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НКОК Н.В. КОМПАНИЯСЫНЫҢ МҰНАЙ
КЕН ОРЫНДАРЫН ИГЕРУ КЕЗІНДЕГІ
СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС КАСПИЙДІҢ ҚОРШАҒАН
ОРТАСЫН 2006-2016 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДА
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГІЛІК ЗЕРТТЕУ

2018 жыл

Басылым мен оның дизайны Қазақстанда дайындалды

Бруно Жардэн, НКОК Н.В. басқарушы директоры
НКОК Н.В. компаниясы Солтүстік Каспий
жобасының 25-жылдығына орай «НКОК Н.В.
компаниясының мұнай кен орындарын игеру
кезіндегі Солтүстік-шығыс Каспийдің қоршаған
ортасын 2006-2016 жылдар аралығында
экологиялық мониторингілік зерттеу» атты
екінші монографияны жариялап отыр.
Солтүстік Каспий жобасы - Қазақстандағы
теңіз мұнай-газ кен орындарын игеру
бойынша алғашқы ауқымды жоба. Олардың
ішінде соңғы қырық жыл ішінде әлемдегі ең
ірі ашылымдардың бірі болып табылатын,
геологиялық қорлары 35 млрд баррельге
тең Қашаған кен орны бар. Бұл кен орны
оны қауіпсіз және тиімді игеруге қатысты
технологиялық күрделігімен ерекшеленеді.
Солтүстік Каспийдің бірегей флора мен
фаунаға бай, экологиялық жағынан сезімтал
аймақ екені белгілі. Каспийдің теңіз ортасын
сақтау жөніндегі ұлттық және әлемдік озық
экологиялық стандарттарға негізделген нақты
қадамдарсыз бірегей экожүйе әсер ықпалында
қалуы мүмкін. Біз жобаның операторы ретінде
және біздің халықаралық серіктестеріміз
көмірсутегілер өндірумен қатар өз алдымызға
мұнай өндірудің экологиялық зардаптарын
барынша азайту бойынша басым міндет
қойдық. Сондықтан біз теңізде де, құрлықта
да қоршаған ортаға тұрақты мониторингілік

зерттеулер
жүргіземіз,
атмосфералық
ауаның, судың және түптік шөгінділердің
сапасын, планктонның, бентостың, балық
популяцияларының, сонымен қатар құстар мен
итбалықтардың күйін тұрақты бақылаймыз.
Біз Солтүстік Каспий жобасын дамыта
отырып, үнемі Солтүстік Каспийдің қоршаған
ортасын сақтау және ең жоғары экологиялық
стандарттарға сәйкес мұнай операциялары
бағытында жұмыс істейміз.
Солтүстік Каспий консорциумы жыл сайын
Табиғат қорғау іс-шараларының жоспарын
жүзеге асыруға миллиардтаған теңге қаражат
бөледі. Айталық, 2016 жылы орындалған табиғат
қорғау іс-шараларының сомасы 5,5 млрд теңге
құраса, 2017 жылы ондай іс-шаралардың
сомасы 4,8 млрд. теңгеге тең болды. Ал 2017
жылы экологиялық мониторинг және зерттеу
жұмыстарын жүргізуге 955 млн. теңгеден астам
қаражат бөлінді.
Оқырмандарымыз Монографияның мақалаларынан компанияның Солтүстік Каспий
қайраңындағы экологиялық қызметі туралы
және 2006-2016 жж. аралығындағы кезеңде
теңізде жүргізілген кешенді экологиялық
зерттеулердің нәтижелері туралы білуге
қызығушылық танытады деген үміттеміз.

өндірістік ұйымдарының жетекші мамандары
орындауда.
Монографияға 2006-2016 жж. мониторингілік
зерттеулердің нәтижелері енгізілген. Бұл
кезең Консорциумның өндірістік қызметінің
анағұрлым маңызды кезеңдерін қамтиды.
Ең алдымен бұл құрылыс және монтаждау
жұмыстарын аяқтау және Каспий маңы
өңірінде көмірсутегі шикізатының қорлары
бойынша ең ірі кен орындарының бірі Қашаған кен орнын пайдалануға беру болып
табылады. Осы жылдары Қаламқас-теңіз кен
орнында барлау жұмыстары жалғастырылды.
Ақтоты және Қайраң жасанды аралдарындағы
консервацияланған ұңғымалар төңірегіндегі
қоршаған ортаның жағдайын да назардан тыс
қалдыруға болмады.

Ермек Марабаев,
НКОК Н.В. ДЕҚҚОҚ жөніндегі директоры
Назарларыңызға Каспий теңізінің Солтүстік
Каспий консорциумы мұнай операцияларын
жүргізіп
жатқан
ауданындағы
табиғи
ортасының мониторингі жөніндегі көпжылдық
экологиялық
зерттеулердің
нәтижелері
жинақталған Монографияны ұсынып отырмын.
Консорциумның мамандары 25 жыл бұрын
Қазақстанның осы өңіріндегі қызметін бастаған
кезде оның Қазақстан Республикасы үшін
маңыздылығы мен бірегейлігін жақсы білді.
Сондықтан теңіздің табиғи байлығын, оның
флорасы мен фаунасын сақтау жұмысымыздың
басымдықты бағыттарының бірі болды. Осы
міндетті жүзеге асыру үшін биоәртүрлілікті
сақтау, өндірістік экологиялық бақылау мен
мониторинг жүргізу жөніндегі бірқатар
бағдарламалар әзірленіп, ойдағыдай жүзеге
асырылуда. Бағдарламалар теңіз суы мен
теңіз биотасының күйін қадағалауды, арнайы
орнитологиялық зерттеулер жүргізуді қамтиды.
Каспийдегі теңіз сүтқоректілерінің жалғыз өкілі
болып табылатын каспий итбалығының саны
мен күйін зерттеу жұмыстарының жиынтығы
жеке тарауда беріліп отыр. Қазіргі уақытта
барлық қадағалау жұмыстарын Қазақстан
Республикасының ғылыми және ғылыми-

Теңіз мұнай операцияларының дамуымен
бірге мониторингілік қадағалау желісі де
дамыды. Бұл осы кезеңде ондаған есеге өскен
мониторингілік стансалардың санына да,
сонымен бірге зерттеулер көлемі мен олардың
кезеңділігіне де қатысты болды. Соңғы
жылдары стансалар саны маусым ішінде 200ден 300-ге дейін өсті, ал зерттеулер кезеңділігі
әрмезгілдік болды.
Монографияда ұсынылған ақпарат зерттеулердің ауқымдылығы мен тереңдігіне көз
жеткізулеріңізге мүмкіндік береді, ал алынған
деректерді талдау Консорциумның өндірістік
қызметінің табиғи ортаға әсер ету деңгейін
шынайы бағалауға көмектесетін болады.
Келтірілген деректер ортаның биотикалық және
абиотикалық сипаттамаларындағы тіркелген
өзгерістердің табиғи ауытқулар шектерінен
шықпайтынын, ал экожүйе құрылымдықфункционалдық бірлік пен табиғи қалпына
келу әлеуетін сақтайтынын көрнекі көрсетіп
отырғанына қуаныштымын.
Бұл бізге Каспийде Қазақстан Республикасының
заңнамасы мен халықаралық стандарттарға
сәйкес барлық экологиялық талаптарды
бұлжытпай орындай отырып өндірістік қызметті
жүргізуге болады деген сенімділік береді.

жүргізілуде.
Компанияның
лицензиялық
алаңдары шектерінде өндірістік экологиялық
мониторингінің кең желісі өріс алды. Сондай-ақ
барлық теңіз нысандары апаттық жағдайларды
аңғару және алдын алу жөніндегі көп деңгейлі
жүйемен жабдықталған.
Солтүстік Каспий консорциумы Каспий теңізінің
биоәртүрлілігін сақтау жөніндегі шаралар
кешенін жүзеге асыруда, атап айтқанда бекіре
тұқымдас балықтардың табиғи популяцияларын
толықтыру үшін біз оларды табиғи жолмен
көбейтіп, кейін бекіре тұқымдас балықтардың
шабақтарын табиғи мекендеу орындарына
жіберу жобасын қаржыландырудамыз.

Балтабай Қуанышев, НКОК Н.В.
компаниясының корпоративтік
қызметтер жөніндегі директоры
Солтүстік Каспий консорциумының мұнай
және газ кен орындарын игеру кезіндегі
экологиялық саясаты қоршаған ортаны қорғау
мәселесінің
басымдылығына
негізделген.
Консорциум 1993 жылдан бастап Солтүстік
Каспийдің мұнай операциялары жүргізіліп
жатқан аудандарында 200-ге дейін кешенді
экологиялық
зерттеу
ұйымдастырды.
Алынған деректердің көрсетуінше, Қазақстан
Республикасының экологиялық нормаларын
қатаң сақтау және қоршаған ортаның күйіне
тұрақты мониторинг жүргізу арқасында қазіргі
уақытта жүргізіліп жатқан мұнай операциялары
ластау көзі болып табылмайды.
Компанияның барлық нысандарында өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздіктің тиімді
жүйесі құрылған. Теңіз нысандарында түзілген
барлық қалдықтар жағаға жеткізіліп, қазіргі
заманғы жабдықтарда кәдеге жаратылады
және
өңделеді.
Бұл
барлық
әлемдік
стандарттарға сәйкес келеді және Компания
бұны Каспийде жұмыс жүргізе бастаған кезден
бері іс жүзінде орындауда.
Жыл сайын,
жылдың барлық маусымында тұрақты түрде
ауқымды экологиялық зерттеулер, соның
ішінде жерсеріктік қадағалау жұмыстары

Зерттеу жұмыстарын жүргізген жылдар ішінде
мол экологиялық материал жинақталды және
Солтүстік Каспийдің экожүйесінің қазіргі күйінің
бағалауы ұсынылды. НКОК Н.В. компаниясы
халыққа Солтүстік-шығыс Каспийдің қоршаған
ортасының күйі бойынша тұрақты ақпарат
беру арқылы өзінің ашықтығын көрсетуде.
Көпжылдық
экологиялық
зерттеулердің
нәтижелері ғылыми басылымдарда және
баяндамаларда
жарияланады,
қоғамдық
кездесулер мен жиналыстарда ұсынылады.
2014 жылы «Мұнай кен орындарын игеру
кезінде Солтүстік-шығыс Каспийдің қоршаған
ортасына
жүргізілген мониторинг. 19932006 жылдар» атты монография жарық
көріп, ол 1993-2006 жылдар аралығындағы
кезеңде жүргізілген экологиялық зерттеулер
нәтижелерінің алғашқы ірі жиынтығы болды.
Биыл,
Солтүстік
Каспий
жобасының
25-жылдығы қарсаңында біз сіздердің назарларыңызға НКОК Н.В. компаниясының мұнай
кен орындарын игеру кезіндегі Солтүстікшығыс Каспийдің қоршаған ортасын 20062016 жылдар аралығында экологиялық
мониторингілік
зерттеу»
атты
екінші
монографияны ұсынып отырмыз.
Зерттеулердің нәтижелері қоршаған ортадағы
табиғи өзгерістерді және адамның теңіз
ортасына әсер етуінің барлық түрлерін ескере
отырып түсіндірілген, бұл Каспийдің солтүстікшығыс бөлігінде экологиялық мониторинг
жүргізуге қатысқан ғалымдардың авторлық
ұжымының
негізгі
қорытындыларының,
бағалауларының
және
ұсынымдарының
шынайылығын арттырады.
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Арнаулы терминдер, анықтамалар
және аббревиатуралар
Термин / Аббревиатура

Түсініктеме/Анықтама

CISS

2005-2013 жж. аралығындағы кезеңде есепке алу жұмысын
орындайтын Каспий итбалығын зерттеу жөніндегі халықаралық
команда. Ағылшын тілінде - Caspian International Seal Survey

GPS

GPS навигация жүйесі, орналасу орнын анықтайтын спутниктік
жаһандық жүйе. Ағылшын тілінде - Global Positioning System

IUCN

Халықаралық табиғат қорғау одағы (ХТҚО). Ағылшын тілінде
- International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources.

SMRU

Теңіз сүтқоректілерін зерттеу бөлімі. Ағылшын тілінде - Sea
Mammal Research Unit. Шотландия Мұхиттану институтында
орналасқан.

SPLASH

Итбалықтарға арналған, орналасу орнын, су тереңдігін және
температурасын анықтайтын таңба

SPOT

Small Position Only Tag (итбалықтың орналасу орнын ғана
анықтайтын шағын таңба)

SRDL

Satellite Relay Data Logger (спутниктік ретрансляциялау
деректерін тіркеуші таңба)

WC

"Wildlife Computers" фирмасы

Кәсіпішілік құбыр желілері

А және ЕРС-2, 3, 4 аралдарынан D аралына мұнай флюидін
тасымалдауға арналған.

ЕРС2, ЕРС3, ЕРС4, А аралы.

Теңіз кешеніндегі мұнай флюиді өндірілетін жасанды аралдар.
Бұл аралдарда персонал жоқ.

Жайық

Жайық өзені

Жем

Жем өзені

ЖТК

Жүзбелі тұрғынжайлар

Қаламқас

теңіздегі Қаламқас-теңіз кен орнының қысқартылған атауы

ҚҚЭА

«Қазақстан Қолданбалы Экология Агенттігі» ЖШС

Компания

ӨБК шеңберінде оператор болып тағайындалған компания:
- Аджип ҚКО / AGIP KCO
- Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани (НКПОК) / North
Caspian Production Operations Company B.V.(NCPOC)
- Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.) / North
Caspian Operating Company N.V. (NCOC N.V.)

КТҚС

Каспий теңізінің қазақстандық секторы

КЭБ

Каспий экологиялық бағдарламасы

КЭЖ

«ҚазЭкоЖоба» ЖШС

Теңіз кешені

Қашаған кен орнын тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдаланудың
бірінші сатысындағы (Бірінші кезең) теңіз құрылыстарының
кешені. А, D, ЕРС2, ЕРС3, ЕРС4 аралдарын және кәсіпшілік
ішіндегі құбыр желілерін қамтиды. Теңіз кешені объектілеріндегі
технологиялық процестер мұнайды алдын ала дайындау, шикі
газды айыру, құрғату және кері айдаумен шектеледі.
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Термин / Аббревиатура

Түсініктеме/Анықтама

ҒЗК

Ғылыми зерттеу кемесі

D аралы

Технологиялық өндіріс кешені. Өндіруші ұңғымалары, мұнай
мен газды бастапқы дайындауға арналған технологиялық кешені
бар жасанды құрылыстар (аралдар, эстакадалар, модульдер). D
аралында қызмет көрсетуші персонал орналасады және жұмыс
істейді.

ОКИОК (OKIOC)

Халықаралық консорциум (Offshore Kazakhstan International
Operating Company N.V.)

ПХК

Полиароматты көмірсугілер

ШРК

Шекті рауалы концентрация

Кәсіпшілік құбыр желілері

Мыналарға арналған: а) Қашаған кен орнының Теңіз кешенінен
құрлықтағы мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысына
көмірсутегі шикізатын айдау үшін - «Болашақ» МГКДҚ; б)
МГКДҚ-дан Теңіз кешеніне отын газын айдау үшін.

ӨЭМ

Теңізде Компания жүзеге асыратын өндірістік экологиялық
мониторинг. 2013 жылға дейін – бұл «Экологиялық аялық және
мониторингілік зерттеулер». 2013-2016 жж. –«Каспий теңізінің
қазақстандық секторында мұнай операцияларын жүргізу
кезінде өндірістік экологиялық мониторингіні ұйымдастыру
және жүргізу қағидаларына» сәйкес орындалатын «Теңіз
экологиялық зерттеулері» немесе «Әсер мониторингі»

ҚР

Қазақстан Республикасы

СШ Каспий

Солтүстік-шығыс Каспий

Өнім бөлісу туралы келісім
(ӨБК)

1997 жылғы 18 қарашадағы Каспий теңізінің солтүстік бөлігіне
қатысты Өнім бөлісу туралы келісім, түзетулермен және
толықтырулармен.

ӨБК

Өнім бөлісу туралы келісім

Трансект (а);

Бүгілісінде координаталар көрсетілген сызық (қима, бағдар)

Трек

Итбалықтың тіркелген қозғалысының ізі/сызығы

КС

Көмірсутегілер

Экологиялық мониторинг

2006-2016 жж. аралығындағы кезеңде Компания жүзеге
асыратын теңіздегі экологиялық мониторингілік зерттеулердің
қысқарған атауы.

Контрреттеуіштер

Су бөлу жүйелері

ЖКОББШИ

Жайық-Каспий облысаралық бассейндік балық шаруашылығы
инспекциясы
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Каспий теңізі теңіздің барлық белгілері
бар Жердегі ең ірі құрлықішілік ағынсыз су
қоймасы болып табылады. Каспийдің деңгейі
болжанбайтын сипатта ұзақ мерзімді циклмен
өзгеріп отырады.
Каспий теңізі – теңдесі жоқ суқоймасы, оның
көмірсутегі қорлары мен биологиялық байлығы
әлемнің ешбір жерінде қайталанбайды. Каспий
теңізінің тағы бір ерекшелігі – реликтілік
флора мен фаунаны, соның ішінде бекіре
тұқымдас балықтар мен итбалықтарды осы
күнге дейін жеткізуінде. Каспий суда жүзетін
және жағалау құстарының ірі миграциялық
жолы әрі тіршілік мекені болып табылады.
Географиялық орналасуы, табиғи-климаттық
және гидрологиялық жағдайлары арқасында
Каспий биоәртүрлілік сақталған маңызды
орталық мәртебесіне ие.
Бүгінгі таңда Каспий теңізі экожүйесінің
ахуалы табиғи факторлар мен адам қызметінің
әсерінен өзгерістерге ұшырауда. НКОК Н.В.
компаниясы Қазақстан Республикасының
экологиялық заңнамасына сәйкес ықтимал
теріс тренділерді уақтылы анықтау мақсатында
тиісті табиғат қорғау шараларын қабылдау
және түр алуандылығын сақтау үшін теңіз
экожүйесінің элементтеріне ұдайы мониторинг
жүргізіп отыр.
Биоәртүрлілікті сақтау – бұл тірі табиғатты
зерделеуге және сақтауға бағытталған шаралар
кешені. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі өсімдік және жануарлар әлемінің қазіргі
ахуалына зерттеу (мониторинг) жүргізуді бірінші кезектегі шаралар деп санауға болады. Мұндай мониторинг элементтерінің бірі НКОК Н.В.
компаниясы игеретін мұнай кен орындары
ауданындағы теңіз ортасына экологиялық
мониторинг
жүргізу
болып
табылады.
Аталған мониторинг сонымен қатар мынадай
мақсаттарда жүргізіледі:

—— халықаралық конвенциялардың талаптарын, қоршаған ортаны қорғау және
биоәртүрлілік
жөніндегі
талаптарды
сақтау;
—— Қазақстан Республикасы заңнамасының
талаптарын сақтау;
—— мұнай кен орындарын игеру аудандарында теңіз ортасының ахуалындағы
жағымсыз өзгерістерді уақтылы анықтау
және бағалау;
—— өндірістік қызметтің қоршаған ортаға
әсерінен туындауы мүмкін экологиялық
зардаптарды бағалау;
—— іске
асырылатын
табиғат
қорғау
шараларының тиімділігін арттыру, табиғат
қорғау іс-шараларын негіздеу;
—— мұнай кен орындары аудандарында
қоршаған ортаның жай-күйіндегі болуы
ықтимал теріс өзгерістердің алдын алу
жөніндегі шараларды әзірлеу мен іске
асыруды ақпараттық қамтамасыз ету.
Солтүстік-шығыс Каспийдің теңіз ортасын
мониторингілік
зерттеу
(экологиялық
мониторинг) мұнай өндіру (сейсмикалық
барлау,
геофизикалық
зерттеулер,
геотехникалық
іздестірулер,
құрылыс
жұмыстары және т.б.) бойынша жұмыстардың
ең ерте кезеңдерінде басталған болатын
және осы уақытқа дейін Компания мұнай
кен орындарын игерудің барлық кейінгі
кезеңдерінде мониторингілік зерттеулерді
жалғастырып келеді. Монографияда соңғы
жылдары акваторияның қалай кеңейгені,
стансалар саны мен мониторинг жүргізу
жиілігінің қаншалықты ұлғайғаны көрсетілген.
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2006-2016 ЖЖ.
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ КЕЗЕҢДЕ
ЖҮРГІЗІЛГЕН СОЛТҮСТІКШЫҒЫС (СШ) КАСПИЙДІҢ
КЕЛІСІМШАРТТЫҚ
ЖӘНЕ БАСҚА ДА
АКВАТОРИЯЛАРЫНДАҒЫ
КЕШЕНДІ ТЕҢІЗ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
ТЕҢІЗ ОРТАСЫНЫҢ
ҚАЗІРГІ АХУАЛЫН,
ОНЫҢ БИОТИКАЛЫҚ
ЖӘНЕ АБИОТИКАЛЫҚ
КОМПОНЕНТТЕРІНДЕ
ӨЗГЕРІСТЕР БОЛҒАНЫН
АНЫҚ КӨРСЕТЕДІ.
НКОК Н.В компаниясының 2014 жылы шығарған «Мұнай кен орындарын игеру барысында
Солтүстік-шығыс Каспийдің қоршаған табиғи
ортасының мониторингі» атты мақалалар
жинағы (Жинақ) кейін бірқатар мақалалар
топтамасына жол ашты, оларда Каспий
теңізінің қазақстандық секторында көмірсутегі
қорларын
игеру
кезіндегі
мониторинг
кезеңдері көрсетіледі.
Жинақта теңіз мұнай кен орындарын игеру
операцияларының СШ Каспийдің биоәртүрлілігі мен қоршаған ортасына тигізетін әсеріне
жүргізілген көп жылғы мониторинг (19932006 жылдар) материалдары жинақталған.
2014 жылы шығарылған жинақ ғылыми және
қолданбалы міндеттерді шешу, экологиялық
сараптау, теңіз акваторияларында мұнай
өндіруді регламенттеу, мұнай-газ саласындағы
экологиялық
жауапкершілікті
арттыру
тұрғысынан экологиялық және табиғатты
қорғау саласының мамандары, балық және
мұнай-газ өнеркәсібі қызметкерлері тарапынан
сұранысқа ие болды. Жинақты көпшілікке
ұсыну кезінде Атырау және Маңғыстау
облыстарында жұртшылық тарапынан мұнай
операцияларының
түрлі
кезеңдеріндегі
қоршаған ортаның ахуалы туралы деректерді
жүйелі жариялап отыру жөнінде ұсыныс келіп

түсті, бұл орайда кітаптар кемінде әр 10 жыл
сайын шығарылуы тиіс деп көзделді.
Осы Монография 2014 жылы басталған
экологиялық мониторинг нәтижелері көрсетілген материалдарды жариялауды жалғастырады.
Монографияда 2006-2016 жж. аралығы
кезеңіндегі
мониторингілік
зерттеулердің
нәтижелері келтірілген. Осы жылдардағы
экологиялық мониторинг материалдарына
жүргізілген талдау аса қызығарлық, себебі осы
кезеңде жасанды аралдар салу, құбырлар
тарту жұмыстары, бұрғылау жұмыстары
жүргізілді, Қашаған кен орнының теңіз кешеніне
жабдықтар жеткізіліп, пайдалануға берілді.
Осылайша,
Монография
материалдары
Қашаған кен орнында мұнайды өнеркәсіптік
өндіру басталғанға дейін теңізде жүргізілген
жұмыстар
кешенінің
ауқымды
кезеңін
қамтуымен құнды.

НКОК Н.В. КОМПАНИЯСЫ
КӨМІРСУТЕГІЛЕРДІ
ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНДІРУДІҢ
БҰДАН КЕЙІНГІ
КЕЗЕҢДЕРІНДЕ ЖҮРГІЗІЛЕ
БЕРЕТІН ҚОРШАҒАН
ОРТА АХУАЛЫНЫҢ
МОНИТОРИНГІ БОЙЫНША
АҚПАРАТТЫ КЕЛЕШЕКТЕ
ДЕ ЖАРИЯЛАП ОТЫРУДЫ
КӨЗДЕЙДІ. ҰҚСАС
МОНОГРАФИЯЛАРДЫҢ
ОСЫДАН КЕЙІНГІ
ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫНДА
ҚАШАҒАНДА МҰНАЙДЫ
ҚАРҚЫНДЫ ӨНЕРКӘСІПТІК
ӨНДІРУ ЖӘНЕ БАСҚА
ТЕҢІЗ КЕН ОРЫНДАРЫН
ДАМЫТУ КЕЗІНДЕГІ ТЕҢІЗ
ОРТАСЫНЫҢ АХУАЛЫ
ТУРАЛЫ ЖАРИЯЛАНАТЫН
БОЛАДЫ.
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11-жылдық кезең ішінде (2006-2016 жылдар)
Экологиялық мониторинг бағдарламалары
бойынша
зерттеулерге
түрлі
елден
ондаған ғалымдар мен мамандар қатысты.
Жұмыстардың негізгі көлемін экология және
табиғатты пайдалану саласында консалтингілік
және зерттеу қызметтерін көрсететін «Каспи
Эколоджи Инвайроментал Сервисез» ЖШС,
«Қазақстан Қолданбалы Экология Агенттігі»
ЖШС (ҚҚЭА), «Қазэкожоба» ЖШС және т.б.
сияқты қазақстандық жетекші компаниялар
орындады.
Зерттеулерге
бірқатар
қазақстандық
ұйымдар мен Ұлттық ғылым академиясының
ғылыми-зерттеу институттарының жетекші
сарапшылары
қатысты,
атап
айтқанда:
ядролық физика, зоология, микробиология
және вирусология, гидробиология және
экология және т.б. институттары, сондай-ақ
Республикалық ғылыми-өндірістік орталықтар
(Балық шаруашылығы, «Қазгидромет» РМК
және т.б..); «Экогидрохимгео», ҚР БҒМ Ядролық
физика институты, ҰАО, «У.М.Ахмедсафин
атындағы Гидрогеология және геоэкология
институты»
ЖШС,
«АЛООС»
ЖШС,
"Қазэкоанализ" ЖШС, Ақтаудағы «ҚҚЭА» ЖШС
Химиялық-аналитикалық орталығының сынақ
зертханасы, «ҚҚЭА» ЖШС Гидробиологиялық
зертханасы, «Қазэкология» РҒӨИО, әлФараби атындағы ҚазҰУ РМК «Биология және
биотехнология проблемалары ғылыми-зерттеу
институты» ЕМК, «ЭкоСервис-С» ЖШС және
т.б. мамандандырылған зертханалары. Осы
ұйымдардың
мамандары
мониторингілік
зерттеулерге қатысып қана қоймай, бағалы
сараптамалық және консультациялық көмек
көрсетті.
Зерттеулерге сонымен қатар: AGRA (Канада),
Arthur D.Little (АҚШ және Ұлыбритания),
ERM (Ұлыбритания), Ecology & Environment
(АҚШ), ERT (Шотландия), Зоология институты
(Лондон,
Ұлыбритания),
Интеграциялық
және салыстырмалы биология институты
(Лидс университеті, Ұлыбритания), Швеция
жаратылыстану тарихы мұражайы (Стокгольм,
Швеция) және тағы басқада шетелдік
экологиялық компаниялар да елеулі үлес қосты.
Осы Монографияны НКОК Н.В., ҚҚЭА ЖШС
мамандары және Қазақстан Республикасының
жетекші
сарапшылары
дайындады.
Монографиядағы тараулардың авторлары:
—— 1 тарау, 2 тарау - Е. Скольская.,
г.ғ.к. В. Уваров;

—— 3 тарау - В. Масалова, Г. Омарова,
О. Поворознюк;
—— 4 тарау - т.ғ.к. Ж. Дүйсенова,
PhD Д.Бүрлібаева, .х.ғ.к. Р. Қайдарова;
—— 5 тарау - б.ғ.к. С.Чивилев, Л. Хван;
—— 6 тарау - Д. Смирнова, б.ғ.д. Е. Крупа,
б.ғ.к. О. Кийко;
—— 7-тарау –б.ғ.д. Е. Крупа, Л. Кохно,
б.ғ.к. О. Кийко;
—— 8 тарау - Ю. Эпова, О. Склярова,
б.ғ.к. О. Кийко, Н. Боос;
—— 9 тарау - б.ғ.к. Л. Стогова, И. Стогов;
—— 10 тарау - А. Терещенко, И. Орлова,
Ә. Ысқақбаев, б.ғ.к. Ф. Климов,
б.ғ.к. Г. Мұтышева;
—— 11 тарау- б.ғ.к. С. Ербөлеков, Е. Қуанышев,
б.ғ.к. Ф. Климов, С. Сәрсенғалиев, С. Ухов,
В.Мищенко;
—— 12 тарау - б.ғ.к. В. Ковшарь, В.Мищенко.
Монография үшін картографиялық жұмыстарды және деректер қорын дайындауды «ҚҚЭА»
ЖШС ГАЖ бөлімінің қызметкерлері А. Чернов
пен И. Сапожникова орындады.
Қашаған кен орнындағы теңіз мұзының
сипаттамалары мен теңіз деңгейі бойынша
ақпаратты:
НКОК
Н.В.
компаниясының
Техникалық
департаменті,
Геоақпарат
департаменті, Гидрометеорология және мұз
жағдаяты бөлімінің қызметкерлері А. Ерғалиев,
Б. Ким, А. Әбуова, М. Кадрановтар ұсынды.
2006-2016 жылдардағы теңіздегі экологиялық
зерттеулерге түрлі елдердің мамандары
қатысты. Бірақ, негізінен осы Монографиядағы
мақалалардың авторларын қоса алғанда,
қазақстандық компаниялардың мамандары
қатысты:
Теңіздегі экологиялық зерттеулер:
Н. Абдримова,
К. Алишев,
Б. Алтөреев,
Т. Алтыбаев,
О. Бедненко, Б. Бектемісов,
В. Березовский,
Т. Бисекенов,
Н. Боос,
Е. Горбанев, А.
Зұлқашев,
Р. Иманәлиев,
Д. Исмағулов, Е. Исмұханов, А. Калашников,
С. Қалдаев,
С. Қалдыбаев,
Ж. Қалиев,
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Ш. Қанағатова,
Б. Қапанов,
Ф. Карпов,
Е. Қасымбеков,
Ф. Климов,
В. Коротков,
Н. Костюрин, О. Кочнев, А. Қуат, А. Кулагина,
Т. Құттыбаев, Т. Лебедев, А. Левин, А. Линник,
В. Мищенко, Е. Мурова, И. Орлова, А. Павленко,
Н.Попов,
С. Ризайдинов,
М. Саралиев,
А. Семьянистов, С. Сергеев, К. Степанов,
И. Стогов,
Л. Стогова,
С. Сургутская,
Л. Ульянова, Л. Хван, А. Шәкіров және т.б.
Каспий итбалығын зерттеу:
Б. Әбілов,
Т. Алтыбаев,
Г. Артюхина,
М. Баймұқанов, Т. Баймұқанов, А. Баймұқанова,
Т. Барақбаев, Б. Бектемісов, В. Березовский,
А. Бигнерт,
М. М.Бөлекбаева,
Веревкин,
С. Вилсон, В. Высоцкий, А. Гисцов, С. Гудман,
Л. Дмитриева, А. Дінекешев,
Е. Долгова,
Б. Ерназаров,
С. Жақсылықов, О. Жданко,
Н. Захарова, Б. Исмағамбетов, Д. Исмағұлов,
Н. Исмаилов,
Б. Қадыров, С. Қалдыбаев,
С. Қалдебаев,
А. Камелов, Қ. Қарамендин,
Ф. Карпов, Е. Қасымбеков, О. Кочнев, И. Кроуфорд,
А. Қуат, Г. Куркин, А. Қыдыранов, Т. Лебедев,
А. Левин,
Ч. МакНайт,
Б. Мак Намара,
М. Пазылбеков, Д. Пилин, Н. Попов, А. Рақыбаева,
Э. Рахимов,
Е. Сансызбаев, А. Сокольский,
І. Тоқаев, Е. Төлеубек, И. Труханова, Р. Өмірбаева,
Т. Өскенбаев, Д. Хорошун, А. Шәкіров және т.б.
Орнитологиялық зерттеулер:
А. Әбіғалиев,
Э. Әкімғожин, Ш. Аманова,
М. Бөлекбаева,
А. Гисцов, Ж. Жауғаштиев,
Р. Жұмағалиев,
В. Еламанов, С. Ербөлеков,
М. Жақсылықова,
А. Жакупова, Д. Жанаев,
И. Зубань, М. Кадеева, Ф. Карпов, В. Ковшарь,
Ж. Кузбаева, А. Майлыбаев, Ж. Мұратуллин,
Т. Мусин,
С. Сәрсенғалиев,
А. Таңатаров,
В. Терентьев, Д. Төлеуова, С. Ухов, М. Шалхаров,
К. Шерманова және т.б.
Компания тарапынан теңіздегі далалық
зерттеулердің негізгі үйлестірушілері
мен ұйымдастырушылары:
Е. Дүйсенғалиев,
С. Ербөлеков, М. Кадеева,
Е. Қуанышев, Г. Мұтышева, А. Сахарбаев,
Д. Сперанза, В. Терентьев, С. Ухов және т.б.

МОНОГРАФИЯ СОЛТҮСТІК
КАСПИЙ ЖОБАСЫНЫҢ
25 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ
ШЫҒАРЫЛЫП ОТЫР,
СОНДЫҚТАН ОСЫ ЖЫЛДАР
ІШІНДЕ ТЕҢІЗДЕГІ БАРЛЫҚ
ӨНДІРІСТІК ЖҰМЫСТАР
КЕЗІНДЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗІЛІП
ОТЫРҒАНЫН ЕРЕКШЕ
АТАП ӨТКЕН ЖӨН.
МОНИТОРИНГ НӘТИЖЕЛЕРІ
ТЕҢІЗ ОРТАСЫНДА БОЛЫП
ЖАТҚАН ӨЗГЕРІСТЕРДІ
БАҚЫЛАП ҚАНА ҚОЙМАЙ,
СОНЫМЕН БІРГЕ
ЖОСПАРЛАНҒАН ҚЫЗМЕТ
ҮШІН ҚАЖЕТТІ ТАБИҒАТ
ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫНЫҢ
БАСЫМ БАҒЫТТАРЫН
НЕГІЗДЕУГЕ ДЕ МҮМКІНДІК
БЕРДІ.
Алынған экологиялық мониторинг нәтижелері
Солтүстік-шығыс Каспийдің аса ауқымды
акваторияларындағы теңіз ортасын және
биоәртүрлілікті кешенді бағалауға мүмкіндік
берді, ол осы Монографияда және алдыңғы
басылымда келтірілген
Мониторингілік зерттеулерге қатысушылар
және
НКОК
Н.В.
компаниясының
басшылығына Монография авторлары жанжақты ойластырылып негізделген көп жылғы
кешенді экологиялық зерттеулер үшін шынайы
ризашылықтарын білдіреді. Ұзақ жылдар
бойы теңіз мониторингілік зерттеулерін
ұйымдастыруға үлкен үлес қосқан мамандар
Пол Бартлет, Джованни Ривас, Гүлсім
Мұтышева, Сағиден Ербөлеков, Владимир
Терентьев есімдерін ерекше құрметпен атап
өткен жөн.
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ТАРИХЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ | 1 ТАРАУ

1. КОМПАНИЯНЫҢ ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ
ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГІЛІК
ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ

1.1

НКОК Н.В. компаниясының
Каспий теңізінің солтүстікшығыс бөлігіндегі мұнай
операциялары дамуына
қысқаша шолу
Солтүстік Каспийдегі мұнай мен газдың болашақ
даму перспективасын геолог-ғалымдар кеңестік
кезеңде-ақ болжаған болатын. Алайда мұнай
индустриясы дамуының бай тарихы бар ел
теңіздегі кен игерумен айналыспаған еді. Бетбұрыс
кезеңі арада жылдар өтіп, Қазақстан Республикасы
егемен ел мәртебесіне ие болуымен 1993 жылы
13 ақпанда Үкіметтің «Каспий теңізінің Қазақстанға
қарасты бөлігінде көмірсутегі шикізатын өндіруді
қалыптастыру және дамыту туралы» Қаулысына
қол қойылған кезде орын алды. Аталған Қаулының
бір
тармағында
«ҚазақстанКаспийШельф»
мамандандырылған мемлекеттік компаниясының
құрылуы қарастырылған болатын.
1993 жылдың 9 маусымына қарағанда Қазақстанда
алғаш рет Каспий теңізінің қазақстандық секторын
игеру жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның бірінші
кезең тұжырымдамасы дайындалып, бекітілді.
«Үлкен Каспий жобасына» қатысуға барлығы
50 шақты компания ниет білдірді. Олардың
арасынан Каспий теңізіндегі ұқсас жағдайларда
жұмыс тәжірибесі бар және Қазақстанның
қаржылық талаптарын қабылдауға дайын бірнеше
компанияны іріктеп алу керек болды. Тартылатын
қаржы «ҚазақстанКаспийШельф» компаниясын
қалыптастыруға және қайраңдағы жұмыстарды
қаржыландыруға жұмсалуы қажет еді.
1993 жылдың 23 мамырында Консорциумның
конфигурациясы анықталды. Оның құрамына
кіруге алты компания үміткер болды: Mobil (АҚШ),
Statoil альянсы (Норвегия) және British Petroleum
(Ұлыбритания), Shell (Ұлыбритания/Голландия),
Agip (Италия), British Gas (Ұлыбритания) және Total
(Франция). «ҚазақстанКаспийШельф» жобаның
жетінші толық құқылы қатысушысы атанды.

1993 ЖЫЛДЫҢ
3 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА КАСПИЙ
ТЕҢІЗІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ
ҚАЙРАҢЫНДА
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ
ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ
ҮШІН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
КОНСОРЦИУМ ҚҰРУ
ТУРАЛЫ КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ
ҚОЙЫЛДЫ.
Келісім бойынша «ҚазақстанКаспийШельф»
Оператор
болып
бекітілді.
Сондай-ақ,
аймақтың мұнай әлеуетін үш жылдық
зерттеу бойынша Келісім жасалды. Бұл күн
қазақстандық қайраңдағы кен орындарын
игеру жобасы аясында ірі мұнай компаниялары
серіктестігінің бастауы болды.
1994-1997 жылдарда Консорциум атқарған
қайраңдағы
геофизикалық
зерттеулер
бағдарламасы 2D сейсмикалық барлау ауқымы
бойынша әлемдегі ең ірі (ұзындығы 26180 қума
километр, 100 мың шаршы шақырым аудан)
әрі жұмыстарды орындау ұзақтығы бойынша
ең қысқа зерттеулердің бірі болды.
Каспий теңізінде жүргізілген зерттеулердің
нәтижесінде алғаш рет геологиялық зерделенген блоктар картасы жасалып, теңіздің
солтүстік бөлігінде Қашаған, Қайраң және
Ақтоты (1.1 сурет) тәріздес ірі құрылымдар
анықталды. Бір Қашаған кен орнының өзі
көлемі бойынша атақты Теңіз кен орнынан
айтарлықтай асып түсті.
Атап өтерлігі сол, Каспий теңізіндегі осыншалық
ірі жобаны жүзеге асыру барысында қоршаған
ортаны қорғауға ерекше назар аударылды.
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1.1 сурет

НКОК Н.В. компаниясының келісімшарттық аумағы

Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың
тапсырмасы
бойынша
Консорциум алғаш рет Каспий теңізі қоршаған
ортасы ахуалының толық кескінін жасай отырып, арнайы экологиялық бағдарламаны
орындады. Табиғи ортаны алдын ала зерттеу, оның аялық ахуалын анықтау және
сейсмикалық барлау жұмыстарының қоршаған
ортаға ықпалын бағалау бойынша қомақты
жұмыстар атқарылды. Бұдан бөлек, теңіздің
қазақстандық секторының экологиялық сезімталдығы бойынша толық карта жасақталды.
Каспий теңізінде осындай ауқымда және
осыншалық техникалық-әдістемелік деңгейдегі
зерттеу жүргізілмеген болатын.. Бұл жұмыстың
нәтижелері кейіннен жергілікті ғылыми ұйымдар мен қайраңға қадам басқан инвесторлар
үшін мықты ақпараттық базаға айналды.
Сейсмикалық зерттеулер аяқталғаннан кейін
Консорциум мүшелері Солтүстік Каспий
бойынша өнімді бөлісу туралы келісім (СКӨБК)
жөніндегі келіссөздерге кірісті. Келісімге
Қазақстан Республикасы үкіметімен бірге
1997 жылдың 18 қарашасында қол қойылды.
Ол бойынша тікелей барлау бұрғылауымен
және Каспий мұнайын өнеркәсіптік өндірумен

айналысатын Консорциумның жұмыс тәртібі
бекітілді.

1998 ЖЫЛҒЫ ҚЫРКҮЙЕКТЕ
СКӨБК УЧАСКЕСІНДЕ
КӨМІРСУТЕКТЕРДІ БАРЛАУ
ЖӘНЕ ӨНДІРУ ҮШІН
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТЕҢІЗ
КЕН ОРЫНДАРЫН ИГЕРУ
ЖӨНІНДЕГІ «ОФФШОР
ҚАЗАҚСТАН ИНТЕРНЭШНЛ
ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ
(ОКИОК)» (OFFSHORE
KAZAKHSTAN INTERNATIONAL
OPERATING COMPANY
(OKIOC) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
КОНСОРЦИУМЫ ҚҰРЫЛДЫ.
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Оның құрамына Каспий қайраңын барлау жөніндегі халықаралық Консорциумның барлық
қатысушылары енді. Алайда сол жылдың
қазан айында ОКИОК консорциумында
Қазақстанға өкілдік ететін ұлттық «Қазақойл»
компаниясы өзінің үлесін екі жаңа қатысушы
жапондық Inpex және америкалық Phillips
Petroleum
компанияларына
сатты.
Ал
«ҚазақстанКаспийШельф» АҚ «Қазақойл»
құрылымындағы геологиялық-геофизикалық
зерттеулермен айналысатын компания болып
өзгертілді.
2001 жылы италиялық ENI корпорациясының
бөлімшесі болып табылатын Agip Caspian Sea
B.V. компаниясы Солтүстік Каспий жобасының
бірыңғай операторы болып таңдалды. Осыдан
кейін ОКИОК консорциумы Аджип ҚКО
(Agip KCO) болып өзгертілді. 2002 жылдың
маусым айында мұнай-газ қоры бойынша
жүргізілген бағалау жұмыстарынан кейін
Консорциум көмірсутектердің коммерциялық
қорлары туралы жариялады.
2005 жылдың көктемінде «ҚазМұнайГаз»
ұлттық компаниясы британдық BG Group
компаниясынан
сатылымға
шығарылған

Солтүстік Каспий жобасындағы 16,67%
үлесінің 8,33% бөлігін сатып алып, қайтадан
халықаралық Консорциумның құрамына енді.
2008 жылдың қараша айында «ҚазМұнайГаз»
ҰК үлесі 16,81% дейін артты. Осылайша ұлттық
компания жобаның ірі қатысушыларының
бестігіне енді.
2009 жылдың 22 қаңтарында Норт Каспиан
Оперейтинг Компани Б.В. (НКОК Б.В.) жаңа
операциялық компаниясы құрылды. Ол
бұрын Agip КСО атқарған СКӨБК бойынша
бірыңғай Оператордың міндеттерін өз мойнына алды. Оператор бола отырып, НКОК Б.В.
компаниясы жалпы стратегияны анықтап,
басқарумен, жоспарлау
мен үйлестіру,
геологиялық-геофизикалық және басқа да
зерттеулерді өткізуді ұйымдастыру, сондай-ақ
мүдделі тараптармен өзара жұмыс жүргізумен
айналысты.
2013 жылдың соңында ConocoPhilips өз үлесін

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясына сатып,
жобадан шықты. Кейіннен «ҚазМұнайГаз»
компаниясы бұл сатылымда CNPC компаниясына жол берді.
2015 жылдың маусым айында Норт Каспиан
Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.)
компаниясына Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Б.В. (НКОК Б.В.) және Эн Си
Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви.
(NCPOC) компанияларын қосу арқылы
Солтүстік Каспий жобасының операциялық
үлгісін қайта құрылымдау процесі аяқталды.
Қайта құрылымдау нәтижесінде НКОК Н.В.
компаниясы СКӨБК жөніндегі жобаның
Операторы міндеттерін өз мойнына алып,
НКОК Б.В. және NCPOC компанияларының
әмбебап құқықтық мирасқорына айналды.
Қазіргі уақытта Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Н.В. (НКОК Н.В.) компаниясы жобаның
Операторы ретінде әрқайсысының жобада
өз үлестері бар жеті компаниядан құралған
Консорциум атынан әрекет етеді, олар:
«ҚазМұнайГаз», «Эни», «Шелл», «ЭксонМобил»,
«Тотал», «КННК» және «Инпекс».

Қашағанда мұнайдың табылуы
ӨБК-ға қол қойылғаннан кейін қайраңда
барлау бұрғылауын жүргізуге қызу дайындық
басталды, оның барысында Консорциумның
күрделі жұмыс атқаруы қажет болды.
Консорциум
акционерлері
үкімет
пен
жұртшылықтың жобаның Каспий теңізінің
қайраңындағы
экологиялық
мәселелері
бойынша
алаңдаушылығына
толық
түсіністікпен қарады. Өйткені, бұл қоршаған
ортаны қорғау мәселелеріне ерекше назар
аударуды талап ететін, Солтүстік Каспийдің
қорық аймағындағы мұнай операцияларын
жүргізу жөніндегі алғашқы жоба болатын.
ҚР Экологиялық кодексіне және ҚР «Ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар туралы» заңына
сәйкес, Солтүстік Каспийдің шығыс бөлігіндегі
акватория мемлекеттік қорық аймағына
кіреді (1.1 сурет), осыған байланысты мұнай
операцияларымен байланысты кез келген
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қызметке арнайы экологиялық талаптарды
сақтау шартымен ғана рұқсат етіледі. Сондықтан
жоспарланған
жұмыстардың
аудандары
бойынша бұрын жүргізілген экологиялық
зерттеулерге
қоса
ОКИОК
мамандары
қазақстандық сарапшылармен бірге бұрғылау
жұмыстары басталғанға дейін қоршаған ортаға
әсерді бағалап, барлық керекті рұқсаттар
мен жұмыс жүргізу лицензиялары алынды.
Консорциумда кәсіби экологиялық топ
құрылып, мониторинг бойынша ұйымдастыру
мен есептіліктің нақты жүйесі орнатылды.

СОЛТҮСТІК КАСПИЙ
КОНСОРЦИУМЫ
ҚАЗАҚСТАНДА АЛҒАШ РЕТ
ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ ӨТКІЗУ,
ЖҰРТШЫЛЫҚПЕН ЖӘНЕ ҚР
ҒАЛЫМДАРЫМЕН КЕҢЕСУ
ПРАКТИКАСЫН ЕНГІЗДІ,
аталмыш шаралардың барысында жұртшылыққа
жобаның техникалық аспектілері туралы ақпарат
беріліп қана қоймай, ең бастысы, экологиялық
мәселелер ашық талқыланды.
Бұрғылау әдістерін таңдау, қалдықтарды
кәдеге жарату кезінде Солтүстік-шығыс Каспий
экожүйесінің бірқатар ерекшеліктері қаперге
алынды: таяз су, мұз жылжуы және теңіздегі
жасанды құрылыстардың айналасында мұз
жиналуы, қойнауқат қысымы және тұзасты
көмірсутекті коллекторлардағы күкіртсутегінің
жоғары концентрациясы.
«Сұңқар» бұрғылау баржасы модификацияланды. Шығыс Қашаған ауданында судың
орташа тереңдігі 3,5-4.0 метр болғандықтан
бұл батырмалы баржа таяз су жағдайында бұрғылау үшін ең тиімді нұсқа ретінде таңдалды.
Солтүстік Каспийде барлау бұрғылауын бастауға дайындық Қазақстан үшін заманалық оқиға
– мұнайдың өнеркәсіптік өндірісіне 100 жыл
толу мерейтойымен тұспа-тұс келді. Мұнайгаз кәсіпшілігін дамытуда осыншама ұзақ жол
жүріп өткен ел сол уақытқа қарай әлемде
өндіріс көлемі бойынша 26-шы орынды иелене
отырып, жылына 27 млн. тонна мұнай өндіруде
болатын.
1999 жылдың 12 тамызында Қазақстан
Республикасы Солтүстік Каспий жобасы

бойынша серіктестермен бірге қол қойған ӨБКге сай ОКИОК консорциумы «Шығыс Қашаған-1»
алғашқы барлау ұңғымасын бұрғылауды
бастады. Ол Каспий теңізінің қазақстандық
қайраңындағы алғашқы барлау ұңғымасы еді.
Мұнайлы
интервал
4000
метрден
төмен тереңдіктегі палеозой дәуіріндегі
карбонаттардан табылды. Ұңғыманың тәуліктік
дебиті 600 текше метр мұнай және 200 мың
текше метр газды құрады. Бұл мұнайшылардың
Каспий теңізінің қазақстандық қайраңындағы
алғашқы жеңісі еді.

2000 ЖЫЛДЫҢ
4 ШІЛДЕСІНДЕ ҚАЗАҚСТАН
ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН
НАЗАРБАЕВ ПЕН ОКИОК
КОНСОРЦИУМЫНЫҢ
БАСШЫЛАРЫ ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН УЧАСКЕСІНДЕГІ
АЛҒАШҚЫ БАРЛАУ
ҰҢҒЫМАСЫНАН
КӨМІРСУТЕГІ
ШИКІЗАТЫНЫҢ
ТАБЫЛҒАНЫН РЕСМИ ТҮРДЕ
МӘЛІМДЕДІ.
2000 жылы қыркүйек айының ортасында
«Сұңқар» бұрғылау баржасы Батыс Қашаған
құрылымына орны ауыстырылып, 2001
жылдың мамырында осы құрылымдағы
барлау ұңғымасын бұрғылау кезінде де мұнай
табылып, ұңғыманың тәуліктік дебиті 540 текше
метр мұнай және 215 мың текше метр газды
құрады.
2002 жылдың қыркүйек айында Қаламқастеңіз кен орнындағы бұрғылаудың табысты
нәтижелері туралы жарияланды. Артынан
2003 жылдың тамыз айында оңтүстік-батыс
Қашағанда, ал 2003 жылдың қыркүйек айында
Ақтоты және Қайраң кен орындарында мұнай
табылғаны туралы мәлімденді. Осыдан кейін
ҚР Үкіметінің 2004 жылдың 25 ақпанындағы
Қаулысымен бірнеше кезеңге бөлінген кен
орнын игеру бағдарламасы бекітілді.
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1.2 сурет

Қашаған кен орны. Теңіз кешенінің жасанды аралдары

Қазіргі ахуал
СК ӨБК бойынша келісімшарттық аумақтарында Қашаған, Ақтоты, Қайраң, Қаламқастеңіз кен орындары орналасқан (1.1 сурет)
Консорциум үшін бөлінген келісімшарттық
аумақтағы ең ірі учаске Қашаған кен орны.
Оның геологиялық қоры 35 млрд. баррель,
оның 10 мың баррелі шығарылатын мөлшер
болып табылады. Қашаған коллекторы
шамамен теңіз түбінен төмен 4 шақырым
тереңдікте орналасқан және оның қойнауқат
қысымы 800 барға дейін жоғары. Қашағанның
шикі мұнайы жеңіл, бірақ күкүртсутегі құрамы
жоғары. Кен орны 75х45 шақырым аумақты
алып жатыр және ол Атыраудан 80 шақырым
қашықтықта. Қазіргі уақытта Қашаған кен
орнын игеру тәжірибелік-өнеркәсіптік игеру
Кезеңінде (1 Кезең).
Қашаған кен орны құрлықтағы және теңіздегі
нысандардан тұрады. Құрлықтағы нысандарға
«Болашақ» мұнай мен газды кешенді дайындау
қондырғысы (МГКДҚ), сондай-ақ, теміржол

кешені жатады. Теңіз нысандары арасында
келесілері салынып, пайдаланылуда: D
аралындағы пайдалану-технологиялық кешені,
А аралы, бастапқы өндіру орталықтары - EPC
2, 3 және 4 аралдары (1.2 сурет). Сонымен
бірге Қашағанды игерудің кейінгі кезеңдеріне
арналған нысандары салынды: DC 2, 4, 5
аралдары. Кәсіпішілік құбыр желілері салынды
(теңіздегі ұзындығы шамамен 70 км). Олар
теңіздегі және құрлықтағы нысандарды
жалғайды (басқа қолданылатын атауы - құбыр
желісінің солтүстік трассасы).
2013 жылы 11 қыркүйекте Қашаған кен орнында
мұнай өндірісі басталды. Алайда кәсіпшілік
газ құбыр желісінде газдың сыртқа шығуының
анықталуына байланысты 2013 жылдың
қазан айынан бастап өндіріс тоқтатылды.
Құбыр іші диагностикасы бағдарламасының,
сыртқы инспекциялық және зертханалық
жұмыстардың нәтижелері бойынша Мердігер
компаниялармен 2015-2016 жж. құрлықтағы
«Болашақ» МГКДҚ кешені мен теңіздегі кешен
арасындағы кәсіпшілік мұнай құбыр желісі
мен газ құбыр желісін толық ауыстыру туралы
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шешім қабылдады. Компания кәсіпшілік
құбыр желілерін алмастыруды 2016 жылы
аяқтап, жабдықты қосу-реттеу бағдарламасын
жалғастырды.

2016 ЖЫЛЫ 1 ҚАРАШАДА
ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫНДА
МҰНАЙДЫ ӨНДІРУ
ТӘУЛІГІНЕ 75 МЫҢ
БАРРЕЛЬДЕН АСАТЫН
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ДЕҢГЕЙГЕ
ШЫҚТЫ. 2016 ЖЫЛДЫҢ
7 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА
АТЫРАУ ҚАЛАСЫНДА
ЕЛБАСЫНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН
ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫНДА
МҰНАЙДЫ ӨНДІРУДІҢ
БАСТАЛУЫНА ОРАЙ РЕСМИ
ТАНЫСТЫРЫЛЫМ ӨТТІ
«Қазіргі уақытта мұнай деңгейі тәулігіне 200 мың
баррельден асады. Шикі газды кері қойнауқатқа
айдау процесін оңтайландырғаннан кейін шикі
мұнай өндірісінің көлемі тәулігіне 370 мың
баррельге дейін көтеру жоспарланып отыр.
Ал осы жылға жоспарланған өндіріс көлемі
бекітілген – 8 млн. тонна мұнай және 4,5 млрд.
текше метр газ», – деп Қазақстанның
энергетика жөніндегі бірінші вице-министрі
Махамбет Досмұхамбетов Алматы қаласында
өткен Қазақстанның 25-ші қазақстандық
«Мұнай мен газ» KIOGE 2017 халықаралық
конференциясында хабарлады.
Осылайша, Монографияда қарастырылған
2006-2016 жж. кезеңі Қашаған кен орнындағы
келесідей жұмыс түрлерін қамтиды: аралдар
құрылысы, бұрғылау жұмыстары, құбыр желілерін салу, қосу-реттеу жұмыстары, кемелер
мен құрылыс баржаларының қозғалысы.
Қашаған кен орнындағы коммерциялық мұнай
өндіру 2016 жылдың соңында басталды.
Қайраң. Ауданы – шамамен 1000 км2.
Өндірілетін мұнай қорлары – 35761 мың тонна,
ерітілген газ – 33 536 млн.м3.
Ақтоты. Тұзасты газконденсат кен орны.
Ауданы – 390 км2. Өнім қойнауқаты 13Х6

шақырым аумақты қамтиды және оның қуаты
шамамен 1000 м. Өндірілетін конденсат
қорлары – 76 918,5 мың тонна, құрғақ газ – 169
486,3 млн.м3.
Жасанды аралдар салынды. 2006-2007 жж.
барлау бұрғылау және бағалау жұмыстары
орындалды.
Қаламқас-теңіз кен орны (әрі қарай –
Қаламқас) Қашаған кен орнынан оңтүстікбатысқа қарай 130 шақырым жерде орналасқан.
Қаламқас кен орнының ауданы 1274 км2. Ең
жақын жердегі құрлық бөлігі – Бозащы түбегі.
2002 жылы кен орнында жаңа кен орнын ашқан
алғашқы ұңғыма (Қаламқас-1) бұрғыланды.
Юра қабатынан мұнай мен газдың бұрқақ
ағыны алынды. Орта Юра түзілімдерінде
көмірсутегі қоры бар 14 өнімді беткей табылды.
Кен орнындағы қосымша зерттеулер басқа
ұңғымаларды бұрғылау нәтижелері бойынша
(2005-2009 жж.) орта-юралық түзілімдердің
әлеуетін растады:
2008 жылы Қаламқас кен орны көтерілудің
батыс бөлігін ғана игеру негізінде «ықтимал
пайдалы» деп жарияланды. Жүргізілген
талдаулар
Қаламқас
кен
орнындағы
мұнайда күкіртсутегі жоқ екенін көрсетті.
ҚР Пайдалы қазбаларының қоры жөніндегі
мемлекеттік комиссияда бекітілген С1+С2
категориясындағы мұнай қоры: геологиялық –
284,5 млн.т. өндірілетін – 67,5 млн.т.

Каспий теңізінің
қазақстандық секторында
мониторинг жүргізу
бойынша Қазақстан
Республикасы заңнамасына
қысқаша шолу
Экологиялық заңнамада қоршаған ортаны
қорғауға
және
табиғи
ресурстарды
тиімді пайдалануға негізделген құқықтық,
экономикалық
және
ұйымдастырушылық
реттеуші
шаралардың
кең
шеңбері
қарастырылған. Осындай негізгі шаралар мен
механизмдер арасында қоршаған орта мен
табиғи ресурстар
мониторингіне ерекше
назар аударылады.
2007

жылы

Қазақстан

Республикасының
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Экологиялық кодексі шыққанға дейін табиғат
пайдаланушылардың мониторинг жүргізулері
бойынша қойылатын талаптарды бекітетін
негізгі
нормативтік-құқықтық
актілерге
төмендегідей бірқатар құжаттар жататын:
—— Қазақстан
Республикасының
1997
жылдың 15 шілдесіндегі «Қоршаған
ортаны қорғау туралы» № 160-I Заңы
(2007 жылы күші жойылды);
—— ҚР-ның 2002 жылдың 11 наурызындағы
«Атмосфералық ауаны қорғау» туралы
№ 302-II Заңы (2007 жылы күші жойылды);
—— ҚР-ның 2002 жылдың 4 желтоқсанындағы
«Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық әл ауқаты туралы» № 361-II Заңы
(2009 ж. күшін жойды);

Сонымен бірге қолданыстағы Экологиялық
кодексте «өндірістік экологиялық бақылау» және
«өндірістік мониторинг» анықтамалары жоқ
екенін атап өту қажет. Сондықтан бұл ұғымдарды
қолданыстағы құқықтық актілерге сай анықтаған
жөн, дәлірек айтқанда олар – «Каспий теңізінің
қазақстандық секторында мұнай операцияларын
жүргізу
кезінде
өндірістік
экологиялық
мониторингті ұйымдастыру және жүргізу
қағидалары» (Қазақстан Республикасы Энергетика
министрінің 2012, 2014 жылдардағы бұйрықтары)
және «Табиғатты қорғау. Шығарындылар.
Атмосфераның ластануын бақылау бойынша
нұсқау» СТ ҚР 2036-2010 мемлекеттік стандарты:
——

өндірістік
экологиялық
бақылау:
табиғатты пайдаланушылармен жүзеге
асатын қоршаған ортаның жағдайы
мен шаруашылық және өзге қызметтің
ықпалынан оның өзгерістерін, қоршаған
ортаны қорғау және сауықтыру жөніндегі
жоспарлар және іс-шаралардың орындалуын тексеру, табиғи ресурстарды
қайта жаңғырту және тиімді пайдалануды,
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнамаларды, өндірістік мониторинг, есепке
алу, есеп беру, нәтижелерді құжаттаумен
қоса оның сапасы және экологиялық
талдау нормативтерін қадағалауды бақылау
үшін шаралар жүйесі;

——

өндірістік
мониторинг:
өндірістік
процестің белгіленген параметрлерінің,
шаруашылық немесе өзге де қызметтің
нәтижесінде қоршаған ортаға ықпал етудің
физикалық және химиялық факторлардың
экспериментті (өлшеу негізінде) және/
немесе жанама (есептесу негізінде) бағасы;

——

өндірістік экологиялық мониторинг – қоршаған ортаға өндірістік операциялардың
әсер ету шеңберінде табиғат пайдаланушылардың экологиялық бақылау стансаларында
қоршаған
ортаға
өндірістік
операциялардың әсері нәтижесінде болған, қоршаған орта күйімен өндірістік процестерді экологиялық бақылау жиынтығы.

—— Қазақстан
Республикасының
1995
жылдың 28 маусымындағы «Мұнай
туралы» № 2350 Заңы (2010 жылы күшін
жойды);
—— Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар
және
қоршаған
ортаны
қорғау министрінің 2001 жылдың 11
наурызындағы «Қоршаған ортаны қорғау
саласындағы
өндірістік
бақылауды
ұйымдастыру ережелерін» бекіту туралы
№ 50-п Бұйрығы (2010 жылы күшін
жойды);
—— ҚР ҚОҚ Министрінің 22.09.05 ж. № 272-п
Бұйрығымен
бекітілген
Өндірістікэкологиялық бақылауды жүзеге асыру
ережелері (2010 жылы күшін жойды);
—— Қазақстан
Республикасы
Қоршаған
ортаны қорғау министрінің міндетін
атқарушысының
2006 жылдың 3
тамызындағы
«Өндірістік-экологиялық
бақылау туралы типтік ережелерді бекіту
туралы» №258-п Бұйрығы (2007 жылы
күшін жойды);
—— Өндірістік мониторинг жүргізудің типтік
ережелері ҚОҚМ (02.02.06 ж. №45-п
Бұйрығымен бекітілген, 2007 жылы күшін
жойды).

Қазіргі уақытта Экологиялық кодекстің 14
бабына сәйкес, «Өндірістік экологиялық
бақылауды» :

2007 жылдан бастап мониторинг бақылаулары
(зерттеулері) ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес
орындалады
[Қазақстан
Республикасының
Экологиялық кодексі, 2007ж. өзгертулермен және
толықтырулармен].

—— Арнайы табиғат пайдалануды жүзеге
асыратын жеке және заңды тұлғалар
өндiрiстiк экологиялық бақылауды (ӨЭБ)
жүзеге асыруға мiндеттi. ӨЭБ-ні табиғат
пайдаланушы
әзiрлеген
өндiрiстiк
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экологиялық бақылау бағдарламасы
негiзiнде табиғат пайдаланушы жүзеге
асырады;

қаперге ала отырып, табиғат пайдаланушы
төмендегі қағидалардың талаптарын орындауға
міндетті.

—— және өндірістік мониторинг ӨЭБ-нің
құрамдас бөлігі болып табылады.

ҚР Экологиялық кодексінің «Каспий теңізінің
солтүстік бөлігіндегі мемлекеттік қорық
аймағында шаруашылық және өзге де
қызметті жүзеге асыру кезіндегі экологиялық
талаптар» атаулы 38 тарауда жер қойнауын
пайдаланушының түгелдей келісімшарттық
аумақта, мұз жамылған теңіз акваториясындағы
қысқы мерзім мониторингінен тыс, қоршаған
ортаның жылдық өндірістік мониторингін
(климаттық маусымдар бойынша) өткізу
міндеттерін көрсетеді.

Бұдан бөлек, ҚР Экологиялық кодексінің
132 бабына сәйкес, өндiрiстiк экологиялық
бақылауды
жүзеге
асыру
шеңберiнде
операциялық мониторинг, қоршаған ортаға
эмиссиялар мониторингi және әсер
ету
мониторингiн орындауға өкім беріледі.
Әсер ету мониторингiн жүргiзу, ол Қазақстан
Республикасының экологиялық заңнамасының
және қоршаған орта сапасы нормативтерiнiң
сақталуын қадағалап отыру үшiн қажет болған
жағдайларда өндiрiстiк экологиялық бақылау
бағдарламасына енгiзiледi. Сонымен бірге
әсер ету мониторингi мынадай жағдайларда:
—— табиғат
пайдаланушының
қызметi
сезiмтал экожүйеге және халықтың
денсаулығына әсер ететiн болса;
—— технологиялық oбъектiлердi пайдалануға
беру кезеңiнде;
—— қоршаған ортаға авариялық эмиссиялардан кейiн мiндеттi болып табылады.
Экологиялық кодекстің осы қағидасында
қоршаған ортаның өндiрiстiк мониторингiн
Қазақстан
Республикасының
техникалық
реттеу саласындағы заңнамасында белгiленген
тәртiппен аккредиттелген өндiрiстiк немесе
тәуелсiз зертханалар жүзеге асыратыны
ескертілген.
ҚР Экологиялық кодексінің 133 бабына сәйкес,
табиғат пайдаланушы қоршаған ортаны
қорғау саласындағы уәкiлеттi орган белгiлеген
талаптарға сай iшкi есептi жүргiзедi, өндiрiстiк
экологиялық бақылау нәтижелерi бойынша
кезеңдiк есептер берудi қалыптастыруға және
ұсынуға міндетті.
Бұл талаптарға «Өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша есептілік талаптары»
жатады (Қазақстан Республикасының Қоршаған
ортаны қорғау министрінің 2013 жылғы 14
ақпандағы № 16-п бұйрығы, өзгертулермен).
Сондай-ақ, Каспий теңізінің қазақстандық
секторында мұнай операцияларын жүзеге
асыру кезінде Солтүстік Каспийдің сезімтал
экожүйелеріне ықпал келтірілуі мүмкін екендігін

2012 жылғы «Каспий теңізінің қазақстандық
секторында мұнай операцияларын жүргізу
кезінде өндірістік экологиялық мониторингті
ұйымдастыру және жүргізу қағидаларында»
(2015 жылы күші жойылды) және қазіргі атауы
бір қағидаларда (ҚР Энергетика министрінің
2014 жылғы 20 қарашадағы №132 бұйрығымен
бекітілген) КТҚБ-де мұнай операцияларын
жүзеге асыру кезінде өндірістік экологиялық
мониторинг (ӨЭМ) ұйымдастыру және жүргізу
тәртібі анықталған.
Сол жерде анықталатын компоненттер мен
ӨЭМ жүргізу кезіндегі қоршаған ортаның
көрсеткіштер тізімі көрсетілген, ол
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

гидрометеорологиялық параметрлерді
атмосфералық ауаны
теңіз суын
су түбіндегі шөгіндіні
бентосты
фитопланктонды
зоопланктонды
су өсімдіктерін
ихтиофаунаны
орнитофаунаны
итбалықтарды
физикалық факторларды қамтиды.

Сондай-ақ, осы Қағидаларда табиғат пайдаланушыға Қоршаған ортаның ластануын
бақылау бағдарламасын әзірлеу міндеті
жүктелген.
ӨЭМ нәтижелері бойынша табиғат пайдаланушы әсер етудің жылдық есептерін
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті
органға ұсынады.
Жер қойнауын пайдаланушы қажет болған
жағдайда және қоршаған ортаны қорғау
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саласындағы уәкілетті органның талап етуімен
қоршаған ортаның жай-күйіне қосымша
зерттеулер жүргізуге тиіс (ҚР Экологиялық
кодексі, 269 бабының 5 тармағы).
«Каспий теңізінің қазақстандық секторында
мұнай операцияларын жүргізу кезінде аялық
экологиялық
зерттеулерді
ұйымдастыру
және жүргізу қағидалары» (ҚР Энергетика
министрінің 2014 жылдың 20 қарашасындағы
№131 бұйрығы, өзгерістермен) өзекті болып
табылады. Ол бойынша осындай зерттеулерді
жүзеге асыру тәртібі бекітілген. Сонымен бірге
«теңіз ортасын аялық экологиялық зерттеулер»
ұғымы жер қойнауын пайдаланушының
келісімшарттық (лицензиялық) аумағында,
соның ішінде желілік нысандарда да, теңіз
ортасының бастапқы күйіне арнайы кешендік
зерттеулер өткізу ретінде анықталған.
Өндірістік мониторинг деректерін Қоршаған
орта мен табиғи ресурстар мониторингінің
бірыңғай
мемлекеттік
жүйесін
жүргізу
шеңберінде қоршаған ортаның күйін бағалау
үшін пайдалануға болатынын атап өткен жөн
(ҚР Экологиялық кодексінің 132, 139 және 144
баптары).
Қоршаған
ортаға
бақылау
жүргізудің
қосымша құқықтық негізі ретінде нормативтікқұқықтық құжаттар, санитарлық ережелер
мен гигиеналық нормативтер, мемлекеттік
стандарттар, нұсқаулық-әдістемелік құжаттар
және мониторинг жүргізудің ерекшеліктерін
нақтылайтын және ашып көрсететін басқа да
құжаттар алынады. Алайда, олардың көп және
мазмұны көлемді болуына байланысты осы
қысқа шолуда олардың тізімі берілмейді және
талданбайды.

1.3

НКОК Н.В. компаниясының
экологиялық мониторинг
зерттеулерін жетілдіруі
Қоршаған
ортаны
қорғау
саласындағы
тапсырмаларды шешу үшін НКОК Н.В.
компаниясы Денсаулық, еңбек және қоршаған
ортаны қорғауды басқару жүйесін жасақтады.
Аталған жүйені жетілдіру үшін мониторингілік
зерттеулер жүргізіледі.
Осы монографияда НКОК Н.В. компаниясының
(әрі қарай – Компания) теңіздегі Қашаған,
Ақтоты, Қайраң және Қаламқас лицензиялық

учаскелерінде
2006-2016
жж.
жүргізген
өндірістік экологиялық мониторинг нәтижелері
талқыланады. 2013 жылға дейін Компанияның
теңізде жүргізген ӨЭМ-і «Солтүстік Каспийдің
қоршаған ортасы бойынша аялық және
мониторингілік зерттеулер» деп аталып келгенін
атап өту қажет. Сондай-ақ, Компанияның
экологиялық мониторингі теңіздің жағалау
аймағындағы
зерттеулерді
(орнитофауна)
қамтыды.
Сондай-ақ, Компания құрлықта да, жағалау
инфрақұрылымы
аудандарында
(МГКДҚ
мұнайды дайындау зауыты, Баутин қолдау
базасы және т.б.) жүргізді, оның нәтижелері осы
жұмыста қамтылмаған.
Теңіздегі экологиялық мониторингтің бастауы
деп 1993 жылдың жазын айтуға болады. Сол
кезде «ҚазақстанКаспийШельф» компаниясының
бастамасымен геофизикалық зерттеулердің теңіз
биотасына әсерін бағалау бойынша бақылаулар
жүргізілді. Осы жұмыстарға қазақстандық
ғалымдармен бірге АҚШ, Ұлыбритания және
Ресей сарапшылары да қатысты. 1993-1994
жылдар кезеңдерінде . мониторингілік зерттеулер
жекелеген учаскелерге шоғырландырылды. 1995
жылы алғаш рет Каспий теңізінің солтүстік-шығыс
бөлігі бойынша кең ауқымды аялық зерттеулер
жүргізілді. 1996 жылы СШ Каспийде аялық
зерттеулер, сондай-ақ, геофизикалық түсірілім
мен бұрғылау жұмыстарының мониторингі
жүргізілді. Тек 1997 жылдың қазан айында шығыс
және оңтүстік-батыс Қашаған, Ақтоты, Қайраң
және Қаламқас блоктарының зерттеулері жүзеге
асырылды. 1997-1998 жылдарда жекелеген
учаскелердегі мониторинг зерттеулері жылына 2
маусым бойынша жүргізіле бастады.
Операторлардың
ауысқанына
қарамастан,
Қашағандағы
экологиялық
мониторинг
стансаларының негізгі желісі жұмыстардың
бастапқы кезеңінде күрт ауыспады, негізінен,
Ақтоты, Қайраң, Қаламқас учаскелерін игеру және
Қашағаннан құрлыққа дейінгі кәсіпшілік құбыр
желілерінің трассасын таңдау есебімен зерттеулер ауданы мен мониторинг стансаларының
саны кеңейді.
1.3 суретте әр жылдың маусымдарында (көктем
немесе
күз) жұмыс істейтін максималдық
стансалар саны берілген. 2006-2016 жылдардағы
мониторинг
нәтижелерін
талқылау
осы
Монографияның негізгі мақсаты болғандықтан
аталған жылдардағы мониторинг жүйесінің
жетілуін талқылап қарастырайық. 2012 жылға
дейін Компания іс жүзінде теңізде түрлі
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Бағдарламалар бойынша мониторингтің екі түрін
жүргізіп келді:
—— «Солтүстік Каспийдің қоршаған ортасы
бойынша экологиялық аялық және
мониторингілік
зерттеулер (ЭАМЗ)».
Олар ӨБК-нің 25 бабына сай жүргізілді;
—— ҚР Экологиялық кодексінің 132 бабына сай
жүргізілетін өндірістік мониторинг (ӨМ).
2013 жылдан бері Компания ҚР Экологиялық
кодексінің 132 бабы мен
«Каспий
теңізінің қазақстандық секторында мұнай
операцияларын жүргізу кезінде өндірістік
экологиялық
мониторингті
ұйымдастыру
және жүргізу қағидалары» (әрі қарай –
2012 жылғы Қағидалар) талаптарын сақтай
отырып, мониторинг зерттеулерін Өндірістік
экологиялық бақылаудың (ӨЭБ) бірыңғай
бағдарламасы бойынша жүргізе бастады.
2012 жылғы Қағидалар өз күшіне енгеннен
кейін, теңіздегі экологиялық мониторинг
стансаларының саны артты (1.4 сурет).
Мониторинг 4 климаттық маусымда жүргізіле
бастады. 2012 жылға дейін қоршаған ортаның
экологиялық аялық және мониторингілік
зерттеулері көбіне 2 климаттық маусымда,
яғни
«көктем-күз»
немесе
«жаз-күз»
маусымдарында жыл сайын өткізіліп келді.
Сондай-ақ, мониторинг жүргізілетін акватория
ауданы ұлғайды. Компанияның 2006-2016
жылдардағы мониторинг стансаларының
орналасу карталары мен сызбалары 1.4
суретте және 1-ші Қосымшада көрсетілген.

2013
2015
жылдар
кезеңдерінде
Компанияның теңіздегі нысандары маңында
өндірістік экологиялық мониторинг (ӨЭМ)
стансаларының саны (1.5 сурет), мониторинг
жүргізу жиілігі және 2012 жылғы Қағидаларға
сай зерттеу түрлері артты. Мәселен,
атмосфералық ауа сапасын жүйелі өлшеу
басталды және ӨЭМ жүргізілетін жыл
маусымдарының саны артты.
2013 жылға арналған әсер ету мониторингінің
бағдарламасы бойынша 2012 жылдың
Қағидаларына сай үш деңгейлі мониторингке
ауысу жүзеге асырылды. Компанияның
теңіздегі барлық нысандары бойынша
әсер
ету
мониторингі
стансаларының
жоспарланған (есептік) саны әр климаттық
маусымда (қысты санамағанда) 400 стансадан
асты (1.5 сурет). Алайда, әр маусымда жұмыс
істеп шыққан стансалардың іс жүзіндегі саны
түрлі себептермен (аз тереңдік, қауіпсіздік
бойынша жұмыс атқаруға тыйым салу және
т.б.) Бағдарламаларда көрсетілгеннен аз
болуы мүмкін еді.
Осылайша, Қашаған кен орнында бірінші
жоспарланған пайдалануға беру кезеңінде
(2013 жыл) осы кен орнының акваториясының
өзінде
Мониторинг
бағдарламасында
зерт-теулер ауқымы кеңейтілген 250 ӨЭМ
станса жоспарланды (1-1 кесте) [2013 жылға
арналған Өндірістік экологиялық бақылау
бағдарламасы. Кітап 2. Әсер ету мониторингі.
НКОК/ҚҚЭА, 2012].
«Каспий теңізінің қазақстандық секторында

Мониторинг стансаларының саны
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1.3 сурет
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2005 жылға дейінгі Компанияның мониторинг стансалары желісінің дамуы
(аялық және теңіздегі экологиялық зерттеулер).
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Мониторинг стансаларының саны
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1.4 сурет
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жылғы Қағидалар негізінде әзірленген әсер
ету мониторингі» құжатына сай жүргізуді
жалғастырған болатын.
2016 жылғы мониторингілік стансалар
жүйесінің 2013-2015 жылдардағы жүйеден
негізгі айырмашылығы – стансалар санының
қысқартылуы және сәйкесінше, Компанияның

2013-2015 жж. әсер ету мониторингін жүргізу кезінде бір маусымдағы өлшеу/сынама алу саны.
Қашаған кен орны.
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ОБТ5
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Гранулометрия
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Ескерту: * - әр стансада 3 қайталаудан
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Тралдау
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Микробиология

Фенолдар

65
51

Ихтиофауна

Бентос*

Ауыр металдар

6
4

Биогендер

Зонд (үстіңгі қабат
және түп)

Су түбі шөгінділері және бентос

Атмосфералық ауа

Су және планктон сынамалары

4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
71 107

Су өсімдіктері

1-1 кесте

Учаскелер,
Мониторинг
деңгейлері

2014

2006-2016 жж. бір маусымдағы мониторинг стансаларының максималдық саны

мұнай операцияларын жүргізу кезінде
өндірістік
экологиялық
мониторингті
ұйымдастыру және жүргізу қағидалары» (2014
жылғы) Компанияның теңіздегі нысандарына
қатысты тек 2016 жылдан бастап қолданыла
бастады. 2015 жылы Компания мониторингті
«2015 жылға арналған өндірістік экологиялық
бақылау бағдарламасы. Кітап 2. 2012

3-деңгей
2-деңгей
1-деңгей
D аралы
А аралы
ЕРС 2
ЕРС 3
ЕРС 4
DC01
DC04
DC05
DC10
БАРЛЫҒЫ

2013

18
17

1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
15 107
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әр кен орнында және кәсіпшілік құбыр
желілерінің трассасында (құбыр желілерінің
солтүстік трассасы) су, су түбі шөгінділерінің
және табиғи ортаның басқа да компоненттерінің сынамаларын алудың азаюында болып
отыр.. 1.5 суретте және 1 Қосымшада берілген
суреттерден
экологиялық
мониторингтің
түрлі мерзімдеріндегі стансалар желісі
құрылымының өзгеруін көруге болады.
2016 жылға арналған Әсер ету мониторингі
бағдарламасының 2015 жылғы бағдарламадан
айырмашылығы [2016 жылға арналған
Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы.
Кітап 2. 2012 жылғы Әсер ету мониторингі.
НКОК/ҚҚЭА, 2015] ихтиопланктон бойынша
жоспарлы қосымша зерттеулердің болуы.

Сондай-ақ, 2011 жылы 2013-2016 жж.
мониторингке қарағанда судағы полиароматты көмірсутектерді анықтау қарастырылмаған
болатын. Ал 2013-2016 жж. арналған
бағдарламада 2011 және 2012 жылдардағы
бағдарламалармен салыстырғанда хлорофил
зерттеуі жоқ.

А - 2006-2008 жылдар
1.5 сурет

Қашаған.Әр түрлі кезеңдердегі мониторинг стансаларының сызбасы (А,Б,В)
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Б - 2013-2015 жылдар (1-ші, 2-ші және 3-ші деңгейлі мониторинг стансалары)

В - 2016 жыл (мониторинг стансаларының екі деңгейі)
1.5 сурет

Қашаған.Әр түрлі кезеңдердегі мониторинг стансаларының сызбасы (А,Б,В)
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2. СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС КАСПИЙДІҢ ТАБИҒИ
ЖАҒДАЙЛАРЫ

НКОК Н.В компаниясының келісімшарттық
аумақтары (Қашаған, Қайраң, Ақтоты, Қаламқастеңіз кен орындары) Солтүстік Каспий
акваториясының қазақстандық солтүстік-шығыс
бөлігінде орналасқан (1 Тарау,1.1 сурет).
Солтүстік
Каспийдің
теңіз
ортасының
сипатталған қазіргі күйі антропогендік әсердің
салдарын және теңіз деңгейінің ұзақ мерзімді
циклдік ауытқуларын көрсетіп отыр.
Солтүстік Каспийдегі табиғи жағдайларды
талдау
қор
материалдарын,
әдеби
материалдарды,
«Қазгидромет»
РМК
гидрометеорологиялық
стансаларындағы
қадағалауларды, сонымен қатар НКОК Н.В
компаниясының материалдарын пайдалана
отырып орындалды.

2.1

Каспий теңізінің жалпы
сипаттамасы
Каспий теңізі — біздің ғаламшарымыздағы
ең ірі материкішілік суқоймасы, оның Әлемдік
мұхитпен табиғи байланысы жоқ және географиялық анықтама бойынша ол жер шарындағы
ең ірі көл болып табылады (2.1 сурет). Алайда
өзінің ауқымы, фаунасының сипаты және
гидрометеорологиялық режимі бойынша
Каспий теңізге ұқсайды және Каспий теңізі деп
аталады [Панин және басқалар, 2005].
Каспийдің меридиандық бағыттағы ұзындығы
шамамен 1200 км, орташа ені 310 км, ең
жоғарысы — 435 км, ал ең төмені 196 км.
Жағалық сызықтың ұзындығы 7000 кмден асады, соның ішінде Қазақстан аумағы
шектерінде шамамен 2320 км. Акватория
ауданы балтық жүйесінің (БЖ) қазіргі минус
27 м белгісінде 392,6 мың км2 құрайды, ал су
жинау қоймасы — 3,5 млн. км2 асады, оның
ішінде 29,4% ағынсыз аймақ [Панин және
басқалар, 2005].

Теңізге 100-ден астам өзен мен ағынсу құяды.
Теңізге құйылатын жалпы ағынсу ағындысы
жылына 205-215 және 450-460 км3 аралығында
ауытқиды, орташа алғанда жылына 300 км3. Бұл
көлемнің 80% Еділ өзенінің ағынын және 5%
Жайық өзенінің ағынын құрайды. Ағынсудың
шамамен 10% батыс жағалауының өзендері
Терек, Сулак, Самур, Кура және басқа да
бірқатар шағын өзендер береді. Қалған 5%
Иран жағалауындағы өзендер құяды. Шығыс
жағалауда бірде-бір тұрақты ағынсу жоқ
[Қазақстан Республикасы, 1 том, 2006].
Теңіздің толысу және
жоқ, айқын көрінетін
құбылыстары бар.

қайту ағындары
желқума-желбөгет

Морфологиялық құрылымы мен физикалықгеографиялық жағдайларының ерекшеліктеріне
қарай Каспий теңізі 3 бөлікке бөлінеді:
Солтүстік, Орта және Оңтүстік Каспий. Солтүстік
және Орта Каспий арасындағы шегара
Түпқараған мүйісінен Маңғыстау шоңғалының
бойымен Құлалы қайраңына дейін және әрі
қарай Шешен аралына дейін өтеді. Орта
және Оңтүстік бөлімдер арасындағы шегара
Апшерон шоңғалын бойлай — Жылой аралы
мен Кули мүйісі деңгейінде өтеді.
Ауданы 80 мың км2-ден астам солтүстік
бөлігінің суы тайыз; орташа тереңдігі 5-6 м, ең
терең тұстары 15-20 м. Солтүстік Каспий өзен
мен теңіз сулары белсенді араласатын аймақ
болып табылады.
Орта бөлігі — ауданы 138 мың км2-ден асатын
оқшауланған қазаншұңқыр, орташа тереңдігі
180-200 м, ең терең жері — 788 м (Дербент
шұңғымасының батыс жағасы). Оңтүстік
бөлігінің ауданы шамамен 150 мың км2, орташа
тереңдігі шамамен 345 м, ең терең жері —
1025 м (оңтүстік каспий қазаншұңқыры). Теңіз
қайраңы орташа алғанда шамамен 100 м
тереңдіктермен шектелген.
Каспий теңізінің қазақстандық секторы
Солтүстік және Орта Каспийдің шығыс
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бөліктерін қамтиды. Жағалауы әкімшілік
бөлінісі бойынша Қазақстан Республикасының
Атырау
және
Маңғыстау
облыстарына
қарайды [Атырау облысының атласы, 2014].
Оның солтүстік-шығыс (СШ) бөлігі Каспий
маңы ойпатының шектерінде, ал шығыс
бөлігінде Бозащы, Түпқараған және Маңғыстау
түбектерінің үстірттері орналасқан (2.1 сурет).
Каспий теңізінің жағалауында 5 тәуелсіз
мемлекет орналасқан, олардың бәрінде де
жеткілікті дамыған мұнай-газ кешендері бар
және олар теңізде де, құрлықта да шикізат
өндіруде. Ластаушы заттектердің біршама
үлкен акваторияға тарай алатынына, ал
ихтио
және
орнитофауна,
итбалықтар
қоныс аударатынына байланысты Каспийдің
экологиялық проблемалары Каспий маңының
барлық мемлекеттері үшін барынша өзекті
мәселе болып табылады. . Бір өңірде орын
алатын кез келген апат, ластаушы заттектердің
ауаға тарауы мен теңізге төгілуі Каспийдің бүкіл
экожүйесіне жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін.

Каспий теңізінде кеме қатынасы жақсы
дамыған., Теңізде және құрлықта кеме қатынасы
мен мұнай-газ кешенінің одан әрі дами түсетіні
анық, демек, Каспий теңізін ластайтын көздер
де ұлғаятын болады.
Солтүстік Каспийдің қазіргі экологиялық
проблемалары
Каспий теңізінің мемлекеттік қорық аймағы
болып табылатын (ҚР Экологиялық кодексі,
256 бап) солтүстік-шығыс бөлігінде бірқатар
экологиялық проблемалар бар, олар сол
өңірге тән және тек мұнай кен орындарын
игерумен байланысты емес.
Ондай экологиялық проблемаларға мыналар
жатады:
—— өзен ағынының бөгелуі;
—— теңіз деңгейінің ұзақ мерзімді циклдік
ауытқулары;
—— теңіздің химиялық ластануы (өзен ағыны,
жағалауларда орналасқан кәсіпорындар
мен елді мекендердің сарқынды суы,
дауылды желқума кезінде және мұнай
барлау мен өндіруге байланысты көп
жылдар бойы жүріп жатқан қызмет
салдарынан
жағалаудан
ластаушы
заттектердің шайылуы);
—— бөгде ағзалардың енуі;
—— түрлі себептермен, соның ішінде климаттық өзгерістермен байланыстыратын
итбалықтардың мезгілсіз қырылуы;
—— балық қорларының, соның ішінде
бағалы түрлерінің азаюы. Мұның
бірқатар факторлары бар: заңсыз балық
кәсіпшілігін
жүргізу,
антропогендік
ластанудың ұлғаюы, өзен ағынының
бөгелуі, теңіз деңгейінің ауытқуы.

2.1 сурет

Каспий теңізі
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2.2

Солтүстік-шығыс Каспийдің
табиғи сипаттамалары
Геология
НКОК Н.В. компаниясының лицензиялық
алаңдарын (Қашаған, Қаламқас-теңіз, Қайраң
және Ақтоты кен орындары) қамтитын
Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігі екі
ірі элемент: солтүстігінде ежелгі Каспий
маңы синеклизасының және оңтүстігінде
Тұран эпигерцинді тақтасының шектерінде
орналасқан. Олардың арасындағы болжалды
шегара (шеткі жік) Өлі қолтық сорынан Еділ
өзенінің сулы атырабына дейін өтеді.

шегарасының өзгеруі төрттік кезеңде де
бірнеше рет болды. Келесі трансгрессиялар
анықталды: баку (400-500 мың жыл бұрын),
ерте хазар (250 мыңнан астам жыл бұрын), кеш
хазар (90-130 мың жыл бұрын), ерте хвалын
(35-65 мың жыл бұрын), кеш хвалын (10-20
мың жыл бұрын) және жаңа каспий, оның
үш үдемелі кезеңі болды (8; 6; 2.5 мың жыл
бұрын). Теңіз деңгейінің ауытқу амплитудасы
елеулі шамада болды. Кейбір мәліметтер
бойынша [Каспий теңізі, 1992] баку алды
кезеңінде Каспий теңізінің деңгейі қазіргіге
қарағанда 120 м төмен болған, ал ерте хвалын
трансгрессиясының үдемелі кезеңінде теңіз
деңгейі қазіргіден 75 м жоғары болған.

Қайраңдағы Тұран тақтасының солтүстік бөлігі
Құлалы белесі деген атпен біріктірілген ұсақ
дөңестердің қатары түрінде шығысқа қарай
құрлықта да субендік бағытта жалғасатын
Солтүстік Бозащы дөңесіне өтеді. Мезозойкайнозой тысының құрылымы бұл жерде
біршама қалыпты. Түзілімдер қимасы негізінен
ұсақ және жіңішке түйіршікті: саз, құмайттастар,
құм мен құмтастар, әктас, мергель. Каспий
маңы синеклизасында негізгі өнімді беткейлер
тұзды қабаттар астында, 3,5-7 км тереңдікте
орналасқан, ал Тұран тақтасы шектерінде
бұл тереңдіктер 2-4 есеге аз. Плиоцентөрттік, негізінен терригендік түзілімдердің
қабаты Солтүстік Каспийдің басым бөлігіндегі
құрлық және теңіз жағдайларының жиі
ауысуына байланысты күрделі құрылымымен
сипатталады. Төрттік түзілімдер Түпқараған
түбегімен тікелей шектесіп жатқан шағын
алаңдарды қоспағанда солтүстік қайраңның
бүкіл беті бойынша дамыған. Плейстоцен
қалыңдығы бұл жерде 100-200 метрден
аспайды. Солтүстік Каспий аумағындағы төрттік
түзілімдердің ішінен жаңа каспий, маңғыстау,
жоғары және төменгі хвалын беткейлерінің
түзілімдері ашылды [Каспий теңізі, 1987, Mobil
есебі, 1993].

Литологиялық-стратиграфиялық
сипаттамасы

Каспий теңізі екінші дәрежелі геосинклиндік
мұхит — Шығыс Паратетистің ыдырауы
нәтижесінде пайда болды [Каспий теңізі,
1987]. Бедердің кейінгі инверсиясы Маңғыстау
түбегін,
Кавказ,
Иран,
Түркіменстан
жағалауларын
құрлыққа
айналдырды,
сондықтан кешплиоцендік ақшағыл және
апшерон трансгрессиялары оқшауланған
Каспий теңізіне жатады (1,5-3 млн. жыл бұрын).

Таскөмір жүйесі төменгі карбон түзілімдері
(турней, визей, серпухов жікқабаттары) мен
орта карбон төменгі қабаттарынан (башқұрт
жікқабаты) тұратын, құрамы карбонатты,
жалпы қалыңдығы шамамен 750 м толымсыз
стратиграфиялық қимадан тұрады. Төменгі
пермь топтамасы артин тұзасты және
кунгур тұзды қабаттарына бөлінеді. Кунгур
жікқабатының сульфатты-галогенді жыныстары
ангидрит беткейлері, аргиллит, алевролит,
құмтастар қабатшалары бар тас тұзынан
тұрады.

Теңіз деңгейінің елеулі шамада ауытқуы мен
осыған байланысты Каспий акваториясы

ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫНЫҢ
БҰРҒЫЛАНҒАН
СТРАТИГРАФИЯЛЫҚ
ҚИМАСЫ ЖОҒАРҒЫ
ДЕВОННАН БАСТАП
НЕОГЕНГЕ ДЕЙІНГІ ШӨГІНДІ
ЖЫНЫСТАРДАН ТҰРАДЫ.
Төменгі пермь эвапориттері (кунгур жікқабаты)
шөгінді түзілімдерді екі кешенге бөледі:
жоғарғы (тұзүсті) — мезозой-кайнозой және
төменгі (тұзасты) — палеозой.
Фран (D3fr) және фамен (D3fm) жікқабаттарының жоғарғы девон шөгінділері қайта
кристалданған, тығыз, ішінара доломиттелген,
органогенді әктастардан түзілген. Түзілімдердің
қалыңдығы 325-335 м құрайды.
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Тұзүсті құрылымдық қабаты жоғарғы юра
қабаттарында қалыңдығы 20-70 м және
төменгі бор қабаттарында қалыңдығы 100200 м карбонатты жыныстардың топтамасы
бар жоғарғы пермь, триас, юра және бор
жасындағы терригендік жыныстардан түзілген.
Кешен тұзды диапиризм процестерімен
қарқынды орналасқан.
Сараланбаған
пермь-триас
түзілімдері
қоңырлау және қызыл тасқа айналған саз бен
аргиллиттерден, құмтастар мен тасқа айналған
саздан, сонымен қатар әктас қабаттарынан
тұрады. Олардың қалыңдығы 230 м құрайды.
Жоғарғы триас сұр және сұрғылт жасыл
алевролиттер
мен
құмдақ
алевролит
қабатшаларынан
тұрады.
Түзілімдердің
қалыңдығы шамамен 160 м құрайды.
Юра түзілімдері үш бөлімнің барлығының
терригендік және карбонатты шөгінділерінен
тұрады және триас түзілімдерінің эрозияға
ұшыраған бетінде жатыр. Юра түзілімдерінің
қалыңдығы 1100 м. Олар құмның, құмтастардың,
аливролиттердің, көмірдің жұқа қабаттары мен
тасқа айналған саздың қабаттасуынан түзілген.
Бор дәуірінің шөгінді кешені жоғарғы және
төменгі бор түзілімдеріне бөлінеді. Олар құм
және саз қабаттары мен әктас қабатшаларынан
тұрады. Бор қабатының жоғарғы бөлігінің
табаны тасқа айналған саздан, үстіңгі жағы
әктастан, мергельден, бор мен аргиллиттен
тұрады. Түзілімдердің жалпы қалыңдығы 9001400 м құрайды.
Палеоген және неоген жүйелерінің түзілімдері
құммен,
құмтастармен,
алевролиттермен
және гипстің жұқа қабаттарымен қабаттасқан
әктастан тұрады. Қалыңдығы 95-180 м
аралығында.
Төрттік түзілімдер жаңа каспий қабатының
жасыл-сұр түсті, темір тотығының дақтары бар
тығыз гипстелген саз төселген құмдақ, лайлы
жыныстарынан тұрады. Соңғылары жоғарғы
хвалын жасында болуы әбден мүмкін.

Сейсмикалық
Атырау облысының сейсмикалық аудандастыру
картасына сәйкес, [Сейсмикалық аудандастыру,
2003] ТӨИ теңіз кешені орналасқан акватория
MSK-64 шәкілі бойынша 5 балды сейсмикалық
аймаққа жатады.

Теңіз түбінің геоморфологиясы

КАСПИЙ ТЕҢІЗІ ӨЗІНІҢ
МОРФОМЕТРИЯЛЫҚ
СИПАТТАМАЛАРЫ
БОЙЫНША СОЛТҮСТІК
БӨЛІГІНДЕ ҚАЙРАҢ
АЙМАҒЫ КҮШТІ ДАМЫҒАН,
СУЫ ТЕРЕҢ СУҚОЙМА
БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Солтүстік Каспий қайраңында суасты және
басым бөлігі аккумуляциялық жазықтардың
бірнеше түрлері ерекшеленеді. Солтүстікшығыс Каспий қайраңының бедерінде келесі
заңдылықтарды атап өтуге болады: жағалық
сызықтан теңіз жазықтары (желқума-желбөгет
ағыстарының әрекеті ықпалынан) желқумажелбөгет құбылыстарынан және толқын
процесінен түзілген жазыққа біртіндеп
ауысады.
Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігі су
тереңдігі 20 метрден кем қайраңнан тұрады
және Каспий маңы ойпатының жағалық
жазығының жалғасы болып табылады.
Теңіз түбі оңтүстікке қарай жайпақ еңіспен
сипатталады.
Бедері
плиоцен-төрттік
кезеңнің регрессиялары кезінде ежелгі өзен
жүйелерімен түзілген бірқатар жыралармен,
эрозиялық-аккумуляциялық элементтермен,
ойпат-бороздиналармен
ерекшеленеді.
0,5-3,0 м тереңдікте көшпелі құмды қайраң
кеңінен орын алған. Жыралардың бүкіл жүйесі
солтүстіктен оңтүстікке бағытталып, қайраңның
ысырылу бөлігі болып табылатынын көрсетеді,
мұны
тасындылардың
оң
теңгерімінің
жоқтығы айғақтайды. Мұнда ежелгі өзен
желісінің жұрнақтары кеңінен дамыған —
жартылай көмілген жазықтар, бір жерлерде
тіпті өзен террасалары сақталған. Жайық
өзені арнасының суасты жалғасы болып
табылатын Орал бороздинасының ең терең
жері 9-16 метр, ол регрессия кезеңдерінде көл
қазаншұңқырына айналды. Жыралар желісінің
түзілуі мен қайта құрылуында су түбіне жақын
конвекциялық ағыстар маңызды рөл атқарады.
Солтүстік-шығыс
Каспий
қайраңының
бедерінде оның генезисі, морфологиялық
және гипсометриялық ерекшеліктері бойынша
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аккумуляциялық су асты жазықтарының
бірнеше түрлері ерекшеленеді:
—— Теңіздің сағалық кемерінің аллювиальтеңіз жазығы (авандельта);
—— Қосмекенді режимнің гидрофильдік
өсімдіктерімен
және
жалғасқан
тармақтарымен
ерекшеленетін
өтпелі жазық алқабы теңіз деңгейінің
маусымдық ауытқулары мен дауылды
желқума және желбөгет құбылыстары
салдарынан мезгіл-мезгіл су астында
қалып, кейін құрғап тұрады. Содан кейін
алдыңғы жолаққа параллель су асты
қайраңдары жазыққа шамалы белесті
көрініс беретін жолақ орналасқан;
—— Аллювиал-атыраулы
жазықтың
сыртқы, көлбеу алқабы ұлғайған
еңісімен, ұсақталған шөгінділерімен
ерекшеленеді,
оларға
анағұрлым
екпінді тармақтар соғылады. Оның
шегарасы деп тереңдіктің ылдиы — өзен
жеңдерінің басым бөлігінің ағысына
қарағанда теңізге көп бағытталған
шартты сызық есептеледі;
—— Желқума-желбөгет
ағыстарының
ықпалынан түзілген теңіз жазығы
акваторияның нағыз қайраңды жағалық
бөліктерін басып жатыр. Тегіс, құрғайтын
жазықтың сыртқы және ішкі шегаралары
көшпелі. Кезек-кезек су басу және
құрғау құм-лай материалының мол
тасымалдануына соқтырмайды, тек
бетінің тегістелуіне ықпал етеді;
—— Ағыстар мен толқулардан түзілген
теңіз жазығы теңіз түбінің негізгі
бөлігін алып жатыр. Оның шектерінде
ұзындығы
бірнеше
километрден
ондаған километрге дейін созылған
ірі аккумуляциялық тізбектер дамыған.
Тізбектердің кейбір тұстары көлденең
жыралар
желісімен
бөлшектелген.
Жырааралық қырқалар жиі ұштарымен
су бетіне шығып, шағын құмдықайыршақты аралдар түзетін суасты
барлары мен қайраңдарының пайда
болу орны болып табылады;
—— Аралдары мен кешенді қайырлары
бар теңіз жазығы Бозащы түбегінен
батыс
жақта
орналасқан
және
субендік неотектоникалық дөңестің
су астында жалғасуына сәйкес келеді.

Байырғы жағадан шалғайда түзілген
аккумуляциялық аралдар мен қайырлар
осы дөңестің шыңымен ұштасқан.
Қазіргі уақытта Итбалық аралдарында
Құлалы аралынан басқа күндізгі бетке
Морской және Рыбачий аралдары
шығады [Болгов және басқалар, 2007,
Сыдыков және басқалар,1995];
—— Кеш плейстоцен мен голоценнің
түрлі дәуірлерінде Солтүстік-шығыс
Каспийдің қайраңы құрлыққа айналды
және оның бедерінің кейбір элементтері
субаэралды сипатта. Оларға алқап
тәрізді төмендеулер, сонымен қатар
қайраң бедерінің Орал және Маңғышлақ
Бороздиналары сияқты тұрақты түрлері
жатады (2.2 сурет).
НКОК Н.В. компаниясының осы Монографияда
қарастырылып отырған кен орындарында
бедердің келесі ерекшеліктері бар:
Қашағанның шығыс бөлігі толқынды ағыстардың
әсерінен конфигурациясын өзгертіп, жылжитын
ірі аккумуляциялық формалармен күрделенген
теңіз жазығының көлбеу учаскесінде орналасқан.
Қыраттардан жіңішке түйіршікті материал
шығарылып, бетінде қалыңдығы 0,2-0,3 м
қайыршақ қабаты жиналады («шалыганың»
бастапқы кезеңі). Қашағанның батыс бөлігі
тереңдігі біршама акваторияда орналасқан және
бүкіл ауданы Орал бороздинасының солтүстікшығыс беткейінде жатыр. Бұл алаң анағұрлым
серпінді бедермен сипатталады.
Қаламқас-теңіз. Орал бороздинасының терең
учаскесінде орналасқан, оның түбі тегіс суасты
жазығынан тұрады.
Қайраң белсенді желқума-желбөгет қызметі бар
тегіс жазық шектерінде де (шығыс бөлігі), сондайақ ірі аккумуляциялық формалармен күрделенген
теңіз жазығының көлбеу учаскесінде де (батыс
бөлігі) орналасқан.
Ақтоты белсенді желқума-желбөгет қызметі бар
тегіс жазыққа ұштасқан. Алаңды құрастырған құм
лайлы және сазды бөлшектердің механикалық
шығуы есебінен біршама жақсы шайылған.
Алаңнан батысқа қарай ондаған метрде жыраның
бастауы байқалады.
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Жағалаулары
Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінің
жағалаулары Еділ өзенінің атырабынан бастап
Түпқараған түбегіне дейін ойпат және одан
әрі Маңғыстау облысында оңтүстікке қарай
Түркіменстан шегарасына дейін қыратты
болып келеді. Солтүстік-шығыс Каспийдің
ойпат жағасының сызығы айрықша өсіңкі,
оның формасы теңіз деңгейінің ауытқуымен
бірге өзгереді.
Ландшафттарының
өзіндік ерекшелігін
және қазіргі заманғы жағалық процестердің
динамикасын анықтайтын бедер құрылымының, генезисінің және жасының ерекшеліктері бойынша бірқатар аудандар
ерекшеленеді [Нурмамбетов, Акиянова 1998]:
—— Ойпат жағалар: Еділ атырабының шығыс
бөлігі, Еділ-Жайық өзендері аралығының
теңіз жағалауы, Жайық өзені атырабының
жағасы, Жайық өзенінің атырабынан

2.2 сурет

бастап Жем өзенінің сағаларына дейінгі
құрғайтын ойпат жаға, Өлі қолтық және
Қайдақ сорлары, Бозащы түбегінің
негізінен құрғайтын жағалары және
басқалар;
—— Қыратты жағалар: Түпқараған түбегі,
Құрық елді мекенінен Қазақ шығанағының
солтүстігіне қарай және Кендірлі — Қаясан
үстіртін бойлай белсенді тік жарлары бар
(клиф) абразивті жағалар.
Батиметрия
Солтүстік Каспий Каспий теңізінің анағұрлым
суы тайыз бөлігі болып табылады. Оның
үлесіне теңіз ауданының 24,3% астамы және
көлемінің 0,5% тиеді. Солтүстік Каспийдің
ең терең жері Орта Каспиймен шегарада
байқалады және 15-20 метрге дейін жетеді,
орташа тереңдік 5-7 м құрайды. Оның
ауданының басым бөлігінің (68%) тереңдігі 5
метрге жетпейді.

Солтүстік Каспийдегі теңіз тереңдіктері

Теңіз тереңдігі,м

2 ТАРАУ | СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС КАСПИЙДІҢ ТАБИҒИ ЖАҒДАЙЛАРЫ

көктем 06
көктем 08
көктем 09
көктем10
көктем11
көктем 12
көктем13
көктем14
көктем15
көктем16

2.3 сурет

Шығыс Қашағандағы (ЕВ12, ЕВ14, ЕВ22, ЕО-ЕВ04), Батыс Қашағандағы (ЕВ26) және Қаламқастеңіздегі (G) тереңдіктердің өзгеру динамикасы. 2006-2016 жж. көктемі

Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігі
солтүстік-батыс бөлігіне қарағанда анағұрлым
тайыз — олардың орташа тереңдігі тиісінше
3,3 м мен 5,6 м құрайды. 0-5 м тереңдіктер
шығыс бөлігі ауданының 88% алып жатыр
(2.2 сурет). Оңтүстік-шығысында, Бозащы
түбегінің маңында үлкен тайыз сулы аймақ
бар. Ол Итбалық аралдары архипелагының
негізі болып табылады, оның ішіндегі ең
ірілері — Құлалы (73 км2) және Морской
(65 км2) аралдары. Теңіз түбі бедерінің кіші
еңістері құрлықтың шектес учаскелерінде де
жалғасады, бұл теңіз деңгейі аздап ауытқыған
кезде үлкен кеңістіктердің тез суға батуына
немесе құрғауына және теңіз ауданының
біршама өзгеруіне себеп болады.
Солтүстік Каспийдің батыс бөлігінде тереңдігі
0 және 5 метр акваториялар шығыс бөлігіне
қарағанда кішкене аумақты алып жатыр.
Қашаған кен орнында көлемі бойынша үлкен
тереңдіктер кен орнының батыс бөлігінде
байқалады. 2006–2016 жж. аралығында ЕВ-26
ұзақ мерзімді бақылау стансасында 6,4-8,0 м
тереңдіктер белгіленді. Ең төмен тереңдік (6,4 м)
2014 жылдың күзінде тіркелді. Бұл учаскеде
тереңдіктің азаю үрдістері байқалмады
(2.3 сурет).
Шығыс
Қашағандағы
ұзақ
мерзімді
бақылау
стансаларында
тереңдіктердің
шашыраңқылығы (2006-2016 жж. көктем/күз)
3,1-4,8 метрді құрады. ЕО-ЕВ-13 стансасында

2009 жылдың күзінде ең төмен мәні 3,1 м
болған.
Компанияның нысандарында ең үлкен
тереңдік Қаламқас-теңіз кен орнының
төңірегінде тіркелген
(9,0-10.0 м дейін).
2.3 суреттегі тереңдіктер барысын талдай
отырып, 2014-2016 жылдарға қарай Шығыс
Қашаған мен Қаламқас-теңіз кен орындарында
көктемгі тереңдіктер мәндерінің төмендеуге
аздап бет алғанын атап өтуге болады.
Теңіз тереңдіктерінің жыл ішіндегі көктемнен
күзге дейінгі өзгерістері азаюмен де, күзге
қарай ұлғаюмен де сипатталады. Тереңдіктің
көктемнен күзге дейін өзгеруінің орташа
шамасы шамамен 20 см құрады. Тереңдіктің
күзге қарай барынша азаюы 2,0 м құрады
(Қаламқас-теңіз, 2013 жыл). Теңіз тереңдігінің
көктемнен күзге қарай барынша ұлғаюы 1,3 м
құрады (Шығыс Қашаған, EO-EB45, 2008 жыл).
Теңіз деңгейі
Каспий теңізінің шынайы деңгейі көпжылдық
және қысқа мерзімді өзгерістердің (маусымдық,
желқума ағыстары ықпалында ауытқулардың)
композициясынан тұрады.
Теңіз деңгейінің маусымдық өзгерісі Каспий
теңізіне құйылатын өзендердің, ең бастысы
Еділ өзенінің сулылығының ауытқушылығын
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көрсетеді. Сәуір мен маусым айлары
аралығында өзен ағыны оның көлемі
анағұрлым мол болғанда теңіз деңгейінің
көктемгі-жазғы кезеңде көтерілуінде шешуші
рөл атқарады. Судың теңізде негізгі жиналуы
маусым-шілде айларында орын алады.
Теңіз деңгейінің орташа айлық максимумы
да көбінесе осы мезгілде байқалады. Теңіз
деңгейінің ең төмен шамада болуы көбінесе
желтоқсан − ақпан айларында байқалады.
Каспий теңізінің бірегей ерекшелігі — су
деңгейнің
болжануы
қиын
көпжылдық
өзгерістері.

2006 жылдан бастап ресми ұйымдардың
(«Қазгидромет» РМК, КАСПКОМ) деректері
бойынша да, сонымен бірге НКОК Н.В.
компаниясының тікелей Қашаған кен орнында
орындаған деңгей өлшеу нәтижелері бойынша
да теңіздің орташа жылдық деңгейінің тұрақты
түрде төмендеуі байқалып отыр (2.4 сурет).
Қашағандағы теңіз деңгейінің жүрісі іс жүзінде
Каспий теңізінің орташа жылдық (аялық)
деңгейінің жүрісін
қайталап
отырғаны
2.4 суретте жақсы көрініп тұр.
Желқума және желбөгет құбылыстары.
Бедердің ерекшеліктері мен белсенді жел
қызметі теңіз деңгейінің өзгеруіне соқтыратын
желқума-желбөгет құбылыстарының дамуына
ықпал етуші факторлар болып табылады.
Каспий теңізінің солтүстік және шығыс
жағалауларында
желқума
құбылысын
солтүстік-батыстан бастап оңтүстікке дейінгі
түрлі бағыттағы желдер тудырады. Тереңдік
азайған сайын деңгейдің қашықтық бірлігіне
шаққандағы өсуі ұлғаяды. Ашық теңізде
желбөгет толқындарының биіктігі бірдей
болғанына
қарамастан,
шығанақтардың
ішкі бөліктеріндегі желбөгет суының деңгейі
жағалаудың ашық учаскелеріне қарағанда
жоғары.

Теңіз деңгейі,м

XIX ғасырдың екінші жартысында Каспийдің
орташа деңгейі минус 26,0 метр құрап, бұл
шама 0,8 м дейін ауытқыды. XX ғасырда ауытқу
амплитудасы 3,0 м дейін ұлғайды. Деңгейдің
төмендеу
жылдамдығы
1929-1940 жж.
аралығында жылына 16,5 см құрады, ал
көтерілу
жылдамдығы
1978-1995
жж.
аралығында жылына 18,5 см болды. Бұл ретте
су деңгейлері 8-40 см шектерінде өзгерді. 1978
жылдан бастап Каспий теңізі деңгейінің қазіргі
заманғы қарқынды көтерілуі басталып, бұл
құбылыс 18 жылға созылды (1978-1995 жж.).
Осы уақыт ішінде теңіз деңгейі 2,5 метрге
көтеріліп, 1996 жылдың басында минус
26,6 м шамасына жетті. Осы кезеңде теңіз
деңгейінің көтерілуінің орташа қарқындылығы
жылына шамамен 14 см құрады, ал кейбір
жылдары 36 см дейін жетті. Солтүстік Каспий
бойынша деңгейдің маусымдық жүрісінің
орташа көпжылдық шамасы 40 см құрайды.
1995 жылы теңіз деңгейінің көтерілуі баяулап,
1996 жылдан бері деңгейдің аздап төмендеуі

байқалып отыр, бұл 2006 жылдан бастап
тұрақты құбылысқа айналды (2.3-2.4 суреттер).
Орташа жылдық деңгейдің төмендеуінің ең
жоғары шамалары 2011 және 2015 жылдары
тіркелді (тиісінше 25 және 19 см). 2016 жылы
теңіздің орташа жылдық деңгейі минус 27,99 м
белгісіне жетті.

Теңіз деңгейі (Қазгидромет,КАСПКОМ)

Қашағандағы деңгейі

«Қазгидромет» РМК, КАСПКОМ деректері және Қашағандағы деңгей жүрісі (НКОК Н.В. деректері)

2.4 сурет

Каспий теңізінің орташа жылдық деңгейінің жүрісі
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Қыс мезгілінде мұз жамылғысы теңіз деңгейінің
желқума-желбөгет суларымен ауытқуының
амплитудасын (3-5 есе) төмендетеді. Қатал
қыста шығыс жағалауына жақын түзілетін кең
мұзжиек су деңгейінің желқума-желбөгет
суларымен ауытқу белгілерін іс жүзінде басады.
Қыс жылы болған кезде мұзжиек қатпайды
немесе қатты желдің әсерінен бұзылады.
Мұндай
кезеңдерде
желбөгет
суының
ықпалымен мұз сеңдері құрлық аумағына
ығады.
Каспий маңы ойпатының жағалау белдемінде
теңіз деңгейінің желқума-желбөгет суларымен
ауытқуы
салдарынан
гидрологиялықморфологиялық,
гидрохимиялық
және

2.5 сурет
Солтүстік Каспийдегі желқумажелбөгет құбылыстарының әсер
ету аймақтары

экологиялық процестер елеулі өзгерістерге
түседі. Мұнда жылына орта есеппен алғанда
3-5-тен 15-20-ға дейін желқума мен желбөгет
орын алады, сондықтан уақыттың 80-85%
бойына Каспий теңізінің солтүстік бөлігіне
таман жағалық сызық тұрақсыз және
үнемі дерлік жылжып тұрады. Орташа жел
жағдайларында осы миграцияның ауқымы
3-5 км құрайды, экстремалды кезде (желқума
барысында) кебу шамасы 8-12 км жетуі мүмкін,
ал құрлықтың суға бату шамасы жағалаудың
жекелеген аймақтарында 25-50 км-ге дейін
жетеді [Аджип ҚКО, 2004] (2.5 сурет).
Су Солтүстік-шығыс Каспийге немесе одан
желмен айдалған кезде теңіз бетінде еңіс
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пайда болады, өйткені биіктік бүкіл теңіз
беті бойынша біркелкі бола алмайды. Теңіз
деңгейі желді жағада (желбөгет) немесе ық
жағада (желқума) көбірек өзгереді және теңіз
деңгейінің елеусіз өзгеруі теңіздің жағалаудан
анағұрлым алыстағы орталық бөлігінде
ғана байқалады. Бұл 2.6 суретте көрсетілген
[Гидрометеорологиялық деректер, NCOC N.V.,
2017]. Шығыс желі Каспийдің солтүстік-шығыс
жағалауында теңіз деңгейінің төмендеуіне
және Солтүстік Каспийдің батыс жағалауында
теңіз деңгейінің көтерілуіне ықпал етеді.
Желқума құбылыстарының ұзақтығы ауқымды
шектерде — бірнеше сағаттан бастап бірнеше
тәулікке дейін өзгеріп тұрады. Желқума
құбылысы көп жағдайда 2-3 тәулікке созылады,
оның ең көп ұзақтығы — 6-8 тәулік.

Солтүстік
Каспийде
ең
көп
желқума
құбылыстарының пайда болу маусымдығы
байқалады. Желқумалар көбінесе күзде
(қазан-қараша, 25%), жазда (маусым-шілде,
21%) және көктемде (сәуір-мамыр, 21%) жағаға
бағытталған ұзақ және күшті жел соққан кезде
қайталанады. Қалған айларда желқумалардың
қайталануы 5-10% шектерінде ауытқиды.
Желқумалар ақпан айында аз қайталанады
(шамамен 1%).
Қайталануы сирек орын алатын анағұрлым
жоғары желқумалардың орын алуы көктем мен
күзге тән. Шамамен 70 см желқуманы жылдың
кез келген айында күтуге болады, ал 100 смден асатындары көбінесе көктемде және
күзде болады. 200 см-ден асатын желқумалар
көбінесе көктемде байқалады.

2.6 сурет
Солтүстік Каспийдің батыс
бөлігіндегі шығыс желінен
туындаған желқума
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2-1 кесте

Желдің тиімді бағытына, оның жылдамдығы мен ұзақтығына қарай желқумалардың ең жоғары
болуы ықтимал биіктіктері
Желқуманың аялық деңгейге қатысты шамасы. м
Желдің 10м/с
жылдамдығындағы ұзақтығы

Желдің 20м/с
жылдамдығындағы ұзақтығы

Өңір

Желдің тиімді
бағыты

24 сағ

48 сағ

72 сағ

24 сағ

48 сағ

72 сағ

Жайық өзенінің атырабы

ООБ. О

0.40

0.60

0.78

1.27

1.66

2.00

Жайық пен Жем өзендерінің
аралығы

ООБ

0.55

0.78

0.95

1.63

2.20

2.53

Жем өзенінен Прорваға дейін

ОБ

0.74

1.05

1.20

2.02

2.94

3.21

Комсомолец шығ.

Б. БОБ

0.81

1.07

1.18

2.21

3.02

3.19

Бозащы түб.

БСБ. СБ

0.58

0.58

0.62

1.99

1.99

1.99

2-2 кесте

Шығыс Қашағандағы теңіз деңгейін өлшеу негізінде анықталған желқумалар мен желбөгеттердің
экстремалды ай сайынғы шамалары, 2005-2017 жж.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

0.95

1.17

ең жоғары желқума, м

0.38

0.91

1.17

0.82

0.99

0.87

0.46

0.58

0.54

0.62

0.75

ең жоғары желбөгет, м

-0.88

-0.79

-2.08

-1.44

-0.88

-0.84

-0.71

-1.16

-1.15

-1.22

-1.09

2-3 кесте

-1.4 -2.08

Шығыс Қашағанда 2005-2017 жж. аралығында өлшенген желқума-желбөгет құбылыстары
амплитудаларының ай сайынғы мәндері.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Ең жоғары амплитуда, м

1.17

1.45

2.29

2.12

1.55

1.37

1.28

1.26

1.44

1.67

1.28

1.77

1.55

Орташа амплитуда, м

0.74

0.66

1.18

1.21

1.1

0.54

0.85

0.89

1.03

1.09

1.06

1.28

0.97

2-1 кестеде тиімді бағыттағы жел тұрған кездегі
теңіздің көтерілу шамалары көрсетілген.
Компанияның
нысандарындағы
желқума
мен желбөгеттердің нақты шамалары туралы
ақпарат үлкен қызығушылық тудырады. НКОК Н.В.
компаниясының 2005 — 2017 жылдар
аралығындағы кезеңде Шығыс Қашаған
аймағында
жүргізген
қадағалауларының
нәтижелері [Гидрометеорологиялық деректер,
NCOC N.V., 2017] 2.2 және 2.3 кестелерінде
берілген.
2004 жылғы 23-24 қазанда батыс бағыттағы
қатты жел ұзақ (2 тәуліктен астам) соғуы
нәтижесінде Солтүстік Каспийдің шығыс
жағалауына Жайық өзенінің атырабынан
бастап Бұрыншық мүйісіне дейін теңіз суының дауылды желқумасы болды. НКОК Н.В.

компаниясы Қайраң және Ақтоты жасанды
аралдарында
орнатқан
теңіз
деңгейін
автоматты тіркеуіштердің қадағалау деректері
бойынша теңіз деңгейі тиісінше 2,4 және 2.2
метрге көтерілген. Бұл аймақта (Қайраң) теңіз
үстіндегі желдің жылдамдығы 14 м/с жеткен.
Желдік толқу
Солтүстік Каспийдің шығыс бөлігіндегі желдік
толқулардың параметрлері теңіз тереңдігіне,
желдің жылдамдығы мен бағытына, су
өсімдіктерінің болуына байланысты. Тайыз
су жағдайларында толқындардың дамуы жел
бағытымен жақсы үйлеседі, бұл ретте желдің
бірнеше сағат әсерінен кейін толу орнықты
сипатқа ие болады.
Судың тайыздығы және Итбалық аралдары
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мен
Құлалы
шоңғалы
архипелагының
қалқалағыш әрекеті салдарынан солтүстік
Каспийдің шығыс бөлігіндегі толқындардың
биіктігі үш метрден аспайды. Ең жоғары толқу
аймағы — 5 метрлік изобатамен шектелген
Орал бороздинасы ауданы, әсіресе оның
оңтүстік-батыс және шығыс бөліктері. Солтүстік
Каспийде толқындардың ең жоғары биіктігі мұз
болмайтын кезеңде байқалады.

ТОЛҚЫНДАРДЫҢ КЕЛЕСІ ЕҢ
ЖОҒАРЫ СИПАТТАМАЛАРЫ
БАЙҚАЛУЫ МҮМКІН:
ТОЛҚЫН БИІКТІГІ — 3 М,
КЕЗЕҢІ — 10 СЕКУНД,
ҰЗЫНДЫҒЫ — 85 М.
Солтүстік Каспийдің солтүстік-шығыс бөлігінде
батыс және шығыс бағыттардағы толқу
анағұрлым көбірек қайталанады [Панин және
басқалар, 2005 ж.].

дейін елеулі шамада өзгереді. Солтүстік
Каспийдегі су температурасының үлестірімі
елеулі өзгергіштігімен ерекшеленеді. Солтүстік
Каспийдегі су температурасының көп жылдық
өзгерістерін зерттеу жұмыстары осы параметрдің
атмосфералық
циркуляцияның
түрлерімен,
ауа температурасымен және мұздылықпен
байланысын көрсетті. Солтүстік-шығыс Каспийдегі
судың беткі қабатының орташа жылдық
температурасы 11-12°С құрайды. Жазда (шілде)
Солтүстік-шығыс Каспийдің акваториясында 2425°С орташа айлық беткі температура басым
болады [Атырау облысының атласы, 2014 ж.,
Панин және басқалар, 2005 ж.].
Компанияның Қашаған аймағында 2006-2016 жж.
аралығында жазғы кезеңде жүргізген мониторингі
барысында судың беткі қабатында 27-28°С
шамасынан асатын температуралар байқалды
(2006 ж. маусым; 2014 және 2016 жж. шілде). Ал
2015 жылғы маусым аяғында Шығыс Қашағанда су
температурасының 30°С-ден асқаны тіркелді.
Су температурасының ауытқуының ең жоғары
тәуліктік шамасы қарқынды жылу және күзгі суыту
кезеңдерінде байқалады.

Толқудың анағұрлым әлсіз болуы жаз
айларында (мамыр—шілде) байқалады, бұл
кезеңде Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі
бүкіл акваторияда күннің тып-тымық болуы
сирек құбылыс емес. Биіктігі 0,5 метрден
төмен
толқындардың
орташа
жылдық
қайталанғыштығы 58,6%; 0,5 1,0 м — 27,5%;
1,0-2,0 м — 13%; 2,0-3,0 м — 0,8% және 3,0 м
шамасынан астам толқындар — 0,1%.

Сонымен қатар ашық, шуақты күндерде судың
тәуліктік айырмашылығы өсе түседі. Пешной
метеостансасында су температурасының тәуліктік
шамасы 2,2-2,3°С құрауы ықтимал. Пешной
метеостансасында
су
температурасының
жылдық көрсеткіші шамамен 25°С, Пешной
метеостансасында су температурасының ең
жоғары мәні 30°С шамасынан асады [Каспий
теңізі 1992 ж.].

Қашаған төңірегінде желдік толқудың орташа
жылдық дәрежесі шамамен 1,4 балл құрайды
[Атырау облысының атласы, 2014 ж.].

Тұздылық

Қыс мезгілінде мұз қатуы су бетін қысқы
желдерден оқшаулап, толқудың дамуына
кедергі болады. Қыс жұмсақ болып, қатты
жел тұрған кездерде мұзды дауылдардың
орын алуы ықтимал, ондайда желмен және
толқумен үдетілетін мұзжиектің сынған
бөліктері жағаларға ығып, теңіз құрылыстарын
зақымдауы мүмкін.
Су температурасы
Солтүстік Каспийдің тайыздығы мен өңірдегі
климаттың континенттілігіне байланысты су
температурасы маусымдар бойынша қыста
0° шамасынан бастап жазда 25°С шамасына

Солтүстік
Каспийдің
гидрогеологиялық
жағдайларының ерекшеліктері негізінен өзен
ағынының үлкен көлемімен анықталады. Солтүстік Каспий өзен мен теңіз сулары араласатын
аймақ болып табылады, сондықтан тұздылық
үлестірімінің тым әр текті болуымен ерекшеленеді. Солтүстік Каспийде су тұздылығының
анағұрлым күрт өзгеретіні байқалады: Еділ мен
Жайық өзендерінің сағалық алқаптарында 0,1‰
шамасынан Солтүстік Каспиймен шегарада 1112 ‰ шамасына дейін. Бұл ретте жаз басында
судың тасуы салдарынан тұздылығы 4‰
шамасына дейінгі аймақтар ұлғаяды.
Солтүстік Каспийдегі тұздылық үлестіріліміне
төмендегідей негізгі факторлар ықпал етеді:
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астам
10
8
6
4
2
жуық
2.7 сурет

Беткі қабаттың орташа көпжылдық тұздылығы, %о изогалиналар

—— өзен ағыны;
—— су алмасуды қамтамасыз ететін желдік
және градиенттік ағыстар;
—— булану;
—— тұздылығы түрлі сулардың изобаттарды
бойлай орналасуын анықтайтын су
түбінің бедері.
Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы
анағұрлым тұщы су солтүстік-батыс жағалауда,
бұл өзендердің тұщы ағындарының құйылуына
байланысты (2.7 сурет) [Атырау облысының
атласы, 2014 ж.].
Сонымен қатар, тұздылық шамаларының
үлестіріліміне маусымдық өзгерістер тән.
Көктемде тасыған су ағынының ықпалында
Каспийдің солтүстік-шығыс бөлігіндегі тұздылық
төмендеп, әдетте шілде айында ең төмен
деңгейге жетеді. Су мол болатын жылдарда
тұздылық қазан айына дейін төмен деңгейде
болуы мүмкін. Жазғы-күзгі кезеңде тұздылық
деңгейі бірте-бірте өсе бастайды.
Компанияның
нысандарында
мониторинг
жүргізген
кезде
өлшенген
тұздылық
шамаларының талдауы осы Монографияның
«Теңіз суының сапасы» атты 4 тарауда
қарастырылған.

Ағыстар мен су айналымы
Ағыстар Солтүстік Каспийдің гидрогеологиялық
режимінде маңызды рөл атқарады. Олар желмен, Еділ және Жайық өзендерінің ағынымен,
су тығыздығының үлестірілімімен анықталған.
Желдік ағыстардың Солтүстік Каспийдегі
гидрологиялық жағдайлардың өзгеруіндегі
рөлі басым. Желдік ағыстарды үлгілеу бойынша
көп жұмыс атқарылды. Алайда, Солтүстік
Каспийдегі
ағыстар
жылдамдықтарының
шынайы аяларының зерделену деңгейі ұзақ
мерзімді аспаптық өлшемдердің болмауына
байланысты әлі күнге дейін жеткіліксіз болып
отыр [Ахвердиев, Демин, 1990 ж.; Панин және
басқалар, 2005 ж.].

