мемлекеттік қорығы 
табиғаттың қайталанбас бір бұрышының көркін бұзбай сақтап қалу 
тұрғысында өзіне жүктелген міндеттерді мінсіз атқарып келеді десе 
де болғандай.

4. Қорғалжың қорығы. Теңіз, Қорғалжың көлдер жүйесін жəне 
далалы аймақтың біраз бөлігін қамтитын Қорғалжың мемлекеттік 
қорығы 1968 жылы ұйымдастырылған еді. Алайда үш жылдан 
кейін ол орман аңшылық шаруашылығына айналдырылды да, 
кейіннен қайтадан қорық болып құрылды. Бастапқыда 15 мың 
гектардай жерді алып жатқан болса, қазіргі уақытта Қорғалжың 
қорығы аймағы 235661 гектарға тең. Оның көп бөлігін көлдер алып 
жатыр. Мұнда көктем мен күз айларында көл беті қанаттылардан 
көрінбей кетеді. Себебі, алыс сапар шегіп бара жатқан құстар 
тынығу үшін бұл көлдерде біраз қонақтайды. Жылдың қай мезгілі 
болмасын, қорық аймағы қанаттылардың құтты қонысы, сол себепті 
Қорғалжың мемлекеттік қорығы ЮНЕСКО белгілеген халықаралық 
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маңызы бар сулы, батпақты резерваттар қатарына жатқызылады. 
Қорық аймағында құстардың 225 түрін, сүтқоректілердің 30 түрін, 
қосмекенділер мен бауырымен жорғалаушылардың он шақты түрін 
кездестіруге болады. Олардың барлығы да қамқорлыққа алынған. 
Əсіресе, дүниежүзі бойынша сиреп кеткен қоқиқазды қорғап, 
қорын молайтуда қорықтың алатын орны ерекше. Колония құрып 
тіршілік ететін қоқиқаздар қорық жеріне ұя салып жұмыртқа ба-
сады. Ұяларын балшықтан соғып, оны жерден биіктеу етіп сала-
ды. Соңғы жылдары көл суы деңгейінің төмендеуіне байланысты 
қоқиқаздар колониясының саны азайып барады. Мəселен, қорық 
алғаш ұйымдастырылған жылдары қоқиқаз саны 50 мың шамасында 
болса, қазір бұл көрсеткіш 10 мыңға жеткен.

Ұзын сирағымен имектеу тұмсығы болмаса, қоқиқаздар бір 
көргенде алыстан аздап аққуға ұқсайды. Қоқиқаз қанатының 
қызғылт түсті болуы, сол себепті ол қанатына кейде қызыл қанат 
немесе қызыл қаз деп те атайды.

Қоқиқаздан басқа қорық жерінде өте сирек кездесетін аққу, 
бұйра бірқазан, қызыл жемсаулы, қара шақас, аққұтан, дуадақ, без-
гелдек сияқты құстар тіршілік етеді. Жүргізіліп келе жатқан ғылыми 
зерттеу жұмысында басты назар көл суларында мекендейтін 
қанаттыларға аударылады. Көл суы деңгейінің төмендеуінің 
табиғатқа тигізер əсері де ұдайы ескеріліп отырады. Келешекте 
көлдер деңгейін қалпына келтіру үшін Ертіс, Қарағанды каналынан 
қорыққа су бұрудың мəні зор. 

5. Марқакөл қорығы. 1976 жылы 4 тамызда ұйымдастырылған 
Марқакөл мемлекеттік қорығы Шығыс Қазақстан облысындағы 
Күршім мен Азу жоталарының аралығында жатыр. Осы екі қыратпен 
көмкерілген айдыны күн бетіне шағылысқан Алтайдың ару көлі – 
Марқа адам қамқорлығына алынды. Бұл тұщы көл теңіз деңгейінен 
1500 метр биіктікте орналасқан. Оның жалпы аумағы 544 километр, 
ұзындығы 38, көлденеңі 19 километрге дейін жетеді. Ең терең де-
ген жері 25 метрге жуық. Көлге тұс-тұстан 27 өзен мен бұлақ келіп 
құяды да, Қалжыр өзені ағып шығады.

Марқакөл мемлекеттік қорығының аумағы 71369 гектар. 
Шалқып жатқан Марқа жағалауы жасыл желек жамылған ну 
орманға тұнып тұр. Ақ қайың тал, көктерек, үйеңкі, долана, 
мойыл көздің жауын алады. Тауға таяу жəне оның баурайын-
да көкке тік шаншылған балқарағай бой түзеді. Жайқалып өскен 
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шөптесін өсімдіктер дүниесі де өте бай. Көлде балықтың бірнеше 
түрі бар. Атап айтқанда, жергілікті тұрғындар «Қызыл қашаған» 
деп атап кеткен майқан немесе қаяз балығы, хариус, талма, теңге, 
теңге балық (пескарь) ойнақ салады. Қорықтың хайуанаттар 
дүниесі де сан алуан. Мысалы, мұндағы көл айдыны мен оның 
жағалауындағы тоғайларда сүтқоректілердің 40, құстардың 200-ден 
аса түрі мекендейді. Биологиялық өнімділігі жағынан біздегі тау 
көлдерінің бірден-бірі Марқакөлге тең келе алмайды. Өсімдіктер мен 
хайуанаттар дүниесінің ерекшелігімен қатар, ол жергілікті ауа рай-
ын реттеуші рөл жағынан да маңызды.

Таяуда ұйымдастырылған Марқакөл өзінің алғашқы қадамын 
жасауда. Кенді Алтай өлкесінің көркіне көз тоймас осынау көрікті 
бұрышын сақтап қалу мақсатында ұйымдастырылған Марқакөл 
мемлекеттік қорығының келешегінен мол үміт күтуге болады.

6. Барсакелмес қорығы. Арал теңізінің солтүстік-батыс 
бөлігіндегі өзі аттас шөлейтті аралда орналасқан. Аралдың жалпы 
көлемі шамамен 200-250 км2. Қорық 1939 жылы ұйымдастырылған: 
Ондағы мақсат – жалпы табиғат кешенімен қатар саны азайып бара 
жатқан ақбөкен мен қарақұйрықты қорғау болды. Десе де, соңғы жыл-
дары Арал теңізі деңгейінің төмендеуіне байланысты Аралдың жер 
бедеріне едəуір өзгерістер енді. Ондағы көлдер кеуіп, олардың ор-
нына үлкен көлемді сорлар пайда болды. Мұндай жағдай қорықтағы 
өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік етуіне күшті əсерін тигізіп 
отыр. Бұрын Аралда жоғары сатыдағы өсімдіктер 250-ден аса түрі 
өссе, соңғы кезде олардың саны тіпті азайып, кейбіреулері жойы-
лып кету қаупінде. Бидайық, жусан, сексеуіл сияқты өсімдік сиреп 
барады. Қорыққа шөлді аймаққа тіршілік етуге бейімделген жа-
нуарлар тəн. Негізгі қорғалатын аңдар: ақбөкен, қарақұйрық жəне 
құлан. Алғашқыда бұл қорық ақбөкенді қорғау үшін құрылған еді. 
Өйткені, мұнда бұл аңды жерсіндіргенге дейін оның бар болғаны 
4-5 ешкісі ғана болатын. Одан кейін бұл жерге ақбөкеннің 6 текесі 
мен ешкісі жіберіледі. Олар оңай жерсініп, жылдан-жылға сандары 
көбейе береді. Республикамызда қоры азайып кеткен қарақұйрық 
сияқты бағалы аңдарды көбейту үшін оны осы аралға 1930 жылы 
жерсіндіру жұмыстары жүргізілді. Нəтижесі табысты болып, бұл 
жануарлар саны да өсті. 1953-1964 жылдар аралығында 19 құлан 
Түркменстанның Бадхыз қорығынан осында əкелініп жіберілген. 
Мамандардың алдында олардың саны өскендіктен Қазақстанның 
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басқа шөлді аумақтарына Маңғыстау жəне Алматы облыстарын-
да жерсіндіру жұмыстары қолға алынды. Барсакелмес аса бағалы 
хайуанаттар: құлан, ақбөкен, құрақұйрықтарды қорғап, олардың 
санын көбейтудегі мақсатын анықтап шықты. Қанаттылардан 
қорықта – қарабауыр бұлдырық, итала қаз, қарақал, ителгі, бөктергі, 
бозторғайлар мекендейді. Бауырымен жорғалаушылардан жұмырбас 
жəне жүгіргіш кесірткелерді, ысылдағыш гекконды, қалқантұмсық 
жыланды ұшырастыруға болады. Көп жылдар бойы қорықта тұяқты 
жануарларды зерттеу жұмыстары жүргізілді. Жиналған материалдар 
бойынша 100-ден астам ғылыми еңбек жарық көрді. Арал теңізінің 
қазіргі проблемаларына байланысты бұл қорықты сақтау, ондағы 
қазіргі күнде жүріп жатқан табиғи даму процестерді жəне болып 
жатқан өзгерістерді ғылыми зерттеу ғалымдардың міндеті.

7. Үстірт қорығы. Қорық 1984 жылы Батыс Қазақстандағы 
Маңғыстау аймағы Ералиев ауданында құрылған еді. Қорықтар жал-
пы көлемі 223,3 мың гектар. Орталығы қорықтан алып жатқан жері 
Арал мен Қаспий теңіздерінің аралығындағы тегіс жазықтық пен 
көтеріңкі үстірттерден тұрады. Суға тапшы келеді. Жер үсті сула-
ры жоқ. Құрылуының негізгі мақсаты – шөл белдемдеріндегі ерек-
ше табиғи ландшафттарды, сирек кездесетін жануарлар дүниесін, 
табиғаттың қайталанбайтын көне дəуір ескерткіштерін сақтап қалу 
болады. Қорық аймағында Қазақстанның «Қызыл кітабына» енген 
түз тағыларының 12 түрі кездеседі. Əсіресе, халықаралық деңгейде 
қорғауға алынған қарақұйрық, үстірт қойы (муфлон), қабыланның 
тіршілік етуі ерекше орын алады. Сол сияқты қорық аймағында 
құлақты кірпі, құм тышқандары, қосаяқтар, кесірткелер мен 
жыландардың да көптеген түрі сақталған. Аталған хайуанаттардың 
біразы қазіргі кезде түрлі себептер мен сиреп бара жатуы өкінішті 
ақ. Ғалымдардың зерттеулері бойынша Үстірт қорығы өзінің 
жер қыртысын (дрель рельефінің) ерекшелігімен қатар көп дəуір 
ескерткіштеріне аса бай. Үстірт жазығындағы кенеттен кездесетін 
тақтайдай жазықтар, известі топырақтан тұратын əртүрлі түсті 
керіштер кəдімгі ертегідей түрлі мүсіндерді елестететін, ерекше əсер 
қалдырады. Кейбір үстірттер 200-250 м биікке көтеріліп алып, пла-
толар түзеді. Оның формалары, рельефі, түстері бейне бір табиғат 
сұлулықтары мен үйлесімділік тауып қолдан жасаған ғимараттардай 
көрініс береді. Көне дəуірде Үстірт теңіздің түбі болғандығының 
айғағы ретінде мұнда теңіз хайуанаттарының тіс, сүйек қабыршақ 
т.б. қалдықтарын жиі ұшыратуға болады. 
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Қорықтың өсімдіктер жамылғысы да ерекше. Мұнда қатаң 
климатқа бейімделген қара сексеуілді ормандар, изен-жусанды            
жайылымдар, жыңғыл, күйреуік, сораң, баялыш, эфемерлер өседі. 
Ал, тоқтау суларда, бұлақтар төңірегінде қамыс, қоға жайқалып 
тұрады.

Қорықта жиі ұшырасатын құмды алқаптардың табиғаты ерекше 
келеді. Онда өсімдіктерден ересек шөп, жүзген, жоңышқа, түйетікен, 
жусан, ебелек, жыңғыл, қара сексеуіл кездеседі.

Қазіргі кезде Үстірт қорығында Үстірт қойының, қарақұйрық, 
үнді жайрасы, қарақал, қабыландардың табиғаттағы саны өсіп, əрі 
тұрақтанып келеді. Бірақта, соңғы жылдары аталған хайуанаттардың 
саны қорықта азаюы байқалған. Мəселен, 1960 жылдары Үстірттегі 
қарақұйрықтың саны 100 мың басқа жетсе, ал, 2000 жылдары күрт 
азайып, жүздеген бас қалды деп саналады. Оның негізгі себептері: 
олардың табиғи тіршілік ортасының бұзылуы, таралуы жəне 
броконьерлік жағдайлар. Ал, үстірт қойлары 1960 жылдары 1300-
1500 бас деп есептелсе, бірнеше үйірлері ғана қалған. Кезінде Үстірт 
жазығында құлан да кездесетіні тарихта белгілі.

Қазір барлық түз тағылары құрып кету алдында. Қорық 
қызметкерлерінің алдындағы мақсат –  сирек аңдар мен құстарды, 
өсімдіктер əлемін қорғап қалу. Оның үстіне Үстірт қорығына құлан, 
қабылан, қарақұйрық, ақбөкен, қарақал т.б. аңдарды қайтадан 
жерсіндіру, сақтап қалу бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстары 
жүргізілуде. 

8. Батыс Алтай қорығы. Батыс Лениногор, Алтай қорығы 
Шығыс Қазақстан облысының жəне Зырян аудандарының 
аймақтарын қамтиды. 1992 жылы құрылған. Жер көлемі 30,73 мың 
га қорық қазақстандық Алтайдың Линей, Холзун, Кокщин атты 
тау сілемдерін алып жатыр. Қорық аймағында Ақ жəне Қара Уба 
өзендері мен Кедрово жəне Щербакова көлдері, т.б. кішігірім су 
жүйелері бар.

Қорықтың климаты Азия жəне Оңтүстік Сібір аймақтарына тəн 
құбылып отырады.

Қорық негізінен табиғат белдемдерінің тау етегінен бастап, 
субальпі, альпі биіктігіндегі табиғаттың сан алуан тайгалы аралас ор-
манды ландшафттарын қорғауға бағытталған. Қорық өсімдіктердің 
көп түрлі жағынан жəне дəрілік өсімдіктердің көптігімен ерек-
шеленеді. Мəселен, мұнда орманның 25 типі, қылқанжапырақты 
ағаштардың көп түрі шоғырланған. Əсіресе, бағалы самырсын, май 
қарағайдың орны ерекше.
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Батыс Алтай қорығында табиғат белдемдері сан алуан. Олар: 
шалғынды дала, бұталар, самырсынды, шыршалы, тайга, субальпі, 
алпі жəне биік таулы тундрадан тұрады. Əрбір табиғат белдемдерінің 
өзіне тəн фаунасы мен флорасы бар. Орман іші шипалы жеміс-жидек 
беретін ағаштарға, дəрілік өсімдіктерге өте бай. Əсіресе, субальпі 
белдемдерінде дəрілік өсімдіктерден маралоты, алтынтамыр жəне 
Алтай сарғалдақтарын, бəйшешектердің тұнып тұрған популяция-
ларын кездестіруге болады.

Альпі белдерінің де өсімдік жамылғысы сан алуан. Мұнда 
шөптесін көпжылдық өсімдіктер басым. Топтала өскен аласа қайың, 
Алтай тиындығы, алтынтамыр маралоты, т.б. өсімдіктер кездеседі.

Биік таулы тундра 2000-2200 метр биіктікте жатыр. Бұл белдем-
де жатаған бұталы өсімдіктер, осоктар, альпі мүгі, қырықбуыны, 
альпі сүттегіні, мойыл т.б. өседі.

Батыс Алтай фаунасы да ерекше болғанымен ғылыми зерт-
теу жұмыстары жаңадан қолға алынуда. Осы аймақтың фаунасын 
зерттеуші Б.В. Щербаковтың мəліметі бойынша құстар өте көп 
тіршілік етеді. Кəдімгі бүркітті, лашын, қаршыға, ителгі, сақалта 
аққұр, саңырауқұр, кекілік, шіл, бөдене, ақдегелек, үкі, жапалақ, 
көкек сияқты құстарды жиі ұшыратуға болады.

Сүтқоректілерден алтай бұғысы, елік, құндыз, қоңыр аю, бұлан, 
қабырға, бұлғын көп кездеседі. 

Батыс Алтай қорығының ғылыми экскурсиялық, танымдық мəні 
зор. Болашақта қорық экологиялық мониторингтік жəне ғылыми-
зерттеу жұмыстарының ошағына айналатынына сенім мол. Себебі, 
табиғи ландшафттар əлі де болса өзінің алғашқы сипатын сақтаған 
экожүйелер болып табылады.

9. Алакөл қорығы. Алакөл қорығы Алматы облысының Алакөл 
ауданының аймағында орналасқан. 1998 жылы құрылған ең жас 
қорық. Көлемі, 73,3 мың га. Қорық солтүстігінде Тарбағатай, 
шығысында Барлық пен Майлы, оңтүстігінде Жоңғар тау жоталары-
мен қоршалған. Батыста Балхаш көлі ойысымен шектелсе, оңтүстік 
шығысында Жоңғар қақпасына тіреледі. Қорықтың көл бөлігін суы 
тұщы Сасықкөл, ащылау келген Ұялы жəне ащы сулы Алакөл алып 
жатыр.

Қорықтың климаты қатаң. Əсіресе, қыс айларында «сайқан» 
жəне «ебі» атты тұрақты күшті желдер үзбей соғып тұрады. Көлде су 
өсімдіктерінің 22 түрі өседі. Олардың негізгілері – сары дүңгіршек, 
атқы жапырақ, су тұңғиығы.
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Алакөл қорығының фаунасы да сан алуан. Мұнда сүтқоректілер-
дің 28 түрі кездеседі.

Сүтқоректілерден: қабан, елік, түлкі кездеседі, құстардың 
180 түрі тіркелген. Оларды су батпақты, су жағалауында тіршілік 
ететіндер деп топтауға болады. Əсіресе шағалалары, бірқазандар, 
жабағайлар, тырналар, көкқұтандар, аққу жиі кездеседі. Мұнда 
соңғы жылдары ғылымға тіркелген реликті шағаланың орны бөлек. 
Ол ТМД елдерінің қызыл кітабына енген құс.

Алакөл қорығының болашағы өте зор. Оның су құстарын 
қорғауға, кəсіптік балықтарды көбейтуге пайдасы тиері сөзсіз. Соңғы 
жылдары Алакөлге шетелдік туристер ағылуда. Болашақта қорық 
ғылыми зерттеу лабораториясы болумен қатар еліміздің əлеуметтік, 
мəдени танымдық орталығына айналатын күн алыс емес.

Қазақстанда қорықтармен қатар, қорыққорлар, ұлттық парк-
тер, табиғат ескерткіштерінің көпшіліктің экологиялық білімін, 
мəдениетін, сауатын ашуда маңызы өте зор.

Алтын емел мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы. Бұл саябақ 
табиғат қорғау мекемесінің мəртебесіне, республикалық санатқа ие, 
экологиялық, реакциялық, ғылыми жағынан ерекше құнды табиғи, 
тарихи объектілерді көпсалалы пайдалануға болады жəне қорғауға 
арналған аймақ. Саябақ Қазақстан Республикасы мемлекетінің 1996 
жылғы 10 сəуірдегі №416 қаулысы бойынша Алматы облысының 
Кербұлақ жəне Панфилов аудандарының аймақтарында құрылған. 
Ұлттық парк Іле өзенінің терістігінде орналасқан. Көлемі 460 мың.
га. Оның құрамына Жоңғар Алатауыныкі сілемдері: Шолақ, Деге-
рес, Матай, Алтын емел, Қояндытау таулары, Үлкен Қалқан, Кіші 
Қалқан, Қатутау, Ақтау жоталары, əйгілі «Айқай құм» кіреді. Паркте 
көптеген археологиялық ескерткіштер бар. Сақ дəуірінде салынған 
«Бесшатыр» қорғанының маңызы өте зор. Ежелгі таңбалар мен су-
реттер салынған үңгірлер мен тастарға бай. Қазақ халқының ұлы 
ғалымы əрі саяхатшысы Ш. Уалихановтың мұражайы да осында. 
Ұлы Жібек жолы өткен тарихи аймақ. Паркте өсімдіктер мен жануар-
лар дүниесі алуан түрлі. Шырша, үйеңкі, тораңғы, қызыл тал, жиде, 
жыңғыл, сексеуіл, қылша жəне т.б. өседі. Омыртқалы жануарлардың 
көптеген түрлері мекендейді. Сүтқоректілерден: құлан, қарақұйрық, 
арқар, таутеке, елік, ақбөкен, жабайы қошқар, қасқыр, түлкі, тас су-
сары, қоян жəне т.б., ал құстардан: бүркіт, тазқара, ителгі, кекілік, 
қырғауыл, бұлдырық, т.б., балықтардан: сазан, көксерке, ақмарқа, 
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табанбалық, т.б. кездеседі. Омыртқасыз жануарлар дүниесі толық 
зерттелмеген. Паркте қазіргі кезде жан-жақты жабдықталған 17 
қорықша бекеті жұмыс істейді. Орталығы – Басшы ауылы. Парктің 
жергілікті жəне шетелдік туристерге табиғат қорғау жұмыстарын 
насихаттауда алатын орны үлкен.

«Айқай құм» – табиғат ескерткіші. «Айқай құм» (биіктігі 
150 метр, ұзындығы 3 шақырымға жуық сусындаған құмдардан 
тұратын тау құмы) – Жетіс жерінде, Іле өзенінің ортаңғы сағасында 
орналасқан табиғат туындысы, Үлкен жəне Кіші Қалқан таулары-
на сəн беріп тұрған ерекше табиғат ескерткіші. «Айқай құм» құм 
төбесі  туралы көп аңыздар, ғылыми деректер бар. Мəселен, желді 
күндері «Айқай құм» шығаратын гуілді шу 3-4 шақырым жерден 
естуге болады. Осыған орай, құм төбе өзенінің гуілдеген дыбысы-
мен  жолаушыларды еліктіріп, жолынан адастырып, айдала сусыз 
жерлерге апарып қырғынға ұшыратып отыратын əйел қосқынды 
мақұлықтың əні-мыс. Əрине, бұл қате пікірді көзі ашық жергілікті 
тұрғындар мойындамаған. «Айқай құм» етегін ертеден-ақ ру-
лар жайлап, қалыпты өмір сүріп, ұрпақтарын жалғастырған. Осы 
жерлердегі ерте замандағы бейіттер, сым тастар, тастағы əртүрлі су-
реттер осының айғағы болса керек.

«Айқай құм» құпиясы қазір ғылыми түрде зерттеліп ашыла 
түсілуде. Ғалымдардың түсіндіруі бойынша «Айқай құм» құпиясына 
көз жүгіртейік. Əртүрлі болжамдар мен тұжырымдар көп. Соның 
бірі – құмның географиялық жəне физикалық қасиеті. Яғни, Іле 
өзені бойындағы кешкі желмен Үлкен жəне Кіші Қалқан тауларын-
да соғатын желдің бағыттары үнемі өзгеріп отыратыны байқалған. 
Соның нəтижесінде ашық жазықта сусылдаған құм түйіршіктері 
електеніп бірегей түйіршіктері құм төбеге айналады. Ол негізінен 
өте құрғақ бірегей кремнезем қоспасы бар құм шиыршықтарынан 
тұрады. Сондықтан құм тек желді күндері ғана дыбыс шығарады. 
Егер құм сусып қозғалса (жел күшейсе) оның шығаратын гуілі де 
күшейе түсіп, кəдімгі реактивті ұшақтың гүрілі сияқты дауысқа 
ұласады. «Айқай құмның» үнін есту үшін жолаушылар əдейі ат ба-
сын бұрып отырған. Жібек жолының өтінде тұрған бұл құпия құм 
төбе шетелдіктердің де назарынан тыс қалмаса керек. Егер құм 
төбеге шыға қалсаңыз, аяғыңыздың астынан ырылдаған дыбыс-
ты естисіз. Осылайша құм төбенің басына қалай шыққаныңызды 
білмей қаласыз. Ал төбеге шығып бақытыңызға қарай жел соға 
қалса құмның сырнайдан да таза үнін естіп рахаттанасыз.
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Қазіргі кезде «Айқай құмды» зерттеу жалғаса түсуде. Əсіресе, 
ТМД ғалымы В.И. Арападжидің еңбегі зор. Құмның əртүрлі 
жағдайдағы шығаратын дыбысы магнитофон таспасына жазы-
лып лабораторияда зерттелуде. Білікті ғалым құмның жоғарғы 
қабатының астында жел əсерінен пайда болған «Құм толқындары» 
дыбыс шығарады деген қорытындыға келген. Сонда құмның үстіңгі 
қабаты қозғалып астыңғы қабатымен жанасқанда үйкеліс тудырып, 
одан «гуіл» пайда болады. Бұл тұжырым əлі де болса зерттеуді қажет 
етіп отыр.

«Айқай құм» қазіргі мемлекеттік деңгейде табиғат ескерткіші 
ретінде қамқорлыққа алынған. 1996 жылы Талдықорған облысы 
Жоңғар Алатауының аң-құсқа, өсімдіктер дүниесіне жəне табиғат 
ескерткіштеріне, көне дəуірдің тасқа басылған таңбалары бар. Сым 
тастарға мол Алтын – МЛ тау жоталары ұлттық парк деп жариялан-
ды. «Айқай құмда» бұл табиғи – тарихи парктың əсем жерлерінің 
бірі ретінде оның құрамына енеді. «Айқай құм» Жетісу өңірінің 
мақтанышы ғана емес, ТМД жəне шетелдік қонақтардың да тамаша-
лайтын маңызды танымдық-туристік орынға айналары сөзсіз.

5.2 Қорықтар – табиғи лаборотория

Биосфера – қоғам байлығы ол қашанда жер бетіндегі тіршіліктің 
қайнар бұлағы. Қазақ жерінде тəуелсіз мемлекет орнату оңай ша-
руа емес екендігін халық сезеді. Мемлекет тəуелсіздігі табиғи 
ресурстарға тікелей байланысты екенін қазақ елі жақсы біледі. 
Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану ісі мемлекетіміздің дамуының 
бірінші жағы. Ал биосфера компоненттерін қорғау тəуелсіз 
мемлекетіміздің дамуының екінші жағы. Осы екі міндетті комплексті 
түрде шешу нəтижесінде еліміздің бай табиғаты бұрынғыдан да 
гүлденіп, ол өнеркəсібі мен ауылшаруашылығы дамыған алдыңғы 
қатарлы тəуелсіз мемлекетке айналдырып жіберді. Осы кезде жер 
қойнауынан алуан түрлі қазба байлығы, мұнай, газ өндіріліп сан 
мыңдаған кəсіпорындағы қайтадан өрлеу үстінде.

Биосфера қазынасы сарқылмайтын дүние емес. Оның адам 
игілігі үшін ұзақ мерзім пайдалану үшін өсіп-өнуі үшін адамның 
қамқорлығын керек етеді. Айналаны қоршаған орта тазалығы, 
орман-тоғай, қазба байлықтар, су байлығы, жануарлар дүниесі 
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мен өсімдіктер əлемі ғалым биологтар назарында тұрған басты 
мақсаттың бірі. Табиғи ресурстарды рационалды түрде пайдалану, 
оны қорғау өте күрделі мəселе. Ол үшін ең алдымен адам мен био-
сфера арасындағы өзарақатынасты дұрыс шешу, биосфера байлығын 
ысырапсыз пайдалануға атсалысу, оның байлығын арттыра түсу ісіне 
қатынасу, күтіп-баптау шараларының дұрыс жолға қойылуы керек 
етеді. Бір сөзбен айтқанда, биосферадағы экологиялық биологиялық 
тепе-теңдік бұзылмауға тиіс. Олардың табиғи заңдылықтарын терең 
білуіміз керек. Бұл міндетті ойдағыдай шешуде табиғи лаборото-
рия – қорықтардың рөлі өте зор. Қорықтарда көп жылдар бойы био-
сферада өтіп жататын өзгерістерге бақылау жүргізіліп, оның даму 
заңдылықтары үрдістердің дамуына, келешегіне болжам жасалады 
(экологиялық мониторинг).

Онда болатын өзгерістерді зерттеу нəтижелеріне қарай ал-
дын ала шамалауға болады. Сондықтан да қорықтар нағыз күрделі 
табиғи лабороториялар болып табылады. Биосфераның қорғауға 
алынған бұл аймағы ауа-райы (климаты), топырағы өсімдіктер 
əлемі мен жануарлар дүниесі арасында бірнеше мыңдаған жыл-
дар бойы қалыптасқан биологиялық-химиялық байланыстарды 
сақтайды. Қорықтар – биосфера эталоны. Мұндай орман-тоғай, 
жай алған жайылым мен шабындық, аң-құс, айдын шалқар көлдер, 
ағыны қатты өзендер мүмкіндігіне қарай сол ежелгі əсем қалпында 
сақталуы тиіс. Қай заман болмасын, қорықтарды ұйымдастыру күн 
тəртібінен ешқашанда түскен емес. Өйткені биосфера байлықтарын 
қорғау, онда ғылыми-зерттеу жұмыстарын сондай-ақ, биосфера 
компоненттерін қорғау жөніндегі үгіт-насихат экологиялық білім 
жəне тəрбие беру жұмыстарын жүргізуде қорықтар өте маңызды рөл 
атқаратыны белгілі. Осыған орай қорықтар ұйымдастыру бөлініп 
Қазақстанның шөл-шөлейтті аймақтарында үйір-үйірімен жайылып 
жүретін, бірақ кейіннен мүлде азайып кеткен, құландарды қорғап 
қалуда қорықтардың, əсіресе Бадхыз қорығының рөлі орасан зор 
болды. Сондай-ақ Барсакелмес қорығы да айтарлықтай үлес қосты. 
Бүгінгі Бадхыз қорығында құландар саны көбейе түсуде. Барсакел-
мес аралы жойылып кеткеннен кейін ондағы құландарды арнау-
лы ұшақтармен Алтынемел ұлттық биосфера паркіне, Іле өзенінің 
жағасына əкелінді. Міне, осы жерде олар жылдан-жылға өсіп 
көбеюде.

Осы кезде Қазақстан Республикасы жерінде (1980 жылғы 
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мəлімет бойынша) 531 мың гектар алқапты алып жатқан 60 қорық 
(Ақсу Жабағылы, Алматы, Наурызым, Барсакелмес, Қорғалжың 
жəне Марқакөл) көлемі 4288 мың гектарға жететін 50-дей аңшылық 
заказниктер, көлемі 3644 мың гектардай 26 зоологиялық жəне 
ботаникалық объектілер, қорғалатын заказниктер жəне 3 табиғат 
ескерткіші бар. Олар (Павлодардағы «Гусиный перелет» шатқал 
бойындағы көне заманнан бері қарай жойылып кетпей өсіп-өніп келе 
жатқан ағаштар, Іле Алатауындағы шыршалар). Қорғауға алынған 
учаскелерде, əсіресе, қорықтар, бұрын осы аймақты мекендеген, 
бірақ соңғы жылдары саны азайып кеткен жабайы хайуанаттар мен 
сирек кездесетін өсімдік түрлері есепке алынған. Мұндай түрлердің 
мəселен, Шығыс Қазақстанның далалық аймақтарында өсімдіктердің 
1600 түрі тек осы аймаққа тəн болатын жəне сирек кездесетінін 
айтуға болады. Ал Мұғалжар далалы ауданында 15-ке жуық сирек 
кездесетін эндемик өсімдіктер, Бетпақдаладағы өсімдіктің 1800 
түрінің 15-і, Каспийдің оңтүстік жағалауындағы өсімдіктердің 
1800 түрінің 7-і Республикамыздың басқа жерлерінде кездеспейді. 
Сондай-ақ Оңтүстік Алтайда өсімдіктердің 1740 түрі кездессе, оның 
18-і Жоңғар Алатауында 2021 түрі өссе, оның 58-і, Қаратауда 500 
түрі өссе, оның 100-і сол аймақтарға тəн сирек кездесетін түрлер. 
Адамның үнемі қамқорлығы мен аялы алақаны болмаса, мұндай 
бағалы түрлердің биосферадан жойылып кетуі мүмкін екендігін 
естен шығаруға болмайды. Сондай-ақ, қорықтар өзінің табиғи сұлу 
көрінісі мен онда өсетін ағаш түрлерінің ерекшеліктерімен де құнды.

Оларда тек азайып кеткен, мүлде жойылып кетуі қаупі төнген хай-
уанаттар дүниесі мен аса бағалы өсімдіктер əлемі ғана қамқорлыққа 
алынып қоймай, сонымен бірге Қазақстан Республикасының ежел-
ден бері əйгілі болған таңғажайып көрікті орындарының бұрынғы 
атақ даңқын арттыра беру мақсатында да зор көлемді ғылыми-
зерттеу жұмыстары жүргізілуде.

Қазақстан Республикасының қорықтарында алдағы уақытта 
табиғи ресурстарды пайдалану жəне олардың қайталанбас 
сұлулығын сақтаудың ғылыми негізін жасау жөніндегі үлкен 
мақсат пен міндеттер тұр. Бұл мақсат пен міндеттердің биосфера 
компоненттерін қорғап, оларды халық шаруашылығына рационалды 
түрде пайдалану үшін зор маңызы бар. Бұл мақсат пен міндеттердің 
Қазақстан Республикасы жағдайында да көкейтесті екендігі аян. 
Көлемі 2,7 миллион шаршы километр жерді алып жатқан байтақ 
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өлке (жоғарыда көрсетілгендей) өзінің саялы да аялы қалың орман-
тоғайы оны мекендеген сан түрлі хайуанаттары, өзендерімен көрікті 
өлке. Қазақстан Республикасы территориясында 34-35 миллион гек-
тар егін егуге, бау-бақша өсіруге жарайтын құнарлы жер бар. 186-
187 миллион гектар шабындықтар мен жайылымдықтар 22 миллион 
гектар орман (оның ішінде 4-5 миллион гектар аса бағалы сексеуіл 
орманы бар). Д.И. Менделеевтің периодтық кестесінің барлық 
элементтерін жинақтаған түрлі қазба байлықтардың ірі кен орын-
дары, 11 мың өзен, 7 мыңнан астам көлдер мен су қоймалары бар. 
Сондай-ақ, туған өлкеміз менің Қазақстаным елім менің алуан түрлі 
жан-жануарларға өте бай. Осымен биосфера қазыналарын көздің 
қарашығындай сақтап, қорғауға Қазақстан Республикасындағы 
жоғарыда айтылған Ақсу Жабағылы, Алматы, Қорғалжың, Науры-
зым, Марқакөл, Баянауыл, Үстірт, Алтын Еміл жəне т.б. қорықтардың 
маңызы орасан зор. Ұлан-байтақ Қазақстан мемлекетінің террито-
рияларында келешекте де осындай табиғи қорықна лабораториялар 
көбейе берсе екен деген ойдамыз.

5.3 Қазақстанда жаңа қорықтар ұйымдастыру

Жер көлемі 2754 мың шаршы километр ұлан-байтақ жерді алып 
жатқан Қазақстан Республикасында не бары 10 қорық бар дегенге 
сенудің өзі қиын.

Қазақстан Республикасы территорияларының кейбір жерлеріне 
қорық ұйымдастыруға қандай мүмкіншілік бар деген сауалға біраз 
тоқталып өткенді біз жөн көрдік.

Жер құнарын, орманның əсем келбетін, өзендер мен көлдердің 
мөлдір сəулетін, аңдар мен құстардың тіршілігін, өсімдіктер əлемі 
қымбат қазынадай қадірлеп, қастерлеп, аялап сақтайтын қорықтар 
Қазақстан Республикасының орманды дала, шөл жəне шөлейтті 
аймақтарда жоқтың қасы. Алтай, Қарқаралы тауларында, Ертіс, 
Орал, Сырдария, Іле өзендері жағалауында да қорықтың болма-
уы жасырын нəрсе емес. Ғалым-биологтардың назарын аударып 
отырған да осы жайт. Өйткені, Қазақстан Республикасында тың 
жəне тыңайған жерлерді игеру (1953) мен таулы, шөлді жерлерді мал 
шаруашылығы үшін кеңінен пайдалануға байланысты қарақұйрық, 
аққұрай, орақтұмсық сияқты хайуанаттармен қатар, гүлтобылғы, 
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қараған, қара қандыағаш (ольха черная), дəрмене (полынь цит-
варная) бидайықтың біраз түрлерінің қоры күрт төмендеп кеткені 
ғалым-ботаниктерге белгілі болып отыр. Осындай бағалы жабайы 
жануарлар мен өсімдіктер түрлерін, түрлі табиғат аймақтарындағы 
көрік, тіпті дүниежүзілік маңызы бар қорықтар ұйымдастыру бүгінгі 
таңда кезек күттірмейтін жайт. Ол туралы бұрынғы ҚазақССР 
ғылым академиясының «Табиғатты қорғау жəне оның ресурста-
рын рационалды түрде пайдалану» мəселесімен шұғылданатын 
ғылыми кеңесінің 1975 жылы болған арнайы отырысында кеңінен 
талқыланғаны туралы қолымызда ғылыми деректер бар.

Бұл отырыста Қазақстанның ірі ғалым-биологтары қорықтар 
санын көбейту жəне оларды ұйымдастыру жолдарын ғылыми 
тұрғыдағы егжей-тегжейлі талқылаған болатын. Қазақстанның ірі 
ғалым-биологтары келешекте Қазақстан Республикасының барлық 
географиялық зоналарын қамтитын 21 қорық ұйымдастыру қажет 
деген ғылыми қорытындыға келіп отыр. Олардың жер көлемі қазіргі 
кездегі қорықтардың жер көлемімен бірге есептегенде 2149 мың 
гектарға жетуі сөссіз, яғни Республика жер көлемінің 75%-ын алмақ.

Республикамыздың табиғи ресурстарын қорғайтын жаңа 
қорықтарды ұйымдастыру үшін алдымен ол маңда арнайы түрде 
ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуді қажет етеді. Қорықтарды 
ұйымдастыру үшін ғылыми деректер керек. Табиғи қорықтардың 
бірін Бетпақдала шөлді аймағында ұйымдастырғанды жөн деген 
ғалымдар бір ауыздан шешімге келген.

Бетпақдала қорығы территориясында Шу өзенінің солтүстігінде 
жатқан ұсақ тасты шөлді аймақты енгізу жоспарланып отыр. 
Бетпақдаланың шөлді даласында жусан, баялыш, бұйрығын өссе, 
ал үстіртті жерлерде қараған, теріскен өседі. Өте көне заманның 
ескерткішіндей болып реликті бұта (спиреантус) көзге шалына-
ды. Ауа-райы өте құбылмалы жазы ыстық, қысы аязды келеді. 
Жауын-шашын жергеде аз түседі, небары 90-100 мм. Бетпақдала 
қорығын тезірек ұйымдастыруды өмірдің өзі асықтырып отыр. Бұл 
қорықта сүтқоректілердің 40, құстардың 150-200-дей түрі, бауы-
рымен жорғалаушылардың 15-тен астам түрі тіршілік етеді. Міне, 
осылардың бəрі қорғалуы тиіс.

Екінші – далалы аймақ. Оған Жезқазған облысына қарасты 
Ағадыр селосының батысындағы бұталы дала жатады. Көлемі 40-
50 мың гектар болуы тиіс. Мұндағы қорғалатын негізгі объектілер 
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жұпар, камшат, орман сусары, құр, емен, шегіршін сияқты сирек 
кездесетін аң, құс, өсімдіктер.

Үшінші – шөлейтті аймақ қорықтары. Бұл қорықтарда 
ең көлемділері – Үстірттің Батыс тік жарлы қыраттары. Үстірт 
қорығында кекілік, құлан болса, гепард, бұлдырықтарда көзге жиі-
жиі шалына береді. Шөлейтті аймақтық қорықтардың бірі – Анды-
сай қорығы. Оның көлемі 330 мың гектар жерді қамтуы мүмкін. 
Қорғалатын объектілері арқар, құлан (қайта жерсіндірілген), 
қарақұйрық, киік, жалман, реликті гүлтобылғы, Регель қызғалдағы.

Шөлейтті аймақтық қорық, оған торғай өзенінің төменгі ағысы, 
Нұра мен Тəуіп учаскесіндегі көптеген алқаптар кіреді, жер көлемі 
шамамен алғанда, 20-30 мың гектар. Қорғалатын объектілері – 
ақбөкен, дуадақ, безгелдек, су құстары, бидайықтар өсетін ойлы 
жерлер.

Алматы облысы, Балқаш ауданындағы Күрті өзенінің Ілеге 
құя берісіндегі тоғайлы алқапта да шамамен алғанда 20-30 мың 
гектар жер бос жатыр. Ол жерлерге қорық ұйымдастыруға бола-
тыны анықталып отыр. Іле өзені тоғайлы қорығын ұйымдастыру 
ғалымдардың ойында. Мұнда мекендейтін жабайы шошқа, тоғай 
бұғысы (қайта жерсіндірілген), шұбар бұғы, сарғыш күзен, қырғауыл 
жəне сирек кездесетін тоғай өсімдіктері қорғалуға тиіс.

Балқаш ауданының территориясында тағы бір қорық ашылмақ, 
ол – Бақанас сексеуіл қорығы. Мұнда 40-50 мың гектар жер бар. Егер 
қорық ұйымдастырыла қалған күнде, негізгі қорғалатын объектісі – 
сексеуіл, қызылша, жусан, жорға торғай, қарақұйрық, құлан секілді 
басқа да өсімдік, құс, аңдар болмақ.

Шөлейтті аймақта тағы да бірнеше қорықтар ұйымдастыруға 
болатынын ғалымдар дəлелдеп отыр. Олар Шарын (Алматы облы-
сы Шарын өзенінің төменгі ағысы) бұл жерде көлемі 20 мың гек-
тар келетін, қорық ұйымдастыруға жарайтын ғажап “Жер жаннаты” 
өлке бар. Свентас (Ақтөбе облысының Шалқар ауданында) 30 мың 
гектар жер қорық ұйымдастыруға жарайды, Қызылқұм (Қызыл-
Орда облысының Шиелі жəне Жаңа-Қорған аудандарының террито-
риясында), көлемі 50-60 мың гектардай жер қорық ұйымдастыруға 
əбден болады. Бұл жерлерде қорғалатын объектілер – шетен реликті 
орманы, тораңғы тоғайы, сортаңды шөл, хайуанаттар түрлері – 
қарақұйрық, дуадақ, жүзгін, сексеуіл жəне тағы басқа өсімдік 
түрлері бар.
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Қазақстан Республикасында алдағы уақытта ұйымдастырыла-
тын қорықтардың бір тобы – тау қорықтары болуы тиіс. Бұл 
қорықтардың көлемдісі (250 мың гектар) – Жоңғар Алатауы, Басқан 
өзені, Сарқанд ауданының территориясын қамтиды. Қорғалатын 
негізгі объектілер – марал, ақтырнақты аю, барыс, тас сусары, қызыл 
қасқыр (сирек кездесетін аң), арқар, таутеке, ұлар, сабыншы, құр, 
май қарағай, шыршалы ормандар,  оларда өсетін, сирек кездесетін 
өсімдік түрлері. Ал Сауыр тауларында Шығыс Қазақстан облысы, 
қорық ұйымдастыратын көлемі 200 мың гектар жерлер кездеседі. 
Мұнда қорғалатын объектілер өте көп – марал, қоңыр аю, таутеке, 
тундра шілі, меңіреу құр, шұбар шіл, тырбақ қайың, жапырақты ор-
ман.

Ал Шыңғыстау, Тарбағатай (Шығыс Қазақстан облысы) бұл 
өңірде қорық ұйымдастыруға келетін көлемі 50-60 мың гектар жер 
бар. Қорғауға алынуға тиіс объектілер мыналар – бадам, жабайы 
алма, бағы, субальпі шабындығындағы өсімдіктердің кейбір түрлері.

Зайсан ойпатында да қорық ұйымдастыруға болатынын, 
жерлердің бар екенін ғалымдар дəлелдеп отыр. Өйткені бұл өңірде 
өте сирек кездесетін хайуанаттардың өкілдері бар. Олардың ішінде 
елік, қарақұйрықты жерсіндіруге болатыны толығымен анықталып 
отыр. Алакөл көліндегі «Реликті шағала» қорғау үшін қорықша 
ұйымдастыру күн тəртібінде тұр.

Міне, осындай шараларды іске асырғанда ғана биосфера 
байлықтарын ғылыми тұрғыдан қорғауға болатыны анықталды.

Бақылау сұрақтары:

1. Биосфера теориясының негізін салған қайсы ғылым?
2. Қазақстандағы биологиялық қару, сыналған жер?
3. Жамбыл облысының ең лас су көзі?
4. Табиғи ландшафттарды қорғаудың ең жоғары формасы 

қандай?
5. Ақсу Жабағылы қорығы Қазақстанның қай облысында 

орналасқан?
6. Өсімдіктердің қай түрі Қазақстан Республикасының қызыл 

кітабының В категориясына жатады?
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Тест сұрақтары:

1. Алқаптың жалпы түрі
А) ландшафт
В) биотоп
С) биоценоз
D) биогеоценоз
Е) экотоп

2. Қазақстан Республикасының негізгі ландшафтының 
бейнесі

А) шөлейт, шөл дала, жартылай шөл дала
В) ағаштар, бұталар, шөптер
С) тек қана шөлейт, шөл дала
D) тек қана орман, шөл дала
Е) саванналар, прериялар

3. Табиғи ландшафттарды қорғаудың ең жоғары формасы 
қандай:

А) қорықтар ұйымдастыру 
В) құрылыс жобасы
С) ресурстарды пайдалану
D) топырақты эрозиядан қорғау
Е) атмосфераны қорғау

4. Қазақстанда қанша қорық бар?
А) 9 қорық
Б) 12 қорық
В) 10 қорық 
Г) 16 қорық 

5. «Ақсу Жабағылы» қорығы қай жылы ұйымдастырылды?
А) 1926 жылы 
Б) 1930 жылы
В) 1980 жылы
Г) 1982 жылы
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6. «Алматы» қорығы қай жылы ұйымдастырылды?
А) 1934 жылы 
Б) 1960 жылы
В) 1980 жылы
Г) 1990 жылы

7. «Наурызым» қорығы қай жылы ұйымдастырылды?
А) 1956 жылы 
Б) 1970 жылы
В) 1959 жылы
Г) 1999 жылы

8. «Барсакелмес» қорығы қай жылы ұйымдастырылды?
А) 1939 жылы 
Б) 1950 жылы
В) 1940 жылы
Г) 1952 жылы

9. «Қорғалжың» қорығы қай жылы ұйымдастырылды?
А) 1968 жылы 
Б) 1940 жылы
В) 1950 жылы
Г) 1952 жылы

10. «Марқакөл» қорығы қай жылы ұйымдастырылды?
А) 1976 жылы 
Б) 1972 жылы
В) 1960 жылы
Г) 1970 жылы
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VІ  ТАРАУ

ПОПУЛЯЦИЯЛАР ЭКОЛОГИЯСЫ

XX ғасырдың басында биология ғылымдарындағы генетикалык-
эволюциялық дамуымен байланысты популяция туралы түсінік 
тарихқа енді. Ең бірінші болып, 1903 ж. В. Иоханзен (W. Johansen) 
«популяция» терминін ұсынып. «Бір түрге жататын жеке дара түр 
топтастығын біркелкі емес генетикалық катынастар анықтайды» 
деген түсінік берді.

Г.А. Новиков «популяцияға» кең мағыналы түсінік берумен 
көзге түсті. «Популяция» табиғи емес адамдардың іс-əрекетінің 
əсері арқасында үлкен жəне кіші территорияларға жалпы біріккен 
бір немесе бірнеше биоценозда тіршілік ете алатын генетикалық 
туыстығы белгілі бір түрге жататын жеке дара түр  жиынтығы деп 
қарастырды.

Организмдердің популяцияларын жан-жақты зерттеуші 
экологтар С.С. Шварц, А.М. Гиляров, А.В. Яблоков, т.б. өздерінің 
еңбектерінде популяцияға қазіргі тұрғыдан анықтама береді. Мəсе-
лен, С.С. Шварц (1969) популяция дегеніміз – «орта жағдайларының 
өзгерістеріне ұзақ уақыт бойы өзінің тұрақты санын ұстап тұратын 
бір түрге жататын организмдердің элементарлы топтары» дейді. 
А.М. Гиляров осы идеяларды дамыта келіп, популяцияға біршама 
жаңа көзқарасты анықтама береді.

Популяция – белгілі бір территорияны мекендейтін шығу тегі 
бір, ұзақ жылдар бойы табиғаттағы санын тұрақты ұстап келе жатқан 
бір түрге жататын организмдер жиынтығы. Н.П. Наумов популяция 
ішінде жеке дара түрлердің  басқа туыстық қатынасы мүмкіндігінше 
шектелген формалар тіршілік ететіндіктен, оларды бір-бірінен 
жергілікті (элементарлы), экологиялық жəне географиялық 
популяциялар деп бөлді.

Қазіргі көзқараста популяцияны эволюциялық процестің 
элементарлы бөлшегі сияқты қарастырады. Осы бағыттағы 
популяцияның ең негізгі критерийі – генетикалық информацияның 
ерікті түрде алмасуға кабілеттілігі. Генетикалық информация 
панмикция деп аталады. Популяциядағы əртүрлі түрлердің аумағын 
генетикалық-эволюциялық бағыт тұрғысынан осы панмикция 
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критерийі анықтайды. Осы тұрғыдан популяцияға мынадай 
анықтама берілген.

Популяция – өзіне тəн генетикалық ерекшелігін жетік білуді 
талап етеді. Популяция эволюциядағы абстрактілі ұғым ғана емес, 
белгілі экожүйенің құрамына кіретін түрлер жиынтығы.

Осы генетикалық-эволюциялық бағыттан популяцияның 
биологиялық-экологиялық аспектісінің өзгешелігі бар. Бұл 
белгілі экожүйенің құрамына кіретін популяция тіршілігін зерт-
теуге бағытталған. Соған байланысты популяцияны анықтаудың 
бірнеше түрі бар. Демек, популяция дегеніміз – белгілі террито-
рияда тіршілік ететін, морфологиялық-биологиялық типтерімен 
ерекшеленетін  жəне генофонмен, функцноналдық жүйесімен 
тұрақты өзара байланыста болатын бір түрге жататын особътар 
жиынтығы. Осы анықтаманың астарында организм жағдайындағы 
күрделі биологиялық процесс жатыр. Түрлер күрделі динамикалық 
орта жағдайында көптеген функцияларды атқаруға қабілеттілігін 
жəне біртұтастығын сақтай отырып, өз бетінше өмір сүре алатын 
болуы керек.

6.1 Популяцияны сипаттайтын қасиеттері 

Популяция дегеніміз – белгілі бір кеңістікте тіршілік етуге 
бейімделген, генетикалық шығу тегі бір өздеріне тəн қасиеттері бар 
бір түрге жататын жеке дара түр  жиынтығы. «Популяция» термині 
латынның Populus (халық) деген сөзінен, мағынасы белгілі террито-
рияда қоныстанған түрлер дегенді білдіреді.

Популяциялардың қасиеттерін сипаттайтын негізгі көрсеткіш 
табиғаттағы популяциялардың саны мен тығыздығы болып санала-
ды.

Популяция саны дегеніміз – белгілі бір территориядағы 
түрлердің жалпы саны. Табиғатта организмдердің саны тұрақты 
болмайды. Популяцияның саны бір-біріне қарама-қарсы екі 
құбылыспен: туылыммен, өлім-жітіммен анықталады. Түрлердің 
аз немесе көп болуы олардың өсімталдығы мен шығынына байла-
нысты. Популяцияның өсу жылдамдығын екі өсу қисық сызығы 
арқылы көрсетуге болады: J-тəрізді жəне S тəрізді қисық (6.1-сурет). 
Попупяцияның тығыздығы белгілі бір көлемдегі немесе кеңістіктегі 
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түрлердің саны мен биомассасының салмағымен өлшенеді. Мысалы, 
1 гектар жердегі шырша ағаштарының саны – 200, ал 1 м көлемдегі 
су дафниялардың (саны) биомассасы – 0,5 г, суаттардың бетінде 1 
гектарында диатомды балдырлар саны – 5 млн.

1

2
К

6.1-сурет. Популяция санының өсу қисық сызығы:
1 – J-тəрізді қисық; 2 – S-тəрізді қисық; K – ортаның сыйымдылығы;

Популяцияның көбеюі – ол уақыт бірлігінде пайда болған 
жаңа түрлер саны. Абсолютті салыстырмалы туып-көбею жəне 
шартты-шартсыз туып көбею болып бөлінеді. Мысалы, бұғылар 
популяциясында 16000 бастан 1 жылда 2000 бұғы баласы туылса, ол 
абсолютті туып-көбею (шартсыз). Ал салыстырмалы көбеюде уақыт 
аралығындағы жаңа түрлердің орташа өзгерісі есептелінеді.

Туылып-көбею басқа да көп факторларға байланысты.
1. Тұқым қуалаушылық генерациясына байланысты 

(ұрпақтардың ауысуы). Мысалы, бір жылда жануарларда ұрпақ ауы-
суында екі одан да көп ұрпақ беруі мүмкін.

2. Ұрпақ беру моноциклді жəне полициклді болып бөлінеді. 
Моноциклді жынысты жетілу жағдайы тіршіліктің қысқа уақытында 
болады. Полициклді қайта көбейтетіндер.

3. Түрдің ұрпақ бергіштігі үлкен рөл аткарады. Мысалы, 
балықтар З0-46 мыңға дейін уылдырық береді. Уылдырықтың 
үлкен-кішілігіне байланысты саны əртүрлі болады. Акулалардың 
жұмыртқасының диаметрі 6-8 см, бірнешеу ғана болады.

4. Тіршілігінің ұзақтығына байланысты.
Популяцияның өлуі. Популяциядағы түрлердің өлуі көп 

себептерге байланысты: 1) генетикалық жəне физиологиялық 
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тазалығына; 2) орта (физикалық) жағдайының қолайсыздығына; 
3) сол жердегі жыртқыштардың көп болуына, паразиттердің орын 
алуына (олар жəне əр жаста əртүрлі əсер етеді).

Популяцияның өсу карқыны. Популяциядағы өсу биологиялық 
потенциалымен байланысты. Поуляцияның өсу қарқыны алғашқы 
кезде жоғары болады. Соңынан популяцияның саны көбейіп, 
тығыздық артқанда өсу шапшаңдығы төмендейді. Себебі, түрлердің 
көбеюі тоқтайды. Екінші себебі, бəсекелестік көбейіп, өсу қарқыны 
кемиді, түрлердің өлуі көбейеді.

Популяцияның таралуы. Кеңістікте популяциядағы түрлер 
əртүрлі таралған. Популяция ішіндегі түрлердің таралуының 3 типі 
айқындалады: біркелкі, кездейсоқ жəне топтанып таралу.

1. Біркелкі таралуда кеңістікте орналасқан түрлердің бір-бірімен 
арақашықтығы бір шамалас болып келеді. Мысалы, ормандардағы 
ағаштардың өсуі біркелкі таралу кезінде жəне түрлердің активтілігі 
үлкен рөл атқарады. Жануарлардың таралуы активті немесе пассивті 
болуы мүмкін. Активті таралу түлкі, бұғы, т.б. тұяқты аңдарда жиі 
кездеседі. Пассивті таралу, көбінесе баяу қозғалатын жануарларға тəн. 
Оларға  қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, моллюскалар 
жатады. Бұларда айқын байқалатын бос шекаралар жиі кездеседі. 
Ал активті таралатын организмдерде шекаралық шектеу болмай 
қалады. Өсімдіктерде тұқымдардың таралу аймағымен есептелінеді.

2. Кездейсоқ таралу кезінде түрлер кеңістікте шашырап 
орналасады жəне олардың бір-бірімен кездесуі кездейсоқ сипатта 
болады. Мысалы, егістіктерде зиянкес жəндіктердің таралуы 
алғашқыда кездейсоқ болғанымен, бірте-бірте көбейіп, топтанып 
шоғырланады.

3. Топтанып таралу топ құрап тіршілік ететін түрлерде кездеседі. 
Мысалы, сүтқоректілер: жылқы үйірі, мал табындары, құстар тобы, 
өсімдіктер топтастығының вегетативті көбеюі. Үлкен географиялық 
аймақтарда популяциядағы түрлердің таралуының 3 типі араласып 
орналасады.

Популяция санына тығыздықтың əсері, тығыздықтың шамасы 
артқан кезде кейбір популяциялардың санын өзін-өзі реттеу 
мүмкіндігі жүреді. Кейбір жағдайларда популяцияның саны бір 
бағытта күрт көбейіп немесе азайып кетуі мүмкін. Оларға түрдің 
генетикалық шығу тегі, орта факторлары, өсу жылдамдығы, 
бəсекелестік, қоректің мол болуы себеп болады. Ал ірі хайуанаттар 
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мен үлкен ағаштардың популяциялары саны мен тығыздығының 
тұрақты болмауы адам іс-əрекетімен де тығыз байланысты. Сол 
сияқты қоректік факторлардың да рөлі ерекше. Оны біз қорек аз 
болған жылдары ақ тиін, қоян, қырғауыл, т.б. организмдердің 
табиғаттағы саны күрт азайып кеткенін байқаймыз.

Популяциялар саны, ең алдымен оның тығыздығына тəуелді. 
Осы тəуелділіктің 3 типі белгілі. 1-ші типте популяцияның өсу 
жылдамдығы тығыздық артқан сайын кемиді. Оның бірнеше себебі 
популяция тығыздығы артқанда туылымы кемиді. Мəселен, 1 ұяда 
14 балапан болған, ал тығыздық артқанда 8 балапан туылған. Екінші 
себебі, жыныстың жетілу жасы өзгереді. Мəселен, піл 4 жылда 1 рет 
төлдейді, бірақ тығыздық артқанда 7 жылда 1 рет төлдеген.

Екінші типте популяцияның өсу қарқыны тығыздық орташа 
болғанда ең жоғарғы шамаға жетеді. Мəселен, шағалаларда 
тығыздық аса көбейсе де, аз болса да өсуі тоқтайды, ал тығыздық 
орташа болғанда, өсу қарқыны жоғарылайды. «Топ эффектісі» де 
осыған дəлел бола алады.

Үшінші типте популяцияның өсу қарқыны жоғары тығыздыққа 
жеткенше сақталып, соңынан күрт төмендейді. Бұл леммингтерде 
кездеседі. Саны шарықтау шегіне жеткен кезде леммингтердің 
тығыздығы шегінен шығып кетеді де, олар көше бастайды. Табиғатта 
популяциялар санының реттелуіне түр ішіндегі бəсекелестік басты 
фактор болады. Жануарлардың кейбір түрлерінің ересек түрлері өз 
ұрпағымен қоректенеді, бұны канибализм деп атайды, мысалға 
алабұғаларды келтіруге болады.

Табиғаттағы тепе-теңдікті канибализм құбылысы реттеуге 
қатысады. Сондай-ақ, түраралық əрекеттесулерде популяция 
тығыздығына үлкен əсерін тигізеді.

Популяция құрамындағы кез келген организмнің өмірін негізгі үш 
кезеңге: предпродуктивтік, репродуктивтік жəне пострепродуктивтік 
кезеңге бөлуге болады. Олардың салыстырмалы өмір ұзақтығы əр 
түрде əртүрлі. Негізінен тірі қалу қисық сызықтарының үш типі бар.

1-типі. Түрлердің көпшілігінің өмір ұзақтығы біркелкі, өмірінің 
соңғы кезеңінде өлу көп болады жəне қысқа уақыт аралығында 
өтеді, қисық сызықтар өте дөңес, бұл адамға тəн.

2-типі. Өлім-жетім коэффициенті өмірінің ұзына бойында 
тұрақты болатын түрлерге тəн. Тірі қалу қисық сызығы тік сызықты 
болады, бұл тұщы су гидрасына тəн.
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3-типі. Өмірінің бастапқы кезеңінде түрлердің өлім-жітімі 
көп болады, оны қатты иілген ойық сызықтар арқылы құстардың, 
балықтардың, омыртқасыз жануарлардың өмір ұзақтығын 
сипаттайды. Сонымен, популяцияның қасиеттерін популяция 
тығыздығы мен саны ғана емес, популяцияның туылымы, өлім-
жітімі, өсімталдығы, құрылымдары анықтайды.

6.2 Популяция құрылымдары

Түрлердің территорияларға бөлініп орналасуы, олардың 
жасы, морфологиялық-физиологиялык мінез-құлық, генетикалық 
ерекшеліктері популяцияның құрылымын көрсетеді. Попу-
ляцияда қалыптасу түрлері жалпы биологиялық қасиеттеріне 
негізделеді. Сонымен бірге абиотикалық факторлар да негізгі рөл 
атқарады. Популяциядағы түрлер ұқсас жəне мекенжайына қарай өз 
ерекшеліктері болады.

1. Попупяцияның түрлік құрылымы. Ареалдағы əрбір түр 
популяциялық жүйені құрайды. Егер түрлердегі жеке дара түр ара-
сында тұрақты араласу жəне ауыспалық кең көлемде жүріп отырса, 
ондай түрлер ірі популяцияларды құрайды. Олардың миграциялық 
қабілеті жоғары болады. Мəселен, Солтүстік бұғылары мен 
түлкілерінің даму, көбею кезінде жүріп орын ауыстырған жолының 
ұзақтығы 100 км-ден 1000 км-ге дейін барған.

Популяциялар арасындагы байланыс түрдің бірқалыпты бірыңғай 
болуын қалыптастырады, ал ұзақ уақыт бір-бірімен байланыспаған 
түрлер, жаңа түрдің пайда болуын тудырады.

2. Популяцияның биологпялық құрылымы. Популяция 
құрылымының негізгі көрсеткіші – кеңістігі организмдердің бөлініп 
орналасуы мен саны жəне ондағы түрлердің қасиеттерінің, санының 
əртүрлілігі.

Əрбір түрдің белгілі өлшемі, көлемі, жынысы, морфология-
лык, мінез-кұлық ерекшеліктері, қоршаған ортаның өзгерістеріне 
өздеріне тəн бейімделушілігі жəне оған шыдау шегі болады. Осы 
белгілеріне қарай популяциялардың құрылымын сипаттауға болады.

3. Популяцияның жыныстық құрылымы. Бұл 
популяциядағы түрлер қатынасындағы, əсіресе көбейіп дамитын 
аталық-аналық түрлер тобының мəні зор, олар популяциядағы 
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түрлердің болашақ өсіп-көбеюіне, санының артуына ықпал жасай-
ды. Аталық пен аналық түрлердің физиологиялық, экологиялық 
мінез-кұлықтарында өздеріне тəн ерекшеліктер болады. Аталықтың 
немесе аналықтың біреуінің өлімінің көп болуы популяциядағы 
жыныстық қатынас құрылымын өзгертеді, түрлер арасындағы 
экологиялық мінез-құлық өзгешеліктері аталықта басқаша да, 
аналықта басқаша болады. Мысалы, өсу қарқыны, жыныстық 
жетілу мерзімі, температураға шыдамдылығы, аштыққа төзімділігі, 
т.б. жағынан айырмашылығы болады. Сонымен бірге эмбриондық 
кезеңде өлуі де əртүрлі болады. Мəселен, жаңа туылған аталық 
құндыздар аналық құндыздарға қарағанда 1,5 есе көп өледі. 
Популяциядағы көбеюді тек генетикалық заңдылықтар реттеп қана 
қоймайды, сонымен бірге оны қоршаған орта əсері де реттейді. 
Мысалы, орман сары құмырсқаларының жұмыртқаларының орта 
температурасы +20 С-тан төмен болса, аталықтар дамиды да, ал 
жоғары болса аналықтар дамиды. Ұсақ организмдердің жыныстық 
арақатынасы ерекше. Мысалы, дафниялар, өсімдік биттері, көптеген 
микроорганизмдер қоректің сапасына, түріне, тапшылығына 
ортаның қолайлы немесе қолайсыз болуына, т.б. факторларға байла-
нысты бір ұрпақтарында ұрғашылары басым болса, кейбір жағдайда 
кілең аталықтар пайда болады.

4. Популяциянын жастық құрылымы. Жастық құрылым 
популяциядағы түрлердің өмірінің ұзақтығына байланысты. 
Түрлердің жасы өскен сайын қоршаған ортаның əрбір факторлары-
на шыдамдылығы заңды өзгеріп отырады. Популяциядағы жастың 
əртүрлілігі экологиялық əртүрлілікті тудырады. Орта қалыпты 
жағдайдан қатты ауытқығанда түрлердің тіршілік етуге бейім топта-
ры тіршілігін сақтап өмір сүреді. Мысалы, көктемде шегірткелердің 
жерге бір уақытта тастаған жұмыртқаларынан 2-5 аптадан кейін 
жеке түрлердің əртүрлі дамуына байланысты личинкалар жасының 
да əртүрлілігі байқалады. Жастық кұрылымға көп рет көбейетін 
түрлер, сонымен бірге түрлілігі ұрпақ алмасу да өз əсерін тигізеді. 
Сай қауызы аналығы жұмыртқа салып болған соң көктемде өледі. 
Топырақта личинкалары дамып, 4-ші жылы қуыршаққа айналады. 
4 жылда бір рет ұрпақ алмасу жүріп отырады. Бір рет көбейетіп 
тіршілік циклі қысқа түрлер жыл бойына бірнеше ұрпақ ауыстыра-
ды. Мұнда популяция саны тұрақсыз, кейбір жылдары тез өзгереді. 
2-ші жағдайда популяция құрылымы салыстырмалы тұрақты, ұрпақ 
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саны əртүрлі, ұзақ өмір сүреді. Мысалы, Үнді пілі 8-12 жылдан 
кейін жыныстық жетіледі, 60-70 жыл жасайды. Арасы 4 жылда 
1-2 бала туады. Популяциядағы особътардың жасының ұзақтығы, 
өсімталдығы, көбею жылдамдығы ұрпақтар жиілігі жыл маусымда-
рына, қоршаған орта жағдайларына қарай өзгеріп отырады. Мəселен, 
дала тышқандары жылына 3-4 рет балалайды. Организмдерді 
жасының ұзақтығы бірнеше минуттан бастап (бактериялар, микро-
организмдер) жүздеген (сүтқоректілер, құстар) немесе мыңдаған 
(баобоб эвкалипт, т.б.) жылдарға созылады. Мысалы, самырсын, 
балқарағай – 3000 жыл, жаңғақ – 300 жыл, шырша 400 жыл жасай-
ды. Егер жастық құрылымдағы ересек түрлерды (бұларды қорлар 
деп атайды) қырсақ, онда популяцияның саны азайып, қайта орны-
на келуі қиындайды. Сондықтан табиғатта жануарлар, өсімдіктер 
популяциясына есеп жүргізіп, жастық кұрылымын зерттеп отыру 
қажет. Мысалы, балық шаруашылығында балық аулау жұмыстарын 
жүргізуде жасын есептеу негізгі міндетті жұмыс.

Түрлердің жасы өскен сайын қоршаған ортаның жеке əрбір фак-
торларына шыдамдылығы өзгеріп отырады. Бір түрдің онтогенезінің 
даму кезеңдері əртүрлі. Мысалы, құрбақалар, олардың онтогенезі 
суда жүзіп өтеді.

Популяциядағы жастың əртүрлілігі экологиялық əртүрлілікті ту-
дырады. Орта қалыпты жылдамдықтан қатты ауытқыса да, түрлердің 
тіршілік етуге бейім топтары тіршілігін сақтап, өмір сүреді. 