БЕТКІ 3-4 М ҚАБАТТА
ЖӘНЕ ОДАН ДА ТАЙЫЗ
АЙМАҚТАРДА АҒЫСТЫҢ
БАҒЫТЫ ЖЕЛДІҢ БАҒЫТЫНА
СӘЙКЕС КЕЛЕДІ.
Екі қабатты ағыстар тереңдігі 5 метр және
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2.8 сурет

Аспапты қадағалаулардың деректері бойынша беткі ағыстар

одан да көп аймақтарда пайда болуы мүмкін.
Желдік ағыстар тез (1–3 сағат) дамиды және
басылады. 2.8 суретте Солтүстік Каспийдегі беткі
ағыстардың схемасы берілген [Панин және
басқалар, 2005 ж.].
Ағыстардың маусымдық өзгергіштігіне тек
желдің жыл ішіндегі өзгергіштігі ғана емес,
сонымен бірге қыс мезгілінде Солтүстік Каспий
акваториясының басым бөлігінде тұрақты мұз
жамылғысының түзілуі ықпал етеді.
Қолда бар деректер бойынша ағыстың орташа
жылдамдығы 15 см/с құрайды. Ағыстың ең
жоғары жылдамдықтары 70–9°С м/с шамасына
дейін жетуі мүмкін. [Аджип ҚКО, 2004].
Шығыс Қашағандағы ағыстардың жылдық
бағыты 2.9 суретте берілген. Өлшеулер 20032009 жж. аралығындағы кезеңде Компанияның
гидрометеорологиялық
қызметімен
ағыстарды акустикалық доплерлік өлшеуішті
(ADCP) қолдана отырып жүзеге асырылды
[Гидрометеорологиялық деректер, NCOC N.V.,
2017 ж.].

2.9 сурет

Шығыс Қашағандағы өлшенген
ағыстардың жылдық бағыты
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Осы диаграммадағы жиіліктердің қорытқы
үлестірілімін теңіз беті үшін мұз болмаған кездегі
орташа жағдайлар деп санауға болады.
Мұз жағдайы
Жыл сайын Каспий теңізінің тек солтүстік
бөлігіндегі тайыз өңірі ғана қатады. Орта
Каспийдің суы терең аймақтарында барлық
уақытта дерлік мұз қатпайды. Солтүстік
Каспийдің шығыс бөлігі суық кезең ішінде
мұз қату ықтималдығы 100% тең аймақ болып
табылады. Қыс қатты болғанда алғашқы мұз
теңіздің солтүстік-шығыс бөлігінің шетінде
қараша айының басында пайда болады.
Қараша айының аяғына қарай мұз жамылғысы
тез арада акватория бойынша таралып,
солтүстік-шығыс жағалауды, соның ішінде
Еділ мен Жайық өзендерінің кемерлерін
қамтиды. Қыс жылы болғанда алғашқы мұз
Жайық өзенінің кемерінде желтоқсан айының
басында, ал желтоқсанның екінші онкүндігінде
Солтүстік Каспийдің суы анағұрлым терең
бөлігінде пайда болады.
Қаттылығы бойынша орташа қыс мезгілінде
Солтүстік Каспийде мұз жамылғысы 3-4 ай
тұрады. Қыс әдеттен тыс суық болған кезде мұз
тұратын маусым 4-6 айға дейін ұзарады.

ҚАШАҒАН АЙМАҒЫНДА
МҰЗДЫ КЕЗЕҢНІҢ ЕҢ ҰЗАҚ
МЕЗГІЛІ 4-5 АЙДЫ ҚҰРАЙДЫ.

2.10 сурет

Термиялық жағдайлары бойынша әр түрлі
қыс мезгілдерінде Солтүстік Каспийдің
мұздылығы түзілген мұздың ауданы мен
көлеміне қарай ғана емес, сонымен бірге оның
даму ерекшеліктерімен: мұз жамылғысының
таралу шегараларымен, мұздың белгілі
бір пішіндерінің немесе жастық түрлерінің
басым болуымен, оның акватория бойынша
таралуымен анықталады.
Орташа көпжылдық гидрометеорологиялық
жағдайларда ақпан айының екінші жартысынан
бастап мұз ери бастайды. Алдымен Солтүстік
Каспийдің ашық алаңдары, содан соң оның
солтүстік-шығыс бөлігі мұз құрсауынан
босайды. Наурыз айының аяғында — сәуір
айының басында теңіз мұздан түпкілікті
босайды.
Тікелей Компанияның нысандарында мұз
жамылғысының сипаттамаларын қадағалау
деректерінің болуы [Гидрометеорологиялық
деректер, NCOC N.V., 2017 ж.] Каспий теңізінің
солтүстік
бөлігінің
жағалық
сызығынан
шалғайдағы мұз маусымы туралы білімді
кеңейтуге мүмкіндік береді. Мұз құрсауының
күндері туралы қолда бар деректер мұз
маусымының басы мен аяғы жылдан жылға
біршама
құбылатынын
көрсетіп
отыр
(2.10 сурет және 2.4 кесте).
Термиялық жағдайлары бойынша әр түрлі
қыс мезгілдерінде Каспий теңізінің мұздылығы
түзілген мұздың ауданы мен көлеміне
қарай ғана емес, сонымен бірге оның даму
ерекшеліктерімен анықталады.

Шығыс Қашағандағы мұз маусымының ұзақтығы (күн)
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2-4 кесте

Мұз құрсауының орташа мерзімдері
Алғашқы мұз
белгілерінің
көріну күні

Қату күні

Мұздың ери Соңғы рет мұз
бастау күні
болған күн

Мұз жамылғысы
тұратын маусымның
ұзақтығы

Шығыс Қашаған. 1988-1989 жж. қыс — 2016-2017 жж. қыс
Орташа өлшемдер

05.12

12.12

04.03

23.03

109

Ең ертелері
(ең ұзындары)

12.12

20.09

08.02

13.04

140

Ең кештері
(ең қысқалары)

30.12

04.01

01.04

02.03

63

Ең кештері
Орташа өлшемдер

12.01

-

-

25.02

42

Ең ертелері
(ең ұзындары)

21.11

-

-

04.02

102

Ең кештері
(ең қысқалары)

26.02

-

-

18.03

1

Солтүстік Каспийдің мұз жамылғысының өзіндік
ерекшелігі — мықты мұзжиектің болуы. Қыстың
аяғына қарай ол жағадан ондаған километр
қашықтыққа созылып, тіпті Каспийдің батыс
жағасының мұзжиегімен қабысуы мүмкін. Қыс
өте жылы болған мезгілдерде де Солтүстік
Каспийдің солтүстік және солтүстік-шығыс
жағалары мұзжиекпен және мұз сеңдерімен
бұғатталады. Солтүстік Каспийдегі мұзжиектің
ені, мұздың қалыңдығы, мұз басқан айдын
ауданының көлемі қыстың қаттылығына
байланысты болады. Қыс бірқалыпты болғанда
желтоқсан айының соңына қарай мұздың жалпы ауданы орташа алғанда шамамен 57 000 км2
құрайды, бұл ретте оның 80–90% мұзжиек
алып жатады [Каспий теңізі, 1992 ж.].
Жерсеріктік
қадағалаулардың
деректері
бойынша [HSVA есебі, 1997 ж.] зерттелген
учаскелердің ішінде (Қашаған, Ақтоты) қаңтар
мен ақпан айларында мұзжиек қатуы анағұрлым ықтимал аймаққа тек Ақтоты кен орны
кіреді, бұл оның жағаға жақындығына және
суының аса терең болмауына байланысты.
Мұз қалыңдығының өсуі біркелкі емес. Мұздың
ең жоғары қалыңдығы солтүстік-шығыста ақпан
айының аяғы мен наурыз айының басында 80100 см шамасына жетеді. [Ивкина, Султанов,
2012 ж.]. Солтүстік Каспийдегі мұздың орташа
көпжылдық қалыңдығы 25-30 см шамасынан
60 см шамасына дейін өзгереді, қыс қатты
болған кезде жекелеген аймақтарда мұздың
қалыңдығы 130 см-ге жетіп, түзілген мұз
қабаттары 2-3 м-ге жетуі мүмкін. [Крицкий,
1998 ж.]. Тайыз суда мұз түзілген кезден бастап
оның қалыңдығы теңіз түбіне жеткенше өседі.

Ығысқан мұздың жас бойынша формалары
қалыңдығы 5-10 см ниластан бастап, 70 см
дейінгі қалың мұзға дейін әркелкі [Каспий теңізі,
1992 ж., HSVA есебі, 1997 ж.]. Қалыңдығы 30 см
мұз көбінесе мұзжиектің бұзылуы нәтижесінде
түзіледі. Сынған ұсақ және ірі мұздардың
біршама жоғары қайталанғыштығы (2550%) ығысқан мұздың үздіксіз динамикалық
деформацияларының (ұсақталуының) айғағы
болып табылады. Мұз алаңдарының біріне бірі
қабаттануы Солтүстік Каспийге тән процесс
болып табылады. Кейінгі қату нәтижесінде
қалыңдығы 1,5-2,0 метр қабатталған мұз
түзіледі.
Мұз динамикасы
Күзде суы тайыз шығыс жағалауда, 1-2 м
тереңдікте шағын стамухалар түзіледі, олардың
өлшемдері әдетте ені бойынша 5-20 м және
биіктігі бойынша 3 м-ге дейін болады. Қыста
түзілетін стамухалар қалыңдығы 30-70 см қысқы
немесе қабатталған мұздан қалыптасады.
Олардың ені 500 метрге дейін және биіктігі 1012 метрге дейін жетеді. Олар тереңдігі 2-5 метр
орындарда түзілуі мүмкін.
Мұз маусымының екінші жартысында мұз
жамылғысына мұзжиектердің бұзылуына, мұздың қысылуы мен ыдырауына, сонымен қатар
қабаттануына және мұзқырқалардың түзілуіне
ықпал ететін динамикалық факторлардың
әсері күшейеді. Қыс кезеңінде желдің
әсерінен үнемі мұзқырқалар түзіледі. Солтүстік
Каспийдің шығыс бөлігінде мұзқырқалар
мұзжиектердің шегарасында оның контурына
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2.11 сурет

Солтүстік Каспийдегі мұз жамылғысы және НКОК Н.В. компаниясының өндірістік нысандары

параллель мұзқырқалар тізбектерінің пайда
болуы салдарынан түзіледі. Каспий теңізінің
ерекшелігі — мұзқырқалардың ең көбі қыс
суық емес, бірқалыпты болған кезде түзіледі
[Каспий теңізі, 1992 ж.] Мұзқырқалардың
орташа биіктігі қолда бар әдебиет деректері
бойынша 1,5–2,0 м құрайды, бірақ 5–6 метрге
де жетуі мүмкін. Мұзқырқалардың түзілу
процесі мұзжиектен алыста, жасанды теңіз
құрылыстарының жанында да байқалуы
мүмкін (2.11 сурет). Жекелеген зерттеулерде
мұздың қабатталуының ең жоғары биіктігі
теңіз деңгейінен 12-14 метрге дейін жететіні
анықталған. [HSVA есебі, 1997 ж.].
2-5 кесте

2002-2017 жж. аралығындағы кезеңде НКОК Н.В.
компаниясының жобаларына тартылған кемелермен жүргізілген қадағалау жұмыстары
Баутин базасынан Қашағанға дейінгі кемелер
қозғалысының трассасы бойынша мұзқырқалардың бірқатар сипаттамаларын анықтауға
мүмкіндік берді. Кемелерден жүргізілген қадағалаулар мұзқырқалардың ең жоғары биіктігі шамамен 4 метр, мұзқырқалардың орташа
биіктігі 0.51-0.64 метр құрауы мүмкін екенін
көрсетті (2-5 кесте).
Мұздың оңтүстік-батыстағы Орал бороздинасы
мен Маңғыстау шығанағынан Шешен аралына

Мұзқырқалар биіктігінің статистикалық сипаттамалары, метр.
Баутин-Қаламқастеңіз учаскесі

Қаламқас-теңіз Батыс Қашаған

Батыс Қашаған Шығыс Қашаған

Батыс Қашаған — Шығыс
Қашаған

0.64

0.51

Ең төмен

0.00

0.10

0.00

Ең жоғары

4.00

4.00

4.00

Параметрлер
Батыс Қашаған

Стандартты ауытқу

0.55

0.52

0.51

Қадағалаулар саны

2330

2322

2478
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қарай жалпы ысырындысы мұздың ығуының
басты бағыты болып табылады. Орал
бороздинасында мұздың бұзылуы мен ығысуы
қыс бойы жүзеге асуы мүмкін.
Желқума желдері тұрғанда мұз батысқа және
оңтүстік-батысқа қарай ығысады. Әдетте
желқума желдерінің әсерінен мұзжиектер
бұзылған кезде изобаттарды бойлай ұзындығы
кейде ондаған километрге жететін мұз
жарықшақтары мен аралықтары пайда болады.
Ыққан мұздың теңіз түбімен әрекеттесуі теңіз
түбінің эрозиясын тудырады (теңіз түбінің
жыртылу іздері немесе бороздалар пайда
болады). Олар алғаш рет Б.И. Кошечкинмен
сонау 1958 жылы сипатталған болатын. Олар
ұзын, бірнеше ондаған метрден бастап бірнеше
километрге созылған тік сызықты бороздалар
түрінде болады. Әдебиет деректері бойынша
теңіз түбінің жыртылу тереңдігі әдетте түптік
шөгінділердің жоғарғы 3-5 сантиметрлік
қабатымен
шектеледі,
сонымен
қатар
стамухалардың теңіз түбіне 0,7-1,0 метрге енуі

2.12 сурет

туралы ақпарат бар [Блогов және басқалар,
2007 ж.].
Компанияның зерттеулерінде теңіз түбі 1,30
метр тереңдікке дейін жыртылған жағдайлар
да тіркелді, бороздалардың бағыты көбіне
оңтүстік пен оңтүстік-батыстан шығыс пен
солтүстік-шығысқа қарай болды. Теңіздің
1,5-5,0 м тереңдігінде (Қашаған) жыртылу
жағдайларының болжалды саны километрге
20-50 бороздаға дейін, ең көбі километрге 100
бороздаға дейін құрады.
Мұздың ығысу жылдамдығы әдетте жел
жылдамдығының аздаған процентін құрайды
және мұз үлестірілімімен шектелген. Мұздың
ығысуының әдеттегі жылдамдығы 0,3 м/с
құрайды, бірақ 1 м/с және одан да жоғары
болуы да мүмкін. Мұз жел қай бағытта болса,
сол бағытта ығысуға бейім, алайда оның
бағыты әсіресе мұздың шоғырлануы жоғары
болған кезде өзгеруі мүмкін.

MODIS жерсерігінің 21 сағатқа бөлінген екі суретінен алынған ығысқан мұздың қозғалысы.
2012 жылғы сәуір
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Мұз
қозғалысын
анықтауға
арналған
негізгі
дереккөздердің
бірі
жерсеріктік
суреттерді
талдау
болып
табылады
[Гидрометеорологиялық деректер, NCOC N.V.,
2017 ж.]. Мұздың қозғалу жылдамдығын екі
кезекті спутниктік суретті салыстыру арқылы
анықтауға болады (2.12 суретті қараңыз).
MODIS деректері бойынша 2012 жылдың сәуір
айында Солтүстік Каспийдегі мұз алаңдарының
ығысу жылдамдығы 1,5-7,7 узел аралығында
ауытқиды деп анықталған (1 узел =0,514 м/с).

Көктем

15-25 наурыз

Жаз

15-20 мамыр

Күз

20-30 қыркүйек

Қыс алды

25 қазан - 5 қараша

Қыс

30 қазан -10 қараша

Климаты
Климат теңіздің географиялық орналасқан
жерімен, атмосфералық ауа айналымымен,
төсеніш бетінің сипатымен және жағалардың
орографиясымен анықталады. Каспий теңізінің
климатына тән континенталдық сипаттамалар
көбіне-көп Солтүстік Каспийде көрінеді.
Солтүстік-шығыс Каспийдің климаты арктикалық,
иран және тұран ауа массаларының ықпалында
қалыптасады. Жылдың суық кезеңінде бұл
өңірде сібір антициклонының батыс сілемінен
келетін ауа массалары басым болады, жылы
кезеңде оларды Орта Азия мен Иранның
шөлдерінен келетін ысыған тропикалық
массалар алмастырады. Осы ауа массаларының
айналымы ықпалында континенталдық және
өте қуаң климат түрі қалыптасады.
Солтүстік-шығыс Каспийде климаттық маусымдардың басталуының орташа күндерінің көрсетуінше, жаз мезгілі анағұрлым ұзақтығымен

Атырау облысы

Маңғыстау облысы

Ескертпе: 1976 — 2016 жж. кезеңнің сызықтық трендісі — жасыл сызық

2.13 сурет

Орташа жылдық ауа температурасы аномалияларының уақытша қатарлары мен сызықтық
тренділері, °С

Атырау облысы

Маңғыстау облысы

Ескертпе: 1976 — 2016 жж. кезеңнің сызықтық трендісі — көк сызық

2.14 сурет

Жауын-шашынның жылдық сомалары, аномалияларының уақытша қатарлары мен сызықтық
тренділері, %

СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС КАСПИЙДІҢ ТАБИҒИ ЖАҒДАЙЛАРЫ | 2 ТАРАУ

2-6 кесте

е.ж.ш.
Орта.

Айлар бойынша күн радиациясының мәндері. Қашаған (Вт/м2)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

562.2

734

851

957

1208

1085

1080

1076

881

822

663.1

506.6

1208

103.54 175.19 245.67 339.57 351.71 398.17 369.84 333.33 316.61 222.66 121.10

71.66

267.17

ерекшеленеді [Каспий теңізі, 1992 ж.]. Ол 4,04,5 айға созылуы мүмкін:
Қазақстанда соңғы онжылдықтағы (20072016 жж.) ауаның орташа температурасы
+6,50°С болып, 1961-1990 жж. аралығындағы
кезеңнің нормасынан 1,01°С-ге асты, бұл
шамасы бойынша рекордтық 1997-2006 жж.
жылы кезеңнен кейінгі екінші оң аномалия
болып отыр. Қазақстан аумағы бойынша
орташа алғанда, 1976-2016 жж. кезеңде де
ауаның орташа жылдық температурасы әр
10 жыл сайын 0,34°С құрайды, ал Атырау
облысында — 0,44°С; Маңғыстау облысында
— 0,48°С құрайды. 2.13 суреттегі тегістелген
қисық 11-жылдық сырғымалы орталандыру
әдісімен алынған; Аномалиялар 1961-1990 жж.
аралығындағы базалық кезеңге қатысты
есептелген [Жыл сайынғы бюллетень, 2017 ж.].
Қазақстан бойынша орташа алғанда 19762016 жж. аралығындағы кезеңде атмосфералық
жауын-шашынның жылдық мөлшерінің көбеюі
шамалы болды, бұл көрсеткіш әр 10 жылда 7 мм
ге өсті. 2.14 суретте көрсетілген аномалиялар
1961-1990 жж. аралығындағы базалық кезеңге
қатысты есептелген. Тегістелген қисық 11 жылдық сырғымалы орталандыру әдісімен алынған.
2016 жылы жауын-шашынның жылдық
мөлшері орташа алғанда Қазақстан аумағы
бойынша норманың 140% құраған болатын
(Атырау облысында — 165%, Маңғыстау
облысында — 174%). Бұл 1941-2016 жж.
аралығындағы кезеңде байқалған жауыншашынның ең жоғары мөлшері болды.
Күн радиациясы
Бір жылдағы күн сәулесінің орташа ұзақтығы
Атырау облысында 2635 сағат құрайды [ҚР ҚЖ
2.04-01-2017]. Солтүстік-шығыс Каспийдегі күн
радиациясының қосындысы 111-120 ккал/см2
құрайды.

Шығыс Қашағандағы ведомстволық метеостансада (KE-1) алынған материалдар бойынша
тек күн сәулесі бойынша деректер (түнгі
мәндерді есепке алмай) талданды, нәтижелері
2-6 кестеде берілген [Гидрометеорологиялық
деректер, NCOC N.V., 2017 ж.].
Жел бағыты мен жылдамдығы
Солтүстік-шығыс Каспийдегі желдің басым
бағыттары барикалық түзілімдермен және
теңіздің өзінің ықпалымен тығыз байланысты.
Жылдың суық кезеңінде жел режимі негізінен
Сібір антициклоны сілемінің ықпалымен
байланысты болады. Сол себепті қыста
шығыс
және
оңтүстік-шығыс
бағыттағы
желдер басым болады. Шығыс румбылардың
жоғары қайталанғыштығы көктемгі және күзгі
кезеңдерде сақталады.
Жылдың жылы мезгілінде (шілде) акваторияда
оңтүстік-батыс және батыс бағыттағы желдер
басым болады.
Қашағандағы және «Қазгидромет» РМК
метеостансасындағы қадағалау жұмыстарының
деректері бойынша орташа жылдық желдің
бағыттары 2.15 суретте берілген. Қашаған,
Пешной және Құлалы бойынша орташа жылдық
жел бағыттары Компанияның кен орындары
орналасқан акваторияда шығыс бағыттағы
желдердің басым екенін көрсетіп отыр.
Каспий теңізінің бүкіл солтүстік-шығыс бөлігі
желдің орташа жылдамдығы 5,0-5,6 м/с
құрайтын аймақтарға жатады. Күшті желдердің
тұру ықтималдығы ақпан-сәуір айларында
жоғары, ал шілде-тамыз айларында төмен.
[Атырау облысының атласы, 2014]. Сонымен
берге, «Қазгидромет» РМК-ның қолда бар
деректері
бойынша
зерттеліп
отырған
аймақтағы желдің климаттық сипаттамалары
төмендегідей (2-7 кесте, 2.16 сурет):
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Қашаған

Пешной

Құлалы

Форт Шевченко

2.15 сурет

Қашаған кен орнындағы және «Қазгидромет» РМК метеостансаларындағы жел бағыттары

2-7 кесте

Желдің климаттық сипаттамалары

Форт Шевченко

Пешной

Құлалы

Орташа жылдық жел жылдамдығы, м/с

5,2

3,3

4,9

Жел жылдамдығының абсолюттік максимумы, м/с

40

28

45

желдің жылдамдығы,м/С

Желдің сипаттамалары

Форт Шевченко
2.16 сурет

Құлалы

Пешной

Орташа айлық жел жылдамдықтары

Град. C
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Форт Шевченко
2.17 сурет

Құлалы

Пешной

Қашаған

Орташа айлық ауа температурасы

Ауа температурасы
Аймақтағы
күрт
құбылмалы
климат
маусымдық және тәуліктік температуралардың
үлкен ауытқуымен ерекшеленеді. Атырау
қаласы бойынша ең жылы айдағы (шілде)
температураның
абсолюттік
максимумы
44.6°С, ал абсолюттік минимумы -37.9°С
құрайды. Каспий теңізінің әсері күшті Пешной
метеостансасының (МС) төңірегінде тәуліктік
амплитуда шамамен 8,5°С құрайды.
Каспий теңізінің солтүстік-шығыс жағалауындағы орташа айлық ауа температурасының
талдауы ең суық ай қаңтар, ал анағұрлым
ыстық ай шілде екенін айғақтайды [ҚР ҚЖ 2.0401-2017].
Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінде
ауаның орташа жылдық температурасы 8,62-8 кесте

11°С құрайды. Ауа температурасының тәуліктік
максимумы шілде айына келеді және 41°С
құрайды, тәуліктік минимум қаңтарда байқалды
және минус 37°С құрады (Пешной МС) [Атырау
облысының атласы, 2014 ж.].
Ауа температурасы барысының жылдық
циклында аязсыз кезеңнің ұзақтығы орташа
алғанда жылдың 2/3 бөлігін құрайды. 30°С
шамасынан жоғары температура мамыр мен
қыркүйек айлары аралығында болуы мүмкін.
Қашаған кен орнының өзіндегі (A аралы мен
KE-1 учаскесі) ауа температурасы 2-8 кестеде
берілген.[Гидрометеорологиялық
деректер,
NCOC N.V., 2017 ж.]. Қашаған мен басқа
метеостансалардағы ауа температурасының
айлар бойынша салыстырмалы барысы 2.17
суретте берілген. Қашағандағы орташа жылдық
ауа температурасы 10,24°C құрайды, бұл

Ауа температурасының ай сайынғы статистикасы. Қашаған (°C)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

-26,07 -22,56 -17,17

-0,74

9,08

15,78

19,38

17,98

9,66

32,05

33,36

X

XI

XII

За год

-3,74 -16,08 -19,02

-26,07

Орташа тәуліктік ауа температурасы
Ең төмен
Ең жоғары
Орташа

2,79

4,41

12,98

20,21

27,82

32,46

31,65

23,6

13,4

7,3

33,36

-6,47

-6,08

0,90

10,25

19,47 24,57 26,49 26,43

19,65

11,16

3,30

-3,14

10,21

-5,79 -17,90 -22,32

-30,15

Ауа температурасының ай сайынғы мәндері
Ең төмен
Ең жоғары
Орташа

-30,15 -26,02 -21,84

-3,70

7,70

13,60

15,87

14,60

7,10

5,50

7,90

17,20

25,43

34,17

36,51

38,47

37,60

36,70

26,70

14,20

10,00

38,47

-6,42

-6,13

0,90

10,28

19,47 24,55 26,45 26,24

19,58

11,17

3,27

-3,01

10,24
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2-9 кесте

Айлар бойынша салыстырмалы ылғалдылықтың статистикалық сипаттамалары, (%)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Жыл

Ең төмен

42.6

44.7

16.3

18

13.1

11.3

11.2

10.8

19.4

27

39

40.2

10.8

Ең жоғары

100

100

100

99

97.3

93.8

91.7

92.2

97.4

98.2

100

100

100

83.73

84.32

82.82

71.33

64.32

57.88

57.23

56.59

59.50

68.38

78.88

83.56

70.37

Орташа

Пешной метеостансасындағы орташа жылдық
температурадан (9,20°C) біршама жоғары.

мезгілінде пайда болуы мүмкін екенін көрсетті
(2-9 кесте).

Ауа ылғалдылығы мен атмосфералық
жауын-шашын

Солтүстік
Каспийдің
шығыс
жағалауы
теңіздің басқа аймақтарымен салыстырғанда
жоғары қуаңшылығымен ерекшеленеді, бұл
осы аймаққа ылғалды атлантикалық ауа
массаларының сирек енуіне байланысты. ҚР
ҚНжЕ 2.04-01.2010 «Құрылыс климатологиясы»
құжатына сәйкес қарастырылып отырған
аумақ ылғалдану жағдайлары бойынша
ылғалдылықтың 3-інші (құрғақ) аймағына
жатады.

Ауа ылғалдылығы ауа райы мен климаттың
анағұрлым елеулі сипаттамаларының бірі
болып табылады. Солтүстік-шығыс Каспийдегі
орташа жылдық салыстырмалы ылғалдылық
74%
82%
аралығында.
Салыстырмалы
ылғалдылықтың
маусымдық
барысының
беталысы: қыста жоғары және жазда төмен
(55-65% дейін).

Жауын-шашынның жылдық барысында сұйық
түрдегі жауын-шашын басым, бұл осы өңірде
ауаның оң температуралы кезеңінің анағұрлым
ұзақ болуына тікелей байланысты. Жауыншашынның ең көп орташа айлық мөлшері
көктемгі және күзге кезеңдерге келеді (2.18
сурет)..
Форт-Шевченко-Құлалы-Пешной метеостансаларының деректері бойынша жауыншашынның орташа жылдық мөлшері тиісінше

мм

Қашағанда (KE-1) алынған деректерге [Гидрометеорологиялық деректер, NCOC N.V., 2017 ж.]
негізделген
салыстырмалы
ылғалдылық
та жоғары ылғалдылықтың қыс мезгілінде
болатынын
көрсетіп
отыр.
Қашағанда
жүргізілген
осы
көпжылдық
қадағалау
жұмыстары ылғалға молынан қаныққан
ауаның (100% ылғалдылық) ең жоғары мәндері
ылғалдылық шамасы тек 90% құрай алатын
жазды есепке алмағанда, жылдың кез келген

Форт Шевченко
2.18 сурет

Құлалы

Пешной

Орташа айлық жауын-шашын мөлшері
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126-144 мм аралығында. Қатқыл жауын-шашын
(қар, бұршақ) қазан-қараша айлары мен
наурыз-сәуір айлары аралығында байқалады.
Қар жамылғысының орташа биіктігі 10-20 см
шамасынан аспайды. Жаға мен аралдарда
тұрақты қар жамылғысының қалыптасуын
желтоқсан айының ортасында күтуге болады,
ол наурыздың алғашқы онкүндігінде ери
бастайды. Көрсетілген күндердің өзгергіштігі
бір айға жетуі мүмкін.

үлесі өзгереді. Үстіміздегі жүзжылдықтың
басына төменгі Еділдің суында мұнай өнімдері,
синтетикалық
беттік-белсенді
заттектер
(СББЗ) және хлорорганикалық пестицидтер
концентрацияларының өткен ғасырдың соңғы
онжылдықтарымен салыстырғанда төмендеуі
тән. Алайда кейбір ауыр металдардың (темір,
мырыш, никель және мыс) концентрациясы
жоғары болып қалып отыр [Ахуалға және
ластануға шолу, 2014 ж.].

Солтүстік Каспийге ластаушы
заттектердің түсуі

Жайық өзенінен тасымалданатын ЛЗ ең көп
массасының 78% басты иондардан тұрады,
екінші орында қалқыма заттектер (20%),
содан кейін биогендер (1%), ауыр металдар
(0,5%) және органикалық заттектер (0,5%).
2-10 кестеден 2006-2011 жж. аралығындағы
кезеңде бірқатар ЛЗ-дың енуінің азайғанын
көруге болады [Ластану проблемалары,
2014 ж.].

Солтүстік
Каспийге
түсетін
ластаушы
заттектердің (ЛЗ) ең ірі көздері Еділ мен Жайық
өзендері болып табылады. Іс жүзінде Каспий
теңізіне ластаушы заттектердің жалпы көлемінің
90% өзен ағындарымен келіп түседі. Еділ
өзенінің ағыны теңізге құйылатын бүкіл беткі
ағынның шамамен 80% құрайды. Жекелеген, су
мол болатын жылдары өзен ағынының көлемі
Солтүстік Каспийдің су көлемінің 75% құрауы
мүмкін [Теңіз суының сапасы, 2015 ж.]. Өзен
суларының ластану деңгейіне қарай олардың
теңіздің солтүстік бөлігінің ластануына қосатын

Өзен ағынынан басқа ЛЗ енуі, атап айтқанда
Солтүстік Каспий суымен, жағалаудағы және
теңіздегі кен орындарында мұнай өндіруден,
эолдық
ысырындымен,
атмосфералық
жауын-шашынмен,
кемелерден
шығатын
төгінділермен, коммуналдық ағындылармен
және өнеркәсіптік нысандардан шығатын
ағындылармен, ауылшаруашылығы алқаптарының суымен, теңіз деңгейі көтерілген кезде
су басқан көздерден, сонымен қатар теңіз
түбінен табиғи жолмен бөлінетін ластаушы
заттектердің енуі маңызды.

Жауын-шашынның ұзақтығы жыл мезгілдері
бойынша бірдей емес. Ең ұзақ жауын-шашын
қыс мезгілінде. Жаз мезгіліндегі жаңбыр
анағұрлым қарқынды болғанына қарамастан,
ұзаққа созылмайды.

2-10 кесте

Жайық өзенінің суындағы (Атырау қаласынан төмен) химиялық заттектер, тонна/жыл

Кезеңдер

Басты иондар

Қалқыма
заттектер

Биогендер

Органикалық
заттектер

Ауыр
металдар

Мұнай өнімдері

2001-2005

2 154 227

1 381 093

4 493

420

5 822

420

2006-2011

1 054 043

408 144

7 660

116

1 039

116

2-11 кесте
Ел

Муниципалдық
құрылымдар

Муниципалдық
құрылымдар

Теңізге құйылатын ластаушы заттектердің болжалды көлемдері
Көздер

ОБТ, т/жыл

Өзендер

807 900

Азот, т/жыл Фосфор, т/жыл
805 000

87 500

Мұнай, т/жыл
73 100

Өнеркәсіп

16 000

5 000

1 400

3 800

Өзендер

4 900

300

100

8 900

Өзендер

13 200

6 000

600

400

Өнеркәсіп

800

500

100

200

Өнеркәсіп

2 900

7 100

100

1 800
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т/жыл

Өзендер

Муниципалды
білім

Өнеркәсіп

Ресей Федерациясы

2.19 сурет

Өзендер

Муниципалды
білім

Өнеркәсіп

Қазақстан Республикасы

Каспий теңізіне түсетін мұнай өнімдерінің болжалды шамалары

Теңіз ортасына түрлі химиялық қосылыстардың
көптеген мөлшері енеді, алайда шикі мұнай,
мұнай өнімдері қазіргі уақытта да Солтүстік
Каспийдің басым ластауыштары болып қалып
отыр. Солтүстік Каспийдің суына енетін
көмірсутегілердің негізгі көздері — мұнай
тасымалдау және су көлігі (жанармайдың
ағып кетуі немесе құрамында мұнай бар
шайынды су мен балласт судың төгілуі), теңіз
түбінен көмірсутегілердің іркілуі, өнеркәсіптік
төгінділер, сонымен қатар теңіз бен жағалау
маңындағы
мұнай
кәсіпшіліктері.
Теңіз
акваторияларындағы мұнай-газ кен орындарын игеру тәжірибесі тіпті мұнай өндірудің
штаттық режимінде де мұнай кәсіпшіліктерінің
ластану көзі болып табылатынын көрсетті.
Теңіз кен орындарын игеру барысында су
ортасына бір ұңғымадан жылына 30 тоннадан
120 тоннаға дейінгі көлемде мұнай енуі мүмкін
[Тарасова және басқалар, 2008 ж.].
Астрахань
облысында
тек
қалалық
қызметтердің сарқынды су төгінділерінің
орташа жылдық көлемі шамамен 64 млн. текше
метр құрады. Қазақстан аумағынан теңізге
тазартылғаннан кейін төгілетін сарқынды судың
жалпы көлемі шамамен 820 мың текше метр
құрады. Төменгі Еділдің ағынсуларына төгілетін
негізгі ластаушы заттектер — фенолдар, мұнай
өнімдері, ауыр металдар (мыс, мырыш), СББЗ
және органикалық заттар [Бреховских және
басқалар, 2017 ж.].

Кестеде (2-11 кесте) Ресей мен Қазақстан
жағынан келіп түсетін бірқатар ЛЗ көлемдерін
салыстыруға арналған ақпарат берілген
[Каспий теңізі, ҚАЗКОМ, 2011 ж.]
Еділ өзені 2.11 кестеде берілген РФ аумағынан
құйылатын химиялық ағындыға негізгі үлес
(90% және одан да көп) қосады. Сондықтан да
2.11 кесте мен 2.19 суреттің деректері негізінде
теңізге түсетін ЛЗ негізгі көлемі, соның ішінде
мұнай өнімдері Еділ өзенінің ағынымен
құйылады деуге болады.
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Тұжырымдар
Каспий теңізінің сипатталған физикалық-географиялық жағдайлары (тереңдік, климат және
басқалар) теңіздің экожүйесіне әр түрлі әсерін тигізеді. Аталған физикалық-географиялық
сипаттамалармен қатар теңіздің экожүйесіне өзен ағынының үлестірілімі, теңіз бассейні ауданының оның су беті ауданына жоғары қатынасы ықпал етеді. Осы жағдайлардың/факторлардың
барлығы Каспий теңізінің экожүйесінің қызметінде жеке-жеке де, бір-бірімен үйлесімде де
маңызды рөл атқарады.
Каспий теңізінің табиғи жағдайларын сипаттайтын оның кейбір жинақталған сипаттамаларын атап
көрсетуге болады:
—— соңғы онжылдықта (2007-2016 жж.) орташа жылдық ауа температурасының көтерілуі
Атырау облысында 0,44°С, Маңғыстау облысында 0,48°С құрады.
—— Солтүстік Каспийдің тайыздығы мен өңірдегі климаттың континенттілігіне байланысты
су температурасы маусымдар бойынша елеулі шамада өзгереді. Жазғы кезеңде
Қашаған аймағында судың беткі қабатында 27-28°С шамасынан асатын температуралар
байқалды.
— — қаттылығы бойынша орташа қыс мезгілінде Солтүстік Каспийде мұз жамылғысы 3-4 ай
тұрады. Қыс әдеттен тыс суық болған кезде мұз тұратын маусым 4-6 айға дейін ұзарады.
Қашаған аймағында мұзды кезеңнің ең ұзақ мезгілі 3 айды құрайды.
— — Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінің су тереңдігі 20 метрден кем қайраңнан
тұрады.
— — теңіз деңгейінің төмендеуінің анық үрдісі байқалады. 2006-2016 жж. бойынша теңіз
деңгейінің төмендеу мөлшері шамамен 1 м құрады.
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Атмосфералық ауаның ластануының ахуалын
бағалаулар экологиялық мониторинг шеңберінде
Компанияның
келісімшарттық
аумақтары
акваториясы
аумақтарында
Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес жүргізілді. [ҚР Экологиялық кодексі,
132 бап, Ережелер 2012, 2014]. 2006 жылы
атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау
жасау үшін аспапты өлшеулер көктем және
күз мезгілдерінде, ал 2007 жылы тек күзде
орындалды. 2008 жылдан 2011 жылға дейін
зерттеулер жүргізілген жоқ. Олар қайтадан тек
2012 жылдың күзінде жүргізіле бастады. 20062007 жж. аспаптық өлшеулер тек Қашаған
және Қаламқас теңіз кен орындарында орындалды. [Экологиялық мониторинг есептері,
2006-2007]. 2013 жылдың көктем айынан
бастап, стансалардың саны өзгерді. (1 тарауды
қараңыз). Атмосфералық ауа жай-күйiнiң
мониторингi көктемде, жазда және күзде
өткізілді. [Экологиялық мониторинг есептері,
2012- 2016].
Мониторинг бағдарламасымен әр кен орны
бойынша бақылауға алынатын ластаушы
заттар (ЛЗ) анықталды. Бақылауға алынатын
ластаушы заттар төмендегідей:
—— 2006-2007 жылдары: азот диоксиді (NO2),
көміртегі оксиді (СО), күкірт диоксиді
(SO2), күкіртсутегі (H2S), С1-С5 көміртегілері,
қалқыма заттектер;
—— 2012 жылы: азот оксиді (NO және NO2),
көміртегі оксиді (СО),күкірт диоксиді (SO2),
күкіртсутегі (H2S);
—— 2013 жылдан бастап: азот оксиді (NO
және NO2), көміртегі оксиді (СО), күкірт
диоксиді (SO2), күкіртсутегі (H2S), С1-С5
көміртегілері, С12-С19. көміртегілері.

Анықтау әдістері
—— 2006-2007 жылдары газ тәрізді ластаушы
заттардың сынамасы сорбентке алынса,
қалқыма заттектер қағаз сүзгі арқылы
сүзілді. Алынған сынамалар Алматы
қаласындағы
«Ғылыми-аналитикалық
орталығы» ЖШС зертханасында физикалық және математикалық әдіспен
талданды.
—— 2012-2015 жылдары концентрация мөлшерін анықтау «ГАНК-4АР» универсалды
газталдауышымен жүргізілді.
—— 2015 жылдың күзінен бастап көміртегі
оксиді мен көміртегілердің сынамасы
қайтадан сорбентке алынып, Алматы
қаласындағы
«Қазэкоанализ»
ЖШС
зертханасында физикалық химиялық
әдіспен талданды. Қалған ластаушы
заттардың
концентрациясы
«ГАНК4АР» универсалды газталдауышымен
анықталды.
Сынама алғанда қолданылатын физикалықхимиялық зерттеу әдістері мен «ГАНК-4АР»
универсалды газталдауышының сипаттамасы 2
Қосымшаның 2.1-2.3 кестелерінде көрсетілген.
Оған қоса, 2006 жылдан бастап 2008 жылға
дейін бұрғыланған ұңғымаларға сынау жүргізілді. Қайраң, Қаламқас және Батыс Қашаған
кен орындарында негізінен барлау және
бағалау ұңғымалары сыналды. Сынаудың мақсаты - мұнайлы - газды қабаттың өнімділігін
анықтау.. Шығыс Қашаған кен орнында сынау
жұмыстары тек А аралында жүргізілді. Бұл
ретте пайдалану ұңғымаларының тәуліктік
өнімділігі айқындалып отырды. Ұңғымаларды
сынау барысында алауда ілеспе газ жағылды.
Осыған байланысты алау асты атмосфералық
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ауаның ластану деңгейіне бақылау жүргізілді.
[ӨЭБ есебі,2015].
Алау асты бақылау кезеңінде:
—— бақыланатын ластаушы заттар; азот
оксиді, оксид көміртегі, күкірт диоксиді,
күкіртсутегі, көміртегілер (бензин бойынша), жалпы көміртегілер, күйе;
—— анықтау әдістері: газ тәрізді ластаушы
заттардың сынамасы сорбентке алынып,
күйе қағаз сүзгіге сүзілді. Содан кейін
сынамалар
Алматы
қаласындағы
«Қоршаған ортаны қорғау бойынша
аналитикалық зертханасы» ЖШС стационарлық зертханасында физикалық химиялық әдістермен талданды.
Барлық зерттеу жұмыстары кезінде желдің
жылдамдығы мен бағыты, атмосфералық
қысым, ауаның ылғалдылығы және температурасы сияқты метеорологиялық элементтердің көрсеткіштері де бақыланды..
Қашаған кен орны. Өндірістік жұмыстар негізінен Шығыс Қашаған кен орнының алаңдарында
жүргізілді. 2006-2013 жылдары атмосфералық
ауаның шығарындылармен ластануының негізгі көзі - бұрғылау (оның ішінде ұңғыманы
сынау жұмыстары), құрылыс және монтаждау
жұмыстары, ал кейінгі 2014-2016 жылдары – А
және Д аралдарындағы алау қондырғылары
болды.

2006-2007 ЖЫЛДАРЫ
ШЫҒЫС ҚАШАҒАН
КЕН ОРНЫНЫҢ
АТМОСФЕРАЛЫҚ
АУАНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ТЕҢІЗ
КЕШЕНІНІҢ ӨНДІРІСТІК
НЫСАНДАРЫНЫҢ
ЖАНЫНДАҒЫ АУА
САПАСЫН БАҚЫЛАЙТЫН
СТАНСАЛАРДА ТАЛДАНДЫ.
Бұл стансалар төмендегі:
—— А, Д аралдарында, ЕРС2, ЕРС3 жасанды
аралдарында;

—— дайындау жұмыстары және А және Д
аралдарының арасында, ЕРС3 және Д
аралының арасындағы кәсіпшілік ішіндегі
құбыр желілері құрылыс алаңдарында;
—— дайындау жұмыстары және кәсіпшілік
құбыр желілері құрылыс алаңдарында;
—— DC (PLA5,PLA6,PLA10,PLAB) болашақ
аралдар нысандарға жақын жерлерде
орналасты.
Стансалардың нысандардан ара қашықтығы
аралдағы алаңдар шекарасынан 600-700м,
құбыр желілері дәлізінен 200-400м құрады.
Барлығы осындай станса саны 2006 жылы - 9
және 2007 жылы 5 болды.
Сонымен қатар аспаптық өлшеулер ЕВ-3,
ЕВ-13, ЕВ-14, ЕВ-22, ЕВ-26, СЕР-26/26В ұзақ
мерзімді бақылау стансаларында да талданды..
Сол кезеңде (2006-2008 жж.) А аралында
ШҚА-01, ШҚА-03, ШҚА-04; ШҚA-05; ШҚA-07;
ШҚ5-02 ұңғымаларына сынау жүргізілді. Сынау
жұмыстары кезінде алау асты атмосфералық
ауа күйіне талдау жүргізілді. Аспаптық
өлшеулер үшін аралдың шекарасынан жел
жақтан ара қашықтығы 5 км, 10 км, 15 км және
ық жақтан 5 км жерден осы зерттеулер үшін
шарттық аялық деп қабылданған репрезентативті бақылау нүктелері таңдалды..
2013-2014 жылдары атмосфералық ауаның
жай-күйін талдау аралдардың жанында орналасқан, аялық бірінші деңгейлі 9 стансада,
екінші деңгейлі 4 стансада және үшінші
деңгейлі 6 стансада жүргізілді. (1 тарау, .1.5
суретті қараңыз).
2015 жылы бірінші деңгейлі стансаларға
кәсіпшілік құбыр желілерінің жанынан тағы екі
станса және үшінші деңгейлі 3 станса қосылды.
2016 жылы бірінші деңгейлі стансаларға
кәсіпшілік ішіндегі құбыр желілерінің жанынан
тағы 2 станса қосылды. Одан басқа аспаптық
өлшеулер үшінші деңгейлі 10 стансада да
орындалды. Екінші деңгейлі стансаларда
өлшеулер жүргізілмеді. .
2006-2009 жылдары Батыс Қашағанның
учаскелерінде жұмыстар белсенді жүргізілді.
Бұл кезеңде атмосфералық ауаның жай-күйін
бақылайтын мониторинг жүргізілген жоқ, ол тек
2007 жылы БҚ-2 ұңғымасын сынау барысында
ғана өткізілді. Бұл өлшемдер Шығыс Қашаған

3 ТАРАУ | АТМОСФЕРАЛЫҚ АУА САПАСЫ

кен орнында өткізілген бақылауларға ұқсас
болды, шартты аялық ретінде қабылданған
бақылау нүктелері жел жақтан алғанда
бұрғылау орнынан – 5 км, 10 км, 15 км және
ық жақтан орналасқан бұрғылау орнынан 5 км
қашықтықта болды.
2011 жылдан 2016 жылға дейін құрылыс
және бұрғылау жұмыстары бұл алаңдарда
жүргізілген жоқ. Ұңғымалар консервацияланды.
Аталған алаңдарда экологиялық жағдайды
бақылап отыру мақсатында мониторинг
бағдарламасына екі БҚ1-1000/245 және БҚ21000/245 бірінші деңгейлі станса қосылды.
Атмосфералық ауаның жай-күйіне өлшеулер
бұл стансаларда 2015 жылы және 2016 жылы
жүргізілген жоқ.
Ақтоты, Қайраң, Қаламқас кен орындары. 20062007 жж. Қайраң мен Ақтоты кен орындарында
атмосфералық ауаның жай-күйіне өлшеулер
жүргізілген жоқ. Аталған өлшеулер 2007 жылы
тек Қайраң-2 ұңғымасын сынау кезінде ғана
өткізілді. Бұл өлшеулер Шығыс Қашаған кен
орнында өткізілген бақылауларға ұқсас болды.
2006 жылы Қаламқас кен орнында өлшемдер
тек бір ұзақ мерзімді бақылау стансасында (G
стансасында), ал 2007 жылы KALW-EB и KAL3DC екі ұзақ мерзімді бақылау стансаларында
жүргізілді.
2011 жылдан 2016 жылға дейінгі кезеңдерде
бұл кен орындарында жұмыстар жүргізілген
жоқ, ұңғымалар консервацияланған. Бірақ,
осы кен орындардың аумағында экологиялық
жағдайды
бақылап
тұру
мақсатында
экологиялық мониторинг өткізілген болатын.
Атмосфералық ауа күйі
—— Ақтоты мен Қайраң кен орнында – 1
деңгейлі стансада - 2013 жылдан 2016
жылға дейін және 1 екінші деңгейлі
стансада - 2013 жылдан 2015 жылға дейін;
—— Қаламқас кен орнында – үшінші деңгейлі
3 стансада – 2013 жылдан 2016 жылға
дейін бақыланып тұрды.

Мониторинг нәтижелері
Төменде кен орындарында атмосфералық
ауаның сапасын бақылайтын түрлі деңгейдегі
стансалар (бірінші, екінші, үшінші деңгейлі)
өткізген мониторинг нәтижелерін талдаулар
берілген.[Ережелер…,
2012].
Ластаушы
заттардың концентрациясы мг/м3 берілген.
Бұл мәндердің жоғары не төмен екендігін
түсіну үшін жақшаның ішінде «Қалалық және
ауылдық елді мекендердегі атмосфералық
ауаның сапасына қойылатын санитарлықэпидемиологиялық талаптар» гигиеналық
нормативтеріне
сәйкес
шекті
рауалы
концентрациясы (ШРК) көрсетілген. Ең жоғары
концентрация деп төмендегі түсініледі:
—— 2006-2007 жылдар кезеңінде - ластаушы
заттардың өте жоғары концентрациясы;
—— 2012-2016 жылдар кезеңінде - ластаушы
заттардың шоғырлануы анықтау шегінен
жоғары, бірақ шекті рауалы концентрация
(ШРК) көрсеткішінен төмен.
Қашаған кен орны
Шығыс Қашаған. Бірінші деңгейлі стансалар.
2006-2007 жж. күкіртті ластаушы заттардың
ең жоғары концентрация мөлшері – күкірт
диоксиді 0,24 мг/м3 (0,47ШРКм.р.) және
күкіртсутегі 0,007 мг/м3 (0,87ШРКм.р.) дейін
артқаны байқалды. Сонымен қатар азот
диоксидінің концентрациясының шамамен
0,086 мг/м3 (0,43 ШРКм.р.) дейін ауытқуы тіркелді.
Бұл мәндер күзгі кезеңде А және Д - IP-400/155
аралдарының арасында және болашақ DС05 PLA 5-600/245 аралында дайындау жұмыстары
және кәсіпшілік құбыр желілері құрылыс
алаңдарындағы
бақылау
нүктелерінде
байқалды.
Басқа
ластаушы
заттардың
концентрациясы барлық стансаларда ШРКм.р.
мөлшерінен едәуір төмен болды.
2012-2016 жж. жалпы барлық ластаушы
заттардың концентрациясы анықтау шегінен
төмен болды. Тек көміртегі оксидінің концентрациясының 2013 жылдан бері 2,11 мг/м3
(0,42 ШРКм.р.) арта бастап, 2015 жылы ең
жоғары мөлшеріне 3,2 мг/м3 дейін жеткені
байқалды (0,64 ШРКм.р.). Көктемде ең жоғары
концентрациялар кәсіпшілік құбыр желілерінің
трасса аумағындағы NP01-1000/W және
NP01-1000/E бақылау стансаларында тіркелді.
2013 жылы ең жоғары концентрация азот

3.1
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диоксидінің 0,054 мг/м3 (0,27 ШРКм.р.) дейін
және күкірт диоксидінің 0,049 мг/м3 (0,1 ШРКм.р.)
артқаны тіркелді. Бұл ластаушы заттардың ең
жоғары концентрациялары жазғы кезеңде
EPC-2-1000/155 байқау стансасында тіркелді.
2015 жылы ластаушы заттардың ең жоғары
концентрациялары
С1-С5 до 27,5 мг/м3
(0,54 ШРКм.р.) және С12-С19 до 0,544 мг/м3
(0,54 ШРКм.р.) көміртегі топтары және

күкірт диоксиді 0,042 мг/м3 (0,1 ШРКм.р.)
арасында тіркелді. Бұл деректер құрылыс
жұмыстары аумағында орналасқан бақылау
стансаларында:
—— NP01-1000/W және NP01-1000/E стансалары С1-С5 және и С12-С19 көміртегі
топтары бойынша күзгі кезеңде;

Шығыс Қашаған
мг/м3
Азот диоксиді
(ШРК=0.2 мг/м3)

Күкірт диоксиді
(ШРК=0.5 мг/м3)

3.1 сурет

2006 жылдан 2016 жылға дейінгі уақыт аралығында ауа сапасын бақылайтын бірінші деңгейлі
стансаларда анықталған негізгі ластаушы заттардың өзгергіштігі. (азот диоксиді, күкірт диоксиді)

Шығыс Қашаған
мг/м3
Көміртек оксиді
(ШРК=5 мг/м3)

С12-С19
Көміртектері
(ШРК=1 мг/м3)

3.2 сурет

2006 жылдан 2016 жылға дейінгі уақыт аралығында ауа сапасын бақылайтын бірінші деңгейлі
стансаларда анықталған негізгі ластаушы заттардың өзгергіштігі. (көміртегі оксиді, С12-С19
көміртегілері)
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—— DC01-1000/245
стансасында
диоксиді жазғы кезеңде тіркелді.

күкірт

Негізгі ластаушы заттардың концентрацияларының өзгергіштігі 3.1 және 3.2 суреттерде
берілген.
Екінші деңгейлі стансалар. Жыл бойы бақылау
кезеңінде анықталған ластаушы заттардың
орташаланған концентрациясы анықтау шегінен төмен болды. Дегенмен, бірінші деңгейлі
стансадағыдай, көміртегі оксидінің мөлшері
жүйелі түрде 1,7 мг/м3 дейін артқаны байқалды.
2012 жылы (0,34 ШРКм.р.) дейін, ал 2015 жылы
3,74 мг/м3 (0,75 ШРКм.р) 2L / KSH-08 және
2L/ KSH-21 стансаларында күзгі және көктемгі
кезеңдерде ең жоғары концентрациялар
тіркелген.
2013 жылы ең жоғары концентрация азот
оксиді бойынша - 0,12мг/м3 дейін (0,3 ШРКм.р.)
және С12-С19 дейін 0,544 мг/м3 (0,54 ШРКм.р.)
көміртегілер топтары бойынша тіркелді – 2L/
KSH-10 стансасы көктемде.
2015 жылы күзде 2L/KSH-21 стансасында азот
диоксидінің 0,026 мг/м3 (0,23 ШРКм.р.) дейін ең
жоғары концентрациясы байқалды.
Жалпы алғанда, екінші деңгейдегі станцияларда байқалған ластаушы заттардың
мөлшері ШРКм.р. - мөлшерінен асқан жоқ,
сонымен қатар олар анықтау шегінен де төмен

болды. Азот оксидтері мен көмірсутектердің
ең жоғары концентрациялары аумақтағы
навигацияның жұмыстарының белсенділігі,
оның ішінде Компанияға қолдау көрсетуге
арналған кемелер қозғалысымен байланысты.
Көміртегі оксидінің концентрациясының артуы
атмосферадағы
маусымдық
өзгеріс-терге
байланысты.
Үшінші деңгейлі стансалар. 2006-2007 жж.
2006-2007 жж. ластаушы заттардың ең жоғары
концентрациясы дәл 1-деңгейлі стансада
тіркелген мөлшермен бірдей екені байқалды,
атап айтқанда күкірт диоксиді 0,39 мг/м3
(0,78 ШРКм.р.) және күкіртсутегі 0,0061 мг/м3
(0,76 ШРКм.р.). Жазғы кезеңде EB-3 және EB-13
ұзақ мерзімді бақылау станцияларында азот
диоксиді концентрация мөлшерінің 0,066 мг/м3
(0,33 ШРКм.р.) дейін ауытқуы байқалды.. Басқа
ластаушы заттардың концентрация мөлшері
ШРКм.р. төмен болды.
2012-2016 жж. ластаушы заттардың концентрация мөлшерінің бірінші және екінші деңгейлі
бақылау стансалардағы көрсеткіштерінен қатты
айырмашылығы болған жоқ:
—— негізінен, анықтау шегінен төмен болды;
—— тек көміртегі оксидінің концентрациясының 2013 жылы 1,77 мг/м3 (0,34 ШРКм.р.)
дейін артқаны байқалды, 2015 жылы
4,5 мг/м3 (0,90 ШРКм.р.). EB-26 -жаз және
EB-14 стансалары бойынша - көктем.

Шығыс Қашаған
мг/м3
Азот диоксиді
(ШРК=0.2 мг/м3)

Күкірт диоксиді
(ШРК=0.5 мг/м3)

3.3 сурет

2006 жылдан бастап 2016 жылға дейінгі уақыт аралығында ауа сапасына ұзақ мерзімді бақылау
жүргізетін стансаларда байқалған негізгі ластанушы заттардың өзгергіштігі. (азот диоксиді, күкірт
диоксиді)
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Шығыс Қашаған
мг/м3
Көміртек оксиді
(ШРК=5 мг/м3)
С12-С19
Көміртектері
(ШРК=1 мг/м3)

3.4 сурет

2006 жылдан бастап 2016 жылға дейінгі уақыт аралығында ауа сапасына бақылау жүргізетін
ұзақ мерзімді стансаларда байқалған негізгі ластанушы заттардың өзгергіштігі. (көміртегі оксиді,
С12-С19 көміртегілері)

2013 жылы аздап күкірт диоксидінің
концентрациясының 0,029 мг/м3 (0,06 ШРКм.р.)
дейін, азот диоксидінің 0,035 мг/м3 (0,18 ШРКм.р.),
және азот оксидінің шектеулі рауалы
концентрациядан – 0,367мг/м3 (0,92 ШРКм.р.)
артқаны байқалды. Бұл концентрациялар
мөлшері көктем мен жазғы кезеңде EB-26 және
EO-EB02 стансаларында тіркелді.
Ұзақ мерзімді байқау стансаларында (шарттық
аялық) тіркелген негізгі ластаушы заттардың
концентрациясының өзгергіштігі 3.3 және 3.4
суреттерде. берілген.
А аралындағы ұңғымаларды сынау кезінде
аралдан жел жақтан алғанда 10 км қашықтық
аралығында ластаушы заттардың ең жоғары
концентрациясы байқалды. Жел жақтан
концентрация мөлшері аялық мәндерден
шамамен жоғары болды.
—— 2006 жылы ең жоғары концентрациясы
төмендегідей ЛЗ бойынша тіркелген:
•

күкірт диоксиді 0,055 мг/м3 (аялық 0,0046 мг/м3);

•

азот диоксиді 0,043 мг/м3 (аялық 0,002 мг/м3);

•

күкіртсутегі 0,0055 мг/м
0,0013 мг/м3);

•

көміртегі оксиді 0,38 мг/м3 (аялық -

3

(аялық -

0,26 мг/м3); Ең жоғары концентрация
мөлшері ШҚ А-03 және ШҚ А-04
ұңғымаларын сынау кезінде байқалған.
—— 2007 жылы тек ШҚА-07 ұңғымасына
сынау жүргізілді. Тіркелген күкіртсутегі
концентрациясы - 0,0006 мг/м3 дейін
(аялық - 0,0001 мг/м3) және көміртегі
оксидінің концентрация мөлшері 23 мг/м3
(аялық - 0,21 мг/м3) аялық мәндерден
жоғары болды. Басқа ЛЗ концентрация
мөлшері
қалыпты
немесе
аялық
мәндерден төмен болды.
—— 2008 жылы ШҚ А-05 ұңғымасын сынау
кезінде барлық ластаушы заттардың
концентрациясы (күйеден басқа) аялық
мәндерден шамамен жоғары болды,
оның ішінде:
•

күкірт диоксиді 0,003 мг/м3 (аялық 0,002 мг/м3);

•

азот диоксиді 0,022 мг/м3 (аялық 0,015 мг/м3);

•

азот оксиді 0,003 (аялық – байқалмаған);

•

күкіртсутегі
0,001 мг/м3 (аялық 3
0,0006 мг/м );

•

көміртегі оксиді 0,29 мг/м3 (аялық 0,18 мг/м3);
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ЛЗ концентрациясы, мг/м3

Шығыс Қашағандағы алау асты бақылаулары

Күкірт диоксиді
Азот оксиді
3.5 сурет

•

Азот диоксиді
Күкіртсутегі

Көміртектер (ШРКмр= 50 мг/м3)
Көміртектер (ШРКмр= 5 мг/м3)

Көміртек оксиді

2006-2008 жж. Шығыс Қашаған кен орнындағы ұңғымаларды сынау кезіндегі ластаушы заттар
концентрациясының өзгергіштігі

көміртегілер (бензин бойынша) 1,8 мг/м3
дейін (аялық - 0,6 мг/м3), яғни, аялық
мәндерден үш есе жоғары.

Жүргізілген өлшемдердің ешқайсысы күйенің
концентрация
мөлшерін
анықтамады.
Ұңғымаларды сынау кезіндегі ластаушы
заттардың
концентрация
мөлшерінің
өзгергіштігі 3.5 суретте берілген .
Батыс Қашаған. Өлшем нәтижелері 2007 жылы
ұңғымаларды сынау кезінде барлық жел жақтан
және ық жақтан байқалған ластаушы заттардың
концентрация мөлшерінің бірдей болғанын
көрсетті. Тек күкіртсутегі мен көміртегілер
концентрация мөлшерлері аялық мәндерден
жоғары болды.
—— күкіртсутегі бойынша 0,002 мг/м3 (аялық 0,0007 мг/м3);
—— көміртегілер бойынша 2,5 мг/м3 (аялық 0,02 мг/м3).
Ең жоғары мөлшерлер бұрғылау аумағынан 10
шақырым қашықтықтан байқалды. Сондықтан
ұңғымаларды сынау процесінің атмосфералық
ауаға аталған жұмыс аумағынан 10 шақырым

болғанына қарамастан, әсер тигізетіні сөзсіз.

2015-2016 ЖЖ. БАҚЫЛАУ
КЕЗЕҢІНДЕ БАРЛЫҚ
ЛАСТАУШЫ ЗАТТАРДЫҢ
КОНЦЕНТРАЦИЯ МӨЛШЕРІ
АНЫҚТАУ ШЕГІНЕН
ТӨМЕН БОЛДЫ. БҰЛ
КОМПАНИЯНЫҢ ТЕҢІЗДЕГІ
НЫСАНДАРЫНЫҢ
АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАҒА
АЙТАРЛЫҚТАЙ ӘСЕРІ ЖОҚ
ЕКЕНІН КӨРСЕТЕДІ.
Ақтоты, Қайраң, Қаламқас кен орындары
Қолда бар деректер талдауы бойынша:
Ақтоты Бірінші деңгейлі стансалар бойынша
ластаушы заттар концентрация мөлшері негізі
анықтау шегінен төмен болды. 2013 жылы
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Актоты
мг/м3
Көміртек оксиді
(ШРК=5 мг/м3)
Азот диоксиді
(ШРК=0.2 мг/м3)
Күкірт диоксиді
(ШРК=0.5 мг/м3)
С12-С19
Көміртектері
(ШРК=1 мг/м3)

көктем

3.6 сурет

жаз

күз

көктем

жаз

күз

көктем

жаз

күз

көктем

жаз

күз

2013 жылдан 2016 жылға дейінгі кезеңдердегі ауа сапасын бақылайтын бірінші деңгейлі
стансаларда анықталған негізгі ластаушы заттардың өзгергіштігі

Актоты
мг/м3
Көміртек оксиді
(ШРК=5 мг/м3)
Азот диоксиді
(ШРК=0.2 мг/м3)
Күкірт диоксиді
(ШРК=0.5 мг/м3)
С12-С19
Көміртектері
(ШРК=1 мг/м3)

3.7 сурет

2013 жылдан 2016 жылға дейінгі уақыт аралығында ауа сапасын бақылайтын екінші деңгейлі
стансаларда анықталған негізгі ластаушы заттардың өзгергіштігі

көктемде AKT-1000/245 стансасында азот
диоксидінің 0 мг/м3 (0,57 ШРКм.р.) дейін ең
жоғары концентрация мөлшері анықталды.
(2L/AKT-05) екінші деңгейлі станса бойынша
көктемгі және жазғы кезеңде азот оксидінің
ең жоғары концентрация мөлшері 0,066 мг/м3
(0,4 ШРКм.р.) байқалды.
2013-2015 жж. AKT-1000/245 стансасы бойынша жазғы және күзгі кезеңде көміртегі
оксидінің концентрация мөлшерінің 2,94 мг/м3
(0,59 ШРКм.р.) 3,53 мг/м3 (0,71 ШРКм.р.) дейін
артқаны байқалды. Бірінші және екінші

бақылау стансаларында тіркелген негізгі
ластаушы заттардың концентрация мөлшерінің
өзгергіштігі 3.6 -3.7 суреттерде берілген
Қайраң. 2007 жылы Қайраң-2 ұңғымасын сынау
кезінде ластаушы заттардың концентрация
мөлшері жалпы аялық мәндерден төмен болды. Тек күкірт диоксидінің мөлшері - 0,011 мг/м3
аялық мәнге қарағанда 0,0003 мг/м3 (3.8
сурет) дейін артқаны байқалды. Ең жоғары
мөлшерлер аралдан 10 шақырым қашықтықта
байқалды.
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ЛЗ концентрациясы, мг/м3

Алау асты бақылаулары. Қайраң-2

Күкірт диоксиді Азот оксиді
"Қайраң-2" (аялық)

3.8 сурет

Азот диоксиді

Күкіртсутегі

Көміртектер

Көміртек оксиді

"Қайраң-2"
2007 жылы Қайраң кен орнындағы ұңғымаларды сынау кезіндегі ластаушы заттар
концентрациясының өзгергіштігі

мг/м3

Қайраң
Көміртек оксиді
(ШРК=5 мг/м3)
Азот диоксиді
(ШРК=0.2 мг/м3)
Күкірт диоксиді
(ШРК=0.5 мг/м3)
С12-С19
Көміртектері
(ШРК=1 мг/м3)

3.9 сурет

2013-2016 жж. аралығындағы ауа сапасын бақылайтын бірінші деңгейлі стансаларда анықталған
негізгі ластаушы заттардың өзгергіштігі

мг/м3

Қайраң
Көміртек оксиді
(ШРК=5 мг/м3)
Азот диоксиді
(ШРК=0.2 мг/м3)
Күкірт диоксиді
(ШРК=0.5 мг/м3)
С12-С19
Көміртектері
(ШРК=1 мг/м3)

3.10 сурет

2013-2016 жж. аралығында ауа сапасын бақылайтын екінші деңгейлі стансаларда анықталған
негізгі ластаушы заттардың өзгергіштігі
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2013 жылдан 2016 жылға дейін ең жоғары
концентрация мөлшері бірінші деңгейлі
(KRN-1000/245) стансасында, сонымен қатар
аялық екінші деңгейлі стансада (2L/KRN-01)
байқалды.
—— 2013 жылы азот диоксиді
0,022 мг/м3 (0,11 ШРКм.р.);

бойынша

—— 2014 жылы – көміртегі оксиді бойынша
2,1 мг/м3 (0,42 ШРКм.р.);
—— 2015 жылы азот диоксидінің концентрация мөлшері 0,021мг/м3 (0,10 ШРКм.р.),
көміртегілер топтарының концентрация
мөлшері С1- С5 до 26 мг/м3 (0,52 ШРКм.р.)
және
С12-С19
көміртек
топтары
концентрация
мөлшері
0,554,мг/м3
(0,55 ШРКм.р.) дейін артқаны байқалды.
2013 және 2015 жылдары ең жоғары
концентрация мөлшерлері негізінен күз
уақытында тіркелді. Бірінші және екінші
деңгейлі бақылау стансаларында (шарттық
аялық) тіркелген негізгі ластаушы заттардың
концентрация мөлшерінің өзгергіштігі 3.9
және 3.10 суреттерде берілген.
Қаламқас. 2006 - 2016 жж. аралығындағы
бақылау кезінде ластаушы заттардың концентрация мөлшері анықтау шегінен төмен
болды. 2006-2007 жж. күзде күкіртті ластаушы

заттардың – күкірт диоксидінің 1,19 мг/м3
(0,4,47 ШРКм.р.) және күкіртсутегінің 0,0128 мг/м3
(1,6,87 ШРКм.р.) дейін артқан ең жоғары
концентрация мөлшері байқалды. Қалған ластаушы заттардың концентрация мөлшері бұл
кезеңде төмен болды.
2013 жылдан 2015 жылға дейін көмірсутек
оксидінің концентрация мөлшерінің 1,97 мг/м3
(0,4 ШРКм.р.) 2,9 мг/м3 (0,6 ШРКм.р.)
дейін
артқаны байқалды. G стансасы бойынша ең
жоғары концентрация мөлшері тіркелді.
2013 жылғы жазда KALW-EB13 стансасы бойынша азот диоксидінің 0,194 мг/м3 (0,5 ШРКм.р.)
және азот диоксидінің 0,043 мг/м3 (0,2 ШРКм.р.)
ең жоғары концентрация мөлшері тіркелді.
2015 жылы күкірт диоксидінің 0,026 мг/м3
(0,05 ШРКм.р.),
азот
диоксидінің 0,038
(0,19 ШРКм.р.) және С1-С5 көміртегілерінің 27,5 мг/м3
(0,55 ШРКм.р.) ең жоғары концентрация
мөлшерлері тіркелді. KALW-EB13 және
KALW/EC/5/124 стансаларында ең жоғары
концентрация мөлшері жазғы және күзгі
кезеңде тіркелді. Үшінші деңгейлі бақылау
стансаларында тіркелген негізгі ластаушы
заттардың концентрация мөлшерінің өзгергіштігі 3.11.суретте берілген.

Қаламқас
мг/м3
Көміртек оксиді
(ШРК=5 мг/м3)
Азот диоксиді
(ШРК=0.2 мг/м3)
Күкірт диоксиді
(ШРК=0.5 мг/м3)
С12-С19
Көміртектері
(ШРК=1 мг/м3)

3.11 сурет

2006 жылдан 2016 жылға дейінгі кезеңдерде ауа сапасын бақылайтын үшінші деңгейлі
стансаларда анықталған негізгі ластаушы заттардың өзгергіштігі
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3.2

Антропогендік фактордың
әсерін анықтау
2006 жылдан 2016 жылға дейінгі қарастырылып отырған кезеңдерде негізгі өндірістік
жұмыстардың басым бөлігі Қашаған кен
орнының нысандарында жүргізілді. Осыған
орай, ауаға шығарылатын ластаушы заттар
шығарындыларының негізгі көлемі осы аумақта
болды.
2006-2007 жж. ауаның негізгі ластаушы
көздері - Қашаған кен орнының А және D
аралдарындағы теңіз кешеніндегі бұрғылау,
құрылыс, монтаждау жұмыстары болды.
Ластаушы заттардың көздері - бұрғылау
қондырғыларының күштік жабдықтары мен
2000 кВт көтергіш жабдықтар генераторлар
болды. Одан басқа, жүзетін тұрғын блоктар
- жүзбелі тұрғын кешендер қолданылды.
Олардың саны кейбір кезеңде тіптен 20-дан асты.
Бұл жүзбелі тұрғын кешендердің жұмысын
қуатты генераторлар қамтамасыз етіп отырды.
Олардың қуаты-300-600 кВт, ал кейбір
кешендер одан да қуатты шамамен 10001600 кВт болатын генераторларды қолданды.
Осылайша, бұрғылау қондырғылары, құрылыс,
монтаждау жабдығы және тұрғын кешендер
отынды қолдану арқылы азот оксидтері, күкірт
диоксиді, көміртегі оксиді және көмірсутектер
шығарындыларының негізгі көздері болды.
Сондықтан бұл ластаушы заттар атмосфералық
ауа күйін бақылау үшін жүргізілген аспаптық
өлшеу үшін таңдалып алынған еді.
Компанияның деректері бойынша [ӨЭМ
есептері, 2007-2010], осы кезеңдердегі әр
шығарынды көзінен пайда болған ластаушы
заттардың жалпы көлемі (2 Қосымша 2.17
кесте):
—— 2006 жыл – Құрылыс жұмыстары
мен А аралындағы сынау жұмыстары
салдарынан 1081 тонна.
—— 2007 жыл – D аралындағы бұрғылау,
құрылыс жұмыстары, тұрғын кешендері
жұмыстары салдарынан 1220 тоннаны
құрады.
2006-2008 жылдарға арналған Қашаған кен
орнының
Тәжірибелік-өнеркәсіптік
игеру
шеңберінде Аджип ҚКО нысандарына ШРШ
нормативтер жобаларына сәйкес, [ШРШ
нормативтер жобасы, 2006; ШРШ нормативтер
жобасы, 2007 ж.] Шығарынды көзінің саны мен

қарқындылығы сондай-ақ теңіз кешеніндегі
жұмыс аумағының айналасындағы ластану
аймақтарын анықтады. Ластаушы заттар
шығарылған құбырлардың шағын биіктігіне
байланысты ЛЗ ең жоғары концентрация
мөлшері жұмыс орындарынан 1-2 шақырым
жерде ғана болды. Шығыс Қашаған кен
орнындағы ластаушы заттар көздері жалпы
3,0 - 6,0 шақырым жерге дейін, ал кейбір
аралдардан – 1,0 до 2,5 км дейін ластану
аймағын құраған. Яғни, ЛЗ шығарындыларының
әсерін бағалау үшін бұл қашықтықты ең жоғары
деп санауға болады.
Сонымен қатар 2006-2017 жж. А аралында
ұңғымаларды
сынау
жүргізілді.
Алау
қондырғысынан шығарындылар жабдықтың
жұмысын қоса алғанда ластану аймағының
едәуір көп бөлігін құрайды. Орташа есеппен
-10 км. Бұл кейбір бірінші және үшінші
деңгейлі стансалардағы бірдей концентрация
мөлшерінің болуымен түсіндіріледі. Мысалы,
2006 жылы күзде күкірт диоксидінің ең жоғары
концентрация мөлшері нысандарға жақын
жердегі стансаларда немесе қашықтықта
орналасқан
ұзақ
мерзімді
бақылау
стансаларындағы мөлшермен бірдей болды
(3.1 және 3.3. суреттер).
2012-2016 жж. ластану аймағы түрлі өндірістік
операцияларда қолданылатын жабдықтарды
қолдану салдарынан пайда болды.
Осы кезеңде ластаушы заттардың негізгі көздері - [ӨЭБ есебі, 2015 ж., ӨЭБ есептері 20102014 жж.
—— 2012 жыл - монтаждау жұмыстары, тұрғын
кешені және А және D аралдарындағы
баржалар. Монтаждау жұмыстары, оның
ішінде тұрған кешендер және баржалар
салдарынан болған жалпы шығарынды
көлемі шамамен 3 мың тоннаны құрады.
—— 2013 жыл - А және D аралдарындағы
технологиялық
жабдық,
ұңғымадағы
жөндеу жұмыстары, алау қондырғылары.
Шығарындылардың
жалпы
көлемі
біршама жоғары болды, шамамен
12 мың тоннадан астам, негізгі бөлігі
осы аралдардағы алау қондырғылары
салдарынан;
—— 2014 жыл - А және D аралдарындағы
жөндеу жұмыстары, алау қондырғылары,
ЕРС аралдарындағы бұрғылау жұмыстары.
ЕРС аралдарындағы бұрғылау жұмыстары
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салдарынан жалпы шығарынды көлемі
шамамен 2,6 мың тоннаны құрады.
——

2015 жылы: А және D аралдарындағы
жөндеу жұмыстары, ЕРС аралдарындағы
бұрғылау жұмыстары, кәсіпшілік құбыр
желілеріндегі құрылыс жұмыстары. D
аралындағы жөндеу жұмыстары мен құбыр
желілерінің құрылысы салдарынан жалпы
шығарынды көлемі шамамен 2,5 мың
тоннаны құрады.

—— 2016 жылы. А және D аралдарындағы
технологиялық жабдық, оның ішінде алау
қондырғыларының жұмысы. А және D
аралдарындағы алау шығарындылары
салдарынан жалпы шығарынды көлемі
шамамен 16 мың тоннаны құрады.

тоннаны құрады, ал ЛЗ концентрация мөлшері
бұл стансаларда 2013 жылғы және 2016 жылғы
мөлшерлермен салыстырғанда ешқандай
айырмашылығы жоқ.
Бұдан басқа, өндірістік операциялардың
атмосфералық ауаның ластану деңгейіне
әсерін талдау кезінде атмосферада болатын
күрделі физикалық-химиялық процестердің
ерекшеліктерін
ескеру
қажет.
Олар
төмендегідей негізгі алты ерекшелікпен
сипатталады. [Алоян, Пискунов, 2005; Марчук,
Алоян, 2008]:
—— көпкомпонентті газ қоспалары мен аэрозольдерді траектория бойынша өзгерту;
—— турбуленттік диффузия;

Атмосферадағы
ластаушы
заттардың
таралуына сәйкес келетін ластану аймағының
(әсерінің) мөлшері [Жайластыру жобасы, 2016,
ШРШ нормативтер жобасы,2012-2016], 7,0 ден
20 км құрауы мүмкін.

—— фотохимиялық трансформация;

Бұл теңіз кешеніндегі ластаушы көздерінің
әсері теориялық тұрғыдан тек бірінші
деңгейлі стансаға ғана емес, екінші, ал кейде
үшінші деңгейлі стансаға де таралуы мүмкін.
Мұндай ластану аймағы негізінен А және D
аралдарындағы алаудан ластаушы заттардың
шығарылуынан туындауы мүмкін. Осылайша
бірінші деңгейдегі станса мен ұзақ мерзімді
байқау стансасындағы ластаушы заттардың
бірдей концентрация мөлшерімен түсіндіруге
болады. (3.1-3.4 сурет). Бірінші деңгейдегі
стансадағы күкірт диоксиді концентрация
мөлшері ұзақ мерзімді байқау стансасы
бойынша тіркелген мөлшерлерден артық емес.
С12-С19 көміртек топтары мен азот диоксидінің
концентрация мөлшері іс жүзінде бірдей.
Бұдан басқа, ең жоғары концентрация мөлшері
- 2013 және 2016 жылдардағы жүргізілген
белсенді жұмыстармен уақыт бойынша
сәйкес келеді. Сонымен қатар, жылжымалы
көз ретінде қарастырылатын - түрлі кемелер,
оның ішінде Компанияның қолдау көрсетуге
арналған кемелері. Олардың сол кезеңдегі
белсенді қозғалысы, тұрақты жабдықтың
жұмысын есептемегенде, Шығыс Қашаған
аумағында екінші және үшінші деңгейлі
байқау стансалары байқаған шығарынды
құрамындағы ластаушы заттардың (мысалы,
күкірт диоксиді, көмірсутектер) себеп болуы
мүмкін. станцияларда ластау деңгейі болуы
мүмкін. Мысалы, 2015 жылы алауда жағылған
шығарынды көлемі барлығы шамамен 18

—— газ-бөлшек шегіндегі алмасуларды ескере
отырып, газды және сұйық фазаларда
ағатын, химиялық процестер.

—— конденсацияның кинетикалық процестері;
—— коагуляция процестері;

Атмосфералық процестердің динамикасына
терең үңілмей-ақ, атмосферада ластаушы
заттардың таралуына барынша әсер ететін екі
маңызды ерекшелікті атап өтуге болады. Ол
қоспалардың бағытын траекториялар бойынша
өзгерту және турбулентті диффузия болып
табылады. Бұл ерекшеліктер, өз кезегінде,
вертикаль және горизонталь бойынша
температура градиенттерімен байланысты.

НЕГІЗГІ ЗАҢДЫЛЫҚ БҰЛ ТУРБУЛЕНТТІЛІК
КӨП БОЛҒАН САЙЫН
ЛАСТАУШЫ ЗАТТАРДЫҢ
СЕЙІЛУІ ДЕ НЕҒҰРЛЫМ
ТЕЗІРЕК ЖӘНЕ ТОЛЫҚ
БОЛАДЫ.
Осындай кезеңдерде ластаушы заттардың
сейілу динамикасын инверсиялық процестер
анықтайды. Олар ластаушы заттардың
вертикаль бойынша баяу немесе толық
сейілмеуіне байланысты инверсия қабатының
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бойынша (3.2, 3.4 суреттер), ал 2014 жылдың
күзінде Ақтоты, Қайраң, Қаламқас (3.6 - 3.11
суреттер) кен орындары бойынша мөлшер
деңгейімен түсіндіріледі. . Осы кезеңдерде
өндірістік қызметтен тыс барлық дерлік
мониторинг стансалары бойынша көміртектің
ең жоғары концентрациясы байқалды.

3.12 сурет

Атмосферадағы физикалық-химиялық
және метеорологиялық процестер
мен ластаушы заттардың ең жоғары
концентрациясының (С) байланысы

ішінде немесе астында қалып қояды. Бұл
ретте ластаушы заттар шығарындылары тіпті
ең жоғары көздерден атмосфераның жерге
жақын қабатында қалуы мүмкін.
Бұл жағдайлар белгілі бір дәрежеде көміртегі
оксидінің
маусымаралық
кезеңдеріндегі,
атап айтқанда 2015 жылы көктемде Қашаған
3-1 кесте

Метеорологиялық жағдайлардың атмосферадағы ластаушы заттардың сейілуіне белгілі
бір әсер тигізетіні басқа да Солтүстік
Каспий аумағындағы өндіру нысандарында
байқалды. Мысал ретінде төменде Ресейдегі
Ю. Корчагин атындағы кен орнында 2016
жылы атмосфералық ауа сапасын бақылау
нәтижелері келтірілген. [Өндірістік экологиялық
мониторингі, Лукойл, 2016]. Бұл кен орны
мұнай-газ конденсатты Ол Каспий теңізінің
солтүстік бөлігінде Астрахан қаласынан 180
шақырым жерде орналасқан. . Көмірсутекті
шикізатты өндіру екі мұзға төзімді тұрақты
платформаларда (МТП-1, МТП-2) жүзеге
асырылады. Теңіз кешенінде сондай-ақ,
ауыстырып тиеу терминалы мен су асты
мұнай құбыры бар. Атмосфералық ауа күйіне
аспаптық өлшем жасау өндірістік экологиялық
мониторинг шеңберінде өткізілді. Бақылау
кезеңінде (наурыздан қыркүйекке дейін) 160
аспаптық өлшемдер жүргізілді.
Қолданылған аспаптық өлшемдер әдістерін
жүргізу үшін бекітілген бақылау нүктелерінен
алынған деректерге сәйкес, ауадағы ластаушы
заттардың шоғырлануы МТП және ауыстырып
тиеу терминалы аумағындағы ШРК және
анықтау шегі
мөлшерінен артқан жоқ
(3-1 кесте).
Ластаушы

заттардың

мөлшерін

анықтауға

2016 жылғы Ю. Корчагин атындағы теңіз мұнай-газ конденсатты кен орнының өндіру
кешеніндегі атмосфералық ауаның күйін талдау нәтижелері.
Шектеуден жоғары шамадағы
сынама саны

№
р/н

Ластаушы заттардың
атауы

Бекітілген мөлшер
ШРКм.р., мг/м3

52.04.186.89 нұсқау
бойынша анықтау шегі

Анықтау шегі

ШРКм.р.

1.

Азот оксиді

0,4

0,031

0

0

2.

Азот диоксиді

0,2

0,024

0

0

3.

Күкірт диоксиді

0,5

0,05

0

0

4.

Көміртегі оксиді

5,0

0,75

0

0

0,5

0,26

0

0

0,15

0,025

0

0

5.

Қалқыма заттар

6.

Күйе
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бағытталған
өлшемдермен
расталған,
теориялық
зерттеулерде
көрсетілгендей,
аймақта қолайлы ауа райының жылы
кезінде атмосферада ластаушы заттар өте
тез және толық сейіліп кетеді. Керісінше,
инверсиялық және басқа күрделі физикалықхимиялық процестер маусым аралығында
тікелей өндірістік қызметке байланысты емес
себептермен атмосфералық ауада ластаушы
заттардың өте жоғары концентрациясын
туғызуы ықтимал.
Жоғарыда айтылғандай, жалпы алғанда,
қарастырылып отырған Компанияның кен
орындарының атмосфералық ауаға әсер ету
деңгейі төмен деп айтуға болады. Келешекте
кері әсерді болдырмау (төмендету) мақсатында
келесідей шаралар ұсынылады:
Қашаған кен орны бойынша: Ілеспе газды
өңдеуді дамыту бағдарламасының талаптарын
сақтау; Газды утилизациялау әдістерін жетілдіру
бойынша зерттеулер жүргізу;
—— тұрақты жабдықты жұмыс күйінде болуын
қамтамасыз ету; газды алауға жағу
оқиғаларын болдырмау үшін жоспарлы
жөндеу кестесін қатаң сақтау;
—— жөндеу және техникалық күтім жұмыстары
кезеңінде мүмкіндігінше экологиялық
жағынан қауіпсіз немесе қоршаған ортаны
ластамайтын жабдықты пайдалану.
Ақтоты, Қайраң, Қаламқас кен орындары
бойынша - Эмиссиялар мониторингі және
санитарлық-қорғау аймағы шеңберінде әсер
ету мониторингін қоса өндірістік бақылау
кестесін қатаң сақтау. Қандай да бір кері
деректер анықталған жағдайда теріс ықпал ету
көздерін жою мақсатында жедел әрекет ету;
—— Консервацияланған бұрғылау жабдығын
қауіпсіз
күйде
ұстау
мақсатында
техникалық күй - жағдайын уақтылы
бақылау.
Теңіз кемелерінің жұмысы бойынша - Тиімді
қозғалыс түрін таңдап, мүмкіндігінше жұмыс
істеп тұрған қозғалтқышпен ұзақ тұрмай,
белгілі бағыттар бойынша теңіздегі кемелердің
қозғалысын ұйымдастыру.
—— Техникалық күй - жағдайын уақтылы
тексеріп тұру;
—— Қозғалтқыштар

мен

басқа

да

кеме

жабдығының
қауіпсіз
жұмысын
қамтамасыз ету үшін күрделі және
ағымдағы жөндеу жұмыстарының кестесін
қатаң сақтау.
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Тұжырымдар
Осылайша, Қашаған, Ақтоты, Қайраң және Қаламқас кен орындарында бақылауға алған
атмосфералық ауаны ластайтын заттардың концентрациясы тұтастай алғанда барлық деңгейдегі
стансаларда шекті рұқсат етілген мөлшерден төмен болды. Өте жоғары деп белгіленген
күкірт диоксиді, азот оксидтері, көмірсутектердің концентрациясы секірмелі түрде байқалды.
Бұл атмосфераның маусымдық өзгерістерімен, сондай-ақ кен орындарындағы өндірістік
жұмыстарының әсерімен байланысты болды. Қашаған кен орнындағы өндірістік жұмыстардың
әсері бірінші деңгейдегі стансаларда байқалды. Ақтоты, Қайраң, Қаламқас кен орындарында әр
түрлі типтегі кемелердің жұмыстарының әсерлері байқалады. Оған дәлел - навигация кезіндегі
ластаушы заттардың шоғырланған концентрациясы.
Ұңғыманы сынау процесінің атмосфералық ауаға әсер етуі сол жердің шеңберінен аспайды
деп бағалауға болады. Ол тек алаудан шамамен 10 километрлік аймақпен шектеледі, ал
концентрациялар шекті рұқсат етілген мөлшерден аспайды. Флюидті жағу режимі өте тиімді, ол
осы процестің әсері байқалатын аймақтағы ауаға шығарылатын ластаушы шығарындылардың
құрамында күйенің болмауы оған дәлел.
Алайда көміртегі оксидінің концентрациясының артуы барлық стансаларда байқалды, оның
ішінде аялық деп белгіленгені де бар. Оның үстіне, көміртегі оксидінің шоғырланған концентрациясы қолданыстағы немесе салынып жатқан өндірістік нысандардың әсерінен тыс жерлерде
байқалды. Мысалы, Қашаған кен орнының оңтүстік-шығыс және батыс шекарасында орналасқан
EB-14 және EB-26 ұзақ мерзімді байқау стансаларында. Көміртегі оксидінің концентрациясын
түсініп, зерттеу үшін түрлі климаттық маусымдарда бақылау қажет.
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4. ТЕҢІЗ СУЫНЫҢ САПАСЫ

Қоршаған ортаның экологиялық аялық және
мониторингілік зерттеулері (теңіз экологиялық
зерттеулері) ҚР заңнамалық құжаттары,
соның ішінде «Каспий теңізінің қазақстандық
секторында мұнай операцияларын жүргізу
кезінде өндірістік экологиялық мониторингіні
ұйымдастыру және жүргізу қағидалары»
[Қағидалар, 2012, 2014] негізінде әзірленген
2006-2016 жж. Экологиялық мониторинг
бағдарламалары бойынша жүргізілді. Теңіздегі
экологиялық
мониторинг
нәтижелеріне
жасалған аналитикалық шолу Компанияның
келісімшарттық алаңдары: Қашаған кен орны,
Қаламқас-теңіз (бұдан әрі - Қаламқас) кен
орны, Қайраң кен орны, Ақтоты кен орны,
кәсіпшілік құбыр желілері бойынша берілген.

ҚАШАҒАН КЕН
ОРНЫНДА БАҚЫЛАУ
СТАНСАЛАРЫНЫҢ ЖЕЛІСІ
ЕҢ ТЫҒЫЗ ОРНАЛАСҚАН
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
ЖҰМЫСТАРЫ ТҰРАҚТЫ
ТҮРДЕ (2006 - 2012 ЖЫЛДАР
АРАЛЫҒЫНДА КӨКТЕМ
МЕН КҮЗДЕ, 2013 ЖЫЛДАН
БАСТАП – КӨКТЕМДЕ,
ЖАЗДА ЖӘНЕ КҮЗДЕ)
ЖҮРГІЗІЛДІ.
Басқа алаңдарда сынамалар алынатын
стансалар аз, мезгілдік қатарда үзілістер
болды. Мысалы, Қайраң және Ақтоты кен
орындарында 2006 - 2011 жылдар аралығында
қадағалау жүргізілген жоқ (1 қосымшаны
қараңыз). Теңіз суының сынамалары беткі
және су түбіне жақын қабаттан алынды.
Сынамалар алумен қатар су параметрлерін
өлшеу жұмыстары жүргізілді.
Компания

теңіздегі

экологиялық

зерттеу

жұмыстарын «Далалық жұмыстар: аялық
зерттеулер және қоршаған ортаға әсердің
бағалауын зерттеу жөніндегі нұсқау» атты
GE00. HSE.H30.PR.0002.00 құжатқа сай (03-жаң.
Аджип, ДЕҚҚОҚ бөлімі, 2009 ж.), ҚТ бойынша
«12 алтын ережені» сақтай отырып жүргізді.
Теңіз суының сынамаларын іріктеу ҚР СТ МСТ
51592-2003 талаптарына сай жүргізілді.
Кейбір ластаушы заттектердің концентрациялары балық шаруашылығының суқоймаларына
арналған шекті рауалы концентрациялармен
(ШРК) салыстырылды [ШРК жалпыланған
тізбесі, 1990].
Техногендік факторлардың әсер етуін бағалау
үшін
экологиялық
мониторинг
жүргізу
стансаларында келісімшарттық акваторияда
жүргізілген көпжылдық мониторинг барысында алынған судың физикалық-химиялық
параметрлерінің және ластаушы заттектер
концентрацияларының мәндері [Мониторинг
бойынша есептер, 2006-2016] Каспий теңізінің
қазақстандық
бөлігіндегі
биологиялық
ресурстардың ахуалын бағалау бойынша 20102016 жж. кезең аралығында жүргізілген кешенді
теңіз зерттеулері стансаларындағылармен
(тәуелсіз зерттеулер, бұдан әрі – Кешенді теңіз
зерттеулері) салыстырылды. [Биологиялық
негіздеме, 2010-2015, 2016]. Кешенді теңіз
зерттеулері жұмыстарының аймағы Солтүстік
Каспийдің бүкіл қазақстандық бөлігінің
акваториясын қамтиды.
Гидрофизикалық және гидрохимиялық өлшеу
жұмыстары Horiba U-10 зондысымен беткі
және су түбіне жақын қабаттарда (қолдануға
болатын жерлерде) орындалды. Зертханалық
талдауға арналған су сынамалары батометр
көмегімен іріктелді. Судың бірнеше сынамасы
іріктеліп, ортақ ыдысқа біріктірілді, біріктірілген
сынама кідірмей, талдау үшін кеуектілігі 0,45
микрон болатын сүзгі арқылы сүзіліп, содан
кейін сүзілген су жинау немесе сақтау үшін
арнайы бөтелкелерге бөлінді.
3 Қосымшадағы Қ3-1 кестесінде теңіз суындағы параметрлерді анықтау әдістері мен
әдістемелері
көрсетілген
[Экологиялық
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Мониторинг бойынша есептер, 2006-2016].

Тұздылық

Барлық «in situ» (сол жерде) зерттеу
стансаларында келесі физикалық параметрлер
анықталды: судың температурасы, тұздылығы,
рН, лайлылығы, тұнықтығы, суда еріген оттегі
мөлшері.

Судың тұздылығы құйылатын өзендердің
материктік ағысының әсеріне байланысты
және Каспий теңізінің солтүстік бөлігінде басым
болатын жел бағыттары мен ағындарына
байланысты ауысуы мүмкін. Кешенді теңіз
зерттеулеріне сай су бетіндегі тұздылықтың
орташа мәндері жазғы уақытта 6,9 ‰, су
түбінде 7,04 ‰ және күзде су бетінде және су
түбіндегі қабаттарда шамамен 6,21 ‰ құрады.

Температура
Экологиялық мониторинг жүргізу стансаларында талданатын кезеңдегі температураның орташа мәндері көктемде – 17,120,6°С, жазда – 24,3-27,0°С, күзде – 10,1-15,8°С
құрады.

СУ ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫҢ
ЖОҒАРЫ МӘНДЕРІ 2015
ЖЫЛҒЫ ЖАЗДА БАЙҚАЛДЫ:
ЕҢ ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРА
(31,2°С) ҚАШАҒАНДА D
АРАЛЫНЫҢ МАҢЫНДА
ТІРКЕЛДІ.
Қадағалауларға сай зерттеліп жатқан алаңдардағы медианалық мәндер 16,2-ден бастап
20,1°С-ге дейін ауытқыды.
Кешенді теңіз зерттеулері стансаларында
[Биологиялық негіздеме, 2010-2015, 2016] судың жазғы орташа температуралары (24,527,5°С)
мониторингілік
қадағалаулардың
нәтижелеріне
өте
жақын,
ал
күзгі
температуралары – біршама жоғары (22,222,6°C) болды. Күзгі температуралардың
айырмашылығы
жұмыс
мерзімдеріне
байланысты болды, себебі кейде экологиялық
мониторинг қарашада ғана аяқталды.
Жазғы және күзгі кезеңдерде судың беткі
және су түбіндегі қабатының жылуындағы
айырмашылық елеусіз, ал жазғы кезеңде
0,3-0,7°С шегінде, күзде – 0,2-0,5°С шегінде
ауытқиды, ең үлкен айырмашылық көктемгі
кезеңде (1,9°С-ге дейін) байқалады. Зерттеліп
жатқан аймақтарда 2006-2016 жж. кезеңдегі
су температурасының үлестірімі 4.1 суретте
көрсетілген.

Келісімшарттық акваториялардағы экологиялық
мониторинг жүргізу стансаларындағы су
тұздылығының орташа мәндері келесідей
болды: ең төменгі мәні – кәсіпшілік құбыр
желілері аймағында – 5,64 ‰; ең жоғарғы
мәні – Қаламқас кен орны аймағында – 7,32 ‰.
Кешенді теңіз зерттеулері стансаларында
ең жоғарғы мәндер 2011 жылдың жазында
(11,10 ‰ дейін), экологиялық мониторинг
жүргізу стансаларында – 2011 жылдың
күзінде - 16,1 ‰ (кәсіпшілік құбыр желілері)
тіркелді. Экологиялық мониторинг жүргізу
стансаларындағы су тұздылығының үлестірімі
4.2 суретте көрсетілген.
Тұнықтық пен лайлылық
Солтүстік
Каспий
акваториясының
суы
тұнықтығының төмен деңгейімен ерекшеленеді
– көктемде 0,4-2,6 м және жазда 0,3-2,8 м,
орташа мәндері тиісінше 1,2-1,4 және 1,31,7 м құрайды [Атлас, 2014]. Теңіз суы
тайыз аймақта өте серпінді көрсеткіштер
болып табылатын судың лайлылығы мен
тұнықтығы теңіздегі дауылдардың әсерінен
де, фитопланктондардың дамуы салдарынан
да, сонымен қатар антропогендік қызмет
(кемелердің тайыз суда жүруі) есебінен де
өзгеруі мүмкін. Кешенді теңіз зерттеулері
кезінде су тұнықтығының орташа мәндері бүкіл
қадағалау кезеңінде 0,82-1,35 м шектерінде
болды.
2006-2016 жж. мониторинг жүргізу барысында
зерттелген аймақтардағы тұнықтығының орташа мәндері 0,42-1,11 м болды. 2006-2016 жж.
зерттелген аймақтардағы су тұнықтылығы
мен лайлылығының үлестірімі 4.3 суретте
көрсетілген.
Кешенді теңіз зерттеулері кезінде лайлылықтың
орташа мәндері жазда 3,23-46,18 NTU және
күзде 36,03-86,04 NTU шектерінде болды.
Мониторингілік
экологиялық
зерттеулер
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t,
ºC

Қашаған

t,
ºC

Қаламқас

t,
ºC

Қайраң

t,
ºC

Ақтоты

t,
ºC

Кәсіпшілік құбыр желісі

Ескертпе:

4.1 сурет

көктемгі кезең;

жазғы кезең;;

күзгі кезең; пунктирлі сызық - орташа мәндер.

2006-2016 жж. кезеңдегі су температурасының үлестірімі

кезінде лайлылықтың орташа мәндері келесі
шектерде болды: көктемде – 40,43-96,79,
жазда – 19,92-104,48, күзде – 56,43-74,81 NTU.
Судың лайлану шамаларының анықталған
ең жоғарғы мәндерін теңіз дауылдарының
әсер етуімен түсіндіруге болады. Кешенді
теңіз зерттеулері жүргізілген кезде аталған
параметрдің ең жоғарғы мәндері 2014 жылғы

күзде тіркелді, оның шамасы 222 NTU дейін
құрады.
Зерттелетін алаңдардағы ең жоғарғы мәндер:
2007 жылғы күзде Қашаған мен Қаламқаста
тиісінше – 562 және 237 NTU, 2014 жылғы
көктемде Қайраңда – 402 NTU және жазда
кәсіпшілік құбыр желілері бойында және
Ақтотыда тиісінше – 555 және 386 NTU
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4.2 сурет
2006 (көктем), 2013 (күз), 2016
(жаз) жылдар бойынша тұздылық
үлестірімі.
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Қаламқас

Мөлд.,м

Мөлд.,м

Қашаған

Ақтоты

Мөлд.,м

Мөлд.,м

Қайраң

Кәсіпшілік құбыр желісі

Мөлд.,м

Лайл., NTU

Кәсіпшілік құбыр желісі

Ескертпе:

4.3 сурет

көктемгі кезең;

жазғы кезең;;

күзгі кезең; пунктирлі сызық - орташа мәндер.

2006-2016 жж. кезеңдегі су тұнықтығы мен лайлылығының үлестірімі
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Лайл., NTU

Қаламқас

Лайл., NTU

Қашаған

Ескертпе:

4.3 сурет

Лайл., NTU

Ақтоты

Лайл., NTU

Қайраң

көктемгі кезең;

жазғы кезең;;

күзгі кезең; пунктирлі сызық - орташа мәндер.

2006-2016 жж. кезеңдегі су тұнықтығы мен лайлылығының үлестірімі

шамасында тіркелді. Әдетте лайлылықтың
ең жоғарғы мәндері теңіздің су түбіндегі
қабатында тіркелді, себебі бұл көрсеткіш түптік
шөгінділердің беткі қабаттарының тереңдігі
мен сипатына байланысты болады.
рН сутегілік көрсеткіші
рН шамалары негізінен бүкіл Солтүстік Каспий
шектеріндегі карбонатты тепе-теңдік күймен
анықталып, сілтілі диапазонда ауытқиды.
Солтүстік Каспийдегі рН ауытқуларының
диапазоны «Қазгидромет» РМК-ның 20062016 жж. деректері бойынша 6,9-9,9
аралығында болды [Қазгидромет ақпараттық
бюллетені, 2006-2016]. Жүргізілген кешенді
теңіз зерттеулеріне сай ең жоғарғы мәндер
(9,98 дейін) 2011, 2013, 2014 жылдары
байқалды. Орташа мәндері жазда 8,39 және 9,2

аралығында, күзде 8,41 және 8,62 аралығында
ауытқыды.
Экологиялық мониторинг деректері бойынша
зерттелген алаңдардың барлығында pH орташа
мәндері келесі диапазондарда ауытқыды:
көктемде – 8,34-8,59; жазда – 8,45-8,59; күзде
– 8,46-8,61 (4.4 сурет). Жоғарғы мәндері
көктемде және күзде су бетіндегі қабаттарда
тіркелді: температураның төмен болуына
байланысты көмір қышқылдарын азайтып, рН
мәнін арттыратын карбонаттық тепе-теңдіктің
жылжуын қамтамасыз ететін су флорасының
фотосинтетикалық қызметінің дамуы баяулады.
Ерітілген оттегі
Оттегінің суда ерігіштігі судың температурасы
төмендеген сайын артады, сондықтан еріген
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4.4 сурет
2006 (көктем), 2013 (күз), 2016
(жаз) жылдар бойынша рН
мәндерінің үлестірімі.
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оттегінің құрамы негізінен су температурасы
бойынша анықталады. Оттегі – салыстырмалы
түрде алғанда суда аз еритін газ. Су
температурасы 20°С болғанда шамамен
9 мгО2/дм3 оттегі ериді.

мониторингілік зерттеулерге сай [Есептер,
1993-2006, ШРК жалпыланған тізбесі, 1990],
еріген оттегінің орташа мәндері көктемде –
9,10-12,50 мгО2/дм3, күзде – 8,00-11,30 мгО2/дм3
шектерінде болды.

Кешенді теңіз зерттеулерін жүргізгенде суда
еріген оттегінің құрамы: көктемде – 7,648,75 мгО2/дм3, күзде - 7,92-8,82 мгО2/дм3
шектерінде тіркелген. Су бетінде және су
түбі қабаттарында оттегінің мөлшері біркелкі
болды.

Зерттелген кезең (2006-2016 жж.) бойынша
суда еріген оттегінің орташа мөлшері рауалы
деңгейден төмен болмайтын мөлшерде,
яғни 6 мгО2/дм3 шамасында тіркелгенін
айта кеткен жөн (4.5
сурет). Жекелеген
қадағалау жұмыстары еріген оттегінің төмен
концентрацияларын көрсетті (ең төменгі
шамасы - 4,26 мгО2/дм3 Ақтоты алаңында).

Бұдан

бұрын

1996-2005

жүргізілген

Еріт. O2,мг О2/дм3

Қаламқас

Еріт. O2,мг О2/дм3

Қашаған

жж.

Ақтоты

Еріт. O2,мг О2/дм3

Еріт.O2,мг О2/дм3

Қайраң

Еріт. O2,мг О2/дм3

Кәсіпшілік құбыр желісі

Ескертпе:
көктемгі кезең;
жазғы кезең;
күзгі кезең; пунктирлі сызық - орташа мәндер.
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Биогенді қосылыстар
Теңіз суының сынамаларында азот тобына
жататын еріген биогенді заттектер мөлшері
анықталды: аммонийлік азот (N-NH4), нитритті
азот (N-NO2), нитратты азот (N-NO3), жалпы
азот (Nжалпы). Сонымен қатар еріген фосфорды
анықтау үшін зерттеулер жүргізіліп, ол 2006
жылғы көктемнен бастап 2009 жылғы көктемге
дейін анықталды, содан соң 2016 жылға дейін
жалпы фосфор (Ржалпы) талданды.
Судың тайыздығы мен судың қарқынды араласуы биогенді компоненттердің тігінен біркелкі
таралуына жағдай жасайды. Қарастырылып
отырған алаңдардағы теңіз суының биогенді
элементтер бойынша стратификатталуы айқын
емес, тігінен саралануының кейбір белгілері
Қаламқас кен орнында байқалып, онда су
түбіндегі беткейде аммонийлік азоттың жоғары
деңгейлері байқалды, кері тәуелділік Қашағанда
судың беткі қабатында азот пен фосфордың
минералды түрлерінің аздаған басымдығымен
байқалды.
Аммонийлік азот
2006-2016
жж.
қарастырылып
отырған
акваториядағы аммонийлік азоттың (N-NH4)
диапазоны <0,004 және 1,06 мг/дм³ аралығында,
1993-2006 жж. – 0,01 және 0,16 мг/дм³
аралығында [Атлас, 2014], 2010-2016 жж.
– 0,01 және 0,23 мг/дм³ аралығында болды
[Биологиялық негіздеме, 2010-2015, 2016].
Саралауда анықтамалардың 97% 0,01 және
0,3 мг/дм³ аралығында, 2 % 0,3-0,5 мг/дм³
аралығында; 1 %
0,5 мг/дм³ көп шамада
болды. N-NH4 1,0 мг/дм³ шектерінде ауық-ауық
анықталуы Қашағанда (2010 ж.) және Ақтотыда
(2011 ж.) байқалды. 2006 жылдан бастап 2010
ж. дейін N-NH4 жылдық медианалық деңгейлері
0,021-ден бастап 0,15 мг/дм³-ге дейін артты,
2011-2012 жж. – негізінен 0,3 мг/дм³-ден
аспады, 2013 ж. бастап 0,020 мг/дм³-ге дейін
баяу төмендеп, 2016 жылы 2006 жылғы
деңгейге қайта оралды. Кешенді теңіз
зерттеулерінің деректері бойынша N-NH4
орташа мәндері 2010 ж. (0,101 мг/дм³) жоғары
болып, 2011-2012 жж. әдістің анықтау шегінен
төмен болды. 2013 - 2015 жылдар аралығында
орташа концентрация
0,01-ден бастап
0,07 мг/дм³-ге дейін ауытқыды. 2016 жылы
орташа концентрация 0,02 мг/дм³-ге тең,
көптеген стансаларда әдіспен анықталатын
шектен төмен болды [Биологиялық негіздеме,
2010-2015, 2016].

2006
ж.
көктемде
N-NH4
көтеріңкі
концентрациялары
(0,05-0,07
мг/дм³)
Қашаған мойнағында тіркеліп, 2009 ж. (күзде)
N-NH4 айқын дақтарының шоғырлануы
Қашаған мойнағының EPC3, EPC2, А және
D аралдарының төңірегінде байқалды. Ең
жоғарғы мәндер келесі стансаларда байқалды:
2011 ж. – PLA5, 2012 ж. IP EPC3-HUB2, 2013 ж.
EPC4. Қаламқаста N-NH4 концентрациялары
KAL5NW, KAL5-03, KAL5-05 (2010 ж.) және
KALW/EC (2014 ж.) стансаларында 0,16-дан
бастап 0,31 мг/дм³-ге дейін байқалды.
Кәсіпшілік құбыр желілері акваториясындағы
N-NH4
концентрацияларының
градиенті
суы тайыз жағалау аймағындағы (NP06)
трансектадан теңізге қарай орналасқан
трансекталарға
қарай
жалпы
алғанда
байқалмады. Жекелеген жылдары N-NH4 үлкен
тереңдіктерге қарай кемуі анық білінді, бірақ
бейберекет қарбаласпен жиі үзіліп отырды,
солардың ішінде 2013-2014 жж. NP04- NP05
стансаларындағы N-NH4 жоғары деңгейлерін
атап көрсетуге болады, онда 2013 ж. N-NH4
орташа жылдық концентрациясы 0,21 мг/дм³
құрады.
Ақтотыда N-NH4 ең жоғарғы орташа жылдық
деңгейі 2011 ж. тіркелді және 0,37 мг/дм³-ді
құрады, 2013 жылы бұл көрсеткіш 0,08 мг/дм³ге дейін төмендеді. AKT-600/245 стансасындағы
N-NH4 концентрациялары 0,07-0,66 мг/дм³
шектерінде ауытқып, ал мониторинг жүргізу
басқа стансаларында 0,03-0,05 мг/дм³-ден
аспады.
Қайраңда N-NH4 концентрациясының вариациялық ауқымы елеулі болды, әсіресе 2013 ж.
орташа деңгейі 0,04 мг/дм³ (0,117 мг/дм³ дейін)
құрады.
Қашағандағы N-NH4 көпжылдық медианалық
деңгейлері 0,04 мг/дм³, қалған алаңдарда 0,03
мг/дм³ құрады. Қашағандағы N-NH4 біршама
жоғары көпжылдық деңгейі көбіне 20062010 жж. қатысты оқшау түзілген аймақтарға
байланысты болды. Теңіз суындағы аммонийлік
азоттың үлестірімі 4.6-суретте көрсетілген.
Қадағалау жүргізілген алаңдардағы N-NH4
маусымдық көпжылдық деңгейлері көктемгі
және күзгі маусымдарда біршама жақын.
Қадағалау материалдары бойынша N-NH4
мөлшерінің тұрақты маусымдық динамикасы
жекелеген жылдар шектерінде көрінбейді.
Сонымен бірге көктемгі деңгейлер үшін N-NH4
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4.6 сурет
2006 (көктем), 2013 (күз),
2016 (жаз) жылдар бойынша
аммонийлік азоттың үлестірімі.
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жоғары мөлшері (0,044 мг/дм³) Қашағанда,
ал төмен мөлшері (0,030 мг/дм³) кәсіпшілік
құбыр желілерінің теңіздегі алаңдарында
және Қаламқаста байқалу ерекшеліктерін атап
өтуге болады. Көктемде Қайраң және Ақтоты
алаңдарының жағалауындағы суы тайыз
аймақта N-NH4 таралу алаңдарының елеулі
түрде құбылуы байқалады.
Күзде N-NH4 ауытқу ауқымы қысқарып,
деңгейлері тегістелді, мәндері Қайраң мен
Ақтотыда 0,030 мг/дм³, теңізге қарай кәсіпшілік
құбыр желілері алаңында (0,040 мг/дм³) және
Қаламқаста (0,032 мг/дм³) әлі сақталды. Бұл
сол жердегі ең төменгі көрсеткіштің кешірек
көрсетілуіне байланысты болса керек.
Нитритті азот
2006-2016 жж. нитритті азоттың (N-NO2)
мөлшері 0,0001 - 0,066 мг/дм³ аралығындағы
диапазонда, 1993-2006 жж. 0,001 мен 0,005 мг/дм³
аралығындағы диапазонда [Есептер, 19932006], ал кешенді теңіз зерттеулерінің деректері
бойынша 0,004 - 0,01 мг/дм³ аралығында
ауытқыды [Биологиялық негіздеме, 2010-2015,
2016].
N-NO2 нақты
концентрациялары 0,0080,01 мг/дм³ диапазонында N-NO2 2013 ж. (күзде)
EPC аралдары жанында және 2014 ж. (көктемде) DC01, DC04 аралдарының аймағында
анықталды (4.7-сурет). Солтүстік Каспийдің
шығыс бөлігінде N-NO2 орташа көпжылдық
мөлшері 0,002-0,005 мг/дм³ құрайды. Көктемде
Солтүстік Каспийде N-NO2 концентрациялары
төмен: шығыс бөлігінде олар Жайық өзенінің
сағалық кемеріндегі 0,006 мг/дм³-ден бастап
Орал бороздинасы аймағындағы 0,001 мг/дм³ге дейін өзгереді. Қазан-қараша айларында
N-NO2 концентрациялары олардың жазғы
мөлшерімен салыстырғанда 0,002-0,003 мг/дм³-ге
дейін төмендеді [Каспий теңізі. СПб, 1996].
2015 ж. қадағалау жұмыстарының нәтижелері
бойынша [Жылдық, 2003, 2015-2016] Солтүстік
Каспийдің суы тайыз орталық және батыс
бөліктерінде N-NO2 орташа концентрациялары
0-ден бастап 0,003 мг/дм³-ге дейін өзгерді,
орташа есеппен 0,00058 мг/дм³ құрап, ең
жоғары мәндері 0,135 мг/дм³-ге жетті.
2006-2016 жж. акваториядағы N-NO2 орташа
мөлшері келесідей болды: көктемде –
0,0020 мг/дм³, күзде – 0,0031 мг/дм³, жазда
– 0,0046 мг/дм³. N-NO2 мөлшері бойынша
2006-2016 жж. мониторингілік деректердің

нәтижелері сынамалардың көбінде аталған
элементтің анықталмағанын көрсетті.
Кешенді теңіз зерттеулеріне сай N-NO2
концентрациялары 2010 жыл мен 2012 жыл
аралығында да әдістің анықтау шегінен төмен
болғанын көрсетті. 2013 жылдан бастап
орташа концентрация 0,003 мг/дм³-ден бастап
2016 жылы 0,008 мг/дм³-ге дейін көбейді. Ең
жоғарғы мәндері 2016 жылы 0,010 мг/дм³-ге
тең концентрацияда кездесті [Биологиялық
негіздеме, 2010-2015, 2016].
Нитратты азот
2006-2016 жж. қарастырылып отырған
акваториядағы нитратты азоттың (N-NO3)
мөлшері <0,005-тен бастап 8,6 мг/дм³-ге дейінгі
мөлшерді құрады (1993-2006 жж. кезеңде бұл
көрсеткіш 0,02-ден бастап 0,15 мг/дм³-ге
дейінгі аралықта болған).
2010-2016
жылдардағы
кешенді
теңіз
зерттеулерінің деректері нитратты азот (NNO3) мөлшері 0,015 бастап 1,59 мг/дм³ дейін
құрады. Кешенді теңіз зерттеулерін жүргізу
барысында N-NO3 орташа мәндерінің төмен
концентрациялары 2011 және 2015 жылдары
тіркелді (тиісінше 0,099 мг/дм³ және 0,021 мг/дм³).
Қадағалау жұмыстарының қалған кезеңінде
орташа концентрациялар 0,5-0,81 мг/дм³
құрады [Биологиялық негіздеме, 2010-2015,
2016]. Анықтамалардың 82 % <0,025-0,40 мг/дм³
градациясында болды: сынамалардың қалған
бөлігінде концентрациялар 0,4 мг/дм³-ден
жоғары болды.
2006 ж. көктемнен бастап 2009 ж. көктемге
дейін зерттелген акваториядағы көрсеткіштің
ауытқу диапазоны Солтүстік Каспийдің
шығыс бөлігіндегі N-NO3 мөлшерінің орташа
көпжылдық көрсеткішіне (1961-1983 жж.)
жақын болды, оның шамасы көктемде – 0,0045
және 0,012 мг/дм³ аралығында, күзде – 0,012
және 0,023 мг/дм³ аралығында ауытқыды.
2006-2010 жж. аралығындағы кезеңде N-NO3
жоғары концентрациялары Қашағанның EPC2,
EPC3, IP EPC3-HUB2, PLA5 төңірегінде, яғни
суы тайыз аумақтарда концентрациясы 0,5 мг/
дм³-ден жоғары көрсеткішпен жиі байқалды.
2011 жылдан бастап 2013 жылға дейін N-NO3
концентрациялары 0,015-0,93 мг/дм³ аралығында болып, 2011 ж. күзде NP-F11A
стансасында бір рет 50,86 мг/дм³ (5,6
ШРКрх) мөлшерінде анықталды. Аралдардан
шалғай орналасқан стансаларда N-NO3
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NO2-, мг/дм3

Қаламқас

NO2-, мг/дм3

Қашаған

NO2-, мг/дм3

Ақтоты

NO2-, мг/дм3

Қайраң

NO2-, мг/дм3

Кәсіпшілік құбыр желісі

Ескертпе:
көктемгі кезең;
жазғы кезең;
күзгі кезең; пунктирлі сызық - орташа мәндер.
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концентрациялары
0,019-0,87
мг/дм³
аралығында болды. Қаламқас төңірегінде
G стансасында көктемгі маусымда N-NO3
мөлшері 0,14-0,16 мг/дм³, күзгі маусымда
0,52 мг/дм³ құрады.
2013 жылы (көктемде, жазда) N-NO3
концентрациялары
0,04-0,94
мг/дм³
аралығында болды. Осы кезеңде салыстырмалы түрде жоғары концентрациялар
EPC2, EPC3, DC04, DC10, PLA5 аралдарының
төңірегінде, ішкі кәсіпшілік құбыр желілерінде

(IP EPC3-HUB2), сонымен қатар Қаламқастың
жекелеген стансаларында (2L/KAL және 3L/
KAL-01 стансалары) тіркелді.
Жоғары концентрациялар сонымен бірге
2013 ж. күзде кешенді теңіз зерттеулері
стансаларында 0,96 және 1,33 мг/дм³
аралығында
анықталды
[Биологиялық
негіздеме, 2010-2015, 2016].
2015
жылы
стансаларында

экологиялық
мониторинг
көктемгі
және
жазғы
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маусымдарда
N-NO3
концентрациялары
0,015 мг/дм³-ден төмен, күзгі маусымда
0,2-1,2 мг/дм³-ге дейін көбейді. 2016 ж.
N-NO3 концентрациялары 0,1-0,6 мг/дм³
аралығында ауытқып, салыстырмалы түрде
жоғары концентрациялар IP1, IP2, KRN/245
стансаларында байқалды. 2006-2016 жж.
аралығындағы кезеңнің қалған жылдарында
N-NO3 көпжылдық медианалық деңгейлері
0,14 мг/дм³ мен 0,3 мг/дм³ аралығында өзгеріп
отырды (4.8 сурет).
Нитратты азоттың кеңістікте таралуына келесі

заңдылықтар тән: жоғары концентрациялардың
суы тайыз аймақтарда, әсіресе тереңдігі 2 м-ге
дейінгі аймақта болуы, сонымен қатар солтүстіктен оңтүстікке қарай концентрацияның
төмендеуі.
Жалпы азот
Жалпы азот мөлшерінің диапазоны Солтүстікшығыс Каспийдегі кешенді теңіз зерттеулеріне
сай 2010-2016 жылдары 0,005 және 4,2 мг/дм³
аралығында болды [Биологиялық негіздеме,
2010-2015, 2016]. Компания 2006-2016 жж.

NO3-, мг/дм3

Қаламқас

NO3-, мг/дм3

Қашаған

NO3-, мг/дм3

Ақтоты

NO3-, мг/дм3

Қайраң

NO3-, мг/дм3

Кәсіпшілік құбыр желісі

Ескертпе:
көктемгі кезең;
жазғы кезең;
күзгі кезең; пунктирлі сызық - орташа мәндер.

4.8 сурет

2006-2016 жж. кезеңдегі нитраттардың үлестірімі
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жүргізген
экологиялық
мониторинг
нәтижелеріне сай аталған шаманың ауытқу
диапазоны <0,003 және 16,5 мг/дм³
аралығында [Мониторинг бойынша есептер,
2006-2016], ал 1993-2006 жж. кезеңде 0,06
және 4,39 мг/дм³ аралығында болды.
2006 жылдан бастап 2007 жылдың көктемі
аралығында жүргізілген экологиялық мониторинг
деректері жалпы азот мөлшерінің 0,4-4,0 мг/дм³,
ал 2007 ж. күзде
<0,003 мг/дм³ құрағанын
көрсетті. 2008 және 2009 жылдардың көктемгі
маусымдарында жалпы азот концентрациясы
0,003 мг/дм³-ден асқан жоқ. 2009 ж. күзде
концентрациялар 2-3 рет өсіп, 0,8-10 мг/дм³
құрады.
Жалпы
азоттың
жоғары
концентрацияларының оқшау аймақтары
анықталған жоқ. 2010 ж. күзде көп жағдайда
0,01 мг/дм³-ден төмен концентрациялар
басым болды.
Қаламқаста 2011 ж. жалпы азот мөлшері
әдеттегідей 0,20 мг/дм³ шектерінен асқан жоқ.
Кешенді теңіз зерттеулерінің стансаларында
бұл көрсеткіш 0,1 мг/дм³ құрады [Биологиялық
негіздеме, 2010-2015]. 2012 жылы Ақтоты және
Қайраң төңірегінде жалпы азот деңгейлері
0,60 мг/дм³-ге дейін, 2013 жылы Қаламқас
төңірегінде 0,78 мг/дм³-ге дейін
артты.
2013 жылы мониторинг жүргізудің 2-ші және
3-ші деңгейлі жекелеген стансаларында
негізінен Батыс Қашағанда жалпы азот
концентрациясы 0,4-0,6 мг/дм³ диапазонына
ауысты, ал стансалардың бір бөлігінде 1,0 мг/дм³
шамасына жақындады, күзде жекелеген
стансаларда ең жоғарғы мәндер тіркеліп, олар
1,7-2,26 мг/дм³ құрады. Бұл сонымен қатар
кешенді теңіз зерттеулері стансаларында 2012
жылы және 2013 жылдың күзінде ең жоғарғы
орташа
мәндермен,
тиісінше 2,48 және
1,29
мг/дм³
шамаларында
байқалды
[Биологиялық негіздеме, 2010-2015, 2016].
Жалпы азоттың төмен деңгейлері жүргізілген
барлық зерттеулер бойынша 2014-2015 жж.
тіркелді [Биологиялық негіздеме, 2010-2015,
2016], бұл кезеңде қадағалау жүргізілген
алаңдардағы жалпы азоттың орташа жылдық
шамалары негізінен 0,19 мг/дм³ деңгейімен
шектелді.
2015-2016 жж. Қаламқас кен орнының
акваториясындағы жалпы азот концентрациясы
негізінен аналитикалық анықтау деңгейінен
тыс, көбіне <0,004 мг/дм³ мөлшерінде болды.
Аталған кезеңде 0,6-1,2 мг/дм³ деңгейіндегі
концентрациялар
негізінен
Қаламқастың
оңтүстік бөлігінде тіркелді.

Деректер қатарының өзіндік ерекшелігіне
қарамастан, кейбір ерекшеліктерді атап өтуге
болады. 2016 жылы азот мөлшерінің орташа
жылдық деңгейі (3 маусым бойынша орташа
мәні) 0,5 мг/дм³ құрады. Осы шамалар 2015
жылы Солтүстік Каспийдің суы тайыз бөлігінде
жүргізілген қадағалаулардың мәндеріне жақын
[Жылдық, 2003, 2015-2016], олардың ең
жоғарғы мәндері 0,895 мг/дм³ және 1,324 мг/дм³
болып, 2 қима шектерінде орташа алғанда
0,264 және 0,554 мг/дм³ құрады.
Жалпы азоттың орташа көпжылдық көктемгі
деңгейлері
кәсіпшілік
құбыр
желілері
акваториясында әлдеқайда жоғары, алайда
олар Қаламқас, Ақтоты, Қайраң бағытына
қарай төмендеп, Қашаған осы қатарда аралық
орын алады. Күзгі маусымдарда кәсіпшілік
құбыр желілерінің акваториясы жалпы азоттың
мөлшері бойынша бұрынғыша алда болып,
Қайраң мен Қашаған жалпы азоттың мөлшері
салыстырмалы түрде төмен болатын алаңдар
қатарында болады.