5. Популяцияның кеңестік құрылымы. Популяцияның 
кеңістікте орналасуына байланысты тіршілік жағдайы анықталады. 
Популяциялардың кеңістікте таралуы оларға өмір сүру үшін қажет. 
Түрлердің жеке қасиеттеріне байланысты олар əртүрлі орналаса-
ды. Сондықтан жануарларда популяция ішілік бөліну «инстинкті» 
жүйелері арқылы жүреді, яғни популяция мүшелеріне ерекше 
территориялық мінез-құлықтар тəн, олар өз орындарын жаңылыспай 
табады. Ол кұстарда, балықтарда, мысалы, ұрықтанатын жерлеріне 
көп жылдан кейін тауып бару көп болады. Омыртқасыз жануарлардың 
ішінде насекомдарда, өрмекшілерде, осьминологтарда да бола-
ды. Жануарлардың кеңістікті иемденуі екі түрлі жағдайда болады. 
1-ші отырықшы жануарлар, 2-ші көшпенді жануарлар. Тұрақты 
отырықшы тіршілік ету жағдайында жануарлардың биологиялық 
жағынан мүмкіндігі жоғары. Жануарлар территорияларын жақсы 
білетіндіктен өздерін еркін сезінеді, тамағын тауып жеуге көп уақыт 
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кетпейді, жауларынан тез арада қашып құтылады. Сонымен бірге 
кор жинайды, ін қазады. Мысалы, тиындарда негізгі жəне қосымша 
ұя болады. Негізгі ұяда балапандарын шығарады. Қосымша ұяда 
жауларынан қорғанады. Басқа территорияда мінез-құлқы өзгереді, 
нық болмайды, көп өледі, қореқ табуы қиындайды. Əр түрдің өзіне 
тəн қоректенетін, өсіп өнетін ортасы болады. Мысалы, ұнның 
күйесі, кұрты ұнда, ал қарақұрт, өрмекшілер орманда, сарайларда 
өмір сүреді. Популяциялар кеңістікте əртүрлі таралып отырады. 
Жылқылар ауа құрғақ кезде 400-500км2 жерге дейін жайылып, ара-
ласып жатады. Жануарлар үйір, табын, колония, жұп кұрып топта-
сып жүріп, көбейіп, тамағын тауып жеп, жауынан қорғанады. Олар 
өзінің популяциясын тұрақты ұстап тұруға тырысады. Мəселен, 
бірқазандар колониясында 10000 түрге дейін құс кездеседі. Бұғылар 
200-300 бас табын құрып тіршілік етсе, бұландар – 20-25, қасқырлар 
– 7-10, ақбөкендер – 10-25, құландар – 50-70 (үйір кұрайды).

Ал популяцияда өмір бойы топ құрып, тұрақты тіршілік 
ететін жəндіктер бар. Оған ара, құмырсқа, термиттер жатады. Ал 
өсімдіктер популяциясы табиғи жағдайда мүмкіндігінше аймақтарға 
біркелкі таралуға тырысады. Оның негізгі реттеушісі жарық, ылғал 
жəне минералды заттар. Топтасып тіршілік ету өсімдіктерге кері 
əсерін тигізеді. Егер өсімдік тығыз өссе, оның тұқым беру сапасы 
кеміп, ауылшаруашылығына нұқсан келеді. Сондай-ақ, тығыз өскен 
өсімдіктерге қорек жетіспей, жартысы қурап кетеді.

1) Кеңістіктегі түрлердің бөліну типі.
Отырықшы түрлердің кеңістіктегі орналасуының төрт типі бо-

лады.
1) диффузиялы, мозайкалы;
2) циклді;
3) шашырау, бытырау, араласу; мысалы, саршұнақтар;
4) жердің əртүрлі биотопты болуына байланысты жануарлардың 

ала-кұла орналасуы.
Циклді типте кеңістік кұрылымында отырықшы жануарлар тер-

риторияны жыл бойына бір заңдылықпен кезектесіп пайдаланады. 
Бұл қоректік зоналарда пайдалану мен кейінгі ұрпақтың қорлардың 
өмір сүруі үшін қоректік қорларды қалдырып отырады. Отырықшы 
циклді тип жануарларының өмірі көшпенді жануарлар өміріне 
ұксайды.

Көшпенді өмір сүретін жануарлар, құстар жеке күйінде 
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жыртқыштарға жем болатындықтан, олар топқа бөлініп, үйір кұрып, 
құстар топтасып тіршілік етеді. Жайылымдағы тұрақты жануарлар 
үйірлерден жеке жануарлар араларында орташа қашықтық ұстайды.

Популяциялардың кеңістік құрылымы өте ауыспалы. Сон-
да да болса территорияның пайдалану типтеріне қарай түрлердің 
биологиялық ерекшеліктерін, бірінші түраралық байланыс 
белгілерін анықтай аламыз. Əсіресе, популяция құрамын ұстап 
тұруда түрлердің мінез-құлықтары бір-біріне қарым-қатынасы, 
өзара белгі беру байланыстары негізгі рөл атқарады.

Жеке өмір сүру формаларында, тіршілік циклінің белгілі 
кезеңінде көп түрлердегі түрлер бір-біріне байланыссыз, жеке өзі 
тіршілік етеді. Табиғатта жалғыз өзі өмір сүре алатын организм бол-
майды, тек олардың кебею, ұрықтану кездерінде жекешелену іске 
асады.

Отбасылық өмір сүру формасы. Отбасылық өмір сүруде ата-
аналармен ұрпақ арасында байланыс орнайды. Қарапайым байла-
ныс жұмыртқаларына қамқорлық жасаудан тұрады. Саламандралар 
салған жұмыртқаларын денесімен жылытып личинкалар шыққанда, 
тастап кетеді. Ал кұстарда балапандарының қанаты қатайған соң, ал 
сүтқоректілерде, мысалы, аю, жолбарыстарда балаларын отбасылық 
топта жыныстық жетілгенше бірнеше жыл тастамайды. Отбасылық 
өмір сүруде сигналдар, қауіпке қарсы тұру, ұрпақ қамын жеу, т.б. 
қамқорлықтар жасалынады. Жанұядағы ұйымдасудың ең үлкені – 
үйір, топтасу жəне колония кұру. Колония – бұл отырықшы 
жануарлардың топтасып бір жерге орналасуы. Олар ұзақ тіршілік 
етеді, мысалы, теңіз құсы – гагар, шағала, т.б. Колонияда отырықшы 
жануарлар бірігіп, топтасып айқайлап, шулап, бірдей мінез-құлық 
көрсетеді. Бұл жеке түрлердің тіршілігін нығайтады.

Термиттерде, құмырсқаларда, араларда колониялар күрделі 
жүреді. Ересек топтар негізгі жұмыстарды атқарады, бір-бірімен 
байланысып, жас сарықұмырсқалар бірнеше ұялар салады, олар 
жұмысты бөліп істейді.

Топ эффектісі. Топтасып тіршілік ету жануарларға тəн. Топ 
эффектісі жануарлардың өсуін тездетеді, ұрпақ беруін жоғарылатады, 
рефлексін күшейтеді.

Тіршілігін ұзартып, топта жануарлар оптималды температурасын 
сақтайды. Кей жануарлар топтан тысқары жүрсе, ұрпақ бермейді, 
көк кептер басқа құстарды көрмесе жұмыртқа салмайды. Кейбір 
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балықтар колониясының шетінде басқа балық түрлері тұрмаса 
көбеймейді. Топ эффектілігі популяцияның тығыздығын оптималды 
деңгейге көтереді. Жануарларда топтарға біріккен түрлер жеке өмір 
сүретіндерге қарағанда, қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларына, 
жаулардың шабуылына, жаңа жерге жерсінуіне төзімді келеді, 
түрлердің өлімі азаяды. Өсімдіктерде жарыққа, қоректік затқа 
əрқашан жетіспеушілік туады, яғни өсімдіктерге топтасып тіршілік 
ету қолайсыз болады. Топтасып тіршілік ету жануарларға пайда 
береді. Мұны Олли көп тəжірибелер арқылы дəлелдеген (1931-1951 
жж.). Мысалы, балық топ болып жүргенде судың уыттылық мөлшері 
көп болғанда шыдаған, ал жеке болған түрлері өлген. Аралардың 
топтасуы тіршілігін ұзартып, олардың қырылуын болдырмайды, 
ұяда жылылығын сақтайды.

6. Популяцияның этологиялық құрылымы. Бұл, негізінен, 
жануарларға тəн. Жануарлардың мінез-құлық заңдылықтарын 
зерттейтін ерекше ғылымды этология деп атайды. Жануарлардың 
популяциядағы мінез-кұлқы олардың жеке жəне топ болып өмір сүру 
формаларына байланысты болады. Кейбір организмдер өз жұбын 
таңдарда əртүрлі мінез-құлық көрсетеді. Құстарда, сүтқоректілерде 
жұптасу аталықтарда агрессивті, аналықтарда қорғану күшті жүреді. 
Бұл жыныстық жетілуді тездетеді. Жануарлар популяциясында 
бəсекелестік күшейеді. Көбею кезеңінің алдында аталықтар ашық 
төбелесіп, ерекше, мінез-құлық көрсетеді. Соңында аналық бар тер-
риториядан қарсыласып қуып шығады. Балықтар да бір-біріне қауіп 
төндіреді, тістелейді, кейде бүйілеріне зақым келтіреді. Құстарда 
бір-біріне қарсы шабады. Жануарлар жұп құрғанда олардың арасын-
да жақсы мінез-құлықтар қалыптасады, ұрпақпен арада байланыс 
орнайды. Ол жұмыртқаларына, балапандарына қамқорлық жасау-
дан көрінеді. Жануарлар территориясын, індерін, ұясын қорғайды, 
жауы жоламас үшін əртүрлі иістер бөледі. Көбіне жануарлар дыбыс 
беру арқылы ол жердің бос емес екендігін байқатады, орындары-
на иісті белгілер тастайды. Аюлар, жабайы мысықтар ағаштарды 
тырнап, терең із қалдырады. Топтасып тіршілік ету нерв клеткала-
ры жəне гармоналды жүйелер арқылы жануарлардың организмінде 
физиологиялық өзгерістер əкеледі. С.В. Северцев түрдің мынадай 
ерекшеліктерін: тіршілігінің ұзақтығы, жыныстық жетілуі кезі, түр 
белгілері, ұрпақ саны, жауынан қорғану күштілігі, т.б. белгілерін 
ескере келіп, сандык динамикасын негізгі үш типке бөледі.
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1. Тұрақты тип. Сандық ауытқу қысқа жəне ұзақ аралықта бо-
лады. Ұзақ өмір сүретін, жыныстық жетілуі кеш жүретін, аз ұрпақ 
беретін түрлер жатады (өлу аз болса), оған сүткоректілерден: кит 
тəрізділер, бүркіттер, рептилші, т.б. жатады (ауытқу саны аз 10-20 
жыл).

2. Тұрақсыз немесе орнықсыз тип. Бұл типке сандық ауытқу 
5-11 жыл аралығында периодты қайталанып отыратын түрлер жата-
ды. Жануарлар денесі үлкен емес, өмір сүру уақыты ұзақ емес (10-15 
жыл), бірақ жыныстық жетілуі ерте, бірінші типпен салыстырғанда 
көп ұрпақ береді. Бұған ірі кемірушілер, қоян тəрізділер, т.б. жата-
ды.

3. Эфемерлік тип. Эфемерлік тип динамикасында өмір сүру 
уақыты қысқа (3-4 жыл) түрлерде болады. Денесі кіші жануарлар: 
майда кеміргіштер, насекомдар, т.б. жатады, саны тез көбейіп, тез 
түсіп отыратын тұрақсыз түрлер. Түрлердің санының маусымдық 
ауытқуы тез байқалады. Əртүрлі типтер динамикасының стратегия-
сы əртүрлі болады. 1938 ж. Л.Г. Раменский стратегияның үш типін 
анықтады.

1-тип. Виолентті (орнықты) – бұлар бəсекелестікке төзімді, 
тіршілігі жоғары қалыптасқан, кеңістікте тез төселіп орнығуға 
қабілетті тип.

2-тип. Патиентті (шыдамды) тип. Қолайсыз əсерлерге шыдамды 
жəне басқаларда бұрын жерді алып тез игере алатын қабілеті бар.

3-тип. Эксперентті (толықтырушы) типтегі түрлер бұлар тез 
көбеюге қабілетті, орындарға тез таралады, активті.

6.3 Популяция жəне экологиялық қуыс туралы түсінік

Дэмэкологияның, яғни популяциялық экологияның зерттеу 
объектісі популяция болып табылады. Тірі организм мен қоршаған 
ортаның арақатынасын, олардың эволюциясы мен биосферадағы 
орнын терең түсініп білу үшін, сонымен қатар табиғат күштерін 
дұрыс игеру үшін популяция туралы түсінік өте қажет.

Жеке организмдер өздерінің түрлерінің таралу ареалында 
біркелкі таралмайды. Олардың тығыз таралған учаскелерімен 
қатар, сирек таралғандары да болады. Осындай тығыз мекендеген 
түрлердің «жиынтығын» популяциялар дейді.
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Популяция – нақтылы кеңістікті алып жатқан бір түрге жататын 
организмдер тобы (топ ішінде түрлер генетикалық информация 
алмаса алады). Түр – жалпы морфофизиологиялық, биохимиялық 
жəне тəртіптік көрсеткіштермен сипатталатын жеке организмдер 
тобы.

Популяциялардың алып жатқан территориясының көлеміне 
байланысты элементарлық, экологиялық жəне географиялық 
популяциялар бөлінеді  (Н.П. Наумов). Элементарлық (локалды) 
популяция – біртекті кішкене учаскені алып жатқан бір түрдің 
жиынтығы. Экожүйеде біртекті жағдай көбейген сайын, 
элементарлық популяциялар аз болады. Экологиялық  популяция – 
элементарлық популяциялардың жиынтығы, яғни нақты биоценозға 
қатысты түрлер арасындағы топтар. Мекен ететін ортаға байланысты 
шыршалы, қайыңды т.б. популяциялар деп атайды. Географиялық 
популяциялар экологиялық  популяциялардан тұрады жəне 
географиялық біркелкі жағдайда тіршілік ететін организмдердің 
тобын қамтиды. Географиялық популяциялар бір-бірінен бөлектеу 
орналасқан, генетикалық алмасуы жоқ, сондықтан популяциялардың 
физиологиялық т.б. айырмашылығы болады. Егер географиялық 
популяция көршілес популяциялардан ажыратылатын тұрақты 
қасиетке ие болса, оларды раса немесе түршелер (подвид) дейді. Əр 
түр бір-бірінен бөлектеу бірнеше популяциялар сандарынан тұрады. 
Бірақ бөлектену миграция кездерінде, жас организмдердің таралу 
кездерінде  өзгеруі мүмкін.

Əр популяциялардың мынадай қасиеттері бар: бірнеше ұрпақта 
болуы; еркін шағылысуы; популяциялардың бөлектену деңгейі.

Популяциялардың белгілі экологиялық сипаттамалары бар 
(кейбір мүшелерінде болмауы мүмкін). Ол сипаттамаларды типке 
бөледі. Статикалық сипаттамасы: өздерінің ерекше мекені, нақтылы 
генофонд (гендердің жиілігі), жастық құрылымы, саны, тығыздығы, 
биомассасы. Динамикалық сипаттамасы – туылымы, өлімі, өсу 
жылдамдығы, тірі қалу қабілеті.

Экологиялық қуыс – популяциялардың тіршілік жағдайына 
қойылған талаптарының жиынтығы (экологиялық факторлардың 
құрамы мен режіміне) жəне осы талаптар орындалатын орын. 
Экологиялық қуысқа организмдердің тіршілік етуіне қажет 
физикалық, химиялық жəне биотикалық факторлар кіреді. Ол оның 
морфологиялық бейімделушілігімен, физиологиялық реакциясымен 



168

жəне тəртібімен анықталады. Организмнің экологиялық қуысына 
сипаттама беру үшін, оның немен қоректенетінін, экожүйенің 
компоненттеріне қалай əсер ететінін білу керек. Мысалы, орманда 
жүздеген өсімдіктер мен жануарлардың түрлері мекендейді, 
бірақ олардың əрқайсысының өзінің экологиялық қуысы 
болады. Экологиялық қуысқа организмнің орналасқан кеңістігі, 
қауымдастықта атқаратын функционалдық рөлі (мыс. трофикалық 
статусы) жəне оның қоршаған орта факторларына – температураға, 
ылғалдылыққа, топырақ құрамына, т.б. жағдайларға төзімділігі 
кіреді. Экологиялық қуыс дегеніміз – түрдің экожүйелердегі энергия 
тасымалдауында атқаратын рөлі. Экологиялық қуыс кеңістік, қорек-
тік жəне гиперкеңістік (көп өлшемді) түрлеріне бөлінеді. Кеңістік 
қуыс – организмдердің тұрақты мекені, қоректену ерекшеліктеріне 
байланысты қуыс, көп өлшемді қуыс – гиперкеңістіктегі аумақ, оның 
өлшемі экологиялық факторларға байланысты. Бір экологиялық 
қуысты екі түр иелене алмайды. Экологиялық қуыс бəсекелестік 
жолмен бөлінеді. Əр түрдің бəсекелестік күрестегі табысы 
абиотикалық факторлардың əсерімен байланысты. Түрдің маңызды 
көрсеткіштерінің бірі оның экологиялық куысының ауқымдылығы 
болып табылады. Əр түрге жататын екі организм бірдей ресурстарды 
пайдаланған жағдайда олардың қуыстары қабаттасып кетеді. Егер 
ресурстардың мөлшері жеткіліксіз болса, қуыстар қабаттасқан 
кезде бəсекелестік туады. Бəсекелестік нəтижесінде түрлердің бірі 
жойылады немесе басым түскен түр өз бəсекелесін бейімдеушілік 
аймағының шетіне ығыстырады.

Популяцияның саны, биомассасы жəне жастық құрылымы

Популяцияның саны – берілген территория немесе көлем 
бірлігіндегі организмдердің жалпы саны. Популяция тығыздығы – 
популяция алып жатқан аудан немесе көлем бірлігіне шаққандағы 
организмдер саны.  Мысалы ағаштың 200 түбінің 1 гектарда өсуі, 
1 шаршы м топырақтағы омыртқасыздар, 1 га су қоймасындағы 
20 кг балықтар осы популяциялардың тығыздықтарын анықтайды. 
Популяцияның тығыздығы тұрақты емес. Оның көлеміне 
байланысты жоғары немесе төмен шектері болады. Мысалы 
орманның 1 гектарында 100 құс тіршілік етеді жəне 1 шаршы метрде  
20000 құрттар,  ал керісінше болмайды. Популяцияның тығыздығы 
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оның санына байланысты. Популяцияның саны өскен кезде оның 
тығыздығы ұлғаймайды, егер популяцияның таралу аймағы, яғни 
тіршілік ететін ареалы кеңейсе. Популяциялардың таралуының 
түрлері кездейсоқ, біркелкі жəне топтық болады.

Популяцияның жалпы саны маусымдық, көпжылдық, периодтық 
емес (мысалы, зиянкестердің санының шектен тыс күрт өсуі) 
өзгерістерге ұшырап отырады. Популяция санының осындай өзгеруі 
оның санының динамикасы болып табылады. Популяция санының 
өзгеру себептері:

 – азық мөлшерінің жеткілікті болуы популяция санының өсуіне 
əкеледі, бірақ өсудің максималды шамасында азық шектеуші фак-
тор болады. Азық қорының жетіспеуі популяция санының азаюына 
əкеледі;

 – популяция санының өсуі мен азаюы тіршілік ету ортасы үшін 
бірнеше популяциялардың бəсекелес болуына байланысты;

 – абиотикалық факторлардың (температура, ылғалдылық, т.б.) 
əсері.

Популяция тығыздығының белгілі бір оптимумы болады. Осы 
оптимумнан ауытқу пайда болғанда оны реттеу үшін популяцияның 
ішкі механизмдері іске қосылады. Популяция тығыздығының өсуі 
көптеген бунақденелілердің мөлшерінің кішіреюіне, өнімділігінің 
төмендеуіне, даму жылдамдығының өзгеруіне, соның нəтижесінде 
популяцияның белсенді бөлігінің азаюына əкеледі. Популяция 
тығыздығының шектен тыс артып кетуі канибализм (фр. адам 
жегіш) құбылысын туғызуы мүмкін (мысалы, ұн құрттары өз 
жұмыртқаларын, ал кейбір балықтар өз тұқымдарын жейді).

Популяцияның ішкілік реттеуші механизміне эмиграция 
жатады. Эмиграция – берілген ареалдың қолайсыздау бөліктеріне 
популяцияның бір бөлігінің орын ауыстыруы.Тығыздық артып кеткен 
жағдайда бірқатар сүтқоректілер (тышқан тəрізді кеміруішілер) мен 
құстар орын ауыстырады.

Экстремальді (төтенше) жағдайларда популяциялар саны өзгеруі 
мүмкін. Ал ондай жағдай болмаса, популяциялар саны өзгеруі аз 
болады.

Популяцияның саны əр алуан организмдерде əртүрлі. Ірі 
жануарлар саны аз (жүздеген түрлер), майда организмдердің сандары 
миллиондаған. Жер бетіндегі сирек кездесетін жəне жойылып бара 
жатқан түрлерді сақтап қалу үшін аз санды популяциялардың 
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жойылып кету қаупі жоғары екенін білу қажет. Популяциялық 
генетикада популяцияның эффективті саны деген түсінік бар. Егер 
де популяция саны 500-ден төмен болса, ол популяцияның жойылып 
кету қаупі бар.

Популяцияның биомассасы. Популяцияның санымен оның 
биомассасы тікелей байланысты. Популяциялардың биомасасы 
оның маңызды сипаттамасы. Адам өзіне пайдалы өсімдіктер 
мен жануарлардың биомассасын пайдаланады. Сол себептен 
биомассаның түзілу қарқыны адам үшін практикалық маңызы зор.

Жастық құрылымы. Бұл популяцияның өте маңызды 
сипаттамасы. Осыған байланысты популяцияның болашағын айтуға 
болады. Тез өсіп жатқан популяцияларда жас түрлер басым болады. 
Тұрақты популяцияларда жастық құрылым біркелкі, ал азайып бара 
жатқандарда кəрі түрлер басым болады.

Жас бойынша организм өмірі үш кезеңге бөлінеді:
1) пререпродуктивті
2) репродуктивті
3) пострепродуктивті
Жастық құрылымы аз немесе көп болуы əрбір түрдің өмірінің 

ұзақтығына байланысты.

6.4 Популяция санының ауытқулары мен реттелуі

Табиғаттағы сыртқы жəне ішкі себептерге байланысты 
популяцияның сан мөлшері əлсін-əлсін ауытқып отырады. 
Популяция санының ауытқуының төмендегідей шартты себептері 
бар:

1. Популяция санының артуына азық мөлшерінің жеткілікті 
болуы əкеп соғады, бірақ өлудің максималды шамасына азық 
шектеуші фактор болады. Азық қорының жетіспеуі популяция 
санының кемуіне əкеледі. Мəселен, кəдімгі ет шыбыны өлекселерге 
көп жұмыртқа салуға тырысады. Нəтижесінде, құжынаған оның ли-
чинкалары аштықтан жаппай қырыла бастайды. Мұндай құбылыс 
көбінесе қабық жегілерде, құмырсқа, инелік, т.б. жəндіктерде жиі 
кездеседі.

2. Популяция санының артуы мен кемуі мекен еткен ортасына 
байланысты болады. Қолайлы табиғаты жақсы жерлерде 
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популяциялардың көптүрлілігі, саны артып, олардың арасында 
биотикалық қарым-қатынастар шиеленісе түседі. Бəсекелестік 
шешуші рөл атқарады.

3. Жыртқыш пен жемтік паразит пен иесі арасындағы күрделі 
өзарақатынастар популяция санының ауытқуының бір себебі бола 
алады (ауру түрлерінің көбеюі, вирустардың көбеюі).

4. Абиотикалық факторлар (температура, ылғал, химиялық 
орта, т.б.) популяциялар санының ауытқуына негізгі əсер тигізеді. 
Мəселен, шөл, шөлейтті, тундра сияқты жерлерде популяциялар 
экстремальды жағдайда тіршілік етеді. Мұндай жерлерде популяция 
санының ауытқуы климаттық факторларға тікелей тəуелді.

Популяциялардың санының ауытқуы мен реттелуі ішкі 
жағдайларға да байланысты. Популяцияның тығыздығының еселеп 
артуының белгілі бір потенциалды шегі болады. Осы шектен асса, 
ішкі популяциялық реттеу механизмі іске қосылып, өз қалпына 
келтіреді. Мəселен, бунақденелілерде популяция тығыздығының өсуі 
ондағы түрлердің дене тұрқының кішіреюімен, көбею қабілетінің 
төмендеуімен, личинкалары мен қуыршақтарының шығынымен 
бірге жыныстық қатынастарының өзгеруін туғызып, популяция 
санының қайта кемуіне əкеледі. Популяция тығыздығының 
шектен тыс көбеюі организмдердің өз ұрпақтарымен қоректенетін 
канибализм құбылысына алып келеді. Бұл қосмекенділерде, біраз 
балықтарда, насекомдарда кездеседі. Кейбір организмдерден 
популяцияның ішкі реттелу процесі тығыздық артқан кезде түрлердің 
миграциясы арқылы жүзеге асады. Мысалы, кейбір құстар ұясын 
тастап ұшып кетеді, насекомдар, кеміргіштер алыс жерге барып 
орын ауыстырады. Популяцияда барлығы да өзгеріп отырады, жаңа 
организмдер туылады немесе имигранттар ретінде келіп кіреді. 
Табиғатта популяция көлемінің өзгерістері əр түрде өзгеше болады. 
Популяция жайлы биологиялық даму жүйесіндегі сыртқы ортамен 
үнемі қарым-қатынаста бола отырып, өзінің ішкі реттелу механизмі 
арқылы органикалық дүниенің эволюциялық даму тенденциясын 
жүзеге асырады.

Популяция гомеостазы
Популяцияның белгілі санын сақтауы гомеостаз деп аталады.
Популяцияның гомеостаз механизмі түрдің экологиялық 

ерекшелігіне, козғалғыштығына, жауына қарсы тұруына 
байланысты. Кейбір түрлерде қатаң формада артық түрлердің 
өлуімен, кейбіреулерде жай формада түрлердің өсім бермеуімен 
өтеді.
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Қатаң формада түрлердің тіршілігін сақтауы қоректік, 
территориялық жəне жыртқыштық, бəсекелестік əсерінен жүреді. 
Басқа жерге ауыстыру аталық пен аналыққа əртүрлі əсер етеді. 
Мысалы, насекомда 70 пайыз аталық өледі екен. Сонымен бірге 
бұлардың мінез-құлқы да əсер етеді, мысалы, жұмыртқаларын басқа 
ұяға салу, басқа түрлердің қорегі көп жануарларға жақын орналасуы 
(паразит организмдер), т.б.

Популяцияның сандық өсуінің тұрақтануына түрлердің 
химиялық іс-əрекеті де əсер етеді. Кейбір организмдер өздерінен 
белокты заттар бөледі, ол басқа организмнің өсуін тежейді, түрлердің 
тез өсуін тудырады. Бұл, əсіресе балықтарда кездеседі.

Популяцияның сандық өсуін тоқтатуға физиологиялық 
өзгерістер жəне мінез-құлық инстинкті қасиеттері əсер етеді. Бұл 
жаппай миграциялануға əкеліп, территорияны ауыстырумен бітеді, 
мысалы, шегіртке топтары барлық уақытта миграциялануда жүреді, 
мыңдаған км-ге жетеді. Олар миграция кезінде көбеймейді.

Тығыздықтың популяциялар арасында артуы тууды азайтып, 
стресс туғызып, өлімді көбейтеді. Оны 1936 жылы Г. Селье анықтаған. 
Теріс əсер етуші факторлар организмге екі түрлі реакция типін 
туғызады: 1. Мұнда тірі организмдерге тəн ерекше реакция береді. 
Табиғатқа, ортаға бағыныштылықты болып, организмнің қорғануы, 
қорғанып жылы киіну. 2. Ортаның өзгерісіне организмнің күштеп, 
зорлықпен əрең қалыптасып, морфологиялық жəне физиологиялық 
бейімделуге ұшырайды. Бұл организм бойында жүретін күштеу 
реакциясын немесе стресс береді, ол жүйке жүйесіндегі гормональды 
өзгерістердің жүруінен байқалады, инстинкті төмендетеді, дамуды 
тежейді. Ең соңында бұл популяциялық өсуін темендетеді. 
Жоғарыдағы стресс қорегінің көп артық болуынан да болады. Ол 
ортаның зиянды əсеріне қарсы тұруын нашарлатады, өлімді көбейтеді. 
Осы жоғарыдағы айтылған мысалдар популяция мүшелерінің өзара 
қарым-қатынасының арқасында болатын өзгерістер, популяцияның 
өсуінің тоқтатудың формаларын білдіреді. Осыған қоса, басқа 
түрлердің де əсері популяция санының тұрақтануын туғызады екен. 
Популяция санының жалпы реттелуіне табиғатта түрішілік жəне 
түраралық байланыстар мен қарым-қатынастар себеп болып тұрады.

Популяция динамикасы
Биотикалық потенциал ұғымы табиғатта популяциядағы 

түрлердің барлығы санының өсуі жағынан шектелмейтінін 
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көрсетеді. Егер оған қоршаған орта лимиттік факторлары əсер етпе-
се, онда болжам бойынша популяцияның өсу жылдамдығы тек түрге 
тəн «биотикалық потенциал» көрсеткішіне байланысты болар еді. 
«Биологиялық потенциал» түсінігін экологияға 1928 ж. Р. Чепмен 
енгізді. Бұл көрсеткіш теория жүзінде бір жұптың уақыт бірлігінде 
ең жоғарғы ұрпақ беруін көрсетеді. Ол жыл көлемімен немесе толық 
өміріндегі көрсеткіштермен анықталады.

Биотикалық потенциал көрсеткіші əр түрде əртүрлі. Мыса-
лы, ешкілер өзі өмір сүрген кезеңінде 10-15 ұрпақ береді. Ал тре-
хина (шошқа денесінде болатын құрт) – 18 мың личинка, аналығы 
– 50 мың жұмыртқа, айбалық 3 млрд.-қа дейін уылдырық береді 
екен. Егер барлық осы ұрпақтар, жұмыртқалар тірі болса, онда 
популяциялардың саны геометриялық прогрессиямен өсер еді. 
Мұның графигін сызсақ, тез өсу графигі экспоненциалды қисық 
сызықты болады, бұл биотикалық потенциал ұғымын білдіреді. 
Бірақ табиғатта биотикалық потенциал ешқашан түгел жойылмай-
ды жəне түгел өспейді. Оның көрсеткіші туу мен өлудің айырмасын 
береді.

Г = В – Б

В – туылғандары; Б – өлген түрлер (бір уақыттағы)

Түрдің туып көбеюі – ол уақыт бірлігінде пайда болған жаңа 
түрлер саны. А. Лотки (1920 ж.) популяцияның өсуі табиғатта ло-
горифм жолымен емес, математикалық формуламен өрнектелетінін 
айтты. Өйткені табиғатта организмнің өсуіне шектеуші факторлар 
əсер етіп, оның өсу жылдамдығын бəсеңдетіп, одан қайта көтеріп, S 
тəрізді алмасып отыратынын дəлелдеді. Сонда ортаның қарсыласуын 
есепке алғанда, көбею S тəрізді логистикалық сызықпен өрнектеледі.

Экологиялық орын. 1927 жылы Ч. Эльтон экологиялық орын 
ұғымын ғылымға енгізді. Одумның бейнелеп айтуы бойынша, 
тіршілік мекені түрдің адресі болса, экологиялық орын – оның 
кəсібі. Түрдің экологиялық орнын білу түр қайда, немен жəне қалай 
қоректенеді, қалай, қай жерде көбейеді, т.с.с. жағдайларын білуге 
көмектеседі.

Сонымен, экологиялық орын дегеніміз – түрдің экожүйедегі 
энергия тасымалында атқаратын рөлін анықтау. Экологиялық 
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орынды анықтаудың үш жобасы бар. Бірінші, кеңістік, екінші 
трофикалық жəне көп өлшемді орынды. Кеңістік – ол мекен еткен 
орны. Трофикалық орын қоректену ерекшеліктерін көрсетеді десек, 
организмнің қауымдастықтағы рөлін сипаттайтын «мамандығы» 
сияқты. Гаузе принципі бойынша бір экологиялық орынды екі түр 
қатар иелене алмайды. Бəсекелестік экологиялық орынды бөлінуіне, 
түрлердің мамандануына жəне түрлер əралуандығының пайда бо-
луына əкеліп соғатын өте қуатты экологиялық фактор. Түраралық 
бəсекелестік нəтижесінде экологиялық орынның бөліну құбылысы 
экологиялық диверцификация деп аталады. Бұл кеңістік трофикалық 
(байланыс, көп өлшемді деп бөлінген үш критерийге сəйкес келеді. 
Кеңістіктегі түрлердің орналасуындағы мəнісі түрлердің əртүрлі 
стацияларды немесе қолайлы аймақтарды таңдап алуында жатыр.

Азықтық рационы бойынша экологиялық диверцификация – кең 
таралған кұбылыс. Азық үшін бəсекелестік кейде түрдің дамуын 
тездетіп, бүкіл тіршілік мекенінің өзгеруіне əкеліп соғады, қоректің 
көп немесе аз болуына байланысты активтіліктері, ұрпақ беруі 
əртүрлі болады.

Абиотикалық факторлар да бəсекелестікті тудырады.
Көбірек маманданған стенобионттық түрдің бəсекелестік қабілеті 

эврибионттық түрге қарағанда жоғары болып шықкан. Түрдің 
маңызды көрсеткіштерінің бірі оның экологиялық орындарының 
ауқымдылығы болып табылады. Кейде əр түрлерге жататын екі 
организм бірдей қорларды пайдаланған жағдайда түрлердің қатар 
тіршілік етуі олардың бейімделушілік өзгешеліктері арқасында 
мүмкін болады. Бір түрдің түрлері активті болып, бəсекелесі кіре 
алмайтын таза жерлерді паналайды. Ең соңында бір түрдің орны 
екінші түрдің ішінде қалып, бəсекелестік өрістеп, түрлердің бірі 
жойылып немесе жеңіледі. Жеңілген түр ығысып тіршілігіне сəйкес 
келмейтін қолайсыз жағдайда тіршілік етеді. Түрішілік бəсекелестік 
күшейген жағдайда түр диверцификацияланады. Олардың ареалдары 
үлкейіп, көбірек территорияны алады. Экологиялық орны кеңейеді. 
Түраралық бəсекелестік басым болған жағдайда қарама-қарсы 
кұбылыс жүреді. Ареал шеңбері тарылады, түрдің мамандануы 
артады. Екі түр бір қорды пайдаланған кезде де бəсекелестік жүреді. 
Бəсекелестік тікелей антогонистік түрде жүрсе, оны интерференция 
деп, ал жанама түрде жүрсе эксплуатация деп атайды. Жыртқыш 
пен жемтік арасындағы қарым-қатынас тікелей бəсекелестік 
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жолмен жүреді, ал тіршілік орнын қосарланып пайдалану жанама 
бəсекелестік түріне жатады. Бұл түрдің биологиялық ерекшелігіне 
байланысты болады. Мысалы, көбеюіне, жылдамдығына, ептілігіне, 
қорды пайдалану түріне қарай бір түрді екінші түр бірте-бірте 
ығыстырады.

Түраралық байланыстың бір түрі – антибиоз, мұнда бəсекелестік 
көбінесе химиялық əсерлердің арқасында жүреді. Мысалы, 
цианобактериялар гүлдеген кезде өздерінен 10 түрлі заттарды 
бөледі. Ол заттар басқа организмдерді өлтіреді.

Бақылау сұрақтары:

1. Популяцияға экологиялық сипаттама беріңдер.
2. Популяциялардың сан мөлшерін сақтау үшін қандай шаралар 

қолданылады?
3. Адам əрекеті түрлерге қалай əсер етеді?
4. Табиғатты қорғау жəне тиімді пайдалануды қалай түсінесіңдер?
5. Өсімдіктер мен жануарларға тəн маусымдық өзгерістерді 

атаңдар.
6. Полиморфизм дегеніміз не?
7. Деморфизмге түсінік бер.
8. Динамикалық тепе-теңдік дегеніміз не?
9. Популяцияға қандай белгілер тəн?
10. Өзінің популяциясын тұрақты ұстауда топтанып, үйірленіп 

немесе колония құрып тіршілік ететін ағзаларды ата.

Тест сұрақтары:

1. Белгілі бір аумақты мекендейтін, бір түрге жата тын 
ағзалар:

A) түр
Б) бірлестік
В) биогеоценоз
Г) биоценоз
Д) популяция
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2. Популяцияның мекен ету ортасы:
A) биотоп
Б) локус
В) ареал
Г) генофон
Д) экотип

3. Популяцияның жалпы санын анықтайтын көрсеткіш:
A) тығыздық
Б) саны
В) көбею
Г) өсу
Д) өлім

4. Популяцияның тығыздығын анықтау үшін шағын ауданды 
кеңістіктегі ағзаларды санау жұмыстары қандай əдіс арқылы 
қолданылады?

A) нұсқалық аудан əдісі
Б) белгілеу жəне қайта аулау əдісі
В) алуан түрлілікті толық есепке алу əдісі
Г) кəсіптік жануарларды есепке алу əдісі
Д) бақылау əдісі

5. Төменгі белгілердің қайсысы популяцияға тəн белгі?
A) даралар саны
Б) барлық аталғандар
В) жастық құрамы
Г) туу
Д) өлім

6. Популяцияда бір айда, жылда немесе он жылда туылған 
даралардың санын қалай атайды?

A) өлім
Б) көшіп келу
В) туылу
Г) көшіп кету
Д) миграция
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7. Популяция тығыздығы дегеніміз не?
A) тіршілік кеңістігінің аудан бірлігіне келетін дара лар саны
Б) берілген кеңістіктердегі даралардың белгілі бір саны
В) жалпы саны
Г) кішкене жердегі əртүрлі даралардың саны
Д) барлық аталғандар

8. Адам популяцияларының саны мен тығыздығының артуы 
арқылы қалалардың өсуі мен дамуын қалай атайды?

A) антропогенез
Б) урбанизация
В) антропогенді қысым
Г) антропогенді стресс
Д) биоалуантүрлілік

9. Жануарлар, микроағзалар, өсімдіктер бірлестігі:
A) түр
Б) популяция
В) биоценоз
Г) биогеоценоз
Д) биосфера

10. Қоршаған ортаның жағдайын бақылау, байқау, бағалау 
мен болжаудың кешенді жүйесін қалай атайды?

A) кадастр
Б) мониторинг
В) домпинг
Г) экологиялық картографиялау
Д) биоалуантүрлілік
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VІІ ТАРАУ

ҚАЗАҚСТАНДА ҚАЛЫПТАСҚАН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ЖАҒДАЙЛАР

7.1 Атмосфера

Жер атмосферасы (грекше atmos – бу, spaira – шар) – Жерді 
қоршап тұрған газды қабықша. Атмосфера деп жерді онымен бірге 
айнала жүріп оны қоршап тұрған газды ортаны атайды. Атмосфе-
ра жер бетіндегі барлық тіршілік процестерінің үздіксіз жүруін 
қамтамасыз етіп, адамзат тіршілігінің барлық қырларына əсер 
етеді. Атмосфера – бүкіл əлемнің тіршілік тынысы. Атмосфера 
ауасының шекарасы болмайды. Ол жер шары халықтарының ортақ 
байлығы болғандықтан, оның сапасы, тазалығы адамзат үшін еш 
нəрсеге теңелмейтін биосфераның құрамдас бөлігі. Атмосфераның 
құрылысы бірнеше қабаттан тұрады: тропосфера, стратосфера, мезос-
фера жəне термосфера. Əрбір қабаттың өзіне тəн атқаратын қызметі, 
газдық құрамы, тіршілік нысаны болады. Онда атмосфералық газдар 
əлем кеңістігіне таралады. Əсіресе, тропосфера мен озон қабатының 
тіршілік үшін маңызы ерекше. 

Ең негізгі қорғаныш қабаты – озон. Ол атмосфераның жоғарғы 
қабатында орналасқан.

Атмосфераның жер бетіне жақын қабаты тропосфера деп ата-
лады. Бұл қабаттың орта тереңдікте теңіз деңгейінен биіктігі – 10-
12 км, экватордан – 16-18 км, полюстерде – 7-10 км болып келеді. 
Тропосфера қабатында жауын-шашын, бұлттар түзіліп, найзағайлар 
жарқылдауы мен күннің күркіреуі осы қабатта көп жүреді. Тро-
посферадан жоғары тұратын қабат стратосфера қабаты деп атала-
ды. Онда ылғалдылық біршама төмен болып келеді, озон күннің 
ультракүлгін сəулелерін сіңіріп, атмосфераны қызып кетуден сақтап 
тұрады.

Стратосферадан кейінгі қабатта 50 км биіктікте мезосфера 
қабаты орналасқан. Мезосферада температура одан əрі төмендеп, 80 
км биіктікте  70°С түседі. Мезосферадан жоғары белгілі шекарасы 
жоқ термосфера орналасқан, онда 500-600 км биіктікте температура 
+1600°-қа жетеді. Жерден ең алыс 800-1600 км қашықтықта экзос-
фера орналасқан.
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Атмосфералық ауа – түрлі газдардың қоспасы. Оның құрамында 
78,08% азот, 20,9% оттегі, 0,93% аргон, 0,03% көмірқышқыл газы 
бар, ал қалған 0,01% неон, гелий, метан, радон, ксенон, т.б газдардың 
үлесіне тиеді. Жер бетінде оттегісіз тіршілік жоқ. Ол жасыл 
өсімдіктердің тіршілік əрекеттері нəтижесінде түзіледі. Өсімдіктер 
су жəне көмірқышқылынан оттегін бөледі, ал басқа барлық тірі 
ағзалар оны пайдаланады.

Табиғат үшін атмосфералық ауаның маңызы ерекше жəне əртүрлі 
болып келеді. Ол фотосинтез үшін көмірқышқыл газының жəне ты-
ныс алу үшін оттегінің көзі болады. Ол жерді жылудан сақтайды, 
климатты реттейді, ұшатын ағза үшін тіршілік ортасы болып сана-
лады, топырақтың құнарлылығына əсер етеді.

Адамзат қоғамы табиғаттың бір бөлігі, ол онымен үнемі бай-
ланыста болған күнде ғана тіршілік ете алады. Адамның өмірі 
үшін ең басты қажеттінің бірі – ауа, өйткені барлық тірі ағзалар 
атмосфералық ауамен тыныс алады. Адам тамақсыз бес аптаға, су-
сыз бес күнге, ал ауасыз бір сағатқа да шыдамайды, тəулігіне 4-5 
литрдей су, тамақ ішетін болса, дем алғанда 23-24 л ауа жұтады.

Оттегінің қалай пайда болғаны туралы толық ғылыми деректер 
шамалы. Дегенмен, оттегі бөлінетін жасыл өсімдіктер жер бетінде 
бұдан 550-570 миллион жыл бұрын пайда болған. Бұл өсімдіктер 
құрлыққа тез тарап, фотосинтез процесі арқылы оттегін бөліп 
шығарады. Атмосфераға адам, жануар жəне өсімдіктер дем алатын 
ауа ғана емес, сонымен бірге оған жер шарын қоршаған газ қабаты 
да жатады. Оның қалыңдығы 100 километрге дейін жетеді. Ауаның 
құрамында түрлі газдар болады. Оның құрамы негізінен, азот пен 
оттегіден тұрады. Бұл газдар су мен жер қыртысында да болады.

Өндірістің қарқындап дамуына жəне отын түрлерін кең көлемде 
жағуға байланысты атмосферадағы бос оттегінің қоры азайып, 
көмірқышқыл газының мөлшері артуда. Нəтижесінде табиғаттағы 
көміртек айналымы бұзылды деуге болады. Атмосфера табиғи жəне 
жасанды жолмен ластанады.

Табиғи ластану – атмосфера үнемі белгілі мөлшерде шаң бола-
ды. Шаң табиғатта жүретін табиғи процестер нəтижесінде түзіледі 
жəне минералдық, органикалық, ғарыштық болып үш түрге бөлінеді. 
Тау жыныстарының үгітілуі мен бұзылуы, жанартау атқылауы, ор-
ман, дала шымтезектердің өртенуі минералдық шаңның түзілуіне 
себеп болады. Органикалық шаң ауада аэропланктондар – бактерия-
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лар, саңырауқұлақтардың споралары мен өсімдіктердің тозаңдары 
түрінде жəне өсімдіктер мен жануарлардың ыдырау, ашу, шіру 
өнімдері түрінде болады. Табиғи ластанудың бір түрі ғарыштық шаң 
атмосферадағы жанған метеориттердің қалдықтарынан түзіледі. Бір 
жыл ішінде оның мөлшері 2-5 млн. тоннаға дейін жетеді.

Жасанды ластану – атмосфераны ластаушылардың ең негізгі-
лері транспорт түрлері жəне олардан бөлінетін жану өнімдері болып 
табылады. Қоршаған ортаға көміртек, күкірт жəне азот оксидтерімен 
бірге бензиннің құрамына кіретін канцерогенді заттар, мысалы: 
3,4 бензопирен мен қорғасын өте зиянды əсер етеді. Атмосфераға 
транспорттардан бөлінген газдардың құрамында 25-27 қорғасын бо-
латыны анықталған. Қазіргі кезде бүкіл əлемде шамамен 500 млн.-
нан аса афтомобиль жүріп тұрса, үлкен қалалардағы атмосфералық 
ауаның тазалығын сақтау адамзат үшін қаншалықты маңызды екені 
түсінікті. Ауа бассейнін күкіртті газбен жəне шаңмен ластаушы 
жылу электр станциялары болып табылады. Қуаты орташа жылу 
электр станциясы 1 сағатта 80 т көмір жағып, атмосфераға шама-
мен 5 т күкіртті ангидрид жəне 16-17 т күл бөледі. Атмосфераның 
антропогенді ластану жолдары жылу энергетикасы, мұнай, газ, 
өңдеу өнеркəсіптері транспорт, т.б арқылы жүреді.

Атмосфераның ауыр металдармен ластануы – ғылыми-
техникалық прогрестің аса маңызды проблемаларының бірі болып 
отыр. Кейбір есептеулер бойынша бүкіл адамзат қоғамы кезеңінде 
20 млрд. т темір өндірілген болса, оның түрлі техника, құрал-
жабдықтар қондырғылардағы мөлшері 6 млрд. т ғана, олай болса 
14 млрд. т темір қоршаған ортаға тасталынып, ластап отыр деуге 
болады. Ауаның ластануы адамның денсаулығына, экожүйелердің 
қалыпты жұмыс істелінуіне зиянды əсерін тигізіп отыр.

Атмосфераның радиоактивті ластануы нəтижесінде радиациялық 
əсер ету байқалатын болғандықтан өте қауіпті болып саналады. 
Радиациялық əсер – радиоактивті заттардан бөлінетін радиоактивті 
сəулелердің əсері. Радиациялық əсерлердің шығу көздері – 
қарапайым ғарыштық сəулелерден бастап, экологиялық апаттар 
болып табылатын қаруларды сынау, атом ядролық станциялардағы 
авариялар, т.б.

Радиоактивті элементтерді өндіру мен атом қондырғыларын, 
двигательдерін іске қосу жұмыстары кезінде атмосфераға өте қауіпті 
радиоактивті заттар бөлінуі мүмкін.
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Атмосфералық ауаның ластануымен күресу күрделі мəселелер-
дің бірі, əрі үлкен материалдық шығын мен күшті қажет етеді. Де-
генмен ғылыми-техникалық прогрестің қазіргі заманғы даму деңгейі 
адам ағзасы мен қоршаған ортаға зиянды əсер ететін заттардың 
түзілуін жəне бөлінуін азайтып, ластанудың алдын алудың іс-
шараларын жасауға мүмкіндік береді.

Бүгінгі таңда атмосфера ауаның тазалық сапасы бұрынғы кезден 
ауытқуда. Оның негізгі себептері – ауаға адамның іс-əрекетінен бо-
латын əртүрлі газдардың шығарылуы. Оларды біз ауаны ластағыш 
заттар деп атаймыз.

Негізінен атмосфераның адам үшін атқаратын қызметі өте 
жоғары. Атмосфера – бүкіл əлемді таза ауамен қамтамасыз ете 
отырып, тіршілікке қажетті газ элементтерімен (оттегі, азот, 
көмірқышқыл газы, аргон т.б) байытады жəне Жерді метеорит 
əсерлерінен, күн жəне ғарыштан келетін түрлі зиянды сəулелерден 
қорғайды, зат жəне энергия алмасуларды, ауа райының қызметін 
реттеп, жалпы жер шарындағы тұрақтылықты үйлестіріп отырады.

Бірақ адам баласы үшін орасан зор пайдалы ауа бассейні соңғы 
жылдары күрделі өзгерістерге ұшырап отыр. Ең бастысы – ауаның  
ластануы. Атмосфера ауаның сапалық күйінің көрсеткіштері 
оның ластану дəрежесі болып саналады. Егер атмосфера ауасын-
да ластағыш заттардың шекті мөлшерлі концентрациясы қалыпты 
құрамнан асып кетіп сай келмесе, онда ауаны ластанған деп санай-
ды.

Ластағыш заттардың негізгі көздері – өнеркəсіп, автокөліктер, 
жылу энергетикасы, соғыс қаруларын сынау, космос карабльдері 
мен ұшақтар т.б. Жоғарыда аталған объектілерден атмосфераға 
түскен заттар ауа құрамындағы компоненттерінің қатысуымен 
химиялық немесе фотохимиялық өзгерістерге ұшырайды. Содан 
соң пайда болған химиялық өнімдер суға, жерге түсіп, барлық тірі 
организмдерді, ғимараттарды, құрылыс материалдарын бүлдіреді.

Біздің республикамызда атмосфера ауасына шығарылатын зиян-
ды заттар мен газдар т.б. бөгде химиялық қосылыстар Қазгидромет 
ғылыми-зерттеу институтының үнемі бақылауында болып отыра-
ды. Ол көрсеткіштер əр жылға жəне тоқсанға жіктеліп «Ақпараттық 
экологиялық бюллетень» журналы арқылы көпшілікті хабардар 
етеді.

Атмосфераның ластану индексін (АЛИ) бағалау бойынша 1995-
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2000 жылдар аралығында ауасы ең көп ластанатын қалаларға: Ле-
ниногор, Зырян, Өскемен, Жезқазған, Балқаш, Қарағанды, Пав-
лодар, Екібастұз, Теміртау, Алматы қалалары жатады. Əрине бұл 
көрсеткіштер үнемі өзгеріп отырады. Өйткені аталған қалалардағы 
өнеркəсіптің т.б. ластану көздерінің жұмыс істеу қарқыны бірдей 
емес. Мəселен, 1995 жылдары ең көп ластанған қалалардан бірінші 
орынға Жезқазған, Балқаш қалалары шықса, ал 1999-2000 жылдары 
Лениногор мен Өскемен шығып отыр. Бұл жерде қара жəне түсті ме-
таллургия кəсіпорындарынан шығатын қоқыс көп. Алматы мен Зы-
рян қалалары негізінен зиянды заттарды сейілтуге метрологиялық 
жағдайы қолайсыз болуда.

Республика жағдайында атмосфераның ластануына өнер-
кəсіптердің техникалық жағынан мамандануы нашар. Яғни, ескірген 
технологиялық процестер нəтижесінде құрамында қатты жəне 
сұйық бөлшектері бар газ тəрізді заттар орасан зор көп мөлшерде 
бөлінеді əрі осы химиялық қосылыстар өте қауіпті, улы келеді. Олар 
негізінен күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот оксиді, күкіртті 
сутегі, аммияк жəне əртүрлі қатты жəне сұйық заттар.

Тұрақты көздерден атмосфераға шығатын зиянды заттардың 
мөлшері қалалар бойынша: Павлодар (763,0 мың т) Қарағанды (601,1 
мың т) Жезқазған (487,0 мың т), Шығыс Қазақстан қалаларында 
(170,0 мың т) Қостанай (170,0 мың т) Ақмола (120,0 мың т), Атырау 
(90,0 мың т) облыстары болады. Бұл аймақтарда жылу энгергетикасы, 
металлургия, мұнай-газ кəсіпорындары шоғырланған. Сондықтан, 
атмосфераға көтерілген қоқыстар мен газдардың көпшілігі осы об-
лыстар мен қалалардың аумағына түсіп, өсімдіктерді, сулы, жер 
ресурстарын, ғимараттарды жалпы қоршаған ортаны ластап жа-
тыр. Қазгидромет мəліметтері бойынша республиканың əрбір 
километріне жылына орта есеппен 1,13 тонна зиянды заттар келетіні 
байқалған.

Қазақстан жағдайында көптеген қалалардың ауа бассейні 
автокөліктерден шығатын зиянды заттармен ластанып отыр. 
Мəселен, автокөліктерден шығатын қоқыс заттар қалалар бойын-
ша: Қостанай (119,4 мың т), Оңтүстік Қазақстан (87,3 мың т), Ал-
маты (85,0 мың т), Павлодар (74,7 мың т), Көкшетау (53,6 мың т) 
көрсеткішке жетіп отыр. Автокөліктерден бөлінетін көміртегі оксиді 
барлық шығарылатын заттардың 70-80%-ын алып отыр.

Соңғы 2000 жылдық мəліметі бойынша Өскемен қаласының ау-
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асында күкірт диоксиді жəне фенол, формальдегид, азот диоксиді 
қалыпты деңгейден 1-4 ПДК-ға жетіп отыр. Сол сияқты ауаның ла-
стануы Ақтау, Теміртау, Шымкент, Тараз қалаларында өсе түсуде. 
Əсіресе, улы формальдегид (ПДК 3 есе көбейген) – Шымкент, Тараз 
жəне Петропавл қалаларында байқалып отыр. Ауадағы аммиак пен 
фенолдың мөлшері Теміртауда 2,3 ПДК, Петропавлда 3 ПДК-ға жет-
се, ал Астанада фторлы 4 ПДК мөлшерін көрсетуде.

Қазақстан жағдайында ауа бассейнінің ластануы көбінесе қатаң 
континенталды ауа райына да байланысты. Жауын-шашын мөлшері 
өте аз болғандықтан, ауаның табиғи тазаруы нашар. Оның үстіне 
үнемі соғатын күшті желдер біркелкі емес. Мəселен, Алматы, Шым-
кент, Лениногор, Зырян қалаларының ауа бассейндерінде табиғи ауа 
ағыстары болмайды, соның есебінен қалалар үнемі қалың зиянды 
улы тұмшамен оратып жатады.

Ауа бассейнінің құрамында ауыр металдарының болуы да өте 
қауіпті. Əсіресе, қорғасын, мырыш, сынап мөлшері үнемі бақылауға 
алынады. Ауыр металдармен ауаның ластануы республика бойынша 
жоғары болмағанымен жекелеген қалалар бойынша жағдай мəз емес. 
Мəселен, қорғасын көрсеткіші Лениногорде – 17 ПДК, Балқашта – 
8, Шымкентте – 6 есе болып отыр. Бұл көрсеткіштер кейбір жылда-
ры 17-81 ПДК-ға жететіні қауіпті болса да шындық.

Қазақстанның ауа бассейнінің ластануы көршілес мемлекеттердің 
ауаға шығарылатын зиянды заттардың есебінен де көбейе түседі. 
Өйткені, ауа бассейнінің бəрімізге ортақ екенін айтқанбыз. 
Төмендегідей қызықты мəлімет осыны дəлелдейді. Мəселен, 
Қазақстанның өз ластану көздерінен түскен (1) жəне шекаралас ауа 
(2) арқылы өткен заттардың үлесі төмендегідей болған:

1. Күкірт – 46% немесе 380000т.
Азот (тотыққан) – 19% немесе 46400т.
Азот (тотықсызданған) – 51% немесе 11300т. 
2. Күкірт – 54%
Азот (тотыққан) – 81%
Азот (тотықсызданған) – 49%.
Əрине, өз кезегінде Қазақстанның ауа бассейнінен де Ресей, 

Қырғыз, Өзбек республикалары да күкірт пен азот қосылыстары 
ауысып отырады. Атмосфера ауасын ластайтын заттардың мөлшері 
дүние жүзі бойынша жылына 200 млн. тоннаға жетіп отыр. Ал, 
оның құрамы 20 химиялық элементтерден тұрады. Соның ішінде 
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қорғасын мен мырыштың ауада тарауы жəне онымен адамдардың 
улануы жиі байқалуда. Олардың мөлшері ауада 0,0003мг/м³ аспа-
уы керек. Оның негізгі көзі – автокөліктер мен оған қолданылатын 
қорғасын аккумляторы. Жапония, Ирак т.б. елдерде осы заттар-
мен адамдардың улануы жиі болғандықтан, қазір көптеген елдерде 
балық аулауда, мылтық оқтарына қорғасынды пайдалануды шектеп 
отыр. Сондықтан, ауаға зиянды заттардың шығарылуын реттеу, тех-
нологияны жетілдіру, өндіріске қалдықсыз жəне аз қалдықты техно-
логияны енгізу мен шығарынды заттарды қайта өңдеп пайдаға асы-
ру бүгінгі күннің қатаң талабы болмақ.

Атмосфераның қасиеттері жəне оның адамға əсері

Атмосфера – ауа, химиялық қоспалармен су буынан тұратын 
күрделі жүйе. Ол биосферадағы физикалық-химиялық жəне 
биологиялық процестердің жүруінің шарты жəне метеорологиялық 
режимнің маңызды факторы. Атмосферадағы жекелеген 
компоненттердің қатынасы оның радиацияға, жылу жəне су 
режиміне, өздігінен тазартуға қабілетін анықтайды. Атмосфераның 
газдық құрамы су буы жəне əртүрлі қоспалар жер бетіне күн 
радиациясының өту деңгейін жəне жер маңызы кеңістігіндегі жы-
луды ұстап тұруды анықтайды. Егер атмосферада қоспалар болмаса, 
онда жер бетіндегі орташа жылдық температура +15°С емес, –18°С 
болар еді.

Атмосфераның маңызды қасиеттеріне оның жылдам арала-
суы мен үлкен арақашықтыққа орын ауыстыруы, басқа сфера-
лармен, əсіресе мұхитпен байланысы жатады. Мұхит жанасуы 
нəтижесінде мұхит атмосферадағы көміртегінің қос оксиді (СО) 
мен оксидін (CO2), күкіртті газ жəне басқа қосылыстарды сіңіреді. 
Атмосферадағы қосылыстардың басым бөлігін өсімдіктер сіңіреді 
жəне зат алмасудың топырақ звеносына кіреді. Жылдам араласқыш 
қасиеті мен оның ластануды таратуы, сонымен қатар локальды        
ластануды ғаламдық ластануға айналдырушы фактор болып табы-
лады. Атмосфераның əртүрлі параметрлеріне жəне қасиеттеріне, 
оның химиялық құрамына, жылу режиміне орын ауыстыру, 
радиоактивтілік, электромагниттік фон жəне т.б. əсер етеді.

Ерте кезеңдерден-ақ ауаның ластануына қарсы шаралар қолға 
алына бастаған. ХVІІІ ғасырда Англияда, Лондонда, ірі қалаларда 
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көмірді отын ретінде қолдануға шектеу қойылды. Осы кездерден 
бастап жер үсті суларының ластануына қарсы, мысалы тұрмыстық 
қалдықтармен шаралар қолданыла бастады.

Адам ауаның құрамына кіретін негізгі химиялық элементтер – 
азот пен оттегінің концентрациясына елеулі əсер етпейді. 
Бұл газдардың концентрациясының өзгермеуі олардың 
концентрациясының жоғары (азот – 78,09%, оттегі – 20,95%) болу-
ына байланысты. Бірақ мұны біз көмірқышқыл газына қатысты деп 
айта алмаймыз. Оның концентрациясы біртіндеп артып келеді, бұл 
көмірқышқыл газының атмосферада аз (0,03%) болуы жағдайында 
келіп түскен мөлшерінің анағұрлым жоғары болуына байланысты. 

Сонымен қатар атмосфераның міндетті емес заттарының кон-
центрациясы елеулі өзгерістерге ұшырауда. Бұларға ең алдымен 
көптеген ластаушылар соның ішінде тіршілік үшін бөгде заттар 
жатады. Адам қызметінің нəтижесінде атмосфераға атмосфера 
үшін бөтен немесе атмосфераға тəн заттардың концентрациясының 
өзгеруіне байланысты ластаушы зат болып табылатын жүздеген зат-
тар келіп түседі.

Адамның атмосфераға əсерінің байқалуы, оның биосфералық 
процестерге белсенді түрде араласа бастауынан, ормандарды жою, 
жерді жырту, эрозия, құрғату, суару, қалалар мен өндіріс орында-
рын жəне т.б. салу нəтижесінде басталды.

Атмосфераны ластаушы заттар. Атмосфераға шығарылатын 
химиялық заттардың ішінен бірінші орында көмірқышқыл газы тұр. 
Бұл қосылыс ұзақ өмір сүреді жəне атмосферада жиналуға қабілетті. 
Көміртегі оксидінің көп мөлшері өте қауіпті бірақ ол тұрақсыз жəне 
жылдам (CO2) басқа да қосылыстарға айналады.

Химиялық белсенділігінің жоғары жəне тұрақты көп мөлшерде 
150-200 млн. т (жылына) шығарылуына байланысты күкірт диоксиді 
(SO2) немесе күкіртті ангидридтің қауіптілігі зор. Ол өткір иісі бар, 
түссіз газ. Оның суымен қосылыстары адам мен жануарлардың 
тыныс алу жолдарын тітіркендіріп, зақымдайды. Ұзақ уақытқа 
созылған улану қан айналымының бұзылуымен өлімге əкеліп 
соқтыруы мүмкін.

Күкіртті газ əсіресе өсімдіктер үшін қауіпті. Олар жануарлар мен 
адамға қарағанда бұл газға өте сезімтал. Өсімдіктер газдың олардың 
бетіне құрғақ қону немесе қышқыл жауын-шашынмен келіп түсуі 
нəтижесінде зақымданады.
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Бұл газ – қазіргі кездегі қоршаған ортаны əртүрлі элементтерімен 
биоортасына əсеріне байланысты бірінші орында тұрған əлемдік         
ластаушы.

Күкіртті ангидридтің басқа атмосфераға күкіртттің басқа да зи-
янды қосылыстары келіп түседі. Оларға күкіртсутек (H2S) жатады. 
Бұл газдың жоғары концентрацияларымен улану өкпенің ісінуіне, 
тыныс алу параличіне жəне өлімге əкеліп соқтырады. Табиғатта 
ол көбінесе су қоймаларында, шайынды суларда ақуыздардың 
бактериалды ластану өнімі ретінде минералдық бұлақтарда 
кездеседі. Күкірткөміртек CS2 – улы қосылыс, түссіз оңай жанатын 
сұйық. Ауамен жарылғыш қоспа түзеді. Вискоздық жібек, целлофан 
мен инсектицидтер алу үшін шикізат ретінде қолданылады. Адам 
ағзасына тыныс алу жолдары мен тамақпен бірге түседі. Орталық 
жүйке жүйесінің қызметінің нашарлауын туғызады, есірткілік əсері 
бар.

Күкірт пен оның қосылыстары атмосфераға табиғи жəне 
антропогенді əсер нəтижесінде шығарылады. Күкірт пен оның 
қосылыстарының атмосфераға табиғи жолмен шығарылуының 3 
негізгі көзі бар:

1) сульфаттардан оттегінің анаэробты сульфатредукциялау-
шы микроорганизмдердің көмегімен бөлініп шығуы нəтижесінде. 
Күкірт бос күйінде, не күкіртсутекке тотықсызданған күйде болады; 

2) вулкандардың, қызметінің нəтижесінде. Бұл кезде күкіртті 
ангидрид, күкіртсутек немесе бос күйде бөлініп шығады;

3) мұхиттардың бетінен су тамшыларының булануы нəтижесінде. 
Бұл кезде күкірт негізінен салыстырмалы түрде зиянсыз сульфаттар 
түрінде болады.

Атмосфераға антропогенді күкірттің келіп түсуі отынды жағумен 
байланысты. Қоңыр көмірде SO2 өте көп (10-15%-ға дейін), жоғары 
каллориялы көмірде кем, мұнай мен табиғи газда одан да кем. 

Күкіртті газдың біраз мөлшері атмосфераға күкіртті кендерді 
өңдеу нəтижесінде шығарылады (темір, никель, мыс жəне т.б.). 
Мысалы ФРГ-де күкіртті ангидридтің 63%-ға жуығы қоршаған 
ортаға энергетикадан, 23%-ы өнеркəсіптен, 10%-ы – тұрмыстық 
жəне ұсақ тұтынушылар қалдығы, шамамен 5%-ы транспорт 
есебінен шығарылады.

Атмосфераның басқа ластаушыларының ішінен азот 
тотықтарының, көмірсулардың, бензопирен, хлор, фтор жəне басқа 
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қосылыстардың маңызы зор. Бұлардың көпшілігі жылу балансының 
өзгеруі (көміртегі қос оксиді, азот тотықтары, метан, фреондар жəне 
т.б.) немесе озонның бұзылуы (фреон, азот тотықтары) арқылы əсер 
етеді.

Зертханалық жұмыс № 4

Əртүрлі өсімдік-индикатор тозаңдарының реакциясы бойын-
ша атмосфера ластануының биомониторингі

Мақсаты: Атмосфера ластануын əртүрлі өсімдік индикатор 
тозаңдарының ластануының биомониторинг əдістерімен танысты-
ру.

Құрал-жабдықтар: 1) микроскоп; 2) заттық жəне жабын 
əйнектер; 3) препаральды инелер; 4) петри тостағаншалары; 5) тер-
мостат; 6) цетокармин (реактив-1); 7) иодты калийлі иод (реактив-2); 
8) агар; 9) сахарозаның 15%-дық ерітіндісі; 10) ластанған жəне таза 
аймақтарда жиналған түрлі өсімдіктердің тозаңы.

Кіріспе. Келеңсіз жəне стрестік жағдайлар ең алдымен өсімдік-
тің тіршілік ұзақтығына əсер ететіні бəрімізге белгілі. Келеңсіз 
факторлар өсімдіктің аталық (тозаң) жəне аналық (тұқым-түйін) 
сферасына да əсер етеді. Бірінші жағдайда тозаң түтіктерінің өсуі 
баяулайды да, тұқым түйін деңгейіне дейін өспейді, соның салда-
рынан тозаңдану процесі болмайды. Екінші жағдайда тозаңдану 
кезінде тұқым түйіннің тіршілігі тоқтайды, себебі бөліну клеткала-
ры келеңсіз əсерлерге өте сезімтал келеді, өте күшті антропогендік 
жерлерден тұқым түйінінде хромосомалық операциялар мен мута-
циялар саны жоғарылайды.

Дженсон (1965) əдісі бойынша тозаң дəндерін ацетокарминмен 
өңдеп, талдауға қажетті уақытша препарат дайындалады. Ацетокар-
мин хромосомаларды бояу үшін кеңінен қолданылады. Бөлінуші 
клеткаларда хромосомалар іріленіп, микроскопта жақсы көрінеді. 
Тіршілікке əрекетті тозаң дəндері қызыл түсті болады. Сондай-ақ 
тозаңдағы крахмалды анықтайды (калийлі иодтегі иодтың реакция-
сы), крахмалдың болуы тозаңның тіршілік əрекетін сипаттайды (көк 
түске боялу).