АЛЫНҒАН НӘТИЖЕЛЕР
ФОТОСИНТЕЗ
ҮДЕРІСТЕРІНІҢ ӨТУ
ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫНДА
АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРДЫҢ
БАРЫН КӨРСЕТЕДІ.
Бұл үдерістер қолда бар мониторинг
деректеріне қарағанда көктемде кәсіпшілік
құбыр желілері акваториясында анағұрлым
қарқынды жүреді, бұл азот пен фосфордың
минералды түрлерінің органикалық түрге
айналуына соқтырады.
Қаламқаста (тұздылық өскен сайын) осы
биологиялық үдерістердің қарқындылығы
төмендейді.
Жалпы фосфор
2006-2016 жж. қарастырылып отырған
акваториядағы жалпы фосфор мөлшерінің
диапазоны <0,0025 және 1,16 мг/дм³
аралығында болды, ал 2010-2016 жж. кешенді
зерттеулер деректері бойынша 0,004 және
0,14 мг/дм³ аралығында болды [Биологиялық
негіздеме, 2010-2015, 2016]. Бұл көрсеткіш
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2009 ж. күзден бастап анықталды, бұдан бұрын
2006 ж. (көктем) – 2007 ж. (жаз) минералды
фосфор, 2007 ж. (күз) – 2008 ж. (көктем)
фосфаттар (РО4) анықталды.
2006-2010 жж. аралығындағы кезеңде көрсеткіш шамасы 0,002-ден төмен шамадан басталып, 0,059 мг/дм³-ге дейінгі шамада болды.
Кәсіпшілік құбыр желілерінің акваториясы
анағұрлым жоғары
концентрациялармен
(0,03 мг/дм³-ге дейін) ерекшеленді. Кешенді
теңіз зерттеулері стансаларында 2010 жылы
жалпы фосфор концентрациялары 0,579 мг/
дм³-ге дейін тіркелді [Биологиялық негіздеме,
2010-2015].
2011 жыл мен 2016 жыл аралығында жалпы
фосфорды анықтау жүйелі түрде жүргізіліп,
оның мөлшері орташа шамасы 0,011 мг/дм³
болғанда, 0,0025-1,16 мг/дм³ шегінде болды.
Қадағалау
жүргізілген
алаңдардағы
жалпы
фосфордың
орташа
жылдық
концентрациялары негізінен біршама біркелкі
болды, бірақ жекелеген жылдары анық
ерекшеленді. Түрленгіштік 2013 жылы және
2015 жылы байқалды, жекелеген стансаларда
жалпы фосфор мөлшері 0,5 мг/дм³ шегіне
жақындады.
2013 жылы жалпы фосфордың төмен
мөлшерімен Ақтоты (0,009 мг/дм³) мен
кәсіпшілік құбыр желілерінің (0,013 мг/дм³),
2015
ж.
Қайраңның
(0,005
мг/дм³)
акваториялары сипатталды. Қашағанда (2011 2016 жж.) жалпы фосфордың орташа жылдық
концентрациясы 0,005-0,010 мг/дм³ шектерінде
ауытқыды. Жылдың жекелеген кезеңдерінде
(жалпы жыл бойына) жалпы фосфордың
анағұрлым жоғары мөлшері бар аймақтар
кәсіпшілік құбыр желілерінің жағалауға жақын
алаңында (NP06
0,036 мг/дм³), сонымен
қатар Қашаған мен Қаламқастың нысандық
стансаларының
белдеулік
аймақтарында
(0,110-0,488 мг/дм³) байқалды. Ақтоты мен
Қайраң алаңдарында жалпы фосфордың
0,02 мг/дм³-ден бастап 0,35 мг/дм³-ге дейінгі
мөлшері анықталды.
Көктемгі
экологиялық
мониторингінің
көпжылдық
нәтижелеріне
(фитопланктон
белсенді дамыған кезеңдерге) жүгінетін болсақ,
жалпы алғанда жалпы фосфордың таралуының
айқын емес көрінісін аламыз; біршама жоғары
концентрациялары Қайраңда тіркелді.
Ресгидромет деректері бойынша [Жылдық,

2003, 2015-2016] 2015 жылы (наурыз-қараша)
Солтүстік Каспийдің суы тайыз ресейлік
бөлігіндегі жағалауға жақын стансаларда
жалпы фосфор
концентрациясы 0,070 0,110 мг/дм3 шектерінде, теңізге қарай
анағұрлым алшақтарында 0,033-0,035 мг/дм3
шектерінде болды.
2006-2016 жж. келісімшарттық акваторияларда
мониторинг жүргізу нәтижелері жалпы алғанда
кейінді (ретроспективалық) және қазіргі
кезеңдердегі көрсеткішке тән деңгейлермен
салыстыруға келеді. Оқшау алаңдарда жалпы
фосфор өнімінің шамалары жоғары, бірақ
алынған нәтижелер жиынтығында олар
мезотрофты деп сипатталуы мүмкін.
2006-2009
жж.
аралығындағы
кезеңде
минералды фосфордың орташа көпжылдық
медианалық шамалары кәсіпшілік құбыр
желілері аймағында – 0,0098 мг/дм³; Шығыс
Қашағанда – 0,0196 мг/дм³; Қаламқаста –
0,0391
мг/дм³
құрады.
Кейінді
(ретроспективалық) деректерге сай 19611983 жж. Солтүстік Каспийдің шығыс бөлігінің
оңтүстік шетінде күзгі кезеңде минералды
фосфордың мөлшері 0,0195 мг/дм3 құрады.
[Каспий теңізі. СПб, 1996]. Солтүстік Каспийдің
көпжылдық қималарында күзгі кезеңде
фосфаттардың жоғары өзгергіштігі байқалып,
оның ауытқушылық коэффициенттері 100 %
жоғары болуымен сипатталды, бұл ретте
олардың ең үлкен шамалары теңіз және өзен
сулары қарқынды араласатын аймақтарда
тіркелді.
Соңғы жылдары минералды фосфордың
мөлшері елеулі түрде төмендеді. Ресгидромет
деректері бойынша [Виноградова Е.Л. және
басқалар, 2011, Жылдық, 2003, 2015-2016]
2015 ж. оның көрсеткіші Солтүстік Каспийдің
ресейлік бөлігіндегі суы тайыз аймақта
0,010 мг/дм³-ден төмен орташа жылдық
деңгейге дейін төмендеді.
Көмірсутегілер
Экологиялық мониторинг барысында теңіз
суының сынамаларында С12-С36 фракциялы
көмірсутегілердің жалпы концентрациясы
төменгі көмірсутегілерден бастап майларға,
жағармайлар мен суда еріген немесе сумен
араласқан майларға дейінгі қосылыстардың
кең
санаттарын
қамтитын
генезисі
әртүрлі
(петрогендік,
пирогендік
және
биогендік) полярлық және полярлық емес
көмірсутегілердің жиынтық концентрациясы
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анықталды. Биогенді көмірсутегілер суда
әрқашан болады. Әсіресе фитопланктонның
жаппай дамуы кезінде және одан кейін суға
түсетін биогендік көмірсутегілер өте көп,
өйткені хлорофилдың бүйірлік фитольді
тізбегі – биосферадағы изопреноидтық
құрылымдардың аса маңызды көзі. Су
«гүлденген» соң биогенді көмірсутегілердің
көтеріңкі мөлшері петрогендік ластанудың
имитациясына соқтыруы мүмкін. 2006-2016 жж.
барлық алаңдар бойынша теңіз суындағы
көмірсутегілер концентрацияларының таралуы
4.9 суретте көрсетілген.
Бұдан
бұрын
жүргізілген
қадағалаулар
кезінде (1993-2006 жж.) көмірсутегілердің
концентрациясы 0,01 және 0,02 мг/дм³
аралығында ауытқыды.
Тәуелсіз кешенді теңіз зерттеулерінің деректері
бойынша [Биологиялық негіздеме, 2010-2015,
2016] көмірсутегілер концентрацияларының
диапазоны 2010-2016 жж. кен орындарындағы
мониторинг нәтижелерімен бірдей дерлік
болды ( 0,008-0,10 мг/дм³).
2006-2016 жж. келісімшарттық акваторияларда
жүргізілген мониторингінің нәтижелері бойынша зерттелген алаңдардағы көмірсутегілер
мөлшері 0,005 және 0,10 мг/дм³ аралығында
болды.
2006-2010 жж. Қашаған акваториясындағы көмірсутегілердің медианалық концентрациясы
0,005 мг/дм³ (0,1 ШРК), 2011-2016 жж. - 0,018 мг/
дм³ (0,4 ШРК) мөлшерінде болды. Мониторинг
жүргізу басталғанда ШРК деңгейінен асқан
бірлі-жарым жағдайлар тіркелді: 2006 ж.
көктемде, 2008 ж. көктемде, 2008 ж. күзде –
(шекті шамадан асудың ең жоғарғы мөлшері
18,6 ШРК-ға тең болды). 2009 жыл мен 2016 жыл
аралығында ЕРС аралдарының айналасында
көмірсутегілердің төмен концентрациялары
байқалды. 2013 ж. күзде мониторинг жүргізу
стансаларының көбінде 2,4-тен бастап 15,8
ШРК дейінгі жоғары концентрациялар тіркелді,
сондай-ақ 2014 жылы көктемде А, DC01,
DC04, DC05 жасанды аралдар айналасында;
жазда аралардан шығысқа қарай орналасқан
мониторинг жүргізу стансаларында жоғары
концентрациялар тіркелді.
Қаламқас алаңында мониторинг жүргізу
деректері бойынша көмірсутегілердің таралуы
«жыл» және «маусым» факторларымен
байланысты
болмағандығы
анық.
Көмірсутегілердің маусымдық жүрісі айқын

емес, ең төменгі концентрациялар негізінен күзгі маусымдарда байқалды (4.10-сурет). Тігінен
стратификатталуы – нашар, су түбі қабатында
басым. 2006 ж. көктемде көмірсутегілердің
мөлшері 0,4-0,6 ШРК деңгейінде тіркелді.
ШРК-ден асу (1,2 ШРК) 2010 ж. көктемде
тіркелді. 2007-2010 жж. аралығындағы кезеңде
концентрацияларда статистикалық маңызды
өзгерістер тіркелген жоқ.
Кейін Қаламқас алаңында ешқандай жұмыстар
жүргізілмеген кезде экологиялық мониторинг
нәтижелері
көмірсутегілердің
жоғары
концентрациялары 2011 ж. көктемде, 2013 ж.
күзде және жазда, 2014 ж. жазда болғанын
көрсетті. ШРК деңгейінен асу жағдайлары
байқалған стансалардың ең көп саны 2014 ж.
жазда (8,6-31,4 ШРК), батыс Қаламқастағы беткі
қабатта ең жоғары мәнімен; сонымен қатар
2013 жылғы күзде жекелеген стансаларда
тіркелді.
2006-2016
жж.
Қаламқас
акваториясындағы түрлену коэффициенті Cv =
2,32-ге тең болды.
Қадағалау кезеңінде кәсіпшілік құбыр желілері
бойында көмірсутегілердің орташа мөлшері
0,010 және 0,056 мг/дм³ аралығында ауытқыды,
медианалық мәні 0,028 мг/дм³ (0,56 ШРК)
құрады. Көмірсутегілердің орташа көпжылдық
мөлшері күзбен және жазбен салыстырғанда
(концентрациялары тиісінше 0,015 және
0,022 мг/дм³), көктемде жоғарырақ болды.
Тек 2013 жылғы күзде барлық бақылау
стансаларында
ШРК-дан
асу
тіркелді.
Көмірсутегілер концентрациясы шекті шамадан
асқан бірлі-жарым жағдай 2014 ж. көктемде
тіркелді (6,6 ШРК).
2011-2016 жж. кезеңінде Қайраң мен Ақтоты
кен орындарының акваторияларында көмірсутегілер концентрациясының медианалық
мәні 0,030 мг/дм³ (0,6 ШРК) құрады. ШРК-дан
асу 2013 ж. күзде, сонымен қатар 2014 ж.
көктем мен жазда байқалды. Ластанулар андасанда «орташа» деңгейде (4 ШРК-дан аспайды)
болды. 2014 жылы көмірсутегілердің жоғары
концентрациялары көктемде бір стансада
және жазда он стансада тіркелді.
Алайда көмірсутегілердің мөлшерінің күзгі
маусымдардағы динамикасында 2011-2012 жж.
тұрақты деңгейлерден 2013 жылы артқаны
және одан кейін 2015-2016 жж. төмендегені
байқалды.
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4.9 сурет
2006 (көктем), 2013 (күз),
2016 (күз) жылдар бойынша
көмірсутегілердің үлестірімі.
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Көмірсутегілері C12-C36, мг/дм3

Қаламқас

Көмірсутегілері C12-C36, мг/дм3

Қашаған

Көмірсутегілері C12-C36, мг/дм3

Ақтоты

Көмірсутегілері C12-C36, мг/дм3

Қайраң

Көмірсутегілері C12-C36, мг/дм3

Кәсіпшілік құбыр желісі

Ескертпе:
көктемгі кезең;
жазғы кезең;
күзгі кезең; пунктирлі сызық - орташа мәндер.
қызыл сызық – ШРК.

4.10 сурет

2006-2016 жж. кезеңдегі көмірсутегілердің үлестірімі

КӨМІРСУТЕГІЛЕРДІҢ 2006 Ж.
КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН 2016
Ж. КОНЦЕНТРАЦИЯСЫМЕН
САЛЫСТЫРҒАНДА ОНЫҢ
ӨСУ ҮРДІСІ БАЙҚАЛҒАН
ЖОҚ, КОНЦЕНТРАЦИЯЛАР
НЕГІЗІНЕН ШРК ДЕҢГЕЙІНЕН
АСПАДЫ.

Зерттеліп жатқан алаңдардың барлығында
көмірсутегілердің көтеріңкі деңгейлерінің
белгілі бір кезеңмен байланысы байқалмайды
немесе нашар байқалады, өйткені ластану
жағдайлары негізінен анда-санда орын алып,
кеңістікте оқшау әрі уақыт бойынша бытыраңқы
болды.
Көмірсутегілердің мөлшері ШРК-дан біршама
төмен шама мен 32,2 ШРК шамасы аралығында
ауытқыды. Көп жағдайда концентрациялардың
шекті шамадан асуы 2008, 2013-2014 жылдары
болды және 2015-2016 жж. бірнеше рет
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орын алды. ШРК асуы 2013 ж. күзде және
2014 ж. көктем мен жазда зерттеліп жатқан
ішкі акваториялардың барлығында дерлік
тіркелді. Жоғары концентрациялардың бірліжарым орын алуы 2014 ж. жазда Қашаған мен
Қаламқас алаңдарының төңірегінде тиісінше
32,2 және 31,4 ШРК шамасында байқалды.
Көп жағдайда концентрациялардың асуы
шамалы болды (2-3 ШРК) және оларды су
бетіндегі қабатта да, су түбіндегі қабатта да
көмірсутегімен ластанудың «төмен» және
«орташа» деңгейлеріне жатқызуға болады.
Концентрация шектен асқан жағдайлардың
қалғандары реттелмеген сипатта және уақыт
бойынша бытыраңқы болды.
Зерттеліп жатқан алаңдардың барлығында
2013 ж. күзден (0,175 мг/дм3 – 3,5 ШРК),
2014 ж. көктем мен жаздан (0,054 мг/дм3 –
1,1 ШРК және 0,188 мг/дм3 – 3,8 ШРК) басқа
кездерде орташа жылдық концентрациялар
шамамен 0,025 мг/дм3 құрады. Бұл тәуелсіз
кешенді теңіз зерттеулерінің нәтижелерімен
расталды, олардың деректері бойынша
концентрациялар 0,24 мг/дм³-ге дейін жетті
(4,8 ШРК) [Биологиялық негіздеме, 2010-2015,
2016].
Фенолдар
Фенолдар – бір немесе бірнеше гидроксилді
топтары
бар
бензол
туындылары.
Фенолдарды ұшпайтын фенолдар және
ұшпа фенолдар (судың буымен таралатын
бірқатар қосылыстарды қамтитын бензолдың
моногидроксид туындыларының тобы) деп екі
топқа бөлу қалыптасқан. Уыттылығы жағынан
буы бар ұшпа фенолдар анағұрлым уытты
болады. Теңіз суында ұшпа фенолдардың
мөлшері (фенолды индекс) (бұдан әрі мәтінде
– фенолдар) анықталды.
Табиғи жағдайларда фенолдар су ағзалары
метаболизмінің процестерінде, органикалық
заттектердің биохимиялық ыдырауы мен
түрленуі кезінде судың терең қабатында
және түптік шөгінділерде өтетін процестерде
түзіледі. Фенолдар – тұрақсыз қосылыстар
және биохимиялық және химиялық тотығуға
ұшырайды, фенолдардың түптік шөгінділерге
және қалқыма заттарға сіңу процестерінің
атқаратын рөлі шамалы.
Мониторинг кезінде фенолдардың мөлшерін
қадағалау олардың функцияларының көп
түрлілігіне байланысты маңызды болатыны
сөзсіз. Кейбір фенолды қосылыстар уытты

заттектер – ауыр металдарды, пестицидтерді,
радиоактивті элементтерді байланыстырып,
уытсыздандырушы рөл атқарады.
Фенолдар
жоғары
концентрацияларда
токсиканттар
болып
табылады
және
гидробионттарға жойғыш ықпал көрсетеді;
фенолдардың химиялық және биохимиялық
ыдырауы нәтижесінде фенолдардың өздерінен де анағұрлым уытты қосылыстар түзілуі
мүмкін.
Фенолдардың маусымдық концентрацияларын
қадағалау
өнімдік-бұзылу
процесінің
бағыттылығын белгілі бір шамада бағалауға
мүмкіндік береді. Осылайша фенолдар
гидрохимиялық
және
гидробиологиялық
тұрғыдан алғанда көрнекі көрсеткіш болып
табылады.
Балық шаруашылығының су нысандарындағы
фенолдың шекті рауалы концентрациясы
(ШРК) 0,001 мг/дм3 құрайды.
2006-2016 жж. фенолдар концентрациясының
диапазоны <0,0001 және 0,1007 мг/дм³
аралығында болды.
Деректер 0,0005-0,06076 мг/дм³ шамаларында
ауытқиды, 2009 ж. күзде ауытқулар диапазоны
орташа мәні 0,013 мг/дм³ болғанда 0,00070,06076 мг/дм³ құрап, 2010 ж. көктемде орташа
шамасы 0,024 мг/дм³ болғанда 0,0005-0,0738 мг/дм³
құрады.
Фенолдар концентрациясының 0,020 мг/дм³
шамасынан жоғары (20 ШРК-дан асатын)
мөлшері Қаламқас пен Қашағанда тіркелді.
Фенолдар концентрациясының 0,0020 мг/дм³
шамасынан (2 ШРК-дан асатын) мөлшері
2008 ж. күзде: Қаламқаста (0,0047 мг/дм³
дейін), Қашағанда (0,0061 мг/дм³ дейін) және
кәсіпшілік құбыр желілерінің акваториясында
(0,0026 мг/дм³ дейін) тіркелді. Фенолдар
концентрациясының 0,010 мг/дм³ шамасынан
(10 ШРК-дан асатын) мөлшері 2013 ж.
күзде Қаламқаста (0,013 мг/дм³ дейін) және
Қашағанда (0,012 мг/дм³ дейін) тіркелді, олар
4.11 суретте көрсетілген.
Фенолдардың кеңістікті-уақыттық үлестірімінде
көтеріңкі концентрацияларының жұмыстар
жүргізілетін жерлерге байланыстылығы анық
емес, тек бастапқы кезеңде ғана құбырларға
арналған траншеялар қазу жұмыстары
жүргізілетін алаңдармен байланыстылығы
анықталды.
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Фен., мг/дм3

Қаламқас

Фен., мг/дм3

Қашаған

Фен., мг/дм3

Ақтоты

Фен., мг/дм3

Қайраң

Фен., мг/дм3

Кәсіпшілік құбыр желісі

Ескертпе:
көктемгі кезең;
жазғы кезең;
күзгі кезең; пунктирлі сызық - орташа мәндер.

4.11 сурет

2006-2016 жж. кезеңдегі фенолдардың үлестірімі

Жалпы алғанда фенолдар концентрациясының
маусымдық
деңгейлерінің
байқалған
айырмашылықтары,
маусым
жүрісінің
табиғи маусымдық динамикаға сәйкестігі
(концентрациялардың көктемнен күзге қарай
азаюы), жекелеген ішкі акваториялардағы
фенолдардың жыларалық жүрісінің синхрондалуы фенолдардың биогендік генезисі туралы
ақпарат берді. Солтүстік Каспийдегі фенолдар
аясы әдебиет дереккөздері бойынша тұрақсыз.
Солтүстік
Каспийдегі
су
құрамындағы
фенолдардың орташа мөлшері 60 мкг/дм3-ге
(60 ШРК) жетіп, ал осы аймақ суларына тән
фенолдардың орташа мәні 3 мкг/дм3(3 ШРК)
құрайды [Каспий теңізі, Алматы, 1995]. 1985
жыл мен 1990 жыл аралығындағы кезеңде

байқалған фенолдар мөлшерінің орташа
мәні 3,0 мкг/дм3-ден бастап 9,0 мкг/дм3-ге
дейін өзгерді. Ең жоғарғы концентрациялар
30,0 мкг/дм3 (30 ШРК) шамасында Жайық
өзені сағасының теңіз бөлігінде және Орал
бороздинасында байқалды [Каспий теңізі,
1994].
Солтүстік Каспийді зерттеу нәтижелері 2002 ж.
күзде судың беткі қабатындағы фенолдардың
орташа мөлшері 0,0114 мг/дм3 немесе 11,4
ШРК құрағанын көрсетті. Фенолдардың
орташа концентрациясы Солтүстік Каспийдің
суы тайыз аймағында 2015 ж. 0-4 мкг/дм3
диапазонында 1,75 мкг/дм3 (1,75 ШРК) болып,
2014 ж. көрсеткіштен аздап қана артық болды
[Жылдық, 2003, 2015-2016].
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2011-2016 жж. теңіз суының сынамаларында
фенолдарды анықтау жиілігі 2006-2010 жж.
салыстырғанда біршама төмен.
Ауыр металдар мен күшән
2006-2016
жж.
бойына
теңіз
суы
сынамаларында 11 металл мен күшән
(металлоид) қамтылған микроэлементтердің
поликомпонентті кешені зерттелді. 2009 ж.
(күз) - 2010 ж. (күз) аралығындағы кезеңде
алюминий анықталмады.
Теңіз суының сынамаларында қауіптіліктің 1-4
класына жататын микроэлементтер анықталды
Кадмий. 2006-2016 жж. концентрациялар
аналитикалық анықтау шектерінен төмен
болды. 2011 жылы Қашағанда ШРК-ден төмен
концентрациялар (концентрация 1,55 мкг/дм³
(0,2 ШРК) шамасында болған 1 оқиғаны
қоспағанда) сынамалардың 100 % тіркелді.
Кешенді теңіз зерттеулері стансаларында
кадмий бір реттен 2010 және 2016 жылдары 0,3
ШРК дейінгі мөлшерде кездесті [Биологиялық
негіздеме, 2010-2015, 2016].
Күшән сынамалардың 3,4 % құрамында 0,7312,9 мкг/дм³ диапазонында анықталды.
Сынап сынамалардың 1,1% құрамында
0,06-3,6 мкг/дм³ диапазонында анықталды.
Қаламқастан жағалауға дейін созылатын
мониторинг жүргізу алаңында Hg және As
бірге кеңінен таралуы 2008 ж. (көктем, күз)
анықталды. Ластану кезеңінде (2008 ж.) As
концентрациясы 0,73-12,9 мкг/дм³ (1,3 ШРК
дейін) диапазонында болды. Қаламқаста
суы анағұрлым терең алаңда су түбіне
жақын қабатта күшән концентрациясы беткі
қабаттағыға қарағанда біраз жоғары болды.
Сол жылы (2008 ж.) Hg концентрациялары
0,06-3,22 мкг/дм³ аралығында болды. Қаламқаста

сынап мөлшері (0,07-0,25 мкг/дм³) су бетіндегі
және су түбіндегі қабаттарда анықталды. Қашағанда
сынаппен ластанған алаң судың беткі қабатын
ғана қамтыды, Hg салыстырмалы түрде жоғары
концентрациялары (1,45-3,22 мкг/дм³) шоғырланған
орталық А және EPC3 аралдарының аймағында
болды.
2016 ж. Қашағанда анда-санда As (3,354,75 мкг/дм³) және бір-ақ рет Hg (3,6 мкг/дм³)
анықталған бірлі-жарым оқиғаларды есепке
алмасақ, 2006-2016 жж. бойына судың қалған
барлық сынамаларында As мен Hg болған жоқ.
As концентрациялары сынамалардың 100%ында ШРК-дан төмен болды.
Теңіз суындағы Hg ≥ 0,5 мкг/ дм³
концентрациясы
экстремалды-жоғары
ластануға жатады. 2008 ж. акваторияға As, Hg
түсу көздері белгісіз. Поллютанттардың бір
уақытта пайда болуы мен жоғалуы бір көзден
де, сондай-ақ автономды да болуы мүмкін.
Күшән және сынап биоцидтер бола отырып,
қаулауға қарсы және/немесе тоттануға қарсы
жабындарға арналған биоцидті полимерлер
(тоттану ингибиторлары) құрамына кіруі мүмкін
екендігін атап өткен жөн.
Қорғасынның біршама мөлшері сынамалардың 6,3% құрамында 0,16-43,5 мкг/дм³
аралығында
анықталды.
Қашаған
мен
Қаламқастағы қорғасынның орташа көпжылдық
мөлшері
0,2-0,3 ШРК шектерінде болды.
Қайраң мен Ақтотыда қорғасын сынамалардың
100 %-нда анықталған жоқ.
Қаламқаста қорғасын 2007 ж. анықталып,
барлық сынамаларда ШРК шегінде болды.
Қашағанда
2012
жылы
қорғасынның
салыстырмалы түрде көтеріңкі концентрацияларының аймағы А, D, EPC3 жасанды
аралдарымен шектесті.
Кәсіпшілік құбыр желілері акваториясында
қорғасын
анықталған
аймақтар
шеткі
алаңдарда орналасты: Қашағанның солтүстік

Микроэлементтердің қауіптілік класы

Микроэлементтер

1 класс, өте қауіпті

Сынап

2 класс, қауіптілігі жоғары

Кадмий

3 класс, қауіпті

Күшән, қорғасын, ванадий, жалпы хром, мырыш,
мыс, никель,

4 класс, қауіптілігі орташа

Барий, алюминий, жалпы темір
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шекарасы жанында және анағұрлым жоғары
концентрациялары (1,6-2,1 ШРК) жағалаумен
жанасатын аймақта кездесті.
Тәуелсіз кешенді теңіз зерттеулерінің деректері
бойынша қорғасын концентрациялары ШРК
деңгейінен асқан жоқ [Биологиялық негіздеме,
2010-2015, 2016].
Ванадий сынамалардың 19% құрамында 0,1241 мкг/дм³ аралығында анықталды. 20112016 жж. ванадийдің орташа көпжылдық
концентрациялары 2006-2010 жж. салыстырғанда елеулі түрде төмендеді және қазіргі

Ванадийдің өте жоғары концентрациялары
(129-222 мкг/дм³) 2008 ж. күзде Қаламқас
алаңының батыс бөлігінде анық-талды.
Қашағанда ванадийдің жоғары концентрациялары негізінен 2006 ж. (120 мкг/дм³ дейін)
және 2008 ж. (138 мкг/дм³ дейін) анықталды.
Жалпы хром сынамалардың 94% құрамында
0,1-1059 мкг/дм³ аралығында анықталды.
Хромның 2011-2016 жж. орташа көпжылдық
концентрациялары 2006-2010 жж. концен-

Cr, мкг/дм3

Қаламқас

Cr, мкг/дм3

Қашаған

кезеңде 2-6 мкг/дм³ (2-6 ШРК) диапазонында
тіркеледі.

Cr, мкг/дм3

Ақтоты

Cr, мкг/дм3

Қайраң

Cr, мкг/дм3

Кәсіпшілік құбыр желісі

Ескертпе:
көктемгі кезең;
жазғы кезең;
күзгі кезең; пунктирлі сызық - орташа мәндер.

4.12 сурет

2006-2016 жж. кезеңдегі жалпы хромның үлестірімі
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трацияларымен салыстырғанда төмендеді.
Хромның 3-4 мкг/дм³ шамасындағы орташа
көпжылдық төмен концентрациялары Қайраңда, Ақтотыда, Қаламқаста болды. 2008 ж.
күзде Қаламқаста хромның шамадан артық
жоғары концентрациясы тіркеліп, ол 582 мкг/дм³
құрады; 2016 ж. мониторингінің жекелеген
стансаларында 14-74 мкг/дм³ шамасындағы
концентрациялары тіркелді. 2014 ж. көктемде
Қашағандағы бір сынамада хромның (400 мкг/дм³),
темірдің (1672 мкг/дм³), никельдің (138 мкг/дм³)
шамадан артық концентрациялары табылды,
динамикасын 4.12 суреттен көруге болады.
Мырыш сынамаларының 90% құрамында
0,35-154 мкг/дм³ диапазонында анықталды.
Мырыштың 2006-2016 жж. орташа көпжылдық
концентрациясы
қадағалау
жүргізілген
барлық алаңдарда біршама тұрақты деңгейде
сақталып, 0,1-0,3 ШРК құрады. Кешенді теңіз
зерттеулеріне сай мырыш концентрациялары
ШРК деңгейінен төмен болды [Биологиялық
негіздеме, 2010-2015, 2016].
Мыс сынамаларының 88% құрамында
0,4-191 мкг/дм³ аралығында анықталды.
Қашағанда жездің жоғары концентрациялары
(122-173 мкг/дм³) 2006 ж. тіркелген. Тәуелсіз
кешенді
теңіз
зерттеулерінің
деректері
бойынша [Биологиялық негіздеме, 2010-2015,
2016] теңіз суы құрамындағы мыстың орташа
мөлшері 0,4-7,0 мкг/дм³ шектерінде ауытқыды.
Аталған элементтің концентрацияларының
ең жоғарғы деңгейлері 2010 ж. тіркеліп, 33
мкг/дм³ құрады, қалған уақытта мәндері ШРК
деңгейінен төмен болды.
2011 ж. бастап 2016 ж. дейін қадағалау
жүргізілген барлық алаңдарда мыстың
концентрациясы
негізінен
10
мкг/дм³
шамасынан аспады, мыстың концентрациясын
4.13-суреттен көруге болады. 2015 ж. күзде
мыстың қатты ерекшеленетін концентрациясы
(128 мкг/дм³) кәсіпшілік құбыр желілері
акваториясында бір-ақ рет тіркелді.
Никель сынамалардың 94% құрамында 0,15442 мкг/дм³ аралығында анықталды. Никельдің
орташа көпжылдық концентрациясы 20062016 жж. бойына тұрақты түрде 0,9-1,1 ШРК
деңгейінде сақталып келді.
Барий сынамаларының 94% құрамында
1-441 мкг/дм³ диапазонында анықталды. Ең
жоғарғы мәні 2016 ж. көктемде кәсіпшілік құбыр
желілері акваториясында тіркелді. Қадағалау
жүргізілген алаңдардағы барийдің орташа
жылдық динамикасы никель динамикасына

ұқсас. Сынамалардың 100% да ШРК асу
анықталған жоқ.
Алюминий сынамаларының 32% құрамында
0,0944085 мкг/дм³ аралығында анықталды.
Алюминийдің қалыпты шамадан асатын
деңгейлері (1800, 2175 мкг/дм³) 2007 ж.
күзде және 2011 ж. көктемде (1334 мкг/дм³)
Қаламқаста анықталды. Алюминийдің өте
жоғары концентрациялары (1100-4085 мкг/дм³)
Қашағанда 2006 ж. тіркелді.
Жалпы темір сынамаларының 11% құрамында
0,6-3110 мкг/дм³ аралығында анықталды.
2011-2016 жж. Қашағандағы темірдің орташа
көпжылдық концентрациясы 2006-2010 жж.
орташа
көпжылдық
концентрациясымен
салыстырғанда 3 есе азайды.
Жарияланған деректер бойынша [Каспий теңізі, 1994] Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі
су құрамында АМ мөлшері келесі мәндермен
сипатталды: мыс – 7 мкг/дм3, мырыш – 22 мкг/дм3,
қорғасын –1,3 мкг/дм3, кадмий – 0,5 мкг/дм3.
Мыстың қазіргі заманғы орташа көпжылдық
концентрациясы (7 мкг/дм3) өткен ғасырдағы
концентрациядан ерекшеленбейді. Мырыш
концентрациясы
(14-18
мкг/дм3)
және
қорғасын концентрациясы (2-4 мкг/дм3) тарихи
деректерге біршама жақын [Каспий теңізі,
1994].
Теңіз суының сапасына жағымсыз әсердің
азаюы
Мониторинг жүргізілген барлық жылдары теңіз
суындағы ластағыш заттектердің мөлшерін
анықтауға ерекше көңіл бөлінді, өйткені олар
өндірістік қызметтің теңіз суына әсер етуін
сипаттайтын көрсеткіштердің бірі болып
табылады.
Теңіз суының сапа көрсеткіштерінің өзгеруі
көп жағдайда нақты өндірістік қызметпен –
Компанияның келісімшарттық аумақтарында
жүргізілетін мұнай операцияларымен ғана
байланысты бола бермейді, сондай-ақ басқа
да әсер етуші факторлармен (ластанған
өзен ағысы, кеменің жүзуі және т.б.)
байланысты болады. Алайда жер қойнауын
пайдаланушының
әрқайсысының
әсерді
төмендету шараларын сақтауы теңіз суына
деген жалпы антропогендік әсерді төмендетуге
мүмкіндік береді. Теңіз суына жағымсыз
әсерді төмендетудің маңызды жолдарының
бірі - Каспий теңізінің кемелерден ластануына
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4.13 сурет
2006 (көктем), 2013 (күз), 2016
(жаз) жылдар бойынша мыстың
үлестірімі. Кен орындары
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жол бермеу жөніндегі қазақстандық және
халықаралық заңнама талаптарын сақтау.
Кемелердің барлығы су ортасының ластануын
барынша азайтуға мүмкіндік беретін негізгі
талаптарды бұлжытпай орындаулары қажет,
бұл жалпы жағымсыз әсерді азайтуға мүмкіндік
береді.
Бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде теңіз суы
мен түптік шөгінділердің химиялық ластануы –
жалпыға мәлім жайт.

КОМПАНИЯНЫҢ БҰРҒЫЛАУ
ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ БАРЛЫҚ
ТҮРЛЕРІН (ОДАН ӘРІ
ӨҢДЕУ / КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
ҮШІН) ЖАҒАҒА ШЫҒАРУ
ТУРАЛЫ ШЕШІМІН ӘСЕРДІ
ТӨМЕНДЕТУ ЖӨНІНДЕГІ
АНАҒҰРЛЫМ МАҢЫЗДЫ
ШЕШІМДЕРДІҢ БІРІ ДЕП
ЕСЕПТЕУГЕ БОЛАДЫ.
Сонымен қатар Компанияның ҚР Экологиялық
кодексінің
262
бабындағы
талаптарды
сақтауының маңыздылығын атап өткен жөн,
бұл бапта Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі
шаруашылық қызметке қойылатын жалпы
талаптар берілген. Атап айтқанда, баптың
8-тармағы бойынша мемлекеттік қорық аймағы
шектерінде сарқынды су төгуге және қалдықтар
тастауға тікелей тыйым салынған. Бұл Компания
жұмыс жүргізіп жатқан аймақтарда мониторинг
жүргізе отырып судың ластану деңгейінің
артуына жол бермеуге ықпал етеді. Су тұтыну
режимін оңтайландыруды да маңызды шара
деп санауға болады. Бұл теңіз суын пайдалану
көлемін азайтуға септігін тигізеді.
Теңізге сарқынды су төгуге қатысты тыйымды
сақтаумен қатар әсерді төмендету үшін
қалдықтарды басқарудың келесі негізгі
қағидаттарын қолдану қажет:
—— теңіз суының ластануына жол бермеу
мақсатында қалдықтардың барлық түрін
суға тастауға салынған тыйымды сақтау;
—— сұйық
және
қатты
қалдықтарды
тек
саңылаусыз
контейнерлермен

тасымалдау;
—— – қалдықтар жинауға тек оқудан өткен
қызметкерлерді тарту және тасымалдау
үшін
мамандандырылған
кемелерді
пайдалану.
Алайда теңіз суының апаттық ластану
зардаптарын төмендетуге септігін тигізетін
апаттық жағдайлардың алдын алу және
оларды жою жөніндегі шараларды әзірлеу мен
жүзеге асыруды ең маңызды шара деп санаған
жөн. Бұл арнайы кемелердің, жабдықтардың,
Апатқа ден қою, қызметкерлерді оқыту және
жаттықтыру жоспарларының және т.б. болуын
көздейді. Апаттық жағдайларға жол бермеу
жөніндегі осындай алдын алу іс-шараларының
маңыздылығы үкіметтік деңгейде қаралды –
Теңізде және Қазақстан Республикасының
ішкі су айдындарында мұнай төгілуінің алдын
алу және оларға ден қою жөніндегі ұлттық
жоспар бекітілді (ҚР Энергетика министрінің
2015 жылғы 23 ақпандағы № 134 бұйрығымен
бекітілген).
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Тұжырымдар
Компанияның келісімшарттық акваторияларында экологиялық мониторинг 2006-2016 жж.
гидрологиялық режимі әртүрлі алаңдарда жүргізілді. Сонымен бірге физикалық-химиялық
параметрлердің орташа мәндері Солтүстік Каспийдің көпжылдық өзгергіштігі туралы белгілі
түсініктерді қалыптастыратын келесі жылішілік диапазондарды айқындауға мүмкіндік береді.
Судың температурасы 10,13 – 27,02°С аралығында ауытқыды. Ең жоғары мәндері жазда суы тайыз
жағалау аймақтарында, төмен мәндері теңізге мұз қататын кезең алдында байқалды.
Орташа тұздылық 5,64-8,36‰ аралығында. Тұздылықтың анағұрлым төмен деңгейі Ақтоты мен
Қайраң алаңдарының суы тайыз аймақтарында тіркелді.
Қашаған мен кәсіпшілік құбыр желілеріне сутегілік көрсеткіштің жоғары мәндері тән [Каспий теңізі.
СПб, 1996]. Өлшенген мәндер Солтүстік Каспийде рН көрсеткішінің өсуін көрсетіп отыр, бұл
қазіргі заманғы басқа да зерттеулерде де аталып өткен [Виноградова Е.Л. және басқалар, 2011,
Маккавеев П.Н., 2009].
Барлық алаңдарда және барлық маусымдарда судың оттегімен қанығуының қолайлы жағдайлары
байқалды. Орташа мәндері 6 мгО2/дм3 шамасынан кем дегенде 40-50%-ға артық. Оттегі мөлшерінің ең жоғарғы орташа концентрациялары жылдың суық уақытында 16 мгО2/дм3 және одан артық
шамаға дейін жетеді.
Лайлылық шамасы негізінен жел мен теңіз толқуларының динамикасымен анықталады, сондықтан
орташа ең жоғары мәндері суы тайыз стансаларда байқалады.
Судың лайлылығы мен тұнықтығының байланысы кері пропорционалды сипатқа ие. Суы тайыз
алаңдарға 0,1 м тең ең төменгі тұнықтық тән. Ең жоғарғы мәндері (4,5-6,2 м) Қашаған мен Қаламқас
кен орындарының алаңдарында байқалды. Лайлылыққа қарағанда судың тұнықтығы су қабатындағы жарықтану жағдайларының интегралдық сипаттамасы болып табылады. Дей тұрғанмен,
судың беткі қабатындағы лайлылық пен тұнықтық арасындағы сәйкестендіру коэффициенті
шамамен -0,5-ке тең болатын қалыпты деңгейде -0,83 мәніне жетеді.
Солтүстік Каспийдегі теңіз суының физикалық-химиялық параметрлері беткі және су түбіне жақын
қабаттар арасындағы сәйкестендірудің жоғары коэффициентімен сипатталады (0,99 дейін). Жалпы
судың температурасы, тұздылығы және электр өткізгіштігі үшін 0,8-0,9 шамасы туралы, Рн, еріген
оттегі және лайлылық үшін 0,7-0,8 шамасы туралы айтуға болады. Температура мен еріген оттегі
(су түбіне жақын қабатта температураның төмендеуі атмосферамен алмасудың жоқтығын өтемейді)
тереңдеген сайын төмендесе, тұздылық, рН, лайлылық – артады. Өлшеу нәтижелерін талдаған
кезде сәйкестендірудің тұрақты коэффициенттері бақылау рөлін атқарады. Биогенді элементтерді
мониторингілеу нәтижелерін талдау жыларалық жоғары өзгергіштікті, ал жекелеген жылдарда
маусымаралық өзгергіштіктің 1-2 дейінгі шаманы көрсетті. Бұл негізінен биогенді қосылыстардың
жылдам табиғи динамикасы сияқты себептерге байланысты. Биогенді элементтердің анықталған артық
концентрациялары әдетте оқшауланған, бөлек-бөлек, қысқа мерзімді болды. 2006-2016 жж. биогенді
қосылыстардың жоғары мөлшері EPC3, EPC2, PLA5 жасанды аралдарының және кәсіпшілік құбыр
желілерінің аймақтарында байқалды. Экологиялық мониторинг зерттеулерін жүргізген кезде
биогенді элементтердің қадағаланған деңгейлері көп жағдайда жарияланған дереккөздерде
Солтүстік Каспийдің суы тайыз бөлігі үшін сипатталған көрсеткіштердің үлгілік деңгейлеріне саналы
түрде сәйкес келіп жатты.
Биогендердің салыстырмалы жоғары деңгейлері жағалау маңындағы аймақтарда – Қайраң, Ақтоты
кен орындары алаңдарында, кәсіпшілік құбыр желілерінің жағалау жанындағы трансекталарында
байқалады.
Биогенді қосылыстардың маусымдық жүрісі айқын емес, көктемде аммонийлі азоттың және
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күзде нитратты азоттың басым болуы байқалды. Бірақ жалпы алғанда маусымдардағы басым
биогенді элементтердің ауысып отыруы деңгейлердің елеулі құбылуымен бірге түрлі үйлесімділікте
байқалды.

ЗЕРТТЕЛІП ЖАТҚАН АЛАҢДАРДЫҢ БАРЛЫҒЫНДА КӨМІРСУТЕГІЛЕРДІҢ КӨТЕРІҢКІ ДЕҢГЕЙЛЕРІНІҢ БЕЛГІЛІ БІР
КЕЗЕҢМЕН БАЙЛАНЫСЫ БАЙҚАЛМАЙДЫ НЕМЕСЕ НАШАР
БАЙҚАЛАДЫ,
өйткені ластану жағдайлары негізінен анда-санда орын алып, кеңістікте оқшау әрі уақыт бойынша
бытыраңқы болды. Алаңдардағы көмірсутегілердің мөлшері ШРК-дан біршама төмен шама
мен 6,9 ШРК шамасы аралығында ауытқыды және оларды су бетіндегі қабатта да, су түбіндегі
қабатта да көмірсутегімен ластанудың «төмен» және «орташа» деңгейлеріне жатқызуға болады.
Концентрациялардың шекті шамадан асуының негізгі жағдайлары 2008, 2013-2014 жылдары
болды және 2015-2016 жж. бірнеше рет орын алды.
Зерттеліп жатқан алаңдардың барлығында 2013 ж. күзден (0,175 мг/дм3 – 3,5 ШРК), 2014 ж. көктем
мен жаздан (0,054 мг/дм3 – 1,1 ШРК және 0,188 мг/дм3 – 3,8 ШРК) басқа кездерде көмірсутегілердің
орташа жылдық концентрациялары шамамен 0,025 мг/дм3 құрады.
Анықталған елеусіз ластануларды келесі себептер бойынша техногенді деп бір жақты түсіндіруге
болмайды: қарастырылған бес алаңның барлығында шаруашылық белсенділікке қарамастан,
ластану су бетіндегі қабатта да, су түбіндегі қабатта да ауық-ауық анықталды; көмірсутегілер
теңіз суына биологиялық ыдырау өнімдері түрінде де, ағзалар тіршілігінің өнімдері түрінде де
түсуі ықтимал. Ластанбаған теңіз суындағы табиғи аялық концентрациялар 2 ШРК-ге дейін құрауы
мүмкін.
Табиғи геохимиялық жағдайлардың біркелкі болмауымен, техногенді жүктеме акценттерінің
ығысуымен және операциялық жұмыстардың әралуандығымен байланысты металдардың
алуан түрлі кеңістікті-уақыттық үлестірімінде металл мөлшері көрсеткіштерінің динамикасында
металл концентрациялары деңгейлерінің қарастырылып жатқан кезеңнің соңғы жылдары
төмендеуі байқалады. Жалпы алғанда келісімшарттық акваториялардағы теңіз суының сапасын
су құрамындағы металдың мөлшері бойынша қанағаттанарлық деп есептеуге болады. Кадмий,
мырыш, барий, жалпы темір және күшән сияқты металдардың орташа концентрациялары
нормадан асқан жоқ. Ванадий мен мысты есепке алмағанда, металдардың орташа көпжылдық
концентрациялары ШРК шектерінде болды. Қадағалау жүргізілген акваториялар үшін бастапқы
(аялық) кезде мыспен (1,3 ШРК) және ванадиймен (2-6 ШРК) ластану тән.
Сынап пен күшән, ванадий, жалпы хром мөлшері жоғары болатын ауқымды аймақтар 2008 ж.
анықталды. Қашаған, Қаламқас кен орындарында қорғасын, жалпы хлор, алюминий бойынша
және кәсіпшілік құбыр желісінде қорғасын бойынша ШРК-дан асудың бірлі-жарым жағдайлары
орын алды, Қайраң мен Ақтоты кен орындары төңірегінде концентрациялар нормадан асқан жоқ.
Никельдің орташа көпжылдық концентрациялары зерттеу жүргізілген кезеңде тұрақты түрде 0,91,1 ШРК деңгейінде сақталып келді.
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Түптік шөгінділер сапасын талдау теңіз ортасының күйін жалпы бағалаудың құрамдас бөліктерінің бірі ретінде қарастырылады. Табиғи суда
көптеген ластауыштар еркін формада емес,
негізінен түрлі шөгінді бөлшектерге қосылып
таралады. Ондай «таратушылар» ластаушы
заттектердің таралуын басқарады, олардың
әлеуетті экологиялық әрекетін реттейді. Бұл
ретте түзілетін түптік шөгінділерді қоршаған
ортаның күйі туралы ақпарат қоры ретінде
қарастыруға болады, ал шөгінділердің өздері
су жүйесіне тиетін антропогендік әсердің
уақытпен кіріктірілген жиынтығын көрсетеді.
Түптік тұнбалардың қасиеттері, олардың
акваторияның ластануы туралы ақпарат
жинақтау және сақтау қасиеті оларды
экологиялық өзгерістердің, су объектісінің
немесе оның жекелеген акваторияларының
күйінің индикаторлары ретінде және ластану
көздерін бақылау үшін пайдалануға мүмкіндік
береді. Тұнбалардың майдалылық дәрежесін
сипаттайтын түйіршік өлшемді құрам тұнба
жинақталатын ортаның сенімді индикаторы
болып қызмет етеді және сондықтан оны
зерттеу көп жағдайда литодинамикалық және
ландшафттық-экологиялық
аудандастыруды
жүргізуге ықпал етеді.
Каспий теңізінің түбі шектерінде шөгінділердің
жиналуы терригенді (60 %), биогенді (30 %)
және хемогенді (10 %) карбонатты материал
есебінен
болады.
Терригенді
бөлігінің
шамамен 65 % өзендермен, ал қалғандары —
эолдық тасымалдану, жағалардың эрозиясы
мен абразиясы есебінен енеді.
Негізінен теңіздің орта бөлігінде шоғырланған,
ал Каспийдің суы тайыз солтүстік қайраңы
жалпы алғанда оның ысырылу бөлігі
болып табылады, бұны тасындылардың оң
теңгерімінің жоқтығы айғақтайды.
Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігіне
терригенді сүйретпе және қалқыма материал
негізінен Еділ және Жайық өзендері бойымен
келеді (4,5 млн т/жыл). Көктемгі кезеңде Жем
өзенінің қатты зат ағындысы мен жағалардың
жазықтық эрозиясы бағыныңқы мәнде болады.
Тозаңды бөлшектердің эолдық тасымалдану

рөлі әр түрлі, терригенді бөліктің 58 % дейін
бағаланады [Хрипунов, Катунин, 2010 ж.],
эолдық тасымалдану күзгі-көктемгі кезеңде
анағұрлым қарқынды болады [Хрипунов,
Ковалев, 1978 ж.]. Терригенді түптік шөгінділер
арасынан құмдар, ірі алевриттер, ұсақ алевритті
және сазды лайлар ерекшеленеді.

ТҮПТІК ШӨГІНДІЛЕРДЕ
ЛАСТАУШЫ ЗАТТЕКТЕРДІҢ
ЖИНАЛУЫ ЕЛЕУЛІ ТҮРДЕ
СОЛ ШӨГІНДІЛЕРДІҢ
БӨЛШЕКТЕРІНІҢ
ӨЛШЕМДІЛІГІНЕ ЖӘНЕ
ТИІСІНШЕ ТҰНБАНЫҢ
ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ
БОЛАДЫ.
Анағұрлым
сіңіргіш
қасиет
өлшемділігі
ең кіші бөлшектерде — алевропелиттер
мен пелиттерде болады. Сондықтан түптік
тұнбалардың түрлі литологиялық түрлерінің
таралуы туралы деректердің теңіз түбі аумағы
бойынша түрлі ластауыштардың таралуын
бағалау үшін маңызы зор.
Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінің
қазіргі заманғы түптік шөгінділері негізінен
карбонаттық-терригендік тұнбалардан тұрады,
олардың карбонаттық бөлігі әдетте түрлі
дәрежеде сақталған қайыршақ қалдықтарынан
тұрады, ал терригендік бөлігі — құмдыдан
бастап пелиттіге дейінгі өлшемділігі түрлі
бөлшектерден тұрады. Қайыршақ әрқашан
дерлік теңіздің құмды немесе лайлы
тұнбаларында
терригенді
материалдың
қоспасы ретінде болады. Белгілі бір жағдайларда таза қайыршақты грунттар түзіледі,
Солтүстік Каспийде ондай грунттар кеңінен
таралған. Түптік шөгінділердегі терригендік
бөлшектер өлшемділіктерінің арақатынасы
олардың
түрін
және
ластауыштардың
шоғырлануға бейімділігін анықтайды.
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Литологиялық-химиялық
жағдайлар

Тұнба
материалдың
механикалық
дифференциациясына ең бірінші кезекте
гидродинамикалық
белсенділік,
жағадан
алшақтық
және
геоморфологиялық
параметрлер ықпал етеді. 1930–1960 жылдары
шөгінділер құрамында қайыршақты құм басым
болды. 1973 жылы бөгелген ағында лайлы
тұнбалар астындағы алаңдар көбейді, ал 1980–
1990 жылдардағы трансгрессия кезеңінде
және жағалық беткейдің өзгеруі салдарынан
лайлы және қайыршақты тұнбалар астындағы
алаңдар көбейді [Хрипунов, Катунин, 2010 ж.].

5.1-1 кесте

5.1

Зерттелген акваторияны төрт ауданға бөлуге
болады [Қоршаған орта мониторингі, 2014 ж.]:
—— Өтпелі аймақ (желқума-желбөгет су
аймағы, кәсіпшілік құбыр желісінің
акваториясы);
—— Кемер (жағалауға жақын Ақтоты және
Қайраң кен орындары);
—— Теңіздің жағадан алыс ашық су бөлігі
(Қашаған кен орны);
—— Тереңдік ылдиы (Қаламқас алаңы).

2006-2016 жж. зерттелген акваториядағы түптік шөгінділердің түйіршік өлшемді құрамының
статистикалық параметрлерінің мәндері (n — қадағалаулар саны, SD — стандартты ауытқу, CV
— вариация коэффициенті)
Негізгі түйіршік өлшемді фракциялардың құрамы, %

Өлшемділік
Ақтоты

n

Орташа

Медиана

Мин.

е.ж.ш.

SD

CV
50,82

Пелит

432

9,15

9,02

0,28

67,26

4,65

Алеврит

432

4,26

3,37

0,12

30,52

3,91

91,91

Ұсақ түйіршікті құм

432

59,94

60,45

13,96

81,50

7,74

12,92

Орташа-ірі түйіршікті құм

432

20,37

19,91

1,32

42,35

6,14

30,13

Қиыршық тас

432

6,27

6,09

0,02

16,51

2,41

38,39

Пелит

375

11,77

11,38

1,70

62,64

5,13

43,53

Алеврит

375

5,80

4,80

0,53

43,33

4,77

82,25

Қайраң

Ұсақ түйіршікті құм

375

62,97

65,14

1,07

85,60

10,80

17,15

Орташа-ірі түйіршікті құм

375

15,29

12,71

1,09

81,30

9,46

61,84

Қиыршық тас

375

4,16

3,72

0,00

16,67

2,15

51,58

Пелит

476

12,97

11,12

0,10

63,70

8,96

69,06

Алеврит

476

9,01

7,40

0,32

44,20

6,36

70,54

Кәсіпшілік құбыр желісі

Ұсақ түйіршікті құм

476

63,06

62,84

5,30

93,45

15,67

24,85

Орташа-ірі түйіршікті құм

476

11,69

5,22

0,00

70,10

13,15

112,45

Қиыршық тас

476

3,26

1,25

0,00

23,80

4,06

124,42

Қашаған
Пелит

4642

8,41

6,75

0,00

65,30

6,95

82,73

Алеврит

4642

4,96

4,10

0,08

36,30

4,07

82,03

Ұсақ түйіршікті құм

4642

44,41

48,30

0,02

87,60

18,40

41,43

Орташа-ірі түйіршікті құм

4642

32,53

28,54

0,08

95,51

17,21

52,92

Қиыршық тас

4642

9,70

8,93

0,00

58,96

5,20

53,54

Пелит

457

13,27

12,60

0,10

44,27

7,85

59,14

Алеврит

457

7,69

7,30

0,04

35,94

4,89

63,60

Қаламқас

Ұсақ түйіршікті құм

457

17,61

16,80

0,10

54,80

11,70

66,45

Орташа-ірі түйіршікті құм

457

45,26

42,70

10,54

91,88

14,53

32,10

Қиыршық тас

457

16,17

14,35

0,58

52,00

7,53

46,58
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Бірінші және екінші аудандар белсенді желтолқын әсеріндегі аймақта. 2011 жылдан кейін
теңіз деңгейі төмендеу салдарынан белсенді
гидродинамика аймағы ашық теңіз бөлігіне
қарай ығысты. Бұл аудандардағы тұнбалардың
құрамы өте ұқсас (5.1-1 кесте, 5.1.1А сурет).
Бұл саралану деңгейі жоғары тұнбалар —
негізінен ұсақ түйіршікті құм. Үш алаңдағы
тұнбалардың түйіршік өлшемді құрамын Мана–
Уитни параметрлік емес критерий бойынша
салыстырған кезде 44 жұпты салыстырудың тек
төрт жағдайында ғана тұнбалар құрамының
р<0,05 шамасында шынайы ажыратылғаны
анықталды.
Ақтоты, Қайраң және Кәсіпшілік құбыр
желілері аудандарының тұнбалары 20062016 жылдары айтарлықтай өзгерген жоқ.
Зерттеу нәтижелерінің көрсетуі бойынша,

бұл аудандарда басқа акваториялармен
салыстырғанда механикалық жағынан алғанда
анағұрлым жоғары деңгейде сараланған
тұнбалар — негізінен ұсақ түйіршікті құм
дамыған, ондағы модальдық фракцияның
құрамы әдетте 60 %-тен асады (5.1.1Б сурет)
[2006-2016
жж.
мониторинг
бойынша
есептер]. Олар тайыз су аймағында орналасқан
(су тереңдігі 4 метрден кем, онбіржылдық
кезеңдегі орташа тереңдігі — 1,8 м). Бұл
белсенді толқын әсеріндегі аймақ, сондықтан
тұнбалардың механикалық саралану дәрежесі
жоғары. Ақтоты кен орнында түптік шөгінділер
құрамындағы ірі фракциялар (орташа және
ірі түйіршікті құм, қиыршық тас) біршама
көбірек, ал құбыр желісінің трассасы бойында
ұсақ түйіршікті фракция көбірек, бұл жердегі
тұнбалардан жиі күкіртсутегі исі байқалды.

Ақтоты, Қайраң,
кәсіпшілік құбыр желісі

Ақтоты, Қайраң, Кәсіпшілік құбыр желісі
M±SD, мин-макс
Пелит
Алеврит
Ұсақ түйіршікті құм
Орташа-ірі түйіршікті құм
Қиыршық тас

A

Жыл-Маусым

Г

2016-жаз

2016-көктем

2015-күз

2015-жаз

2015-көктем

2016-күз
2016-күз

2016-жаз

2016-көктем

2015-күз

2015-жаз

2015-көктем

2014-күз

2014-жаз

2014-көктем

2013-күз

2013-жаз

2013-көктем

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

2011-көктем

2010-күз

2010-көктем

2009-күз

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

2007-күз

2006-күз

2016-күз

2006-көктем

Пелит
Алеврит
Ұсақ түйіршікті құм
Орташа-ірі түйіршікті құм
Қиыршық тас

2016-жаз

2016-көктем

2015-күз

2015-жаз

2015-көктем

2014-күз

2014-жаз

2014-көктем

2013-күз

2013-жаз

2013-көктем

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

2011-көктем

2010-күз

2010-көктем

2009-күз

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

2007-күз

2006-күз

Пелит
Алеврит
Ұсақ түйіршікті құм
Орташа-ірі түйіршікті құм
Қиыршық тас

2006-көктем

2014-күз

Қаламқас

Қашаған

5.1.1 сурет

2014-жаз

Жыл-Маусым

Б

В

2014-көктем

2013-күз

2013-жаз

2013-көктем

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

2011-көктем

2010-күз

2010-көктем

2009-күз

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

Ақтоты

2007-күз

Қайраң
Орналасқан жері

2006-күз

Кәсіпшілік құбыр желісі

2006-көктем

Пелит
Алеврит
Ұсақ түйіршікті құм
Орташа-ірі түйіршікті құм
Қиыршық тас

Жыл-Маусым

Ақтоты, Қайраң кен орындары мен кәсіпшілік құбыр желілерінің акваторияларындағы
түптік шөгінділер құрамының салыстырмалы сипаттамасы (А). Өтпелі аймақ пен кемер
акваториясындағы (орташа тереңдігі — 1,8 м) (Б), ашық теңіз бөлігіндегі (орташа тереңдігі — 4,2
м) (В) және тереңдік ылдиындағы (орташа тереңдігі — 8,4 м) (Г) түптік шөгінділердің түйіршік
өлшемді құрамының 2006–2016 жж. динамикасы
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Қашаған акваториясындағы түптік шөгінділер
зерттелген барлық стансаларда түйіршік
өлшемдері әр түрлі құмнан тұрды, алынған
сынамалардың басым бөлігінде өлшемділігі
0,05-2,0 мм түйіршіктердің құрамы шамамен
50 % болды (5.1.1-кесте мен 5.1.1Б суретті
қараңыз). Стансалардың көбінде тұнбалардағы
алевриттік (0,05-0,005 мм) және пелиттік
(<0,005 мм) өлшемділігі бар материалдар
үлесі 30 %-тен асқан жоқ. Алаңның түптік
шөгінділеріндегі анағұрлым елеулі өзгерістер
2011 жылға дейін болды (5.1.1В сурет). Кейін
тұнбалардағы құмның анағұрлым ұсақ түйіршік
өлшемді фракциялар құрамының елеулі
түрде азаюы аясында орташа-ірі түйіршікті
фракциялары (0,25-2 мм) үлесінің біршама
артуы байқалды. Кен орнын жайластырудың
жасанды аралдар салу барысында топырақ
төгу жұмыстары орындалған белсенді кезеңі (2010-2011 жж.) аяқталғаннан бері
тұнбалардағы ұсақ құм мөлшері біртебірте азая бастады. 2013 ж. көктемге қарай
ол шаруашылық игеру басталғанға дейінгі
мәндерге жетті. 2013 жылғы көктемнен бастап
тұнбалардың түйіршік өлшемді құрамы
тұрақтанып, негізгі фракциялар құрамының
мөлшері іс жүзінде өзгерген жоқ.
Қаламқас акваториясындағы тереңдік ылдиы
ауданында сынамалар алынған барлық
кезеңдерде тұнбалардың басым түрі орташаірі түйіршікті құм болды. Тұнбалар түйіршік
өлшемді қатынас бойынша онша сараланбаған, бұны түйіршік өлшемді құрамның
таралуының биомодальдық қисықтары көрсетті.
Айқын бимодальдық бұл кен орнында бұрын
да байқалған (1998-2000 және 2003-2004 жж.)
[Қоршаған орта мониторингі, 2014 ж.] Қаламқас

5.1-2 кесте

кен орнындағы шаруашылық белсенділік
2009 жылы бағалау ұңғымасын бұрғылаумен
тоқтатылды. 2009 жылғы көктемнен бастап
тұнбаларда орташа-ірі түйіршікті фракциялар
мен пелиттің үлесі біраз өсті. Бұл алаңдағы
тұнбаларда әрқашан жіңішке фракциялардың
жоғары мөлшері байқалды, күкіртсутегі жиі
тіркелді. Қатқыл (>2 мм) материалдың біршама
мөлшері бар, бұл биогенді тұнбалардың
жинақталу
процестерін
білдіреді.
Ірі
бақалшақты детриттің түзілуі қатқыл материал
мөлшерінің артуына және механикалық
саралану дәрежесінің төмендеуіне соқтырады.
Қарастырылып отырған кезеңде қатқыл ұлутас
үлесінің ұлғаюы екі рет (2012 және 2016 жж.)
байқалды. Жалпы алғанда қадағалау кезеңінде
тұнбалардың құрылымы шамалы ғана өзгерді,
негізгі түйіршік өлшемді фракциялардың
құрамы біршама тар шектерде түрленді.
Бәлкім, тұнбалар құрылымының қалыптасуы
тұнбалардың қайта таралуы мен тұнбалардың
жинақталуының табиғи процестері ықпалында,
техногендік әсерсіз өткен болуы мүмкін.
Түйіршік өлшемді құраммен қышқылдандыруқалпына келтіру әлеуетінің (Eh) шамасы мен
органикалық заттектердің жалпы құрамы
(жиынтықты органикалық көміртегі немесе
ЖОК) тығыз байланысты. 5.1-2-кестеде
көрсетілгендей, жіңішке фракциялар басым
түптік шөгінділерде Eh төмен болады. Eh
шамасының температураға байланысты болуы
да ұқсас, бұл Солтүстік-шығыс Каспийдің
бүкіл акваториясындағы Eh маусымдық
барысы растайды. Алаңдардың көбінде Eh ең
төмен шамалары көбіне-көп жазғы кезеңде
байқалды. «Көктем-жаз-күз» қатарында Eh
былайша өзгерді: тұнбаның 1 см тереңдігінде:

Солтүстік-шығыс Каспийдегі түптік шөгінділердің қышқылдандыру-қалпына келтіру әлеуетінің
шамасы бойынша Спирмен корреляциясының коэффициенті мен 2006-2016 жж. параметрлері
(Орг. C — органикалық заттектердің жалпы мөлшері, p<0,05 үшін шынайы мәндер бөлінген)

Параметр

Eh,1 см, мВ

Eh,4 см, мВ

Eh,1 см, мВ

1,00

0,87

Орг. C, мг/кг
-0,27

Eh,4 см, мВ

0,87

1,00

-0,30

Орг. C, мг/кг

-0,27

-0,30

1,00

Пелит %

-0,43

-0,45

0,43

Алеврит, %

-0,34

-0,37

0,32

Ұсақ түйіршікті құм, %

-0,12

-0,07

-0,24

Орташа-ірі түйіршікті құм, %

0,28

0,25

-0,04

Қиыршық тас, %

0,29

0,20

0,02

T°C, 1см

-0,30

-0,31

0,01

T°C, 4см

-0,30

-0,30

-0,10
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2014-күз

2015-көктем

2015-жаз

2015-күз

2016-көктем

2016-жаз

2016-күз

2015-көктем

2015-жаз

2015-күз

2016-көктем

2016-жаз

2016-күз

2014-жаз

2014-күз

2014-көктем

2013-күз

2013-жаз

2013-көктем

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

2011-көктем

2010-күз

Жыл-Маусым

Г

2014-жаз

2014-көктем

Жыл-Маусым

2013-күз

2013-жаз

2013-көктем

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

2011-көктем

2010-күз

2010-көктем

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

2007-күз

2006-күз

2006-көктем

2016-күз

2016-жаз

2016-көктем

2015-күз

2015-жаз

Қашаған
Медиана = 111,825-7,0819*x

2015-көктем

2014-күз

2014-жаз

2014-көктем

2013-күз

2013-жаз

2013-көктем

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

2011-көктем

2010-күз

2010-көктем

2009-күз

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

2007-күз

2006-күз

2006-көктем

5.1.2 сурет

Жыл-Маусым

2010-көктем

Б

Қашаған
Медиана = 213,7286-9,0143*x

В

2009-күз

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

2007-күз

2006-күз

2006-көктем

2016-күз

2016-жаз

2016-көктем

2015-күз

2015-жаз

2015-көктем

2014-күз

2014-жаз

2014-көктем

2013-күз

2013-жаз

2013-көктем

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

Жыл-Маусым

С-Ш Каспий
Медиана = 86,325-6,645*x

2009-күз

A

2011-көктем

2010-күз

2010-көктем

2009-күз

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

2007-күз

2006-күз

2006-көктем

С-Ш Каспий
Медиана = 195,9333-9,587*x

Барлық акваториялар (жоғарыда) және Қашаған кен орнының акваториясы (төменде) бойынша
тұнбаның 1 см тереңдігіндегі (А, В) және 4 см тереңдігіндегі (Б, Г) Eh (мВ) медианды шамалардың
жыларалық өзгерулері

+60,3±3,0 мВ; -17,3±3,8 мВ; +115,8±3,0 мВ;
4 см тереңдігінде: +2,3±2,8 мВ; -73,6±3,5 мВ;
+41,7±2,5 мВ.

шамалары көбінесе Қашағанда байқалды, ал
Қаламқастан басқа қалған алаңдарда аздап
теріс мәнді шамалар басым болды.

Өткен 11 жыл ішінде Солтүстік-шығыс Каспий
акваториясындағы
түптік
шөгінділердің
қышқылдандыру-қалпына келтіру әлеуетінің
шамасы төмендеді (5.1.2 сурет).

Қашағанда болған Eh өзгерістері Солтүстік-шығыс
Каспий акваториясындағы параметрінің өзгеруінің жалпы көрінісін анықтады (5.1.2 сурет). Бұл ең
алдымен 11395 өлшеудің 8372-сі Қашағанда
орындалғанына байланысты. Қашаған кен
орнының тұнбалары басқа акваториялардағыға
қарағанда
анағұрлым
қышқылданған
болып шықты. Зерттелген акваториялардың
қалғандарында жыларалық өзгерістер шамалы
немесе Eh шамасының өсуге бағытталған
шамалы үрдісін көрсетеді (кемер алаңдары).

2006 жылы тұнбаның 4 см тереңдігінде Eh
орташа шамасы +46,3±7,0 мВ болды (315
өлшеу). 2011 жылы Eh = -24,2±6,4 мВ (374
өлшеу). 2016 жылы Eh = -65,9±5,5 мВ (684
өлшеу). Бұл кезеңде шамалардың уақытша
көтерілуі де (мысалы, 2007 және 2010 жж.),
уақытша төмендеуі де (2011 және 2016 жж.)
байқалды. Жалпы алғанда, орташа шамалар
шөгінділерді Eh -100 мен +100 м аралығында
болатын
бірқалыпты-анаэробты
ретінде
сипаттайды. Тек 2007 жылы 4 см тереңдікте
Eh 100 мВ (+102,3±10,2) шамасынан жоғары
болды. Беткі қабатта орташа алғанда Eh оң

Солтүстік-шығыс
Каспий
жағдайларында
Eh шамасы түптік шөгінділердегі оңай
қышқылданатын органикалық заттектердің
мөлшерімен анықталады. Бұл ретте дауылдың
немесе түптік шөгінділердің антропогендік
лайлануының басқа физикалық-химиялық
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сынама алу күні

A
5.1.3 сурет

сынама алу күні

Б

сынама алу күні

В

Солтүстік-шығыс Каспийдің түптік шөгінділеріндегі органикалық заттектердің жалпы мөлшерінің
2006 - 2016 жж. үш қадағалау кезеңіндегі динамикасы (түсініктер мәтінде берілген)

факторларға қарамастан реакция аймағына
қосымша оттегінің оқшау енуін қамтамасыз
етеді.
Органикалық заттектердің мөлшері — нормаланбайтын көрсеткіш. Солтүстік Каспий үшін
оның мөлшері шамамен 10000 мг/кг, сирек
жағдайларда 20000 мг/кг шамасынан асады
[Каспий теңізі,1989 ж.]. Солтүстік Каспийдің
шектес акваториясындағы «ЛУКОЙЛ» КАҚ
кен орындарында ұқсас жағдайларда тұнбалардағы органикалық заттектердің мөлшері
1000-5000 мг/кг аралығында ауытқыды [Нәтижелерге шолу, Астрахань, 2016(а); 2016 (б),
2016 (в)]. Солтүстік-шығыс Каспийде 19962006 жж. жүргізілген қадағалаулардың деректері бойынша [Қоршаған орта мониторингі,
2014 ж.] ЖОК топырақтың сипаты мен жағадан
алшақ болуға қарай орташа алғанда 1000 35000 мг/кг аралығында түрленеді. Каспий
экологиялық
бағдарламасының
деректері
бойынша 2001 ж. күзде Қашаған кен орнының
тұнбаларында ЖОК орташа
алғанда
3600±490 мг/кг құраған. 2000 ж. күзде Солтүстікшығыс Каспийдің бүкіл акваториясы үшін
тұнбалардағы жиынтық органикалық көміртегі
5000±1110 мг/кг болды ([Tolosa I., Mora S.,2004]
бойынша, тереңдіктегі және Жайық маңындағы
стансаларды есепке алмағанда).
Осы зерттеудегі органикалық заттектердің
жалпы мөлшері 7044 өлшеу бойынша орташа
алғанда 6129,1±47,99 мг/кг (ең азы 24,3; ең
көбі 48000 мг/кг) құрады. Қадағалау жүргізілген
11 жыл ішінде органикалық заттектерді
өлшеуге тартылған талдау зертханалары
үш рет ауысты. Әр зертханадағы талдау
әдістерінің (және нәтижелерінің) басқалардан
біраз ерекшеліктері болды, бұл бүкіл деректер
ауқымын талдауға біраз қиындық келтірді.
Нәтижелерді түрлі зертханаларға қатыстылығы

бойынша үш кіші іріктемеге бөлгеннен кейін
(5.1.3 сурет) кіші іріктемелердің әрқайсысында
айқын үрдістің жоқтығына көз жеткізуге болады, алайда 2006 - 2008 жж. аралығындағы кезеңде тұнбалардағы органикалық заттектердің
мөлшері өсуі де әбден мүмкін. Ең жоғары
ЖОК тереңдік ылдиы ауданында (Қаламқас)
байқалды, орташа алғанда 9379,0±250,5 мг/кг
құрады.
Ең төмен
ЖОК
Қашағанда
(5747,5±54,2 мг/кг) байқалды, бұл 2001
жылы
жүргізілген
Каспий
экологиялық
бағдарламасындағыдан 61 %-ке жоғары
[Қоршаған орта мониторингі, 2014 ж.].

Түптік шөгінділер сапасы
5.2.1 Металдар мен күшән
Түптік шөгінділердің талданған параметрлерінің кең ауқымына қарамастан, нормадан
ауытқу деңгейін бағалау қиын. Түптік
шөгінділердің ластану деңгейі үшін ШРК сияқты
стандартты көрсеткіштер жоқ. Бұл табиғи
физикалық-химиялық параметрлер бойынша
да, сондай-ақ механикалық параметрлер
бойынша да алуан түрлі орта үшін нормалау
күрделілігімен байланысты. Шет елдерде
түптік шөгінділер стандарттарының бірнеше
шәкілі қабылданған, оларды Каспий теңізінің
акваториясына тым шартты түрде жатқызуға
болады, өйткені тұйық суқойма таза теңіз
суқоймасынан да, суы тұщы суқоймасынан
да ерекшеленеді. Осы жұмыста Осло-Париж
(OSPAR немесе ОСПАР) келісімінде [OSPAR
2004.] ұсынылған түптік шөгінділер сапасын
экотоксикологиялық бағалау
критерийлері
пайдаланылған (5.2-1 кесте). Бұл бағалау
критерийлерінің заң тұрғысындағы мәнділігі

5.2

5 ТАРАУ | ТҮПТІК ШӨГІНДІЛЕР

жоқ және оларды тек проблемалы болуы
ықтимал акваторияларды анықтау мақсатында
мониторинг деректерін алдын ала бағалау
үшін ғана пайдалануға болады.

Al, Fe, Zn, Cr, Pb, Cu,
V МЕТАЛДАРЫНЫҢ
НЕГІЗГІ ТОБЫ ТҮПТІК
ШӨГІНДІЛЕРДЕГІ МӨЛШЕРІНІҢ
ТҰРАҚТЫ ДИНАМИКАСЫН
КӨРСЕТЕДІ, КЕЙДЕ (Cu, Zn)
КОНЦЕНТРАЦИЯЛАРДЫҢ
ТӨМЕНДЕУ ҮРДІСІН
БАЙҚАУҒА БОЛАДЫ
Алюминий, барий және темір әрдайым
біршама мөлшерде бар (5.2-1 кесте).
Алюминий мен темір Al, Fe, V, Zn, Co, Ni, Cr,
Pb, Cu, Cd, As металдары кіретін терригенді
топ ішіндегі анағұрлым маңызды металдар.
Осы топтың металдарының басым бөлігі
алюминиймен және түптік шөгінділердің
жіңішке фракцияларымен тығыз байланысты.
Барийдің пайда болуы оның бұрғылау
езінділерінде пайдаланылуына байланысты
болуы мүмкін.
Металдар
мен
күшәннің
органикалық
қосылыстарға қарағанда толық жойылып
кете алмайтынын айқын түсіну керек, бұл
элементтер тек кеңістікте тарала алады.
Болжам бойынша металдар мен оларды
байланыстыратын сазды минералдар біраз
уақыт Орал бороздинасында кідіруі мүмкін.
Бүкіл уақыт кезеңін бағалай отырып, металдар
мен
күшән
концентрациялары
мезгілмезгіл ауытқиды, бірақ халықаралық ОСПАР
нормаларының асуын өте сирек және тек
жекелеген сынамаларда ғана кездестіруге
болады. Айталық, кадмий бойынша ОСПАР
нормаларынан асу шамасы сынамалардың
жалпы санының 0,14 %-де байқалды, күшән
бойынша — 2,36 %, никель бойынша — 1,22 %.
Күшән мен никельдің осы өңірдегі табиғи
аялық деңгейі сөзсіз жоғары.
Никель
бойынша
нормалардан
асу
жағдайларының барлығы дерлік 2007-2008
жылдары (5.2.1 сурет), негізінен Қашаған мен
Қаламқаста байқалды. Кейін кәсіпшілік құбыр
желісінің акваториясында және Қайраң мен

Қашаған кен орындарында бар болғаны 4 асу
жағдайы анықталды.
Кадмийді өлшеу нәтижелерінің басым бөлігі
анықтау шегінен төмен концентрациясын
көрсетті. Маңызды мөлшерлер әр жыл сайын
анықталған жоқ, 10 өлшеу 1 мг/кг шамасынан
жоғары концентрацияны көрсетті. Кадмий
бойынша нормалардан асқан он жағдайдың
тоғызы 2016 жылы болды, біз мұны талдау
зертханасы мен пайдаланылған әдістемені
ауыстырумен байланысты деп есептейміз.
Ортадағы сынап мөлшері анықтау шегінен
төмен концентрацияларда, сынаптың маңызды
концентрациялары тек 2015 жылдан кейін
пайда болды.
Түптік шөгінділерде металдардың мөлшері бар
шаруашылық және өнеркәсіптік белсенділіктің
айқын байланысы жоқ. Тұздары бұрғылау
езінділерінің құрамына кіретін барий де
акваториядағы
бұрғылау
жұмыстарымен
байланысты көрсетіп тұрған жоқ (5.2.2А
суреті). Ақтоты және Қайраң кен орындарында
барий бойынша ең жоғары көрсеткіштермен
бұрғылау жұмыстары 2006 жылға дейін
жүргізілген. Барлық жылдар бойы бұрғылау
жұмыстары жүргізіліп келген Қашағанда
барийдің орташа мөлшері бүкіл өңір бойынша
орташа мәннен де төмен болды (5.2-1 кесте).
Тек никель ғана Қаламқас кен орнының
анағұрлым терең алаңына тартылысын көрсетті
(5.2.2А сурет). Мыс, күшән және қорғасын
акватория бойынша айтарлықтай біркелкі
таралған (5.2.2Б сурет). Қалған металдар (Al, Fe,
V, Cr, Zn) тұнбалардағы концентрацияларының
жағадан қашықтығымен айқын арақатынасын
көрсетті (5.2.2Б, В суреттер). Кәсіпшілік құбыр
желілерінің трассасы мен Қайраң кен орны
жағалық өсімдіктер белдемінде, кемерде
орналасқан. Жағаға жақындық осы алаңдарда
терригендік металдардың көтеріңкі мөлшерде
болуын айғақтайды.
Кластерлік талдау мен факторлық талдау
(5.2.3 сурет) металдардың үш топқа немесе
кластерге бөлінуін көрнекі көрсетті. Бірінші
топқа ізді мөлшерлерде бар металдар енді.
Екінші топ — тұнбалардың пелиттерімен
және алевриттерімен қатты байланысқан
терриген текті металдар. Үшінші топ (Ba және
Ni) жіңішке тұнбалармен аздап байланысқан
(корреляция тиісінше 0,1-0,2 және 0,20,3 деңгейлерінде). Сірә, бұл металдардың
көздері оқшау немесе табиғи пайда болмаған.
Барийдің көзі жағалаудағы нысандарда
пайдаланылатын баритті бұрғылау ерітіндісі
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5.2-1 кесте

Солтүстік-шығыс Каспийдің түрлі акваторияларының түптік шөгінділеріндегі металдар мен күшән
концентрациялары (мг/кг) және олардың ОСПАР стандарттарына сәйкестігі (m — іріктеме
орташасының қатесі)
ОСПАР жоғарғы экотоксикологиялық стандарты*
n

Орта.±m

Медиана

Мин.

Макс.

Стандарт

Стандарт үлесі
±m

Үлестің ең көп
мәні

Al

6461

2720,5±27,7

2279

8,09

52300

д.ж.

д.ж.

д.ж.

As

6985

2,42±0,03

1,80

0,05

23,10

10

0,24±0,0028

2,31

Элемент
СШ Каспий

Ba

6987

62,74±0,31

60,60

0,03

881,10

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Cd

6986

0,20± 0,001

0,20

0,01

1,65

1

0,20±0,0011

1,65

Cr

6985

6,74±0,08

5,28

0,10

67,00

100

0,07±0,0008

0,67

Cu

6986

3,82±0,03

3,19

0,05

60,00

50

0,08±0,0007

1,20

Fe

6985

2778,0±22,1

2313

9,31

25231

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Hg

6986

0,10±0,0001

0,10

0,10

0,30

0,5

0,20±0,0001

0,59

Ni

6987

12,74±0,11

11,50

0,17

112,00

50

0,25±0,0022

2,24

Pb

6986

2,54±0,02

2,29

0,03

21,27

50

0,05±0,0003

0,43

V

6985

9,62±0,07

8,34

0,20

62,70

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Zn

6984

8,50±0,07

7,12

0,10

87,00

500

0,02±0,0001

0,17

4643

2302,2±26,1

2000

8,09

35056

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Қашаған
Al
As

5052

2,38±0,04

1,63

0,05

22,70

10

0,238±0,004

2,27

Ba

5053

61,69±0,32

59,70

0,03

809,00

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Cd

5052

0,20±0,00

0,20

0,01

1,65

1

0,200±0,001

1,65

Cr

5051

5,71±0,09

4,60

0,10

61,50

100

0,057±0,001

0,61

Cu

5052

3,46±0,04

2,93

0,05

43,60

50

0,069±0,001

0,87

Fe

5052

2368,1±18,2

2090

12

25231

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Hg

5053

0,10±0,0001

0,10

0,10

0,30

0,5

0,2±0,0001

0,59

Ni

5053

11,93±0,12

11,10

0,17

100,00

50

0,239±0,002

2,00

Pb

5053

2,36±0,02

2,16

0,03

21,27

50

0,047±0,000

0,43

V

5051

8,53±0,06

7,74

0,20

58,60

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Zn

5052

7,44±0,07

6,50

0,10

87,00

500

0,015±0,000

0,17

Кәсіпшілік құбыр желілері
Al

460

5361,4±202,3

4400,5

636

52300

д.ж.

д.ж.

д.ж.

As

519

2,84±0,07

2,76

0,30

12,90

10

0,284±0,007

1,29

Ba

519

54,71±0,94

52,00

18,90

266,00

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Cd

519

0,20±0,00

0,20

0,02

1,43

1

0,204±0,005

1,43

Cr

519

14,49±0,52

11,90

0,10

67,00

100

0,145±0,005

0,67

Cu

519

6,20±0,19

5,51

0,75

60,00

50

0,124±0,004

1,20

Fe

518

5536,2±155,8

4884

9,31

24320

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Hg

519

0,10±0,0001

0,10

0,10

0,14

0,5

0,20±0,0002

0,28

Ni

519

16,40±0,40

15,00

0,20

63,00

50

0,328±0,008

1,26

Pb

519

3,68±0,08

3,35

0,14

11,50

50

0,074±0,002

0,23

V

519

16,64±0,44

14,40

3,30

62,70

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Zn

517

15,65±0,40

14,20

1,00

61,60

500

0,031±0,001

0,12
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ОСПАР жоғарғы экотоксикологиялық стандарты*
Элемент

n

Орта.±m

Медиана

Мин.

Макс.

Стандарт

Стандарт үлесі
±m

Үлестің ең көп
мәні

Қаламқас
Al

449

2800,5±79,7

2729

162

12931

д.ж.

д.ж.

д.ж.

As

505

2,54±0,11

2,14

0,30

23,10

10

0,254±0,011

2,31

Ba

506

63,28±0,74

62,50

5,10

174,00

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Cd

506

0,20±0,00

0,20

0,03

0,85

1

0,202±0,005

0,85

Cr

506

5,91±0,18

6,00

0,10

31,70

100

0,059±0,002

0,32

Cu

506

4,43±0,09

4,20

0,52

13,50

50

0,089±0,002

0,27

Fe

506

2750,6±55,3

2595,5

300

9418

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Hg

506

0,10±0,0002

0,10

0,10

0,20

0,5

0,20±0,0004

0,40

Ni

506

19,28±0,79

15,60

0,69

112,00

50

0,386±0,016

2,24

Pb

506

2,51±0,06

2,42

0,05

11,40

50

0,050±0,001

0,23

V

506

9,24±0,21

8,62

1,00

51,40

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Zn

506

8,25±0,26

7,53

0,10

83,80

500

0,016±0,001

0,17

Al

484

2859,7±70,2

2725,5

464

17788

д.ж.

д.ж.

д.ж.

As

484

2,07±0,05

1,88

0,30

8,90

10

0,207±0,005

0,89

Ba

484

74,87±1,94

73,30

32,80

881,10

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Cd

484

0,21±0,00

0,20

0,05

0,70

1

0,207±0,003

0,70

Cr

484

7,06±0,17

6,62

1,00

41,70

100

0,071±0,002

0,42

Cu

484

3,58±0,07

3,32

0,82

15,90

50

0,072±0,001

0,32

Fe

484

2919,7±69,1

2710

202

16298

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Hg

483

0,10±0,00

0,10

0,10

0,18

0,5

0,20±0,0003

0,35

Ni

484

10,24±0,21

10,40

1,34

46,50

50

0,205±0,004

0,93

Pb

483

2,68±0,05

2,56

0,51

9,51

50

0,054±0,001

0,19

V

484

10,04±0,22

9,52

1,90

57,40

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Zn

484

8,47±0,19

7,81

1,63

43,90

500

0,017±0,000

0,09

Al

425

4187,8±86,6

3919

207

17101

д.ж.

д.ж.

д.ж.

As

425

2,68±0,05

2,65

0,30

8,49

10

0,268±0,005

0,85

Ba

425

70,59±1,96

67,60

24,90

617,00

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Cd

425

0,21±0,00

0,20

0,05

0,78

1

0,210±0,003

0,78

Cr

425

10,21±0,21

9,79

2,10

47,30

100

0,102±0,002

0,47

Cu

425

4,75±0,10

4,46

1,04

26,10

50

0,095±0,002

0,52

Fe

425

4160,6±85,3

4042

23

19322

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Hg

425

0,10±0,0003

0,10

0,10

0,20

0,5

0,20±0,0006

0,4

Ni

425

12,99±0,24

13,10

2,32

50,50

50

0,260±0,005

1,01

Pb

425

3,24±0,06

3,23

0,32

11,20

50

0,065±0,001

0,22

V

425

14,07±0,26

13,70

3,30

52,70

д.ж.

д.ж.

д.ж.

Zn

425

12,77±0,28

11,90

3,50

47,60

500

0,026±0,001

0,10

Ақтоты

Қайраң

Ескертпе:

* — 2004 ж. «Осло-Париж» келісімі [OSPAR 2004].
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Алюминий, темір

Барий, никель, хром

Күшән, мыс, қорғасын

Ванадий, мырыш

5.2.1 сурет

Солтүстік-шығыс Каспийдің түптік шөгінділеріндегі металдар мен күшән мөлшерінің жыларалық
динамикасы

болуы ықтимал (терригенді ағын және эолдық
тасымалдану). Барийдің акватория бойынша
кеңістікті таралуы айтарлықтай біркелкі (5.2.4
сурет), теңіздегі бұрғылау жұмыстарының
нүктелерімен байланысты емес, бұл оның
терригенді тегі туралы жанама айғағы болып
табылады. Шөгінділердегі Ni мөлшері сөзсіз
жоғары табиғи аяны білдіреді. Сондай-ақ,
Бозащы түбегінде өндірілетін Қаражанбас

Ақтоты

Қаламқас
Қайраң

A
5.2.2 сурет

Кәсіпшілік құбыр желісі
Қашаған

Ақтоты

Қаламқас
Қайраң

Б

мұнайының (Қаражанбас, Солтүстік Бозащы
және Қаламқас құрлық кен орындарындағы
мұнай) өзіне тән ерекшелігі — оның құрамында
ванадий мен никельдің болуы. Никельдің
қосымша көзі Жайық өзенінің ағыны да болуы
ықтимал, Стефен де Морра авторластарымен
бірге [De Mora, 2004 ж.] оқшау максимумды
(54,8 мг/кг) дәл Жайық өзенінің эстуарийінде
анықтады. Бұл Қаламқас кен орнындағы

Кәсіпшілік құбыр желісі
Қашаған

Ақтоты

Қаламқас
Қайраң

Кәсіпшілік құбыр желісі
Қашаған

В

Түрлі акваториялардың түптік шөгінділеріндегі металдардың 2006-2016 жж. концентрациясы
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Пирсон коэффициентін жақын көрші әдісімен кластерлеу
5.2.3 сурет

Ортогонал айналымы бар басты компоненттерді талдау

Солтүстік-шығыс Каспийдің түптік шөгінділеріндегі элементтер ассоциациясының
дендрограммасы мен компоненттік диаграммасы

никель концентрациясының жоғары мөлшерде
болуын жақсы түсіндіреді (5.2.2А сурет).
Факторлық талдаудың Кэттель «тас шөгінді»
критерийі Солтүстік-шығыс Каспийдің түптік
шөгінділеріндегі металдар мен жартылай
металдар концентрацияларының шамасын
анықтайтын тек екі негізгі фактордың барын
меңзейді. Металдар мен күшәннің таралуын
факторлық талдаудың нәтижелері бойынша
дисперсияның 51,4 % тұнбалардың жіңішке
фракциялары
ретінде
оңай
анықтауға
болатын 1 фактормен түсіндіріледі. 2-факторға
дисперсияның 11,8 % жатады, және ол кадмий
мен күшәннің мөлшері үшін маңызды. Бәлкім,
2 фактор талдау зертханаларын немесе талдау
әдістерін ауыстыруға байланысты болуы
мүмкін.
Күшән мүлде оқшау орналасқан. Бұл
жартылай металл түптік шөгінділердің басқа
көрсеткіштерімен өте нашар корреляцияны
көрсетеді. Спирмен корреляциясының ең
жоғары коэффициенттері күшәнді ванадий
(0,42), темір (0,40) мөлшерімен, органикалық
заттектердің
жалпы
мөлшерімен
(0,31)
байланыстырады. Тереңдікте корреляция теріс
мәнде (-0,22).
Мониторингінің
бірінші
және
екінші
кезеңдеріндегі
(2006-2010
жж.
және
2011-2016 жж.) металдар мен күшән
концентрацияларын әдебиет деректерімен
салыстыру [... нәтижелеріне шолу, Астрахань,
2016 а), (б),(в); De Mora, 2004] тек никельдің
орташа концентрациялары ғана екі кезеңде де

2000 ж. нәтижелерден асқанын және ЛУКОЙЛ
жұмыстарында анықталған концентрациялар
деңгейінде болғанын көрсетті (5.2-2 кесте).
Осы зерттеуде ең жоғары мәндер көбінесе
2004 ж. de Mora, et al. еңбегі бойынша ең
жоғары көрсеткіштерден көп болды. [De
Mora, 2004]. Бірқатар металдар бойынша
жоғары мәндер-ден асу 2006-2016 жж.
зерттеулер барысын-дағы біршама көп
сынама алумен байланысты болуы мүмкін.
ЛУКОЙЛ компаниясы В. Филановский және
Ю. Корчагин атындағы кен орындарында
алған көрсеткіштер шамамен Солтүстік-шығыс
Каспийдің көрсеткіштері деңгейінде болды.
1996-2006 жж. мониторинг деректерін қазіргі
кездегі деректермен салыстыру өте көрнекі
[Қоршаған орта
мониторингі, 2014 ж.]
(5.2-2 кесте). 1996-2006 жж. концентрациялар
үш акватория — Қашаған, Қаламқас кен
орындары мен кәсіпшілік құбыр желілерінің
трассасы бойынша орташаланған. Өткен
шақта түптік шөгінділерде тек никельдің
концентрациясы ғана көтерілді, сірә, бұл
жағалауда никель мен ванадийге қаныққан
Қаражанбас мұнайын өндіруге байланысты
болуы мүмкін. 2001 жылдың күзінде Каспий
экологиялық
бағдарламасы
шеңберінде
орындалған жұмыстар 2001 жылы Қашағанда
барлық дерлік металдардың мөлшері қазіргі
деңгейден жоғары болғанын көрсетті. Бұл
ретте тек никельдің 2001 ж. тұнбалардағы
концентрациясы
төмен
болды
(бұрын
9,84±1,41 мг/кг болса, қазір — 11,93±0,12 мг/кг
құрап отыр; іріктеме орташасының қатесін
ескерсек, тең дерлік шамалар). Бұл жағада
мұнай өндірудің әсер етуінен болуы әбден
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5.2-2 кесте

Түрлі дереккөздер бойынша Солтүстік-шығыс Каспийдің түптік шөгінділеріндегі металдар мен
күшән концентрацияларының орташа шамаларын (мг/кг) салыстыру, 1998 - 2016 жж.

Элемент

ЛУКОЙЛ,
1998-2009
(Шолу,
ЛУКОЙЛ, 1998Астрахань,
2009 (Шолу,
2016а) Астрахань, 2016а)

Ресгидромет,
2012-2014
ЛУКОЙЛ,
(Шолу, 2016 (Шолу,
Астрахань Астрахань,
2016,а)
2016,б)

ЛУКОЙЛ,
2016 (…
шолу,
Астрахань,
2016,в)

Диапазон

Орташа

Диапазон

Орташа

Диапазон

Компанияның
есептері, 19962006
(… монито–
рингісі, 2014)

Компа–
нияның
есептері,
2006-2010
(..есептер,
2006-2010)

Компанияның
есептері,
2011-2016 (...
есептер, 20112016)

Орташа

Диапазон

Орташа

Al

д.ж.

17100

д.ж.

д.ж.

д.ж.

д.ж.

2648

2733

As

д.ж.

4,13

д.ж.

д.ж.

д.ж.

2,84

1,5

2,7

Ba

0-3060

293

д.ж.

337,5

200,3

154,9

62,6

62,8

Cr

д.ж.

31,4

д.ж.

д.ж.

д.ж.

8,8

8,6

6,3

Cu

0-70

6,4

3,7-54,8

12,2

2,0

5,8

4,4

3,7

Fe

0-25500

6730

0-16750

6277,3

5865

4543,5

2821

2766

Ni

0-48

10,4

3,3-54,2

17

8,65

11,3

16,8

11,6

Pb

0-35

5,75

0,6-32,3

12,7

1,03

6,2

2,4

2,6

V

д.ж.

20,4

д.ж.

д.ж.

д.ж.

23,3

9,1

9,8

Zn

0-226

11,1

1,1-166

26,6

10,4

17,7

9,4

8,3

Ескертпе:

д.ж. — деректер жоқ

5.2.4 сурет

2016 ж. көктемде барийдің таралуы
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мүмкін [Қоршаған орта мониторингі, 2014 ж.].
Мүлде
өзгеше
Оңтүстік
Каспиймен
[Хрусталев,1978; Pakzad H.R., Pasandi M.,2016]
салыстыру нәтижелері көрсеткендей, Солтүстік
Каспийде
тұнбалардағы
металдар
мен
күшәннің орташа концентрациялары 2-8,8 есе,
ал мыс бойынша 40 есе төмен.
5.2.2 Көмірсутегілер және фенолдар
Бүкіл Солтүстік-шығыс Каспий бойынша
түптік шөгінділердегі фенолдар мөлшері
аналитикалық нөлден бастап 3,23 мг/кг
шамасына дейінгі диапазонмен бағаланады
(5.2-3 кесте), бұл бүкіл Солтүстік Каспий
бойынша тіркелген деңгейден аспайды.
Фенолдардың ең жоғары концентрациялары
(3,2 және 3,23 мг/кг) Қашаған кен орнында
тиісінше 2013 жылдың жазында және 2014
жылдың көктемінде анықталды. Қалған
5.2-3 кесте

алаңдарда фенолдардың мөлшері 2 мг/
кг шамасынан төмен болды. Фенолдардың
алаңдар бойынша концентрацияларының
арасындағы айырмашылық өте аз (5.2.5А және
5.2.6 суреттер).
Дисперсиялық талдаудың көрсетуі бойынша
жалпы дисперсияның тек 1,4 % ғана
сынамалар
алу
орнының
факторымен
түсіндіріледі. Бәлкім, бұл Солтүстік-шығыс
Каспий
акваториясында
антропогендік
көздермен және жағамен байланысты жоқ
табиғи, автохтонды фенолдардың басым
болуына байланысты шығар. Мұны фенолдар
концентрациясының
маусымдық
жүрісі
жанама растап отыр (5.2.5Б сурет). Жазда су
қабатынан тұнбаларға өсімдік және жануарлар
текті органикалық материалдардың көп
мөлшері енеді. Тұнбаларда оттегі жеткіліксіз
жағдайларда органикалық заттектердің толық
минералданбауының өнімдері, соның ішінде

Солтүстік-шығыс Каспийдің түптік шөгінділеріндегі органикалық қосылыстардың 2006-2016
жж. орташа концентрациялары (n — қадағалау саны, m — іріктеме орташасының қатесі, SD —
стандартты ауытқу)

Учаске

n

Орта.±m

Медиана

Мин.

Макс.

SD

жалпы ПАК, мкг/кг

2634

16,06±0,69

КЖК, мг/кг

6912

3,75±0,05

9,0

1,0

838,2

35,41

3,0

0,05

114,3

Фенолдар, мг/кг

7042

4,22

0,18±0,003

0,06

0,001

3,23

0,29

жалпы ПАК, мкг/кг
КЖК, мг/кг

1804

14,92±0,76

9,0

1,0

838,2

32,32

5033

3,58±0,05

2,9

0,05

77,2

Фенолдар, мг/кг

3,82

5108

0,19±0,004

0,06

0,001

3,23

0,31
25,03

СШ Каспий

Қашаған

Кәсіпшілік құбыр желілері
жалпы ПАК, мкг/кг

228

20,8±1,66

12,0

1,0

203,0

КЖК, мг/кг

517

4,46±0,19

3,5

0,05

37,31

4,25

Фенолдар, мг/кг

519

0,19±0,012

0,08

0,001

2,01

0,28
14,24

Қаламқас
жалпы ПАК, мкг/кг

194

17,15±1,02

13,0

1,0

93,0

КЖК, мг/кг

505

3,54±0,19

3,15

0,05

78,5

4,2

Фенолдар, мг/кг

506

0,14±0,01

0,06

0,001

1,87

0,22

Қайраң
жалпы ПАК, мкг/кг

193

24,63±5,65

11,0

1,0

661,0

78,45

КЖК, мг/кг

409

4,84±0,41

3,54

0,05

114,3

8,24

Фенолдар, мг/кг

425

0,15±0,01

0,08

0,001

1,6

0,2

215

11,94±0,79

9,0

1,0

117,0

11,58

Ақтоты
жалпы ПАК, мкг/кг
КЖК, мг/кг

448

4,02±0,12

3,77

0,05

18,9

2,44

Фенолдар, мг/кг

484

0,15±0,008

0,08

0,001

1,14

0,18

Ескертпе:

Жалпы ПАК — сақиналар саны 2-6 полициклды ароматтық көмірсутегілердің жиынтық концентрациясы; КЖК —
көмірсутегілердің жалпы концентрациясы

Фенолдар, мг/кг

Фенолдар, мг/кг
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Ақтоты

Қаламқас
Қайраң

Кәсіпшілік құбыр желісі
Қашаған

Көктем

Фенолдар, мг/кг: KW-H(4;7042) = 10,6415; p = 0,0309

A

Жаз

Күз

Фенолдар, мг/кг: KW-H(4;7042) = 10,6415; p = 0,0309

Б

5.2-5 сурет

Солтүстік-шығыс Каспийдің түптік шөгінділеріндегі фенолдар мөлшерінің 2006-2016 жж.
алаңдар (А) және маусымдар (Б) бойынша таралуы (суреттердің астында — түрлі медианалық
мәндердің шынайылығын көрсететін Краскел — Уоллис параметрлік емес тестісінің нәтижелері)

5.2.6 сурет

2016 ж. көктемде фенолдардың таралуы

фенолдар шоғырланады.
Ауқымды жұмыстар басталғанға дейін Қашаған
және Қаламқас кен орындарында 1996-2006 жж.
аралығындағы кезеңде фенолдардың орташа
концентрациясы 0,39 мг/кг, ең жоғары
шамасы — 4,6 мг/кг болды. Өткен онжылдық
ішінде фенолдардың мөлшері көбейген жоқ.
Түптік шөгінділердегі фенолдар мөлшерінің
деңгейін
түсіну
үшін
«голландиялық

нормалар» деп аталатын нормаларды тартуға
болады [Verbruggen,2000]. Бұл нормаларда
фенолдардың экожүйеге елеулі қауіп-қатер
төндіретін
концентрациялары
(SRCeco)
тұнбалардың 14 мг/кг шамасында анықталған.
Солтүстік-шығыс Каспийдегі фенолдардың
ең
жоғары
концентрациялары
SRCeco
шамасынан 4 есе төмен. Жоғарыда аталғандай,
голландиялық нормаларды және әсіресе
ШРК-ні тек мониторинг деректерін алдын ала
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5.2-4 кесте

Солтүстік-шығыс Каспийдің түптік шөгінділеріндегі ПАК-тың 2006-2016 жж. орташа және ең
жоғары концентрациялары (n — қадағалау саны, m — іріктеме орташасының қатесі) және
шөгінділердің ластануының шетелдік нормалары
Голландиялық
нормалар*

Учаске

n

Бенз(а)пирен, мкг/кг

Орта.±m Макс. SRCeco

1891

0,83±0,003

ОСПАР экотоксикологиялық
нормалары (EAC)**

ШРК

Жоғарғы шек

Төменгі шек

1,5

28000

190

1000

100
50

Нафталин, мкг/кг

3719

0,93±0,005

7,7

17000

120

500

Антрацен, мкг/кг

1084

0,83±0,03

13,6

1600

39

500

50

Бензо(a)антрацен, мкг/кг

1084

0,703±0,001

1,5

49000

490

1000

100

Бензо(ghi)перилен, мкг/кг

1084

0,701±0,0005

1,0

33000

570

-

-

Бензо(k)флуорантен, мкг/кг

1084

0,703±0,003

1,5

38000

380

-

-

Хризен, мкг/кг

1084

0,702±0,001

3,0

35000

8100

1000

100

Фенантрен, мкг/кг

1084

0,71±0,003

1,9

31000

3300

1000

100

Пирен, мкг/ кг

1084

0,71±0,003

3,6

-

-

500

50

Ескертпе:

* — [Verbruggen,2000] бойынша; ** — [OSPAR 2004] бойынша; SRCeco — жоғары экологиялық қатер концентрациясы
(Serious Risk Concentration for ecosystems); EAC — экотоксикологиялық бағалау критерийлері (Ecotoxicological Assessment
Criteria)

бағалау үшін ғана пайдалануға болады.
11 жыл бойынша көмірсутегілерді анықтау
нәтижелерін талдау сол кезеңде талдау
зертханаларының, әдістерінің және аспаптар
қорының бірнеше рет алмастырылғандықтан
қиындап отыр. Талданатын көрсеткіштер
жинағы да өзгерді. Тек нафталин мен
көмірсутегілердің жалпы концентрациясы
(КЖК) тұрақты түрде бүкіл кезең бойына
өлшенді. Қалған аналиттер мезгіл-мезгіл
өлшенді, ал соңғы жылдары көмірсутегілердің
барлық түрлерінің ішінде тек ПАК қана жеке
өлшенді. Жеке өлшенетін көмірсутегілердің
басым бөлігі анықталмайтын концентрациялар
ортасында, яғни аналитикалық нөл деңгейінде
болды. Ластану деңгейлері 5.2.4 кестеде
өте көрнекі бейнеленген, бұл кестеде
орташа концентрациялар мен халықаралық
нормалардың қауіпті шектері бар ең жоғары
концентрацияларды салыстыруға болады.
Антраценнің ең жоғары концентрациясы тек
бір рет қана (2015 ж. күзде Ақтоты алаңында)
ШРК-нің 35 %-ына жетті.
Келтірілген халықаралық нормаларды Каспий
теңізінің жағдайларына қатысты тек шартты
түрде ғана қолдануға болады. Нормалар
акваториялардың белгілі бір тізбесі үшін және
тұнбалардың белгілі бір түрлері үшін әзірленген. Мысалы, голландиялық нормаларды
органикалық заттектердің 10 % мөлшері және
пелиттің 25 % мөлшері бар түптік шөгінділеріне
қатысты қолдануға болады, ал ондай топырақ
зерттелген акваторияда жоқ.

Мезгілдік қатарда жақсы көрінетін көмірсутегілер мөлшерінің динамикасы 5.2.7 суретте
берілген, көрсеткіштердің қадағалау алаңдары
бойынша таралуы 5.2.3 кестеде және 5.2.8
суреттерде берілген.
Бірнеше рет
жоғары концентрациялар
тіркелген,
алайда
жағымсыз
үрдістер
болған
жоқ.
Алаңнан
алаңға
қарай
сақиналар саны 2-6 полициклды ароматтық
көмірсутегілердің жиынтық концентрациясы
мен көмірсутегілердің жалпы концентрациясы
шамалы ғана өзгерді. ПАК және КЖК орташа
концентрацияларының ең жоғары шамалары
суы тайыз жағалаудағы Қайраң кен орнында
тіркелген (5.2.3-кесте). Қашағанда 2009 жылдың
көктемінде ПАК көтеріңкі концентрациялары
тіркелді (5.2.7 Б сурет) (0,3 - 0,9 мг/кг
диапазонында 6 өлшеу). Бұл концентрациялар
басқа өлшеулермен салыстырғанда жоғары,
бірақ қауіпті шектерден ондаған есе төмен,
мысалы, әсер етудің орташа диапазоны
44,792 мг/кг шамасында анықталуы мүмкін
[NOAA, 1999]. ПАК қазіргі орташа мөлшерін
(16,06±0,69 мкг/кг) [Tolosa,2004] бойынша
(тереңдіктегі
және
Жайық
маңындағы
стансаларды есепке алмағанда) 2000 ж. күздегі
сынамалар нәтижелерімен (-13,90±1,19 мкг/кг)
салыстыру іріктеме орташасының қатесін
ескергенде мөлшердің болмашы өскенін
көрсетіп отыр. ПАК концентрациясының
2012 ж. көктемде екінші рет 0,35 — 0,7 мг/кг
шамасына дейін өсуі (5.2.7 Б сурет) тек
Қайраңда ғана болды (4 өлшеу).
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A

Б

В

5.2.7 сурет

Солтүстік-шығыс Каспий акваториясындағы 2006-2016 жж. нафталин (мкг/кг) (А), жалпы ПАК
(мкг/кг) (Б) және КЖК (мг/кг) (В) динамикасы

5.2.8 сурет

2016 ж. көктемде көмірсутегілердің жалпы концентрациясының таралуы

Ластанудың көзін сәйкестендіру үшін геохимиялық маркерлер пайдаланылады. Бұл
жұмыста маркерлер ретінде 5.2-5 кестеде
берілген арақатынастар қызмет етеді. Сондайақ, нафталинді, фенантренді және дибензотиофенді қатардағы (НФД / NPD total, %)
ароматтық
көмірсутегілердің
—
мұнай
мен мұнай өнімдерінің ыдырауының берік
өнімдерінің проценттік мөлшері анықталды.
НФД шамасы НФД-ның берік фракцияларын
ПАК-тің берік емес (жаңа) фракцияларымен
араластырған кезде азаяды.
КТК-нің

акватория

бойынша

таралуының

жалпы көрінісі қадағалаулардың басым
бөлігінің, атап айтқанда C12-C20 үшін 337
қадағалаудың 275-нің және C21-C36 үшін 337
қадағалаудың 286-сының көмірсутегілердің
биогенді немесе анықталмаған құрамына
меңзейтінін айғақтайды (5.2.9 А, Б суреттері). Екі
рет, 2008 жылдың күзінде және 2011 жылдың
көктемінде КТК шекті шамадан төмен болды,
бұл тұнбаларға петрогенді көмірсутегілердің
енуі туралы болжам жасауға негіз болып отыр.
Материал іріктелген учаскелердің барлығында
коэффициенттің төмендеуі байқалды. C12-C36
көміртегінің толық қатары үшін және Солтүстікшығыс Каспийдің зерттелген бүкіл акваториясы
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5.2-5 кесте

Көмірсутегілер (КС) көздерінің салыстырмалы көрсеткіштерінің индикаторлық мәндері

Көрсеткіш (арақатынас)
Көміртегінің тақтық коэффициенті — КТК
Пристан/фитан
Фенантрен/антрацен
Антрацен/(фенантрен+антрацен)

Петрогенді КС
басымдығы

КС анықталмаған құрамы

Пирогенді немесе
биогенді КС
басымдығы

1 шамасынан төмен

1–4

4-тен астам

0,9 шамасынан
төмен

0,9 – 1,1

1,1-тен астам

10-тен астам

≈ 3 ағаш және көмір жанғанда

10 шамасынан төмен

0,1 шамасынан
төмен

0,1-тен астам

1 шамасынан төмен

1,0-ден кем, ағаш жанғанда
1,4-тен кем, көмір жанғанда

1-тен астам

Флуорантен/(флуорантен+пирен)

0,5 шамасынан
төмен

0,4-0,5 сұйық отын және
машина майы

0,5-тен астам

Хризен мен фенантрен сомасына пирен
мен флуорантен сомасы

0,5 шамасынан
төмен

Флуорантен/пирен

Ескертпе:

0,5-тен астам

шектер [Brandli, Bucheli,,2007; Sakari M., 2012.; Santos,2017; Ţigănuş D.,2013; Yunker,2002] бойынша қабылданды;
көміртегінің тақтық коэффициенті — молекуласында көміртегі атомдарының тақ саны бар н-алкандардың «жұп»
н-алкандарға қатысы.

үшін КТК орташа шамасы біздің деректер
бойынша
4,14±0,115
құрады,
2000 ж.
сынамалар бойынша біраз жоғары —
5,73±0,335 [Tolosa,2004] бойынша тереңдіктегі
және Жайық маңындағы стансаларды есепке
алмағанда.

құрылыс жұмыстарының белсенділік деңгейіне
қарамастан үнемі дерлік басым болады. Жалпы
алғанда, пристан/фитан арақатынасы түптік
шөгінділердің көмірсутегілерінде биогенді
құрамдас бөліктердің
басым болатынын
меңзейді (5.2.9 Г сурет).

НФД пайыздық мөлшерінің үлесті көрсеткіші
өте кең көрсеткіштер шашылымын көрсетіп
тұр — 1 - 100 % аралығында (5.2.9 В сурет).
Түрленудің кең диапазоны үнемі ПАК көзінің
барын көрсетеді, алайда оның түп негізін
көрсетпейді.
Планктонды
қауымдастық
құрамының (тұнатын, өлі сестонның түзілуімен)
ауысуын сондай көз ретінде қарастыруға
болады. КТК-нің ең төмен медианалық және
орташа мәндері 2012 ж. мамыр-маусым
айларында болды.

Антрацен/(фенантрен+антрацен)
қатынасы
және пирен мен флуорантен сомасының
хризен мен фенантрен сомасына қатынасы
барлық жерде және үнемі ПАК жаратылысының
петрогенді еместігін көрсетеді. Осы жұмыста
флуорантен/(флуорантен+пирен)
қатынасы
көрнекі болмай шықты, өйткені 1084 өлшеудің
ішінен тек 15 өлшеу ғана 0,5 шамасынан көп
болды және 3 өлшеу 0,5 шамасынан кем болды
(0,5 - 5.2.5 кестедегі шекті көрсеткіш).

Мұнай құрамындағы пристан мен фитан
(изопреноидтық
КС)
мөлшерлерінің
арақатынасы бастапқы құрамның ерекшеліктері
туралы ақпаратты тасымалдайтын генетикалық
көрсеткіштердің
бірі
болып
табылады.
Карбонатты тұнбалар қабатындағы зерттелген
акваторияларда әдеттегі болып табылатын
күшті қалпына келтіру жағдайларында фитан
пританнан біршама басым деп болжанады.
Бұндай жағдайлар осы параметрдің генетикалық
мағынасын екіұшты етеді. Алайда деректердің
елеулі көлемі (337 анықтама) жинақталған,
оны талдау керек болады. Тек бір акваторияда
— Кәсіпшілік құбыр желісінің солтүстік
трассасының акваториясында пристан/фитан
арақатынасы анық маңызды мәндерден төмен
болып отыр (орташа — 1,30, медиана — 0,74).
Төмен мәндер құбыр желісінің трассасында

Зерттелген акваторияда фенантрен/антрацен
қатынасы 10-нан көп рет тек 2014 жылдың
жазында кәсіпшілік құбыр желісінің трассасында
ғана кездесті (5.2.9 Е сурет). Дегенмен, кейбір
авторлардың пайымдауынша, фенантрен/
антрацен
қатынасы
КС
жаратылысын
сәйкестендіру
кезінде
сенімділігі
аздау
индикатор болып табылады.
Флюорантен/пирен қатынасы анағұрлым дәл
нәтижелерді көрсетеді. Алайда 4526 өлшеудің
тек 413-і ғана бірліктен өзгеше мәндерді
көрсетті. Сол 413 өлшеудің орташа мәні
2,55±0,13 болды, бұл пирогенді және биогенді
КС басымдылығын көрсетеді. Қашағанда
3180 өлшеуден (немесе бірліктен өзгеше 264
өлшеуден) 54 рет флюорантен/пирен қатынасы
тұнбаларда мұнай генезисі көмірсутегілерінің
барын көрсетті. Бұл 2008 - 2010 жылдары

Д

5.2.9 сурет

2016-күз

2016-жаз

2016-көктем

2015-күз

2014-күз

2014-жаз

2014-көктем

2013-күз

2013-жаз

2013-көктем

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

2011-көктем

2010-күз

2010-көктем

2009-күз

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

В

2007-күз

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

2011-көктем

2010-күз

2010-көктем

2009-күз

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

2007-күз

2006-күз

2006-көктем

A

2006-күз

2014-күз

2014-жаз

2014-көктем

2013-күз

2013-жаз

2013-көктем

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

2011-көктем

2010-күз

2010-көктем

2009-күз

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

2007-күз

2006-күз

2006-көктем

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

2011-көктем

2010-күз

2010-көктем

2009-күз

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

2007-күз

2006-күз

2006-көктем

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

2011-көктем

2010-күз

2010-көктем

2009-күз

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

2007-күз

2006-күз

2006-көктем

(5.2.9 Д сурет) алаңда бір мезгілде аралдардың
құрылысы, құбыр желілерін тарту, монтаждық
жұмыстар, ұңғымаларды бұрғылау жүргізілген
кезде болды. Кейін флюорантен/пирен
қатынасы тұрақтанды.

2006-көктем

2016-күз

2016-жаз

2016-көктем

2015-күз

2014-күз

2014-жаз

2014-көктем

2013-күз

2013-жаз

2013-көктем

2012-күз

2012-көктем

2011-күз

2011-көктем

2010-күз

2010-көктем

2009-күз

2009-көктем

2008-күз

2008-көктем

2007-күз

2006-күз

2006-көктем
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Антропогендік және табиғи
факторлардың түптік
шөгінділер сипаттамасына
ықпалы

Каспий теңізі — өнімділігі жоғары, биоәртүрлілігімен ерекшеленетін, мол мұнай және газ
қорлары бар суқойма [Апполов, 1956 ж.;

Б

Г

Е

C12-C20 (А) және C21-C36 (Б) қатарларының, НФД (В) үлесінің, пристан/фитан (Г), флуорантен/
пирен (Д), фенантрен/антрацен (Е) қатынастарының КТК динамикасы; көлденең байланыстар
сызықтар — қауіпті шектер; А, Г, Д — төмен мәндердің ұлғайтылған аймақтары

5.3
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Иванов, 2000 ж.; Салманов, 1999 ж.; Peeters
және басқалар, 2000 ж.]. Каспий теңізінің
тұйық, құрлықішілік жағдайы суқойма режимі
күйінің сыртқы факторлар ықпалына өте тәуелді болуына негіз болып отыр [Каспий
теңізі, 1989 ж.]. Түптік шөгінділер құрамы мен
сапасына табиғи, сондай-ақ антропогендік
факторлар әсер етеді.
Түптік шөгінділер теңіз экожүйесінің бір
бөлігі — абиотикалық параметрлермен
ерекшеленетін биотоп немесе биотоптар
топтамасы болып табылады. Түптік шөгінділер
күрделі, көп компонентті жүйеден тұрады
және теңіздің экожүйесінің қызметіне үлкен
ықпал етеді. Түптік шөгінділердің күйін
бақылау тек ластануды анықтауға ғана емес,
сонымен бірге бентофаг балықтардың қоректік
жағдайларын (қорек базасын) және олардың
популяцияларының күйін бағалауға мүмкіндік
береді. Су қабатының уақыт пен кеңістік
бойынша өте серпінді ластануына қарағанда,
түптік шөгінділердің ластануы баяу жүреді. Тек
тұнбалардың бірқатар параметрлерінен ғана
маусымдық құрамдастарды анықтауға болады,
ол көбінесе биологиялық процестердің
маусымдық қорымен анықталады.
Каспий теңізіндегі тұнбаның түзілуі бірқатар
факторлардың ықпалында өтеді. Тұнбалардың
тасымалдануына, іріктелуіне және таралуына
ықпал ететін гидродинамикалық факторлар:
өзен ағыны, ағыстар және толқу анағұрлым
маңызды
болып
табылады.
Тұнбаның
түзілуіне сонымен қатар климаттық жағдайлар,
жағалардың геоморфологиясы, түп бедері,
кальций карбонатының тұнуы және басқалар
ықпал етеді.

КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ
СОЛТҮСТІК ЖӘНЕ ӘСІРЕСЕ
СОЛТҮСТІК ШЫҒЫС,
ТАЙЫЗ СУЛЫ БӨЛІГІНДЕ
ТЕҢІЗ ТҮБІНІҢ БЕДЕРІ
МЕН ТҰНБАЛАРДЫҢ
ҚАЙТА ТАРАЛУЫНА ТЕҢІЗ
ДЕҢГЕЙІНІҢ АУЫТҚУЫ
ҮЛКЕН ЫҚПАЛ ЕТЕДІ.
Сондай-ақ, тұнбалар генезисіне гидрохимиялық жағдайлар үлкен ықпал етеді. Каспий

суындағы карбонаттардың мол мөлшері,
үлкен сілтілі резерв және pH көтеріңкі мәндері
карбонаттардың тұнбаға қарқынды түсуіне
ықпал етеді [Клёнова, 1948 ж.; Лобковский
және басқалар, 2005 ж.]. Түптік шөгінділердің
химиялық құрамы ең бірінші кезекте өзендердің ысырындыларымен еріген, жүзінді және
ілеспе күйде, сонымен қатар эолдық тасынды
түрінде енетін седиментациялық материалдың
келіп түсуімен анықталады [Страхов және
басқалар, 1954 ж.; Хрипунов, 1974 ж.; Хрусталев,
1978 ж.]. Түптік тұнбалардың түзілуіне белсенді
қатысатын қалқыма заттектер мен еріген күйдегі
химиялық элементтер Солтүстік Каспийге Еділ
мен Жайық өзендерінен құйылатын ағынмен
тасымалданады. Өзендердің ағынымен теңізге
құйылатын ірі терригенді жүзгіндер атырапалды аймақта тұнады. Ұсақ жүзгіндер (0,01 мм
шамасынан кем) ашық теңізге шығарылады
[Каспий теңізі, 1989 ж.; Хрусталев, 1978 ж.].
Автохтонды тұнба материалдар минералдардың хемогенді түзілуінен, планктондық
және
бентостық
ағзалардың
биогендік
қалдықтарының
келіп
түсуінен
түзіледі
[Хрусталев,
1978
ж.].
Солтүстік-шығыс
Каспий жағдайларында аздаған терригенді
материалдың қоспасы бар таза биогендік
қайыршақты грунттар түзіледі. Қолайлы
гидрогеологиялық және гидрохимиялық режим суқоймада бактериялардың, планктондық
және бентостық ағзалардың дамуы үшін
жақсы жағдайлар туғызады. Зоопланктон ас
қорыту барысында жүзгінді тұтынады, оның
органикалық және минералдық бөлігін сіңіреді
және
органикалық-минералдық
ұйыған
құрылым түріндегі тұнба материалы ретінде су
ортасына қайтарады [Fowler және басқалар,
1972 ж.; Mayzand P, Poulet S., 1978 ж.; Poulet S.
және басқалар, 1973 ж.]. Зообентостық ағзалар
судың табиғи қабаты мен тұнбадан минералдық және органикалық заттектерді өңдейді және агглютинаттар шығарып, тұнба материалын
қалыптастырады [Хрусталев, 1989 ж.]. Тұнба
шөгінділердегі
органикалық
заттектердің
өзгеруі мен түзілуінде микроағзалар маңызды
рөл атқарады [Дегенс, 1967 ж.]. Бактериялар
органикалық заттектердің ыдыруына және
«топырақ — су» жүйесіндегі элементтердің
алмасуына ықпал етеді [Хрусталев, 1978 ж.].
Суқоймадағы
бактериялар
саны
фитопланктонмен синтезделген және өзен
ағынымен келіп түскен қолжетімді органикалық
қосылыстардың болуымен анықталады [Каспий
теңізі, 1985 ж.]. Жүзгін түптік шөгінділердің
түзілуі үшін бастапқы материал болып
табылады, құрамы полигендік және көмілгенге
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дейін су қабатында елеулі
ұшырайды [Хрусталев, 1978 ж.].

өзгерістерге

Теңіз экожүйесінің күйіне ондаған жылдар
бойы антропогендік ластану үлкен ықпал етеді.
Каспий теңізіне енетін ластаушы заттектердің
негізгі көздері — ластаушы заттектердің өзен
ағыстарымен және атмосфералық ауамен
тасымалдануы, өнеркәсіптік, коммуналдықтұрмыстық
және
ауыл
шаруашылығы
саласындағы сарқынды судың төгілуі, кемелер
қозғалысы, мұнай және газ ұңғымаларының
пайдаланылуы, мұнайдың теңіз жолдарымен
тасымалдануы,
жағалау
маңындағы
аумақтардан жазықтық бойынша шайылу,
сонымен қатар қайта ластану.
Өзен ағынының теңіз суы мен түптік шөгінділерге
ықпалының
табиғи
және
антропогендік
сипаты бар. Табиғи ықпалға Солтүстік Каспий
бассейніндегі өзендер сулылығының негізінен
климаттың өзгеруіне байланысты табиғи
ауытқуын жатқызуға болады. Жағымсыз табиғи
факторларға ұлғайып жатқан антропогендік
қысым қосылуда. Өзендердің экожүйесіне түсіп
жатқан антропогендік қысым тек ХХ ғасырдың
аяғында ғана басталған теңіз кен орындарын игеру
жұмыстарынан әлдеқайда бұрын басталғанын
атап өткен жөн. Ең алдымен бұл өзен ағынының
бөгелуіне және өзендер суының ластануына
байланысты. Өзендердің ағындарымен ластаушы заттектер енетін аудандардың 90 % Солтүстік
Каспийде шоғырланған. Бұл арақатынас барлық
дерлік көрсеткіштер бойынша байқалып отыр
(мұнай көмірсутегілері, фенолдар, синтетикалық
беттік-белсенді заттектер (СББЗ), органикалық
заттектер, металдар және басқалар). Өзендер
ластануының салыстырмалы үлесі кемінде
өзендердің
сужинағыш
бассейндеріндегі
өндірістің қысқаруы есебінен, көбіне теңізде
мұнай өндіру көлемінің артуы есебінен азаюға
бет алған.
Теңіз қайраңында мұнай кен орындарын игеру
ісінің қарқынды дамуы теңіздің экожүйесіне
антропогендік қысымды арттыруда. Теңіз
акваторияларындағы мұнай-газ кен орындарын
игерудің халықаралық тәжірибесін талдау
мұнай өндірісінің қалыпты режимінің өзінде
әрбір бұрғылау қондырғысы қатты, сұйық
күйдегі және газ тәрізді көптеген ластаушы
заттектердің көзі болып табылатынын көрсетті.
Бұл мәселе әсіресе Каспий теңізінің суы тайыз
бөлігінде өзекті болып отыр.
Көмірсутегілерді өндіру көлемінің артуы
кемелер қозғалысын қарқындатуға соқтырады.

Су көлігі де Каспий теңізі акваториясының
ластану көзі болып табылады, өйткені су көлігін
пайдалану кезінде теңіз суына жанармай, мұнаймен ластанған су және балластық су төгілуі
мүмкін. Атмосфералық шығарындыларды және
қатты қалдықтардың түзілуін де ескерген жөн.
Сондай-ақ, теңіздің суы тайыз бөлігіндегі
қарқынды кеме қатынасы тұнған түптік
шөгінділердің лайлануына және ластаушы
заттектердің (көмірсутегілердің және көптеген
металдардың) негізгі сорбенттері болып
табылатын жіңішке фракциялардың қайта
таралуына соқтырады.
Қайта ластану Каспий теңізі деңгейінің
ауытқуына байланысты. Каспий теңізінің
экожүйесіне анағұрлым ықтимал қауіп-қатерді
су басатын аймақтарда орналасқан мұнай кен
орындары төндіреді. Түрлі бағалаулар бойынша
Каспий маңы өңіріндегі су астында қалған
ұңғымалардың жалпы саны алты жүзден асады, олардың ішінде жүзге жуық ұңғыма иесіз,
жер қойнауын пайдаланушылардың қарауына
кірмейді. [Керейбаева және басқалар, 2013 ж.].

СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС
КАСПИЙДЕ 2006-2016 ЖЖ.
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ КЕЗЕҢДЕ
ЖҮРГІЗІЛГЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
МОНИТОРИНГ БАРЫСЫНДА
БІРШАМА МАТЕРИАЛДАР
ЖИНАҚТАЛДЫ.
КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ
БАРЛЫҒЫ ДЕРЛІК
КОМПАНИЯНЫҢ ТЕҢІЗ
НЫСАНДАРЫ ТАРАПЫНАН
ӘСЕРДІҢ ЖОҚТЫҒЫН
НЕМЕСЕ ӘСЕРДІҢ ҚЫСҚА
МЕРЗІМДІ ЖӘНЕ ШАМАЛЫ
ЕКЕНІН АЙҒАҚТАЙДЫ.
Зерттелген акваториялардың басым бөлігінде
беткі түптік шөгінділер түйіршіктілігі әр
түрлі терригенді-карбонатты құмнан тұрды.
Жекелеген
акваториялардағы
тұнбалар
құрылымының анағұрлым нақты ерекшеліктері
ең алдымен тұнбалардың жинақталуының
табиғи
процестерімен
және
түйіршік
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өлшемді сараланумен анықталды, бұнда
анықтаушы факторлар батиметрия, гидрожәне литодинамика, келіп түсетін тұнба
материалының құрамы болды.
Зерттелген акваториялардағы тұнбалардың
түйіршік
өлшемді
құрамы
біршама
консервативті
және
сыртқы,
мысалы
дампинг сияқты елеулі әсерсіз айтарлықтай
қайта құрылуға ұшырамайды. Қашаған кен
орнын жайластыру жөніндегі жалғасып
жатқан жұмыстарға байланысты әсер түптік
тұнбалардың түйіршік өлшемді құрамында
елеулі өзгерістерге соқтырған жоқ.
2006 - 2016 жж. аралығындағы кезеңде
тұнбалардағы
органикалық
заттектердің
жалпы мөлшерінің таралуы біршама орнықты
болды. Eh мәндерінің 2006-2016 жж. түптік
шөгінділердің беткі қабатындағы және беткі
қабат астындағы таралуы барлық дерлік
жерде анаэробтық және орташа-анаэоробтық
жағдайлардың
үстем
екенін
көрсетті.
Барлық акваторияларда белгілі бір шамада
қышқылдандыру-қалпына келтіру әлеуетінің
маусымдық өзгергіштігі байқалды, сірә, оның
қалыптасуында температураның маусымдық
динамикасының анықтаушы мәні бар сияқты.
2006 - 2016 жж. аралығындағы кезеңде тұнбалардың металдармен ластануының кеңістікті
суреті біршама орнықты болды. Алюминий
және онымен байланысты негізгі терригендік
металдар мезгіл-мезгіл ауытқиды, бірақ
халықаралық ОСПАР нормаларының асуын
өте сирек және тек жекелеген сынамаларда
ғана кездестіруге болады. Металдардың басым
бөлігі тұнбалардың жіңішке фракцияларымен
қатты байланысқан. Сынап пен кадмий әдетте
ізді мөлшерлерде бар.
Алюминий, барий және темір әрдайым
біршама мөлшерде байқалады, бұл Солтүстікшығыс Каспийдің ерекшелігі болып табылады.
Түптік шөгінділерде металдардың мөлшері бар
шаруашылық және өнеркәсіптік белсенділіктің
айқын байланысы жоқ. Кем дегенде барийдің
бір бөлігінің пайда болуы оның бұрғылау
езінділерінде пайдаланылуына байланысты.
Бұрғылау жұмыстары 10 жылдан астам
уақыт бұрын аяқталған Ақтоты және Қайраң
кен
орындарындағы
барийдің
жоғары
концентрациялары жағалаудағы кен орындары
жағынан жазықтық бойынша шайылуға және
эолдық тасындыға байланысты болуы мүмкін.
Шөгінділердегі никель мөлшерінің өсуі жағада

металға (ванадий және никель) қаныққан
мұнай өндіруге байланысты болуы мүмкін.
Шөгінділер құрамында ванадийдің өсуі
байқалған жоқ. Никель анағұрлым терең
учаскелерде, толқын әсері бар аймақтардан тыс
жерде шоғырланады. Терригенді металдардың
жоғары концентрациялары тайыз алаңдарда
байқалады.
Фенолдардың мөлшеріне сынамалар алу
орны іс жүзінде ешқандай әсерін тигізбейді,
бұл антропогенді көздермен және жағамен
байланысы
жоқ,
табиғи,
автохтонды
фенолдардың басымдылығын көрсетеді. Солтүстік-шығыс Каспийдің бүкіл акваториясы үшін
фенолдардың концентрациясын тұрақты немесе уақыт бойынша төмендеп жатырған деп
есептеуге болады, органикалық заттектердің
концентрациялары уақыт өте аздап қана
төмендейді.
Түптік тұнбалардағы көмірсутегілер мөлшерінің түрлену ауқымы жоғары. Солтүстікшығыс Каспийдің бүкіл акваториясы үшін
көмірсутегілердің концентрациясын шартты
түрде тұрақты деп есептеуге болады. Қауіпті
(индикаторлық) шектерден асу жағдайлары
әжептәуір сирек болады. Созылмалы ластану
жағдайлары жоқ.
Акваториялар бойынша көміртегінің тақтық
коэффициентінің таралуының жалпы көрінісі
және
пристан/фитан
қатынасы
түптік
шөгінділердегі көмірсутегілердің биогенді
немесе анықталмаған құрамын айғақтайды.
Кәсіпшілік
құбыр
желісі
трассасының
акваториясында пристан/фитан қатынасы
құрылыс белсенділігіне қарамастан тұрақты
түрде дерлік КС аралас немесе петрогенді
құрамын көрсетеді.
ПАК генезисінің коэффициенттер-индикаторлар кешенін қолдану пироген және биоген
текті көмірсутегілердің басым екенін көрсетеді.
Кейбір
индикаторлар
2008-2010
жж.
(Қашағанда)
және
2011-2012
жж.
(басқа акваторияларда) петроген текті көмірсутегілердің ену ықтималдығын көрсетті.
Солтүстік Каспийдегі қазақстандық сектор
шектерінде мұнай-газ кен орындарын игеру
жөніндегі жалғасып жатқан шаруашылық
қызмет топырақты драгамен үңгу және оны төгу
жұмыстары жүргізілмесе және мұнай өнімдері
апаттық жағдайда төгілмесе, беткі түптік
тұнбалардың құрылымдық ерекшеліктері мен
химиялық құрамының елеулі түрде өзгеруіне
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соқтырмауы мүмкін.
Қарқынды игеріліп жатқан Қашаған кен
орнының түптік шөгінділерін құрамындағы
металдар мен көмірсутегілердің мөлшері
бойынша салыстырмалы түрде таза деп
санауға болады. Зерттелген параметрлердің
ешбіреуі бойынша да созылмалы ластану
анықталған жоқ.

5.4

Жағымсыз әсерлерді
барынша азайту жөніндегі
ұсыныстар
Каспий теңізінің жағалауында 5 тәуелсіз
мемлекет орналасқан, олардың бәрінде де
біршама дамыған мұнай-газ кешендері бар
және олар теңізде де, құрлықта да шикізат
өндіруде.
Ластаушы заттектердің біршама үлкен
акваторияға тарай алатынына, ал ихтиожәне орнитофауна, итбалықтар қоныс
аударатынына
байланысты
Каспийдің
экологиялық проблемалары Каспий маңының
барлық мемлекеттері үшін де өзекті. Бір өңірде
орын алатын кез келген, тіпті елеусіз авария,
ластаушы заттектердің ауаға тарауы мен
теңізге төгілуі Каспийдің бүкіл экожүйесіне
және тиісінше жағалаудағы мемлекеттерге
жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін.
Теңіз бен құрлықта мұнай-газ кешенінің одан
әрі дами түсетіні анық, демек, теңіздің ластану
көздері де көбейетін болады. Антропогенді
әсердің жағымсыз салдарын барынша азайту
және жою үшін қоршаған ортаны қорғау
бойынша бірқатар шаралар қабылдау қажет:
—— Мұнай-газ кешенінің кәсіпорындары
табиғат қорғау заңнамасының талаптарын
бұлжытпай орындаулары тиіс.
—— Теңіз
акваториясында
кез
келген
жұмыстарды
((геологиялық
барлау,
құрылыс, өнім өндіру, өңдеу, тасымалдау
жұмыстарын) жүргізу барысында апаттық
жағдайлардың алдын алу мақсатында
озық технологиялар мен ең жаңа
жабдықтарды пайдалану қажет және
ондай оқиғалар орын алған жағдайда ден
қою жоспарлары болуы керек.
—— Кемелер қозғалысын барынша азайту

керек және шөгуі тайыз кемелерді
пайдалану қажет. Кемелер қозғалысының
маршруттарын
теңізді
мекендейтін
жануарлардың қоныс аудару жолдарын
ескере отырып әзірлеу керек.
—— Мұнай-газ кешендерінде ілеспе және
технологиялық
газдарды
алауларда
жағуды азайту қажет.
—— Өнеркәсіп қалдықтарын жинау, кәдеге
жарату, залалсыздандыру және көму
жұмыстарын ұйымдастыруды жақсарту
керек. Тұйық өндірістік циклдарды
ұйымдастыру, энергия тұтыну көлемдерін
азайту, қайталама шикізат пен энергия
ресурстарын пайдалану қажет.
—— Теңіз
акваториясындағы
және
жағалаудағы қараусыз және су астында
қалған ұңғымаларды жою керек.
—— Каспий
маңының
барлық
елдері
үшін Каспий теңізі өңіріндегі мұнайгаз жобаларына қатысты бірыңғай
экологиялық талаптар әзірлеу қажет.
—— Теңіздегі өндірістік жұмыстарды жүргізудің
барлық кезеңдерінде тұрақты түрде
кешенді экологиялық зерттеулер жүргізу
керек. Жыл сайынғы мониторингіні
тұрақты әдістемелер бойынша Солтүстік
Каспийдегі барлық мұнай-газ нысандарда
бір мерзімдерде жүргізген жөн. Осы
мәселені шешу үшін Қазақстан мен Ресей
арасында Солтүстік Каспийде орналасқан
теңіз мұнай-газ кен орындарындағы
экологиялық
бақылау
мәселелері
жөніндегі екіжақты келісім жасалуы қажет.
Бұл Келісім экологиялық мониторинг
жүргізуге қатысты бірыңғай талаптар
әзірлеуге, теңіз жобаларына бірлескен
экологиялық сараптамалар жүргізуге,
тәжірибе алмасуға мүмкіндік бере алады.
Сонымен бірге теңіз нысандарындағы
төтенше жағдайларға ден қою жөніндегі
бірлескен жаттығулар жүргізу қажет.
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Тұжырымдар
Жалпы алғанда Солтүстік-шығыс Каспийдің түптік шөгінділерінің сапасы металдар мен
көмірсутегілердің мөлшері бойынша қанағаттанарлық деп сипатталады.
Зерттелген параметрлердің ешбіреуі бойынша да тұрақты көздердің әсер етуі нәтижесінде
созылмалы ластану және физикалық-механикалық сипаттамалардың өзгеруі байқалған жоқ.
Солтүстік-шығыс Каспийдің түптік шөгінділеріндегі металдардың концентрациялары (кейбір
учаскелердегі жекелеген сынамаларды санамағанда) рауалы деңгейлерден аспайды.
Түптік тұнбалардағы көмірсутегілер мөлшерінің түрлену ауқымы жоғары. Солтүстік-шығыс
Каспийдің акваториясында көмірсутегілер концентрациясы тұрақты. Пироген және биоген текті
көмірсутегілер басым. Қауіпті шектерден немесе индикаторлық мәндерден асу жағдайлары
әжептәуір сирек болады.
Мониторинг нәтижелерін талдау және түсіндіру кезінде талдау зертханасының немесе зертхана
ішіндегі анықтау әдістемесінің ауысу мүмкіндігін ескеру қажет.
Демек, теңіздегі мұнай-газ саласының дамуын қарқындатудың жағымсыз салдарын тек Каспий
маңы мемлекеттерінің барлығының экологиялық проблемаларға қатысты кешенді тәсілдеме
қолдануы және мемлекеттік бақылаушы органдардың, өнеркәсіптік кәсіпорындардың және
экологиялық компаниялардың тығыз ынтымақтастығы азайта алады.
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6. ФИТОПЛАНКТОН

Материал мен әдістер

Жасушалар көлемі танымал геометриялық
фигура көлеміне теңестірілді, су тығыздығы
1-ге тең деп есептелді.

2006, 2008-2012 жж. фитопланктонды зерттеу
көктем және күз мезгілдерінде, ал 2007 ж. –
тек күз мезгілінде, 2013 және 2016 жж.
аралығында – көктем, жаз және күз
мезгілдерінде
жүргізілді
[Экологиялық
мониторинг жөніндегі есептер, 2006-2016].
Барлығы 2006-2016 жж. фитопланктонның
2434 сынамасы алынды (6-1 кесте).

Жіктеу қабылданған номенклатураға сәйкес
берілді [Guiry & Guiry, 2018].
Санының және биомассаның жылдық орташа
және орташа көпжылдық мәні деректердің
ұзынырақ қатары бойынша есептелді: 2006,
2008-2016 жж. көктемгі және күзгі зерттеулер.

Фитопланктон сынамасын алу және оны өңдеу
көпшілік мақұлдаған әдістеме бойынша жүзеге
асырылды [Әдістемелік ұсыныстар, 1981,
Федоров, 1979].

ФИТОПЛАНКТОННЫҢ
МАУСЫМДЫҚ
ДИНАМИКАСЫН
СИПАТТАУ ҮШІН 20132016 ЖЖ КӨКТЕМ,ЖАЗ,КҮЗ
МЕЗГІЛДЕРІНДЕГІ
ОРТАШАМАУСЫМДЫҚ
МӘЛІМЕТТЕР
ПАЙДАЛАНЫЛДЫ.

Фитопланктон сынамалары тереңдігі Секки
дискісі бойынша өлшенген мөлдірліктің үш
еселенген тереңдігіне тең деп есептелетін
судың трофогендік қабатынан алынды.
Беткейінен бастап одан әрі бір метр құрама
сынамасын алу үшін, оларды үлкен көлемдегі
ыдысқа жинай отырып, батометрмен 1 л судан
іріктелді. Одан кейін, мұқият араластырылған
құрама сынамасынан әрі қарай талдау үшін 1 л
көлемдегі қосалқы сынама алынды. Сынама
4% формалин ерітіндісімен бекітілді.
Планктондық балдырлар түрін анықтау
анықтағыштарға сәйкес жүргізілді [Эргашев,
1979а, 1979б, Прошкина-Лавренко, Макарова,
1968, Киселев, 1954, Забелина, 1951,
Голлербах, 1953, Диатомдық, 2002].

Сынаманы
талдау
деректері
«Биота»
қосымшасын пайдаланумен жалпы базаға
біріктірілді [Интеллектуалдық жекеменшік
туралы куәлік, 2017]. Деректерді әрі қарай
өңдеу Excel электрондық кестелерін, «Primer
v6» [Clarke, Gorley, 2006] және «Statistica»
бағдарлама өнімдерін пайдаланумен жүзеге
асырылды.

Фитопланктон жасушасын есептеу Горяев
камерасында
орындалды.
Жасушаның
жеке массасы жасуша көлемін тығыздыққа
көбейту арқылы есептеу әдісімен анықталды.
6-1 кесте

2006-2016 жж алынған фитопланктон сынамасының саны

Бөлім

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ақтоты

0

0

0

0

0

8

6

32

33

33

15

127

Қайраң

0

0

0

0

0

8

5

27

27

22

12

101

Қаламқас
Қашаған
Кәсіпшілік құбырлар
Барлығы

2016 Барлығы

1

10

20

21

26

24

6

50

72

58

27

315

154

33

147

101

194

121

126

213

213

224

145

1590

19

18

18

10

16

16

13

32

28

16

34

201

174

61

185

132

236

177

156

354

373

353

233

2434
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6.1

Түрлік әралуандылығы
Фитопланктон құрамында 503 түрлі, оның
ішінде -100- көк-жасыл (Cyanobacteria), 265- диатомдық (Bacillariophyta), 25 --пирофиттік
және динофиттік (Miozoa), 2-- охрофиттік
(Ochrophyta), 98 --жасыл (Chlorophyta), 13
-эвглендік (Euglenozoa) балдырлар анықталды
(6.1-1
кесте).
Планктондық
балдырлар
түрлерінің саны жыл сайын 103 және 313
аралығында
ауытқып
отырды.
Зерттеу
кезеңінде 2013 ж. ең жоғары мәнге жеткен
анықталған түрлерінің санын арттыруы және
2016 ж қарай осы көрсеткіштердің кейінгі
төмендеуі байқалды. Жылдар бойынша микро
балдырлар түрлері санының өзгеруі сынаманы
іріктеудің
стансаның
әрбір
учаскесінде
орындалған санына, сондай-ақ бақылау
мерзімділігіне байланысты болады. 20112013 жж. түрлерінің санының артуы бақылау
жұмыстары санының артуымен, сондай-ақ
2013 жылдан бастап сынаманы іріктеудің
көктем,
жаз
және
күз
мезгілдерінде
жүргізілгеніне байланысты болды.
Өте жиі кездесетін түрлері Anathece clathrata,
Lyngbya limnetica, Merismopedia minima,
Merismopedia punctata көк-жасыл балдырлары,
Cyclotella
choctawhatcheeana,
Cyclotella
meneghiniana диатомдық түрлері; Binuclearia
lauterbornii жасыл түрлері болды (4 қосымша
(1Қ кесте). Сипатталған кезеңде кездесетін
жеке түрлерінің жиілігі едәуір ауытқып
отырды. Осылай 2007-2009 жж. айтарлықтай
кеңінен таралған Ankistrodesmus arcuatus
түрі кейінгі жылдарда едәуір сирек кездесті.
Gloeocapsa minuta, Oscillatoria amphibia көкжасыл балдырлары мен Navicula salinarum
диатомдық балдыры осы кезеңнің басында
6.1-1 кесте

Бөлім

және соңында айтарлықтай аз кездескеніне
қарамастан, бақылау кезеңінің ортасында
кеңінен таралған болды. Gloeocapsa minima,
Lyngbya contorta, Spirulina laxissima көк-жасыл,
Amphora coffeaeformis, Cylindrotheca closterium,
Diploneis Smithii диатомдық, Monoraphidium
contortum жасыл балдырлар сияқты басқа
түрлері үшін кездесушілік жиілігі бақылау
кезеңінен соңында арттырылды.
Фитопланктонның түрлік әралуандылығы зерттелген акваторияның әртүрлі аймақтарында
елеулі ауытқып отырды. Анықталған балдырлар
түрлерінің санын анықтайтын факторлардың
бірі зерттеу көлемі болды. Осылай көбірек
зерттелгені Қашаған кен орны аймағы болып
табылады, ол бойынша талдау жасалған сынама саны басқа аудандардың осы көрсеткішінен
айтарлықтай артық болып табылады (6.1-1
және 6.1-2 кестелер). Осы жерде анықталған
фитопланктон түрінің саны максималды болды.
Осы кезеңде фитопланктонның
түрлік
әралуандылығы
бақылау
санына
пропорционалды түрде өзгертілгенін атап
өту керек. Басқа аудандарда талдау жасалған
сынамаларының саны Қашаған кен орнымен
салыстырғанда 5-16 есеге төмен, ал анықталған
планктонды су балдырларының түрлер саны
максимум 2 есеге төмен болды.

СШ Каспийдегі фитопланктонның түрлік әралуандылығының жыларалық динамикасы,
2006-2016 жж.

2006-2016

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cyanobacteria

100

29

23

28

38

34

34

49

63

62

62

52

Bacillariophyta

265

62

50

67

74

99

100

111

169

152

170

134

25

7

8

7

6

10

12

9

15

16

17

15

Ochrophyta

2

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

Chlorophyta

98

18

20

22

31

29

37

35

58

52

46

34

Euglenozoa

13

2

2

1

3

2

3

3

7

8

4

3

503

118

103

126

152

175

187

208

313

291

300

238

Miozoa

Барлығы
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6.1-2 кесте

Бөлім

Каспий теңізінің СШ бөлігіндегі фитопланктонның сандық көрсеткіштерінің динамикасы,
2006-2016 жж.
Cyanobac- Bacillarioteria
phyta

Ochrophyta

Chlorophyta

Euglenozoa

Барлығы
302

Ақтоты

64

148

17

1

68

4

Қайраң

54

129

15

1

54

6

259

Қаламқас

57

147

21

1

46

9

281

Қашаған

93

262

26

2

100

10

493

Кәсіпшілік құбырлар

73

194

17

1

75

6

366

АУДАНДА АНЫҚТАЛҒАН
ФИТОПЛАНКТОН
ТҮРЛЕРІНІҢ САНЫН
ТАЛДАУ ЖАСАЛҒАН
СЫНАМА САНЫНА
ҚАТЫСТЫ БАҒАЛАУ
АРҚЫЛЫ ОЛАРДЫҢ ТҮРЛІК
ӘРАЛУАНДЫЛЫҒЫНЫҢ
БАСЫМДЫҒЫ – АҚТОТЫ,
ҚАЙРАҢ ТАЯЗ СУЛАРЫ МЕН
БИОТОПТЫҚ АЛУАН ТҮРЛІ
АУДАНДАРҒА, КӘСІПШІЛІК
ҚҰБЫР ЖЕЛІЛЕРІНЕ ТӘН
КЕЛЕТІНІ, АЛ АЗЫРАҚ ТҮРІ
– ҚАЛАМҚАС СИЯҚТЫ
ҮЛКЕН ТЕРЕҢДІКТЕГІ
ЖӘНЕ КӨБІРЕК БІРКЕЛКІ
ОРТА ЖАҒДАЙЛАРЫНА
ТӘН КЕЛЕТІНІ ТУРАЛЫ
ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСАУҒА
БОЛАДЫ.
6.2

Miozoa

Сандық көрсеткіштері
Фитопланктонның
орташа
көпжылдық
саны 900,8 млн. кл./м³ мәнін құрады (4
Қосымша 2Қ. кесте). Көк-жасыл балдырлар
басым болды (жиынтық көрсеткіштің 84,5%ы). Басқа топтардың үлесі төмендегілерді
құрады: жасыл – 8,9%, диатомдық – 6,4%,

басқа бөліктері – 0,2%-дан кем. Биомассаның
орташа көпжылдық көлемі 616,0 мг/м³ құрады
(4 Қосымша 3Қ. кесте). Оның негізін – жиынтық
көрсеткіштің 83,7%диатомдық балдырлар
құрады. Көк-жасыл балдырлардың үлесі 6,8%,
пирофиттік және динофиттік – 4,9%, жасыл –
4% топтану биомассасын құрады. Охрофиттік
және эвглендік үлесі азғантай – 0,3%-дан
аспайтын көлемде болды.
Сипатталып отырған кезеңдерде фитопланктон
санының дамуы орын алды (6.2.1 сурет.).
Фитопланктон санының артуына көк-жасыл
(R=0.991), диатомдық (R=0.800) және жасыл
балдырлар (R=0.772) үлес қосты. Негізгі санын
L.limnetica, L. contorta, M.minima, M. punctata,
A.clathrata, O.amphibia жіп тәрізді және
колониалды көк-жасыл балдырлар құрады.
Планктондық балдырлар мен жасушаның
орташа жеке массасы арасында өте күшті теріс,
статистикалық маңызды байланыс анықталды
(R=-0,927). Өлшемдік көрсеткішінің төмендеуі
осы топтың массалық дамуы кезінде негізінде
көк-жасыл балдырлар (R=-0,936) есебінен
орын алды.
Фитопланктон биомассасының динамикасы
2015 жылға дейін олардың арту үрдісін
көрсетсе, ал 2016 жылы оның айтарлықтай
төмендеуі байқалды (6.2.1 сурет).
Биомассаның 75%-ға артуы диатомдық
балдырлардың
дамуымен
анықталды
(R=0.754). 2006-2007 жж. фитопланктонның
үстем кешені диатомдық (C.meneghiniana,
Actinocyclus ehrenbergii, Coscinodiscus lacustris),
жасыл
(B.lauterbornii)
және
көк-жасыл
(Gomphosphaeria aponia, Gomphosphaeria
lacustris) балдырлар түрлерін қамтыды.
2008-2010
жж.
жартылай
доминантты
кешенді Coscinodiscus jonesianus диатомдық
фитопланктонның биомассасына айтарлықтай
толығымен басымдықа ауысуы орын алды
2015 жылдан бастап C.jonesianus биомассасы

Саны, млн кл./м³
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Барлығы
жыл

Биомасса, мг/м³

А

Барлығы
жыл
Б
6.2.1 сурет

Каспий теңізінің СШ бөлігіндегі фитопланктонның сандық көрсеткіштерінің динамикасы, 20062016 жж.

төмендеп, басымдық диатомдыққа ауысты
Diploneis ovalis, A.ehrenbergii, Hyalodiscus
sphaeroiphorus.
Кеңістіктік таралымы
Ақтоты кен орнында фитопланктонның орташа
маусымдық саны шамалық тұрғыда өзгеріп,
жазғы маусымда олардың саны максимум –
3971,3 млн.кл/м³ жетті. Күзге қарай көрсеткіш
көлемі орташа есеппен 1792,0 млн. кл/м³ мәніне
дейін төмендеді. Күзде фитопланктонның
молдығы минималды түрде – 678,3 млн.кл/м³
болды. Саны бойынша L.limnetica, L. contorta,
M.punctata, Anabaenopsis cunnigtonii, G.lacustris
көк-жасыл балдырлары басым болды.
Өсімдік жасушасы биомассасының орташа
жиынтық көлемі күзгі мезгілдегі максимум
мәнмен маусым бойынша – 807,2-1015,5 мг/
м³ салыстырмалы аздаған шектеуде өзгерді.
Топтану қауымдастығы биомассасының негізін

диатомдық түрлері қалыптастырды. 2011-2015 жж.
түрлерінің биомассасы бойынша үстемдік етуші
жиынтыққа C.jonesianus, Thalassiosira incerta,
Thalassiosira caspica диатомдық түрлері кірді.
2013-2014 жж. үстемдік етушілер құрамына
Phormidium түрінің көк-жасыл балдырлары
кірді. 2016 ж. басымдық Campylodiscus clypeus,
Campylodiscus daemelianus және D.ovalis
диатомдық түрлеріне өтті.
Көп жылдық көріністе фитопланктонның
маусым бойынша сандық көрсеткіштерінің
динамикасының өз ерекшеліктері болды
(6.2.2 сурет.). Бақылаудың көктемгі қатарында
фитоценоздың жоғарырақ саны 2011 ж.
және 2016 ж. тіркелді. Фитопланктонның
жаздағы ең жоғарғы мәні 2014 ж. тіркелсе,
ал күздегі ең жоғарғы мәні 2013 ж. тіркелдіі.
Фитопланктонның көп жылдық биомассасының
динамикасы көктемде көрсеткіш көлемінің
анық емес азаю, ал күзде арту трендімен
сипатталды.

Саны, дана/м3

Биомасса, мг/м3
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жыл

Көктем

Жаз

6.2.2 сурет

жыл

Күз
Ақтоты кен орнындағы фитопланктонның сандық көрсеткішінің маусымдық және көп жылдық
динамикасы

Қайраң кен орнында фитопланктонның орташа
саны
көктемде
734,6 млн.кл/м³, жазда
1947,8 млн.кл/м³ және күзде 2117,5 млн.кл/м³
дейін артты (6.2.3 сурет). Саны бойынша
L.limnetica, L. contorta, Microcystis pulverea жіп
тәрізді және колониалды көк-жасыл түрлерінің
массалық
дамуы
есебінен
көк-жасыл
балдырлар үстемдікке ие болды.
Өсімдік жасушасы биомассасының орташа
жиынтық көлемі күздегі ең жоғары мәнмен
маусым бойынша – 610,1-857,1 мг/м³
салыстырмалы аздаған шектеуде өзгерді.
Топтану қауымдастығы биомассасының негізін
диатомды түрлері қалыптастырды. 2011-2015 жж.
биомассасы бойынша негізгі үстемдікке ие түрі
C.jonesianus диатомды теңізде және тұзды суда
тіршілік ететін неритикалық түрі болды. 20142015 жж. басымдыққа ие түрлері жиынтығына
Th.caspica диатомды балдыры да кірді. 2016 ж.
басымдық C.clypeus және D.ovalis диатомды
түрлеріне ауысты.

Қаламқас кен орнындағы фитопланктон
санының орташа маусымдық мәні жазғы
мезгілде – орташа есеппен 2165,4 млн.кл/м³
максималды мәніне жетті. Күзге қарай топтану
саны орташа есеппен 1585,5 млн. кл/м³ мәніне
дейін азайды. Көктемгі кезең – 1230,6 млн.кл./м³
өсімдік жасушасының минималды молдығымен
сипатталды. Саны бойынша L.limnetica, L.
contorta, A.clathrata, O.amphibia көк-жасыл
балдырлары басым болды. Биомассаның
орташа маусымдық мәні көктемнен жазға қарай
624,7 мг/м³ мәнінен бастап 583,1 мг/м³ мәніне
дейін және одан кейін күзге қарай 534,9 мг/м³
мәніне дейін азайды. Топтану биомассасының
негізін диатомды түрлері құрады. Доминантты
жиынтық құрамын C.jonesianus, Coscinodiscus
gigas, C.meneghiniana, C. caspia, Pseudosolenia
calcar-avis, Th.incerta, A.ehrenbergii, Thalassiosira nitzschioides, Entomoneis paludosa,

Саны, дана/м3

Биомасса, мг/м3

Фитопланктонның
көпжылдық
саны
динамикасы 2011 ж. және 2016 ж. ең жоғары
мәндерімен ойыс қисықпен сипатталды
(6.2.3 сурет). Жазда көрсеткіш көлемі талдау

жасалатын
мерзімді
сызықтық
қатарда
ұлғайып, көктемде және күзде бақылау
кезеңінің ортасында төмендеді және соңына
қарай артты. Фитопланктонның көп жылдық
биомасса
динамикасы
көктемгі-жазғы
мерзімде көрсеткіш көлемінің анық емес азаю,
ал күзде арту трендімен сипатталды.

жыл

Көктем
6.2.3 сурет

Жаз

жыл

Күз
Қайраң кен орнында фитопланктонның сандық көрсеткішінің маусымдық және көп жылдық
динамикасы

Саны, дана/м3

Биомасса, мг/м3
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жыл

Көктем
6.2.4 сурет

Жаз

жыл

Күз
Қаламқас кен орнында фитопланктонның сандық көрсеткішінің маусымдық және көп жылдық
динамикасы

Nitzschia sigma, H.sphaerophorus диатомды
түрлері қамтыды. 2006-2007 жж. жартылай
доминантты жиынтық құрамына B.lauterbornii
жасыл, G.minuta көк-жасыл және Glenodinium
caspicum пирофитті балдырлары да кірді. 2014 ж.
фитопланктон биомассасына елеулі үлесті (30%ға дейін) Prorocentrum scutellum, P cordatum, G.
caspicum пирофитті балдырлар қосты. 20082010 жж. бастап планктондағы жетекші рөлде
C.jonesianus, C. gigas, Th.incerta, Th. nitzschioides
және P. calcar-avis теңіз және тұзды суда тіршілік
ететін түрлері назарда болды.
Барлық маусымдар үшін сипатталатын кезеңнің екінші жартысында санын арттыру тренді
анықталды. Санының артуы 2014 ж. көктемде,
2015 ж. жазда және 2013 ж. күзде санның
ең жоғары мәні байқалды. Фитопланктон
биомассасы 2015 ж. көктемде, 2016 ж. жазда
және 2011 және 2013 жж. күзде максималды
шамасына жетті (6.2.4 сурет).
Қашаған кен орнындағы фитопланктонның
орташа саны жазғы мерзімде – 2397,3 млн.кл/м³
мәніне жетті. Күзге қарай көрсеткіш көлемі
орташа есеппен 2019,3 млн. кл/м³ мәніне дейін
азайды. Күзде фитопланктонның молдығы
минималды түрде – 1228,8 млн.кл/м³ болды.
Саны бойынша көк-жасыл балдырлар басым
болды. Сандарының негізін L. limnetica,
L. contorta, M.minima, M. punctata, A.clathrata,
O.amphibia колониалды және жіп тәрізді көкжасыл балдырлар құрады.
Фитопланктонның биомассаның жиынтық көлемі
көктемде ең
жоғарғы, орташа 877,0 мг/м³
мәнге жетті, ал жазда 706,5 мәніне дейін
азайды. Күзде фитоценез биомассасының –
616,7 мг/м³ ең төменгі мәні тіркелді. Топтану
қауымдастығы биомассасының негізін диатомды түрлері қалыптастырды. 2006-2007 жж.
фитопланктонның
үстемдік
жиынтығын
диатомды
(C.meneghiniana,
A.ehrenbergii,

C.lacustris), жасыл (B.lauterbornii) және көкжасыл (G.aponia, G. lacustris) балдырлардың
түрлері қамтыды. 2008-2010 жж. жартылай
үстемдік жиынтығын C.jonesianus [Диатомды…,
2002] диатомды теңіздің тұзды суында тіршілік
ететін
түрінің биомасасына айтарлықтай
толығымен басымдыққа ауысту орын алды.
2015 жылдан бастап C.jonesianus биомассасы
төмендеді, ал басымдық беру диатомдыға өтті:
D.ovalis, A.ehrenbergii және H.sphaerophorus.
Сипатталатын мерзімнің екінші жартысында
барлық маусым бойынша фитопланктон
санының көпжылдық арту тренді анықталды.
Көктемде бұл көрсеткіштердің ең жоғарғы
орташа мәндері 2016 ж., жазда – 2015 ж.,
күзде – 2013 және 2015 жж. тіркелді (6.2.5
сурет.). Әртүрлі маусымдарда фитоценоздың
биомассасының
динамикасы
біркелкі
болмады. Көктемде және жазда сан
динамикасына сәйкес келді, ең көбі 2015 ж.
болды. Күзде фитопланктон биомассасының
ең көп мәні 2007 ж. сипатталғн мерзімнің
екінші жартысында тіркелді.
Қашаған кен орнының ауданы өткізілген
зерттеулердің көп санымен, сондай-ақ
өндірістік әрекеттің қарқындылығымен ерекшеленеді. Шығыс Қашаған акваториясында
қарқынды гидротехникалық құрылыс жүргізілді,
оның нәтижесінде минералдық жүзгіндердің
әсерінен су сипаттамасы мен оның мөлдірлігінің химиялық сипаттамаларының жергілікті
өзгерістерін туғызды. Бұл өз кезегінде
гидробионттардың
топтануының,
әсіресе
тіршілік әрекеті тікелей биогендік элементтердің
концентрациясына
және
жарықтың
су
қоюлығына ену деңгейіне тікелей тәуелді
болатын шағын балдырлардың құрылымдықфункционалдық сипаттамаларына әсер етті.
2010 ж. Қашаған кен орнындағы бұрғылау
және құрылыс жұмыстары аяқталды. Әсер
етудің тоқтатылуы 2011 жылдан бастап шағын

Саны, дана/м3

Биомасса, мг/м3
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жыл

Көктем

Жаз

6.2.5 сурет

жыл

Күз
Қашаған кен орнында фитопланктонның сандық көрсеткішінің маусымдық және көп жылдық
динамикасы

балдырлар санының өсуімен
мүмкін. .

септігін тигізуі

Фитопланктонның орташа маусымдық саны
кәсіпшілік құбырлар трассасы бойымен
көктемде 1061,6 млн.кл/м³ мәніне жазда
3517,6 млн.кл/м³ мәніне дейін артты және күзде
2514,7 млн.кл/м³ мәніне дейін төмендеді. Саны
бойынша үстемдікке негізінен L. limnetica,
L. contorta, A.clathrata, O.amphibia, M.pulverea
колониалды және жіп тәрізді пішімдерінің
дамуының есебінен көк-жасыл балдырлар ие
болды.

Акваторияның
басқа
бөліктері
сияқты,
кәсіпшілік құбырлар трассасы аумағындағы
фитопланктонның
санының
көпжылдық
динамикасы мен биомассасы оңтайлы
трендпен сипатталды. Фитоценоздың барлық
маусымдағы саныың максималды мәні мен
биомассасы 2016 ж. (6.2.6 сурет) тіркелді.
Орташа мәнді салыстырмалы талдау (екі маусым бойынша анықталды: көктем, күз) бір
жасушалы балдырлардың көбірек жинақталуы
Ақтоты және Қайраң кен орындарының
аумағында тіркелгенін көрсетті (6.2.7 сурет).
Акваторияның басқа бөліктері бойынша
фитопланктон саны төмен болды. Бірлесіп
жиынтық
көрсеткіш
негізін
көк-жасыл
балдырлар қалыптастырды (6.2.8 сурет).
Бұл түрлердің қауымдастық сандарындағы

Саны, дана/м3

Биомасса, мг/м3

Өсімдік жасушасы биомассасының орташа
жиынтық көлемі жаз мезгіліндегі максимум
мәнімен және көктем мен күзде жақын
мәндер көрсеткіштерінің ең жоғарғы мәнімен
маусым бойынша – 1156,1-1660,9 мг/м³
салыстырмалы аздаған шектеуде өзгерді.
Топтану биомассасының негізін диатомды
түрлері , кейбір жылдарда биомассаның
айтарлықтай бөлігін жасыл түрлері құрады.
Доминанттық кешеннің құрылымы уақыт өте
өзгерді. 2006-2007 жж. үстеме түрлерінің
арасында B.lauterbornii жасыл балдыр да
байқалды. Диатомды түрлерінен 2008 ж.
қоса алғанда A.ehrenbergii, C.meneghiniana,
Th.incerta түрлері басым болды. C.jonesianus

доминанты ретінде пайда болу 2009-2010 жж.
тура келді, бұл кезде қарастырылатын аудан
акваториясында
тұздылықтың
6‰-ға
көбеюі байқалды. C. jonesianus 2015 ж. қоса
алғанда қарастырылатын ауданда үстемдікке
ие болды. 2011 және 2015 жж. доминант
санына диатомды C.clypeus түрі кірді. 2016 ж.
фитопланктон биомассасы бойынша үстемдік
диатомды N.sigma және D.ovalis су түбіндегі
түрлеріне ауысты

жыл

Көктем
6.2.6 сурет

Жаз

жыл

Күз
Кәсіпшілік құбырлар трассасында фитопланктонның сандық көрсеткішінің маусымдық және көп
жылдық динамикасы
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Саны, дана/м3

Bacillariophyta
Chlorophyta
Ochrophyta
Cyanobacteria
Miozoa
Euglenozoa
Барлығы
Ақтоты

6.2.7 сурет

Қайраң

Қаламқас

Қашаған

Кәсіпшілік Құбырлар

СШ Каспий акваториясында зерттелген фитопланктон санының орташа жылдық мәнінің
салыстырмалы сипаттамасы

Үлесi, %

Euglenozoa
Miozoa
Cyanobacteria
Ochrophyta
Bacillariophyta
Chlorophyta

Ақтоты

Қайраң

6.2.8 сурет

Қаламқас

Қашаған

Кәсіпшілік Құбырлар

СШ Каспий акваториясында зерттелген фитопланктонның жиынтық санындағы бөлімдер үлесі
(орташа көктем, күз)

бөліктерінің
үлесі Ақтоты және Қайраң
акваторияларында максималды болды.

2010 жылы Қашаған кен орнының жекелеген
стансаларында фитопланктонның сандық
көрсеткіштерінің
айтарлықтай
төмендеуі
байқалды. Осы мерзімде балдырлардың
көбірек жинақталуы Қаламқас ауданының
терең сулы батыс бөлігінде – тіркелді. Осы
уақыттағы балдырлар биомассасы Қашаған кен
орнының батыс бөлігінде максималды болды.
2016

жылға

қарай

Биомасса, мг/м3

Фитопланктон биомассасының максималды
көлемі
кәсіпшілік
құбырлар
трассасы
аумағында тіркелді (6.2.9 сурет). Осы
көрсеткіштерге
жақын
мәндер
ретінде
Ақтоты және Қайраң фитопланктондық
қауымдастықтары сипатталды. Планктондық
балдырлар
биомассасының
минималды
көлемі
Қаламқас
және
Қашаған
кен
орындары аумағында анықталды. Бірлесіп
фитопланктондық
топтанудың
биомасса
негізін диатомды балдырлар қалыптастырды
(6.2.10 сурет).

Зерттелген
акватория
бойынша
фитопланктондардың таралуы талданған кезеңдер
ішінде өзгертді
(6.2.11 сурет). 2006 ж.
фитопланктонның
барынша
тығыздығы
Қашаған кен орнының шығыс бөлігінде тіркелді.

Bacillariophyta
Chlorophyta
Ochrophyta
Cyanobacteria
Miozoa
Euglenozoa
Барлығы
Ақтоты

6.2.9 сурет

фитопланктонның

Қайраң

Қаламқас

Қашаған

Кәсіпшілік құбырлар

Каспий теңізі акваториясында зерттелген фитопланктон биомассасының орташажылдық мәнінің
салыстырмалы сипаттамасы

ФИТОПЛАНКТОН | 6 ТАРАУ

Үлесi, %

Euglenozoa
Miozoa
Cyanobacteria
Ochrophyta
Bacillariophyta
Chlorophyta

Ақтоты

Қайраң

6.2.10 сурет

Қаламқас

Қашаған

Кәсіпшілік Құбырлар

СШ Каспий акваториясында зерттелген фитопланктонның жиынтық биомассасындағы бөлімдер
үлесі (орташа жылдық мәні)

сандық
көрсеткіштері
алдыңғы
жылға
қарағанда бірнеше есеге артты. Бұл кезеңде
балдырлардың массалық даму аудандары
Ақтоты және кәсіпшілік құбырлардың трассасы
акваториясының көбірек таяз сулы шығыс
бөліктеріне тартылды.
Сыртқы факторлардың
көрсеткіштерге ықпалы

құрылымдық

Фитопланктондық топтанудың көп жылдық
динамикасына сыртқы факторлардың әсері
зерттелді. Талдау үшін күзгі бақылаулардың
ұзынырақ қатарлары қолданылды.
Соңғы он жылдықта орын алып жатқан
6.2-1 кесте

теңіз деңгейінің төмендеуі – диатомды,
жасыл, көк-жасыл және миозоа планктонды
балдырлардың төрт
түрлі бөлімдері үшін
қолайлы болды (6.2-1 кесте). Корреляциялық
талдау көк-жасыл, диатомды және жасыл балдырлар санының, сондай-ақ теңіз деңгейінің
төмендеуі кезіндегі миозоа биомассасының
артуы статистикалық тұрғыда маңызды болғанын көрсетті.
Сонымен қатар, диатомды балдырлардың саны
мен судағы мыс пен сынап концентрациясының
арасында теріс статистикалық маңызды
байланыс анықталды. Мыстың ең көп
концентрациясы 2006 ж., ал сынаптың ең көп
концентрациясы 2008 ж. тіркелді (4 тарауды

Күз кезеңдеріндегі СШ Каспий акваториясын зерттеулердегі фитопланктонның саны (а) мен
биомассасының (ә) таралуы

Жұптық көрсеткіштер

R

Жұптық көрсеткіштер

R

Диатомдық саны – Деңгейі

-0,645

Охрофит саны - Cd

0,758

Диатомдық саны - Cu

-0,673

Охрофит саны - Fe

0,616

Диатомдық саны - Hg

-0,608

Көк-жасыл саны – Мөлдірлік

-0,627

Жасыл биомасса – NH4

-0,618

Көк-жасыл саны – Деңгейі

-0,691

Жасыл биомасса - Fe

-0,642

Көк-жасыл саны - Ванадий

-0,817

Жасыл биомасса - Hg

-0,725

Көк-жасыл саны - Cr

-0,727

Жасыл саны – NH4

-0,827

Көк-жасыл саны - Hg

-0,636

Жасыл саны – Деңгейі

-0,636

Жасушаның орташа массасы – NH4

0,609

Жасыл саны - Ванадий

-0,688

Жасушаның орташа массасы – Ванадий

0,872

Жасыл саны - Cr

-0,645

Жасушаның орташа массасы – Cr

0,609

Миозоа биомассасы – Cu

-0,764

Фитопланктон саны – Мөлдірлік

-0,636

Миозоа биомассасы – Деңгейі

-0,845

Фитопланктон саны – Деңгейі

-0,673

Миозоа биомассасы – Cr

-0,673

Фитопланктон саны - Ванадий

-0,817

Охрофит биомассасы - Ba

0,790

Фитопланктон саны - Cr

-0,691

Охрофит биомассасы - Cd

0,758

Эвгленозоа Биомассасы - Температура

0,609

Охрофит саны - Ba

0,790

Ескертпе:

Спирмен бойынша дәрежелі корреляциясының R – коэффициенті, p<0,05 кезінде.

А
6.2-11 сурет

Б
Фитопланктонның сандық көрсеткіштер мен күзгі кезеңдердегі орта факторлары арасындағы байланысты
корреляциялық параметрлік емес талдау
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қараңыз). Осы жылдардан бастап, 2010 жылға
дейін диатомдылар санының ең аз мәні
тіркелді. 2010 жылдан кейін мыс пен сынап
концентрациясының төмендеуі нәтижесінде
диатомдылар сандарының артуы байқалды.
2008 ж. суда ванадийдің, сынаптың, хром
мен темірдің ең жоғарғы мәні, ал 2009 ж.–
аммоний құрамының артуы байқалды. Бұл
жасыл балдырлардың дамуына теріс әсер
берді. Корреляциялық талдау ванадий, хром,
темір, сынап концентрация мөлшерлері мен
жасыл балдырлардың сандық көрсеткіштері
арасында маңызды теріс байланысты көрсетті.
Аммонийдің жоғарғы концентрация мөлшері
жасыл балдырлардың санына да, биомассасына да теріс әсер етті. 2009 жылдан бастап
ванадий, сынап пен хром құрамының,
2010 жылдан кейін – аммоний және 2011
жылдан кейін – темір құрамының күрт
төмендеуі байқалды. Осы ластайтын заттар
концентрациясының төмендеуі негізінде жасыл
балдырлардың саны мен биомассасының
артуы тіркелді.
Миозоа биомассасы 2009 жылдан кейінгі мыс
пен хром концентрациясы төмендеген кезде
ұлғайды.

Охрофиттік балдырлардың сандық көрсеткіштері мен судағы барий, кадмий мен темір
құрамы арасында оңтайлы статистикалық
маңызды байланыстар анықталды. Осы бөлім
түрінің саны мен биомассасы барий, кадмий
мен темір концентрациясының артуына
байланысты 2010 және 2015 жж. аралығындағы
кезеңде ұлғайды.
Су температурасының артуы тек қана эвглендік
балдырлардың биомассасына ғана оң әсер
етті.
Көк-жасыл балдырлардың саны су мөлдірлігі
және 2009 жылдан кейін ванадий, хром мен
сынап құрамы төмендеген жағдайда ұлғайды.
Көк-жасыл балдырлардың жетекші рөлдерін
есепке
алғанда,
байланыстың
балама
ерекшелігі фитопланктонның жиынтық саны
мен су деңгейі, мөлдірлігі, судағы ванадий
мен хром құрамы сияқты факторлардың
арасында тіркелді. Жасушаның орташа жеке
массасы судағы аммоний, ванадий мен хром
концентрациясы артқан кезде, көбіне майда
жасушалы көк-жасыл және ішінара жасыл
балдырларды басу есебінен ұлғайды.

Тұжырымдар
Фитопланктон құрамында су балдырларының 503 түрі, анықталды. Планктондық балдырлар түрлерінің саны жыл сайын 103 және 313 аралығында ауытқып отырды. Anathece clathrata, Lyngbya
limnetica, Merismopedia minima, Merismopedia punctata көк-жасыл, Cyclotella choctawhatcheeana
диатомды, Binuclearia lauterbornii жасыл балдырлар өте жиі кездесті.
Фитопланктонның орташа көпжылдық саны 616 мг/м³ биомассада 900,8 млн.кл./м³ құрады.
Солтүстік-шығыс Каспий акваториясында зерттелген фитопланктонның құрылымдық көрсеткіштері
айтарлықтай ұқсас болды: Фитоценоздың негізгі санын барлық аумақтарда көк-жасыл балдырлар
(Cyanobacteria), ал биомассасының негізін – диатомды (Bacillariophyta) балдырлар құрады.
2006 ж бастап 2016 жылдар аралығы кезеңдерінде фитопланктонның саны мен биомассаның
сандық көрсеткіштерінің артуы байқалды. Фитопланктон санының жыларалық артуына негізінен
көк-жасыл, диатомды және жасыл балдырлар, ал биомассаның артуына – диатомды балдырлар
үлес қосты.
Талдау жасалған мерзімде биомассасы бойынша басым түрлерінің ауысуы орын алды. 2006-2007 жж.
диатомды C.meneghiniana, Actinocyclus ehrenbergii, A.ehrenbergii, C.lacustris, жасыл B.lauterbornii
және көк-жасыл Gomphosphaeriaaponia, Gomphosphaeria lacustris балдырлардың түрлері басым
болды. 2008-2010 жж. үстемдік теңіз диатомды балдырына Coscinodiscus jonesianusауысты.
2015 ж. бастап фитолпланктонда диатомдылардың су түбіндегі түрлерінің Diploneis ovalis,
A.ehrenbergii, Hyalodiscus sphaerophorus рөлі артты.
Фитопланктонның құрылымы бірнеше табиғи және антропогендік факторларға байланысты
болды. Теңіз деңгейінің төмендеуі балдырлардың негізгі бөліктері үшін қолайлы болды. Судағы
бірнеше ластаушы заттар концентрациясы мөлше-рінің төмендеуі көк-жасыл және ішінара жасыл
балдырларға оңтайлы әсер етті.
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7. ЗООПЛАНКТОН

Материал мен әдістер
2006-2007 жж. зоопланктон зерттеулері күзгі
уақытта, ал 2008-2012 жж. көктемде және күзде, кейінгі жылдары көктемде, жазда және күзде жүргізілді [Экологиялық мониторинг жөніндегі есептер, 2006-2016]. Барлығы зоопланктонның 2 596 сынамасы алынды және өңделді.
(7-1 кесте).
1 метрден артық тереңдіктерде зоопланктон
сынамалары су түбінен су бетіне дейін Джеди
торын (ену саңылауларының диаметрі 12 см)
екі рет тарту арқылы алынды [Әдістемелік
ұсынымдар, 1984]. Тереңдігі үлкен емес
аймақтарда 100 л су Апштейн торы арқылы
сүзілді. Планктонның омыртқасыз түрлерін
анықтау анықтағыштарға сәйкес жүргізілді.
[Боруцкий, 1952, Кутикова, 1964, Каспий
теңізінің омыртқасыздар фаунасы бойынша
толық деректер атласы, 1968, Фауна анықтағышы …, 1969, Крупа және т.б.., 2016, Rivier,
1998]. Зоопланктонның сандық көрсеткіштері
стандартты әдістемелер бойынша есептелді
[Винберг, 1950, Балушкина, Винберг, 1979].
Зоопланктон қауымдастықтарының саны мен
биомассасының орташа жылдық мәндерін
дұрыс есептеу үшін 2008 жылдан бастап, 2016
жыл аралығындағы кезеңде аталған көктемгі
және күзгі деректердің біршама ұзағырақ

7-1 кесте

қатары
пайдаланылды.
Зоопланктонның
құрылымына
Primer
бағдарламасында
сипаттама беру үшін сынамаға таксондар
санының орташа мәні, Шеннон индексі (Нс –
саны бойынша, бит/дана, Нб – биомассасы
бойынша, бит/мг) есептелді. Дарақтың
орташа жеке массасы әр станса үшін
биомассаның жиынтық санын оның көлеміне
бөлу арқылы табылды. Корреляциялау және
қадамдық регрессиондық талдауы Statistica
бағдарламасында орындалды (p<0.05 кезінде).

Зоопланктонның алынған сынамаларының саны
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Стансалар саны

74

73

197

143

247

188

180

389

409

428

268

Маусымдар саны

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Көрсеткіш
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7.1

Түрлік әралуандылығы

Brachionus plicatilis, Filinia longiseta, Keratella
tropica, Synchaeta stylata коловраткалары,
Podonevadne camptonyx, Podonevadne trigona
бұтақмұртшалы шаян тәрізділер, Heterocope
caspia ескекаяқты шаян мен Hediste diversicolor
полихетасы біршама кеңінен таралған.
Планктон омыртқасыздарының қалған түрлері
акваторияның шектелген алаңдарында кейкейде кездесіп жатты. Зоопланктонның
түрлік байлығының жыларалық өзгергіштігіне
Cladocera (R=0.928, p<0.05) өз әсерін тигізді.

Жалпы сипаттамасы
Зоопланктонның құрамында 119 таксон
анықталды, оның ішінде коловраткалар – 49,
бұтақмұртшалылар – 23, ескекаяқтылар 38,
факультативті планктерлер - 9 (7.1-1 кесте).
Планктон омыртқасыздарының саны жылдар
бойынша 36-дан 79-ға дейінгі аралықта
құбылып
отырды
және
статистикалық
жағынан маусым мөлшері мен бақылаулармен
қамтылған стансалар санына маңызды түрде
байланысты болды (R=0,713, p<0,05).

Кеңістікте таралуы
Зоопланктонның
түрлік
әралуандылығы
теңіз акваториясының зерттелген алаңдары
бойынша шамамен 2 есеге дейін түрленді.
Планктон омыртқасыздары түрлерінің ең көп
мөлшері Қашаған кен орны мен кәсіпшілік
құбыр желілері акваторияларында анықталды
(7.1-2 кесте). Ақтоты кен орнының аумағында
зоопланктон қауымдастықтарының түрлік
құрамы бойынша алуандығы азырақ болды.
Қайраң және Қаламқас акваторияларында
кездесетін
планктон
омыртқасыздары

Планктон қауымдастығының ең тұрақты
компоненті
Brachionus
quadridentatus
коловраткалары, Halicyclops sarsi, Acartia tonsa,
Calanipeda
aquae-dulcis
ескекаяқтылары,
Cirripedia
мұртаяқты
шаяндардың
балаңқұрттары мен Bivalvia қосжақтаулы
моллюскілері болып табылады (5 Қосымша,
1.Қ
кесте).
Жекелеген
маусымдарда
акватория бойынша Asplanchna priodonta,
7.1-1 кесте

Каспий теңізінің зерттелген акваторияларындағы зоопланктонның түрлік әралуандылығының
көпжылдық динамикасы
Түр саны

Жыл

Rotifera

Cladocera

Copepoda

Басқа

Барлығы

2006

11

3

17

5

36

2007

19

9

13

2

43

2008

21

10

21

7

59

2009

15

14

23

7

59

2010

16

7

25

8

56

8

57

2011

20

9

20

2012

19

10

20

8

57

2013

21

13

24

8

66

2014

32

19

21

7

79

14

18

9

64

2015

23

2016

20

11

22

8

61

Барлығы

49

23

38

9

119

7.1-2 кесте

СШ Каспийдің зерттелген акваториялары бойынша зоопланктонның түрлік әралуандылығының
кеңістіктегі динамикасы, 2006-2016 жж.

Акватория
Ақтоты

Rotifera

Cladocera

Copepoda

19

13

13

Басқа Барлығы
18

57

Стансалар саны
127

8

64

106

Қайраң

23

12

21

Қаламқас

25

12

21

9

67

324

Қашаған

43

21

40

9

113

1611

Кәсіпшілік құбыр желілері

39

23

37

8

107

209
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түрлерінің саны бір-біріне жақын екендігі
тіркелді.

ҚАЙРАҢ, ҚАШАҒАН,
АҚТОТЫ ЖӘНЕ КӘСІПШІЛІК
ҚҰБЫР ЖЕЛІЛЕРІ
АКВАТОРИЯЛАРЫНДА
ЗООПЛАНКТОН
ҚАУЫМДАСТЫҚТАРЫНЫҢ
ТҮРЛІК ӘРАЛУАНДЫЛЫҒЫ
ЖЫЛАРАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН
АЛҒАНДА СИНХРОНДЫ
ТҮРДЕ ӨЗГЕРІП ОТЫРДЫ.
(7.1.1 сурет).
Зоопланктон құрамындағы аумағы жағынан
Қаламқастан біршама алысырақ жерде
анықталған түрлер санының динамикасы
басқа акваториялармен ең аз дәрежеде
синхрондалған.
Зерттелген жылдарда барлық келісімшарттық
аумақтарда
кездесетін
аялық
түрлерге
Brachionus
plicatilis,
Keratella
tropica
коловраткалары, Podonevadne trigona

Таксондар саны

Жекелеген келісімшарттық аумақтар бойынша
зоопланктон қауымдастықтарының түрлік
әралуандылығының жыларалық динамикасы
бақылау стансаларының санына статистикалық
маңыздылығы жағынан тәуелді болмады.
Қашаған кен орнындағы зоопланктонның
түрлік әралуандылығы кәсіпшілік құбыр
желілері аумағында
анықталған планктон
омыртқасыздары түрлерінің мөлшерінен аздап
қана артық болды, өз кезегінде, стансалар
саны 8 есеге дейін ерекшеленді. Қайраң және
Қаламқас кен орындары бойынша деректерді
салыстырғанда да осындай жағдай орын
алды. Әр кен орны үшін бақылаулардың бүкіл
кезеңінің деректеріне талдау жүргізгенде
осындай байланыс тек жекелеген топтарда ғана
- Cladocera, Others (R=0.90.. 0.97, Қаламқас,
Қашаған), Rotifera (R=0.92, құбырлар) байқалды.
Бұдан қауымдастықтардың ең жоғарғы түрлік
байлығын анықтау үшін бақылаудың қажетті
және жеткілікті минимумынан басқа, зерттелетін алаңдардың биотопиялық алуандылығы
тағы бір маңызды факторлардың бірі болып
табылатындығы анықталды. Кәсіпшілік құбыр
желілері акваториясы осындай талаптарға
сәйкес келеді, себебі әр түрлі тереңдікте
және судың тұзды
аймақтарынан өтеді..
Бақылау стансаларының саны тұрғысында
елеулі айырмашылықтары бар бола тұра
біршама біркелкі гидрохимиялық және
батиметриялық жағдайлары бар кәсіпшілік

құбыр желілері трассалары мен Қашаған кен
орны зоопланктонның түрлік байлығының
салыстырмалы көрсеткіштерінің дәл осы
факторға байланысты болғаны анық.

Жыл
Ақтоты
7.1.1 сурет

Қайраң

Қаламқас

Қашаған

Кәсіпшілік құбырлар

СШ Каспийдің зерттелген акваторияларындағы зоопланктонның түрлік әралуандылығының
көпжылдық динамикасы
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кладоцерасы, Acartia tonsa, Calanipeda
aquae-dulcis, Halicyclops sarsi ескекаяқтылары,
Bivalvia және Cirripedia балаңқұрттары жатады.
Планктонда көрінуі бойынша Asplanchna
priodonta, Brachionus quadridentatus, Filinia
longiseta
коловраткалары,
Podonevadne
camptonyx кладоцерасы, Heterocope caspia
копеподасы және Hediste diversicolor полихета
балаңқұрттары олардан аздап кем болды.
Synchaeta stylata, Trichocerca caspica, Brachionus
angularis, Podonevadne angusta, Paraergasilus
rylovi,
Mesocyclops
leuckarti,
Laophonte
mohammed, Limnocletodes behningi, Ectinosoma
abrau, Blackfordia virginica, Rhithropanopeus
harrisii түрлері, Trematoda церкариялары
акваторияның
белгілі
бір
бөліктерін
таңдағанына қарамастан, біршама кең таралды.
Жекелеген аймақтарға Notholca acuminata,
Synchaeta vorax, Synchaeta cecilia, Brachionus
calyciflorus, Brachionus urceus коловраткалары,
Cornigerius maeoticus, Pleopis polyphemoides
бұтақмұртшалылары, Ectinosoma concinnum,
Nitocra typical гарпактицидтері, Moerisia
maeotica, Moerisia pallasi гидрозоялар тән.

Сандық көрсеткіштері
Жалпы сипаттамасы

Шаян
тәрізділердің
басым
түрлеріне
Acartia tonsa және Calanipeda aquae-dulcis
ескекаяқты шаяндар кірді.. Осы түрлерге
қосымша акваторияның жекелеген бөліктері
бойынша зоопланктонның жиынтық санын
қалыптастыруда
Brachionus
angularis,
Brachionus quadridentatus коловраткалары,
Cornigerius maeoticus кладоцері, Halicyclops
sarsi циклобы елеулі рөл атқарды. Саны
жағынан шағын болып, биомассасы бойынша
басымдылықты меропланктон өкілдері Blackfordia virginica және Moerisia maeotica ірі
жыртқыш медузалары иеленді.
Медузалардың планктон омыртқасыздарына
елеулі ықпал етуіне байланысты біз зоопланктон саны мен биомассасының маусымдық және жылдық динамикасын медузаларды ескеріп
те, ескермей де қарастырамыз.
Медузаларды ескермей, зоопланктонның
сандық көрсеткіштерінің маусымдық
және көпжылдық динамикасы
2013-2015 жж. зоопланктон саны (7.2.1 сурет,
а) мен биомассасы (7.2.1 сурет, б) көктемнен
жазға қарай көбейіп, күзге қарай азайды, бірақ
2016 ж. күзде соңғы көрсеткіштің шамасы

Биомасса, мг/м3

Зоопланктонның орташа көпжылдық саны
25941 дана/м3 құрады. (5 Қосымша, 2Қ кесте).
Ескекаяқтылар
(жиынтық
көрсеткіштің
66,6%) басым болды. Одан кейінгі орынды
коловраткалар (16,3%) және факультативті
планктерлер (15,5%) алды. Биомассаның
орташа көпжылдық шамасы 415,2 мг/м3

Саны , дана/м3

7.2.

жетті (5-қосымша, 3Қ кесте). Оның негізін
былқылдақденелілер класы – жиынтық
көрсеткіштің 68,8% құрады. Медузаларды
қоспағанда планктон омыртқасыздарының
биомассасы
129,7
мг/м3
тең
болды.
Ескекаяқтылар басым болды – 72,7%. Одан
кейінгі орынды бұтақмұртшалылар (11,8%) мен
су қабатының факультативті мекендеушілері
(12,0%) болды.

Жыл
Көктем
A
7.2.1-сурет

Жыл
Жаз

Күз
Б
СШ Каспийдің зерттелген акваторияларындағы зоопланктон саны (а) және биомассасының (б)
маусымдық және көпжылдық динамикасы (медузаларды есепке алмағандағы )
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жазғы мәндерге қарағанда артық болды.
Планктон
омыртқасыздарының
молдығы
көктемге қарағанда күзде жиі байқалды.
Зоопланктонның сандық көрсеткіштерінің
көпжылдық динамикасы қатаң заңдылықтарға
бағынбаған. Көктемдегі зоопланктонның ең
көп мөлшері 2011 ж., 2012 ж., 2014 ж. және
2016 ж болды. Планктон қауымдастықтары
биомассасының ең үлкен мәндері 2009 ж.,
2011 ж. және 2016 ж. тіркелді. Төрт жыл бойы
жүргізілген бақылауларда жазғы планктон саны
мен биомассасы күмбез түрінде өзгеріп отырды. 2006 ж. бастап 2016 ж. дейінгі күзгі кезеңдер
зоопланктонның сандық көрсеткіштерінің
әрқалай артуымен сипатталады.

Медузаларды есепке алғандағы, зоопланктонның
сандық
көрсеткіштерінің
маусымдық және көпжылдық динамикасы
B. virginica, M. maeotica және M. pallasi
медузалардың жас дарақтары көктемнің
аяғында судың қалың қабатында бірліжарым данада кездесті Дарақтар санының
аздығын және өлшемдерінің шағын болуын
ескерсек, былқылдақденелілер биомассасы осы
кезеңде өте төмен болды (7.2.3 сурет,а). 20132016 жж. медузалардың жиынтық биомассасы көктемнен жазға қарай артып, күзге

Саны , дана/м3

Биомасса, мг/м3

Орташа жылдық талдау кезінде (көктем және
күз) негізінен ескекаяқтыларға байланысты
зоопланктон санының көпжылдық арту үрдісі

анықталды (7.2.2 сурет, а). Зоопланктон
биомассасының
көпжылдық
өзгерісі
ескекаяқтылардың динамикасымен және аз
дәрежеде бұтақмұртшалы шаян тәрізділермен
анықталды (7.2.2 сурет, б).

Жыл
Rotifera

Жыл
Cladocera

Copepoda

A

Басқа

Барлығы
Б

Биомасса, мг/м3

СШ Каспийдің зерттелген акваторияларындағы зоопланктонның негізгі топтарының саны (а)
және биомассасының (б) көпжылдық динамикасы (медузаларды есепке алмағандағы)

Биомасса, мг/м3

7.2.2 сурет

Жыл
Көктем
A
7.2.3 сурет

Жыл
Жаз

Jellyfish

Күз

Барлығы

Б
СШ Каспийдің зерттелген акваторияларындағы зоопланктонның негізгі топтарының саны (а)
және биомассасының (б) көпжылдық динамикасы (медузаларды ескеріп)
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қарай қайта төмендейді. Күздегі бақылаулар
қатарында медузалардың ең үлкен биомассасы 2008-2013 жж. тіркелді. 7.2.3 сурет,
(б)
былқылдақденелілердің
зоопланктон
биомассасының жыларалық өзгергіштігіне
негізгі үлес (85,7-99,5%) қосқандығын көрсетеді.
Екі маусым (көктем және күз) бойынша
орталандырылған деректер талданатын уақыт
аралығында медуза биомассасының төмендеу
үрдісін анықтады.
Осылайша, деректердің талдауы 2008 ж. бастап
2016 ж. қарай планктон омыртқасыздарының
сандық көрсеткіштерінің артуын, ал медузалар
биомассасының
керісінше
төмендегенін
көрсетті.
Кеңістікте таралуы
2006-2010 жж. Ақтоты кен орны аумағында
зерттеулер
жүргізілмеді.
Акваторияның
аталған алаңындағы
зоопланктон
саны
2011 ж.- 2016 ж. аралығында биомассасы
162,3 мг/м3 болғанда 29139 дана/м3 құрады.
Зоопланктонның
сандық
көрсеткіштері
көктемде орта есеппен 27638 дана/м3 жетсе,
жазға қарай 167151 дана/м3 және 1345,9 мг/м3
дейін артты (7.2.4 сурет). Күзге қарай көрсеткіштердің шамасы қайтадан 30946 дана/м3
және 216,0 мг/м3 дейін төмендеді. Акваторияның аталған алаңындағы зоопланктонның
жылдық динамикасында қандай да бір біркелкі
тренд анықталмады.

2006-2010 жж. Қайраң кен орны аумағында
зерттеулер жүргізілмеді. Акваторияның аталған
алаңындағы зоопланктон саны 2011 ж.2016 ж. аралығында биомассасы 196,4мг/м3
болғанда орта есеппен 36840 дана/м3 құрады.
Планктон
қауымдастықтарының
сандық
көрсеткіштері көктемде 40 180 дана/м3 және
143,0 мг/м3 дейін жетсе, жазға қарай 85 022
дана/м3 және 848,7 мг/м3 дейін артты (7.2.5
сурет). Күзге қарай көрсеткіштердің шамасы
қайтадан 46 214 дана/м3 және 306,2 мг/м3
дейін төмендеді. Талданған уақыт аралығында
зоопланктонның сандық көрсеткіштерінің
көктемгі және күзгі уақытта төмендеу үрдісі
анықталды.
Acartia
tonsa,
Calanipeda
aquae-dulcis,
Halicyclops sarsi ескекаяқты шаян тәрізділермен,
Brachionus angularis коловраткасы басым
кешенін
құрады.
Биомассаның
негізін
Blackfordia virginica медузасы, Acartia tonsa
және Calanipeda aquae-dulcis ескекаяқтылары
қалыптастырды.
Орташа
көпжылдық
мәндерге
сәйкес
(2008-2016 жж.) Қаламқас аумағындағы
зоопланктонның саны биомассасы 396,8 мг/м3
болғанда
16316
дана/м3 тең
болды.
Зоопланктоценоздың сандық көрсеткіштері
көктемде орташа есеппен 18 585 дана/м3 және
71,9 мг/м3 құрады (7.2.6 сурет). Жазда олардың
мәндері 31 517 дана/м3 және 1048,8 мг/м3

Саны , дана/м3

Биомасса, мг/м3

Зоопланктон құрылымы саны бойынша Acartia
tonsa, Calanipeda aquae-dulcis ескекаяқты
шаян тәрізділердің, Brachionus angularis және
Brachionus quadridentatus коловраткалардың
басым болуымен сипатталады. Биомассасы
бойынша Blackfordia virginica медузасы, Acartia

tonsa и Calanipeda aquae-dulcis копеподтары,
Cornigerius maeoticus кладоцерасы басым
болды. Қарастырылған кезеңде ескекаяқты
шаян тәрізділер мен коловраткалардың
біршама артуы, соңынан кемуі, сондай-ақ
2016 ж. жазда гидроидтердің жаппай дамуы
байқалды.

Жыл
Көктем
A
7.2.4 сурет

Жыл
Жаз

Күз
Б
Ақтоты кен орнындағы зоопланктон санының (а) және биомассасының (б) маусымдық және
көпжылдық динамикасы

Саны , дана/м3

Биомасса, мг/м3
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Жыл
Көктем

Жыл
Жаз

Күз

A

Б

7.2.5-сурет

Қайраң кен орнындағы зоопланктон санының (а) және биомассасының (б) маусымдық және
көпжылдық динамикасы

дейін артса, күзде қайтадан 13 047 дана/м3
және 620,6 мг/м3 дейін төмендеді. Көпжылдық
тұрғыдан алғанда зоопланктонның сандық
көрсеткіштерінің күзде арту және жазғы
уақытта төмендеу үрдісін көрсетті.

Биомассасы бойынша медузалар басым
болды (7.2-2 кесте). Зоопланктонның жиынтық
биомассасына Acartia tonsa ескекаяқты
шаяны елеулі үлес қосты. Blackfordia
virginica
медузасының
2011-2016
жж.
планктон қауымдастықтары биомассасын
қалыптастырудағы үлесі зерттелген алдыңғы
кезеңмен салыстырғанда артық болды.
Зоопланктондағы голопланктон өкілдері ескекаяқтылар мен бұтақмұртшалы шаян
тәрізділердің үлесі төмендеді.
Қашағандағы планктонды омыртқасыздарының
орташа көпжылдық саны биомассасы 428,3 мг/м3
болғанда 26 695 дана/м3 құрады. Планктон

Саны, дана/м3

Биомасса, мг/м3

Acartia
tonsa,
Calanipeda
aquae-dulcis
ескекаяқты шаян тәрізділер, Brachionus plicatilis,
Synchaeta stylata, Brachionus quadridentatus
коловраткалары,
сондай-ақ
қосжақтаулы
ұлулар балаңқұрттары Каспий теңізі үшін
қалыпты түрлерінің басым бөлігін құрайды.
(7.2-1 кесте). Орташа мәндерге сәйкес
Synchaeta stylata коловраткаларын қоспағанда,
планктон
омыртқасыздарының
барлық
түрлерінің молдығы қарастырылған кезеңде
әртүрлі қарқындылықпен артып отырды.
Acartia tonsa популяциясы санының артқаны

біршама жақсы көрінді. Синхеталар саны екі
шамаға дейін төмендеді.

Жыл
Көктем
A
7.2.6 сурет

Жыл
Жаз

Күз
Б
Қаламқас кен орнындағы зоопланктон санының (а) және биомассасының (б) маусымдық және
көпжылдық динамикасы
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7.2-1 кесте

Қаламқас кен орны акваториясында 2006-2010 жж. және 2011-2016 жж. зоопланктонның
орташа саны және жиынтық санындағы басым түрлерінің үлесі
2006-2010 жж.

Таксон

2011-2016 жж.

дана./м³

%

дана./м³

%

Acartia tonsa

5215

41,0

10952

49,0

Calanipeda aquae-dulcis

2562

20,1

3916

17,0

Brachionus quadridentatus

1504

11,8

1580

7,0

Synchaeta stylata

931

7,3

12

<1,0

Bivalvia gen sp.

708

5,6

2302

10,0

23

0,2

1985

9,0

Brachionus plicatilis

7.2-2 кесте

Қаламқас кен орны акваториясында 2006-2010 жж. және 2011-2016 жж. зоопланктонның
орташа биомассасы және жиынтық биомассасындағы басым түрлерінің үлесі
2007-2010 жж.

Таксон
Blackfordia virginica

2011-2016 жж.

мг/м³

%

мг/м³

%

117,4

65,4

537,1

84,5

Acartia tonsa

26,7

14,9

35,4

5,6

Calanipeda aquae-dulcis

12,9

7,2

23,4

3,7

Podonevadne trigona

8,3

4,6

2,7

0,4

Moerisia maeotica

0,0

0,0

13,7

2,2

төмендеді. Зоопланктон санының арту үрдісі
барлық маусымда байқалды. Зоопланктон
биомассасының жыларалық тұрғыдан алғанда
өзгерісі біркелкі емес.
Acartia tonsa мен Calanipeda aquae-dulcis
жетекші рөлді атқарып, ескекаяқтылар басым
болды (7.2-3 кесте). Саны бойынша кейінгі

Саны, дана/м3

Биомасса, мг/м3

қауымдастықтарының ең жоғары молдығы
жазғы кезеңде байқалды (7.2.7 сурет).
Зоопланктонның
сандық
көрсеткіштері
көктемде орта есеппен 24 110 дана/м3 және
117,0 мг/м3 дейін, жазда 61 650 дана/м3
және 1 645,5 мг/м3дейін артты. Күзге қарай
сандық және биомасса мәндері қайтадан
26 842 дана/м3 және 623,6 мг/м3 дейін

Жыл
Көктем
A
7.2.7 сурет

Жыл
Жаз

Күз
Б
Қашаған кен орнындағы зоопланктон санының (а) және биомассасының (б) маусымдық және
көпжылдық динамикасы
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7.2-3 кесте

2006-2010 жж. және 2011-2016 жж. Қашаған кен орны акваториясындағы зоопланктонның
орташа саны және жиынтық санындағы басым түрлерінің үлесі
2006-2010 жж.

Таксон

2011-2016 жж.

дана./м³

%

дана./м³

%

Acartia tonsa

3550

24,3

14963

39,4

Calanipeda aquae-dulcis

3520

24,1

5073

13,4

Cirripedia gen.sp.

1914

13,1

1084

2,9

Bivalvia gen.sp.

1190

8,2

3374

8,9

Halicyclops sarsi

1050

7,2

579

1,5

Brachionus quadridentatus

1016

7.0

4811

12,7

67

0,5

4238

11,2

Brachionus plicatilis
7.2-4 кесте

2006-2010 жж. және 2011-2016 жж. Қашаған кен орны акваториясындағы зоопланктонның
орташа биомассасы және жиынтық биомассасындағы басым түрлерінің үлесі

Таксон

2006-2010 жж.

2011-2016 жж.

мг/м³

%

мг/м³

%

424,1

83,2

520,5

74,3

Calanipeda aquae-dulcis

18,6

3,6

39,5

5,6

Acartia tonsa

18,0

3,5

57,8

8,2

Podonevadne trigona

14,7

2,9

7,8

1,1

Moerisia maeotica

4,1

0,8

30,1

4,3

Moerisia pallasi

0,3

0,1

10,9

1,6

Blackfordia virginica

орынды мұртаяқты шаяндардың балаңқұрттары, қосжақтаулы моллюскілер, Halicyclops
sarsi циклопы, Brachionus quadridentatus және
Brachionus plicatilis коловраткалары алды.
Жыларалық тұрғыдан алғанда мұртаяқты шаян
тәрізділер мен галициклопты қоспағанда,
барлық түр популяцияларының саны әртүрлі
қарқындылықпен артты. Acartia tonsa санының
4 есеге дерлік артуы байқалды.

Зоопланктонның
сандық
көрсеткіштері
көктемде орта есеппен 30859 дана/м3
және 109,7 мг/м3 дейін жетті. Планктон
қауымдастықтары саны мен биомассасының
ең жоғары мәндері жазда тіркелді және орта
есеппен 150884 дана/м3 және 2005,1 мг/м3
құрады (7.2.8 сурет). Күзде көрсеткіштердің шамасы қайтадан 40745 дана/м3 және 410,5 мг/м3
дейін төмендеді. Зоопланктонның жыларалық
динамикасында заңдылықтар байқалмады.

Акваторияның
басқа
бөліктеріндегідей,
зоопланктонның
негізгі
биомассасын
Blackfordia virginica ірі медузасы құрады
(7.2-4 кесте). Көрсеткіштің артуына Acartia
tonsa және Calanipeda aquae-dulcis ескекаяқты
шаян тәрізділер де әсерін тигізді. Олардан
кейінгі
орынды
Podonevadne
trigona
кладоцерасы мен Moerisia maeotica, Moerisia
pallasi ұсақ медузалары иеленді. Podonevadne
trigona қоспағанда, көпжылдық тұрғыдан
алғанда жоғарыда аталған барлық түрлер
биомассаларының орташа шамалары артты.

Саны бойынша ескекаяқты шаян тәрізділер
басым болды, солардың ішінде Calanipeda
aquae-dulcis, Acartia tonsa және Halicyclops
sarsi негізгі рөлге ие болды (7.2-5 кесте). Кейінгі
орынды Brachionus quadridentatus, Brachionus
angularis, Asplanchna priodonta және Brachionus
plicatilis коловраткалары жетекші рөлді атқарып,
иеленді. Аспланхнаны қоспағанда, соңғы бес
жылда жаппай барлық түр популяцияларының
саны артты. Acartia tonsa санының артуы
байқалды.

Орташа
көпжылдық
мәндерге
сәйкес,
кәсіпшілік құбыр желілері трассасы бойынша
зоопланктонның саны, биомассасы 286,4 мг/м3
болғанда,
36749
дана/м3
құрады.

2010 ж. дейін акваторияның осы алаңындағы
зоопланктон құрамында гидрозоялар болмады, зоопланктон биомассасына Asplanchna
priodonta
коловраткасы,
Podonevadne

Саны , дана/м3

Биомасса, мг/м3
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Жыл
Көктем

Жыл
Жаз

Күз

A
7.2.8 сурет

Б
Кәсіпшілік құбыр желілері трассасындағы зоопланктонның санының (а) және биомассасының (б)
маусымдық және көпжылдық динамикасы

trigona кладоцерасы, Calanipeda aquaedulcis және Acartia tonsa ескекаяқтылары
негізгі үлесті құрады (7.2-6 кесте). Кейінгі
кезеңдерде қауымдастық биомассасының
негізін былқылдақденелілер қалыптастырды,
ал голопланктон түрлерінің рөлі, сәйкесінше,
төмендеді.
Салыстырмалы талдау зоопланктон санының орташа жылдық мәндері барлық келісімшарттық аумақтар бойынша шамамен 2 есеге
өзгергенін көрсетті (7.2.9 сурет). Планктон
омыртқасыздарының ең жоғары шоғырлануы
Қайраң, Ақтоты акваторияларында және
кәсіпшілік құбыр желілерінің бойында тіркелді.
Зоопланктонның сандық көрсеткіштерінің
осылайша таралуы 2006, 2010 және 2016 жж.
күзгі кезеңдеріндегі деректердің талғамалы
талдауын жүргізгенде де сақталды (7.2.10
сурет). Барлық жерде ескекаяқты шаян
тәрізділер басым күйді иеленді (7.2.11 сурет).
Одан кейінгі орынға коловраткалар мен судың
терең қабатының факультативті мекендеушілері
ие болды. Коловраткалардың зоопланктонның
санын қалыптастырудағы рөлі солтүстік құбыр
жолы бойында ең жоғары мәнге ие болды.
Зоопланктон
биомассасының
ең
жоғары мәндері Қаламқас және Қашаған
акваторияларымен байланысты (7.2.12 сурет),
бұл аталған аймақтарда ірі медузалардың басым болуымен байланысты. Осы алаңдардағы былқылдақденелілер жаппай жиынтық
көрсеткіштің 80% дейін қалыптастырды (7.2.12
сурет, а). Қалған аймақтарда медузалардың
үлесі қауымдастықтар биомассасының 10-30%
құрады.

Былқылдақденелілерді қоспағандағы , биомасса
бойынша негізгі топтардың арақатынасы
Каспий үшін қалыпты болды. Ескекаяқтылар
бүкіл акватория бойынша басым болды
(7.2.13 сурет, б). Бұтақмұртшалылар Қаламқас,
Қашаған кен орындары акваторияларында
және кәсіпшілік құбыр желілері бойындағы
голопланктон биомассаларын қалыптастыруда
ерекше
рөл атқарды. Кәсіпшілік құбыр
желілері акваторияларында зоопланктонның
биомассасының құрамы коловраткалардың
салыстырмалы
жоғары
үлесімен
сипатталды.
Факультативті
планктердің
(медузаларды қоспағанда) голопланктонның
биомассасындағы үлесі теңіздің зерттелген
бүкіл акваторияда шамамен бірдей болды –
5,8-13,3%.

ГЛАВА 7 | ЗООПЛАНКТОН

7.2-5 кесте

2006-2010 жж. және 2011-2016 жж. Кәсіпшілік құбыр желілері аумағындағы. зоопланктонның
орташа саны және жиынтық санындағы басым түрлерінің үлесі

2006-2010 жж.
Таксон

2011-2016 жж.

дана./м³

%

дана./м³

%

Calanipeda aquae-dulcis

5841

23,5

7042

11,3

Brachionus quadridentatus

4189

16,9

8590

13,8

Acartia tonsa

3782

15,2

16935

27,1

Asplanchna priodonta

1754

7,1

760

1,2

Halicyclops sarsi

1409

5,7

1672

2,7

Brachionus angularis

340

1,4

7995

12,8

Brachionus plicatilis

626

2,5

6591

10,6

7.2-6 кесте

2006-2010 жж. және 2011-2016 жж. Кәсіпшілік құбыр желілері аумағындағы. зоопланктонның
орташа биомассасы және жиынтық биомассасындағы басым түрлерінің үлесі

2006-2010 жж.

Таксон

2011-2016 жж.

мг/м³

%

мг/м³

%

Asplanchna priodonta

50,6

27,0

6,9

0,8

Calanipeda aquae-dulcis

38,4

20,5

56,6

6,8

90,7

10,9

27,0

14,4

Podonevadne trigona

13,6

7,3

2,8

0,3

Blackfordia virginica

0,0

0,0

497,6

59,8

Moerisia pallasi

0,0

0,0

72,1

8,7

Саны , дана/м3

Acartia tonsa

Ақтоты
Rotifera
7.2.9 сурет

Cladocera

Қайраң
Copepoda

Қаламқас
Jellyfish

Басқа

Қашаған

Кәсіпшілік құбырлар

Барлығы

Каспий теңізі акваториясының зерттелген алаңдары бойынша зоопланктон санының кеңістіктегі
динамикасы (орташа жылдық мәндер)
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7.2.10 сурет

СШ Каспийдің зерттелген акваториялары бойынша күзгі кезеңдердегі голопланктонның саны (а) мен
биомассасының (б) кеңістіктегі динамикасы

Үлесі, %
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Ақтоты
Rotifera

Қайраң

Cladocera

Copepoda

Jellyfish

Басқасы

СШ Каспийдің зерттелген акваториялары бойынша зоопланктонның жиынтық санындағы негізі
топ үлесінің өзгеруі (орташа жылдық мәндер)

Биомасса, мг/м3

7.2.11 сурет

Қаламқас Қашаған Кәсіпшілік құбырлар

Ақтоты
Rotifera

Cladocera

Copepoda

Қаламқас
Jellyfish

Қашаған

Басқасы

Кәсіпшілік құбырлар

Барлығы

Барлығы 1

СШ Каспийдің зерттелген акваториялары бойынша зоопланктонның биомассасының кеңістіктегі
динамикасы (орташа жылдық мәндер)

Саны, дана, %

Үлесі, %

7.2.12-сурет

Қайраң

Ақтоты
Rotifera

Қайраң

Cladocera

а (барлық зоопланктон)
7.2.13 сурет

Қаламқас Қашаған Құбырлар
Copepoda

Басқасы

Ақтоты
Rotifera

Қайраң Қаламқас Қашаған Құбырлар

Cladocera

Copepoda

Jellyfish

Басқасы

б (медузаларды ескермей)
СШ Каспийдің зерттелген акваториялары бойынша зоопланктонның жиынтық биомассасындағы
негізгі топтар үлесінің өзгеруі (орташа жылдық мәндер)
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7.3

Құрылымдық
көрсеткіштері
Шеннон индексінің орташа маусымдық
мәндеріне сәйкес Каспий теңізінің зерттелген
акваториясындағы зоопланктонның алуандылығының төмен деңгейімен сипатталады
(7.3-1 кесте). Жаздағы зоопланктонның
алуандылығы (голопланктон, медузаларды
ескермегенде) сынамадағы түрлік санының
орташа массасы бойынша да, олардың сандық
көрсеткіштерде таралуы бойынша да көбірек
байқалды. Оның құрылымы осы маусымда
ұсақ өлшемді түрлердің басымдығымен
сипатталады, бұл зоопланктердің орташа
жеке массасының шамасымен расталады.
Шеннон индексінің мәндері мен планктон
қауымдастықтарының өлшемдік көрсеткіштері
арасындағы
теріс
байланыс
бізбен
Қазақстанның басқа су экожүйелері үшін де
бірнеше рет тіркелді [Крупа, 2012, Крупа және
т.б.., 2017, Krupa et al., 2018].
Голопланктон
әралуандылығы
индексінің
жақын мәндері көктемде медузалар болмаған
кезде
тіркелді.
Медузалардың
жазғыкөктемгі кезеңде судың терең қабатында
пайда болуы және олардың рөлінің
артуы өлшемдік көрсеткіштің көктемнен
бастап жазға қарай тікелей артуына және
қауымдастықтың жиынтық биомассасындағы
түрлік үлесі бойынша есептелген (бит/мг,
былқылдақденелілерді ескеріп) Шеннон индексі мәндерінің төмендеуіне әкелді. Зоопланктон
алуандылығының күзге қарай төмендеуі де
бұтақмұртшалы шаян тәрізділердің ішінара
немесе толықтай ауытқуымен байланысты
болды. Ол табиғи факторлармен де (түрдің
биологиялық циклдері, су температурасының
төмендеуі),
сондай-ақ,
бірінші
кезекте,
аз қозғалатын кладоцераларды жейтін
былқылдақденелілер қысымының күшеюімен
де байланысты.
7.3-1 кесте

Маусым

Зоопланктонның
құрылымдық
көрсеткіштеріне ішкі және
сыртқы факторлардың әсер
етуі
Биотикалық өзара әрекеттесулер
Биотикалық өзара әрекеттесулер зоопланктон
қауымдастықтарының
маусымдық
және
көпжылдық динамикасын реттеуде маңызды
рөл атқарады. Каспий теңізінің голопланктоны
ихтиофауна қысымынан басқа меропланктон
омыртқасыздарының - Blackfordia virginica,
Moerisia pallasi, Moerisia maeotica жыртқыш
медузалары мен Mnemiopsis leidyi тарақтылары
ықпалына ұшырайды. Талданатын уақыт ішінде
тарақтылар кей жерде ғана (кездесуі 2%) 2010,
2012, 2015 жж. бірлі-жарым данада кездесті,
сондықтан да оның зоопланктонға деген
ықпалын ескермеуге болады.
Маусымда кездесетін медузалардың орташа
мәні жазда биомассасы 1305,9 мг/м3 болғанда
132 дана/м3, күзде
474,9 мг/м3 болғанда
26 дана/м3 құрады. 2008-2012 жж. көктемде
медузалар анда-санда орташа саны 2 дана/м3
кем мөлшерде кездесті. 2013-2016 жж. көктемде
судың салыстырмалы төмен температурасында
былқылдақденелілер зоопланктон құрамында
көрінбеді.
Медузалардың зоопланктон құрылымының
жыларалық динамикасына ықпалын талдау
үшін күзгі бақылаулардың біршама ұзақ қатары
пайдаланылды (2006-2016 жж.).
Сәйкестендіру талдауы былқылдақденелілер
биомассалары мен планктон омыртқасыздарының негізгі топтары арасында байланыстың статистикалық маңыздылығын көрсетті.
Оның бір себебі деректердің уақыттық

СШ Каспийдегі зоопланктон қауымдастықтарының құрылымдық көрсеткіштерінің маусымдық
динамикасы
Түр саны

бит/дана

бит/мг1

Шеннон индексі

бит/мг2

Дарақтың орташа массасы
мг/дарақ1

мг/дарақ2

Көктем

10,8

2,10

1,97

1,97

0,0072

0,0072

Жаз

13,6

2,15

1,41

2,15

0,0213

0,0028

9,8

1,63

1,28

1,49

0,0353

0,0053

Күз
Ескертпе:

1 – медузалар ескерілген көрсеткіштердің мәндері, 2 – медузалар ескерілмеген көрсеткіштердің мәндері (голопланктон).

7.4

Rotifera
Jellyfish

Cladocera
Jellyfish

Copepoda
Jellyfish

Басқа биомассасы, мг/м3

Медузалар биомассасы, мг/м3

Cladocera
Ескекаяқтылар биомассасы, мг/м3

Медузалар биомассасы, мг/м3

Rotifera

Jellyfish
Басқа

Copepoda
7.4.1 сурет

Биомасса Cladocera, мг/м3

Медузалар биомассасы, мг/м3

Коловраткалар биомассасы , мг/м3

Медузалар биомассасы, мг/м3

ГЛАВА 7 | ЗООПЛАНКТОН

Басқа
СШ Каспийдегі күзгі кезеңдегі былқылдақденелілер мен зоопланктонның негізгі топтары
биомассаларының көпжылдық динамикасы

қатарының қысқалығы болып табылады. Алайда деректерге жасалған шолу коловраткалар
мен
бұтақмұртшалы
шаян
тәрізділер
биомассаларының көпжылдық динамикасы
медузалар
биомассасының
жыларалық
динамикасына қарама-қайшы болғандығын
көрсетті (7.4.1 сурет). Былқылдақденелілердің
ескекаяқты шаян тәрізділер мен судың терең
қабатындағы факультативті мекендеушілер
биомассасының жыларалық динамикасына
ықпалы байқалмады. Дегенмен, 7.4.1 суретте
медузалар
биомассасының
жыларалық
төмендеуі
жағдайында
ескекаяқтылардың
динамикасында оң үдерістің байқалатынын
көруге болады

жазда медузалардың коловраткалар мен
ескекаяқтылар шоғырланған жерде басым
болуы тіркелді. 2010 жылғы күзде талданған
кезде
былқылдақденелілердің
орташа
биомассасы аталған маусым үшін ең жоғарғы
шамада болғанда (1580,5 мг/м3) бүкіл акватория
бойынша бұтақмұртшалылар болмады. 2006 ж.
күзде медузалар зерттелетін акваторияның
шамамен үштен бір бөлігінде кездесті. Осы
кезеңде былқылдақденелілер биомассасының
жоғары болмауына қарамастан (орташа есеппен 62,4 мг/м3), бұтақмұртшалы шаян тәрізділер
және
медузалардың
кеңістікте
таралуы
арасындағы теріс байланыс статистикалық
жағынан маңызды болды (R=-0.683, p<0.05).

Кеңістікте
таралуын
талдаған
кезде
медузалардың
голопланктонға
көрсететін
ықпалы үнемі байқалып отырды. 2013 ж.
және 2016 ж. жазда, сондай-ақ 2008 ж.
күзде медузалар және бұтақмұртшалы шаян
тәрізділер биомассасы арасындағы байланыс
статистикалық жағынан елеусіз болды. 2016 ж.

2006, 2010 және 2016 жж. күзгі кезеңдерде
планктон омыртқасыздары биомассасының
таралу карталарының талғамалы талдауы
акваторияның әртүрлі алаңдарында голопланктон (7.2.10 сурет) және медузалардың
шоғырлануы тіркелгендігін көрсетті (7.4.2 сурет).
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7.4.2 сурет
Күзгі кезеңдердегі СШ Каспий
акваториясының зерттелген
алаңдары бойынша медузаларды
ескеріп, зоопланктонның
биомассасының жиынтық таралуы

Саны
Дарақтың орташа массасы

Биомасса
Дарақтың орташа массасы

Көктемгі кезеңдегі СШ Каспийдің зоопланктонды қауымдастықтарының өлшемдік және сандық
көрсеткіштерінің көпжылдық динамикасы

Дарақтың орташа массасы
медузаларды ескермей , мг

Медузаның орташа массасы, мг

Көктемгі кезеңде голопланктонның өлшемдік
құрылымының
көпжылдық
динамикасын
талдау дарақтың орташа жеке массасының
мәндері қауымдастықтың жиынтық санымен
қарама-қарсы фазада өзгергендігін көрсетті
(7.4.3
сурет).
Өлшемдік
құрылымның
қауымдастықтар биомассасымен байланысы
әлсіз көрінеді. Бұл көктемдегі вегетациялық
маусымның басталуындағы
зоопланктон
санының артуы ұсақ өлшемді түрлер
немесе жас мөлшері аз кезеңдегі планктон

омыртқасыздарының
көрсетеді.

7.4.3 сурет

болатынын

Жазда талданатын биотикалық көрсеткіштер
қарама-қарсы фазада өзгерді (7.4.4, а сурет).
Графиктің талдауы голопланктонның өлшемдік
құрылымы осы маусымда биомассаның ең
жоғарғы шамаларын құрайтын жыртқыш
медузалар
қысымына
ұшырағанын
көрсетеді. Күзгі кезеңдерде медузалардың
зоопланктонның өлшемдік көрсеткіштеріне
қатысты қысымы анықталмады (7.4.4, б сурет).
Анықталған
маусымдық
ерекшеліктер
зоопланктонды қауымдастықтардың түрлік
құрамының
өзгерістерімен
байланысты.
Жазда дарақтың орташа жеке массасының
артуына былқылдақденелілермен ең жоғары
дәрежеде тұтынылатын бұтақмұртшалы шаян
тәрізділер (r=0.947) негізгі үлесін қосты. Күзде
өлшемдік көрсеткіштің шамасы факультативті
планктерлер (медузалардан басқа) мен
жыртқыштардың ықпалына төзімдірек болатын

Медузаның орташа массасы, мг
Медузасыз, дарақтың орташа массасы
A

есебінен

Дарақтың орташа массасы, мг

Дарақтың орташа жеке массасының шамасы
қауымдастықтар
құрылымының
біріккен
сипаттамасы болып табылады, себебі барлық
түрлер мен өлшемдік топтардың арақатынасын
сандық көрсеткіште көрсетеді. Өлшемдік
көрсеткіш ішкі (қауымдастыққа кіретін түрлердің
биологиялық
циклдері,
жыртқыштардың
ықпалы және т.с.с.) және сыртқы (органикалық
ластану, эвтрофтау, уытты ластану) факторлар
әсерінен өзгереді.

Медузаның орташа массасы, мг

7.4.3 сурет

Дарақтың орташа массасы, мг

Биомасса, мг/м3

Саны , дана/м3

Дарақтың орташа массасы, мг

ГЛАВА 7 | ЗООПЛАНКТОН

Медузаның орташа массасы, мг
Медузасыз, дарақтың орташа массасы
Б

Көктемгі кезеңдегі СШ Каспийдің зоопланктонды қауымдастықтарының өлшемдік және сандық
көрсеткіштерінің көпжылдық динамикасы
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ескекаяқты шаян тәрізділердің басым үлесімен
анықталды.
Барлық маусымдарда зоопланктёрдің 2006- ж
бастап 2016 ж қарайғы орташа жеке массасы
шамасының төмендеген тікелей емес тренді
байқалады (7.4.3, 7.4.4 суреттер). Жоғарыда
көрсетілген
зоопланктонның
жыларалық
сандық көрсеткіштерінің артуы (7.2.2 сурет)
теңіз экожүйесіндегі эвтрофтау үдерістерінің
күшеюін білдіруі мүмкін.
Осылайша,
бұтақмұртшалы
шаян
тәрізділер мен аз дәрежеде коловраткалар
меропланктонның
жыртқыш
өкілдерінің
ықпал етуіне қатысты біршама әлсіз топтар
болып табылады. Былқылдақденелілер саны
мен өлшемдік құрамының өзгеруі Cladocera
және Rotifera жыларалық динамикасын
түсіндіретін себептердің бірі болуы мүмкін. Бұл
кладоцераның ескекаяқты шаян тәрізділермен
салыстырғанда аз қозғалуымен байланысты.
Жазда медузалардың бұтақмұртшалы шаян
тәрізділерді жеуіне байланысты голопланктон
құрылымының өзгеруі біршама көрнекті
болды, соңғылары биомассаның ең жоғарғы
шамаларын құраған болатын. Медузалардың
голопланктонға ықпал етуі қауымдастықтардың
өлшемдік
құрылымын
талдағанда
да
байқалды. Күзде факультативті планктерлер
мен ескекаяқты шаян тәрізділер басым
болғанда
зоопланктон
қауымдастықтары
жыртқыштар әсеріне біршама төзімді болды.
Бұдан медузалар болғанда голопланктон
құрылымының өзгеруі белгілі бір жағдайларда
ғана болатындығы және үнемі айқын көріне
бермейтіндігі байқалады.

біз

төменде

Сыртқы факторлардың
ықпалы
Зоопланктонның сандық және өлшемдік
көрсеткіштерінің жыларалық динамикасына
21 фактордың (теңіз деңгейі, судың тереңдігі,
тұздылығы, мөлдірлігі, су құрамындағы
аммоний, нитраттар, нитриттер, жалпы азот,
көмірсутектер, фенолдар, күшала, барий,
кадмий, хром, жез, темір, қорғасын, сынап,
никель, ванадий және мырыш мөлшері)
ықпалына талдау жүргізілді. Талдау деректердің
ұзағырақ қатары бар болатын күзгі зерттеулер
негізінде жүргізілді. Оған қосымша, жекелеген
маусымдарда және жылдарда планктон
омыртқасыздарының кеңістіктегі таралуына
абиотикалық факторлардың ықпал етуіне
талдау жүргізілді.
Көктемде
судың
орташа
көпжылдық
температурасы 19,0°С, жазда - 26,0°С, күзде 14,2°С жетті. Ең жылы болған кездер - 2011 ж.
көктем және 2006 ж. күз. Жазғы уақытта су
температурасы салыстырмалы тар шектерде 25,2 бастап 26,8°С дейін құбылды. Көпжылдық
тұрғыдан алғанда барлық маусымдарда су
температурасының сызықтық емес түрде
төмендеген тренді байқалды.
Гидрологиялық режим су экожүйелердің
экологиялық ахуалын анықтайтын аса маңызды факторлардың бірі болып табылады.
Қарастырылатын уақыт аралығында (20062016 жж.) теңіз деңгейі сызық бойымен
төмендейді 2 тарау (2.4 сурет). Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер ішінде тек қана төртеуі

Тұздылығы, ‰

Биотикалық өзара әрекеттесулер сыртқы
факторлар кешені өзгерген кезде болады,

олардың
маңыздылығын
бағаладық.

Жыл

Көктем
7.5.1 сурет

Жаз

Күз
СШ Каспийдің зерттелген акваториясындағы су тұздылығының көпжылдық және маусымдық
динамикасы

7.5

ГЛАВА 7 | ЗООПЛАНКТОН

7.5-1 кесте

Күзгі уақытта зоопланктонның сандық көрсеткіштері мен қоршаған орта факторлары
арасындағы байланысты параметрлік емес талдауы

Қос көрсеткіштер

R

Қос көрсеткіштер

R

Rotifera Саны – Күшала

-0,673

Зоопланктердің орташа массасы – Нитриттер

0,642

Cladocera Саны – Тұздылығы

-0,697

Jellyfish Саны – Тереңдігі

-0,736

Cladocera Биомасса – Тұздылығы

-0,755

Jellyfish Биомасса – Тұздылық

0,709

Cladocera Саны – Мырыш

0,685

Jellyfish Биомасса – Аммоний

0,636

Cladocera Биомасса – Мырыш

0,655

Jellyfish Биомасса – Нитриттер

0,752

Cladocera Биомасса – Температура

0,636

Зоопланктон саны – Деңгейі

-0,645

Copepoda Саны – Деңгейі

-0,773

Зоопланктон саны – Нитраттар

0,691

Copepoda Биомасса – Деңгейі

-0,845

Зоопланктонның медузаларсыз биомассасы – Деңгей -0,809

Copepoda Саны – Мөлдірлігі

-0,655

Зоопланктонның медузаларсыз биомассасы –
Мөлдірлігі

-0,800

Copepoda Биомасса – Мөлдірлігі

-0,818

Зоопланктонның медузаларсыз биомассасы – Хром

-0,782

Copepoda Саны – Тереңдігі

-0,636

Зоопланктонның медузаларсыз биомассасы – Жез

-0,655

Copepoda Саны – Көмірсутектер

0,709

Зоопланктонның медузалармен бірге биомассасы –
Тұздылығы

0,727

Copepoda Биомасса – Көмірсутектер

0,609

Зоопланктонның медузалармен бірге биомассасы –
Нитриттері

0,844

Copepoda Биомасса – Хром

-0,791

Others Биомассасы – Нитриттері

0,697

Зоопланктердің орташа массасы – Тұздылық 0,800
Ескерту:

R –Спирменнің рангтік сәйкестендіру коэффициенті, p<0,05 кезінде

үшін теңіз деңгейімен статистикалық маңызды
байланыс анықталды – орташа тереңдіктер
(R=0.609, p<0.05), судың мөлдірлігі (R=0.827,
p<0.05), су құрамындағы хром (R=0.927, p<0.05)
немесе жездің (R=0.827, p<0.05) мөлшері. Теңіз
деңгейі және ауыр металдар концентрациясы
арасындағы өте тығыз оң байланыс теңізге
хромның және жездің көбіне өзен ағынымен
және беткі ағынмен келетіндігін, яғни шыққан
тегі кірме болғандығын көрсетеді.
Судың тұздылығы теріс, бірақ теңіз деңгейіне
статистикалық елеусіз тәуелділікте болды (R=0.427). Көктемдегі судың ең жоғары тұздылығы
2011 ж., күздегі ең жоғарғы мәні – 2010 ж.
тіркелді (7.5.1 сурет). Жаздағы судың орташа
тұздылығы 2015 ж. және 2016 ж. ең үлкен
мәнге ие болды.
Сәйкестендіру талдауы нәтижелеріне сәйкес
гидрологиялық режим ескекаяқты шаян
тәрізділердің жыларалық динамикасына ең
күшті ықпал көрсетті (7.5-1 кесте). Теңіздің
деңгейі төмендегенде және судың орташа
тереңдіктері мен мөлдірлігі сәйкесінше
өзгергенде
ескекаяқтылар
саны
мен
биомассасы артты. Судағы омыртқасыздардың
осы
тобына
хром
жағымсыз
ықпал
көрсетті, оның көпжылдық динамикасы су
деңгейімен байланысты болған. Ескекаяқты

шаян тәрізділердің басымдығын ескерсек,
бағытталуы бойынша осыған ұқсас байланыстар жоғарыда аталған факторлар, сондай-ақ
жез және зоопланктонның жиынтық сандық
көрсеткіштері (медузаларды ескермегенде)
арасында анықталды. Осы факторлардан басқа
зоопланктонның жиынтық саны нитраттардың
ықпал ету салдарынан артты. Статистикалық
тұрғыда маңызды оң байланыс конеподтар
молдығы мен су құрамындағы көмірсутектердің
мөлшері арасында тіркелді.
Коловраткалар
үшін
су
құрамындағы
күшаламен байланысты теріс байланыс
анықталды.
Факультативті
планктерлер
биомассасы нитриттерге оң тәуелділікте
болды. Бұтақмұртшалы шаян тәрізділер үшін
судың тұздылығы артқан кезде жағымсыз
жағдайлар туындады. Осы топтың түрлері
үшін су температурасы мен мырыш оң
ықпал көрсетті. Голопланктонның өлшемдік
көрсеткіштері судың тұздылығы артқанда және
су құрамындағы нитриттер мөлшері ұлғайғанда
артып отырды.
Гидрологиялық режимнің былқылдақденелілердің сандық көрсеткіштеріне қатысты
әсері анықталмады. Алайда осы фактордың
қоршаған орта параметрлері – судың орташа
тереңдіктері мен тұздылығының өзгеруі
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арқылы медузаға орташа әсері байқалды.
Медузалардың биомассасы, осы топтың
және бүкіл зоопланктон қауымдастықтары,
сондай-ақ су құрамындағы аммоний және
нитриттер мөлшерінің артуы есебінен жоғары
тұздылық жағдайларында артты (7.5-1 кесте).
2010 жылғы күзде былқылдақденелілердің
барынша жоғары биомассасының қалыптасуы
гидрохимиялық жағдайлармен түсіндірілетіндігі
анық. Су тұздылығының динамикасына сәйкес
медузалардың жазғы биомассасы 2014 ж. ең
төменгі көрсеткішке жетіп, өзгеріп отырды.
Көп факторлық регрессиондық қадамдық
талдау кладоцерлер үшін судың тұздылығы
көптеген факторлардың ішінде ең маңызды
фактор болғандығын көрсетті (R2=-0,81,
p<0,026).
Ескекаяқтылардың
жыларалық
динамикасына су құрамындағы көмірсутектер
негізгі оң ықпалды көрсетті (R2=0,735, p<0,026).
Медузалар үшін орташа тереңдіктердің өзгеруі
маңыздырақ болды (R2=-0,70, p<0,026).
Зоопланктердің орташа жеке массасының
шамасына су құрамындағы нитриттердің
мөлшері негізгі оң ықпалды көрсетті (көптеген
R=0,810).
2008 ж. және 2010 жж. күзде Каспий теңізі
акваториясының зерттелген бөлігі бойынша
зоопланктонның негізгі топтарының және
барлық зоопланктонның кеңістікте таралуын
талдау
қоршаған
орта
факторларымен
әлсіз ғана байланысты анықтады. Алынған
Спирменнің
рангілік
сәйкестендіру
коэффициенттеріне сәйкес ескекаяқты шаян
тәрізділер нитриттермен (R=0,420), темірмен
(R=0,522) және минералды фосформен
(R=0,480) байытылған суы тайыз (R=-0,440)
алаңдарды қалағандығын көрсетті. «Басқа»
тобына барий (R=-0,417), ванадий (R=-0,422)
және жалпы хром (R=-0,443) теріс ықпал етсе,
коловраткаларға – никель (R=-0,415) (мөлшері
теріс әсер етті. Зоопланктонның саны мен
факультативті планктерлердің биомассасы су
құрамында темір мөлшері жоғары болатын
алаңдарда 50% тең жағдайларда жоғарырақ
болды.
Осылайша 2006 ж. бастап 2016 жылға дейін
теңіз деңгейінің сызық бойымен төмендеуіне
байланысты ескекаяқты шаян тәрізділер
мен барлық зоопланктон молдығы артты.
Конеподтардың сандық көрсеткіші мен теңіз
деңгейі салдарынан болған су құрамындағы
хром мөлшері арасындағы теріс байланыс
осы планктонды омыртқасыздар тобына
гидрологиялық
параметрлердің
орташа

ықпалын көрсете алады. Гидрологиялық
режимнің былқылдақденелілердің сандық
көрсеткіштеріне ықпалының жанама екендігі
айқын болып, судың орташа тереңдіктері
мен су тұздылығының өзгеруінен көрінеді.
Медузалар үшін жағымды жағдайлар су
тұздылығы
артқанда
қалыптасады,
өз
кезегінде, бұтақмұртшалы шаян тәрізділерге
қарама-қарсы жағдайлар тән болды. Су
тұздылығы
жоғары
болатын
жағымды
жағдайлардағы
медузаның
кладоцераға
деген қысымының күштірек болатыны анық.
Бұдан гидрохимиялық жағдайлардың өзгерісі
кезінде медузалар мен бар бұтақмұртшалы
шаян
тәрізділер
арасындағы
судың
тұздылығымен байланысты бағыты қарамақарсы байланыс күштірек жыртқыштардың
жемдік зоопланктонға көрсететін қысымының
орталандырылған көрінісі бола алатындығы
көрінеді. Яғни биотикалық өзара әрекеттесулер
гидрохимиялық параметрлердің мерзімді
динамикасына қосылады. Су температурасы
мен
бұтақмұртшалы
шаян
тәрізділер
арасындағы оң байланыс осы топтың жылу
сүйгіш түрлерімен басым түрде көрінеді.
Бұтақмұртшалы шаян тәрізділер биомассасы
мен судағы мырыш мөлшерінің арасында
анықталған оң байланыс қызығушылық тудырады. Басқа ауыр металдармен [Брагинский
және т.б., 1987], салыстырғанда мырыштың
кладоцералар үшін уыттылығы азырақ, себебі
мырыш түлеу есебінен ағзадан тез шығарылады [Muyssen, Janssen, 2002]. Бұдан бұрын
біз Шардара су қоймасындағы су құрамындағы
мырыш концентрациясы мен бұтақмұртшалы
шаян тәрізділер молдығы арасындағы оң
байланысты анықтаған болатынбыз [Barinova,
Krupa, 2018], бұл жемдік фитопланктонның
кеңістікте таралуымен байланысты. Микро су
балдырлары осы металдың жеткілікті мөлшері
бар жерде жиналуы мүмкін, себебі мырыш
төмен концентрацияда олардың көбеюіне
септігін тигізеді [Cao et al., 2015]. Алынған
бұтақмұртшалы шаян тәрізділердің жыларалық
динамикасы және су құрамындағы мырыш
мөлшері арасындағы оң байланыстың орташа
екендігі және трофикалық жағдайлардың
өзгеруімен түсіндірілетіндігі анық.
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Тұжырымдар
СШ Каспийдің зерттелген акваториясындағы зоопланктонның құрамында 119 таксон анықталды,
оның ішінде коловраткалар – 49, бұтақмұртшалылар – 23, ескекаяқтылар – 38, факультативті
планктерлер - 9. Жылдар бойынша планктон омыртқасыздары түрлерінің саны 36-79 аралығында
болды. Аялық түрлеріне Brachionus quadridentatus коловраткасы, Halicyclops sarsi, Acartia tonsa,
Calanipeda aquae-dulcis ескекаяқтылары, Cirripedia мұртаяқты шаяндардың балаңқұрттары мен
Bivalvia қосжақтаулы ұлулар қамтылды.
Зоопланктонның орташа көпжылдық саны биомассасы 415,2 мг/м3 болғанда 25941 дана/м3
құрады. Саны бойынша ескекаяқтылар басым болды. Биомассаның негізін былқылдақденелілер
құрады. Медузаларды есептемегенде, ескекаяқтылар жетекші рөлді атқарып, голопланктон
биомассасы 129,7 мг/м3 тең болды. Қайраң, Ақтоты кен орындарының акваторияларында
және кәсіпшілік құбыр желілері бойынша планктон омыртқасыздарының ең жоғары
шоғырлануы тіркелді. Зоопланктон биомассасының ең жоғары мәндері Қаламқас және Қашаған
акваторияларымен байланысты, бұл мұнда ірі медузалардың басым болуымен байланысты. Жазғы
кезең зоопланктонның ең көп мөлшерімен сипатталады. 2008 жылдан бастап 2016 жылға қарай
голопланктоның сандық көрсеткіштері артты, ал медузалардың биомассасы, керісінше, төмендеді.
Басым түрлерінің құрамына көбіне Acartia tonsa және Calanipeda aquae-dulcis ескекаяқты
шаян тәрізділері, акваторияның жекелеген бөліктері бойынша Brachionus angularis, Brachionus
quadridentatus коловраткалары, Cornigerius maeoticus кладоцерасы, Halicyclops sarsi циклобы кірді.
Биомассасы бойынша Blackfordia virginica және Moerisia maeotica медузалары басым болды.
Шеннон индексінің мәндеріне сәйкес (орта есеппен 1,63-2,15 бит/дана және 1,49-2,15 бит/мг),
зоопланктон алуандығы төмен деңгеймен сипатталды. Қауымдастықтың ең жоғарғы алуандығы
жазда ұсақ өлшемді түрлері есебінен қалыптасты. Күзге қарай зоопланктон алуандығының
төмендеуі бұтақмұртшалы шаян тәрізділер қауымдастығына ішінара немесе толықтай ауытқуымен
және былқылдақденелілердің голопланктондарға қысымының күшеюімен байланысты.
Барлық маусымдар үшін зоопланктердің орташа жеке массасы шамасының сызықтық емес
жыларалық төмендеу тренді байқалды. Зоопланктонның жыларалық сандық көрсеткіштерінің
артуын ескерсек, бұл теңіз экожүйесіндегі су деңгейінің төмендеуі жағдайында эвтрофтау үдерісінің
күшеюін білдіруі мүмкін.
Биотикалық өзара әрекеттесулердің талдауы бұтақмұртшалы шаян тәрізділердің меропланктонның жыртқыш өкілдерінің қысымына ұшырайтындығын көрсетті. Былқылдақденелілер саны мен
өлшемдік құрамының өзгеруі кладоцердің жыларалық динамикасын, сондай-ақ жазғы уақытта
голопланктонның өлшемдік көрсеткіштерінің динамикасын түсіндіретін себептердің бірі болуы
ықтимал. Былқылдақденелілердің ескекаяқты шаян тәрізділер мен судың терең қабатында
мекендеушілер биомассасының жыларалық динамикасына қатысты ықпалы байқалмады.
Зоопланктон қауымдастықтарының құрылымына сыртқы факторлардың әсер етуі зерттелді.
Қоршаған орта параметрлерінің көбі планктон омыртқасыздарының жыларалық және кеңістіктегі
динамикасына статистикалық жағынан маңызды ықпалын көрсетпеді. Гидрологиялық режимнің
және онымен байланысты қоршаған орта параметрлерінің (тереңдіктер, мөлдірлік, хром,
жез концентрациялары) ескекаяқты шаян тәрізділер мен голопланктонның жиынтық сандық
көрсеткіштеріне қатысты ықпалы көрсетілді. Тұздылықтың артуы бұтақмұртшалы шаян тәрізділер
үшін жағымсыз болды және орташа тереңдіктерді өзгертіп, былқылдақденелілердің артуына ықпал етті.
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8. МАКРОЗООБЕНТОС

Зерттеу материалы мен әдістері
2006 - 2016 жж. аралығында Қашаған,
Ақтоты, Қайраң, Қаламқас-теңіз (бұдан әрі
- Қаламқас) кен орындарының аумағы мен
Кәсіпшілік құбырлары трассасының бойында
Солтүстік-шығыс Каспий теңізін экологиялық
мониторингілеу жұмыстарының нәтижелері
келтірілген [Экологиялық мониторинг жөніндегі
есептер, 2006-2016 жж.].
2006, 2008-2012 жж. макрозообентосты зерттеу
жұмыстары көктем және күз маусымдарында
жүргізілді (2007 ж. – тек күзде ғана). 2013-2016 жж.
аралығындағы кезеңде – көктемде, жазда және
күзде жүргізілді.
Материалды жинау үшін Ван-Винның (қармау
ауданы 0,1 м2), Петерсеннің (0,025 м2) және
түтік тәрізді (0,002 м2) түпқырнағыштары
қолданылды. Әр стансада бентостың 2-3
сынамасы, кейбір жылдары – 5 немесе
10 сынамасы алынып, талдаудан өткізіліп
8-1 кесте

отырды. Сынамаларды талдау СРП 46303 «Макрозообентос сынамаларын өңдеу»
және Әдістемелік ұсынымдарға [Әдістер
бойынша нұсқаулық…, 1983, Әдістемелік…,
2006] сәйкес жүргізіліп отырды. Топтар мен
түрлерін сәйкестендіру анықтама кестелер
бойынша жүргізіліп отырды [Бирштейн, 1968,
Мордухай-Болтовский, 1969, Цалолихин, 1994,
Алексеев, 1995, Нарчук және басқалар, 1997,
Нарчук және басқалар, 2000, Цалолихин, 2001,
Цалолихин, 2004].
Санының және биомассаның орташа көп жылдық және орташа жылдық мәндерін есептеу
үшін 2006, 2008-2016 жж. (тек қана көктемгі
және күзгі зерттеулердің) деректердің барынша
толық қатарлары қолданылды. Корреляциялық
талдау Statistica бағдарламасында орындалды,
алуантүрлілік индекстерін кластерлік талдау
және есептеу – Primer 6.0 бағдарламасында
орындалды [Clarke, 2001].
Материалдың көлемі 8-1 кестеде берілген.

Стансалар саны/макрозообентостан алынған сынамалар саны
Стансалардың саны/сынамалар саны

Жылдар

Ақтоты

Қайраң

Қаламқас

2006

16/32

16/32

1/2

Қашаған Кәсіпшілік құбырлар
252/504

28/56

Барлығы
313/626

2007

0

0

32/88

67/166

27/62

126/316

2008

0

0

54/270

324/1473

26/52

404/1795

2009

0

0

31/155

202/1010

19/57

252/1222

2010

0

0

46/138

317/951

24/72

387/1161

2011

32/96

32/96

40/120

243/729

27/81

374/1122

2012

18/54

17/51

6/18

297/891

15/45

353/1059

2013

97/291

90/270

84/252

780/2340

93/279

1144/3432

2014

108/324

89/267

66/198

777/2331

82/246

1122/3366

2015

99/297

84/252

64/192

843/2529

72/216

1162/3486

2016
Барлығы

51/153

42/126

42/126

501/1503

48/144

684/2052

421/1247

370/1094

466/1559

4603/14427

461/1310

6321/19637
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8.1

Түрлік құрамы
Каспий теңізінің су түбіндегі фаунасының
түрлік құрамы Азов-Қара теңіз бассейні
мен ашық түрдегі теңіздердің түрлік
құрамымен салыстырғанда едәуір аз болып
келеді. Бұл Каспийдің мұхиттан ұзақ уақыт
оқшаулануының,
жалпы
тұздылығының
төмендеуінің, қысқы төмен температуралардың
салдары болып табылады. Жалпы алғанда,
Каспий теңізінде еркін тіршілік ететін су
түбіндегі омыртқасыздардың 379 түрі тіркелген,
оның 90%-ы 3 негізгі топқа тиесілі, олар:
шаянтәрізділер (143 түрі), моллюскілер (106
түрі) және құрттар (96 түрі); [Каспий…, 1985].
Солтүстік Каспийден су түбін мекендейтін
жануарлардың шамамен 240 түрі табылды
[Каспий…, 1985; Қасымов, 1987]. Бентостың
негізгі фаунистикалық топтары: Polychaeta,
Crustacea
(Amphipoda
және
Cumacea
жасақтары), Bivalvia, Gastropoda, олар жоғары
биомассаға ие, саны көп және кездесу жиілігі
жоғары [Войнова және басқалар., 2016].
НКОК НВ 1994-2006 жж. жүргізген мониторинг
деректері бойынша зерттелген акваторияларда
макрозообентостың 150 түрі тіркелді [Қоршаған мониторинг жүргізу, 2014].
2006-2016
жж.
аралығындағы
зерттеу
кезеңінде бентостың құрамынан 175 таксон
табылды, оның ішінде Vermes (құрттар), оларға
Nemertini, Plathelminthes, Nemathelminthes,
Annelida түрлері жатқызылды – 17, Mollusca
(моллюскілер) – 25, Crustacea (шаянтәрізділер)
8.1-1 кесте

Жылдар

– 100, Insecta (құрт-құмырсқалар) – 23,
басқасы – 10 (6 Қосымша, 1Қ. кесте). Алдыңғы
кезеңмен салыстырғанда (1994-2006 жж.),
фаунистикалық тізім осы өңір үшін жаңа
болып табылатын 4 таксонмен толықты. Бұл
Gammarus subtypicus азов-қара теңіз түрі; Еділ
су қоймаларын мекендеуші Stenogammarus
(Wolgogammarus)
dzjubani;
атлантикалық
мизида Mesopodopsis slabberi; қара теңіздік
шымшуыртұмсықты
есекқұрт
(Tanaidacea
отряды, Tanaidae тұқымдасы).
Бақылау кезеңі үшін орта есеппен аса кең
тараған таксондарға олардың келесі түрлері
жатады: Oligochaeta gen.sp, Hediste diversicolor,
Hypaniola kowalewskii құрттары, Abra ovata
моллюскісі, Stenocuma graciloides, Pterocuma
pectinata шаянтәрізділер (6 Қосымша, 1Қ.
кесте). Олардың барлығы, P.pectinata түрін
санамағанда, 11 жыл бойы бентостың тұрақты
компоненттері болып отырды. P.pectinata түрі
2006-2007 жж. салыстырмалы түрде сирек
кездесіп отырды, кейіннен 2008 ж. бастап
бұл аудан үшін әдеттегі түрге айналды. Кейбір
түрлері тек жекелеген жылдары ғана жоғары
кездесу жиілігіне ие болып отырды. Олар
Manayunkia caspica полихетасы мен Hypanis
angusticostata моллюскісі (2006-2010 жж.
бойы), Dreissena polymorpha және Didacna
trigonoiles (2006-2007 жж.), Schizorhynchus
scabriusculus (2006-2009 жж.) моллюскілері,
кейбір жылдары – Schizorhynchus bilamellatus.
Макрозообентостың тіркелген түрлерінің саны
зерттеу жүргізілген жылдарға байланысты

Солтүстік-шығыс Каспийдің зерттелген акваторияларындағы макрозообентостың түрлік
әралуандылығының көпжылдық динамикасы, 2006-2016 жж.
Vermes

Mollusca

Crustacea

Insecta

Басқасы

Барлығы

2006

7

10

52

3

3

75

2007

7

6

41

2

1

57

2008

12

12

72

10

5

111

2009

11

11

62

6

6

96

2010

8

11

56

3

5

83

2011

10

9

49

5

6

79

2012

10

8

45

2

6

71

2013

9

10

63

10

7

99

2014

9

6

56

7

5

83

2015

13

16

60

3

7

99

2016

11

16

58

6

5

96

Барлық кезең
бойынша
жиыны

17

25

100

23

10

175
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8.1-2 кесте

Солтүстік-шығыс Каспийдің зерттелген акваторияларында макрозообентостың негізгі
топтарының түр құрамының тарауы, 2006-2016 жж.
Түрлерінің саны

Аудан

Vermes

Mollusca

Crustacea

Insecta

Басқалар

Барлығы

Ақтоты
Қайраң

10

9

55

3

4

81

9

10

53

5

5

82

Қаламқас

10

11

47

1

7

76

Қашаған

14

21

97

15

8

155

Кәсіпшілік құбырлар

14

14

63

16

5

112

елеулі түрде ауытқып отырған, 2008 жылы
ең жоғары мәндерге, 2007 жылы ең төмен
мәндерге ие болып отырған (8.1-1 кесте).
Түрлерінің саны көбінесе стансалардың
санына, олардың кеңістік бойынша орналасуы
мен бақылаулардың маусымына байланысты
болып
отырған.
Әдетте,
жыл
сайын
макрозообентостың 70 астам түрі тіркеліп
отырған, оның 60-72%-ы шаянтәрізділердің
үлесіне тиесілі болып отырды. 2007 ж. түрлік
құрамының азаюы бақылау жұмыстарының тек
бір мәрте (әдеттегідей жылына 2-3 рет емес, тек
күз кезінде) жүргізілуімен байланысты болды.
Гидробионттардың акваторияның зерттелген
телімдері
бойынша
кеңістіктік
тарауы
бірқалыпсыз сипатқа ие (8.1-2 кесте). Қашаған
кен орнының аумағындағы және кәсіпшілік
құбырлар трассасының бойындағы бентостық
топтар түрлерге барынша бай болып келеді.
Таксондардың ең аз саны Қаламқастың
маңында
тіркелген.
Макрозообентостың
түр байлығы мен құрамы бойынша бірбіріне Ақтоты мен Қайраң кен орындарының
акваториялары барынша жақын болып
табылады.
Бақылаулар санындағы айырма әрқашан
түр байлығының анықтаушы факторы бола
бермейді. Мысалы, Қашағандағы стансалардың
жалпы саны құбырлардағы стансалардың
санынан 13 есе артық, алайда түрлерінің
саны бойынша айырмашылықтар елеулі
емес. Бұл сан-алуан түрлі тіршілік орталарын
қамтитын құбырлардың ұзақ қашықтығымен
негізделген.
Барлық
келісімшарттық
жерлердің таксономиялық құрылымы үшін
олардың орналасқан жеріне байланыссыз
шаянтәрізділердің барлық жерлерде басым
болуы (жалпы түр байлығының 56-67%-ы)
ортақ сипатқа ие.

Сандық көрсеткіштері
Макрозообентостың саны мен биомассасының орташа көпжылдық мәндері соған сәйкес
7877 дана/м2 және 29334 мг/м2 құрады. Сандық
көрсеткіштердің негізін 2 топ құрады: құрттар
саны бойынша (61%) және моллюскілер
биомассасы бойынша (68%).
2006-2016 жж. бентос санының орташа жылдық
көрсеткіштеріндегі өзгерістер биомассаның
тербелулерімен салыстырғанда елеулі болды
(6 Қосымша, Қ2,Қ3 кесте). Ең көп орташа
жылдық саны 2006 және 2009 жж., оның ең
аз көрсеткіштері 2011-2012 жж. байқалып
отырды. Су түбіндегі қауымдастықтың орташа
жылдық биомассасының ең үлкен шамасы
2009-2010 және 2013 жж., ал ең төмен
биомассасы 2016 ж. тіркелген.
Жалпы алғанда зерттелген акваторияларға
белгілі бір түрдің шектеулі санының басымдығы
тән болып келеді. Әдетте, саны бойынша
Oligochaeta gen.sp. H.diversicolor, M.caspica,
H.kowalewskii
құрттары
басым
болып
отырды. Бірқатар жағдайларда Corophium,
Stenocuma, Stenogammarus тұқымындағы
шаянтәрізділер, сондай-ақ A.ovata моллюскісі
жаппай көбейіп отырған. Биомасса бойынша
A.ovata, Cerastoderma lamarcki, Didacna
trigonoides, Hypanis angusticostata қосжақтаулы
моллюскілері мен H. Diversicolor көпқылтанды
құрттар басым болып отырды.
Осылайша, Oligochaeta gen.sp. және 7
түрін (A.ovata, C.lamarcki, H.diversicolor,
D.trigonoides, H.angusticostata, H.kowalewskii,
M.caspica) зерттелген акваториялардың бентос
қауымдастықтары үшін фондық деп санауға
болады.

8.2
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A.ovata (Abra segmenta) – инфауна өкілі 5 см
тереңге тығылады, детритофаг, жерорта теңіздік
эвригалинді түрі, ол тұщы суларды, сондайақ тұздануы 4-7 және 45‰ аралығындағы
шаманы құрайтын (оңтайлы мәндері 9-11‰)
гипергалинді суларды мекендейді. Көбінесе
аз тығыздалған лайлы және лайлы-құм
топырақтарды, бақалшықты мекендейді. Оттегі
тапшылығын жақсы көтереді және оттегілік
режимі тұрақсыз телімдерді мекендей алады.
Абра моллюскісі бентосқоректі балықтардың
азықтық базасын арттыру мақсатында Каспий
теңізіне бейімделген. Бұл моллюскілер Азов
бассейніндегі бекіре тұқымдастардың сүйіп
жейтін қорегі болып табылады. Абраны Каспий
теңізіне арнап бейімдеу шарасы екі рет жүзеге
асырылған болатын: 1939 ж. және 1947-1948 жж.
Екінші әрекет сәтті болып шықты, сөйтіп 1962 ж.
абра Каспий теңізінде кең тарады, ол тұздылығы
3 және 13‰ аралығындағы шаманы құрайтын
барлық қолжетімді тереңдіктерден орын
тепті. . Ол кездері моллюскілердің ең жоғары
концентрациясы (тығыздығы шамамен 2500
дана/м2 және одан артық, биомассасы 500 г/м2
және одан жоғары) 8-9‰ тұздығы жағдайында
6-12 м тереңдіктерде байқалып отырды
[Карпевич, 1975; Каспий…, 1985; Анықтағыш…,
2013].
C.lamarcki – шапшаң қимылдайтын сестонофаг,
топыраққа жасырынады. Жерорта теңізіАтлантика тектес эвригалинді түрі, 2,531‰ аралығындағы тұздылық жағдайында
кездеседі. Жұмсақ құмды (аздаған лай
аралас), лай-құмды, бақалшық аралас лай
топырақтарды және лайланған ұлутасты
мекендейді. Температуралық тербелулер мен
оттегі тапшылығына шыдамды [Невесская,
1965; Grigorovich et al., 2003; Анықтағыш...,
2013; Войнова және басқалар, 2016].
H.diversicolor – Жерорта теңізі-Атлантика
тектес эвригалинді түрі, 2-13‰ аралығындағы
тұздылық жағдайында кездеседі. Каспий
теңізіне 1939-1941 жж. бекіре тұқымдастардың
азықтық базасын жақсарту мақсатында
арнайы әкелінген. Қорек талғамайды. Әсіресе
жұмсақ топырақтар мен таяз сулардың
бақалшықтарында жақсы өседі [Анықтағыш…,
2015; Войнова және басқалар, 2016].
D.trigonoides – Каспий теңізін ғана мекендейтін
эндемикалық түрі, Солтүстік Каспийде шамамен
алғанда 5-10 м тереңдіктерде тараған.
Мезогалинді су массасына жатқызылған
Didacna өзге түрлерінің арасында (Каспий
теңізінде – 3-14‰), тек қана D.trigonoides

олигогалинді аудандарға енеді. Топырақтардың
кең спектрін, яғни құмды топырақ пен
сынған бақалшықтардан бастап аралас қатты
топырақтарға дейін мекендейді. Топыраққа
жартылай жасырынады. Сүзгіш организмдер
[Анықтағыш…, 2013].
H.angusticostata (Adacna polymorpha) – Каспий
теңізін ғана мекендейтін эндемикалық түр.
Субстрат ретінде лайланған құмдарды, ағымы
баяу суларда бақалшығымен және қолайлы
оттегі режимімен түрлі лайларды ұнатады.
Сүзгіш организм, сестонофаг. Тұздылығы
2-6 бастап 14‰ дейінгі аралықты құрайтын
мезогалинді суларды (оңтайлы мәндері
5-10‰, өлім-жітім мәндері – 15‰) мекендейді
[Анықтағыш…, 2013].
H.kowalewskii – понто-каспийлік автохтонды
түр, тұздылық диапазоны 0-13‰ құрайтын
лай топырақтарда кездеседі, детритофаг
[Анықтағыш…, 2015; Войнова және басқалар.,
2016].
M.caspica – понто-каспийлік автохтонды
түр, тұтастай Каспий теңізінде тараған,
тұздылық диапазоны 2-13‰ құрайтын
жұмсақ топырақтарда кездеседі, детритофаг
[Анықтағыш…, 2015; Войнова және басқалар,
2016].

МАКРОЗООБЕНТОСТЫҢ
САНДЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
МАУСЫМДЫҚ
ДИНАМИКАСЫНДА
11 ЖЫЛДЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР
БАРЫСЫНДА ТҰРАҚТЫ
БЕТАЛЫСТАР
БАЙҚАЛМАДЫ.
2009-2010 жж. санының көктемнен күзге қарай
азаюы байқалып отырды (8.2.1 А сурет). 20112015 жж. саны айқын маусымдық тербелулерсіз, жыл бойы тұрақты күйінде қалып отырды.
2016 жылы көрсеткіш шамасының көктемнен
жазға қарай күрт артуы байқалып отырды, ол
күзге қарай көктемгі мәннің деңгейіне жетіп
көп мәртелік төмендеумен алмасты. 2006, 2009,
2011 және 2013 жж. биомассаның маусымдық
өзгерістері оның шамасының көктемнен күзге
қарай біршама төмендеуімен сипатталып
отырды (8.2.1 Б сурет). 2008, 2010 және

Биомасса, мг/м3

Саны, дана./ш.м
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Жыл
Көктем

Жыл
Жаз

Күз

A

Б

8.2.1 сурет

Солтүстік-шығыс Каспийдің зерттелген акваторияларындағы макрозообентостың саны (а) мен
биомассасының (б) көпжылдық және маусымдық динамикасы, 2006-2016 жж.

2014
жж.
биомассаның
көрсеткіштері
жыл бойы бір деңгейде қалып отырды.
Биомассаның көктемнен жазға қарай артуы
2012 және 2015 жж. тіркелді. 2016 жылы
бентос биомассасының динамикасы, оның
санының динамикасы тәрізді елеулі жазғы
айқын жоғарғы шамаға ие болды.

Макрозообентостың жекелеген топтарының
саны мен биомассасының орташа жылдық
мәндерінің динамикасы олардың жиынтық
мәндер мен елеулі жыларалық өзгергіштікке
әртүрлі
үлес
қосатынын
көрсетті
(8.2.2 сурет; Б қосымша, Қ2, Қ3 кесте).

Саны, дана./ш.м

Көктемгі санының ең жоғары көрсеткіштері
2006, 2008-2010 жж. байқалып отырды. Ең

жоғары жазғы саны 2016 ж. тіркелді, ал ең
жоғары күздік көрсеткіштер 2006-2007 және
2009 жж. байқалды.