Тозаң түтіктерінің өсу қарқынын У.Х. Смитт (1985) əдісі бо-
йынша анықтайды. Тозаңды жинау кезінде бұталы түрлердің тозаң 
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шашуы өте тез, бірнеше сағаттан бірнеше күнде болатыны ескерілуі 
тиіс. Жиналған тозаңдар тоңазытқышта ұзақ уақыт сақтала ала-
ды (қылқандылардың кейбір түрлерін бірнеше жылға). Ауадағы 
көптеген қоспалар тозаңның дамуы мен түтіктердің өсуіне теріс 
əсер етеді. Əсіресе күкірттің қос тотығы, азоттың қос тотығы, альде-
гидтер синергисті əсер етеді. Мысалы, жол шетінде өсірілген темекі 
өсімдіктерінде тозаң түтіктерінің өсуі 89-98%-ға төмендеген.

Жұмысты орындау барысы:
Жиналған тозаң тоңазытқышта талдауға дейін, шыны 

құтыларда (бюкстер, пробиркалар) сақталынады. Кейін оны заттық 
шыныға ацетокармин тамшысын қосып, жабын шынымен жауып, 
спиртшамды бірнеше рет қыздыру қажет. Тозаң жұмсарған кезде 
(препаральды инемен басқан кезде жабын шыныда қозғала бастайды) 
қыздыруды тоқтатады. Бояғыштардың артық мөлшерін сорғыш 
қағазбен сорғызылып алынады. Сіріңке талшығымен препаратты 
сындырып, тозаңды біркелкі мөлшерде бөлу қажет.

Тозаңды ұлғайтқыштығы 100 жəне 400 есе микроскоптармен 
қарау керек. Стерильді тозаң дəндер реактив-1 бойынша ақ түсті, 
ал фертильділер – қызыл түсті болады. Реактив-2 көк түске боялуы 
тозаңның тіршілікке əрекеттігін көрсетеді. Бағалау кезінде балдық 
(1-ден 4-ке дейін) жəне боялмаған, əлсіз боялған, жақсы боялған деп 
бөлуге болады.

Тозаңның жəне тозаң түтіктілердің өсуін анықтау.
Ерте гүлдейтін өсімдіктердің тозаңдары ластанған жəне таза 

аймақтардан жиналып, алдын ала стерильденген, агар салынған 
Петри тостағаншасына салынады. Тозаң термостатта +25, +26°С 
температурада бірнеше тəулікке дейін өсіріліп, окулярмикрометрлі 
микроскоппен қаралады. Өнген тозаңдар саны саналады. Əртүрлі 
экологиялық жағдайлардағы тозаң түтікшелерінің ұзындығы 
анықталады. Сондай-ақ тозаңды сахарозаның 15%-дық ерітіндісін 
де өсіруге болады. Қылқандылардың тозаңы өте тез өсуі мүмкін (1 
тəулік).

Ерітінділерді дайындау.
A. Реактив-1 дайындалуы (ацетокармин).
Алдымен 100 мл ыстыққа төзімді шыны колбаға 27,5 мл 

дистелденген су, 22,5 мл сірке қышқылын жəне 1-2 г карминді салады, 
одан кейін колбаны шыны қақпақпен жауып, сулы моншада немесе 
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əлсіз оттағы электр пешіне қыздырамыз. Ерітіндіні баяу қыздырады 
жəне 30-60 минут қайнаған күйінде ұстайды, салқындатылып, 
сүзгіден өткізеді. Сүзілген ерітіндіні тығын бар пробиркаға құяды, 
ол жерде ерітінді ұзақ уақыт сақталуы мүмкін.

Б. Реактив-2 дайындалуы (иодты калийдегі иод).
100 мл дистильденген суға 2 г иодты калийді ерітеді де, ол 

ерітіндіге 0,2 г кристалды иодты салып ерітеді.
B. 2%-дық агарды дайындау.
100 мл дистилденген суға 2 г агарды салып, толық ерігенше 

сулы моншада қыздырады. Ыстық ерітіндіні тез 20-30 мл Петри 
тостағаншаларына құйып, салқындатады. Петри тостағаншаларын 
стеризациялау кептіргіш шкафтарда 30-40 мин. 200°С температураға 
дейін қыздыру арқылы жүзеге асырады.

Озон мəселесі

Атмосфераның озон мəселесінің адам қызметіне қатысты өзара  
байланысты  екі  аспектісі  бар:  жоғары қабаттағы бұзылу («озон 
қабаты») жəне  жер маңы кеңістігіндегі концентрациясының артуы.

Озон қабаты полюстерде 9-30 км, экваторда 18-32 км биіктікте 
орналасқан. Ондағы озонның концентрациясы 0,01-0,06 мг/м3. 
Егер қабаттағы озонды таза күйде бөліп алса, оның қалыңдығы 
3-5 мм құрайды. Озонның мөлшері сантиметрмен (0,3-0,5) немесе 
Допсон бірлігімен (100 есе үлкейтілген милиметр – 300-500 бірлік) 
есептеледі.

Атмосфераның жоғары қабатындағы озон оттегі 
молекулаларының (O2) ультракүлгін сəулелер əсерінен ыдырауы 
нəтижесінде түзіледі. Бос оттегінің оттегі молекуласына қосылуынан 
озон түзіледі. Бір уақытта озон молекулаларының ыдырап, оттегіне 
айналу процесі жүреді. Реакция жүруінің шарты ультракүлгін 
сəулелерінің болуы жəне олардың  инфрақызыл жылулық сəулелерге 
айналуы  болып  табылады.

Озан толқын ұзындығы 200-320 нм болатын сəулелерді сіңіреді. 
Олардың бір  бөлігі,  ұзын толқындар мен қатар  Жер бетіне дейін 
жетеді. Ұзындығы 200-400 нм сəулелер биологиялық белсенді 
ультракүлгін сəулелер категориясына жатады. 

Соңғы жылдары атмосфераның жоғары қабатындағы озон 
мөлшерінің  кемуі байқалуда. Солтүстік жарты шардың орталық 
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жəне жоғары ендіктерінде бұл кему 3% құраған. Мəліметтер 
бойынша озонның 1%  кемуі терінің қатерлі  ісігімен ауыру деңгейін 
5-7% ға  арттыруы  мүмкін.

Озонның ең  көп  мөлшері  Антарктиданың  үстінде жойылған. 
Мұнда соңғы 30 жылда озонның мөлшері 40-50% кеміген. Озонның  
концентрациясының кемуі нəтижесінде түзілген кеңістікті «озон 
тесіктері» деп атайды. «Тесіктің» көлемі  жылына  4%  артып  отыр. 
Қазіргі кездегі  оның мөлшері АҚШ-тың көлемінен артық. Сонымен 
қатар, «көшіп жүретін тесіктердің» пайда болуы жиілеп барады. 
Оның мөлшері 10-100 мың км2.

«Озон тесіктерінің» пайда болу себептері əлі де болса толық  
анықталмаған. Олар алғаш рет осы ғасырдың 80-жылдарында 
байқалған. Аз уақыттық бақылау қандай да бір нақты қорытынды 
жасауға мүмкіндік бермейді.

Қазіргі кездегі озон қабатын бұзатын негізгі антропогенді 
фактор  фреондар (хладондар) болып есептеледі. Бұл хлорфтор 
көміртектер бөлме  температурасында қайнайды. Олар тоңазытқыш 
құрылғыларда, əртүрлі баллондарда тасымалдаушы-газ ретінде, т.б. 
қолданылады.

Тасымалдаушы газ (пропилленттер) ретінде фреондарда кеңінен 
пайдалану олардың өте тұрақты (инертті) газ болуына байланысты. 
Осы жоғары, дəрежеде тұрақты (100 жылдан астам өмір сүреді) 
болуына байланысты фреондар озон қабатына жете алады жəне 
белсенді ортада одан хлор бөлініп шығады. Хлордың əрбір атомы 
катализатор озонның 100 мыңдаған атомын бұзуға қабілетті.

Қазіргі кезде фреондардың мөлшерін кеміту жəне болашақта 
өндіруді тоқтатуға бағытталған іс-шаралар жүргізілуде.

Көптеген мемлекеттер фреондардың өндірісін 50% кеміту жəне 
оларды басқа проапилленттермен алмастыру туралы міндеттеме  
қабылдады. Бірақ, жоғары дəрежеде тұрақтылығына байланысты 
фреондар атмосферада өте ұзақ уақыт сақтала алады. Бірқатар 
елдерде (АҚШ, Ұлыбритания, Франция) фреондар гидрохлорфтор 
көміртек немесе гидрофторкөміртекпен алмастыруда. Бұлардың 
өмір сүру мерзімі қысқа (2-25 жыл).

Сонымен қатар, озон қабатының тұрақтылығын арттырудың  
басқа да жолдары қарастырылуда. Озон қабатына этан мен пропанды 
жіберу хлорды пассивті хлорлы сутегіне айналдырады. Сонымен 
қатар озонның түзілуі мен жиналуына электромагнитті сəулелер, 
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лазер сəулелері, электр разрядтары əсер етеді. Олар оттегінің 
диссоциациялануын артырып, озонның түзілуі мен жиналуына  
жағдай  жасайды.

Озон қабаты интенсивті түрде көктемде бұзыла бастайды. Себебі 
қыстағы төмен температура мен бұлттылықтың артуы фреондардың 
құрамындағы хлордың бөлініп шығуына келеді. Ал көктемдегі 
температураның жоғарлауы хлордың озонға əсерін арттырады.

Поляр маңы аймақтарындағы озон қабатының интенсивті түрде 
бұзылуын осы аудандардағы озонның бұзылуына себепкер хлордың 
метанды топпен аз мөлшерде жабылуымен түсіндіреді.

Соңғы жылдары ғалымдар «озон тесіктерінің» пайда болуы 
адам қызметіне байланысты емес деген пікірлерді жиі айтып жүр. 
Ғалымдар  бұған ұқсас құбылыстардың ертеде де орын алғанын 
жəне олар тек табиғи процестерге байланысты, соның ішінде күн 
белсенділігін 11 жылдық циклмен, екені туралы жорамал айтады.

Мəңгі мұздықтардағы ауа көпіршіктерін зерттеу фреондардың 
өндірістік дəуірге дейін де болғанын дəлелдейді.

Озон қабатының бұзылуының тағы бір себебі атмосфераға 
оттегін бөліп шығаратын негізгі фактор ретінде ормандардың 
жойылуы аталады. Сонымен қатар, Антарктиданың үстінде озонның 
таралуына əкелетін жоғары қарай бағытталған жерлердің болуы 
туралы да пікірлер айтылуда.

Космосқа ұшу аппараттарының шығару («Шаттлдың» ұшуы 
10 млн. т озонды ыдыратқан), атмосферадағы ядролық жарылыс, 
атмосфераның жоғарғы қабаттарына азот оксидтері мен кейбір 
көмірсулар шығарылуына  əкелетін ірі өрттердің озон қабатын 
бұзатыны тіркелген. Сондай-ақ озон қабаты бұзылуын Галлей 
кометасымен де байланыстырады. Ғалымдардың болжамы бойынша 
оның өтіп кетуіне байланысты, озонның  концентрациясы  əдетке 
қалпына келеді.

Атмосфораның төменгі қабаттарында озон күшті антитоксикант 
жəне бакториоцид болып табылады. Ол жағымсыз иістерді, 
кейбір канцерогенді заттарды бұзуға қабілетті. Бірақ, жоғары 
концентрацияда озон күшті у болып табылады. Адамда ол 
тыныс алуды қиындатады, көзді тітіркендіреді, өсімдіктердің 
ассимиляциялық апаратын зақымдап, хлорофилді бұзады.

Қолда бар мəліметтерге қарағанда ауаның жер бетіне жақын 
қабатындағы озонның концентрациясы өндірістік дəуірдің басынан 
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бері 2 есе артқан жəне жыл сайын 1,0-1,6% жоғарылап келеді. Бұл 
құбылыстың негізгі себебі фотохимиялық смогтар болып табылады.

Қышқылдық жауын-шашындар мəселесі

Қышқыл жауындардың пайда болуының негізгі себебі күкірттің 
қос оксидімен ластану болып табылады. Су буының қатысуында 
күкіртті ангидрид күкірт қышқылының ерітіндісіне айнала-
ды. Осындай жолмен  көмірқышқыл газы мен азот оксидтеріне 
көмір қышқылы мен азот қышқылы түзіледі. Оларға органикалық 
қышқылдар мен басқа да қосылыстар араласып, қышқыл реакциясы 
бар ерітіндіні береді.

Қышқыл жауынның түзілуіндегі күкірт қосоксидінің үлесі – 
70%. Қышқыл жауынның жаууына көмірқышқыл газы да үлесін 
қосады. Оның үнемі болуына байланысты жауын-шашынның 
атмосферадағы РН 5,6-ға тең болады. Алғашқы қышқылдық жауын-
дар 1907-1908 жылы Англияда байқалған. Қазіргі уақытқа дейін РН 
2,2-2,3 болатын жауын-шашындар тіркелген.

Қышқылдық жауындар солтүстік жарты шарда кеңінен таралған. 
Бұл жерде қышқыл заттардың шығарылуы мен олардың жаңбыр, 
қар, тұман түрінде ылғалды тұндыруға қолайлы жағдай бар. 

Теріс температура кезеңінің ұзақтығы қышқылдық жауын-
шашынның əсер ету ұзақтығын арттырады. Соңғылар біршама 
дəрежеде аммиакпен нейтралданады. Ал қоспа топырақтан 
органикалық заттар, минералдық тыңайтқыштар мен басқа да 
қосылыстардан аммонификатор – микроорганизмдердің көмегімен 
бөлініп шығуы кемиді.

Қышқыл жауын-шашындар Скандинавия елдері, Англия, ФРГГ, 
Билгия, Дания, Польша, Канада, АҚШ-тың солтүстік аудандарына 
тəн.

Қышқыл жауын-шашын  топыраққа, су экожүйелеріне, 
өсімдіктерге,  архитектура ескерткіштеріне, ғимараттарға жəне т.б. 
зиянды  əсер етеді.

Қышқыл жауын-шашынның зиянды əсері əсіресе солтүстік 
жəне тропиктік  аудандарда ағыс арқылы əсер етеді. Бірінші 
жағдайда    онсыз да қышқылдығы жоғары топырақ қышқылданады. 
Бұл топырақтарда қышқылдықты нейтралдайтын (кальций кар-
бонаты, доломид жəне т.б.) табиғи қосылыстар болмайды. 
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Топыраққа келіп түскен қышқыл жауын-шашындар катеондардың 
қозғалғыштығы  мен шашылып кетуін арттырады, редуценттердің, 
азотфиксаторлардың жəне басқа да топырақ ортасының ағзаларының 
белсенділігін төмендетеді.

рН 5-ке жəне одан төмен болғанда топырақтағы минералдарды 
ерігіштігі артады да, олардан бос күйде улы болып табылатын, алю-
миний болып шығады. Қышқыл жауын-шашын ауыр металдардың 
да қозғалғыштығын арттырады. Кейбір жерлерде қышқыл жау-
ын-шашын мен олардың əсер ету өнімдері грунт суларына, одан 
су қоймаларына жəне су құбырына түсіп, құбырлардан алюми-
ний мен басқа да зиянды заттардың бөлініп шығуына əкеледі. Бұл 
құбылыстың нəтижесінде ауыз судың сапасы төмендейді.

Су қоймаларына түскен қышқыл жауын-шашын судың 
қышқылдығы мен кермектігін арттырады. Көптеген гидробионт-
тар аталған көрсеткіштердің өзгеруіне өте сезімтал болады. Су 
ортасының рН алтыдан төмен болғанда ағзаның өсумен дамуы 
үшін маңызды ферменттер, гармондар мен басқа да, биологиялық 
белсенді заттардың қызметі тежеледі. рН-тың зиянды əсері негізінен 
жұмыртқа жасушалары мен жас дараларда байқалады. Бұл жағдайда 
өнім негізінен ластаушы заттарды тікелей ағзаға əсерінен емес, 
көбеюге мүмкіндік бермеуі арқылы əсер етеді.

Қышқыл жауын-шашын мен оның компоненттері əсіресе 
ормандарға орасан зор зиян келтіреді. Қышқыл жауын-шашын 
өсімдіктерден биогендерді қанттар, ақуыздар, аминқышқылдарын 
ығыстырып зақымдайды. Олар қорғанышсыз ұлпалары 
зақымданып, ағзаға патогенді бактериялармен саңырауқұлақтардың 
ену мүмкіндігін арттырады. Мұндай əсердің нəтижесінде 
фитоценуздардың өнімділігі төмендеп, кейде толық жойылып 
кетуіне əкеліп соқтыруы мүмкін.

Қышқыл жауындардың өсімдіктер үшін зиянды əсер топырақ 
арқылы да байқалады. Бұл əсер алюминиймен ауыр металдардың 
қозғалғыштығының артуы нəтижесінде болады. Бос алюминий жас 
тамырларды зақымдайды. Оларда инфекциялардың ену ошақтарын 
түзеді, ағаштардың уақытынан бұрын қартаюына əкеледі. 

Атмосфераның ластануына жоғары дəрежеде сезімталдығы мен 
қыналар сипатталады. Олар əдетте ең бірінші болып экожүйеден 
жойылады жəне қоршаған ортаның қолайсыз əсерінің индикаторы 
болып табылады.
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Озон негізінен фотохимиялық смогтың өнімі болып табылады. 
Оның əсерінен хлорофилл тікелей жəне хлорофилды тотығудан 
қорғайтын агент С витаминінің шектен тыс жұмсалуы арқылы 
бұзылады. 

Зертханалық жұмыс №5

Атмосфералық ауадағы микроорганизмдер санын анықтау

Ауасы жиі желдетілмей тұрған үй, қызмет орындары, мектептер, 
вокзалдар, т.б. орындардың ауасында түрлі микрооганизмдер көп 
болады. Мысалы, мектептерде сабақ басталғанға дейін 1 м3 ауада 
2 мыңдай бактерия болса, сабақ біткен соң олардың саны бірнеше 
ондаған мыңға жетеді. Əсіресе ауру туғызатын патогенді микро-
организмдер тұмау, т.б. аурулардың эпидермиясы кезінде көп жи-
налады. Мұндай кезде кұн сəулесі, бактерицидтік лампалар немесе 
ылғал шүберекпен сүрту арқылы бактериялардың санын біршама 
азайтуға болады. Мұнымен қатар қылқан жапырақты ағаштар бөліп 
шығаратын фитонцидтер де бактерияларды жойып жібереді.

Бұл жұмыстарда студенттер ауасы ластанған ортадағы атмосфе-
ра құрамындағы микроорганизмдер санын анықтауды үйренеді жəне 
микроорганизмдер тіршілігіне фитонцидтердің əсерін анықтайды.

Реактивтер мен құрал-жабдықтар:

1. Бактерицидтік лампа;
2. Петри тостағаншалары;
3. Су банясы;
4. Спирт шамы;
5. Термостат;
6. Пипеткалар;
7. Шыныға жазатын карандаш;
8. Ет пептонды агар немесе басқа қоректік орта;
9. Шпател;
10. Қылқан жапырақты ағаш жапырағы;
 Барлық ыдыстар алдын ала стерильденген болуы керек.
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Лабораторияны ылғал шүберекпен сүртіп, тазалап, 15-20 мин 
бактерицидтік лампамен стерильдейді. Ет пептонды ағарды авто-
клавтан соң Петри тостағаншаларына салады. Стерильднген Пе-
три тостағаншаларын кішкене қақпақшасын төмен қаратып, үлкен 
қақпақшасын ашыңқырап столға қояды. Бұдан соң қоректік ортаны 
тостағаншаға құйып, қақпағын жауып, ағарды тостағаншаға біркелкі 
етіп жаяды да біраз уақыт қоректік орта қатқанша сақтап қояды. 

А. Ауадағы микроорганизмдер санын анықтау

Қоректік орта қатыңқыраған соң ауасы лас орынды 5 мин 
бірінші Петри тостағаншасын ашып, екіншісін осы уақытта лабо-
раторияда, үшіншісін көшеде немесе қылқан жапырақты ағаштар 
арасында ашып қояды. 5 мин соң тостағаншаларды жауып, астын 
жоғары қарай аударып (қоректік ортаға екінші қақпақшадағы 
конденсацияланған су тамшылары түспеу үшін), шыныға жаза-
тын карандашпен нөмірлейді де, барлық тостағаншаларды +25°-та 
термостатқа қояды. 

Б. Микроорганизмдерге өсімдіктерден бөлінген 
фитонцидтердің əсерін анықтау

Коэффициенттердің сан мəндерін орындарына қойып, 
атмосфералық ауаның CO2 газымен ластану деңгейін анықтаймыз:

КCO2 = ( 0,5 + 0,01 x 500 x 1,4 ) x 1 x 1,06 x 1,20 x 1,00 = 8,96 мкг/м4.
Автотранспорттың CO2 газы бойынша ПДК мг/м4.
Автотранспорттан шығатын улы газдың мөлшерін азайту үшін 

төмендегі шараларды іске асыру керек:
 – Автомобильдер қозғалысына тыйым салу;
 – Қозғалыс интенсивтілігіне сағатына 300 автомобильге дейін 

шек қою;
 – Жүк машиналардың карбюраторларын дизельмен алмастыру:
 – Фильтрлер орнату:
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Зертханалық жұмыс №6

Атмосферадағы күкірт қышқылы мен ерігіш сульфаттар
 мөлшерін анықтау

Атмосфераның антропогендік факторлар əсерінен ластануының 
негізгі түрлері күкірт қышқылы мен сульфаттар.

Күкірт қышқылы мен суда ерігіш сульфаттарды анықтаудың 
негізгі жолы бұл қосылыстардың барий хлоридімен əрекеттесуіне 
негізделген. 

Күкірт қышқылы үшін ПДК – 0,3 мг/м3. 

Реактивтер мен құрал жабдықтар:
1. Аспиратор мен АФА – ХП – 18 пластмасса фильтрлі фильтр 

ұстағыш;
2. Саңылауы пластиналы шыны фильтр;
3. Фотокалориметр;
4. Барометр;
5. Термометр;
6. Глицерин (х.т.) немесе этиленгликоль;
7. Тұз қышқылы, конц. (тығыздығы 1,9 х.т.);
8. Этил спирті;
9. Сутек асқын тотығы, х.т.;
10. Сусыз калий сульфаты, х.т.;
11. Сіңіргіш ерітінді: 10 мл 30%-дың Н2О2 1л суда ерітеді, 0,3% 

Н2О2 бір аптадай қараңғы шыныда сақтайды.
12. Барий хлориді: 5,85 г барий хлоридінің кристалды тұзын 

50 мл суда ерітеді. Одан соң үстіне 150 мл этил спирті мен мл гли-
церин не этиленгликоль құяды. РН мөлшерін концентрациялы тұз 
қышқылымен 2,5-2,8-ге дейін жеткізеді. Ерітіндінің сақтау мерзімі 
2 ай.

13. Бастапқы стандартты ерітінді. Сусыз калий сульфатын май-
далап үгітіп, 120-1500C темперетурада 2 сағат кептіреді. Одан кейін 
0,2720 г тұзды 100 мл суда ерітеді. Бұл ерітіндіде 1000 мкг/мл SO2 
болады;

14. Негізгі стандартты ерітінді. Бастапқы стандартты ерітінді 
сіңіргіш ерітінді мен 10 есе сұйылту арқылы алынады. Алынған 
ерітіндіде 100 мкг/мл SO2 болады.
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Зерттеу ауданы 20 мин 40 л/мин жылдамдықпен АФА фильтрі 
арқылы өткізеді. Одан кейін фильтрді пинцетпен 25 мл-лік стақанға 
салып, үстіне 0,2 мл этил спиртін, 10 мл ыстық су құяды. Стақанды 
10 мин шыны таяқшамен араластырады. Аэрозольдың ерімеген 
бөлігін шыны фильтр арқылы сүзеді.

Сульфат иондарын анықтау үшін 4 мл фильтраттың үстіне 1мл 
барий хлоридін құяды. Осымен бірге нөлдік ерітінді дайындайды, ол 
үшін таза фильтрге 1 мл барий хлоридін құяды. 15 мин соң ерітіндіні 
шайқап, қалыңдығы 10 мм толқын ұзындығы 400 нм кюветамен 
оптикалық тығыздығын анықтайды. Нөлдік ерітіндінің оптикалық 
тығыздығы 0,01-ден аспауы керек. Егер одан көп болса, онда ыды-
стар мен кюветаның тазалығын, дайындалған ерітінділердің сапа-
сын тексеру керек. Күкірт қышқылы мен сульфаттардың үлгідегі 
мөлшерін калибрлік график құру арқылы үлгі мен нөлдік ерітіндінің 
оптикалық тығыздықтарының айырмасы бойынша табады.

Калибрлік график құру
50 мл-лік өлшегіш колбаларға 0,5; 1; 2; 4 мл негізінде стандарт-

ты ерітінді (100 мкг/мл), 0,6; 0,8; 1 мл бастапқы стандартты ерітінді 
(1000 мкг/мл) құяды. Белгісіне дейін дистильденген су құяды. 4 мл 
стандартты ерітіндідегі SO2 концентрациясы сəйкес 4; 8; 16; 24; 32; 
48; 64; 80 мкг болады. Стандарттар шкаласын дайындау үшін үлгі 
алуға арналған бір ғана фильтрді пайдаланады, анализдің барысына 
сəйкес барлық жұмыстарды жүзеге асырады. Осымен қатар, июльдік 
үлгінің оптикалық тығыздығын да анықтайды.

Күкірт қышқылы мен ерігіш сульфаттардың концентрациясын 
төменгі формула бойынша анықтайды.

С =
bV

ma

O 


;

мұндағы:
  а – үлгінің жалпы көлемі (10 мл);
  b – анализге алынған үлгінің көлемі (4 мл);
  m – калибрлік график арқылы табылған үлгідегі SO2 (мкг);
  Vo – анализге алынған ауаның қалыпты жағдайдағы көлемі, л. 
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7.2 Атмосфераның ластануы мен ластаушы көздер

Өндiрiстiң қарқындап дамуына жəне отын түрлерiн кең 
масштабта жағуға байланысты атмосферадағы бос оттектiң 
қоры азайып, ал көмiрқышқыл газының мөлшерi жоғарылауда. 
Нəтижесiнде табиғаттағы көмiртектiң айналымы бұзылды деуге 
болады. Академик А.П. Виноградов зерттеулер нəтижесiнде 
көмiрқышқыл газының концентрациясы жыл сайын 0,2%-ға 
ұлғайып отырғанын анықтады. Адамзат қоғамында адам баласы 
отты ең алғаш рет қолданған күннен бастап осы күнге дейiн түрлi 
жану процестерiнде 273 млрд. тонна оттегi жұмсаған болса, соның 
246 млрд. тоннасы, яғни (90%-ға жуығы) соңғы жарты ғасырда ғана 
жұмсалған. Көмiртек айналымының бұзылуы мен атмосферада 
көмiрқышқыл газының концентрациясының жоғарылауы Жердегi 
барлық химиялық тепе-теңдiкке үлкен əсер етедi. Атмосфера табиғи 
жəне жасанды (антропогендiк) жолмен ластанады.

Табиғи ластану. Атмосферада үнемi белгiлi мөлшерде шаң 
болады. Шаң табиғатта жүретiн табиғи процестер нəтижесiнде 
түзiледi. Шаңның үш түрi болады: минералдық (органикалық емес), 
органикалық жəне космостық. Тау жыныстарының үгiтiлуi мен 
бұзылуы, вулкандар атқылауы, орман, дала, торфтардың өртенуi, 
теңiз беттерiнен судың булануы минералдық шаңның түзiлуiне себеп 
болады. Органикалық шаң ауада аэропланктондар – бактериялар, 
саңырауқұлақтардың споралары мен өсiмдiктердiң тозаңдары, т.б. 
түрiнде жəне өсiмдiктер мен жануарлардың ыдырау, ашу, шiру 
өнiмдерi түрiнде болады.

Космостық шаң жанған метеориттердiң қалдықтарынан 
түзiледi. Табиғи ластанудың бiр түрi космостық шаң атмосферадағы 
жанған метеориттер қалдықтарынан түзiледi, 1 жыл iшiнде 
оның мөлшерi 2-5 млн. тоннаға дейiн жетедi. Табиғи шаң жер 
атмосферасының негiзгi құрам бөлiгi болып табылады. Табиғи шаң 
бөлшектерi органикалық немесе бейорганикалық болуы мүмкiн, 
олардың радиусы шамамен 10-3–10-4 см болады жəне топырақ 
пен тау жыныстарының үгiтiлуi, вулкан атқылауы, орман, дала, 
торфтардың өртенуi немесе су беттерiнен булану нəтижесiнде 
түзiлуi мүмкiн. Атмосфераның төменгi қабаттарындағы шаң сусыз 
шөл далалардан пайда болады немесе аэропланктондар – бактерия, 
өсiмдiк споралары, саңырауқұлақтар, өсiмдiктер мен жануарлардың 
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қалдықтарының шiру, ыдырау өнiмдерiнен түзiледi. Мұхит 
үстiндегi ауа атмосферасында магний, натрий, кальций тұздарының 
майда кристалдары болады, олар су шашырандылары ауада құрғап 
қалғанда түзiледi. Əдетте табиғи жолмен ластану биогеоценоздар 
мен онда тiршiлiк ететiн организмдер үшiн аса көп зиян келтiрмейдi. 
Атмосфералық шаң Жер бетiнде жүретiн кейбiр процестер үшiн 
белгiлi рөл атқарады. Ол су буларының конденсациялануы үшiн, олай 
болса жауын-шашынның түзiлуiне əсер етедi. Бұнымен қатар күн 
радияциясын сiңiрiп тiрi организм TD0 Tc___-дердi күннiң зиянды 
сəулелерiнен қорғайды. Академик В.И. Вернадский атмосфералық 
ауа планетамыздың химиясында маңызды рөл атқарады деп 
жазды. Жер бетiндегi заттардың биологиялық ыдырауы, оның 
iшiндегi топырақ бактерияларының тiршiлiгi күкiртсутек, аммиак, 
көмiрсутектер, азот, көмiртек оксидтерiнiң орасан зор мөлшерiнiң 
түзiлуiне əкелiп соғады.

Жасанды ластану. Атмосфераны ластаушылардың ең негiзгiлерi 
транспорт түрлерi, əсiресе автомобильдердiң жанармайларының 
жану өнiмдерi болып табылады. Француз ғалымы Ж. Детридiң 
есептеулерi бойынша, автомобильдерден бөлiнген газдардың 
құрамында көмiрқышқыл газы – 9%, көмiртек оксидi – 4%, 
көмiрсутектер – 0,5%, оттек – 4%, сутек – 2%, альдегидтер – 0,004, 
азот оксидтерi – 0,06%, күкiрт оксидтерi – 0,006% барлығы 200-
ге жақын компоненттер бар екенiн анықтады. Қоршаған ортаға 
көмiртек, күкiрт жəне азот оксидтерiмен бiрге бензиннiң құрамына 
кiретiн канцерогендi заттар, мысалы 3,4-бензопирен мен қорғасын 
өте зиянды əсер етедi. Атмосфераға транспорттардан бөлiнген 
газдардың құрамында 25-27% қорғасын болатыны анықталған. Жəне 
оның 40% диаметрi 5 мкм-ге дейiн болатындықтан ауада ұзақ уақыт 
сақталып, онымен бiрге адам организмiне түсетiндiгi белгiлi болды. 
Қазiргi кезде бүкiл əлемде шамамен 500 млн.-нан аса автомобиль 
жүрiп тұрса, үлкен қалалардағы атмосфералық ауаның таза лығын 
сақтау адамзат үшiн қаншалықты маңызды екенi түсiнiктi. Мысалы, 
Лос-Анджелес қаласының ауасын үнемi 2,5 млн. автомобиль, 
Парижде – 900 мың, т.с.с. ластайды. Ал əрбiр мың автомобильден 
күнiне ауаға 3000 кг көмiртек оксидтерi, т.с.с отынның толық емес 
жану өнiмдерi бөлiнедi. Бұл физикохимиялық қоспалар тыныс алу 
кезiнде адам мен жануарларға аса зиянды болып табылады.

Ауа бассейнiн күкiрттi газбен жəне шаңмен ластаушы жылу 
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электр станциялары. Қуаты орташа жылу электр станциясы 1 сағатта 
80 т көмiр жағып, атмосфераға шамамен 5 т күкiрттi ангидрид жəне 
16-17 т күл бөледi. Атмосфералық ауаның тазалығына үлкен əсер 
ететiн жағылатын отынның сапасы, жағу əдiстерi, газтазартқыш 
қондырғылар мен қалдық бөлетiн трубалардың биiктiгi. ЖЭС газға 
көшiру зиянды қалдықтар мөлшерiн бiршама азайтады. Зиянды 
газдарды авиациялық транспорт та бөледi. Ж. Детридiң есептеулерi 
бойынша, реактивтi ұшақтар ұшу кезiнде 1 сағатта 0,7 кг/м3 
альдегидтер, 6,5 кг көмiртек оксидi, 1,7 кг көмiрсутектер, 4,3 кг азот 
оксидтерi, 6,3 кг/м3 қатты бөлшектер бөледi екен. Атлант мұхиты 
арқылы ұшып өтетiн бiр реактивтi ұшақ 8 сағат ұшу кезiнде осы 
уақытта 25000 га жердiң орманы бөлетiн оттектi жұмсайды екен. 
Атмосфераның антропогендi ластану жолдары жылу энергетикасы, 
мұнай, газ өңдеу өнеркəсiптерi, транспорт, термоядролық қаруларды 
сынау, т.б. арқылы жүредi. Бұлардың əрқайсысы құрамы ондаған 
мың компоненттерден тұратын түрлi қоспаларды атмосфераға 
бөлiп шығарады. Ауа кеңiстiгiн ластайтын қосылыстар көмiртек 
оксидтерi, күкiрт пен азот қосылыстары, көмiрсутектер мен 
өндiрiстiк шаң тозаң. 1 жыл iшiнде атмосфераға 200 млн. тонна 
көмiртек оксидi (СО), 20 млрд. тонна көмiрқышқыл газы, 150 млн. 
тонна күкiрт оксидi, 53 млн. тонна азот оксидтерi, 50 млн. тонна түрлi 
көмiрсутектер бөлiнедi. Биосфераның ауыр металдармен ластануы 
– ғылыми техникалық прогрестiң аса маңызды проблемаларының 
бiрi болып отыр. Кейбiр есептеулер бойынша бүкiл адамзат қоғамы 
кезеңiнде 20 млрд. тонна темiр өндiрiлген болса, оның түрлi тех-
ника, құрал жабдықтар, қондырғылардағы мөлшерi 6 млрд. тонна 
ғана, олай болса 14 млрд. тонна темiр қоршаған ортаға таралып, лас-
тап отыр деуге болады. Бұдан басқа жыл сайын өндiрiлген сынап 
пен қорғасынның 80-90% биосфераға таралған. Көмiр жанған кезде 
күл жəне түрлi газдармен бiрге қоршаған ортаға таралатын кейбiр 
элементтердiң мөлшерi олардың өндiрiлген мөлшерiнен де асып 
түседi. Мысалы, магний – 1,5 есе, молибден – 3 есе, мышьяк – 7 есе, 
уран, титан – 10 есе, аллюминий, иод, кобальт – 15 есе, сынап – 50 
есе, литий, ванадий, стронций, бериллий, цезий – 100 деген есе, гал-
лий мен германий – мыңдаған есе, иттрий – 10 мыңдаған есе, т.с.с. 
Ауаның ластануы адамның денсаулығына, экожүйелердiң қалыпты 
жұмыс iстеуiне, т.с.с. көптеген организмдерге зиянды əсерiн 
тигiзедi. Ауа бассейнiнiң мөлдiрлiгiнiң өзгеруiне атмосферадағы 
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көмiрқышқыл газының үлкен əсерi бар. Жыл сайын атмосферадағы 
оның мөлшерi 0,4% артып отыр, қазiргi кездегi атмосферадағы 
көмiрқышқыл газының мөлшерi 0,032%. Кейбiр есептеулер бойын-
ша атмосферадағы көмiрқышқыл газының мөлшерi əр 23 жыл сайын 
2 еселенiп отырады. Көмiрқышқыл газы инфрақызыл сəуленi – жылу 
сəулесiн сiңiредi, оның мөлшерi белгiлi бiр концентрацияға жеткен-
де қоршаған ортадағы жалпы температураның жоғарылауына əкелiп 
соғуы мүмкiн. Атмосферадағы озонның мөлшерi (көлем бойынша) 
2 х 10%, бiрақ ол Жер бетiн күн радиациясынан қорғап тұрады жəне 
бактерицидтiк қасиетi бар. Атмосфераның күкiрттi қосылыстармен 
ластануы қазiргi таңдағы аса маңызды проблемалардың бiрi бо-
лып отыр. Күкiрт атмосфераға 5000 жылдан астам уақыт бойы 
бөлiнiп отыр. Күкiрт оксидтерi өсiмдiктерге, жануарлар мен адам 
организмiне зиянды əсер етедi. Атмосферада күкiрт (1V) оксидi 
күкiрт (V1) оксидiне дейiн тотығады да, су буларымен қосылып, 
күкiрт қышқылына айналады. Күкiрт қышқылы атмосфералық 
жауын-шашынмен бiрге қышқыл жаңбыр түрiнде жерге жауа-
ды. Қышқыл жаңбырлар су экожүйелерiне зиянды əсерiн тигiзедi, 
ағаштар мен ауылшаруашылық дақылдарының өсуiн тежейдi, 
сөйтiп үлкен экономикалық шығын келтiредi. Атмосфераға бөлiнген 
ауыр металдар заттардың табиғи айналымына қосылады. Олардың 
су мен топырақта көп мөлшерде жинақталуы тiршiлiкке үлкен зиян 
келтiредi. Мышьяк пен хром рак ауруларының тууына себеп бола-
ды. Ал селенмен уланған организм өлiмге ұшырайды.

Атмосфераның радиоактивтi заттармен ластануы. 
Атмосфераның радиоактивтi ластануы нəтижесiнде радиациялық 
əсер ету байқалатын болғандықтан өте қауiптi болып саналады. 
Радиациялық əсер – радиоактивтi заттардан бөлiнетiн радиоактивтi 
сəулелердiң əсерi. Бұл сəулелер кейбiр химиялық элементтердiң 
атом ядроларының ыдырауы кезiнде сыртқы ортаға бөлiнедi. 
Бөлiнген радиоактивтi сəулелер адам организмiнiң тiрi тканьдерi 
арқылы өтiп, биологиялық процесстердi бұзып, организмде 
түрлiше физикалық, химиялық жəне физиологиялық, ең соңында 
патологиялық өзгерiстер туғызады.

Радиациялық əсерлердiң шығу көздерi баршаға мəлiм, 
қарапайым космостық сəулелерден бастап, экологиялық катастро-
фалар болып табылатын ядролық қаруларды сынау, атом ядролық 
станциялардағы авариялар, т.с.с. Көптеген елдерде ядролық қаруды 
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сынау жұмыстарының жүргiзiлуiне байланысты ядролық өндiрiстiң, 
атом-электр станцияларының дамуына байланысты атмосфера-
да жасанды радиоактивтiлiк көздерi пайда болды. Радиоактивтi 
элементтердi өндiру мен атом қондырғыларын, двигательдерiн iске 
қосу жұмыстары кезiнде атмосфераға өте қауiптi радиоактивтi зат-
тар бөлiнуi мүмкiн. Радиоактивтi заттар атмосферада тозаң, не аэ-
розоль түрiнде болады, олардың азғантай дозасының өзi адамның 
нерв системасы, жыныс бездерi, асқорыту, тыныс алу органдары, 
қалқанша без бен гипофиз қызметiне зиянды əсер етедi. Атмосфе-
ра радиоактивтi заттармен əсiресе, атом жəне сутектi бомбалардың 
жарылуы кезiнде ластанады. Атом жарылысы кезiнде түзiлген 
изотоптардың жартылай ыдырау кезеңдерi түрлiше. Əсiресе, строн-
ций-90 (жартылай ыдырау кезең 25 жыл) мен цезий-137 (жарты-
лай ыдырау кезеңi 33 жыл) өте қауiптi. Радиоактивтi изотоптар 
өсiмдiктердiң қалдықтары, жануарлардың қалдық өнiмдерi арқылы 
да таралады. Олардың тасымалдануында қоректiк тiзбектер де 
бiршама рөл атқарады. Судағы изотоптар өсiмдiктерге сiңiрiлiп, 
олармен балықтар қоректенiп, балықтарды жыртқыш балықтар не 
құстар қорекке пайдаланады, т.с.с. 1945 жылы августа Жапонияның 
Хиросима мен Нагосаки қалаларында жарылған атом бомбалары 
ондаған мың адамдардың өмiрiн қиды, оның зардаптары əлi күнге 
дейiн сақталуда. 1963 жылы Москва қаласында бейбiтшiлiк сүйгiш 
мемлекеттердiң бiразы бiрiгiп, ядролық қаруды атмосферада, космос 
кеңiстiгiнде жəне су астында сынауға тыйым салу туралы келiсiмге 
қол қойды. Бұл келiсiмнiң адамдардың денсаулығын сақтау мен бүкiл 
тiршiлiктi қорғауда үлкен маңызы бар. Атом энергиясын кең мас-
штабта қолдану нəтижесiнде атом өндiрiсiнiң қалдықтары көбеюде. 
Ендi осы қалдықтарды зиянсыздандыру проблемасы да туындап 
отыр. Бұл проблеманы шешу жолдары түрлi елдерде түрлiше жүзеге 
асуда. Мысалы, АҚШ мен Англия атом өндiрiсiнiң қалдықтарын Ат-
лантика мұхитына тастайды, Франция ескi темiржол туннельдерiне 
сақтайды, ал бiздiң елiмiзде жердiң терең қабатына көмiледi, бұл ең 
зиянсыз жəне тиiмдi жол болып саналады.

Атмосфераның шумен ластануы. Ғылым мен техниканың 
қарқынды дамуы кезеңiнде атмосфераның шумен ластануы да 
бiрқатар зардаптарын тигiзуде. Деңгейi шамамен 90-120 децибел бо-
латын шулар адамның жүйке жүйесiне əсер етiп, есту органдарының 
қызметiн нашарлатып, тiптi кейбiр жағдайларда жүйке-психикалық 
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аурулардың пайда болуына себеп болады. Бұнымен қатар гиперто-
ния, асқазанның жарасы, организмнiң эндокриндiк системасының 
бұзылуы сияқты аурулардың пайда болуына, нерв клеткаларының 
дегенерациялануына əкеп соғады. Үздiксiз қатты шу əсерiнен 
перифериялық қан тамырлары тарылып, бұлшық еттер мен миға 
қанның келiп жетуi қиындайды. Деңгейi 130 децибелден асатын 
шу акустикалық травмалар туғызады. Батыстың бiрқатар елдерiнде 
əскери аэродромдар маңындағы елдi мекендер тұрғындарының 
үнемi ұшып тұратын реактивтi ұшақтардiң шуынан жүректiң 
миокардi инфаркт, жыныс органдары қызметiнiң əлсiреуi сияқты 
аурулар жиiлеген. Ал кенеттен болған қатты шу əсерiнен жүректiң 
тоқтап қалуы да байқалады. Жануарларда да, əсiресе үй құстарында 
жұмыртқалар салу, сиырлардың сүт беру қабiлетi төмендейтiнi 
байқалған. Осыған байланысты шудың əсерiн төмендету үшiн 
бiраз шаралар жүзеге асырылады. Мысалы, үлкен қалаларда жа-
сыл өсiмдiктер шудың деңгейiн бiршама төмендетедi. Олар түскен 
шу энергиясының 20% жұтады. Бүнымен бiрге шуды сiңiрушi кон-
струкцияларды, экрандар орнату сияқты шаралар да атмосфераның 
шумен ластануынан қорғайды.

7.3 Атмосфералық ауаның ластануының зардаптары

Атмосфераның ластануы адам, жануарлар мен өсiмдiктер 
үшiн əрқашан зиян. Түтiннiң құрамындағы газдар қолайсыз 
метеорологиялық жағдайларда қалың улы тұмандардың түзiлуiне 
əкеп соғады. Тiптi кейбiр жағдайларда улы заттардың жинақталуы 
нəтижесiнде адамдардың аса қауiптi аурулары мен өлiмiне себеп 
болады. Мысалы, Лос-Анджелес қаласында, Калифорнияда, Бри-
тан аралдарында, сол сияқты ФРГ мен бiрқатар елдерде зиянды улы 
заттардың жоғары концентрациясының атмосферада жинақталуы 
нəтижесiнде смог деп аталатын қалың тұмандар байқалды. Лон-
донда смогтар ХIХ ғасырдың соңынан бастап-ақ белгiлi болған. 
Əсiресе 1952 жəне 1956 жылдары болған смогтар елге үлкен зар-
даптарын тигiздi. 1952 жылдың 5-9 декабрь аралығында қаланың 
үстiн қаптаған тұман жауып тұрған. Тұманның құрамындағы зиян-
ды қосылыстардың (күкiрт ангидридi, азот оксидтерi, альдегидтер, 
хлорлы көмiрсутектер, т.б.) мөлшерi ауада қалыптағы нормадан 
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5-6 есе көп болып, 12 сағаттан кейiн көптеген адамдарда тыныс 
алу жолдарының аурулары, бас ауру, бас айналу, жөтел күшейген. 
Созылмалы бронхит ауруымен ауыратын адамдардың көпшiлiгi 
смогтың əсерiнен қазаға ұшыраған. Ұлыбритания астанасының 
үстiнде 1956 жылы январьда 96 сағат бойы жауып тұрған смог 
мыңдаған адамдардың ажалына себеп болған. 1968 жылы Лондонда 
«Ауа тазалығы туралы заң» қабылданғаннан соң атмосфераның лас-
тануы бiршама азайған.

Өндiрiс орындарынан шыққан қалдықтар құрамында 140-қа 
жуық зиянды заттар болады. Олардың көпшiлiгi түссiз, иiссiз болып, 
организмге бiрден əсер ете қоймайды. Медициналық санитарлық 
зерттеулер нəтижесiнде адамның денсаулығына зиянды заттардың 
бiрлесiп əсер етуi аса қауiп туғызатындығы белгiлi болды. Ауаның 
ластануы адамның жалпы жағдайын нашарлатып, жұмыс қабiлетiн 
төмендетiп, жөтел, бас айналу, дыбыс жолдарының спазмалары, 
өкпенiң түрлi аурулары, организмнiң жалпы улануын туғызып, 
түрлi ауруларға қарсы тұра алу қабiлетiн төмендетедi. Өндiрiс 
орындарынан шыққан қалдықтар, транспорт түрлерiнен шыққан 
газдар, түтiн, iрi қалалардың үстiнде пайда болатын түрлi шаңдар 
Күн сəулесiнiң Жердiң бетiне түгел түсуiне кедергi келтiредi. Мыса-
лы, Париж қаласының маңындағы өндiрiс орындары аз аймақтарда 
ультракүлгiн сəулелер 3% болса, заводтар мен фабрикалар көп 
шоғырланған аймақтарда 0,3% қана болған.

Ультракүлгiн сəулелерiнiң жетiспеушiлiгi балаларда авита-
миноз жəне рахит ауруларын туғызатыны белгiлi. Атмосфераның 
құрамындағы зиянды заттардан жануарлар мен жабайы аңдар да 
уланады. Өндiрiс орындарынан шыққан қалдықтар құрамындағы 
фторлы жəне мышьякты қосылыстардан бал аралары уланып, 
олардың бал жинау қабiлетi төмендейдi. Бiрқатар мемлекеттерде 
жабайы аңдардың (бұғы, қоян мен қырғауыл, т.б.) атмосфераның 
құрамындағы күкiрттi газ, мышьяк, сурьманың əсерiнен улану 
оқиғалары көп кездеседi. Өсiмдiктер үшiн əсiресе улы болып сана-
латын күкiрттiң, фтор, хлордың қосылыстары мен көмiрсутектер. 
Олар ауылшаруашылық дақылдарына, орман мен бақтар, парктерге 
үлкен зиян келтiредi. Дəндi дақылдардан бұл газдарға өте сезiмтал 
– арпа, көкөнiстерден – шпинат, капуста, салат, редис. Ауаның 
құрамында болатын күкiрттi газдың шектеулi нормасы 0,02 мг/м3, 
азот оксидтерi – 0,02 мг/м3 жəне аммиак – 0,1 мг/м3.
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Мамандардың есептеулерi бойынша, Франция мемлекетiнде 
атмосфераның ластануынан болатын шығын ұлттық табыстың 4%, 
АҚШ-та – 3%, Жапонияда 8% құрайды.

7.4 Атмосфералық ауа ластануының экологиялық салдары

Атмосфералық ауаның ластануы адамның денсаулығына жəне 
қоршаған ортаға организмдердің өмір сүруін қамтамасыз ететін 
əртүрлі жүйелердің тікелей жəне шұғыл қаупі (улы тұман жəне т.б.) 
мен баяу жəне бірте-бірте күйзелтуге дейінгі əртүрлі тəсілдермен əсер 
етуі мүмкін. Көптеген жағдайларда ауаның ластануы экожүйенің 
құрылымдық компоненттерін бастапқы қалпына қайта келтіруге 
реттегіш процестердің мүмкіндігі жойылғанға дейінгі жағдайда 
жойып, нəтижесінде гомеостаз механизмі жарамсызданады.

Елді мекендердің ауасындағы лас заттар адамдардың 
денсаулығына зиянын қарастырсақ, лас ауамен тыныс алған адам 
үстіртін тыныс алып, өкпе жеткіліксіз «желдетіледі», организмге 
оттегі жетіспей, əртүрлі биохимиялық процестер бұзыла бастайды, 
бұл адамның əртүрлі ауруларға бейім болуына əкеледі. Күкіртті 
газ, азот тотықтары, хлор сияқты заттар жоғарғы тыныс жолдарын 
тітіркендірсе, басқалары, мысалы, қорғасын, фтор бастапқыда əсері 
байқалмағанымен, организмде біртіндеп жиналып, ұзаққа созыла-
тын аурулар туғызады.

Зерттеушілердің мəліметтері бойынша, алюминий зауыты 
орналасқан аймақта тұратын балаларда – флюороз жиі кездеседі 
(тістің эмаль қабатында дақтардың пайда болуы). Соңғы уақыттарда 
атмосфералық ауа ластануының өкпе қатерлі ісігінің себебі деп 
көп көңіл бөлініп отыр. Атмосфераны ластаушы заттар ішінде 
– канцерогенді заттар жоғары назар аударуды қажет етеді. Олар 
əртүрлі отын жаққанда, отынды термалдық жолмен өңдегенде 
түзілетін жəне автокөліктерден бөлінетін бензепиренді атауға бола-
ды.

Соңғы уақытқа дейін республикада атмосфералық ауаны ең 
қатты ластайтын көздерге, əсіресе, күл көп шығатын көмірлерді 
пайдаланатын жылу энергетикалық кешендерді жатқызып келді. Де-
генмен, экономикалық дағдарыс кезінде көптеген өнеркəсіп орын-
дары тоқтап қалғанымен, қала атмосферасындағы көміртегі оксиді 
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мен азот оксидінің мөлшерінің артуы жалғасын тапты, оның салда-
ры автокөліктер есебінен болды. Қазақстанның үлкен қалаларында 
көп тараған химиялық ластаушы – күкіртті газ (күкіртті анги-
дрид). Зерттеулер өкпе патологиясы мен атмосфералық ауаның 
ластануының арасында тікелей байланыс бар екенін көрсетеді. 
Күкіртті ангидридтің мөлшерінің көбеюі бронхиалды астма мен со-
зылмалы бронхит ауруының асқынуына алып келеді.

Адамдардың денсаулығына жəне санитарлық жағдайларына 
үлкен əсерін тигізетін – шаң-тозаң. Ол – өлшемі əртүрлі қатты 
түйіршіктердің қоспасы. Шаң-тозаң түйіршіктерінің адам 
организміне əсері түрліше болуы мүмкін. Олардың ең ірілері мұрын 
қуыстарында жəне жоғарғы тыныс жолдарында іркіліп қалады, 
ал орташа жəне ұсақ түйіршіктер өкпеге жетіп, оның ұлпаларына 
зиянды əсерін тигізеді. Шаң-тозаңның, күлдің түйіршіктері көзді 
тітіркендіреді, оны жарақаттауы, конъюнктивит жəне басқа да көз 
ауруларын туғызуы мүмкін. Құрамында бос күйіндегі кремний қос 
тотығы бар шаң-тозаң өкпенің силикоз ауруын туғызады. Бұл ауру 
қуатты электр стансалары маңайында орналасқан ел арасында жиі 
кездесетіндігі анықталған.

Елді мекендердегі ауаның ластануы өсімдіктерге де теріс əсерін 
тигізеді. Өсімдіктердің зақымдануы күкіртті газдың, хлордың, 
фторлы қосылыстардың жəне т. б. заттардың əсерінен туатындығы 
байқалған. Атмосфералық ауаның ластануы ғимараттар, мəдениет 
ескерткіштерінің бұзылуын, металдардың коррозиясын жəне 
т.б. зиянды нəтижелер туғызатындығы анықталған. Сонымен, 
атмосферадағы лас заттардың кейбіреуі адам организміне тікелей 
əсер етіп, оның əртүрлі қызметтерінің бұзылуына алып келсе, 
екіншілері – халық тіршілігінің санитарлық жағдайларын нашарла-
ту арқылы жанама əсер етеді.

Үлкен қалаларда басты мəселеге айналған смог балаларға, жасы 
ұлғайған адамдарға жəне жүрек, тыныс алу жолдары аурулары-
мен ауыратын адамдар үшін өте қауіпті. Смог демікпеге, тыныс 
алудың қиындауы мен тоқтауына, бас ауруларына, тұмауға себеп 
болады. Сонымен қатар көздің, мұрынның жəне жұтқыншақтың 
мөлдір сұйық қабаттарының зақымдануын тудырады, иммунитетті 
əлсіретеді. Ал иммунитеттің əлсіреуі ауруларға жол ашады. Смог 
пайда болған кезде ауруханаға түсетіндердің саны артады, ауру-
дан толық сауыққан адамдардың аурулары қайта қозады, тыныс 
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алу жолдары ауруларымен жəне жүрек ауруларымен ауыратын 
науқастардың өлімі көбейеді.

Смог сөзі ағылшынша «smoke» – түтін, «fog» – тұман деген 
сөздердің бірігуінен шыққан. Смог – түтіннен, тұманнан жəне 
шаң-тозаңнан тұратын аэрозоль, улы түтін. Мұндай смогтар үлкен 
қалалар мен өндіріс орталықтарында жиі болады. Алғашында, Смог 
ұғымы деп көп мөлшерде көмірді жаққанда пайда болатын түтін мен 
күкірт диоксиді қосылысын түсінетін. 1950 жылдары смогтың жаңа 
түрі жайлы сипаттама пайда болды. Ол – фотохимиялық смог бо-
латын. Оның құрамында азот оксиді, азот диоксиді, тропосфералық 
(жерге жақын) озон болады.

Смог табиғи жəне антропогендік жолмен пайда болады. Мы-
салы, жанартаулар атқылаған кезде ауаға көтерілетін күкіртті газ 
көбейіп, атмосферада смог түзіледі, мұндай жанартаулық смогты 
ағылшынша Vog (Vulcan fog) деп атайды, бұл табиғи смог. Табиғи 
смог Индонезияда да орын алады. Онда өртке оранған орманнан 
шыққан смогқа ұқсас түтін Индонезиядан бөлек Тайландқа, Фи-
липпинге, Сингапурға жəне Малайзияға жетеді. Лондонда смог-
тар ХIХ ғасырдың соңынан бастап-ақ белгiлi болған. Əсiресе 
1952 жəне 1956 жылдары болған смогтар елге үлкен зардаптарын 
тигiздi. 1952 жылдың желтосанның бастапқы күндері қаланың 
үстiн қаптаған тұман жауып тұрған. Тұманның құрамындағы                                                               
зиянды қосылыстардың (күкiрт ангидридi, азот оксидтерi, альдегид-
тер, хлорлы көмiрсутектер, т.б.) мөлшерi ауада қалыптағы норма-
дан 5-6 есе көп болып, 12 сағаттан кейiн көптеген адамдарда тыныс 
алу жолдарының аурулары, бас ауру, бас айналу, жөтел күшейген. 
Созылмалы бронхит ауруымен ауыратын адамдардың көпшiлiгi 
смогтың əсерiнен қазаға ұшыраған. Ұлыбритания астанасының 
үстiнде 1956 жылы қаңтарда 96 сағат бойы жауып тұрған смог 
мыңдаған адамдардың ажалына себеп болған.

Алматы қаласындағы ауаның ең жоғарғы дəрежеде ластануы 
2007 жылы тіркелген. Ол жылы ауаға 185 мың тонна ауаны ластағыш 
заттар қосылған. Оның 161,3 мың тоннасы қаладағы автокөліктердің 
еншісіне тиеді. Ал автокөліктерді алып қарасақ, олардың басым 
бөлігі шет елдерден əкелінген «арзан» жеңіл автокөліктер болып та-
былады олардан бөлініп шығатын зиянды газдар 161,3 мың тоннаның 
78% құрайды. Ал қоғамдық көліктер 14%, жүк көліктері 8%. Осын-
дай құбылыстардан қала ішінде күн сəулесі жетпейді. Осыған бай-
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ланысты қала ішінде неше түрлі жұқпалы ауру тарататын микробтар 
көбейіп кетеді. Олар неше түрлі көз, тері өкпе дерттерін адамдарға 
дарытады. Адамдар көп мөлшерде ауруға шалдығады. Əсіресе тұмау 
адамдарды əбден əлсіретіп жібереді. Арнаулы түрде жүргізілген де-
ректер бойынша, жаз айларында күн сəулесінің 20-дан 50%-ға дейін 
қала үстіндегі қарақошқыл көрініс тұтып қалатыны анықталды. 
Қарақошқыл көрініс күн сəулесінің спектрлік құрамын өзгертеді. 
Алматы үстіндегі күн сəулесінің спектрлік құрамында тек 0,5% 
ультракүлгін сəуле бар екені анықталады, ал тау бөктерлеріндегі 
ультракүлгін сəулелердің мөлшері 20 %-ға жететіні белгілі болды.

7.5 Ғаламдық экологиялық проблемалар жəне олардың 
салдары

Парникті эффект. Соңғы жүз жылда орташа жылдық тем-
пература шамамен жарты градусқа көтерілді. Бұл өткен миллион
жылдағы ғаламдық өзгерістердің үлкен жылдамдығы болады. 
100 жылда Əлемдік мұхиттың деңгейі 10-15 мм көтерілді. Бұл 
құбылыс, жартылай жылу көлемінің артуымен түсіндірілетін бол-
са, жартылай мұздардың еруімен түсіндіріледі. Көптеген ғалымдар 
бұл көрсетілетін аномалиялық құбылыстарды атмосфералық 
ауа құрамындағы көмірқышқыл газының концентрациясының 
өсуінен ауаның химиялық құрамының өзгеруіне байланысты де-
ген тұжырымды айтады. Жанғыш қазбаларды өртеу жəне басқа да 
өнеркəсіптік процестер əсерінен бөлініп, атмосферада жинақталатын 
көмірқышқыл газ (СO2), көмірсутектер, яғни метан (СН4), этан 
(С2Н6) жəне т.б. (жоғары концентрациясы болмаса, бұл заттар же-
келей аса қауіпті емес) газдары парникті эффектінің пайда болуына 
алып келеді.

Парникті эффекттің мəні мынада: парникті газдар Жер 
жазықтығына жететін жəне оны жылытатын күн сəулелерін жақсы 
өткізеді жəне жер жазығымен қайта шағылысқан ұзын толқынды 
жылу сəулелерін жақсы жұтады. Бұл жылу сəулелерінің бір бөлігі 
атмосферамен Жер бетіне қайта келеді. Егер бұл эффект болмаған 
жағдайда жер бетінің орташа температурасы қазіргі орташа темпе-
ратура 14,5°С-тан 3,2-5,0°С-қа төмен болар еді. Парникті эффектінің 
механизмі қарапайым. Бұлтсыз ауа райы ашық кезде күн сəулелері 
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Жер бетіне оңай жетіп топырақ, өсімдіктер жамылғысымен 
сіңіріледі. Жер беті қызған соң жылу энергиясын ұзын толқынды 
сəулелену түрінде атмосфераға қайта береді. Алайда бұл жылу энер-
гиясы атмосферада шашырамай жоғарыда айтылған газдардың мо-
лекулаларымен сіңіріліп (СO2 жылу энергиясының 18%-ын сіңіреді), 
молекулалардың қарқынды қозғалысына жəне температураның 
көтерілуіне алып келеді. Атмосфералық газдар (азот, оттегі, су пар-
лары) жылу сəулелерін сіңірмей, керісінше оларды шашыратады. 
СO2-нің концентрациясы жыл сайын 0,8-1,5 мг/кг-ға көтерілуде.

Зерттеулер бойынша СО2-нің мөлшері ауада екі есе көбейсе, 
орташа температура 3°С-5°С-қа көтерілуді. Бұл өз кезегінде 
ғаламдық жылуға, мысалы, Антарктидадағы мұздықтардың жаппай 
еруіне, Əлемдік мұхиттың орташа деңгейінің көтерілуіне, көптеген 
материктердің су астында қалуына жəне басқа да жағымсыз 
жағдайларға алып келеді.

Климаттың ғаламдық жылуы – биосфераның антропогендік 
ластануының бір көрінісі. Бұл климаттың жəне биотаның өзгеруі: 
экожүйедегі өнімділік процестерінің, өсімдіктер қауымдастықтары 
шекараларының, ауылшаруашылығы дақылдарының өнімділігінің 
өзгеруінен білінеді. Əсіресе, климаттық өзгерістер Солтүстік жар-
ты шардың жоғары жəне орта ендіктерінде қатты байқалады. Бұл 
аймақтардың табиғаты əртүрлі əсерлерді қабылдағыш келеді, 
сондықтан да оның қайта қалпына келуі өте баяу жүреді. Болжам-
дар бойынша, температураның көтерілуі дəл осы жерлерде жоғары 
болады. Тайганың аумағы кей жерлерде солтүстікке қарай 100-
200 км-ге, кей жерлерде одан азырақ жылжиды. Температураның 
көтерілуіне байланысты мұхиттардың деңгейі 0,1-0,2 м көтерілді. 
Бұл өз кезегінде үлкен өзен аңғарларының (əсіресе Сібір өзендерінің) 
су астында қалуына алып келеді.

1956 жылы бірінші Халықаралық геофизикалық жыл ретінде 
қабылданып, қалалардан жəне өнеркəсіптік орталықтардан алыс жер-
лерде көптеген өлшеу, сынау жұмыстары жүргізіліп, көмірқышқыл 
газының концентрациясы 0,028% екендігі бекітілген болатын. 
Ал 1985 жылы атмосфералық ауаның құрамын тексеру, ондағы 
көмірқышқыл газының құрамы 0,034-ке, яғни 5%-ға көтерілгенін 
көрсетті. Қазіргі уақытта атмосфераға 25 млрд. т көмірқышқыл газы 
шығарылады, оның 45%-ы көмір, 40%-ы мұнай, 15%-ы газ жануы-
нан болады.
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Мəліметтер бойынша, келесі ғасырдың басына дейін Жер бетінің 
температурасы 1,4°С-қа көтеріледі. 1997 ж. Киото хаттамасына 
сəйкес, өнеркəсібі дамыған елдер 2008-2012 жылдары 1990 жылмен 
салыстырғанда парникті газдардың атмосфераға бөлінуін 55%-ға 
дейін азайту керек. 2000 жылы Гаага қаласында өткен конферен-
цияда əрбір индустриалдық елдерде зиянды заттарды атмосфераға 
бөлуді азайтудың ұлттық саясаты жүргізілу керектігі туралы 
шешім қабылданды. Өкінішке орай, көптеген елдер көміртегінің 
атмосферадағы азаюын ормандар мен топырақтың сіңіруінен емес 
өздерінің іс-əрекеттері арқасында деп көрсеткісі келеді. 

Ғаламдық жылынуды өнеркəсіп, ғылым жəне адамдардың өмір 
салтын қамтитын кешенді шаралар ұйымдастыру арқылы алдын 
алуға болады. Біріншіден, энергияны тиімді қолдану технологи-
ялары мен құрал- жабдықтарын кеңінен енгізу қажет. Екіншіден, 
отынның қазба түрлерін ұтымды пайдалану. Осы бағыттағы негізгі 
шаралардың бірі газ отынын кеңінен пайдалануға өтуге болады. 
Бірдей энергия көзін алу кезінде көмірге қарағанда мұнай 15%-ға, ал 
газ 45%-ға кем көмірқышқыл газын бөледі.

Үшіншіден, бұл альтернативті деп саналатын энергия көздері 
жаңа салада ғылыми жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстарды 
жылдамдату қажет. Төртінші шара – өмір салтын өзгертудің 
энергиялық қорларын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Оларды 
тұтыну көлемі өнеркəсіптері дамыған мемлекеттер қол жеткен өмір 
стандартымен анықталады. Ол стандарттарға жетуге Жердің қалған 
бөліктері де ұмтылуда.

Озон қабатының бұзылуы. Соңғы, əсіресе он жылдықта 
ғалымдарды, тіптен, əлемдік жұртты озон қабатының тағдыры, 
ауадағы озон (О3) мөлшері қатты алаңдатып отыр. Озон (оттегі изото-
пы) жер бетіне жақын жəне оның қабаты 80 км биіктікте орналасқан. 
Оның максималды концентрациясы орташа ендіктерде 20-24 км, 
тропиктерде 24-27 км, жоғары ендіктерде 13-15 км биіктіктерде 
орналасқан озоносферада байқалады. Бірақ озон қабаттарын қатты 
сығып, жердің қалыпты күйіне əкелетін болса, онда оның қабатының 
орташа қалыңдығы 3 мм-ден аспайтын еді. Озон ауаның жер бетіне 
жақын қабаттарына стратосферадан жетеді. Озонның мөлшері ат-
мосферада 0,004%-ды құрайды, стратосферада қалыңдығы 2-4 
мм. Атмосферада электр зарядтарының, Күннің ультракүлгін 
радиацияларының əсерінен оттегінің молекуласынан (02) озон моле-
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куласы (О3) түзіледі. Озон қабаты биосфераның жоғарғы шекарасы, 
ал жоғары орналасқан қабаттарда тіршілік нышаны білінбейді. Озон 
күннің өте қысқа ультракүлгін сəулелерін сіңіріп, жерді сақтауына 
байланысты оны «қорғаныш қабаты» деп атайды.

Озон қабаты Күн сəулесінің қысқа толқынды ультракүлгін 
сəулелерін жұтып, Жердегі барлық тірі организді, жалпы тіршілікті 
сақтайды жəне ондағы жылу режимін, атмосфера динамикасын 
анықтайды. Озон қабатының 50%-ға бұзылуы ультракүлгін радиа-
цияларын 10 есеге көбейтеді. Озон қабатынан күннің ұзын толқынды 
ультракүлгін сəулелері (290-380 нм) өтіп кетеді. Озон қабатының 
бұзылуы тері ісік ауруына, көз катарактасына, жүйке жүйесінің 
əлсіреуіне, мұхиттағы планктонның жоғалуына, өсімдіктер мен жа-
нуарлар əлемінің мутациясына алып келеді.

Жалпы жағдайда ультракүлгін сəулесі – толқын ұзындықтары 
1400 нм диапазонындағы электрлік-магниттік сəулелер. Ұзындығы 
əртүрлі ультракүлгін сəулелері адамның белсенділігіне əртүрлі 
əсер етуіне байланысты диапазоны үш облысқа бөлінеді: УФ-А-
толқын ұзындығы 315-400 нм, УФ-В- 280-315 нм, УФ-С – 1-280 
нм. Озон қабатының бұзылу себебі өнеркəсіптер мен транспорттық 
автокөліктердің шығарындыларының құрамында болатын хлор 
жəне азот оксидтерінің түсуінен де болады.