Жылдар
Vermes

Mollusca

Crustacea

Insecta

Басқасы

Барлығы

A
8.2.2 сурет

2006-2016 жж. макрозообентостың негізгі топтарының саны (А) мен биомассасының (Б) орташа
жылдық мәндерінің өзгеруі

Биомасса, мг/м2
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Жылдар
Vermes

Mollusca

Crustacea

Insecta

Басқасы

Барлығы

Б
8.2.2 сурет

2006-2016 жж. макрозообентостың негізгі топтарының саны (А) мен биомассасының (Б) орташа
жылдық мәндерінің өзгеруі

Барлық зерттеу кезеңі бойы жиынтық
молдығының динамикасы негізінен Vermes
тобының санындағы тербелулермен белгіленіп
отырды. Бұл олардың санының 2006 және
2011 жж. аралығында ұдайы түрде азаюынан
байқалып отырды, 2012-2016 жж. бойы ол
баяу түрдегі көбеюмен алмасты ( 8.2.2 А сурет).
Жиынтық биомассаның тербелулері толқын
тәрізді сипатқа ие болып отырды, 2009 және
2013 жж. олардың екі жоғарғы шамасы тіркелген ( 8.2.2 Б сурет). Бентостың биомассасының
қалыптасуына басты үлес қосатын Mollusca
тобының динамикасы жиынтық көрсеткіштің
байқалып отырған жыларалық өзгерістерін
дәлме-дәл қайталап отырды.
Гидробионттардың акватория бойынша саны мен биомассасының таралуы әркелкі.
Макрозообентостың акваторияның әртүрлі
телімдеріндегі орташа саны жылдар мен
маусымдар бойынша 3317 және 16665 дана/м2
аралығындағы мөлшерде өзгеріп отырды (8.2.1
кесте). Оның ең жоғары мәндері 2006-2010 жж.
байқалып отырды, шыңдық мәні 2009 жылға
дәл келеді. Көрсеткіштің ең аз мәндері 2011
ж. анықталды, бұл жағдайда 2012 және 2016
жж. аралығында саны салыстырмалы түрде
шамалы мәнге ие болып отырды. Орташа
биомасса 20352 (2014 ж.) 54881 мг/м2 (2009 ж.)
аралығында тербеліп отырды.
Барлық зерттелген стансалар бойынша 20062016 жж. макрозообентостың саны 0 және
152500 дана/м2,
биомассасы – 0 және

678780 мг/м2 аралығында өзгеріп отырды. Су
түбіндегі организмдердің кейбір стансаларда
мүлде болмауы 4 рет анықталды: ЕРС3
аралының маңындағы (Қашаған кен орны)
2 нүктеде 2010 ж. күзі (ЕРС3-ЕВ2) мен 2012 ж.
көктемінде (ЕРС3-600/155), сондай-ақ 2013 ж.
көктемінде – 3L/KRN-05 стансасында (Қайраң
кен орны) және 2013 ж. жазында – NP061000/W стансасында (Кәсіпшілік құбырлар).
ЕРС3 аралында 2010 ж. құрылыс және
пайдалану бойынша қызу жұмыстар жүргізілді,
ал артынша бұрғылау жұмыстары орындалды.
Кәсіпшілік құбырлар трассасының аумағында
2013 ж. құрастыру және іске қосу-реттеу
жұмыстары жүргізілді. Қайраң кен орнында
2007 жылдан кейін мұнай операциялары
жүргізілмеді.
Аталған
стансаларда
гидробионттардың болмауы тек бір рет
тіркелген, қалған кездері бентостың сандық
көрсеткіштері акватория бойынша орташа
мәндерге жуық болып отырды.
Макрозообентостың барлық жылдар мен
маусымдар бойынша барлық зерттелген
аудандарда ең аз орташа саны 2011 ж.,
ең көп саны – 2009 ж. байқалып отырды.
Дисперсиялық талдау уақыт факторының
(сынамалардың алынған жылы мен маусымы)
макрозообентостың жиынтық саны мен
барлық негізгі топтарының санына әсер
ететінін (р<0,05) растауда. Бұл жағдайда
жыл факторының тигізетін ықпалы зор.
Маусымдық аспекті бойынша макрозообентос
организмдерінің
саны
шаянтәрізділер
санының азаюы есебінен көктемнен күзге
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8.2-1 кесте

Жылдар

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2006-2016 жж. Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінің зерттелген акваторияларындағы
макрозообентостың құрылымы

Түрлерінің
саны
(Шеннон
индексі)

Орташа
саны
(мин-макс),
дана/м2

Орташа
биомасса
(мин-макс),
мг/м2

Саны бойынша

Биомассасы бойынша

75
(2,127)

15627
(400-77425)

22153
(150-144575)

Oligochaeta gen.sp. (34%);
Manayunkia caspica (26%);
Hypaniola kowalewskii (13%)

Didacna trigonoides (27%);
Oligochaeta gen.sp. (21%);
Hediste diversicolor (20%)

23861
(16-169295)

Oligochaeta gen.sp. (52%);
Hypaniola kowalewskii (22%);
Manayunkia caspica (17%)

Abra ovata (33%);
Oligochaeta gen.sp. (18%);
Didacna trigonoides (16%);
Hediste diversicolor (15%);
Rhithropanopeus harrisii (7%)

45392
(166-250492)

Oligochaeta gen.sp. (31%);
Manayunkia caspica (24%);
Hypaniola kowalewskii (13%);
р. Corophium (7%)

Didacna trigonoides (33%);
Abra ovata (16%);
Balanus improvisus (11%);
Hediste diversicolor (9%);
Oligochaeta gen.sp. (8%)

54881
(73-257109)

Oligochaeta gen.sp. (22%);
Manayunkia caspica (17%);
р. Corophium (16%);
Hypaniola kowalewskii (8%);
Hediste diversicolor (7%)

Didacna trigonoides (20%);
Hypanis angusticostata (17%);
Abra ovata (17%);
Balanus improvisus (15%);
Hediste diversicolor (9%)

46148
(0-231264)

Oligochaeta gen.sp. (24%);
Manayunkia caspica (21%);
р. Corophium (13%);
Hypaniola kowalewskii (9%);
Hediste diversicolor (8%);
Abra ovata (7%)

Abra ovata (43%);
Didacna trigonoides (16%);
Hediste diversicolor (10%);
Balanus improvisus (8%);
Hypanis angusticostata (7%)

28077
(4,8-156777)

Hediste diversicolor (25%);
Abra ovata (18%);
Oligochaeta gen.sp. (17%);
Manayunkia caspica (8%);
р. Corophium (7%)

Abra ovata (63%);
Hediste diversicolor (10%);
Didacna trigonoides (9%)

22568
(0-120172)

Hediste diversicolor (26%);
Oligochaeta gen.sp. (25%);
Abra ovata (13%);
р. Stenocuma (11%)

Abra ovata (49%);
Cerastoderma lamarcki (29%)

41760
(0-678780)

Oligochaeta gen.sp. (31%);
Hediste diversicolor (13%);
Abra ovata (13%);
Hypaniola kowalewskii (12%);
Manayunkia caspica (7%);
р. Pterocuma (7%)

Abra ovata (62%);
Cerastoderma lamarcki (23%)

20352
(0,7-214646)

Oligochaeta gen.sp. (38%);
Hypaniola kowalewskii (18%);
Hediste diversicolor (12%);
Abra ovata (8%)

Abra ovata (46%);
Hediste diversicolor (14%);
Cerastoderma lamarcki (12%);
Didacna trigonoides (9%);
Oligochaeta gen.sp. (7%)

24027
(80-256625)

Oligochaeta gen.sp. (32%);
Hediste diversicolor (18%);
Abra ovata (12%);
Hypaniola kowalewskii (7%)

Abra ovata (31%);
Cerastoderma lamarcki; (27%)
Hediste diversicolor (19%)
Didacna trigonoides (8%)

25232
(13-374267)

Oligochaeta gen.sp. (24%);
Hediste diversicolor (20%);
Hypaniola kowalewskii (14%)

Abra ovata (35%);
Hediste diversicolor (26%);
Cerastoderma lamarcki (11%);
Didacna trigonoides (8%)

57
(1,452)

111
(2,369)

96
(2,828)

83
(2,489)

79
(2,449)

71
(2,185)

99
(2,260)

83
(2,077)

99
(2,343)

96
(2,545)

12240
(140-152500)

13478
(200-72380)

16665
(180-59930)

10975
(0-87290)

3317
(19-12720)

3479
(0-25660)

4351
(0-36086)

5350
(7-56347)

5459
(67-56428)

8642
(27-150467)

Басым түрлері
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қарай шамалы түрде азаяды. Бұл жағдайда
моллюскілердің саны, керісінше, күзге қарай
көбейеді. Құрттардың саны маусымға қатысты
тәуелділігін байқатпады. Орташа жылдық аспектіде макрозообентос организмдерінің саны жалпы алғанда азаю беталысын байқатты.
Жиынтық саны 2006 ж. бастап 2011 ж. қарай
едәуір азайды (5 есе), кейіннен 2012 ж. күзіне
қарай оның қайтадан көбеюі байқалды.
Жиынтық санының тербелулері, негізінен
құрттардың
молшылығының
өзгеруімен
байланысты болып келеді. Кейбір жылдары
(атап айтқанда, 2009 ж.) жиынтық санға
Corophium шаянтәрізділері елеулі үлес қосты.
Санын құруда ең ауқымды рөлді Oligochaeta
gen.sp.
азқылтанды
құрттары
атқарды.
2011 ж. дейін субдоминант түрлеріне ұсақ
автохтонды M.caspica және H.kowalewskii
полихеттері жататын. 2010-2011 жж. бастап
жалпы санын құруда эвригалинді түрлерқоныстанушылардың, яғни H.diversicolor көпқылтанды құрттары мен A.ovata қосжақтаулы
моллюскілердің рөлі арта бастады. M.caspica
және H.kowalewskii полихеттері зерттелген
акваторияда кездесе береді, алайда олардың
саны елеулі түрде азаюда.
Зерттеу аудандарында барлық жылдар мен
маусымдар бойынша ең аз биомасса 2014
жылы, ең көп биомасса – 2009 жылы тіркелді.
Дисперсиялық талдау уақыт факторының
(сынамалардың алынған жылы мен маусымы)
макрозообентостың жиынтық биомассасы
мен барлық негізгі топтарының биомассасына
шүбәсіз әсерін (р<0,05) растауда. Бұл жағдайда
жыл факторының тигізетін ықпалы зор.
Бентостың жиынтық биомассасы негізінен
қосжақтаулы моллюскілердің биомассасындағы өзгерістермен негізделген болатын.
Маусымдық аспектіде макрозообентостың
жиынтық
биомассасы
моллюскілердің
биомассасының азаюының есебінен күзге
қарай азаяды. Орташа жылдық аспектіде
бентостың жиынтық биомассасы негізінен
2008-2010 жж. жалпы биомассаның құрылуына
елеулі үлес қосатын шаянтәрізділер үлесінің
азаюы есебінен азаю беталысына ие болуда.
Қосжақтаулы моллюскілердің биомассасы
2009-2010 жж. және 2013 ж. шыңдармен
циклдық тербелулерді көрсетуде. Биомассада
D.trigonoides және H.angusticostata автохтонды
қосжақтаулы моллюскілердің атқаратын рөлі
әсіресе 2010 жылдан кейін кеми түсті, алайда
жерорта теңізі-атлантика тектес A.ovata
және C.lamarcki эвригалинді қосжақтаулы
моллюскілерінің рөлі арта түсті.

Барлық
акваторияға
тұтастай
алғанда
бентостың мозаикалық таралуы тән (8.2.3
сурет). Бұл әсіресе өзінің негізін зерттелген
телімдердің басым бөлігінде моллюскілер
қалыптастыратын биомассаға қатысты болып
табылады. Бұл жағдайда әртүрлі жылдары
бентостың биомассасы көп жерлер өзінің
орналасуын өзгертіп отырады, мұны ұзақ
өмір сүретін қосжақтаулы моллюскілердің
популяциялық динамикасымен түсіндіруге
болады.
Ұзақ
өмір
сүретін
түрлері
популяцияларының жыларалық молшылық
динамикасы табиғи жағдайларда циклдық
сипатқа ие және оқшау мекендерде көбінесе
әртүрлі бағытталған динамикаға ие болып
отырады, бұл су түбіндегі омыртқасыздардың
теңіздегі қауымдастықтарына тән болып келеді
[Герасимова, 2001; Погребов, Кийко, 2001].
Жекелеген ірі аудандардың – Қашаған,
Қаламқас, Қайраң, Ақтоты кен орындары
мен кәсіпшілік құбырлардың бентостық
қауымдастықтарын талдау кезінде түрдің
санына, сондай-ақ биомассасына негізделумен
орындалған кластерлік талдау ең жақсы
түсіндірмеленетін нәтижелер береді (8.2.4
сурет). Зерттелген акваторияға жалпы алғанда
басым түрлердің жалпы жиыны тән болғанына
қарамастан, су түбіндегі омыртқасыздар
қауымдастықтарының құрылымында қайсыбір
айырмашылықтар орын алуда. Кластерлік
талдаудың нәтижелеріне сәйкес, су түбіндегі
омыртқасыздар түрлерінің саны бойынша
Қаламқас кен орнының ауданы барынша
елеулі түрде ерекшеленуде (8.2.4 а сурет).
Мұнда бентостың ең үлкен саны байқалып
отырды, оған қоса Corophium және Stenocuma
шаянтәрізділерінің оның қалыптасуындағы
алып отырған үлесі қалған акваторияға
қарағанда анағұрлым жоғары болып отырды.
Макрозообентос түрлерінің биомассасына
негізделген
кластерлік
талдау
көрсетіп
отырғандай, келесі аудандардың бентос
қауымдастықтары
бір-бірімен
барынша
ұқсас болып келеді: 1 – Қашаған және
Қаламқас кенорындарының; 2 – Қайраң,
Ақтоты кенорындарының және кәсіпшілік
құбырлардың (8.2.4 ә сурет). Суы таяз жерлер
(Қайраң, Ақтоты және құбырлар) қалған
акваториялардан су түбіндегі шөгінділердің
құрамымен де, сондай-ақ гидродинамикалық
және
гидрохимиялық
сипаттамалармен
де ерекшеленеді. Теңіздің бұл бөлігіндегі
бентостың сандық көрсеткіштері едәуір төмен,
ал құрттар (Oligochaeta gen.sp., H.diversicolor)
мен шаянтәрізділердің (Balanus improvisus)
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А
8.2.3 сурет

Б
2006, 2010 және 2016 жж. күзгі бақылау деректері бойынша Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінің
акваториясында макрозообентостың саны (а) мен биомассасының (ә) таралуы
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жалпы биомассаның қалыптасуындағы рөлі
артып келеді.
Статистикалық
талдау
(дисперсиялық,
корреляциялық, кластерлік) су түбіндегі
омыртқасыздар қауымдастықтарының негізгі
параметрлерінің жүргізілген зерттеулердің
жылына қатысты статистикалық мәндік
тәуелділігін көрсетті. Гидробионттың санына,
сондай-ақ оның биомассасына негізделумен
жүргізілген кластерлік талдау барлық массивтің
2 негізгі кластерге бөлінетінін көрсетті: бірінші
кластерге - 2006-2010 жж., екінші кластерге –
2011-2016жж. бақылаудың зерттеулері жатады
(8.2.5 сурет).
Осылайша, СШ Каспийдің зерттелген акваторияларының бентостық қауымдастықта-рының
құрылымдық сипаттамалары 2010-2011 жж.
аралығында елеулі өзгерістерге ұшыраған.
2010 ж. кейін макрозообентостың саны 3-5
есе азайды. Бұл негізінен 2011 ж. дейін басым
болып отырған олигохеталар мен M.caspica
және H.kowalewskii автохтонды полихеталар
тәрізді кіші құрттар молшылығының азаюымен
байланысты болып табылады. 2011 жылы
басым кешеннің алмасуы тіркеліп, акваторияда
бұдан бұрын да кездесіп отырғанымен, саны
бойынша басым болмаған H.diversicolor және
A.ovata қоныстанушы түрлерінің рөлі арта бастады.
2013 ж. олигохеталар мен H.kowalewskii қайтадан
көшбасшылық жайғасымға ие болды; олардың
саны 2010 ж. деңгейіне қайтып оралумен,
көбейді. M.caspica зерттелген акваторияда одан
арғы уақытта да кездесе береді, алайда оның
үлесі бентостың жиынтық санының 7 және одан
аз пайызына дейін азайған.

Макрозообентостың жалпы биомассасының
өзгеруі барлық жерлерде қосжақтаулы
моллюскілердің биомассасындағы тербелулермен негізделген болатын. Қаламқас, Қайраң
және Ақтоты кен орындарының аумағында
бентостың жиынтық биомассасының 20062016 жж. бойы орын алып отырған ең үлкен
мәндері әрдайым A.ovata түрінің дамуындағы
ең
жоғары
шамалармен
байланысты
болып отырды. Сонымен бірге, Қашаған
кен орнының аумағында 2010 ж. дейін
биомассаның санындағы ең жоғары мәндер
Каспий теңізінің эндемиктері – D.trigonoides
және H.angusticostata түрлерінің дамуымен
негізделген. 2010-2011 жж. бастап бұл
ауданда бірінші кезекке Жерорта теңізін
қоныстынушылар шығады: жетекші рөл A.ovata
түріне өтеді, C.lamarcki немесе H.diversicolor
түрлері қосалқы басымдылыққа ие болады.
Жоғарыда айтылып кеткендей,

АКВАТОРИЯНЫҢ
ЖЕКЕЛЕГЕН БӨЛІКТЕРІНДЕ
МОЛЛЮСКІЛЕРДІҢ БАСЫМ
ТҮРЛЕРІНІҢ МҰНДАЙ
АУЫСУЫ ӘДЕТТЕ ЦИКЛДЫҚ
СИПАТҚА ИЕ БОЛЫП КЕЛЕДІ
ЖӘНЕ МҰНЫ ОЛАРДЫҢ
ТАБИҒИ ПОПУЛЯЦИЯЛЫҚ
ДИНАМИКАСЫМЕН
ТҮСІНДІРУГЕ БОЛАДЫ.

Өлшенген жұптық-топтық
әдіспен кластерлеу

Өлшенген жұптық-топтық
әдіспен кластерлеу

Қашаған

Қашаған

Құбыр

Құбыр

Қайраң

Қайраң

Ақтоты

Ақтоты

Қаламқас

Қаламқас

Евклид арақашықтығы

A
8.2.4 сурет

Евклид арақашықтығы

Б
Зерттелген аудандардың макрозообентос түрлерінің салыстырмалы саны (А) мен салыстырмалы
биомассасы (Б) бойынша ұқсастық дендрограммасы
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Өлшенген жұптық-топтық
әдіспен кластерлеу

Өлшенген жұптық-топтық
әдіспен кластерлеу

Евклид арақашықтығы

A
8.2.5 сурет

Евклид арақашықтығы

Б
Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінің зерттелген акваториясындағы макрозообентос
түрлерінің салыстырмалы саны (А) мен салыстырмалы биомассасы (Б) бойынша жекелеген
бақылау кезеңдерінің ұқсастық дендрограммасы

Каспий
теңізінің
гидрологиялықгидрохимиялық жағдайындағы өзгерістер
де циклдық сипатқа ие және көбінесе теңіз
деңгейінің маусымдық және жыларалық
тербелулерімен негізделген. Каспий теңізінің
деңгейі өзінің геологиялық тарихы барысында
бірнеше рет елеулі мөлшердегі тербелулерге
ұшырап отырған. Каспий су деңгейінің мерзімді
көтерілуі мен төмендеулері табиғи жағдай
болып табылады [Михайлов және басқалар.,
1998; Хубларян, 1995, 2000; Водный…, 2016].
Сондай-ақ теңіз деңгейінің қыс кезіндегі
барынша
аз
мәндермен,
көктем-жаз
маусымындағы барынша жоғары мәндермен
10-30 см аралығындағы шаманы қамтитын
маусымдық тербелулері оған тән құбылыс
болып табылады [Водный…, 2016].
Кейінгі жылдары Каспий теңізінің деңгейі
едәуір
төмендеуде.
Каспий
теңізінің
гидрометеорологиясы және оның ластану
мониторингі бойынша үйлестіру комитеті
(КАСПКОМ) мен Ресгидрометтің деректеріне
сәйкес, 2000 және 2016 жж. аралығында
теңіздің деңгейі шамамен 1 метрге төмендеп
кеткен [Үйлестіру…, 2017]. Барынша күрт
төмендеу
2010-2011
жж.
аралығында
байқалды. Каспий жағалауы мемлекеттерінің
ұлттық гидрометеорология ұйымдарының
деректері бойынша 2010 ж. екінші жартысында
Каспий теңізі деңгейінің соңғы 50 жылдағы
орташа көрсеткіштен 1,5 есе асатын шамадан
тыс маусымдық төмендеуі тіркелді. 2010 ж.
маусым және қазан айлары аралығында
Солтүстік Каспийдің шығыс бөлігінде (Құлалы
аралы) теңіз деңгейінің маусымдық төмендеуі

44 см. құрады. Теңіз деңгейінің күрт маусымдық
төмендеу себептеріне Каспий өңірінің әдеттен
тыс ыстық және құрғақ жазы, сондай-ақ Еділ өз.
төмен сулылығы айналды [Үйлестіру…, 2010].
Бұдан арғы уақытта да Каспий теңізінің деңгейі
төмендей берді. 2016 жылы Каспий теңізінің
орташа деңгейі 27,99 м құрады (2 тарау, 2.4
сурет) [Үйлестіру…, 2017].
Сонымен қатар, теңіздің биологиялық режиміне
гидрологиялық-гидрохимиялық жағдайлардың
өзгеруі елеулі әсерін тигізуде. Теңіз деңгейінің
көтерілуі, әдетте, судың тұщылануымен және
Еділ өз. ағымдарымен әкелінетін биогендік
элементтер концентрациясының артуымен
сүйемелденіп отырады [Катунин, 1992]. Солтүстік
Каспийде су деңгейінің көтерілуі кезеңдерінде
автохтонды түрлердің қарқынды дамуы
байқалып отырады, оның ішінде олигохеталар
барынша дамыды. Дәл сол кезеңде Жерорта
теңізінің
қосжақтаулы
моллюскілері
–
церастодерма мен абра-ның молшылығының
азаюы байқалады [Осадчих және басқалар.,
1989]. Көпжылдық зерттеулердің деректері
бойынша 1995 және 2007 жж. аралығында
(қазіргі кезеңде) Каспий теңізінің деңгейі
барынша жоғары болған кезеңде A.ovata
моллюскісінің Солтүстік Каспийдің су түбіндегі
қауымдастықтарда кездеспегені анықталды.
Бұл кезеңде сонымен қатар H.diversicolor
полихетасының жаппай көбею аудандары
қатты азайып кетті [Малиновская, Зинченко,
2010], бұл көбінесе жекелеген жылдары 3,88 ‰
шамасына дейін жетіп отырған тұшыланумен
байланысты болып табылады [Катунин және
басқалар., 2004].
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Судың тұщылығының артуымен сүйемелденіп
отыратын Каспий теңізі деңгейінің төмендеу
кезеңінде макрозообентоста кереғар өзгерістер байқалып отырады – олигохеталардың және полихеталардың ұсақ автохтонды түрлерінің молшылығы азаяды, оның есесіне Жерорта теңізінің қосжақтаулы моллюскілерінің рөлі
арта бастайды.
Осыған ұқсас жағдай
1994-1996
жж.
Солтүстік
Каспийдің
ресейлік
бөлігіндегі
макрозообентостың
қауымдастықтарын зерттеу кезінде байқалды
[Филиппов, 1998].
2006-2016 жж. деректерді корреляциялық
талдау теңіз деңгейінің өзгеруі мен келесі
көрсеткіштердің, яғни: макрозообентостың
жиынтық санының орташа жылдық мәндерінің;
құрттардың
санының;
шаянтәрізділердің
биомассасының; Oligochaeta gen.sp., M.caspica,
H.kowalewskii полихеталардың саны мен
биомассасының; C.lamarcki моллюскінің саны
мен биомассасының; D.trigonoides моллюскінің
биомассасының арасындағы статистикалық
маңызы бар байланысты (р<0,05) көрсетіп
отыр. Осыған ұқсас байланыс (корреляция)
жоғарыда аталған биологиялық көрсеткіштер
мен органикалық заттың жалпы мөлшері,
пелиталық фракцияның мөлшері сияқты
орташа айнымалы мәндердің және су түбіндегі
шөгінділердің редокс-потенциал мәндерінің
арасында анықталды. Өз кезегінде бұл
орташа айнымалы мәндер теңіз деңгейімен
шүбәсіз байланысты (корреляция) көрсетуде.
Сол себептен, мұнда қарастырылып отырған
айнымалы мәндердің мультиколлинеарлы
тәуелділігі байқалуда. Сонымен қатар, біздің
бақылауларымыз бойынша теңіз деңгейі
мен тұздылықтың арасында статистикалық
маңызы
бар
байланыс
анықталмады.
Сірә, бұл зерттелген акватория шегінде
гидродинамикалық
жағдайлардағы
айырмашылықтарға байланысты тұздылық
мәндеріндегі тербелулердің әртүрлі бағытталу
сипатымен негізделген болар.
Дегенмен де, 2010-2011 жж. бентостың
сапалық және сандық сипаттамаларындағы
күрт өзгерістердің орын алуы сол жылдары
зерттелген
акваторияда
жаппай
түрде
тұздылықтың артуымен (орташа есеппен 9‰ға) байланысты болып табылатыны шүбәсіз.
2010 ж. Солтүстік Каспийде гидрологиялықгидрохимиялық жағдайлардың күрт өзгеруін
КАСПКОМ мен Ресгидромет де атап өткен
болатын. Теңіз деңгейінің шамадан тыс
маусымдық төмендеуі, Еділ ағымының азаюы,
тұздылықтың артуы 2011 ж. шағын өлшемді

автохтонды түрлер санының азаюына әкелді
(8.2.6 а сурет). 2012 ж. бастап басым кешеннің
құрамына енген эвригалинді Жерорта теңізін
мекендеушілер түрінің (әсіресе C.lamarcki)
ықпалы артты. Тұздылықтың бұдан әрі
төмендеуі біршама дәрежеде олигохеталар
мен полихеталар молшылығының қалпына
келуіне ықпалын тигізді. Дегенмен де, M.caspica
понто-каспийлік автохтонды полихетаның саны
қалпына келе қоймады. Осы орайда атай кететін
қызықты жағдай бұл 2010-2011 жж. редокспотенциалдың орташа мәндерінің өзгеруі, ол
су түбіндегі шөгінділерде мөлшерінің артуымен
негізделуі мүмкін (8.2.6 ә сурет). 2010 ж. дейін
редокс-потенциалдың орташа шамалары су
түбіндегі түзілімдердің жоғарғы қабатында
тотығу процестерінің басым болуын көрсетіп
отырған. 2011 ж. бастап редокс-потенциалдың
теріс таңбалы шамаларға дейін төмендеуі
байқалуда, бұл қалпына келу жағдайларына
ауысуды және су түбіндегі шөгінділерде
анаэробты аймақтардың таралуын сипаттайды.
Мүмкін, дәл осы факт су түбіндегі түзілімдердің
жоғарғы қабатын мекендейтін M.caspica
полихет-детритофагтардың
молшылығына
теріс әсерін тигізіп отырған болар (8.2.6 г
сурет).
Осылайша,

КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ СОЛТҮСТІКШЫҒЫС БӨЛІГІНІҢ ЗЕРТТЕЛГЕН
АКВАТОРИЯСЫНДА
МАКРОЗООБЕНТОС
ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ
(АВТОХТОНДЫ ТҮРЛЕРІНІҢ,
ӘСІРЕСЕ M.CASPICA,
D.TRIGONOIDES,
H.ANGUSTICOSTATA
МОЛШЫЛЫҒЫНЫҢ ТӨМЕНДЕУІ
ЖӘНЕ ЖЕРОРТА ТЕҢІЗІН
МЕКЕНДЕЙТІН A.OVATA,
C.LAMARCKI, H.DIVERSICOLOR
ТҮРЛЕРІНІҢ РӨЛІНІҢ АРТУЫ)
НЕГІЗІНЕН ТЕҢІЗ ДЕҢГЕЙІНІҢ
ТАБИҒИ ТЕРБЕЛУЛЕРІМЕН
ЖӘНЕ ГИДРОЛОГИЯГИДРОХИМИЯЛЫҚ
ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ІЛЕСПЕ
ӨЗГЕРУЛЕРІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ
деген болжам жасауға болады.
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Саны, дана./ш.м

N-Cerastoderma lamarcki, дана./ш.м
Тұздылығы, ‰

В
8.2.6 сурет

Г
2006-2016 жж. макрозообентос қауымдастықтарының негізгі сипаттамаларының тұздылық пен
редокс-потенциал көрсеткіштеріне байланысты өзгеруі

Тұжырымдар
Макрозообентостар құрамында 175 таксондар табылды. Олардың қауымдастарының түрлік
әралуандылығына 100 түрлерімен берілген шаянтәріздестер негіізгі үлест іқосты. Жылдар бойынша
су түбі омыртқасыздарының түрлері 57-ден 111-ге дейін өзгерді. Макрозообентостың саны мен
биомассасының орташакөпжылдық мәндері сәйкесінше, 7877 дарақ./м2 және
29334 мг/м2, құрады Сандары бойынша құрттар басым болды.. Су түбі ценозының негізгі массасын моллюскілер құрады. Доминантты жиынтық құрамын Oligochaeta gen.sp., Hediste diversicolor,
Manayunkia .caspica, Hypaniola .kowalewskii, құрттары, шаянтәріздестерден Corophium,
Stenocuma, Stenogammarus, моллюскілерден Abra ovata, Cerastoderma lamarcki, Didacna trigonoides,
Hypanis angusticostata. құрады.
2010 жылдан бастап D.trigonoides, H.angusticostata, M.caspica автохтонды тұрлерінің молдығы
төмендеп, қауымдастықта A.ovata, C.lamarcki, H.diversicolor.жерортатеңізін мекендеуші
түрлерінің рөлі артты.
2006 жылдан бастап, 2016 жылдар аралығында биомасса шамасының жыларалық ретсіз
өзгерістері барысында макрозообентостың санының орташажылдық мәндерінің төмендеу бағыты
анықталды. M.caspica, H.kowalewskii ұсақ денелі автохтонды полихеті мен олигохеттің сандарының
азайғандығы анық байқалды
Макрозообентостың сандарының жыларалық динамикасы табиғи факторлардың, ең алдымен
гидрологиялық (теңіз деңгейінің құбылуы) және гидрохимиялық (тұздылық) параметрлерінің
өзгерістеріне байланысты болды. Антропогендік факторлардың макрозообентостың құрылымына
әсері оқшау әрі қысқаша уақытта болды.
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9. СУ ӨСІМДІКТЕРІ

Өсімдіктер
өзінің
биоиндикациялық
қасиеттеріне байланысты қоршаған ортаның
жағдайын анықтауға көмектеседі. Бұл мақалада
су өсімдіктерінің екі тобы (фитопланктон
және макрофиттер) ішінен макрофиттер
немесе фитобентос туралы сөз қозғалады.
Макрофиттер дегеніміз – қандай да болмасын
жүйелік
топқа жататынына қарамастан
(жоғарғы сатыдағы түтікті өсімдіктер, споралы
өсімдіктер, сондай-ақ ірі балдырлар), көзге
көрінетін, ірі жасыл өсімдіктер [Распопов,1992].
Тамыр жаятын немесе субстратқа жабысатын
макрофиттер фитобентосқа жатады. Субстрат
ретінде су түбінің беткі қабаты, табиғи және
жасанды заттар, су өсімдіктерінің шірінділері
және т.б. қолданады.
Солтүстік Каспий теңізіне келіп құятын
өзендердің (Еділ, Жайық (Орал) флорасы
мен өсімдіктері ХХ ғасырдың 30-шы
жылдарынан бастап зерттелді. Су өсімдіктері
ауық-ауық зерттеліп отырды және негізінен
ауыл және балық шаруашылықтары үшін
азық
базасын дамытуға бағытталды. Бұл
мәліметтерді бірқатар зерттеуші ботаниктердің
еңбектерінде,
атап
айтқанда,
балық
шаруашылығы,
лимандарды
жайластыру
және т.б. кездестіруге болады. [БогдановскаяГиенеф,1974; Голлербах және басқалары,
1953; Доброхотова, 1940; Доброхотова және
басқалары 1982; Қасымов,1987; Қасымов,
Багиров,1983; Киреева және басқалары 1939;
Колбицкая,1977; Солнцев,1981].
Солтүстік Каспийде НКОК Н.В. компаниясының
әсер
ету
экологиялық
мониторингі
бағдарламалары щеңберінде
2006-2016
жылдары қоршаған ортаның жағдайына, оның
ішінде су өсімдіктеріне де кешенді мониторинг
жүргізілді. Сонымен қатар, мұнай өндіру
инфрақұрылымының дамуына байланысты
табиғи факторлардың өзгеруі және адамдардың
шаруашылық қызметінің әсері макрофиттерге
қаншалықты әсер ететіні қадағаланып отырды.

Су өсімдіктерін зерттеу әдістемесі
Су флорасы мен өсімдіктер зерделеу
объектілері ретінде ботаника және гидробиология сияқты екі ғылымды түйістіреді. Су фитоценоздарын зерттеуде макрофиттерді зерделеу үшін гидробиологияда қолданылатын
кейбір аспаптар пайдаланып, геоботаникалық
және
гидроботаникалық
әдістемелері
басшылыққа алынды. Су өсімдіктерін зерттеуге
арналған бірқатар әдістемелік нұсқаулықтар
да бар [Белавская,1979; Виноградов,1973;
Гидроботаника,
2003;
Катанская,
1981;
Распопов,1977].
1,5 м асатын тереңдіктегі су өсімдіктері үлкен
бимтралдың көмегімен жиналды. Алынған
сынамалар түрлеріне қарай сұрыпталды.
Белгілі бір уақыт (5-10 мин.) ішінде тралмен
қамтылған аудан есептелді. Флористикалық
құрам, тік және көлденең бөлініс ерекшеліктері,
түрлердің фитоценоздық рөлі, су түбіндегі
өсімдіктердің
проекциялық
жамылғысы,
олардың фенологиялық және ғұмырлық жайкүйі анықталды. Қажет болған жағдайда, г/м2
құрғақ салмақтың өнімділігі анықталды.
Су өсімдіктерінің түрлерін нақтылау үшін
гербарлық материал жиналды. Сонымен қатар,
фитоценоздың мекен ортасы
сипатталды,
бұл ретте тереңдігі, судың температурасы,
тұнықтылығы, су түбіндегі шөгінділердің
қасиеттері, тұздылығы, рН және басқа да
параметрлері анықталды.
1,5 м аспайтын тереңдіктегі өсімдіктер мен
олардың жай-күйі көзбен шолу арқылы, кіші
бимтралдың немесе тырмауыштың көмегімен
бақыланды.
Су өсімдіктерінің динамикасы гидроботаникалық және геоботаникалық зерттеулердің
классикалық әдістерін қолдану арқылы
зерттелді [Дала геоботаникасы, 1972].
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Макрофиттердің таксономиялық қатыстылығы
жоғарғы сатыдағы су өсімдіктері мен балдырлар анықтағыштары бойынша белгіленді.
[Қазақстан флорасы, 1959; Суретті анықтағыш,
1969; Анықтағыш, 1967; Доброхотова және
басқалары, 1982, Голлербах, 1953].
Макрофиттердің табиғатты қорғау статусы
Қазақ КСР Қызыл кітабы бойынша анықталды.
[Қызыл кітап, 1981]. Жоғарғы сатыдағы
су өсімдіктерінің латынша атаулары С.К.
Черепановтың тізімі бойынша нақтыланды
[Черепанов. Түтікті өсімдіктер, 1998].
Зерттеу нәтижелерін
талқылау

талдау

және

Компанияның бағдарламалары щенберінде
акватория мен транзиттік аймақты зерттеу
кезеңінде макрофиттердің 160-тан астам түрі
тіркелді. Олардың ішінде жоғарғы сатыдағы
өсімдіктердің 79 түрі және балдырлардың 82
түрі тіркелді [Қоршаған орта мониторингі,
2014]. Жоғарғы сатыдағы
су өсімдіктері
(теңіз шөптері) ішінде ең көп тарағаны –
теңіз зостерасы (Zostera marina), тарақ бас
шалаң (Potamogeton pectinatus, P.perfoliatus,
P.macrocarpus), масақты егеушөп (Myriophyllum
spicatum, M.verticullatum), теңіз наядасы (Najas
marina), шөгінді мүйізжапырақ (Ceratophyllum
demersum), спирал валлиснерия (Valisneria
spiralis) және кейбір басқа түрлер. Кейбір
жерлерде (таяз судан терең суға дейін)
Polysiphonia, Ceramium, Layrencia және т.б.
тұқымдас қызыл балдырлар өседі, кладофора
Cladophora, Chaetomorpha, Enteromorpha,
Oedogonium, Mougeotia тұқымдас жіпше
тәрізді жасыл балдырлар да жиі кездеседі.
Харалық балдырлар (Chara polyacantha, С.
Tomentosa) қамыс қопаға жақын жерлерде
өседі. Oscillatoria, Cocconeis, Rhopalodia және
т.б. тұқымдас диатомдық және көк-жасыл
балдырлар көбінесе түрлі заттарды қаулай
өседі.
Еділ
мен
Жайықтың
(Орал)
сулы
атырауларындағы аса тұщыл жерлерінде
өсімдік әлемі аса бай болып келеді. Мұнда
Potamogeton, Myriophyllum, Najas, Zostera,
Valisneria, Lemna, Ceratophyllum түтікті өсімдік
тұқымдас өкілдері басым. Хар, жасыл, қызыл
балдырлардың өкілдері көп ұшырасады.
Бұл жерде сондай-ақ Қазақстанның Қызыл
кітабына енген сирек түрлердің өкілдерін де
кездестіруге болады: Бұл бүршікті альдрованда
(Aldrovanda vesiculosa L.), жаңғақты немесе үнді
лотосы (Nelumbo nucifera Gaertn.), су жаңғағы

(Trapa natans L.), ақ тұңғиық (Nymphaea alba L.),
жүзбелі шыбынсалы (Salvinia natans Allioni C.).
Алайда, Қазақстан өсімдіктерінің Қызыл
кітабына енген макрофиттер дәл кен орындары
аумағында кездеспегенін атап өткен жөн.
Тек 2003 жылдың күзінде жасанды аралдар
аумағына Жайық өзені сағасының көптеген
тармақтарынан су бетінде өсетін Salvinia natans
тұщы су реликт қырыққұлақ ағзалары ағып
келді. Реликтілік қырыққұлақтар бұл жерлерде
болуы ұзаққа созылмады.

БАЙЫРҒЫ СУ
ӨСІМДІКТЕРІНЕН БАСҚА,
БӨГДЕ ҚОНЫСТАНУШЫ
ӨСІМДІКТЕР ДЕ
СОЛТҮСТІК КАСПИЙДЕ
КЕЗДЕСЕДІ. СИРЕК ТҮРЛЕР
ӨКІЛДЕРІНІҢ БІР БӨЛІГІ
- КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ
СОЛТҮСТІК БӨЛІГІНЕ
ӘР УАҚЫТТА ӘРТҮРЛІ
ЖОЛДАРМЕН КЕЛГЕН
БӨГДЕ ҚОНЫСТАНУШЫ
ӨСІМДІКТЕР.
Солтүстік Каспийдегі бөгде
қоныстанушы өсімдіктер
Көптеген
елдердің
флорасы
соңғы
жүзжылдықтарда
айтарлықтай
өзгеріске
ұшырады. Жалпы өсімдік түрлерінің басым
бөлігін енді жаңа мекенге сәтті қоныстанған
бөгде өсімдіктер (бөгде қоныстанушылар)
құрайды. Бөгде қоныстанушы өсімдіктер
немесе кірме түрлер дегеніміз – нақты
аумақта флорогенездің табиғи дамуымен
байланысты пайда болмаған, адамның немесе
жануарлардың әрекетінің тікелей немесе
жанама нәтижесі болып табылатын өсімдік
түрлері [Richardson. Naturalization…,2000].
Табиғи өсу ареалы аумағына теріс әсерін
тигізбейтін бөтен түрлер әдейі түскен немесе
әдейі түспеген жаңа географиялық өңірінің
экологиясына елеулі зиян келтіруі мүмкін.
Өсімдік экзоттарын ендірудің мынадай теріс
зардаптары болуы мүмкін: бәсекелестік,
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өсімдік
қоғамдастықтарының
құрылымын
жеңілдету, жергілікті флора өкілдерімен
будандасу процестері және басқа да жағымсыз
процестер. Бұл құрлық өсімдіктеріне де,
сондай-ақ су өсімдіктеріне де қатысты.
Каспий
теңізінде,
көптеген
басқа
су
айдындарында сияқты, су флорасында бөгде
қоныстанушы түрлер бар.
Ең алғашқы бөгде қоныстанушылар Каспийде
Хвалын кезеңінде осыдан 50 мың жыл
бұрын келген. Олар Қара және Каспий теңіз
арасындағы Кумо-Маныч бұғазы арқылы
табиғи жолмен келген. Гидробионттардың 7
түрі, олардың арасында – макрофит Zostera
nаnа [Биологиялық алуандылықтың өзгеруі,
2017].
Солтүстік Каспийге тиетін әсердің кешенді
мониторингі барысында (Қазақстан аумағы)
бөгде қоныстанушылардың 5 қазіргі түрі
анықталды: Androvanda vesiculosa L., Salvinia
natans Allioni C., Elodea сanadensis, Nelumbo
nucifera (N. komarovii Grossh.), Trapa natans L.
Бүршікті альдрованда (Aldrovanda vesiculosa L.)
бұл Солтүстік Каспий үшін сирек кездесетін
жәндікқоректі су өсімдігі, ол жергілікті

9.1 сурет

флорадағы шықшөп тұқымдастардың жалғыз
өкілі болып табылады (9.1 сурет).
Солтүстік Каспийде осы өсімдік түрі алғаш рет
«Солтүстік Каспийдің қазақстандық бөлігіндегі
сирек кездесетін жоғарғы су өсімдіктері»
мақаласында айтылған.
[Стогова, 2002].
A. vesiculosa өсімдігін автор 1997 жылы ЕділЖайық (Орал) өзен аралығындағы қамысалды
аймақ акваториясынан және қамысты аралдар
арасындағы таяз судан байқаған.
Бүршікті альдрованда бұрын Еділ өзенінің
төменгі ағысында кездесетін.
A. vesiculosa Солтүстік Каспийге, бәлкім, Еділ
өзенінің тармақтарының ағысы арқылы, бір
су қоймасынан басқа су қоймасына бойына
іліккен балғын өсімдіктерді таситын суда
жүзетін құстар арқылы және жүзбелі құралдар
арқылы енген болуы мүмкін.
Бүршікті
альдрованда
қиыр
солтүстік
аудандарды қоспағанда, Жердің барлық
климаттық белдеулеріндегі континентішілік
жағалау суларында кездейсоқ таралған.
Қазақстанда Сырдария мен Іле өзендерінің
сағаларында өседі. Осы өсімдік түрінің

Бүршікті альдрованда (Aldrovanda vesiculosa L.)
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9.2 сурет

Жүзбелі шыбынсалы (Salvinia natans Allioni C.)

таралуы су қоймасының температуралық
режимімен, жарығымен, гидрологиялық және
гидрохимиялық жағдайларымен шектеледі.
Ашық учаскелерде осы жыртқыш өсімдік басқа
макрофиттермен бәсекеге шыдамайды, осыған
байланысты басым келуі немесе айтарлықтай
көбеюі байқалмаған.

шығыс Азия бойынша таралады. Ал бұрынғы
КСРО аумағында шыбынсалы Еділ, Дон, Днепр,
Кубань және т.б. суларында кездеседі.

Жүзбелі шыбынсалы (Salvinia natans Allioni C.)
– бір жылдық, сулы қырыққұлақ, солтүстік
жартышар бойынша таралған жалғыз түрі. Су
бетінде өседі (9.2 сурет).

Осы өсімдік түрінің таралуы су қоймасының
экологиялық
жағдайларымен
шектелген,
сондықтан қазіргі кезде осы өсімдіктің қатты
дамуы аңғарылмайды.

Шыбынсалы қара суда немесе ағысы баяу су
қоймаларын өседі. Бұл өсімдік түрі де Каспий
теңізіне Еділ өзені сағасынан келген болуы
мүмкін.

Канада элодеясы (Elodea сanadensis Michaux) –
жер бетінде ең көп таралған су өсімдіктерінің
бірі (9.3 сурет).

Солтүстік Каспий акваториясында бұл өсімдік
түрі 1997 жылы Еділ-Жайық өзенаралығының
қамыс қопасы бойынан да табылған.
Солтүстік Каспийде осы өсімдіктің бар екені
туралы алғаш рет бүршікті Андрованда туралы
мақалада атап көрсетілген [Стогова, 2002].
Жүзбелі шыбынсалының жекелеген өсімдіктері
2003 жылы Қашаған маңында, Каспий теңізінің
СШ бөлігінің дәл ортасынан байқалған. Бәлкім,
бұл өсімдік теңіздің осы бөлігіне ағыспен ағып
келген болуы мүмкін. S.natans СШ Каспийдің
орталық бөлігінде өсуі ұзақ болмады.
Әуелде осы өсімдік өкілдері Еуразия мен
Американың тропикалық қара суларында
өскен болатын әрі сол жерде басым болып,
биомассаны айтарлықтай дамытқан. Одан
кейін олар Еуропа, Таяу Шығыс пен Оңтүстік-

Қазіргі
уақытта
шыбынсалы
жазықты
Қазақстанның бүкіл дерлік ескі арналарында
кездеседі.

Өсімдіктің отаны — Солтүстік Америка, бұл
жерде элодея қара сулар мен ағысы баяу
суларда көп кездеседі.
Ұлыбритания аралдарына ХІХ ғасырдың 30шы жылдары (болжам бойынша, құрылыстық
орман арқылы) келіп, элодея қазіргі кезде
Атлантикалық Еуропада, [Игнатов және
басқалары,1990] Жерорта теңізі кемерінде,
Скандинавияда, Азия мен Австралияда
таралған. Еуразияның қоңыржай ендіктерінде
оның жасанды таралу аймағының шығыс
шекарасы Батыс Сібірінен өтеді. Шығыс Сібірден Канада элодеясы алғаш рет Красноярск
маңындағы Енисей өзенінде, сондай-ақ
Иркутск бөгенінде байқалған [Свириденко
және басқалары,2013.]. Байкалда бұл өсімдік
алғаш рет 1980 ж.табылған [Майстренко және
басқалары 1998].
Осы өсімдік түрін алғаш әкелуші агенттер –
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аквариумистер және ботаникалық бақтар болуы мүмкін. Кейін Канада элодеясының таралуы
көбінесе су көлігімен, ау құралдарымен, суда
жүзетін жануарлармен байланысты болды
[Дексбах, 1951].
Солтүстік Қазақстанда өсімдіктің пайда болуы
кейіннен ғана – 1982-1985 жылдары тіркелген.
[Свириденко,1986, 2000].
Каспий теңізіне бұл өсімдік Еділ өзені сағасынан келген болуы мүмкін. Канада элодеясы
Солтүстік Каспий акваториясында Еділ-Жайық
өзенаралығының қамыс қопасы жиегі бойында
1997 ж. табылған. [Стогова,2002, Биологиялық
алуандылықтың өзгеруі …,2017 ]. Ол фитоценоз
құрамына ингредиент ретінде кіретін.
Канада элодеясы – жаңа тіршілік мекендерінде
айқын
эдификаторлық
қасиеттерімен

басқыншылық әрекет ететін бөгде қоныстанушылардың жарқын үлгісі. Оның басқыншылығының көбінесе су қоймалары үшін аса
жағымсыз зардаптары бар: биоценоздар құрылымдары өзгереді, жалпы өнімділік пен балық
өнімділігі төмендейді, тіпті кеме жүрісінің бұзылу жағдайлары да кездескен [Доброхотова,
1940; Дексбах,1951,1965; Свириденко,1986;
Неронов және басқалары,2001].
Элодея басқыншылығынан Байкал бассейнінің
көптеген су қоймалары, соның ішінде балық
шаруашылығында маңызды саналатын су
қоймалары зардап шекті. С.Г. Майстренко
және басқалардың еңбектерінде (1998) Байкал
бассейні көлдерінің бірінде (Котокель) элодея
инвазиясынан туындаған «экологиялық апат»
сипатталады: балық өлімі, су қоймасының
жалпы өнімділігінің көп есе төмендеуі, балық
кәсіпшілігі құндылығының жойылуы.
Ғаламдық жылыну жағдайында Еуропада
Канада элодеясының таралуы туралы болжам
Швецияда
су
өсімдіктерінің
адвентивті
түрлерінің таралуына арналған еңбекте
берілген [Larson, Willén, 2007]. Үлгіге салынған
сценарийге сәйкес осы өсімдік түрі өзінің
таралу аймағын тіпті болжанғаннан бетер
кеңейтеді. Барлық жағдайларда Е. canadensis
таралуын негізінен табиғи ортаның жағдайлары шектейді: су объектілерінің температуралық,
жарық, гидрологиялық және гидрохимиялық
режимдері.
Осы
көрсеткіштер
аталған
өсімдік түрінің пайдасына өзгерген жағдайда
экологиялық апат болуы мүмкін.
Жаңғақты немесе үнді (Каспий) лотосы
(Nelumbo nucifera Gaertn.) — Жер тарихының
үшіншілік кезеңінің реликті (9.4 сурет).
Диаметрі 25 см-ге жететін әдемі гүлдеріне
қарап, лотосты «Каспий райханы» деп атайды.
Оның әрбір гүлі үш-ақ күн өмір сүреді, өз түсін
солғын қызғылттан қанқызылға дейін күнделікті
өзгертіп отырып, кейін дәндері бар шұңғыл
қорапша қалдыра отырып солады.

9.3 сурет

Канада элодеясы (Elodea сanadensis
Michaux)

Каспийде лотостың пайда болуы жөнінде
түрлі гипотезалар бар. Кейбір зерттеушілер
лотос осы жерде үшіншілік кезеңнен бері
сақталып келе жатқан реликт өсімдік деп
тұжырым жасайды. Басқа зерттеушілердің
пікірі бойынша, лотосты осы мекенге кезбе
көпестер әкелген. Тіпті лотосты Каспийге жыл
құстары әкелген деген де пікір бар. Жаңғақты
лотостың таралу аумағы кең. Ол Австралияның
солтүстік-шығыс бөлігінде, Малай архипелагы
аралында, Шри-Ланка аралында, Филиппин
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9.4 сурет

Жаңғақты немесе үнді лотосы (Nelumbo nucifera Gaertn)

аралдарында,
Жапонияның
оңтүстігінде,
Үндістан және Үндіқытай түбектерінде,
Қытайда өседі. Ресей аумағында лотос үш
жерде: Каспий теңізі жағалауының Еділ
сағасында, Қиыр Шығыста және Азов теңізінің
шығыс жағалауындағы Кубань лимандарында
кездеседі.
Лотос
атыраулық
көлдерде,
теңіз кемеріндегі шығанақтарда, көптеген
тармақтардың жағалауларындағы суы жақсы
жылитын таяз суларда өседі.
Қазақстанда лотос Еділ-Орал өзенаралығының
таяз су аймағында қауымдастық құрай өседі.
Атырау қаласынан шыққан кешенді экспедиция құрамындағы зерттеушілер 2000 жылы
лотостың орналасу жерлерін белгіледі.
Өсімдіктің осы түрі Ресей мен Қазақстанның
Қызыл
кітаптарына
енгізілген.
Түрдің
таралуы су қоймасының температуралық
режимімен, жарықпен, гидрологиялық және
гидрохимиялық
талаптармен,
сондай-ақ
шаруашылық қызметтің әсерімен шектелген.
Су жаңғағы, шылым немесе сужаңғақ (Trapa
natans L.) Үшіншілік кезең реликті. Су бетінде
өседі (9.5 сурет).
Қазба жұмыстары су жаңғақтары Каспий
теңізінің жағалауында тіпті XVIII ғасырда
өскендігін көрсетті.
Каспий теңізінің таяз суларында жерсіндіру осы
өсімдік түрлерінің өте кең аумақта таралуына
жол ашты.
Африка мен Еуразияның оңтүстік аудандарын
су жаңғағының отаны деп санайды. Өсімдіктің
бұл түрі Жерорта теңізінде, Кавказда,

Орталық және Шығыс Еуропада, Африкада,
Сібірдің оңтүстік бөлігінде, Қиыр Шығыста,
Батыс Азияда, Австралияда, Қазақстанның
солтүстігінде таралған.
Су жаңғағы РСФСР Қызыл кітабына енгізілді,
бірақ ол көп таралып, өсіп-өне бастағандықтан
Ресейдің Қызыл кітабынан (2008) алып
тасталынды. Соған қарамастан, жергілікті
деңгейде көптеген өңірлерде, сондай-ақ
Белоруссия, Литва, Латвия, Польша, Украина,
Қазақстанда сақталып келеді. Су жаңғағы Берн
конвенциясының І қосымшасына енгізілді.
Алайда Австралиядағы құрғақшылық кезінде
су жаңғағы экологиялық апаттың себебіне
айналды. Жылы сулар арқасында және табиғи
жауларының болмауына байланысты жаңғақ
тез таралып, тұщысулы су қоймаларының
бетін түгел жапты. Су жаңғағының өсіп жетілуі
және таралуы су қоймасының экологиялық
жағдайларымен шектелген. Кей жерлерде осы
жаңғақтарды тамақ өнімі ретінде жинайды,
оның жасылын мал азығына дайындайды.
Алайда, климаттың өзгеруін, яғни экологиялық
жағдайлардың өзгеруін, су жаңғағы қалай
қабылдайтыны белгісіз.
Теңізде су деңгейінің төмендеуі, өнеркәсіптік
қалдықтармен ластануы теңіздің биологиялық
ресурстарының
азаюына
әкеледі.
Бұл
жағдайда бөгде қоныстанушы өсімдіктер «бос»
ресурстарды, ондай ресурстар болса (мысалы,
өсімдік жамылғысы бұзылған кезде), жылдам
пайдаланып кетеді. Босаған ресурстарға
жергілікті өсімдік түрлері де шабуыл жасайды,
алайда
инвазиялық
өсімдік
түрлерінің
ерекшелігі – олар жаңа мекенде өзіндік
«жыртқыштардың» (фитофаг жануарлардың),
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9.5 сурет

Су жаңғағы (Trapa natans L.)

ең бастысы — зардапты саңырауқұлақтар
мен вирустардың бақылауынан шығып
қалады, сондықтан жергілікті түрлер бөгде
қоныстанушылармен салыстырғанда жеңіліске
ұшырайды.
Бөгде қоныстанушы өсімдік түрлерінің жаппай
таралмауы үшін байырғы өсімдіктер мен
бөгде қоныстанушылар арасында тепе-теңдік
орнату қажет. Мұндай тепе-теңдік қашан
пайда болатынын айту өте қиын, себебі
қазіргі уақытта Каспийдің қоршаған ортасы
климаттың өзгеруі, Каспий теңізі деңгейінің
флуктуациялық ерекшеліктері, антропогендік
ластану және кейбір басқа да маңызды
аспектілер салдарынан тұрақсыз болып тұр.
Каспий теңізі экожүйесінің абиотикалық және
биотикалық компоненттерінде болып жатқан
өзгерістер бөгде қоныстанушылар үшін жайлы
[Катунин және басқалары,1990].
Су өсімдіктерінің кеңістіктік таралуы
және олардың табиғи және жасанды
сипаттағы процестер әсеріне
реакциялары
2006-2016 жылдары жүргізілген экологиялық
мониторинг барысында алынған нәтижелер
[Есептер, 2006-2016] су өсімдіктерінің жайкүйін талдауға, флористикалық құрамдағы
және макрофит қауымдастығы құрылымындағы
өзгерістерді анықтауға, мұнай-газ кен орындарын
игеру барысындағы табиғи және шаруашылық
қызметтен туындайтын факторлардың әсеріне
макрофиттердің негізгі реакцияларын анықтауға
мүмкіндік берді.
Мониторинг 4 кен орнында (Қашаған, Қайраң,
Ақтоты, Қаламқас) сондай-ақ Кәсіпшілік құбыр

желілерінің трассасында жүргізілді.
Мониторинг нәтижелерін талдау СШ Каспийде
су өсімдіктерінің кеңістіктік таралу заңдылығын
анықтауға мүмкіндік берді, олар нақты тіршілік
аймағының гидрологиялық және гидрохимиялық сипаттамаларына байланысты және
седиментациялық-гидродинамикалық
режим
ауытқуларымен тығыз байланысты.
Қаламқас кен орны тереңдігі 7-10 м ашық
акваторияда орналасқан (2 тарау, 2.2 суретті
қараңыз). Әуелде осы кен орны аймағындағы су
өсімдіктерін қатты сиреген фитоценоздар құраған әрі олардың түрлер құрамы шектеулі болған.
Осы субакваторияның түптік бетінде теңізшөбінің
азғана қауымдастықтары мен топтастықтары
(Zostera
marina),
бентос
балдырлары
(рр. Polysiphonia, Laurencia) кездесетін. Кейде
жасыл жіпше балдырлардың азғана шоғырлары
ұшырасатын. Су түбінде өсімдік өспейтін
учаскелер айтарлықтай үлкен алаңдарды алып
жатқан.
Қашаған кен орны және Кәсіпшілік құбыр
желілері трассасының бір бөлігі тереңдігі 3.56.0 м акваторияда орналасқан. Қашағанның
шығыс
бөлігінде
өсімдік
жамылғысында
егеушөп (Myriophyllum) және шалаң тұқымдас
(Potamogeton) теңіз шөптері (жоғарғы су
өсімдіктері), сондай-ақ теңізшөп (Zostera marina)
(9.6 сурет) мол өседі. Кей жерлерде спирал
валлиснерия (Valisneria spiralis) және балдырлар
басым келетін, азғана шоғырлы қауымдастықтар
мен топтастықтар кездеседі. Негізінен, олар
қызыл - рр.Polysiphonia мен Ceramium және
рр. Cladophora, Mougeotia, Chaetomorpha linum
жасыл жіпше балдырлар. Теңіз дауылынан
кейін су түбінде және судың қалың қабатында
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су өсімдіктерінің өскін дараларынан ағыстың
күшімен бөлініп кеткен көптеген макрофит
фрагменттері байқалған. Өсімдік фрагменттері
– жұлынған жапырақтар, сабақтар табиғи
процестер әсерінен айтарлықтай жиі пайда
болады. Олар су массаларымен бірге әртүрлі
қашықтыққа орын ауыстырады. Осындай
фрагменттердің кейбірі тамырланып, кейбірі
қиқымдар түрінде ағыспен көшеді, олар өсімдік
ыдырамаларын құрай отырып, біртіндеп шіриді.
Батыс
Қашағанның
өсімдіктері
оның
шығыс бөлімінен өзгешеленеді. Су түбінің
өсімдіктермен жалпы проекциялық жамылғысы 3-10 % аспайды.
Батыс Қашағанның өсімдіктері негізінен
6 м асатын тереңдіктерде қалыптасқан
және көбінесе қызыл балдырлар (Polisifoniaтұқымдасы) мен жіпше тәрізді жасыл балдырлардан тұрады. Теңізшөбінің сиреген
қауымдастықтары мен егеушөптің бірлі-жарым
даралары сирек кездесіп отырды. Жоғарыда
аталған өсімдік түрлерінің топтастықтары
мен бірлі-жарым даралары өте сирек өсетін
учаскелер мен мүлде шөп баспаған ауқымды
алаңдар кезектесіп отырады. Су түбінің бетінде
теңіз шөптері қиқымдарының шоғырлары,
ал судың қалың қабаты мен су бетінде –
макрофиттердің көптеген жүзбелі фрагменттері
ұшырасады. Батыс Қашаған субакваториясында
шөп өспейтін учаскелерді есепке алмағанда су
түбі бетінің жалпы проекциялық жамылғысы
1-3, сирек жағдайда 5 %-дан аспайды.
Қамыс қопаның ең шетінде Қайраң және
Ақтоты кен орындары және Кәсіпшілік құбыр

9.6-сурет

желілері учаскесі орналасқан. Қамыс қопалы
учаскелерді оңтүстіктің қамысы (Phragmites
australis) қаптаған аралдар құрайды. Су түбі
аралдарын игеру барысында қамыс периметр
бойынша шеңбер құрай өседі. Аралдар
көбінесе өзара бітісіп, тығыз кедергілер
құрайды (9.7 сурет).
Әдетте, бұл аралдар харалық балдырлар
(Chara tomentosa) басым келетін су өсімдігімен
жиектелген,
кейде
теңіз
шөптерімен
(Myriophyllum spicatum, M. verticillatum)
және жасыл балдырлармен қабысады. Таяз
суларда қамысты аралдардың арасында теңіз
шөптері мен балдырлар қауымдастықтары
(Potamogeton
pectinatus,
P.
рerfoliatum
шылаңдар; M. verticullatum, М. spicatum
егеушөптер) қалыптасады. Ағысы жоқ тұйық
жерлердің су бетінде балықоты (Lemna
trisulca), Chara tomentosa харалық балдырлар,
Cladophora glomerata, Ulotrix pseudofloecca,
Rhizoclonium riparium, R. implexum жасыл жіпше
балдырлар, Polisiphonia elongate, Laurencia
caspica қызыл балдырлар және т.б. кездеседі.
(9.8 сурет). Су түбінің өсімдіктермен жалпы
проективтік жабылуы әртүрлі учаскелерде 10нан 100 % дейін болады. Сонымен қатар шөп
өспейтін учаскелер де кездесті.
Су тұздылығы аса жоғары (6-16 промилле
және одан көп), тереңдігі 1 м-ден кем жағалау
аумағы желшегерме-желкөтерме процестеріне
ұшырайды. Осы теңіз учаскесінде кәсіпшілік
құбыр желілері таяз сулы бөлігі орналасқан.
Жақсы қызатын таяз суларда су өсімдіктері
мол өседі әрі едәуір аймақты алып жатыр.
Су түбіндегі
өсімдіктердің проекциялық

Солтүстік Каспийде көп кездесетін теңіз шөптері (Zostera marina, Myriophyllum spicatum)
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9.7 сурет

Қамыс қаптаған аралдар және бітіскен аралдардан тұратын тұтас кедергілер

жамылғысы 30-100% құрайды. Өсімдік әлемі
көбінесе теңіз шөптерінің қауымдастықтарынан тұрады, сонымен қатар балдырлар да
кездеседі. (9.9 сурет).

анық маусымдық флуктуациясы байқалады.
Көктем-ерте жаз мезгілінде макрофиттер аз
мөлшердегі жасыл жіпше және көк-жасыл

Жағалауға жақын жерлерде су түбінің болмашы
еңістері (шамамен 0,0001) салдарынан су
және жерүсті өсімдіктерінің тіршілік мекенін
су деңгейінің мерзімдік көтерілуі және су
желқумасы нақыштайды. Таяз сулардағы өсімдік
жамылғысының кеңістік құрылымы желқума
кезінде су басып отыратын, шөп өсетін және
шөп өспейтін құрлық кезектесіп отыратын
жағалаудағы учаскелерінен, желшегермежелкөтерме процестері кезінде тереңдігі
өзгеріп отыратын таяз сулардан, сондай-ақ
қамысты қауымдастық қалыптасатын немесе
қамыс қопалы су басқан ұлу аралдарынан
тұрады.
Желшегерме-желкөтерме процестерінің күшіне және жыл маусымына қарай, ауық-ауық су
басып отыратын жағалау аймақтарын (көбінесе
көктемде) су басады, және олар (көбінесе
күзде) ішінара немесе толық құрғап кетеді.
Осы тіршілік мекендерінде монодоминантты
өсімдік фитоценоздары да, сондай-ақ аралас
өсімдік фитоценоздары да өседі. Олар
теңіз түбі микробедерінің айқындығына
және теңбілдігіне, субстрат литологиясына,
ылғалдану және тұздылану жағдайларына,
бедердің шоғырлы түрлерінің орналасуына
және жағалау қашықтығына байланысты кезектесіп отырады. Су желқумасы кезінде осы
аумақ таяз су (микротөмендеулер) мен құрғақ
аймақтардан құралған мозаика сынды көрінеді. Осыған байланысты бұл жерде өсімдіктің

9.8 сурет

Жасыл жіпше балдырлар және олардың
шоғырланған жері
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9.9 сурет

Таяз су аймағындағы макрофит қауымдастықтары

балдырлардан (Mougeotia sp., Microcoleus
chthenoplastes),
харалық
балдырлардан
(Chara
tomentosa)
және
бірлі-жарым
теңіз шөптері дараларынан (Myriophyllum
spicatum, Potamogeton pectinatus) тұрады.
Мұндай тіршілік мекендерінде су желқумасы
кезінде теңіз бетінде жоғарғы сатыдағы су
өсімдіктерінің үзінділері және жекелеген
даралары байқалады. Су жоқ кезде олар
жазғы күн сәулесі әсерінен жойылып кетеді.
Өсімдіктер су бетінде түрлі мөлшердегі белеске
жиналып, желқума кезінде топырақ бетінде
қалып қояды. Су өсімдіктерінен пайда болған
қопалар макрофит тұқымдары үшін ерекше
жылыжайға айналады, оның астында ылғал
айтарлықтай ұзақ уақыт сақталады да, белгілі
бір микроклимат қалыптасады. Осы табиғи
жылыжайларда теңіз шөптері (P. pectinatus,
M. spicatum) тамырланып, жақсы тұқымданып,
жаңарады. Су қайтқан аймақтарда жағалаудың
ылғалданған тіршілік мекендерінде өсетін
галогигрофитті
өсімдіктердің
(Salicornia
europaea, Aster tripolium, Puccinellia gigantea,
Aeluropus littoralis) қауымдастықтары немесе
топтастықтары қалыптасады. Бұл өсімдік
түрлері тұзды су қоймалары құрғаған кезде
бірінші болып өседі. Осы жерлерде сиреген
қамыс (Phragmites australis) топтастықтары
да кездеседі. Көк-жасыл балдырлардың
(Oscillatoria limosa, O. brevis, O.brevis var.
variabilis, O. chalybea) әсерінен өсімдіктер
арасында су қайтқан аумақтың үстіңгі қабатында
тығыз қабыршақ пайда болады (9.10 сурет). Су
қайтқан аумақтың едәуір бөлігінде содан кейін
шөп өспей қалады [Стогова,2004].

және т.б.) су өсімдіктерінің дамуына тікелей
немесе жанама ықпал етуі мүмкін, бірақ бұл
қайтымды процестер әрі табиғи флуктуациялар
шеңберлерінен шыкпайды.

Табиғи құбылыстардың әсері (дауыл, су
желшегермесі-желкөтермесі, мұз жылжуы

Өсімдік
қауымдастықтарындағы
табиғи
сипаттағы өзгерістер негізінен макрофит

Жасанды аралдар құрылысы және мұнай
өндірумен байланысты жұмыстардың басқа
түрлері де су өсімдіктерінің қалыптасуына,
өсуіне және тіршілігіне әсер етуі мүмкін.

СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС
КАСПИЙДІҢ ЗЕРТТЕЛГЕН
АКВАТОРИЯЛАРЫНДАҒЫ
МАКРОФИТТЕР
ҚАУЫМДАСТЫҒЫНДАҒЫ
САПАЛЫҚ ЖӘНЕ САНДЫҚ
ӨЗГЕРУІ ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ,
ГИДРОХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ
СЕДИМЕНТАЦИЯЛЫҚГИДРОДИНАМИКАЛЫҚ
РЕЖИМДЕРДІҢ ЖЫЛДАР
БОЙЫНША, СОНДАЙАҚ ЖЫЛ МЕЗГІЛДЕРІ
БОЙЫНША АУЫТҚУЛАРЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ.
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бұзу жұмыстарымен байланысты өндірістік
операциялар су өсімдіктеріне тікелей және
жанама әсерін тигізді. Бұл факт А және D жасанды аралдары айналысындағы стансаларда
жақсы көрінеді.

9.10 сурет

Су қайтқан үстіңгі қабаттың көк-жасыл
балдырлы қабыршағы

түрлерінің жиі кездесетін топтарының мол
өсуінің шамалы флуктуациялық өзгергіштігінен
және қауымдастық құрамында ингредиент
өсімдік
түрлерінің
тұрақсыз
болуынан
байқалады.
Су фитоценоздарының қалыптасуы кезінде
түптік түзілімдер құрылымының (пайда болған
тұнба бөлшектерінің өлшемділігі, қосындылар,
тығыздықтар, ұлу материалының қосындылары
және т.б.) маңызы зор.
Қашаған
кен
орны
акваториясындағы
самакрофиттерді бақылау нәтижелері және
бақылау (аялық) стансалар-дың (ЕВ - ұзақ
мерзімді бақылау стансалары және ЕО-ЕВ
- теңіз құрылыстарының аялық стансалары)
талдау нәтижелері көрсеткендей 2006 жылға
дейін өндірістік нысандар айналасындағы су
өсімдіктері бұрын жүргізілген шаруашылық
жұмыстары салдарынан ішінара өзгерістерге
ұшырап үлгерген.
2006-2016
жж.
аралығында
Қашаған
акваториясындағы
су
өсімдіктері
теңіз
нысандары айналасындағы жеке стансаларда
ғана кездескен және ағыстармен жүзіп келетін
түрлі балдырлармен бірге жоғарғы сатыдағы су
өсімдіктерінің жеке сирек дараларынан немесе
олардың үзінділерінен құралған.
Әртүрлі жылдар мен жыл мезгілдерінде
Қашаған кен орны акваториясының түбінде су
өсімдіктері аз болған немесе мүлде болмаған.
Бұған табиғи процестер ішінара әсер еткен,
олар макрофиттердің дамуын айтарлықтай
өзгерткен. Нысандарды салу, тарту, орнату және

2006-2010 жж. аралығында D аралы
айналасында су өсімдіктері 2006 жылы тек 2
стансада, 2009 жылы 1 ғана стансада байқалған,
бұл ретте аралға жақын орналасқан және
аралды зерттеу акваториясына енген ЕО-ЕВ9
аялық стансасын ескеру қажет. 2006 жылдың
өзінде KED-1200/245 стансасында су өсімдіктері
жасыл жіпше балдыр (Potamogeton pectinatus,
Myriophyllum. spicatum, Chaetomorpha linum,
C. vagabunda, C. globulina, C. glomerata,
Enteromorpha flexuosa, E. clathrata, Vaucheria
intermedia) шоғырлары мен теңіз шөптерінің
жеке дараларынан құралған болатын. Қалған
стансалардағы макрофиттер жасыл жіпше
балдырлардың аз ғана шоғырларынан, кейде
қызыл балдырлар қиқымдарынан құралды.
Осы кезеңде А аралының айналасында
өсімдіктер байқалған жоқ [Стогова,2004]. 20112016 жылдар аралығында А және D аралдары
айналысындағы су өсімдіктері әртүрлі жыл
мезгілдерінде және әртүрлі жылдары байқалды.
Бұл негізінен балдырлар шоғырлары, басқа
тіршілік мекендерінен ағыспен келген жоғарғы
сатыдағы су өсімдік үзінділері және макрофиттер
қиқымдары болды.
Кеме қатынасы мен құрылыс көлемдері
өскен сайын оқшау аймақтарда өсімдіктердің
қалыптасуы мен өсуіне жағымсыз әсер етуі
мүмкін процестер пайда болады.
Теңіз түбін тереңдету жұмыстары, құбыр
желілерін тарту үшін ор қазу, аралдар
қалыптастыру
және
басқа
іс-қимылдар
әсерінен өсімдік жамылғысының тікелей
жойылуынан басқа, макрофиттерге аса қатты
әсер еткен құбылыстың бірі –теңіз құрылыстары
айналасындағы
теңіз
түбінің
лайлануы,
нәтижесінде биотоптың өзгеріске ұшырауы.
Қашаған кен орнындағы жасанды аралдардың
айналасындағы биотоптың ауысуы өсімдік
жамылғысын сапалы және сандық жағынан
өзгертті. Қазіргі уақытта А және D аралдарының
айналасында және басқа жасанды теңіз
нысандарының
аумағында су өсімдіктері
жоқ немесе олар өзгерудің түрлі сатысынан
өтуде. Пайда болған биотоптарда бұрын осы
жерде болмаған немесе аз болған балдырлар
(жасыл жіпше, көк-жасыл, қызыл, сары-жасыл,
сифондық және т.б.) шоғыры пайда бола
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бастады.
2006-2010 жылдар аралығында Батыс Қашаған
акваториясында небәрі 2 стансада ғана өсіпөну сатысындағы теңіз шөптерінің жеке дара
өсімдіктері байқалды [Стогова,2004]. 20112016 жж. аралығында теңіздің осы бөлігінде су
өсімдіктері байқалған жоқ.
Жасанды теңіз құрылыстарының тасты бүйір
құламаларында қатты бетке қаулайтын қызыл
және жасыл балдырлар колониясы қалыптасады (9.11 сурет).
Батыс Қашаған акваториясындағы өндірістік
жұмыстардың қарқындылығы оның шығыс
бөлігіне қарағанда едәуір төмен болды
(жасанды аралдар салынған жоқ, бірнеше
ұңғымалар ғана бұрғыланды). Осындағы
өсімдіктерге негізінен табиғи процестер
молынан әсер етуі ықтимал. Су түбінде
макрофиттердің қатты сирегендігінен немесе
болмағандығынан
оларға
шаруашылық
жұмыстарының әсері тиген жоқ.
2006-2010 жылдар аралығында ұзақ мерзімді
бақылау аялық стансаларда (EB сериялық
стансаларда) су өсімдіктері жоғарғы сатыдағы
су өсімдіктерінің
жеке
дараларынан
(P. pectinatus, M. spicatum, Z. marina), олардың
үзінділерінен және жасыл жіпше балдырлар
шоғырынан құралды.
2011-2016 жылдар аралығында макрофиттер

9.11 сурет

2011 және 2012 жылдары ғана байқалды
және ағыспен келген жоғарғы сатыдағы су
өсімдіктерінің сиреген жеке дараларынан және
олардың үзінділерінен, сондай-ақ балдырлар
шоғырынан құралды.
Аялық стансаларда (ЕО-ЕВ) 2006 жылдан
2010 жылға дейін ағыспен келген балдырлар
шоғыры мен теңіз шөптерінің жекелеген
үзінділері басым болды. 2011 жылы аталған
стансалардағы өсімдіктер негізінен жоғарғы
сатыдағы су өсімдіктерінің жеке сирек
дараларын (егеушөп, теңізшөп) құралған.
2012 жылы теңіз шөптері тек 2 стансада ғана
байқалды, қалған акваторияда балдырлар
шоғыры және ағыспен келген теңіз шөптерінің
үзінділері
ғана
ұшырасты.
Жекелеген
аймақтарда теңіз түбін өсімдік қиқымы жапты.
Қиқымдарда қаулайтын макрофиттер арасында
диатомдық, алтын түстес және басқа балдырлар
(Synedra tabylata, Diploneis smithii, Ulotrix flacea,
Protosiphon botioides) байқалды.
Кәсіпшілік құбыр желілерінің бойында су
өсімдіктері біркелкі таралмады. Бұл тіршілік
мекендерінің түрлі жағдайларына байланысты.
Кәсіпшілік құбыр желілері төселгеннен кейін
(2008-2009 жылдары) трассаның аса терең
бөлімінде су өсімдіктері тез қалпына келді.
2012 жылға дейін бұл жерде түрлі балдырлар
мен теңіз шөптерінің жеке сирек даралары
(M. spicatum, C. glomerata, Protosiphon
boteyoides, Grammatophora sp., Diploneis

Жасанды аралдарда макрофиттердің қаулауы
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smithii),
сондай-ақ
олардың
үзінділері
кездесетін болды. 2014 жылға дейін осы жерде
жоғарғы сатыдағы су өсімдіктерінің кейбір
түрлері кездесетін. 2015-2016 жылдарда
су өсімдіктері тек ағыспен келген теңіз
шөптерінің үзінділерінен ғана құралды, онда
9-1 кесте

көбінесе өсімдік қиқымдарында ғана дамитын
балдырлар шоғыры (жасыл, қызыл және т.б.)
болды (9-1 және 9-2 кестелер). Трассаның аса
терең аймағында кәсіпшілік құбыр желілерін
тарту жұмыстары су өсімдігіне уақытша
оқшау әсерін тигізді. Табиғи процестердің

2006-2012 жж. аралығында кәсіпшілік құбыр желілерінің бойындағы су өсімдіктерінің өзгеруі

Бақылау стансалары

2006
көктем

2007
күз

2008
көктем

2009
күз

2010
көктем

*2011

2012
көктем

өте терең бөлігі
NP-F1
NP-F1-E1K
NP-F1-E6K
NP-F1-W1K
NP-F1-W6K
қамысалды бөлігі
NP-F5
NP-F5-E400
NP-F5-E1K
NP-F5-E6K
NP-F5-W400
NP-F5-W1K
NP-F5-W6K
NP-F8
таяз су бөлігі және транзит аймағы
NP-F11A
NP-F11-E400A
NP-F11-E1KA
NP-F11-E6KA
NP-F11-W400A
NP-F11-W1KA
NP-F11-W6KA
NP-F13A
NP-F13-E400A
NP-F13-E1KA
NP-F13-E6K
NP-F13-W400A
NP-F13-W1KA
NP-F13-W6K
Ескертпе: * Жұлдызшамен белгіленген жылдары ботаникалық зерттеулер жүргізілді, бірақ өсімдіктер табылмады.

Шартты белгілер
Жоғарғы сатыдағы су өсімдіктерінің қауымдастығы
Жоғарғы сатыдағы су өсімдіктерінің жеке сирек даралары және жасыл жіпше балдырлардың, кейде
қызыл балдырлардың шағын шоғырлары
Жоғарғы сатыдағы су өсімдіктерінің және басқа макрофиттердің үзінділері
Жасыл жіпше балдырлардың жеке ұсақ шоғырлары, көбінесе көк-жасыл, сары-жасыл балдырлар,
эпифитті түрлер мен өсінділері қатысты.
Макрофиттер старнигі, өсімдік детриті
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9-2 кесте

2013-2016 жж. аралығында кәсіпшілік құбыр желілерінің бөлігіндегі су өсімдіктерінің өзгеруі
2013

Жылдар
Стансалар

Көктем *Жаз

Күз Көктем

2014
Жаз

*Күз Көктем

2015
Жаз

*Күз Көктем

2016
Жаз

Күз

өте терең бөлігі

NP01-500/W
NP01-550/E
NP01-550/W
NP01-1500/E
NP02-550/W
NP02-550/E
NP02-1000/W
NP02-1500/Е
NP02-1500/W
қамысалды бөлігі

NP03-500/E
NP03-550/E
NP03-1500/E
NP03-550/W
NP03-1500/W
таяз су бөлігі және транзит аймағы

NP04-1500/E
NP04-1500/W
NP04-550/E
NP04-550/W
Ескертпе:

* Жұлдызшамен белгіленген маусымдарда ботаникалық зерттеулер жүргізілді, бірақ өсімдіктер табылмады.

Шартты белгілер
Жоғарғы сатыдағы су өсімдіктерінің қауымдастығы
Жоғарғы сатыдағы су өсімдіктерінің жеке даралары және жасыл жіпше
балдырлардың, кейде қызыл балдырлардың шағын шоғырлары
Жасыл жіпше балдырлардың бірлі-жарым ұсақ шоғырлары, кейде көкжасыл, сары-жасыл балдырлар, өсінділер қатысты.
Жоғарғы сатыдағы су өсімдіктерінің және басқа макрофиттердің үзінділері
Макрофиттер старнигі, өсімдік детриті

арқасында теңіз түбі тез тегістеліп, өсімдіктер
толық немесе ішінара қалпына келді. Қамысты
белдеу акваториясында және оның алдында
кәсіпшілік құбыр желілерін тарту жұмыстары
су өсімдіктерінің едәуір бөлігін жойып, қатты
өзгертті. Бұрын теңіз шөптері басым келген
өсімдік қауымдастықтары болған су түбінде
олардың бірлі-жарым сақталған даралары
және өсінділерінде диатомдық балдырлар
қатысқан жасыл жіпше балдырлар (Cladophora
glomerata, Diploneis smithii, Navicula halophila,
Cymbella lanceolata, C. turgata, Coscinodiscus
jonesianus Navicula salinarum, Hantzschia crassa,
Diatoma vulgare, Bacillaria paradoxa) шоғыры

дами бастады. 2014 жылы теңіздің қамысалды
бөлігінде құбыр желілері бойындағы (NP03500/E, NP03-1500/E, NP03-1500/W) бірқатар
стансаларында
жоғарғы
сатыдағы
су
өсімдіктерінің жеке даралары табылды.
Теңіздің осы бөлігінде су өсімдіктерінің
қалпына келуі суы өте терең бөлікке қарағанда,
айтарлықтай баяу жүрді. Теңіздің бұл бөлігі
ерекше табиғи процеске ұшыраған. Бұл жерде
түптік ұсақ құмды және лайлы фракцияларының
көбін тұндырып, толқын энергиясын тежейтін
көп қабатты қатармен өскен қамыстар бар. Су
массалары қозғалысының қысымынан тығыз
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түптік шөгінділер қалыптасады. Сипатталып
отырған тіршілік мекендеріндегі су өсімдіктерін
қалпына келтіру үшін біршама уақыт қажет
болуы мүмкін, себебі ол негізінен, тұқымдық
материал есебінен қалпына келеді.
Кәсіпшілік құбыр желілерінің таяз сумен өтетін
бөліктері тартылған соң, 2009-2012 жылдар
аралығында су өсімдіктері байқалған жоқ.
2013-2014 жылдары теңіз шөптерінің жеке
сирек даралары және жасыл жіпше, кейде
қызыл балдырлардың азғантай шоғыры пайда
болды. 2016 жылы су түбі 20-40 %-ға қиқыммен
жабылды. Бұл аймақта өсіп-өнетін өсімдіктер
байқалған жоқ.

БІЗДІҢ ОЙЫМЫЗША, ҚҰБЫР
ЖЕЛІЛЕРІ БОЙЫНДА ТАЯЗ
СУ АЙМАҚТАҒЫ ӨСІПӨНЕТІН ӨСІМДІКТЕРДІҢ
БОЛМАУЫНА КАСПИЙ
ТЕҢІЗІ ДЕҢГЕЙІНІҢ
ТӨМЕНДЕЙ БАСТАУЫ СЕБЕП
БОЛДЫ.
Су түбінің шамалы еңіс болғандықтан (шамамен
0,0001) бұрын теңіз деңгейі көтерілген кезде су
астында болған өтпелі аймақтарды (немесе
транзит аймағы) қазіргі кезде біртіндеп құрлық
басуда. Өзгеше айтқанда, су өсімдіктерінің
дамуында табиғи факторлар әсерінен және
шаруашылық жұмыстар әсерінен болып жатқан
маусымдық және жыларалық өзгерістерден
басқа, табиғи сипаттағы өсімдіктердің ұзақ
мерзімді (ғасырлық) ауысымы болып жатыр.
Су ағыстарына (желшегерме және желкөтерме)
байланысты құрлыққа қарай және одан
кері бағытта топырақ бетінде жылжитын
макрофиттер мен қиқымдардың тамыр
жаймайтын үзінділерінің болуы жақын арада
су өсімдіктерінің қалпына келу процестерінің
болмайтынын білдіреді. Келешекте бұл аумақ
ертеректе болғандай, құрлық өсімдіктерімен
жабылуы мүмкін.
Қайраң және Ақтоты жасанды аралдары
айналасындағы су өсімдіктері құрамында
2006-2016 жылдары жоғарғы сатыдағы су
өсімдіктерінің сирек үзінділері, олардың
қиқымдары және балдырлар шоғыры ғана
болды. Осы аймақтарда қалыптасқан өсімдік

байқалған жоқ. Қайраң және Ақтоты жасанды
аралдары салынғаннан кейін (2000-2002
жылдары) олардың айналасында су түбі сынған
және тұтас ұлутас қосылған тығыздалған
сұр (кейде қара) лайдан қалыптасты, түптік
түзілімдер үлгілері алынған кезінде көбінесе
күкіртсутегісінің күшті иісі сезіліп отырды.
Шағын тереңдігіне және тамырлануға дайын
жоғарғы сатыдағы су өсімдіктерінің ағыспен
келген үзінділерінің көптігіне қарамастан, осы
аралдар айналасындағы өсімдіктер сол бетімен
қалыптаса қоймады. Теңіздің осы бөлігінде
су фитоценоздары болмауының тағы бір
себебі – оның қамысты белдеуге жақындығы.
Қамыс қопалар толқын энергиясын тежеп, сол
арқылы су түбіне лай мен ұсақ құм массаларын
шығартқызады. Келіп енген түптік тұнбадан
тығыз түптік түзілімдер қалыптасады, оларда
су өсімдіктерінің вегетативтік жолмен жаңаруы
қиын.
Қаламқас кен орны акваториясының су
өсімдігі біршама тапшы. Теңіздің осы бөлігінде
өсімдіксіз аймақтар көптеп кездеседі. 2006
- 2016 жылдар аралығында осы аумақта
жеке стансаларда тұысы Polysiphonia және
Laurencia қызыл балдырлар топтастықтары мен
қауымдастықтары және олардың қиқымдары
азғана молайды, олар көбінесе ағыспен келген
жоғарғы сатыдағы су өсімдіктері үзінділерімен
іргелесіп отырды. Макрофиттер қиқымында
балдырлардың эпифитті түрлері және көптеген
өсінділері кездесті. Кейде теңізшөптердің
(Zostera мarina) сиреген қауымдастықтары
мен жеке дараларының шағын аймақтарлары
ұшырасып отырды. 2016 жылы Қаламқас кен
орнының су түбінде макрофиттер бірде-бір
маусымда табылмады.
Қаламқас кен орнының ұзақ мерзімді бақылау
аялық стансасында (G) су өсімдіктері 20092015 жылдардың әртүрлі маусымдарында
қызыл балдырлардың жеке даралары, олардың
қиқымдары және ағыспен келген жоғарғы
сатыдағы су өсімдіктерінің үзінділерінен ғана
құралды. Бұл жерде қалыптасқан қауымдастықтар, жоғарғы сатыдағы су өсімдіктерінің немесе
қызыл балдырлардың топтасуы анықталған
жоқ. G стансасы түрлі экологиялық себептерден
әуелден-ақ фитоценоздарды қалыптастыру
мүмкіндігінен айырылған тіршілік мекенінде
орналасуы мүмкін.
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Тұжырымдар
Каспий теңізінің табиғи ортасы климаттың, теңіз деңгейінің флуктуациялық ерекшеліктерінің
және басқа да кейбір маңызды әсер ету аспектілерінің өзгеруіне байланысты тұрақсыз болып
келеді. Болып жатқан өзгерістер, Каспий теңізі экожүйесінің абиотикалық және биотикалық
компоненттерінде болып жатқан өзгерістер байырғы өсімдіктер мен бөгде қоныстанушылар
арасындағы тепе-теңдіктің болмауымен байланысты және осы өзгерістер бөгде қоныстанушыларды
қолдайды. Қандай да бір бөгде қоныстанушы өсімдік үшін қалыптасқан экологиялық жағдайларда
оның қарқындап өсуі «экологиялық апатқа» әкелуі мүмкін.
Қазіргі кезде Қашаған кен орнындағы жасанды теңіз құрылыстарының айналасында су өсімдіктері
жоқ, немесе олар түрлі өзгеру сатысында тұр. Теңіз құрылыстары айналасында балдырлар
шоғырларының, соның ішінде бұрын осы жерде байқалмаған балдырлар (көк-жасыл, сары-жасыл,
сифондық және т.б.) шоғырының пайда болғаны және теңіз ағыстарымен келген макрофиттер
үзінділерінің молайғаны байқалды.
Жасанды теңіз құрылыстарының тасты бүйір құламаларында қатты бетке қаулайтын қызыл және
жасыл балдырлар колониясы қалыптасады.
Қашаған кен орнының батыс бөлігінде су өсімдіктерінің өте сирек болуына және су түбінің өсімдіксіз
едәуір алаңдарының болуына байланысты шаруашылық жұмыстар аз қарқынмен жүргізілді, ол
жұмыстар өсімдіктерге әсерін тигізе қоймайды.
Теңіз құрылыстарынан және кеме жолдарынан қашықтау орналасқан аялық стансалар тек
табиғи процестердің әсеріне ұшырайды. Жүргізілетін шаруашылық жұмыстардың жақындығына
байланысты Қашаған кен орнындағы аялық стансалардың бір бөлігінде су өсімдіктері өзгеріске
ұшырады. Біздің деректер бойынша, терең теңіз аймақтарында құрылыс жұмыстары аяқталғаннан
кейін су өсімдіктерінің жай-күйі алдағы бірнеше жылдар ішінде тұрақталады.
Терең аймақтағы кәсіпшілік құбыр желісін тарту макрофиттерге уақытша оқшау әсерін тигізді.
Табиғи процестер арқасында су түбі тез тегістеліп, өсімдіктер толық немесе ішінара қалпына келді.
Біздің пікіріміз бойынша, таяз сумен өтетін құбыр желілерінің бойындағы су өсімдіктерінің қалпына
келуіне Каспий теңізі деңгейінің төмендеп бара жатқаны әсер етуде. Келешекте осы аумақтың
біраз бөлігін ертеректе болғандай, яғни Каспий теңізінің соңғы трансгрессия кезеңіне дейінгі дей,
құрлық өсімдіктері жабуы мүмкін.
Қайраң мен Ақтоты жасанды аралдарының айналасында су өсімдіктерінің болмау себептерінің
бірі – олардың қамысты белдеуге жақын орналасуы болып табылады. Теңіздің осы бөлігінде
толқындардың екпінді күші әсерінен су түбіне жиналатын лай мен іріп-шіріп жатқан өсімдік
қиқымдары шоғырларының массасы тығыз түптік түзілімдерді қалыптастырады. Тіршілік
мекендерінде өсімдіктер тіпті вегетативтік жолмен де жаңартылмайды. Тұқымдық жаңару өте ұзақ
уақытқа созылуы мүмкін.
Қаламқас кен орнындағы экологиялық мониторинг қызыл балдырларды топтастырып, теңізшөптің
(Zostera мarina) сиреген қауымдастықтары мен дараларының кішігірім аймақтарын анықтауға
мүмкіндік берді. Осы кен орнының G аялық стансасында өсімдік жоқ, себебі бұл станса өсімдік
өспейтін су түбінде орналасқан.
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10. ИХТИОФАУНА
Каспий
теңізінің
қазіргі
заманғы
ихтиофаунасының түрлік әралуандығы ашық
теңіздегілермен салыстырғанда мол емес
және негізінен аборигендік түрлерден тұрады.
Онда балықтар мен балық тәрізділердің 139
түрі мен түршесі бар, олардың ішінде бес түрі
Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына
енгізілген. Олардың ең құндылары: бекіре
тұқымдастардың ішінде — қортпа, бекіре мен
шоқыр; тұқы тұқымдастар ішінде — қарагөз,
табан, сазан; алабұға тұқымдастар ішінде —
көксерке; майшабақ тұқымдастар ішінде —
қаршалар мен майшабақтар.
Каспий теңізі мен оған құйылатын өзендердің
сағалары — Қазақстан Республикасының ең
маңызды балық шаруашылығы су қоймасы,
жыл сайын шамамен 0,3 млн. тонна балық
ауланады. Каспийдегі балықтардың көптеген
түрлері, соның ішінде бекіре тұқымдастар,
майшабақтар мен қаршалар кәсіпшіліктің
маңызды объектілері болып табылады және
олар трансшегаралық балық түрлеріне жатады,
олар жалпы Каспий теңізінде мекендейді.
Зерттеушілердің
деректері
бойынша
ихтиофаунаның
биоәртүрлілігіне
теңіз
деңгейінің ауытқуы, тұздылық режимі және
өзендер ағынының шамасы анағұрлым елеулі
ықпал етеді. Теңіз деңгейінің қысқа мерзімді
өзгеруі Еділ мен Жайық өзендерінен құйылатын
су көлемдеріне байланысты, олар климаттың
ғаламдық өзгеруімен байланыстырылатын
ғасырлық циклдық сипатта. Соңғы 500 жыл
ішінде ондай ауытқулардың амплитудасы
шамамен 7 м құраған [Каспий теңізі, 1998 ж.,
ТДА, 1998 ж., 2002 ж.].
Экологиялық жағдайлардың өзгеруі (өзендер
ағынының бөгелуі, қайтарусыз су тұтынудың
өсуі, ластану және т.б.) және адамның
шаруашылық
қызметі
құнды
кәсіпшілік
объектілері қорларының ауытқуына негіз
болады. Еділ мен Жайық өзендерінің
табиғи гидрологиялық режимінің және
контрреттеуіштерді пайдаланудың бұзылуы
жыл сайын құнды кәсіпшілік балық түрлерінің
180 мыңнан астам тоннасынан айрылуға
соқтырды. Кура, Сулак, Терек, Самур өзендері
балық шаруашылығындағы маңызын біршама
жоғалтты.

КӨПТЕГЕН
САРАПШЫЛАРДЫҢ
ПІКІРЛЕРІ БОЙЫНША
ЛАСТАУШЫ ЗАТТЕКТЕРДІҢ
БАСЫМ БӨЛІГІ СОЛТҮСТІК
КАСПИЙГЕ ЕДІЛ МЕН
ЖАЙЫҚ ӨЗЕНДЕРІНІҢ
АҒЫНЫМЕН ҚҰЙЫЛАДЫ.
СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС
КАСПИЙДІҢ ЛАСТАНУЫНА
ЖАҒАЛАУ МАҢЫНДАҒЫ
МҰНАЙ КЕН ОРЫНДАРЫ
МЕН КОНСЕРВАЦИЯЛАНҒАН
ҰҢҒЫМАЛАР ЕЛЕУЛІ ҮЛЕС
ҚОСАДЫ.
Ресейлік зерттеушілердің деректері бойынша
2000 жылдың аяғына қарай Солтүстік Каспийге
түскен ластаушы заттектердің құрамы мынадай:
мұнай көмірсутегілері — 29,6 мың т, фенолдар
— 0,30, СББЗ — 9,76, мырыш — 7,0, мыс — 1,62,
қорғасын — 1,01, кадмий — 0,089, марганец —
1,39, никель — 0,326, кобальт — 0,335 мың т.
[Катунин және басқалар, 2002 ж.]. PROTOWN.
RU федералдық порталының деректері
бойынша 2004 жылы Солтүстік Каспийге түскен
ластаушы заттектердің құрамы мынадай болды:
мұнай көмірсутегілері — 0,03 мың т, фенолдар
— 0,40 т, СББЗ — 2,55 т, мырыш — 7,88 т, мыс
— 1,03 т, марганец — 2,91 т, никель –0,14 т.
[PROTOWN.RU, 2004]. Демек, Еділ өзенінің
ағыны құрамында Жайық өзенінің ағынымен
салыстырғанда мұнай өнімдері 986 есе, СББЗ
4 есе, мыс 1,6 есе, никель 2,3 есе көп болған.
Жақын келешектің өзінде (2030 ж. қарай)
Каспий теңізінің суы көбірек ластануы мүмкін.
Бұл ретте ластаушы заттектердің түсуі Каспий
теңізінің өзендері мен акваториясының тиісті
бассейндеріндегі экономика салаларының
даму деңгейіне сәйкес ұлғаятын болады.
Атмосфералық ауаның ластануы, теңізде орын
алатын апаттық жағдайлар арқылы, сонымен
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қатар жағалау аймағында орналасқан түрлі
нысандардан келіп түсетін судың сүзгіленуі
есебінен, шартты түрде тазартылған сарқынды
судың тікелей теңізге төгілуі есебінен теңіз
акваториясының ластану үлесі де өсе түседі
[Ким, 2010 ж.; Катунин және басқалар, 2006 ж.].
ҚР «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» заңы мен Үкіметтің қаулыларына
сәйкес
теңіздегі
мұнай
операциялары
геофизикалық зерттеулер мен мұнай/газ
барлауға, өндіруге қатысты жұмыстарды және
олармен байланысты мұнайды, газды сақтауды
және құбыр желілерімен теңізден құрлыққа
айдауды, сонымен қатар теңіз құрылыстарын
салуды, орнатуды және олардың тыныстіршілігін қамтамасыз етуді қамтиды [Қазақстан
Республикасының 2010 жылғы 24 маусымдағы
№ 291-IV «Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану туралы» заңы, өзгерістерімен].
Атырау
облысы
көмірсутегі
шикізаты
өндірілетін өңірлердің бірі болып табылады,
онда Қашаған, Жамбай, Сәтбаев және
басқалар сияқты ірі теңіз мұнай кен орындары
орналасқан (1 тарауды, 1.1 суретті қараңыз).
Солтүстік-шығыс Каспийдің акваториясында
мұнай
көмірсутегілерін
өндіру
үшін
геологиялық барлау жұмыстары жүргізілуде,
болжалды өндіріс аймақтарын порттармен
байланыстыратын қарқынды көлік жолдары
өтіп жатыр.
Мұнай-газ саласының нысандарын жобалау
және салу тәжірибесі көрсеткендей, салынып
жатқан нысандар қалыпты пайдаланылған
кезде қоршаған ортаға қауіп төндірмейді.
Жобалық шешімдер мен құрылыс әдістері
құрылыс пен пайдалану барысында жоғары
сенімділік пен экологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге міндетті. Алайда қауіпсіздік
талаптарының барлығын орындаған және
біліктілік деңгейі жоғары персонал болған
жағдайдың өзінде де мұнайдың апаттық
шығарындыларына соқтыра алатын апаттық
жағдайлардың орын алу ықтималдығы бар.
Сонымен бірге, ұңғымалар бұрғылау және
құбыр желілерін тарту үшін бермалар (немесе
аралдар) салу барысында теңіз түбі бұзылады,
бұл теңіздегі биотаға антропогендік әсер етеді.
Теңіз кен орындарында барлау және аралдар
салу кезеңінде жүргізілген зерттеулер Солтүстік
Каспийдің
бентосы
негізінен
қалқыма
бөлшектердің жоғары концентрацияларына
бейімделгенін, ал ересек балықтардың

теңізде аралдар салу және құбыр желілерін
тарту кезіндегі жағымсыз әсер ету аймағынан
кетуге қабілетті екенін көрсетті [Матищев және
басқалар, 1997 ж.].
Өткен ғасырда, теңіз деңгейі төмендеп,
тұздылығы артқан кезеңде теңіз экожүйесінің
түрлі
топтары
өзгеріске
ұшырады.
Фитопланктонның, зоопланктонның, бентостың құрамынан тұщы су және тұзды су
түрлерінің тұтастай топтары түсіп қалды, бірақ
су тұздылығының анағұрлым жоғары деңгейіне
бейімделген теңіз кешені түрлерінің саны
өсті. Өсімдіктер мен гидробионттардың тұщы
су және тұзды су түрлері Еділ және Жайық
кемерлерінің тұшыту аймағында шоғырланған.
Балықтардың генеративтік-тұщы су түрлері —
табан, қызылқанат, сыла, сазан және басқалар
қажыған күйде болды. Теңіз тартылған кезде
жағалаудағы барлық өсімдіктер өліп, бұрын
су өсімдіктерінің нуларында ұя салатын құс
түрлерінің саны азайды.

ТЕҢІЗ ДЕҢГЕЙІ СОҢҒЫ
РЕТ КӨТЕРІЛГЕН КЕЗЕҢДЕ
(1978-2004 ЖЖ.) ТЕҢІЗ
АУДАНЫНЫҢ ҰЛҒАЮЫ
БАЛЫҚТАРДЫҢ ҚОРЕКТЕНУ
АЙМАҚТАРЫНЫҢ
ШЕГАРАСЫН БІРШАМА
КЕҢЕЙТТІ ЖӘНЕ ТЕҢІЗДЕГІ
УЫЛДЫРЫҚ ШАШУ
ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ТАБИҒИ
КӨБЕЮДІ ЖАҚСАРТТЫ.
Теңіз деңгейі көтерілгеннен кейін жағалау
белдемінде
Еділ
атырабынан
бастап
Комсомолец шығанағына дейін созылған қамыс
қопаларының белдеуі пайда болды. Жекелеген
учаскелерде қамыс қопаларының ені 10-15
км-ге жетті. Жайық және Еділ өзендерінің
ағыны бөгелместен бұрын олардың арналары,
тармақталған атырап және Солтүстік Каспий
балықтарға табиғи жолмен уылдырық шашу,
даму және уылдырықтың инкубациясы,
кейін шабақтар мен ересек балықтардың
Солтүстік Каспий мен оған шектес саға алды
кеңістіктердегі өнімділігі жоғары жайылымдарға
уақтылы қайтуы және қоңдануы үшін қажетті
жағдайлардың барлығын қамтамасыз ететін
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бірыңғай табиғи гидрогеологиялық кешен
болып табылады. Қазіргі уақытта «Қызыл
кітапқа» енгізілген немесе шамадан тыс аулану
нәтижесінде азайған балықтардың барлығы
кезінде әдеттегі кәсіпшілік балық түрлері болған.
Бекіре тұқымдас балықтарды аулау көлемі 3537 мың тонна, өрістегіш еділ майшабағы мен
өрістегіш қаражон майшабақ аулау көлемі —
270-350 мың тонна, каспий албырты — 1,2-1,5
мың тонна, ақбалық — 2,2-2,5 мың тонна, ал
дәстүрлі «қара» балықтар — қарагөз, сазан,
табан, көксерке және шортан аулау көлемі —
200-260 мың тонна болды [Махмудбеков,
1956 ж., Летичевский, 1963, 1973, 1978 жж.].
Еділ, Кура, Атрек өзендерінде ГЭС каскадтары
мен Жайық өзенінің жоғарғы жағында
(Ресей
аумағында)
контрреттеуіштер
бөгеттерінің құрылысы аяқталғаннан кейін
өзен
балықтарының,
каспий
өрістегіш
және жартылай өрістегіш балықтарының
мекендеуі мен көбеюіне қатысты экологиялық
жағдайлар елеулі түрде өзгерді. Өзендер
ағынының бөгелуі салдарынан тасыған судың
ең ұзақ тұру деңгейлері төмендеді, көктемгі
су тасу көлемдері азайды, судың жайылу
кезеңінің ұзақтығы қысқарды, уылдырық
шашу
орындарындағы
температуралық
режим нашарлады, биопродукциялық ағын
көлемдері азайды [Винецкая, 1962 ж.; Каспий
теңізі…, 1989 ж.; Катунин, 1992 ж.]. Мұндай
жағдайларда Солтүстік Каспий балықтарын
аулау көлемі біршама азайды — қарагөз аулау
көлемі 77,0%, көксерке аулау көлемі 92%, табан
аулау көлемі 61%, шортан аулау көлемі 58%
азайды [Иванов, 2000 ж., Зыков, 2001 ж.,
2005 ж.].

ӨЗЕНДЕР АҒЫНЫ
БӨГЕЛГЕННЕН КЕЙІН
БАЛЫҚ ҚОРЛАРЫНЫҢ
АЗАЮЫНЫҢ НЕГІЗГІ СЕБЕБІ
ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫҚ
РЕЖИМНІҢ ЖАҢА
ЖАҒДАЙЛАРЫНДА
ОЛАРДЫҢ ТАБИҒИ
КӨБЕЮІНІҢ БҰЗЫЛУЫ
БОЛДЫ.
Жайық және Еділ өзендерінің орта және

төменгі
ағыстарында
ағынның
бөгелуі
нәтижесінде уылдырық шашу алаңдары елеулі
түрде азайды. Жайық және Еділ өзендерінің
арналарында бекіре тұқымдас балықтардың
уылдырық шашу алаңы азайды, сонымен
қатар саға алды кеңістік акваториясында
да көксеркенің, қарагөздің, табанның және
сазанның уылдырық шашу орындары азайды.
Үшінші
мыңжылдық
басында
Дербент
шұңғымасындағы жанартаулық құбылыстар
қаратеңіз-каспий
және
анчоус
тәрізді
қаршалардың қырылуына және қорларының
азаюына негізгі себеп болды [Катунин және
басқалар, 2002 ж.].
Тиімсіз
кәсіпшілік
балық
қорларының
азаюының негізгі себебі және биоәртүрлілік
үшін негізгі қауіп-қатер факторы болып отыр.
Жекелеген түрлерінің шамадан тыс аулануы
тек экономикалық шығындарға соқтырып
қана қойған жоқ, сонымен қатар экологиялық,
қоректік және басқа да байланыс теңгерімінің
бұзылуына себеп болды, ал олардың қалпына
келуі үшін көптеген жылдар қажет болуы
мүмкін. Қызыл кітапқа енгізілген каспий
албыртымен, еділ майшабағымен, ақбалықпен
осындай жағдай болды. Өзендердің ағыны
бөгелместен бұрын шамадан тыс балық аулау
олардың санының күрт азаюына себеп болды
деп есептеледі. Атап айтсақ, өткен ғасырдың
басында Еділ-Каспий бассейнінде ақбалық
аулау көлемі 2,8-3,2 мың тоннаға дейін жететін,
ал қазіргі уақытта бұл көрсеткіш 1,5-2,0
тоннадан аспайды [Каспий теңізі…., 1989 ж.].
Қазіргі кезеңде ақбалық аулауға тыйым
салынған және оның қорларын қалпына
келтіру жұмыстары жүріп жатыр.
Каспийдің бекіре тұқымдас балықтары тиімсіз
(шамадан тыс) балық аулау кәсіпшілігінің
анағұрлым айқын мысалы болып отыр.
Өткен ғасырда Каспийдің бекіре балықтары
табиғи, антропогендік факторлардың әсеріне
байланысты елеулі өзгерістерге ұшырады.
Алайда көп жағдайда бекіре тұқымдастардың
қорлары балық кәсіпшілігіндегі шамадан тыс
аулаудан зардап шекті [Камелов, 2009 ж.].
1900-2010 жж. аралығындағы кезеңде Каспий
теңізіндегі бекіре тұқымдас балықтарды аулау
көлемі 37 мың тоннадан бірнеше ондаған
тоннаға дейін азайды (10.1 сурет).
Балық аулау деңгейі өте жоғары болған
кезеңдердің күрт азаюмен алмасып тұрғаны
кестеде жақсы көрініп тұр, бұл кәсіпшілік
қорларын шамадан тыс игерудің ап-анық

Жылдар

Ауланған балық, мың т
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1900-2010 жж. кезеңде Каспий бассейнінде бекіре тұқымдас балықтарды аулау динамикасы

белгісі болып табылады. Соңғы рет балық
аулаудың ең жоғары көлемі 80 жылдары
байқалды, содан кейін балықтың табиғи көбеюі
елеулі түрде азайып кеткендіктен аулау көлемі
де күрт азайды.
Бекіре балықтар (Acipenseridae тұқымдастар)
құрып кету қаупі төнген фауна мен флора
түрлерімен халықаралық сауда жөніндегі
халықаралық конвенцияның (CITES) объектілері
тізбесіне енгізілген. Қазіргі уақытта Қазақстанда
бекіре балықтарды аулауға қарсы техникалық
мораторий енгізілген.
Ғалымдардың деректері бойынша бекіре
балықтар санының азаюына төмендегі
факторлар негізгі себеп болып отыр: [Атырау
облысының ӨБ, 2012 ж., Каспий теңізі, 1989 ж.,
Кешенді зерттеулер, 2008-2016 жж.]:
—— тиімсіз
кәсіпшілік
(заңды
және
браконьерлік);
—— өзендердің бөгелуі;
—— Каспий теңізінің ластануы;
—— Жайық өзені сулылығының төмендеуі;
—— уылдырық шашу аудандарының азаюы.
Бұл ретте маңыздылығы бойынша алғашқы
үш фактор антропогендік болып табылады
және тек Жайық өзені сулылығының төмендеуі
мен соған байланысты уылдырық шашу
аудандарының азаюы ғана табиғи фактор
болып отыр.
Осылайша,
Солтүстік
Каспийдің
биоәртүрлілігінің күйіне және флора мен

фаунаның сандық көрсеткіштеріне табиғи және
антропогендік сипаттағы түрлі факторлар әсер
етуде. Олар биотаға кешенді әсер етіп жатыр.

Компанияның
келісімшарттық
акваторияларындағы
ихтиофаунаға 2006-2016
жж. аралығындағы кезеңде
жүргізілген мониторингінің
нәтижелері

Бұл тарау Солтүстік Каспийдің қоршаған
ортасын
экологиялық
аялық
және
мониторингілік зерттеу негізінде әзірленген
[Экологиялық мониторинг жөніндегі есептер,
2006-2016 жж.;.], олар 2006-2016 жж.
аралығында NCOC BV компаниясының
келісімшарттық аумақтарында жүргізілген.
Мониторинг процесінің оны басқа зерттеу
түрлері арасынан ерекшелейтін өзіне тән
ерекшеліктері мен талаптары бар:
—— мониторинг нүктелерінің (стансаларының) бекітілген торында қадағалауларды
тұрақты түрде жүргізу;
—— қадағалау аспаптары мен
бірегейлендіру, стандарттау;

әдістерін

—— болып жатқан өзгерістерді анықтау және
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дер кезінде ден қою үшін қадағаланып
жатқан өзгерістерді шұғыл талдау және
интерпретациялау.
Мұндай талаптар зерттеу жұмыстарын жүргізу
аясын біраз тарылтады және мүмкіндіктерін
шектейді, бірақ қадағалау объектілеріндегі
өзгерістердің динамикасы бойынша бірқатар
салыстырмалы деректер алуға мүмкіндік
береді.
10.1.1 Балық аулау әдістері мен құралдары
Ихтиофауна Каспий теңізінің биологиялық
ортасының
шаруашылық
тұрғысынан
алғандағы анағұрлым құнды компоненті
болып табылады. Сонымен бірге бұл
анағұрлым мобильді компонент, оның өкілдері
өздіктерінен және белгілі бір бағытта үлкен
қашықтықтарға, кейде жүздеген километрге
жылжи алады (қоныс аудара алады). Қоныс
аудару барысында балықтардың жекелеген
түрлері мен популяциялары биологиясының
ерекшеліктеріне қарай теңіз акваториясының
түрлі
учаскелерінде
балықтардың
концентрациялары уақытша (маусымдық)
өседі. Ихтиофаунаның жылжитын түрлерімен
қатар отырықшы, аз қозғалатын түрлері,
негізінен теңіз түбін мекендейтін бұзаубас
тұқымдастар мен тебентектес балықтар да бар.
Ихтиофаунаның осындай ерекшеліктерінен
балықтардың теңіз ортасы күйін мониторингілеу объектісі ретіндегі барлық артықшылықтары мен кемшіліктері туындайды.
Ихтиофаунаның барлық кәсіпшілік балық
түрлері кіретін анағұрлым мобильді бөлігі
қоршаған ортадағы жағымсыз әсерге тез ден
қойып, әсер ету аймағынан шапшаң кетуге
қабілетті. Бұл балықтарды теңіз ортасының
оқшау немесе қысқа мерзімді сипаттағы
өзгерістерінің мінсіз индикаторы деп есептеуге
мүмкіндік береді. Осы мониторинг объектісінің
кемшіліктеріне балық шоғырларының олардың
тіршілік ету барысындағы ерекшеліктеріне
байланысты
маусымдық
ауысын
және
қоршаған су ортасындағы табиғи өзгерістерге
(температураның күрт өзгеруі, дауыл және
желқума-желбөгет құбылыстары) тез ден
қоюын жатқызуға болады, бұл көп жағдайда
жағымсыз әсердің антропогендік құрамдас
бөлігін анықтауға кедергі келтіреді.
Су түбін мекендейтін, аз қозғалатын балық
түрлері жағымсыз әсер ету аймағынан тез
кете алмайды және олардың саны өлім-жітімге
ұшырау немесе әсер ету аймағынан баяу,

бірте-бірте қоныс аудару нәтижесінде өзгереді.
Сондықтан балықтардың осы түрлері теңіз
ортасына қауіпті немесе созылмалы жағымсыз
әсерлердің анағұрлым сәтті индикаторы бола
алады. Мұндай индикацияның кемшілігі —
су түбін мекендейтін балық түрлерінің тірі
қалу және жағымсыз жағдайларға бейімделу
әлеуетінің жоғары болуы, сонымен қатар
әсерге баяу ден қою, бұл әсер ету мен оған
ден қою арасындағы байланыстың уақытша
үзілуіне соқтыруы мүмкін. Бұл өз кезегінде әсер
ету көзін сәйкестендіруді қиындатуы мүмкін.
Ихтиофауна өкілдерінің анағұрлым кең
спектрін «аулау» үшін аулау құралдарының екі
түрі қолданылды. Пассивті аулау құралдары,
яғни тор көздерінің өлшемдері әр түрлі
желбезекті құрма аулардың стандартты бақылау жинақтары және активті аулау құралдары
— түптік сүйреткі-тралдар (бим-тралдар).
Желбезекті
аулармен
балық
аулау
ихтиофаунаға мониторинг жүргізу кезінде
материал жинаудың ең тиімді тәсілдерінің бірі
болып табылады (10.1.1 сурет). Бұған аудың тор
көздерінің өлшемдері есептелген балықтарды
сенімді аулау және ауларды көп сағатқа қою
арқылы қол жеткізіледі. Балық аулау тор көздері
14-16 пен 100-150 мм аралығындағы аулардың
стандартты жинағымен жүзеге асырылады, бұл
балықтардың массалық өлшемді топтарының
барлығын тиімді аулауға мүмкіндік береді.
Желбезекті ауларда «ұяшықтау» тәртібі су
қабатындағы белсенді қимылдайтын жануар
объектілерін аулауға арналған, сондықтан құрма аулардың стандартты жинағымен ауланған
балықтардың жиынтығы балықтардың нектон
(жүзетін) қауымдастығы деп аталады және
ауланған балық шамалары стандартты аулауға
қатысты салыстырмалы бірлікте бағаланады.
Құрма аулар пассивті аулау құралдары болып
табылады, олардың ұстағыштығы көптеген
факторларға байланысты, олардың ішінде
негізгілері мыналар:
—— ау жасалған материал, жіптің түсі мен
қалыңдығы;
—— аудың тор көздерінің өлшемі;
—— дайын ауларды жасау кезінде төсемді
отырғызу дәрежесі;
—— дайын аудағы төсемнің өлшемі (аудың
ұзындығы мен биіктігі);
—— ауларды суқоймада орнатқаннан кейінгі
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Ихтиофаунаға мониторинг жүргізу кезінде желбезекті аулар орнату

ау
төсемінің
(батырғылардың
қалтқылардың
арақатынасы).

керілу
дәрежесі
салмағы
мен
көтеру
күшінің

Сыртқы факторлардан аулардың ұстағыштығына
ықпал ететіндер:
—— судың тұнықтығы;
—— тәулік уақыты (жарықтылық);
—— балықтардың қозғалу белсенділігінің
өзгеруі
(су
температурасынан,
миграциялық кезеңнен, жарықтылықтан,
алаңдаушылықтан және т.б.);
—— ауа райы жағдайлары (дауыл, желқумажелбөгет құбылыстары, мұз қозғалысы);
—— ау орнатылған орындағы суқойма
тереңдігі, егер ол ау төсемінің биіктігінен
кіші немесе біршама үлкен болса;
—— суқойманы балдыр мен жоғарғы су
өсімдіктерінің басуы.
Аумен аулаудың негізгі кемшіліктері — бір аулау

кезеңінің ұзаққа созылып, бастапқы деректер
алу шапшаңдығын шектеуі, сынамалар алу
стансаларының ықтимал санын азайтуы,
аулаудың сандық көрсеткіштерін акваторияның
белгілі бір ауданы бойынша есептеуде шынайы
бағалауды қиындатады. Дей тұрғанмен,
желбезекті ауларды пайдалану ихтиологиялық
мониторинг жүргізу барысында салыстырмалы
деректер алу және өзгерістер динамикасын
қадағалау үшін жеткілікті.
Түптік бим-тралдармен судың түбіндегі қабаты
сүзіледі (10.1.2 сурет). Ауланған балықтар
негізінен аз қозғалатын бұзаубас тұқымдас
түптік балықтар мен судың түпкі қабатында
мекендеп, қоректенетін нектон қауымдастығы
балықтарының
шабақтарынан
тұрады.
Мониторингілік зерттеулерде балықтардың
осындай
тобы
шартты
түрде
бентопелагикалық балықтар қауымдастығы деп
аталады [Литвенкова, 2011 ж.]. Бим-тралдың
аулағыштығы 1 м/с (2 узел) шамасынан төмен
болуы тиіс тралдау жылдамдығына және тор
көздерінің өлшемдеріне байланысты. Осы
аулау тәсілінің артықшылығы — сынамалар алу
процесінің шапшаңдығы, мобильділігі, қысқа
уақытта орындалатындығы (шамамен 10 мин.)
және нәтижесінде су түбі ауданының бірлігіне
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10.1.2 сурет

Тралдаудан кейін бим-тралды бортқа көтеру

шаққанда балықтардың сандық көрсеткіштері
бойынша деректер алу. Кемшіліктеріне су
түбіндегі табиғи немесе жасанды кедергілердің
әсеріне шалдығушылық, аулау ауданының
біршама кіші болуы, сәтсіз «бос» сынамалар
алу ықтималдығының жоғары болуы.
11 жыл ішінде мониторинг шеңберінде
аулардың стандартты жинағының ішінен 602 рет
ау орнатылды және түптік сүйреткі-тралдармен
10.1.1 кесте

2730 рет тралдау жүргізілді (10.1-1-кесте).Аулар
ең аз құрылған кезең 2011-2012 жылдар, ал
ең көп құрылған кезең 2016 жыл болды. 2007
жылы көктемгі кезеңде қадағалау жұмысы
болмағандықтан, тралдау саны өте аз болды,
тралмен аулау көп жүргізілген кезең 2015 жыл
болды.
Деректердің барлық жылдар (2006-2016 жж.)
және барлық маусымдар, барлық сынамалар

Солтүстік-шығыс Каспийдің 2006-2016 жж. зерттелген акваториясында алынған ихтиофауна
сынамаларының саны
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Итого

30

-

35

21

19

-

-

26

27

27

59

244
118

Ау құру
Көктем
Жаз

-

-

-

-

-

-

-

35

27

23

33

Күз

27

16

30

40

11

13

-

27

23

22

31

240

Барлығы

57

16

65

61

30

13

-

88

77

72

123

602

87

-

79

48

106

49

75

163

159

174

108

1048

-

-

-

-

-

-

-

168

159

176

113

616

50

58

65

81

97

97

85

85

159

176

113

1066

137

58

144

129

203

146

160

416

477

526

334

2730

Тралдау
Көктем
Жаз
Күз
Барлығы
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алу стансалары бойынша, 4 кен орны:
Қашаған, Қаламқас-теңіз (бұдан әрі —
Қаламқас), Қайраң, Ақтоты бойынша, сонымен
қатара Кәсіпшілік құбыр желілерінің трассасы
бойынша берілгенін атап өткен жөн.
Жеке-жеке, учаскелер бойынша тек ихтиофауна
санының
динамикасы
ғана
талданды.
Осылайша нектон қауымдастығы бойынша
сипаттама мен қорытындылар анағұрлым
өнімді белсенділік учаскесі — Шығыс Қашаған
бойынша
жасалды.
Бенто-пелагикалық
қауымдастықтың саны бойынша анағұрлым
сәйкес келетін (репрезентативті) материал
үш учаскеде — Шығыс Қашағанда, кәсіпшілік
құбыр желісі трассасында және Қаламқаста
жиналды.
10.1.2 Ихтиофаунаның биоәртүрлілігі мен
сандық көрсеткіштері
Каспий теңізінің ихтиофаунасы тым әртекті
және жекелеген өлшемдері бойынша да,
тіршілік ету ерекшеліктері бойынша да әр
түрлі. Алып қортпалар мен жайындардан
бастап, 3 сантиметрлік бұзаубас балықтарға
дейін
және
шапшаң
майшабақтардан
бастап, отырықшы тебен балыққа дейін.
Солтүстік
Каспийдің
ихтиофаунасына
мониторингілік зерттеулер жүргізілген кезең
ішінде барлығы 70 балық түрі мен түршесі
анықталды, бұл Каспий теңізін мекендейтін
балықтардың әдеби тізімдегі құрамының
50%-інен астамын құрайды. Нектондық және
бенто-пелагикалық
қауымдастықтардың
түрлік құрамдарының ұқсастық көрсеткіші
(Жаккар ұқсастық коэффициентінің аналогы)
46% құрайды [Розенберг Г.С., 2012 ж.]. Бұл
анықталған 70 түр мен түршенің жартысына
жуығы балықтардың екі қауымдастығында
да кездеседі дегенді білдіреді. Қарагөз,
табан, айнакөз, қылышбалық, көксерке
сияқты балық түрлері, қарынсаудың үш түрі
ау және трал түсімдерінде жыл сайын дерлік
кездеседі және тек өлшемдік кластарымен ғана
ерекшеленеді. Балықтардың кейбір түрлері
негізінен белгілі бір балық қауымдастығында
кездеседі. Атап айтсақ, бозша мөңке, сазан,
сүйіртұмсық және сингиль негізінен аумен
ұсталған балықтар арасында кездеседі,
ал қаратеңіз-каспий түлкібалығы (тюлька)
атерина, бұзаубас балықтың көптеген түрлері
негізінен түпкі бим-тралдың түсімдерінде
кездеседі. Балық аулаудың басқа құралдарына
түсіп кетуі екіталай немесе кездейсоқ деп
санауға болатын балық түрлері бар. Ондай
жағдайларға бимтралдарға шоқыр мен

парсы бекіресінің (10 жылда 3 данасы) түсуін
және керісінше Ильин бұзаубас балығының,
үлкен басты қарақшының, Махмудбеков
қарақшысының, жұлдызша қарақшысының,
тебен балықтың құрма аулардың жинақтарына
(қадағалау кезеңінде бір жағдайдан) түсуін
жатқызуға болады. Балықтардың тек бір
қауымдастыққа ғана тән түрлері бар. Бекіре
тұқымдас балық түрлерінің көбі, теңіз және
өрістегіш майшабақтар, шортан және жайын
тек аумен ұсталған балықтар арасынан кездесті,
ал ұсақ бұзаубас балықтар мен қарақшылар
тек түптік тралмен ауланды. Сонымен қатар,,
Солтүстік Каспий акваториясында аулау
құралдарына қарамастан жалпы саны аз және
сирек кездесетін балық түрлері бар. Нектон
қауымдастығында оларға пілмай, сүйрік, күтім,
аққайран, қарабалық, алтын мөңке, алабұға,
оңтүстіктің кіші шаншарбалығы, ал бентопелагикалық
балықтар
қауымдастығында
оларға каспий шемейі (майбалық), кәдімгі
шырмабалық, қазақ қарақшысы, жіңішке басты
қарақшы, жіңішкетұмсықты қарақшы жатады.
2006-2016 жылдар аралығында акваторияда
құрма ауларға түскен нектон қауымдастығына
жататын балықтардың түрлік құрамы 9 отряд
пен 10 тұқымдас ішіндегі 44 түр мен түршеден
тұрды (7 қосымша, 1Қ кесте). Балық түрлерінің
ең көбін тұқы тұқымдастар (14 түр), бұзаубас
тұқымдастар (10 түр), майшабақ тұқымдастар
(7 түр) және бекіре тұқымдастар (5 түр) құрады.
Басқа тұқымдастардың түрлері 3-еуден асқан
жоқ. Нектон балықтардың анағұрлым мол
түрлік құрамы 2006 және 2008 жылдары
байқалып, олардың тиісінше 30 және 32 түрі
тіркелді. Балықтардың ең аз түрлері 2007, 2011
және 2013 жылдары ауланды (16-17 түр).
Бенто-пелагикалық балықтар қауымдастығының түрлік құрамында 7 отряд пен 9
тұқымдасқа кіретін 53 түр мен түрше анықталды
(7 қосымша, 1Қкесте). Түрлерге қатысты
анағұрлым мол болғандары: бұзаубас тұқымдас
балықтар (29 түр), тұқы тұқымдас балықтар
(11 түр) және майшабақ тұқымдас балықтар
(5 түр). Басқа тұқымдастардың түрлері 2-ден
аспады. Бенто-пелагикалық қауымдастықтағы
балықтардың ең көп түрлері 2008 және 2009
жылдары байқалып, 35 түрден тіркелді. Ең аз
түрлер 2007 және 2011 жылдары (21 және 22
түр) тіркелді. Түрлік құрамның 2007 және 2011
жылдардағы жұтаңдығы елеулі шамада көктемгі
кезеңде зерттеу жұмыстарының жүргізілмеуіне
байланысты болуы мүмкін.
Балық түрінің акватория бойынша таралу

10 ТАРАУ | ИХТИОФАУНА

дәрежесінің
көрнекі
үлгілерінің
бірі
сынамалар алу нүктелерінде түрдің кездесу
жиілігінің алынған сынамалардың жалпы
санының процентке шаққандағы шамасы
болып табылады (7 қосымша, 1Қ кесте).
Солтүстік-шығыс Каспий акваториясын игеру
бойынша сөзсіз көшбасшы — қарагөз.
Жылдар бойынша қарагөз мониторинг
стансаларының санынан кем дегенде 92%100% кездесті. Табанды кездестіру жиілігі де
біршама жоғары (70%-92%) болды. Кездестіру
жиілігінің 11 жыл бойына (2006-2016 жж.)
от 44%-75% аралығындағы тұрақты жоғары
көрсеткіштері бадырақкөзді және жұмырбасты
қарынсауларда болды. Алайда басқа балық
түрлеріндегі кездестіру жиілігінің өзгеруі

әлдеқайда қызығырақ болды. 2006-2010
жылдардағы мониторинг нәтижелері бойынша
есепте [2006 2010жж. экологиялық мониторинг
бойынша
есептер]
корреляциялаудың
біршама жоғары көрсеткіштері бар жыртқыш
балық түрлерінің сандық көрсеткіштерінің
төмендеу ықтималдығы аталып өтті [Правдин,
1966 ж.]. Бес жыл өткеннен кейін бұл үрдіс
толық
расталды.
2011-2016
жылдарда
Солтүстік-шығыс Каспийдің зерттелген бүкіл
акваториясында аумен ұсталған балықтардың
арасынан шортан мен жайын жоқ болды.
Ал көксерке мен сыла сияқты жыртқыштар
мекендеу ортасын азайтады (10.1.3 сурет).
Теңіздегі мекендеу ортасының азаю үрдісі тек
жыртқыштарға ғана емес, негізінен тұшы суда

%

Сыла

Көксерке

Айнакөз

Сызықты (Айнакөз)

Нектон қауымдастығына жататын балықтардың кейбір түрлерін кездестіру жиілігінің өзгеру
динамикасы

Түрлерінің саны

10.1.3 сурет

Қылышбалық

10.1.4 сурет

Нектон қауымдастығына жататын балық түрлерінің орташа алғанда бір мониторинг нүктесіне
шаққандағы санының динамикасы
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10.1.5 сурет
Ауланған нектон қауымдастығына
жататын балық түрлері санының
кеңістікті-уақыттық динамикасы
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мекендейтін басқа да балық түрлеріне, мысалы
айнакөз бен қылышбалыққа да әсер етті, бұл
теңіз деңгейінің өзгеруі нәтижесінде оның
тұздылығының жалпы артуына байланысты
болды.
Жылдар өткен сайын нектондық балық
түрлерінің орташа алғанда бір мониторинг
нүктесіне шаққандағы санының өзгеруі
анағұрлым қауіпті белгі болып табылады. Бұл
көрсеткіш 2006 2015 жылдары тұрақты түрде
азайып келді. Мұндай динамика зерттеліп
жатқан акваториядағы түр молдығының азаю
белгісі болуы мүмкін (10.1.4 сурет).
Зерттелген акваториядағы түрлік әралуандылық
деңгейінің төмендеуінің айрықша көрнекі
бейнесі құрма ауларға түскен балық түрлері
санының кеңістікті-уақыттық динамикадағы
көпжылдық өзгерістерді қадағалау болды
(10.1.5 сурет). Үлестіру карталарында анық
көрсетілгендей,
мониторингілік
зерттеу
жұмыстары жүргізіле бастаған 2006-2008 жж.
аралығындағы кезеңде ауларға түскен балық
түрлерінің саны айтарлықтай көп болды және
биоәртүрліліктің оңтүстіктен солтүстікке қарай
көбею үрдісі болды. Түрлердің ең көп саны
негізінен Жайық өзенінің сағалық аймағының
тұщы су балықтары есебінен солтүстік-шығыс
жағалаудағы қамыс қопаларына жақын аймақта
байқалды.
Алайда 2009-2011 жылдары балық түрлерінің
саны бүкіл зерттелген акваторияда біршама
азайды. Соңғы жылдары ауларға түскен
балықтардың түрлік құрамы одан да аз болды.
Биоәртүрліліктің біршамасы әлі жағалаудағы

қамыс қопалары аймағында тұщы су
балықтарының есебінен және Қаламқас кен
орны маңында теңіз балықтары түрлерінің
есебінен сақталған.
Бенто-пелагикалық қауымдастық өкілдерінің
ішінде кездесушіліктің анағұрлым жоғары
жиілігі құмдауыт бұзаубас балықта (орташа
алғанда 84%), қарагөзде (68%), атеринада
(59%), қаратеңіз-каспий түлкібалығында немесе
тюлькада (46%) кездеседі. Қадағалау жылдары
бойынша бенто-пелагикалық балықтардың
кездесушілік жиілігі балықтардың әр аулан
түрлерінде түрлі амплитуда мен заңдылықта
ауытқыды.
Акватория бойынша анағұрлым тұрақты таралу
пелагикалық тіршілік ететін балық түрлерінде
— қарагөзде, түлкібалықта (тюлька), атеринада
байқалады. Бұл ретте егер қарагөз бен
түлкібалық (тюлька) көп жылдар бойына
өздерінің таралу ортасын сақтап келе жатса,
атерина бірте-бірте жаңа аумақтарды баса
отырып, өңірдегі мекен ортасын кеңейтуде
(10.1.6 сурет).
Теңіз түбін мекендейтін балықтардың жағдайы
жақсы емес. Ұзын құйрықты бұзаубас балық,
хабаршы бұзаубас балық, Ильин бұзаубас
балығы сияқты балықтардың кең тараған
түрлерінің мекендеу ортасы 2010 жылға қарай
елеулі түрде азайып, олар қазіргі уақытта
қадағалау стансаларының шағын пайызында
ғана кездеседі (10.1.7 сурет). Тіпті бентопелагикалық қауымдастықтағы сөзсіз доминант
болып табылатын құмдауыт бұзаубас балық та
бірте-бірте азайып бара жатыр.