1980 жылдары Антарктидадағы ғылыми жұмыс стансаларын-
да жүргізілген зерттеулерден атмосферадағы озон құрамының 
төмендегенін байқалған. Осы құбылыс – «озон тесігі» деп аталады. 
1987 жылдың көктемінде Антарктиданың үстіндегі «озон тесігі» ба-
рынша үлкейіп, оның ауданы шамамен 7 млн. км2-ге жетті, ауадағы 
мөлшері қалыпты нормадан 30-50%-ға төмендеген. Антарктидадағы 
бұл құбылыс қыркүйек-қараша айларында байқалып, маусымның 
басқа кездерінде озонның мөлшері нормаға жақын болады. Кейін 
анықталғандай, атмосферадағы озонның мөлшері Солтүстік жарты 
шардың орта жəне жоғары ендіктерінде қыс-көктем (қаңтар-наурыз) 
айларында, əсіресе Европа, АҚШ, Тынық мұхит, Ресейдің европалық 
бөлігінде, Шығыс Сібір, Жапония үстінде азайып келеді. 1992 
жылы Оңтүстік Америка құрылығы мен оған жақын кеңістіктерде 
озон құрамының айтарлықтай төмендегені (50%-ға) тіркелді. 1995 
жылы көктемде Арктиканың озонды қабаты шамамен 40%-ға дейін 
азайған. Сонымен бірге Канаданың солтүстік аудандарында жəне 
Скандинавия түбегінің, Шотландия аралдарының, Қазақстанның, 
Якутияның үстінде «мини-ойықтар» қалыптасқаны тіркелген. 



212

Озон қабатының бұзылуы, биосферада елеулі өзгерістер туды-
руы мүмкін. Сондықтан бұл жағдай күрделі экологиялық мəселенің 
бірі. Озон қабатының бұзылу процесіне ғарыштық аппараттар, 
дыбыстан да жылдам ұшатын ұшақтар жəне ондағы толық жанып 
бітпеген отын өнімдері жəне ядролық жарылыстардан бөлінген зат-
тар əсер етеді.

Зерттеуші ғалымдар «ауаға шығарылатын зиянды да улы 
газдардың азаюы нəтижесінде атмосфераның озон қабаты қалпына 
түсе бастаған сыңай байқатып отыр, бірақ озон қабаты өзінің 1980-
інші жылғы деңгейінде тұрақтай қоймас» – деп ескертеді ғалымдар.

Жерді күннің зиянды сəулелерінен қорғайтын озон қабаты – 
құрамында хлор мен бромы бар аэрозоль жəне мұздатқыш 
жабдықтарда қолданатын сұйық газдардың əсерінен жұқарады. 
Алайда ең қауіпті заттар – үй тұрмысы мен өнеркəсіпте пайдалана-
тын мұздатқыштар мен аэрозольді баллондарда пайдаланатын фре-
ондар. Осы заттар атмосфераның жоғарғы қабаттарына көтерілгенде 
қарқынды түрде озонды бұзатын хлор немесе басқа галогендердің 
атомын түзетін фотохимиялық ыдырауға ұшырайды, ал олар əрі 
қарай озонның оттегіне айналу процесін жылдамдатады. Дүние жүзі 
бойынша шамамен 1,3 млн. тонна озон ыдыратушы заттар өндіріліп 
отырған. Оның 35%-ын АҚШ, 40%-ын Европа елдері, 10-12%-ын 
Жапония, 7-10%-ын Ресей өндіреді.

Озон қабатының бұзылуы адам денсаулығы мен қоршаған ортаға 
өте зиян екендігі ресми түрде де айтылуда. Ол адам терісінің рак ау-
руына шалдығу ықтималдылығын арттырады, оны ең ірі озон тесігі 
тіркелген Австралия статистикасы растайды. Кейбір мəліметтер бо-
йынша озон концентрациясының 1%-ға төмендеуі рак ауруының 2%-
ға көтерілуіне əкеледі. Егер озон қабатының бұзылу қарқындылығы 
осылай жалғаса беретін болса, онда ХХІ ғ. ортасында рак ауруына 
шалдыққан адамдар саны жылына ондаған миллионға жетеді.

Озон қабатын қорғау – əлемдік бірлестіктердің мəселесі. Озон 
қабатын сақтау үшін халықаралық келісімдер қажет. 1987 ж. Мон-
реаль хаттамасында фреондарды өндіру жəне пайдалануды бақылау 
жайында 70 мемлекет арасында келісім жасалды. Ол құжат бо-
йынша озон қабатына қауіпті фреондарды өндіру 2010 жылға дейін 
тоқтатылуы керек болатын.

Қазақстан Озон қабатын бүлдіретін заттар жөніндегі Монреаль 
Хаттамасы мен Озон қабатын қорғау туралы Вена конвенциясына 
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1998 жылы қосылған. Осылайша, Қазақстан озонды бүлдіретін зат-
тарды пайдалану мөлшерін қысқарту мен озон қабатын бүлдіретін 
потенциалды қауіпті жəне оның халық денсаулығына əсер етуін 
болдырмау саласында алдыңғы алдер тəжірибесі мен қаржы қорына 
қол жетімді болды.

Қышқыл жаңбырлар. Атмосфераның күкірт жəне азот 
қышқылдарымен ластануы, содан соң олардың жауын-ша-
шын түрінде қайта жер бетіне түсуі қышқыл жаңбырлар деп 
аталады. Қышқыл жаңбырлар отын-энергетикалық кешенді 
кəсіпорындарының, автокөліктердің, сол сияқты химиялық жəне ме-
таллургия зауыттарының атмосфераға күкірт жəне азот оксидтерін 
шығаруы нəтижесінде пайда болады. Қышқыл жаңбырлар құрамын 
талдау кезінде оның қышқылдығын (рН) анықтайтын сутегі 
катионының құрамына назар аудару қажет. Таза су үшін сутегі 
көрсеткіші рН= 7, яғни нейтралды реакцияға сəйкес болады, рН<7 
болғанда ерітінділер қышқыл, ал жоғары болса сілтілі деп есептеледі. 
рН диапазоны 0-ден 14 аралығын қамтиды.

Əртүрлі мемлекеттердегі кəсіпорындар атмосфераға жылына 
120 млн. т күкірт диоксидін шығарады. Бұл проблеманың пайда бо-
луы үлкен қашықтықтарға радиоактивті заттардың таралуына бай-
ланысты болды. Негізінен күкірт диоксиді жəне оның қосылыстары, 
азот оксиді жəне оның қосылыстары, ауыр металдар (əсіресе сы-
нап), пестицидтер, радиоактивті заттар сияқты улылығы жоғары 
заттардың таралуына баса назар аударған жөн. Күкірт диоксиді 
атмосферадағы ылғалмен əрекеттесіп, күкірт қышқылына айна-
лады. Бұл ластаушы заттар атмосферада желмен мыңдаған кило-
метрлерге дейін таралып, жерге жаңбырмен, қармен, тұманмен 
түседі. Олар көлдерді, өзендерді жəне тоғандарды ластайды, 
яғни «өлі суға» айналдырады, ондағы барлық тірі организмдер – 
балықтан бастап өсімдіктерге дейін жойып жібереді, ормандар-
ды зақымдайды, архитектуралық ескерткіштер мен ғимараттарға 
нұқсан келтіреді. Көптеген жануарлар мен өсімдіктер қышқыл ор-
тада тіршілік ете алмайды. Күкірт диоксиді мен азот оксидтерінің 
бірігуі күкірт жөне азотқышқылдарының түзілуіне əсер етеді. Бұл 
үлкен территориялардағы табиғи ортаның жалпы қышқылдануына, 
айтарлықтай экологиялық өзгерістерге алып келді. Күкірт диоксиді 
жəне азот оксидтерімен болатын қышқыл жаңбырлар орман био-
ценоздарына үлкен зиян əкелуде. Қышқыл жаңбырлардан жалпақ 
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жапырақты ормандарға қарағанда қылқан жапырақты ормандар 
қатты зардап шегеді. Қышқыл жаңбырлар топырақ қышқылдығын ту-
дырады. Нəтижесінде минералдық тыңайтқыштардың пайдасы азая-
ды. Əсіресе бұл шымды күлгін топырақтарда қатты байқалады. Адам 
организміндегі алғашқы жағымсыз реакциялар ауа құрамындағы 
сульфаттардың концентрациясы 6-10 мкг/м3, күкіртті газ 50 мкг/
м3-ге жеткенде пайда болады. Бұл қосылыстарды əсіресе өсімдіктер 
өте сезгіш. Қыналардың кейбір түрлері күкірт қышқылының кон-
центрациясы 10-30 мкг/м3, қылқан жапырақтылар шекті мөлшерден 
бар болғаны 3-4 есе көбейгенде тіршілігін жояды. Тұщы сулардың 
қышқылдығы рН < 5,5 (табиғи суларда 5,6-ға жақын) көрсеткіште 
балықтардың көбеюі төмендеп, рН = 4,5 жағдайда көбею жүрмейді.

Күкірт, көмір, мұнай, мыс жəне темір рудалары сияқты пай-
далы қазбалардың біреуі отын ретінде пайдаланса, басқалары 
химиялық жəне металлургиялық өнеркəсіптерде өңделеді. Пай-
далану кезінде күкірті өңдеу оның əртүрлі қосылыстарға айна-
луына əкеледі, əсіресі күкірт диоксиді мен сульфаты басым бола-
ды. Түзілген қосылыстардың бір бөлігі тазарту құрылғыларымен 
тұндырылады, ал екінші бөлігі атмосфераға кетеді. Қазіргі таңда 
антропогендік əсерден бөлінетін күкірт диоксидінің мөлшері жылы-
на 150 млн. т құрайды. Көмірді пайдалану да күкірттің көп бөлінуіне 
алып келеді. Жер шарының кейбір аудандарында, əсіресе Еуропада, 
Солтүстік Америкада антропогендік күкірттің мөлшері нормадан 
асып кетеді. Жер бетіне түскен қышқылдар мен сульфаттар топырақ 
құрамына (топырақтың қышқылдануы), өсімдіктер жабынына, су 
айдындарының қышқылдануына алып келуде.

Атмосфераға түсетін күкірт қалдықтарын азайтудың нақты ша-
ралары екі бағытта жүзеге асырылады:

 – құрамында күкірті төмен көмірді пайдалану;
 – қалдықтарды тазарту.
Сонымен қатар, атмосфераны күкірт диоксидінен оларды 

ауа бассейнінің жоғары қабаттарында шашырату арқылы жүзеге 
асыруға болады. Ол үшін жылу электр орталықтары мұржаларының 
биіктігі 180, 250, тіпті 370 м биіктікте болуы керек. Одан басқа жолы 
– отынды пайдаланбас бұрын құрамындағы күкіртті отынды бөліп 
алу қажет.

Мұхиттар мен теңіздердің ғаламдық проблемалары. Жер 
бетіндегі сулардың ерекшелігі оның еріткіш қасиетін басым болу-
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ында. Сондықтан да зиянды заттардың еріп кетуіне тазарту көптеген 
қиындықтарға əкеледі, солардың бірі мұхиттар мен теңіздердің 
жəне басқа су көздерінің ауыр металдармен ластану ерекшеліктері. 
Белсенді антропогендік іс-əрекеттердің ішінде мұхит суларының 
ауыр металдармен ластануы ерекше шиелініскен мəселе болып, аса 
назарды аударып отыр. Периодты жүйеде тығыздығы 4,5 г/см3-тан 
жоғары ауыр металдар тобын 30-дан астам элементтер біріктіреді. 
Бұл металдар – сынап, қорғасын, кадмий, мыс жəне мышьяк кең 
таралған жəне уытты ластауыш көздері болып табылады. Олар 
əртүрлі өнеркəсіп өндірістерінде кеңінен қолданылады, сондықтан 
тазарту іс-шараларына қарамастан, өнеркəсіптер сарқынды сулар-
ды ауыр металдар мен олардың қосылыстарымен ластауда. Бұл 
қосылыстардың үлкен массасы мұхиттарға атмосфералық ауада 
таралуы арқылы түседі. Теңіз биоценоздары үшін ең қауіпті болып 
саналатындары – сынап, қорғасын жəне кадмий, өйткені олардың 
уытты қасиеттері ұзақ мерзімде сақталады.

Əлемдік мұхитқа жылына 2 млн. т дейін қорғасын, 20 мың т 
дейін кадмий, 10 мың т дейін сынап түседі. Ең жоғары деңгейде лас-
танатыны жағалаудағы сулар жəне ішкі теңіздер. Мұхитқа жылы-
на түсетін сынаптың 30%-ы жəне қорғасынның 50%-ы атмосфера 
арқылы келетін мөлшері. Теңіз суына түскен ауыр металдар негізінен 
беттік қабатында сақталады. Ал судың өзінде салыстырмалы түрде 
аз мөлшерде болады. Бірақ, ерекше маңыздысы судың беттік 
қабаты, ол əдетте 50-500 мкм тереңдікке дейін созылады. Дəл осы 
қабатта барлық сулар мен атмосфера арасындағы масса алмасудың 
тепе-теңдік процестері жүреді. Қоршаған ортадан тірі организм-
дерге əртүрлі заттардың жинақталу белсенділігі сəйкес арнайы ко-
эффициенттермен белгіленеді. Гидробионт талшықтарындағы зат 
құрамының оның судағы концентрациясына қатынасы жинақталу 
коэффициенті деп аталады. Мысалы, дафниялардағы (шаян 
тəріздес планктонның тегі (Cladocera)) метилсынаптың жинақталу 
коэффициенті – 4 мың, планктондағы қорғасынның жинақталу 
коэффициенті 16 мың, ал мыстікі – 90 мың. Зерттеушілердің айтуы 
бойынша, кез келген химиялық элемент үшін оны жинақтауға ең 
кемінде бір планктон түрі қажет. Ауыр металдардың көп мөлшері 
тұнбалардың түбінде жиналады. Мұны тұнбалардағы темір 
концентрацияларының судағыдан бірнеше есе көп болуы көрсетеді.

Жер бетінің 2/3 бөлігін алып жатқан əлемдік мұхит суының 
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салмағы 1,4-1021 кг-ды құрайтын үлкен резервуар. Мұхит суы 
планетадағы су қорының 97%-ын құрайды. Сондай-ақ, əлемдік 
мұхит планета халқының тағам ретінде пайдаланатын барлық 
жануарлар белоктарының 1/6 бөлігімен қамтамасыз етеді. Жер 
бетіндегі тіршілікті сақтауда негізгі рөл мұхитқа, оның ішінде 
мұхиттың жағалаудағы аймақтарына жатады. Өйткені, планета ат-
мосферасына түсетін оттегінің 70% планктондарда жүретін фото-
синтез процесінің нəтижесі. Əлемдік мұхит биосферадағы тепе-
теңдікті сақтауда үлкен рөл атқаратын болғандықтан, оны қорғау 
халықаралық экологиялық ғаламдық мəселелердің бірі.

Əлемдік мұхиттың зиянды жəне улы заттармен, мұнаймен 
жəне мұнай өнімдерімен, радиоактивті заттармен ластануы 
алаңдатушылық тудырып отыр. Ластанудың масштабы жағалаудағы 
суларға жыл сайын 320 млн. тонна темір, 6,5 млн. тонна, 2,3 млн. тон-
на қорғасын бөлінуде. 1995 жылы Қара теңіз бен Азов теңіздерінде 
7,7 млрд./м3 лас тұрмыстық жəне өнеркəсіптік ағын сулар төгілген. 
Персия жəне Аден шығанақтарының сулары жəне Балтық теңізі мен 
Солтүстік теңіздің сулары да қатты ластанған. 1945-1947 жылдары 
кеңес, ағылшын жəне американдық команда басқармалары қолға 
түскен жəне өздерінің улы заттары бар (иприт, фосген) 300 мың тон-
на оқ-дəрілері суға батырылды.

Мұхитты қатты ластаушылардың бірі мұнай жəне мұнай 
өнімдері. Əлемдік мұхитқа жыл сайын орта есеппен 13-14 млн. тон-
на мұнай өнімдері төгілуде. Мұнаймен ластанудың екі түрлі қаупі 
бар: біріншіден, су бетінде теңіз фаунасы мен флорасына қажетті 
оттегіні жібермейтін пленка түзіледі; екіншіден, мұнайдың өзі жар-
тылай ыдырауы ұзақ уақытқа созылатын улы зат болып есептеледі. 
Судың құрамында мұнайдың мөлшері 10-15 мг/кг жағдайда планк-
тон мен майда шабақтар қырылып қалады. Үлкен танкерлердің 
апатқа ұшырауы кезінде мұнай өнімдерінің суға төгілуін нағыз 
экологиялық катастрофа деп айтуға болады. Əсіресе, радиоактивті 
қалдықтарды көму кезіндегі радиоактивті ластану өте қауіпті болып 
табылады. Радиоактивті қоқыстардан арылудың жолы радиоактивті 
қалдықтарды мұхиттар мен теңіздерде көму болды. Əдетте, бұлар 
200 литрлік бөшкелерге салынып, үстіне бетон құйып теңізге тастай-
тын белсенділігі төмен қалдықтар болды. Алғашқы радиоактивті 
заттарды АҚШ-та Калифорния қаласынан 80 км қашықтықта көмді. 
Тынық мұхитына 1949-1970 жылдары аралығында осындай 560 261 
контейнер көмілген.
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Соңғы жылдаоры Əлемдік мұхитты қорғауға арналған бірнеше 
құжаттар қабылданды. 1972 жылы Лондонда жоғары жəне орта-
ша деңгейдегі радиациялар қалдықтарымен теңіздерді ластауды 
тоқтату бойынша Конвенцияға қол қойылды. Орташа жəне төмен 
деңгейдегі радиоактивті қалдықтарды көму тек арнайы рұқсатпен 
жүргізілетін болды. 70-ші жылдардың басынан бері 10 теңізді бірге 
игеретін əлемнің 120 мемлекетті біріктіретін БҰҰ-ның «Аймақтық 
теңіз» экологиялық бағдарламасы жұмыс жасап келеді. Аймақтық 
көпжақты: Солтүстік-Шығыс Атлантика теңіз ортасын қорғау Кон-
венциясы (Париж, 1992 ж.) жəне бірқатар басқа да келісімдер жа-
салды.

7.6 Атмосфералық ауаны ластанудан сақтау жəне қорғау 
жолдары

Атмосфералық ауаның ластануымен күресу мəселесi күрделi, 
жан-жақты жəне үлкен материалдық шығындар мен күштi қажет 
етедi. Дегенмен ғылыми-техникалық прогрестiң қазiргi заманғы 
даму деңгейi адам организмi мен қоршаған ортаға зиянды əсер 
ететiн заттардың түзiлуiн жəне бөлiнуiн азайтып, ластанудың алдын-
алудың iс-шараларын жасауға мүмкiндік бередi. Атмосфералық 
ауаның ластануының алдын алатын жəне зиянды қалдықтардың 
мөлшерiн азайтуға мүмкiндiк беретiн iс-шараларды төмендегiдей 3 
топқа бөлуге болады:

1. Зиянды қосылыстар түзiлетiн технологиялық процестердi 
жақсарту жəне мүмкiндiгiнше зиянды заттар аз бөлiнетiн жаңа тех-
нологияларды өндiрiске енгiзу.

2. Отынның құрамын, аппараттар мен карбюрацияны жақсарту 
жəне ауа тазартқыш қондырғылар арқылы ауаға зиянды заттардың 
түсуiн азайту немесе мүлде болдырмау.

3. Зиянды қосылыстарды бөлетiн объектiлердi тиiмдi орналасты-
ру жəне жасыл өсiмдiктердi көптеп отырғызу, егу.

 Шаң бөлшектерін тұндыру механизмі

Шаңнан тазалау кезеңі «еңбекті қорғау – қоршаған ортаны 
қорғау» кешенінде аралық орын алады. Кəсіпорын қызметі ая-
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сында шаңды аулау процесінің дұрыс ұйымдастырылуы жұмыс 
аймағындағы ауадағы шекті рұқсат етілген концентрация нормативін 
қамтамасыз ету проблемасын шешуге мүмкіндік береді. Шаңнан та-
залау жүйесі жоқ шаңаулау жүйелері арқылы ауаға барлық зиянды 
заттар шығарылып, оны ластайды.

Ауа-газ шығарылымдарын зиянсыздандыру дегеніміз – ауадан 
аэрозольдік қоспаларды ажыратып, бөлу немесе зиянды қоспаларды 
зиянды емес күйге айналдыру. Ауаны шаңсыздандыру келесі негізгі 
кезеңдерден тұрады:

 – жұмысшы аймағында орналасқан ауадағы «бастапқы» 
аэродисперстік жүйесінің таралуын жəне осы жүйенің тұрақты бо-
луын арттыру (шаң аулау процесі);

 – ауадан шаңды бөлу арқылы шаңды аэрозоль құрамын бұзу 
(шаңнан тазалау процесі);

 – бастапқы кезеңдерді жүзеге асырудан кейін қалып кеткен 
аэрозольдердің сақалуын ары қарай төмендеті, оның мақсаты –         
ауада қалған шаң бөлшектерінің таралу қарқындылығын азайту 
жəне жер бетіне жақын орналасқан қабатында дисперстік ортаның 
тазалануын (аэрация) қамтамасыз ету.

Əр кезеңде жасанды аэродисперсті жүйелерді енгізу немесе 
бағытталған сыртқы күш өрістерін ұйымдастыру қарастырылады. 
Шаңсыздандыру процесі үш элементтен тұрады: шаң аулау, шаңнан 
тазалау, шаңды жою. Жүйенің əр элементін əртүрлі əдістермен 
жүзеге асыруға болады: аэродинамикалық, гидродинамикалық, 
электр магниттік, жылу-физикалық, механикалық жəне т.б. Олар 
сыртқы əсерлердің шаңды аэрозольдерге əсер етуімен анықталады. 
Кез келген əдіс əртүрлі амалдар арқылы жүзеге асырылады: су шашу 
(суландыру), көбіктенгізу, булау, тұманды қолдану, сонымен қатар, 
арнайы техникалық құралдар қолданылады.

Ылғалды газ тазалау аппараттарында жуып-шаю сұйықтығы 
бар бөлшектермен қажетті байланысуын қамтамасыз ететін əртүрлі 
тұндыру мезанизмдері қолданылады.

Майда бөлшектерді аулау үшін инерциялық жəне турбулентті 
ағымнан диффузиялық тұндыру кең қолданыс тапты. Газды 
ағынның турбулентті ағысы кезінде шекаралық бетте болатын 
процестерді жеке қарастырған маңызды. Құбырдың қабырғасындағы 
турбуленттік ағыннан бөлшектерді диффузиялық тұндыру 
жылдамдығын турбуленттік щекаралық қабаттың жақындағанында 
төмендегі формуламен анықтауға болады:
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Re  ,                                 (7.1)

мұндағы n0 – ағындағы бөлшектердің бастапқы концентрациясы, 1/
м3; J – бөлшектерді диффузиялық тұндыру жылдамдығы, 1/м2с; D 
– тиімді диффузия коэффициенті, м2/с; dP – труба диаметрі, м; vg – 
газдың кинематикалық тұтқырлығы, м2/с.

Турбуленттік ағымдағы тамшыдағы бөлшекті диффузиялық 
тұндыру үшін төмендегідей теңдеу алынған:

dd >> λ0 болады
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dd >> λ0 болады
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мұндағы dd – тамшы диаметрі; λ0 – турбуленттіліктің ішкі масштабы; 
Vrel, g – газды ағымдағы тамшының салыстырмалы жылдамдығы.

Диффузия есебінде бөлшектерді тұндыру жылдамдығы көп 
емес жəне бөлшектік өлшемі үлкейген сайын, тез төмендеп кетеді. 
Іс жүзінде турбуленттік ағымдағы бөлшектерді инерциялық 
тұндырудың маңыздылығы үлкен. Ол қабырғаның жанында жəне 
толтырылған денелерді газдың айналып ағуы кезінде болуы мүмкін.

Құбырдың қабырғасына инерциялық қашықтықта жақындаған 
бөлшектер тұнады деп болжау жасау арқылы төмендегідей тұндыру 
қарқындылығын есептеу формуласы алынады:
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мұндағы
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Гравитациялық тұндыру седиментациялық тұндыру параметрі-
мен сипатталады:

G
F
F

W
W

T

C

o  ,                                        (7.5)

мұндағы FT – ауырлық күші; FC – ортаның кедергі күші; W0 – тұндыру 
жылдамдығы; W – газ жылдамдығы.

(7.5) теңдеуді Стокс жəне Фруд критерилерінің қатынасы арқылы 
көрсетуге болады:

G 
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 ,                                       (7.6)

мұндағы Stk =
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 – Стокс критерийі.

Бұл теңдеу арқылы гравитациялық өрістегі бөлшектерді тұндыру 

тиімділігі тұндыру жылдамдығының газ ағымының жылдамдығына 

қатынасымен анықталады. Ол, W
W

o  факторы артқан сайын өсіп, W 

жылдамдығы артқан сайын төмендейді.
Бөлшектерді инерциялық тұндырудың физикалық мəні 

шаңданған газды ағымдар арқылы өткен тамшы инерция күшінің 
əсерімен шаңдарды аулап алады, кинетикалық энергиясы төмен 
майда бөлшектер тамшыны айналып өтіп, газды ағыммен шығып 
кетеді.

Потенциалдық ағып өту кезінде тұндыру тиімділігі Стокс Stk жəне 
Рейнольдс Re критерийлерінің мəнімен анықталады Stk≥1 болғанда 
потенциалдық ағып өту кезінде шардағы тұндыру коэффициенті 
төмендегі эмпирикалық теңдеумен анықталады:
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Stkcr, шамасы η΄Stk=0 болғанда 0,9417 тең, бұл Левиннің теориялық 
анықтаған мəніне сəйкес келеді η΄Stk=1/24.

Техникада кең таралған шаң бөлшектерін инерциялық тұндыру 
əдісі аппараттың көлденең қимасында бекітілген торкөзде тұндыру 
болып табылады. Газдардың торкөздердің домалақ тесіктерінен өтуі 
кезінде бөлшектерді тұндыру тиімділігі төмендегі теңдеумен сипат-
талады:

   Stk 0 8 0 08 2, ,   ,                          (7.8)
мұндағы 
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мұндағы Vg
0

 
– торкөздерден ағып өтетін газдардың көлемдік 

шығыны.
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Левиннің формуласын тесікті торкөз үшін қолдануға бола-
ды. Параметрлері d0 = 6 мм, S0 = 0,17 м2/м2 жəне тесіктерінің ені 
b = 4 мм, S0 = 0,17 м2/м2, ρg 

= 4000 кг/м3 жəне W = 2,0 м/с болатын 
шаң бөлшектерінің концентрациясы осы шамамен салыстырғанда 
торкөзден өтпес бұрын жылдам төмендейді, егер бөлшектердің 
өлшемі 5 мкм артық болса.

Осылайша торкөз алдындағы аймақта тұндыру тиімділігі 
бөлшектердің өлшемі 5 мкм ірі болғанда жалпы тиімділікке əсер 
етіп, dp 

> 10 мкм болғанда мəні жоғары болады.
Бөлшектердің инерциялық тұнуы торкөздегі көбік қабатында 

шаңдалған газ ағымының шығу зонасында да өтеді. Торкөздің үстіңгі 
зонасында бөлшектердің өлшемдері 1 – 7 мкм болатын шаңдар үшін 
тұндыру тиімділігін анықтау формуласы төмендегідей:

 Stk
0,1Stk0 93 0 1, ,m ,                               (7.11)

мұндағы m – үлестік суландыру шамасы, кг су/кг ауа.
Левиннің зерттеулік мəліметтері бойынша инерциялық тұндыру 
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параметрлерін есептеуде 3 түрлі қателіктер маңызды: шекаралық 
қабаттың əсері, бөлшектің ток сызығының сипатына əсері, бөліну 
нүктесінен кейін турбуленттік пульсация бөлшектерінің ауысуы 
есепке алынбайды.

Бөлшектердің өлшемі айналып өтетін дененің бетіне жана-
сып өтуі кезінде қармап алу процесі маңызды. Тұндырудың бұл 
механизмін қармап алу эффектісі деп атайды. Қармап алу эффектісі 
бөлшектің диаметрі мен айналып өтетін дененің өлшеміне R

d
d

p

sf

  
қатынасымен сипатталады.

Инерциялық тұндыруды есепке алмаған жағдайда шар-
ды потенциалдық айналып өту кезінде қармап алу тиімділігі 
əдебиеттерден алынған мəліметтер бойынша төмендегідей 
анықталады:
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32                                 (7.12)

Басқа шекті жағдайда, яғни, инерциялық эффект басым болғанда 
жəне бөлшектердің траекториясын айналып өту аймағын тік 
сызықты деп есептесек, төмендегі формуланы қолдану арқылы есеп-
теулер жүргізіледі:

     R R R1 1 22                               (7.13)

Шаңды ортадан тепкіш күштің əсерімен тұндыру көптеген 
шаңаулағыш аппараттарда, соның ішінде дымқыл түрінде де кеңінен 
қолданылады. Ортадан тепкіш күш əсерімен тұндыру аппараттарын-
да белгіленген бір өлшемді бөлшектер үшін шаң аулау тиімділігінің 
ηω΄ теңдеуі төмендегідей:
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мұндағы n – циклонның цилиндрлік бөлігіндегі спиральдің айналым 
саны; h – циклон құбырының ені; τp – релаксация уақыты.

Коузовтың циклонды моделдеудің жақындатылған теориясын 
алсақ, тиімділік төмендегідей анықталады:
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мұндағы Dc – циклонның диаметрі.
Диффузиялық тұндыру Браун қозғалысына əсер етуіне түскен 

жеткілікті майда бөлшектер үшін бақыланады.
Диффузия коэффициенті Шмидт критерийімен сипатталады:

Sc =



g

g pD
.                                    (7.16)

Диффузиялық əдіспен тұндыруды есептеу үшін бірнеше фор-
мулалар қолданылады. dsf диаметрлі шарды диффузиялық тұндыру 
кезінде Штраус бойынша тұндыру тиімділігін анықтау формуласы:

 D sfd2 2Pe ,                                 (7.17)

мұндағы Pe = Wl
d p

 – Пекле критерийі.

Əдебиеттер бойынша талдаулар жүргізу барысында шаңдарды 
аулаудың өте көп əдістері мен аппараттарын, олардың математикалық 
моделдерін, аппараттардың жұмыс істеу принциптерімен танысуға 
болады. Ол үшін арнайы əдебиеттер көптеп қарастырылған.

Шаңдарды аулау аппараттары жəне олардың тиімділігі

Өндіріс орындарының ауа ортасына жəне атмосфералық ауаға 
шығарылатын зиянды қалдықтар, аэрозольдер мен басқа зиян-
ды заттар – технологиялық жəне тасымалдау құрылғыларының 
жетілдірілген түрлерінің болмауында, ең алдымен, герметикалық 
мүмкіндіктерінің нашар болуы, шаң аулағыш аппараттардың жəне 
жүйелердің тиімділігінің төмен немесе тіптен болмауында.

Аппараттардың неғұрлым толық жіктелуін қарастыратын 
болсақ, олар шаңнан тазартудың келесі əдістеріне негізделеді:

 – физикалық əдістер: механикалық (аэродинамикалық, 
гидродинамикалық, тұндыру), электрлік, магниттік, акустикалық, 
иондау, термилық;
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 – химиялық;
 – физика-химиялық;
 – биохимиялық;
 – физика-биохимиялық.
Аэрозольдерден тазалау кезінде құрғақ, ылғалды жəне жəне 

электрлік əдістер қолданылады. Құрғақ əдістің негізі ретінде 
гравитациялық, инерциялық (қарқынды), ортадан тепкіш күш 
механизмі немесе фильтрациялық механизмдер қолданылады.

Ылғалды əдістермен газды қалдықтарды тазалау сұйықтық пен 
шаңды газ арасындағы өзара байланыс арқылы жүзеге асырылады, 
яғни тамшылар, сұйық пленка немесе сұйық көбіршектер. Электрлік 
тазалау газ молекулаларын электрлік разрядпен иондау жəне газдағы 
бөлшектерді электрлеуге негізделген.

Құрамында қатты майда аэрозольдік заттары бар қалдықтарды 
өңдеу кезінде екі дəрежелі тазалау қажет болады. Алдын ала та-
залау үшін жалюзи тəріздес торкөздер жəне циклон аппараттары, 
фильтрлер, электрлік фильтрлер немесе ылғалды шаңаулағыштар 
қолданылады. 

Сұйық аэрозольдардың (тұмандардың) күйлік параметрлерін 
өзгерту (қысымның арттыру немесе салқындату) арқылы ары қарай 
ылғалды скрубберлерде, электрлік фильтрлерде, саңылаулы филь-
трлерде тұндыру мақсатында коагулирлене алады. 

Қатты жəне сұйық аэрозольдерді ылғалды əдіспен тазалаудың 
кемшілігі – ауланатын сұйықтан алынған ластаушы затты бөліп алу 
қажеттілігінде болып табылады. Осы себепке байланысты бұл əдісті 
тек басқа тазалау əдістері болмаған жағдайда, сұйықтарды мини-
малды шығындау əдісін қолдану арқылы пайдалану ұсынылады.

Аэрозольдік қалдықтарды тазалау үшін арналған аппараттардың 
жұмыс істеу принципі белгіленген физикалық механизм бой-
ынша жүргізіледі. Аулау құрылғыларында қозғалыс күйіндегі 
бөлшектерді, яғни ауаны бөлу үшін гравитациялық өрісте, ортадан 
тепкен күш, сүзу, электр өрісінде тұндыру, ылғалды тазалау əдістері 
қолданылады.

Аэрозоль бөлшектерін бөлудің негізгі механизмі шаңаулау 
аппараты деп аталады. Аэрозольдік қалдықтарды тазалау үшін 
құрылғыда негізгі аулау механизмінен бөлек басқа заңдылықтарды 
да қолдануы мүмкін. Осыған орай, аппараттың жалпы жəне 
фракциялық тиімділігі неғұрлым жоғары деңгейге ие бола алады.
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Гравитациялық тұндыру. Ластанған ауадан аэрозоль бөлшектері 
ауырлық күшінің əсерімен төмен қарай түсіп, тұнады. Бұл үшін 
бөлшектердің өлшемін, олардың тығыздығын жəне т.с.с. ескере 
отырып, аппараттағы ластанған ауаның сəйкес қозғалыс режимін 
таңдау қажет.

Инерциялық тұндыру. Ол аэрозольдер бөлшектері мен 
қозғалыстағы орта арасында едəуір айырмашылық болуына орай 
қарқындылығы да əртүрлі болуына негізделген. Аэрозоль бөлшектері 
инерция бойынша қозғала отырып, газды ортадан бөлініп шығады.

Ортадан тепкен күш əсері бойынша тұндыру. Ластанған ауа 
газды ағымның қисық сызықты қоғалысы кезінде болады. Ортадан 
тепкен күш пайда болғанда аэрозоль бөлшектері аппараттың сырт-
тына лақтырылып, тұнады.

Қармап ұстау эффектісі. Ауа (газды) орада қозғалыстағы аэро-
золь, фильтрлі материалдар арқылы ауа-газ ағымымен өту кезінде 
тар майысқан каналдарда жəне кеуек, бос жерлерде кідіріп қалады.

Ылғалды тазалау. Аппарат элементтерінің бетін сумен неме-
се басқа сұйықтықпен ылғалдандыру сол беттегі аэрозольдердің 
ұсталуына себін тигізеді.

Электрлік өрісте тұндыру. Электрлі өріс арқылы өтетін аэро-
зольдер заряд алады. Кері зарядты электродтарға қарай қозғалып, 
олар сонда тұнады.

Аэрозольді бөлшектерді аулауда іс жүзінде басқа да əдістер көп, 
олар: акустикалық өрісте бөлшектерді ірілету, термофорез, фотофо-
рез, магнитті өріспен əсер ету, биологиялық тазалау. Шаң аулау ап-
параттары белгілері, тағайындалуы, негізгі əсер ету əдісі, тиімділігі 
жəне конструкциялық ерекшеліктері бойынша жіктеледі. МЕМСТ 
12.2.043-89 «Шаң аулау аппараттары. Жіктелуі» стандартына сəйкес 
тазалау аппараттары ауланатын бөлшектердің өлшеміне жəне олар-
ды аулау тиімділігіне байланысты бес класқа бөлінеді (7.1-кесте).

7.1-кесте. Шаң аулағыштардың классификациясы
Ап-
парат 
класы

Тиімді 
ауланған 

бөлшектердің 
өлшемі, мкм

Шаң массасы бойынша тиімділігі, 
(төмендегі шаң дисперстіліктеріне байла-

нысты)
І ІІ ІІІ IV V

І 0,3-0,5 артық - - - 99,9-80 <80
ІІ 2 артық - - 99,9-92 92-45 -
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ІІІ 4 артық - 99,9-99 99-80 - -
IV 8 артық >99.9 99-95 - - -
V 20 артық >99 - - - -
Ескерту: Тиімділік шектері шаң топтарының классификациялық 

зоналарының шекараларына сəйкес.

Аппараттарды тазалау коэффициентіне байланысты екі топқа 
бөледі: дөрекі тазалау жəне нəзік тазалу. Дөрекі жəне нəзік тазалау 
өндіріс түріне жəне шаңнан тазалау міндетіне байланысты салы-
стырмалы болып келеді. Яғни, əдісті артық немесе нашар деп айтуға 
келмейді.

МЕМСТ 12.2.043-89 стандарты бойынша газдар мен ауа-
ны қозғалыстағы дисперсті бөлшектерден санитарлық тазалауға 
арналған барлық аппараттар екі категорияға бөлінеді: құрғақ таза-
лау жəне ылғалды тазалау.

Шаң аулағыш жабдықтар жұмыс істеу принципіне сəйкес 
топтарға, конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты түрлерге 
бөлінеді жəне ылғалды, құрғақ əдістер бойынша жұмыс істейді            
(7.2-, 7.3-кестелер).

7.2-кесте. Құрғақ əдіс бойынша шаңдарды аулауға арналған 
шаңаулағыш жабдықтардың топтары мен түрлері

Жабдық тобы Жабдық түрі Қолдану облысы
Ауалық 

шаңаулағыштар
фильтрлер

Гравитациялық Қуыс - +
Сөрелік - +

Инерциялық Камералық - +
Жалюзи тəрізді - +
Циклонды - +
Ротациялық - +

Сүзу Маталы - +
Талшықты + -
Дəнді - +
Торлы + -
Кеуекті + -
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Электрлік Бір зоналы - +
Екі зоналы + +

7.3-кесте. Ылғалды əдіс бойынша шаңдарды аулауға арналған 
шаңаулағыш жабдықтардың топтары мен түрлері

Жабдық тобы Жабдық түрі Қолдану облысы
Ауалық 

шаңаулағыштар
Фильтрлер

Инерциялық Циклонды - +
Ротациялық - +
Скрубберлік - +
Екпінді - +

Сүзу Торлы + -
Көбікті - +

электрлік Бір зоналы - +
Екі зоналы + +

Биологиялық биосүзгі - +

Шаң аулау əдістерінің бірнеше түрлеріне тоқталайық:
Механикалық шаң аулау: «Механикалық шаңаулағыштар» 

термині ауырлық жəне инерциялық күш немесе т.с.с. əсерімен 
бөлшектерді тұндыру құрылғыларын қолдануды сипаттайды. 
Бөлшектерді гравитациялық тұндырғыштарды газ ағымындағы 
бөлшектер өзінің салмағының əсерімен тұндырылады. Инерциялық 
тұндырғыштарда газ құрамындағы қозғалыстағы бөлшектер 
қозғалыс бағытының жылдам өзгеруінен, инерциялық күш əсерімен 
бөлшектерді ағымнан шығарады.

Циклондар – орталық күш инерциясы қолданылатын тұндырғыш 
аппарат. Бөлшектерді шығару жылдамдығы тұндыру күшіне тура 
пропорционал. Гравитациялық тұндыру өлшемі 100 мкм бөлшектер 
үшін майда бөлшектердің салмағының аз болуынан өте баяу жəне 
тиімсіз процесс болып табылады. Инерциялық эффектті пайдала-
ну кезінде аулау тиімділігі арта түседі. Осыған орай, жабдықтың 
өлшемдерін азайтып, өлшемі шамамен 20 мкм болатын бөлшектерді 
аулау тиімділігінің диапазонын кеңеутуге болады. Кей циклондар 
үшін ауланатын бөлшектердің өлшемі 5-10 мкм аралығын құрайды.

Гравитация əсерімен тұндыру үшін гады баяу үлкен ка-
мера арқылы жібереді, сонда қатты бөлшектердің түбіндегі 
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бункерге тұтуына мүмкіндік береді. Бөлшектердің тұнуына 
қажетті арақашықтықты камераның кеңістігін бірнеше тік жəне 
параллельді поддонмен бөлу арқылы азайтуға (тарылтуға) болады. 
Гравитациялық камералардағы газ қазғалысының бағытын өзгерту 
үшін жəне тұндыру əсерін арттыру мақсатында инерциялық күшті 
қолдану үшін арнайы қаумалағыш қалқалар орнатылады. Кейбір цик-
лондарда инерциялық эффект болу үшін жапқыштар, тоқтатқыштар 
(отбойник) қолданылады. Циклонды тұндырғыштарда газ айналма-
лы немесе құйынды қозғалыста болады, бұл қатты бөлшектредің 
орталық күштің əсеріне түсуіне мүмкіндік береді.

Осы тəріздес барлық құрылғылардың ерекшелігі олардың 
конструкцияларның жəне жұмыс істеуінің қарапайымдылығы. Са-
лыстырмалы түрде арзан болуы да олардың кең қолданылуына 
мүмкіндік береді. Циклондар бір жерге орнықты орнатылады, 
яғни қозғалмалы бөлшектері болмайды, сол себепті, көптеген ма-
териалдарды қолдану арқылы оларды жасауға болады. Энергиялық 
шығындарының басқа аппараттармен салыстырғанда аз болуы 
газдың құрылғы арқылы ағымында қысымның айырмасының да аз 
болуымен түсіндіріледі.

Циклондар газ ағымының дөрекі, ірі қатты бөлшектерін алғашқы, 
біріншілік тазалау кезінде қолданылады. Ал ауаны ластаушы зат-
тардан қорғауда майда (өлшемі шамамен 1 мкм) бөлшектерді ау-
лау қажеттілігі жиі туындайды. Бірақ, механикалық тұндырғыштар 
алдын ала қолдануға, яғни, біріншілік ірі бөлшектерден тазартып, 
келесі, екіншілік тазалау үшін басқа құрылғылардың жұмысын 
жеңілдетуге бағытталған. Бұл əсіресе, аса шаңдалған газ ағындарынан 
тазалау үшін қажетті шара. Механикалық тұндырғыштар ұзақ уақыт 
жөндеуді қажет етпей жəне энергиялық шығындарды аз жұмсайтын 
құрылғылар қатарына жатады.

Шаң тұндырғыш камералары. Қозғалмалы қатты бөлшектердің 
қарапайым сепараторы ретінде шаң тұндырғыш камералар 
қолданылады. Оларда шаңданған газ ағымы тасымалданатын 
қоспаны гравитациялық тұндыруға мүмкіндік беретін жылдамдығы 
азымен сапырылыстырылады. Бұл құрылғылармен газды тазалау 
тиімділігін арттыру үшін бөлшектердің шаң аулау аппаратында ұзақ 
уақыт жатуын, ал шаңды ағымның қозғалыс жылдамдығының мəнсіз 
болуын қамтамасыз ететіндей мүмкіндігі болуы тиіс. Сондықтан, 
бұл жабдықтар экстенсивті жабдықтар категориясына жатады, 
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мұндай аппараттардың жұмысшы көлемі үлкен, өндірістік ауданы 
да соған орай үлкен болуы тиіс.

Дегенмен, шаң тұндырғыш камералар жəне шаң қапшықтарының 
гидравликалық кедергілері (50-300 Па) өте аз болады. Өнеркəсіпте 
шаңтұндырғыш камералар газдарды алдын ала өңдеу құрылғысы 
ретінде қолданылады, мысалы, ірі бөлшектерді бөлу жəне келесі 
сатыдағы аппараттардан түсіру үшін. Осыған байланысты, бұл 
жабдықтар газдарды тазалаудың бірінші сатылы жүйелерінде ірі 
өлшемді (100 мкм-нен астам) бөлшектерді тұндыру үшін арналған. 
Көбінесе мұндай шаң тұндырғыш камералардағы газдардың орта-
ша шығын жылдамдығы 0,2-1 м/с, ал шаң қапшықтарында 1-1,5м/с. 
4.1-суретте кең қолданылатын шаңтұндырғыш камералары мен шаң 
«қапшықтарының» конструкциялары көрсетілген.

Шаң тұндырғыш камераларының қималары арқылы газдарды 
таратудың біртегіс болуын қамтамасыз ету үшін арнайы диффу-
зорлар қондырылады, ал бөлшектерді тұндыру биіктігін төмендету 
үшін тік неме иілген сөрелер орнатылады.

Бөлшектерді аулау тиімділігін олардың құлауға кететін қажетті 
уақытын азайту арқылы арттыруға болады. Ол үшін камераға пла-
тиналарды тік орнатып, бірнеше параллельді камералар тобына 
айналдырады. Шаңтұндырғыш камералардың кейбір конструкция-
ларында тиімділікті арттыру үшін шынжырлы немесе сымды пер-
делер орнатылады. Бұл гравитациялық эффектке қосымша əртүрлі 
кедергілері бар газ ағынының өтуі кезінде бөлшектерді инерциялық 
тұндыру эффектін беруге мүмкіндік береді.

Егер, камераның ішкі төбесіне экранды тік бекітіп қоятын бол-
са, ауырлық күшінің əсері инерциялық күштер арқылы арта түседі. 
Экранның төменгі шеткі бөлігі газ ағымының айналып өтуі кезінде 
газ тогының сызығы қисық болып туындағанда пайда болған 
инерциялық күштің əсерімен төмен қарай «құлайды».

Циклонды тұндырғыштар. Шаңнан тазалау жүйесінде 
кең таралғандарының бірі – циклондар. Циклондар – халық 
шаруашылығының барлық салаларында желдеткіштердегі 
шаңдардан жəне технологиялық қалдықтардан тазалау үшін 
қолданылады. Іс жүзінде бөлшектерді аулау шектелген цилиндрлі 
қабырғаларында шаңданған ауа ағымының айналмалы болмаса 
құйында қозғалысымен қамтамасыз етіледі. Бөлшектер қабырғаға 
қарай лақтырылып, тұнады. Бұл құрылғы циклон деп аталады. 
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Циклонның тиімділігін төмендегі мысал арқылы түсіндіруге бола-
ды.

Массасы m бөлшек радиусы r дөңгелек траекториясы бойынша 
uт тангенциалды жылдамдықпен қозғалып, ортадан тепкіш күштің 
əсеріне m. ит 2/r ұшырайды. Көптеген жағдайда ит = 15 м/с, r = 0,6 
м шарты сақталып, бұл күш ауырлық күшінен 39 рет артық болады. 
Сондықтан көрсетілген күш камерада тұну процесін жылдамдатады.

Циклондар құрастырылуы жағынан қарапайым, жоғары қысым 
мен температурада пайдалануда сенімді, шаңның өлшемі 10 мкм 
болғанда фракциялық тазалау тиімділігі 80-95% болады. Циклон-
дарды негізінен шаң тазалағыш аппараттардың жоғары тиімділігі 
қамтамасыз етілгендерінің алдында қолданылуға ұсынылады. Мы-
салы, маталық, электр сүзгіштерінің алдында.

7.1-сурет. Шаңтұндырғыш камералар мен инерциялық əрекеттегі 
шаңтұндырғыштар

а – қарапайым шаң тұндырғыш камера; б – көп сатылы камера; 
в – қоршаулары бар камера; г – шынжырлы немесе сымды перделері бар 
камера; д – орталықтандырылған газды айдауы бар шаң «қапшығы»; 

е – шеткі газды айдауы бар шаң «қапшығы»; ж – шағылыспалы қоршауы 
бар шаң тұндырғыш.
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Кей жағдайларда циклондардың тазалаудан өткен ауаның бірден 
атмосфераға жіберілуіне рұқсат етілетіндей тиімділігі қамтамасыз 
етіле алады.

Жалпы бұрынға Одақ кезінен сақталған мемлекеттерде 
циклондардың стандартты ішкі диаметрлері D: 200, 300, 400, 500, 
600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400 и 3000 
мм сақталған. Барлық бірегей циклондар үшін бункердің түбі 
цилиндрлік, конусты болып келеді, ал оның диаметрі цилиндрлік 
циклондар үшін 1,5 D, ал конусты конструкциясына 1,1...1,2 D бо-
лып қабылданады. Бункердің цилиндрлік бөлігінің биіктігі 0,8 D, 
түбінің конустық қабырғасының бұрышы – 60°.

Циклондар өнімділігі  жəне тиімділігі жоғары болып екіге 
бөлінеді. Біріншісінің диаметрі үлкен болады, ал екіншісінің 
диаметрі салыстырмалы түрде онша үлкен емес (500-600 мм).

Циклонда газды тазалау тиімділігі негізінен ауланатын 
шаңның құрамындағы қатты бөлшектердің дисперстік құрамы мен 
тығыздығына, газдың тұтқырлығына, яғни оның температурасына 
байланысты болады. Циклонның диаметрін кішірейту жəне ондағы 
газдың жылдамдығын белгілі бір шекті мөлшерге дейін азайту 
арқылы оның тазалау тиімділігі арта түседі. Сондықтан сериялық 
шығарылатын циклондардың диаметрі 5 м-ден аспайды.

Циклондарды жасбысқақ емес құрғақ шаңды дөрекі жəне нəзік 
тазалау үшін қолданады. Олар фракциялардың өлшемі 5-10 мкм бо-
латын шаңдарды тазалауда фракциялық тиімділігі салыстырмалы 
түрде төмен деп есептеледі, бұл оның негізгі кемшілігі болып табы-
лады. Десек те бұл циклондар 10 мкм өлшемді фракцияларды 80%-
дан жоғары тиімділікпен тазалай алады.

Қазіргі заманғы тиімділігі жоғары циклондарда жалпы жəне 
фракциялық тиімділікті арттыру мүмкіндіктері қарастырылған. 
Олардың конструкциялары алуан түрлі, олар пішіні, элементтері 
өлшемдерінің қатынастары жəне т.с.с. ерекшеленеді (7.2-сурет).

Конструкциялық жағынан олар бірыңғай, топтық, батареялық 
болып бөлінеді. Бірыңғай жəне топтық циклондардың ішінде кең 
қолданыс тапқандары НИИОГаздың ЦН-15 жəне СК-ЦН түрлері, 
олардың өнімділігі 600-230 000 м3/ч, батареялық циклондарда 
өнімділігі 12 000-480 000 м3/сағ дейінгі БЦ-2, ПБЦ, ЦБ-254 Р, ЦБ-
150у.

Батареялық циклондардың тазалау тиімділігі бірыңғай неме-
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се топтық түрлеріне қарағанда жоғары болады, өйткені олардың 
өнімділігі бірдей бола отырып, циклондық элементтерінің 
диаметрлері кіші болады. Шаңданған ауа циклонға құбыр арқылы 
түсіп, шығарылатын құбыр арқылы сыртқа шығарылады. Ауаның 
циклонға қарай тартылу əдісіне қарай тангенциалдық жəне 
спиралдық болып бөлінеді. Мұнда бірдей шарттарда қолданылатын 
циклондардың арасында спиральдықтарының тазалау тиімділігі 
жоғары болады. Шаңданған ауаның ағымы циклон корпусына 14-
20 м/с жылдамдықпен кіреді. Сонымен қатар олардың оң жақты 
(жоғары жағынан қарағанда шаңданған ауа ағымының айналымы 
сағат тілімен) жəне сол жақты (сағат тіліне қарсы бағытта) болып 
бөлінеді.

Циклонның цилиндрлік бөлігінің бос қимасындағы газдың 
жылдамдығы шамамен 2,5-3,5 м/с. Қалыпты шарттарды оптималды 
жылдамдық 3,5 м/с, ал 2,5 м/с жылдамдықты абразивті шаңдармен 
жұмыс істеу кезінде қабылдау ұсынылады.

7.2-сурет. Циклондардың негізгі конструкциялық түрлері
а – НИИОГаз циклоны; б – СИОТ; в – ВЦНИИОТ; г – СК-ЦН-34; 

д – ЛИОТ; 1 – корпус; 2 – кіру құбыры; 3 – шығу құбыры

Шаңданған газ циклонға тангенциалдық немесе аксиалды құйын 
түзгіштер арқылы түседі жəне аппараттың ішінде күрделі айналма-
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лы құйын тəріздес қозғалыста болады, бірақ олардың сипаттама-
лары осы күнге дейін толық зерттелген жоқ. Инерциялық күштің 
массаға пропорционал болуын ескерсек, онда циклондарда майда 
бөлшектердің аулануы нашар болады. Аэрозольді тазалау дəрежесі 
10 мкм жоғары өлшемді бөлшектер үшін 80-95% шамасында, ал 
майда бөлшектер үшін оған қарағанда нашар болады. Бөлшектерді 
тұндыру эффектісін циклонның диаметрін азайту арқылы арттыру 
кезінде де шектеулер болады, олар техникалық жəне экономикалық 
факторларға негізделеді.

Кең қолданылатын циклондар үшін ағым жылдамдығының оп-
тималды мəні жəне конструкциялық параметрлері тəжірибе жүзінде 
бекітіліп, арнайы анықтама əдебиеттерінде жазылады.

НИИОГаз институтында бірнеше цилиндрлік жəне конустық 
циклондардың конструкциялары жасалғаны жөнінде жоғарыда 
айтылған болатын. Солардың ішінде кең қолданылатындары ЦН-11, 
ЦН-15, ЦН-15у, ЦН-24 циклондары (7.3-сурет). Циклонның сандық 
белгілеулері аппарат қақпағының мен шаң ағымды жеткізетін 
құбырдың иілу бұрышына сəйкес келеді. Берілген циклондар үшін 
ұзартылған цилиндрлік корпусы бар болуы тəн мөлшер. ЦН-15у 
циклонының конустық бөлігі қысқа болып келеді. Оны биіктігі бой-
ынша шектеулер қойылатын жағдайда қолданады жəне ол ЦН-15 
циклонымен салыстырғанда нашар көрсеткіш береді.

7.4-сурет. НИИОГаз 
инститының ЦН 
конструкциясы

7.5-сурет. ЦН циклонының 
топтық қондырғысы
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ЦН-11 циклоны құрғақ, жабысқақ емес, талшықты емес шаңнан 
ауаны тазалау үшін қолданылады. Олар көбінесе майдалау немесе 
ұсақтау құрылғыларында орнатылады немесе сусымалы материал-
дарды тасымалдау кезінде қондырылады.

Жарылуға қауіпті жəне тез алаулайтын шаңдарды аулау үшін 
ЦН циклондарының арнайы сызбалары болуы тиіс, сонымен қатар, 
шаңдардың жиналып қалуы мүмкін болатын түйіндердің болма-
уы қамтамасыз етілуі тиіс. Оларды қажетті өнімділігіне байланы-
сты бірегей немесе топтамасын екі, төрт, алты, сегіз циклондарды 
біріктіру арқылы орнатуға болады (7.5-, 7.6-суреттер).

Құйынды шаң аулағыш аппараттары жəне олардың шаң 
аулау тиімділігі. Шаңды ауаны тазалаудың ылғалды əдісі бүгінгі 
күні кəсіпорындық өндірістерде кеңінен қолданылуда. Солардың 
ішінде кең қолданыс тапқандары белсенді гидродинамикалық 
режимді аппараттарға жататын құйынды аппараттардың типі                                          
(7.6-, 7.7-суреттер). Бұл аппараттардың басқа жоғарыда аталған ап-
параттардан айырмашылығы жəне артықшылығы шаңданған ауаның 
аппаратқа екі құбыр арқылы түсіп, бір-біріне қарсы ағу арқылы күш 
түзіп, тұнбаның көп алынуына мүмкіндігінің жоғары болуынада. 
Жоғары айтылған аппараттардың көбісі полидисперсті шаңдар мен 
аэрозольдердіің майда фракцияларын аулау тиімділігінің төмен бо-
луында.

Бұл аппараттар майда дисперсті шаңдардан бастап ортадан 
тепкіш күшінің əсерімен газдарды тазалау техникасына жатады жəне 
химиялық, тамақ жəне басқа өнеркəсіптік салаларда қолданылады.

Ортадан тепкіш күш арқылы күл аулағаштар да кең қолданыс 
табуда, олар: корпустан, корпустың сыртындағы бункер-
мөлшерлеуіштен тұрады. Бұл жабдықтардың гидравликалық 
кедергісінің жəне метал көлемінің үлкен болуына байланысты пай-
далануда жəне экономикалық тұрғыда өте тиімсіз болып келеді. Со-
нымен қатар, цилиндрлі корпусы, ағындардың кіруіне арналған тан-
генциалды құбырлары, түсіру құбыры жəне шаңға арналған бункері 
бар.

Құйынды аппараттарды дəстүрлік қолданылатын өндірістік ци-
клондармен салықтырғанда артықшылықтары:

 – габариттері (өлшемдері) кіші жəне металдық көлемі аз;
 – аэродинамикалық жəне шаңаулағыш сипаттамалары реттеуге 

ыңғайлы;
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 – корпустың тозу қасиеті төмен, яғни, берік;
 – шаңнан тазалау тиімділігі жоғары жəне т.б.

Q

Q

Q

Q

     а) майдалауға арналған          б) жоғары тиімді
         материалдар үшін                       конусты

               
2

2
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1

2 
Q
Q                               4

2
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7.6-сурет. Құйынды аппараттар

Бұл аппараттарды өндірістерде кеңінен қолдануда, олар 
екіншілік тазалау дəрежесінде қолдануға ыңғайлы.

Тиімділігі жағынан жоғары бұл аппараттың кемшілігі процестің 
өту жылдамдығы төмендегенде, көп кезеңде өтуінде, энергиялық 
үлестік шығындардың жоғары болуы жəне салыстырмалы 
түрде шаң аулау тиімділігінің төмендігінде. Сондықтан, осы 
бағытта ғалымдармен көптеген, ғылыми зерттеу, тəжірибелік-
конструкторлық жұмыстар жүргізіліп, аппараттардың жаңа 
конструкциялары жасалуда. 7.7-суретте өндірісте нақты қойылған 
құйынды аппараттардың топтық конструкциялары көрсетілген. Бұл 
конструкциялар бүгінгі күні халық шаруашылығының барлық дерлік 
салаларында кең қолданыс тапқан.
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7.7-сурет. Құйынды аппараттардың өндіріске қойылуы

Төмендегі 7.8-суретте аталған типті аппараттардың суреттемесі 
жəне сипаттамасы көрсетілген. 

7.8-суретте ұсынылған аппараттардың жұмыс істеу 
принциптерімен танысу үшін б) конструкциясын қарастырайық. 
Бұл жаңа конструкциялы қондырғы цилиндрлік корпустан 1, кескі 
– конус бөлігінен 2, кіру тангенциалды штуцерлерінен 3,4 тұрады. 
Штуцер 3 цилиндрлік бөлігіне, ал штуцер 4 кескі конус бөлігіне 
бекітілген. Штуцер 4 босатқыш шығыршық 5 жабдықталған. 
Корпустың жоғары цилиндрлік бөлігінде сорып алатын құбыр 6, 
төменгі бөлігінде төменге түсіретін құбыр орналасқан. Цлиндрлік 
корпустың сырт жағына спираль (шиыршық, бұранда сым) тəрізді 
қабырғалар 8 бекітіліпспираль тəрізді каналға 9 енгізіліп, бекітілген 
жəне ол спираль тəріздес канал 9 кіретін жəне шығатын тангенциал-
ды құбырлармен жабдықталған.

Шаңданған газдар қатты қысыммен екі ағымға бөлініп танген-
циалды штуцерлер 3 жəне 4 арқылы термоқұйынды шаңаулағышқа 
түседі. Екінші ағымның шығыны шамамен жалпы шығынның 60-
80%-ын алады. Термоқұйынды аппаратқа кірер алдында екі ағын 
біреуге ұласып, бір бағытпен қарама-қарсы ағады. Бірінші ағын 
осьтік бағытпен екінші ағымға қарсы шығып, шығарылатын құбырға 
қарай бағытталады. Екінші ағын цилиндрлік бөлікті бойлай, бірінші 
ағынмен қосылады, бұл процесс босатқыш шығыршық алдында 
өтеді. Айналатын газ ағындарында бөлшектерге ортадан тепкіш 
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күш əсер етіп, корпустың қабырғаларына қарай ауысады жəне 
екінші ағынның көмегімен кескі конус бөлігінің 2 төменгі жағына 
тасымалданады, одан босатқыш шығыршық 5 арқылы шығаратын 
құбырға 7 өтеді. Спираль тəріздес канал 9 екінші ағынға қарама-
қарсы кіру тангенциалды құбыры 10 арқылы корпустың цилиндрлік 
бөлігін салқындату үшін суық ауа немесе су жіберіледі. Бұл аппа-
рат бірнеше зертханалық сынақтардан өткізіліп, өзінің пайдалану 
сипаттамаларының жоғары көрсеткіштерін өндіріс орындарында 
мақұлдауын (апробация) алды.
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7.8-сурет. Құйынды аппараттарының конструкциялары

Эксперименталдық зерттеу процестерінде төмендегі шамаларды 
өлшеу жүргізілді:

P1, P2, P3 – бірінші, екінші ағымдарының жəне аппараттан 
шығу кезінде шаң-ауа қоспасының статикалық қысымдары;

Z1, Z2, Z3– бірінші, екінші ағымдарының жəне аппараттан шығу 
кезінде сода шаңының концентрациялары;
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T1, T2 – аппаратқа дейінгі жəне кейінгі шаң ауаның температу-
ралары.

Сынаққа түскен кальцинирленген соданың механикалық 
қасиеттері: тығыздығы 2553 кг/м3, үйілген тығыздығы 0,5-1-0,6 
г/см3, балқу температурасы – 854°С, 20°С-қа, ерігіштігі-17,8%, 
ылғалдылығы 1%-ға дейін.

Алынған конструкциялы құйынды аппараттың тиімділігін 
зерттеу жүргізу мақсатында орындалған сынақ жұмыстарының 
нəтижесі бойынша алынған бірнеше графиктерді қарастырып, тал-
дау жасасақ.

Аталған конструкциялы аппаратты сынақтан өткізу арнайы 
əдістеме арқылы жүргізіледі. Оның технологиялық сызбасы төмендегі 
7.9-суретте ұсынылған.

Аэрозольден тазалау жабдықтарының негізгі сипаттамаларына 
ауаны шаңнан тазалау тиімділігі (дəрежесі) жатады, оны кейде пайда-
лы əсер ету коэффициенті деп те атайды, десек те ол оның физикалық 
мағынасын; гидравликалық кедергіні; тазалау бағасын түсіндіре ал-
майды. Шаң тазалағыштардың жалпы параметрі ретінде тазаланған 
газдың өнімділігі жəне энергия Сыйымдылығы (1000 м3 газды 
тазалауға жұмсалатын энергия шығынының шамасымен анықталады) 
жатады.

Шаңаулағыш жұмысының тиімділігін бағалау кезінде 
төмендегілерге назар аударған жөн:

 – шаңсыздандырудың жалпы тиімділігі немесе шаңнан 
тазартылған газдың құрамындағы шаң мөлшеріне қатысты 
шаңаулағышта ұсталған шаңның мөлшері;

 – фракциялық тиімділік, белгіленген өлшемді бөлшектерді 
аулаудың толықтығын анықтайтын параметр, оны шаңаулағыштағы 
белгіленген өлшемді шаң бөлшектерінің санына қатынасымен 
пайыздық көрсеткішімен анықтайды;

 – қалдық құрамы, шаңаулағыштан шығу кезінде газдағы шаңның 
құрамы;

 – газдағы шаң қалдығының бөлшек өлшеміне немесе ұшу 
жылдамдығына байланысты таралуы (бөлінуі).

Шаңаулағыштардың тиімділігін бағалауға арналған факторларға 
қолданылған энергияның мөлшерін, фракциялардың дисперстілігін 
де жатқызуға болады.

Ауаны шаңнан тазалау аппараттарының жұмысын сипаттай-



239

тын негізгі көрсеткішке сол немесе басқа жағдайларда – тазалау 
коэффициенті (дəрежесі) немесе шаңсыздандыру тиімділігі жатады, 
%.

7.9-сурет. Эксперименталдық құрылғының сызбасы.
1 – құйынды аппарат; 2 – желдеткіш; 3 – ауа жылытқыш; 4 – шаң 

бергіштер; 5 – дифференциалдық манометрлер; 7 – реттегіш вентиль; 
7 – шады таңдау құбыры; 8 – фильтрлі олланж ; 9 – ротаметр.

Төмендегі 7.10-суретте жаңа конструкциялы аппараттың 
фракциялық аулау дəрежесін зерттеу нəтижелері көрсетілген. 
Бұл нəтижелерге сүйене отырып, оның шаңды аулау дəрежесінің 
жоғары екендігін көруге болады. Мұнда фракция өлшемдері өте 
майда бөлшектердің өзінде аулану дəрежесінің жоғары көрсеткіші 
байқалады.

Шаңды аулау тиімділігіне аппараттағы екінші ағымды кіргізу 
құбырының өту қимасының ауданы, аппараттың жұмысшы 
бөлшегінің ұзындығы, салыстырмалы (H/R) ұзындығы жəне көптеген 
басқа конструкциялық параметрлердің əсерлерінен болатындығы 
байқалады.

Эксперименталдық сынаудан алынған нəтижелері, яғни нақты 
көрсеткіштері түзу сызықпен, ал теориялық, басқа əдебиетер бойынша 
үздік болып саналатын аппараттардың параметрлері бойынша салыс-
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тырмалы график тұрғызылған. Шамамен 8 мкм фракция өлшемінде 
шаң аулау тиімділігі 99%-дан жоғары көрсеткішті береді.
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7.10-сурет. Құйынды аппараттарда шаңды аулаудың фракциялық 
дəрежесі

Жетінші бөлім бойынша бақылау сұрақтары:

1. Зиянды қалдықтардың жіктелуі
2. Өндірістік шаңдар мен аэрозольдердің қасиеттері мен құрамы
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3. Шаң дегеніміз не?
4. Аэрозоль дегеніміз не?
5. Шаң аулағыш аппараттардың түрлері жəне тиімділігі
6. Ауаны тазалау əдістері.
7. Шаңның құрамындағы бөлшектерді тұндыру механизмі.
8. Шаң тазалау аппаратының тиімділігін есептеу формуласы.
9. Диффузиялық тұндыру.
10. Гравитациялық тұндыру.
11. Инерциялық тұндыру.
12. Ортадан тепкен күш əсері бойынша тұндыру.
13. Электрлік өрісте тұндыру.
14. Ылғалды тазалау.
15. Циклондар жəне оның түрлері.
16. Шаңтұндырғыш камералар.