%

Атерина
10.1.6 сурет

Қара теңіз-каспий тюлькасы

Торта балық

Сызықтық (Атерина)

Бенто-пелагикалық қауымдастыққа жататын балықтардың кейбір түрлерін кездестіру жиілігінің
өзгеруі
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%

Хабаршы бұзаубас
10.1.7 сурет

Ильин бұзаубасы

Құмдауыт бұзаубасы

Ұзын құйрықты бұзаубас

Бенто-пелагикалық қауымдастыққа жататын бұзаубас балықтарды жылдар бойынша кездестіру
жиілігінің өзгеруі

2014 жылдан бастап түр молдығының біраз
тұрақтанғаны, ал 2016 жылы біраз көбейгені
байқалды. Зерттеліп жатқан акваториядағы
түр молдығының көп жылдар бойына азаюы
жағымсыз факторлар кешенінің тұрақты әсер
етуінің индикаторы бола алады (10.1.8 сурет).

Түрлерінің саны

Түр молдығының қарапайым және сенімді
индикаторы — орташа алғанда белгілі бір
акваториядағы бір мониторинг стансасына
шаққандағы балық түрлерінің санын қадағалау.
Солтүстік
Каспийдегі
бенто-плагикалық
қауымдастық үшін бұл көрсеткіш 2007
жылдан бері тұрақты түрде азайып келді. Тек

10.1.8 сурет

Бенто-пелагикалық қауымдастыққа жататын балық түрлерінің орташа алғанда бір мониторинг
нүктесіне шаққандағы санының динамикасы

дарақ/га

Cаны
10.1.9 сурет

кг/га

Массасы

дарақ/бір салғандағы

Cаны

кг/бір салғандағы

Массасы

Нектон қауымдастығына (сол жақта) және бенто-пелагикалық қауымдастыққа жататын
балықтардың сандық көрсеткіштерінің жылдар бойынша өзгеру динамикасы
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Онжылдық кезең ішінде желбезекті құрма
ауларға түскен балықтардың орташа жылдық
саны 476 дана/аулаудан 1013 дана/аулауға
дейін ауытқыған (10.1.9 сурет). Ауға түскен
балықтардың ең көп саны 2006, 2009 және
2016 жылдары, ал ең аз саны 2007 мен 2013
жылдары тіркелді. Ауланған балықтардың
биомассасы сол кезеңде 54 кг/аулаудан 171 кг/
аулауға дейін өзгерген. Ауланған балықтардың
ең көп биомассасы 2006 жылы, ал ең азы 2015
жылы болды.
Қарастырылып отырған кезең ішінде түптік
бим-тралдармен
ауланған
балықтардың
орташа жылдық саны 373 дана/га-дан 1566
дана/га-ға дейін өзгерген (10.1.9 сурет).
Ауланған балықтардың ең көп саны 2007, 2008,
2009 жылдары және 2016 жылы, ал ең аз саны
2013 жылы тіркелді. Ауланған балықтардың

биомассасы сол кезеңде 3,2 кг/га 8,2 кг/га
дейін ауытқыған. Ауланған балықтардың ең
көп биомассасы 2016 жылы, ал ең азы 2014
жылы болды.
Балықтар
қауымдастығында
өздерінің
сандық сипаттамалары және кездесу жиілігі
бойынша басым келетін балық түрлерінің
тобы қауымдастық мүшелері арасында
жыртқыш-құрбан
тұрғысындағы,
сондайақ қоректену қоры мен уылдырық шашу
орны үшін бәсекелесу тұрғысындағы қарымқатынаста жетекші рөл атқарады. Сондықтан
осындай түрлер тобын ішіндегі өзгерістер бүкіл
қауымдастықтың құрылымы мен динамикасын
анықтайтын қауымдастықтың өзегі деп
санауға болады. Қауымдастықтағы түрдің
«маңыздылығы»
көрсеткіші
қауымдастық
өзегін анықтаудың қолайлы құралы бола

Қортпа
Шоқыр
Орыс бекіресі
Парсы бекіресі
Теңіз майшабағы
Теңіз/долгин майшабағы
Солтүстік-каспий қарынсауы
Өрістегіш майшабақ
Өрістегіш майшабақ/қаражон балық
Бадырақкөз қарынсау
Жұмырбасты қарынсау
Қаратеңіз-каспий түлкібалығы (тюлька)
Шортан
Қарагөз
Күтім
Аққайран
Қызылқанат
Сыла
Қарабалық
Балпан балық
Табан
Айнакөз
Көктыран (көкше)
Қылышбалық
Алтын мөңке
Бозша мөңке
Сазан
Жайын
Сингиль
Сүйріктұмсық
Атерина
Көксерке
Беріш
Алабұға
Жұмыр бұзаубас
Шырман
Бас алғыш бұзаубас
Құмдауыт бұзаубас балық
Хвалын бұзаубас балығы
Мыжырайған бұзаубас балық
Махмудбеков қарақшысы
Қарақшы

10.1.10 сурет

Нектон қауымдастығы түрлерінің 2006-2016 жж. кезеңдегі мәнділік көрсеткіштері
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Шоқыр
Парсы бекіресі
Долгин майшабағы
Солтүстік-каспий қарынсауы
Бадырақкөз қарынсау
Жұмырбасты қарынсау
Қаратеңіз-каспий түлкібалығы (тюлька)
Қарагөз
Сыла
Каспий шемейі (майбалық)
Балпан балық
Табан
Айнакөз
Көктыран (көкше)
Каспий тұрпасы
Қылышбалық
Бозша мөңке
Сазан
Кәдімгі шырмабалық
Каспий шырмабалығы
Тебен балық
Сингиль
Сүйріктұмсық
Атерина
Көксерке
Алабұға
Жұмыр бұзаубас
Жұмыр бұзаубас/Каспий бұзаубасы
Ратан бұзаубас
Құмдауыт бұзаубас балық
Хвалын бұзаубас балығы
Хабаршы бұзаубас балық
Шырман
Бас алғыш бұзаубас
Мыжырайған бұзаубас балық
Бубырь бұзаубас балығы
Ұзын құйрықты бұзаубас балық
Ильин бұзаубас балығы
Берг бұзаубас балығы
Каспиосома бұзаубас балығы
Үлкен басты қарақшы
Азов қарақшысы
Абдурахманов қарақшысы
Махмудбеков қарақшысы
Тікенекті қарақшы-2
Жұлдызша қарақшы
Қазақ қарақшысы
Тікенекті қарақшы-1
Жіңішке басты қарақшы
Түйіршікті қарақшы
Жіңішке басты қарақшы
Гримм қарақшысы
Cветовидов қарақшысы
Кесслер қарақшысы
Қарақшы

10.1.11 сурет

Бенто-пелагикалық қауымдастық түрлерінің 2006-2016 жж. кезеңдегі мәндік көрсеткіштері

алады, ол сан мен биомассаның кездесу
коэффициентіне көбейтілген орташа пайызына
тең. Бұл көрсеткіш салыстырмалы шамаларға
негізделгендіктен, ол стансалардың саны
түрлі болғанда немесе акваторияны қамтудың
дәрежесі түрлі болғанда қауымдастық өзегіндегі
өзгерістерді жеткілікті түрде тура салыстыруға
мүмкіндік береді.
2006-2016 жж. барлық аумен ұсталған
балықтарды осы көрсеткіш бойынша талдау
кезінде нектон қауымдастығында балықтардың
10 түрі ерекшеленді: шоқыр мен орыс
бекіресі, қарынсаудың үш түрі — солтүстіккаспий қарынсауы, бадырақкөз қарынсау
және жұмырбасты қарынсау, қарагөз, сыла,
табан, сазан және көксерке (10.1.10 сурет).
Балықтардың дәл осы түрлері саны мен
биомассасы бойынша жыл сайын ауланған

балықтардың 80%-дан астамын құрайды. Осы
түрлер қарастырылып отырған кезеңде нектон
қауымдастығының өзегі болып табылады.
Балықтар қауымдастығының өзегі біршама
динамикалық құрылым. Көп жағдайда олар
белгілі бір тіршілік ортасын қалайтын және
біршама ірі жеке өлшемдері бар балық түрлері
болып табылады. Дәл осы түрлер тобында
сандық көрсеткіштердің өзгеруін қадағалау
қолайлы.
Бенто-пелагикалық қауымдастықта сандық
сипаттамалар мен кездесу жиілігі бойынша
аздаған түрлер саны басым келеді, бірақ дәл
сол түрлер қауымдастық мүшелері арасындағы
қарым-қатынаста жетекші рөл атқарады
(10.1.11 сурет).
2006-2016 жж. түптік бим-тралмен жүргізілген
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Орыс бекіресі (Acipenser gueldenstaedtii)

Шоқыр (Acipenser stellatus)

аулау жұмыстарының барлығында 8 балық
түрінен тұратын жетекші топ (ядро) бөлінеді:
қаратеңіз-каспий
түлкібалығы
(тюлька),
қарагөз, табан, атерина, құмдауыт бұзаубас
балық, хабаршы бұзаубас балық, бас алғыш
бұзаубас балық, ұзын құйрықты бұзаубас
балық.

шектерде ауытқыды — 2011 жылы 5 дана/аулау
шамасында болса, 2016 жылы 299 дана/аулау
шамасында болды. Басқа балық түрлері ішінде
кейбіреулерінің де саны күрт өскені байқалды.
2016 жылы солтүстік-каспий қарынсауының
саны оның көп жылдық көрсеткішінен ондаған
есеге асты. 2006 жылы қызылқанат көптеп
(155 дана/аулаудан астам шамада) ауланды,
ал 2 жылдан кейін балықтың осы түрі теңіз
акваториясында тіпті көрінбей кетті.

10.1.3 Қауымдастықтар өзегіндегі
кеңістікті-уақыттық өзгерістерді талдау
Балықтардың нектон қауымдастығы

дарақ/бір салғандағы

Солтүстік-шығыс каспий акваториясындағы
нектон қауымдастығына жататын балықтар
санының динамикасы балықтардың анағұрлым
көп
түрлеріне
байланысты.
Қадағалау
жұмыстары жүргізілген барлық жылдарда ауға
түскен балықтардың ішінде ең көбі қарагөз
болды — 273 дана/аулаудан 437 дана/аулауға
дейін (7 қосымша, 1Қ кесте). Ауға түскен
балықтардың ішінде саны бойынша екінші
орында табан болды — 23 дана/аулаудан
85 дана/аулауға дейін. Ауға түскен балықтардың
ішінде шағын, бірақ жылдар бойы саны тұрақты
жұмырбасты қарынсау болды — 8 дана/
аулаудан 48 дана/аулауға дейін. Бадырақкөз
қарынсаудың саны жылдар бойынша біршама

Бекіре тұқымдас балықтар санының көпжылдық
динамикасы жеке қарастыруға тұрарлық.
2006 2010 жж. бойынша түсіндіру есебінде
барлық мониторинг стансаларында аулардың
стандартты жинағымен ауланған орыс бекіресі
санының
экспоненциалдық
төмендеуінің
алаңдатарлық үрдісі сипатталды. Бұл үрдістің
корреляциялық ықтималдығы жоғары болды
және тіпті трендінің экспоненциалдық сызығы
бойынша процестің кейінгі дамуын болжауға
талпыныс та жасалды [2006-2010 жж.
Экологиялық мониторинг жөніндегі есептер].
Сол кезде бекіре тұқымдас балықтардың
жағдайы өте қиын деп аталды. Тағы 6 жыл
өткеннен кейін өкінішке қарай болжам тура
болып шықты. 10.1.12 суретте көрсетілгендей,
бекіре тұқымдас балықтардың ішіндегі ауға

Шоқыр
10.1.12 сурет

Орыс бекіресі

Полиномдық (Орыс бекіресі)

Ауға түскен шоқыр мен орыс бекіресі санының нақты динамикасы
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10.1.13 сурет
Ихтиофаунаның мониторингісі
барысында орыс бекіресі санының
кеңістікті-уақыттық динамикасы
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түскен ең көп түрі шоқыр мен орыс бекіресі
болжанғандағыдай
2014-2015
жылдары
өздерінің ең аз санына жетті. 2016 жылы бекіре
тұқымдас балықтар санының аздап көбеюі
кездейсоқ ауытқу (флуктуация) да, сондай-ақ
тұрақтанудың немесе қалпына келудің басы
болуы да әбден мүмкін, бірақ мұны анықтау
үшін кем дегенде 2 жыл бойы мониторингілік
зерттеу жұмыстарын жүргізу қажет болады.

жас балықтармен толығуының азаюына
соқтырады.
Мұндай
қорытындылар
Солтүстік-шығыс
Каспийдің ихтиофаунасына мониторингілік
зерттеулер жүргізу кезеңінде бекіре тұқымдас
балықтардың ішінде саны анағұрлым көп өкілі
орыс бекіресінің санының кеңістікті-уақыттық
динамикасымен жақсы корреляцияланады
(10.1.13 сурет).

Бекіре тұқымдас балықтардың зерттеліп
жатқан акваторияның түрлі учаскелеріндегі
санының өзгеруі де қарастырылды. Шығыс
Қашағанның әсіресе жасанды аралдар салу
кезінде елеулі техногендік әсерге шалдыққан
акваториясындағы санның көп жылдар
бойындағы өзгерістері мен әлі қарқынды
шаруашылық қызмет басталмаған Қаламқас кен
орнындағы санның өзгерістерін салыстыратын
болсақ, жылдар бойынша бекіре тұқымдас
балықтар санының азаюы бағытындағы
ұқсас үрдіс назар аудартады. Әсіресе шоқыр
саны-ның динамикасында ұқсастық анық
байқалады. Бұл ретте
осы учаскелердің
арасы
шамамен 120 км екенін ескерген
жөн. Сонымен қатар орыс бекіресі үшін 20062016 жж. аралығындағы кезеңде екі шеткі
көрсеткіш бойынша да өлшемдік қатардың
қысқару үрдісі байқалады, яғни анағұрлым
ірі, сондай-ақ анағұрлым ұсақ балықтардың
үлесі азаюда [Правдин,1966 ж.]. Бұл бекіре
тұқымдастардың өндірушілерінің, мысалы
браконьерлік нәтижесінде жойылу деңгейінің
артуын білдіруі мүмкін, бұл өз кезегінде
көбеюдің нашарлауына және популяцияның

Бекіренің анағұрлым көп саны зерттеліп
жатқан бүкіл акваторияда 2006-2008 жылдар
аралығындағы кезеңде байқалды. Бұл ретте
акваторияның суы терең оңтүстік бөлігіндегі
Қаламқас кен орны маңынан бастап солтүстікшығыс жағалау бөлігіне дейін оның санының
өзгеру градиенті байқалады. 2009-2011
жылдары орыс бекіресінің саны зерттелген
бүкіл акватория бойынша азайып, біртебірте Солтүстік-шығыс Каспийдің суы терең
оңтүстік бөлігіне ығысты. Соңғы жылдары
бекіре тұқымдас балықтардың азды-көпті саны
тек Қаламқас кен орнынан оңтүстікке қарай
сақталып отыр. Акваторияның қалған бөлігінде
бекіре тұқымдас балық түрлерінің тек біренсаран даналары ғана кездеседі.

Қашаған

Кәсіпшілік құбыржелілері

Осыдан кен орындарындағы шаруашылық
қызмет бағалы бекіре тұқымдас балықтар
санының шамадан тыс азаюының негізгі
себебі болып табылмайды деген тұжырым
жасауға болады. Осы ихтиофаунаның ең көне
өкілдерінің популяциясына жағымсыз әсердің
негізгі себептері Каспий теңізінің қазақстандық
секторындағы қайраңды игеру басталмастан

Қаламқас

Торта
10.1.14 сурет

Солтүстік-шығыс Каспийдің түрлі учаскелеріндегі нектон қауымдастығына жататын балықтар
ішіндегі қарагөз санының динамикасы
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Қарагөз (Rutilus rutilus)

Табан (Abramis brama)

біршама бұрынырақ пайда болған. Және олар
бұрыннан белгілі, олар: өзендердің бөгелуі,
су ортасының ластануы, шамадан тыс аулау,
браконьерлік және т.б. Осылайша, қалыптасып
отырған жағдай табиғат қорғау саласында
немесе заңнамалық тәртіпте шұғыл шаралар
қабылдауды қажет етіп отыр.

Қарагөздің
өлшемдік-салмақтық
сипаттамалары мен қоңдылық көрсеткіштерінің
ауытқулары орташа көпжылдық мәндер
шектерінде. Сонымен бірге дене ұзындығының
көрсеткіштері мәндерінің біршама тұрақты
шектерінде Қашаған кен орны, кәсіпшілік
құбыр желілері төңірегінде және біршама аз
дәрежеде Қаламқас кен орнының маңында
2011-2016 жж. аралығындағы кезеңде 20062010 жж. кезеңмен салыстырғанда ұзындықтың орташа мәндерінің шамалы азайғаны
байқалады. Қарагөздің жас қатары зерттеулер
жүргізілген аудандардың басым бөлігінде 8-12
жасқа дейін, ал жекелеген жылдары 14 жасқа
дейін. Барлық құрылымдарда жас қатарындағы
негізді 3-5 жастағы балықтар құрайды.
Осылайша, 2006-2016 жж. аралығындағы
кезеңде зерттелген барлық акваторияларда
қарагөздің биологиялық көрсеткіштері осы
түр популяциясының тұрақты жағдайда екенін
айғақтайды.

Нектон қауымдастығына жататын балықтардың
басты доминанты — қарагөздің санының
көпжылдық динамикасының ерекшеліктері
қызығушылық тудырады. Солтүстік-шығыс
Каспийдегі
мониторингілік
зерттеулер
жүргізілетін
түрлі
учаскелерде
қарагөз
санының жылдар бойынша өзгеруінің өзіне
тән ерекшеліктері бар (10.1.14 сурет).
Қарагөз санының динамикасы Қашаған
акваториясында анағұрлым тұрақты және
орнықты. Осы түрдің санының жылдар
бойынша ауытқуында күрт өзгерістер жоқ
және көптеген жылдар бойына 300-500 дана/
аулау шектерінде қалып отыр. Кәсіпшілік
құбыр желісі трассасының учаскесінде қарагөз
санының динамикасы тұрақты емес және
жылдар бойынша күрт ауытқиды. Есесіне бұл
учаскеде қарагөз санының жалпы ұлғаю үрдісі
анық байқалып отыр. Бәлкім, бұл уылдырық
шашу мен шабақтардың өсуі үшін қолайлы
мол қамыс қопалары өсетін аймақтың болуына
байланысты болуы мүмкін. Ал Қаламқас кен
орнында қарагөз санының көрсеткіштері
қарастырылған басқа учаскелерге қарағанда
төмен және теңіз суы тұздылығының өзгеруіне
байланысты бұл көрсеткіш тұрақты түрде
төмендеп барады. Қарагөз қоршаған ортадағы
кез келген өзгерістерге тез бейімделетін
анағұрлым икемді балық түрі болып табылады
және ол тұздылық құрамының өзгеруіне
әлдеқайда төзімді. Қарагөздің осы қасиеті оған
барлық өңірге тарауға және Солтүстік Каспий
ихтиофаунасында негізгі доминант болуға
мүмкіндік берді.

Басқа тұщы су балықтарының түрлері
cоншалықты тұрақсыз емес, бұл олардың
зерттелген
учаскелердегі
санының
динамикасынан байқалады. Жайық өзенінің
сағасы мен қамыс қопалары өсетін аймаққа
анағұрлым жақын кәсіпшілік құбыр желілерінің
акваториясында балықтардың осы түрінің саны
әсіресе көктемгі кезеңде өте көп (10.1.15сурет).
Мониторингілік
қадағалаудың
талданып
отырған кезеңінің басында сазан мен көксерке
өздерінің сандарымен ерекшеленді. Мұндағы
нектон қауымдастығының доминанты мен
тұрақты компоненті — табан. Шығыс Қашаған
акваториясында нектон қауымдастығы өзегінің
осы өкілдерінің саны елеулі шамада азаюда,
сынамаларда сазан іс жүзінде жойылып барады. Ал Орта Каспиймен шегарада орналасқан
Қаламқас кен орнының акваториясында
теңіздің тұздылығы балықтардың осы түрлері
үшін өте жоғары, сондықтан қарастырылып
жатқан балық түрлерінен осы учаскеде тек

дарақ/бір салғандағы
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дарақ/бір салғандағы

КӘСІПШІЛІК ҚҰБЫРЖЕЛІЛЕРІ

дарақ/бір салғандағы

ҚАШАҒАҢ

ҚАЛАМҚАС
Көксерке
10.1.15 сурет

Сазан

Табан

Сыла

Солтүстік-шығыс Каспийдің түрлі учаскелеріндегі нектон қауымдастығының өзегіне кіретін тұщы
балық түрлері санының динамикасы
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табан балықты кездестіруге болады, онда да
аздаған мөлшерде кездеседі.
Табанның жас қатары біршама кең, әсіресе
Шығыс Қашаған мен кәсіпшілік құбыр желілері
ауданында оның жасы 2 мен 12 аралығында.
10-12 жастағы балықтар саны көп емес.
Жас құрылымының көпжылдық динамикасы
тұрақты күйде. Жас қатарлары мен модальдық
мәндер шектерінің аздап жойылуы орташа
көпжылдық мәндерге сәйкес келеді. Түрлі
аудандарда жүргізілген зерттеулердің барлық
жылдарында ауланған балықтар ішінде 4-6
жастағылар басым болды. Сонымен бірге
кәсіпшілік құбыр желілері ауданында 2009 және
2011 жылдары ауланған балықтар ішінде жасы
кіші балықтар үлесінің көбеюі салдарынан
табан балықтың жасының орташа мәнінің
ығысуы байқалады. Табанның біршама кең
жас қатары зерттеліп отырған кезеңде оның
популяциясының қолайлы жағдайда екенін
айғақтайды. Табанның түрлі аудандардағы
қалған биологиялық сипаттамаларын талдау
да әр түрлі жылдарда жүргізілген зерттеулердің
барлық аудандарында олардың біршама біртекті болғанын айғақтайды. Осылайша, 20062016 жж. аралығындағы кезеңде зерттелген
барлық аудандарда табанның биологиялық
көрсеткіштері орташа көпжылдық мәндер
шектерінде және осы түр популяциясының
тұрақты жағдайда екенін айғақтайды.
Балықтардың бенто-пелагикалық
қауымдастығы
тралдау

кезінде

ауланған

Бенто-пелагикалық
қауымдастық
өзегінің
жылдар бойынша сандық көрсеткіштер
динамикасы оған кіретін түрлердің биологиясы
мен тіршілік ету қалпына байланысты. Осы
қауымдастықтағы пелагикалық тіршілік ететін
балықтар тобында жылдар бойынша орташа
сан мөлшері қандай да бір айқын заңдылықсыз
ауқымды шектерде ауытқиды. Ондай түрлерге
мыналар жатады: қаратеңіз-каспий түлкібалығы
(тюлька), қарагөз, табан және атерина.
Бенто-пелагикалық қауымдастыққа жататын
балықтар санының ауытқу себептері түрлі
биотоптардағы гидробионттардың мекендеу
жағдайларының
ерекшеліктерінде
болуы
мүмкін. Бенто-пелагикалық қауымдастықтың
саны бойынша анағұрлым сәйкес келетін
(репрезентативті) материал үш учаскеде —
Шығыс Қашағанда, кәсіпшілік құбыр желісі
трассасында және Қаламқаста жиналды. Осы
үш акватория гидробионттар санына аумақтық
факторлардың әсер ету мүмкіндігін анықтау
үшін қолайлы нысан болып табылады. Шығыс
Қашаған мен Қаламқас кен орнының екеуі
де Солтүстік Каспий акваториясының ашық

дарақ/бір салғандағы

Бим-тралмен

балықтар ішінде барлық жылдарда құмдауыт
бұзаубас балық саны көп болды — 138 дана/гадан 771 дана/га-ға дейін (7 қосымша, 4Қ кесте).
Тралдау кезінде саны бойынша келесілер —
қаратеңіз-каспий түлкібалығы
(тюлька) —
4 дана/га-дан 221 дана/га-ға дейін, қарагөз
— 46 дана/га-дан 199 дана/га-ға дейін және
атерина — 6 дана/га-дан 189 дана/га-ға дейін.
Шағын, бірақ жылдар бойы саны тұрақты табан
балық болды — 2 дана/га-дан 13 дана/га-ға
дейін.

Шығыс Қашаған
10.1.16 сурет

Кәсіпшілік құбыржелілері

Қаламқас

Солтүстік-шығыс Каспийдің түрлі учаскелеріндегі бенто-пелагикалық қауымдастыққа жататын
балықтар ішіндегі қарагөз санының динамикасы
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Қарынсау (Alosa saposchnikowii)

Түлкібалық (тюлька) (Clupeonella cultriventris)

бөлігінде, бірақ бір-бірінен шалғай орналасқан.
Кәсіпшілік құбыржелілерінің трассасы Шығыс
Қашағанның жанында орналасқан, бірақ қамыс
қопалары бар және Жайық өзенінің атырабы
елеулі әсер ететін суы тайыз жағалық аймақ
болып табылады.

және
зерттеліп
жатқан
акваториядағы
жағдайлар оған әсер етпейді. 2006-2016 жж.
аралығындағы кезеңде барлық зерттеу
аудандары үшін қаратеңіз-каспий түлкібалығы
(тюлька) қоңдылығының Фультон бойынша
орташа көрсеткіштерінің өсуі тән, бұл осы
түрдің қоңдану жағдайларының жақсарғанын
айғақтайды. Зерттеу жүргізілген барлық
аудандарда барлық жылдарда табанның
қаратеңіз-каспий түлкібалығының (тюлька)
биологиялық көрсеткіштерінің ауқымы орташа
көпжылдық мәндер шектерінде, бұл оның
популяциясының тұрақты жағдайда екенін
айғақтайды. Қаратеңіз-каспий түлкібалығының
(тюлька) өлшемдік қатарының кеңеюі де
популяция күйінің жақсарғанын көрсетіп отыр.
Өлшемдік құрамның көпжылдық динамикасы
қысқа циклды түрлерге тән үрдістерге сәйкес
келеді.

Қарагөз Солтүстік Каспийдің кез келген балық
қауымдастығында
сандық
көрсеткіштер
бойынша доминант болып табылады. Бентопелагикалық қауымдастықта ол негізінен
белсенді жас балықтардан тұрады. Шығыс
Қашаған
мен
Қаламқас
учаскелерінің
арасындағы арақашықтық 120 км екеніне
және Қаламқаста әлі ешбір ірі шаруашылық
қызмет жүргізілмегеніне қарамастан олардың
акваторияларындағы
қарагөз
санының
өзгеру динамикалары бір-бірімен толықтай
дерлік сәйкес келеді (10.1.16 сурет). Бұл
Шығыс Қашаған акваториясын 10 жыл бойы
шаруашылық игерудің қарагөзге және оның
санының динамикасына ешқандай әсер
етпегенін анық көрсетіп отыр.
Кәсіпшілік құбыр желілерінің акваториясында
қарагөз шабақтары санының көрсеткіштері
төмен болуы табиғи себептерге және
түрлердің ерекшеліктеріне байланысты болуы
мүмкін. Айталық, талданып жатқан кезең
басталған кезде осы учаскенің басқалармен
салыстырғандағы өзіндік ерекшелігі бекіре
тұқымдас балықтардың мүлде жоқтығы
және қарагөздің
саны мен биомассасы
көрсеткіштерінің төмендігі болды.
Бенто-пелагикалық
қауымдастық
өзегінің
анағұрлым мобильді өкілі — майшабақтар
тұқымдастарына жататын қаратеңіз-каспий
түлкібалығы (тюлька). Ол теңіз балықтарына
жатады және Солтүстік Каспийге негізінен
көктемде қоныс аударады. Түлкібас балық
санының барлық мониторингілік учаскелердегі
жылдар бойынша динамикасы ретсіз сипатта

Бенто-пелагикалық қауымдастықтың өзегіне
кіретін теңіз балықтарының басқа түрі —
атеринаның сан динамикасында белгілі
бір заңдылық байқалады. Кәсіпшілік құбыр
желілерінің акваториясында, суы тайыз жағалау аймағында оның орташа алғанда аз саны
байқалады. Атеринаның ең көп саны барлық
жылдарда Шығыс Қашағанда және Қаламқаста
болды. Сонымен бірге барлық зерттелген
учаскелерде осы балық түрінің саны ұлғайып
келе жатқаны байқалады. Жылдар қатарында
атеринаның орташа өлшемдік сипаттамалары
түрлі зерттеу аудандарында шамалы болды.
2006-2016 жылдар аралығындағы кезеңде
барлық
зерттеу
аудандары
бойынша
атеринаның Фультон бойынша қоңдылығының
заңды түрде артуы байқалып отыр. Бұл соңғы
жылдары зерттеу аудандарындағы осы түрдің
қоректену базасының күйі жақсарғанын
айғақтайды. Атерина да түлкібас балық сияқты
шектеулі мекендеу орталарында оқшауланған
популяция құрмайды. Зерттеу жүргізілген
онбіржылдық кезең бойына атеринаның
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Құмдауыт бұзаубас балық (Neogobius pallasi)

өлшемдік қатары бір шыңды сипатта. 2016
жылы ауланған балықтар ішінде атериналардың ең төмен модальдық өлшемдерінің
төмендеуі биылғы жылы атеринаның өлшемдік
қатарының елеулі түрде кеңеюіне байланысты,
бұл зерттеу аудандарындағы популяцияның
жақсы күйде екенін және шабақтармен
жеткілікті шамада және тұрақты түрде толығып
тұрғанын айғақтайды. Осы түрдің барлық
аудандардағы қадағалау кезеңі ішінде алынған
барлық биологиялық көрсеткіштері және
ауланған атеринаның ауқымды өлшемдік
қатары популяцияның тұрақты және орнықты
жағдайда екенін айғақтайды.

дарақ/га

Табан санының көпжылдық динамикасының
ерекшеліктері толықтай болжамды. Солтүстік
Каспий акваториясының түрлі учаскелерінде
табанның саны біршама тұрақты. Бұл ретте
тұздылық градиенті бойынша осы түрдің ең
аз саны барлық жылдарда ірі өзендердің
сағаларынан анағұрлым алыс орналасқан
Қаламқас кен орнында болды. Айтарлықтай көп
саны Шығыс Қашағанда байқалды. Табанның
тұрақты түрде ең көп саны кәсіпшілік құбыр
желілерінің жағалаудағы акваториясына тән.

Бенто-пелагикалық
қауымдастықта
өз
популяциясының саны бойынша басты
көшбасшы — құмдауыт бұзаубас балық.
Құмдауыт бұзаубас балық санының Солтүстік
Каспий акваториясының түрлі учаскелері
бойынша таралуынан осы балық түрі үшін
экологиялық жағынан қолайлы екені көрінеді.
Құмдауыт бұзаубас балықтың ең көп саны
суы тайыз, тұрақсыз, желқума-желбөгет және
дауыл құбылыстарына шалдыққыш кәсіпшілік
құбыр желілерінің трассасы тартылған жағалау
аймағында тіркелді (10.1.17 сурет). Талданып
жатқан кезеңнің алғашқы жылдарында
құмдауыт бұзаубас балық Шығыс Қашаған
акваториясында да өзін жақсы сезініп, ондағы
саны 800 дана/га-дан асып тұрды, тек 2010
жылдан кейін төмендеп, 200 дана/га деңгейінде
тұрақтанды. Ал су тереңдігі 10 м, суы таза және
тұздылығы анағұрлым жоғары Қаламқас кен
орнында жылдар аралық ауытқулар толығымен
жоқ жағдайда құмдауыт бұзаубас балықтың
саны өте аз болды. Бұл түр «құмдауыт» деп
тектен-текке аталмаған. Оның экологиялық
тұрғыдағы қалауларына сәйкес құмдауыт бұзаубас балық санының едәуір өсуі түптік шөгінділердің лайлылығы мен түйіршік өлшемді

Шығыс Қашаған
10.1.17 сурет

Кәсіпшілік құбыр желілері

Қаламқас

Солтүстік-шығыс Каспийдің түрлі учаскелеріндегі құмдауыт бұзаубас балық санының
динамикасы
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құрамының ауқымды өзгеруіне (лайлы жердің
құмдыға ауысуына) байланысты болуы мүмкін
деген болжам толықтай тура болып көрінеді.
Шығыс Қашағанда 2006-2009 жж. құмдауыт
бұзаубас балық санының өсуі аралдар салу
мен оларды кеңейту және кәсіпшілік ішіндегі
құбыр желілерін тарту салдары болуы мүмкін.
Кәсіпшілік құбыр желілерінің акваториясында
құмдауыт бұзаубас балық санының жоғары
көрсеткіштері
құбыр
желілерін
тарту
жұмыстарының салдары болуы мүмкін.
Жалпы алғанда,, құмдауыт бұзаубас балыққа
биология және биотоп таңдау бойынша
анағұрлым жақын түр бенто-пелагикалық
қауымдастық өзегінің басқа бір өкілі — ұзын
құйрықты бұзаубас балық болып табылады.
Бұл түр де кәсіпшілік құбыр желілерінің
акваториясын ұнатады, ал басқа ашық су
акваторияларында онша көп қоныстанбайды..
Керісінше, хабаршы бұзаубас балық пен бас
алғыш бұзаубас балық бұзаубас балықтар
тұқымдастарының
толыққанды
мүшелері
болғанына қарамастан, суы терең, таза, тұзды
биотоптарды ұнатады. Бұл түрлердің ең көп
саны Қаламқас кен орнының акваториясында
шоғырланған. Олардың айтарлықтай аз саны
Шығыс Қашағанда байқалды. Ал кәсіпшілік
құбыр желілері трассасында хабаршы бұзаубас
бүкіл зерттеу кезеңінде мүлдем дерлік болған
жоқ.
Бір тұқымдас балықтар ішінде экологиялық
тауашалар
мен
биотоптарды
қалауға
қатысты осындай ерекшеліктер түраралық
бәсекелестікті төмендетуге арналған және
аумақтарды анағұрлым тиімді игеруге арналған
эволюциялық бейімделу болуы мүмкін.
10.1.4 Әсерді төмендету жөніндегі
ұсыныстар
Солтүстік-шығыс
Каспийдің
зерттеліп
жатқан акваторияларында 2006-2016 жж.
жүргізілген мониторинг нәтижелері бойынша
ихтиофаунаның күйін талдау бойынша
келтірілген деректерге сай балықтардың
құрылымы, биоәртүрлілігі, сандық және
биологиялық көрсеткіштері біраз жылдар
бойына біршама өзгермелі және көптеген
биотикалық және абиотикалық факторларға
байланысты болды. Сондықтан адамның
шаруашылық қызметі нәтижесінде түзілетін
жағымсыз әсер факторларын барынша азайту
айрықша өзекті мәселе болып табылады.

Ғылым мен техниканың дамуының қазіргі
кезеңінде табиғатқа жағымсыз әсер етпей
жүзеге асыруға болатын мұнай өндіру,
тасымалдау және өңдеу технологиялары
жоқ [Иванов, 2000 ж.].Оңтайлы табиғат
пайдалану шаруашылық қызметті қамтамасыз
ету үшін әрекет ету мен қоршаған табиғи
ортаның күйін сақтау арасындағы ымыралы
жол болып табылады. Мұнай өндіруге және
тасымалдауға арналған теңіз нысандарын салу
мен пайдаланудың экологиялық зияны табиғи
ортаның ластануына, жұтаңдануына, бүлінуіне
байланысты
шығындармен
анықталады
[Патин, 1997 ж.]. Теңіз нысандарын салу және
пайдалану кезінде балықтарға, ихтиофаунаға
тиетін негізгі әсерлер мыналарға байланысты:
—— теңіз түбі мен түптік шөгінділердің
бұзылуы;
—— су алу;
—— физикалық факторлар (шу, жарық);
—— үйілген грунттың болуы;
—— биотаның өнеркәсіп қалдықтарымен
ластану ықтималдығы;
—— апаттық жағдайлар.

БАСТЫ ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ
ТАЛАПТАРЫНЫҢ БІРІ —
ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН
ЕРЕКШЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
РЕЖИМ АЙМАҒЫНДА,
ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫ
РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН
МАУСЫМДАРДА ЖҮРГІЗУ.
Сонымен қатар, бұл талапты теңіздегі барлық
құрылыс жұмыстарын жоспарлау кезінде
негіз ретінде басшылыққа алу керек және
оны жұмыстарды орындау барысында сақтау
керек. Теңіз нысандарын салу және құбыр
желілерін тарту кезінде мекендеу ортасына
тиетін жағымсыз әсерлерді азайту үшін келесі
шаралар қарастырылуы қажет:
—— құрылыс жұмыстары кезінде жұмыс
аймағының оңтайлы ауқымын пайдалану;
—— траншеялардың енін барынша кішірейту;
—— топырақ үйілетін учаскелердің енін
барынша кішірейту;
—— құбыржелілерінің арасындағы қашықтықты азайту;
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—— жағалау аймағында траншеяларды қысқы
кезеңде мұз тұрған уақытта қазу, бұл
топырақты мұз бетінде жинап, топырақты
теңіз түбіне тастамай жұмыс істеуге
мүмкіндік береді.
Теңізде жұмыс істейтін кемелердің барлығы
су ортасының ластануын барынша азайтуға
мүмкіндік беретін негізгі талаптарды бұлжытпай
орындаулары қажет, бұл теңіз биотасының
объектілеріне тиетін жағымсыз әсерді азайтуға
мүмкіндік береді:
—— кемелерді
алдын
ала
белгіленген
транзиттік дәліздерді сақтауға міндеттеу;
—— кемелердің осал аудандардан айналып
өтуін қамтамасыз етіп, кемелер қозғалысы әсер ететін аудандар арқылы өтуді
барынша азайту.
Теңіз суын алған кезде балықтарға тиетін
әсерді азайту үшін мыналарды қолдану керек:
—— теңіз суын алу жүйелері тиісті балық
қорғау құрылғыларымен жарақталған
болуы керек, ал су алу құбырлары қондырғылар мен су алу жүйелеріне балық
шабақтарының, ересек балықтардың
және басқа да теңіз организмдерінің
енуіне жол бермейтін қорғаныш торсүзгімен жабдықталуы қажет;
—— су алу құрылғылары Теңіз тіркелімінің
талаптарына сәйкес оңтайлы тереңдікте
орналастырылуы қажет;
—— теңіз суын алудың оңтайлы режимін
(тереңдік, жылдамдық) қолдану керек;
—— оңтайлы су пайдалану және тиісінше
технологиялық қажеттіліктерге теңіз суын
алуды азайту;
—— кемелердің
суыту
және
тұшыту
жүйелерінен
су
төгу
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
нормативтік құжаттарының талаптарына
сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
Каспий теңізіне бөгде қоныстанушы ағзалардың
ену ықтималдығын азайту үшін келесі шаралар
қарастырылуы қажет:
—— балластық суды Астраханьдағы тазарту
құрылғыларында міндетті түрде ауыстыру
(Еділ-Дон және Еділ-Балтық арналары
арқылы жүк жеткізген кезде);
—— баржалар мен кемелердің түптерін
өсімдіктердің
қаулауына
қарсы
материалмен өңдеу.

Балықтарға әсер ететін физикалық факторларды
жеңілдету үшін келесі шараларды қарастыру
қажет:
—— шу және діріл деңгейлері жабдықтардың
әрбір нақты түрі үшін белгіленген типтік шу
және діріл деңгейінен аспайтын құрылыс
және өндіріс жабдықтарын қолдану;
—— өндірістік жабдықтарға тұрақты түрде
техникалық қызмет көрсету және оларды
жасаушының стандарттарына сәйкес
пайдалану;
—— қамтамасыз етуші кемелердің тек белгілі
маршруттар (дәліздер) бойынша, мүмкіндігінше экологиялық тұрғыдан алғанда
анағұрлым сезімтал учаскелерді айналып
қозғалуы.
Қалдықтарды жайғастырудың келесі негізгі
қағидаттары қолданылуы қажет:
—— Теңіз суының ластануына жол бермеу
мақсатында қалдықтарды суға тастауға
тыйым салу;
—— қалдықтардың барлығы тиісті кәдеге
жаратуды қамтамасыз ету үшін дұрыс
сәйкестендірілуі және сипатталуы керек.
Сәйкестендірілмеген қалдықтар тиісті
кәдеге жарату тәсілін анықтау үшін
талданатын болады;
—— қауіпті қалдықтардың барлығы қалғандарынан бөлінуі қажет. Бірімен бірі
үйлеспейтін қауіпті қалдықтар араластырылмауы керек;
—— қалдықтар өздеріне арналған, тиісті
таңбаламалары бар контейнерлерде
сақталуы
қажет.
Қалдықтары
бар
контейнерлер оларды дұрыс сақтауға
арналған тиісті шаралар қабылданған
аймақтарда сақталуы керек;
—— құрылыс жұмыстары кезінде қалдықтарды
жинау үшін арнайы орындар бөлінуі
керек;
—— қалдықтар тиісті түрде жабдықталған көлік
құралдарымен тасымалдануы керек. Сұйық
және қатты қалдықтарды тасымалдау
қалдықтардың қоршаған ортаға түсу
мүмкіндігін барынша азайту мақсатында
герметикалы контейнерлермен жүзеге
асырылуы қажет;
—— қалдықтар белгілі бір қалдықтар типін
қабылдауға уәкілетті полигонға/учаскеге
тасымалдануы керек;
—— теңізге ластаушы заттектер мен қауіпті
материалдардың түсу ықтималдығын
барынша азайту мақсатында өнім ағып
жатқан жерлердің бар-жоғын тұрақты
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түрде тексеріп тұру және өнім төгілген
жағдайда зардаптарды барынша азайту
үшін мұнай бөгейтін құралдарды қолдану
керек;
—— апаттық жағдайлардың зардаптарын
барынша азайту мақсатында апаттық
жағдайларға дереу ден қою;
НКОК Н.В. компаниясының (және оның
алдындағы компаниялардың) басшылығымен
теңіз нысандарын салу және пайдалану кезінде
жоғарыда аталған ұсынымдар әзірленді.
Компания осы ережелердің сақталуын қатаң
ұстанады және жоғарыда аталған талаптардың
барлығын орындайды.

ӘЗІРЛЕНГЕН ТАБИҒАТ
ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫНЫҢ
САҚТАЛУЫ АРЫ
ҚАРАЙ ДА ҚҰРЫЛЫС
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ,
ТЕҢІЗ НЫСАНДАРЫН
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖӘНЕ
МҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
ТЕҢІЗ ОРТАСЫНЫҢ БАРЛЫҚ
КОМПОНЕНТТЕРІНЕ
ТИГІЗЕТІН ӘСЕРЛЕРІН
ЕЛЕУЛІ ТҮРДЕ АЗАЙТУҒА
КӨМЕКТЕСЕДІ.
.

10.2

Балық шаруашылығы
саласындағы зерттеулердің
нәтижелері
2007-2016 жылдары ҚР Ауыл шаруашылығы
министрлігінің Орман шаруашылығы және
жануарлар дүниесі комитеті мен Атырау
облысының Табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасының балық
шаруашылығы
саласындағы
зерттеулері
шеңберінде Каспий теңізінің қазақстандық
секторындағы
акваторияда
биологиялық
әртүрлілікті
сақтау
және
балықтардың

кәсіпшілік қорларын анықтау бойынша зерттеу
жұмыстары жүргізілді [Кешенді зерттеулер…
2008-2016 жж.].
Зерттеу міндеттеріне мыналар кірді:
—— Каспий теңізіндегі гидрологиялық және
гидрохимиялық режимнің өзгерістерін
талдау;
—— Балықтардың
кәсіпшілік
популяцияларының
құрылымы
мен
негізгі биологиялық көрсеткіштерінің
динамикасын талдау;
—— Кәсіпшілік
ихтиофаунаның
құрамын
талдау және оның балық кәсіпшілігі
аудандары бойынша таралуы;
—— Зерттеу жұмыстары жүргізілген аудандағы
кәсіпшілік ахуалын балық ресурстары мен
басқа да су жануарларының күйін жыл
сайынғы бағалау, кәсіпшілік мақсатындағы
балық аулау жөніндегі деректер негізінде
талдау;
—— Каспий
теңізінің
қазақстандық
секторындағы акваторияны мекендейтін
кәсіпшілік балық түрлерін аулаудың шекті
рауалы көлемін есептеу;
—— Каспий теңізінің қазақстандық секторында
кәсіпшілікті оңтайлы жүргізу жөніндегі
ұсыныс-кеңестер әзірлеу.
Материал және әдістемелер:
Зерттеулердің барлығы «Балық ресурстары
мен басқа да су жануарларын есепке алу
және аулауға жол берілетін көлемін есептеу
әдістемесіне» сәйкес жүргізілді [Қазақстан
Республикасы Премьер-министрінің орынбасары — Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 4
шілдедегі № 284 бұйрығы].
Осы әдістемеге сәйкес, Каспий теңізінің
қазақстандық секторындағы акваторияның
балық аулау шаршыларында аулар құрылып,
тралдық аулау жұмыстары жүргізілді. Сонымен
қатар, 2013 жылдан бастап балық шаруашылығы саласындағы жазғы және күзгі зерттеулер
барысында
гидроакустикалық
зерттеу
жұмыстары
жүргізілді.
Гидроакустикалық
зерттеу жұмыстары кезінде жазып алынған
барлық ақпаратты сақтауға мүмкіндік беретін
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аналитикалық модуль кіріктірілген қазіргі
заманғы ғылыми эхолоттар пайдаланылды.
Ғылыми-зерттеу мақсатында балық аулау
және гидроакустикалық зерттеулер барысында
алынған деректерді математикалық өңдеу
зертханалық жағдайда жүргізілді. Нәтижесінде
балықтардың саны туралы деректер алынып,
зерттеу жүргізілген кезеңдерде зерттелген
акваториядағы балықтардың таралу тығыздығы
(дана/га) анықталды.

Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы
кәсіпшілік ихтиофаунасының түрлік құрамы
жазғы және күзгі кезеңдерде 27 түрден
тұрғаны анықталды: бекіре тұқымдастардың
4 түрі (орыс және парсы бекіресі, шоқыр,
қортпа), майшабақтар тұқымдастардың 5
түрі (қаратеңіз-каспий түлкібалығы (тюлька),
анчоус тәрізді қарша, бадырақкөз, каспийлік,
жұмырбасты қарынсау), тұқы тұқымдастардың
10 түрі (қарагөз, табан, айнакөз, тұрпа, көктыран,
балпан балық, қылышбалық, сазан, мөңке,
сыла), алабұға тұқымдастар (көксерке, алабұға)
жайын тұқымдастар — 1 (жайын), батпақай
тұқымдастардың 2 түрі (сингиль және сүйіртұмсық), 10.2.1 кесте. Ғылыми-зерттеу мақсатында

10.2.1 Зерттеулердің нәтижелері
2007-2015 жж. жүргізілген зерттеулерге сәйкес,
10.2.1 кесте

Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы (КТҚС) кәсіпшілік ихтиофаунаның түрлік құрамы
Жылдар

Балық түрі

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

+

+

Қортпа — Huso huso

+

+

+

+

+

+

Орыс бекіресі — Acipenser gueldenstaedtii

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Шоқыр — Acipenser stellatus

+

+

+

+

+

+

+

+

Каспий-қаратеңіз қарынсауы (бозаңқысы), каспий
қарынсауы — Alosa caspia

+

+

+

+

+

+

+

+

Бадырақкөз қарынсау — Alosa saposchnikowii

+

+

+

+

+

+

+

+

Аграхан қарынсауы, жұмырбасты қарынсау — Alosa
caspia

+

+

+

+

+

+

+

+

Қаратеңіз-каспий түлкібалығы, қаршасы —
Clupeonella cultriventris

+

+

+

+

+

+

+

+

Анчоус тәрізді қарша — Clupeonella engrauliformis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Парсы бекіресі — Acipenser persicus

+

Кәдімгі шортан — Esox lucius
Қарагөз — Rutilus rutilus

+

+

+

+

Күтім — Rutilus frisii kutum
Қызылқанат — Scardinius erythrophthalmus
Кәдімгі сыла — Aspius aspius

+

+

+

+

Қарабалық — Tinca tinca

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Табан — Abramis brama

+

+

+

+

+

+

+

+

Айнакөз — Abramis sapa

+

+

+

+

+

+

+

+

Көктыран (көкше) — Abramis ballerus

+

+

+

+

+

+

+

Қылышбалық — Pelecus cultratus

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Балпан балық — Blicca bjoerkna

Алтын немесе кәдімгі мөңке — Carassius carassius
Еуропа сазаны (тұқы) — Cyprinus carpio carpio

+

+

+

+

+

+

+

+

Кәдімгі жайын — Silurus glanis

+

+

+

+

+

+

+

+

Кәдімгі көксерке — Stizostedion lucioperca

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Алабұға — Perca fluviatilis
Сингиль батпақай — Liza aurata
Сүйіртұмсық батпақай — Liza aurata
Барлық түрлер

18

19

17

25

25

27

+
25

25
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10.2.1 сурет

2013-2015 жж. жазда кәсіпшілік ихтиофаунаның таралу тығыздығы

10.2.2 сурет

2013-2015 жж. күзде кәсіпшілік ихтиофаунаның таралу тығыздығы
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балық аулау кезінде құндылығы аз ихтиофауна
да кездесті, ол бұзаубас балық тұқымдастардың
10 түрінен, атериналардың 1 түрінен және
тебен балықтардың 1 түрінен тұрды.
Ғылыми-зерттеу мақсатында балық аулау
және гидроакустикалық зерттеулер деректері
бойынша Каспий теңізінің қазақстандық
секторындағы акваторияда ихтиофаунаның
біркелкі бөлінбегені анықталды. Солтүстікшығыс Каспийдің акваториясындағы аялық
түрлер — қарагөз бен табан, олардың кездесу
жиілігі 90-100%, тиісінше қылышбалықтың,
сыланың, майшабақтың кездесу жиілігі — 2530%, қалған түрлер КТҚС акваториясында сирек
кездесті — 2-15%. Балықтардың маусымдық
таралуы 10.2.1 және 10.2.2 кестелерінде
берілген.
Жазғы кезеңде балықтар тығыздығының
300-504 дана/га шамасындағы жоғары
көрсеткіштері
зерттелген
акваторияның
солтүстік-батыс ауданында (Исатай), Еділ
өзенінің ағыны ықпал ететін батыс бөлігінде,
сонымен қатар шығыс және оңтүстік-шығыс
бөліктерінде (Қаламқас және Қаражамбас кен
орындарының
төңірегінде)
байқалды
(10.2.1 сурет). Бұл аудандардағы түр
әралуандығы кәсіпшілік балықтардың 5-9
түрінен тұрады: қарагөз, табан, сазан, мөңке,
қылышбалық, сыла, жайын, көксерке, батпақай.
Басымдық құрайтын түрлер — қарагөз бен
табан, қалғандары түрлі дәрежеде басым
болды.
Балықтардың
таралу
тығыздығының
көрсеткіштері төмен (23-100 дана/га) аймақта
кәсіпшілік балықтардың 2-4 түрі кездеседі,
басым түрлері қарагөз бен табан, ал сирек
кездесетіндер — майшабақ, қарша, сыла,
қылышбалық, жайын.
Кәсіпшілік балықтардың тығыздығы орташа
100-300
дана/га
шамасында
болатын
учаскелердің аумағы біршама — КТҚС-тың
шамамен 80% құрайды. Ауланған балықтар
арасында 3-тен 6 –ға дейінгі балық түрлері
кездесті. Басым түрлері — қарагөз және табан,
содан кейінгілері — майшабақтар, бекіре
тұқымдастар және басқа да тұқы тұқымдас
балықтар.
Бекіре тұқымдас балықтардың кездесу жиілігі
(2013-2015 жж. жазғы деректері бойынша)
зерттелген акваторияның 2-10% құрады және
орыс,парсы бекіресі мен шоқырдан тұрды,
есептік тығыздығы 1-ден 5-ке дейін дана/га
құрады. Бекіре тұқымдас балықтар санының

жоғары көрсеткіштері жазғы кезеңде орыс
және парсы бекіресінде 3-5 дана/га шамасында
(кәсіпшілік шаршылары 88, 145, 169), шоқырда
3 дана/га шамасына дейін (кәсіпшілік шаршысы
219) байқалды.
Күзгі кезеңде (қоректенуге, уылдырық шашуға,
қыстауға қатысты) миграциялық процестердің
ықпалында кәсіпшілік балықтардың таралуы
өзгерді, негізгі саны 300-699 дана/га шамасында батыс, солтүстік-батыс және солтүстік
аудандарда шоғырланды (10.2.2 сурет).
Жазғы кезеңдегідей күзде де балықтардың
таралу
тығыздығы
теңбілденіп
көрінді.
Балықтардың 300-699 дана/га шамасындағы
жоғары саны зерттелген акваторияның
солтүстік-батыс бөлігінде, Қиғаш саласынан
бастап
Жанбай
ауылының
бағытында
байқалды және зерттелген акваторияның
шамамен 21% құрады. Балық санының 100-300
дана/га шамасындағы орташа мәндері КТҚС
акваториясының 66%-інде тіркелді. Балықтар
тығыздығының төмен көрсеткіштері КТҚС
зерттелген акваториясының 13% деңгейінде
болды.
КТҚС солтүстік-батыс, батыс және солтүстікшығыс бөлігінде (зерттелген акваторияда)
балықтар санының көбеюі оған орталық және
оңтүстік-батыс учаскелердің ихтиофаунасының,
сонымен қатар Жайық пен Еділ өзендерінің
сағаларын және олардың сағаалды кеңістігін
мекендеген балықтар мен олардың өсіп қалған
шабақтарының ауысуы салдарынан болды.
Саны бойынша басым түрлер қарагөз бен
табан болды, одан кейін қаратеңіз-каспий
түлкібалығы (тюлька) мен майшабақ болды,
кәсіпшілік балықтардың басқа түрлері аз
болды.
Күзде Қаламқас пен Қаражамбас кен
орындарының
төңірегінде
миграциялық
процестердің
ықпалында
кәсіпшілік
ихтиофаунаның шоғырлану тығыздығының
көрсеткіштері 2 есеге төмендеп, 164205 дана/га құрады. Кәсіпшілік балықтар
популяцияларының
солтүстік-батыс
және
шығыс бағыттарда жылжығаны байқалды.
Осылайша күзгі кезеңде кәсіпшілік балықтар
санының ұлғаюы жоғары су өсімдіктері
қаулай өскен жағалық аудандардан (соның
ішінде қамысты алқаптың ауқымды аумағы
мен Жайық және Еділ өзендерінің сағалық
кемерінен) ауысқан кәсіпшілік балықтардың
өсіп қалған шабақтарының есебінен болды,
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олар тығыздығы жоғары аудандарда жалпы
балықтар
санының
43-68%-іне
жетті.
Балықтардың тығыздығы төмен және орта
аудандарда кәсіпшілік балықтар шабақтарының
мәні көп емес, тиісінше 12-26%.
Құны төмен ихтиофауна күзгі кезеңде бұзаубас
және
атерина
тұқымдас
балықтардың
түрлерінен тұрды. Бұзаубас тұқымдас балықтар
өкілдері зерттелген акваторияның 77%-інде
1208 дана/га тығыздығымен, атерина — 69%інде 1-15 дана/га тығыздығымен кездесті.

зерттелген учаскедегі балықтардың жалпы
санының 2 %-ынан 36%-ына дейін көбейеді
және винттардың әсеріне шалдығуы мүмкін.
Су тұнықтығының төмен болуы ихтиофаунаға
қозғалып келе жатқан объектіні алдын ала
көріп, жағымсыз әсер ететін аймақтан аулақ
кетуге мүмкіндік бермейді. Ұсақ бөлшектерден
түзілген жоғары деңгейлі лайлылық жұмыс істеп
тұрған кемеден шығатын дыбыс толқынының
шағылысуына соқтыруы мүмкін, бұл оның
бағдары мен бағытын анықтауға қиындық
келтіреді.

2013 жылы табиғат қорғау саласындағы
зерттеулер аясында Солтүстік-шығыс Каспийде
кемелер қозғалысы маршруттарында кеме
винттерінің ихтиофаунаға және балықтардың
кеме
жақындаған
кездегі
әрекеттеріне
әсер етуі бойынша мамандандырылған
гидроакустикалық зерттеулер жүргізілді [ҚҚЭА,
2013 ж.]. Осы зерттеулердің нәтижелері судың
лайлылығы көтерілген сайын кеме корпусының
астында қалған балықтар саны өсетінін
көрсетті. Судың тұнықтығы 150 см-ден 30 смге дейін төмендеген кезде кеме корпусының
астында
қалатын
балықтардың
саны

2013-2015
жж.
аралығындағы
кезеңде
жүргізілген балық шаруашылығы мақсатындағы
зерттеулердің және ҚҚЭА-нің 2007-2012 жж.
ғылыми-зерттеу мақсатындағы балық аулау
бойынша аялық деректерді талдауының
нәтижелері
бойынша
бекіре
тұқымдас
балықтардың, майшабақтардың, қаршалардың,
жартылай өрістегіш балықтардың миграциялық
жолдарының картасы әзірленді. Зерттеулер
көрсеткендей, балықтардың негізгі массасы
уылдырық шашу және қоректену үшін қоныс
аудару кезеңінде орта Каспийдің 100 м
тереңдікке дейінгі шығыс және батыс жағасы

10.2.3 сурет

СШ Каспийдегі кәсіпшілік балықтардың миграциялық жолдарының картасы.
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10.2.4 сурет

Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы 12-мильдік жағалау аймақтары

бойымен қозғалады. Солтүстік Каспийдің
акваториясында майшабақтар батыс және
шығыс жағалау бойымен, қаратеңіз-каспий
түлкібалығы (тюлька) шығыс жағалау бойымен
батысқа жағалауға қарай, жартылай өрістегіш
балықтар мен бекіре тұқымдас балықтар түрлі
бағыттармен батысқа қарай, Еділ өзенінің
атырабына, соның ішінде Қиғаш тармағына,
сонымен қатар орталық бөлім (Орал
бороздинасы) және шығыс жағалау арқылы
Жайық өзенінің
атырабына қозғалады
(10.2.3 сурет)
10.2.2 Солтүстік-шығыс Каспий
акваториясындағы кәсіпшілік ахуалды
талдау
Жайық-Каспий облысаралық бассейндік балық
шаруашылығы инспекциясының мәліметтері
бойынша балық ресурстарына бөлінген «теңіз»
лимитін игеру Каспий теңізінің қазақстандық
секторындағы жағалық 12-мильдік аймақтың
бекітілген учаскелерінде жүзеге асырылады
(10.2.4 сурет). Теңіздегі жағалық кәсіпшіліктің
жүргізілу себебі — табиғат пайдаланушылар
қолдау
базалары
мен
қауіпсіз
жүзу

аймақтарынан алыстау радиусы шектелген
кәсіпшілік флотын пайдаланады.
Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінің (КТҚБ)
ауданы -27,5 м деңгейінде 118045 км2 құрайды.
Каспий теңізінің Қазақстандағы жағалық
сызығы қатты жырымдалған, 12-мильдік
жағалау акваториясының жалпы ауданы
шамамен 31945 км2 құрайды.
Каспий өңірінде біршама қорғалатын аумақтар
бар, бірақ олардың ішінде тек 4-і ғана Каспий
теңізінің акваториясын қамтиды және балық
ресурстары мен каспий итбалығын қорғауға
қатысы қызмет атқара алады, олар:
—— Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі
мемлекеттік қорық аймағы (1 тарау,
1.1 сурет);
—— «Жаңа жер» мемлекеттік табиғи қаумалы;
—— «Ақжайық» мемлекеттік табиғи резерваты;
—— «Ақтау-Бозащы»
мемлекеттік
табиғи
қаумалы.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың болуы
олардың акваториясының шегарасында балық
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10.2.2 кесте

Атырау облысындағы балық аулау кәсіпорындары туралы ақпарат
Жылдар

Параметрлері

2011

Ұйымдар саны

2012

2013

2014

2015

2016

14

13

15

17

18

19

Жұмыс істейтін адамдар саны

1536

1838

2190

2210

2190

579

Өздігінен жүретін флот, бірл.

335

416

605

605

600

265

Өздігінен жүрмейтін флот, бірл.

369

409

444

472

494

375

Аулар, бірл.

105

199

192

190

192

192

Сүйреткілер, бірл.

61

60

56

60

56

56

Құрма аулар, дана

2400

2552

2792

2795

2848

1843

Қабадалар, дана
Жалпы ауланғаны, тонна
Лимиттің игерілуі, %

8849

12526

14761

14700

14500

14700

4315,63

3757,88

4315,63

3838,13

4067,45

3755,2

43,14

33,65

41,16

35,9

38,71

29,34

кәсіпшілігін жүргізуді уәкілетті органдармен
келісуді,
сонымен
қатар
Халықаралық
келісімдерге, ҚР заңдарына және ҚР Үкіметінің
қаулыларына сәйкес табиғат қорғау ісшараларын орындауды талап етеді.

шамамен 650 жұмыс орны ашылды. 2016 жылы
балық аулау флоты 2011 жылғы деңгейге дейін
қысқарды және жұмыс орындары 957 адамға
қысқартылды.
2013 жылға қарай өнеркәсіптік балық аулау
құралдары — сүйреткілер 5,6%-ға, аулар
3,65 %-ға азайды. Құрма аулар мен қабадалар
саны 2015 жылға қарай тиісінше 15,6%-ға және
39,0%-ға көбейді. Кәсіпшілік аулау құралдарын
осылайша қайта құрылымдау 2013-2015
жылдарда қамыс алқаптарының акваториясын
игеруге байланысты болды. 2016 жылы
кәсіпшілік балық аулау құралдарының азаюы,
жұмыс орындарының, флоттың қысқаруы
байқалды.

2011-2015
жж.
аралығындағы
кезеңде
балық аулайтын кәсіпорындар 23,3%-ға өсті,

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына
сәйкес, Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде

Аулау, тонна

Жайық-Каспий облысаралық бассейндік балық
шаруашылығы инспекциясының деректері
бойынша 2011-2016 жж. аралығындағы
кезеңде Атырау облысында балық аулау
кәсіпшілігімен айналысатын кәсіпорындардың
көбеюі, өндірістік қуаттардың өсуі, флоттың
дамуы және жұмыс орындарының көбеюі
байқалып отыр (10.2.2 кесте). Жұмыс істейтін
балық аулау флоты 12 мильдік
аймақ
шектерінде балық аулауға мүмкіндік береді.

Жыл
Бекіре тұқымдастар
10.2.5 сурет

Қара балықтар

Қарша

Майшабақтар

Батпақай

Каспий теңізінің қазақстандық секторында кәсіпшілік балық түрлерін аулау туралы мәліметтер,
2011-2016 жж.
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балық аулау лимиттері бекітілген аумақтардың
акваториясына бөлінеді.
Бекітілген
учаскелерде
(Жайық-Каспий
облысаралық бассейндік балық шаруашылығы
инспекциясының
(ЖҚОББШИ)
деректері
бойынша) 2011-2016 жж. жыл сайынғы
ауланған балық көлемі 3,84-4,32 мың тонна,
немесе жылдық лимит көлемінің 33,65- 43,14 %
құрады, 10.2.5 сурет.
Жайық-Каспий облысаралық бассейндік балық
шаруашылығы инспекциясынан алынған ресми
деректер майшабақ тұқымдастарды (қарша,
майшабақ, қарынсау) аулау лимиттерінің
аз игерілгенін көрсетті, бұл кәсіпшілік
бригадаларының техникалық жарақтануының
қазіргі деңгейінде сол объектілердің кәсіпшілік
үшін қолжетімділігі төмен болуына байланысты.
Теңіз балықтарын толыққанды игеру үшін
мамандандырылған кәсіпшілік теңіз флоты
болуы керек, қазіргі уақытта ол жоқ.
Қара балықтарға келетін болсақ, олар бойынша кәсіпшілік балық аулау лимиттерін игеру
деңгейі КТҚС-та бөлінген лимиттің 33,65-43,14%
деңгейінде. Ашық акваториялардың бекітілген
аумақтарынан тыс жерлерде теңіздегі балық
аулау жұмысы болған жоқ, кәсіпшілік балық
қорларын игеру мамандандырылған кәсіпшілік
флотының жеткіліксіз болуына байланысты
тежелуде.
Кәсіпшілік
балықтарды
аулау
көлемін
кәсіпшілік флотын жаңарту және бекітілмеген
аумақтарды игеру, сонымен қатар Каспий
теңізінің
қазақстандық
секторындағы
жағалау кәсіпшілігінің акваториясын кеңейту
нәтижесінде арттыруға болады.

10.3

Солтүстік-шығыс Каспий
акваториясындағы бекіре
тұқымдас балықтар
популяцияларының күйі
Каспий теңізінің бассейнінде бекіре тұқымдас
балықтардың 2 туысының 6 түрі мекендейді:
қортпа (Huso huso (Linnaeus, 1758), орыс
бекіресі (Acipenser guldenstadtii Brandt, 1833),
парсы бекіресі (A.persicus Borodin, 1897), шоқыр
(A.stellatus Pallas, 1771), пілмай (A.nudiventris
Lovetsky, 1828) және сүйрік (A.ruthenus Linnaeus,
1758). Олардың ішінде теңіз акваториясында
қортпа, орыс және парсы бекірелері, шоқыр

және пілмай қоректеніп,, қоңданады. Сүйрік
бүкіл тіршілік ету кезеңінде бассейннің өзен
бөлігін мекендейді.
Қазіргі уақытта Каспий теңізінде мекендейтін
бекіре тұқымдас балықтардың барлығы да
Халықаралық табиғат қорғау одағының Қызыл
тізіміне CR (жойылып кету қарсаңындағы
түрлер) санаты бойынша енгізілген, Құрып
кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора
түрлерімен
халықаралық
сауда
туралы
конвенцияның
(CITES)
ІІ
қосымшасына
енгізілген.
Бұрын Каспий теңізіндегі бекіре тұқымдас
балықтар олардың әлемдік қорлары санының
80 %-ынан
астамын құраған. Каспийдегі
балық аулаудың ең көп көлемдері 29 мың
тоннаға жеткен. Қазіргі уақытта Каспий маңы
мемлекеттерінің барлығы бекіре тұқымдас
балықтардың мүшкіл жағдайын ескере отырып,
оларды аулау кәсіпшілігін жүргізуге мораторий
енгізді.
Каспий
теңізіндегі
бекіре
тұқымдас
балықтардың мүшкіл жағдайға тап болуына
бірқатар факторлардың бірлескен әсері себеп
болып отыр: өзендер ағынының бөгелуі мен
кейінгі уылдырық шашу орындарынан айрылуы, шамадан тыс аулану (өткен ғасырда),
теңіздің
ластануы
салдарынан
балық
ағзаларының физиологиялық күйіне және
кәсіпшілік балық қорларының қалыптасуына
жағымсыз әсердің тиюі. ХХ ғасырдың 30-шы
жылдарынан бастап 80-ші жылдарына дейін
бекіре тұқымдас балықтардың шамадан тыс
аулануы олардың жалпы санының қазіргі
деңгейге дейін азаюына соқтырып, олардың
санының одан әрі азаю үрдісіне себеп
болды, осы үрдіс аясында бекіре тұқымдас
балықтардың
популяцияларында
қазіргі
жағымсыз құбылыстардың барлығы дамуда.
Бекіре тұқымдас балықтардың қазіргі күйі
туралы өзекті мәліметтер алу қажеттілігі
олардың мекендеу орталарына антропогендік
әсердің көбеюіне және балық санының
азаюына байланысты болып отыр. Төменде
Солтүстік-шығыс Каспийдегі бекіре тұқымдас
балықтар
популяцияларының
қазіргі
күйін негізгі популяциялық көрсеткіштер
динамикасы бойынша деректер негізінде
бағалау нәтижелері берілген [2008-2016 жж.
Кешенді зерттеулер есептері]. Бұл зерттеулер
Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы
аудан бойынша барынша мүмкін болатын
акваторияны қамтып жүргізілді (Солтүстік-
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шығыс Каспий шектерінде 21 мың км²-ден
астам).
Талдау үшін жазғы тралдық-акустикалық және
аумен жүргізілген сынама алу жұмыстарының
нәтижесінде алынған деректер пайдаланылды.
Негізгі аулау құралы 30-футтық оттер трал
болды, қосымша тор көздері 20 мм-ден 200
мм-ге дейінгі (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
150, 200 мм) желбезекті құрма аулар жинақтары
пайдаланылды. Балықтар санын есептеу Балық
ресурстары мен басқа да су жануарларын
пайдалануға арналған биологиялық негiздеме
дайындаудың ережесінің қосымшаларында
берілген
әдістемеге»
сәйкес
жүргізілді
[Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің
орынбасары -Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 4
шілдедегі № 284 бұйрығы].

Қортпа Солтүстік-шығыс Каспий акваториясында ауланған балықтар арасында сирек
кездеседі. 2008-2016 жж. аралығындағы
кезеңде 63 қортпа тіркелді. Олардың барлығы
2008 жылы Жайық өзенінің сағасына жақын
суы тайыз жағалау аймағында ауланды.
Қортпа ауға түскен балықтар арасында бірліжарым кездесетіндіктен, ол үшін популяциялар
күйінің динамикасын қандай да бір түрде
талдау жүргізу мүмкін емес.
Орыс бекіресі. Табиғи мекендеу орны
Қара теңіз, Азов және Каспий теңіздерінің
бассейндерін қамтиды. Жайық өзенінде
үш формасы мекендейді — күзгі, жаздың
басындағы және аяғындағы. Уылдырық
шашатын үйірдегі түрлі формалар үлесі

Тұрқының ұзындығы, см

2008-2015 жж. аралығындағы кезеңде ауланған
бекіре тұқымдас балықтар келесі түрлерден

тұрды: орыс бекіресі (Acipenser gueldenstaedtii),
парсы бекіресі (Acipenser persicus), шоқыр
(Acipenser stellatus) және қортпа (Huso huso).

Солтүстік-шығыс Каспий акваториясындағы орыс бекіресінің өлшемдік құрамы

Салмағы, г

10.3.1 сурет

Жыл
10.3.2 сурет

Солтүстік-шығыс Каспий акваториясындағы орыс бекіресінің салмақтық құрамы

Жасы,жыл

ИХТИОФАУНА | 10 ТАРАУ

Жыл

Солтүстік-шығыс Каспий акваториясындағы орыс бекіресі популяциясының жас бойынша
құрылымының динамикасы

Саны, млн. дана.

10.3.3 сурет

Жыл
10.3.4 сурет

Солтүстік-шығыс Каспий акваториясындағы орыс бекіресі санының динамикасы

біркелкі емес, айталық, күзгі формадағылардың
ең көп саны — 63%, жазғылардыкі — 31%, ал
жаздың басындағыларының ең көп саны —
6% [Казанчеев 1981 ж., Қазақстан балықтары,
1986 ж.].
Орыс бекіресі — тас пен құм сүйгіш (литожәне псаммофил). Қазақстан аумағында
бекіре Жайық өзенінде уылдырық шашады.
Бекіренің түрлі формалары өзенге кіру
мерзімдері мен қыстайтын орындар бойынша
айырмашылықтан басқа уылдырық шашу
уақыты
мен
температурасы
бойынша
ерекшеленеді. Айталық, күзгісі теңізден 6701200 км қашықтықта, 9 12°С температурасында
уылдырық шашады. Жаз басындағы формасы
12-13°С
мен
18-19°С
аралығындағы
температурада, ал жаз аяғындағысы 18-

24°С температурада, теңізден 320-650 км
қашықтықта уылдырық шашады [Қазақстан
балықтары, 1986 ж.].
Бекіренің аталығы 7-8 жаста және аналығы
9-10 жаста жыныстық жетіледі, алайда көбі
одан кеш жыныстық жетіледі. Орыс бекіресі
популяциясының өлшемдік және салмақтық
құрамы 10.3.1-10.3.2 суреттерде берілген. Осы
суреттерде көрсетілгендей, ауланған балықтар
арасындағы орыс бекіресінің ұзындығы мен
салмағының мәндері диапазонының тарылуы
байқалады. Егер өлшемдік және салмақтық
көрсеткіштері ең жоғары балықтар санының
азаюы өлім-жітім көрсеткіштерінің артуын
білдіріп, өлшемдік және салмақтық қатардың
азаюын көрсетсе, 2012-2016 жж. аралығындағы кезеңде байқалған өлшемдік-салмақтық

Тұрқының ұзындығы, см
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Жыл
Солтүстік-шығыс Каспий акваториясындағы парсы бекіресінің өлшемдік құрамы

Салмағы, г

10.3.5сурет

Жыл
Солтүстік-шығыс Каспий акваториясындағы парсы бекіресінің салмақтық құрамы

Жыл

Саны, млн. дана.

10.3.6сурет

10.3.7сурет

Солтүстік-шығыс Каспий акваториясындағы парсы бекіресі санының динамикасы

көрсеткіштері ең төмен балықтардың болмауы
осы уақыттық кезеңде толығудың жоқтығын
да білдіреді. Бұл болжам орыс бекіресі
популяциясының 10.3.3 суретте көрсетілген

жас бойынша құрылымының динамикасымен
расталып отыр.
Солтүстік-шығыс

Каспий

акваториясында
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қоректеніп, қоңданатын орыс бекіресінің
популяциясында
ауланған
балықтар
арасындағы жасының төмендеуі бұрыннан
байқалып келеді, бұл оның популяциясының
қолайсыз күйде екенін растайды. 10.3.4 суретте
көрініп тұрғандай, Солтүстік-шығыс Каспий
акваториясындағы орыс бекіресінің саны
төмендеп, 2015 жылы 412 мың дананы құрады.
Орыс бекіресінің ең жоғары сызықтықсалмақтық көрсеткіштерінің, сонымен қатар
қадағаланған ең жоғары жастарының төмендеуі
санының әлі жалғасып келе жатқан азаюымен
бірге осы түр популяциясының құлдырап бара
жатқанын айғақтайды.

Парсы бекіресі Каспий теңізінде біркелкі
таралмаған. Парсы бекіресі ауларға андасанда түсті, онда да кездейсоқ түскен сияқты,
Солтүстік Каспийдің балық жайылатын
алаңдарында өте сирек кездеседі.
Солтүстік-шығыс Каспий акваториясындағы
парсы бекіресі популяциясының өлшемдік
және
салмақтық
құрамы
10.3.5-10.3.6

Тұрқының ұзындығы, см

Парсы бекіресі. Парсы бекіресі бүкіл Каспий
теңізінде таралған, бірақ негізінен Оңтүстік
және Орта Каспийде жайылып, қоңданады.
Оның аз саны Еділ мен Жайық өзендеріне
қыстау және уылдырық шашу үшін көтеріледі.

Парсы бекіресі Жайық өзенінде орыс бекіресі
көбейетін учаскелерде және мерзімдерде
көбейеді. Өзеннің уылдырық шашу аймағының
жоғарғы бөлігіндегі шұңқырларда қыстайды
және мамыр айының бірінші жартысында,
9-12°С су температурасында уылдырық
шашады. Аталығы 7-8 жаста, аналығы
біршама кейін, 9-10 жаста жыныстық жетіледі.
Жыныстарының арақатынасы әдетте 1:1
көрсеткішіне жақын [Қазақстан балықтары,
1986 ж.].

Жыл
Солтүстік-шығыс Каспий акваториясындағы шоқырдың өлшемдік құрамы

Салмағы, г

10.3.8 сурет

Жыл
10.3.9 сурет

Солтүстік-шығыс Каспий акваториясындағы шоқырдың салмақтық құрамы
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суреттерде берілген.
10.3.5 және 10.3.6 суреттерде көрсетілгендей,
парсы бекіресі үшін сызықтық-салмақтық
көрсеткіштер динамикасында қандай да
бір заңдылық байқалмайды. Оның себебі
сызықтық-салмақтық көрсеткіштер динамикасы
туралы қандай да бір тұжырымдар үшін
жеткілікті деректер көлемінің жоқтығында
болуы әбден мүмкін, бұл Солтүстік-шығыс
Каспийдің акваториясы олардың мекендеу
ортасынан шеткі аймақ болып табылатынын
ескерсек, таңданарлық жайт емес. Демек,
парсы бекіресінің Каспийдегі кеңістікті таралу
ерекшелігі мен оның Солтүстік-шығыс Каспий
акваториясындағы санының динамикасын
қаперге ала отырып (10.3.7 сурет), тек
қолда бар деректер негізінде ғана осы түр
популяциясының құрылымына қандай да бір
бағалау жүргізу қажет болар еді.

Шоқырдың аталығы 4-6 жаста және аналығы
7-8 жаста жыныстық жетіледі, алайда көбі одан
кеш жыныстық жетіледі. Айталық, аталықтардың негізгі бөлігі 7-9 жаста, ал аналықтарының
негізгі бөлігі 11-13 жаста жетіледі. Шоқыр
үшін өндірушілердің уылдырық шашу мезгілін
өткізетіні байқалған, жас аталықтары 2-3 жылда
бір рет ұрық шашса, аналықтары 3-5 жылда бір
рет уылдырық шашады. Ересек балықтардың
аталықтары да, аналықтары да 4 жылда бір
рет уылдырық шашады [Қазақстан балықтары,
1986 ж.].
Солтүстік-шығыс Каспий акваториясындағы
шоқыр популяциясының өлшемдік және
салмақтық құрамы 10.3.8-10.3.9 суреттерде
берілген.
10.3.8 және 10.3.9 суреттерде көрсетілгендей,
ауланған балықтар арасындағы шоқырдың
ұзындығы
мен
салмағының
мәндері
диапазонының тарылуы байқалады. Орыс
бекіресіндей, ең жоғары сызықтық-салмақтық
көрсеткіштерінің
төмендеуі
өлім-жітім
көрсеткіштерінің артуына байланысты және

Жасы, жыл

Шоқыр. Табиғи мекендеу орны Қара теңіз,
Азов және Каспий теңіздерінің бассейндерін
қамтиды. Жайық өзенінде үш түрі мекендейді
— күзгі, жаздың ерте және кеш мезгіліндегі.
Уылдырық шашатын үйірдегі түрлі формалар
үлесі біркелкі емес, айталық күзгі және жаздың
аяғындағы формаларының үлесі 10-15%
шамасынан аспайды. Шоқыр Каспийдің басқа
бекіре тұқымдас балықтардан тез жетілуімен,
уылдырық шашу кезеңдері арасындағы уақыт
интервалының
біршама
қысқалығымен,
жергілікті түрлерінің жоқтығымен және өзіне
тән дене формасымен ерекшеленеді. Шоқыр
өрістегіш балықтарға жатады. Ол тіршілік ету
циклының басым бөлігін теңізде өткізіп, онда
жайылып, қоңданады [Қазақстан балықтары,
1986 ж., Казанчеев 1981 ж.].

Шоқыр Қазақстанда Жайық өзенінде уылдырық шашады. Шоқырдың түрлі формалары
өзенге кіру мерзімдері мен қыстайтын орындар
бойынша айырмашылықтан басқа уылдырық
шашу уақыты мен температурасы бойынша
ерекшеленеді. Айталық, күзгісі теңізден 650950 км қашықтықта, 13-17°С температурасында
10-15 күн уылдырық шашады. Жаз басындағы
формасы 15-25°С cу температурасында,
жазғысынан кейін 15-25 күн өткен соң, ал жаз
аяғындағысы 20-26°С су температурасында,
теңізден 650 км дейінгі қашықтықта уылдырық
шашады [Қазақстан балықтары, 1986 ж.].

Жыл
10.3.10 сурет

Солтүстік-шығыс Каспийдің акваториясындағы шоқыр популяциясының жас бойынша
құрылымының динамикасы

Жыл

Саны, млн. дана.
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10.3.11 сурет

Солтүстік-шығыс Каспийдің акваториясындағы шоқыр санының динамикасы

өлшемдік және салмақтық қатардың азаюын
көрсетеді, ал 2010-2013 жж. аралығындағы
кезеңде балықтардың ең төмен өлшемдіксалмақтық
көрсеткіштерінің
артуы
осы
уақыттық кезеңде толығудың жоқтығын
білдіреді. Бұл болжам шоқыр популяциясының
10.3.10 суретте көрсетілген жас бойынша
құрылымының динамикасымен расталып отыр.
10.3.10 суретте көрініп тұрғандай, 2008-2012 жж.
аралығындағы кезеңде популяцияда ең
жоғары бақыланған жас мөлшерінің ұұлғаюы
орын алды, бұл ретте ауланған балықтар
арасында жас балықтар жоқ. Ауға түскен
балықтар арасында ең жоғары жас мөлшерінің
өсу сипаты популяция санының өсуіне емес,
1998 жылғы көптеп саналатын ұрпақтың
қалдықтарының аулануына байланысты болуы
әбден мүмкін. Бұл 2012 жылдан кейін ең жоғары
бақыланған жастардың күрт төмендеуімен
және 2014-2016 жж. аралығындағы кезеңде
бақылау мақсатында тралдау кезінде алынған
сынамаларда
шоқырдың
болмауымен
расталады (10.3.11 сурет).
Көріп
отырғанымыздай,
Солтүстік-шығыс
Каспийдегі шоқырлар санының көрсетілген
кезеңде азаюы жалғасуда. 2015 жылы
шоқырлар саны көрсетілген акваторияда 117
мыңға тең болды.
Шоқырдың ең жоғары сызықтық-салмақтық
көрсеткіштерінің төмендеуі, сонымен қатар
Солтүстік-шығыс Каспийдің акваториясындағы
жас бойынша құрылымы мен санының
динамикасы
осы
түр
популяциясының
құлдырап бара жатқанын айғақтайды.

Осылайша, балық шаруашылығы мақсатында
жүргізілген зерттеулердің деректері бойынша
Солтүстік-шығыс Каспийде ауланған бекіре
тұқымдас балықтардың саны 2008 жылдан
2015 жылға қарай азайған. Қортпа және парсы
бекіресі сияқты түрлер анда-санда бірлі-жарым
ауланды, сондықтан көрнекі сұрыптамалардың
болмауы салдарынан сызықтық-салмақтық
көрсеткіштер
динамикасын
шынайы
бағалаудың мүмкіндігі жоқ.
Сызықтық-салмақтық көрсеткіштер, жас пен
сан динамикасын талдау нәтижелерін негізге
ала отырып, Солтүстік-шығыс Каспийдің
акваториясындағы орыс бекіресі мен шоқыр
популяциялары
күйінің
нашарлағанын
байқауға болады.
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Тұжырымдар
2006-2016 жылдары «НКОК Н.В.» компаниясының келісімшарттық аумақтарындағы және Каспий
теңізінің қазақстандық секторының акваториясындағы ихтиофаунаға жүргізілген мониторингілік
қадағалау кезеңінде балықтардың барлығы 70 түрі мен түршесі анықталды.
Нектондық және бенто-пелагикалық қауымдастықтардың түрлік құрамдарының ұқсастық көрсеткіші
(Жаккар ұқсастық коэффициентінің аналогы) 46% құрайды. Бұл анықталған 70 түр мен түршенің
жартысына жуығы балықтардың екі қауымдастығында да кездеседі дегенді білдіреді.
2006-2016 жылдар аралығында нектон қауымдастығына жататын балықтар 9 отряд пен
10 тұқымдас ішіндегі 44 түр мен түршеден тұрды. Балық түрлерінің ең көбін тұқы тұқымдастар (14
түр), бұзаубас тұқымдастар (10 түр), майшабақ тұқымдастар (7 түр) және бекіре тұқымдастар (5 түр)
құрады. Желбезекті құрма ауларға түскен балықтардың орташа жылдық саны 476 дана/аулаудан
1013 дана/аулауға дейін ауытқыған. Ауланған балықтардың биомассасы сол кезеңде
54 кг/аулаудан 171 кг/аулауға дейін өзгерген.
2006-2016 жылдар аралығында Солтүстік Каспий акваториясында түптік бим-тралдармен
мониторингілік аулау кезінде түскен бенто-пелагикалық қауымдастыққа жататын балықтардың
түрлік құрамы 7 отряд пен 9 тұқымдас ішіндегі 53 түр мен түршеден тұрды. Балық түрлерінің ең
көбін бұзаубас тұқымдастар (29 түр), тұқы тұқымдастар (11 түр) және майшабақ тұқымдастар (5 түр)
құрады. Басқа тұқымдастардың түрлері 2-еуден асқан жоқ. Ауланған балықтардың орташа жылдық
саны 373 дана/аулаудан 1566 дана/аулауға дейін ауытқыған. Ауланған балықтардың биомассасы
сол кезеңде 3,2 кг/га-дан 8,2 кг/га-ға дейін өзгерген.
Нектон қауымдастығына жататын балықтар ішінде қарагөз мониторинг стансаларының санынан
кем дегенде 92%-100% кездесті. Табан балықты кездестіру жиілігі жоғары болды — 70%-92%
аралығында. Кездестіру жиілігінің 10 жыл бойына 44%-- дан 75% аралығындағы тұрақты жоғары
көрсеткіштері бадырақкөзді және жұмырбасты қарынсауларда болды. Солтүстік-шығыс Каспийде
соңғы 5-6 жыл ішінде теңіз деңгейінің төмендеуі және су тұздылығының өсуі салдарынан ауланған
балықтар ішінде жайын мен шортан сияқты балық түрлері жоғалып кеткен, ал көксерке мен сыла
сияқты жыртқыштардың мекендеу ортасы елеулі түрде азайған.
Бенто-пелагикалық қауымдастық ішінде акватория бойынша балықтардың пелагикалық түрлері —
түлкібалық (тюлька), қарагөз, табан, атерина біршама біркелкі таралған. Бұл ретте атерина біртебірте жаңа аумақтарды басып алуда. Бұзаубас тұқымдас балықтардың ішіндегі қарынсауларға
жататын бірнеше түрі зерттеліп жатқан акваторияда тек алғашқы бесжылдықта кездескен, ал кейінгі
жылдары толық дерлік көрінбей кетті. Ұзын құйрықты бұзаубас балық, хабаршы бұзаубас балық,
Ильин бұзаубас балығы 2010 жылға қарай өздерінің мекендеу ортасын елеулі түрде азайтты және
қазіргі уақытта олардың кездесу жиілігі төмен. Тіпті сөзсіз доминанттың өзі — құмдауыт Ұзын
құйрықты бұзаубас балықтың да кездесу жиілігі төмендеуде.
Орташа алғанда бір мониторинг нүктесіне шаққандағы балық түрлерінің санын қадағалау кез келген балық қауымдастығындағы түр молдығының сенімді индикаторы болып табылады. Бұл көрсеткіш балықтардың бенто-пелагикалық қауымдастығы үшін де, сондай-ақ нектон қауымдастығы үшін
де мониторингілік қадағалау жұмыстары басталған кезден бастап 2013 жылға дейін тұрақты түрде
төмендеп келді. Зерттеліп жатқан акваториядағы түр молдығының азаюы Солтүстік Каспийдің
ихтиофаунасына жағымсыз факторлар кешенінің әсер етуінің индикаторы бола алады, мұны
мұқият зерттеу қажет.
Балықтардың «маңыздылық» көрсеткіші бойынша 2006-2016 жж. аумен ұсталған балықтар ішінде
нектон қауымдастығына жататын, қауымдастықтың өзегі болып табылатын 10 түр бөлінді: шоқыр,
орыс бекіресі, қарынсаудың үш түрі — солтүстік-каспий қарынсауы, бадырақкөз қарынсау және
жұмырбасты қарынсау, қарагөз, сыла, табан, сазан және көксерке.
Бекіре тұқымдас балықтар ішіндегі ең көп түрлер — шоқыр мен орыс бекіресінің саны 2014-2015
жылдары болжанған ең аз сандарына жетті. Шығыс Қашаған мен Қаламқас акваториясындағы
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бекіре тұқымдас балықтар санының динамикасын талдау бір бірінен 120 км қашықтықтағы осы екі
учаскеде бекіре тұқымдас балықтар санының ұқсас азаю динамикасын көрсетті. Сонымен қатар
орыс бекіресі үшін 11жылдық мониторинг кезеңінде екі шеткі көрсеткіш бойынша да өлшемдік
қатардың қысқару үрдісі байқалады, яғни анағұрлым ірі, сондай-ақ анағұрлым ұсақ балықтардың
үлесі азаюда. Бұл бекіре тұқымдастардың өндірушілерінің, мысалы шамадан тыс көп аулау немесе
браконьерлік нәтижесінде жойылу деңгейінің артуын білдіруі мүмкін, бұл өз кезегінде көбеюдің
нашарлауына және популяцияның жас балықтармен толығуының азаюына соқтырады. Осылайша,
кен орындарындағы шаруашылық қызмет бағалы бекіре тұқымдас балықтар санының осыншама
азаюының негізгі себебі болып табылмайды. Ихтиофаунаның ең көне өкілдерінің популяциясына
жағымсыз әсердің негізгі себептері Каспий қайраңын игеру басталмастан біршама бұрынырақ
пайда болған. Және олар бұрыннан белгілі, олар: өзендердің бөгелуі, су ортасының ластануы,
шамадан тыс аулау, браконьерлік және т.б. Қалыптасып отырған жағдай табиғат қорғау саласында
немесе заңнамалық тәртіпте шұғыл шаралар қабылдауды қажет етіп отыр.
Қарагөз санының динамикасы Қашаған акваториясында анағұрлым тұрақты және орнықты. Осы
түрдің санының жылдар бойынша ауытқуында күрт өзгерістер жоқ және көптеген жылдар бойына
300-500 дана/аулау шектерінде қалып отыр. Кәсіпшілік құбыр желілері акваториясында қарагөз
санының динамикасы ондай тұрақты емес және жылдар бойынша күрт ауытқиды. Қаламқас кен
орнында қарагөз санының көрсеткіштері басқа учаскелерге қарағанда төмен және, бәлкім, теңіз
суы тұздылығының өзгеруіне байланысты одан әрі төмендеуі ықтимал.
Бенто-пелагикалық қауымдастықтың өзегінде 8 түр бөлінеді: 4 пелагикалық түр — қаратеңізкаспий түлкібалығы (тюлька), қарагөз, табан, атерина және түптік 4 түр — құмдауыт бұзаубас
балық, хабаршы бұзаубас балық, бас алғыш бұзаубас балық, ұзын құйрықты бұзаубас балық.
Қаратеңіз-каспий түлкібалығы (тюлька) санының барлық мониторингілік учаскелердегі жылдар
бойынша динамикасы кездейсоқ сипатта және нақты акваториядағы жағдайлар оған әсер етпейді.
Шығыс Қашаған мен Қаламқас акваториясында атеринаның саны барлық жылдарда ең жоғары
болды және барлық учаскелерде осы балық түрінің саны өсуге бет алған. Табанның саны тұздылық
градиенті бойынша таралады. Табанның ең аз саны барлық жылдарда Қаламқас кен орнында
болды, көп саны Қашаған кен орнының төңірегінде және табанның ең көп саны Кәсіпшілік құбыр
желілерінің жағалаудағы аумағына тән. Қашаған мен Қаламқас акваторияларындағы қарагөз
санының жылдар бойынша өзгеруі олардың бір бірінен 120 км қашықтықта болғанына қарамастан
толық дерлік сәйкес келеді. Қаламқаста әлі ешбір ірі шаруашылық қызмет жүргізілмегендіктен, бұл
Шығыс Қашаған акваториясын көпжылдық шаруашылық игерудің қарагөзге және оның санының
динамикасына ешқандай әсер етпегенін анық көрсетіп отыр.
Құмдауыт бұзаубас балықтар санының ұлғаю кезеңдері Шығыс Қашағандағы және кәсіпшілік құбыр
желілерінің акваториясындағы құрылыс жұмыстарының нәтижесіндегі лайлылықтың және топырақтың түйіршік өлшемді құрамының өзгеруіне байланысты болуы мүмкін. Құмдауыт бұзаубас
балыққа биология және биотоп таңдау бойынша анағұрлым жақын түр ұзын құйрықты бұзаубас
балық болып табылады. Бұл түр де кәсіпшілік құбыр желілерінің акваториясын ұнатады. Ал басқа
акваторияларда олардың саны көп емес. Хабаршы бұзаубас балық пен бас алғыш бұзаубас
балық керісінше суы терең, таза, тұзды биотоптарды ұнатады. Бұл түрлердің ең көп саны Қаламқас
кен орнының акваториясында шоғырланған. Кәсіпшілік құбыр желілері трассасында хабаршы
бұзаубас мүлдем дерлік болған жоқ. Бұзаубас тұқымдас балықтар ішінде экологиялық тауашалар
мен биотоптарды қалауға қатысты осындай ерекшеліктер түраралық бәсекелестіктің төмендеуіне
және аумақтардың анағұрлым тиімді игерілуіне эволюциялық бейімделу болуы мүмкін.
Солтүстік Каспий акваториясындағы шаруашылық қызмет жүргізудің қоршаған ортаға тигізетін
жағымсыз зардаптарын азайту үшін қазақстандық және халықаралық табиғат қорғау заңнамасын
қатаң сақтау қажет.
Биологиялық әртүрлілікті сақтау және қалпына келтіру шаралары
Биоәртүрлілікті сақтаудың әдіснамалық негізі ұйымның түрлі иерархиялық деңгейлерінде тірі
ағзалардың биоәртүрлілігін биосфераның біртұтас кеңістікті-уақыттық және функционалдық
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құрылымы ретінде бағалауға мүмкіндік беретін экожүйелік тәсілдеме болуы керек. Түрлердің
мекендеу орындарының жағдайларын және биота мен абиотикалық ортаның түрлі компоненттері
арасындағы функционалдық өзара байланысты сақтамай түрлерді сақтау мүмкін емес.
Каспий теңізінің қазақстандық секторының акваториясы мен жағалық аумағындағы биоәртүрлілікті
сақтау үшін қолданыстағы және қазіргі уақытта ішінара орындалып жатқан жоспарлар жинағына
келесі шараларды енгізу қажет:
—— Мемлекеттік экологиялық мониторинг шеңберінде тұрақты түрде бірыңғай әдістеме мен
стансалар торы бойынша жануарлар әлеміне мониторинг жүргізудің бірыңғай Мемлекеттік
бағдарламасын әзірлеу.
—— Түрлі ұйымдар мен ведомстволар алатын деректерді, соның ішінде мұнай компанияларының
жұмыстарының нәтижелерін қиыстыру және талдау үшін үйлестіруші органды анықтау.
—— Каспий теңізінің акваториясы мен жағалауының қазақстандық бөлігінде барлық биологиялық
ресурстарға түгендеу (инвентаризация) жүргізу.Каспий теңізінің қазақстандық секторының
биоәртүрлілігі бойынша түрлі пайдаланушыларға қолжетімді болатын бірыңғай дерекқор
құру. Каспий теңізінің ластануының оның биоәртүрлілігіне әсер етуін бағалау және зерделеу
жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру.
—— Жайық-Каспий бассейнінің азайып бара жатқан балық қорларын қалпына келтіру мақсатында
негізгі кәсіпшілік түрлерін тауарлық өндіруді ұйымдастыру. Қызыл кітапқа енгізілген балық
түрлерін (каспий албырты, ақбалық және басқалар) жасанды жолмен көбейтуді ұйымдастыру.
—— Бекіре тұқымдас балықтарды теңізде аулауға салынған тыйымның сақталуын қамтамасыз
ететін шаралар жүйесін әзірлеу.
—— Бекіре тұқымдас балықтарды өсіру жұмысының тиімділігін бағалау. Бекіре тұқымдас
балықтардың тектік қоры үшін жасанды жолмен көбейтуден өндірушілер үлесінің көбеюінің
ықтимал салдарын бағалау.
—— Жайық және Қиғаш өзендерінің атырап учаскелеріндегі су түбін тереңдету жұмыстарының
тиімділігін арттыру.
—— Жайық және Қиғаш өзендерінде су алу орындарына түгендеу (инвентаризация) жүргізу,
олардағы балық қорғау құрылғыларының тиімді жұмыс істеуін бағалау.
—— Каспий теңізінің флорасы мен фаунасының биоресурстарын сақтауды ынталандырудың
экономикалық механизмдерінің тиімділігін арттыру.
—— Құнды объектілерді, сирек кездесетін және эндемик түрлерді қорғау жүйесін жетілдіру.
—— Экологиялық ағарту жұмысын дамыту және жұртшылықты Каспий теңізінің және оның
биоәртүрлілігін сақтау проблемаларын талқылауға кеңінен тарту. Каспий теңізі мен оның
биоәртүрлілігінің проблемалары бойынша ғылыми әдебиет, ғылыми-көпшілік кітапшалар
шығару.
Қалыптасқан жағдайды шешу үшін биоәртүрлілікті сақтауға бөлінетін қаражатты көбейту іс жүзінде
тиімді болатын жағдайларды қалыптастыратын тұтас қайта құру кешені қажет болады (заңнамада,
табиғат қорғау қызметінің құрылымында және т.б.).
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Каспий итбалығы (Pusa (Phoca) caspica) –

(маусым-қыркүйек) Оңтүстік Каспийге қоныс

Каспий теңізіндегі су сүтқоректілерінің жалғыз

аударып, күзде (қазан-қараша) мұз үстінде

өкілі болып табылады, оның популяциясының

күшіктеу үшін Солтүстік Каспийге қайта оралады

тұрақты

жүйе

[Бадамшин,1966]. Итбалықтардың көктемде

атқара

теңіздің суы тайыз солтүстік бөлігінен оңтүстік-

алады. Каспий итбалығы популяциясының

ке қарай қоныс аудару себептерінің бірі жазғы

азаю себептері ғалымдарды, экологтарды,

мезгілде судың жылып кетуі болып табылады,

мемлекеттік

итбалықтар тым жылы суды жақтырмайды.

күйі,

жағдайының

саны

экологиялық

индикаторы

органдарды

қызметін

және

әлемдік

қоғамдастықты көптеген жылдар бойы мазалап

Каспий итбалығы жыртқыш және қоректік

келеді.

тізбектің

Каспий итбалығы итбалықтардың пагофил (мұз

болмаған кезеңде (ашық су кезеңінде) оның

үстінде күшіктейтін) тобына жатады. Итбалық-

жаулары жоқ. Қыста мұз алаңы акваториясында

тар Солтүстік Каспийдің мұздарында күшіктей-

күшіктеу

ді,

және

аққұйрық субүркіттің, сонымен қатар сол

түлейді (қаңтар-наурыз). Итбалықтар көктемде

жерлерге кіріп кеткен қасқырлардың жемтігіне

мұз ерте еріген кезде түлеуді аяқтау үшін және

айналады.

күзгі жатақтар үшін тұрақты мұз жамылғысы

Каспий

түзілгенше

тізбектерді,

анағұрлым өнімді өңірлердің бірі болып келеді,

шағын құмды-қайыршақты аралдарды және

итбалықтар көп жылдар бойы осы аумақта

қамыс пен басқа да өсімдіктер баспаған

мекендеп, өздерінің санын сақтап келді, ал

жатық жағаларды пайдаланады. Дегенмен

Каспийдің солтүстік жағалауын мекендеген

каспий итбалығы өзінің тіршілігі үшін жылдық

халық осы теңіз жануарын белсенді аулап келді.

циклының басым бөлігін су ортасында өткізеді.

Өткен ғасырда каспий итбалығының қоры

Жыл сайын популяцияның негізгі бөлігі (90%

жылдық аулау динамикасына, мұз үстіндегі

дейін) көктемде (сәуір-мамыр) қоректену үшін

күшіктеу алаңдарының ауданына, күшіктеу

Орта Каспийге және қоңдану мақсатында

орындарында ауланған күшіктердің санына

күшіктерін

емізеді,

аралдарды,

шағылысады

тасты

жоғарғы

кезеңінде

теңізі

сатысына

жаңа

көптеген

жатады,

туған

мұз

күшіктер

ғасырлар

бойы
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және т.б. негізделген жанама әдістермен

санының қосындысына негізделген пайыздық

анықталған

шама бойынша жүргізілді [Бадамшин, 1969].

болатын.

[Дорофеев

және

Фрейман, 1928; Роганов, 1932; Бадамшин, I960,

1973 жылы күшіктеу алаңдарында (мұз үстінде)

1966, 1969, Чапский, 1963 және басқалар].

күшіктеп жатқан ұрғашыларды алғаш рет әуе

Бұндай

итбалығы

кемесінен суретке түсіру арқасында 90 мың

болжамды

шамасындағы аналықтардың жалпы санын

бағалаулар

популяциясының

тек

саны

каспий
туралы

мәліметтерді ғана берген.

нақты анықтауға мүмкіндік туды, ал каспий

Әдебиет көздерін шолу ХІХ ғасыр мен ХХ

итбалығының жалпы саны 450 мың бас деп

ғасырдың

итбалығының

бағаланды [Крылов, 1976]. Кейінгі жылдары

жалпы ресурстары 1,0 млн бастан асқанын,

негізінен әуеден визуалды санақтар жүргізілді.

бұл 1824-1915 жылдар аралығында оларды

ХХ ғасырдың 60-шы жылдар аяғына дейін

жылына 150-225 мың бас деңгейінде аулауға

жалғасып келген каспий итбалығын қарқынды

мүмкіндік бергенін көрсетті [Арсеньев және

аулау

басқалар, 1973; Гептнер және басқалар, 1976].

экологиялық

Бадамшин мен Чапскийдің деректері бойынша

(Еділ өзені ағындарының бөгелуі) каспий

ХХ ғасырдың 50-ші жылдары каспий итбалығы

итбалықтары санының күрт азаюына соқтырды

үйірінің жалпы саны шамамен 750 мың басты,

және кейінгі жылдары бұл көрсеткіш төмендей

60-шы жылдардың ортасында 470-600 мың

берді. Тек 1970 жылы аулау кәсіпшілігін реттеу

басты құраған [Бадамшин, 1960, 1966, Чапский,

бойынша қабылданған шаралар оның санын

1963]. Лидс университетіне қарасты Биология

біршама тұрақтандыруға мүмкіндік беріп, ол

институтының

көрсеткіш 80-ші жылдарға дейін бір деңгейде

басында

каспий

ғалымдарының

пікірінше

кәсіпшілігі

және

Каспий

жағдайының

теңізінің

нашарлауы

[С.Гудман, Л. Дмитриева, С. Вилсон, 2014 және

болды [Крылов, 1990].

басқа авторлар] каспий итбалықтары санының

Ресейлік авторлардың деректері бойынша

анағұрлым шынайы бағалауы 1966 ж. басында

каспий

берілген (470-520 мың бас), ол кезде қолға

таңда күйзеліс кезеңін басынан кешіріп отыр,

түскен 88,5 мың бас күшік түгелімен сойылды

бұл үйірдің көбею қабілетінің 60-63% дейін

деп пайымдалған), итбалықтардың үйірдегі

төмендеуінен көрінуде [Хураськин, Захарова,

жалпы есебі екі жыныстың да жыныстық

2000, 2001]. НКОК Н.В. компаниясы 2005-

жетілмеген және жыныстық жетілген түрлер

2012 жж. жүргізген каспий итбалығын зерттеу

итбалығының

популяциясы

қазіргі
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11.1

жұмыстары бойынша есептерде үйірдің көбею

әлсіреп, паразиттік және жұқпалы аурулардың

қабілетінің төмендеуі 50-70% аралығында екені

(пастереллез,

белгіленген [CISS 2005-2012].

қабысқан сальмонеллез) таралуы себеп болған

Каспий

итбалығы

үйірінің

көбею
себебін

обасымен

деп есептейді [Миязаки және басқалар, 2000[.

қабілетінің

төмендеуінің

Түрлі авторлардың зерттеу нәтижелері жалпы

бірқатар

зерттеушілер

алғанда бір-біріне ұқсас келеді, ХХ ғасырдың

Каспийдегі су ортасының өнеркәсіптік және

аяғы мен ХХІ ғасырдың басында каспий

ауылшаруашылық қалдықтарымен химиялық

итбалығы санының азаю үрдісі байқалады

тұрғыда өте қатты ластануы деп есептейді және

оның

соның салдарынан итбалықтардың ағзалары

қарамастан әлі де белгісіз болып отыр.

мен

Қазіргі

тіндерінде

азаюы

қоректілердің

мен

басты

санының

ет

хлорорганика

мен

ауыр

себептері

көптеген

уақытта,

гипотезаларға

Солтүстік

Каспийде

металдардың жоғары деңгейде шоғырлануы

көмірсутегілерді

байқалып отыр [Крылов және басқалар, 1986;

жұмыстары қарқынды жүріп жатқан кезеңде

Крылов, 1990; Хураськин, 2002]. 2000 ж. көктем-

каспий итбалықтарының санын жыл сайын әуе

де (сәуір-маусым) итбалықтардың жаппай

санағын жүргізіп анықтау жұмысы мен оның

қырылуы

деректер

популяциясына теңіз кемелерінің әсер етуін

бойынша әр түрлі жастағы 30 мыңнан астам

далалық зерттеу жұмыстары ұйымдастырылды.

итбалық қырылған. Ғалымдар жануарлардың

Бұл зерттеулердің нәтижелері бойынша ХХ

жаппай

ғасырдың

улануы

орын

алып,

қырылуына

бірқатар

олардың

нәтижесінде

созылмалы

иммунитеттерінің

Л-410 ұшағы
Солтүстік-шығыс Каспийде мұз үстіндегі итбалықтардың
санағын жүргізу
11.1.1 сурет

барлау

басында

каспий

және

өндіру

итбалығының

популяциясы бір миллион басқа тең болса, ХХІ

AW139 тікұшағы
Мұзжарғыш кемелердің жүру бағыттарын итбалықтар
жатақтарын айналып өтетіндей етіп түзету мақсатында
мұзжарғыш кемелердің жолдары бойындағы
итбалықтардың санағын жүргізу

Каспий итбалықтарына әуеден санақ жүргізу үшін пайдаланылатын көлік
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ғасырдың басында олардың саны 100 мыңды
құрады. Итбалықтар санының азаюының тағы
бір себебі олардың ағзаларында хлордың
органикалық

қосылыстары

(organochloride

- OCs) бар балықтармен қоректенуі болуы
мүмкін, бұл жайт итбалықтардың иммундық
жүйесінің

әлсіреп,

аурулардан

қабілетінің

нашарлауына

себеп

қорғану
болады.

[Гудман және басқалар, 2014].
Санкт-Петербург
мен

мемлекеттік

Британияның

ғалымдарының,

Лидс

университеті
университеті

Халықаралық

табиғат

қорғау одағының (IUCN) бірлесіп жүргізген
зерттеулерінің

(2005-2007

жж.)

деректері

негізінде каспий итбалығы 2008 жылы «жойылу
қаупі төнген» түрлер қатарына жатқызылып,
халықаралық Қызыл кітапқа енгізілді.

НКОК Н.В.КОМПАНИЯСЫ
ИТБАЛЫҚТАРДЫҢ ҚОНЫС
АУДАРУ ЖОЛДАРЫН,
МЕКЕНДЕУ ОРТАЛАРЫН
ПАЙДАЛАНУЫН,
МҰЗЖАРҒЫШ КЕМЕЛЕР
ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ
ОЛАРҒА ӘСЕР ЕТУІН
ЗЕРТТЕУ ҚАЖЕТТІГІН
ӘРДАЙЫМ БІЛДІ, ӨЙТКЕНІ
ИТБАЛЫҚТАРДЫҢ
ТІРШІЛІГІНЕ ҚАТЫСТЫ
ОСЫНДАЙ АСПЕКТІЛЕРДІ
ТҮСІНУ КОМПАНИЯНЫҢ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫП ОТЫРҒАН
ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ИТБАЛЫҚ

ПОПУЛЯЦИЯСЫНА ТИГІЗУІ
МҮМКІН ЖАҒЫМСЫЗ
ӘСЕРІН БАРЫНША
АЗАЙТУҒА МҮМКІНДІК
БЕРЕДІ.
Сондықтан
авиация
құралдарын,
мұзжарғыштарды,
кемелерді
және
телеметриялық
датчиктерді
пайдалана
отырып итбалықтарды зерттеу жұмыстары
ұйымдастырылды.

Каспий итбалығын
қысқы кезеңде зерттеу
жұмыстары
Бұл

тарауда

НКОК

Н.В.

компаниясының

бастамасымен 2005-2016 жылдар аралығында
мұзжарғыш

кемелердің

популяциясына

тигізетін

каспий

итбалығы

әсерін

зерттеуге

қатысты әуеден санақ жүргізу мен кемелердің
борттарынан

жүргізілген

экспедициялық

зерттеу нәтижелері жинақталған. [CISS 20052012, Халықаралық зерттеулер…, AGIP KCO/
NCOC, 2009-2012; Әсер ету мониторингі…,
NCOC NV 2014-2016].
Жүргізілген зерттеулердің мақсаты – каспий
итбалығының санын анықтау және каспий
итбалығының

күшіктеу,

күшіктерін

асырау

кезеңінде оның популяциясына мұзжарғыш
кемелердің әсер етуін төмендету жөніндегі
ұсыныстар мен шараларды әзірлеу.

Зерттеу әдістемесі

КАСПИЙ ИТБАЛЫҒЫ | 11 ТАРАУ

Әуеден санақ жүргізу. Каспий итбалығының
есебін жүргізу бүкіл мұз жамылғысының
шынайы іріктемесін зерттеуге болатындай
жоспарланды: бұл жұмыс мұздың оңтүстіктегі
шетінен
бастап,
солтүстікке,
шығысқа
және батысқа қарай мұз астындағы су
тереңдігі итбалықтардың мекендеу ортасын
қалыптастыруға жеткілікті болатын шамаға
дейінгі алаңды қамтыды. Балтық теңізінде
жүргізілген зерттеулер зерттелетін аумақ
үлесі мұздың бүкіл ауданының 8-15% құраған
жағдайда ғана есеп жүргізудің барынша тиімді
болатынын көрсетті. Демек, есеп жүргізу
итбалықтар тобының таралу тығыздығына
немесе таралуына қатысты болжамдарға ғана
байланысты болмайды.
Әуе санақтары үшін 2005-2012 жылдары
Л-410 ұшағы, ал 2014-2016 жылдары AW139
тікұшағы пайдаланылды (11.1.1 сурет).
Зерттеу жұмыстары әдетте ақпан айының
үшінші он күндігінде жүргізілді. Зерттеушілер
санақ
жүргізу
барысында
бастапқыда
балтық
шығыршықты
итбалығы
үшін
әзірленген [Härkönen and Heide-Jörgensen,
1990; Härkönen and Lunneryd, 1992] және
Каспийдегі жағдайларға бейімделген есепке
алу белдеулері әдістемесін пайдаланды
және сол уақытқа дейін күшіктердің бәрі
туылды деген болжам жасаған [Krylov, 1990].
Әуе кемесі 90-100 м. биіктікте сағатына 150250 км жылдамдықпен ұшты. Тұрақты биіктік
радарлық биіктік өлшеуішпен қамтамасыз
етілді. Есеп жүргізу белдеуінің ені жалпы
алғанда 800 метр, ұшақтың немесе тікұшақтың
әр жағынан 400 метр құрады.
2005-2012

жылдар

аралығында

каспий

итбалығының санағын жүргізу барысында
есеп жүргізу белдеулері бойлық бойынша әр
алты минут сайын есептелді. Ұшақ есеп жүргізу
белдеулері бойымен солтүстіктен оңтүстікке
және оңтүстіктен солтүстікке кезек-кезек ұшып
отырды. Осылайша қазақстандық сектордағы
итбалықтар мекендеуі мүмкін бүкіл мұзды
аумақ толық қамтылды.
Тікұшақпен зерттеу жүргізу кезінде (2014-2016

жж.) қойылған мақсаттар – итбалықтардың
жатақтарын анықтап, орналасқан орындарын
белгілеу, жануарлардың орналасу тығыздығын
анықтау және олардың мұздағы орналасу
сипаттамасына қарай индекстелген аймақтар
картасында

белгілеу.

мұзжарғыш

кемелердің

Осындай
жүру

тәсілдеме
бағыттарын

дұрыс құрып, итбалықтардың репродуктивті
кезеңінде оларға тиетін техногендік әсерді
төмендетуге мүмкіндік береді.
Әрбір әуе санағы алдында NASA (Lance-Modis)
сайтынан мұз жағдайының картасына талдау
жүргізіліп отырды. Бұл мұз жамылғысының
ашық сумен шектесіп жатқан нақты аймақтарын
зерттеу

үшін

қажет

болды.

Итбалықтар

күшіктеу кезеңінде дәл осындай аудандарда
шоғырланады.
Әр ұшақтың (немесе тікұшақтың) бортында
екі қадағалаушы болып, олар төртжүзметрлік
есеп

жүргізу

белдеулерінде

итбалықтар

мен қырандарға санақ жүргізді. Олармен
қатар бір мезгілде екі маман әр борттан
оларды бейнетаспаға жазып, түсірді. Көзбен
шолып

суретке

комментарийлер

бақылау

барысындағы

фототүсірілім

деректеріне

қосымша GPS-навигаторлармен синхрондалған диктофондарға жазылып отырды [NCPOC
компаниясының

аэровизуалдық

жөніндегі нұсқаулығы, 2012].

зерттеулер
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Әр фотосуретті мұқият қарап отырып, аналық-

қателіктерді бағалауға мүмкіндік берді. Талдау

күшік жұптары, дара күшіктер, дара ересек

фотосуреттердегі нақты жануарларды іріктеуге

итбалықтар (күшігі жоқ) және аққұйрықты

және нақты уақыт аралығында орналасуы

субүркіттер саны анықталды. Фотосуреттер

бойынша қайта іріктеуге негізделген.

түйіскен жағдайда әр жануардың бір рет

Суреттерді мұқият қарау барысында әр ұшақ-

қана есепке алынуына ерекше көңіл бөлінді.

тың бортындағы екі қадағалаушы белгілеген

Визуалдық

ересек итбалықтар, күшіктер және аққұйрықты

қадағалау

деректері

навигаторлармен

және

синхрондау

негізінде

GPS-

фотокамералармен
анықталып,

субүркіттер

есептелді.

Әр

қадағалаушы

үшін ересек итбалықтарды, күшіктерді және

географиялық координаттарға қоса тіркелді.

қырандарды

Әр қадағалаушының қадағалау деректері кейін

қадағалаушы

координаттарымен бірге кеңістікті сараптама

екінші қадағалаушы анықтаған итбалықтармен

жасау үшін кестеге көшірілді.

арақатынасы негізінде есептелді.

Қайталанған

ықтималдығы

анықтаған

сол

итбалықтардың

көмегімен

Өлшеу дәлсіздігі жануарлардың әр санаты

алынған деректер (әрбір ұшақ бортындағы

үшін вариация коэффициенттерін (CV) есептеу

екі бақылаушы жүргізген фототүсірілімдер),

жолымен анықталды. Ол үшін Harkоnen et al.

жеке жануарларды анық көруге болатын

(2008) еңбегінде сипатталған кеңістікті қайта

фотосуреттер де координаттарға тіркелді. Бұл

іріктеу

таңбалау, босату және қайта аулау әдісімен

тарихының

талдау жасауды пайдаланып, жануарларды

Natural History») әзірлеген TISS компьютерлік

анықтауда

бағдарламасы қолданылды.

Күшті
11.1.2 сурет

фототүсірілімдердің

байқау

орын

алуы

ықтимал

жүйелі

Орташа
Мұзжарғыш итбалықтарға әсер ететін жағдайлар

әдісі

мен
музейі

Жеңіл

Швеция

жаратылыстану

(«Swedish

Museum

of
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11.1-1 кесте

Итбалықтардың шоғырлану тығыздығын анықтау индекстері

Күшіктердің
орналасу
тығыздығының
жыл сайынғы
карталарындағы
түс, шаршы км
күшіктер

Итбалықтарға
арналған маңыздылық
индексі, навигациялық
ұсыныстарға арналған
түстік шкаласы бар

Егер күшіктер тығыз
орналаспаған болса немесе
шағын топтарға жиналса, оларды
байқау қиын.

Итбалықтарды көрген сәтте
жылдамдықты 4 узелге дейін
азайтып, бағыттан ауытқуға дайын
болу керек

Ескеру - өте сақ болу

Итбалықтардың күтпеген жерден
кеменің қарсы алдынан шыға
келуіне дайын болу керек

4 узел жылдамдықпен жүруді
жалғастырып, егер жақын
маңда итбалықтар кездессе,
жылдамдықты 3 узелге дейін
баяулату керек.

Аулақ болу

Күшіктеп жатқан итбалықтардың
топтары бірнеше км қашықтыққа
таралған болуы мүмкін және
оларды аса көп мазаламай
айналып өту қиындыққа соғуы
мүмкін

Итбалықтарды айналып өтуге
немесе олардың өтіп кетуіне
мүмкіндік беру үшін тоқтауға
дайын болу керек.

Аулақ болу

Итбалықтардың тығыз
орналасқан тұрақты шоғыры,
қауіпсіз өту мүмкін емес

Жылдамдықты азайтыңыздар.
Жылдамдық 3 узелден жоғары.
Итбалықтардың өтуіне мүмкіндік
жасап, маневр жасау және тоқтау
керек.

5-12

12-ден астам

Ескертпе:

Жылдамдық
бойынша ұсыныстар

Ескеру - сақтық
таныту

0,1-1

1-5

Тіркелетін күшіктер
туралы
ақпарат

1 узел = 1,852км/час

Санақ

жүргізілмеген

итбалықтардың
бойындағы

тығыздығы

аудандардағы

10.0»

трансекталар

ядроны интерполяциялау әдісінің көмегімен

зерттелген

қашықтыққа

кері

нүктелерден

тәуелділікпен

нүктелер

бағдарламасын

Итбалықтар санының ақтық бағалауы әр
маманмен

interpolation)

негізінде

интерполяциялау

арқылы

құрастырылды.

жиынын қолданатын (inverse distance-weighted
әдіспен

қолдану

алынған
жасалды.

деректерді
Кейін

салыстыру

бұл

ақпарат

бастапқы

каспий итбалығының мұз бетінде орналасу

бытыраңқылық пен шашыраңқы деректерді

сипаттамасын бағалау және индекстелген түсті

қалпына келтіру үшін интерполяциялаудан

аймақтарды картаға түсіру үшін пайдаланылды.

кейін бағалауға кездейсоқ экспонентті түрде

Мұзжарғыш кемелердегі зерттеулер. Қашаған

таралған

кен

арқылы

бағаланды.

кедергілер

Топтардағы

қосылды.

Тығыздық

орнындағы

жұмыстар

барысында

жануарлардың шаршы километрдегі орташа

кемелердің өтуін қамтамасыз ететін мұзжарғыш

санымен берілді. Орналасу тығыздығының

кемелер қызмет етеді. Мұзжарғыш кемелерде

картасы санақ деректерінің негізінде «ArcGIS

жүргізілетін

зерттеулер

итбалықтардың
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кемелер

жақындаған

сәттегі

мінез-құлқын

күшіктердің

орналасқан

орындары

кейін

зерттеуге және оларға тиетін әсерді төмендету

анағұрлым тиімді, қауіпсіз болатын бағыттарды

бойынша ұсыныстар әзірлеуге бағытталған.

анықтау үшін жүргізілген арнайы әуе санақтары

Мұзжарғыш кеменің мінбесінде орналасқан

нәтижесінде анықталған күшіктердің жалпы

бақылаушылар

орналасқан орындарымен салыстырылды.

итбалықтардың,

әсіресе

аналықтар мен күшіктердің мұзжарғыш кеме

Итбалықтарды

жақындаған кездегі мінез-құлықтарын құжаттап

мұзжарғыш кеме Қашаған кен орнына дей-

тіркеулері тиіс. Жүру бағыттарын жоспарлаудың

ін және кері бағытта жүріп өткен кезде

сәттілік дәрежесі қысқы навигация кезеңінде

мұзжарғыштың мінбесінен үздіксіз бақылау

Баутин

жүргізді

мен

Қашаған

арасында

жүретін

қадағалаушылар

[NCPOC

B.V.

тобы

компаниясының

мұзжарғыш кемелердің жолында әр борттан

мұзжарғыш

150

жүргізушілерге арналған нұсқауы, 2012 ж.).

м

шамасындағы

қашықтықта

жүрген

кемелерінен

қадағалау

барлық күшіктерді тіркеу жолымен бағаланды.

Мұзжарғыш кеме итбалықтар болуы мүмкін

Мұзжарғыштардағы қадағалаушылар тіркеген

аймақтар

арқылы

өткен

кезде

мінбенің

әр жағынан екі адам кезекшілік атқарды.
Басқа уақытта үнемі екі қадағалаушы (әр
жағынан
ортасында
атқарды.

бір

адамнан)

бір

немесе

қадағалаушы

Итбалықтар

мінбенің
кезекшілік

шоғырлануы

мүмкін

орындардан түнгі уақытта өткен кезде капитан
мінбесіне

қадағалаушылардың

барлығы

жиналды (әр жағынан екі бақылаушыдан).
GPS-навигаторлардың көмегімен мінбенің әр
жағынан жүру бағытының басынан бастап,
соңына дейін трек (координаттары бар қозғалу
жолы) жазылып отырды.
Мінбенің

әр

итбалықтарды
11.1.3 сурет

Күшіктердің жатақтары

жағында

қадағалаушылар

орналасқан
мұзжарғыш

кеменің алдындағы және екі жағындағы мұз

КАСПИЙ ИТБАЛЫҒЫ | 11 ТАРАУ

11.1.2 кесте

Каспий итбалығының 2005-2012 жж. салыстырмалы саны

Мұз
жамылғысы
полигонының
жалпы ауданы,
км 2

Зерттелгенінің
үлесі,
%

2005

30813

10,18

2006

30824

2007

Барлығы,
есептелген
итбалықтар Күшіктердің
саны жалпы саны

«Аналықкүшік»
жұптары

Дара
күшіктер

Дара
ересектер

Аққұйрықты
субүркіт

96 966

34 045
CV=4,15

30 981
CV=3,69

3 064
CV=15,83

28 879
CV=3,93

3 144
CV=13,6

10,03

67 019

26 378
CV=7,04

20 311
CV=9,78

6 067
CV=9,22

14 263
CV=8,64

2 073
CV=18,19

10685

12,14

49540

9 371
CV=6.27

5 102
CV=7,87

4 269
CV=8,79

30 795
CV=5,00

680
CV=33,56

2008

29754

13,88

40 870

9 107
CV=5,14

6 932
CV=6,16

2 175
CV=12,83

22 656
CV=4,57

1 268
CV=12,93

2009

26856

10,36

89 720

27 226
CV=8.16

16 769
CV=7,37

10 457
CV=11,23

40 258
CV=4,56

1 120
CV=29,81

2010

26972

9,87

22 772

8 236
CV=6,85

4 029
CV=9,96

4 207
CV=9,19

6 300
CV=6,94

544
CV=44,73

2011

21373

12,24

83 710

31 022
CV=5,16

17 550
CV=4,96

13 472
CV=5,92

21 666
CV=3,63

1 831
CV=17,06

2012

29754

9,83

88 564

22 292
CV=6,24

15 077
CV=6,31

7215
CV=8,87

43 980
CV=4,91

2 469
CV=9,63

дарақтар саны

Жылдар

Итбалықтар саны, барлығы
11.1.4 сурет

Күшіктер саны

Каспий теңізінің қазақстандық секторында жүргізілген әуе санақтарының нәтижелері бойынша
итбалықтар мен олардың күшіктерінің салыстырмалы саны
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Б
11.1.5 сурет

Каспий итбалығы күшіктерінің 2005–2012 жж. орналасу тығыздығының картасы
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бетін дүрбімен қадағалап отырды. Барлық

нөмірі;

тіркеліп отырды. Мұзжарғыш кеменің бортынан

—— жазбалар, тіркелген оқиғалар (соның
ішінде
«негізгі»,
«орташа»
және
«болмашы»
оқиғалар),
итбалықтың
орналасуы (алдыңғы бетте каналда, суда,
мұзда және т.б.).