Зертханалық жұмыс №7

Атмосферадағы шаң мөлшерiн анықтау

Шаң атмосферада аэрозоль түрiнде кездеседi. Ол қатты, не сұйық 
күйде атмосфераның төменгi қабаттарында, тропосфера мен стратос-
ферада таралады. Аэрозольдардың көпшiлiгi биосферадағы табиғи 
процестер нəтижесiнде түзiлсе, бiраз бөлiгi адамның шаруашылық 
iс-əрекетi арқылы түзiледi. Кейбiр есептеулер бойынша Жер атмос-
ферасына адамның iс-əрекетi нəтижесiнде түсетiн шаң мөлшерi жы-
лына 1 млрд. тоннаға жетедi. Шаңның химиялық құрамы түрлiше 
болуы мүмкiн: кремний диоксидi – құм, улы металдар, пестицид-
тер, көмiрсутектер, т.б. Антропогендiк аэрозольдар жану процесi 
нəтижесiнде түзiледi. Энергетика мен транспорт антропогендiк 
аэрозольдың 2/4 бөлiгiн түзедi, бұдан басқа металлургия, құрылыс 
материалдары жəне химия өнеркəсiптерiнде де бiраз бөлiгi түзiледi. 
Аэрозольдар Жердiң климатын өзгертедi, адамның тыныс алу ор-
гандарында жинақталып, аса қауiптi пневмониоз ауруын туғызады. 
Көп жағдайда аэрозольдар құрамында радиоактивтi бөлшектер, ви-
рустар, микробтар болады, қышқыл жаңбырлар мен смогтар түзедi. 
Атмосфералық ауадағы шаңның мөлшерiн анықтау үшiн қазiргi кез-
де салмақтық əдiс – гравиометрия қолданылады. Бұл əдiс бойынша 
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елдi мекендер мен санитарлық-қорғаныш аймақтарындағы ауада 
шаңның 0,04-10 мг/м3 аралықтағы мөлшерiн анықтауға болады.

Жұмыстың мақсаты: Атмосфералық ауаның құрамындағы 
шаң мөлшерiн анықтау.

Реактивтер мен құрал-жабдықтар:
1) Шаң ұстағыш құрал: фильтрлi ұстағыш, ФПП фильтрi, үлгi 

алуға арналған респиратор, металл-конус тəрiздi жəне бөлшектенетiн 
ыдыс;

2) аналитикалық таразы;
3) эксикатор;
4) пинцеттер;
5) шыны тостағаншалар, диаметрi 10 см;
6) барометр
7) психрометр;
8) анемометр.

Жұмыстың барысы:
ФПП материалынан жасалған фильтрдi бөлмеде 40-60 мин 

ұстап, содан соң пакетке салып ауасы зерттелетiн орынға əкеледi 
де, фильтр ұстағышқа бекiтедi. Үлгi алынар алдында фильтр 
ұстағыштың дұрыстығын тексередi, ол үшiн оның ұшын тығынмен 
жауып, құралды iске қосады, фильтр ұстағыш дұрыс болса, құрал 
0-дi көрсетедi. Үлгi алу 250-400 л/мин жылдамдықпен жүргiзiледi, 
фильтрдегi шаң массасы 4 мг-нан кем болмау керек. Үлгi алу 30 
минут жүргiзiледi. Бұдан соң фильтрдi пинцетпен босатып алып, 
шаң жұққан бетiн iшке қаратып төрт рет бүктеп, пакетке салады. 
Лабораторияда фильтрдi 40-60 минут бөлме температурасында 
ұстап, тұрақты массаға жеткiзедi. Егер үлгi 100%-ға жақын салы-
стырмалы ылғалдылықта алынса, фильтрдi балқыған CaCl2 шыны 
тостағаншамен эксикаторға 30-50 минутқа қояды, содан кейiн 40-50 
минут бөлме температурасында ұстайды. Шаңның концентрация-
сын С (мг/м3) төмендегi формула бойынша есептеп табады.

Зертханалық жұмыс №8

Атмосфералық ауадағы микроорганизмдер санын анықтау

Ауасы жиi желдетiлмейтiн тұрғын үй, қызмет орындары, мек-
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тептер, вокзалдар, т.б. орындардың ауасында түрлi микроорганизм-
дер көп болады. Мысалы, мектептерде сабақ басталғанға дейiн 1 
м3 ауада 2 мыңдай бактерия болса, сабақ бiткен соң олардың саны 
бiрнеше ондаған мыңға жетедi. Əсiресе ауру туғызатын патогендi 
микроорганизмдер тұмау, т.б. аурулардың эпидемиясы кезiнде көп 
жиналады. Мұндай кезде күн сəулесi, бактерицидтiк лампалар неме-
се ылғал шүберекпен сүрту арқылы бактериялардың санын бiршама 
азайтуға болады. Бұнымен қатар қылқан жапырақты ағаштар бөлiп 
шығаратын фитонцидтер де бактерияларды жойып жiбередi. Бұл 
жұмыста студенттер ауасы ластанған орындардағы атмосфера 
құрамындағы микроорганизмдер санын анықтауды үйренедi жəне 
микроорганизмдер тiршiлiгiне фитонцидтердiң əсерiн анықтайды.

Реактивтер мен құрал-жабдықтар:
1. Бактерицидтiк лампа;
2. Петри тостағаншалары;
3. Су банясы;
4. Спирт шамы;
5. Термостат;
6. Пипеткалар;
7. Шыныға жазатын карандаш;
8. Ет-пептонды агар немесе басқа қоректiк орта;
9. Шпатель;
10. Қылқан жапырақты ағаш жапырағы.
Барлық ыдыстар алдын ала стерильденген болу керек.

Жұмыстың барысы:
Лабораторияны ылғал шүберекпен сүртiп, тазалап, 15-20 мин 

бактерицидтiк лампамен стерильдейдi. Ет-пептонды агарды авто-
клавтан соң Петри тостағаншаларына салады. Стерильденген Пе-
три тостағаншаларын кiшкене қақпақшасын төмен қаратып, үлкен 
қақпақшасын ашыңқырап столға қояды. Бұдан соң қоректiк ортаны 
тостағаншаға құйып, қақпағын жауып, агарды тостағаншаға бiркелкi 
етiп жаяды да бiраз уақыт қоректiк орта қатқанша сақтап қояды.

А. Ауадағы микроорганизмдер санын анықтау
Қоректiк орта қатыңқыраған соң ауасы лас орында 5 мин 

бiрiншi Петри тостағаншасын ашып, екiншiсiн осы уақытта лабо-
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раторияда, үшiншiсiн көшеде немесе қылқан жапырақты ағаштар 
арасында ашып қояды. 5 мин соң тостағаншаларды жауып, астын 
жоғары қарай аударып (қоректiк ортаға екiншi қақпақшадағы 
конденсацияланған су тамшылары түспеу үшiн), шыныға жазатын 
карандашпен нөмiрлейдi де, барлық тостағаншаларды +250°-та 
термостатқа қояды.

Б. Микроорганизмдерге өсiмдiктерден бөлiнген 
фитонцидтердiң əсерiн анықтау

Коэффициенттердiң сан мəндерiн орындарына қойып, 
атмосфералық ауаның СО2 газымен ластану деңгейiн анықтаймыз: 
КСО2 = (0,5 +0,01 х 500 х 1,4) х1 х1,06 х 1,20 х 1,00 = 8,96 мг/м4. 
Автотранспорттың СО2 газы бойынша ПДК =5 мг/м4. Автотран-
спорттан шығатын улы газдардың мөлшерiн азайту үшiн төмендегi 
шараларды iске асыру керек:

- автомобильдер қозғалысына тыйым салу;
- қозғалыс интенсивтiлiгiне сағатына 300 автомобильге дейiн 

шек қою;
- жүк машиналарының карбюраторларын дизельмен алмастыру;
- фильтрлер орнату.

7.7 Гидросфера

Жер бетінің 70,1%-ын теңіздер мен мұхиттар алып жатыр. Жер 
ғаламшарындағы барлық су айдындары гидросфера деп аталады.

Гидросфера – біздің ғаламшарымыздағы аса маңызды құрамдас 
бөліктерінің бірі. Гидросфераға күн энергиясы мен гравитациялық 
күштер əсерінен қозғалысқа түсетін жəне бір күйден екінші күйге 
өте алатын барлық су түрлері жатады. Гидросфера Жердің басқа 
элементтерімен тығыз байланысты. Жердегі су үнемі қозғалыста бо-
лады. Табиғаттағы су айналымы гидросфераның барлық бөліктерін 
бір-бірімен байланыстырып, біртұтас жабық жүйе – мұхит – ат-
мосфера – құрлықты түзеді. Мұхиттағы су гидросфераның барлық 
массасының 97%-ын құрайды жəне Жер беті ауданының 75%-
дан астам бөлігін алып жатыр. Су кез келген жануарлар мен 
өсімдіктер ұлпалары мен жасушалар құрамына кіреді. Жануарлар 
мен өсімдіктер ағзаларындағы өте күрделі реакциялар тек қана су 
қатысында жүре алады. Судың химиялық құрамы бір-біріне бай-
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ланыссыз екі фактордың – тарихи – табиғи жəне геологиялық 
жағдайлар мен антропогендік факторлар əсерінен қалыптасады.

Судың химиялық құрамының түрліше болуына байланысты, ми-
нералдану дəрежесі төмендегіше бөлінеді:

 – тұщы су – 1 г/л
 – тұздылау – 1-25 г/л
 – тұзды – 26-50 г/л
 – ащы – 50 г/л
Жер бетіндегі тұщы су қорының 97%-ы Антарктида, Гренландия 

жəне полюстер мен таудағы мұздықтар үлесіне тиеді. Құрлықтың 
тек 3%-ын көлдер мен өзендер алып жатыр. Осыдан тұщы судың 
жетіспеушілігін көруге болады.

Дүниежүзілік су қорларының ластануы бүкіл адамзат қауымын 
алаңдатып отыр. Бұл мəселе Қазақстанға да тəн. Судың ластануы 
көптүрлі əрі ең соңында су экожүйесін бүлдірумен аяқталады. 

Су айдындарының ластануын былайша топтайды:
 – биологиялық ластану: өсімдік, жануар, микроорганизмдер 

жəне аш бейімді заттар;
 – физикалық ластану: жылу-қызу, электромагнитті өріс, 

радиоактивті заттар.
Судың сапасы, ластану деңгейі үнемі бақылауға алынып отыра-

ды. Судың құрамындағы химиялық қоспалар, тұздық құрамы, еріген 
бөлшектер, температура əр түлі болуы мүмкін.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ауыз судың 100-ден 
астам сапалық көрсеткішін ұсынған. Ал, Қазақстанда ауыз су сапа-
сы МемСТ. 287482 бойынша 30 міндетті көрсеткішпен анықталады.

Су бассейнінің ластануының негізгі себептері – тазартылмаған 
ағын суларды өзен-көлдерге жіберу. Бұған жол беретіндері:

 – тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтар;
 – өнеркəсіп орындары;
 – ауылшаруашылығын химияландыру;
 – халық шаруашылығының басқа да салалары.
Ағын суларға құйылатын лас сулар бірнеше топқа бөлінеді. 

Оларды қоспалар (ерімейтін, коллоидті, еритіндер), лас сулар 
(минералдық, органикалық, бактериалдық, биологиялық) деп 
жіктейді.

Лас сулардың ішінде тұрмыстық сарқынды суларда органикалық 
заттар 58%, минералдық заттар 42%-дай болады. Өнеркəсіпте пайда-
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ланатын сулар мен синтетикалық жуатын заттармен судың ластануы 
өте қауіпті. Бұл заттар – химиялық ластану көздері. Соның ішінде 
сулы экожүйелердің пестицид, гербицид жəне басқа да химиялық 
улы препараттармен ластануы Қазақстанда кең етек алған. Мəселен, 
мақта мен күріш, жеміс-жидек, бау-бақша, теплица зиянкестеріне 
қарсы бұрынғы Кеңес өкіметі кезеңінде өте көп химиялық заттар 
қолданылған. Нəтижесінде су ластанып, оның сапасы мен микро-
флорасы жəне микрофаунасы, ірі хайуанаттар, құстар зардап шек-
кен. Өз кезегінде химиялық заттардың зиянды қосылыстары азық-
түлікпен адам организіміне кері əсерін тигізеді.

Қазіргі кезде ашық өзен, көл суларымен қатар жерасты сулары 
да сарқынды, шайынды сулармен жəне еріген зиянды заттармен лас-
танып отыр.

Оның негізгі ластану көздері мыналар:
 – өнеркəсіп өнімдерін сақтайтын қоймалар;
 – химиялық заттар жəне тыңайтқыштар;
 – тұрмыстық қалдықтар;
 – жерасты суымен жалғанатын құбырлар;
 – ірі құрылыс учаскелері;
 – сүзгі алаңдар, бұрғы – скважиналар болып табылады. 
Жерасты суларында əртүрлі жұқпалы ауру тарататын микроб-

тар, вирустар кездеседі. Қазақстан жағдайында өзен-көлдердің лас-
тануы көбінесе өнеркəсіп шоғырланған аймақтарда, полигондар мен 
мұнай-газ өндіретін жердерде жаппай сипат алуда.

Өзендердің ішінде Ертіс су алабы, Өскемен қорғасын-мырыш 
комбинаты, Лениногор қорғасын зауыты, Березов кені, Зырян за-
уыты секілді өндіріс орындары сарқынды лас сулармен ластануда. 
Су құрамында қорғасын, мырыш, сынап, т.б. ауыр металдар шекті 
мөлшерден асып кетуі жиі байқалады.

Іле – Балқаш бассейні суының сапасы да мəз емес. Мұндағы 
ластағыш заттар – ауыр металдар, мұнай өнімдері мен фенол-
дар. Əсіресе, «Балқашмыс» өндірістік бірлестігі, «Балқаш балық 
өнеркəсібі», «Сарышаған ракета полигондары», т.б. кен рудаларын 
байыту комбинаттары Балхаш көліне мыңдаған тонна зиянды зат-
тарды төгуде. Іле өзенінің ортаңғы ағысы, жалпы өзен экожүйесі, 
күріш алқаптары жəне Шеңгелді массивтерін игеруге байланы-
сты минералды тыңайтқыштар мен химиялық препараттар өте көп 
қолданылып келеді. Нəтижесінде, Іле суының сапалық құрамы 
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төмен. Оның үстіне Іле өзені арқылы мұнай тасымалдау, Қапшағай 
су қоймасы, Қытай жеріндегі судың ластануы ондағы экологиялық 
жағдайды ушықтыра түсуде.

Сырдария, Шу, Талас, Қаратал, Ақсу, Лепсі, Тентек, Көксу 
өзендерінің сулары біршама таза деп есептелінеді. Соның ішінде 
Сырдария, Шу, Талас өзендері ауылшаруашылығын химияландыру 
мен дренажды сулармен ластануда. Əсіресе, Арыс, Келес өзендері 
күріш пен мақта егісінде жиі қолданылатын пестицидтермен ласта-
нып отыр.

Соңғы жылдары Каспий теңізінде мұнай өндіруге байланысты 
жəне теңіз деңгейінің табиғи көтерілуі аймақтың экологиялық ты-
ныс тіршілігін шиеленістіріп отыр. Теңіздің көтерілуі жүздеген 
мұнай бұрғы-скважиналарын, мұнай қоймалары мен өңдеу 
объектілерін істен шығарды. Қазір бұл жерлерде 6 мұнай-газ кені, 
жүздеген елді мекендер, коммуникациялар, өнеркəсіп орындары су 
астында қалды. Нəтижесінде, теңізге көптеген мөлшерде лас заттар, 
мұнай өнімдері, органикалық қосылыстар, ауыр металдар суға ара-
ласуда. Оның үстіне Еділ жəне Жайық өзендерінің лас сулары теңіз 
суын уландыра түсуде. Мəселен, 1995-2000 жылдар аралығындағы 
кəсіптік балықтар мен бағалы қара уылдырық жəне ет беретін 
бекіре тұқымдас балықтардың азайып кетуі тіркелді. Ал, 1999 
жылы қырылып қалған 20-30 мың итбалықтың жəне жүздеген мың 
құстардың өлуі теңіз суының бүгінгі сапасының көрсеткіші – био-
индикаторы болса керек. Қазір Каспий мұнайын игеру бүкіл əлемді 
дүрліктіріп, шетелдік инвесторлар теңіз «қара алтынын» игеруге 
ұмтылуда. Ал, олардың судың сапасы мен ластануына көңіл бөлуі, 
экологиялық нормаларды сақтауы күмəн туғызып отыр.

Атырау, Маңғыстау аймақтарында техниканың ескілігінен бұр-
ғы-скважиналардың бүлінуі, мұнайдың жерге, суға төгілуі қоршаған 
ортаға зиянын тигізуде. Жерге сіңген мұнайдың қалыңдығы 10 мет-
рге жетіп жерасты суына қосылуда. Қазір мұнаймен ластану аймағы 
200 мың га алып жатыр. Қоймаларда 200 мың тонна мұнай қалдығы, 
40 мың тонна көмірсутегі жинақталған.

Ақтөбе облысындағы су айдындарының да экологиялық жайы 
нашар. Мəселен, Елек өзені амин өнеркəсібі есебінен жəне бормен 
ластануда.

Қорғалжың, Наурызым, Марқакөл, Алакөл, Зайсан көлдерінің 
экологиялық жағдайы біршама тəуірлеу деп есептелінеді. Десе де су 
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айдындары Орталық, Солтүстік, Шығыс Қазақстандағы өнеркəсіп 
орындары, полигондар есебінен ластануда. 

Қарағанды металлургия комбинатының жəне Теміртау 
қаласындағы «Карбид» өндірістік бірлестігінен шыққан сулар Нұра 
өзенін барынша ластауда. Жамбыл фосфор зауытының сарқынды 
лас сулары Талас, Аса өзендері мен оның алқаптарын фтор жəне 
сары фосформен ластап отыр.

Оңтүстік Қазақстан облысында ең көп ластану Бадам-Сай-
рам кен орындарында байқалуда. Əсіресе, Бадам өзені бойындағы 
қорғасын, фосфор, химия өнеркəсіптерінен бөлінетін қорғасын, 
мырыш, сынап кей жерлерде шекті мөлшерден 50 есеге дейін асып 
кететіні тіркелген.

Су ресурстарының биологиялық ластануы Арал аймағы мен Ба-
тыс Қазақстанда жиірек ұшырасуда.

Қазақстанның су ресурстарының сапасын жақсарту жəне қорғау 
шараларын жүзеге асыру бағытында мемлекет тарапынан көптеген 
игі істер жүргізілуде.

Зертханалық жұмыс №9

 Судың жалпы кермектігін анықтау

Жалпы кермектік (Нж) – судағы екі валентті катиондардың, 
негізінен, кальций мен магний катиондарының еруіне байланысты 
қалыптасатын судың табиғи қасиеті.

Кермектік жалпы, карбонатты, тұрақты жəне уақытша болып 
бірнеше түрлі болады.

Уақытша (Ну) жəне карбонатты (Нк) кермектік судағы кальций 
мен магнийдің карбонаттары мен бикарбонаттарының болуына бай-
ланысты.

Суды қайнатқан кезде бикарбонаттар нашар еритін карбонаттарға 
айналып, қақ түрінде тұнбаға түседі де, су біршама жұмсарады, яғни 
кермектігі азаяды.

Ал тұрақты (Нт) жəне карбонатты емес (Нке) кермектіктер 
судағы кальций мен магнийдің хлоридтері, сульфаттары жəне басқа 
да тұздардың болуына байланысты. Бұл кермектерді төмендегі фор-
мулалар бойынша табуға болады:
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Нт = Нж – Ну; Нке= Нж – Нк
 
Жалпы кермектігі 3,5 мг*экв/л болатын су жұмсасақ, 3,5-7 мг 

экв/л – орташа кермек, 7-10 мг эквл – кермек, ал 10 мг экв/л-ден 
жоғары өсуі де кермек болып саналады.

(COONa – CH2 )2 - N – CH2 – CH2 – N – (CH2 – COONa)2
 
Судағы кальций мен магнийдің иондарын анықтау трилон Б 

реактивінің бұл иондармен сілтілік ортада сутектің бос иондарының 
кальций мен магний иондарының орнын баса отырып берік 
комплексті қосылыстар түзу қасиетіне негізделген.

Индикатор ретінде реакцияға магний иондарымен қанық қызыл 
түсті қосылыс беретін қара хромоген қатысады. Магний иондары 
жойылғанда ерітінді көк түске боялады.

Реактивтер мен құрал-жабдықтар:
1. бюретка;
2. пипеткалар: 15 мл; 100 мл-лік;
3. конустық колба – 250 мл;
4. 100 мл өлшеуіш цилиндр;
5. 0,05 н трилон Б ерітіндісі;
6. 0,05 н ерітіндісі;
7. аммиакты буферлік ерітінді (NH4OH + NH4Cl);
8. қара хромоген индикаторы;
9. зерттелген су.

Жұмыстың барысы

1. Трилон Б ерітіндісінің нормальдығы 0,05 н MgSO4 ерітіндісі 
арқылы анықталады.

Конустық колбаға пипеткамен 15 мл 0,05 н MgSO4 ерітіндісін 
құйып, үстіне мл дистельденген 85 су, 5 мл аммиакты буферлік 
ерітінді жəне тамшы хромоген тамызады да, трилон Б ерітіндісімен 
көк түс пайда болғанша титрлейді.

Титрлеуді екі рет қайталайды. Түзету коэффициентін төмендегі 
формула бойынша табады:
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4K n MgSO
n

 ìë

ìëòðèëîí Á
;

  

2. Судың жалпы кермектігін анықтау.
Мор пипеткасымен 100 мл зерттелетін суды өлшеп алып 

конустық колбаға құяды, үстіне жоғарыдай мөлшерде буферлік 
ерітінді мен индикатор қосып, трилон Б ерітіндісімен титрлейді. 
Титрлеуді екі рет қайталап, орташасын алады.

Судың жалпы кермектігін төмендегі формула бойынша табады:

Нж = 
V
KNn 100***

;

Мұндағы:
n – титрлеуге кеткен трилон Б ерітіндісі, мл;
N – трилон Б ерітіндісінің нормальдығы;
K – түзету коэффициенті;
V – су үлгісінің мөлшері, мл;

7.8 Суды тазарту жəне ластанудан қорғау

Табиғи суларда олардың өздiгiнен тазару құбылысы жүредi. 
Бiрақ бұл процесс өте жай жүредi. Өндiрiстiк-тұрмыстық қалдықтар 
мөлшерi салыстырмалы аз болған кезде өзендерде өздiгiнен та-
зару құбылысы жеткiлiктi дəрежеде жүрген болар едi. Бiрақ, 
өкiнiшке орай, қазiргi таңда ғылыми-техникалық революцияның 
қарқынды дамуынан судың ластану деңгейiнiң қарқыны өте-мөте 
жоғарылап отыр. Сол себептен, ағызынды суларды тазарту жəне 
оларды қайтадан пайдалану қажеттiлiгi туындап отыр. Ағызынды 
суларды оларды ластаушы заттардан тазарту күрделi процесс. Олар 
– механикалық, физикалық-химиялық жəне биологиялық болып 
бөлiнедi. Бұл əдiстердiң əрқайсысын таңдап алу ағызынды судың 
ластану сипаты мен ондағы қоспалардың зияндылығына байланыс-
ты. Суды тазартудың механикалық əдiсi бойынша суды тұндыру 
жəне сүзу арқылы ондағы механикалық қоспалардан тазартады. 
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Көлемi түрлi бөлшектер мөлшерiне қарай əртүрлi конструкция-
лы торлармен, субетiлiк қоспалар – май, смола, мұнай ұстағыштар 
арқылы сүзiледi. Физикалық-химиялық əдiсте ағызынды сулардан 
ерiген органикалық емес қосылыстар бөлiнiп, органикалық зат-
тар ыдыратылады. Көбiнесе электролиз қолданылады. Электролиз 
кезiнде ағызынды сулардағы органикалық заттар ыдырап, металл-
дар, қышқылдар мен басқа да органикалық емес қосылыстар бөлiнiп 
алынады. Электролиттiк тазарту электролизер деп аталатын арнаулы 
қондырғыларда жүзеге асырылады. Ағызынды суларды электролиз 
арқылы тазарту, əсiресе, қорғасын, мыс өнеркəсiптерi мен бояғыш 
заттар өндiрiс орындарында тиiмдi.

Ластанған ағызынды суларды ультрадыбыс, озон, иониттер мен 
жоғары қысым арқылы да тазартуға болады. Ал химиялық əдiсте 
суды тазарту үшiн химиялық реагенттер, мысалы, хлор жəне оның 
хлорамин, хлорлы iзбес, натрий гипохлоридi сияқты қосылыстары 
қолданылады.

Суды тазартудың биологиялық əдiсi сулардың биохимиялық жəне 
физиологиялық өздiгiнен тазару құбылыстарының заңдылықтарына 
негiзделген. Ағызынды суларды тазартудың биологиялық 
қондырғыларының бiрнеше типтерi бар: биофильтрлер, биологиялық 
тоғандар мен аэротенклер, метантэнклер. Аэротенклерге активтi 
ил – микроскопиялық өсiмдiктер мен жануарлар өсiрiп, үстiнен 
ағызынды сумен толтырады да, ағызынды суларды төменгi жағынан 
қатты ауа ағынымен үрлейдi. Оттектiң (ауамен үрлегенде) жəне 
органикалық заттардың көп мөлшерiнде (ағызынды судағы) активтi 
илде бактериялар мен микрофауна қарқынды өсiп, көбейiп, бакте-
риялар бiр-бiрiне жабысып, кесектелiп, органикалық ластаушылар-
ды жай минералдық заттарға дейiн ыдырататын ферменттер бөле 
бастайды. Органикалық заттардың минералдану процесi жүредi. 
Органикалық заттардың мол қорымен қоректенген бактериялар 
активтi көбейе бастап, массалары ұлғая түседi. Бактериялардың 
кесектелген массалары бiртiндеп судың түбiне шөгiп, ал су тазара 
бередi. Тұнған таза суды бөлiп алып, ал активтi илдiң суды тазарту 
функциясы əрi қарай жалғаса бередi. 

Ағызынды суды тазартудың химиялық əдiстерiнiң ең көп 
қолданылатын түрi нейтралдау. Өнеркəсiп орындарының ағызынды 
сулардың көпшiлiгiнiң құрамында күкiрт қышқылы, тұз жəне 
азот қышқылдары көп кездеседi. Осы қышқылдар болатын сулар-
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ды нейтралдау үшiн магнезит, доломит, iзбестастар қолданылады. 
Əдетте химиялық тазартудан соң биологиялық тазарту жүзеге 
асырылады. Ағызынды суларды тазартуға жұмсалатын шығын 
өндiрiс орындарының жалпы сметалық құнының 10-15%, кейде 20-
25%-ын құрайды. Ағызынды суларды тазарту қондырғыларының өте 
қымбатқа түсуi, сол сияқты көбiнесе тек қана тазарту қондырғылары 
арқылы үздiксiз даму үстiндегi өндiрiс орындарының зиянды 
əсерiнен биосфераны қорғау проблемасын шешу мүмкiн еместiгi 
су көздерiн ластанудан қорғаудың неғұрлым тиiмдi жолдарын 
iздестiрудi қажет етiп отыр. Ал мəселенi шешу үшiн экологиялық 
жағынан қауiпсiз, аз қалдық шығаратын, тiптi кейбiр жағдайларда 
қалдықсыз технологиялық процестердi енгiзу қажет. Суды ластау-
шылардан бөлу үш этап арқылы жүзеге асырылады.

Бiрiншi реттiк тазарту. Ағызынды сулар iрi қатты қалдықтардан 
тұндыру арқылы тазартылады.

Екiншi реттiк тазарту: ерiген органикалық заттарды бөлу. 
Ағызынды суларды биохимиялық тазарту əдiсiнде кейбiр микро-
организмдер судағы ерiген органикалық заттармен қоректенiп, өсiп, 
дамып, көбейедi. Осылайша, ағызынды сулар органикалық заттар-
дан тазарады. Екiншi реттiк тазартудың келесi бiр көп таралған 
əдiсi тамшылы биофильтрлер арқылы тазарту. Бұл əдiсте судағы 
тек қана жүзiндi органикалық қосылыстар емес, ерiген қосылыстар 
да бөлiнедi. Тамшылы биофильтрлер арқылы 80-85% ерiген 
органикалық заттар тазарады. Бiрiншi жəне екiншi реттiк тазар-
ту арқылы ағызынды сулардан 90% органикалық ластаушыларды 
бөлуге болады.

Үшiншi реттiк тазарту: Үшiншi реттiк тазартудың негiзгi 
мақсаты – ағызынды судың құрамындағы азот жəне фосфор 
қосылыстарын бөлу. Осы элементтердiң қосылыстары суда 
балдырлардың қарқынды өсiп, дамуына себеп болады. Үшiншi 
реттiк тазартуда ластаушыларды химиялық реагенттермен тұнбаға 
түсiру арқылы суды тазартады. Тазартудың осы үш этапынан кейiн 
суды ондағы қалған бактериялар мен вирустардан тазарту үшiн 
хлорлап, жер бетiндегі суларға ағызады.

Суды ластанудан қорғауда оның санитарлық-гигиеналық 
жағдайы аса маңызды рөл атқарады. Халықтың пайдаланатын ауыз 
суы таза, зиянды қоспасыз болуы керек. Сондықтан су көздерiнiң 
биологиялық, химиялық жəне бактериологиялық жағдайы үнемi 
бақылауда болады.
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7.9 Қалдықсыз өндiрiстер

Биосфера ластануы ұлғаюының катастрофалық процестерi жəне 
осы негативтi əсерлердi жоюға жұмсалып жатқан шығындарға бай-
ланысты қазiргi заманғы өнеркəсiптегi технологиялық процестердi 
комплекстi экологиялық жəне экономикалық жағынан бағалаудың 
қажеттiгi туындап отыр. Технологиялық процестердiң экологиялық 
тиiмдiлiгiн бағалау үшiн өнеркəсiп өндiрiсiндегi қоршаған ортаға 
зиянды заттардың экологиялық көрсеткiшi қолданылады. Бұдан 
басқа екiншi бiр маңызды бағалау критериi – ресурс сыйымдылық 
көрсеткiшi – пайдалы өнiм шығару процесiндегi жұмсалатын энер-
гия, су, ауа, шикiзат, т.б. табиғи ресурстардың үлесi. Өкiнiшке 
орай, қазiргi кезде бұл көрсеткiштердiң үлесi өте жоғары. Қор 
үнемдегiш технологияларды қолдану тиiмдi болар едi. Бұл техно-
логиялар табиғи ортадан алынатын шикiзаттарды үнемдеп пайда-
лану, технологиялық процесте қолданылатын материалдық жəне 
энергетикалық ресурстарды тиiмдi пайдалану, т.б. негiзiнде жүзеге 
асырылады. Қалдықсыз өндiрiс, өндiрiске енгiзiлген табиғи ресурс-
тарды неғұрлым тиiмдi жəне үнемдi пайдалану үшiн шешiмдер 
қабылдау үшiн қажет.

Территориялық-өндiрiстiк комплекстер iшiндегi энергия мен зат-
тар ағынына талдау нəтижесi, əрбiр келесi кезеңде алынатын өнiмнiң 
массасы, алдыңғы кезеңдегi өнiмнiң массасынан түрлi: қатты, газ, 
сұйық күйдегi қалатын қалдық мөлшерiне аз болатынын көрсеттi. 
Ал бұл қалдықтардың өзiн де белгiлi мақсатта пайдалануға болады. 
Өндiрiстi интенсивтендiруге байланысты қалдықтар мен қосымша 
өнiмдердi өндiрiсте қайтадан пайдалануға мүмкiндiк беретiн жаңа 
экологиялық таза технологиялар пайда болды. Қалдықтардың 
түзiлуiн азайта отырып, өндiрiстiң рентабельдiгiн, ресурстарды пай-
далану коэффициентiн көтеруге жəне соның нəтижесiнде табиғатты 
қорғау iс-шараларына жұмсалатын шығынды азайтуға болады.

Қалдықсыз өнiм өндiрiсiнiң мəнi жұмсалатын ресурстарды 
толық пайдалану арқылы биосфераның ластануына жол бермеу. 
Практика жүзiнде қалдықсыз өнiм өндiрудi жүзеге асыру өте қиын. 
Қалдықсыз өнiм өндiруге технологиялық процестер мен құрал-
жабдықтардың тиiмдiлiгiн арттыру, рекуперацияны пайдалану, 
қоланылып келе жатқан технологиялық процестердi анағұрлым 
экологиялық жағынан таза процестермен алмастыру, т.б. арқылы 
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жетуге болады. Қалдықсыз өнiм өндiрiсiн енгiзуден бiз не күте ала-
мыз? Практика көрсеткендей, олар: биосфераға келетiн шығынды 
төмендету, шикiзат пен энергетикалық ресурстарды үнемдеу, 
шикiзат базасын кеңейту, қалдықтарға жұмсалатын шығынды азай-
ту, т.с.с. Қалдықсыз өнiм шығару технологиясының ең жақсы мыса-
лы хромдау гальваникалық цехының қазiргi заманғы технологиясы. 
Бұл технология бойынша, шайылатын судағы ауыр металл иондары 
тазартқыш қондырғыға сiңiрiлiп, хромдау ваннасына қайтып келедi, 
ал тазартылған технологиялық су хромдалған детальдарды жууға 
қайтадан қолданылады. Мұндай мысалдарды көптеп кездестiруге бо-
лады. Сонымен, қалдықсыз өнiм өндiрiстерi болашақта өнеркəсiптiң 
биосфераға зиянды əсерiн түгелдей жою, табиғи ресурстарды
өндiру, қайта өңдеу жəне пайдалану, өнiм өндiру кезiндегi 
келтiрiлетiн шығындарды толығымен жою проблемаларын шешедi 
деп ойлаймыз.

Зертханалық жұмыс №10

Судың органолептикалық көрсеткiштерiн анықтау

Температура:
Су үлгiсiн алу үшiн термометрмен (0,10 дəлдiкке дейiн) суда 5 

мин ұстап өлшейдi.
Мөлдiрлiгi:
Судың мөлдiрлiгi арнайы шрифт арқылы сұйықтың сантимет-

рмен алынған биiктiгi бойынша анықталады. Ауыз су үшiн мөлдiрлiк 
30 см-ден кем болмау керек. Өзен сулары үшiн 25 см, мөлдiрлiгi бұл 
шамадан төмен болса, су ластанған болып саналады.

Материалдар мен құрал-жабдықтар:
1. Цилиндр;
2. Əрiптерiнiң биiктiгi 2 мм, қалыңдығы 0,5 мм болатын шрифт;
3. Сызғыш;
4. Зерттелетiн су.
Жұмыстың барысы:
Зерттелетiн суды цилиндрге құйып, астына 4 см қашықтықта 

шрифт қояды, суды бiртiндеп, шрифт анық көрiнгенше төге бередi. 
Шрифт анық көрiнгенде қалған судың биiктiгiн сызғышпен өлшейдi.
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Тұнба:
Бөтелкедегi жақсылап араластырылған суды 30 см-лiк цилин-

дрге құйып, бiрнеше сағатқа тұндырып қояды. Уақыт өткен соң 
тұнбаның мөлшерiн, түсiн байқайды. Тұнба көп болса, су ластанған 
болып саналады.

Түсi:
Судың құрамында гуминдi заттар көп болса, түсi сарыдан 

қоңырға дейiн өзгередi. Судың түсiн градус арқылы анықтайды. 
Түсi 200 болса, ол су түссiз болып табылады. Ауыз судың түсi 200 
аспауы керек.

Материалдар мен құрал-жабдықтар:
1. Фотокалориметр;
2. 100 мл-лiк цилиндр;
3. 1л-лiк колбалар;
4. Дистильденген су;
5. №1 стандартты ерiтiндi: 0,0875 г калий бихроматы, 2 г кобальт 

сульфаты мен 1 мл (тығыздығы 1,84 г/мл) күкiрт қышқылын дис-
тильденген суда ерiтiп, 1 л-ге дейiн жеткiзедi. Ерiтiндiнiң түсi 5000;

6. №2 ерiтiндi: 1 мл концентрациялы күкiрт қышқылына 1 л-ге 
дейiн дистильденген су қосады;

7. Зерттелетiн су.
Шкала дайындау үшiн №1, №2 ерiтiндiлердi түстi анықтауға 

арналған хром-кобальт шкаласының кестесi бойынша қосады.
Хром-кобальт шкаласы
№1 ерiтiндi, мл
0 1 2 4 4 5 6 8 10 12 16
№2 ерiтiндi, мл
100 99 98 97 96 95 94 92 90 88 84
Түс градустары
0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70
Жұмыстың барысы:
Цилиндрге сүзiлген зерттелетiн суды құйып, кесте бойынша 

дайындалған ерiтiндiлер құйылған цилиндрмен салыстырып таба-
ды. Бұдан да дəлiрек фотокалориметрмен анықтауға болады. Ол 
үшiн хром-кобальт шкаласы бойынша градуирленген график сыза-
ды. Түсi əртүрлi ерiтiндiлердi көк спектрлi 5 см-лiк кюветамен фото-
калориметрде өлшейдi. Түсi 350 жоғары суды ауыз суға пайдалануға 
болмайды.
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Иісi: Судың исi баллмен есептеледi. Иісi жоқ су 2 баллдан аспау 
керек.

Материалдар мен құрал-жабдықтар:
1. Тығынды колба;
2. 200 мл конустық колба;
3. Сағат шынысы;
4. Электр плиткасы;
5. Термометр;
6. Зерттелетiн су.
Жұмыстың барысы
Тығынды колбаның 2/3 бөлiгiне зерттелетiн су құйып, жақсылап 

шайқап араластырып, тығынын ашып, иісiн байқайды. Иiстiң 
интенсивтiлiгi 5 баллдық шкаламен есептеледi. 0 – иiссiз, 1 – өте 
əлсiз, 2 – əлсiз, 3 – иiстi, 4 – iшуге жарамсыз, 5 – өте қатты иістi су. 
Судың иісiн төмендегiдей терминология бойынша сипаттайды:

Символы     Иiстiң сипаты
А                   Хош иiстi
Б                    Балшық иiстi
В                   Шiрiген иiстi
Г                   Ағаш иiстi
Д                   Жер иiстi
З                    Көгерген
П                   Балық иiстi
Р                    Күкiртсутек иiстi
С                    Шөп иiстi
Т                    Белгiсiз иiс
Дəмi: Судың дəмi баллмен анықталады. 2 баллдан аспайтын су 

жарамды су болып табылады. Судың дəмi де исi арқылы анықталады.

Бақылау сұрақтары:
1. Биосфера тiршiлiгi үшiн гидросфераның маңызы қандай?
2. Гидросфера дегенiмiз не?
3. Мұхиттардың климатқа əсерi қалай байқалады?
4. Гидросферадағы өздiгiнен тазару құбылысының мəнi не?
5. Антропогендiк фактордың гидросфераға əсерi қай кезден бас-

талды?
6. Ауыз суы қалай алынады?
7. Гидросфера ластануларының негiзгi жолдары қандай?
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8. Судың құрамы мен қасиеттерiне қандай талаптар қойылады?
9. Ағызынды суларды тазартудың əдiстерi жəне қолданылатын 

заттар қандай?
10. Қалдықсыз технология дегендi қалай түсiнесiз?

Рефераттар мен баяндамалар тақырыптары:
1. Климат жəне адам.
2. Табиғи сулардың химиялық ластанулары.
3. Қалдықсыз өндiрiстер технологиясы.
4. Əлемдiк мұхиттың ластануы.

Тестiк бақылау сұрақтары:
1. Биосфераның қанша бөлiгiн гидросфера алып жатыр?

A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 85%
E. 95%

2. Теңiз суындағы ерiген тұздардың концентрациясы қандай?
A. 2,5 мг/л
B. 5,0 мг/л
C. 7,5 мг/л
D. 8,5 мг/л
E. 3,5 мг/л

3. Теңiз суында кездесетiн негiзгi иондар қандай?
A. натрий, калий, хлор, бром, фтор, магний.
B. сутек, кобальт, никель, бром
C. темiр, алюминий, кальций, магний
D. күкiрт, фосфор, азот, хлор, бром
E. мырыш, көмiртек, азот, хлор, бром

4. Жер бетiлiк суларға жыл сайын қанша ағызынды сулар 
ағызылады?

A. 250 км3 
B. 500 км3 
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C. 750 км3 
D. 850 км3

E. 450 км3

5. Мұхиттардың орташа тереңдiгi қанша?
A. 1704 м 
B. 2704 м 
C. 3704 м 
D. 504 м
E. 804 м

6. Ең терең мұхиттың тереңдiгi қанша?
A. 13558 м
B. 11034 м
C. 13754 м
D. 12508 м
E. 12105 м

7. Суда табиғи, не антропогендiк факторлар əсерiнен биогендi 
элементтердiң жинақталуы нəтижесiнде су объектiлерiнiң 
биологиялық өнiмдiлiгiнiң артуы не деп аталады?

A. ластануы
B. өздiгiнен тазаруы
C. эвтрофикация
D. бiрiншi реттiк тазарту
E. екiншi реттiк тазарту

8. Суды тұндыру жəне сүзу арқылы ондағы механикалық 
қоспалардан тазарту қандай əдiске жатады?

A. химиялық
B. өздiгiнен тазару
C. эвтрофикация
D. механикалық
E. физикалық
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7.10 Топырақ экологиясы

Қазақстанның барлық жер көлемі 2724,9 мың км². Жер 
қорымыздың көлемі өте үлкен болғанымен оның сапасы соңғы 
жылдары күрт нашарлап отыр. Жерді дұрыс пайдаланбау салдары-
нан деградацияға ұшырап, құнарсыздану, шөлге айналу процестері 
күшейе түсуде. Соңғы мəліметтер бойынша Республика жерінің 180 
млн. га немесе 60% шөлге айналған. Барлық жердің 235 млн. га жазық 
жерлерді, 185 млн. га жайылым жəне 34 млн. таулы аймақтарды га 
жерді алып жатыр.

Жоғарыда аталған 235 млн. га құнарлы жердің 180 млн. га жер 
жарамсыз жерге ұшырап, оның 30 млн. га топырақ эрозиясы, 60 
млн. га тұздану, 10 млн. га химиялық жəне радиоактивті заттармен 
ластанған.

Республиканың 30 млн. га жерлерін өнеркəсіп, транспорт, байла-
ныс, елді мекендер алып жатыр. 

Солтүстік облыстарда тың игеру науқанына байланысты жəне 
бірегей бидай дақылын егу топырақ қарашірігінің 25-30%-ын 
жоғалтты.

Батыс Қазақстан аймағында мұнай-газ өнеркəсібінің қарқындап 
дамуы 1000 га астам жерді қамтыса, топырақтың техногенді бүлінуі 
2,5 млн. га, ал тозған жайылым 3 млн. га жерді алып жатыр. Сол 
сияқты Азғыр мен Тайсойған сынақ полигондарының игілігіне 
1,4 млн. га жер бұйырған. Оның үстіне Каспий теңізінің көтерілуі 
болашақта осы аймақтың шамамен 2,8 млн. га жерін су басады деп 
болжам жасалуда. 

Экологиялық құйын жағдай Орталық Қазақстан жерлерін 
де қамтып отыр. Мұнда жердің техногенді бүлінуі, өнеркəсіптік 
қалдықтармен ластану, ауыр металдардың жинақталуы, радиоактивті 
элементтердің жəне ракета-ғарыштық қоқыстардың шоғырлануы 
тұрақты жағдайға айналған.

Кейбір аймақтарда топырақтың тозуы, бүлінуі жəне шөлге ай-
налуы Ертіс, Əмудария мен Сырдария өзендерінің су бассейнінің 
азаюы, Арал теңізінің тартылуымен тікелей байланысты болып 
отыр. Мəселен, Оңтүстік Қазақстанда Арал аймағының экологиясы-
на байланысты 2 млн. га жер шөлейттеніп кеткен жəне Жаңадария 
өңіріндегі 3 мың га қар сексеул орманы біржола жойылу үстінде. 
Арал өңірі мен, Сырдария өзенінің аңғары бойынша топырақтың 
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химиялық улы заттармен жəне радионуклидпен ластануы жылдам 
жүруде. 

Балқаш – Алакөл жəне Шу – Мойынқұм аймақтарындағы 
өзгерістер, Іле өзеніне Қапшағай су қоймасының салынып, судың 
жасанды реттелуі табиғатқа көп зардаптар əкелді. Су деңгейінің 
1,5-2,0 метрге төмендеуі Іле атырабы бойынша топырақтың құрғап, 
бүлініп, сорланып, тозып кетуіне жол берді. Əсіресе, Іле-Балқаш 
бассейні жер жаннаты аталған Шарын өзенінің қайталанбас сұлу 
табиғаты мен каньондары тозып, жағалаудағы шұрайлы жайылым-
дар құлазыған сары далаға, шөлге айналып бара жатыр. Ендігі жер-
де Іле суының 10-15% Қытай халық республикасының алуы бұл 
өңірдің табиғатын түлетері анық.

Қазақстандағы егістікке пайдаланатын жерлердің де экологиялық 
жағдайы нашар. Ол жерлер республика бойынша 26610,7 мың га 
алып жатыр.

Соңғы жылдары байқалып отырған əлемдік климаттың өзгеруі 
Қазақстанның шөл, шөлейтті белдеудеріне əсерін тигізіп, ондағы егіс 
алқаптарының сапасын төмендетіп жіберді. Бұл жерлерде топырақтың 
құнарсыздануы, бүлінуі жəне шөлге айналуы прогрессивті түрде 
жүруде. Оның үстіне топырақты қорғаудың агротехникалық ша-
ралары, қар тоқтату, органикалық жəне минералды тыңайтқыштар 
беру, гербицидтер мен пестицидтерді қолданбаудан арамшөптердің 
қаулап өсуі, шегіртке тəрізді зиянкестердің шексіз көбеюіне жол 
беріліп, жердің сапасын төмендетті. Мəселен, 1996 жылы егістіктерге 
1 млн.т минералдық жəне 33,2 млн. т органикалық тыңайтқыш берілсе, 
бұл көрсеткіштер 1998 жылы 16 мың т. қысқарған. Топырақтану 
институтының мəліметі бойынша Қазақстанның құнарлы топырағы 
өзінің қарашірігінің 19-22%-ын жоғалтқан. Мұның өзі болашақта 
жер ресурстарының сапасы жақсармайтынын аңғартады.

Топырақтың ауыр металдармен жəне радионуклидтермен ласта-
нуы барлық аймақтарды қамтып отыр. Əсіресе, Қазақстан бойынша 
ірі өнеркəсіптер, кен орындары, қазба байлықтарды өндіру, соғыс-
өндірістік қалдықтарды сақтау жəне оларды көму зоналарында ерек-
ше жылдам жүруде. Республика жерінде химиялық қалдықтар 2,3 
млрд. т. жетсе, ал 529 объектіде радиоактивті қалдықтар сақталған. 
Өнеркəсіптерден шығарылған химиялық заттар Шығыс Қазақстан 
бойынша жылына 5 млн. т. жетіп отырғаны тіркелген. Республика 
бойынша ластану деңгейі Бетпақ дала, Балқаш өңірі, Маңғыстау, 
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Каспий маңы ойпаты, Іле Алатауы жазықтарында тым жоғары. Сыр-
дария, Шу, Талас, Жайық өзендеріндегі жерлер қорғасын, фтор, бор, 
мыс, пестицидтер мен нитраттармен ластанған.

Өскемен, Лениногор, Зырян қалалары маңындағы жерлерде 
қорғасынның мөлшері 100 ПДК, кадмий, мырыш 8-14 ПДК, мыс 10 
ПДК-ға жеткен.

Павлодар, Екібастұз, Қаратау, Тараз т.б. өнеркəсіп орындары 
аймағы геохимиялық ауытқуларға жəне уытты заттармен ластануға 
ұшыраған. 

Семей өңірінің радиоактивті заттармен ластануы өте жоғары. 
Осы жерлерде шоғырланған 154 өнеркəсіп орындарынан жылына 294 
мың т. уытты химиялық заттармен қоршаған ортаға шығарылады. 
Мəселен, мыс 100 ПДК, қорғасын 100 ПДК, мырыш 300 ПДК, хром 
100 ПДК, кобальт 50 ПДК, никель 50 ПДК, т.б. ауыр металдардың 
шекті мөлшерінің тіркелгені Семей қаласы бойынша жарияланған 
əдебиеттерде келтіріледі. 

1990 жылғы мəліметтер бойынша Қазақстан территориясында 
ядролық қарулар сыналған жерлердің көлемі Ақтөбе облысында – 
4207,5, Атырау – 1635,3, Шығыс Қазақстан – 11,1, Жамбыл – 2576,1, 
Жезқазған – 4900, Батыс Қазақстан – 1558,8, Орталық Қазақстан – 
1,9, Маңғыстау – 21,4, Павлодар 717,0, Оңтүстік Қазақстан – 8,1, Се-
мей – 941,2 мың га жерлерді қамтыған.

Батыс Қазақстан аймағында 1966-1979 жылдар аралығында 24 
ядролық қару сыналған, олар Маңғыстау облысында – 3, Батыс 
Қазақстанда – 4 жəне Атырауда 17 рет жасалған. Соның ішінде ең 
ірісі Азғыр полигоны ғана 6,1 мың га жерді алып жатыр. Зерттеулер 
нəтижелері бойынша цезии – 137 концентрациясы Нарын, Азғыр 
құмдарында 137 ПДК, кадмии – 80-120, стронции – 150.

Топырақ эрозиясы (грек тілінен аударғанда бұзамын де-
ген мағына білдіреді) дегеніміз, оның су немесе жердің əсерінен 
бұзылуы.

Су немесе жел диффляция эрозиясын бөліп көрсетуге болады. 
Топырақ бұзатын күш ретінде біріншісінде ағатын су, ал екіншісінде 
ауаның қозғалысы болып табылады.

Эрозия ауаның интенсивті қызметіне дейін де болған. Қатты 
заттардың беттік сулармен мұхитқа шайылып кетуі ауада үнемі 
топырақ шаңының болуы бұл құбылыстың болуын дəлелдейді. 
Белгілі мəліметтер бойынша сары топырақ пен шабындық саздақ 
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топырақтар жел эрозиясының өнімдерінің ауадан тұнуының 
нəтижесінде түзілген. 

Адамның қызметі нəтижесінде эрозиялық процестердің 
жылдамдығы бірнеше рет артып кеткен. Мысалы соңғы 50 жыл-
да мұхитқа шайылып келген эрозиялық өнімдер шамамен сегіз есе 
артқан. Сонымен қатар жел эрозиясында да топырақтың көп бөлігі 
бұзылады. Бұл кезде топырақпен бірге енгізілген тыңайтқыштардан 
бір жарым-екі есе артық өсімдіктерге қажетті заттар табиғи өсімдіктер 
жабыны бұзылғанда орын алады. Біріншіден, өсімдіктер топырақты 
тамырларымен бекітіп тұрады. Екіншіден, өсімдіктердің жер 
бетіндегі бөліктері су жəне əсіресе ауа ағыстарының күшін арттыра-
ды. Өсімдік жабыны одан біршама арақашықтықтағы топырақты да 
қорғайды. Олардың шекаралас кеңістікке əсері айтарлықтай бола-
ды. Топырақ қорғайтын жəне егістік қорғайтын орман өсіру осыған 
негізделген.

Топырақты соқасыз өңдеу жұмыстарына ерекше көңіл бөлу 
қажет. Агротехниканың бұл жаңа əдісі қазір кеңінен пайдаланылып 
келеді. Аталған əдіс аудармай жырту арқылы топырақты қопсытуға 
негізделген. Бұл əдісті қолданғанда топырақтың табиғи құрылысы 
сақталады. Тұрақтылығы мен құнарлылығы бұзылмайды. Əдістің 
технологиялық кемшілігі арамшөптің көп болуына əкеледі. Аудар-
май жырту əдісін қолданғанда барлық агротехникалық шаралардың 
кезегі мен мерзімдерін қатаң сақтау қажет. Бірқатар жағдайларда 
топырақ эрозиясының салдарымен күресуге тура келеді. Су эро-
зиясынан қорғау мақсатында агротехникалық шаралармен қатар 
инженерлік іс-шаралар жүргізіледі. Химиялық заттарды топырақ 
бетіне енгізуді көпжылдық шөптермен, бұталармен ағаштарды 
отырғызумен үйлестіре жүргізу қажет. 

Суармалы егістіктердің дүние жүзіндегі ауданы шамамен 250 
млн. га жуық. Иррегациялық эрозиямен қатар суармалы топырақтар 
екінші реттік сорт таңдануға ұшырайды. Оның мəні танаптағы 
топырақ суды сіңіріп содан соң булану мен өсімдікке транспирацияға 
қажетті судан артық су келіп түседі. Бұл су біртіндеп жерасты 
грунт суларына дейін жетіп оның деңгейінің көтерілуіне əкеледі. 
Мөлшерсіз, ретсіз суару кезінде қысқа уақыт арасында жақындап 
интенсивті түрде булана бастайды. Суда еріген тұздар топырақ 
бетіне жиналады. Мұндай сорт таңдану екінші ретті деп аталады. 
Ал, бірінші ретті сорт таңдану ретінде адамның əсерінсіз пайда 
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болатын табиғи сорт таңдану процесін атайды. Екінші ретті сорт 
таңдану тек құрғақ аудандарға тəн. Солтүстікте шектен тыс суару 
топырақтың батпақтануына əкеліп соқтырады. Адамзат қоғамның 
дамуының экологиялық дағдарыстарының бірі дамыған өркениеттің 
өзінің мүмкіндіктерін топырақтың сорт таңдануының нəтижесінде 
жоғалтқаны белгілі. 

Суарудың жетілдірілген технологияларын қолданумен қатар, же-
расты суларының көтерілуіне байланысты грунт суларын сорып алу 
арқылы сортаңданумен күресуге болады. Топырақты шаю арқылы 
да сортаңданумен күреуге болады. Бірақ бұл кезде де міндетті түрде 
грунт суларын алып кету керек. Кейбір жағдайда да химиялық 
əдістер де жақсы нəтиже береді. Мысалы, топырақ бетінде жиналған 
зиянды тұздарды нитралдау үшін гипстеу жүргізіледі. Бірақ бұл 
əдістер қымбат жəне антиэкологиялық.

Жер ресурстарына зиян келтіретін үшінші үлкен фактор – бұл 
жердің азуы. Оның орын алу себептері өніммен бірге қоректік 
заттардың əкетілуі. Гумустың жойылуы, су режимінің жəне басқа 
да қасиеттерінің топырақтың азуы нəтижесінде олардың құнарлығы 
жойылып шөлге айналады. 

Топыраққа өніммен бірге əкетілген қоректік заттарды қайтарудың 
анағұрлым экологиялық əдістеріне органикалық тыңайтқыштарды 
енгізу, шөп себу, пар жүйесі арқылы топырақты тынықтыру жатады. 
Топырақтың азуы ең алдымен органикалық заттың кемуіне байла-
нысты. 

Топырақтың құнарлығының жойылуы олардың интенсивті 
өңдеуге, ауыл ауылшаруашылық құралдармен өңдеу нəтижесінде 
тығыздануы, ластануға, ең алдымен қышқылдық жауындар мен 
қышқылдық тыңайтқыштарды енгізуге қолайлы болып отыр. 

Көптеген жерлерде өсімдік өнімін алуға байланысты емес 
мақсаттарды пайдаланады. Оны əртүрлі құрылыстар, ғимараттар 
салуға, қала территориясы, жолдар, қалдықтарды сақтау, пайда-
лы қазбаларды өндіру, су қоймаларын салу жəне т.б. да мақсатта 
қолданады. Аталған жерлер өсімдік өнімін алуға, пайдалануға жа-
рамсыз болып қалады. Қазір дүние жүзі бойынша осындай мақсатты 
пайдаланудан алынған. Жерлердің ауданы шамамен əр адамға 
шаққанда 0,1 га құрайды.

Жерді аталған мақсатта пайдалануды болдырмау мүмкін емес. 
Бірақ ол мүмкіндігінше ысырапсыз болуы керек. Мұндай жерлерге 
құнарлығы төмен территорияларды алу керек. 
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Зертханалық жұмыс №11
Топырақтың өнімділігін, оның түсі жəне өсімдіктердің 

өнімділігі бойынша анықтау

Мақсаты: Білімгерлерге топырақтың өнімділігі жəне 
өсімдіктердің өнімділігі туралы мəлімет беру.

Қажетті құрал-жабдықтар:
1. Пластмасса немесе шыны стақаншалар 100-150 мл; 2. Шыны 

түтікшелер, диаметрі 0,8 см; 3. Фольга; 4. Түстері арқылы айқын 
ажыратылатын, əртүрлі жерден алынған топырақ үлгілері; 5. Түрлі 
өсімдіктердің тұқымы; 6. Таза жуылған құм; 7. Құрамында жоғары 
қарашірікті топырақ үлгісі (10%).

Топырақ құнарлығының бірден-бір белгісі құрамында 
қарашірікті заттардың болуы. Ондай топырақ қара, қара-сұр немесе 
сұр түсті болады. Егер топырақ құрамында тез ерігіш тұздардың 
кейбіреулері болса, онда ақ жəне ақшыл түске ие болады.

Топырақты қарашіріндісіне жəне түсіне байланысты 
төмендегідей бөлуге болады:

Топырақ 
түсі

Қарашірік 
мөлшері 

(%)
Сипаттамасы

Қою қара 10-15 Жоғары қарашірікті, өте құнарлы

Қара 7-10 Қарашірікті, құнарлы

Қара-сұр 4-7 Орта қарашірікті, құнарлы
орташа

Сұр 2-4 Қарашірігі аз, құнарлығы орташа
Ашық сұр 1-2 Қарашірігі аз, құнарлығы төмен
Ақшыл 0,5-1 Қарашірігі өте аз, құнарлығы өте төмен

Сондай-ақ топырақ құнарлығын өсімдіктердің өнімділігі бо-
йынша да анықтауға болады (биотестер əдісі). Топырақ құнарлығын 
нақты бағалау үшін биотесті əртүрлі өсімдіктермен (үштен кем 
емес) жүргізілуі тиіс. Тесттің əрқайсысы 3 реттен қайталанады. Тест 
нысандары – бидай, сұлы, арпа, бұршақ, шалқан.



265

Жұмысты орындау барысы:
Алынған топырақ үлгілері қаралып, жоғарыда көрсетілген кес-

те бойынша жіктеледі. Осы жіктелген үлгілерді пластмасса не-
месе шыны стақаншаларға салады. Алдымен əр стақанның түбіне 
шыны арқылы топыраққа белгіленген мөлшерде су құяды, əр 
ыдыстағы топырақ үлгісінің мөлшері 100-150 г-нан кем болмауы 
керек. Тəжірибеге 2-3 күн қалғанда, бидай тұқымын жəне басқа да 
дақылдарды, бір тəулік бойы суға батырылып тұруы тиіс. Кейін 
өнген тұқымдарды, түбіне микроскопиялық мақта жəне бетіне сүзгіш 
қағаздың 2 қабаты төселінген кюветаға салады. Ол үшін мақтаға су 
құйып, сіңірілгеннен артық қалған су төгіледі. Кюветаның бетін 
пленкамен жауып, жүйені термостатқа орналастырады. Тұқымдарды 
өсіру +26-27°С температурада өсінді 5-6 мин. болғанша өсіріледі. 
Өсінділердің біркелкілерін (комоптиль ұзындығы бойынша) алып, 
заттық шыны қойып, миллиметр қағазымен өлшейді. Алынған 
өсінділер 12-13 данадан, топырағы бар стақанға салынады. Бірнеше 
күннен кейін тағы өңделіп, стақанда 10 дана қалады. Топырақты 
түтікшелер арқылы біркелкі сумен суғарып отырады. Су құятын 
құйғы фольгадан жасалуы тиіс.

Өсінділер мөлшері 8-12 см жеткенде топырақтан қазып алынып, 
жуылады да, сарғыш қағазбен кептіріледі. Жапырақтары жəне тамыр 
жүйесінің ұзындықтары өлшенеді, салмағын өлшеуге де болады. 
Топырақ құнарлығы өсінділердің биіктігі немесе массасы бойынша 
анықталады (100% қатынас бойынша). Ол үшін бағалау шкаласы 
құрылады. Топырақ құнарлығы бойынша 5 категорияға бөлінеді:

1. Өте кедей, құнарлығы төмен, қарашірігі аз.
2. Жұтаң топырақ, құнарлығы төмен, қарашірігі аз.
3. Қарашірігі орташа, құнарлығы орташа.
4. Қарашірікті, құнарлы.
5. Берілген жер үшін өте құнарлы.
Тəжірибеде қорытындыларын сипаттау. Мысалы, құмдағы 

өсінділердің орташа ұзындығы ~5 см (100%), ал өте құнарлы 
топырақта -10 см (100%). Аралық градациялар:

1. Өсінділер ұзындығы – 6 см (125%).
2. -7,5 см (150%).
3. -9 см (175%).
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Зертханалық жұмыс №12
Топырақ пен ауылшаруашылық өнімдерін ластаушы 
минералдық тыңайтқыштардың сапалық талдауы

Мақсаты: Білімгерлерге ауылшаруашылық өнімдерін ластау-
шы минералдық тыңайтқыштардың түрлерімен таныстырып, олар-
ды талдауды үйрету. 

Керекті-құрал жабдықтар: 12 пробирка, пробиркалардың 
штативі, пестикті ступкалар, тамшылатқыш немесе пипеткалар, 
муфельді қышқыштар, пинцеттер, электрлі плитка, спиртовка, көмір, 
индикатор қағазы, дистильденген су, 8-10%-дық КОН не NaOН 
ерітіндісі, 5%-дық барий хлоридінің ерітіндісі, концентрациялы тұз 
қышқылы, 2%-дық тұз қышқылы, 10 есе сұйытылған сірке қышқылы, 
1-2%-дық азот қышқыл күміс ерітіндісі, калий иодидіндегі иод 
ерітіндісі (20 г К 20 мл дистильденген суда ерітеді, 6,35 г кристалл 
иод қосады. Ерітіндіні 50 мл колбаға құйып, белгісіне дейін су 
құяды), төрт түрлі минералдық тыңайтқыш.

Көп таралған минералдық тыңайтқыштар:
Азот тыңайтқыштары
Аммиак селитрасы – NH4NO3 мен мочевина NH2CONH2 аммиак 

сияқты аммоний сульфаты – (NH4)2SO4 кальций нитраты сол – 
Ca(NH3)2, калий нитраты – К NH4.

Ең көп таралған түйіршікті жай суперфосфат – Ca(H2РО4)2 жəне 
қос суперфосфат – Ca2 (H2РО4)4 , сол сияқты фосфорит ұны – Ca3 
(РО4)2 .

Калий тыңайтқыштары.
Калий хлориді – КCI, азот қышқыл калий KNO4, калий сульфаты 

– K2SO4, қос тыңайтқыштардан: сильвинит – KCI*NaCI, жəне 
калимаг – K2SO4 · 2MgSO4.

Əкті тыңайтқыштар.
Əкті тыңайтқыштар құрамында 50% аса CaCO3 болатын əкті 

материалдар жатады. Олар топырақ қышқылдығын нейтралдап, 
топырақтың физикалық қасиеттері мен миркоорганизмдер 
тіршілігіне қолайлы жағдай туғызады.

Жұмысты орындау барысы:
1. Түр-түсі.
Консистенциясы. Тыңайтқыш – кристалл, аморфты не түйіршік-

ті цианамидінен басқа барлық азотты жəне калийлі тыңайтқыштар, 
аморфтыларға – барлық фосфорлы жəне əкті тыңайтқыштар жатады.
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Түсі. Тыңайтқыштардың түсі тасымалдау кезінде не шаң əсерінен 
жəне өндіріс технологиясына байланысты өзгеріске ұшырауы 
мүмкін. Тазартылған тыңайтқыштардың өздеріне тəн түсі болады.

Исі. Барлық дерлік тыңайтқыштардың тұрақсыз исі болады.
2. Тыңайтқыштардың суда ерігіштігі.
Пробиркаға 1-2 г тыңайтқыш салып, үстіне 15-20 г дистильден-

ген су құйып, араластырады. Суда еру дəрежелерін салыстырады. 
Суда жақсы еритін тығайтқыштарға барлық азотты жəне калийлі 
тыңайтқыштар жатады. Суда ерімейтін немесе нашар еритіндерге – 
фосфорлы жəне əкті тыңайтқыштар жатады.

3. Тыңайтқыштардың сілтімен реакциясы.
Тыңайтқыштардың ерітіндісіне бірнеше тамшы 8-10%-дық 

сілті ерітіндісін құяды. Ерітіндіде аммиак болған жағдайда оны 
араластырғанда аммиакқа тəн иіс байқалады.

4. Барий хлоридімен реакциясы.
Тыңайтқыш ерітіндісі құйылған пробиркаға бірнеше тамшы 

5%-дық барий хлориді ерітіндісін құяды. Тыңайтқыш құрамында 
сульфар-ион болған қышқылында ерімейтін барий сульфатының ақ 
тұңбасы түзіледі. Сірке қышқылымен де тексеруге болады.

Бақылay сұрақтары:

1. Жер атмосферасының химиялық құрамы қандай?
2. Атмосфераны ластаушы негізгі факторлар қандай?
3. Қазақстанның жер ресурстары, құрылымы?
4. Топырақ эрозиясының түрлері?
5. Пайдалы қазбалардың маңызы, оларды тиімді пайдалану 

жолдары.
6. Гидросфера дегеніміз не?
7. Биосфера үшін гидросфераның маңызы қандай?
8. Табиғи сипаттағы қандай төтенше жағдайларды білесің?

Тест сұрақтары:

1. Атмосфера қабатындағы азоттың мөлшері?
A) 85%
Б) 65,5%
В) 75,50%
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Г) 98%
Д) 80%

2. Тропосфера грекше «tropos» қазақ тілінде қандай мағына 
береді?

A) өзгермелі қабат
Б) төсем
В) қозғалғыш
Г) тіршілік
Д) дұрыс жауабы жоқ

3. Атмосфераның Жер бетінен ең алыс қабаты?
A) тропосфера
Б) стратосфера
В) экзосфера
Г) термосфера
Д) мезосфера

4. Атмосфераның Жер бетінен ең жақын қабаты?
A) тропосфера
Б) стратосфера
В) экзосфера
Г) термосфера
Д) мезосфера

5. Топырақтың жоғарғы құрғақ құнарлы қабатының 
бөлшектерінің желмен ұшуы қалай аталады?

A) қалыпты эрозия
Б) жылдам эрозия
В) абразия
Г) жазықтық эрозия
Д) дефляция

6. Дитосфераның қай қабаты бальзаттан тұрады?
A) астыңғы
Б) үстіңгі
В) ортаңғы
Г) беткі
Д) дұрыс жауабы жоқ
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7. Теңіз деңгейінен 9-11 км жоғары жататын атмос фера 
қабаты?

A) тропосфера
Б) стратосфера
В) ноосфера
Г) ионосфера
Д) мезосфера

8. Гидросфера құрлықтың қанша мөлшерін алып жатады?
A) 80%
Б) 70%
В) 75%
Г) 95%
Д) 60 %

9. Адамзат шамамен судың қанша мөлшерін пайдаланады?
A) 4 млн. км3

Б) 2 млн. км3

В) 3,5 млн. км3

Г) 3 млн. км3

Д) 1 млн. км3

10. Жердегі судың қанша пайызын тұз құрайды?
A) 97,5%
Б) 98 %
В) 87,5%
Г) 75,5%
Д) 55%

7.11 Топырақ ресурстарының маңызы

Литосфера – (грекше – lithos – тас + sphair – шар) – жердiң 
қабығы, құрамы силикатты, қалыңдығы 30-80 км болатын жер 
шарының сыртқы қатты тас қабықшасы. Литосферада тiрi организм-
дер 3 км дейiнгi тереңдiкте тiршiлiк етедi. Топырақ. Жер бетiнде 
Күннiң энергиясы заттардың екi айналымын: су айналымы мен ат-
мосфера циркуляциясында байқалатын үлкен немесе геологиялық 
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жəне заттардың топырақ, өсiмдiктер, микроорганизмдер мен жа-
нуарлар арасындағы айналымы – кiшi немесе биологиялық айна-
лымды туғызады. Екi айналым да бiр-бiрiмен тығыз байланысты. 
Топырақтың табиғи ландшафттар мен экожүйелердегi маңызы зор, 
оны жекеленген экожүйе деп қарастыруға болады. Топырақтану 
ғылымының негiзiн салушылардың бiрi В.В. Докучаев ХХ ғасырдың 
басында топырақты өзiне тəн өзара байланыстары, тiршiлiк ету 
заңдылықтары мен өзiн-өзi реттеуге қабiлеттi табиғи-тарихи дене 
деп қарастырады, топырақтың планетаның тарихымен, тау жыныс-
тарымен, климатымен, өсiмдiктерiмен, рельефiмен жəне ландшаф-
тымен тығыз байланысты болатынын атап көрсеткен.