басталатын арақашықтық лазерлі қашықтық

Мұзжарғыштардың әрбір өту кезінде борттағы

өлшеуіштің көмегімен өлшенді. Жол бойында

бақылаушылар

кездескен

болғанда

жағынан да бақылау парақтары толтырылып,

мінбенің әр жағынан ауыспалы фокустық

ол жерге бүкіл транзит бойына кеме жолынан

объективі бар цифрлық камерамен суретке

150 м және одан да аз қашықтықта кездескен

түсірілді. Мұзжарғыш бортынан 150 м қашық-

итбалықтар туралы мәліметтер жазылды. Мұз-

тық шамасында кездескен итбалықтардың

жарғыш кеменің жолында әр борттан 150 м

және

қашықтықта итбалықтар анықталған жағдайда

итбалықтар мен олардың саны (дара ересек –
ДЕ, аналық-күшік жұбы – АК, дара күшік – ДК)

итбалықтар

олардың

мүмкіндік

топтарының

орналасқан

тарапынан

мінбенің

екі

орындары белгіленді.

қадағалаушы келесі міндеттерді орындады:

Жол бойында кездескен ересек итбалықтар

—— капитанға немесе вахталық көмекшіге
жол бойында жануардың кездескені
туралы ескертіп, мүмкін болатын жағдайда
маневр жасауды ұсынды;

мен күшіктер туралы ақпаратты тіркеу үшін
қадағалаушылардың вахталарына сәйкес 4
сағаттық блоктарға бөлінген бақылау парағы
пайдаланылды.

Бақылау

парағына

келесі

деректер енгізілді:
—— есеп нөмірі (яғни төртсағаттық есеп
нөмірі);
—— итбалықтарды
аттарының
(инициалдары);

қадағалаушылар
бірінші
әріптері

—— кездесулерді тіркеу уақыты;
—— маршруттық GPS нүктесінің нөмірі;

—— итбалықпен
кездескен
орынның
координаттарын
GPS-навигаторда
белгіледі;
—— жағдайды фотоаппаратқа түсірді;
—— деректерді тіркеу парағына жазбалар
енгізіп, нақты уақытты, кеме бортынан
итбалыққа
дейінгі
қашықтықты,
күшіктің даму кезеңін көрсетті, оқиғаға
(итбалықтарды
қадағалаушыларға
арналған нұсқауға сай) қауіптілік санатын
тағайындады, жануарлардың орын алған
қауіпті жағдайға қатысты реакциясын
және кеме командасы тарапынан
орындалған амалдар мен шаралар
туралы қысқаша сипаттама жазды.

—— итбалықтар
(«аналық-күшік»
жұбы,
дара күшік - ДК, дара ересек - ДЕ) және
олардың саны;

Итбалықтармен

—— мұзжарғыштың қапталынан итбалыққа
дейінгі арақашықтық;

«орташа» (Medium) және «жеңіл» (Minor)

—— фотосуреттің

болуы

(бар/жоқ)

және

кездесу

жағдайларына

сипаттама жасалып, олар «күшті» (Major),

деген санаттарға жіктелді. «Күшті» санатқа
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итбалықтар

қазаға

ұшыраған

жағдайлар/

«НКОК Н.В.» компаниясының мұз жағдайлары

мұзжарғыш кемеге соқтығысқан оқиғалар,

жөніндегі

жаңа туған күшіктің енесінен айрылуы және

жолданып тұрды.

енесінің күшігінен ≥20 м қашықтыққа дейін

Әрбір есеп жүргізіліп болғаннан кейін матери-

ажырауы, күшіктің суға түсіп кетуі және

ал талданып, кездескен жануарлардың орна-

күшіктеу мен асырау орындарының бұзылуы

ласу тығыздығын визуализациялау үшін олар-

жатқызылды. Маңыздылығы «орташа» санатқа

дың әрбір нүктеде кездескен санына сәйкес

кеменің күшіктен 50 м дейінгі арақашықтықта

түстік шкалаға индекстелді (11.1-1 кесте). Бұл

өтуі, күшіктің ≥20 м орын ауыстыруы және

әдістемені CISS (Caspian International Seal Survey)

күшіктің енесінен 20 м қашықтыққа ажырап

халықаралық тобының мамандары НКОК Н.В.

қалуы

жағдайлар

компаниясының қатысуымен әзірледі. Оған

кеменің күшіктерден 50-150 м шамасындағы

сәйкес жасыл түсті нүктелер итбалықтардың

қашықтықта өткен кезде тіркелді. Мұзжарғыш

бірлі-жарым данасы, мысалы «аналық-күшік»

өткен кезде итбалықтарға түрлі әсер етуінің

жұбы кездескенін білдіреді. Сары түспен

мысалдары 11.1.2 суретте берілген.

белгіленген

Бұл мәліметтерді қолдана отырып, төртсағаттық

орналаспаған немесе 4-5 жануардан тұратын

жиынтық

толтырылды,

шағын топтарға бөлінген. Қызғылт сары түсті

онда мұзжарғыш кеменің жолынан 150 м

нүктелермен күшіктеп жатқан итбалықтар мен

арақашықтықтағы ересек итбалықтардың саны,

күшіктердің топтары белгіленді. «Итбалықтарға

соның ішінде дара ересектердің, «аналық-

арналған маңыздылық индексі (1-ден 12-

күшік» жұптарының және дара күшіктердің

ге дейін және одан да көп) итбалықтардың

саны көрсетілді. Төртсағаттық вахта аяқталған

шоғырлану тығыздығы туралы тез хабарлау

соң, қадағалаушылар есептердің нәтижелерін

үшін дайындалып, 11.1-1 кестеде көрсетілген.

«Seal

бағдарламасының

Заманауи әдістемелерді және оларды Каспий

көмегімен өңдеді. Итбалықтармен кездесу

теңізі акваториясында қолдану үшін үнемі

нәтижелері

жетілдіріп

жатқызылды.

бақылау

Observation

«Жеңіл»

парағы

SW»

өңделгеннен

кейін

олардың

бөлімі

мен

нүктелерде

отыру,

логистика

бөліміне

итбалықтар

жануарлардың

тығыз

санын

орналасқан орындары туралы мәліметтермен

есептеудің сапасын арттыруға және мұзжарғыш

бірге PDF және XML форматында кемеде

кемелер жүретін жолдарды каспий итбалығы

қолданылатын электрондық пошта арқылы

популяциясын күшіктеу және күшіктерін емізу

Жалпы сандарының пайыздары
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Ересектер

Ақүрпектер

Сиварьлар

Ересектер

Мұзжарғыш/Кеме
2005 жыл
11.1.6 сурет

2006 жыл

Ақүрпектер

Сиварьлар

Авиа

2008 жыл

Каспий итбалығының арнайы әуе санақтары мен мұзжарғыш бортынан жүргізілген қадағалау
бойынша анықталған жастық құрамы.

кезеңдерінде барынша аз мазалайтындай етіп

Жаңа туған күшіктердің үстінде жасылдау-сары

құруға мүмкіндік береді.

түсті эмбриондық түктері болады, 2-4 күннен

11.1.1 Зерттеулердің нәтижелері

кейін ағарады – бұл дамудың 1 сатысы, ал түлеу

Каспий итбалығы ең ұсақ итбалықтардың

кезінде күшіктер дамудың - II-III сатысында.

бірі – ересектерінің өлшемі 125-155 см, дене

Алғашқы түлеуден кейін (туғаннан кейін 3-4

массасы - 50-60 кг, ірі итбалықтар анағұрлым

аптадан соң) күшіктің түсі арқасында бозғылт

қоңды болған кезде (күздің аяғы, қыстың басы)

сұр және қарнында ақшыл сұр түске енеді

85-90 кг жетеді. Жыныстық диморфизм анық

(дамудың IV сатысы). IV сатыдағы күшіктердің

көрінбейді. Денесіндегі май қабаты терімен

көбінде ұсақ қошқыл және ақшыл дақтар анық

бірге қосқанда жалпы салмағының 45-50%

көрінеді. Күзге қарай олардың түсі күңгірттеніп,

жетеді. Көбею және түлеу кезеңінде жануарлар

сары немесе сарғыш-қоңыр түске енеді.

40-45 кг дейін арықтайды. Жаңа туған күшіктің

Қаңтар

ұзындығы 65-75 см, массасы - 3,5-4 кг. Сүтею

басында күшіктер дүниеге келіп, оларды

кезеңінде ауланатын күшіктердің (дамудың

сүтпен

I сатысы) дене массасы орташа алғанда 5 кг

әдетте олар эмбриондық түгі ауысқанша суға

құрайды, ал түлеп болған күшік массасы

түспейді. Ақпанның аяғына қарай дамудың IV

(дамудың IV сатысы) -10-12 кг дейін жетеді.

сатысындағы түлеп болған күшіктер «балалы»

айының

аяғы

қоректендіру

-

ақпан

кезеңі

айының

басталады,
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11.1.3 кесте

Мұзжарғыштан 150 м дейінгі аймақта болған күшіктер саны. 2012 жыл

Кезеңдер

Өту саны

Күшіктер саны

27–31 қаңтар

1

69

1-9 ақпан

2

55

10–19 ақпан

3

423

20 ақпан – 6 наурыз

4

30

23

577

Барлығы

мұздардан кетіп, өз беттерінше шоғырланған

Каспий аралдарында аяқтайды (аралдық түлеу

ірі топтарды құрайды. Емізу кезеңі аяқталған

жатақтары көбінесе Дурнев, Құлалы, Морской,

соң, «балалы» мұздарға шағылысуға қатысатын

Свежий, Подгорный, Долгий, Круглый, Орлов

ересек аталықтар жақындайды, ал кейіннен –

аралдарында байқалады, олар жалпылама

жыныстық жағынан жетілмеген жануарлар

түрде «Итбалық аралдары» деп аталады).

ересек аталықтармен бірге «үйірлі» жатақтар

Көбеюі.

құрайды. Бұл уақытта итбалық түлей бастайды.

28 қаңтардан басталып, 15 ақпанға дейін

Мұз жамылғысының бұзылуына, түлеу кезеңі-

созылады.

нің аяқталуына қарай итбалықтар Солтүстік

бойынша 5-10 күнге дейін алға немесе артқа

Каспийден кетіп, пелагиялық тіршілік етуге

қарай жылжып отырады

Жаппай

күшіктеу

Күшіктеу

кезеңі

кезеңдері

әдетте

жылдар

көшеді және қарқынды қоректене бастайды.
Кейбір итбалықтар мұз еріп кететін кезеңге
дейін түлеп үлгермейді де, түлеуін Солтүстік

2015 ж. ақпан
11.1.7 сурет

2015 ж. наурыз
Солтүстік-шығыс Каспий акваториясында түрлі кезеңдерде әуе санақтарын жүргізудің бастапқы
схемалары.
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2015 ж. ақпан
11.1.8 сурет

2015 ж. наурыз
Мұзжарғыштардың болжамды жолдарындағы итбалықтардың орналасу тығыздығының
индекстелген аумақтарында жануарлардың орналасу картасы.

«БАЛАЛЫ» АЛАҢДАР ОРАЛ
БОРОЗДИНАСЫНДАҒЫ
НЕМЕСЕ ҚҰЛАЛЫ
АРАЛЫНАН СОЛТҮСТІК11.1.4 кесте

Жылдар
2014

БАТЫСҚА ҚАРАЙ, АЛ
АНАҒҰРЛЫМ СУЫҚ
БОЛҒАН ЖЫЛДАРЫ
РАКУШЕЧНАЯ-ЖЕМЧУЖНАЯ
ҚАЙРАҢДАРЫ, ИТБАЛЫҚ
ЖӘНЕ ШЕШЕН АРАЛДАРЫ

2014-2016 ж. мұздағы навигация кезеңдерінде мұзжарғыштардың каспий итбалығының
популяциясына тигізетін әсерін бағалау

Әсер ету
дәрежесі

Навигация
кезеңі және
Итбалықтарды
мұзжарғыштардың
кездестірудің
жалпы өту саны тіркелген жалпы саны

Жеңіл

6-17 наурыз,

Орташа

8 өту *

2553

Күшті
2015

Жеңіл

31.01-13.03

Орташа

28 өту

1386

Күшті
2016

Жеңіл

26.01-26.02

Орташа

24 өту

Күшті

597

Итбалықтарды
әр түрлі әсер
ету дәрежесімен
кездестірудің
тіркелген саны

Әр түрлі әсер
ету дәрежесімен
кездестіру
пайызы

2426

95,03

85

3,33

28

1,10

900

64,9

412

29,7

74

5,3

373

62,5

203

34,0

21

3,5

Ескертпе: * бір рет өту деп мұзжарғыштың Баутин - Қашаған немесе Қашаған - Баутин жолымен өтуі есептеледі
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Қатты әсер 3%
Орташа әсер 15%

Жеңіл әсер 82%

11.1.9 сурет

2014-2016 жж. қысқы навигация кезеңінде итбалықтармен әр түрлі әсер ету дәрежесінде
тіркелген кездесудің арақатынасы

АРАСЫНДАҒЫ МҰЗ БЕТІНДЕ
ҚАЛЫПТАСАДЫ.

85 см өседі, ал дене салмағы 14-18 кг жетеді.
Күшіктерді емізу 25-30 күнге дейін созылып,

Бұрын бұл аудандарда ақпанның 1-інен 15-

ақпан айының аяғында аяқталады [Болтнев,

іне дейін І даму сатысындағы итбалықтар

2011]. Эмбрионды түк қабатының ауысуы

терісін алу, ал наурыздың 1-і мен 15-і

туғаннан кейінгі 2 аптадан соң басталады да,

аралығында IV сатыдағы күшіктерді аулау

ақпан айының үшінші онкүндігінде аяқталады.

кәсіпшілігі жүзеге асырылатын еді. Аналықтар

Ересек итбалықтардың шағылысу кезеңі ақпан

алаңдарда

тұратын

айының ортасынан (сүтею кезеңі аяқталғанға

олардың

дейін) басталады да, наурыз айының алғашқы

саны бірнеше жүз басқа жетеді. Жануарлар

күндері аяқталады. Жануарлардың буаздық

мұз

біршама

кезеңі 11 айға созылады. Аналықтардың 5-7

жатақтары

жаста, ал аталықтар 6-8 жаста жыныстық

бір және үш күн немесе одан да көп уақыт

жетіледі. Аналықтардың қысыр қалуы жыл

аралығында қалыптасады. Аналықтар бір күшік

сайын шамамен 33-61% аралығында болады.

туады. Итбалық күшігін жиі әрі жеткілікті емізу

Туған күшіктердің жасқа толмай шетінеуінің

нәтижесінде ол сүтею кезеңінің соңына қарай

жалпы көрсеткіші жыл сайын – 25%, жыныстық

жатақтарға

алшақ

бірнеше

ондықтан

шоғырланады,

шоғырларында
орналасады.

кейде

бір-бірінен
Олардың
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11.1-5 кесте

Жылдар

Күшті әсер ету дәрежесінің түрлі көрінім жағдайларындағы мұзжарғыштар жылдамдықтарына
байланыстылығы.

3,5 узелдан
астам
Күшті әсер ету жылдамдықта
жағдайларының
орын алған % арабарлығы оқиғалар саны қатынас

Түнгі уақытта
Қалың тұман
3,5 узелдан
түскен кезде 3,5
астам
узелдан астам
жылдамдықта
жылдамдықта
орын алған
%
орын алған
%
оқиғалар саны арақатынас оқиғалар саны арақатынас

2014

28

24

85,7

9

32,1

7

2015

74

63

85,1

25

33,8

6

8,1

2016

21

17

81,0

7

33,3

6

28,6

123

85

69,1

41

33,3

19

15,4

Барлығы

25,0

жетілмеген және ересек жануарлардың өлімі

санақтар жыл сайын жүргізілген, қазіргі уақытта

– 0,6-1,7% құрайды. Каспий итбалығының

олардың нәтижелері итбалықтардың көбеюі-

жаулары – аққұйрықты субүркіт, бүркіт, қасқыр,

нің ауытқымалы үрдісін көрсетіп отыр (11.1.2

алайда олар каспий итбалығы популяциясының

кесте және 11.1.4 сурет).

санына елеулі әсерін тигізіп жатқан жоқ

Зерттеу кезеңінде итбалықтардың көбеюінің

сияқты. Олардың өмір сүру ұзақтығы жоғары:

ауқымы шамамен бірдей төрт негізгі толқыны

аталықтар 44-47 жасқа дейін, аналықтар 35-50

анықталды (2005-2006 жж. бағалаудан 65-

жасқа дейін өмір сүреді [Крылов, 1986].

70%): 2007-2008 жж. төмендеді,

2005-2012 жж. әуе санақтары. Мақсаты –

көтерілді, 2010 ж. төмендеді және 2011 ж. мен

Каспий теңізінің қазақстандық секторында

2012 ж. көтерілді (11.1.4 сурет). Зерттеушілер

каспий итбалығының күшіктеу және сүтею

осы

кезеңдеріндегі санын анықтау. (11.1.3 сурет).

жамылғысының дамуы, жергілікті ауа райы

Компания

каспий

жағдайлары және т.б. сияқты факторлардың

итбалығының алғашқы әуе санағы 2005 жылы

қысқа мерзімді өзгерістерімен байланысты

өткізілді. Санақ нәтижелері бойынша сол

болуы мүмкін деген жорамал жасады.

жылы 34 мың күшік дүниеге келген. Болжамды

Зерттеу нәтижелеріне сай каспий итбалығы-

көбею деңгейін ескерсек, каспий итбалығы

ның таралуы мен тығыздығы мұздың үлесінің

популяциясының жалпы мөлшері 96 966 бас

түрлі сипатына, батиметрияға, өнімділік пен

деп бағаланды [Harkоnen et al., 2005; Harkonen

басқа да факторларға байланысты өзгеріп

et al.,2008]. 2005 жыл мен 2012 жыл аралығында

отыратыны белгілі болды. 11.1.5 суретте әр

қолдау

көрсеткен

ауытқулар

қоректің

2009 ж.

молдығы,

мұз
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түрлі жылдарда қысқы кезеңде жүргізілген
әуе санақтары кезінде анықталған итбалық
күшіктерінің орналасуы көрсетілген.
2005, 2006, 2008 және 2009 жж. ақпан айында
Каспий теңізінде мұз жамылғысы жеткілікті
шамада

қалыптаспаған

кезде

күшіктердің

анағұрлым тығыз шоғырланған орындары
Седловина ауданында (Орал бороздинасынан
оңтүстік-батысқа

қарай

орналасқан

теңіз

түбінің бөлігі) байқалды (11.1.5 сурет).
2007 жылы қыстың жылы болуына байланысты
Каспийдің солтүстік-шығыс жағалауы бойында
ғана

мұз

қатқан

болатын

және

соның

салдарынан күшіктеп жатқан итбалықтардың
орындары суы тайыз шағын алаңдармен ғана
(1-3 м) шектелді.
Ал 2012 ж. мұз жамылғысы анағұрлым кең
аумаққа таралған кезде күшіктер орналасқан
орындар

қадағалау

жүргізілген

алдыңғы

жылдарға қарағанда оңтүстік және батыс
аумақтардан байқалды. Күшіктердің ең тығыз
шоғырланған орындары Құлалы аралынан
батысқа қарай, Малый Жемчужный және
Құлалы аралдары арасындағы және Седловина
ауданындағы мұз шетіндегі жылжымалы және
аз қозғалатын мұз алаңдарында орналасты
(11.1.5 сурет).
2012 ж. итбалықтардың осылайша орналасуы
XX ғасырдың суықтығы орташа және қатты қыс
мезгілдерінде каспий итбалықтарының көбею

орындарының бытырап орналасуына сәйкес
келеді [Badamshin, 1968]. Қаңтар айының аяғы
мен ақпан айының басында басым болған
шығыс және оңтүстік-шығыс бағыттағы жел
шығыс бөліктерде күшіктейтін итбалықтар
орналасқан мұз жиектерінің бұзылуына және
итбалықтар орналасқан мұздардың батысқа
қарай жылжуына соқтырды. Мұндай жағдай
2010 жылдың қысында байқалған: қаңтардан
бастап ақпанның ортасына дейін негізгі
(күшіктеген аналықтар орналасуы мүмкін) мұз
алаңдары солтүстік Каспийдің шығыс бөлігінен
батыс бөлігіне орын ауыстырып, күшіктердің
басым бөлігі оңтүстік-батыс аудандарда
байқалды (11.1.5 сурет).
Итбалықтардың тығыздығы мен олардың
мекендеу орталарына әсер ететін қоршаған
орта факторларының арасындағы өзара
байланысты үлгілеу бұл факторлардың каспий
итбалықтарының орналасуы мен санына
ықпалын бағалауға және итбалықтардың
нақты
аудандарда
пайда
болуының
ықтималдығын болжауға мүмкіндік туғызатын
еді. Ол каспий итбалығының популяциясына
төнетін экологиялық қауіп қатерді бағалау
үшін мекендеу орталарының маңызды
сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік берер еді.
Сонымен бірге іріктелген деректердің кеңістікті
үлгіленуін (беткі тығыздықтарды үлгілеу) алдағы
уақытта белгілі бір физикалық және табиғи
факторлардың (мысалы, батиметрия, мұз
жағдайы, жағалаудан қашықтығы, өнеркәсіп
нысандарының жақын орналасуы, өнімділік,
теңіз бетінің температурасы) мәндері негізінде
итбалықтардың тығыздығы туралы болжам
жасау арқылы популяция санын бағалау үшін
қолдануға болатын еді.

Мұзжарғыш кемелерден 2006-2016 жж.
жүргізілген санақтар
Компания

итбалықтарды

қадағалау

жұмыстарын 2006-2016 жж. аралығындағы
кезең бойына мұзжарғыштар мен кемелердің
борттарынан

жүргізді.

Кемелердің

(мұзжарғыштардың) борттарынан жүргізілген
зерттеулердің мақсаты:
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—— итбалықтардың
қысқы
навигация
уақытына тұспа-тұс келетін күшіктеу
кезеңінде орналасу сипатын анықтау
үшін
солтүстік-шығыс
Каспийдегі
мұзжарғыштар жүретін дәлізде күшіктеп
жатқан итбалықтардың санағын жүргізу;
—— мұзжарғыштар қозғалысының күшіктеп
жатқан жануарлар мен жаңа туған
күшіктерге әсер етуін бағалау;
—— каспий итбалығының күшіктеу, күшіктерін
асырау кезеңінде оның популяциясына
мұзжарғыш кемелердің әсер етуін
төмендету жөніндегі ұсыныстар мен
шараларды әзірлеу.

2006-2016 ЖЖ.
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ КЕЗЕҢДЕ
МҰЗЖАРҒЫШТАР МЕН
КЕМЕЛЕРДІҢ БОРТТАРЫНАН
ЖҮРГІЗІЛГЕН ЗЕРТТЕУЛЕР
ИТБАЛЫҚТАРДЫҢ
МҰЗЖАРҒЫШТЫҢ
ӨТУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ
МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫ ОНЫҢ
ҚАШЫҚТЫҒЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗГЕРІП
ОТЫРАТЫНЫН КӨРСЕТТІ.

мұзжарғыш бортынан 100 м аспайтын арақашықтықта болған күшіктері бар аналықтар
мұзжарғыш өткен кезде одан алшақтағанын,
ал ашық мұз алаңында орналасқан күшіктері
бар аналықтарға қарағанда, мұзды қырқаларға
жақын орналасқан аналықтар мен күшіктердің
алшақтау дәрежесі төмен болғанын атап өтуге
болады.
Аналықтардың басым бөлігі алшақтау кезінде
өздерінің күшіктерін аналық пен күшік арасындағы қашықтықты ересек итбалық денесінің
бес еселенген ұзындығынан асырмай ертіп
жүрген. Алайда 2006 жылы мұзжарғыштан
30 метрден аз арақашықтықта байқалған 197
«аналық-күшік» жұбының тек 43% ғана ересек
итбалық денесінің 5 өлшемінен астам (орта
есеппен алғанда ересек итбалық ұзындығының
8 өлшемі) қашықтықта бөлінген болатын.
Аналық пен күшіктің арасындағы алшақтық

Зерттеу

жүргізілген

барлық

жылдарда

жоғарыдағы көрсеткіштен асуы тек аналықты
«үрей билеген» сәтте жылдам қозғалуынан
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Тұжырымдар
күшігінің ілесе алмауы салдарынан ғана орын алды.
Жалпы алғанда, күндізгі уақытта кемеден 50 м дейінгі қашықтықта ыққан мұз бетіндегі ересек
итбалықтардың барлығы суға сүңгіген. Кемеден 50-100 м қашықтықтағы ересек итбалықтар кей
жағдайда өз мұздарында қала берген. 100 метрден астам арақашықтықтағы ересек жануарлардың
басым бөлігі мұз бетінде қала берген. Ақүрпектер әрдайым өздері жатқан мұздарда қала берген.
Түлеп болған күшіктер 50 м дейінгі қашықтықта болғанда суға сүңгіп кетіп, көршілес мұз беттеріне
шыққан.
Күндізгі уақытта мұзды бұзып жарып өтіп бара жатқан кеменің алдындағы мұз жиектері мен тұтас
мұз жамылғысындағы ересек жануарлар шамамен 700 м дейінгі қашықтықта елеңдеп, кейде
«қаша» бастаған. 500 метрге дейінгі қашықтықта келе жатқан мұзжарғыштың қақ алдында жатқан
ересек жануарлардың барлығы дерлік қаша бастаған. Егер 100 м шамасындағы қашықтықта ашық
су алаңдары болған жағдайда сол жерлерге жақын ересек жануарлар суға сүңгіп кетіп отырған.
Мұзжарғыштан 200 м дейінгі қашықтықтағы ересек жануарлар қашып кетіп отырған. Ақүрпектер
кемеден 75 м шамасындағы қашықтықта болғанда «қашқан», ал түлеп болған күшіктер 100 м
дейінгі қашықтықта «қашқан».
Түнгі уақытта ересек жануарлар кемеге жақын болғандарына қарамастан өздері орналасқан
мұздардан кетуі сирек болды. Күшіктер үнемі мұз бетінде қала берген. Кеме алдындағы мұз жиегінде
орналасқан ересек жануарлардың көбі 100 м, кейде 150 м дейінгі қашықтыққа «қашып» кетіп
отырған. Күшіктер 75 м астам қашықтыққа «қашып» отырған. Итбалықтардың кейбіреулері қалың
ұйқыда болып, кеме 20 м дейінгі қашықтыққа жақындағанша алаңдамағанын болжауға болады.
Мұзжарғыш жабдықтау кемесіндегі инфрақызыл «тепловизор» (жылу көргіш құрылғы) және негізгі
прожекторлар түнгі уақытта итбалықтарды байқауға мүмкіндік беретін керемет құралдар болды.
((Мониторинг…, Аджип ҚКО, 2008, 2010 жылғы мұзжарғыш кемелердің әсерін бағалау жөніндегі
есеп. Аджип ҚКО, 2011 және басқалар).
2006-2012 жж. аралығындағы әуе санақтары мен мұзжарғыш кемелердің трассаларында жүргізілген
санақтардың нәтижелерін салыстыру күшіктер тығыз орналасқан аудандардың 2006 жылы және
2008 жылы мұзжарғыштар жүрген бағыттарымен сәйкес келгенін, ал 2009 жылы және 2010 жылы
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олар мұзжарғыштар жүрген жолдарға қатысты

итбалықтардың

ығысқанын көрсетті (11.1.4 сурет). Авиациялық

Батыс Қашаған аймағында әрі кеткенде 5

зерттеулердің нәтижелеріне сүйенсек, 2007

итбалық, Шығыс Қашаған аймағында 2-3

және 2009 жж. күшіктердің мұзжарғыштармен

итбалық қана кездескен. Итбалықтардың негізгі

кездесіп қалу ықтималдығы аз болған, ал басқа

жатақтары Қашағаннан оңтүстік-батыс жақта

жылдарда жүргізілген зерттеулер барысында

[Мониторинг…, Аджип ҚКО, 2008].

бұл көрсеткіш біршама жоғары болды [2010

2009 жылы қаңтарда кемеден 100 метр арақ-

жылғы мұзжарғыштардың итбалықтарға әсер

ашықтықта итбалықтардың күшіктері тек үш

етуін азайту жөніндегі пилоттық жоба туралы

рет кездесті. Бұл жағдай сол жылы итбалықтар

есеп].

орналасқан негізгі аймақтардың мұзжарғыш-

2005, 2006, 2008 жж. есептік материалдар әр

тар

түрлі зерттеулер барысында анықталған каспий

және

итбалығының жас ерекшеліктерін салыстыруға

түсіндіріледі (11.1.5 сурет).

мүмкіндік береді (11.1.6 сурет). Кемелердің

2010-2012 жж. мұзжарғыштардың қозғалысын

бағытындағы итбалықтардың ең көп саны

бағалау

2006 ж. ақпан айында байқалған (12 000

жағдайлары «ең маңызды оқиғалар» және

итбалықтан астам, оның ішінде жастары 5

«маңыздылығы

000-ға жуық (ақүрпектер мен май итбалықтар)

санаттармен белгіленген болатын. Ең маңызды

болды.

оқиғаларға күшіктер мұзжарғыштың қарсы

2008 ж. деректер бойынша Қашаған аумағында

алдында немесе одан <10 м қашықтықта

негізгі

батысқа

байқалмады.

жолынан

қарай

кезінде

итбалықтарды

орташа

солтүстікке

орналасқандығымен

кездестіру

оқиғалар»

атты

Итбалықтар

Стансалар

Итбалықтар

Күндер

Барлығы
Стансалар

Күндер

Күз
Итбалықтар

Күндер

Жаз
Итбалықтар

Көктем
Жыл

өтетін

шоғырлануы

Стансалар және жылдар мен маусымдар бойынша тіркелген итбалықтар саны

Стансалар

11.2-1 кесте

Стансалар

11.2

2012

-

-

-

-

-

-

12.11 - 01.12

78

132

78

132

2013

05.04 - 30.05

383

234

15.06 - 27.07

389

135

03.10 - 04.11

411

190

1183

559

2014

03.04 - 25.05

404

90

14.06 - 05.08

402

68

22.09 - 03.11

398

110

1204

268

2015

15.04 - 27.05

431

81

25.06 - 20.08

426

99

20.09 - 30.10

431

127

1288

307

2016

15.04 - 14.05

243

49

25.06 - 24.07

240

53

20.09 - 19.10

253

69

736

171

-

1461

454

-

1457

355

-

1571

628

4489

1437

Барлығы

шаршы км-дегі орташа саны
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көктем

жаз

2012
Қашаған

күз

көктем жаз

2013
Ақтоты

11.2.1 сурет

күз

көктем

2014

Қайраң

Қаламқас

жаз

күз

көктем

2015

жаз

күз

2016

Құбыржелілері

Теңіз нысандары бойынша итбалықтардың 2012-2016 жж. орташа саны

болуы; итбалықтардың мұзжарғыштың соқ-

2011

қысынан мерт болуы немесе жаншылуы,

белгіленген

ақүрпектердің суға түсіп кетуі немесе аналық-

жалпы саны 52 болды, оның ішінде 28-і

тар мен күшіктердің ≥ 100 м қашықтықта ажы-

(53%) «Антарктикаборг» кемесімен >8 сағат

рап қалуы жатқызылды. Маңыздылығы орташа

түнгі уақытта күшіктеп жатқан итбалықтар

оқиғаларға күшіктердің мұзжарғыш жолынан ≥

шоғырланған ~ 70 км ауданнан жүріп өткенде

10 және ≤ 50 м қашықтықта болған жағдайлар,

тіркелді. Бұл оқиғалардың көбі мұзжарғыштың

аналық пен күшіктердің > 20 м және <100 м

қарсы

қашықтықта ажырап қалуы немесе аналық

<10 м қашықтықта кездескен күшіктермен

және/немесе күшік бұрынғы орындарынан >

байланысты болды. «Маңыздылығы орташа»

20 м ауысып кетуі жатқызылды. Бір оқиғада

оқиғалар саны 2011 жылы 39 болды. Маңыз-

біреуден көп күшік немесе «аналық-күшік»

дылығы орташа оқиғалар көбейіп жатқан

жұбы қарастырылуы мүмкін.

итбалықтар шоғырланған, ұзындығы 85 км

2010

жылғы

есептік

итбалықтардың,

материалдарда

күшіктердің

жылы

барлығы
«ең

алдынан

алты

маңызды

немесе

бағытта

оқиғалардың»

оның

жолынан

ауданда орын алды. Бұл оқиғалар негізінен

есептік

аналық пен күшіктің бір-бірінен > 20 м

саны бойынша ақпарат жоқ. 2010 жылғы

қашықтыққа алшақтап қалуымен байланысты

зерттеулердің нәтижелері бойынша «маңызды

болды.

оқиғалар» санын ғана баса айтуға болады,

2012 жылы 23 өту жүзеге асырылып (бір рет

олардың саны – 167.

өту деп мұзжарғыштың Баутин - Қашаған
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немесе Қашаған - Баутин жолымен өтуі
есептеледі), итбалықтарды қадағалау жұмысы
жүргізілді. Зерттеу нәтижелері (11.1.3 кесте)
2012 жылы мұзжарғыш бортынан тіркелген
күшіктердің ең көп саны ақпанның екінші
онкүндігінде болғанын анықтауға мүмкіндік
берді, бірақ кездескен итбалықтардың жалпы
саны туралы ақпарат жоқ. [2012 жылғы
мұзжарғыштардың итбалықтарға әсер етуін
азайту

жөніндегі

пилоттық

жоба

туралы

есеп]. Мұзжарғыштар 27 қаңтар мен 6 наурыз
аралығында 23 рет өткен кезде барлығы 34 «ең
маңызды» және 48 «маңыздылығы орташа»
оқиға тіркелген.
2013
жылғы
шамалы
үзілістен
кейін
мұзжарғыштардан жүргізілетін зерттеулер
2014-2016 жж. жалғасты, олардың барысында
кемелердің жолдарында кездескен аналықтар
мен күшіктердің мінез-құлықтары зерттелді,
мұзжарғыштар қозғалысының итбалықтардың
көбеюіне тигізетін әсері бағаланды және
мұзжарғыштар мен кемелердің тигізетін
әсерін төмендету бойынша ұсыныстар

11.2.2 сурет

Жас каспий итбалығы – май итбалық.

әзірленді. Мұзжарғыштардың қысқы кезеңдегі
жылдамдық режиміне ерекше көңіл бөлінді.
2014-2016 жж. арнайы әуе санақтары каспий
итбалығының жатақтарын анықтап, орналасқан
орындарын тіркеу, ол жерлердегі жануарлардың тығыздығын анықтап, мұзда орналасуына
қатысты сипаттамаларына сәйкес индекстелген
аумақтарды
картаға
түсіру
мақсатында
орындалды.
Олар
мұзжарғыштардың
барынша
төмен
әсері
болатын
жол
бағыттарын ұйымдастыру үшін жүргізілді.
Ең бірінші кезекте мұз жамылғысының жыл
сайын күшіктейтін жануарлар шоғырланатын,
мұзжарғыш кемелерінің негізгі трассасы өтетін
және итбалықтар популяциясына кемелер
әсер етуі мүмкін оңтүстік шетінде жүргізілді.
Осындай тәсілдеме мұзжарғыш кемелердің
жүру бағыттарын дұрыс құрып, итбалықтардың
репродуктивті
кезеңінде
оларға
тиетін
техногендік әсерді төмендетуге мүмкіндік
береді (11.1.7 сурет).
Арнайы әуе санақтарының нәтижелері мұз
жағдайы (мұз тұтастығы, шоқылығы, қарлылығы,
жарықтардың болуы және т.б.);

мұздағы

жануарлар саны (итбалықтар, аққұйрықты
субүркіттер, жыртқыш аңдар – қасқыр, қарсақ);
кездескен жануарлардың мінез-құлқы мен
тіршілік ету жағдайының іздері туралы ақпарат
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Ересек каспий итбалығы

Итбалықтар саны

11.2.3 сурет

Сиварьлар

Ересектер

Сиварьлар

Қашаған
2003 көктем
2003 жаз
11.2.4 сурет

Ересектер

Сиварьлар

Ақтоты
2014 көктем
2014 жаз

Ересектер

Сиварьлар

Қайраң

Ересектер

Сиварьлар

Қаламқас

Ересектер

Құбыржелілері

2015 көктем
2015 жаз

Теңіз нысандары бойынша жас және ересек итбалықтардың 2013-2015 жж. көктемгі-жазғы
маусымдардағы арақатынасы

береді.

көбеюі кезіндегі бірден бір жаулары болып

Бүкіл ақпарат бейнекамераларға жазылып

табылатын

тіркелді,

есепке алынды. Алынған деректер бойынша

бұл

алынған

деректерді

кейін

аққұйрықты

субүркіттер

орналасу

саны

камералдық жағдайларда өңдеуге мүмкіндік

жануарлардың

берді. Ұшу кезінде түсірілген әрбір фотосуретті

анықталып,

мұқият қарау барысында дара жүрген ересек

сипаттамасына сәйкес индекстелген аймақтары

итбалықтар (күшіктері жоқ), дара күшіктер,

картаға түсірілді (11.1.8 сурет). Алынған ақпарат

«аналық-күшік» жұбы және итбалықтардың

нәтижелері бойынша Қашаған кен орнына

олардың

мұзда

тығыздығы
орналасу
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жабдықтар, жанармай және азық-түлік жеткізу

——

мұзжарғыштардың итбалықтарға «жеңіл»
және
«орташа»
әсер
етуінің
саны
навигацияның түрлі кезеңдерінде өзгеріп отырады және бұл жыл сайын мұз
жағдайының алдыңғы жылдағыға қарағанда
өзгеше
болуына
байланысты
(төмен
температураның болмауы, қатты жел,
акваторияның мұз жамылғысының ауданы);

——

әсер етудің «күшті» жағдайлары күшіктеу
және
оларды
асырау
кезеңдерінде
кездеседі (ақпанның 1-2 онкүндіктерінде), ал
мұзжарғыш навигациясының соңына қарай
біршама азаяды.

үшін мұзжарғыштардың жолдары құрылды.
2014-2016 жылдар аралығында Баутин жабдықтау
базасы мен Қашаған кен орны арасында мұзжарғыш кемелер 60 рет жүріп өтіп, каспий
итбалығымен 4536 рет кездесу оқиғасы тіркелді.
Бұл жылдары мұзжарғыштардың жолдарын
сәтті жоспарлау дәрежесі мұзжарғыш жолының
бойындағы әр борттан 150 м арақашықтықта
кездескен күшіктердің барлығын тіркеу арқылы
бағаланды.
2014-2016 жж. қысқы навигация кезінде каспий
итбалығының популяциясына әсер ету дәрежесі
анықталды. Ондай бағалау нәтижелері 11.1.4
кесте мен 11.1.9 суретте берілген. Алдын ала
ұшып аралау және мұзжарғыштардың жолдарын
құру әдістерін қолдану күшіктеу кезінде мұз
алаңдарында орналасқан каспий итбалығына
тиетін әсерді барынша азайтуға ықпал етті.

динамикасын талдау итбалықтармен кездесу
саны қысқы навигацияның басында (қаңтар
айының соңы мен ақпан айының басында,
күшіктеу және оларды асырау кезеңінде) артып,
ақпан айының 11-12 күндерінде ең жоғары
көрсеткішке жететінін көрсетті. Кейін ашық су
алаңының көбеюіне байланысты күрт азайып,
соның арқасында мұзжарғыштар итбалықтар

шаршы км-дегі орташа саны

2005-2016
жж.
аралығында
жинақталған
материалдарды өңдеу нәтижесінде каспий
итбалығының күшіктеу, күшіктерін асырау кезеңінде
мұзжарғыш кемелердің қысқы навигациясындағы
әр түрлі уақытта итбалық популяциясына әсер ету
дәрежесінің өзгеруіне талдау жүргізілді. Алынған
нәтижелер төмендегідей қорытынды жасауға
мүмкіндік берді:

Мұзжарғыштардың итбалықтармен кездесуінің

көктем

жаз
2013

Қашаған 1 деңгей
Қашаған 2-3 деңгей
11.2.5 сурет

күз

көктем

жаз
2014

Ақтоты 1 деңгей
Ақтоты 2-3 деңгей

күз

көктем

жаз
2015

күз

көктем

жаз
2016

күз

Қайраң 1 деңгей
Қайраң 2-3 деңгей

Итбалықтың жасанды аралдар маңында (мониторингінің 1-деңгейі) және олардан алшақ жерде
(мониторингінің 2-ші және 3-ші деңгейлері) таралуы мен тығыздығының динамикасы
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11.3

шоғырланған орындарды қауіпсіз айналып өте

дұрыс

алатын болды.

жеткілікті болуы үшін жылдамдықты азайтуға

Жылдамдық режимдерін талдау мұзжарғыш-

тырысып баққан.

таңдалған

маневр

жасауға

уақыт

тардың қозғалыстары мен итбалықтарға әсер
ету дәрежесінің арақатынасын егжей-тегжейлі
қадағалауға мүмкіндік береді. 2014-2016 жж.

11.1.2 Каспий итбалығының күшіктеу,

мұзжарғыштар қозғалысы кезеңдерінде бар-

күшіктерін асырау кезеңінде оның

лығы 123 күшті әсер ету оқиғасы болды және

популяциясына әуе санақтары мен

олардың ішінде 85 оқиға ақпан айының 06-13

мұзжарғыш кемелердің жағымсыз әсер

аралығында – қарқынды күшіктеу және асырау

етуін төмендету жөніндегі ұсыныстар мен

кезеңіне тап келді. 11.1-5 кестеде күшті әсер ету

шаралар

дәрежесінің түрлі көрінім жағдайларындағы

Күшіктердің
жатақтарына
тиетін
әсерді төмендету жөніндегі ұсыныстар

мұзжарғыштар жылдамдықтарына байланысты болуы көрсетілген.

——

Жыл сайын итбалықтардың көбею
мерзімдерін, соның ішінде күшіктеу
кезеңінің басталуын, шырқау шегін және
аяқталу мерзімін бағалау және жаппай
күшіктеу (күшіктердің 70-90% туатын)
мерзімдерін анықтау. Бұл шамамен 28
қаңтар мен 15 ақпан аралығындағы кезең,
ол жыл сайын 5-10 күнге артқа немесе
алға қарай ығысуы мүмкін.

——

Жыл
сайын
популяцияның
күйіне
экологиялық мониторинг жүргізу, оны
тек кемелерден ғана емес, сонымен
қатар жаппай күшіктеу кезеңдерінде
итбалықтар шоғырланған орындарды
анықтау бойынша арнайы дайындалған
қадағалаушылары
бар
авиациялық
зерттеулерді де жүргізу.

——

Мұзжарғыш кемелердің жүру мерзімдері
мен бағыттарын итбалықтардың жаппай
күшіктеу аудандарын ескере отырып
оңтайландыру. Мүмкіндігінше жаппай
күшіктеудің басталуынан бастап оның
аяқталуынан кейін 5 күн өтетін мерзім
бойына итбалықтар күшіктейтін аудандарда
мұзжарғыштардың қозғалысын шектеу
немесе барынша азайту.

——

Мұзжарғыштар мен басқа да кемелердің
итбалықтарға тигізер әсерін барынша
азайту. Ол үшін кеме қозғалысының

Алынған мәліметтерден көп жағдайда (8185,7%) мұзжарғыштардың күшті әсер ету
оқиғалары 3,5 узелден жоғары жылдамдықта
орын алған (1 узел = 1,852км/сағ). Түнгі
уақытта күшті әсер ету оқиғаларының 32,133,3% болған, ал олардың кейбіреулері қалың
және тұтас тұман болған кезде орын алған (8,128,6%). Жылдамдық 3,5 узелден төмен болған
кезде күшті әсер ету оқиғалары 19 рет тіркелген
(қысқы навигацияның 3 кезеңі бойынша).
Мұзжарғыштар
жылдамдықпен
барлығында
капитандары

3,5

узелден

жүрген
дерлік

асатын

оқиғалардың
мұзжарғыштардың

итбалықтардың

үйірімен

соғысудың алдын алу мақсатында қажетті,
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трассаларын
итбалықтар
күшіктейтін
орындарды айналып өтетіндей етіп
өзгерту керек.
——

Кемелердің түнгі уақытта қызыл, қызғылт
сары және сары аймақтардағы итбалықтар
күшіктейтін аймақтар арқылы өтуіне тыйым
салу (жоғарыдағы 11.1-1 кестені қараңыз).
Тек жасыл аймақта 3.0 узел жылдамдықпен
қозғалуға рұқсат беру.

——

Карталарда мұз жамылғысының күшіктеген
итбалықтар
шоғырлары
орналасқан
алаңдарында
маусымдық
күзетілетін
аумақтарды
құру/белгілеу.
Уақытша
қорғалатын аумақтарды жыл сайынғы
мұз қабатының жағдайына байланысты
күшіктейтін
аумақтардың
шекарасын
ауыстырып отыруға мүмкіндік беретіндей
ыңғайлы етіп құрастыру

Мұзжарғыштар мен кемелердің
итбалықтарға әсер етуін азайту
жөніндегі шаралар
1) Мұзжарғыштардың жолдарын жоспарлау:
——

каспий итбалығының орналасқан орны
мен көбею аудандарының шекарасын
анықтау үшін арнайы әуе санақтарын
қадағалаушылары
бар
алғашқы
мұзжарғыш шыққанға дейін және ақпарат
өңдеуге қажет уақытты ескере отырып
жүргізу керек;

——

күшіктеп жатқан итбалықтар туралы ескерту аймақтарының орналасқан орындары
жөніндегі ақпаратты өңделген күйде ұсыну
қажет. Әуе санақтарының нәтижелерін

11.3.1 сурет

кеме жолдары және итбалықтармен
кездесу нүктелері белгіленген суреттер
түрінде ұсыну керек. Әуеде барлау
мен мұзжарғыш кемелерден қадағалау
деректерін біріктіріп, оларды мұз жағдайы
картасында тиісті индекспен және түсті
кодпен белгілеу қажет. Материалды
осындай түрде ұсынған кезде, егер
навигациялық
шектеулер
мүмкіндік
берсе, бортында қадағалаушылары бар
топ құрамы өздерінің жүру бағыттарын
ескерту аймақтарын айналып өтетіндей
етіп жоспарлай алады;
——

мұзжарғыш
кемелердегі
қадағалаушылардың топтары арасында ақпарат
алмасу жүйесін реттеу керек. Ол үшін
қысқы навигация басталғанға дейін әрбір
өту кезінде итбалықтармен кездесу
орындары белгіленген тректер мен
бағыттардың нүктелерін жіберу үшін
барлық мұзжарғыштарда электронды
пошталар болуы керек;

ҚОЛДАРЫНДА
АЛДЫҢҒЫ ЖӘНЕ
КЕЙІНГІ САПАРЛАРДЫҢ
НӘТИЖЕЛЕРІ
МЕН БОРТЫНДА
ҚАДАҒАЛАУШЫЛАРЫ
БАР САПАРҒА ШЫҒАТЫН
МҰЗЖАРҒЫШТАРҒА
ИТБАЛЫҚТАРДЫҢ

Итбалықтың басына салынған WC-SPOT5 таңбалаулары
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ЖАППАЙ
ШОҒЫРЛАНҒАН
ОРЫНДАРЫН АЙНАЛЫП
ӨТУ ҚИЫН ЕМЕС;

белгіленген
қозғалыс
бағыттары)
ұсынған жөн. Тректі мұзжарғыштың
навигациялық аспаптарында, сонымен
қатар итбалықтарды қадағалаушылардың
жабдықтарында қолдануға болады;

—— жыл сайын итбалықтардың көбею
маусымы басталғанға дейін қаңтар айының басында кемелердің командаларына
күшіктеуші
итбалықтардың
ерекше
сезімталдығын
көрсету
мақсатында
ақпарат/нұсқаулық ұсыну керек;

—— жол бағыттарын тиімді жоспарлау үшін
әуе санақтары мен мұзжарғыштарда
жүргізілген қадағалаулардың жиынтық
деректерін шұғыл түрде картаға түсіру
және әрбір өтуден және әуе санағынан
кейін жаңартып отыру қажет. Оның
нәтижесі
нақты
мұз
карталарына
енгізілген ақпарат болуы тиіс;

—— әуе санақтарының нәтижелері негізінде
анықталған және салынған, жоспардағы
жол бағыттарын GPS-тректер түрінде
(координаттардың бұрыштық нүктелері

—— қысқы навигация кезінде мұз жағдайының
өзгеруіне және жасалған әуе санағының
нәтижелері негізінде ұсынылған кезекті
жол бағытын алғанға дейін жолдағы

11.3-1 кесте

Итбалықтары таңбалау туралы мәліметтер

Таңбалау орны

«Wildlife
Computers»
фирмасының
таңбалар саны
SPOT5 сериясы

2008 жыл,
қараша

Итбалық аралдары:
Рыбачий аралы

5 ен

2 ен

-

2009 ж. ақпанға дейін

2009 жыл,
қараша

Кендірлі шығанағы

5 ен

-

-

2010 ж. наурызға
дейін

2010 жыл,
қазан

Кендірлі шығанағы

11 ен

-

11 ен 2011 ж. мамырға дейін

2011 жыл,
сәуір

Комсомолец
шығанағы, Дурнев
аралдары.

18 ен

-

15 ен

2012 ж. сәуірге дейін

2012 жыл,
қазан

Кендірлі шығанағы

8 ен

-

7 ен

2013 ж. наурызға
дейін

Жыл

Ескертпе:

11.3.2 сурет

Satellite Relay
Data Logger
таңбалары саны
SMRU SRDL
сериясы

«Wildlife
Computers»
фирмасының
таңбалары саны Таңбалардің ең ұзақ
SPLASH* сериясы
жұмыс істеу кезеңі

*- датчик итбалықтардың орналасқан орны бойынша ғана емес, сонымен бірге сүңгуі бойынша деректер береді

Кендірлі шығанағы маңындағы итбалықтар (2009 ж. қараша)
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11.3.3 сурет

Дурнев аралдарындағы түлеп жатқан итбалықтар. Комсомолец шығанағы. 2011 жылғы сәуір

кемелердің
барлығы
жоспарланған
қозғалыс дәлізін сақтаулары керек;
—— кемелердің рейстерін итбалықтардың
тіркелген үйірлері арқылы 15 қаңтар мен
15 наурыз аралығындағы кезеңде күндізгі
уақытта өтетіндей етіп жоспарлау керек;
—— мұзжарғыштардағы/кемелердегі тепловизорлар мен прожекторлар маңызды
құралдар болып табылады және олар
үнемі жарамды күйде болуы тиіс;
—— жол бағыттары ретінде мұз алаңдарының
жарылған
орындарын
пайдаланып,
осылайша
мұзжарғыштардың
ашық
сумен жүруін ұзартуға болады, бұл ретте
кемелердің қозғалысы үшін рұқсат етілетін
тереңдіктер ескерілуі керек.
2) Мұзжарғыштар мен кемелердің борттарында:
—— қысқа
мерзімде
қадағалаушыларға
аэровизуалдық қадағалау нәтижелерін
ұсыну керек;
—— қадағалаушыларға
мұз
жағдайлары
жөніндегі
бөлім
мен
логистика
бөлімінің күшіктеп жатқан итбалықтар
шоғырланған орындар туралы ұсынылған
картографиялық
материалдарды
қолдануға мүмкіндік берілуі керек;

—— мұзжарғыштардың капитандары әуе
санақтарының нәтижелері бойынша
алынған күшіктеп жатқан итбалықтар
туралы ескерту аймақтары туралы
индекстеуге және түсті кодқа сәйкес
реттелетін жылдамдық тәртібін сақтаулары
тиіс;
—— мұзжарғыштың
қарсы
алдынан
итбалықтар байқалған сәтте дереу
кеменің капитанына хабарлап, дер
кезінде және тура маневр жасау үшін
олардың орналасу орнын нақты көрсету
керек;
—— солға немесе оңға бұрылу кезінде міндетті
түрде сол жақта да итбалықтардың
болмауы немесе олар кеменің бортынан
қауіпсіз қашықтықта орналасқандығына
көз жеткізу үшін жағдайдың барысын
кеменің қарама-қарсы бортынан да
ескеру қажет. Итбалықтарды жүру
бағытының сол жағымен айналып өту
кезінде оң жақта итбалықтардың жоқ
екеніне немесе олар кеменің бортынан
қауіпсіз қашықтықта екеніне көз жеткізу
керек. Қадағалаушылар мен капитан
арасында ақпарат алмасу кеменің жол
бойында үнемі жүзеге асырылып отыруы
керек;
—— кеменің қарсы алдынан итбалықтар мен
олардың күшіктері кездескен кезде қажетті, бірақ орындауға болатын маневрларды
орындау
керек.
Мұзжарғыштармен

КАСПИЙ ИТБАЛЫҒЫ | 11 ТАРАУ

күшіктеп жатқан итбалықтар мен олардың
күшіктерінен 150 метрден кем емес
қашықтықта өту керек;

күшіктеу, күшіктерін асырау кезеңінде оның

—— аса қажет болған кезде кемені тоқтатып,
итбалықтарды қауіпсіз арақашықтықта
айналып өту керек. Итбалықтарды
айналып өту мүмкін болмаған жағдайда
кеменің жүрісін тоқтатып, жануарларға
мұзжарғыштан
қауіпсіз
болатын
қашықтыққа кетуге мүмкіндік беру керек;

етуін төмендету жөніндегі ұсыныстар мен

—— түнгі уақытта итбалықтар күшіктейтін
аудандардан өткен кезде кемедегі
қадағалаушылардың барлығын капитан
мінбесіне жинау керек.
Әуе

санақтары

мен

мұзжарғыштардан

жүргізілген зерттеулер каспий итбалығының
санын

анық-тауға,

11.3.4 сурет

каспий

итбалығының

популяциясына мұзжарғыш кемелердің әсер

шаралар әзірлеуге мүмкіндік берді. келесі
тұжырымдар жасалды:
—— каспий итбалықтарының саны әлі азайып
жатыр. 2005-2008 жж. аралығында
мұздағы
күшіктердің
жылдық
туу
көрсеткіші мен ересек итбалықтардың
саны бойынша жан-жақты зерттеулер
жүргізілді. Бұл жылдары күшіктердің
тууы 2005 жылы 21000, ал 2006 жылы
17000 болып, 2007 және 2008 жылдары
шамамен алғанда тиісінше 6000 және
7000 данаға дейін күрт төмендеген. Бүкіл
Каспий теңізі бойынша көбейетін және
көбеюге қабілеті жоқ итбалықтардың

Таңбаланған итбалықтар қозғалысының толық тректері. 2008-2009 жж.
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жалпы санын нақты анықтау мүмкін
емес, шамамен алынған көрсеткіштерге
күшіктердің жылдық туу көрсеткішінің
негізінде динамикалық үлгілер қолдану
арқылы қол жеткізілді. Осылайша 2005
жылы аналық итбалықтардың жалпы
саны 55000-ға бағаланып, популяцияның
жалпы саны шамамен алғанда одан екі
есе көп санды құрады (110000). 2006
жылдан бастап күшіктердің және тиісінше
ұрықтануға
қабілетті
аналықтардың
күрт азаюы қазіргі уақытта популяция
көрсеткішінің төмендеуі соңғы 50
жылдан бері орташа алғанда жылына 4%
асатынын көрсетіп отыр. 2005 жыл 2008
жыл аралығында туылған күшіктер саны
60%, ал мұздағы ересек итбалықтар саны
30% азайған;
—— статистикалық талдаудың жетілдірілген

Ескертпе: Нұсқарлар мен шаршымен көрсетілген цифрлар
итбалықтар қоректенуі мүмкін орындарды көрсетеді

11.3.5 сурет

Итбалықтардың қозғалысының 20092010 жж. алынған жерсеріктік тректері

әдістері
каспий
итбалығы
популяциясының өсіп-өнуін жоғары
бағалағанына қарамастан, бұл осыған

дейін популяцияның статусына қатысты
жасалған тұжырымдарға әсер етпейді және
осы түрдің тіршілігіне қатысты алаңдау
негіздемелерінің
күшін
жоймайды.
Оның үстіне 2012 ж. (итбалықтарды
авиазерттеудің соңғы жылы) Каспий
теңізінің қазақстандық секторындағы
көбею көрсеткішінде кезекті елеулі
құлдыраудың байқалғаны популяцияның
өсіп-өнгіштігі қандай да бір биологиялық
факторлармен анықталып, одан әрі
каспий
итбалығы
популяциясының
тұрақтылығы төмен болуы мүмкін екенін
көрсетеді. Бұл биологиялық факторлар
азықтың молдығы мен сапасына, Каспий
экожүйесіндегі өзгерістер, басқа да
түрлердің
таралуымен
байланысты
болады;
—— итбалықтар
санының
азаюына
қатысты себептерді анықтау кезінде
популяцияның жыл сайынғы өсіп-өнуіне
әсер ететін жергілікті және қысқа мерзімді
(мұздың қабаты, ауа райы, азықтың
қолжетімділігі) факторларды, сонымен
қатар ірі масштабты ұзақ мерзімді (өлімжітім көрсеткіші, қоректік желінің өзгеруі,
ластану, климаттың өзгеруі) факторларды
ажыратып алу қажет;
—— маусымдық түрленгіштік және соған
сәйкес
мұзжарғыштардың
жүріп
өту дәлізінде күшіктер орналасқан,
алдын ала болжанбаған аудандардың
қалыптасуы
қаңтар
айының
аяғы
мен ақпан айының бас кезіндегі
мұздың пайда болу сипаттамасымен
байланысты. Ұрғашылардың күшіктерін
дүниеге әкелуіне ыңғайлы болатын
аумақтардың қалыптасуы дәл осы
мұздың пайда болуына байланысты
анықталады. Анағұрлым әлсіздер деп
мұзжарғыштардың қозғалыс дәлізіндегі
күшіктері бар аналықтар саналады.

НКОК Н.В. КОМПАНИЯСЫ
КАСПИЙ ИТБАЛЫҒЫН
ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕСІНДЕГІ
ӨЗ ЖАУАПКЕРШІЛІК
ҮЛЕСІН СЕЗІНЕ ОТЫРЫП,
ИТБАЛЫҚТАРДЫ
КӨПЖЫЛДЫҚ ЗЕРТТЕУДІ
ҰЙЫМДАСТЫРДЫ ЖӘНЕ
КЕМЕЛЕР ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ
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ИТБАЛЫҚТАРҒА ТИГІЗЕТІН
ӘСЕРІН АЗАЙТУҒА ҚАТЫСТЫ
КЕШЕНДІ ҰСЫНЫСТАР
ДАЙЫНДАДЫ.

стансада 30 минут бойына үздіксіз жүргізілді.
Кемедегі

анағұрлым

жоғары

орналасқан,

су бетін айнала шолуды қамтамасыз ететін
нүкте таңдалды. Қадағалау жұмыстары 500

Бұл ұсыныстар мұзжарғыштардың көп жылдық

метрге тең радиуста көрінімді 10 және 30 есе

зерттеулерінің

қорытындысы

үлкейтетін дүрбілерді пайдаланып жүргізілді.

халықара-лық

сарапшылар

бойынша
тарапынан

Жекелеген

итбалықтар

немесе

олардың

дайындалып, кейіннен Компанияның өндірістік

топтары анықталған кезде цифрлық дикто-

менеджерлері және мұзжарғыш кемелердің

фонға жазбалар жүргізілді. Дарақтардың саны,

командалары

мекендеу сипаты, жүзіп келе жатқан немесе

тарапынан

қарастырылып,

рұқсат етілген болатын.

зәкірге қойылған ғылыми-зерттеу кемелері

Ғылыми зерттеу
кемесінен жүргізілетін
материалдардың негізінде
каспий итбалығының мұз
болмаған кезеңде таралуы
және саны

мен қолдау көрсетуші кемелерге қатысты
мінез-құлық реакциясы тіркелді. Мүмкіндігінше
итбалықтардың

барлығы

телеобъективі.

70-300 мм немесе оптикалық зумы 20 есеге

Зерттеу әдістемесі
Каспий итбалығын мұз болмаған кезеңде
(көктем, жаз, күз) зерттеу жұмыстары НКОК
Н.В. компаниясымен 2012 жылғы күзден
бастап

ғылыми-зерттеу

мониторингілік

кемелерінен

зерттеулерді

(ҒЗК)

(экологиялық

мониторинг) жүргізген кезде ұйымдастырыла
бастады. Зерттеулер теңіздегі Қашаған, Ақтоты,
Қайраң, Қаламқас-теңіз кен орындарында
және кәсіпшілік құбыр желілері трассасында
жүргізілді. [Экологиялық мониторинг жонiндегi
есептер, 2012-2016].
Итбалықтардың есебі сынамалар іріктелетін әр

11.3.6 сурет

Каспий итбалықтарының тіркелген
ядросы бар, тығыздық ықтималдығы
95% мекендеу алаңдары. 2010 ж. қазан 2011 ж. сәуір
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ұлғаятын цифрлық фотоаппаратқа түсірілді
және компьютерде егжей-тегжейлі қаралды.
2012 жылғы күзден бастап 2016 жылғы
күзге дейінгі кезеңде жүргізілген зерттеулер
барысында 4489 сынама іріктеу стансасында
барлығы 2245 сағат көзбен шолып қадағалау
жұмыстары

орындалды.

Зерттелетін

акваториялардағы теңіз бетінде 1437 каспий
итбалығы тіркелді (11.2-1 кесте). Өлі итбалықтар
тіркелді, барлығы 11 ересек дарақ пен 1 май
итбалық тіркелді.
11.3.7 сурет

Каспий итбалықтарының тіркелген
ядросы бар, тығыздық ықтималдығы
95% мекендеу алаңдары. 2011 жылғы
ақпан (Солтүстік Каспийдегі ақ алаңдар –
MODIS жерсеріктік түсірілімдер негізінде
алынған мұз жамылғысының шамаланған
шекаралары)

11.2.1 Зерттеулердің нәтижелері
Мониторингілік зерттеу жұмыстарын
жүргізу кезіндегі каспий итбалығының
таралуы және саны

A
11.3.8 сурет

Б

С

Каспий итбалығының 95% ықтимал тығыздық контурымен шектелген (сары түспен көрсетілген)
және 50% ықтимал тығыздық контурымен (қызыл түспен көрсетілген) шектелген мекендеу
алаңдары. (а) 2011 жылғы тамыз; б) 2011 ж. қараша. с) 2011-2012 жж. бүкіл зерттеу кезеңінде)
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Осы тарауда итбалықтардың ашық суда тара-

ықпал етеді. Итбалықтар негізінен трассаның

луы, саны, жылдар мен маусымдар бойынша

суы тереңірек оңтүстік алаңында кездеседі.

динамикасы, сонымен қатар теңіз нысандары

Итбалықтардың ең көп саны 2 дарақ/км2,

құрылыстарының осы көрсеткіштерге әсері

бүкіл зерттеу кезеңі бойына орташа алғанда

бағаланады. Қашаған, Ақтоты және Қайраң

0,2 дарақ/км2 байқалды. Көктемгі және жазғы

кен орындарында бүкіл келісімшарттық аумақ

маусымдарда итбалықтар сирек кездесті - 0,1 –

қарастырылады (1-ші, 2-ші және 3-ші деңгейлі

0,3 дарақ/км2. 2014 – 2016 жж. күзде итбалық-

сынамалар алу стансалары).

тар санының 0,4 – 1,1 дарақ/км2 шамасында

Жылы мезгілде итбалықтар бүкіл Каспий

өскені байқалды (11.2.1 сурет).

бойынша таралады және қандай да бір ірі

Қашаған кен орны акваториясында 2012 ж.

шоғырларды құрамайды [Страутман, 1984].

күзі мен 2013 ж. күзі аралығында итбалықтар

таңба салынған итбалықтарды қадағалауға

санының шаршы км-ге 1,7 бастап 0,3 дараққа

мүмкіндік

дейін елеулі түрде төмендеуі байқалды. Кейінгі

деректері

беретін

жерсеріктік

телеметрия

(11.3 тарауды қараңыз)

Каспий

жылдары олардың саны көктем мен жазда

теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінің (Комсомолец

0,3 дарақ/км2 шамасынан асқан жоқ, ал күзде

шығанағынан бастап Жайық өзенінің сағасына

0,2 дарақ/км2 деңгейінде қалды. Итбалықтардың

дейін) және жағалық миграциялық дәліздің

ең көп саны 6 дарақ/км2, ал бүкіл зерттеу

қазаннан бастап мұз қатқанға дейін қоректену,

кезеңі бойына олардың саны орташа алғанда

тынығу және қоныс аудару үшін маңызды

0,4 дарақ/км2 құрады.

аймақтар екендігін көрсетті [Дмитриева, 2012,

Ақтоты кен орнында итбалықтар санының

CISS,2012-2013].

көктемнен күзге қарай жазғы уақытта төмендеп,

2012-2016 жж. аралығындағы мониторингілік

күзде

зерттеулер кезінде кәсіпшілік құбыр желілері

ақ жылдар бойынша күз маусымдарында

трассасының бойындағы қадағалау жұмыстары

артуының маусымдық динамикасы байқалады

D аралынан бастап жағаға дейін ені 4000 м

- 2013 ж. 0,4 бастап 2016 ж. 0,9 дарақ/км2

болатын дәлізде жүргізілді. Итбалықтардың

дейін. Көктемде итбалықтардың орташа саны

осы ауданда мекендеуіне негізінен жағаға

0,2 – 0,3 дарақ/км2 шамасында, жазда 0,1 – 0,2

жақын жерде теңіз тереңдігінің елеулі шамада

дарақ/км2 шамасында болды. 2015 ж. көктемде

азаюы және желқума-желбөгет құбылыстары

итбалықтар санының 0,01 дарақ/км2 тең ең

елеулі

түрде

артуының,

сондай-
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төмен шамасы су деңгейінің төмендеуімен

Итбалықтар-дың суы тайыз жағалау аймағында

байланысты, судың орташа тереңдігі 1,1 м

мекендеуіне желқума-желбөгет құбылыстары

құрады [ Экологиялық мониторинг бойынша

ықпал етеді. Олардың көктем мен жаздағы

есеп, 2015 ж. көктем]. Итбалықтардың ең

орташа саны 0,3 дарақ/км2 шамасынан аспады,

көп саны 5 дарақ/км2, ал бүкіл зерттеу кезеңі

ал күзде 0,2 – 0,7 дарақ/км2 шектерінде болды.

бойына

Итбалықтардың күздегі санының 2013 жылғы

олардың

саны

орташа алғанда

0,3 дарақ/км2 құрады.

0,7

Қайраңда 2014 – 2016 жж. түрлі маусымдарын-

0,2 дарақ/км2 шамасына дейін төмендеуі

да

Каспий

итбалықтар

басқа

алаңдармен

салыстырғанда мүлдем болмады (11.2.1 сурет).

дарақ/км2 шамасынан

теңізі

деңгейінің

бастап 2016 ж.

2012-2016

жж.

аралығындағы кезеңде 0,4 м-ге төмендеуімен
байланысты болуы мүмкін (2.4 суретті қараңыз).
Итбалықтардың ең жоғарғы саны (2 дарақ/км2) күзгі кезеңдерде байқалды, ал орташа көпжылдық саны 0,1 дарақ/км2 құрады.
Қаламқас кен орнында да 2013, 2014 және
2016 жылдары көктемнен күзге қарай ашық
судағы итбалықтар тығыздығы артты. Олардың
орташа саны күзде 0,04-0,2 дарақ/км2 шамасынан бастап 0,4-0,5 дарақ/км2 шамасына
дейін артты. Бұған қарама-қарсы құбылыс
2015 ж. байқалды, итбалықтар саны көктемдегі
0,4 дарақ/км2 шамасынан күзде 0,1 дарақ/км2
шамасына дейін төмендеді. Бұл жерде ең көбі
4 дарақ/км2 тіркелді, ал орташа көпжылдық
саны 0,2 дарақ/км2 құрады. Осы материалдар

11.3.9сурет

Каспий итбалығының 95% ықтимал
тығыздық контурымен шектелген (сары
түспен көрсетілген) және 50% ықтимал
тығыздық контурымен (қызыл түспен
көрсетілген) шектелген мекендеу
алаңдары, 2012 ж. қазан – 2013 ж.
наурыз аралығындағы кезеңде.

11.2 кестеде келтірілген мерзімде зерттелген
акваториялардағы итбалықтардың санын және
таралуын сипаттайды және бұдан ертерек

Метрлер

КАСПИЙ ИТБАЛЫҒЫ | 11 ТАРАУ

Орташа макс. тереңдігі (2012-2013)
11.3.10 сурет

Орташа макс. тереңдігі (2011-2012)

Сүңгу тереңдігінің айлар бойынша өзгеруі (екі зерттеу кезеңі)

Сүңгу пайызы

Сүңгу тереңдігі

Ай
11.3.11 сурет

2012-2013 жж. жүргізілген зерттеулер кезеңінде барлық итбалықтар сүңгулерінің түрлі тереңдік
диапазондарындағы пайыздық арақатынасы.

(наурыз) және кешірек (қараша-желтоқсан)

ринг

мерзімдерден

итбалықтардың

елеулі

түрде

ерекшеленуі

мүмкін.
Осылайша,

бойынша

есептері,
орта-ша

2012-2016
саны

жж]

орташа

көпжылдық көрсеткіштер 0,1 – 0,4 дарақ/км2
Компания

зерттеулерінің

нәтижелері бойынша [Экологиялық монито-

болғанда

0,03 - 1,7

ауытқыды.

Басқа

дарақ/км2 аралығында
арнайы

әдеби

дерек-
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көздердегі болжамды бағалаулар бойынша

етуге ауысады және ортақ үйірге қосылады.

Солтүстік-шығыс Каспийдің ашық суындағы

Май итбалықтың қысқа түкті терісінің түсі -

итбалықтардың тығыздығы 0,5-1,5 дарақ/км2

арқасында бір түсті күңгірт-сұр және қарны бір

құрайды [Маңғыстау облысының атласы, 2010].

түсті ашық-сұр (11.2.2 сурет).Үстіңгі жағында
дақтары болса да, әркез анық көріне бермейді.

Көктемгі-жазғы маусымдардағы

Ересек дарақтардың басым бөлігі үшін әсіресе

итбалықтардың жас бойынша

денесінің арқа жағында болатын дақтардың

арақатынасы

біршама айқынырақ көрінуі тән (11.2.3 сурет).

Зерттеу

жұмыстарының

көктемгі-жазғы

Кәсіпшілік құбыр желілерінің трассасы бойында

маусымдарында итбалықтардың екі жастық

май итбалықтар тек 2013 жылдың жазында

тобы ерекшеленді: ересек және жас итбалық-

оның суы терең алаңында ғана кездесті (NP 01

тар - май итбалықтар, олар дене өлшемі мен

қима). Олардың ересектермен арақатынасы 3:1

дене түгінің түсімен ерекшеленеді. 2016 ж.

болды. 2014, 2015 жж. қалған көктемгі-жазғы

итбалықтардың жастық топтарсыз жалпы саны

маусымдарында және 2013 ж. көктемде мұнда

ескерілді.

тек ересек итбалықтар ғана есепке алынды.

Жас мөлшері 5-6 апта болатын, балапан

Қашағанда

түгін толық ауыстырған жаңа туылған аңдар -

қарастырылып

ақүрпектер май итбалықтар деп аталады. Осы

кездесті (11.2.4 сурет). 2013 жылдың қос

даму сатысында олар ашық суда дербес тіршілік

маусымында да ересек дарақтар басым болып,

жас

және
отырған

ересек
барлық

жануарлар
жылдары
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2008-2013 жж. жүргізілген зерттеу қорытындылары каспий итбалығы мекендейтін аймақтың
Солтүстік Каспий акваториясын және Орталық Каспийдің жағалық суларын қамтитынын растады.
Итбалықтар солтүстікке орын ауыстырғанда Түркіменстан шекарасынан бастап Қазақстан
жағалауының бойымен Жайық өзені сағасына дейінгі, жағадан шамамен 50 метрлік изобатқа
дейін созылатын «миграциялық дәліз» пайдаланылады. Осы дәлізді бірнеше жыл қатарынан
тұрақты пайдаланғанына қарағанда ол итбалықтар үшін өте маңызды. Осы жайтты шаруашылық
қызметтің, соның ішінде кеме қатынасы мен мұнай операцияларының әсер ету ықтималдығын
бағалау кезінде ескеру қажет.
Зерттеу деректері жекелеген итбалықтардың белгілі бір мекендерде, мысалы суы таяз, терең емес
жерде немесе ашық не болмаса керісінше жаға маңындағы аймақтарға ұштасатын белгілі бір
қоректік жайылымдарда қоңдануға бейімделе алатынын көрсетеді.
Солтүстік-шығыс Каспийдің Комсомолец шығанағынан бастап Жайық өзенінің атырабына дейінгі
итбалықтардың орын ауыстыру, қоңдану және тынығу үшін пайдаланатын суы тайыз аймақтары
каспий итбалықтарының күзде мекендейтін орындары болып табылады және оны қысқы мұздың
түзілуін күтетін популяцияның көбейетін ересек бөлігінің елеулі бөлігі де пайдаланады. Демек, күзгі
кезеңде осы аймақта кез келген шаруашылық қызметтің итбалықтарға әсер ету ықтималдығына
көңіл бөлу қажет.
Күзгі-қысқы миграцияның сипаты бұрын ойлағаннан күрделірек. Жануарлардың мұз жамылған
аймаққа көп рет келіп, кейін кеткен, сондай-ақ оңтүстік аймақтарға қарай қоректік миграцияларды
жасаған іс-қимылдарының сипатын растайтын деректер бар.
Су бетіне шығу мен сүңгу жағдайларының басым бөлігі 3-15 м тереңдікте тіркелді. Итбалықтардың
көбі 50 м асатын тереңдікке сүңгіген жоқ. 100 м және одан асатын тереңдікке сүңгу жағдайлары
өте сирек. Сүңгудің ең жоғары тереңдігі сүңгу орнындағы батиметриялық жағдайлармен тығыз
байланысты. Күшікті емізу кезеңінде сүңгу ұзақтығы негізінен 5 минуттан аспайды.
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12. ОРНИТОФАУНА

Солтүстік Каспий суда жүзетін және су
маңындағы құстарды сақтау үшін жаһандық
рөл атқарады. Бұл оның аумағында құстардың
әлемдік популяциясын сақтау үшін жаһандық
деңгейде аса маңызды халықаралық тізімге
кіретін бірнеше негізгі орнитологиялық
аумақтардың (IBA - Important Birds Areas)
белгіленуімен аталып өтілді. Сонымен бірге
Жайық және Еділ өзендерінің атыраптары құс
түрлерінің сулы-батпақты кешенін сақтау үшін
басты рөл атқаратын Рамсар алқаптары деп
жарияланды. Солтүстік Каспий арқылы шығыс
жарты шардағы анағұрлым маңызды Сібір –
Қара теңіз – Жерорта теңізі құс жолы өтеді, ол
Африка-Еуразия су құстарының ұшу жолын
қорғау жөніндегі халықаралық келісімнің
(AEWA - Agreement on the Conservation of
African-Eurasian Migratory Waterbirds) бір
бөлігі болып табылады. Осы жерде қоныс
аударушы құстардың түлейтін орындары
және ұзақ уақыт қоңданатын (қоректенетін)
аялдамалары
орналасқан.
Сонымен
қатар жағадағы суы тайыз биотоптар арал
жүйелері сияқты суда жүзетін және су маңын
мекендейтін көптеген құс түрлерінің көбею
орындары болып табылады.
Каспий қайраңында мұнай кен орындарын
игеру жұмыстарының басталуына байланысты
әлем жұртшылығы Солтүстік Каспийдегі бүкіл
орнитологиялық
кешеннің
экологиялық
ахуалына
жіті
көңіл
бөле
бастады.
Қашаған кен орны мен Компанияның
басқа да келісімшарттық алаңдары құстар
шоғырланатын және ұя салатын орындарға,
сонымен қатар олардың ұшу жолдарына
біршама жақын орналасқан.
Осыған
байланысты 2000 жылдан бастап жағымсыз
әсердің орын алу ықтималдығын барынша
азайту үшін осы өңірде жыл сайын құстардың
санына тұрақты қадағалау жүргізіліп, олардың
шоғырланған орындары тіркелуде. Бастапқы
кезеңде мониторинг күзде және көктемде
құстарға әуеден санақ жүргізуден тұрды.
2008 жылдан бастап мониторинг жүйесі
кеңейтілді: зерттеулер жылдың барлық
маусымдарын қамтып, миграциялар кезінде

жүргізілетін көктемгі және бір реттік күзгі әуе
санақтарына қосымша тағы бір күзгі ұшуды
қамтитын болды (күзгі миграцияның ұзақтығы
мен әркелкілігіне байланысты екі күзгі санақ
уақыты бойынша 4-6 аптаға бөлінді). Сондайақ маусым айының ортасында сол маусымда
көбеймейтін құстардың мекендері мен жаппай
шоғырлану орындарын анықтау мақсатында
қосымша әуе санағы жүргізілетін болды.
Нәтижелердің барлығы координаттармен
бірге тіркеледі. Осы мақалада Еділ атырабының қазақстандық бөлігінен бастап Түпқараған
шығанағына дейінгі жағалық биотоптарды
қамтитын әуе санақтарының нәтижелері
берілген.
Сонымен қатар 2008 жылдан бастап әуе
санақтарына қосымша құстар ұя салатын
кезеңде
Жайық
өзенінің
атырабында
құстардың жекелеген түрлерінің статусы
мен санын нақтылау үшін, қыста Маңғыстау
түбегінің жағалауында қыстайтын құстардың
құрамын және санын анықтау үшін жазғы
және қысқы жерүсті зерттеулері жүргізіле
бастады.
Ал тікелей Қашаған үстімен ұшу қарқындылығын зерттеу үшін көктемде және күзде жасанды
аралдардан қоныс аударатын құстарға қысқа
мерзімді (3-5 күн) қадағалау жүргізіледі.
2012 жылдан бастап құстарға теңізде
экологиялық зерттеулер жүргізетін кемелердің
(ғылыми зерттеу кемелері – ҒЗК) борттарынан
тұрақты (маусымдық) қадағалау жұмыстары
жүргізіле бастады.
Солтүстік-шығыс
Каспийде
Компания
жүзеге асыратын мониторингілік жұмыстар
барысында біршама нақтыланған әдеби
деректер бойынша құстардың 300-ден аса
түрінің өкілдері кездеседі. Олардың түрлері
мен сандарының үйлесімі жыл маусымдарына
байланысты, сондықтан құстардың маусымдық
аспектілер бойынша қарастырылып отырған
қоныстану құрылымдары бір-бірінен елеулі
түрде ерекшеленеді.
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12.1

Солтүстік-шығыс Каспий
орнитофаунасының
маусымдық және
көпжылдық динамикасы
Бұл тарау құстар әлеміне жүргізілген көпжылдық мониторинг нәтижелері бойынша жазылды [Құстар бойынша есептер, 2006-2016].
Мониторинг жүргізу әдістемесі
Зерттеулерді жүргізу әдістемесі Компанияның
2009 жылғы 11 наурызда (Атырау қаласында)
өткен Мониторинг жүргізу жөніндегі жұмыс
семинарында (ERM және ДСҰ халықаралық
ұйымдарының «Қашаған кен орнын игеру
шеңберіндегі орнитологиялық мониторинг
бағдарламасына шолу – кемшіліктерді талдау
және ұсыныс-кеңестер бойынша есеп» атты
есебіне сай) есептер жүргізу мерзімдерінің
ауысуын, әдістеменің пысықталуын ескере
отырып өзгертілді. Сондықтан 2006-2008 жж.
аралығында алынған деректер 2009 жылдан
бастап жаңа әдістемелер бойынша алынған
жүйелі деректермен қатар салыстыруға
және математикалық өңдеуге келмейді және
осы мақалада 2009-2016 жж. аралығында
жүргізілген қадағалау нәтижелері беріліп отыр.
2009-2016 жж. аралығында жүргізілген
зерттеулер
шеңберінде
қолданылатын
барлық әдістемелер құстарды тірі кезінде
зерттеудің стандартты әдістеріне негізделген.
Жерүсті зерттеулеріне 20-60 есеге үлкейтетін
бинокльдер (7х42) мен түздік дүрбі (Swarovsky)
көмегімен көзбен шолып қадағалау жатады.
Анағұрлым
қызықты
деректер
түздік
күнделіктерде
тіркеліп,
онда
қадағалау
жүргізілген күн, уақыт және GPS көмегімен
нақтыланған орны мен координаттары
көрсетіледі. Күнделіктерге кездестірудің нақты
деректері енгізіледі (құстың түрі, жынысы
және жасы, мүмкін болса, дарақтар саны,
қадағалау жүргізу жағдайлары, мінез-құлық
ерекшеліктері).
Әуе санағын тікұшақтан борттың әр жағында
біреуден орналасқан екі түздік қадағалаушы
жүргізеді. Құстардың абсолютті (дәл немесе
бағаланған) санағы ұшып келе жатқан бүкіл
уақыт бойына жүргізіледі, жазба он минуттық
аралықпен жүргізіледі. Әр он минуттық аралық
басында
координаттардың
көрсеткіштері
жазылады. Тікұшақтың орташа жылдамдығын
(Eurocopter әуе кемесінде шамамен 150 км/сағ)
және есеп жүргізу белдеуінің енін (әр борттан

500 метрден, демек, жиынтығында 1 км) ескере
отырып, ұшу барысында 10 минуттық аралықта
25 км2 зерттеледі деп пайымдауға болады.
Agusta тікұшақтарымен ұшқан кезде ұшу
жылдамдығы әрқашан жоғары - 200-230 км/
сағ, бұл 10 минутта зерттелетін алаң ауданын
35 км2 дейін ұлғайтады. Мұндай алаңды біз
«станса» деп атаймыз.
Он
минуттық
аралықтың
басталғанын
координаттық
байланыстыру
зерттелетін
алаң шектерінде бағдарлауға көмектеседі.
Құстардың
ірі
шоғырлары
цифрлық
фотокамералар көмегімен тіркеліп, соңынан
зертханалық жағдайларда өңделеді. Барлық
деректер түздік күнделіктерге жазылып, содан
кейін электрондық дерекқорға енгізіледі. Ұя
салатын мекендердің орналасқан орындары
GPS көмегімен тіркеледі. Алынған дерекқор
негізінде суда жүзетін және су маңында тіршілік
ететін құстардың жаппай шоғырланатын
орындары мен мекендерінің карта-тәсімдері
жасалады. Есепке алудың осындай түрінде
қандай да бір экстраполяция жасау мүмкін
емес.
Ұшу рұқсат етілген су бетінен шамамен
100 м биіктікте және құс түрлерінің басым
бөлігін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін
жылдамдықта жүргізіледі. Ұшу бағдары
деректер сабақтастығын қамтамасыз ету үшін
бірнеше жыл бұрын анықталған нүктелердің
бойымен жүргізіледі.

ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗІЛГЕН КЕЗДЕ
ҰШУ БАҒДАРЫ ҚҰСТАРДЫҢ
ЖАППАЙ ШОҒЫРЛАНҒАН
ОРЫНДАРЫНЫҢ
ТІКҰШАҚТАН КӨРІНЕТІН
ШЕКТЕРДЕ НАҚТЫ
ОРНАЛАСУЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ ТҮЗЕТІЛЕДІ.
12.1.1
Құстардың жазғы кезеңде
таралуының ерекшеліктері
2009 жылдан бастап авифаунаның жазғы
аспектісін мониторингілік зерттеу басталды. Ол
маусым айының ортасында - екінші жартысында, құстардың басым түрлерінің ұяларындағы
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балапандары ірі болып, тікұшақтың мекендер
немесе шоғырлар үстімен ұшуы жұмыртқа
салуға не болмаса кішкентай балапандарға
нұқсан келтірмейтін кезеңде жүргізіледі. Бұл
кезде құстар әлі шоғырлану аймақтарында
болады, бұл олардың санын бағалауға және
аталған маусымда қоныстанған мекендерінің
координаттарын тіркеуге мүмкіндік береді.
Солтүстік Каспийде маусым айының екінші
жартысында құстардың негізінен осы өңірде
ұя салатын түрлері кездеседі, алайда зерттеу
кезінде есепке алынған құстардың барлығы
осы аумақта көбеюге қатыса бермейді. Оған
сыбырлауық аққулар (Cygnus olor) мысал
бола алады, олар Солтүстік Каспийде көптеп
ұялағанмен, мұнда жазда да жыныс мүшелері
жетілмеген дарақтардың (құстардың бұл түрі
көбеюді өмірінің 4-інші жылында бастайды)
түлейтін ірі шоғырлары мен қазіргі сәтте қандай
да бір себеппен көбею үдерісіне қатыспайтын
ересек құстары түрінде де кездеседі.
Солтүстік Каспийде көбейетін құс түрлерінің
бір бөлігі (барылдауық үйрек, қызылтұмсық
сүңгуір) маусым айында-ақ түлейтін ірі
шоғырларды (бұл көбіне балапандарды
сүйемелдеуге қатыспайтын кежектер мен
жұмыртқасын
немесе
балапандарын
жоғалтқан мекиендер) құрады. Аққұйрықты

Бұйра бірқазанның балапандары (Pelecanus crispus)

субүркіт (Haliaeetus albicilla) негізінен жас кезбе
дарақтар түрінде кездеседі, алайда бірліжарым жұптары зерттелетін аймақта – Еділ
атырабында да, Жайық өзенінің атырабында да
ұялайды. Дегенмен зерттеу кезінде белгіленген
құстардың негізгі бөлігін құстардың ұялайтын
түрлері құрайды.
Әрбір әуе санағы кезінде құстардың 30-дан
астам түрінің өкілдері кездеседі, біз жағдайдың
түсінілуін жеңілдету үшін оларды жіктеу
бойынша топтастырамыз . «Бірқазандар»
тобына оның 2 түрі – қызғылт (Pelecanus
onocrotalus) және бұйра (Pelecanus crispus)
бірқазан кіреді, олар көбіне бірдей үлеспен
кездеседі. Бұйра бірқазанның жыл сайын
Солтүстік Каспийдің қамысты жайылмаларында, әсіресе Еділ және Жайық сағаларында
мекендер құратынын, ал қызғылт бірқазанның
негізінен жемдік шоғырларда кездесетінін атап
өткен жөн. Оның ұялаған мекендерін біз тек
екі-ақ рет байқадық, бұл оның аталған аймақта
жүйелі түрде ұяламайтындығын айғақтайды.
«Суқұзғындар» тобынан да екі түр кездеседі.
Кіші суқұзғындар (Phalacrocorax pygmaeus)
сағалық аймақтарда (түрлі құтандармен,
бақылдақ құтандармен және қарабайлармен
бірлесіп) жалпы саны 2-4 мың жұптан
тұратын тығыз ұялы мекендерді құрайды және
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Үлкен аққұтандар (Egretta alba) мекені

мекендерге жақын маңайда кездеседі. Үлкен
суқұзғын (Phalacrocorax carbo) – құстардың сәтті
түрі, солтүстік жағалауда (көбіне бірқазандар
мекендеріне қосымша ретінде) да, Итбалықтар
аралдары төңірегінде де мекендерін құрады,
онда осы түрдің монотүрлік қоныстарының 2-3
мың жұбына дейін ірі өкілдері мекендейді.
«Қоқиқаздардың» жалғыз түрі – қызғылт
қоқиқаздар (Phoenicopterus roseus) кездеседі,
олар жаз бойы Комсомолец шығанағының
суы тайыз аймағында, Бозашы түбегінің
жағалауында және Итбалықтар аралдары
маңында тіршілік етеді. Жыл сайын дерлік
Комсомолец шығанағының түкпірінде осы
түрдің ірі мекені қоныстанады, біз мұны
алғашқы күзгі есеп нәтижелері бойынша айта
аламыз, бұл кезде ересек «тәрбиешілерден»
құралатын шағын топтың сүйемелдеуімен
осы құстардың сұр түсті, жас, нашар ұшатын
үлкен топтарын байқауға болады. Алайда біз
олардың аяқ баспас сорлардың түкпірінде
орналасатын және біздің бағдарларымыздан
тысқары тұрғын мекендерін бір рет те таба
алмадық.
«Ұзын сирақты құстар» тобына сипатталып
отырған аймақта ұялайтын үлкен аққұтандар
(Egretta alba) және кішкене аққұтандар (Egretta
garzetta), көкқұтандар (Ardea cinerea) және
қошқыл құтандар (Ardea purpurea), сондай-ақ
жалбағайлар (Platalea leucorodia) мен бақылдақ
құтандар (Nycticorax nycticorax) кіреді, олар

әуе санағы кезінде толық көлемде болмаса
да есепке алынады. Көптеген қарабайлар
(Plegadis falcinellus) кішкентай болғандықтан
және жасырын тіршілік етулеріне байланысты
есепке кірмейді десе болады. Осы топтың
негізін үлкен аққұтандар құрайды, олардың
зерттелетін аймақтағы ұялайтын популяциясы
біздің бағалауымыз бойынша шамамен 3 мың
жұпқа жетеді.
«Аққулар» жаз маусымында тек сыбырлауық
аққу (Cygnus olor) түрінде кездеседі, сұңқылдақ
аққу (Cygnus cygnus) кездейсоқ бірлі-жарым
жағдайда көрінуі мүмкін. Бұл ретте жазда
есепке алынатын сыбырлауық аққудың елеулі
бөлігі – негізінен Итбалықтар аралдары
аймағында жүріп, сондағы суы тайыз аймақта
қоректену үшін және адамдар мейлінше аз
мазалайтын мінсіз жағдайларды табатын, 4
жастан кіші, жыныстық жетілмеген құстардан
тұрады.
«Өзен үйректері» негізінен Солтүстік Каспийде
ұялайтын барылдауық үйректерден (Anas platyrhynchos) тұрады және оларға қандай да бір
себептерге байланысты аталған жылы көбеюге
қатыспайтын және мекендеуге қолайлы жерін
тастап кетпеген басқа түрлердің аздаған
дарақтары қосылады. «Сүңгуір үйректердің» 8090 % қызылтұмсық сүңгуірлерден (Netta rufina)
тұрады және оларға осы жерде бірлі-жарым
ұялайтын қосымша көк сүңгуірлер (Aythya
ferina), сонымен қатар ағымдағы маусымда
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көбеймейтін айдарлы сүңгуірлердің (Aythya
fuligula) аздаған саны қосымша қосылады.

бірақ тұрақты түрде жоғары деңгейде қалды.
«Балшықшылар» - қоныс аудару маусымында
анағұрлым маңызды рөл атқаратын құстардың
бірқатар түрінен құралған жиынтық топ,
оған жазғы уақытта ағымдағы маусымда
ұяламайтын, жазда суы тайыз аймақтарды
мекендейтін құстар кіреді.

«Қасқалдақ» (Fulica atra) жазғы санақтар кезінде
ұялау алаңдарында кездеседі және аздаған қауіп
төнгенде қамыс арасында тығылады, сондықтан
да көрінбейді және әуе санағының деректері
мыңдаған жұп құрайтын қасқалдақтың жағадағы
биотоптарда ұялайтындарының саны туралы
мәліметті бермейді. Бұл топ кестеге жылдың
түрлі маусымдарындағы санын көрнекі түрде
салыстыру үшін енгізілді.

Есепке алу нәтижелері 12.1-1 кестеде берілген.
Кестедегі деректерден көрініп тұрғандай,
құстардың саны әр жылдары ауытқиды, алайда
объективті және субъективті сипаттағы бірқатар
факторларды ескерген жөн. Объективті
факторларға құстардың сәтті көбеюі мен
жалпы алғанда олардың санына ықпал
ететін маусымның климаттық жағдайларын,
сондай-ақ зерттеу жүргізілген кезеңдегі
желқума-желбөгет құбылыстарын жатқызуға
болады. Субъективті факторларға санақтарды
маусымнан маусымға қарай өзгеріп отыратын
жаппай ұялау мерзімдеріне қатысты жүргізу
мерзімдері; тікұшақтың өнімді ұшуының
көптеген техникалық себептерге байланысты
болатын ұзақтығы; ауа райы жағдайлары және
т.б. жатады.

«Шағалалар мен қарқылдақтар» шағалалардың
анағұрлым көп кездесетін түрлерінен тұрады,
олар - қарабас өгізшағала (Larus ichthyaetus)
мен өгізшағала (Larus cachinnans), көл шағаласы
(Larus ridibundus) мен теңіз шағаласы (Larus
genei), қарқылдақтар – өзен қарқылдағы (Sterna
hirundo) мен айдарлы қарқылдақ (Thalasseus
sandvicensis), сонымен қатар үлкен қарқылдақ
(Hydroprogne caspia). Құстардың осы түрлерінің
барлығы негізінен арал жүйелерінде ұя салып,
көп жағдайда жасанды құрылыстарды да
пайдаланады, бұл оларға сәтті ұялау үшін
артықшылықтар береді. 12.1-1 кестеде берілген
деректер бойынша құстардың осы тобындағы
түрлер санының 2012 ж. соңына дейін жүйелі
түрде артуына осы фактор себепші болғанын
көрсетеді, одан кейін олардың көбеюі тоқтады,
12.1-1кесте

Салыстыру үшін 2014 жылғы және 2016 жылғы
санақтардың нәтижелерін келтіруге болады.

2009-2016 жж. аралығындағы ұялау маусымдарындағы әуе санақтарының нәтижелері

Жыл
Күндер
Барлық есепке алынғаны

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13-14
маусым

13-14
маусым

11-12
маусым

20-21
маусым

12-13
маусым

18-19
маусым

13-14
маусым

18-19
маусым

100.4

122.6

144.3

134.5

116.7

203.2

137.8

109.6

Стансалар саны

38

41

44

39

34

45

42

40

Тығыздық (стансадағы мың
дарақ)

2.6

3.0

3.3

3.4

3.4

4.5

3.3

2.7

Соның ішінде
Бірқазандар

3.9

4.3

0.5

2.4

2.9

5.5

4.5

3.1

Суқұзғындар

19.0

19.5

12.3

30.1

10.8

20.5

11.3

13.3

Қоқиқаз

27.5

27.2

33.1

1.2

17.1

60.3

28.8

7.9

3.5

4.8

5.9

7.5

5.9

8.3

7.1

3.8

Ұзын сирақ құстар
Аққулар

13.9

25.7

28.1

18.1

16.0

39.2

34.7

32.3

Өзен үйректері

2.7

4.5

5.1

2.8

4.7

4.9

6.2

5.6

Сүңгуір үйректер

2.1

6.6

4.8

4.1

12.5

19.5

8.1

8.3

Қасқалдақ

0.1

0.1

1.0

1.2

0.2

3.4

0.8

0.1

26.0

29.3

52.1

67.1

45.4

40.1

34.9

32.8

-

0.2

0.9

0.1

1.8

1.3

1.0

2.3

Шағалалар мен қарқылдақтар
Балшықшы
Ескертпе:

құстар саны мың дарақпен беріліп отыр
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Екі зерттеу де әдеттегіден кешірек күнтізбелік
мерзімдерде жүргізілді, алайда олардың нәтижелері екі есеге дейін ерекшеленеді (12.1-1
кесте). Бұның бірнеше себебі бар. Ең алдымен
2014 ж. маусымда өнімді ұшу 2016 жылдағыға қарағанда 50 минутқа ұзағырақ болды, яғни қосымша 5 станса (150 км2-тен көп)
зерттелді. Бұл бізге Комсомолец шығанағының
сағасын ғана емес, сондай-ақ шығысқа қарай
біршама ұзағырақ баруға мүмкіндік берді, бұл
бірден нәтижелерде көрініс тапты – түбектің
түпкіріне қарай құстар ұялайтын жерге жақын
аймақтарда
мекендейтін
қоқиқаздардың
рекордтық саны есепке алынды, сондай-ақ сол
жерде мекендейтін есепке алынған аққулардың
саны да артты. Анағұрлым кешірек ұшу
мерзімдері үлкен аққұтан балапандарының бір
бөлігінің қанаттанып, ересек құстармен бірге
есепке алынуына соқтырды (қалыпты жағдайда
біз ұядағы балапандарды санамаймыз).
2016 ж. Каспийдегі су деңгейінің төмендеуі
жалғасқандықтан және желқума құбылысына
байланысты Комсомолец шығанағы толықтай
дерлік құрғап, қоқиқаздар мен аққулар үшін
жарамсыз ауқымды батпақты кеңістікке
айналды.

12.1.1 сурет

12.1.1 суретте құстардың 2016 жылдың
жазында таралуы көрсетілген және жағалаудың
ірі алаңдарға бөлінуі берілген:
—— Еділ-Жайық өзендерінің аралығы;
—— Жайық пен Жем өзендерінің аралығы;
—— Комсомолец шығанағының сағасы мен
Бозашы түбегінің жағалауы;
—— Итбалық аралдары.
12.1.2 суретте жылдар бойынша жазда
есепке алынған құстардың жалпы санының
жағалаудағы ірі алаңдарға бөлінген графикалық таралуы берілген.
Графиктен көрініп тұрғандай, қандай да бір
алаң түрлі жылдарда құстардың солтүстікшығыс Каспий бойынша таралуына үлкен
немесе шағын рөл атқарады. Зерттеліп
отырған аймақ шектеріндегі авифаунаның
қозғалғыштығын көрсету үшін құстар санының
түрлі жылдардағы ірі бөліністер бойынша
таралуын салыстыруға болады (12.1.3 суретті

2016 жылдың жазындағы құстардың таралуы

Саны
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Комсомолец шығанағы
"Итбалықтар аралдары"
12.1.2 сурет

Жазғы кезеңдегі құстар санының жылдар бойынша және географиялық бөлу бойынша таралуы
2010

2011

2013

2016

Комсомолец шығанағы
"Итбалықтар аралдары"
12.1.3 сурет

Орал-Ембі өзенаралығы
Еділ-Жайық өзенаралығы

Орал-Ембі өзенаралығы
Еділ-Жайық өзенаралығы

Құстар санының географиялық бөлу бойынша таралуындағы ерекшеліктері. 2010, 2011 және
2013 жж. жаз

қараңыз).
Келтірілген графиктер есептердегі сандық
мәндердің
біршама
ұқсастықтарына
қарамастан (116,7 мыңнан бастап 144,3 мыңға
дейін), құстардың ірі бөліністер бойынша
таралуында
елеулі
айырмашылықтардың

барын көрнекі түрде көрсетеді: 2010 және 2011
жылдары құстардың негізгі бөлігі (құстардың
жалпы санының 42 және 47 %) Итбалықтар
аралдарына жақын қоныстанса, 2013 ж.
құстар санының көбі Жайық-Жем өзендерінің
аралығында (33,5 %) тіркелді, ал Итбалықтар
аралдарындағы үлесі тек 23 % құрады.

Стансадағы дарақтар саны
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12.1.4 сурет

Құстардың қоныстану тығыздығындағы орташа алғанда жылдар (жаз) бойынша бүкіл есепке
қатысты ерекшеліктері

Егер есепке алу нәтижелеріне ықпал ететін
субъективті және объективті себептерді
теңдестірсек (мысалы, өнімді аралап ұшу
уақыты және санақ жүргізу кезіндегі ауа-райы
жағдайлары, желқума-желбөгет құбылыстары
және т.б.) және бір станса бойынша құстар
тығыздығының бүкіл есеп үшін орташа мәні
негізінде график құратын болсақ, онда құстар
санының жылдар бойынша ауытқуы елеулі
түрде төмендейді (12.1.4 сурет).
Жалпы
алғанда
құстар
санының
ауытқушылығына қарамастан, Солтүстік-шығыс
Каспийдегі құстардың жазғы фаунасы біршама
тұрақты және төмендеу үрдісін көрсетпейді
деуге болады. Сонымен бірге, Солтүстік
Каспийдің Еділ сағасынан бастап Итбалықтар
аралдары мен Маңғыстау шығанағына дейінгі
бүкіл аумағы оның қандай да бір бөлігіндегі
жағдайлардың
өзгерісіне
осы
аймақта
қоныстанатын құстар массасын қайта бөлу

а көктемгі кезең
12.1.5 сурет

арқылы ден қоятын бірыңғай экожүйе болып
табылатындығын атап өтуге болады.
12.1.2 Маусымдық миграциялар кезіндегі
орнитофауна
Құстардың миграциясы кезінде Солтүстікшығыс
Каспийде
кездесетін
құстар
фаунасы осы аймақта көбейетін және оның
экологиялық қолайлылығына тікелей тәуелді
болатын құстардан, сондай-ақ көктемде Сібір
жазықтары мен тундралық аймақтағы ұялайтын
орындарына, ал күзде – Жерорта теңізі мен
Африкаға қыстау орындарына ұшатын жыл
құстарының үлкен шоғырларынан құралатын
түрлердің күрделі кешені болып табылады
(12.1.5 сурет).
Авифаунаның кешенді құрамы мен маусымдық
миграциялар
кезінде
қозғалғыштығы

б күзгі кезең
Құстардың миграциясының негізгі бағыты
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салдарынан есептердің нәтижелері көбею
маусымында
болатындай
аймақтың
экологиялық
қолайлылығын
сипаттай
алмайды. Көктемде құстардың саны қыстаудың
өту барысы туралы, ал күзде – ұялау маусымы
туралы мәлімет бере алады. Алайда Солтүстікшығыс Каспийдегі экологиялық жағдай Каспий
маңындағы ғана емес, сондай-ақ Батыс
Сібірдегі орасан зор өңірдің авифаунасының
тұрақтылығы үшін басты шарт болып табылады.

сәйкес жүргізілді. Осы әуе санағының дәл
осы үлгісі бойынша жаңа әдістеме әзірленді,
қазіргі зерттеулер соған сәйкес жүргізілуде.
Сол уақыттан бастап алынған деректер
математикалық тұрғыда өңделеді және оларды
өзара салыстыруға болады. 2008 ж. 25-26
қазанда 48 станса зерттеліп, 34 түрге жататын
165 мың құс есептелді.

Көктемгі
миграция
әдетте
өте
қысқа
мерзімдерде, жергілікті құстардың ұя салу
кезеңі басталып жатқанда 1,5-2 айда жүреді, ал
күзгі миграцияның уақыты 2,5-3 айға созылады
(тамыздың ортасынан бастап қарашаның
ортасы мен соңына дейін), ұя салып болған
құстар Каспийдің солтүстіктегі суы тайыз
бөлігіндегі жайлы аймақтарда ұзақ уақытқа
қалады, түлейді, тынығады және қыстайтын
жерге дейін ұзақ ұшу сапары үшін күш-қуат
жинайды. Сондықтан да 2009 жылғы күзгі
маусымнан бастап арасына 4-6 апталық үзіліс
қалдырып, 2 әуе санағы жүргізіле бастады,
яғни осы кезең ішінде шоғырлардың құрамы
мен саны қатты өзгереді.

Көктемгі
әуе
санақтары
кезінде
құстардың шамамен 40 түрі байқалды:
Сұқсыртәрізділерден (Podicepideformes) – үлкен
сұқсыр; Ескекаяқтылардан (Pelecaniformes)
– бұйра және қызғылт бірқазандар, кішкене
және үлкен суқұзғындар; Дегелектәрізділерден
(Ciconiiformes) – жалбағай, кіші және үлкен
аққұтандар, көкқұтан мен қошқыл құтан;
Қоқиқазтәрізділерден (Phoenicopteri) – қызғылт
қоқиқаз; Қазтәрізділерден (Anseriformes) –
кемінде 16 түр (сыбырлауық және сұңқылдақ
аққулар,
италақаз,
барылдауық
үйрек,
жалпақтұмсықты үйрек, бізқұйрық үйрек,
қоңыр үйрек, ысылдақ шүрегей мен даурықпа
шүрегей, қызылтұмсық сүңгуір, айдарлы,
көгілдір және теңіз сүңгуірлері, кіші бейнарық,
сусылдақ, ақбас үйрек, ұшқыр үйрек, олардың
бір бөлігі шоғырланған топтарында түрге дейін
нақтыламастан саналды); Сұңқартәрізділерден
(Falconiformes) – саз құладыны, кейде
түз
құладыны,
аққұйрықты
субүркіт;
Тырнатәрізділерден (Gruiformes) – қасқалдақ;
Татреңтәрізділерден
(Charadriiformes)
– кемінде 10 түр (бізтұмсық, қарабас
өгізшағала, көл шағаласы, теңіз шағаласы,
өгізшағала, көк шағала, өзен қарқылдағы мен
айдарлы қарқылдақ, үлкен қарқылдақ, түрлі
балшықшылар).

Жоғарыда аталып өткендей, 2006-2008 жж.
аралығындағы кезеңде зерттеу нәтижелерін
2009-2016 жж. зерттеу нәтижелерімен
салыстыру дұрыс емес.
Сондықтан да
мұнда
2006-2008
жж.
аралығындағы
кезеңдегі қадағалау нәтижелерінің қысқаша
қорытындылары ғана келтіріледі.
Көрсетілген кезеңде мынандай әуе санақтары
жүргізілді: 2006 ж. көктемде (сәуір) Жанбай
елді мекені мен Жем өзені Ембi арасында ұшу
жұмыстары жүргізілді, 27 станса (стансалардың
өлшемдері кейінгі пайдаланылған стансаларға
сәйкес келмейді) зерттелді, жиынтығында 30
түрдің 97 мың құсы есепке алынды. 2006 ж.
күзде (қараша) Жайық өзенінің атырабы мен
Жем өзенінің Ембi сағасы арасындағы алаң
зерттелді, құстардың 18 мекені анықталып,
барлығы 27 түрге жататын 58,4 мың құс тіркелді.
2007 ж. көктемде (7-8 сәуір) әуе санақтары
толық көлемде жүргізілді - 49 станса зерттеліп,
36 түрге жататын 104 мың құс есептелді.
2007 ж. күзде (қазан) Каспийдің солтүстік
жағалауында бір күндік санақ жүргізілді, оның
барысында қадағалаушылар 37 стансада
болып, барлығы 80 мың құс тіркеді. 2008 ж.
көктемде солтүстік жағалаудағы 29 стансада
қадағалау жүргізіліп, 44,8 мың құс есептелді.
2008 ж. күзде мониторинг уақыт талаптарына

Көктем

2009-2016 жж. аралығындағы кезеңде 7 екікүндік және біркүндік көктемгі әуе санағы жүргізілді (2011 ж.). Әуе санақтарының нәтижелері
тікелей оларды жүргізу мерзімдеріне, сонымен
қатар көп жағдайда санақ жүргізу мерзімдері
мен көктемнің ерекшеліктерінің (көктемнің
ерте, кеш, ұзаққа созылған қыстан соң тууы
және т.с.с.) үйлесіміне байланысты болатынын
айта кеткен жөн. Нәтижелері 12.1-2 кестеде
және 12.1.6-12.1.8 суреттерде берілген.
Келтірілген графиктен көрініп тұрғандай
(12.1.6 сурет), құстардың жалпы саны бірнеше
жыл ішінде біршама көбейеді. Объективті
себептерден басқа, бұл тікұшақ типінің
ауысуымен байланысты болуы мүмкін,
бұның санақ нәтижелеріне әсер етуі ықтимал
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12.1-2 кесте

2009-2016 жж. көктемгі миграция кезеңдеріндегі әуе санақтарының нәтижелері

Жыл

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Күндер

18-19
сәуір

10-11
сәуір

9
сәуір

6-7
сәуір

6-7
сәуір

12-13
сәуір

11-12
сәуір

9-10
сәуір

Көктемнің келуі

ерте

кеш

кеш

кеш

ерте

кеш

кеш

кеш

77.1

155.3

110.0

177.7

120.6

154.7

261.1

195.7

Стансалар саны

45

40

24

44

42

41

47

43

Тығыздық (стансадағы мың
дарақ)

1.7

3.9

4.6

4.0

2.9

3.8

5.6

4.6

0.8

1.1

0.5

1.0

0.4

0.7

1.1

1.1

9.5

5.4

1.4

7.6

4.5

10.7

16.9

7.9

10.2

3.7

-

35.6

13.3

17.2

47.3

46.2

Барлық есепке алынғаны

Соның ішінде
Бірқазандар
Суқұзғындар
Қоқиқаз
Ұзын сирақ құстар

2.7

4.2

0.3

1.9

2.3

3.3

3.3

1.9

Аққулар

3.6

6.9

9.6

7.8

3.7

7.5

7.6

7.4

14.7

44.8

43.7

65.6

32.1

39.7

53.6

39.8

Өзен үйректері

4.7

22.7

17.3

17.2

11.7

7.2

27.2

8.7

Қасқалдақ

Сүңгуір үйректер

13.0

12.2

4.9

18.0

3.5

5.1

49.3

16.0

Шағалалар мен қарқылдақтар

13.1

51.5

23.8

17.4

37.5

56.3

50.4

64.4

3.8

4.2

5.7

3.3

8.1

5.2

5.7

2.2

Балшықшы

құстар саны мың дарақпен беріліп отыр

Саны

Ескертпе:

Комсомолец шығанағы
"Итбалықтар аралдары"
12.1.6 сурет

Орал-Ембі өзенаралығы
Еділ-Жайық өзенаралығы

Көктемгі әуе санақтары кезінде есепке алынған құстардың жалпы саны

(тікұшақтардың алғашқы типтері Bell, Sikorsky,
Eurocopter) жылдамдықтары төменірек болып,
есепке алынған аудан аз болса, 2015 жылы
енгізілген тікұшақтың соңғы Augusta деген түрі
ауданы біршама ауқымды болатын алаңдарды
зерттеуге мүмкіндік беріп, бір стансаның
ауданын шамамен 20 % арттырды, бұл соңғы
екі жылда жасалған есептер нәтижелерінің
біршама жоғарырақ болуын түсіндіре алады.

12.1.6 суретте уақыттың өтуіне байланысты
солтүстік жағалаудағы Еділ және Жем
өзендерінің Ембi сағалары арасындағы
аймақ бойындағы құстар үлесінің азайғаны,
ал Итбалықтар аралдары аймағында және
Комсомолец шығанағы сағасында керісінше
артқаны көрінеді. Бұл Каспийдегі су деңгейінің
жалғасып келетін төмендеуімен және су
құстарының түрлері үшін бұрын-соңды жайлы

12 ТАРАУ | ОРНИТОФАУНА

2016 жылдың көктеміндегі құстардың таралуы

Стансадағы дарақтарының саны

12.1.7 сурет

12.1.8 сурет

Көктемгі әуе санақтары кезіндегі құстардың тығыздығы

болатын жер ауқымының біршама құрғауымен
түсіндіріледі.
Алайда есеп жүргізудегі айырмашылықтарды,
атап айтқанда іріктелген стансалар санының

әр түрлі болуын ескерсек, құстардың орташа
тығыздығын – бір стансада шоғырланған
дарақтарды (шамамен 30 км2) салыстыру әлдеқайда көбірек ақпарат береді (12,1,8 сурет).
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12.1-3 кесте

2009-2016 жж. күзгі миграция кезеңдеріндегі әуе санақтарының нәтижелері
2009

1-кезең
Барлық есепке
алынғаны

26-27
қыркүйек

2010

2011

2012

25-26 27 және 29
қыркүйек қыркүйек

2013

2014

2015

2016

2-3 24 және 26
20-21
қазан қыркүйек қыркүйек

19-20
қыркүйек

15-16
қыркүйек

337.2

302.8

328.8

371.0

351.7

405.2

416.1

498.5

Стансалар саны

43

38

50

40

36

42

35

41

Тығыздық
(стансадағы
мың дарақ)

7.8

8.0

6.6

9.3

9.8

9.6

11.9

12.2

Бірқазандар

2.1

0.9

4.3

1.4

3.9

3.1

3.3

5.4

Суқұзғындар

5.6

7.6

20.6

7.5

12.7

23.6

11.1

33.2

13.1

28.9

52.1

49.1

22.2

27.0

47.0

1.9

6.4

9.4

12.6

6.4

15.3

14.5

7.9

11.3

Соның ішінде

Қоқиқаз
Ұзын сирақ
құстар
Аққулар

23.8

33.6

25.3

23.3

31.5

37.9

40.5

61.5

126.8

126.5

117.8

106.3

99.2

59.6

84.1

54.3

Сүңгуір үйректер

42.2

27.3

6.4

19.7

26.2

32.7

59.1

52.4

Қасқалдақ

47.8

13.2

30.0

101.7

19.7

143.9

83.1

133.3

Шағалалар мен
қарқылдақтар

48.6

38.4

41.7

34.5

97.4

51.4

74.7

89.7

Балшықшы

13.0

12.8

13.7

15.7

17.9

7.6

3.6

15.1

7-8
қараша

6-7
қараша

8
қараша

30 қазан
мен
1 қараша

22-23
қазан

11-12
қазан

24-25
қазан

22-23
қазан

332.3

262.9

77.0

294.3

411.6

337.9

344.8

513.8

51

34

25

40

38

53

35

40

6.5

7.7

3.1

7.4

10.8

6.4

9.8

12.8

Бірқазандар

1.7

3.8

1.1

4.2

1.9

4.4

1.8

2.5

Суқұзғындар

5.8

7.2

3.8

4.4

4.8

4.4

13.5

31.1

Қоқиқаз

0.2

0.1

-

14.6

19.4

38.6

4.4

14.5

Ұзын сирақ
құстар

0.9

0.4

0.1

1.2

0.4

2.4

0.9

1.8

35.2

21.1

9.1

23.4

33.7

36.2

45.4

72.6

Өзен үйректері

2-кезең
Барлық есепке
алынғаны
Стансалар саны
Тығыздық
(стансадағы
мың дарақ)
Соның ішінде

Аққулар

139.2

119.8

19.7

188.0

109.4

70.2

43.9

69.1

Сүңгуір үйректер

Өзен үйректері

19.6

6.9

26.8

30.3

6.5

66.5

76.4

105.9

Қасқалдақ

55.6

40.5

0.2

64.9

108.4

61.2

115.6

160.2

Шағалалар мен
қарқылдақтар

45.2

57.8

14.1

38.8

68.5

40.8

32.0

35.6

2.8

1.0

0.1

6.8

9.3

9.6

8.3

9.4

Балшықшы
Ескертпе:

құстар саны мың дарақпен беріліп отыр
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Келтірілген графиктерде көрсетілгендей,
көктемгі аралап ұшу кезінде Солтүстік
Каспийдегі құстар санының тұрақты екендігі,
сәл көбею үрдісінің бары байқалады.
Сәуірдің бірінші жартысында көктемгі әуе
санақтарын жүргізген кезде, есепке, әдетте,
үйректердің солтүстіктен келетін түрлерін
(сусылдақ, бізқұйрық үйрек, сарыайдар
үйрек, айдарлы сүңгуірлер және т.б.)
аралап ұшудың соңы, үлкен аққұтандардың,
бірқазанның екі түрінің, үлкен суқұзғынның,
қарабас өгізшағаланың, өгізшағаланың
және үлкен қарқылдақтың мекен құра
бастайтын кезі, сондай-ақ көкқұтан және
кіші аққұтандар қызу ұшып келетін уақыты
қамтылады. Құстардың бірқатар түрлері
(кішкене суқұзғын, қошқыл құтан, жалбағай)
бұдан да кешірек ұшып келеді. Түрлердің
бір бөлігі болашақ мекендер аймағында
болады.

не болмаса қызғылт бірқазан үшін ұялау
маусымының қаншалықты сәтті болғандығы
көрінеді.

Күз

Күзгі санақ нәтижелері 12.1-3 кестеде берілген.

Күзгі
мониторингілік
зерттеулер
күзгі
миграцияның ұзаққа созылуына байланысты 2
кезеңде – қыркүйектің соңында және қазанның
соңында жүргізіледі, алайда түрлі жылдары бұл
кезеңдер мән-жайларға байланысты өзгеріп
отырды. Күзгі аралап ұшу нәтижелері көктемгі
және жазғы ұшулармен салыстырғанда
әрқашан әлдеқайда жоғары, себебі ұя салу
маусымынан соң ересек құстармен бірге жас
құстар да есепке алынады. Көп жағдайда күзгі
санақтардың деректері жазғы нәтижелерді
түзетіп жатады, дәл күзгі уақытта қоқиқаздар

12.1.9-12.1.11 суреттерде жыл өткен сайын
құстар санының біртіндеп өсуі байқалып қана
қоймай, сондай-ақ Итбалық аралдары (жасыл
түсті) рөлінің арта түсетіні, сонымен бірге
қалған географиялық бөліністердің – солтүстік
жағалау, Комсомолец шығанағының сағасы
рөлінің жылдар өте келе салыстырмалы түрде
төмендеуі анық байқалады.

Күзгі аэровизуалдық қадағалаулар кезінде
құстардың шамамен 40 түрі байқалды:
барлығы дерлік көктемгі миграциялау кезінде
ұшып келген, бірақ басқаша арақатынастағы
құстардың түрлері. Сонымен бірге олардың
арақатынасы екі күзгі санақ арасында да
өзгереді – бір түрдің (тырналар, қоқиқаздар)
саны бірінші кезеңде, қыркүйектің аяғында
немесе қазанның басында жоғары болады
және екінші санақты жүргізген кезге дейін
толықтай дерлік ұшып кетеді. Бұл ретте
солтүстікке қарай ұялайтын сүңгуір және өзен
үйректері мен қасқалдақтардың саны күрт
артады. Құстардың сусылдақ пен бейнарықтар
(үлкен және кіші) сияқты түрлері екінші күзгі
зерттеу үшін енді ғана пайда бола бастайды.

Саны

Күзгі шоғырлардағы құстар санының негізгі
үлесін құстардың бірнеше түрі - қоқиқаздар,
сыбырлауық аққу, қызылтұмсық сүңгуір мен

Комсомолец шығанағы
"Итбалықтар аралдары"
12.1.9 сурет

Орал-Ембі өзенаралығы
Еділ-Жайық өзенаралығы

Күзгі әуе санақтарының 1 кезеңінде есепке алынған құстардың жалпы саны

Саны
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Комсомолец шығанағы
"Итбалықтар аралдары"

Орал-Ембі өзенаралығы
Еділ-Жайық өзенаралығы

12.1.10 сурет

Күзгі әуе санақтарының 2 кезеңінде есепке алынған құстардың жалпы саны

12.1.11 сурет

2016 жылдың күзіндегі құстардың таралуы

қасқалдақ құрайды. Мысалы, 2015 жылы
күзгі зерттеудің бірінші кезеңінде құстардың
осы төрт түрі жиынтығында екі күндік
аралап ұшу кезінде есепке алынған барлық
құстардың 60%, ал екінші кезеңде – 69 %
құрады. Қалған 30-40% құстардың 35-38 түр

өкілдеріне тиесілі.
12.1.3 Жасанды теңіз нысандарындағы
құстарды қадағалау
Еділ атырабының шығыс бөлігінен Баутинге
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Айдарлы қарқылдақтардың (Thalasseus sandvicensis) ДС05 аралындағы (Қашаған) мекені

дейінгі жағалық биотоптарда жылдың түрлі
маусымдарында құстар фаунасын зерттеуден
басқа 2008 жылдан бастап Қашаған, Қайраң
және Ақтоты кен орындарының теңіздегі
жасанды
нысандарында
да
қадағалау
жұмыстары жүргізілді. Ол үшін біз көктемгі
және күзгі миграциялар кезінде, сондай-ақ
ұялау кезеңдерінде аталған кен орындарға
қысқа мерзімге барып отырдық.
Салынған жасанды аралдар Солтүстік-шығыс
Каспийде ашық су кеңістігінің ортасында
түзілген, бұрын-соңды болмаған құрлық
алаңдары болып табылады, құстар оларды тек
ұшып өткен кезде ғана емес, сондай-ақ ұя салу
үшін де пайдалана бастады. Бұрын осы аумақ
арқылы ұшып өтетін жыл құстары енді мұнда
аялдайтын болды. Құстардың кейбір түрлері
жасанды аралдарды тынығу үшін қысқа уақытқа
пайдаланса, кейбіреулері осында тәуліктің
қажетті мезгілін (түнгі мигранттар – түнді)
күтеді, құстардың басқа түрлері миграцияны
жалғастыру үшін қажетті күш-қуатын қалпына
келтіру үшін аралдарда ұзағырақ уақытқа
аялдайды.
Жасанды аралдарға негізінен теңіздің үстімен
ұшып өтетін және түнгі жарыққа ұшып келетін
түнгі мигранттар қонады. Осында аялдайтын

құстар көбіне әлсіреп келеді, оларға тынығу
және ұшуды жалғастыру үшін әл жинау өте
қажет. Егер олар қысқа уақыт ішінде қажетті
қоректерін таппаса (суық желді ауа райы
жағдайында түрлі саңылаулардағы жәндіктердің
өз баспанасынан шықпауы қиындық туғызады),
жәндікпен қоректенетін құстар толықтай
азып-тозатын және өлімші күйге дейін
әлсірей береді. Аралдарда торғайтектес құс
өлекселерінің жиі табылуын осымен түсіндіруге
болады. Аралдарда әлсіреген құстар сияқты
жеңіл олжаның бар болуына байланысты осы
маңда бірнеше жыртқыш құстар (күйкентай,
қырғи, ұсақ торғайтектес құстарды жейтін үлкен
тағанақ) да үнемі ұшып жүреді. Әлсіреген
немесе өлген құстармен қарғатектес құстар да
(ала қарға, таған) қоректенеді, олар өздерінің
ұшу қасиеттері арқасында аралдан оңай
ұшып кете алады, алайда осындай әлсіреген
мигранттар саны мүлде жойылғанша кетпейді.
Қадағалаушылармыз аралдарды құстардың
алуан түрлі экологиялық топтары (орман, су
маңы, ашық кеңістік құстары) пайдаланатынын
көрсетті. Көктемде мұнда құстардың 145
түрі, күзде – 136 түрі байқалды, құстардың
маусымдық миграциялары кезінде белгіленген құстардың жалпы саны 187 түрді құрады
(8 Қосымша, Қ1 кесте). Нысандарда және оларға
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12.1.12 сурет

2011-2015 жж. жазда мұздан қорғайтын аралдардағы құстардың ұялы мекендерінің орналасу
схемасы (жұптарымен)

12 ТАРАУ | ОРНИТОФАУНА

тікелей жақын орындарда Қазақстанның Қызыл
кітабына енгізілген құстардың 12 түрі тіркелді
- бұйра бірқазан, жалбағай, қарабайлар,
сұңқылдақ аққу, балықшы тұйғын, дала қыраны,
аққұйрықты субүркіт, ителгі, лашын, безгелдек,
қарабас өгізшағала, қарабауыр бұлдырық.

мөлшерде жиналуына мүмкіндік береді (ал түнгі
жарық балық үшін тартымды да болады), бұл
құстар үшін қоректену базасын тұрақты және
мол етеді. Осының барлығы құстардың аталған
түрлерінің көбеюіне табиғи жағдайларға
қарағанда қолайлы жағдай туғызады.

Компанияның Қашаған кен орны аймағындағы
қызметі теңіз құстары мекендей алатын жаңа
мекендердің пайда болуына соқтырды.
Бұдан бұрын бүкіл әлем бойынша бірлескен
мекендердің негізін құрайтын айдарлы
қарқылдақ пен өзен қарқылдағы Солтүстік
Каспийде жағаға жақын жерде түзілетін шайып
әкелінетін шағын құмды мүйістерде ұя салған.

А аралының мұздан қорғайтын тосқауылдарында алғаш рет 2006 жылғы шілдеде жас
құстар байқалды. Сол кезден бастап аралдарда
теңіз құстары жыл сайын ұя салады деп
топшыланған, бірақ бұл тек 2010 жылы ғана
алғаш рет дәлелденді. Сол уақыттан бастап
оларға жыл сайын мониторинг жүргізу туралы
шешім қабылданды.

Ұя салатын мекендердің сондай жерде
орналасуы оларды теңіз дауылы кезінде теңіз
толқынымен шайылуына, желқума-желбөгет
құбылыстары кезінде батуына, мекендердің суы
тайыз кеңістіктерден жаяу немесе жүзіп өтетін
жерүсті жыртқыштардың (қасқыр, түлкі) жемтігі
болуына жиі соқтырады, бұл аталған құстардың
түрлерін осал етеді (бұл әсіресе теңіз жағасына
үйренген айдарлы қарқылдаққа қатысты, ал
өзен қарқылдағы ұялайтын орынды таңдауда
біраз икемділік танытып, Қазақстанның барлық
ішкі суқоймаларында тіршілік ете береді).

Осы жылдары аралардағы құс түрлерінің
таралуы
және
олардың
арақатынасы
үнемі өзгеріп отырды, алайда жыл сайын
мұндағы шағалалар мен қарқылдақтардың
көп саны сәтті ұялады, бұл олардың жалпы
өңірдегі санының өсуіне ықпал етті, бұл әуе
санақтарының нәтижелерімен расталып отыр.
Мысалы, 12.1.12 суретте Қашаған кен орнында
2011-2015 жж. аралығында ұялы қоныстардың
схемасы келтірілген.

Қашаған кен орнын жайластыру кезінде
құстардың су маңын мекендейтін түрлері үшін
қолайлы болатын бірқатар үймелі аралдар
мен мұздан қорғайтын тосқауылдар салынды.
Мұнда мұздан қорғайтын тосқауылдардың
атқаратын рөлі ерекше, оларға адамдар сирек
барады. Бұл тосқауылдар су бетінен біршама
жоғары деңгейде және құстардың мекендері
теңіз дауылы кезінде шайылып кетпейді, ал
олардың жағадан алыс орналасуы жерүсті
жыртқыштарына осында келуге мүмкіндік
бермейді. Бұл ретте аралдардың айналасындағы ластанбаған теңіз аясы балықтың үлкен

12.1-4 кесте

Әртүрлі жылдары құс түрлерінің құрамы мен
саны өзгеріп отырды (12.1-4 кесте). 2016 жылы
құстар ұя салатын кезде ұя салу мекендерінің
санын және мәртебесін нақтылау үшін Қашаған
құрылысына бара алмағанымызды айтып өту
керек, ал әуе санақтары барысында алынған
деректер толық ақпарат бере алмайды.
Қайраң және Ақтоты кен орындарындағы
аралдар бірнеше жыл ішінде белсенді түрде
игеруден шығарылып, оларды шағалалар
мен қарқылдақтар басып алды. Сонда құс
мекендерінің бар екендігі туралы алғашқы
деректер 2009 ж. тіркелді, бірақ жасалған
фотосуреттердің сапасы нашар болғандықтан

Қашағанның жасанды аралдарындағы құстардың ұя салуы бойынша ақпарат

Қазақша атауы

Латынша атауы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Қарабас өгізшағала

Larus ichthyaetus

50

50

300

1000

800

350

Larus genei

-

-

30

-

-

-

Larus cachinnans

600

1 950

1 450

2 200

2 730

940

Sterna hirundo

3 450

6 400

5 450

1 620

2 900

500

Теңіз шағаласы
Өгізшағала
Өзен қарқылдағы
Үлкен қарқылдақ
Айдарлы қарқылдақ
Барлығы, жұп

Hydroprogne caspia

15

15

70

10

50

15

Thalasseus sandvicensis

5 550

3 000

4 150

450

1 100

250

9 665

11 415

11 500

5 280

7 780

2 055
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ДС04 аралындағы (Қашаған) қарабас өгізшағалалардың (Larus ichthyaetus) мекені

12.1-5 кесте

Қазақша атауы
Теңіз шағаласы
Өгізшағала
Өзен қарқылдағы
Үлкен қарқылдақ
Айдарлы қарқылдақ

2011-2016 жж. аралығындағы кезеңде Ақтотыдағы құстар мекендерінің саны.