Тау жыныстарының топыраққа айналу процесiнiң аса бiр 
маңызды жəне жалпы құбылысы құрлықтың бүкiл бетiн жауып 
жатқан гумустық қабаттың түзiлуi болды. Бұл қабат топырақтың 
ең бiр белсендi бөлiгi болып саналады. Топыраққа ең алғаш рет 
М.В. Ломоносов ғылыми анықтама бердi, ол: топырақ түзiлу процесi 
құнарлылық түзiле жүретiн өсiмдiктер мен тау жыныстарының 
арасындағы ұзақ өзара қарым-қатынас деп көрсеттi. Топырақ ресур-
стары Жер бетiндегi тiршiлiкке қажеттi ең маңызды алғышарттардың 
бiрi болып табылады. Алайда оның шын мəнiндегi маңызы мен 
рөлiн өз дəрежесiнде бағалай алмай келемiз. Топырақ биосфераның 
компоненттерiнiң бiрi ретiнде адам, жануарлар мен өсiмдiктер үшiн 
биохимиялық орта болып саналады, ол энергетикалық сыйымдылығы 
жоғары, топырақ биотасы мен адамдар арасындағы тiкелей жəне 
жанама əсерлердi тепе-теңдiкте сақтап тұра алатын өздiгiнен та-
зару процестерiнiң механизмдерiнiң аса маңызды резервi болып 
табылады. Адамдарға азық-түлiк пен жануарларға қоректi өндiру 
үшiн қажеттi жағдайлар тек топырақ арқылы ғана жасалынады. 
Топырақтың табиғи дене ретiндегi негiзгi функциясы атмосфералық 
жауын-шашынды жинақтау мен су балансын реттеу, өсiмдiктерге 
қажеттi қоректiк элементтердi жинақтау, жерасты суларын түзумен 
тазалығын қамтамасыз ету, ластаушы заттарды тасымалдау. Топырақ 
– сыртқы орта жағдайлары: жылу,су, ауа, өсiмдiктер мен жануарлар, 
микроорганизмдердiң бiрiккен əсерiнен қалыптасқан жердiң беткi 
құнарлы қабаты. Топырақ түзгiш факторларға сол сияқты рельеф 
пен адамның iс-əрекетi де жатады. Тiрi организмдер топырақтың 
негiзгi қасиетi – құнарлылығының қалыптасуына жағдай жасайды. 
Топырақтың құнарлылығы дегенiмiз – оның өсiмдiктердi оларға 
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қажеттi қоректiк элементтермен, сумен жəне ауамен қамтамасыз 
ету қабiлетi. Ол топырақ түзiлу процесi барысында жəне адамның 
топыраққа əсер етуi нəтижесiнде қалыптасады. Ол бүкiл адам 
баласының тiршiлiгiнiң көзi болып табылатын аса маңызды байлық, 
ауылшаруашылық дақылдарының өнiмiнiң, ауылшаруашылық 
дақылдары өндiрiсiнiң негiзi.

Топырақ – барлық элементтердiң аккумуляторы: ол олар-
ды өзiнде жинақтап, сумен шайылып кетуден сақтайды. Өзiнiң 
қалыптасқан зат алмасу процесi бар, тұрақты динамикалық жүйе 
болғандықтан топырақ табиғи факторлар (су тасқыны, эрозия, 
құрғақшылық, т.б.) əсерiне қарсы тұра алады. Бiрақ топырақ 
көптеген антропогендiк факторлардың (жер жырту, мал жаю, тех-
никаны қолдану, т.с.с.) ұзақ уақытқа созылатын əсерiне сезiмтал 
келедi. Топырақтың құнарлылығы адам iс-əрекетiне де байланысты. 
Топырақ – барлық материалдық игiлiктердiң көзi. Ол азық-түлiк, 
малға жем, киiм үшiн талшық, құрылыс материалдарын бередi. 
Топырақтың ең маңызды байлық екендiгiн айта келiп, К. Маркс, 
еңбек – байлықтың əкесi болса, топырақ – анасы деген. Топырақ 
ешнəрсеге айырбасталмайтын табиғи ресурс. Қазiргi таңда, ғылым 
əлi күнге дейiн табиғи топырақтың орнын баса алатын жасанды ма-
териал таба алған жоқ. Өсiмдiктердi топырақсыз өсiрудiң кез келген 
əдiсi (гидропонды, пластопонды, аэропонды) топырақтың рөлiн дəл 
өз мəнiнде орындай алмайды. Сондықтан адамзат қоғамы алдында 
тұрған жəне əлi де маңызды болып қала беретiн аса маңызды про-
блема – топырақтың топырақ түзiлу процесiндегі өздiгiнен қалпына 
келу қабiлетiн сақтап қалуға барынша жағдай жасау. Топырақ – 
биосфераның басқа элементтерiмен үздiксiз алмасып отыратын, 
олармен тығыз байланысты жəне биосфераның кейбiр элементтерiне 
(атмосфералық ауа, жер бетiлiк жəне жер астылық сулар) өзi де 
əсер ете алатын өте күрделi ашық система. Топырақ үнемi климат 
пен ауа райы компоненттерi, флора мен фауна, əсiресе соңғы кез-
де түрлi антропогендiк зиянды əсерлерге ұшырап отыр. Топырақта 
эрозиялық процесс тер көбейiп, өздiгiнен тазару қабiлетi нашарлап, 
құнарлылығы кемуде. Топырақтың деградациялануының (латын 
тiлiнен аударғанда – «төмендеу», «артқа кету») негiзгi факторлары: 
эрозия, минералдық тыңайтқыштар мен пестицидтердi шамадан тыс 
көп қолдану, т.с.с.

Топырақтың қорғау мен бақылау объектiсi ретiнде қоршаған 
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ортаның басқа объектiлерiмен салыстырғанда бiрқатар өз 
ерекшелiктерi бар. Ең алдымен топырақ атмосфералық ауа мен жер 
бетiлiк суларға қарағанда əлдеқайда қозғалыссыз орта, соған бай-
ланысты басқа орталарға тəн аса қуатты табиғи өздiгiнен тазару 
қасиетi жоқ. Топыраққа түскен антропогендiк ластаушылар онда 
жинақталып, көбейе бередi.

7.12 Жел жəне су эрозиясы

Топырақ өте күрделi организм сияқты үнемi өсу, даму жəне 
өзгеру үстiнде болады. Онда үздiксiз түзiлу жəне бұзылу процестерi 
жүрiп жатады. Су, жел, антропогендiк факторлардың топырақ пен 
оның қабаттарын бұзу, беткi құнарлы қабатының сумен шайылу, 
желмен ұшу құбылыстары эрозия деп аталады.

«Эрозия» терминi латынның erodere – бұзу деген сөзiнен 
алынған. Эрозия дегенiмiз топырақ жабынының су не желмен 
шайылуы, бұзылуы. Бұл кезде топырақтың ең құнарлы қабаты 
бұзылады: топырақ түзiлу процесiнiң жүру жылдамдығы шамамен 
0,5-2,0 см/100 жыл болғанда қалыңдығы шамамен 18 см болатын 
осы қабаттың табиғи жолмен түзiлуiне 1400-7000 жыл қажет болған 
болар едi, бұл қабаттың жойылуы кейде 20-30 жыл, тiптi кейде бiр 
ғана қатты жауған жаңбыр, не шаңды дауыл нəтижесiнде болуы 
мүмкiн.

Эрозиялық процестердiң байқалу сипатына қарай қалыпты не 
геологиялық жəне жылдам не антропогендiк эрозия болып бөлiнедi.

Қалыпты эрозия – орманды жерлер мен шөптесiн өсiмдiктердiң 
топырағында жүредi. Ол өте жай байқалып, нəтижесiнде бұзылған 
топырақ қабаты топырақ түзiлу процестерiнiң нəтижесiнде бiр жыл-
да қайта қалпына келе алады.

Жылдам эрозия – табиғи өсiмдiктер дүниесi жойылып бiткен, 
топырақтың табиғи ерекшелiктерi ескерусiз пайдаланылған 
территорияларда байқалып, бұл эрозия өте тез жүредi. Кең 
таралған эрозиялардың түрлерi: жазықтық, сызықтық, дефляция, 
ирригациялық, өндiрiстiк (техногендiк), абразия, жайылымдық. 

Жазықтық эрозия – тау беткейлерiндегi жоғары горизонттағы 
топырақтардың жаңбыр, ерiген қар суларымен шайылуы.

Сызықтық эрозия – тау беткейлерi топырақтарының жаңбыр, 
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ерiген қар суларының əсерiнен терең жыралар мен жылғалар түзiп 
шайылуы.

Жел эрозиясы не дефляция – топырақтың жоғарғы құрғақ, 
құнарлы қабатының бөлшектерiнiң желмен ұшуы.

Ирригациялық эрозия – суармалы егiн шаруашылығымен ай-
налысатын аудандарда байқалып, топыраққа көп мөлшердегi су 
массасының берiлуiне байланысты болады. Бұл су топыраққа сiңiп 
үлгермейдi де, топырақ бетiмен ағады. Су жiберiлетiн егiстiк жер 
аз ғана болса да тегiс болмаса топырақтың қарашiрiгi сумен бiрге 
төменге қарай жуылып, ағып кетедi. Ирригациялық эрозия кезiнде 
бiр уақытта эрозия да, топырақтың сортаңдануы да жүредi.

Өндiрiстiк эрозия – пайдалы қазбаларды өндiру кезiнде, 
əсiресе, ашық əдiспен өндiруде, тұрғын үй, өндiрiс орындарының 
құрылысын, жолдар, газ жəне мұнай трубопроводтарын салу кезiнде 
байқалады.

Абразия кезiнде (өзендер, басқа да су көздерiнiң жағалауларының 
құлауы) жыртылатын жəне мал жайылатын жерлердiң ауданы 
кемидi. Шамадан тыс көп мал жаю кезiнде жайылымдық эрозия 
байқалады.

Механикалық эрозия ауылшаруашылық техникалардың ауыр 
түрлерiн топырақтың өздiгiнен қалпына келу қабiлетiн ескермей 
пайдаланған жағдайларда қалыптасады. Бұл кезде топырақтың струк-
турасы бұзылады, физикалық қасиеттерi нашарлап, топырақ түзiлу 
процесiнiң негiзгi агентi – биологиялық белсендiлiгi əлсiрейдi. Мы-
салы, АҚШ-та топырақтың тығыздалуы мен бұзылуы жыл сайын 1 
млрд. доллар шығын əкеледi. Егiс далалары, əсiресе, жылына екi рет 
өнiм жинайтын аудандарда ауыр техникалардың əсерiнен топырақ 
тығыздалып, ауылшаруашылық дақылдарының өнiмi төмендейдi. 
Бұл зардаптарды болдырмаудың тиiмдi жолы – топырақты ми-
нималды өңдеу, топырақ өңдеушi жəне басқа да машиналардың 
өнiмдiлiгiн олардың алатын ауқымын ұлғайту арқылы арттыру.

Эрозия – құнарлылықтың жауы. Мамандардың есептеулерi бо-
йынша, əрбiр минут сайын жер шарында 44 га жер ауылшаруашылық 
айналымынан шығып отырады. Эрозияның əсерiнен адамзат қоғамы 
күн сайын 3 мыңнан аса га жерден айрылып отырады. Ал барлығы 
қазiргi кезде 50 млн. га құнарлы жер тозып бiттi. Эрозияның 
түрлерiнiң əсерiнен барлық ауылшаруашылық дақылдарының өнiмi 
шамамен 20-40% төмендейдi. Эрозияның зардаптары бұнымен 
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бiтпейдi. Топырақ беттерiндегi жыралар, арықтардың түзiлуi 
топырақты өңдеу жұмыстарын қиындатып, топырақ өңдеушi 
жəне өнiм жинаушы техниканың еңбек өнiмдiлiгiн төмендетедi. 
Топырақтың эрозиясы, олай болса, биогеоценоздардағы жа-
нуарлар мен өсiмдiктердiң тiршiлiк ету ортасының бұзылуы, 
табиғи комплекстердегi қалыптасқан биологиялық тепе-теңдiктiң 
бұзылуына əкеп соғады.

Эрозияға ең көп ұшыраған АҚШ жерлерi. Соңғы 150 жыл-
да барлығы 160 млн. га жердiң 120 млн. га эрозияға ұшыраған, 
20 млн. га жер ауылшаруашылығында пайдалануға жарамсыз. 
Эрозияның əсерiнен жыл сайын жердiң қоректiк заттарға бай 4 
млрд. тонна құнарлы қабаты жойылып отырады. Жерорта теңiзiнiң 
жағалауларына орналасқан елдердiң топырақтары қатты бұзылған. 
Пиреней түбегiнiң шөлдi Сиссарлары мен Солтүстiк Африканың 
шөл далалары, Австралия, Канада, Индия, Пакистан мен Қытайдың 
бiрқатар жерлерi эрозияға ұшыраған. Эрозия адамдардың тиiмсiз 
тiршiлiк əрекеттерi, жер ресурстарын дұрыс пайдаланбауы, кейбiр 
шаруашылықтарда нашар агротехниканы қолдану нəтижесiнде 
жүредi.

7.13 Топырақты эрозиядан қорғау

Топырақтың эрозиясымен күресу. Егiстiк жерлердi қорғау ша-
ралары:

 – ауыспалы егiстердi дұрыс пайдалану;
 – топырақты бекiтетiн тамырлары бар шөптер қоспасымен ал-

мастыру;
 – жиектiк жырту (рельефтiң горизонттарымен);
 – өңдеуден бұрын бұзылатын құмды жəне құмдақ топырақтарды 

шығару;
 – шағын егiс танаптарын табиғи ландшафттармен кезектестiру;
 – танап қорғайтын орман белдеулерiн жасау;
 – топырақтың құрылымын түзуге мүмкiндiк туғызатын 

органикалық тыңайтқыштарды пайдалану;
 – топыраққа əсер ететiн қысымды кемiтетiн техниканы пайда-

лану.
Суармалы егiстердiң дүние жүзiндегi ауданы шамамен 250 млн. га 
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жуық. Ирригациялық эрозиямен қатар суармалы топырақтар екiншi 
реттiк сортаңдануға ұшырайды. Оның мəнi – танаптағы топырақ 
суды сiңiрiп, содан соң булану мен өсiмдiктерге транспирацияға 
қажеттi судан артық су келiп түседi. Бұл су бiртiндеп жерастылық 
грунт суларына дейiн жетiп, оның деңгейiнiң көтерiлуiне себеп 
болады. Мөлшерсiз, ретсiз суару кезiнде қысқа уақыт аралығында 
(бiрнеше жыл) жақындап, интенсивтi түрде булана бастайды. 
Суда ерiген тұздар топырақ бетiнде жиналады. Мұндай тұздану 
екiншi реттiк деп аталады. Суғарудың жоғары деңгейiнде жəне 
каналдардағы судың топыраққа сiңiп кетуi арқылы грунт суларының 
мөлшерi көбейедi. Суғару каналдарынан судың фильтрациялану-
ынан жəне дұрыс суармаудан топырақта тұздардың мөлшерiнiң 
көбеюi екiншi реттiк тұздану деп аталады. Ал бiрiншi реттiк 
тұздану ретiнде адамның əсерiнсiз пайда болатын табиғи тұздану 
процесiн атайды. Екiншi реттiк тұздану тек құрғақ аудандарға тəн. 
Солтүстiк аймақтарда шектен тыс суару топырақтың батпақтануына 
əкелiп соқтырады.

Топырақтың тұздануы деп натрий, кальций, магний тұздарының 
топырақта өсiмдiктердiң өсуi мен дамуына зиянды əсер ететiн кон-
центрацияда жинақталуын айтады. Бұл құбылыс əсiресе, Египет, 
Ирак, Индия мен Пакистан, т.б. құрғақшылық климатты аймақтарда 
белең алып отыр. Жыл сайын Жер шарында тұзданудан 200-300 мың 
га суармалы жер қатардан шығады. Бүкiл əлемде қазiргi таңда 20-25 
млн. га жер тұзданып, өнiм беру қабiлетiнен айырылған. Бұл жағдай, 
əсiресе Орта Азия мен Закавказье елдерiнiң топырақтарында көбiрек 
байқалып отыр. Тiптi тұзданудың аз ғана деңгейiнде мақтаның өнiмi 
20-30%, жүгерi – 40-50%, бидай – 50-60% қысқарады. Тұздану 
орташа жүрген аймақтарда мақтаның өнiмi екi есе төмендесе, 
ал бидай тiптi өспейдi. Адамзат қоғамы дамуының экологиялық 
дағдарыстарының бiрi дамыған өркениеттiлiктiң өз мүмкiндiктерiн 
топырақтың тұздануы нəтижесiнде жоғалтқаны белгiлi. Мыса-
лы, Нiл аңғарында қазiр де суармалы жерлердiң 70%-ы тұзданған. 
Ғалымдардың пiкiрiнше, ертедегi Вавилон өркениетi топырақтың 
екiншi реттiк тұздануынан жойылған. Қазiр дүние жүзiнде суарма-
лы 250 млн. га жердiң 50-60 млн. га жуығы екiншi реттiк тұздануға, 
шамамен 25%-ы ұшыраған.

Топырақты тұздану мен батпақтанудан қорғау. Топырақтың 
тұздануына себеп болатын факторлар əртүрлі. Олардың бiрi – 
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құрғаған теңiздерден пайда болған тұздың жел арқылы таралуы. 
Суда ерiген тұздар атмосфералық жауын-шашын арқылы да тарала-
ды. Галофит-өсiмдiктер тұзды ортаға жақсы бейiмделiп, топырақтан 
тұзды сiңiруге қабiлеттi, соның нəтижесiнде топырақтың жоғары 
қабаттарының одан əрi тұздануына себеп болады. Галофит-
тер тiршiлiгiн тоқтатқан соң жəне олардың жапырақтары түсiп, 
олар минералданып, суда еритiн тұздардың мөлшерi көбейiп, 
топырақтың одан сайын тұздануына мүмкiншiлiк жасайды. Га-
лофит – өсiмдiктердiң əсерiнен суда еритiн тұздардың топырақта 
жинақталуы 1 га жерде 500 кг-ға дейiн жететiн жағдайлар байқалған. 
Көбiнесе топырақтың тұздануы грунт суларының құрамында бола-
тын тұздар есебiнен жүретiндiгi жиi байқалады. Егер олар тереңде 
болмаса, капилляр арқылы булану нəтижесiнде топырақтың 
жоғарғы қабатында тұздар жинақталады. Климат неғұрлым құрғақ 
жəне топырақтың механикалық құрамы ауыр болса, соғұрлым бұл 
процесс қарқынды жүредi. Екiншi реттiк тұзданудың алдын алу 
шараларының бiрi – тереңдiгi 1-1,8 м етiп территорияда дренаждар 
жасау. Сол сияқты жаңбырлатып суғару ирригациялық эрозияға 
қарсы күрес шараларының бiрi. Тұзды топырақтарды натрийдiң 
тұздарын гипстеу арқылы тазартады. 

Суарудың жетiлдiрiлген технологияларын қолданумен қатар, 
жерасты суларының деңгейiнiң көтерiлуiне байланысты грунт сула-
рын сорып алу арқылы жəне топырақты шаю арқылы да тұзданумен 
күресуге болады. Бiрақ бұл кезде де мiндеттi түрде грунт суларын 
алып кету керек. Кейбiр жағдайда химиялық əдiс те жақсы нəтиже 
бередi. Мысалы, топырақ бетiнде жиналған зиянды тұздарды нейтрал-
дау үшiн гипстеу жүргiзiледi. Бiрақ бұл əдiс қымбат жəне қоршаған 
ортаның тазалығы үшiн тиiмсiздеу. Жер ресурстарына үлкен зиян 
келтiретiн үшiншi бiр фактор – жердiң азуы. Оның орын алу себептерi 
– өнiммен бiрге қоректiк заттардың топырақтан əкетiлуi. Гумустың 
жойылуы, су режимiнiң жəне басқа да қасиеттерiнiң топырақтың 
азуының нəтижесiнде, құнарлылығы жойылып, шөлге айналады. 
Өнiммен бiрге əкетiлетiн қоректiк заттарды топыраққа қайтарудың 
ең тиiмдi əдiсi органикалық тыңайтқыштарды (көң, компост, жəне 
т.б.) қолдану, шөп себу, пар жүйесi арқылы топырақты тынықтыру. 
Топырақтың азуы ең алдымен орга никалық заттардың, оның iшiнде 
негiзгiсi қарашiрiктiң кемуiмен байланысты.

Топырақ құнарлылығының жойылуы топырақты интенсивтi 
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өңдеуге, ауыр ауылшаруашылық техникаларды қолдану нəтижесiнде 
топырақтың тығыздануы, ластануға, ең алдымен қышқыл жаңбырлар 
мен минералдық тыңайтқыштарды тиiмсiз пайдалануға байланысты 
туындап отыр.

Табиғатты қорғаудың түрлi аспектiлерiн ескермей жүргiзген 
адамның шаруашылық iс-əрекеттерi қоршаған ортаның, соның 
iшiнде топырақтың да ластануына əкеп соғады. Нəтижесiнде 
топырақ өндiрiстiк, құрылыстардың қалдықтарымен, жылу электр 
станцияларының күлiмен, пайдалы қазбалар мен құрылыс мате-
риалдарын өндiру кезiндегi жердiң бетiне шығарылып тасталған 
жыныстар тау-тау болып үйiлген, мұнай өнiмдерi жиналған, т.б. 
«индустриялық далалар» пайда болады.

«Индустриялық далалардың» топырақтарында ештеңе өспейдi. 
Бұның себебi, ластаушы заттардың құрамында табиғи күйде 
топырақта өте аз мөлшерде кездесетiн химиялық элементтер бола-
ды. Олар көмiртек, күкiрт, молибден, мыс, кадмий, мырыш, алюми-
ний, никель, вольфрам, натрий, хлор, темiр, титан, бор, барий, фтор. 
Бұндай жағдайда химиялық элементтердiң топырақтағы қалыптасқан 
қатынасы бұзылады. Айта кететiн бiр жайт, топырақтың ластануы 
тек қана адамның индустриялық қызметтерiнен емес, сонымен бiрге 
ауылшаруашылық өндiрiстiң ңəтижесiнде де жүредi.

Топырақты (сол сияқты ауа мен суды да) едəуiр ластаушы 
көздер мал шаруашылығы комплекстерi. Көбiнесе сұйық көң 
дұрыс сақталмаған жағдайда суларды ластайды. Мысалы, 100 мың 
бас өсiретiн шошқа комплексi немесе 35 мың бас iрi қара өсiретiн 
комплекстiң қоршаған ортаны ластау дəрежесi 400-500 мың халқы 
бар үлкен өндiрiстiк орталықпен бiрдей дəрежеде болады. Сондықтан 
фермаларда тазартқыш қондырғыларды салу өте қажеттi шаралардың 
бiрi. Сонымен қатар көп жағдайда жанар-жағармайларды сақтау 
мен тасымалдау дұрыс, талапқа сай орындалмайды. Олар топыраққа 
түскенде топырақтың биологиялық белсендiлiгiн нашарлатады. Сол 
сияқты минералдық тыңайтқыштарды жолдардың, не егiстiктердiң 
жиегiнде ашық тастауға болмайды.

Мұнай өндiру жəне барлау жұмыстары топырақтың түрлi 
жуғыш заттармен ластануына себеп болады. Нəтижесiнде мұнай 
төгiлiп, топырақтың бетiнде битумды заттардың түзiлуiне əкеп 
соғады. Бұрғылау жұмыстары кезiндегi қолданылатын жуғыш 
заттар (каустикалық сода, натрий хлоридi, дизель майы, битум) 
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топырақтың тұздануына себеп болады. Əдетте, бұндай жерлерде 
өсiмдiктер өспейдi.

Көптеген жерлер тұрмыстық жəне өндiрiстiк қалдықтар жиналған 
қалдық үйiндiлерiмен ластанады. Бұл үйiндiлерде тұрғын үйлер, ме-
кемелерден шыққан қалдықтар, əртүрлi синтетикалық материалдар-
дан жасалған тұрмысқа қажеттi заттардың қалдықтары, моншалар 
мен кiр жуатын орындардан шыққан ағызынды сулар, жаңбыр мен 
қар сулары, т.б толып жатқан қалдықтардың барлығы топырақты 
қатты ластайды. Топырақ бұлардан басқа пестицидтердi дұрыс 
пайдаланбаған жағдайда да бiршама ластанады. Олардың химиялық 
тұрақты түрлерi топырақта жинақталып, топырақ биотасының 
қырылып қалуына себеп болады. Ал пестицидтердiң топырақта 
жинақталуы жəне ондағы организмдердiң жойылуы топырақ түзiлу 
процестерiне əсер етiп, оның құнарлылығын төмендетедi.

Сондықтан шаруашылықтарда пестицидтердi пайдаланудың 
ережелерiн қатаң сақтаулары қажет. Ал тыңайтқыштарды қолданғанда 
ғылыми-зерттеу мекемелерiнiң ұсыныстарын басшылыққа алу керек. 
Табиғи аймақты, топырақтың түрi мен типiн, тыңайтқыш берiлетiн 
дақылдың ерекшелiктерiн ескермеу топырақтың қышқылдануына, 
не сiлтiленуiне əкелiп, қоректiк элементтердiң антогонизмiн 
туғызады, олардың топырақ ерiтiндiсiне шығып қалуына жағдай жа-
сайды. Топырақта бұлардан басқа гельминттi инвазиялар, патогендi 
микроорганизмдермен ластаушылар фекалды массалар, өндiрiстiк 
қалдықтар, топырақтан шайылған су, не жануарлардың өлiктерi, 
т.б. болуы мүмкiн. Топырақтың гельминттермен өте қатты ластануы 
тұрғын үйлер маңындағы огородтарда жиi байқалған.

Рефераттар мен баяндамалар тақырыптары
1. Жер ресурстары, олардың елiмiздiң халық шаруашылығы 

комплексiндегi маңызы.
2. Елiмiздiң орман ресурстары, олардың халық шаруашылығы 

комплексiндегi маңызы.
3. Қазақстанның жер қойнауы – оның байлығының негiзi.
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Тестiк бақылау сұрақтары

1. Қазақстан жерiнiң неше процентiн агроценоздар алып жа-
тыр?

A. 76,1
B. 30
C. 95
D. 51,8
E. 81,8

2. Литосфераның қандай бөлiгi биосфераға жатады?
A. 1 км-ге дейiнгi
B. 2 км-ге дейiнгi
C. 3 км-ге дейiнгi
D. 5 км-ге дейiнгi
E. 10 км-ге дейiнгi

3. Табиғи өсiмдiктер дүниесi жойылып бiткен, топырақтың 
табиғи ерекшелiктерi ескерусiз пайдаланылған территориялар-
да байқалатын эрозия қалай аталады?

A. қалыпты
B. жылдам
C. сызықтық
D. жазықтық
E. геологиялық

4. Орманды жерлер мен шөптесiн өсiмдiктердiң топырағында 
жүредi. Ол өте жай байқалып, нəтижесiнде бұзылған топырақ 
қабаты топырақ түзiлу процестерiнiң нəтижесiнде бiр жылда 
қайта қалпына келе алады. Бұл қандай эрозия?

A. қалыпты
B. жылдам
C. сызықтық
D. жазықтық
E. антропогендiк
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5. Топырақтың жоғарғы құрғақ, құнарлы қабатының 
бөлшектерiнiң желмен ұшуы не деп аталады?

A. қалыпты эрозия
B. жылдам эрозия
C. абразия
D. жазықтық эрозия
E. дефляция

6. Ауылшаруашылық техникалардың ауыр түрлерiн 
топырақтың өздiгiнен қалпына келу қабiлетiн ескермей 
пайдаланған жағдайларда қалыптасатын эрозия не деп атала-
ды?

A. қалыпты эрозия
B. механикалық эрозия
C. абразия
D. жазықтық эрозия
E. дефляция

7. Суғару каналдарынан судың фильтрациялануынан жəне 
дұрыс суармаудан топырақта тұздардың мөлшерiнiң көбеюiнен 
болатын құбылыс қалай аталады?

A. екiншi реттiк тұздану
B. механикалық эрозия
C. абразия
D. тұздану
E. дефляция

8. Адамның шаруашылық іс-əрекеттерiнiң нəтижесiнде 
өсiмдiктерi жойылған, гидрологиялық режимi мен рельефi 
өзгерген, топырақ жабыны бұзылып, ластанған жерлердi қайта 
қалпына келтiру процесi

A. екiншi реттiк тұздану
B. механикалық эрозия
C. абразия
D. тұздану
E. рекультивация 

деп аталады
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9. Натрий, кальций, магний тұздарының топырақта 
өсiмдiктердiң өсуi мен дамуына зиянды əсер ететiн концентра-
цияда жинақталуын не деп атайды?

A. екiншi реттiк тұздану
B. механикалық эрозия
C. абразия
D. тұздану
E. рекультивация

10.Эрозияға қарсы күрес шараларының бiрi – шаруашылық-
ұйымдастыру жұмыстарына не жатады?

A. жердi көлденеңдеп жырту
B. су ұстағыш микрорельефтер жасау
C. жырту қабатын тереңдету
D. территорияны дұрыс ұйымдастыру
E. ауыспалы егiстi қолдану
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VІІІ ТАРАУ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ

8.1 Экологиялық білім мен тəрбие берудің ғылыми-
педагогикалық негіздері

Қазақстан Республикасы географиялық жағынан Еуразия 
құрлығының орталық кіндігінде орналасқан. Еліміздің құрлық 
жүйесінің ауқымды көлемі орманды-далалы, шөл жəне шөлейтті 
жерлер алып жатыр.

Қазақстан табиғи-тарихи жағдайлар жəне табиғатты 
пайдаланудағы жайсыз күйлері жұртшылықты ойландыру-
да. Қасиетті жердің ресурстық-шикізаттық қорларын өндіруші 
кəсіпорындардағы ала берсем деген ниет, өнеркəсіп аймақтарында 
қоршаған ортаға немқұрайлы қараушылық, əскери объектілерін 
экологиялық талаптарды сақтамау, т.б. жағдайлар табиғатқа жəне 
оларда тұратын халықтың əлеуметтік жағдайын шиеленістіріп отыр. 

Экологиялық дағдарыстың неғұрлым қауіпті көріністері 
– аймақтық техногендік шөлейттену, топырақтың тозуы, су 
ресурстарының тартылуы, атмосфераның ластануы, ормандардың 
селдіреуі, табиғаттың генетикалық қорының бүлінуі, тіршілікке 
қатер төндіретін дүлей табиғи құбылыстар мен өнеркəсіп 
апаттарының белең алып əрі улы қалдықтарының жинақталуы, ай-
наланы қоршаған ортаға терең зиянын тигізуде.

Кейбір аймақтарда жағдайдың ауырлағаны соншалық ауа, су 
жəне жер ресурстары ластанып, бұрын-соңды болмаған күйзеліс ке-
шуде. Еліміздің қолайсыз экологиялық ахуалы қазіргі кезде біліне 
бастаған экологиялық дағдарыс одан əрі тереңдетіп, əлеуметтік 
шиеленістің ушығуына итермелеп отыр. Ал халықтың экологиялық 
жəне əлеуметтік проблемаларын шешуде экономикалық қиындықтар 
туып отыр.

Демек, экологиялық ахуалдың нашарлауы халықтың 
денсаулығына залалын тигізумен қатар, əлеуметтік қиындықтар, 
халық шаруашылығы тұрақты дамуының бірсыпыра маңызды 
бағыттарын тікелей тежеуге əкеліп соғуы ықтимал. Осыған орай, 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 38 бабында «Қазақстан 
Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға жəне табиғат 
байлықтарына ұқыпты қарауға міндетті» – делінген.
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Ата Заңымызда көрсетілген талаптарды іс жүзіне асыру жоғары, 
орта жəне арнаулы білім беруде оқушылар мен студенттерге 
экологиялық білім мен тəрбие беруді дұрыс ұйымдастыруға байла-
нысты екендігі баршамызға аян.

1997 жылдың тамыз айынан бастап Республикамызда табиғатты 
қорғау туралы жаңа заң қабылданып күшіне енді. Заң əр адамның 
өмірі мен денсаулығы үшін айналадағы ортаның барынша қолайлы 
болуын қамтамасыз етіп, табиғатты қорғаудың экономикалық, 
практикалық жəне əлеуметтік негіздерін белгілеп берді. Ол мынадай 
тармақтардан тұрады:

1. Республикада халыққа білім беру орындары табиғат қорғау 
жөнінен халықтың барлық топтарын қамтитын тəрбие жəне білім 
беру жүйесін жүзеге асыру.

2. Жалпыға бірдей кешенді түрде жəне үздіксіз экологиялық 
тəрбие мен білім берудің жоғарғы жəне арнаулық оқу орындарын-
да маман кадрларды кəсіптік жағынан даярлау, олардың біліктілігін 
арттырудың барлық мүмкіндіктерін жасау.

3. Құжаттар 64-ші бапта айтылғандай оқу орындарында міндетті 
түрде экологиялық білім берудің қажеттілігі айтылып, ол бойын-
ша азаматтардың экологиялық мəдениетін қалыптастырудағы 
қажетті экологиялық білім мазмұнын ашу үшін, оқу орындарының 
ұстаған бағыттарына қарамастан, барлық жоғары жəне арнаулы оқу 
мекемелерінде экологиялық білім негіздерін міндетті түрде оқыту.

4. Арнаулы оқу орындарының бағытына сəйкес айналадағы ор-
таны қорғау жəне табиғатты ұтымды пайдалану жөнінде арнаулы 
курстар оқыту көзделді.

Казіргі кездегі білім беру ошақтарының алдында тұрған 
міндеттерінің бірі – жас ұрпақтың экологиялық білімі мен көзқарасын 
қалыптастыру, оларды табиғатты қорғау, табиғи қорларды тиімді 
пайдалану жəне өмір сүрген ортасы мен еңбектенетін жерінде 
жоғары, саналы, экологиялық білімді пайдалана білетін азамат 
ретінде тəрбиелеу. Сөйтіп, əрбір адамның экологиялық білім 
дəрежесі мен тəрбиесі орта жəне арнаулы білім беру ордаларында 
қалыптасып, келешектегі өмірге деген көзқарасын анықтайды.

Əлемдік ғалымдар саласында ғылыми-техникалық үрдісі 
əлдеқашан қалыптасқан экология, табиғаттану, табиғатты қорғау 
ғылымдары өзіндік орын алуда. Олар мазмұндық жағынан бір-
бірімен тығыз байланысты.
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Соңғы кезде, экологияны биология ғылымының саласы бөлімі 
ретінде емес, жеке ғылым тұрғысынан қарастырып жүр. Сондықтан, 
əртүрлі экологиялық мəселелерді жаратылыстану ғылымына енетін 
пəндердің барлығын қамтиды да, бірақ олардың əрқайсысы өз ілімі 
саласына зерттеп қарастырады. Мысалы, биологиялық пəндер бо-
йынша тірі организмі жəне табиғат ортасы, биосфера туралы ілім, 
экожүйе, биоэкология қоршаған ортаның экологиялық дағдарысы 
туралы зерттесе, ал география сабағында географиялық қабатты 
тиімді пайдалану мен қорғау, географиялық орта мен геожүйе, 
табиғи кешенге адамдардың шаруашылық қызметіне тигізетін 
əсерін зерттейді.

Табиғатты қорғау заңына байланысты елімізде жалпы білім 
беретін мектептердің тұжырымдамасында:

«Жаратылыстану жəне техникалық пəндер мазмұнын 
экологиялық жəне əлеуметтік маңызы бар фактілермен толықтыру 
арқылы жас ұрпақтарға экологиялық білім мен тəрбие беру 
жетілдіріп жүзеге асыру» – деп көрсетеді.

Осыған байланысты Республикамыздың үздіксіз білім беру 
жүйесінде, яғни балабақшадан бастап жоғары оқу орындарына 
дейін жан-жақты экологиялық білім беруді жүйелі жəне мақсатты 
түрде ұйымдастыруды міндеттейді.

Міндетті іске асыру мақсатында мектеп оқушылары мен 
жоғарғы оқу орындарының студенттеріне «Экология негіздері» кур-
сы оқытыла бастады. Адам мен табиғаттың өзара қатынасындағы 
пайда болған экологиялық қарама-қайшылықты шешу қажеттілігі 
қазіргі кезде бүкіл адамзатты байыпты ойлануға итермелейді. Бұл 
проблеманың алдын алудың бір жолы – көпшілікке экологиялық 
білім беру.

Өйткені, қоғам мен табиғаттың өзара біріне-бірі əсер ететіндігі 
туралы көпшілікке білім беру, адамның практикалық іс-əрекетінде 
басшылыққа алатын табиғатты қорғау дағдыларын қалыптастырады. 
Жас ұрпаққа экологиялық білім жəне тəрбие беруде мектептің ала-
тын орны өзгеше. Экологиялық білім жалпы жəне арнаулы білім 
берудің бір компоненті ретінде шəкіртті жан-жақты дамытуға, оның 
азамат ретінде қалыптасуына бағыт алған.

Табиғатты зерттеушілер К. Линей, Ч. Дарвин еңбектерімен 
танысқанда болады, ыждахаттылықпен зертеп оқығанда белгілі бір 
қорытындыларға келеміз.
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Сонымен бірге, П. Давинью мен М. Пюанга «Биосфера жəне 
адамның ондағы орны» деген кітабында: «Қоғам алдындағы 
жауапкершілігін сезінетін адамдар үшін, жалпы экологияның 
ұғымдарына сүйенетін биосфераны білу қажеттілік болып отыр» 
– деп жазды. Олар ойларын одан əрі жалғастырып, егер адам 
баласының алыстағы болашағын қамтамасыз еткісі келсе, өмірдің 
барлық көріністеріне, қоршаған ортаға қамқор болулары керек. 
Өйткені, осы ортада ғана адамдарға өмір сүруге мүмкіндік береді.

Оқушыларға студенттерге экологиялық білім жəне тəрбие беру 
проблемаларын XVI-XVIII ғғ. ұлы педагогтар: Я.А. Коменский, 
Ж.Ж. Руссо, А. Гумбольдт, т.б прогресшіл ой пікірлері классикалық 
педогогикада баланың табиғатпен қатынасы арқылы білім беру, 
тəрбиелеу дүниетанымын қалыптастыру заңдылықтарын негіздеді. 
Бұлар баланың бойына игілікті имангершілікті дарытушы «Табиғат 
сезімін» тəрбиелеу туралы айта отырып, оның адамгершілік-
эстетикалық дамуындағы табиғаттың маңызын ашты. Прогресті пе-
догогика жеке тұлғаның қалыптастыруда табиғаттың рөлі зор екенін 
жоғары бағалай келіп:

«Адамның бүкіл рухани тіршілігі табиғатпен берік байланыста 
болған» – деген басы ашық пікірді тұжырымдай түседі.

ХІХ ғасырдың демократ-ағартушылары: В.Г. Белинский,                      
А.Н. Герцель, Д.И. Пиарелев мектепте табиғатты немқұрайлы 
оқытуға жəне оған мейірімсіздік қатынаста қарауға қарсы шықты. 
Орыс ағартушылары табиғат туралы саналы білім беру жəне адамның 
табиғаттағы мінез-құлқын айқындайтын моральдік санасының 
қалыптасуына əсер ететіндегіне ерекше мəн берді. Бұл пікірлер, 
олардан кейінгі педогогтарға табиғи құбылыстармен объектілерді 
түсіндірудегі білім сезім арқылы қабылдаудың өзара байланысын 
негіздеуге үлгі болды.

8.2 Экологиялық білім мен тəрбие берудің қазіргі жағдайы

Бүгінгі таңда, көптеген мемлекеттер экологиялық білім беру 
жəне табиғатты қорғаудың жалпы стратегиясын жасап белгілеуі 
осыған байланысты іс-шараны үйлестіріп отыруы Біреккен Ұлттар 
Ұйымының білім беру, ғылым мен мəдениет (ЮНЕСКО) жөніндегі 
мəселелер деңгейінде жүзеге асырып келеді.
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1968 жылы Парижде ЮНЕСКО-ның биокеңестік қорын қорғау 
жəне оны тиімділікпен пайдалануға байланысты Үкімет аралық 
конференция шақырылып, онда «Адам жəне биосфера» деп ата-
латын бағдарламасы қабылданды. Бұл бағдарламада алғашқы рет 
экологиялық білімнің жалпы мазмұнының ең үздік қасиеті мен 
маңызы көрініс тапты.

1971 жылы желтоқсан айында Швейцарияда табиғат қорғауға 
байланысты бірінші Еуропалық жұмысшы конференциясы өтіп, 
онда ең алдымен «Қоршаған ортаны қорғау» жəне «Табиғатты 
қорғау» түсінігі егіз ұғым ретінде танылды.

ЮНЕСКО-ның ЮНЕП-пен (БҰҰ)-ның қоршаған орта туралы 
бағдарламасы 1977 жылы Тбилисиде бірлесе өткізген қоршаған орта 
жөнінде білім беруге байланысты бірінші үкімет аралық конферен-
циясы экологиялық білім беру жүйесінің онда əрі жетілдірудің елеулі 
кезеңі болды. Мұнда қоршаған ортаны оқытуды ұлттық деңгейде 
кеңейте жүргізуді жалпылама көлеміндегі стратегиясы қабылданды.

Сондай-ақ, экологиялық ағарту ісін жетілдірудің əртүрлі білім 
жүйесі мен түрлі категориядағы тұрғындарына қатысты 40-тан 
астам ұсыныстар назарға алынды.

Экологиялық білім жүйесіндегі халықаралық өзара байланыс 
Найроби (1982), Беч (1983), Москва (1987) жəне басқа да конферен-
циялар одан əрі жалғасын тапты.

Жалпы, «Кеңес көлеміндегі білім жүйесін» қалыптастыруды 
ЮНЕСКО өзінің стратегиялық міндеті деп санайды. Барлық 
білім беру жүйесінде адамзатқа қатер туғызып отырған қауіпті 
жағдайды кең көлемде проблемаларды жеткізе келіп жəне қоғамның 
табиғатпен тығыз байланыстылығын əлемдік деңгейде қол жеткізуі 
тиіс. Осы ретте адамзаттың барлық табиғатпен үндестігіне жан-
жақты түсіністікпен қарайтын əртүрлі дінге жəне рухани саланың 
оқымыстыларының рөлі ерекше. Мұның өзі Е.П. Блаватскаяның: 
«Қандай да бір ерекше жаратушы, яғни құдайдың бар екенін 
мойындаудың тіпті де қажеті жоқ. Тек қана жанды табиғатқа бас 
иіп, сонымен үндесе өмір сүруге тырысу керек» – деген сезіммен 
астарласып жатқандай.

ЮНЕСКО-ның бас директоры – Ф. Майор кезінде экология 
мəселесінің барлық оқу бағдарламасының өзек етіп отырып, оның 
мектеп жасына дейінгі мемлекеттерден бастап, жоғарғы оқу орын-
дарына дейін оқыту, мұғалімдер мен басқару аппаратының бұған 
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дайындау экологоиялық проблеманы шешуге ең маңызды фак-
тор болуы тиіс деп айтқан болды. Оның, «Егер біздер, адамдар – 
табиғаттың бөлшегі, біз өз ағаштарымыз бен өзендерімізді, егістік 
пен орманды жанымыздай сүйе білуге тиіспіз, деген қарапайым да 
сенімді сөздерді əрбір бүлдіршіннің бойына сіңіре білмесек, онда 
қоршаған ортаны қорғаудағы қазіргі қол жеткізіп жүргеніміз тек 
жағдай түсінікті болып қала береді» – деп айтады.

Осыған қоса О. Леопольдтың да ХХ ғасырдың 30 жылда-
рында қоршаған табиғат проблемасы туралы айтқан мына сөздің 
мəнін жойған жоқ: «Жүз жылға жуық жүргізіп келе жатқан 
насихатқа қарамастан, осы қорғауды дамыту тасбақа аяңынан 
жатқан жоқ жəне қағаз жүзіндегі дəрменсіз күрсініспен съездер 
мен конференциялардағы қыздырма сөздермен ғана шектелді 
экологиялық оқу ағартуды барынша кеңейте түсу ғана ұсынылады» 
– деген болатын.

Экологиялық білімді оқу əдістемелік негізде ұйымдастыру про-
блемасы қазіргі пікірталастың бірі болып табылады. Бұл бағытта екі 
тенденция байқалады. Кейбір мамандар экологиялық білім өзара 
тығыз байланысты бола тұра, эквивалентті биотикалық жүйеге 
жатпайтындықтан, əртүрлі деңгейдегі білім беру жүйесіне «эколо-
гия» деген жеке пəн қарастыру қажет деп есептейді.

Басқалары экологиялық проблема кең көлемде əрі пəнаралық 
мағынаға ие болғандықтан, барлық оқу құралдарын «экология-
ландыру» тиімдірек деп санайды. Қазіргі таңда нақ осы пікір 
үлкен қолдауға ие бола бастады жəне мұның өзі халықаралық 
конференцияның тиісті құжаттарынан да көрініс тауып жүр.

Алайда, экологиялық білімінің бағыт-бағдарын белгілеуде елеулі 
пікірталас туғызып отыр. Басты назарда «Табиғат аясы», «Қоршаған 
орта» немесе «Табиғи əлем» мəселесінің тұру қажеттілігі принципті 
мəселеге ие болды.

Экологиялық білімнің («Табиғатқа қоршаған ортадай 
көзқараспен») дəл осы бірінші бағдары, əлемде көбірек кеңістікке 
ие болып жəне халықаралық дəрежеде көбірек қолдау алды. 

Бізде жəне ТМД елдерінде алғашқы кезде барлық пəндерді 
экологияландыру бағыты басым болғандықтан жəне барлық оқу 
бағдарламалары шамадан тыс оқу материялдарын енгізгендіктен 
бірінші модель тиімді болмай шықты. Соңғы жылдары, елімізде 
жалпы орта білім беретін мектептерде оқушылардың қалауы бо-
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йынша «денсаулық жəне қоршаған орта», «Табиғатты қорғау жəне 
экология негізі», «техника жəне қоршаған орта» атты пəнаралық 
факультативтік курстар жүргізіле бастады.

Қазақстан Республикасындағы экологиялық білім жəне 
тəрбие беру жағдайы. Ғылыми-техникалық прогрестің қарқындап 
даму биосфераға тікелей ықпалын тигізіп, жер шарындағы 
экологиялық жағдай күн сайын қиындап барады.

Алысқа бармай-ақ өзіміздің елімізді алайық. Республикамыздың 
табиғаты бұрын-соңды болмаған өзгерістерге ұшырап отыр.

Нарық пен жаңарудың лебі ескен бүгінгі таңда үкіметіміз 
экологиялық проблемаларға баса назар аударып отыр.

Осыған орай елімізде көптеген педагог ғалымдардың еңбектері 
жарық көріп өз нəтижелерін беруде.

Теориялық жəне ғылыми-əдістемелік жағынан экологиялық 
білім беру мен тəрбиелеу мəселелеріне байланысты елімдің эколог-
педагогтар Н.С. Сарыбеков пен Ə.С. Бейсенованың жұмыстарының 
нəтижелері аумақты. Мəселен, Ə.С. Бейсенованың жоғары оқу орын-
дарымен жалпы орта мектептерде экологиялық білім мен тəрбие 
берудің тұжырымдамасын жасап шаралар жасауда.

Бұл тұжырымдама: 1997 жылы «Табиғатты қорғау заңында» 
еліміздің экологиялық жағдайын жақсартудың біраз шараларын 
айтып отыр. Бұл заңда экологиялық білім беру мен тəрбиелеуге 
баса назар аударған. Қазіргі кезде іс жүзінде əртүрлі ғылым сала-
ларында экологиялық пікірлер, концепциялар көп айтылып жүр. 
Экологияландыру адам мен қоршаған орта арасындағы қатынасқа 
орай география, биология жəне тарихпен казіргі кезде көптеген 
ғылым салаларын қамтиды. Сондай экологиялық білім берудегі 
қиыншылықтарды шетелдік экологиялық мəліметтердің жетіспеуі, 
газет-журналдармен таныс болмау, əртүрлі экологиялық мемлекет-
термен байланыста болмауы т.б.

Ол үшін:
1. Табиғат пен қоғам арасындағы өзара байланыстың мəнін 

қалыптастыру қажет.
2. Гуманистік дүниетаным рухында тəрбиелеу Қазақтың Абай 

атындағы Алматы мемлекеттік университетінде Ə.С. Бейсенованың 
басшылығымен алғаш рет «География-экология» мамандығы бо-
йынша жаңа бөлім ашылды. Осы бөлімнің Қазақстан географиясы 
кафедрасында барлық факультеттер үшін дүниежүзілік экологиялық 
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проблемалары бойынша теориялық курс бағадарламалары бойынша 
жасалып шықты.

3. Экологияның қазіргі заманғы проблемалары: Табиғи ортаның 
күшті өзгерістерімен бүлінулерге ұшыраған аймақтарға анықтамалар 
берілген.

4. Геология жəне жер қойнауын қорғау бөлімі жер қыртысының 
құрамын, химиялық элементтерін, минералдарын, тау жыныстарын 
оқып тануға жəне жер қойнауын қорғау мен минералдық реурстар-
ды үнемдеп пайдалану мəселелеріне арналған. Бұл бөлімде адамның 
экологиялық іс-əрекеті жəне табиғи ортаны қорғауы көрсетіліп, 
адамның жер қойнауына əсері туралы түсінік ашылып айтылады.

5. Табиғи ортаның химиясы бөлімінде органикалық емес 
қосындылардың негізгі кластары қоршаған ортадағы элементтердің 
геохимиялық, сондай-ақ ластанушы заттардың химиялық жолмен 
бір-біріне айналуы қаралды.

6. Табиғи ортаның физикасы бөлімінде – қоршаған орта жəне 
оның табиғи қозғалысы қаралады. Мұнда қазіргі заманғы энергети-
ка қоршаған ортаға əсер ететін негізгі фактор ретінде сөз болады.

7. Математикалық модельденгізу – табиғи орталардың 
бүлінуінен болған жағдайларды математикалық түрде алдын ала 
болжау жəне модельдерін жасау. Экономикалық проблемаларды 
шешу кезінде компьютерлерді қолдану.

8. ТМД елдерінде қалыптасқан экологиялық жағдайлар 
бөлімінде – табиғаттың əлеуметтік аспектісі туралы қалыпты 
экологиялық жағдайлардың пайда болу себептері туралы түсінік 
беріледі. ТМД-да қалыптасқан экологиялық жағдайға сипаттама 
беріледі. Экологиялық тұрғыдан алғанда қиын жағдайларға талдау 
жасалады. Мемлекетте қолға алынып жатқан экологиялық пробле-
маларды шешу жолдары көрсетіледі.

9. Қазақстандағы қалыптасқан экологиялық жағдайлар 
бөлімінде –республикада қалыптасқан экологиялық жағдайға сипат-
тама беріледі. Экологиялық тұрғыдан алғанда қиын жағдайда тұрған 
облыстардағы қалыптасқан жағдайлар толық түрінде сипатталады.

Үздіксіз экологиялық білім берудің ғылыми теориялық 
негіздері

Қазақ халқының салт дəстүрінде табиғатпен тікелей арала-
суы өзінің əлеуметтік-тарихи тыныс-тіршілігі болып қалыптасқан. 
Сондықтан да болар табиғатты аялау, аң мен құсын қадірлеп 
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«киелі» санап, өзен-көлдерін ластамағаны белгілі. Оны біз білім мен 
мəдениетіміздің аталары А. Құнанбаев, Ш. Уəлиханов, Ы. Алтынса-
рин, М. Жұмабаев, Ə. Бөкейханов, І. Жансүгіров, Х. Досмұхамедов, 
С. Сейфуллин, А. Қасымов, т.б. еңбектерінен көреміз.

Кезінде Ресейлік ғалымдар В.Н. Вернадский, И.Т. Суравеги-
на, Н.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, т.б. өздерінің еңбектерінде адам 
баласының табиғатпен тікелей қарым-қатынасын өмір сүретіні 
жəне табиғатты қорғауға қажеттігі туралы қоғамдық пікірдің 
ғылыми-теориялық негіздерін қалаған. Экологиялық білім берудің 
қазіргі заманғы ғылыми негіздері, оны жүзеге асыру мəселелері 
мен бағдарламалары 1968 жылы БҰҰ мен ЮНЕСКО үйлесімділік 
халықаралық ұйым отырысында қарастырылды. Одан соң 1970 жыл-
дары Стокгольм, 1972 жылы Тбилиси қаласында экологиялық білім 
туралы халықаралық ғылыми конференциялар өткізілді. Ал, 1992 
жылы Рио-де-Жанейро қаласында экологиялық білім беру мəселесін 
қайта қарап, оның негізгі 3 бағытын айқындап береді:

а) биосфера тұрақтылығын сақтау үшін экология бойынша 
ағарту жұмыстарының жүйесін құру;

ə) экологиялық білім беруді жүзеге асыру;
б) жұртшылық арасында экологиялық үгіт-насихат жұмыстарын 

жүргізу.
Қазақстанда профессор А.С. Бейсенова жасаған «Мектептерде 

оқушыларға экологиялық білім мен тəрбие беру тұжырымдамасы» 
(1987), «Қазақстан эколог мамандарын дайындау тұжырымдамасы» 
(1987), «Қазақстан республикасында экологиялық білім мен тəрбие 
берудің ұлттық стратегиясы» (1998) жəне Білім министрлігі бекіткен 
«Экологиялық білім бағдарламасы» (1999), сол сияқты Алматы, 
Орал, Семей, Петропавл қалаларында өткізілген «Экологиялық 
білім беруді жақсарту жолдары» атты ғылыми-практикалық 
конференциялардың материалдары негізінде елімізде көпшілікке 
үздіксіз экологиялық білім мен тəрбие берудің ғылыми-теориялық 
негіздерін жасауда мол іс-тəжірибе жинақталды.

8.3 Экологиялық білім бердің нормалық-реттеуші 
құжаттары

Қазақстан Республикасы Конституциясының 31-бабында мем-
лекет адамның өміріне жəне денсаулығына қолайлы жағдай жасап, 
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қоршаған ортаны қорғау мақсатын көздейді делінген. Қазақстан 
Республикасының (15.07.1997 ж.) «Қоршаған ортаны қорғау тура-
лы» Заңының 73 жəне 74 баптарында экологиялық білім мен тəрбие 
біреудің жалпыға бірдей жəне үздіксіз болуы қарастырылған, со-
нымен бірге басшыларды аттестациялау кезінде олардың кəсіби 
экологиялық əзірлігін ескерту керегі айтылған. Бұл ережелер мен 
принциптер Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында 
да көрініс тапқан.

Қазақстанда көпшілікке, жасөспірімге экологиялық білім мен 
тəрбие бірудің құқылық негіздері соңғы жылдары жедел түрде жа-
сала бастады. Мəселен, Қазақстан Республикасы Президентінің 
жарлығымен қабылданған «Қазақстан Республикасының страте-
гиялық тұрақты даму жолында арналған 2030 бағадарламасы» 
(1996), «Қазақстан Республиксының экологиялық концепция-
сы» (1997), «Қазақстан Республикасының экологиялық білім мен 
тəрбие берудің ұлттық стратегиясы» (1998), «Экологиялық білім 
бағдарламасы» (1999), т.б құжаттар осының айғағы.

Жоғарыдағы заңдарды орындау барысында республикамыздың 
кейбір жоғарғы оқу орындарындағы (Алматы, Өскемен, Атырау, 
Тараз, Қызылорда, Жезқазған, Орал т.б.) экологиялық факуль-
теттер ашылып, мамандар даярлана бастады. А.С. Бейсенованың 
экологиялық бағдарламасы негізінде 1991 жылы басталды. 
Оның көптеген себептері болды. Атап айтсақ, оқу жоспары, оқу 
бағдарламалары, əдістемелік нұсқаулар, оқу жоспары, оқу құралдары 
мен оқулықтар болмады. Десе де, көптеген мектептер, əсіресе орыс 
мектептері 1994 жылдан бастап оқу жүйесіне экологиялық білім мен 
тəрбие қолға алды. Алматы қаласындағы №12, 139, 140, 159, 167, 
87, 17, 86 т.б. мектептерде экология пəн ретінде немесе факультатив 
ретінде жүргізіле бастады. Сол сияқты Алматы облысы бойынша 52, 
Семей облысында 12 мектеп түрлі бағытта сабақтар əртүрлі форма-
лар жүрзіле бастады. 1995-2001 жылдар аралығында студенттердің 
педагогикалық практикасы бойынша экспермент-сынақтар ұдайы 
жалғастырылуда.

Жалпы жəне орта мектептер мен жоғары оқу орындарында 
коллегиялық білім беруді оңтайландыру бағытында республикалық 
Алматы, Семей, Орал, Петропавл т.б (1992-2001) ғылыми-
практикалық конференциялар ұйымдастырылды.

Экологиялық білім беруді ынталандыру мақсатында Алматы 
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мемлекеттік университетінің география-экология факультетінің 
мұғалімдері, Кіші Ғылыми Академиясы, Республикалық 
оқушылар сабағы аудандық, қалалық жəне облыстық білім беру 
басқармалары мен бірлесіп отырып, «Экология» жəне «Табиғатты 
қорғау» бағытында оқушылар олимпиадалары ұйымдастырылды. 
Экологиялық білім мен тəсілдерін, əдістемелік негіздерін қалауда 
біршама жұмыстар жүргізілді.

8.4 Экологиялық білімді қалыптастырудың педагогикалық 
принциптері

Орта мектептерде оқушыларға экологиялық білім беру бірнеше 
арнайы талаптарды қажет етеді. Олар:

1. Оқу жоспарының, оларға сəйкес оқулықтар жəне оқу 
əдістемелік құралын жасау, сыныптан жəне мектептен тыс 
жұмыстарды ұйымдастыру. т.б.

2. Мұғалімнің экологиялық білімінің дайындық деңгейі.
3. Жаратылыстану пəндері бойынша биоцентризм прициптеріне 

негізделген факультитивті сабақтар арқылы экологиялық білімді 
беру.

4. Табиғатты қорғау мəселелері мен экология бойынша 
мұғалімдердің білімін жетілдіру.

5. Қазіргі техникалық құралдарды, оқытуды компьютерлендіруді 
жəне оқытудың жаңа түрлерін енгізу.

6. Мұғалімдердің тəжірибе, оқу материалдарын алмастыру 
мүмкіндіктерін туғызу.

7. Ақпарат жинақтау орталағын құру жəне меңгеру (Мəліметтер 
бинк – Интернет).

8. Географтар, биологтар, тарихшылар, əдебиетші жəне матема-
тиктер, т.б. мүмкіндіктері туралы хабарлар болу тиіс.

9. Мемлекеттік экологиялық саясатты жетік білу керек.
 – экология саласындағы ғылыми жетістіктерінен хабардар болу,
 – нормативті-құқықтық құжаттарды білу.
Жоғарыдағы міндеттерді жүзеге асыру үшін оқытудың əртүрлі 

əдістерін, формаларын қолдана алу керек.
Экологиялық білім берудің негізгі принциптері:
Байланыстылық приципі – негізінен табиғат тірі жəне өлі табиғат 
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пен орта (топырақ, ауа, су, өсімдіктер мен жануарлар) арасында 
тығыз байланыстар бар екенін ұғыну.

Тепе-тендік принципі – табиғаттылығы биоценоздар, экожүйелер 
арасындағы тепе-теңдік сақталмауы жəне бір комплектіні өзгертуіне 
табиғат тепе-тендіктің бұзылуына əкеліп соғатынын түсіндіру.

Қызығушылық принципі – оқушылардың бойында еліміздің 
қайталанбас сұлу табиғатына деген қызушылық сезімін оятып, туған 
өлкесін, оның табиғат байлықтарын сүюге, аялауға тəрбиелеу.

Үздіксіз принципі – оқушылардың білім қорын балабақшадан, 
сəбилік кезінен бастап, бастауыш сынып, онда жоғары сыныптарға 
көтерілу деңгейлерінен үйлестіріп отырып дамыту. Жоғары сы-
ныптарда экологиялық жағдайларға өз бетінше баға беретіндей 
деңгейлерге бірте-бірте жеткізу.

Көлеңкелік принципі – экологиялық білім беруде көрнекі 
құралдар, диафильмдер, кеппешөптер, коллекциялар, 
бейнекөрнектер, биоиндикаторларды пайдалану.

Қабылдауыш принципі – негізінен мұғалімнің экология 
ғылымының мазмұнын жас ерекшеліктеріне қарай жоспарла-
уы, экологиялық терминдерін түсініктілігін ұғымы мен заңдарды 
қабылдау мүмкіндіктерін ескере отырып, жатық əрі түсінікті тілмен 
түсініктіру.

Өлкелік принциптері – экологиялық білім беруде тұрмыстық 
салт-дəстүрлерді, қала немесе ауылдық жерлерде тұру жағалауларын 
ескерту.

Жоғарыдағы принциптерді жүзеге асырудың кешенді түрде бір-
біріне байланысты əр жүйелі үйлесімді жағдайда өміршең болаты-
нын ұстаздар білуі қажет.

Бақылау сұрақтары:

1. Экологиялық білімнің маңызы
2. Экология білімнің мақсаты
3. Экологиялық білім жəне тəрбие беру проблемасы қай ғасырда 
4. Экологиялық білімнің бірінші бағдары
5. Экологиялық білім берудің эколог-педагогтары
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Тест сұрақтары:

1. Экология білімінің мақсаты.
A) табиғатты қорғау жөніндегі білімді жоғарлату
Б) қоғамның дамуы
В) экожүйенің өнімділігін жоғарлату
Г) популяция санын ұлғайту
Д) биоценоздарды қалпына келтіру

2. Экологиялық білімнің маңызы.
A) табиғат пен адам арасындағы гармония
Б) табиғат комплексін қайта қарастыру
В) табиғат байлығын қалыптастыру
Г) экожүйенің өнімділігін жоғарлату
Д) популяциялар санын ұлғайту

3. «Үздіксіз экологиялық білім мен тəрбие беру» атты ана 
тіліндегі оқулықтың авторы кім:

А) Ə. Бейсенова 
Б) С. Сағымбаев
В) Ж. Жамалбеков
Г) А. Быков
Д) Н. Наумов

4. Экологиялық соқпақтың ұзындығы қанша км-ден аспауы 
қажет?

А) 1, 5-2
Б) 2-4
В) 3-5
Г) 3,5-4
Д) 2,5-3

5. «Негізінен табиғатты тірі жəне өлі табиғат пен орта 
арасындағы тығыз байланыстың бар екенін ұғыну». Бұл қандай 
принцип?

А) Байланыстылық принципі
Б) Үздіксіздік принципі
В) Көрнекілік принципі



295

Г) Ғылымилық принципі
Д) Тепе-теңдік принципі

6. 1968 жылы БҰҰ мен ЮНЕСКО-ның үйлесімділік 
халықаралық ұйым отырысында экологиялық білім берудің неше 
бағыты анықталды?

А) 3
Б) 5
В) 4
Г) 6
Д) 9

7. 1971 жылы табиғатты қорғау проблемаларына арналған 
1-ші халықаралық жиналыс қай елде өтті?

А) Чех
Б) Стокгольм
В) Қазақстан 
Г) Франция 
Д) Жапония

8. 1972 жылы қай қалада БҰҰ-ның қоршаған орта жөніндегі 
конференциясы ашылды?

А) Стокгольм 
Б) Чех
В) Қазақстан 
Г) Франция 
Д) Жапония

9. Қай ғалым экологиялық тəрбиені балалардың рухани 
дамуына əсер ететін, олардың экологиялық көзқарастарын 
қалыптастыратын біртұтас жүйе ретінде қарастырады?

А) Н. Дежникова 
Б) Лехочевьм
В) Зверев 
Г) Сухомлинский
Д) Сарыбеков
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10. Қазақстанда экологиялық қозғалыс өткен ғасырдың қай 
жылдарында басталды?

А) 70-80
Б) 30-40
В) 50-60 
Г) 40-50 
Д) 60-70
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ІХ ТАРАУ
 ТАБИҒАТ РЕСУРСТАРЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫ ТИІМДІ 

ПАЙДАЛАНУ МƏСЕЛЕЛЕРІ

9.1 Табиғи ресурстар мен жағдайлардың өндіргіш 
күштерді орналастыру мен дамытудағы мыңызы

Табиғи ресурстар мен жағдайлар сипаты мен орналасуының 
ерекшелік қасиетіне байланысты елдегі өндіргіш күштердің дамуын 
баяулатады жəне тездетеді. Ресурстарды алу қолайлығы мен жеңілдігі 
материалдық игіліктердің өңдірісінің тез өсуіне ықпал жасайды. 
Керісінше табиғи ресурстарды игерудегі улкен қиыншылықтар не-
месе олардың өндіріс орталығынан алыс жатуы өнеркəсіптің сол 
аймақта дамуын едəуір кейіндетіп, өңдіріс тиімділігін төмендетеді.

Табиғи жағдайлар мен ресурстар экономикалық дамудың 
маңызды факторы болып есептеледі. Өндірістің өсу қарқыны 
мен адамдар жағдайы жердің жаратылыс қасиетіне, топырақ 
құнарлығына, климат ерекшелігіне, орман өсімдіктеріне, жануарлар 
əлеміне, өзен, көл, теңіз, мұхит суларына, жер қойнауындағы қазба 
байлықтарына, ауа тазалығына өте тəуелді.

Табиғи ресурстарды алудың деңгейі еңбек өнімділігіне тікелей 
əсер етеді, ол неғұрлым жоғары болса, онда өндіріс тиімділігі 
жоғары болмақ, ал керісінше қиын болса, өнімді өңдіруге кететін 
шығын көбеймек.

 Табиғи орта адамдардың шаруашылық қызметінің жаратылыс 
базисі болып қызмет етеді. Адамдардың барлық өндірістік қызметі 
табиғатта əртүрлі əсер тигізу процесімен тығыз байланысты, яғни 
өзіне лайықты етіп пайдалану үшін белгілі бір деңгейде өзгерістер 
жасайды. Қоғамның қажеттілігі көзқарасымен қарайтын болсақ, 
табиғаттағы барлық күштер мен денелер шартты түрде екі топқа 
болінеді: материалдық өндіріс пен материалдық емес қызмет сфера-
сында (табиғи ресурстар) жəне баска барлығы (табиғи жағдайлар).

Табиғи жағдайлар – бұл табиғат элементтері, бұлар өндіріс 
процесіне тікелей пайдаланылмайды, бірақ адамдардың өмірлік 
тіршілігінде əсерін тигізеді. Ауылшаруашылығы табиғи жағдайға 
өте ерекше толығымен тəуелді, кен өндіру өнеркəсібі жекеленген 
көлік түрлері (суға), реакциялық қызмет т.б. Табиғи жағдайлар 
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адамдардың шаруашылық қызметіне қолайлы немесе керісінше 
жағдайлар туғызуы мүмкін. Табиғи (жаратылыс) ресурстары – 
бұл табиғат күші мен заты, өндіргіш күштердің қазіргі кездегі 
даму деңгейінде тұтыну заттары (ішетін су, жабайы өсімдіктер, 
көсіптік аңдар мен балық) ретінде пайдаланылуы мүмкін немесе 
өндіріс құралдары (еңбек құралы мен заттары) оның шикізат жəне 
энергетикалық базасын құрайды.

Адамдар белгілі бір ресурстардың көмегімен табиғатқа ықпал 
жасауға немесе өзінің тұтынуына бейімделсе, бұны еңбек құралы 
деп атайды. Еңбек кұралы рөлінде болатын жерде еңбек процесі 
жүреді, əртүрлі пайдалы қазбалар қойнауы ретінде жəне белгілі 
жаратылыстық қасиеті мен энергиясын бойында ұстап тұратын 
қабілеті бар. Табиғаттың келесі қасиеттерін: жел күшін, судың құлау 
күшін, тоғысу мен қайту күштерін, химиялық жəне биохимиялық 
реакцияларды, т.б. еңбек құралына жатқызуға болады.

 Еңбек заттары – бұл табиғи материалдар, өндіріс процесі 
кезінде өңделеді жəне өзінің формасын өзгертеді. Адамдар көптеген 
түрлерін табиғатта дайын түрінде табады (пайдалы қазбалар, табиғи 
ормандар, ішкі сулардағы, теңіз жəне мұхиттардағы балық ресурс-
тары).

Табиғи ресурстардың заттай құрамы ғасырлар бойы өзгеріп 
келеді, ол негізінен өндіргіш куштердің деңгейі мен қоғамдағы 
адамдардың білім жетістігі тікелей байланысты. Адамзат бары-
сы XVII ғасырда 30 химиялық элементі пайдаланса, XIX ғасырда 
50, XX ғасыр басында 60, бүгінгі таңда 90-нан астамын күнделікті 
тұрмыста қоддануда.

Қоғамдық дамудың алғашқы кезеңдерінде шаруашылық 
бейімделді биологиялық ресурстарға (жабайы өсетін өсімдіктер, 
егіншілік, мал шаруашылығы) кейіннен толықтырылды минералдық 
ресурстармен, металл түріндегі шикізатпен, одан кейін органикалық 
(көмір, мұнай), соңында химиялық (фосфарит, аппатит, хром, ни-
кель).

Қазіргі кезде экономикаға кең түрде табиғи энергия көздері 
қарастырылуда – ағатын жəне құлайтын су күші, соның ішінде 
тоғысу мен толысу, күн сəулесінің энергиясы, жел күші, жерасты 
суының жылуы, ең соңғысы – клеткалы ядро энергиясы.

Жаратылыс ресурстарын зерттеу кезінде олардың ғылыми 
классификациясының үлкен маңызы бар, яғни заттар жиынтығының 
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табиғи объектілер мен құбылыстардың функционалдық мəні бар 
белгілері бойынша топтарға бөлінуі.

Жаратылыс ресурстары табиғаттың күші мен заты ретінде 
өздерінің шығу тегі (генезис) мен табиғаттың белгілі компоненттері 
тобына жататындарына байланысты классификацияланады 
(жүктеледі).

9.2 Табиғи ресурстар жəне олардың классификациясы

Табиғи ресурстар (жаратылыс ресурстары) – табиғат элементтері, 
барлық табиғи жағдайлар жиынтығының бөлігі жəне табиғи ортаның 
маңызды компоненті, өндіргіш күштерді қазіргі кезде даму деңгейі 
жағдайында пайдаланылады, қоғамның тұтыну жəне қоғамдық 
өндірістің əртүрлі қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған.

Табиғи ресурстар табиғатты пайдаланудың басты объектісі 
болады, олар өндірістік процестерге қатысып өңделеді. Табиғи 
ресурстарды шаруашылыққа қолдану табиғи ортаның сапасын 
сақтауға бағытталған қызметпен ұштасады.

Ресурстардың табиғи жаратылысы мен олардың экономикалық 
мəнінің құндылығы мен жоғарылығы ескеріліп, келесі табиғи 
ресурстар классификациясы жасалған:

1. Табиғи (генетикалық) классификациясы табиғи топтары 
бойынша:

• минерадық (пайдалы қазбалар);
• су;
• жер (соның ішінде топырак);
• өсімдіктер (соның ішінде орман);
• жануарлар əлемі;
• климаттық;
• nабиғи процестер энергиясы (күн сəулесі, жердің ішкі жылуы, 

жел энергиясы, т.б.).
2. Табиғи ресурстардың экологиялық классификациясы 

негізделген ресурстар қорларының таусылу (сарқылатын) жəне 
қалпына келу белгілеріне қарай. Сарқылатын немесе таусылу түсінігі 
табиғи ресурстар қорларының жəне оның көлемін шаруашылықка 
пайдалану мүмкіндігін есепке алғанда қолданады. Жердің табиғи 
қорларының құрылымы 1-суретте келтірілген.
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Ресурстардың осы белгілері бойынша бір-бірінен келесілерді 
ажыратады:

 – сарқылмайтын (таусылмайтын) – бұларды адамдардың қазіргі 
кезде жəне болашақта пайдалануы, олардың қорының таусылуына 
əкелмейді (күн энергиясы, жердің ішкі жылуы, су жергиясы);

 – қалпына келмейтін сарқылатын (таусылатын) – тоқтаусыз 
пайдалану, оларды азайтады сондай деңгейге дейін, ары қарай 
қолдану экономикалық жағынан тиімсіз болып қалады. Сол уақыт 
мерзімінде өз бетінше қалпына келу қабілеттілігінен айрылады 
(минераддық ресурстар);

 – қапына келетін сарқылатын (таусылатын) – ресурстар өзіне 
тон  қалпына келу қабілеті (көбею немесе басқа табиғи циклдер 
арқылы), мысалы флора, фауна, су ресурстары. Бұл топтар ішінде 
қалпына келуі өте баяу ресурстар бар – жер құнарлығы, жоғары са-
палы орман ресурстары.

3. Табиғи ресурстарды классификациялайды шаруашылыққа 
пайдалану мүмкіндігі бойынша əртүрлі топтарға:

а) Табиғи ресурстарды техникалық мүмкіндігі бойынша пайда-
лану бөлінеді:

 – іс жүзінде өндіргіш күштердің қазіргі даму деңгейінде 
қодданылатын;

 – потенциадық-теоретикалық есептеулер жəне алдын ала 
жүргізілген жұмыстар негізіңде бекітілген, бұған техникалық 
жағынан еркін алуға болатын дəл анықталған жəне қазіргі кезде 
техниканың мүмкіндігі жоқтығынан алынбайтын қорлар енеді;

б) экономикалық пайдалылығы жағынан ресурстарды ауысты-
ра алатын болса, онда оларды ажыратады: алмастырылатын жөне 
алмастырылмайтын қорлар деп. Алмастырылатын қорға барлық 
минералдық куат көзін біртіндеп атом жəне күн куатымен алмас-
тыруды келтіруге болады. Алмастырылмайтын табиғат корларына 
құрамында белгілі мөлшерде оттегі, азот, көмірқышқыл газы бола-
тын атмосфера ауасы, ауыз су жəне тірі организмдерден өсімдік, жа-
нуарлардан тұратын генетикалық қорлар жатады.

Табиғи қорлар бір-бірімен күрделі қарым-қатынаста бола-
ды жəне кейбіреулерінің жасалуына басқалары қатысады. Табиғи 
ресурстардың классификациясында олардың экономикалық мəні 
мен маңызды рөлін көрсетуде, бағыты мен түрі бойынша класси-
фикациялау ерекше жиі қолданады. Бұндағы ресурстарды бөлудегі 



301

негізгі критерий – оларды əртүрлі материалдық өндіріс немесе 
материалдық емес сфера секторларына жатқызу. Осы белгілері бо-
йынша табиғи ресурстарды бөледі:

 – өнеркəсіптік;
 – ауылшаруашылық өңдірісіне.
Өнеркəсіптік өңдіріс ресурстары топтарына жатқызады 

өнеркəсіпте қолданылатын барлық табиғи шикізаттарды 
өнеркəсіптегі өңдірістің сан-салалық сипатына байланысты барлық 
табиғи ресурстар түрі бөлінеді:

Энергетикалық, бұған əртүрлі ресурстар түрін жатқызады, 
қазіргі кезде энергияны өндіруге пайдаланып жүрген:

 – жанатын пайдалы қазбалар (мұнай, көмір, газ, т.б.)
 – гидроэнергоресурстары (өзеңдер суының энергиясы, энергия-

сы, т.б.);
 – биоэнергия көздері (отын ағашы, ауылшаруашылық 

калдықтарынан биогаз);
 – ядролық энергия көздері (уран, радиоактивтік элементтер).
Энергетикалық емес ресурстар, əртүрлі сала өнеркəсіптеріне 

шикізат болатын немесе өндірісте техникалық ерекшелік келісімімен 
қатысатын:

 – пайдалы қазбалар, каустобиолиттер топтарына жатпайтындар 
(рудалық жөне рудалық емес);

 – су, өнеркəсіп өндірісіне пайдаланылатын;
 – жерлер, өнеркəсіп жəне инфрақұрлым объктілері алып жатқан;
 – орман ресурстары өнеркəсіпке арналған;
 – биологиялық ресурстар өнеркəсіпке бағытталған.
Ауылшаруашылық өндірісіндегі ресурстар, бұлар тек 

ресурстардың ауылшаруашьшық өнімдерін жасауға қатысатын 
түрлерін біріктіреді:

 – агроклиматтық жылу жəне ылғал ресурстары, мəдени 
өсімдіктер мен малдарды жаюға қажет;

 – топырақ жер жəне оның беткі қабаты – топырақ биомассасын 
жақсартудың бірден-бір қасиетіне ие болған;

 – өсімдік биологиялық ресурстары – азық ресурстары; 
 – су ресурстары – сулар, суландыруға пайдаланылатын.
Өндірістік емес сфера ресурстарына жататындар (өндірістік емес 

тұтынуға – тікелей немесе жанама) табиғи ортадан алынған ресурс-
тарды жатқызады (аң аулау объектілеріне жататын жабайы аңдар, 



302

табиғи жаралған дəрілік шикізаттар), сондай-ақ рекреациялық 
шаруашылық ресурстары, қорық территориялары, т.б.
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Түрлердің өзара қарым-қатынасын пайдалануда келесі класси-
фикация қолданылады: 

 – бір мақсатта пайдаланатын ресурстар, 
 – көп мақсатта пайдаланатын ресурстар, соның ішінде бір-

бірімен өзара байланысқан (кешенді) пайдалану (су ресурстары) 
өзара бір-бірін шығарып тастауға (бəсекелестік).

Басқа табиғи ресурстар топтарын бөліп көрсетуге болады, мы-
салы, біркелкі ресурстар көздерін (пайдалы қазбалар кен орын-
дары, пайдаланылатын жерлер, ағаш шикізат базалары, т.б.), олар 
шамасы жəне шаруашылық мəні бойынша бөлінеді. Шартты түрде 
келесілерге бөлінеді:   

 – іріленген (мемлекеттік мəні бар);
 – ірі (ауданаралық жəне аймақтық мəні бар);
 – кішігірім (жергілікті мəні бар).
Қазба байлықтардан алынған тауарлы өнімдер республика 

өндірісінің 53 пайызын құрайды. Оның ішінде 24 пайызы түсті 
жəне металлургия, 22 пайызы мұнай-газ саласына тиесілі. Еліміздің 
əлемдік нарықта мұнай, мыс, уран, хром жəне ферроқорытпалар 
мен болат өндіруде өзіндік орны бар. Темір, марганец, көмір жəне 
алюминийден дүниежүзілік рыноктағы белсенділігі жылдан-жылға 
артып келеді. Казіргі кезде республикада өндірілетін минералды 
шикізаттар өнім елдің ішкі сұранысынан асып түседі. Экономикалық 
талдаулар көрсеткендей уранның – 100, мыс, қорғасын, мырыштың 
90 пайыздан астамы, мұнайдың – 80, марганецтің – 60, көмірдің – 40, 
газдың – 30 пайызға жуығы Казақстан халқының тұтыну қажетінен 
асып жатыр.

Пайдалы қазбалар классификациясы 2-суретте келтірілген. Олар 
келесі топтарға жіктеледі:   

1. Жанғыш:
 – отын энергетика. 

2. Металдар:
 – рудалық ресурстар. 

3. Су минералдық:
 – су минералдық ресурстар;
 – теңіз суының минералдық ресурстары;
 – мұхит минералдық ресурстары.

4. Металл емес:
 – табиғи құрылыс материалдары;
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 – рудалық емес пайдалы казбалар;
 – тау-химиялық шикізаттар.
Пайдалы қазбаларды геология-экономикалық кең түрде  

қолданылады, өнеркəсіптегі пайдаланатын негізгі бағыттары бо-
йынша:

 – отын-энергетика шикізаттары (мұнай, газ, көмір, уран т.б.)
 – қара, қоспалы жəне баяу балқитын хром, никель, кобальт, 

вольфрам рудалары);
 – асыл металдар (алтын, күміс, платина);
 – химиялық агрономиялық шикізат (калий тұзы, фосфориттер, 

апатиттер т.б.);
 – техникалық шикізат (алмаз, асбест, графит, т.б.);
Шаруашылықты нарық жағдайында жүргізу кезінде табиғи 

ресурстардың классификациясына практика жүзінде қызығушылық 
артады, өйткені табиғи шикізат саудалық сипат алуына байланысты. 
Мысалы бөліп көрсетуге болады:

 – ресурстар стратегиялық маңызы бар, олармен сауда жасауға 
шектеу қойылады, бұл мемлекеттің қорғаныс куатын кемітеді;

 – ресурстарды көптеп экспортқа шығару жəне негізгі валюталық 
түсімді қамтамасыз етеді (мұнай, алмаз, алтын жəне т.б.);

 – ішкі рынок ресурстары барлық ішкі рынокқа жаппай түрде 
тараған, мысалы минералдық, кұрылыс шикізаттары т.б. 

Ресурстардың əртүрлі классификациясын қолдану, ресурстар 
тобы қалыптасуының заңдылықтарын анықтауға, сондай-ақ олардың 
генетикалық сипатын, шаруашылық қолдану мүмкіндігін, олардың 
қаншалықты деңгейде зерттелгені туралы қорытынды  жасауға, 
ұтымды қолдану мен қорғау бағытын белгілеуге  жəрдемдеседі. Мы-
салы, өндіріс сферасын қалпына келмейтін ресурстарды қатыстыру 
кезінде бірінші кезектегі міндет оларды толық шығарып алып, 
кешенді өңдеу. Қалпына келетін ресурстар үшін бірінші кезекте          
жоспарда əртүрлі ластауды қайтару мақсаты қойылады жəне калпы-
на келу жағдайын қамтамасыз етуден тұрады.

9.3 Қоршаған ортаны қорғаудағы халықаралық карым-
қатынас

Əлемдік экологиялық проблемалардың негізі – процестер мен 
құбылыстардың халықаралық деңгейге шығуында жатыр, мұнда 
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адамзат цивилизациясының тіршілігінің негізгі əрекетін қозғап 
өтіп, өзінің шешімін шешуге бүкілəлемдік қауымдастықтың 
қатысуын қажет етеді. Осы жерде атап көрсету қажет, кейбір табиғи 
ресурстардың халықаралық ерекше статуста екенін – əлемдік мұхит 
ресурстары, ауа атмосферасы, Антарктида, ғарыш. Бұл жерде 
барлық күшті біріктіре отырып, оларды ұтымды, тиімді, жоспар-
лы, табиғаттың тепе-теңдігіне экологиялық зиян əкелмейтіндей, 
қоршаған орта қорғау шараларын жүзеге асыру жолдары мен 
əдістерін шешуге жұмылдыру керектігіне баса көңіл аудару про-
блемасы қойылып отыр. 3-суретте айнала табиғи ортаны қорғау 
объектілерінің халықаралық классификациясы келтірілген. 3-су-
ретте  көрініп тұрғандай айнала қоршаған ортаны қорғаудың 
халықаралық объектілері бөлінеді: 1. Мемлекеттік юрисдикциядан 
тыс:

 – ғарыш; 
 – əлемдік мұхит; 
 – ауа атмоеферасы; 
 – Антарктида. 

2. Мемлекеттік юрисдикциясына жататындар:
 – ерекше табиғат объектілері;
 – бөлінетін табиғи ресурстар;
 – сирек жəне жойылуға қаупі төнген өсімдіктер мен жануарлар.
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Адамзат баласының экологиялық проблемаларды шешуге күш 
салу қажеттілігін XX ғасыр басыңда В.И. Вернадский айтқан бола-
тын. Əлемдік даму моделінің нəтижесі дəлелдегендей, мемлекет-
тер, ұлттар экологиялық проблемаларды шешуге міндетті түрде өте 
жауапкершілікпен келу керектігі, яғни халықаралық қарым-қатынас 
негізінде тек келісім мен жоспарлы түрде. Халықаралық қарым-
қатынастың бірнеше негізгі бағыттарын бөліп көрсетуге болады:

1. Шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында адамзат 
баласының қолы тимеген жəне экологиялық тепе-теңдікті ұстап 
тұруға себебін тигізетін табиғи жүйелерді сақтау;

2. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, оның ішінде табиғи 
ортаның ассимиляциялық потенциалын қорғау;

3. Халықаралық экологиялық жауапкершіліктің тиімді жүйелерін 
жасау (соның ішінде, əскери қимылдар кезінде қоршаған ортаны 
бүлдіргендегі жауапкершілік).

Аталған бағыттарды іс жүзіне асыру, біршама шамаларды ка-
растырады, олардың ішінде атап көрсетсек, экономикасы дамыған 
елдердің артта қалған мемлекеттерге каржылай жəне техникалық 
көмегі, ресурстарды үнемдеу проблемасы жөніндегі технологиялық 
шешімдер, қоғамның қажеттілігін экологиялық таза өнімдерге бұру 
мақсатында экономиканың салаларына құрылымдық өзгерістер жа-
сау, экологиялық бағыттағы халықаралық форумдар ұйымдастыру, 
қоршаған ортаны қорғауда халықаралық жауапкершілік 
механизмдерін құру, экологиялық  салық салымдарын енгізу, 
біріккен стратегиялар мен концепцияларды жасау, жекеленген 
табиғи ресурстарды пайдалануды шешу.

Халықаралық ынтымақтастықтың келесі формаларын бөліп 
көрсетуге болады:

1. Парламентаралық ынтымақтастық, мемлекет арасындағы 
экологиялық проблемаларды шешуді қамтамасыз жасауға 
бағытталған, бұнда заңдылық қызметін үйлестіреді. Осында 
экологиялық заңдар модельдерін жасау қарастырылған, бірақ 
ұсыныс ретінде.

2. Жекеленген мемлекеттердің атқарушы құрылымдарын, өзара 
қарым-қатынасын ұйымдастыру, БҰҰ қамқорлығымен жүзеге аса-
тын экологиялық бағдарламалар бағытын реттеп отырады.

3. Конвенциялық (арнаулы мəселе жөніндегі халықаралық шарт) 
жекеленген территориялар мен объектілердің нақты экологиялық 
проблемасын шешуге біркелкі тəсілдер.
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4. Ғылыми-техникалық ынтымақтастық ғылыми сипатта 
өзара мəліметтер алмасуға бағытталған. Бұнда бірігіп орындау 
қажет: табиғат қорғау зерттеулерін, кешенді түрде жабдықтар 
мен қондырғыларды пайдалану, ғылыми жобалар мен сараптама 
жүргізуді.

Жоғарыдағы келтірілген негізгі халықаралық ынтымақтастықтар 
қоғамдық ұйымдардың, іскер адамдардың, мемлекетаралық əртүрлі 
форумдар өткізулермен іске асып жалғасып отырады. Бұндай кез-
десулерде əр елдегі экологиялық жағдайын талқыға түсіп, оны 
шешудің экономикалық проблемасы көтеріледі, содан кейін 
ғана оны каржыландыру жөніңде шешім қабылданады. Мысалы, 
Қазақстандағы Арал теңізі немесе Семей атом полигонының зарда-
бын жоюға АҚШ, Германия, Жапония мемлекеттерінің қаржылай, 
техникалық, əлеуметтік, гуманитарлық көмегін атап айтуға болады.

Екі жақты жəне көп жақты келісімдер мен халықаралық кон-
венциялар əртүрлі елдердің табиғат қорғау күштерін кадағалайды. 
Бұндай келісімшарттардағы серіктес болып көбінесе көрші ел-
дер мен мемлекеттер аймақтағы табиғи ортаны сақтаудың жалпы 
мүдделері жəне кейбір ресурстарды бірігіп пайдалану жөнінде болып 
тұрады. Казақстан мемлекеті көршілес Қытай мемлекетімен Ертіс 
өзені суын, Кырғызстан, Өзбекстан, Тəжікстан мемлекеттерімен 
оңтүстіктегі Сырдария өзеніне жазғы күндері су жіберу мəселелері 
жөнінде келісімшартқа отырған.

Халықаралық табиғат қорғау ынтымақтастығының тари-
хы əлемдегі жануарлар əлемін сақтау жəне пайдалануды реттеу 
жөніндегі келісімді жасаудан басталған. Бұдан 127 жыл бұрын 1875 
жылы Австро-Венгрия жəне Италия кұстарды қорғау деклараци-
ясына қол қойған. 1882 жылы бірнеше Еуропа мемлекеттері Па-
риж қаласында ауылшаруашылығында пайдалы кұстарды қорғау 
жөніндегі бірінші конвенцияға қол қойды. Халықаралық келісім 
көбінесе балық, кит жəне теңіз жануарларын қорғау үшін жасала-
ды. Солтүстік мұхиттағы балық аулауды реттеу жөніндегі тəртібі 
1882 жылы жасалып, қазіргі таңда осы сала бойынша 70-тен аса 
келісімдер бар. 1954 жылы теңіз суларының ластануы проблема-
сы жөнінде Лондонда 20 ел қол қойған конвенция, теңізді мұнай 
өнімдерімен ластауды болдырмауға қол қойды. Келісім бойынша 
мұнай жəне мұнай қоспаларын қол қойған елдердің жағалауларына 
80-250 километр қашықтық аралығында тастауға рұқсат етілмейді. 
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Казақстан  дамыған елдерімен ғарышты бірігіп пайдалану 
жөнінде келісімшартқа отырған. Каспий теңізіндегі экологиялық 
тепе-тендікті жəне ондағы табиғи ресурстарды қорғау жөнінде 
Иран, Ресей, Өзбекстан, Түркменстан елдерімен ынтымақтастық 
шарттарға қол қойған.

9.4 Ауа атмосферасының ластануы жəне оның 
зардаптары

Атмосфералық ауа – қоршаған ортаның атмосфера газдарының 
табиғи қоспасы болып табылатын компоненті. Атмосфералық 
ауаның ластануы – зиянды заттардың атмосфералық ауаға түсуі не-
месе онда пайда болуы.

Қоршаған ортаның негізгі элементі атмосфера ластануы түсінігін 
ауада қатты, сұйық заттардың, бу жəне газ түрінде, жылу, жарық, 
радиацияның ғимараттар мен қондырғыларға кері əсерін айтады.

Ластану өзінің пайда болуына байланысты екіге бөлінеді: табиғи 
жəне антропогендік. Біріншісі жаратылыстың жаратуымен көбінше 
табиғаттағы антропогендік процестермен, ал екіншісі адамдардың 
шаруашылық қызметі барысында пайда болады.

Адамдардың өндіріс барысындағы қызметінің жылдан-жылға 
ұлғая түсуі атмосфера ластануындағы үлес салмақтың көбісі 
антропогендік ластануға тиеді. Антропогендік ластану өз кезегіңде 
бөлінеді: локальдік жəне глобальдік. Локальдік ластану калалар 
мен өнеркəсіптік аймақтармен байланысты. Глобальдік ластану 
жер бетіндегі тұтастай биосфералық процестерге əсер етіп, үлкен 
территорияларға тарайды. Ауа үнемі тұрақты түрде қозғалыста бо-
луына байланысты зиянды өндіріс қалдықтары жүздеген, мыңдаған 
километр қашықтық жерлерге тарайды. Атмосфераның глобальдік 
ластануы кезінде зиянды заттар топырақка, су көздеріне жаңбырмен 
түсіп, қайтадан ауа атмосферасына келеді.

Атмосфералық ауаның сапасы – атмосфералық ауаның 
гигиеналық жəне экологиялық нормативтерге сəйкестігі дəрежесін 
көрсететін физикалық, химиялық жəне биологиялық қасиеттерінің 
жиынтығы. Атмосфералық ауа сапасының экологиялық нормативі – 
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атмосфералық ауадағы зиянды заттардың ең көп құрамы көрсететін 
жəне қоршаған ортаға зияңды əсері жоқ атмосфералық ауа 
сапасының өлшемі.

Ауа атмосферасының ластаушы көздерінің классификациясы су-
ретте келтірілген. Өзінің ластануы жағынан төртке бөлінеді:

 – механикалық;
 – физикалық;
 – химиялық;
 – биологиялық.
Механикалық ластаушыға – шаң, қалдықтар жатады. Бұлар 

органикалық отында жағу мен құрылыс материалдарын өндіру 
процесі кезінде пайда болады. Бұндай ластану кезінде ең зиянды 
бөліктер диаметрі 0,005 мм болады. Ауадағы шаң-тозаңды жұту ба-
рысында тұрғын халық көптеген ауруларға ұшырайды: туберкулез, 
тамақ аурулары, қан аурулары мен тыныс алу  органдарының на-
шарлауына.

Америка ғалымдарының зерттеулері бойынша халқы 1 мил-
лион адамнан асатын қалаларда ауаның ластануы мен адамдардың 
рак ауруларына ұшырауы арасында тікелей байланыс бар екендігін 
анықтаған. Ауада шаңның болуы ультракүлгін сəулелердің жер 
бетіне таралып түсуіне кедергі жасайды.

9.1-кестеде ауа атмосферасындағы зиянды қоспалар жəне тастау 
көздері келтірілген. Жасыл ағаштардың ауаны шаңнан тазарта оты-
рып, басқа зиянды улы заттардың əсерін əлсіретеді. Мысалы шырша 
ағаштары ауадан 32 тонна шаңды 1 гектар жерден жинайды, кайың 
36,4, шамшат 68 тонна гектардан. Ормандар жылына 1 гектар жер-
ден 50-70 тонна шаңды жинау арқылы сол жердегі ауру түрлері та-
ралуына жол бермейді.

Жылына атмосфераға тасталатын зиянды заттар көлемі кесте 
келтірілген. 9.1-кестеде көрініп тұрғандай, ауаны ластаушы негізгі 
масса жағынан алдыңғы орында көмірқышқыл газы. XX ғасыр 
соңында атмосферада СО2 концентрациясы көбейді, ғасыр басы-
нан бастап үлес салмағы 25 пайызға өсті, ал соңғы 10 жылда – 13 
пайызға. Оның себебі, энергияны көп тұтыну мен өндіруге тікелей  
баланысты. Экологтардың ескертулері бойынша, егер көмірқышкыл 
газын ауа тастауды азайтпасақ, онда планетамыз үлкен апатгы бас-
тан көшуге тура келеді, температура көтеріліп климат жылынады.
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9.1-кесте. Ауа атмосферасындағы зиянды қоспалар жəне оны
 тастау көздері

 
Ластану

Негізгі көздері Ауада жылдық
орташа 

шоғырлануы 
мг/Я

Табиғи антропогендік

Қатты бөліктер,  
күл, шаң, т.б. 

Вулкандар 
атқылауы, шаң  
бораны, орман  
өрті, т.б. 

Өнеркəсіпте, 
тұрмыстық 
қондырғыларда 
отын   жағу, 
құрылыс 
материалдар 
өндіру процесі 

қалаларда 0,04-
0,4

SO2 Вулкандық 
атқылаулар, 
күкірт тотығы 
мен сульфаттың 
теңізде таралуы 

Сондай   Қалаларда1,0-ге 
дейін

N0х Орман өрті Өнеркəсіп, 
автокөлік, 
жылуэлектр-
станциясы 

Өнеркəсібі  
дамыған   
аудандарда  0,2-
ге дейін

СО Орман өрті, 
мұхиттар 
бөлінуі, 
терпендер 
тотығуы 

Автокөлік, 
өнеркəсіптік 
энергия 
қоңдырғылары, 
қара 
металлургия 

Калаларда 1,0-
ден 50-ге дейін

Ұшатын 
көмірсутектер, 
фреондар

Орман өрті, 
табиғи  метан, 
табиғи терпендер 

Автокөлік, 
қалдықтарды 
жағу,  мұнай 
өнімдерінің 
булануы, 
мұздатқыш 
техника 

Өнеркəсібі 
дамыған   
аудандарда 3,0-1 
дейін 

Көмірсутектер 
ароматталған, 
жартылай 
циклдік 

 Автокөлік, 
химиялық жəне 
мұнай  өңдеуші 
зауыттар 

Өнеркəсібі 
дамыған 
аудандарда 0,01-
ге дейін 
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Химиялық ластаушылар – экожүйеге жат элементтер, бұлар 
шоғырланған қоспаларда болады, рұқсат етілген шектік шоғырлану 
мөлшерінен асып кеткен.

Ауаның ең көп ластануы болады:
 – өнеркəсіпте, үйлерді жылытуға отын жаққанда;
 – автокөлік жұмыс жасағанда;
 – өнеркəсіп жəне үй-тұрмыстық қалдықтарын жаққанда, 

өңдегенде.
Бұлардың толықтай жанбауы салдарынан күл жəне улы газдар 

пайда болады. Ауа атмосферасын ластаушы кең түрде көп таралған 
улы заттар:

 – көмірқышқыл газы;
 – күкірт қоспасы;
 – азот тотығы.
Физикалық ластаушылар – бұлар энергияның артық көздері, 

биосферада техногендік себеп-салдарынан пайда болған:
 – жылу, ауаға жылынған газдардың жіберілуі;
 – жарық, жасанды жарықтың тікелей əсерінен табиғи жарықтың 

белгілі жерге түсуін нашарлату.
Фосфор мен оның қосылыстары – бұндай заттар өндіретін за-

уыттарда бірнеше жыл жұмыс істеген соң адам улана бастайды: 
жүйке, жүрек-қан тамырлары, дем алу жəне ас қорытатын жүйесі 
зақымданады, жыныстық қабілеті төмендейді. Сүйектерінің де 
зақымданатыны байқалады, əсіресе тістері қатты ауырып, бұзылып 
түсуі жиілейді.

Фосфин (фосфор мен сутегінің қоспасы) – қан суда ерігендей 
болып еріп кетеді. Бөлме немесе одан төмендеу температурада фос-
форлы сутегі əбден сақталады. Өңдіріс жағдайында қан айналымы 
бұзылады, өкпесі іседі, адамдардың кенеттен өліп кетуі мүмкіндігі 
артады.

Фтор жəне оның қосылыстары – адамның қозғыштығын, мидың 
физиологиялық қызметі кезіндегі реакциясын баяулатады, сөйтіп 
тежелу процесі артады. Ең қауіптісі фторлы сутегі болып табылады. 

Күкірт қышқылдары мен азот – атмосфераға араласқан қышқыл 
жауын жауады. Кышқылдық артқан кезде өзен-көлдің түбі болған 
жерде жəне топырақта өнеркəсіп шөгінділерінен жиналған сынап, 
қорғасын, кадмий, никель сияқты улы металдар сілтісізденеді де, 
қоршаған орта қайтадан ластанады.
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Тетраэтилқорғасын – этилді бензиннен адам тыныс алатын 
деңгейде бөлініп шығады, жолдың екі жиегіне 100 метрге дейін жай-
ылады. Сондықтан, ол жердің шөбін малға беруге болмайды. Ондай 
жерлерге көкөніс жəне техникалық дақылдар егуге жарамсыз.

Бензапирен – канцерогенді (рак ауруын тудыратын) заттардың 
бірі, іштен жанатын двигательден (əбден жанып бітпеген отын), 
сондай-ақ өнеркəсіптің жəне от жағатын əртүрлі объектілерден та-
райды.

Хром жəне оның қосылыстары – зауыттардың жұмысшыларының 
балаларында негативтік өзгерістер тұрақты болады, өйткені оларда 
тұқым қуалайтын өзгерістер болады.

Ауада фосфор, фтор, хром көп жинақталса, олар тағамда, 
сондай-ақ адам мен мал организмдерінде де жиналып, ұрпаққа 
жалғасатын экологиялық өзгерістерге ұшыратады. Жылу электр 
станцияларының қоршаған ортаға əсерінің негізгі факторлары сурет 
келтірілген. 5-сурет  көрініп тұрғандай, негізінен ластанады жанған 
қалдықтармен жəне жылу көздерімен. Олардан атмосфераға газ 
жəне қоршаған ортаға қатты күл ретінде, сондай-ақ су, ауа ағысымен 
жылу көздері кетеді.

Атмосфералық ауаны қорғау саласындағы басқарудың негізгі 
принциптері:

 – адамның қазіргі жəне болашақ ұрпақтардың денсаулығын 
қорғаудың басымдылығы;

 – атмосфералық ауаны ластаудың қоршаған орта үшін орны  
толмас зардаптарына жол бермеу;

 – атмосфералық ауаға зиянды (ластаушы) шығарылуын жəне 
оған зиянды физикалық мемлекеттік реттеу;

 – атмосфералық ауаның жай-күйін, оның ластануы туралы 
ақпараттың жариялылығы, толымдылығы жəне анықтығы;

 – атмосфералық ауаны қорғауға жəне жалпы қоршаған ор-
таны қорғауға көзқарастың  ғылыми  негізділігі, жүйелілігі жəне 
кешенділігі принциптерін сақтау негізінде жүзеге асырылады.

Атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі қызметті ұйымдастыру:
1. Атмосфералық ауаны қорғау бағдарламалары жəне оны  қорғау 

жөніндегі іс-шаралар:
 – атмосфералық ауаға зиянды (ластаушы) заттар шығаратын, 

сондай-ақ атмосфералық ауаға зиянды физикалық əсер ететін, 
өздері үшін белгіленген жол берілетін шекті шығарындылардың 
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нормативтерінен асып кететін көздері бар жеке заңды тұлғалар жол 
берілетін шекті шығарындылар нормаларына қол жеткізу мақсатында 
оны қорғау жөнінде Қазақстан Республикасының қоршаған орта-
ны қорғау саласындағы орталық атқарушы органының аумақтық 
бөлімшелерімен келісілген іс-шараларды жүзеге асырады:

 – атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі іс-шаралар Қазақстан 
Республикасының атмосфералық ауаны қорғау саласындағы 
заңдарына сəйкес жүргізілуге тиіс;

 – атмосфералық ауаның сапасын жақсарту жөніндегі іс-
шараларды жоспарлау жəне жүзеге асыру кезінде азаматтар 
мен қоғамдық бірлестіктердің ұсыныстарын ескеру мақсатында 
атмосфералық ауаны қорғау бағдарламалары олардың талқылауына 
шығарылады.

2. Атмосфералық ауаның сапасын жəне оған зиянды физикалық 
əсер етуді экологиялық нормалау:

 – химиялық, физикалық, биологиялық жəне радиациялық 
факторлардың адамдарға, жануарлар мен өсімдіктерге, ерек-
ше қорғалатын табиғи аумақтарға əсер етуінің  зиянсыздығының 
өлшемдерін анықтау мақсатында, сондай-ақ атмосфералық ауаның 
жай-күйін бағалау мақсатында атмосфералық ауа сапасының 
экологиялық нормативтері мен оған физикалық əсер етудің жол 
берілетін шекті деңгейлері бекітіледі.

3. Атмосфералық ауаға зиянды (ластаушы) заттардың шығарылу 
жəне атмосфералық ауаға зиянды физикалық əсер ету нормативтері:

 – атмосфералық ауаға зиянды (ластаушы) заттар шығарылуын  
мемлекеттік реттеу мақсатында шығарындылардың үлестік 
нормативтері жəне жол берілетін шекті шығарындылардың 
нормативтері белгіленеді;

 – шығарындышардың үлестік нормативтерін атмосфералық 
ауаға зиянды (ластаушы) заттар шығаратын тұрақты көздердің 
жекеленген түрлері үшін, соңдай-ақ атмосфералық ауаны ластау 
көздері болып табылатын көлік кұралдары немесе өзге де жылжы-
малы құралдар үшін атмосфералық ауаны қорғаудың технологиялық 
нормативтерін əзірлеу кұзыретіне кіретін тиісті мемлекеттік орган-
мен келісе отырып, Қазақстан Республикасының  қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы орталық атқарушы органы белгілейді;

 – атмосфералық ауаға зиянды физикалық əсер етуді мемлекеттік 
реттеу мақсатында атмосфералық ауаға зиянды физикалық əсер 
етудің жол берілетін шекті нормативтері белгіленеді.
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4. Атмосфералық ауаға зиянды əсер ететін шаруашылық жəне 
өзге де қызметке қойылатын жалпы талаптар:

 – адамның денсаулығы мен тектік қорына, қоршаған ортаға 
келтірілуі мүмкін зиянның алдын алу мақсатында жаңа техникаға, 
технологияға, материалдарға, заттарға жəне атмосфералық ауаға 
зиянды əсер етуі мүмкін басқа да өнімге арналған стандарттармен 
атмосфералық ауаны қорғау талаптары белгіленеді;

 – егер жаңа техникаларды, технологияларды, материалдар-
ды, заттарды жəне басқа да техникалық құралдарды қолдану 
атмосфералық ауаны қорғаудың Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген талаптарына сай келмесе оларға тыйым са-
лынады;

 – жағылған кезде тиісті аумақта атмосфералық ауаның ластану-
ына əкеп соғатын жекелеген отын түрлерін пайдалануға Қазақстан 
Республикасының Үкіметі ғылыми жəне экономикалық жағынан 
негізделген шектеу енгізуі, сондай-ақ отынның жəне басқа да энер-
гия көздерінің экологиялық қауіпсіз түрлерін өндіру мен қолдануды 
ынталандыруы мүмкін;

 – адамның өмірі, денсаулығы үшін қоршаған орта үшін 
қауіптілік дəрежесі анықталмаған заттарды атмосфералық ауаға 
шығаруға тыйым салынады.

5. Шаруашылық жəне өзге де қызмет объектілерін жобалау, 
орналастыру, салу, реконструкциялау мен пайдалану кезіңдегі 
атмосфералық ауаны қорғау талаптары:

 – шаруашылық жəне өзге де қызмет қоныстарды салу кезіңде 
атмосфералық ауа сапасы нормативтерінің экологиялық, санитар-
лық-гигиеналық, сондай-ақ құрылыс нормалары мен ережелеріне 
сəйкес сақталуы қамтамасыз етілуге тиіс;

 – атмосфералық ауаның сапасына зиянды əсер ететін 
шаруашылық жəне өзге де қызмет объектілерін жобалау мен орнала-
стыру кезінде, соңдай-ақ қалалық жəне өзге де қоныстарды салу мен 
реконструкциялау кезінде атмосфералық ауа ластануының фондық 
деңгейі жəне оның сапасының өзгеру болжамы ескерілуі тиіс;

 – елді мекендерде атмосфералық  ауаны  қорғау  мақсатында 
шаруашылық жəне өзге де қызмет объектілерінің санитарлық-
қорғаныс аймақтары белгіленеді. Мұндай санитарлық-қорғаныс 
аймақтарының көлемі Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес айқындалады;
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 – атмосфрералық ауаның сапасына зиянды əсер етуі мүмкін 
шаруашылық жəне өзге де қызмет объектілерін жаңғырту жəне 
реконструкциялау жобаларында зиянды (ластаушы) заттардың 
атмосфералық ауаға шығарылуын, шығарындының жол берілетін 
шекті нормативтеріне дейін азайту жəне оларды Қазақстан 
Республикасының заңдарына белгіленген талаптарға сəйкес  залал-
сыздандыру  жөніндегі  іс-шаралар көзделуі тиіс;

 – атмосфералық ауаның сапасына зияңды əсер ететін 
шаруашылық жəне өзге де қызмет объектілерін орналасты-
ру Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау 
саласыңдағы  орталық атқарушы  органымен немесе оның аумақтық 
бөлімшелерімен келісіледі.

Көлік құралдары мен өзге де жылжымалы құралдарды шығару 
жəне пайдалану кезінде атмосфералық ауаға зиянды (ластаушы) 
заттардың шығарылуын реттеу:

 – Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан 
Республикасының  қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
орталық атқарушы органы,  жергілікті атқарушы органдар көлік 
құралдары мен өзге де жылжымалы құралдарды пайдалану кезінде 
атмосфералық ауаға зиянды (ластауыш) заттардың шығарылуын 
азайту жөніндегі шараларды жүзге асыруға міндетті;

 – Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы орталық атқарушы органының аумақтық 
бөлімшелерінің ұсынысы бойынша жергілікті өкілді органдар 
өз құзыреті шегінде көлік құралдары мен өзге де жылжымалы 
құралдардың елді мекендерге, демалыс жəне туризм  орындарына  
кіруіне  шектеу  енгізіп,  көлік  құралдарының  жүрісін реттей алады;

 – көлік құралдары мен өзге де жылжымалы құралдар Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілеген тəртіппен шығарындылардың 
үлестік нормативтерге сəйкестігі жөнінен міндетті түрде тексеріліп 
отыруға тиіс.

Бүгінгі таңда қала өнеркəсібі құрылымындағы күрт өзгерістер 
сервис жəне делдалдық қызмет түрлерінің, жеке жəне заңды тұлғалар 
жұмыстарының жаңа бағдар алуына бағытталған. Мұның өзі ауа 
қабатын ластаудың ең басты көзіне айналған автокөлік түрлерінің 
көбеюі, əсіресе жеке меншіктегі көлік құралдары себепші болып 
отыр. Автокөліктердің ауа қабатын ластаудың негізгі көзі екендігін 
ескере келіп, мынадай шараларды жүзеге асыру белгіленуі тиіс:
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 – қалаға жеткізілетін жанар-жағармай мен мұнай өнімдерінің 
сапасын бақылауды күшейту;

 – автокөлік тұрақтарын бақылау-диагностикалық құрал-
жабдықтармен қамтамасыз ету;

 – транзитті жəне басқа қалалардан келген көліктерді қоятын 
сервистік қызмет кешені бар автотұрақтар ұйымдастыру;

 – көшелердегі автокөліктердің техникалық деңгейін, əсіресе 
ескі автобустар жəне басқа көліктерді жүргізбеу;

 – экологиялық таза көлік түрлері: метро, трамвайлар, троллей-
бустарды кең түрде пайдалану.

Сонымен қатар, қала тұрғындарының денсаулығына ауа тікелей 
зиянды əсері мол екенін ескере отырып, келесі шараларды жүзеге 
асырған жөн:

 – жылу жəне энергия қуаттары нысандары мен автокөліктердің 
жанар-жағармайына мемлекеттік бақылауды жақсарту;

 – Барлық жеке жылу жүйелерін есептей отырып,  қоршаған ор-
таны қорғау туралы заңдардың орындалуын қадағалау;

 – Пештер мен қазандықтарды пайдалануға беру кезінде 
экологиялық сараптаудан өткізу.

9.5 Жер ресурстары жəне оның ластануының экология-
экономикалық зияны

Əлемдегі жер ресурстарының көлемі келесі мəліметгері си-
патгалады: барлық құрлық көлемі – 14,8 млрд.га, соның пайы-
зын  орман алып жатыр, 20 пайызы – жайылым жер шабындық, 
10 пайызы – өңделетін егістік жерлер, 42 пайызы қалалар, се-
лолар, өнеркəсіп орындары, шөл, шөлейт, мұздықтар сонымен, 
ауылшаруашылығында 70 пайыз жері пайдаланылмайды. Шамамен 
планетадағы барлық топырақтың бөлігі құрамы сумен жəне жылу-
мен жеткіліксіз қамтамасыз жасалған сондықтан олардың өнімділігі 
төмен.

Бір адамға келетін егістік жер көлемі жыл өткен сайын азайып 
АҚШ – 0,79 га, Канадада – 1,84 га, Францияда – 0,32 га, Қытайда – 
0,09 га, Жапонияда – 0,04 га. Планетада бір адамға келетін егістік 
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жері – 0,3 га. Ғылыми есептеулер көрсеткендей, орташа өндіріліп 
жүрген астық өнімділігі болса, қажетті тамақ өңдіру үшін 0,4-0,5  
га керек жəне 0,1 га жер үйлер, жолдар жəне басқа мұқтаждыққа  
қажет. Планетадағы өнімділігі жоғары жерлерді көбейтудің резерві 
өте төмен. Халықаралық азық-түлік жөніндегі ұйымның мəліметі 
бойынша, планетадағы потенциалы жарамды топырағы бар өңдеуге 
болатын барлық жер ауданы 2,5-2,7 млрд.га. Ал, қазіргі кезде 
өңделіп жүрген жер көлемі – 1,5 млрд. Га. Бірақ өңдеуге жататын 
жаңа жерлерді игеру үшін үлкен қомақты қаржы қажет етеді.

Қазақстан мемлекетінің жер көлемі 2717,3 мың км2. Əлемдегі 
176 мемлекет ішінде Казақстан өзінің территориясының көрсеткіші 
жағынан 9 орында тұр. Бірақ, осыншама территорияның көпшілігі 
яғни 70 пайыздан астамы шөлейт жəне шөл аймақта орналасқан. 
Еліміздің бүкіл жер қорының 60 пайызы жазық дала, 30 пайы-
зы үстірт жоталар, 10 пайызы таулы болып келеді. Солтүстіктен 
оңтүстікке жүретін болсақ, топырақ құнарлығы өзгеріп осыған бай-
ланысты өсімдік дүниесі де алмасып отырады: орман дала 0,6 млн. 
Га, дала 7,4 млн. Га; жартылай шөлейт 37,5 млн., га жəне шөл.

Қазақстан Республикасындағы барлық жер нысаналы арналуына 
сəйкес мынадай санаттарға бөлінеді:

 – ауылшаруашылығына арналған жерлер;
 – елді мекендердің (қалалардың, поселкелер мен селолық елді 

мекендердің) жері;
 – өнеркəсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жері жəне өзге де
 – ауылшаруашылығына арналмаған жер;
 – ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының жері;
 – орман қорының жері; 
 – су қорының жері;
 – босалқы жер.
Қазақстан Республикасының территориясының көлемі 2717,3 

мың км2 құрайды. Елімізде бүгінгі таңда 14 облыс, 85 қала, 160 
аудан 200 поселкелер мен 7863 ауыл бар. Ең үлкен Қарағанды облыс 
территориясы 428 мың км2. Бүкіл республика бойынша хал қоныстану 
тығыздығы 1 км2 5,4 адам. Халықтың ең жоғары орналасқан облысы 
Оңтүстік Қазақстан, онда əрбір 1 км2-қа 1 адамнан келеді. Ел 
астанасында халықгың саны – 534 мың ад оңтүстік астанада – 1139,9 
мың адам. Облыстар бойынша халық саны мен территория мəліметі 
9.2-кестеде келтірілген.
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9.2-кесте. Қазақстан Республикасы облыстарының территориясы 
мен халықтың саны

№ Облыстар Терри-
тория, 
мың км2 

Халық 
саны, 
мың 
адам 

Халық 
тығыз-
дығы,
 1 км2 

ау
да
н

қа
ла

Елді
пунктер

П
ос
ел
к-
р

А
уы

лд
ар

 

1. Ақмола 146,2 810,3 5.5 17 11 14 751
2. Ақтөбе 300,6 672,6 2,2 12 8 3 468
3. Алматы 223,9 1561,8 7,0 16 11 15 811
4. Атырау 118,6 447,1 3,8 7 1 15 189
5. Батыс 

Казақстан 151,3 604,4 4,0 12 2 4 512

6. Жамбыл 144,3 985,7 6,8 10 4 12 367
7. Қарағанды 428,0 1381, 6 3,2 9 1 39 556
8. Қостанай 196,0 972,3 5,0 16 5 13 799

9. Қызылорда 226,0 605,5 2,7 7 3 12 269
10. Маңғыстау 165,6 323,7 2 4 3 8 48

11. Оңтүстік 
Қазақстан 

117,3 2025,4 17,3 12 8 13 933 

12 Павлодар 124,8 776,8 6,2 10 3 8 516 
13. Солтүстік 

Қақазстан 
98,0 706,4 7,2 13 5 5 774

І4. Шығыс 
Қазақстан 

283, 1504,3 5,3 15 10 30 870

Қазақстан 
Республикасы

2717,3 14841,9 5,4 160 85 200 7863

Жер ресурстарының құнарлығы адамдардың іс-əрекетіне тікелей 
тəуелді, яғни неғұрлым қоршаған ортаға зиянсыз технология 
қолданылса, соғұрлым топырақ ластанбайды. Бірақ, топырақ 
құнарлығы жылдан-жылға төмендеуде. Топырақты ластаушы көздер 
келтірілген. Негізінен топырақты ластаушылар, келесі топтарға 
бөлінеді:
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 – пестицидтер;
 – тыңайтқыштар;
 – мұнай жəне мұнай өндеудегі өнімдер;
 – өнеркəсіп кəсіпорындарының айнала ортаға тастаған заттары;
 – үй тұрмыстық жəне өнеркəсіп калдықтары.
Пистицидтер ауылшаруашылық дақылдары, өсімдіктер пайдала-

натын жəне зиянкестеріне қарсы күресте пайдаланылатын, химиялық 
улы препараттар. Америка Құрама Штаттары шаруашылық егістік 
жерінің 61% пестицидтермен өндейді, ал ТМД елдерінде 87%. Зерт-
теулер мəліметіне сүйенсек, пестицидтерді шаруашылығында өте 
көп қолданылуы нəтижесінде, планетада 2 миллион адам тікелей 
уланып, жылына 50 мың адамның өмірін алып кетеді екен, рак 
ауруларының саны да өсуде. Қазақстанда ауылшруашылығында 
пайдалануға рұқсат етілген пестицидтердің 400 түрінің 30-ның ғана 
қоршаған ортадағы құрамы бақылауға алынған. Пестицидтердің 
егістік жерлерде дұрыс қолдану жөнінде нормативтер техниканың 
жоқтығы, өңделетін жерлеріміздің химиялық улануынан ұлғайтып, 
топырақ деградациясы  күшейіп  орасан  зор экологиялық сипат алу-
да.

Атырау, Батыс Қазақстан жəне Маңғыстау облыстарында мұнай 
өндірудің жəне ондағы қолданып жүрген технология қоршаған орта 
тепе-теңдігін бұзылуына, экологиялық дағдарысқа əкеліп тіреуде. 
Зерттеулер нəтижесі бойынша аймақта кеңінен қолданылып жүрген 
геология-барлау, газ-мұнай кəсіпшілігі мен өңдеуші өндірістер 
жұмысы бұл өңірдің онсыз да нашар экологиялық жағдайын 
шиеленістіріп, қосымша шығындар шығаруға мəжбүр етеді. Оның 
əсері күкіртті сутегі мен басқа да уландырғыш заттары өте көп 
сутегі, кен орындарының ашылып пайдаланылуымен байланысты 
одан сайын өлшеусіз өсе түсуде.

Скважиналарды сынаған кезде  де  көмірсутегінің  жануы 
құрамында күкіртсутегі бар заттардың атмосфераға шығуы қоршаған 
ортаға экологиялық зиянын тигізуде. Мұнай өнімдерін кабылдау мен 
өлшеудің жабық жүйелері жəне осы кезгі құралдарының жоқтығы 
мұнай өнімдерінің толық жанып бітпеуіне жəне күкірт қышқылы 
қосындыларының пайда болуына əкеліп соқтыруда.

Бұрғылау мұнаралары тұрған жерлердің территориясының лас-
тануы:

 – өсімдік дүниесінің түрі мен саны азайған немесе мүлде 
жойылған;
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 – қазылған қазаншұңқырлар, орлар, төбешіктер пайда болып 
рельеф келбеті күрделі өзгеріске ұшыраған;

 – темір қалдықтары, сынықтары шашылып белгілі бір 
территорияны алып жатыр;

 – бұрғылау мұнаралары мен құбырлар алынбай қалып кетіп 
жерді пайдалануға жарамсыз жасауда;

 – бүрғылау объектілерінің нормативтен 2-3 есе асып түсе 
территорияны пайдалануы;

 – ауыр техниканың топырақтың өсімдік өсетін қабатын 
зақымдауы.

Экономика салаларындағы өнеркəсіп кəсіпорындарының ай-
нала ортаға тастаған калдықтары жылдан-жылға өсіп экологияны 
экономикалық зиянын ұлғайтып отыр. Өнеркəсіптегі технологиялық 
процестер кезінде пайда болып үйіліп калған қалдықтар көлемі – 1 
миллиард тонна болып отыр. Өндіріс калдықтарының қоршаған 
ортаға əкелетін экология- экономикалық зияны:

 – өндіріс калдықтары құрамындағы улы заттар жерасты, жерүсті 
су көздері мен топырақты ластап уландырады;

 – өндіріс қалдықтары ауаға улы зиянды қоспаларды бөліп 
шығарады;

 – өндіріс қалдықтары құрамында экономиканың бас салаларына 
қажетті басқа элементтер əлі де бар;

 – жабайы жан-жануарлар миграциясы болады;
 – флора саны мен түрі азайды;
 – қоғамдық жəне жеке меншік малдардың ауру түрі көбейіп 

саны артады;
 – ауылшаруашылық есімдіктері мен дақылдарының өнімі 

төмендеп, сапасы нашарлайды;
 – өнеркəсіп кəсіпорындарындағы негізгі қорлардың тозу процесі 

жылдамдай түседі, жұмыс істеу мерзімі қыскарады;
 – косіпорындағы жұмыс жасайтын жұмысшылардың жəне 

тұрғын халық арасында жұмысқа жарамсыз күндері өседі;
 – тұрғын халықгың əлеуметтік-экономикалық жағдайына 

тікелей əсер етіп, қосымша шығындарды қажет етеді.
Зерттеулер көрсетіп отырғандай, өндіріс қалдықтарынан 

қосымша өнімдер шығару үшін, барлық елдерде көп күш жұмсап, 
əртүрлі жолдар қарастырылуда. Бұл  қалдықтарды  пайдаланғанда, 
қосымша энергия көзін алуға жəне қоршаған орта тазалығын сақтап, 
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экология мен экономиканың үйлесімділігін табу өте маңызды про-
блема. Қазақстанның қалалары мен елді пункттерінде жыл са-
йын 13,9 миллион текше метр тұрмыстық қалдықтар жиналады 
екен. Осындай орасан зор көлемдегі тұрмыстық қалдықтардың 
қоршаған ортаға тигізіп жатқан экологиялық зиян ауқымы зор 
жəне күн өткен сайын қатерлі сипат алуда. 2001 жылы тұрмыстық 
қалдықтарға бөлінген жер республика бойынша 1156 га кұрады. Ал, 
тұрмыстық қалдықтардың құрамына көз салсақ: 30-45 пайызы тамақ 
қалдықтары, 20 пайызы – қағаз, 4-6 пайызы – əйнек, 3-6 пайызы – 
металл, 2-5 пайызы полимер материалдары.

Бүгінгі таңда əлемде жер қойнауынан 100 млрд. тонна кен 
өндіріледі, 800 млрд. тоннадан аса əртүрлі темір балқытылады, 
60 тонна аса табиғатта жоқ синтетикалық материалдар өндіріледі, 
егістікке 500 млн. тонна минералдық тыңайтқыш жəне 3 млн. тонна 
əртүрлі улы химикатгар енгізіледі. 13 пайыздан аса өзендер ағысы 
шайынды, жылына 700 млрд. м3 өндіріс пен тұрмыстық қалдықтар 
су көздеріне тасталынады. Мұхиттарға тасталатын қалдықтар көлемі 
17,4 млрд. тонна болып отыр.

Əскери өнеркəсіптік-өндірістік кешендердің Қазақстанның 21 
миллион гектар жерін көп жылдар иемденіп, полигондарда небір 
қару түрін сынақтан өткізіп жатуының үлкен экономикалық зиян-
зардабын тартудамыз. Еліміздегі əскери полигондар: Атырау мен 
Батыс Қазақстан облысындағы Ресейдің «Капустин-Яр» полигоны. 
Оның құрамында: ракета полигоны, ядролық космостық алаңдар, 
қарулардың жаңа түрлерін сынайтын алаңдар жəне ракеталар-
ды жою алаңдары. Азғыр жəне Нарын полигонның алып жатқан 
аумағы мен жүргізіп жатқан сынақ түрлері бойынша дүниежүзіндегі 
ешкандай елде теңдесі жоқ.  Осы екі полигон Атырау мен Батыс 
облысының 3 миллион гектардан астам жерін пайдаланып жыл сай-
ын небір əскери қаруларды сынап, табиғат компоненттері ауа, су, 
топырақағы улауда. Осы ашылған полигондарды 29 рет ядролық жа-
рылыс жүргізілген, оның: 17-сі Азғыр полигонында (жер астында), 
12- Нарын құмында (жер үстінде). Бұлардан басқа 24 мыңнан астам 
зенитті өзін-өзі басқаратын ракеталар ұшырылып, жарылған. Қару-
жарақ пен əскери техниканың 177 түрі сынақтан өткен. Жақын жəне 
орташа қашықтықтағы ракеталар осында жойылды. «СС-20» деп 
аталатын жойылған ракеталардың саны – 619, оның əрқайсысының 
салмағы 51 тоннадай, адамға қауіпті заттардан тұрады. «Тайсойған» 
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полигоны Атырау облысының Қызылқоға ауданы жерінің 750 мың 
гектар жерін алып жатыр. Осында ракеталардың барлық түрлері 
сынақтан өтеді. Мамандардың зерттеулері бойынша, полигон тер-
риториясы, оның маңы, өсімдігі мен жануарлары, топырағы, су 
көздері адамға қауіпті ракета  отындарының қалдығымен, ауыр ме-
талдармен мықтап ластанған. Германияда Сарыөзекке алып келіп 
баллистикалық ракеталарды жаруы т.б.

Экономика салаларындағы кəсіпорыңдардың қатты қалдықтар 
көлемі жылдан-жылға өсіп əбігер туғызып алаңдатуда. Өнеркəсіптегі 
технологиялық процестер кезінде пайда болып, үйіліп қалған 
қалдықтар көлемі 16 миллиард тонна, соның ішінде 2774,4 милли-
он тонна токсикалдық қалдықтар. Уранды ашық əдіспен өндіріп 
келуіміз аймақтардың экологиясына үлкен зиян-зардабын тигізіп 
келді.

Бір кездері бергі қабаты аршылып алынып, қоры азаюға 
айналғанда тасталып кеткен уран кен орындары Қазақстан терри-
ториясында көптеп саналады. Əлемдегі уранның 3,5 миллион тон-
на төрттен бірі 900 мың тоннасы Қазақстан жерінде. Олар негізінен 
Жамбыл облысы: Мирный, Ақсүйек, Оңтүстік Қазақстанда: Отырар, 
Созақ; Қызылорда облысы: Жаңақорған, Шиелі; Көкшетаудағы: 
Уəлихан; Қарағаңцьща: Шет, Ақгоғай аудандарындағы; Қызыл, 
Майтас, Ақшатау, Октябрь уран кеніштері; Маңғыстау түбіндегі т.б.

Айтылған кен орындарының беті топырақпен жабылмай ашық 
қалғандықтан айналаға, қоршаған ортаға жылдар бойы тигізген 
залалды əсерінің экология-экономикалық зияны əлі күнге дейін 
білініп келеді. Сол жерден желмен көтерілген уранның шаң-тозаңды 
жайқалған даланың өсімдігін құрғатып, шабындықтарды, жайылым-
дарды күйдіріп жіберіп жатыр.

Елімізде уран өңдейтін қуаттылығы əртүрлі өте зиянды 
кəсіпорындар көп жылдар бойы жұмыс жасап келеді:

• Тың кен-химия комбинаты, қуаты – 66 млн. т.;
• Батыс Қазақстан кен-металлургия комбинаты;
• Жамбыл аймағы (Мирный, Ақсүйек) – 54 млн. т.;
• Жезқазған аймағы – 57 млн. т.;
• Шымкент – 2 млн. т.;
• Қызылорда – 3 млн. т.;
• Прикаспий кен металлургия комбинаты – 68 млн. т.;
• Үлбі зауыты – 1,4 млн. т.
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Қазіргі кезде тек Ақмола облысында 55 млн. тонна радиоактивті 
қалдықтар үйіндісі бар. Оған негізінен жер астынан қазып алынып, 
сыртқа шығарылып тау-тау болып үйілген уран рудалары жатады. 
Бұлардың қоршаған ортада сəуле шашу белсенділігі 160 мың кюри-
ге тең. Ақмола облысындағы уран сақталған қойма 722 гектар жерді 
жатыр, онда 40 млн. текше метр радиоактивті өндіріс қалдықтары 
мен дозасы жоғары уран қиыршық тастары сақталған. Ақтаудағы 
уран байыту комбинаты мен көмір қышқыл зауытының сыртын-
да ұзындығы 5,5 шақырымға созылатын қалдық улы көлі бар, 15 
шақырымға жететін радиацияланған улы сор бар. Өйткені, осы 
ашық аспан астында жатқан радиоактивті қалдықтың залал келтіру 
иігі мамандардың айтуынша 1600 жылға дейін сақталады. Бұл 
Қазақстан жерінде жыл 12 ай бойы жел соғьш тұратынын ескерсек, 
радиоактивті уран қалдықтарының қаншалықта жергілікті тұрғын 
халықтың денсаулығына зиян келтіріп жатқанын байқау қиын емес.

Қазақстанда бүгінгі таңда 237 миллион 197 мың тонна 
радиоактивті қалдықтар ашық  аспан  астында  жатыр. Олардың 
радиациялық куатының жиынтығы 15 миллион 486,9 мың кюриді 
құрайды. Ал, енді осылардың ішіндегі 450 тоннасы жоғары 
радиоактивті, яғни 1,9 миллион кюри қуаты бар қалдық.

Топырақ кұнарының төмендеуінің ең басты себебі – жер өңдеу 
технологиясы сақтамаудың салдары,  яғни  егістік  танаптарында ау-
ыспалы өнім өсіру мен парға қалдыру жағдайларының сақталмауы. 
Жер құнарлығын сақтау аса маңызды экология-экономикалық про-
блема. Зерттеулер көрсеткендей, планетамызда жылдан-жылға 
ылғал түсу азайып бара жатыр. Сондықтан да, жерді баптай білу, 
оны жүзеге асыратын экологиялық шараларды енгізу, яғни экология-
экономикалық механизмдерді жетілдіру қажет. Өркениетті эконо-
микасы жақсы дамыған елдер: АҚШ, Англия, Жапония, Франция 
т.б. елдерді жер құнарлығын арттыру жөніндегі тəжірбиесін кеңінен 
экономика салаларына, соның ішінде ауылшаруашылығына кезек 
күттірмейтін маңызды проблема.

Ғылыми негізделмеген əдістер мен табиғатқа үйлесімді пай-
далану жолдарын дұрыс қолданбау əсерінен топырақ тозуы мен 
құнарлықтың төмендеуі алаңдатып отыр. Табиғат топырақта жүзде-
ген мыңдаған жылдар жинаған нəрлі заттар жерден өнімді жинағанда 
бірге кетеді. Бұлар, міндетті түрде органикалық жəне минералдық 
тыңайтқыштармен қайтарылуы тиіс. Бірақ, нəрлі заттардың жоғалуы, 
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тыңайтқыштар есебінен орнына келуінен бірнеше есе асып түсіп жа-
тыр, ал топырақ қалпына келіп үлгере алмауда. Қазіргі интенсивті 
қолдануда егістік жері парға қалдырылмайды, яғни дем алмайды.

Жерді шамадан тыс ластауымыз топырақ тозуын жылдамдату-
да. Əдетте бұл негізінен таңдамай өнеркəсіптік химикаттарды пай-
далануымыз: гербицидтер, улы химикаттар, кейбір тыңайқыштарды 
нормадан артық енгізу, ауыр металдармен, күкірт қыщқылы жəне 
баска тау-кен кəсіпорындарьшың қалдықтары. Осылардың жəне 
кейбір басқа себептерден жылына 7 миллион га өңделетін жерлер 
айналымнан шығып калуда.

9.6 Табиғатты қорғаудағы орман ресурстарының экология-
экономикалық маңызы

Орман ресурстары – айнала қоршаған табиғи ортаның негізгі 
құрамының бастысы. Орман экологиялық жүйе ретінде функцияны 
атқарады жəне алмастыруға болмайтын табиғи ресурс болып 
есептелінеді.

Экология-экономикалық зерттеулер дəлелдегендей, 8-9 жылдық 
ағаштар жаз айларының əрбір күнінде ауаға 2 кісінің тыныс 
алуына жететін оттегіні бөліп шығарып, ауа атмосферасында 
ұшып жүрген шаң-тозаңдардың, улы заттардың 70 пайызын 
бойына сіңіретіндігін көрсетіп отыр. Əрбір жасыл желек ағаш, 
ауру тарататын микробтарды өлтіретін жеті түрлі хош иісті заттар 
бөліп шығаратыны ғылымга белгілі, ол заттарды – фитонцидтер 
деп атайды. Ормандар ауа-райын реттеп, су режимін біркалыпты 
ұстап, топырақты шайылудан сақтап, алқапты ыстық-суықтан, шаң-
тозаңнан, топырақ эрозиясынан қорғайды. Аймақтың экологиялық 
тепе-тендігін сақтап тұратын басты да маңызды ерекшелігі бар. 
Ең негізгі жəне бастысы – адамдардың көңіл-күйі мен қан айналу 
процесін тұрақтандырып, тынысын кеңейтетін қасиеті мол. 
Ормандардағы барлық ағаштар түрі табиғатта үйлесімді жолмен 
бірімен-бірі байланысып, табиғаттың дамуына, жақсаруына септігін 
тигізеді. Жасыл ағаштарсыз төл табиғаттың дамуы, қоршаған 
ортада адамзат баласының тіршілігі мүмкін емес. Сондықтан орман-
тоғайларымызды қорғап, сақтап, молайтып, экологиялық тепе-
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тендікті  барынша  үйлесімді  етудің  шараларын, жасау бүгінгі 
күннің басты талабы. Тек орман ресурстарын тиімді, жоспарлы 
болжаулар арқылы пайдалану қоршаған орта тепе-тендігін сақтап 
қоймай ел экономикасының дамуына мол үлес қосып, нарық 
заңдылығына жауап береді. Орман ресурстарының адам тіршілігі 
мен ортаны қорғаудағы маңызы 6-суретте келтірілген. Көптеген 
зерттеулер мен өркениетті елдердің тəжірибесі табиғи ортаның 
экологиялық тұрақтылығын сақтауда орманның ерекше кабілетті 
екенін анықтады. 6-суретте көрініп тұрғандай, адам тіршілігі мен 
қоршаған орта үшін орманның маңызы 2 бөлінген: табиғи ресурстар 
жəне экологиялық функциясы болып. Оларға жататындар:

1. Табиғи ресурстар:
 – тамақ өнімдері;  
 – дəрілік шикізат;
 – минералдық шикізат;
 – техникалық шикізат;  
 – ағаш.

2. Экологиялық функциясы:
 – қоршаған ортаны қорғаушы;
 – климатты реттеуші;
 – суларды қорғайды жəне реттейді;
 – топырақты қорғайды;
 – санитарлық-гигиеналық;
 – рекреациялық.
Қоршаған табиғи ортаға ормандардың тиімділік əсері жан-жақты 

көрініс табады, соның ішінде:
 – планетаға оттегіні негізгі жеткізіп беруші;
 – орналасқан жерінен баска маңайдағы территориялардың су 

режиміне тікелей əсер етіп су балансын реттеп отырады;
 – құрғақшылық жəне ыстық желдердің кері əсерлерін 

төмендетеді, көшпелі құмдар көшуін тоқтатады;
 – климатты жұмсартады, ауылшаруашылық өнімдерінің 

өнімділігінің артуына ықпалын тигізеді;
 – атмосферадағы химиялық ластануды жұтады;
 – топырақты су, жел эрозиясынан, селден, өзен жағалауларын
 – мүжілу мен бұзылудан жəне басқа теріс геологиялық процес-

терден қорғайды;
 – тұрақты санитарлық-гигиеналық жағдайды жасаушы, адамдар 
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психологиясына жағымды əсер етеді, үлкен рекреациялық маңызы 
бар.

Сонымен қатар, ормандар ағаш құрылыс материалдары мен 
басқа құнды шикізат түрлерін алатын орын. Ағаштан 30 мыңнан 
астам өнімдер мен азықтық  заттарды  алады,  бұлардың қатары 
жылдан-жылға артып көбеюде. Мамандардың есептеулері бойынша, 
ағаштың жетіспеушілігі 2005 жылы 220 млн. м3 жетеді. Орманның 
адам өміріндегі атқаратын экология-экономикалық қызметі ора-
сан зор. Ормандар – биосфераның табиғи жағдайын калпында 
ұстап тұруда ең басты да тиімді құрал, мəдени-əлеуметтік  маңызы 
алмастыруға болмайтын фактор. Орман – бұл су, су болса, өнім бо-
лады, өнім бар жерде адам тіршілігі жəне экологиялық тепе-теңдік 
тұрақты болады.

Барлық ормандар өздерінің маңызы, орналасуы жəне атқаратын 
қызметіне байланысты 3 бөлінеді:

• бірінші топ – ормандар, экологиялық қорғаушы функция 
атқаратын (суды, егістік жерлерін қорғайды. Санитарлық-
гигиеналық, рекреациялық). Бұл ормандар қатаң түрде 
бақыланады, бұның ішінде ұлттық орман саябақтары, калалық 
ормандар, ерекше қорғалатын аумақтар территориялары, 
кұнды орман ағаштары. Бұндай ормандарда тек күтіп баптау 
жəне тазалау жұмыстары рұқсат етіледі;

• екінші топ – ормандар, қорғаушы жəне пайдалануға 
белгілі түрде шектеу қойылған. Бұндай ормандар негізінен 
орналасқан халық тығыз қоныстанған жəне көлік жолдары 
жоғары деңгейде дамыған аудандарда. Бұндай  топтардағы  
орман  ресурстарының  шикізат қоры онша көп болмайды, 
сондықтан олардың табиғатты қорғаушы рөлі мен ағаштары 
мүмкіндігінше пайдалану функциясын сақтау үшін орманды 
пайдаланудың  қатаң  режимін  сақтауды қажет етеді;

• үшінші топ – ормандар,  пайдалануға  жарамды. Негізінен 
орман жақсы өсетін облыстарда (Ақмола, Алматы, Батыс 
Қазақстан,  Оңтүстік Казақстан, Солтүстік Қазақстан, 
Шығыс Қазақстан) орналасқан жəне экономика салаларына 
қажетті ағашты дайындап береді. Ағаш дайындау табиғи 
биотаға (жалпы таралу аймағы бірігіп кеткен өсімдіктер мен  
жануарлар зиянды əсерін тигізбей жəне экологиялық тепе-
теңдікті бұзбай жүзеге асырылуы тиіс.



331

 

 
  

  

 

 
  

 
 

 
  

 
  

  

ә 
 

 
-

 

 
  

 
 ж

�н
е 

 
  

 
  

 
 

  

6-
су
ре
т.

 Т
аб
иғ
ат

 а
да
м

 ө
м
ір
ін
де
гі

 о
рм

ан
 р
ес
ур
ст
ар
ы
ны

ң 
ат
қа
ра
ты

н 
м
аң
ы
зы



332

Ормандарды сақтау жəне қорғау республикалық, сондай-ақ 
жергілікті бағдарламалар негізінде жүргізіледі.

Орман ресурстары табиғаттың бөлінбес бөлігі, ел экономика 
салаларын дамыту қажеттіліктерінің бірі, топырақ қорғаушылық, 
су реттеушілік, санитарлық-гигиеналық қасиеттерінің экология-
экономикалық маңызы зор, оған баға жеткісіз. Орманның 
адамдардың демалысын, туризм мен емделуін қамтамасыз етудегі, 
қоршаған орга элементтерін түрлі ластанушылықтан сақтаудағы 
рөлі айрықша. Еліміздің орманмен қамтылу жағы басқа елдермен 
салыстырғанда көп артта қалған. Біздегі бүкіл орман ресурстарының 
көлемі бүкіл республика территориясының 4,2% құрайды.

Қазақстан нарықтық экономика заңдылықтарымен дамытып 
отырған кезде өз ормандарымыздың ауданын ұлғайтып, оның қорын 
молайту, сақтау, қорғау өзекті проблема болуы тиіс.

Казақстан бойынша орман қоры мен ерекше күзетілетін табиғи 
аумақтардың алып жатқан жер көлемі 25,6 миллион га болып, 
республика жерінің 9,7 пайызын кұрайды. 2000-2001 жылдардағы 
мəліметтерге жүгінсек, бұл аралықта жылына орта есеппен кем 
дегенде 647 орман өрті болып əрбір өрттің зардап шектірген жерінің 
ауқымы 18,9 га болып келеді. 2000-2001 жылдар ішінде болган 
орман өрттерінен кем дегенде 300 мың га орман алқаптары бүлінді.

Орман ағаштары республикамызда əртүрлі аймақта өзіндік 
ерекшеліктері бар: солтүстіктегі облыстарда шоқ қайыңдар көбірек 
кездеседі. Ертіс өзені бойын жағалай карағай өседі; Алтайға келсек, 
таулы-тайгалы жерлерге тəн майқарағай, самырсып өседі; Қостанай, 
Ақмола сияқты облыстарда ойдым-ойдым қарағай ұшырасады; 
Солтүстік Тянь-Шань, Алатау тауларында атақты Тянь-Шянь 
қарағайлары мен алма ағаштары; Жайық, Есіл Сырдария өзендерінде 
орман-тоғайлар көптеп ұшырасады. Орман тоғайлары сол аймақтың 
табиғатының ауасын тазартады, ылғал жинайды, аң мен кұсқа пана 
болып, өсімдік дүниесінің түрлері жəне санының көбеюіне оң ықпал 
жасайды.

Кейінгі кездері республикамыздағы аз ғана орман-тоғайдың өзі 
бей-берекетсіз жаппай кесіліп шабылды, нарықтық экономиканың 
туғызған қиыншылығынан. Сондай жаппай кесуге ұшыраған 
орманымыздың бірі – Алтай тауындағы ормандар. Ғалымдардың 
есептеулеріне карағанда, ол жердегі ормандардың сиреуі салдарынан 
Бұқтырма, Үлбі өзендерінің бассейндерінен  жылына 1 миллиард 
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текше метр су ысырап болып отыр екен. Ормандарға тигізіп жатқан 
келесі зияны, өзендердің жағалауларын бойлай өскен ағаштардың 
жаппай кесіп алуы. Алаңдататын тағы бір жағдай бөлек-бөлек өскен 
шоқ ағаштардың арасын жыртып егін  салынады.

Орманды алқаптың бір гектар бөлігі бір жыл ішінде өзінің жер 
құнарынан нəр алған жасыл желегі арқылы отыз тоннадай кіршіксіз 
тап-таза ауаны таратады екен. Ал, сол ағаш жапқан бір гектар жер 
əрбір сағат сайын екі жүз адам өз демі арқылы сыртқа шығаратын 
көмірқышқылын бойына сіңіріп, қоршаған ортаны тазартып, 
серпілтіп отырады. Сонымен қатар, жасыл желекті орманның əр 
гектары жыл  ішінде  50-70  тонна  шаң-тозаңды  тұтып қалады.

Оңтүстіктегі сексеуіл ормандарына келсек, жеріміздің көпшілігін 
шөл, шөлейт алып, жыл он екі ай дерлік дауыл тұрып, құмы көшіп 
жататын республикамыз үшін оның маңызы тіпті ерекше. Ол жел 
эрозиясынан сақтайды.

Қазір республикада шөл-шөлейт аймақтарда 5,3 миллион 
гектардан астам алқапта сексеуіл өседі. 921,3 мың гектар қайыңды, 
876,5 мың гектар қарағайлы орман бар. Ал, шаруашылық жəне 
экологиялық жағынан осы маңызды қылқанжапырақты орманның 
өлшемі 1 миллион 687,3 мың гектар, жұмсақ орман құраушы 
тұқымдақтардың сүреқдіндік қоры 367,7 миллион текше метрден 
асады. Республикада 1 миллион 52,5 мың гектар алқапты екпе 
ағаштар қолдан өсірілген ормандар алып жатыр.

Орман шаруашылығының сапалы жүргізілуі, сауықтырылуы, 
əрбір ағаш тұқымдарының талап-талғамға, сұранысқа сай өсіріліп, 
жетілдіру – орман орналастыру шараларын ғылым мен техника 
жетістіктеріне қалыптасқан мол тəжірибеге орай атқарылатын 
қызметтің нақты жемісі. Орман орналастыру қайсы аймақта, оның 
табиғи экологиялық, экономикалық, топырақ-климат жағдайына 
карай кандай ағаш түрлерін өсірудің, орманды күтіп-баптауды, 
экологиялық шаралар жүргізу керектігін анықтайды.

Қоршаған ортаның тазалығын сақтауда ормандарды алмастыра 
алатын ештеңе жоқ. Шет елдерде орман ресурстарын қорғау, сақтау 
өсіру жоспарлауға өте зор көңіл бөлінеді. Мысалы, Америка, 
Германия, Швеция, Франция, Финляндия, Норвегия жəне басқа 
елдерге орманды күтіп-баптауға мемлекет тарапынан айрықша 
маңыз беріледі. Бізбен көршілес Ресей мен  Қырғызстанда ормандар, 
орналастыру  мекемелері  құрылып,  мемлекет  тарапынан  үлкен 
мөлшерде каржыландырылады.
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Орман жүргізудің, оны орналастырудың, орман шаруашылығын-
да ғылыми-техникалық жобаларды іске асыруда орман 
орналастырудың экономикалық маңызы зор. Орман орналастыру 
жүйесі атқаратын шаралар мыналар:

 – орман  қоры  аумағының  шекарасын  белгілеу  жəне ішкі 
шаруашылық ұйымдастыру;

 – топографиялық-геодезиялық  жұмыстарды  орындау  жəне 
ормандардың арнайы картасын жасау;

 – екпе  ағаштардың  тұқымдық  құрамы  мен  жас  мөлшерін 
олардың жай-күйін, орман қорларының сапалық жəне сандық 
сипаттамаларын айқындай отырып, орманды түгендеу;

 – күтіп-баптау  мақсатындағы  кесуді,  санитарлық мақсаттағы 
кесуді, орман екпе ағаштарын қайта жаңғыртуға байланысты кесуді,  
орманды  қалпына  келтіру  жəне  орман  өсіру, ормандарды сақтау 
мен қорғау жөніндегі шараларды жəне басқа орман шаруашылық 
жұмыстарын жүргізуді қажет ететін орман қорының учаскелерін  
анықтау,  сондай-ақ оларды жүргізудің көлемін, тəртібі мен əдістерін 
белгілеу;

 – орманды қорғаныш топтары  мен  категорияларына бөлуді 
негіздеу жəне ормандарды қорғаныштық бір тобынан немесе 
санатынан екіншісіне көшіру жөніндегі ұсыныстарды əзірлеуді 
тұжырымдау;

 – күтіп-баптау мақсатындағы кесудің, орман екпе ағаштарын 
қайта жаңғыртуға байланысты кесудің, санитарлық мақсаттағы 
кесудің жəне  орман  пайдаланудың  басқа  да  түрлерінің мөлшерін  
есептеп  шығару  сияқты анықтау;

 – аңшылық шаруашылық орналастыру;
 – орман мониторингін жасау;
 – республика облыстарының орман шаруашьшығын ұйым-

дастыру жəне дамыту міндеттерін белгілеу;
 – биологиялық жəне кəсіпшілік мақсаттағы қорларды ағашқа 

қатысты емес шикізаттары жөніндегі əзірлеу, есепті беру.
Сонымен қатар, орман орналастыру толық игерілмеген орман-

дарды сол аймақты ғарыштық əдіспен суретке түсіру материалдары 
негізінде түгендеу, ағашы басты мақсат үшін кесілген жерлерді кең 
ауқымда ұшақ көмегімен суретке түсіріп, сипаттама жасау, өртенген 
алқаптағы, дауыл опырған, құлаған, жарылған, сынған ағаштарды 
реттеу, басқа да орман саласындағы экологиялық шараларды жүзеге 
асырады.
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Орман ресурстарын қорғаудың экология-экономикалық 
тиімділігі ел экономикасы үшін маңызы зор. Табиғатымыздың 
тазалығы мен тепе-таңдігін сақтаудағы алатын орны ерекше жəне 
оған ешқандай балама жоқ.

9.7 Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар жəне олардың 
экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы маңызы

Адамзат баласының қазіргі биосферадағы өмір тіршілігі үшін 
ең басты проблемасы биологиялық түрлерді сақтау, бұл ерекше 
қорғалатын табиғи территорияларды құрмай жету мүмкін еместігін 
өркениетті мемлекеттер экономикасы мен əлемдік тəжірибе көрсетіп 
отыр. 

Ғалымдасудың басты қыр көрсетуі – парасат пен жанның жан-
жалы. Мұның сұмдық қауіптілігін бағзы заман ғұламалары: Асан 
қайғы, Қорқыт ата, Шоқан Уəлиханов т.б. ескерткен болатын, ол 
қазіргі кезде қоғам мен табиғаттың текетіресіне айналып отыр:

 – техногендік апаттар;
 – ормандарды ұдайы кесу мен өртеу;  
 – гумусты кұрту;
 – оттегіні жағу;
 – егістік пен суды улау.
Табиғат пен адамға жасалып жатқан экологиялық қатердің осы-

нау бағыттарын санап түгесу мүмкін емес, оның зардаптарының 
экология-экономикалық зияны орасан зор (9.3-, 9.4-кестелер)

Əрбір экожүйе жəне биосфера бүтіндей алғанда оған табиғи 
орта элементтерінің бір-бірімен байланысқан миллиондаған, 
миллиардтаған өсімдіктер мен жануарлар жəне оларды қоршаған 
табиғи орта элементтерінің жиынтығынан тұрады. Мұндай күрделі 
жүйе динамикалық тепе-теңдікте ішкі жəне сыртқы процестердің 
əсерімен баяу дамып, табиғаттың сапалық сипаты өзгермейді. Егер 
белгілі бір себептермен шүғыл түрде бұл байланыстар бұзылса, 
онда эволюциялық процестер айтарлықтай сандық өзгерісті 
жинақтап, биосфера басқа сапалық өзгеріске көшеді. Бұл дегеніміз 
– территорияның өмір сүруін тоқтатпайды. Бірақ, оңдағы өмір сүріп 
жатқан флора мен фаунаның біршамасының түрі мен саны жо-
йылады, соның ішінде ең бастапқы кезінде өзінің белсенділігі сол 
жүйенің бұзылуына үлес қосқандар өзгеріске ұшырайды.
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Біздердің түсінігімізге мықтап орнығуы тиіс, адамзат баласының 
жер бетіндегі саулығы экожүйенің жағдайына бүтіндей тəуелді. 
Өйткені,  адам баласы сол жерде өмір сүреді, тіршілік қызмет жа-
сайды. Экожүйедегі климаттық, биохимиялық аз ғана өзгерістер өзі 
экология-экономикалық шығындар алып келеді. Адам баласының 
организмдері өзгерістерге  бейімделу деңгейі  жағынан құмырсқа, 
маса, өрмекші сияқты жəндіктерге қарағанда осал. Қажетті 
экологиялық тепе-теңдікті сақтауға міндетті  түрде ең алдымен, 
мүмкіңдігінше толықтай биологиялық түрлерді сақтау  керек. 
Адамдардың тікелей (ату) жəне жанама (қоршаған орта ласта-
нуы, шаруашылыққа территорияларды игеру) əрекеті салдарынан 
əртүрлі организмдердің қурап кетуінің қауіпті зардабы болады. 
Олар əрқилы түрлер арасындагы бір-бірінің санын реттеп тұратын 
пропорцияны бұзады, экологиялық алмастыруды қиындатады, 
толық эволюциялық тандау мүмкіндігін азайтады жəне экожүйенің 
тұрақтылығын төмендетеді. Соңдықтан да, барлық мемлекеттер 
ерекше қорғалатын аумақтар құра бастады. Оның  басты  себебі,  
экологиялық тепе-теңдіктің бұзылмауын сақтау, ең бастысы жойы-
лып бара жатқан өсімдік дүниесі мен жануарлар əлемін сақтап қалу.

9.3-кесте. Планетаның экожүйесі мен шаруашылық жүйесіндегі 
əлемдік өзгерістер

№ Көрсеткіштер Өлшем бірлігі ХХ ғасыр
Басы Соңы

1 Əлемдік жалпы өнім Млрд. доллар 60 20000
2 Əлемдік шаруашылық 

қуаты 
Твт 1 10

3 Тұрғын халық саны Млрд. адам 1 6
4 Тұщы суды пайдалану Км3 360 4000
5 Таза табиғи өнімдерді % 1 40
6 Орман территориясы Млн./км3 57,49 50,07
7 Шөл аудандарының өсуі Млн./га - +156
8 Құрлықта шаруашылық

жұмыстары кезінде 
бүлінген аудандар

% 20 60
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9.4-кесте. Соңғы 400 жылда планетадағы əртүрлі организмдердің 
жойылып кетуі

№ Тірі организмдер Жойылып кет-
кен түрі 

Жойылып қаупі төніп 
тұр

1 Өсімдіктер 384 18699
2 Балықтар 23 320
3 Амфибилер 2 48
4 Рептилдер 21 1355
5 Құстар 113 924
6 Сүтқоректілер 83 414

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар келесі мақсаттар үшін пай-
даланылуы мүмкін:

 – ғылыми;
 – мəдени-ағартушылық;
 – оқу;
 – туристік жəне рекреациялық;
 – шектеулі шаруашылық.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда мынадай негізгі бағыттар 

бойынша ғылыми зерттеулер жүргізілуі мүмкін:
 – мемлекеттік табиғи қорық қорының объектілерін түгендеу 

жəне зерделеу, оларды қорғау мен қалпына келтіру жөніндегі 
ғылыми негізделген шаралар əзірлеу;

 – табиғи процестердің табиғи ағымын жəне қорғау режимдерінің 
экологиялық жүйелерге əсерін зерделеу;

 – мониторингтің экологиялық жəне басқа түрлері, «Табиғат 
жылнамасын» жүргізу;

 – қорық ісінің, қоршаған ортаны қорғаудың жəне табиғатты 
пайдаланудың ғылыми негіздерін əзірлеу;

 – сирек кездесетін жəне құрып кету қаупі төнген жануарларды 
өсірудің, өсімдіктердің жабайы жəне дақылды түрлерінің тұқымын 
сұрыптау мен көбейтудің ғылыми негіздерін əзірлеу.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мынадай мəдени-
ағартушылық мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:

 – табиғи-ғылыми білімдер мен қорық ісі, қоршаған ортаны 
қорғау мен табиғатты ұтымды пайдалану саласындағы жетістікгерді 
насихаттау;
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 – «өлі» табиғат, өсімдіктер мен жануарлар объектілерін, тарихи-
мəдени мұра объектілерін көрсету;

 – табиғатты қорғау мекемелерінің кызметімен таныстыру.
Казақстан Республикасы көлемі жөнінен Еуропамен шамалас 

территориясы 2717,3 мың км2. Халқының саны 14,8 млн. адам, 1 км2, 

орналасу тығыздығы 5,4 адамнан келеді. Қазақстан территориясы 
оңтүстік бөліктің жылы белдеуінде орналасқан. Ауа райы өзгеріп 
отырады: қыс едəуір суық, ал жазы осындай белдеуде орналасқан 
Шығыс Еуропа елдеріне қарағанда ыстық. Ең суық қаңтар, ал 
ең ыстық айы – шілде. Ылғал, жауын-шашын аз жауады, əсіресе 
оңтүстік аймақта. Солтүстік өңірде Ақмола, Кереку, Қызылжарда 
жылдық орташа ылғал 300 мм, ал оңтүстік өңір шөлейт аудандарыңда 
Жамбыл облысының Мойынқұм немесе Оңтүстік Қазақстан 
облысының Қызылқұмында жаңбыр небары 100 мм жуық түседі. 
Климаттың құрғақтығы еліміздің территориясының шөл, шөлейт 
аймақтардың басым болуынан қоршаған ортаны қорғау шараларын 
жасау қажеттілігін көрсетеді. Өсімдік дүниесі əрбір аймақтарда 
топырақ бедерінің ерекшелігіне байланысты өзгеріп отырады. 
Солтүстік өңірде ылғал көптігіне байланысты орман-дала зонасына 
жатады, ал құрғақшылық басым аудандарда дала, жартылай шөлейт, 
соңы шөл аймақтарға ұласып жатады. Қазіргі кезде Казақстанның 
флорасында ағаш тектестің түрі – 266, бұта гек жартылай бұта түрі – 
433, көп жылдық шөп түрі – 2598, бір жылдық шөп түрі – 849.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар келесі оқу мақсаттарында 
пайдаланылуы мүмкін:

 – оқушылар мен білімгерлердің оқу экскурсияларымен 
сабақтарын өндірістік практикаларын өткізу;

 – қорық ісі, қоршаған ортаны қорғау жəне табиғатты ұтымды 
пайдалану саласындағы ғылыми кадрларды даярлау мамандарды 
қайта даярлау жəне біліктілігін арттыруда.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды туристік жəне 
рекреациялық мақсаттарда пайдалану:

 – туристерді табиғи жəне тарихи-мəдени көрікті орындармен  
таныстыру, халықтың белсенді демалысы үшін пайдаланылуы;

 – туризм мен рекреациялық жүргізу үшін арнайы учаскелер   
бөлінеді,  оларда  туристік  соқпақтар,  шолу  алаңқайлары, тынығып  
дамылдайтын ашық алаңдар, көлікке арналған тұрақтар, кемпинг-
тер, шатыр тігілген лагерьлер, мейманханалар, мотельдер, туристік  
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базалар, қоғамдық тамақтандыру  жəне  басқа  мəдени-тұрмыстық  
объектілері болады.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды шектеулі шаруашылық 
мақсаттарында пайдалануға заказник режимі бар жəне шаруа-
шылыққа жол берілуі мүмкін.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар тəртібі заңмен қорғалған, 
Тəртіп заңдылықтарын бұзғандарға  Қазақстан  Республикасының 
əкімшілік жəне кұқықтық жауапкершілігі бекітілген.  Жүргізілген 
экология-экономикалық зерттеулер жəне əлемдік тəжірибеде 
жинақталған ерекше қорғалатын аумақтарды пайдалану жөніндегі 
бұл табиғи экожүйені сақтаудың тиімді формасы жəне еліміздегі 
оның алып жатқан территория көлемін көбейту қажеттілігін алға 
тартып отыр.

15 шілде 1997 жылғы қабылданған «Ерекше қорғалатын табиғи 
туралы»  заң  экологиялық  тепе-тендікті  ұстап  тұруға арналған. 
Бұл əртүрлі табиғи ресурстардың генетикалық қорларын еліміздегі 
биогеоценотикалық түрлерді толық түрде экожүйенің эволюциялық  
дамуын жəне олардың антропогендік факторларға əсерін зерттеуге, 
сондай-ақ  əртүрлі шаруашылық жəне əлеуметтік мақсаттарды ше-
шуге бағытталған.

Заңға сəйкес ерекше қорғалатын аумақтар территориясы келесі 
категорияларға бөлінеді:

 – мемлекеттік табиғи қорықтар территориясы;
 – мемлекеттік ұлттық табиғи парктер;
 – мемлекеттік табиғи парктер; 
 – мемлекеттік табиғи ескерткіштер;
 – мемлекеттік қорық өңірлері;
 – мемлекеттік табиғи заказниктер;
 – мемлекеттік зоологиялық парктер;
 – мемлекеттік ботаникалық бақтар;
 – мемлекеттік дендрологиялық парктер;
 – ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ормандары;
 – ерекше мемлекеттік маңызы бар немесе ғылыми жағынан 
ерекше кұнды суқоймалары;

 – халықаралық маңызы бар сулы-батпақты алқаптар;
 – жер қойнауының экологиялық, ғылыми, мəдени жəне өзге де 
жағынан ерекше құнды учаскелері.

Қорық – бүкіл табиғат кешені табиғи күйінде сақталатын тер-
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ритория, табиғатты қорғау формаларының бірі, онда шаруашылық 
жұмыстар жүргізілмейді. Негізгі міндеті – əртүрлі географиялық 
зоналардың жекелеген учаскелерін табиғи күйінде сақтау, жануар-
лар мен өсімдіктердің сирек кездесетін жəне құрып бара жатқан 
түрлерін қорғау. Казақстандағы қорықтар мен ұлттық парктер жай-
лы кесте 5,6 келтірілген. Елімізде бүгінгі танда 9 қорық бар, олардың 
алып жатқан жер көлемі – 895,7 мың га, оның 78,3 мың га – орман, 
91,2 мың га – жайылым, 292 мың га – су. Қорықтардың алып жатқан 
жер көлемі де əрқилы: Ақсу Жабағылы – 85,4 мың га, онда өсімдік 
дүниесінің түрі–1404, аңның-51, құстың-239, балықтың-2; Алакөл 
қорығы – 12,5 мың га, өсімдік түрі-323, аң-40, кұс-283, балық-16; 
Алматы қорығы – 73,3 мың га, өсімдік дүниесінің түрі – 965, аң-
39, құс-200; Барсакелмес – 30,0 мың га, өсімдік түрі-250, аң-11, 
құс-3; Батыс Алтай – 56,1 мың га, өсімдік түрі-564, аң-50, құс-131, 
балық-5; Қоргалжын – 258,9 мың га, өсімдік дүниесі-343, аң-41, кұс-
315, балық-14; Марқакөл – 75,1 мың га, өсімдік дүниесі – 721, аң-58, 
құс-260, балық-5; Наурызым – 87,7 мың га, өсімдік дүниесі – 687, 
аң-42, кұс-268, балық-6; Үстірт – 223,3 мың га өсімдік дүниесі – 261, 
аң-27, кұс-111.

Елімізде табиғат қорғаудың келесі саласы – ұлттық саябақтар. 
Ұлттық саябақтар табиғаты көп бұзылмаған, əсем объектілер 
бар, қорғауға алынған территориялардың бір түрі. Қорықтан 
айырмашылығы, мұнда демалушылардың келуіне рұқсат етілген.

Əлемдегі ең бірінші 1872 жылы ұйымдастырылған «Иелостон» 
ұлттық саябағы Америка Құрама Штаттарында орналасқан. Ұлттық 
саябақтардың негізгі міндеттері табиғатты қорғау шараларын жүзеге 
асырумен қатар, бүлінген табиғатты қалпына келтіру, рекреация-
ны (барынша дамыта отырып, экологиялық тепе-теңдікке нұқсан 
келмеуін қатаң бақылау. Бүгінгі таңда егеменді елімізде бес ұлттық 
саябақ ұйымдастырылған. Олардың территориясының көлемі – 
688,7 мың га, Алтын емел – 209,6 мың га өсімдік дүниесі – 1800, аң 
– 6, құс – 2.11, балық – 23; Іле Алатау – 202,3 мың га өсімдік дүниесі 
– 1282, аң – 43, құс – 138, балық – 8; Көкшетау – 135,8 мың га өсімдік 
дүниесі – 800, аң – 3016, құс – 223, балық – 22; Баянауыл – 50,7 мың 
га, өсімдік дүниесі 438, аң -40, құс – 54, балық – 8; Қарқаралы – 90,3 
мың га, өсімдік дүниесі – 68, аң – 39, кұс – 55, балық – 11. Еліміздегі 
осы 5 ұлттық парктердің алып жатқан территориясы – 688,7 мың га, 
оның 244,9 мың га – орман, 94,9 мың га – жайылым, 45,6 мың га – су.
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Табиғатты қорғау шараларының тағы үшінші саласы – 
республикалық мəні бар табиғи ескерткіштер. Бүгінгі таңда респу-
бликамызда 24 табиғи ескерткіштер тіркелген.

Қоршаған табиғи ортаны қорғауды ұйымдастырудың келесі 
саласы – мемлекеттік қорықшалар. Мемлекеттік қорықшаларда 
табиғи байлықтардың сирек кездесетін жеке түрлері қорғауға алы-
нады. Осыған сəйкес қорықшаларда қорғалатын табиғи байлықтың 
түріне сəйкес, экологиялық, ботаникалық, геологиялық т.б. деп 
бөлінеді. Соңғы 2001 жылғы мəліметтер бойынша республикамыз-
да 66 республикалық мəні бар қорықшалар ұйымдастырылған, оның 
17 ботаникалық, 44 зоологиялық, 4 кешенді, 2 əрі ботаникалық, əрі 
геологиялық қорыкшалар. Қорықшалар алып жатқан территориясы 
– 570,6 мың га, бұл барлық қорықшалардың – 8,7%. Казақстанда 40 
зоологиялық қорықша – 506,5 мың га территорияны алып жатыр. 
Олардың ішіндегі ірілері Жамбыл облысындағы «Андасай» терри-
ториясы – 1000 мың га, Алматы облысындағы «Караой» – 509 мың 
га т.б. Республикада 2 ботаника-геологиялық қорықша бар: Шығыс 
Казақстан облысындағы «Рахман бұлағы» – 109,1 мың га жəне Жам-
был облысындағы «Ақсай» – 1,0 мың га. Мұнда ағаш дайындауға, 
дəрілік өсімдіктерді жинауға, агрохимиялық жұмыстар жүргізуге, 
шөп шабуға, құрылыс жүргізуге, қазба кен орындарын игеруге 
рұқсат жоқ, өйткені топырақ – өсімдік жамылғысы бүлінеді.

Кешенді қорықшалар саны – 4, бұнда балық, аң аулау, құстар 
ұясын алу, көлік жүруге тиым салынған. Негізінен жабайы аңцардың 
түрлері мен санын қорғау жəне өсімдік дүниесін сақгауға арналған. 
Олар: «Алматы» – 724 мың га Алматы облысы жəне «Қырсан» – 61 
мың га Батыс Казақстан облысыңда орналасқан. 
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Республикамызда 6 ботаникалық бақ бар, олардың алып жаткан 
территориясы – 500,28 га. Олар орналасуы бойынша біркелкі емес: 
«Орталық» – 104 га Алматы қаласында, «Қарағанды» – 50 га, «Алтай» 
– 185,4 га Лениногор қаласында, «Жезқазған» – 30 га, «Іле» – 91,1 га 
Бақанас селосы Алматы облысы, «Маңғыстау» – 40 га Ақтау қаласы.

Елімізде 3 зоологиялық бақ бар, олар «зоопарк» деп аталады: 
«Алматы» – 19,8 га, «Қарағанды» – 45 га, «Шымкент» – 54,4 га.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың арнайы қаражаты мен 
қорлары:

 – заң бұзушылардан ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы 
заңдарды бұзу арқылы олардың мемлекетке келтірген залалының 
орнын толтыру үшін өндіріліп алынатын каражат;

 – мемлекеттік табиғи-қорық қорын заңсыз пайдаланғаны үшін 
тіркелген көлікті, кұралдарды, заңсыз  алынған  өнімдерді сатудан 
түскеннен қаражат;

 – ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін 
заңды жəне жеке тұлғаларға көрсетілетін қызмет үшін төленетін 
ақы;

 – ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы рəміздерді 
пайдалануга рұқсат беруден алынатын қаражат;

 – заңды жəне жеке тұлғалардың ерікті жарналары мен 
қайырымдылығы.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қаржыландыру көздері:
 – республикалық бюджет қаражаты;
 – жергілікті бюджет қаражаты;
 – қоршаған ортаны қорғау қорлары қаражаты;
 – табиғат қорғау мекемесінің мəртебесі бар ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтардың арнаулы қаражатының жəне ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар қорлары қаражаты;

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар егеменді еліміздің табиғи 
орта тепе-теңдігін сақтауына ықпал жасап, флора мен фаунаның 
түрі мен санының қорғалуына жағдай жасап, ел экономикасы 
салаларының дамуына ырғақты өзіндік үлес қосады.

9.8 Экологиялық шығындар

Экологиялық шығындар – табиғатты пайдалану экономикасының 
іргелі ұғымы, бұнда табиғатты пайдаланудың экономикалық 
аспектілерінің дамуы негізделген.
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Табиғат қорғау қызметі қоғамдық дамудың бөлінбес бөлігі бо-
лып, қарастырылып келеді. Бұнда неғұрлым қоғамның əлеуметтік-
экономикалық дамуы жоғары болса, табиғатты пайдалану сфера-
сында қоғамның стратегиясы тез айқындалады. Қоршаған орта 
сапасына деген экологиялық қажеттілігі анық көрінеді, экологиялық 
саулықка төлемақы төлеу қажеттілігін ұғыну жоғарылайды.

Табиғатты қорғау шығындары адамның өмір сүретін орта са-
пасын ұстап тұруына қажетті қоғамдық шығындарды көрсетеді, 
шаруашылық қызметінің кез келген түрі мен формасын жүзеге 
асыратын, табиғи ресурстардың жалпы потенциалын қолдауға, 
экологиялық тепе-теңдікті барлық деңгейде сақтауға көмектеседі 
(жергілікті жəне глобальды).

 Табиғат қорғау шығындары құрамыңда келесі құрастырушылар-
ды көруге болады:

1. Қоғамдық өндірістің өзіндік экологиялық шығындары:
 – кəсіпорынның айнала ортаға шығаратын зиянды зат-

тарын қысқартатын шараларға шығыңдары (технологияны 
жетіддіру, пайдаланатын ресурстардың құрамын өзгерту, тазалау 
қондырғыларының құрылысы, шикізатты барынша кешенді қолдану 
т.б.);

 – айнала ортада зиянды заттардың таралу деңгейіне əсер ететін 
шығындар, бірақ тастау көлемін азайтпайды (қалдықтарды көму, 
сұйылту, сілті қасиеттерін қышқылдар арқылы жою, өндірісті  
тоқтату,  кəсіпорын  маңында  санитарлық-қорғау аймақгарын жа-
сау т.б.);

2. Табиғи  ресурстар  потенциалын  ұстап  тұруға  байланыс-
ты шығындар (ерекше қорғалатын табиғи территорияларды құру, 
қалпына келетін табиғи ресурстарды сол сапасы мен саны бо-
йынша ұдайы өндірісін қамтамасыз жасау, өңдіріс жəне тұтыну 
қалдықгарын шикізат ретінде қайталап пайдалану, ресурстарды 
үнемдейтін технологияны енгізу т.б.).

3. Қоғамның даму шьғындары, бұған жататындар адамның 
əлеуметтік  жəне биологиялық  сапасын  қалпына  келтіру 
(экологиялық қажетін сақтау – табиғи ортаға антропогендік теріс 
əсердің қажеттілігінен туындаған  шығындар,  жеке табиғи ресур-
стар түрін дайындауға, адамдардың өмір сүріп өсуіне  арналған: 
адамдардың тынығу, эстетикалық қажеттілігін жүзеге асыру т.б.).

Экологиялық шығындар құрылымы сурет келтірілген. 
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Экономикалық көзқарас бойынша адамның қызмет əсері себеп-сал-
дарынан қоршаған ортадағы барлық қоғамдық шығындарды келесі 
бөліктерге бөлуге болады:

 – алдын-ала сақтандыру шығындары;
 – экономикалық зиян;
 – жіберілген экологиялық бұзылуларды жою, бейтарап қалдыру 

жəне орнын толтыру (тұрақты шығын). 
Аддын-ала сақтандыру шығындарының құрамы келесі шаралар-

ды қамтиды жəне олар бағытталган:
 – экологиялық  білімге, мамандарды даярлауға, экологиялық 

бағыттағы жарнама-баспа қызметіне;
 – құқықгық, нормативтік, əдістеме материалдар мен құжаттарды 

даярлап шығаруға;
 – ғылыми-зерттеу жəне конструкторлық жұмыстарға, соның 

ішінде экологиялық жагынан сыйысушы жана технологияларды жа-
сау жəне енгізу;

 – шаруашылық қызметті экологиялық тəртіпке келтіру: 
экологиялық сарап, мониторинг жүйесі, экологиялық стандарт, 
қоршаған ортаға əсерді бағалау процедурасы т.б.;

 – экологиялық инфраструктура объектілерін құру (шығатын 
зиянды заттарды ұстап қалатын, қоршаған орта жағдайын бақылау, 
шайынды суларды тазалағаннан кейін кайталап, қолдану жүйелері);

 – өндіріс салаларын экологиялық жаңарту, соның ішіңде негізгі 
өндірісте экологиялық таза технологияны пайдалану.

Алдын-ала сақтандыру шығындарының сомасы толық 
экологиялық  сауықтыру деңгейіне көтеріледі, егер алдын-ала 
сақтандыру шығыңдары  толық жəне тиімді жасалса, тұрақты 
экологиялық тепе-теңдікгі даму қамтамасыз жасалады. Ал, ал-
дын ала сақтандыру шығындары жүргізілмесе немесе тиімділігі 
жеткіліксіз түрде жүргізілсе, онда шаруашылық қызметі біршама 
экономикалқ зиян келтіретін экологиялық зардапқа əкеледі. Алдын 
ала сақтандыру шығыны қаншалықты жетпесе, зиян соғұрлым сол 
жетпеген шама мөлшеріне көбейеді.

Айнала ортаның ластануының экологиялық зиянның жиынтық 
көрсеткіштерінің негізгі функциялары 9.7-кестеде келтірілген.



347

   
                       

 
 

-
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 т
ал

аб
ы 

 

ә 
 

 
 

 

  

   

 
  

 
  

д
 

 
 

 
ә 

 
  

 
 

  

 
 

 
 

 
  

9.
7-
су
ре
т.

 Қ
оғ
ам

ны
ң 
эк
ол
ог
ия
лы

қ 
ш
ы
ғы

ны
ны

ң 
құ
ры

лы
м
ы

 



348

Жиынтық көрсеткіштерінің негізгі функциялары мыналар:
Есептеу – шаруашылық қызметінің кері зардаптарын өлшеуге 

қызмет етеді.
Стратегиялық – өндіргіш күштерді орналастыру мен дамытудың 

экологиялық саясатын негіздеуге, қоршаған ортаны қорғау жəне 
технологияны даму стратегиясын таңдауға қызмет етеді. 

Шектеушілік – экологиялық апат аймақтарда жаңа объектілерді 
орналастыруды шектеуге септігін, сондай-ақ зиянды өндірістер 
қызметін тиым салуға немесе тосқауыл қоюға.

Инвестициялық – табиғат қорғау инвестициясының құрылымы 
мен көлемін анықтайды.

Ынталандыру – айып санкциялары көлемін анықтау ба-
засы болуға, сондай-ақ ластау төлемдері ретінде табиғатты 
пайдаланушылардың экологиялық көрсеткіштерін жетілдіруге.

Тұрақты шығындар – экологиялық зиянды кеміту немесе орнын 
толтырудың шығындары келесі шараларды қамтиды:

 – дəрігерлік экологиялық сақтандыру;
 – экологиялық талаптар бойынша компенсациялық төлеу;
 – гигиеналық, дəрігерлік, биологиялық жəне экологиялық апат 

зардаптарын жою;
 – бүлінген табиғи кешендер, объектілерді қалпына келтіру жəне 

жерді культивациялау.
Тасталатын зиянды заттарды тазалау шығындарын 

микроэкономикалық талдау нəтижесінде өндірістегі келесі табиғат 
қорғау шығыңдарының түрлері ажыратылады:

 – жалпы жəне жиынтық шығындары, бүтіңдей табиғат қорғау 
шараларын жүзеге асыруға жұмсалған қаржы шамасын сипаттайды;

 – орташа немесе салыстырмалы шығын, 1 тонна шығарылатын 
қалдықты тазалауға кететін шығынды сипаттайды;

 – шекті шығын, өсетін шамасымен анықталады жəне əрбір 
қосымша тасталатын тоннаға кететін қосымша шығынмен сипатта-
лады.

Шаруашылық қызметтің экологиялық шығындары өндірістік 
жалпы шығындар құрамына енеді. Нəтижесінде сатып алатын 
тауардың бағасы арқылы тұтынушы (сатып алушы) төлейді.



349

9.
7-
ке
ст

е.
 А
йн
ал
а 
ор
т
а 
ла
ст

ан
уы
ны

ң 
эк
ол
ог
ия
лы

қ 
зи
ян
ы
ны

ң 
ж
иы

нт
ы
қ 
кө
рс
ет

кі
ш
т
ер
ін
ің

 н
ег
ізг
і 

ф
ун
кц
ия
ла
ры

Ж
иы

нт
ы
қ 
кө
рс
ет
кі
ш
те
рд
ің

 н
ег
із
гі

 ф
ун
кц

ия
ла
ры

Е
се
пт
еу

С
тр
ат
ег
ия
лы

қ
Ш
ек
те
уш

іл
ік

И
нв
ес
ти
ци

ял
ы
қ

Ы
нт
ал
ан
ды

ру

Ш
ар
уа
ш
ы
лы

қ 
қы

зм
ет
ті
ң 
ке
рі

 
за
рд
ап
та
ры

н 
өл
ш
еу
ге

 
қы

зм
ет

 е
те
ді

Ө
нд
ір
гі
ш

 
кү
ш
те
рд
і 

ор
на
ла
ст
ы
ру

 
ме
н 
да
мы

ту
ды

ң 
эк
ол
ог
ия
лы

қ 
са
яс
ат
ы
н 

не
гі
зд
еу
ге

, 
қо
рш

ағ
ан

 о
рт
ан
ы

 
қо
рғ
ау

 ж
əн
е 

те
хн
ол
ог
ия
ны

 
да
му

 
ст
ра
те
ги
яс
ы
н 

та
ңд
ау
ға

 қ
ы
зм
ет

 
ет
ед
і

Э
ко
ло
ги
ял
ы
қ 

ап
ат

 а
йм

ақ
та
рд
а 

ж
аң
а 
об
ъе
кт
іл
ер
ді

 
ор
на
ла
ст
ы
ру
ды

 
ш
ек
те
уг
е 
се
пт
іг
ін

, 
со
нд
ай

-а
қ 
зи
ян
ды

 
өн
ді
рі
ст
ер

 қ
ы
зм
ет
ін

 
ти
ы
м 
са
лу
ға

 н
ем
ес
е 

то
сқ
ау
ы
л 
қо
ю
ға

 
қы

зм
ет

 е
те
ді

.

Та
би
ға
т 
қо
рғ
ау

 
ин
ве
ст
иц
ия
сы
ны

ң 
құ
ры

лы
мы

 м
ен

 к
өл
ем
ін

 
ан
ы
қт
ай
ды

.

А
йы

п 
са
нк
ци
ял
ар
ы

 
кө
ле
мі
н 
ан
ы
қт
ау

 б
аз
ас
ы

 
бо
лу
ға

, с
он
да
й-
ақ

 л
ас
та
у 

тө
ле
мд

ер
і р
ет
ін
де

 т
аб
иғ
ат
ты

 
па
йд
ал
ан
уш

ы
ла
рд
ы
ң 

эк
ол
ог
ия
лы

қ 
кө
рс
ет
кі
ш
те
рі
н 

ж
ет
іл
ді
ру
ге



350

9.9. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық 
ұйымдар мен мекемелердің қысқаша аттары

ВВФ – Əлемдік табиғат (жабайы) қоры;
ВМО – Əлемдік метеорологиялық мекеме;
ВОЗ – Əлемдік денсаулық сақғау ұйымы;
ГС МОС – Қоршаған орта мониторингісінің глобальдық жүйесі;
ГЭФ – Глобальдық экологиялық қор;
ЕЭК – БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы;
ЕЭС – Еуропалық экономикалық қауымдастық. Ортақ рынок;
ИНФОТЕРРА – Қоршаған ортаның халықаралық ақпарат жүйесі;
КОСР-БҰҰ қоршаған орта жəне оның дамуы жөніндегі конфе-

ренциясы;
МБРР – Қайта құру мен даму жөніндегі əлемдік банк; 
МВФ – Халықаралық валюталық қор; 
МКОСР – БҰҰ қоршаған орта мен дамуының халықаралық ко-

миссиясы;           
МОТ – Халықаралық еңбекті ұйымдастыру мекемесі; 
МСОП – Табиғатты қорғау жөніндегі одақ; 
МАГАТЭ – Радиациядан қорғану, қауіпсіздік шараларын жасау 

мекемесі;
МЭС – Мемлекетаралық экологиялық кеңес; 
ООН – Біріккен Ұлттар Ұйымы; 
ПРРООН – БҰҰ даму бағдарламасы;
ФАО – БҰҰ азық-түлік жəне ауылшаруашылығы жөніндегі 

мекемесі; 
ЭПА – Қоршаған ортаны қорғау агенттігі; 
ЮНЕП – БҰҰ қоршаған орта бағдарламасы;
ЮНЕСКО – БҰҰ білім беру, ғылым, мəдениет жөніндегі 

мекемесі; 
ЮНИДО – БҰҰ жанындағы экономикалық тəртіп ұжымы; 
ЮНИСЕФ – БҰҰ жанындағы балаларға шұғыл жəрдем беру 

қоры; 
ЕЕВ – Еуропалық қоршаған орта бюросы; 
ЕFС – Орманшылардың Еуропалық комиссиясы; 
ЕРРО - Өсімдіктерді қорғаудың Еуропалық мекемесі; 
ЕRS – Англиядағы адамдардың жұмыс қабілеттілігіне қоршаған 

орта əсерін зерттейтін қоғам; 
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FВА – Америка Құрама Штаттарыңда тамақ өнімдері жəне 
дəрілердің сапасын бақылайтын санитарлық басқарма; 

LASS – Топырақтанушылардың халықаралық қоғамы.
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ІХ ТАРАУ
ОБСӨЖ САБАҚТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

1-сабақ. Экология ғылымының зерттеу əдістері

Сабақтың мақсаты: Студенттерді экологияның негізгі зерттеу 
əдістерімен таныстыру.

Сабақтың мазмұны: Əртүрлі деңгейдегі биологиялық 
жүйелердің белгілі иерархиялық бағыныштылығы экологияның 
басты міндетін анықтайды. Ол – экологиялық жүйелердің ағзалық, 
популяциялық жəне биоценоздық деңгейлерін зерттеуден тұрады. 
Бұл жағдайда экологияның аутэкологияға (жеке түр ағзалары эколо-
гиясы) жəне синэкологияға (бірлестіктер мен биогеоценоздар эколо-
гиясы) бөлінуі практикалық сұраныс бойынша қажет болып табыла-
тын зерттеулерді көрсетеді.

Осыған сай бүгінгі күні экологияның негізгі зерттеу əдістері 
төмендегілер:

• Далалық бақылаулар. 
• Лабораториялық зерттеу əдістері. 
• Табиғи жағдайдағы эксперименттер.
• Математикалық модельдеу əдісі.
Тапсырма 1. Экологияның зерттеу əдістерін жəне олардың 

ерекшеліктерін дəптерге жазып алу керек. Əр əдістің кемшіліктерін, 
артықшылықтарын атап көрсету қажет.

Тапсырма 2. Төмендегі бақылау сұрақтарына жауап табыңыз:
1. Экология пəнінің зерттеу объектісі не?
2. «Экология» терминін кім жəне қашан енгізген?
3. Экология ғылымының қандай бөлімдері бар?
4. Аутэкология нені зерттейді?
5. Демэкология нені зерттейді?
6. Синэкология нені зерттейді?
7. Экология ғылымы қандай ғылымдармен байланысты?
8. Экология ғылымының даму тарихы.
9. Қандай эколог ғалымдарды білесіз?
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2-сабақ. Температураның ағзаларға əсері

Сабақтың мақсаты: Ағзаларға температураның əсерін жəне 
оның экологиялық маңызын ұғындыру.

Абиотикалық факторлардың ішінде температура ең негізгі 
факторлардың бірі болып саналады. Əр организм белгілі бір тем-
пература аралығында ғана өмір сүруге мүдделі. Олардың дене 
температурасы сыртқы орта температурасына байланысты. Тек 
қана кейбір өкілдерде температураның белгілі мөлшерін сақтап 
тұратын бейімделушілік механизмдері болады. Қоршаған орта 
температурасының организмдерге əсері сандық жəне сапалық бо-
луы мүмкін. Температураның сандық əсері организмдердің жеке 
даму ерекшеліктеріне де байланысты. Əсіресе, ағзалардың белгілі 
температуралық мөлшерді қажет ететін кезеңдерінің маңызы зор. 
Мысалы, төменгі температураның қысқа мерзімді əсері олардың 
өз дəрежесінде дамуына жағдай жасайды. Ортаның жылу факто-
ры тірі ағзалардың тіршілік нышандарына, биологиялық қозғалыс 
пен белсенділігіне, фотосинтезге, зат алмасуға, т.б. процестер-
ге əсер етеді. Ағзалардың физиологиялық белсенділігі орта тем-
пературасы қалыпты тіршілік аймағының төменгі шегі арқылы 
өтетін мөлшерінде басталады. Жалпы айтқанда, тірі ағзалар 
протоплазмасының қасиетіне орай температураның 0ºС-тан 50ºС-қа 
дейінгі аралығында олардың өмір сүруіне өте қолайлы жағдай бар.

Метаболизм үрдістеріне байланысты ағзалар тіршілігінің 
жоғарғы шегі əртүр ерекшеліктеріне қарай əрқилы болады. Мыса-
лы, жəндіктерде метаболизм белсенділігі температураның əртүрлі 
деңгейінде байқалады – ол жылу сүйгіш ағзаларда 51,3ºС болса, ал 
суық климатта – 20ºС-қа тең.

Тапсырма 1. Төмендегі бақылау сұрақтарына жауап табыңыз:
1. Дененің жылу алмасу қасиеттеріне байланысты жануарлар 

қандай топтарға бөлінеді?
2. Гетеротермияны қалай түсінесіз?
3. Бергман ережесі қалай сипатталады?
4. Аллен ережесін түсіндіріңіз.
5. Антрактикадағы өсімдіктер мен жануарлар қалай тіршілік 

етеді?
6. Полярлы аймақта қандай жануарлар тіршілігін сақтап қала 

алады?
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7. Солтүстік бұғылары қалай өмір сүреді?
8. Психрофильді организмдерді сипаттаңыз.
9. «Бу əсері» дегеніміз не?
10. Ыстық температурада тіршілік етудің қиындығын қалай 

түсіндіресіз? 

Тапсырма 2. Өтілген тақырыптар материалдарын пайдаланып 
№1 сөзжұмбақ құрыңыз.

3-сабақ. Жарықтың ағзаларға əсері

Сабақтың мақсаты: Студенттерге жарықтың абиотикалық 
фактор ретіндегі экологиялық маңызын түсіндіру.

Тапсырма 1. Жарықтың өсімдіктерге əсерін талқылау жəне 
олардың топтарын кестеге түсіру.

Тапсырма 2. Жарықтың жануарларға əсерін талқылау жəне 
олардың топтарын кестеге түсіру.

4-сабақ. Популяцияның қасиеттері

Сабақтың мақсаты: Биосферадағы тірі ағзалардың 
(популяциялардың) санын анықтау əдістерімен жəне олардың 
көрсеткіштерімен танысу. 

Тапсырма 1. Биосферадағы тірі ағзалар санын анықтау 
əдістерімен танысу. Сандық зерттеулер – биосферадағы популяци-
ялар мен биоценоздардың санының динамикасы мен биомассасын 
зерттеуде, түрдің жынысын, жасын, санын, салмағын, қай түрге, 
туыстыққа, типке жататындағын жəне т.б. зерттеулерде негіз бо-
лып табылатын зерттеулер. Ағзалардың санын төмендегі əдістермен 
анықтауға болады:

а) субъективті жəне объективті санын анықтау;
ə) визуальды жəне инструменталды анықтау;
б) салыстырмалы жəне абсолюттік санын анықтау;
г) сызықтық, аудандық, көлемдік санын анықтау.

Тапсырма 2. Тірі органимздердің санын анықтау нəтижелерін 
көрсететін көрсеткіштерді білу:
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а) Ағзалардың кездесуі, V, % 
• константты түрлері, V>50%
• қосалқы түрлер, V=25-50%
• кездейсоқ түрлер, V<25%
ə) Ағзалардың биомассасы В, кг/га г/л :
в – бір рет анықталатын биомасса;
в1 – бастапқы биомасса;
вс – соңғы биомасса;
В – орташа биомасса.
б) Ағзалардың тығыздығы, N, экз/м2, экз/л
в) Өнім, Р.
г) Өзіндік өнім, Р/в1

Тапсырма 3. Төмендегі бақылау сұрақтарына жауап табыңыз:
1. Тірі организмдерді санаудың қандай əдістерін білесіз?
2. Объективті жəне субъективті əдістердің мəнін түсіндіріңіз.
3. Визуальды жəне инструменталды санау əдістерінің мəнін 

түсіндіріңіз.
4. Салыстырмалы жəне абсалюттік санау əдістері деген не?
5. Сызықтық, аудандық, көлемдік санау əдістерін түсіндіріңіз?
6. Ағзалардың кездесуі деген не?
7. Биомасса деген не?
8. Ағзалардың тығыздығы деген не?
9. Өнім деген не?
10. Өзіндік өнім деген не?

Тапсырма 4. Өтілген тақырыптар материалдарын пайдаланып 
№1 глоссарий жасаңыз.

5-сабақ. Тірі ағзалардың ортаға бейімделуі

Сабақтың мақсаты: Студенттерге орта факторларының 
əсерінен ағзалардың ортаға бейімделу ерекшеліктерін түсіндіру.

Тапсырма 1. Оқулық жəне лекция материалдары бойынша 
төмендегі түсініктерге анықтама беріңіз:

1. Түр.
2. Популяция.
3. Абиотикалық факторлар.



356

4. Биотикалық факторлар.
5. Антропогендік факторлар.
6. Экологиялық пластикалық.
7. Тіршілік формалары.

Тапсырма 2. Өсімдіктердің жəне жануарлардың тіршілік фор-
маларын кесте түрінде көрсетіңіз.

Тапсырма 3. «Адамның қоршаған ортаға əсері жəне оның салда-
ры» тақырыбына №1 дискуссия.

6-сабақ. Қоршаған ортаның ластануы

Сабақтың мақсаты: Студенттерді қоршаған орта ластануының 
түрлерімен, олардың ерекшеліктерімен таныстыру.

Тапсырма 1. Өткен тақырыптар материалдарын талдау 
нəтижесінде төмендегі сұрақтарға жауап табыңыз:

1. Озон қай қабатта пайда болады?
2. Ластану дегеніміз не жəне оның түрлері.
3. Физикалық ластануға не жатады?
4. Ластану объектілеріне не жатады?
5. Ластағыш заттарға не жатады?
6. Ластаушы көздерге не жатады?
7. Антропогендік ластанулар қанша түрге бөлінген?
8. Ауыр металдармен ластану адамға қандай зардаптарын 

тигізеді?
9. Биологиялық, бактериялық жолмен ластану адамға қандай 

зардаптарын тигізеді?
10. Радиациялық ластанудың негізгі көздерін атаңыз.
11. Озон қабатының негізгі функциясы.
12. Озон қай биіктікте пайда болады?
13. Озон қабатының қалыңдығы қандай?
14. Озон қабатының жұқаруына себепті химиялық затты атаңыз.
15. «Қышқыл жауындар» терминін алғаш рет ұсынған қай ғалым?
16. «Қышқыл жауынның» көздерін атаңыз.
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Тапсырма 2. №1 тест-сұрау тапсырмаларына жауап беріңіз:

1. Экология ғылымына негіз болған ғылым саласын көрсетіңіз:
А) морфология
Б) физиология
В) генетика
Г) анатомия
Д ) биология

3. Экология ғылымы неше негізгі бөлімнен тұрады?
А) 2
Б) 6
В) 1
Г) 3
Д) 4

4. Əртүрлі популяциялардың бір-бірімен немесе қоршаған ор-
тамен қарым-қатынастарын зерттейтін экологияның бөлімін 
қалай атаймыз?

А) демэкология
Б) синэкология 
В) аутэкология
Г) геоэкология
Д) биоэкология

5. И.Н. Пономареваның классификациясы бойынша эколо-
гиялық факторлар неше топқа бөлінген?

А) 4
Б) 3
В) 2
Г) 7
Д) 5

6. Экология ғылымының тұжырымдамасын көрсетіңіз:
А) халықтар саны мен олардың əлеуметтік–экономикалық 
жағдайларын зерттейтін ғылым
Б) жануарлардың дамуын, көбеюін, бейімдеушілік қасиеттері 
мен табиғатта таралуын зерттейтін ғылым
В) өсімдіктердің дамуын, оларға əсер ететін абиотикалық 
факторларды зерттейтін ғылым
Г) табиғаттағы тірі ағзалардың жер бедеріне, климатқа байла-
нысты таралуын зерттейтін ғылым
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Д) тірі ағзалардың өзара, тіршілік ету жағдайларымен жəне 
қоршаған ортамен қарым-қатынастарын зерттейтін ғылым

7. Фактордың əртүрлі өзгерістеріне бейімделгіш ағзалар 
қалай аталады?

А) резистенттілер
Б) стенобионттар
В) эвритермділер
Г) эврибионттар 
Д) толеранттылар

8. Жеке ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынастарын 
зерттейін экологияның бөлімін қалай атаймыз?

А) демэкология
Б) аутэкология 
В) синэкология
Г) геоэкология
Д) биоэкология

10. Популяциялық топтың қоршаған ортамен қарым-
қатынастарын зерттейтін экологияның бөлімін қалай атай-
мыз?

А) синэкология
Б) аутэкология
В) демэкология 
Г) геоэкология
Д) биоэкология

7-сабақ. Қоршаған ортаға əсерді бағалаудың критерийлері

Сабақтың мақсаты: Студенттерді негізгі экологиялық 
нормалық көрсеткіштермен таныстыру.

Тапсырма 1. Оқулық жəне лекция материалдарын пайдалана 
отырып тақырып бойынша төмендегі түсініктерді талдауға дайын-
далу керек:

1. Мекемелердің, технологиялық құралдардың негізгі эколо-
гиялық нормативтік көрсеткіштері.

2. Рұқсат етілген шекті шығарынды (РШШ).
3. Рұқсат етілген шекті концентрация (РШК) жəне оның түрлері.
4. Уақытша қабылданатын зиянды заттар шығарындысы (УҚШ).
5. Суға құйылатын рұқсат етілген шығарынды (РСШ).
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Тапсырма 2. Ауада, суда жəне топырақ құрамында кездесетін 
зиянды жəне улы заттардың РШК-мен танысып, оларды дəптерге 
жазып алу жəне жаттап алу.

Тапсырма 3. Өткен тақырыптар материалдарын пайдаланып 
№2 сөз жұмбақ құру.

Тапсырма 4. «Биосфераның бүгінгі күнгі проблемалары» 
тақырыбына № 2 дискуссия.

Тапсырма 4. Тест-сұрау №2.
1. «Экология» терминін ғылымға алғаш енгізген қай ғалым?
А) К. Рулье
Б) Ю. Одум
В) В. Вернадский
Г) Э. Геккель 
Д) А. Тенсли

2. Ағзаларға тікелей немесе жанама əсер ететін ортаның 
одан əрі бөлшектенбейтін элементін қалай атайды?

А) экологиялық факторлар
Б) қажетті жағдайлар
В) шектеуші факторлар
Г) қолайсыз факторлар
Д) қолайлы факторлар

3. Климаттық факторға төмендегілердің қайсысы жатады?
А) жер бедері
Б) судың химиялық құрамы
В) топырақтағы организмдер
Г) температура 
Д) судың тұздылығы мен тығыздылығы

4. Эдафикалық факторға төмендегілердің қайсысы жатады?
А) жер бедері 
Б) қоршаған ортаның температурасы
В) топырақтың механикалық құрамы
Г) судың химиялық құрамы
Д) судың тұздылығы мен тығыздылығы

5. Орографиялық факторға төмендегілердің қайсысы жата-
ды?

А) рельеф
Б) жарық
В) жануарлар
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Г) өсімдіктер
Д) микроорганизмдер

6. «Минимум» заңын ашқан қай ғалым?
А) Ю. Либих (1948ж.)
Б) А. Тенсли (1945ж.)
В) В. Шелфорд (1939ж.)
Г) Э. Геккель (1895ж.)
Д) В.И. Вернадский (1922 ж.)

7. «Төзімділік» заңының авторы кім?
А) В. Шелфорд
Б) Ю. Либих
В) Э. Геккель
Г) А.Тенсли
Д) В. Бергман

8. Тірі табиғат факторын көрсетіңіз:
А) өсімдіктер
Б) су
В) топырақ 
Г) ауа
Д) климат

9. Жануарлар əлемінде денесінен жарық шығару құбылысы 
қалай аталады?

А) биоиллюминесценция
Б) адаптация
В) мимикрия
Г) акклиматизация
Д) транспирация

10. Белгілі бір территорияда мекендейтін, əртүрлі түрлерге 
жататын организмдер жиынтығын қалай атайды?

А) биоценоз
Б) микробоценоз
В) фитопланктон
Г) зоопланктон
Д) перифитон
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8-сабақ. Судың ластану дəрежесін анықтау əдістері

Сабақтың мақсаты: Студенттерді судың ластануын бақылау 
əдістерімен таныстыру.

Тапсырма 1. Оқулық жəне лекция материалдарын пайдаланып, 
судың зерттеуге арналған үлгісін алу тəртібін, оның физикалық 
қасиеттері мен химиялық құрамын анықтау əдістерімен танысып, 
оларды дəптерге жазып алыңыз.

Тапсырма 2. Өтілген лекция тақырыптарының материалдарын 
пайдаланып, № 2 глоссарий жасаңыз.

Тапсырма 3. «Сарқынды сулар проблемалары» тақырыбына №3 
дискуссия.

9-сабақ. Ауаның ластану дəрежесін анықтау əдістері

Сабақтың мақсаты: Студенттерді ауаның ластану дəрежесін 
анықтаудың əдістерімен таныстыру.

Тапсырма 1. Пəн бойынша оқулықтардан жəне өтілген лекци-
ялардан ауаның ластану жолдары, ауаны ластаушы негізгі көздер 
жəне негізгі ластағыштар туралы материалдарды оқып білу қажет.

Тапсырма 2. Тақырып бойынша төмендегі сұрақтарды талдау 
қажет:

1. Ауаның физикалық қасиеттері, олардың экологиялық маңызы 
жəне анықтау əдістері.

2. Ауаның химиялық құрамы, оның экологиялық маңызы жəне 
анықтау əдістері.

3. Ауаның механикалық құрамы, оның экологиялық маңызы 
жəне анықтау əдістері.

Тапсырма 3. Ауаның физикалық қасиеттерін жəне механикалық 
құрамын анықтайтын құралдармен, олардың жұмыс істеу 
принциптерімен танысып, оларды дəптерге жазып алу.

Бақылау сұрақтары:
1. Ауаның физикалық қасиеттерін атаңыз.
2. Ауаның физикалық қасиеттерінің экологиялық маңызын 

атаңыз.
3. Ауаның температурасын анықтау əдісі.
4. Ауаның ылғалдылығын анықтау жолдары.
5. Ауаның қозғалу жылдамдығын, желдің күші мен бағытын 

анықтау жолдары.
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6. Ауаның механикалық құрамын жəне оның экологиялық 
маңызы.

7. Ауаның механикалық құрамын анықтау жолдары. 
8. Ауаның химиялық құрамы жəне оның экологиялық маңызы.

10-сабақ. Табиғат ресурстары жəне оларды қорғау.

Сабақтың мақсаты: Студенттерді табиғат ресурстарының 
маңызымен жəне оларды қорғау жəне тиімді пайдалану жолдары-
мен таныстыру.

Тапсырма 1: Оқулықтарды жəне лекция материалдарын пайда-
ланып төмендегі сұрақтарға жауап табыңыз:

1. Табиғат деген не?
2. «Бірінші» табиғат, «екінші» табиғат, «үшінші» табиғат, «жа-

байы» табиғат түсініктерінің анықтамаларын табыңыз.
3. Табиғатты қорғау деген не?
4. Табиғат байлықтарының түрлері қалай топтастырылады?
5. Сарқылатын табиғат қорлары жəне оларды қорғау.
6. Сарқылмайтын табиғат қорлары жəне оларды қорғау.

Тапсырма 2. №3 тест-сұрау.

1. Табиғи биогеоценоздарда қандай факторлар өзара 
əсерлеседі:

А) абиотикалық жəне биотикалық
Б) биотикалық жəне антропогендік
В) абиотикалық жəне антропогендік
Г) биотикалық
Д) климаттық жəне антропогендік

2. Əртүрлі ағзалардың арасындағы байланыстар қалай ата-
лады?

А) бəсекелестік
Б) жанама 
В) тікелей
Г) биотикалық 
Д) қоректік
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3. Антропогендік факторлар неге əкеліп соғады?
А) жануарладың күрт көбеюіне
Б) тіршілік ортасының жақсаруына
В) орман алқаптарының көбеюіне
Г) шөл жерлердің азаюына
Д) табиғаттың өзгеруіне 

4. Температураның күрт өзгерістеріне шыдай алмайтын 
ағзаларды көрсетіңіз:

А) Термофильділер
Б) Эвритермділер
В) Стенотермділер 
Г) Термофобтылар
Д) Гипотермділер

5. Температураның күрт өзгерістеріне төзе алатын, соған 
бейімделген ағзаларды көрсетіңіз:

А) Стенотермділер
Б) Эвритермділер 
В) Термофильділер
Г) Пойкилотермділер
Д) Гипотермділер

6. Фактордың төмен мəніне бейімделген ағзалар қалай ата-
лады?

А) Толерантты ағзалар
В) Гиперфакториалды ағзалар
С) Стенобионттар
D) Эврибионттар
Е) Гипофакториалды ағзалар 

7. Фактордың жоғары мəніне бейімделген ағзалар қалай ата-
лады?

А) Гипофакториалды ағзалар
Б) Гиперфакториалды ағзалар 
В) Стенобионттар
Г) Эврибионттар
Д) Толерантты ағзалар



364

8. Фактордың ағза тіршілігіне қауіп төндіретін, шектен тыс 
мəні қалай аталады?

А) стресс фактор
Б) летальдық фактор
В) кризистік фактор
Г) экстремальды фактор 
Д) оптималды фактор

9. Фактордың əсерінен ағзада пайда болатын ауытқулар əлі 
қайтымды болып, əрі ағза фактор əсері тоқталған соң қайта 
қалпына келе алатын болса, мұндай фактор мəні қалай атала-
ды?

А) оптималды фактор
Б) летальдық фактор
В) экстремалды фактор
Г) стресс фактор
Д) кризистік фактор 

10. Фактордың əсерінен ағзада пайда болатын ауытқулар 
қайтымсыз болып, ағзаның өліп кетуіне алып келетін болса, 
мұндай фактор мəні қалай аталады?

А) экстремальды фактор
Б) кризистік фактор 
В) летальдық фактор 
Г) стресс фактор
Д) оптималды фактор
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