Латынша атауы

2011

2012

2013

2014

2015

Larus genei

1500

2000

3000

400

-

Larus cachinnans

-

-

-

-

-

300

-

30

Sterna hirundo

500

1 000

-

Hydroprogne caspia

1 500

700

1 500

1 500

1 500

Thalasseus sandvicensis

1 000

1 500

-

200

-

-

4 500

5 200

4 500

2 400

1500

1 530

Барлығы, жұп

12.1-6 кесте

2016

1 500

2011-2016 жж. аралығындағы кезеңде Қайраңдағы құстар мекендерінің саны.

Латынша атауы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Үлкен суқұзғын

Phalacrocorax carbo

-

-

-

-

-

30

Теңіз шағаласы

Larus genei

2 000

2 500

3 000

2 000

1 500

-

Larus cachinnans

-

-

-

-

-

20

Sterna hirundo

500

-

-

-

-

-

Hydroprogne caspia

2 000

1 000

1 500

1 500

1 000

1 500

Thalasseus sandvicensis

1 000

1 500

200

-

-

-

5 500

5 000

4 700

3 500

2 500

1 550

Қазақша атауы

Өгізшағала
Өзен қарқылдағы
Үлкен қарқылдақ
Айдарлы қарқылдақ
Барлығы, жұп
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құстардың түрін анықтау мүмкін болған жоқ.
2011 жылы аралдар алғаш рет тікұшақтан
зерттелді. Аралдарда жұмыстар жүргізілмеген
жылдар ішінде құстардың бірнеше түрінің
тұрақты мекендері құрылғаны анықталды.
2011 ж. бастап Ақтоты мен Қайраң аралдары
әр жазғы маусымда зерттеледі (12.1-5, 12.1-6
кестелер).
Келтірілген кестеде көрсетілгендей, аралдарда
әрқашан дерлік құстардың көп саны болады,
аралас құстар мекені тек арал бетінің
ауданымен ғана шектеледі, алайда соңғы
жылдары олардың саны біршама төмендеді.
Осында тіршілік ететін құс мекендерінің
тұрақтылығына қарағанда осы өңір ұсақ
балықтардан құралатын қоректік қорға өте бай.
Осы екі аралда ұялайтын шағала құстарының
жалпы саны жыл сайын 10 мың жұпқа дейін
бағаланады. Бұл ұя салуға табиғи тұрғыда
жарамды биотоптар ауқымында да өте ірі
қоныс, ал шағын жасанды нысандар үшін
теңндесі жоқ құбылыс болып табылады.
12.1.4 Өңірдегі құстардың аялық түрлері
Солтүстік-шығыс Каспийдегі құстардың жалпы
саны жоғарыда көрсетілгендей жеткілікті түрде

тұрақты және біршама өсу үрдісін көрсетеді.
Алайда құстардың жалпы саны олардың
жекелеген түрлерінің жиынтық санынан
құралады. Талдау барысында біз құстардың
қандай да бір түрлері үшін оның төмендегенін
байқаған жоқпыз. Көп жағдайда құстар
санның ауытқып тұруы, кейде елеулі түрде
құбылуы байқалып жатады. Құстардың осы
өңірге тән және саны жағынан көп түрлерін
қарастырайық.
Үлкен
суқұзғын
(Phalacrocorax
carbo).
Құстардың осы түрінің саны жоғары деңгейде
(12.1.13 сурет). Әдеттегідей көктемде және
жазда олардың саны көп болмайды – сәуір
мен маусымда әдетте 6-7 мыңға дейін болады
(көбеюге
қатысатын
ересек
құстардың
популяциясы, осы уақытта олар өздері ұя
салатын мекендерінің аймағында болады).
Соңғы жылдары негізгі жаппай мекендеу
аймақтарының Еділ және Жайық өзендерінің
сағалық аймақтарынан Итбалық аралдары
төңірегіне ауысқандығын атап өткен жөн.
Олардың саны күзде күрт өседі, бұл кезде жас
құстардың қанаты қатайып, олар ересектермен
бірге есепке алынады. Күзде суқұзғындардың
қоректенетін аймақтарда ірі топтар болып
жүретіндігін атап өткен жөн және егер есеп
бағдары сондай құстардың бір-екі шоғыры

Үлкен суқұзғынның (Phalacrocorax carbo) Итбалық аралдарындағы мекені

Саны
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Қыркүйектің аяғы-қазанның басы
12.1.13 сурет

Қазанның аяғы-қарашаның басы

Үлкен суқұзғынның жылдар бойынша күзгі санақтардағы саны

орналасқан жерден тыс жататын болса,
онда олардың жалпы саны есептеу соңында
біршама азаяды. Сондықтан да әр жылдары
суқұзғындар санында қатты айырмашылықтар
болуы мүмкін.
Құстардың негізгі қорегі - балыққа үйренген
және акватория бойынша балықтардың
ірі үйірлерінің соңынан көшіп жүретін осы
топтық түрі бойынша деректердегі күздегі
санақ ерекшеліктеріне байланысты үлкен
айырмашылықтардың болуына қарамастан,
олардың жылдан-жылға артып келе жатқаны

Сыбырлауық аққу (Cygnus olor).

анық.
Солтүстік
Каспийде
мекендейтін
суқұзғындардың негізгі қорегі кәсіпшілік балық
(табан, мөңке, шағын сазан) болып табылады.
Кіші суқұзғынға қарағанда үлкен суқұзғынның
қоректік биотоптары саға маңындағы жабық
иірімдермен шектелмейді. Бұл құстар елеулі
аумақта, кейде үлкен топпен балыққа бай
ашық теңізде ұшып та қоректенеді. Сондықтан
келешекте үлкен суқұзғындар саны балық
қорына едәуір ықпал ететіндей шамадан асып
көбейгенде оны реттеу мәселесі туындауы
мүмкін. Табиғатта теріс салдарға әкелетін үлкен
суқұзғындар санының артуы әр түрлі елдерде

Саны
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Қыркүйектің аяғы-қазанның басы
12.1.14 сурет

Қазанның аяғы-қарашаның басы

Сыбырлауық аққудың жылдар бойынша күзгі санақтардағы саны

алаңдаушылық тудыратынын және оның
популяциясын шектейтін биотехнологиялық ісшараларға әкелетіндігін атап өткен жөн.
Сыбырлауық аққу (Cygnus olor). Солтүстік
Каспий - осы түрдің көбеюі, түлеуі және
қоңдануы үшін айрықша маңызды орын.
Сыбырлауық аққудың саны жоғары деңгейде,
дей тұрғанмен жылдар бойынша елеулі
өзгерістер орын алуы мүмкін (12.1.14 сурет).
Әсіресе күзгі санақтардың деректері көрнекі,
бұл кезде популяцияның көбейген бөлігі
есейген балапандармен бірге қамыстан ашық
суға шығады.
Графикте көрсетілгендей, құстар санының
ауытқуы табиғи флуктуация болуы ықтимал.
Ал 2016 жылғы қазанда құстар санының күрт
көбеюі – популяцияның Солтүстік Каспий
шегінде қайта таралуының нәтижесі.
Жүз жыл бұрын Каспийдің солтүстігінде
сыбырлауық аққудың кездеспегенін, ал
ұялайтын ареалындағы жалпы бұл түрдің
саны өте төмен болғандығын атап өту керек.
Бұл сыбырлауық аққудың XIX ғ. соңында
ауланатын құс түрлерінің тізіміне енгізілгенімен
түсіндіріледі және Каспийде аққудың мамығы
мен терісіне қатысты кәсіпшілік болған [Карелин, 1883]. Өңірдегі ұзаққа созылған үзілістен
соң оның ұялайтын орында бірінші рет кездесуі
Астрахан қорығы аумағында 1938 жылы
тіркелді. Алайда сыбырлауық аққуды Солтүстік
Каспийде өте сирек кездестіруге болатын еді,
олар әр маусымда кездесе бермейтін. Құстың
бұл түрі ХХ ғ. 50-ші жылдарының ортасында

ауланатын құстар тізімінен алып тасталған соң
және қорғалатын аумақтар пайда болғанда
оның саны қарқынды түрде өсе бастады.
Жайық өзені сағасында ұялайтын популяциясы
60-шы жылдары қалыптасты. Олардың саны
туралы әдебиетте кездесетін нақты деректер
мынадай. 1983 жылғы 21-22 шілдедегі әуе
санақтары жүргізілгенде Еділ атырабының
шығыс бөлігіндегі шетінен бастап Прорваға
дейінгі бағытта (біздің жүйелі бағдарымыздың
бір бөлігі) сыбырлауық аққулардың 70 мың
дарасы есепке алынды [Кривоносов және
басқалар, 1984]. Санақтың жаз ортасында
жүргізілгенін, бұл кезде жас құстар да есепке
алынғандығын атап өткен жөн, әдетте біз жазғы
аралап ұшу кезінде оларды санамаймыз. 1989
жылғы 19-20 шілдеде жүргізілген басқа әуе
санағы кезінде 84,5 мың аққу (оның 64,6 мыңы
Еділ-Жайық өзендерінің аралығында) тіркелді
[Гисцов, Әуезов, 1991]. 2000-2007 жж.
аралығындағы әуе санақтарының деректері
бойынша Солтүстік Каспийдегі сыбырлауық
аққудың саны 200 мың дараққа дейін жетті
[Русанов, 2011].
Сыбырлауық аққулар Солтүстік Каспийде жыл
бойына кездеседі. Осы аймақтан ұшып өтетіндігі
анық екендігінен бөлек, олар балапандарын
өсіру үшін өте жайлы жағдайларды тауып,
осындағы қамысты бекітпелерді, салындыларды
және т.б. пайдаланып, жаппай ұя салады. Алайда
теңіз суының қайтуына байланысты оларға ұя
салатын қолайлы жер қалмағандықтан, Жайық
өзені атырабында олардың тек бірен-саран
тобы ғана қалды.
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Қызылтұмсық сүңгуір (Netta rufina). Солтүстік
Каспийдің аялық түрі болып табылатын
қызылтұмсық сүңгуір осы өңірде ұя салу
кезінде, сондай-ақ маусымдық қоныс аудару
кезеңінде көп кездеседі. Әдетте оның біраз
саны қыркүйектің аяғында Еділ атырабында
кездеседі, қазан аяғында толығымен Итбалық
аралдарына кетіп, сонда біршама саны
қыстайды. 2015 ж. күзде қыркүйектің аяғында
олар Еділ атырабында кездеспеді десе болады,
бірлі-жарым саны (шамамен 4 мың дарасы)
Жайық өзенінің атырабында мекендеді,
алайда Итбалық аралдарында біз бақылаған
барлық жылдарымен салыстырғанда олардың
рекордтық мөлшері – 50 мың дарағы тіркелді (ең
жоғарғы көрсеткіш, оған дейін 2014 ж. қазанның
ортасында 42.5 мың болған еді). Бір айдан соң
біз құстардың осы түрінің бір жарым еседен
артық мөлшерін – 74 мың дарағын тіркедік. Бұл
аталмыш құстардың ең үлкен көрсеткіші сияқты.
Алайда 2016 жылғы күзде олардың саны бұл
көрсеткіштен де асып түсті – қыркүйекте мұнда
алдыңғы жылдағыдай 50 мың құс, ал қазанда
100 мыңнан астам дарағы тіркелді.
Солтүстік Каспийде қыста және күздің аяғында
қызылтұмсық сүңгуірдің орасан зор шоғырлары
болатыны белгілі. Атап айтқанда, 2005 ж.

Қасқалдақ (Fulica atra).

қаңтарда Еділдің авандельтасында 120 мың
қызылтұмсық сүңгуір тіркелді (Русанов Ж.М.,
дербес хабарлама). Еділ атырабында соңғы
жылдары ұзаққа созылған өрт оқиғалары мен
теңіздің тайыздануына байланысты, соның
салдарынан қамыс қопаларының құрғауы
сияқты құстар тіршілігі үшін жағымсыз жағдайлар
әдетте көп уақытын Еділ атырабында өткізетін
сыбырлауық аққулардың көптеген санының
ғана емес, сондай-ақ осы жердегі қызылтұмсық
сүңгуірлердің негізгі бөлігінің анағұрлым жайлы
аймаққа - Итбалық аралдарына ауысуына
мәжбүр етуі ықтимал.
Қасқалдақ (Fulica atra). Қасқалдақ әлі де Солтүстік
Каспийдегі ең көп құстардың бірі болып
табылады, мұнда құстардың қоныс аударуы
кезеңінде олардың тек жергіліктілері ғана емес,
сондай-ақ солтүстік өңірлерден ұшып келетін
көп саны шоғырланады.
Ұялайтын уақытта тек қамыс қопаларында
болатын қасқалдақтарды тек маусымдық
миграция кезеңінде және қыста ашық суда ірі
шоғырлармен жүрген кезде ғана есептеуге
болады. Тіпті осындай жағдайда да оны
тікұшақтан байқау қиынға соғады, себебі
судағы шағын қара нүкте тікұшақтан үркіп қаша
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Қыркүйектің аяғы-қазанның басы
12.1.15 сурет

Қазанның аяғы-қарашаның басы

Қасқалдақтың жылдар бойынша күзгі санақтардағы саны

бастағанда және ұшуға ұмтылатын кезде ғана
көріне бастайды. Алайда санақты ойдағыдай
жүргізу үшін бұдан басқа тағы екі жағдайды
ескеру қажет – тынық су (толқынсыз) және
жарықтандыру (күн бойынша). Біз санақ
жүргізгенде қасқалдақтар шоғырының көбіне
біз мұқият назар аударатын аралдар мен
мүйістерден тым алыс орналасуы салдарынан
қасқалдақтар үшін жақсы қоректік алқап
саналатын суасты өсімдіктерге бай суы тайыз
ауқымды акваторияларды жеткілікті түрде
қамти алмаймыз. Осылайша қасқалдақтардың
санағы белгілі бір қиындықтармен байланысты
және оларға санақ жүргізу барысындағы
үлкен
айырмашылықтарды
дәл
сондай
қиындықтармен түсіндіруге болады.
Алдыңғы жылдардағы деректерге сүйенсек,
қасқалдақтардың лек-легімен ұшады – олардың
көп саны қолайлы биотоптарда шоғырланады,
қоректенеді, қоңдану шоғырларын құрайды,
ауа райы кенет бұзылғанда олар оңтүстікке
бет алады. Осындай көптеген шоғырларды
біз олардың ұшып кетуі алдында, 2014 ж.
қыркүйектің аяғында (144 мыңға жуық), 2013 ж.
қазанның аяғында (108 мың) және 2012 ж. қазан
басында (102 мың) байқадық. 2016 ж. олардың
саны бұдан да көп болды (12.1.15 сурет).
Жаппай шоғырланған жағдайлар тіркелген
барлық маусымдарға тән бір ортақ ерекшелік
– құстардың оңтүстік қыстақтарына ұшуларына
белгі болатын қатты суық әлі түскен жоқ.
12.1.5 Өңірдегі құстардың сирек кездесетін
және қорғалған түрлері
Қызғылт

бірқазан

(Pelecanus

onocrotalus).

Құстың бұл түрінің Солтүстік-шығыс Каспийде
ұялайтыны ұзақ уақыт бойы (1990 ж. бастап)
белгісіз болды, алайда олардың көптеген саны
(жүздеген дарақтан 2-3 мың дараққа дейін)
балықты аймақтарда тұрақты түрде кездесіп
тұрды. 2013 ж. қыркүйектің аяғында негізінен
Теңіз кен орны маңындағы жағалау бойында
538 бірқазан тіркелді, бұл ретте олардың бір
бөлігі ұша алатын болғанына қарамастан биыл
туған балапандар болды, ал бұл олардың
көбейетін жерінің жақын маңда екендігін
білдіреді.
2014 ж. күзгі ұшып аралау кезінде осы түрдің
Еділ атырабында ұялайтынын растайтын жайт
тіркелді. Осы жерде бұйра бірқазанның ірі
мекені орналасқан, онда қызғылт бірқазанның
да біраз саны ұя салған. 2015 ж. көктемде осы
аймақта бұйра бірқазандардың үлкен басым
бөлігін құртқан эпизоотия (жануарлар індеті)
анықталды (фотосуреттерімізде бір кадрда 74
құстың өлексесі анықталды). Бұл ретте қызғылт
бірқазандардың жекелеген жұптары ұяларын
басып отыруын жалғастырды, осы түрдің бірдебір өлексесі байқалған жоқ. Қызғылт және
бұйра бірқазандардың өзара жақындығына
қарамастан, осы түрдің ауруға шалдықпағаны
қызық жайт болды. Күзгі зерттеулерді жүргізген
кезде осы мекендегі қызғылт бірқазандардың
көбеюінің сәтті өткені анық болды, құстар
тобында ұша алатын, алайда түсі қоңыр
дарақтардың саны біршама көп болды. 2016 ж.
күзде қызғылт бірқазандар топтарындағы жас
қоңыр құстардың пайызы әлі де жоғары болды,
бұл осы маусымдағы ұялаудың да ойдағыдай
болғанын білдірді. 2016 ж. маусымда біз Еділ
атырабында орналасқан 30 және 70 жұптан
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12.1.16 сурет

2016 жылдың жазындағы сирек кездесетін құстардың (жұптары) мекендері.

құралған, бір-біріне жақын орналасқан 2
мекенді байқадық. (12.1.16 сурет)
Бұйра бірқазан (Pelecanus crispus). Солтүстік
Каспийде құстардың осы түрі саны жағынан
біршама тұрақты. 2013 ж. қыркүйектің
аяғында 3390 бұйра бірқазан байқалды,
олардың негізгі массасы Еділ атырабының
қазақстандық бөлігіндегі ірі мекендерінің
аймағында қоныстанды. 2014 ж. қыркүйекте
бұйра бірқазанның саны одан да көп болды
– 4344 құсты құрады, олардың негізгі бөлігі
Еділ атырабының ірі мекендері аймағында
қоныстанды. Бұл басқа маусымдармен
салыстырғанда біршама көп (2009 ж. қыркүйек
аяғында 1732 дарақ; 2010 ж. – 894; 2011 ж.
– 2525; 2012 ж. - 1409 бірқазан). Алдыңғы
жылдардағы мөлшерінің мұндай жоғары
мәндері бұйра бірқазанның бірнеше ірі
мекенде, әсіресе Еділ атырабының шығыс
бөлігінде ойдағыдай ұялауымен түсіндіріледі.
2014 ж. қазан айының ортасында саны 3
мыңға жетпейтін бұйра бірқазан тіркелді, бұл
осы құстардың миграциялық қозғалыстарымен
байланысты болса керек.

2015 ж. осы сирек құстардың ауру-індеті
байқалып, бұл олардың есептердегі санының
күрт төмендеуіне соқтырды – қыркүйекте
барлығы 1083 құс, ал қазанда 932 бұйра
бірқазан тіркелді. Алдыңғы көрсеткіштерге
қайта жету үшін тағы бірнеше жыл бойы
сәтті ұялау қажет болатыны сөзсіз. 2016 ж.
есеп нәтижелері толығымен осы болжамды
растайды. Көктемде барлығы 543 дарақ,
маусымда – 353, күзде – екі есепте тиісінше
2449 және 496 дарақ тіркелді. Бұл жағдайды
олар ұя салатын негізгі мекендердің Еділ
және Жайық өзендерінің атыраптарында
орналасуы одан әрі ушықтыра түседі, ал
сағалық алаңдардағы жағдай жылдан жылға
нашарлап келеді. Бұған теңіздегі су деңгейінің
тұрақты түрде төмендеуі, сондай-ақ ұялауға
қолайлы аумақтарды жоятын жыл сайынғы өрт
жағдайлары септігін тигізуде. Нәтижесінде 2016 ж.
Жайық өзенінің атырабында осы құстардың
тек бір ғана мекені анықталды, ал сондағы
құстардың саны 250 жұпқа дейін төмендеді,
алдыңғы жылы олардың саны 350 жұп болған
еді.
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Қыркүйектің аяғы-қазанның басы
12.1.17 сурет

Қазанның аяғы-қарашаның басы

Қызғылт қоқиқаздардың жылдар бойынша күзгі санақтардағы саны

Қызғылт қоқиқаз (Phoenicopterus roseus).
Құстардың бұл түрі жылдан жылға тұрақты
бір аумақта – Комсомолец шығанағының суы
тайыз ашық аймақтарында және Бозашы
түбегінің жағалауы бойында кездеседі.
Алайда соңғы жылдары (2014-2016 жж.)
теңіздегі су деңгейінің төмендеуі салдарынан
қоқиқаздардың басым бөлігі бұрынғы жерінде
қолайлы жағдайларды таба алмай, қалыпты
аумақтардан шығып, Итбалық аралдары мен

Қоқиқаз (Phoenicopterus roseus)

Маңғыстау шығанағына бет бұрды.
Күзде есепке алынатын қоқиқаздардың
жалпы күйі 12.1.17 суретте көрсетілген. Есепке
алынған қоқиқаздар санындағы осындай
үлкен айырмашылық, әсіресе екінші кезеңде,
ең алдымен екінші рет аралап ұшу мерзіміне
байланысты. 2014 ж. аралап ұшу 11-12
қазанда (техникалық себептерге байланысты
екінші аралап ұшу қалыпты мерзімнен –
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қазан аяғынан немесе қарашаның басынан
әлдеқайда ертерек) жүргізілді, сондықтан да
қоқиқаздардың барлығы дерлік Комсомолец
шығанағындағы қоректенетін жерде және
Бозашы жағасында қалды. Екінші аралап ұшу
6-8 қарашада жүргізілген жылдары (2009
және 2010 жж.) бұл құстардың ең төмен
саны тіркелді, себебі олардың негізгі массасы
қыстайтын жерге ұшып кетіп үлгерді.
Қоқиқаздар санағының нәтижелері санақтың
жүргізілетін уақытына (кезеңіне) және айналып
ұшып шығу бағдарына өте қатты байланысты.
Бұл ірі шоғырларды құрайтын құс болып
табылады және егер біз ұшу жағдайларына
байланысты осы құстар жиі кездесетін
Комсомолец шығанағының ішкі жағына
бара алмасақ не болмаса осы құстың негізгі
шоғырларын қандай да бір түрде байқамай
өтсек, бұл жиынтық есептерде келтірілетін
аталмыш құстардың санына әсер етеді.
Бұл қоқиқаздар санының шынайы өзгеруін
сипаттайтын көрсеткіш бола алмайды.

Жалбағай (Platalea leucorodia). Ұзын сирақ
құстардың осы бір шағын түрінің саны соңғы
жылдары өсіп келеді. Жаз сайын бірнеше ұялы
мекен тіркеледі, алайда бұрын тек біреуі ғана
– Жайық өзені атырабындағы мекені белгілі
болған еді. 2015 жылы 100 және 250 жұптан
тұратын 2 мекені карталанды. 2016 жылы
мұнда бір ғана ұялы мекен тіркелген.
Қарабай (Plegadis falcinellus). Тікұшақтан байқау
қиынға соғатын біршама ұсақ тырнақұтан. Бұл
ретте Жайық өзені атырабында саны біршама
көп ұя салатын құс. Бұл құстың ұялары
кіші суқұзғындар, түрлі құтандар, бақылдақ
құтандар және т.б. көп қабатты мекендердің
төменгі қабаттарында орналасады. Тұрақты
қоректік ұшулары Пешной аралы төңірегінде
байқалады, ал «Тухлая балка» булану алаңы
мен батыс тұндырғыға ондаған және жүздеген
құстар қоректену үшін ұшып келеді. 2015 ж.
Пешной аймағында қарабайлардың кем
дегенде 500 жұбы ұя салды. 2016 ж. олар тағы
да осында ұялады, санын анықтау қиындық
тудырғанымен, оның азаймағандығы анық
көрініп тұрды.
Аққұйрықты субүркіт (Haliaeetus albicilla). Осы
су маңының жыртқышы Солтүстік Каспийде
жыл бойына кездеседі. Көктем мен жазда оның
саны көп емес, себебі мұнда Еділ тармақтары

Саны

Кіші аққұтан (Egretta garzetta). Әуеден санақ
жүргізген кезде бұл құтандар тікұшаққа жақын
тар жолақта ғана анықталады, сондықтан да
олардың шынайы саны есеп нәтижелерінде
көрсетілмейді.
Жазғы
аэровизуалдық
зерттеулер кезінде олар көбіне ұялау
мекендері аймағында байқалады, олар
сонда басқа құтандармен бірге, көбіне кіші
суқұзғындармен бірге ұя салады. Негізгі
мекендері атыраптық аймақтарда орналасқан,
алайда соңғы жылдары олардың орналасқан
орындары су арналары мен тармақтардан ары

қарай жылжып келеді. 2016 ж. құбыр желісі
трассасынан шығысқа қарай су құстарының
ірі аралас мекені анықталды, онда кіші
аққұтандар да ұялайды. Жыл сайын ұя салатын
популяциясы 600-900 жұпқа бағаланады.

Қыркүйектің аяғы-қазанның басы
12.1.18 сурет

Қазанның аяғы-қарашаның басы

Аққұйрықты субүркіттің жылдар бойынша күзгі санақтардағы саны
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бойында, сирек жағдайда – Жайық өзенінде
ұя салатын жұптары, сонымен қатар жыныстық
жетілмеген жас құстар ғана қалады.
Күзге қарай олардың саны сулы-батпақты
жабайы
құстардың
шоғырлануына
байланысты артады, сулы-батпақты жабайы
құстар аққұйрықты субүркіт қорегінің елеулі
бөлігін құрайды, сондай-ақ балықшылармен
лақтырылған балық та көптеп қалады. 2009
жылғы күзгі маусымда аққұйрықты субүркіт
санының күрт өсіп, қараша айында шамамен
1,5 мың субүркіт тіркелгеннен кейін біз есепке
алған құстардың саны тұрақтады (12.1.18
сурет). Есепке алынған субүркіттердің осындай
рекордты саны санақ кезіндегі бірегей ауа
райы жағдайларымен түсіндіріледі – ұзаққа
созылған жылы күзден соң санақ жүргізуден
бір күн бұрын (6 қараша) -17оС аяз түсіп, екі
тәулік ішінде суы тайыз шығанақтар мен ашық
акваторияның біраз бөлігінде мұз қатты. Дәл
осы алғашқы мұз беттерінде субүркіттердің 5080 дарағынан тұратын шоғырлары анықталды,
бұндай құбылыс осындай ірі жыртқыш құсқа
мүлде тән емес еді. Екінші санақ жүргізу
мерзімдерінің ықпалы беріліп отырған
графикте жақсы көрінеді. Екінші аралап ұшу
мерзімі кешірек болған жылдары (20092011) есептер 6-8 қарашада жүргізілгенде
аққұйрықты субүркіттер саны ең жоғары мәнді
көрсетті, себебі олар Каспийдің жағалауына
нағыз суық түскенде келе бастайды.

Қарабас өгізшағала (Larus ichtyaetus). Солтүстік
Каспийдегі құстардың біршама жақсы күйдегі
түрі, ол мұнда орасан зор мекендермен ұя
салады және саны біршама көп (12.1.19 сурет).
Санақтар нәтижелері бойынша көп жылдық
тұрғыдан алғанда осы шағала санының
үздіксіз өсуі байқалады, бұл көбеюі сәтті өткен
маусымдармен және ұсақ балықтан құралатын
қоректік
қорының
жеткілікті
болуымен
түсіндіріледі.
12.1.6 Орнитофаунаның қазіргі жай-күйі
және оған әсер ететін факторлар
Мақалада келтірілген деректер Солтүстікшығыс Каспий авифаунасының тұрақты күйде
екендігін көрсетіп отыр. Құстардың жекелеген
түрлерінің саны біршама үлкен өзгерістерге
ұшырауда,
бірақ
көбіне
құбылмалы,
жиі толқынды сипатқа ие және табиғат
құбылыстарына – маусымдардағы ауа райы
ерекшеліктері мен теңіз деңгейінің төмендеуіне
тікелей
байланысты.
2006-2016
жж.
аралығындағы кезеңнен бері теңіздегі су
деңгейінің төмендеуі салдарынан Каспий
теңізінің суы тайыз солтүстік бөлігінде жағалау
сызығы акватория түкпіріне қарай 15-30 км
дейінгі қашықтыққа жылжыды. Миграция

Саны

Аққұйрықты субүркіт басқа жыртқыштар сияқты
қолжетімді қорек көздеріне шоғырланады,
сондықтан да оны балықшылардың тұрақтары

маңынан, суда жүзетін жабайы құстардың ірі
шоғырларына жақын жерде, ал қыста каспий
итбалықтары күшіктейтін жерде жиі көруге
болады. Қысқы уақытта Түпқараған шығанағы
мен Құрық порты арасындағы шығыс жағалауда
үнемі кездеседі.

Қыркүйектің аяғы-қазанның басы
12.1.19 сурет

Қазанның аяғы-қарашаның басы

Қарабас өгізшағаланың жылдар бойынша күзгі санақтардағы саны
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уақытында құстардың шоғырлары үшін керемет
жағдайлар жасайтын бұрынғы шығанақтар
(Жанбай, Забурын маңында) 80-90% дейін
құрғап, алғашқыда теңіз батпағына, содан
соң сораңға айналды. Қазіргі кезде бұрынғы
суы тайыз аймақтарда құрлық шөптері өседі.
Бірнеше қолтықтар (құрлыққа тереңдей енетін
суы тайыз шығанақтар) іс жүзінде жойылды
десе болады, қазір олардағы судың тереңдігі
10-15 см аспайды. Олар 1-2 жыл ішінде
толық құрғап бітеді. Қамыс қопалары кепкен
жерінде құрғап, дала өртіне ұшырайды (көбіне
жергілікті тұрғындар әдейі өртейді). Осылайша
Каспийдің солтүстік жағалауын мекендейтін
құстардың қоныстануына қолайлы жер ауданы
біршама азайды. Осы сияқты өзгерістер батыс,
Дағыстан жағалауына да тән.
Табиғи себептерден басқа құстардың жайлы
мекендейтін орындарының қолайлылығына
теріс ықпал ететін бірнеше антропогендік
сипаттағы факторлар да бар. Бұл ең алдымен
әсіресе сирақты және ескекаяқты құстардың
ірі мекендері орналасатын саға маңындағы
алаңдарда қамыстарды өртеу. Өртенген
жердің қалпына келуі үшін бірнеше жыл талап
етіледі. Бұл уақытта құстар көбею үшін басқа
жерді іздеуге мәжбүр болады. Маңыздылығы
бойынша келесі фактор – браконьерлік.
Аэровизуалдық зерттеулер кезінде бірнеше рет
табиғатты пайдалану қағидаларының өрескел
бұзылуы байқалды – аң аулау мерзімдерін
бұзу, уылдырық шашу кезінде балық аулау,
жүзу құралдарынан аң аулау және т.б.
Құстардың қоныстануына, әсіресе Жайық
өзені атырабын мекендеуге әсер ететін тағы
бір фактор – халықтың тұрмыс деңгейінің өсуі,
бұл су артерияларына түсетін күштің артуына
соқтырды. Моторлы қайықтармен және басқа
кемелермен қозғалу қарқындылығы өсіп
келеді. Экспедициялық жұмыстар кезеңінде
қамыстар арасында квадроциклдармен және
мотодельтапландармен жүру байқалды. Мұның
барлығы құстарды мазалау факторының
ұлғаюына соқтырады. Жыл сайын біз
Жайық өзені атырабындағы құстар санының
төмендеуін байқаймыз, әлем бойынша су
құстарының көбеюі үшін ең қолайлы жер өзен
сағалары болуына қарамастан, құстардың
ұя салатын мекендері күннен күнге өзеннен
алшақтап барады.
Жоғарыда сипатталған факторлар жыл
құстарының жылдан жылға Итбалық аралдары
аймағына жылжуына соқтырып отыр.

Күзгі миграциялар кезінде мұндағы құстардың
тығыздығы өте жоғары - 30 км2 ауданда
22-27 мың басқа дейін құрайды. Ауқымды
кеңістік
тереңдігі
қазіргі
тайыздану
жағдайында түбі көрінбейтіндей терең, жақсы
жылытылатын тайыз сулы аймақтары дамыған
су асты өсімдіктеріне бай, ал көптеген аралдар
мен шайылатын шығанақтар баспана мен
тынығатын жерді ұсынады. Сонымен бірге
бұл аймақта айтарлықтай мазалау факторы
жоқ. Бұл алаң Негізгі орнитологиялық
аумақтардың
(IBA) халықаралық тізіліміне
жаһандық тұрғыдан алғанда маңызды алаң
ретінде енгізілген, бұл біздің зерттеулерді тек
растай түседі және халықаралық деңгейде
қорғалуға жатады. Алайда мұнда браконьерлік
жағдайлары тіркеліп, аңшылар лагерьлері жиі
көріне бастады. Жергілікті халықтың осындай
іс-әрекеттері құстар санының төмендеуіне
соқтыруы мүмкін, ал бұл Солтүстік Каспийдегі
басқа табиғат пайдаланушылардың кінәсіне
жатқызылады. Табиғат қорғау мекемелері осы
бірегей аймақтың қорғалуын күшейтуге назар
аударулары қажет.
Қашаған
кен
орнының
тікелей
теңіз
нысандарында құрылыс кезеңінде, сондайақ кен орнын жайластыру кезінде жүргізіліп
отырған қадағалау жұмыстары кен орнын
штаттық
режимде
пайдалану
кезінде
авифаунаға елеулі әсердің күтілмейтіні туралы
тұжырым жасауға негіз береді. Қашаған кен
орнындағы Теңіз кешенінің қолданыстағы
нысандарының оң ықпалын айта кеткен жөн
– бірнеше жылдар бойы мұздан қорғайтын
аралдарда шағалалар мен қарқылдақтардың
ұялауы аталған құс түрінің бүкіл Солтүстікшығыс
Каспий
акваториясы
бойынша
көбеюіне септігін тигізді. Шартты түрде қауіпті
факторлардың ішінен D аралында үнемі жанып
тұрған алау мен теңіз құрылыстарының түнгі
мезгілдегі жарықтарын атауға болады, олар
түнде ұшатын жыл құстарын өздеріне қарай
тартады. Қазіргі уақытта осы факторлардың
ықпалын барынша азайту пысықталуда.
Орнитофаунаға жүргізілетін мониторингінің
көпжылдық деректерін талдау кезінде Солтүстік
Каспий акваториясында Қашаған кен орнының
жасанды нысандарының пайда болуына
байланысты елеулі экологиялық өзгерістердің
қазіргі уақытқа дейін байқалмағаны белгілі
болды. Бұны құстардың бірқатар аялық
түрлерінің жақсы күйде екені айғақтайды.
Олардың ішінде балықпен қоректенетін,
сондай-ақ өсімдіктермен қоректенетін құстар
бар, бұл өз кезегінде олардың қоректену
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базасының жоғары деңгейде сақталуын
айғақтап отыр. Дей тұрғанмен, мониторинг
(табиғат
қорғау
органдары
өкілдерінің
бақылауымен және қатысуымен жүргізілетін)
нәтижелері көп жағдайда жергілікті халық
арасында жасанды түрде туындап жатқан
Қашаған кен орнының болуының теріс
қабылдануымен қарама-қайшы болып жатады.
Сонымен қатар итбалықтардың, балықтардың

және жабайы құстардың жойылуы туралы
шағымдар көп жағдайда негізсіз немесе басқа
себептерге байланысты болып отыр (бекіре
балықтарын браконьерлік аулау кезінде
итбалықтардың ауға түсуі, аң аулау кезінде
аң аулау ережелері мен нормаларын бұзу,
уылдырық шашу кезеңінде балық аулау және
т.б.).
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Тұжырымдар
Сапалы мониторингілік зерттеулердің құндылығы Солтүстік-шығыс Каспийдің жағалау маңындағы
биоценоздардың орасан зор аумағының шынайы жағдайын бірыңғай әдістеме бойынша
үнемі қадағалаудан тұрады. Бұл өңір Еуразиялық континенттің Скандинавиядан бастап Сібірдің
тундралық аймағына дейінгі солтүстік жартысының елеулі бөлігінен осында жиналатын құстардың
суда жүзетін және су маңында мекендейтін түрлерінің миллиондаған дарақтары үшін аса маңызды
мәнге ие.
Каспий теңізіндегі су деңгейінің әлі де төмендеуіне және су құстары үшін қолайлы үлкен
аудандардың құрғауына қарамастан, Солтүстік-шығыс Каспий ұя салатын және қоныс аударатын
құстардың қолайлылығы үшін әлі де жетекші рөл атқарып келеді, бұл оның аумағында халықаралық
маңызы бар 5 IBA болуымен және олардың Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2013 жылғы
6 қыркүйектегі № 273-ө бұйрығымен «Республикалық маңызы бар сулы-батпақты алқаптар»
ретінде бекітілуімен расталады.
Солтүстік-шығыс Каспийдің Еділ атырабынан бастап Итбалық аралдары мен Маңғыстау шығанағына дейінгі бүкіл аумағы осы аймақтағы жағдайлардың өзгеруіне Солтүстік-шығыс Каспийдің
дәл қазақстандық секторында құстарды қайта бөлу арқылы ден қоятын бірыңғай экожүйе болып
табылады, мұны біздің жыл сайынғы қадағалау деректері көрсетіп отыр.
Құстардың жекелеген түрлері санының өзгеруі ауытқымалы сипатқа ие және азаюдың айқын
үрдістерін көрсетіп отырған жоқ.
Қашаған кен орнының нысандарында жүргізілген қадағалаулар жасанды аралдардың мигранттар
үшін қандай да бір елеулі рөл атқармайтынын растайды. Қадағалау жұмыстары жүргізілген жасанды аралдарда аялдауға мәжбүр болатын құстар саны көп емес және штаттан тыс жағдайлардың
өзінде де бұл белгіленген түрлердің ешқайсысының санына ықпал ете алмайды.
Мониторингілік жұмыстар жүргізілген бүкіл кезең бойына НКОК Н.В. компаниясының қызметі ұя
салушы және қоныс аударушы құстардың саны мен таралуына жағымсыз әсерін тигізген жоқ.
Барлық өзгерістер табиғи (су деңгейінің төмендеуі) және антропогендік (өрт, браконьерлік аң
аулау, адам белсенділігінің артуына байланысты мазалау факторының күшеюі) факторлармен
толықтай дерлік түсіндіріледі.

12 ТАРАУ | ОРНИТОФАУНА

Ғылыми зерттеу
кемелерінде (ҒЗК)
жүргізілген мониторингілік
зерттеулердің нәтижелері
бойынша құстардың
таралуы мен саны
Әдістеме және бастапқы деректер
Құстарды жылдың жылы мезгілінде (көктемде,
жазда, күзде) зерттеу жұмыстарын «НКОК
Н.В.» компаниясы 2012 жылғы күзден бастап
ҚР заңнамасының талаптарына сай 2012
жылғы күзден бастап өндірістік экологиялық
мониторинг жүргізу кезінде ұйымдастырылды.
Жыл сайын ғылыми-зерттеу кемелерін (ҒЗК)
пайдалана отырып, теңіздегі Қашаған, Ақтоты,
Қайраң, Қаламқас-теңіз (бұдан әрі – Қаламқас)
кен орындарының және кәсіпшілік құбыр
желілері трассасының акваториялары зерттелді
(2 тарау. 2.2 сурет).
Құстардың есебі мониторинг жүргізілетін әр
стансада 30 минут бойына үздіксіз жүргізілді.
Кемеде су бетін және оның үстіндегі әуе кеңістігін 500 метрге тең радиуста айнала шолуға
мүмкіндік беретін ең жоғары орналасқан нүкте
таңдалды. Қадағалау жұмыстары көрінімді 10
және 30 есе үлкейтетін дүрбілерді пайдаланып
жүргізілді. Ұшып келе жатқан немесе суда
отырған бірен-саран дарақтарды немесе
құстар тобын байқағанда олар дүрбімен
қаралып, цифрлық диктофонға жазу жүргізілді.
Құстардың түрі, саны, ұшу бағыты, суда болу
сипаты, мінез-құлқы тіркелді. Мүмкіндігінше
құстардың барлық түрлері телеобъективі
70-300 мм немесе оптикалық зумы 20 есеге
ұлғаятын цифрлық фотоаппаратқа түсірілді
және түрі мен санын түзету мақсатында

2012 жылғы күзден бастап 2016 жылғы күзге
дейінгі кезеңде жүргізілген бүкіл зерттеу
кезеңінде 4489 сынама іріктеу стансасында
барлығы 2245 сағат көзбен шолып қадағалау
жұмыстары орындалды. Барлығы 193127 құс
тіркелді (12.2-1 кесте). Қолдау кемелері мен
ҒЗК-ге қонатын құстар тіркелді.
12.2.1 Солтүстік-шығыс Каспийдің зерттеліп
отырған
акваториясындағы
құстардың
таралуы мен саны
Солтүстік-шығыс Каспий акваториясында,
негізінен теңіз кен орындары мен кәсіпшілік
құбыр
желілері
трассасы
орналасқан
алаңдарда құстардың 240 түрі тіркелді (8
Қосымша, Қ2 кесте). Оның ішінде: 18 жүйелі
отрядқа жататын суда жүзетін, су маңында
мекендейтін және құрлықтағы құстар (12.2.2
сурет), [Теңіздегі экологиялық зерттеулер,
ҚҚЭА, 2012 ж. күз; ҚҚЭА, 2013-2015; КЭБ, 2015
– 2016]. Оның ішінде ұлттық (ҚР Қызыл кітабы,
2010 ж.) және халықаралық Қызыл кітапқа
енгізілген сирек кездесетін құстардың 19 түрі
бар: бұйра бірқазан (Pelecanus crispus), қызғылт
бірқазан (Pelecanus onocrotalus), кіші аққұтан
(Egretta garzetta), жалбағай (Platalea leucorodia),
қарабай (Plegadis falcinellus), кәдімгі қоқиқаз
(Phoenicopterus roseus), сұңқылдақ аққу (Cygnus
cygnus), қара тұрпан (Melanitta fusca), балықшы
тұйғын (Pandion halyaetus), дала қыраны (Aquila
nipalensis), қарақұс (Aquila heliaca), аққұйрықты
субүркіт (Haliaeetus albicilla), лашын (Falco
peregrinus), ителгі (Falco cherrug), бидайық
(Falco pelegrinoides), сұр тырна (Grus grus),
безгелдек (Tetrax tetrax) қарабас өгізшағала
(Larus ichthyaetus) және қарабауыр бұлдырық
(Pterocles orientalis).

Стансалар және жылдар мен маусымдар бойынша тіркелген құстар саны

Күндер

-

-

12.11 - 01.12

2013

05.04 - 30.05

383 36433

78

947

78

947

15.06 - 27.07

389 15884

03.10 - 04.11

411

7544

1183

59861

2014

03.04 - 25.05

2015

15.04 - 27.05

404 36571

14.06 - 05.08

402 15212

22.09 - 03.11

398 11467

1204

63250

431

2519

25.06 - 20.08

426 15806

20.09 - 30.10

431

2607

1288

44328

2016

15.04 - 14.05

243 10910

25.06 - 24.07

240

20.09 - 19.10

253

6565

736

24741

-

1461 86433

-

1571 29130 4489

193127

Күндер

-

-

7266

1457 54168

-

Құстар

-

Стансалар

-

Барлығы
Құстар

Күндер

Құстар

Жыл
2012

Күз
Құстар

Жаз
Стансалар

Көктем

Барлығы

компьютерде егжей-тегжейлі қаралды.

Стансалар

12.2-1 кесте

Стансалар

12.2
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12.2.1сурет

Солтүстік-шығыс Каспий акваторияларындағы және Компанияның теңіздегі нысандарындағы
құстардың жүйелі құрылымы

Теңіздің осы секторында құстардың қоныс
аудару және жазғы көшу кезеңінде сулыбатпақты кешен құстарымен (102 түр) қатар
құрлықта мекендейтін құстар да (138 түр)
кездеседі. Олар шөл, далалық, тау және
антропогендік ландшафттардың өкілдері болып
табылады. Осы топта түрі жағынан басым
келетіндері торғайтәрізділер (Passeriformes) – 98
түр, сондай-ақ сұңқартәрізділер (Falconiformes)
жиі кездеседі – 24 түр.
Кәсіпшілік
құбыр
желілерінің
трассасы
бойында
2013-2016 жж. аралығында
(көктемде, жазда, күзде) теңіздегі экологиялық
зерттеулер жүргізу барысында құстардың 97
түрі, оның ішінде маймаққазтәрізділердің –
1, сұқсыртәрізділердің – 3, бірқазантәрізділердің – 4, дегелектәрізділердің – 5,
қоқиқазтәрізділердің – 1, қазтәрізділердің
– 8, сұңқартәрізділердің – 5, тырнатәрізділердің – 1, татреңтәрізділердің – 31,
кептертәрізділердің – 1, жапалақтәрізділердің
- 1, көкқарғатәрізділердің - 1, бәбісектәрізділердің – 1 және торғайтәрізділердің – 34
түрі тіркелді. Олардың ішінде 6-уы ерекше
қорғалатын түрге жатады: қызғылт бірқазан,
қарабай, кәдімгі қоқиқаз, қара тұрпан,
аққұйрықты субүркіт, қарабас өгізшағала.
Акваторияның D аралынан бастап жағалауға
дейінгі, ені 4000 м тең қарастырылып отырған
алаңы құстардың табиғи мекендейтін орны
болып табылады, себебі су бетінде нысандар
жоқ. 50%-дан бастап 100 %-ға дейін кездесетін

аялық санаттағы құстарға мұнда құстардың 7
түрі жатады. Барлық маусымдарда өгізшағала
(Larus cachinnans) мен қарабас өгізшағала
(Larus ichtyaetus) кездеседі. Көктемде оларға
өзен шағаласы (Larus ridibundus) мен айдарлы
қарқылдақ (Sterna sandvicensis), ал жазда
өзен қарқылдағы (Sterna hirundo), күзде теңіз
шағаласы (Larus genei) мен көк шағала (Larus
canus) қосылады.
Қаламқас кен орнының акваториясында
құстардың
113
түрі,
соның
ішінде:
маймаққазтәрізділердің – 1, сұқсыртәрізділердің – 2, бірқазантәрізділердің – 2,
дегелектәрізділердің – 3, қазтәрізділердің – 5,
сұңқартәрізділердің – 9, тауықтәрізділердің – 1,
татреңтәрізділердің – 26, кептертәрізділердің
– 1, тентекқұстәрізділердің – 1, жапалақтәрізділердің – 2, ұзынқанаттылардың – 1, көкқарға
тәрізділердің – 2, бәбісектәрізділердің – 1 және
торғайтәрізділердің – 56 түрі тіркелді. Ерекше
қорғалатын 3 түр ҚР Қызыл кітабына (2010 ж.)
енгізілген: қарабай, қоқиқаз, қара тұрпан,
аққұйрықты субүркіт, қарабас өгізшағала,
бидайық (Falco pelegrinoides).
Қазіргі кезде аталған кен орнындағы
мекендеу жағдайлары да табиғи болып
табылады. Мұнда құстардың 9 аялық түрі
тіркелген. Маусымдардың барлығында жиі
кездесетіндердің ішінде тек өгізшағала бар,
ал өзен қарқылдағы көктемде, жазда және бір
рет 2016 ж. күзде болды. Қарабас өгізшағала
көктемде жиі кездеседі, ал жазда оның кездесуі
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7,5 – 27,7 % дейін төмендейді. Күзгі маусымда
зерттеудің бүкіл кезеңінде тек 1 құс қана
есепке алынды. Сонымен қатар аялық түрге
жазда аққанатты (Chlidonias leucopterus) және
қара (Chlidonias niger) қарқылдақтар, күзде
көк шағала, шабындық бозторғайы (Alauda
arvensis) және ақ шақшақай (Motacilla alba)
жатады.
12.2.2 Теңіздегі кен орындарының жасанды
нысандарында ұялайтын құс түрлерінің
таралуы және санының динамикасы
Жоғарыдағы 12.1 тарауда сипатталған жасанды
аралдарда орнитологтармен жүзеге асырылған құстарды қадағалау
жұмыстарынан
(2008-2016 жж. көктем, күз) басқа 2012
жылғы күзден бастап өндірістік экологиялық
мониторинг
шеңберінде
де
қадағалау
жұмыстары
жүргізілуде
[Экологиялық
мониторинг жөніндегі есептер 2012 ж. күз 2016 ж. күз].

ҒЗК-дегі қадағалау нәтижелері бойынша Қашаған кен орнының акваториясында құстардың
207 түрі, соның ішінде: маймаққазтәрізділердің
– 2, сұқсыртәрізділердің – 3, бірқазантәрізділердің – 2, дегелектәрізділердің – 5,
қоқиқазтәрізділердің – 1, қазтәрізділердің – 20,
сұңқартәрізділердің – 21, тауықтәрізділердің
– 1, тырнатәрізділердің – 3, татреңтәрізділердің – 46, бұлдырықтәрізділердің – 1,
кептертәрізділердің – 6, тентекқұстәрізділердің – 1, жапалақтәрізділердің – 2,
ұзынқанаттылардың – 1, көкқарға тәрізділердің – 2, бәбісектәрізділердің – 1 және
торғайтәрізділердің – 89 түрі тіркелді. Олардың
ішінде 14-і ерекше қорғалатын түрге жатады:
қызғылт бірқазан, қарабай, кәдімгі қоқиқаз,
сұңқылдақ аққу, қара тұрпан, дала қыраны,
қарақұс, аққұйрықты субүркіт, лашын, ителгі,
сұр тырна, безгелдек, қарабас өгізшағала және
қарабауыр бұлдырық.
Теңіз айдынының ашық учаскелерін тұрақты

Өгізшағала (Larus cachinnans)

Қарабас өгізшағала (Larus ichthyaetus)

Өзен қарқылдағы (Sterna hirundo)

Айдарлы қарқылдақ (Thalasseus sandvicensis)
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мекендеушілер жоқ, бұл жерде жыл бойы,
соның ішінде қыста кездесетін жалғыз түр
аққұйрықты субүркіт болып табылады. Сонымен бірге соңғы жылдары теңіз құстарының
Шығыс Қашағанның жасанды аралдары
жанындағы
мұздан
қорғайтын
үйінді
құрылыстарды және бөлек тұрған Ақтоты
және Қайраң аралдарын ұя салуға арналған
орындар ретінде пайдалануы байқалып отыр.
Қашаған кен орнындағы D және А, EPC (2;
3; 4) және DC05 аралдары жанында бүкіл
зерттеу кезеңі бойына мұздан қорғайтын
үйінді құрылыстарда және DC01 мен DC10
аралдарында
өгізшағаланың,
айдарлы
қарқылдақ пен өзен қарқылдағының саны
жағынан біршама көп ұялы мекендері, ал
DC04 аралында қарабас өгізшағаланың мекені
орналасты.
Ұя салу мерзімдері мен сәттілігіне әсер ететін
ауа райы жағдайларына, қоректік базаға
және мазалау факторына қарай (құрылыс
жұмыстарын жүргізген кезде) құстардың
аталған түрлерінің санында жылдар және
маусымдар бойынша өзгерістер байқалады
(12.2.2 сурет).

Өгізшағаланың саны 2013 – 2015 жж.
көктемнен күзге қарай 1900 – 3500 бастап
1400 – 150 дараққа дейін төмендеді және тек
2016 ж. жазда санының 600 құсқа дейін аздап
өскені байқалды. Қарабас өгізшағаланың 2013
– 2015 жж. саны көктемнен жазға қарай (1.1 –
6.4 есеге) көбейді және күзде күрт (6-70 құсқа
дейін) азайды, ал 2016 ж. жазда олардың
саны 150 құсқа дейін төмендеп, күзге қарай
төмендеуі жалғасты.
Ақтоты және Қайраң аралдары суы тайыз
жағалау аймағында орналасқан. Аралдардың

Құстардың саны

Өзен қарқылдағы барлық көктемгі және екі
жазғы маусымдарда құстардың басым түрі болды. 2013 және 2015 жж. көктемде оның саны
шамамен 7000 болды, ал 2016 ж. 3700 дараққа
дейін төмендеді. Ең көп саны 2014ж. көктемде
байқалды, бұл кезде қадағалау жұмыстарын

жүргізу барысында өзен қарқылдағының
солтүстіктегі мекендеу орындарына қарай
жаппай көшу үшін қолайлы ауа райы жағдайы
қалыптасты. Қашағанда ұя салатын басқа
құстармен бірге осы түрдің 17517 дарағы
есепке алынды. Айдарлы қарқылдақ саны
жағынан екінші орында болды, оның санының
жылдар мен маусымдар бойынша динамикасы
өзен қарқылдағынікіндей болды. 2013 және
2015 жж. көктемде оның саны шамамен
3400 болды, ал 2016 ж. 1200 дараққа дейін
төмендеді. Ең көп саны 2014 жылғы көктемде
де байқалды – 8200 дарақ. Қарқылдақтардың
миграциясы ерте, балапандарының қанаты
қатайып, өз беттерімен қорек табуға кіріскенде
басталады және жаздың аяғына қарай олар
мүлде қалмайды десе болады. Күзде олар
мүлде кездеспейді немесе ұясын қайта салуды
кешірек аяқтаған бірен-саран дарақтар немесе
өте аз топтары (2-4 құс) кездеседі.

Көктем

Өгізшағала
12.2.2 сурет

Жаз
2013

Күз

Көктем

Қарабас өгізшағала

Жаз
2014

Күз

Көктем

Жаз
2015

Шұбартұмсықты қарқылдақ

Күз

Көктем

Жаз
2016

Күз

Өзен қарқылдағы

Ұя салатын құс түрлері санының жылдар және климаттық маусымдар бойынша динамикасы.
Қашаған, 2013-2016 жж.

Құстардың саны
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Көктем

Көгілдір шағала
12.2.3 сурет

Жаз
2013

Күз

Көктем

Жаз
2014

Үлкен қарқылдақ шағала

Күз

Көктем

Жаз
2015

Күз

Шұбартұмсықты қарқылдақ

Көктем

Жаз
2016

Күз

Шұбартұмсықты қарқылдақ

Ұя салатын құс түрлері санының жылдар және климаттық маусымдар бойынша динамикасы.
Ақтоты, 2013-2016 жж.

тегіс беткейінің басым бөлігі ұсақ сусыма
топырақ және қамыс пен шөптесін өсімдіктер
жамылған, сондай-ақ аралдардың орналасуы
теңіз шағаласы (Larus genei) мен үлкен
қарқылдақ шағаланың (Hydroprogne caspia) ұя
салуы үшін қолайлы жағдайларды жасайды,
мұнда солармен бірге айдарлы қарқылдақ пен
өзен қарқылдағы да қоныстанған.

ішінде 6-уы ерекше қорғалатын түрге жатады:
қызғылт бірқазан, бұйра бірқазан, кіші аққұтан,
жалбағай, лашын, қарабас өгізшағала.

Ақтоты кен орнының акваториясында құстардың 82 түрі, соның ішінде: маймаққазтәрізділердің – 1, сұқсыртәрізділердің – 4,
бірқазантәрізділердің – 3, дегелектәрізділердің – 6, қоқиқазтәрізділердің – 1,
қазтәрізділердің – 8, сұңқартәрізділердің – 5,
тырнатәрізділердің – 1, татреңтәрізділердің
– 28, жапалақтәрізділердің – 1, ұзынқанаттылардың – 1, тентекқұстәрізділердің – 1 және
торғайтәрізділердің – 23 түрі тіркелді. Олардың

Қарастырылып отырған барлық түрлердің
саны көктемнен жазға қарай елеулі түрде
азаятыны байқалады. Тек 2013 жылы жазда
теңіз шағаласының саны жоғары деңгейде
болып, үлкен қарқылдақ шағала мен айдарлы
қарқылдақтар саны тіпті өсе түсті. 2013 –
2016 жж. күзгі маусымдарда ұя салатын
түрлердің барлығы дерлік мұнда болған жоқ
немесе бірен-саран көшпелі құстар ғана
кездесті. Теңіз шағаласының саны 2013 және

Теңіз шағаласы (Larus genei)

Ұя салатын құстардың басым түрлері - теңіз
шағаласы мен үлкен қарқылдақ шағала.
Бұл жерде өзен қарқылдағы мен айдарлы
қарқылдақтың ұялары аз (12.2.3 сурет).

Үлкен қарқылдақ (Hydroprogne caspia)

ОРНИТОФАУНА | 12 ТАРАУ

2015 жж. көктемде жоғары болды, ал 2014
ж. 13 есеге төмендеді және 2016 ж. барлық
маусымдарында құстардың бұл түрі кен
орнында мүлде кездескен жоқ.
Қайраң кен орнының акваториясында құстардың 89 түрі, соның ішінде: сұқсыртәрізділердің – 4, бірқазантәрізділердің – 3,
дегелектәрізділердің – 5, қоқиқазтәрізділердің
– 1, қазтәрізділердің – 5, сұңқартәрізділердің – 9, татреңтәрізділердің – 31,
кептертәрізділердің – 1, жапалақтәрізділердің
– 1, тентекқұстәрізділердің – 1 және
торғайтәрізділердің – 28 түрі тіркелді. Олардың
ішінде 5-уі ерекше қорғалатын түрге жатады:
қызғылт бірқазан, бұйра бірқазан, қарабай,
кәдімгі қоқиқаз және қарабас өгізшағала.
Ақтотыдағыдай Қайраңда ұя салатын құстардың басым түрлері - теңіз шағаласы мен үлкен
қарқылдақ шағала. Бұл жерде өзен қарқылдағы
мен айдарлы қарқылдақтың ұялары аз (12.2.4
сурет).

2014 ж. көктемде жекелеген аспалы
баллондарда – аралдардың кранецтерінде
үлкен суқұзғын (Phalacrocorax carbo) ұя сала
бастады. 2015 ж. көктемде олардың ұялары
аралдың бүкіл периметрі бойында орналасты.
12.2.3 Құстардың Солтүстік-шығыс Каспий
үстімен қоныс аударуы
Солтүстік Каспий арқылы Еуразиядағы ең ірі
миграциялық жолдардың бірі - Сібір-Қара
теңіз-Жерорта теңізі құс жолы өтеді. 2001 –
2006 жж. аралығындағы кезеңде жағалық
зерттеу жұмыстары мен жағалық аймақта әуе
санақтарын жүргізу нәтижелері бойынша
Солтүстік-шығыс Каспий жағалауында және
Итбалық аралдарында құстардың 292 түрі
кездесті. Олардың ішінде 112 түрі ұя салады,
76 түрі қыстайды және 104 түрі қоныс аударады
[Гисцов және басқалар, 2014].

Құстардың саны

Ұя салатын құс түрлерінің көктемгі саны арасына бір жыл салып көбейіп және азайып өзгереді.
2013 және 2015 жылдары анағұрлым жоғары
болса, 2014 және 2016 жылдары анағұрлым
төмен болды. Қарастырылып отырған барлық
түрлердің саны көктемнен жазға қарай елеулі
түрде азаятыны байқалады. Бұл ретте 2014
жылы үлкен қарқылдақ шағаланың саны
жазда 34 басқа көбейді. 2013 – 2016 жж. күзгі

маусымдарында ұя салатын түрлер мұнда
болған жоқ немесе бірен-саран көшпелі
құстар ғана кездесті. Теңіз шағаласы мен үлкен
қарқылдақ шағаланың саны 2013 жылы өте
жоғары болды (тиісінше 10816 және 3047 бас),
содан кейін біршама азайды. Сондай-ақ теңіз
шағаласының, айдарлы қарқылдақтың және
өзен қарқылдағының санында жалпы төмендеу
үрдісі байқалады. 2016 ж. көктемде құстардың
осы түрлерінің барлығы тиісінше 2, 37 және 38
құсы тіркелді. Теңіз шағаласы ұя салған жоқ.

Көктем

Көгілдір шағала

Жаз
2013

Күз

Көктем

Жаз
2014

Үлкен қарқылдақ шағала

Күз

Көктем

Жаз
2015

Күз

Шұбартұмсықты қарқылдақ

Көктем

Жаз
2016

Күз

Өзен қарқылдағы

Ескертпе:

диаграммада 2013 ж. көктемде техникалық себептер бойынша теңіз шағаласының саны 10816-дан шартты
шама - 4000-ға дейін азайды.

12.2.4 сурет

Ұя салатын құс түрлері санының жылдар және климаттық маусымдар бойынша динамикасы.
Қайраң, 2013-2016 жж.
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Үлкен суқұзғынның (Phalacrocorax carbo) Қайраң аралында ұя салуы

НКОК Н.В. компаниясы 2012 – 2016 жж.
аралығында ҒЗК-ден жүргізген қадағалау
жұмыстары акватория арқылы ұшатын
құстардың түрлі топтарының ұшу ерекшеліктері
туралы
бұрынғы
деректерді
біршама
толықтыратын жаңа деректер алуға мүмкіндік
берді.
Каспий теңізі енінің салыстырмалы түрде

Қарабас шағала (Larus melanocephalus)

шағын болуы тек суда жүзетін және су маңында
мекендейтін құстар үшін ғана емес, сондай-ақ
теңізді осы құс жолының басты бағытымен
– күзде солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа
қарай және көктемде кері бағытта кесіп өтетін
көптеген жерүсті құстары үшін елеулі тосқауыл
болмайды [Ерохов және басқалар, 2007;
Ерохов және басқалар, 2015]. Құстардың 240
түрі тіркелді (12.2.1 сурет). Сулы-батпақты
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кешен құстары ішінде татреңтәрізділер,
қазтәрізділер және қазақстандық авифаунаның
барлық өкілдері – маймаққазтәрізділер,
сұқсыртәрізділер мен бірқазантәрізділер, ал
құрлықтағы түрлерден торғайтәрізділер мен
сұңқартәрізділер басым.
Миграция кезінде Солтүстік-шығыс Каспий
акваториясында
Қазақстанның
солтүстік
облыстарының және Батыс Сібірдің құстары
ғана кездесіп қоймай, сондай-ақ тундралық
аймақты, арктикалық жағалауды және Ресейдің
солтүстік аралдарын мекендейтін құстар
да кездеседі: қызылжемсаулы маймаққаз,
теңіз сүңгуірі, ұшқыр үйрек, маусымқұс,
тасшарлағыш, тәкілдек балшықшы, ақтамақ
қалытқы, құмғақша, аққұйрық құмдауық,
қаратөс құмдауық, құмқұс, қысқақұйрық және
орта құрақтұмсық, дуанбас, үшсаусақты шағала
және бозшағала. Теңіз арқылы самыркеш,
үнгірек, сарыбас шөже және кәдімгі шиқылдақ
сияқты орман құстары да қоныс аударады.
Қарабас шағаланың Қашаған және Қаламқас
кен
орындарында
мамырдың
екінші
жартысында үш жас құс түрінде кездесуін
атап өту керек. Қарабас шағала — ішінара
қоныс аударатын құс. Бұрын Солтүстік
Каспийдің қазақстандық бөлігіндегі Баутин
және Маңғыстау аралдарында 1951 және 1952
жылдары мамыр мен шілде айларында осы
құстың бірнеше дарағы байқалды [Гладков,
Залетаев, 1956].
Жалпы алғанда акватория үстімен өтетін
көктемгі және күзгі миграцияның мерзімдері
әр
жылдың
климаттық
жағдайларына
байланысты
және
құрлыққа
қатысты
мерзімдермен бірдей: көктемгісі ақпан
мен мамыр аралығында, күзгісі шілденің
аяғы мен қараша аралығында. Құрлықтағы
сияқты теңіз үстінде де миграцияның екі түрі
ерекшеленеді: трофикалық қоныс аудару
– маймаққаздар, сұқсырлар, бірқазандар,
суқұзғындар,
қазтәрізділердің
жекелеген
өкілдері,
құрақтұмсықтар,
шағалалар,
қарқылдақтар,
ақтамақ
қалытқы;
және
транзитпен ұшатын құстардың барлық қалған
түрлері үшін. Құрлықтағы құстар негізінен
түнде қоныс аударады. Күндіз құстардың
осы түрлерінің жекелеген құстары немесе
шағын топтары кездеседі. Акватория үстімен
жүретін
миграциялардың
қарқындылығы
ауа райы жағдайларына елеулі дәрежеде
байланысты. Күндізгі желсіз уақытта құстардың
ұшуы мүлде тоқтайды, баяу жел соққанда аз
(сағатына 3-8 дарақтан бастап 25-43 дараққа

дейін) болады. Жел тұрған кезде құстардың
ұшуы елеулі түрде арта түседі (сағатына 68
– 79 дарақ) және қатты суық түскенде оның
қарқындылығы жоғарылайды (сағатына 1633
дарақ). Мигранттар санының артуы және ұшу
қарқындылығы циклондар өткенде артады,
бірақ жаңбыр немесе қар жауғанда тоқтайды.
Таңғы уақытта ұшудың қарбалас уақыты
байқалады – таң атқаннан сағат 11 дейін –
тәуліктік шаманың 80 – 85 %. Тал түстегі уақытта
сағат 12-ден бастап 15-ке дейін 5%-дан
төмен және кешке 10% тіркеледі. Көктемдегі
миграцияның негізгі бағыты – шығыс, солтүстікшығысқа қарай (барлық құстардың 91 %),
күзде – батыс және оңтүстік-батысқа қарай
(құстардың 86 %).

МИГРАЦИЯ КЕЗЕҢДЕРІНДЕ
СУЛЫ-БАТПАҚТЫ КЕШЕННІҢ
КӨПТЕГЕН ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ
ҚҰРЛЫҚТАҒЫ ҚҰСТАРДЫҢ
КӨБІ ЖАСАНДЫ ТЕҢІЗ
НЫСАНДАРЫН, ҚОЛДАУ
КӨРСЕТЕТІН КЕМЕЛЕРДІ,
ҒЗК ЖӘНЕ БАСҚА ЖҮЗУ
ҚҰРАЛДАРЫН ТЫНЫҒУ
ЖӘНЕ ЖӘНДІКТЕРМЕН
ҚОРЕКТЕНУ ҮШІН ШАҒЫН
«ҚҰРЛЫҚ АЛАҢДАРЫ»
РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНАДЫ.
Құстардың ҒЗК-ге қонатын уақыты бірнеше
минуттан немесе сағаттан бастап (негізінен
ірі құстар) бірнеше тәулікке дейін (ұсақ
торғайтәрізділер) созылуы мүмкін. ҒЗКде құстардың жүзден астам түрлері:
құтандар, суқұзғындар, күндізгі және түнгі
жыртқыштар,
балшықшылар,
шағалалар,
қарқылдақтар, түркептерлер, бөденелер мен
торғайтәрізділердің барлығы дерлік тіркелді.
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Тұжырымдар
Сібір-Қара теңіз-Жерорта теңізі миграциялық жолмен ұшатын жыл құстарының басым бөлігі (240
түрі) Солтүстік-шығыс Каспий акваториясын ұшу үшін пайдаланады.
Жасанды теңіз нысандары құстардың ұя салатын түрлері үшін де, маусымдық жыл құстары үшін
де тартымды жер болып табылады. Бұл әсіресе Қашаған кен орнының теңіз кешенінде жақсы
көрінеді, онда тіркелген құстардың саны (207) басқа нысандардағымен салыстырғанда екі есе көп.
Теңіз нысандарында құстардың ұя салатын түрлерінің біртіндеп көбейіп келе жатқаны байқалады.
Атап айтқанда, Қашағанда, DC10 аралында кіші қарқылдақ пен үлкен қарқылдақ, Қайраң аралында
үлкен суқұзғын ұя сала бастады.
Теңіз құрылыстарынан басқа маусымдық миграция кезінде құстардың жүзден астам түрлері
кемелер мен басқа да жүзу құралдарын тынығу және қоректену үшін пайдаланады.
Зерттеу жұмыстары кезеңінде орнитофаунаға теңіз нысандарының қандай да бір елеулі теріс әсері
мен кемелердің әсері анықталған жоқ.
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Гидробионттардың
ахуалына
және
абиотикалық ортаның сапасына мониторинг
жүргізу жүйесінің бар болуы биоәртүрлілікті
сақтаудың қажетті шарты болып табылады.
Қашаған, Қайраң, Ақтоты, Қаламқас-теңіз кен
орындарының келісімшарттық аумақтарында
(акваторияларында), сондай-ақ кәсіпшілік
құбыр желілерінің трассасында НКОК Н.В.
компаниясы жүргізген экологиялық теңіз
мониторингі теңіз ортасының - атмосфералық
ауа, теңіз сулары, түптік шөгінділер, планктон,
бентос, ихтиофауна, орнитофауна, Каспий
итбалығы және т.б. сияқты барлық зерттелетін
компоненттердің қазіргі ахуалын дәйекті
бағалауға мүмкіндік берді.
Бірыңғай стансалар желісінде қоршаған
ортаның көптеген параметрлерінің (гидрологиялық,
гидрохимиялық,
геохимиялық,
гидробиологиялық, ихтиологиялық) синхрондық өлшемдерін қамтитын экологиялық
зерттеулер ұйымдастырылып өткізілді.
2013 жылдан бастап Компания ҚР Экологиялық кодексі 132 бабының талаптарын және
2012 ж. және 2014ж. Қағидаларды.... орындай
отырып, Өндірістік экологиялық бақылаудың
(ӨЭБ) бірыңғай бағдарламасы бойынша
мониторингілік зерттеулерді жүзеге асыра
бастады. 2012 жылғы Қағидалар ... күшіне
енген соң және қазіргі уақытта 2016 жылғы
Қағидаларды қолдану барысында экологиялық
мониторинг стансаяларының саны мен
бақылау түрлері көбейді. Мониторинг жылдың
барлық климаттық маусымдарында жүргізіле
бастады. Сонымен қатар Солтүстік Каспийдің
зерттелетін акваторияларының ауданы кеңейді.
2006-2016
жж.
аралығындағы
кезеңде
жүргізілген экологиялық мониторинг теңіз
кен орындарын игеруге байланысты табиғи
ортаның түрлі компоненттеріне ондағы жұмыс
түрлерінің ықтимал әсерін бағалауға мүмкіндік
берді.
Төменде берілген экологиялық мониторинг
нәтижелері
Каспий
теңізі
экожүйесінің
қалыпты жұмыс істеуі үшін маңызды бірқатар
табиғи орта факторларында болып жатқан
өзгерістермен тығыз байланысты. Бұл:

—— Соңғы онжылдықта (2007-2016 жылдар)
ауаның орташа жылдық температурасы
Атырау облысында – 0,44ºС; Маңғыстау
облысында – 0,48ºС көтерілгені.
—— Мұз жамылғысының сипаты. Қаталдығы
орташа қыс мезгілдерінде Солтүстік
Каспийде мұз жамылғысы 3–4 ай, шектен
тыс суықтарда 4–6 айға дейін сақталады.
Қаралып отырған кезеңде барлығы екі
қатты қыс болды – бұл 2007-2008 және
2011-2012 жылдардағы қыстар.
—— Солтүстік Каспийдегі су таяздығы және
өңір климатының континенталдығы ауа
температурасындағы үлкен маусымдық
өзгерістерге әкеледі. Қашаған ауданында
жүргізілген
мониторинг
кезінде
жазғы кезеңде жер беті қабатындағы
температура
27-28ºС (макс. 31ºС)
көтерілген жағдайлар болды.
—— Теңіз деңгейінің құбылуы. Теңіз деңгейінің
анық төмендеу үрдісі байқалады. 20062016 жылдар ішінде теңіз деңгейінің
төмендеу мөлшері шамамен 1 м болды.
—— Өзендердің
ағысымен
ластағыш
заттектердің келуі. Еділ өзені Солтүстік
Каспий
ластануының
негізгі
көзі
болып отыр. Жайық өзені ағысымен
салыстырғанда Еділ ағысымен жүз есе
көп мұнай өнімдері, 4 есе көп СББЗ, 1,6
есе көп мыс, 2,3 есе никель теңізге енеді.
Атмосфералық ауа. Қашаған, Ақтоты, Қайраң,
Қаламқас кен орындарында бақылауға
алынған барлық ЛЗ концентрациясының
мөлшері барлық стансаларда ШРК м.б төмен
болды. Күкірт диоксидінің, азот тотығының,
көмірсутегінің ең жоғары мәндегі концентрациялары күрт өспелі сипатта болады. Бұл
атмосферадағы маусымдық өзгерістермен
байланысты, сондай-ақ өндірістік жұмыстар
әсерінен орын алды. Қашағанда теңіз
нысандарына аса жақын орналасқан бірінші
деңгейдегі стансаяларда өндірістік қызметтің
белгілі бір әсері байқалды.
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Ұңғымаларды сынау процесі атмосфералық
ауаның жай-күйіне оқшау әсер етеді деп
бағалауға болады. Ол алаудан 10 километр
қашықтықтағы аймақпен шектелген, ал
концентрациялардың өзі ШРКм.б. деңгейінен
асқан жоқ. Флюидтің жану режимі айтарлықтай
тиімді, оған осы процестің әсер ету аймағына
күйе шығарылмауы дәлел бола алады.
Сонымен бірге, барлық стансаларда, соның
ішінде аялық стансаларда дерлік көміртегі
тотығы
концентрациясының
артқаны
байқалды. Бұл ретте көміртегі тотығының
ең көп концентрациясы жұмыс істеп
тұрған немесе салынып жатқан өндірістік
нысандардың әсерінен тыс болды. Көміртегі
тотығы концентрациясының өзгеру себептерін
түсіндіру үшін түрлі климаттық маусымдарда
аса ауқымды бақылаулар жүргізу қажет.
Теңіз суы. Компанияның келісімшарттық
акваторияларында жүргізілген экологиялық
мониторинг гидрохимиялық көрсеткіштердің
бір жыл ішіндегі өрісін айқындауға мүмкіндік
берді, бұл Солтүстік Каспийде гидрохимиялық
көрсеткіштер көп жылдар бойы өзгеріп отырды
деген дәйекке сай келеді.
—— орташа тұздылық ауқымы – 5,64-8,36‰;
—— рН сутегі көрсеткішінің аса жоғары
мәндері Қашағанда және кәсіпшілік құбыр
желілерінде байқалды;
—— барлық учаскелерде және жылдың
барлық маусымдарында теңіз суының
оттегімен қанығуы жақсы;
—— лайлылық мөлшері негізінен жел мен
толқын
қарқынымен
айқындалады,
сондықтан орташа максималдық мәндер
суы тайыз станцияларда тіркелген;
—— биогендік элементтердің жыларалық өзгергіштігі, ал кей жылдары маусымаралық
өзгергіштігі жоғары болып келді. Бұл
негізінен
биогендік
қосылыстардың
табиғи жылдамдығы сияқты себептермен
байланысты.
Биогендік
элементтер
концентрациясының анықталған жоғары
мәндері, әдетте, оқшау немесе ұзақ
мерзімді емес болып келеді;
—— зерттеу жүргізілетін барлық акваторияларда көмірсутегілердің жоғары деңгейлері белгілі бір кезеңге байланысты
болған жоқ немесе ондай байланыс

әлсіз болды, себебі ластаулар ауық-ауық
сипатта, оқшау кеңістікте және әртүрлі
уақытта болды. Анықталған ластаулар аз
болғандықтан, оларды техногендік деп
түсінуге жеткілікті негіз жоқ;
—— металл
құрамының
көрсеткіштері
динамикасында қарастырылып отырған
кезеңнің соңғы жылдарында металл
концентрациялары
деңгейлерінің
төмендегені байқалады. Жалпы алғанда
келісімшарттық акваториялардағы теңіз
суының сапасы металл құрамы жағынан
қанағаттанарлық деуге болады.
Түптік
шөгінділер.
Қашағанда
түптік
шөгінділердегі аса маңызды өзгерістер 2011
жылға дейін болып өтті. Кейін өте ұсақ түйірші
көлшемді фракциялар құрамы айтарлықтай
азайып, тұнбада орташа-ірі түйіршікті құм
фракцияларының үлесі салыстырмалы түрде
анық көбейген.
Жасанды аралдар құрылысын салу кезінде
топырақ дампингісімен сүйемелденетін кен
орындарын жайластырудың белсенді кезеңі
(2010-2011 жылдар) аяқталған сәттен бастап,
тұнбадағы ұсақ құм мөлшері біртіндеп азая
бастады. 2013 жылдың көктеміне қарай ол осы
жерлерде шаруашылық игеріле басталғанға
дейінгі болған мәніне жетті. 2013 жылдың
көктемінен бастап учаскедегі тұнбалардың
түйіршікөлшемді құрамы тұрақталып, негізгі
фракциялардың құрамы айтарлықтай өзгерген
жоқ.
Жалпы алғанда, СШ Каспийдің зерттелген
акваторияларындағы түптік шөгінділердің
сапасы металл мен көмірсутегі құрамы жағынан қанағаттанарлық болып сипатталады.
Зерттелген параметрлердің ешбірі бойынша
тұрақты
көздердің
әсері
салдарынан
созылмалы
ластану
және
физикалықмеханикалық
сипаттамалардың
өзгеруі
байқалмады.
Түптік шөгінділердегі металл концентрациясы
ұйғарынды деңгейлерден аспайды (кейбір
учаскелердегі
жекелеген
сынамаларды
қоспағанда).
Түптік тұнбалардағы көмірсутегі құрамының
айырмашылықтары
өте
жоғары.
Көмірсутегілердің концентрациясы тұрақты.
Пирогендік және биогендік көмірсутегілер
басым келеді (ағзалардың тіршілік етуі мен
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деградациясының нәтижелері; теңіз өсімдіктері
мен жануарларының шіріген қалдықтарынан
пайда болған көмірсутегілер). Аса маңызды
шектердің немесе индикаторлық мәндердің
жоғары болуы сирек кездеседі.
Фитопланктон. Фитопланктон құрамында
балдырлардың
503
түрі
анықталды.
Планктондық балдырлар түрлерінің саны
жылдар бойынша 103-тен 313-ке дейін
құбылып отырды. Anathece clathrata, Lyngbya
limnetica, Merismopedia minima, Merismopedia
punctata көк-жасыл балдырлары, диатомдық
Cyclotella
choctawhatcheeana,
Cyclotella
meneghiniana және
Binuclearia lauterbornii
жасыл балдырлары жиі кездеседі.
Фитопланктонның орташа көп жылдық саны
- 900,8 млн. кл./м³, бұл реттегі биомассасы
616 мг/м³. Бұл көрсеткіштің негізін көк-жасыл
балдырлар (Cyanobacteria), ал биомассаның
негізін диатомдық балдырлар (Bacillariophyta)
құрайды.
2006 жылдан бастап 2016 жылдарға
дейінгі кезеңде фитопланктонның сандық
көрсеткіштері арта бастады. Фитопланктон
санының жыларалық көбеюіне негізгі үлес
қосқандар – көк-жасыл, диатомдық және жасыл балдырлар, ал биомассаның көбеюінде
диатомдық балдырлардың үлесі жоғары
болды.
Талданып отырған кезең ішінде биомасса
бойынша бұрын басым келген түрлер
жиынтығы ауысты. 2006-2007 жылдары
C.meneghiniana,
Actinocyclus
ehrenbergii,
Coscinodiscus lacustris диатомдық балдырлар,
B.lauterbornii
жасыл
балдыры
және
Gomphosphaeriaaponia,
Gomphosphaeria
lacustris көк-жасыл балдыры басым болған.
2008-2010 жылдары Coscinodiscus jonesianus
теңіз диатомдық балдыры басым болды. 2015
жылдан бастап
фитопланктонда Diploneis
ovalis, A.ehrenbergii, Hyalodiscus sphaerophorus
диатомдық балдырлардың түптік түрлерінің
рөлі артты.
Фитопланктон құрылымы бірқатар табиғи және
антропогендік факторларға байланысты болды. Теңіз деңгейінің төмендеуі балдырлардың
кейбір бөлімдері үшін қолайлы болды. Судағы
кейбір ластағыш заттектер концентрациясының
төмендеуі көк-жасыл балдырларға және кейбір
жасыл балдырларға оң әсерін тигізді.
Зоопланктон.

Зерттелген

акваторияның

зоопланктон құрамында 119 таксон, омыртқасыз
планктондық түрлердің саны жылдар бойынша
36-дан 79-ға дейін өзгеріп отырды. Олардың
аялық түрлері: Brachionus quadridentatus
коловраткасы, Halicyclops sarsi, Acartia tonsa,
Calanipeda
aquae-dulcis
ескекаяқтылары,
Cirripedia мұртаяқты шаянтәрізділер және
Bivalvia
қос
жақтаулы
моллюскілердің
балаңқұрттары.
Зоопланктонның орташа көпжылдық саны 25941 дана/м3, бұл реттегі биомассасы –
415,2 мг/м. Саны бойынша ескекаяқтылар
басым келеді. Биомасса негізін былқылдақ
денелілер құрайды. Зоопланктон биомассасының аса жоғары мәндері Қаламқас пен
Қашаған акваторияларында тіркелген, мұнда
ірі медузалар басым келеді. 2008 жылдан
2016 жылға қарай голопланктонның сандық
көрсеткіштері артып, медуза биомассасы
керісінше төмендеген.
Басым келетін түрлер құрамында Acartia
tonsa және Calanipeda aquae-dulcis шаян
тәрізді ескекаяқтылар, акваторияның кейбір
бөліктерінде Brachionus angularis, Brachionus
quadridentatus коловраткалары, Cornigerius
maeoticus кладоцері, Halicyclops sarsi циклопы
көп ұшырасады. Биомасса бойынша Blackfordia
virginica және Moerisia maeotica медузалары
басым келеді.
Шеннон
индексінің
мәндеріне
сәйкес
зоопланктонда
алуандылықтың
деңгейі
жоғары емес. Қоғамдастық алуандылығының
ең жоғары мәндері жаз кезінде ұсақ өлшемді
түрлер есебінен қалыптасады.
Барлық маусымдар үшін зоопланктердің
орташа жеке массасының мәні жыларалық
төмендеуге
бет
бұрғаны
байқалды.
Зоопланктонның сандық көрсеткіштерінің
жоғарылауын ескергенде, бұл теңіз деңгейінің
төмендеп, қолайлы қоректік су қоймалау
процесінің күшейгенін көрсетеді.
Сыртқы факторлардың көбі омыртқалы
планктондардың жыларалық және кеңістік
динамикасына статистикалық маңызды әсерін
тигізген жоқ.
Макрозообентос. Макрозообентос құрамында 175 таксон анықталды. Қоғамдастықтың
түрлер жағынан байлығын 100 түрден тұратын
шаянтәрізділер құрайды. Түптік омыртқасыздар
түрлерінің саны жылдар бойынша 57-ден 111ге дейін өзгерді. Макрозообентостың орташа
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жылдық саны мен биомассасының мәні –
тиістінше 7877 экз./м2 және 29334 мг/м2.
Саны бойынша құрттар басым келеді. Түптік
ценоз биомассасының негізін моллюскілер
құрайды. Басым келетін түрлер кешенінің
құрамына
Oligochaeta
gen.sp.,
Hediste
diversicolor, Manayunkia caspica, Hypaniola
kowalewskii құрттары, Corophium, Stenocuma,
Stenogammarus шаянтәрізді түрлері, Abra ovata,
Cerastoderma lamarcki, Didacna trigonoides,
Hypanis angusticostata моллюскілері жатады.
2010
жылдан
бастап
D.trigonoides,
H.angusticostata,
M.caspica
автохтондық
түрлерінің молдығы төмендеді. Қоғамдастықта
жерортатеңіздік
A.ovata,
C.lamarcki,
H.diversicolor кірме түрлерінің рөлі артты.
2006 жылдан 2016 жылға қарай биомасса
өлшемі жыларалық мәнінде күтпегендей
өзгеріп, макрозообентос санының орташа
жылдық мәндері төмендей бастады. Ұсақ
өлшемді M.caspica, H.kowalewskii автохтонды
көпқылтанды
құрттар
мен
азқылтанды
құрттардың саны айтарлықтай азайды.
Макрозообентос
санының
жыларалық
динамикасы табиғи факторлар өзгерістеріне
тәуелді, бірінші кезекте гидрологиялық (теңіз
деңгейінің өзгеруіне) және гидрохимиялық
(тұздылық)
өлшемдеріне
байланысты.
Антропогендік факторлардың макрозообентос
құрылымына әсері оқшау болды.
Ихтиофауна. 2006-2016 жылдары экологиялық
мониторингілік
қадағалау
кезеңінде
балықтардың барлығы 70 түрі мен түршесі
анықталды.
Нектон қауымдастығына жататын балықтар
9 отряд пен 10 тұқымдас ішіндегі 44 түр
мен түршеден тұрды. Балық түрлерінің ең
көбін тұқы тұқымдастар (14 түр), бұзаубас
тұқымдастар (10 түр), майшабақ тұқымдастар (7
түр) және бекіре тұқымдастар (5 түр) құрады.
Ауланған балықтардың орташа жылдық саны
476 дана/аулаудан 1013 дана/аулауға дейін
ауытқыған. Ауланған балықтардың биомассасы
сол кезеңде 54 кг/аулаудан 171 кг/аулауға дейін
өзгерген.
Нектон қауымдастығына жататын балықтар
ішінде қарагөз мониторинг стансаларының
санынан кем дегенде 92%-100% кездесті.
Табанның кездесу жиілігі жоғары – от 70 до 92%,
сондай-ақ бадырақкөзді және жұмырбасты
қарынсаулардың көрсеткіштері жоғары болды

(от 44 до 75%). Солтүстік-шығыс Каспийде соңғы
5-6 жыл ішінде теңіз деңгейінің төмендеуі және
су тұздылығының өсуі салдарынан ауланған
балықтар ішінде жайын мен шортан сияқты
балық түрлері толық жойылып кеткен.
Мониторингілік балық аулау барысында
бентопелагикалық балықтардың түрлік құрамы
7 отряд пен 9 тұқымдасқа кіретін 53 түр мен
түршелерлен тұрды. Балық түрлерінің ең көбін
бұзаубас тұқымдастар (29 түр), тұқы тұқымдастар
(11 түр) және майшабақ тұқымдастар (5 түр)
құрады. Ауланған балықтардың орташа жылдық
саны 373 дана/аулаудан 1566 дана/аулауға
дейін ауытқыған. Ауланған балықтардың
биомассасы сол кезеңде 3,2 кг/га-дан 8,2 кг/
га-ға дейін өзгерген.
Бенто-пелагикалық қауымдастық ішінде акватория бойынша балықтардың пелагикалық
түрлері – түлкібалық (тюлька), қарагөз, табан,
атерина біршама біркелкі таралған. Бұл
ретте атерина бірте-бірте жаңа аумақтарды
басып алуда. Ұзын құйрықты бұзаубас балық,
хабаршы бұзаубас балық, Ильин бұзаубас
балығы 2010 жылға қарай өздерінің мекендеу
ортасын елеулі түрде азайтты және қазіргі
уақытта олардың кездесу жиілігі төмен. Тіпті
сөзсіз доминанттың өзі - құмдауыт Ұзын
құйрықты бұзаубас балықтың да кездесу жиілігі
төмендеуде.
Орташа алғанда бір мониторинг стансасына
шаққандағы балық түрлерінің саны 2013
жылға дейін тұрақты түрде азайып келді. Түр
молдығының азаюы Солтүстік Каспийдің
ихтиофаунасына жағымсыз факторлар кешенінің әсер етуінің индикаторы бола алады, бұны
мұқият зерделеу қажет.
Бекіре тұқымдас балықтар ішіндегі ең көп
түрлер - шоқыр мен орыс бекіресінің
саны 2014-2015 жылдары болжанған ең
аз сандарына жетті. Шығыс Қашаған мен
Қаламқас акваториясындағы бекіре тұқымдас
балықтар санының динамикасын талдау бір
бірінен 120 км қашықтықтағы осы екі учаскеде
бекіре тұқымдас балықтар санының ұқсас
азаю динамикасын көрсетті. Сонымен қатар
орыс бекіресі үшін 11-жылдық мониторинг
кезеңінде анағұрлым ірі, сондай-ақ анағұрлым
ұсақ балықтардың үлесі азаюда. Бұл бекіре
тұқымдастардың өндірушілерінің, мысалы
шамадан тыс көп аулау немесе браконьерлік
нәтижесінде жойылу деңгейінің артуын
білдіруі мүмкін, бұл өз кезегінде көбеюдің
нашарлауына және популяцияның жас
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балықтармен толығуының азаюына соқтырады.
Осылайша, кен орындарындағы шаруашылық
қызмет бағалы бекіре тұқымдас балықтар
санының осыншама азаюының негізгі себебі
болып табылмайды. Ихтиофаунаның ең көне
өкілдерінің популяциясына жағымсыз әсердің
негізгі себептері Каспий қайраңын игеру
басталмастан біршама бұрынырақ пайда
болған.
Бенто-пелагикалық қауымдастықтың өзегінде
8 түр бөлінеді: 4 пелагикалық түр - қаратеңізкаспий түлкібалығы (тюлька), қарагөз, табан,
атерина және түптік 4 түр - құмдауыт бұзаубас
балық, хабаршы бұзаубас балық, бас алғыш
бұзаубас балық, ұзын құйрықты бұзаубас
балық.
Түлкібалығы (тюлька) санының барлық мониторингілік учаскелердегі жылдар бойынша
динамикасы кездейсоқ сипатта және нақты
акваториядағы жағдайлар оған әсер етпейді.
Шығыс Қашаған мен Қаламқас акваториясында
атеринаның саны барлық жылдарда ең
жоғары болды. Барлық учаскелерде осы
балық түрінің саны ұлғайып келе жатқаны
байқалады. Табанның ең аз саны барлық
жылдарда Қаламқас кен орнында болды,
көп саны Қашаған кен орнының төңірегінде
және табанның ең көп саны кәсіпшілік құбыр
желілерінің жағалаудағы акваториясына тән.
Қашаған мен Қаламқас акваторияларындағы
қарагөз санының жылдар бойынша өзгеруі
олардың бір бірінен 120 км қашықтықта
болғанына қарамастан толық дерлік сәйкес
келеді. Қаламқаста әлі ешбір ірі мұнай өндіру
жұмыстары жүргізілмегендіктен, бұл Шығыс
Қашаған акваториясын көпжылдық игерудің
қарагөзге және оның санының динамикасына
ешқандай әсер етпегенін анық көрсетіп отыр.
Құмдауыт бұзаубас балықтар санының ұлғаю
кезеңдері Шығыс Қашағандағы және кәсіпшілік
құбыр желілерінің трассасындағы құрылыс
жұмыстарының нәтижесіндегі лайлылықтың
және топырақтың түйіршік өлшемді құрамының
өзгеруіне байланысты болуы мүмкін. Ұзын
құйрықты бұзаубас балық та кәсіпшілік құбыр
желілерінің акваториясын ұнатады. Хабаршы
бұзаубас балық пен бас алғыш бұзаубас балық
керісінше суы терең, таза, тұзды биотоптарды
ұнатады. Бұл түрлердің ең көп саны Қаламқас
кен орнының акваториясында шоғырланған.
Бұзаубас
тұқымдас
балықтар
ішінде
экологиялық тауашалар мен биотоптарды
қалауға қатысты осындай ерекшеліктерді
түраралық бәсекелестіктің төмендеуіне және

аумақтардың анағұрлым тиімді игерілуіне
эволюциялық бейімделу деп санауға болады..
Каспий итбалығы .Ұшақтан жүргізілген
санақ пен мұзжарғыш кемелерде жасалған
зерттеулер мынадай бірқатар қорытынды
жасауға мүмкіндік берді:
—— Каспий итбалығының саны азайып
барады. 2005-2008 жылдар ішінде
күшіктеу мен мұздағы ересек итбалықтар
бойынша санақтар жүргізілді. Шамамен
21000 – 17000 күшік (2005-2006 жылдар)
дүниеге келді, кейін 6000 - 7000 күшікке
дейін (2007-2008 жылдар) күрт төмендеді.
2005 жылы аналықтарының жалпы саны
55000 болса, Каспий итбалығының жалпы
саны шамамен 110000 құрады. 2005 пен
2008 жылдар аралығында туған күшіктер
саны 60%-ға азайды, ал мұздағы ересек
итбалықтар саны 30%-ға кеміді.
—— Жетілдірілген статистикалық талдау әдістері Каспий итбалығы популяциясының
өсімін жоғары деп бағалап отыр, бірақ
сонда да итбалықтар популяциясының
жағдайы және олардың тіршілігі үшін
алаңдаушылыққа негіз бар. Сонымен
қатар 2012 жылы (итбалықтар ұшақтан
соңғы есепке алынған жыл) байқалған
Каспий теңізі қазақстандық секторында
итбалық өсімінің кезекті елеулі төмендеуі
итбалық популяциясының тұқым беруі
қандай да бір биологиялық факторларға
байланысты екенін аңғартады және
Каспий итбалығы популяциясының төмен
деңгейі ұзақ мерзім ішінде тұрақты болуы
мүмкін деген күмән туғызады.
—— Маусымдық түрленгіштік, яғни мұзжарғыш
кемелер жүретін трассада күшіктер
кездесетін
аудандардың
болжаусыз
пайда болуы қаңтардың аяғы – ақпанның
басында жыл сайынғы мұз түзілумен
байланысты. Дәл осы жайт аналықтарға
күшіктеу үшін қолайлы аудандардың
қай жерде орналасатынын айқындайды.
Жүргізілген зерттеулер көрсеткендей,
мұзжарғыш
кемелердің
қозғалыс
дәлізінде қалып қоятын күшікті аналықтар
қатты зардап шегеді.
НКОК Н.В. компаниясының итбалықтарды
таңбалау әдісін (телеметрия әдісі) енгізуі жаңа
зерттеу әдістерін қолданудың үлгісі болып
табылады, ол Каспий итбалығының жүрістұрысындағы жаңа маңызды жайттарды
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айқындауға мүмкіндік берді.
2008-2013 жылдары жүргізілген жерсеріктік
телеметриялық зерттеулердің қорытындылары
Каспий итбалығының тіршілік ету ауданы
Солтүстік Каспий акваториясын және Орта
Каспийдің жағалау маңының суын қамтығанын
анық көрсетті.
Солтүстікке қарай жылжыған кезде итбалықтар
жағалаудан шамамен 50 метрлік изобатаға
созылатын Қазақстан жағалауы бойындағы,
Түрікменстанмен
шекарадан
Жайық
өзенінің сағасына дейінгі «миграция дәлізін»
пайдаланады. Қатарынан бірнеше жыл
ішінде осы дәлізді тұрақты пайдалану оның
итбалықтар миграциясы үшін маңыздылығын
дәлелдейді. Аталған жайтты шаруашылық
қызметтің, оның ішінде кеме қатынасы және
мұнай операцияларының әлеуетті әсерін
бағалау кезінде ескеру қажет.
Итбалықтар орын ауыстыру, қоректену және
демалу үшін пайдаланатын Комсомолец
шығанағынан Жайық өзенінің сағасына
дейінгі СШ Каспийдің суы тайыз аудандары
Каспий итбалықтарының күзгі мекендейтін
теңіз учаскесі болып табылады, олар мұнда
қысқы мұздың пайда болуын күтеді. Демек,
күзгі кезеңде осы ауданда жүргізілетін кез
келген шаруашылық қызмет итбалықтарға
әсер ететінін қаперге алған жөн. Күзгі-қысқы
миграциялау сипаты бұдан бұрын болжанғанға
қарағанда күрделірек.
Әр жылдары жерсеріктік телеметрия арқылы
алынған Каспий итбалықтарының қозғалысы
туралы мәліметтер жиынтығын итбалықтардың
жүріс-тұрысына
егжей-тегжейлі
талдау
жүргізу және миграция жолын айқындау
үшін пайдалануға болады, бұл үшін басқа
зерттеулердің (ұшақтан жүргізілген санақтар,
кеме бақылаулары және т.б.) нәтижелері
пайдаланылуы мүмкін.
Орнитофауна. СШ Каспий өңірі – осы
ауданға Еуразия құрлығының солтүстік бөлігі
– Скандинавиядан Сібір тундра аймағына
дейінгі едәуір бөлігінен жиналатын суда жүзгіш
және су маңын мекендегіш миллиондаған құс
түрлері үшін маңызы зор өлке.
Каспий теңізі суының деңгейі төмендеп бара
жатқанына және су құстары үшін қолайлы
үлкен алқаптардың құрғап бара жатқанына
қарамастан, СШ Каспий ұя салатын құстар
мен жыл құстарының тіршілігі үшін маңызды

рөл атқарып келеді, осы аумақта халықаралық
маңызы бар 5 IBA болуы және «Республикалық
маңызы бар сулы-батпақты алқаптар» ретінде
танылуы да осының айғағы.
СШ
Каспийдің Еділ сағасынан Итбалық
аралдары мен Маңғыстау шығанағына
дейінгі бүкіл аумағы бірыңғай экожүйе болып
табылады, ол осы аумақтағы жағдайлардың
өзгерістері кезінде дәл осы СШ Каспийдің
қазақстандық секторында таралады. Кейбір құс
түрлері санының өзгеруі құбылмалы сипатта
әрі анық азаю үрдісі байқалмайды.
Жасанды теңіз құрылыстары құстардың
ұя салатын түрлері, сондай-ақ маусымдық
мигранттар үшін де тартымды жер болып
табылады. Бұл әсіресе Қашаған кен орнының
теңіз кешенінде анық байқалады, мұнда
тіркелген құстар түрі басқа объектілермен
салыстырғанда екі есе көп.
Теңіз нысандарында ұя салатын құс түрлері
біртіндеп
көбейіп
келеді.
Осылайша
Қашағанда, DC10 аралында кіші қарқылдақ пен
үлкен қарқылдақ, ал Қайраң аралында үлкен
суқұзғын ұя сала бастады.
Маусымдық миграция кезеңінде жүздеген құс
түрлері теңіз құрылыстарынан басқа, кемелер
мен басқа да жүзбелі құралдарды демалу және
қоректену орны ретінде пайдаланады.
Қашаған кен орны құрылыстарына жүргізілген
бақылаулар көрсеткендей, мигранттар үшін
жасанды аралдар қандай да бір елеулі рөл
атқармайды. Бақылау жүргізілген жасанды
аралдарда тоқтап, тынығуға мәжбүр болатын
құстар саны айтарлықтай көп емес, тіпті ерекше
жағдайларда да жоғарыда аталған бірде-бір
құстың санына әсер ете алмайды.
Мониторинг жұмыстары жүргізілген бүкіл
кезең ішінде НКОК Н.В. компаниясы қызметінің
ұя салатын құстар мен жыл құстарының саны
мен таралуына жағымсыз әсері байқалған
жоқ. Барлық өзгерістерді табиғи (теңіз
деңгейінің төмендеуі) және антропогендік (өрт,
браконьерлік аңшылық, адам белсенділігінің
артуымен
байланысты
алаңдаушылық
факторының
күшеюі)
факторларымен
түсіндіруге болады.
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Осылайша, НКОК Н.В. компаниясының теңіздегі мұнай операциялары табиғи ортада болып
жатқан қалыпты өзгерістер (климаттың жылынуы, теңіз деңгейінің өзгеруі және т.б.)
аясында, сондай-ақ өңірдегі алуан түрлі антропогендік қызмет пен онымен қабаттас әсер
ету факторлары (өзен ағысымен ластаушы заттектердің келуі, жағалау көздері және т.б.)
аясында жүзеге асырылады. Компания жүргізіп жатқан экологиялық мониторинг нәтижесінде
теңіз биотасы, теңіз суы, түптік шөгінділер сипаттамаларындағы өзгерістер мен теңіз кен
орындарындағы шаруашылық қызмет арасында анық байланыс табылмады.
Компания өз қызметінде табиғатты қорғаудың ұлттық және халықаралық деңгейдегі заманауи
талаптарына сәйкес едәуір қатал экологиялық стандарттар мен нормаларды ұстанады.
Табиғат қорғау шараларын сақтау келешекте құрылыс жұмыстарының, теңіз нысандарын
пайдаланудың және мұнай тасымалдаудың теңіз ортасының барлық компоненттеріне әсерін
айтарлықтай азайтуға көмектеседі.
Компанияның келісімшарттық аумақтарында жүйелі түрде жүргізіліп отыратын экологиялық
мониторинг нәтижелерінің қолданбалы және ғылыми маңызы бар, олар теңіз ортасының
ахуалын қадағалауға және СШ Каспийдің зерттелетін ауданындағы биоәртүрлілікті бақылауға
мүмкіндік береді.
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ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР
ТІЗІМІ:
2006-2016 жж. Құстарды зерттеу жөніндегі есептер:
—— Аджип ҚКО. Құстардың 2010 жылғы жаздағы ұя салу фаунасын зерттеу. ЭСК .– 40-б.
—— Аджип ҚКО. Құстардың 2011 жылғы жазда ұя салу фаунасын зерттеу. ЭСК.– 45-б.
—— Аджип ҚКО. Құстардың 2010 жылғы күзгі миграциясы ерекшеліктерін зерттеу. ЭСК. – 53 -б.
—— Аджип ҚКО. Құстардың 2011 жылғы күзгі миграциясы ерекшеліктерін зерттеу. ЭСК. – 55 -б.
—— Аджип ҚКО. Құстардың 2009 ж. күздегі популяциясын зерттеу ЭСК. – 54-б.
—— Аджип ҚКО. Құстар популяциясын зерттеу. 2009 ж Көктем-Жаз. ЭСК. – 68-б.
—— Аджип ҚКО. Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігіндегі жануарлар әлеміне мониторинг
жүргізу. Миграция кезеңінде құстардың популяциясына мониторинг жүргізу, 2006 ж. көктем
КаспиЭколоджи Инвайроментал Сервисе.з – 68-б.
—— Аджип ҚКО. Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігіндегі жануарлар әлеміне мониторинг
жүргізу Миграция кезеңінде құстардың популяциясына мониторинг жүргізу, 2006 ж. күз
КаспиЭколоджи Инвайроментал Сервисез. – 76-б.
—— Аджип ҚКО. Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігіндегі жануарлар әлеміне мониторинг
жүргізу Миграция кезеңінде құстардың популяциясына мониторинг жүргізу, 2007 ж. көктем.
КаспиЭколоджи Инвайроментал Сервисез. – 61-б.
—— Аджип ҚКО. Маусымдық миграциялар кезінде аралдардан құстарды.ң жаппай шоғырлануына
мониторинг жүргізу және ұшуын бақылау. Көктем 2010. ЭСК – 39-б.
—— Аджип ҚКО. Маусымдық миграциялар кезінде аралдардан құстардың жаппай шоғырлануына
мониторинг жүргізу және ұшуын бақылау. Көктем 2011. ЭСК. – 44-б.
—— Аджип ҚКО. Маусымдық миграциялар кезінде аралдардан құстардың жаппай шоғырлануына
мониторинг жасау және ұшуын бақылау. Көктем 2012. ЭСК. – 49-б.
—— Аджип ҚКО. 2007 ж. күзде Каспийдің солтүстік-шығыс жағалауында құстарға және каспий
итбалығына мониторинг жүргізу КаспиЭколоджи Инвайроментал Сервисез. – 34-б.
—— Аджип ҚКО. 2008 ж. күзгі миграция кезеңінде құстардың популяциясына мониторинг жүргізу
«NEDRA» БО ЖШС. – 53-б.
—— Аджип ҚКО. ҚАШАҒАН кен орнын игеру шеңберінде орнитологиялық мониторинг
бағдарламасына шолу жасау – Кемшіліктер мен ұсыныстарды талдау бойынша есеп. 2009.
ERM. – 65-б.
—— NCOC N.V. Құстардың 2014 жылғы жазда ұя салу фаунасын зерттеу. ЭСК .– 48-б.
—— NCOC N.V. Құстардың 2015 жылғы жазда ұя салу фаунасын зерттеу. ЭСК. – 48-б
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—— NCOC N.V. Құстардың 2014 жылғы күзгі миграциясы ерекшеліктерін зерттеу. ЭСК. – 46-б.
—— NCOC N.V. Құстардың 2014 жылғы күзгі миграциясы ерекшеліктерін зерттеу. ЭСК. – 47 -б.
—— NCOC N.V. Маусымдық миграциялар кезінде аралдардан құстардың жаппай шоғырлануына
мониторинг жүргізу және ұшуын бақылау. Көктем 2014. ЭСК. – 50-б.
—— NCOC N.V. Маусымдық миграциялар кезінде аралдардан құстардың жаппай шоғырлануына
мониторинг жүргізу және ұшуын бақылау. Көктем 2015. ЭСК. – 52-б.
—— NCOC N.V. Солтүстік Каспийде жылдың әртүрлі маусымында құстар популяциясына
мониторинг жүргізу. 2016 ж. ЭСК. – 86-б.
—— NCPOC. Құстардың 2012 жылғы жазда ұя салу фаунасын зерттеу. ЭСК. – 50-б.
—— NCPOC. Құстардың 2012 жылғы күзгі миграциясы ерекшеліктерін зерттеу. ЭСК .– 43-б.
—— NCPOC. Маусымдық миграциялар кезінде аралдардан құстардың жаппай шоғырлануына
мониторинг жүргізу және ұшуын бақылау. Көктем 2013. ЭСК. – 50-б.
—— NCPOC. Құстардың 2013 жылғы жазда ұя салу фаунасын зерттеу. ЭСК .– 46-б.
—— NCPOC. Құстардың 2013 жылғы күзгі миграциясы ерекшеліктерін зерттеу. ЭСК. – 47-б.
2006-2016 жылдардағы экологиялық мониторинг жөніндегі есептер:
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экологиялық мониторинг
стансалары
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Қашаған, Қайраң, Ақтоты кен
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экологиялық мониторинг
стансалары
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Қашаған, Қайраң, Ақтоты кен
орындары. 2012-2016 жж.
экологиялық мониторинг
стансалары
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Қаламқас-теңіз кен орны. 20062008 жж. экологиялық мониторинг
стансасы

Қ1.5 сурет
Қаламқас-теңіз кен орны. 20092011 жж. экологиялық мониторинг
стансасы

Қ1.6 сурет
Қаламқас-теңіз кен орны. 20122016 жж. экологиялық мониторинг
стансасы

2 ҚОСЫМША
Төменде сынамаларды талдауда пайдаланылған физикалық-химиялық әдістер, 2006-2016 жж.
аралығындағы кезеңде атмосфералық ауа құрамындағы ластаушы заттектердің концентрацияларын
анықтау үшін пайдаланылған әмбебап газ детекторының сипаттамасы келтірілген.

Қ.2-1 кесте

Параметрлер

2006-2007 жж. аралығындағы бақылаулар кезеңінде ауа сынамаларын талдауда пайдаланылған
физикалық-химиялық әдістердің тізбесі
Зертханалар
атауы

Әдістің атауы

Анықталу шегі

Дереккөз

>0.05-1 мг/м3

БҚ 52.04.186-89. Атмосфераның
ластануын бақылау жөніндегі нұсқау,
Гидрометеобаспа, 1991 ж.

Күкірт диоксиді

«Ғылымианалитикалық KFK-3-01 фотометрінде
Орталық» ЖШС,
жүргізілген
Алматы қ.
фотометриялық әдіс

Азот диоксиді

«Ғылымианалитикалық
Орталық» ЖШС,
Алматы қ.

α- нафтиламинмен
бірге фотометриялық
әдіс

>0.016-0.94 мг/м3

БҚ 52.04.186-89. Атмосфераның
ластануын бақылау жөніндегі нұсқау,
Гидрометеобаспа, 1991 ж.

Көміртегі оксиді

«Ғылымианалитикалық
Орталық» ЖШС,
Алматы қ.

«Газохром 3101»
аспабында газды
хроматография әдісі

>0.1-30мг/м

БҚ 52.04.186-89. Атмосфераның
ластануын бақылау жөніндегі нұсқау,
Гидрометеобаспа, 1991 ж.

Күкіртсутегі

«ҒылымиМетиленді нілдің
аналитикалық
түзілуі бойынша
Орталық» ЖШС, фотоколориметриялық
Алматы қ.
әдіс

>0.003-0.075мг/м

БҚ 52.04.186-89. Атмосфераның
ластануын бақылау жөніндегі нұсқау,
Гидрометеобаспа, 1991 ж.

Көмірсутегілер

«Ғылымианалитикалық
Орталық» ЖШС,
Алматы қ.

Қалқыма
бөлшектер

«Ғылымианалитикалық
Орталық» ЖШС,
Алматы қ.

Қ.2-2 кесте
Аспаптың атауы,
типі (маркасы)

«ГАНК-4АР» әмбебап газ
детекторы

«Газохром 3101»
аспабында газды
хроматография әдісі

Гравиметриялық әдіс

3

3

>0.1-100мг/м

БҚ 52.04.186-89. Атмосфераның
ластануын бақылау жөніндегі нұсқау,
Гидрометеобаспа, 1991 ж.

>0.007-16.7мг/м3

БҚ 52.04.186-89. Атмосфераның
ластануын бақылау жөніндегі нұсқау,
Гидрометеобаспа, 1991 ж.

3

«ГАНК-4АР» әмбебап газ детекторының негізгі метрологиялық сипаттамалары

Анықталатын сипаттамалар

Негізгі метрологиялық сипаттамалары
(өлшенетін концентрациялар диапазоны)

Концентрациялардың құрамы:

NO 0,03 мг/м3-тан 100 мг/м3 дейін,
NO2 0,02 мг/м3-тан 40 мг/м3 дейін,

Азот оксиді (NO/NO2)

H2S 0,004 мг/м3-тан 200 мг/м3 дейін,

Күкіртсутегі (H2S)

SО2 0,025 мг/м3-тан 200 мг/м3 дейін,

Күкірт диоксидтері (SО2)

СО 1,5 мг/м3-тан 400 мг/м3 дейін,

Көміртегі оксидтері (СО)

С12-С19 0,5 мг/м3-тан 2000 мг/м3 дейін,

Көмірсутегілер (метан бойынша)
(С1-С5)

С1-С5 25 мг/м3-тан 35000 мг/м3 дейін,

Негізгі қателігі –± 20% кем емес

Қ.2-3 кесте

2015-2016 жж. аралығындағы кезеңде атмосферадағы ластаушы заттектерді анықтаудың негізгі
әдістері

Анықталатын
ингредиенттер

Әдістің атауы

Әдеби дереккөздер

Көміртегі оксиді

Электрохимиялық

БҚ 52.04.186-89. Атмосфераның ластануын бақылау жөніндегі
нұсқау, Гидрометеобаспа, 1991 ж.;

Күкіртсутегі
Күкірт диоксиді

Азот оксиді

Азот диоксиді

ЕӘ-4215-002-56591409-2009 ГАНК-4 газ детекторымен
атомосфералық ауадағы ластаушы заттектердің массалық
концентрациясын өлшеуді орындау әдістемесі. МЕМСТ 17.2.6.02-85
Табиғатты қорғау (ССОП). Атмосфера. Атмосфераның ластануын
бақылауға арналған автоматты газ детекторлары. Жалпы
Оптрондық-спектрометриялық
техникалық талаптар
Оптрондық-спектрометриялық

ЕӘ-4215-002-56591409-2009 ГАНК-4 газ детекторымен
атомосфералық ауадағы ластаушы заттектердің массалық
концентрациясын өлшеуді орындау әдістемесі.

Оптрондық-спектрометриялық

БҚ 52.04.186-89. Атмосфераның ластануын бақылау жөніндегі
нұсқау, Гидрометеобаспа, 1991 ж.; МЕМСТ 17.2.6.02-85 Табиғатты
қорғау (ССОП). Атмосфера. Атмосфераның ластануын бақылауға
арналған автоматты газ детекторлары. Жалпы техникалық
талаптар ЕӘ-4215-002-56591409-2009 ГАНК-4 газ детекторымен
атомосфералық ауадағы ластаушы заттектердің массалық
концентрациясын өлшеуді орындау әдістемесі.

Оптрондық-спектрометриялық

БҚ 52.04.186-89. Атмосфераның ластануын бақылау жөніндегі
нұсқау, Гидрометеобаспа, 1991 ж.; МЕМСТ 17.2.6.02-85 Табиғатты
қорғау (ССОП). Атмосфера. Атмосфераның ластануын бақылауға
арналған автоматты газ детекторлары. Жалпы техникалық
талаптар ЕӘ-4215-002-56591409-2009 ГАНК-4 газ детекторымен
атмосфералық ауадағы ластаушы заттектердің массалық
концентрациясын өлшеуді орындау әдістемесі.

Көмірсутегілер
С1 – С5

БҚ 52.04.186-89. Атмосфераның ластануын бақылау жөніндегі
нұсқау, Гидрометеобаспа, 1991 ж.; МЕМСТ 17.2.6.02-85 Табиғатты
қорғау (ССОП). Атмосфера. Атмосфераның ластануын бақылауға
Термокаталитикалық арналған автоматты газ детекторлары. Жалпы техникалық талаптар

Көмірсутегілер
С12 – С19

БҚ 52.04.186-89. Атмосфераның ластануын бақылау жөніндегі
нұсқау, Гидрометеобаспа, 1991 ж.; МЕМСТ 17.2.6.02-85 Табиғатты
қорғау (ССОП). Атмосфера. Атмосфераның ластануын бақылауға
Термокаталитикалық арналған автоматты газ детекторлары. Жалпы техникалық талаптар

Төменде 2006-2016 жж. аралығындағы бақылау жүргізілген кезеңде деңгейі әр түрлі стансалар бойынша
Қашаған, Ақтоты, Қайраң, Қаламқас кен орындары бойынша ластаушы заттектер концентрацияларының
талдауы келтіріледі.
Қ.2-4 кесте

Ластаушы
заттектердің
атауы

Күкірт диоксиді

Азот оксиді

2006-2016 жж. аралығындағы кезеңде Шығыс Қашаған атмосферасындағы ластаушы заттектер
концентрацияларының талдауы (1-деңгейлі бақылау стансалары)
Концентрациясы, мг/м3
2007 жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

2016
жыл *ШРКк.о., мг/м3

Мәні

2006 жыл

Max

0,2367

0,037

0,049

<0,025

0,042

<0,025

Min

0,01

0,026

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

Орташа мәні

0,0502

0,031

0,037

<0,025

0,034

<0,025

Max

-

-

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Min

-

-

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Орташа мәні

-

-

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

0,5

0,4

Ластаушы
заттектердің
атауы

Азот диоксиді

Күкіртсутегі

Көмірсутегілер
С1-С5

Көмірсутегілер
С12-С19

Көміртегі оксиді

Қалқыма
заттектер
Ескерту:

Мәні

2006 жыл

2007 жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

2016
жыл *ШРКк.о., мг/м3

Max

0,0277

0,086

0,054

<0,02

0,042

<0,02

Min

0,0012

0,006

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Орташа мәні

0,0087

0,0222

0,037

<0,02

0,031

<0,02

Max

0,0067

0,0009

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

Min

0,0009

0,0001

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

Орташа мәні

0,0035

0,00034

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

Max

0,1228

0,7107

<25

<25

27,5

<25

Min

0,0121

0,057

<25

<25

<25

<25

Орташа мәні

0,0325

0,33452

<25

<25

26,25

<25

Max

-

-

<0,5

<0,5

0,544

<0,5

Min

-

-

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Орташа мәні

-

-

<0,5

<0,5

0,522

<0,5

Max

0,1079

0,225

2,11

2,67

3,2

<1,5

Min

0,1009

0,152

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

Орташа мәні

0,1038

0,1864

1,805

2,085

2,35

<1,5

Max

0,1235

0,107

-

-

-

-

Min

0,1029

0,091

-

-

-

-

Орташа мәні

0,114

0,1016

-

-

-

-

0,2

0,008

50,0

1,0

5,0

0,5

* - мұнда және бұдан әрі ШРКк.о. (ең жоғарғы бір реттік ШРК) мәндері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 20015 жылғы
28 ақпандағы №168 бұйрығымен бекітілген «Қалалық және ауылдық елді мекендердің атмосфералық ауасына қойылатын санитариялықэпидемиялогиялық талаптар» атты Гигиеналық нормативтердің 1-қосымшасына сәйкес келтірілген

Қ.2-5 кесте
Ластаушы
заттектердің
атауы

Күкірт диоксиді

Азот оксиді

Азот диоксиді

Күкіртсутегі

Концентрациясы, мг/м3

2012-2015 жж. аралығындағы кезеңде Шығыс Қашаған атмосферасындағы ластаушы заттектер
концентрацияларының талдауы (2-деңгейлі бақылау стансалары)
Концентрациясы, мг/м3
Мәні

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Max

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

Min

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

Орташа мәні

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

Max

<0,03

0,12

<0,03

<0,03

Min

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Орташа мәні

<0,03

0,075

<0,03

<0,03

Max

<0,02

<0,02

<0,02

0,026

Min

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Орташа мәні

<0,02

<0,02

<0,02

0,023

Max

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

Min

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

Орташа мәні

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

ШРК к.о., мг/м3

0,5

0,4

0,2

0,008

Ластаушы
заттектердің
атауы

Концентрациясы, мг/м3

Көмірсутегілер
С1-С5

Көмірсутегілер
С12-С19

Көміртегі оксиді

Қ.2-6 кесте

Ластаушы
заттектердің
атауы

Күкірт диоксиді

Азот оксиді

Азот диоксиді

Күкіртсутегі

Көмірсутегілер
С1-С5

Көмірсутегілер
С12-С19

Көміртегі оксиді

Қалқыма
заттектер

Мәні

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Max

-

<25

<25

<25

Min

-

<25

<25

<25

Орташа мәні

-

<25

<25

<25

Max

-

0,554

<0,5

<0,5

Min

-

<0,5

<0,5

<0,5

Орташа мәні

-

0,527

<0,5

<0,5

Max

1,7

<1,5

3,32

3,74

Min

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

Орташа мәні

1,6

<1,5

2,41

2,62

ШРК к.о., мг/м3

50

1

5

2006-2016 жж. аралығындағы кезеңде Шығыс Қашаған атмосферасындағы ластаушы заттектер
концентрацияларының талдауы (ұзақ мерзімдік бақылау стансалары / 3-деңгейлі бақылау
стансалары)
Концентрациясы, мг/м3
Мәні
Max
Min
Орташа
мәні
Max
Min
Орташа
мәні
Max
Min
Орташа
мәні
Max
Min
Орташа
мәні
Max

2006
жыл

2007
жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл ШРКк.о., мг/м3

0,3967
0,0142

0,031
0,024

<0,025
<0,025

0,029
<0,025

<0,025
<0,025

<0,025
<0,025

<0,025
<0,025

0,1732
-

0,0274
-

<0,025
<0,03
<0,03

0,027
0,367
<0,03

<0,025
<0,03
<0,03

<0,025
<0,03
<0,03

<0,025
<0,03
<0,03

0,5

0,0066
0,0016

0,0262
0,007

<0,03
<0,02
<0,02

0,199
0,035
<0,02

<0,03
<0,02
<0,02

<0,03
0,032
<0,02

<0,03
<0,02
<0,02

0,4

0,0043
0,0061
0,0007

0,0127
0,0004
0,0001

<0,02
<0,004
<0,004

0,028
<0,004
<0,004

<0,02
<0,004
<0,004

0,028
<0,004
<0,004

<0,02
<0,004
<0,004

0,2

0,0023
0,0689

0,00034
0,7107

<0,004
-

<0,004
<25

<0,004
<25

<0,004
<25

<0,004
<25

0,008

<25

<25

<25

<25

Min

0,0055

0,0438

-

Орташа
мәні

0,0330

0,1723

-

<25

<25

<25

<25

Max

-

-

-

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Min

-

-

-

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Орташа
мәні
Max
Min
Орташа
мәні
Max
Min
Орташа
мәні

50,0

-

-

-

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

0,1082
0,0986

0,278
0,153

<1,5
<1,5

1,77
<1,5

3,19
<1,5

4,5
<1,5

<1,5
<1,5

0,1035
0,1235
0,1029

0,1855
0,107
0,091

<1,5
-

1,635
-

2,345
-

3,00
-

<1,5
-

5,0

0,114

0,1016

-

-

-

-

-

0,5

1,0

Қ.2-7 кесте

Ластаушы заттектердің
атауы

Күкірт диоксиді

Азот оксиді

Азот диоксиді

Күкіртсутегі

Көмірсутегілер
С1-С5

Көмірсутегілер
С12-С19

Көміртегі оксиді

2015-2016 жж. аралығындағы кезеңде Шығыс Қашаған атмосферасындағы ластаушы заттектер
концентрацияларының талдауы (3-деңгейлі мониторингілеудің қосымша стансалары)
Концентрациясы, мг/м3
Мәні

2015

2016

Max

<0,025

<0,025

Min

<0,025

<0,025

Орташа мәні

<0,025

<0,025

Max

<0,03

<0,03

Min

<0,03

<0,03

Орташа мәні

<0,03

<0,03

Max

0,023

<0,02

Min

<0,02

<0,02

Орташа мәні

0,021

<0,020

Max

<0,004

<0,004

Min

<0,004

<0,004

Орташа мәні

<0,004

<0,004

Max

<25

<25

Min

<25

<25

Орташа мәні

<25

<25

Max

<0,5

<0,5

Min

<0,5

<0,5

Орташа мәні

<0,5

<0,5

Max

2,33

<1,5

Min

<1,5

<1,5

Орташа мәні

1,915

<1,5

ШРК к.о., мг/м3

0,5

0,4

0,2

0,008

50,0

1,0

5,0

Ескерту:

Күйе

0,002
0,001

0,002
0,0013
0,0012
0,0013
-

Орташа мәні

Max

Min

Орташа мәні

Max

Min

Орташа мәні

0,015

0,37
0,3

0,667
0,26

Орташа мәні

Max

0,9

Min

а/ж
а/ж

а/ж
а/ж
а/ж

Max

Min

Орташа мәні

а/ж

0,343

0,25
0,253

Min

Орташа мәні

0,75

0,5

0,9
0,3

Max

-

-

-

0,001

0,006

0,002

0,002
0,002

Min

0,0023

0,001

0,004

0,005

0,005

0,006

Max

а/ж

а/ж

Max
а/ж

0,0036

Орташа мәні

Min

0,0026

Min

Орташа мәні

0,0046

а/ж

а/ж

а/ж

0,24

0,18

0,38

0,233

0,1

0,3

-

-

-

0,0010

0,0004

0,0018

0,016

0,002

0,043

0,011

0,005

0,023

0,0004

0,0004

0,0004

а/ж

а/ж

а/ж

0,194

0,1

0,26

0,0022

0,0001

0,0055

-

-

-

0,0022

0,0001

0,0055

0,007

0,002

0,01

0,004

0,002

0,007

0,015

0,0004

0,055

а/ж

а/ж

а/ж

0,1

0,1

0,1

0,0004

0,0001

0,0006

-

-

-

0,0004

0,0001

0,0006

0,017

0,008

0,029

0,0085

0,003

0,015

0,004

0,0008

0,0132

КЕА - 01 («аялық») КЕА - 01 КЕА- 03 КЕА - 04 КЕ5 - 02

Max

Мәні

2006 жыл

а/ж

а/ж

а/ж

0,185

0,16

0,21

-

-

-

а/ж

а/ж

а/ж*

0,0001

0,0001

0,0001

0,027

а/ж

0,027

0,008

0,005

0,01

0,0015

0,0011

0,0018

а/ж

а/ж

а/ж

0,208

0,2

0,23

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,0004

0,0003

0,0006

0,016

0,002

0,028

0,007

0,005

0,011

0,001

0,0004

0,0015

КЕА - 07 (аялық) КЕА - 07

2007 жыл

а/ж

а/ж

а/ж

0,16

0,14

0,18

-

-

-

0,525

0,4

0,6

0,0006

0,0006

0,0006

0,007

0,009

0,015

а/ж

а/ж

а/ж

0,001

0

0,002

а/ж

а/ж

а/ж

0,238

0,18

0,29

-

-

-

1,183

0,8

1,8

0,001

0,001

0,001

0,008

0,000

0,022

0,0014

0,0015

0,003

0,002

0,001

0,003

КЕА - 05 (аялық) КЕА - 05

2008 жыл

Концентрациясы, мг/м3

2006-2008 жж. аралығындағы кезеңде Шығыс Қашаған атмосферасындағы ластаушы заттектер концентрацияларының талдауы (алау астындағы
бақылаулар)

* - а/ж – анықталған жоқ

Көміртегі оксиді

Көмірсутегілер
общие

Көмірсутегілер
(по бензину)

Күкіртсутегі

Азот диоксиді

Азот оксиді

Күкірт диоксиді

Ластаушы
заттектердің
атауы

Қ.2-8 кесте

0,15

5,0

50,0

5,0

0,008

0,2

0,4

0,5

ШРКк.о.,
мг/м3

Қ.2-9 кесте

Батыс Қашағанда ұңғыманы сынаған кезде атмосферадағы ластаушы заттектер
концентрацияларының талдануы
Концентрациясы, мг/м3
2007 жыл

Ластаушы заттектердің атауы

Күкірт диоксиді

Азот оксиді

Азот диоксиді

Күкіртсутегі

Көмірсутегілер (по бензину)

Көміртегі оксиді

Күйе

Қ.2-10 кесте

Мәні

KW-2 (аялық)

KW-2

Max
Min
Орташа мәні.
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні

0,002
0,0007
0,001
0,002
0,002
0,002
0,01
0,003
0,007
0,0007
0,0001
0,0004
0,2
0,1
0,175
0,21
0,1
0,173
а/ж
а/ж
а/ж

0,005
0,0003
0,0016
а/ж
а/ж
а/ж
0,019
0,003
0,008
0,002
0,0003
0,001
2,5
0,1
0,475
0,3
0,2
0,227
а/ж
а/ж
а/ж

ШРКк.о., мг/м3

0,5

0,4

0,2

0,008

5,0

5,0

0,15

2015-2016 жж. аралығындағы кезеңде Батыс Қашаған атмосферасындағы ластаушы заттектер
концентрацияларының талдануы (1-деңгейлі бақылау стансалары)
Концентрациясы, мг/м3

Ластаушы заттектердің атауы

Күкірт диоксиді

Азот оксиді

Азот диоксиді

Күкіртсутегі
Көмірсутегілер
С1-С5
Көмірсутегілер
С12-С19

Көміртегі оксиді

Мәні

2015-2016 жылы

Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні

<0,025
<0,025
<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
<0,02
<0,04
<0,03
<0,004
<0,004
<0,004
<25
<25
<25
<0,5
<0,5
<0,5
<1,5
<1,5
<1,5

ШРК к.о., мг/м3

0,5

0,4

0,2

0,008

50,0

1,0

5,0

Қ.2-11 кесте

Ластаушы заттектердің
атауы

Күкірт диоксиді

Азот оксиді

Азот диоксиді

Күкіртсутегі
Көмірсутегілер
С1-С5
Көмірсутегілер
С12-С19

Көміртегі оксиді

Қ.2-12 кесте

Ластаушы заттектердің
атауы

Күкірт диоксиді

Азот оксиді

Азот диоксиді

Күкіртсутегі
Көмірсутегілер
С1-С5
Көмірсутегілер
С12-С19

Көміртегі оксиді

2013-2016 жж. аралығындағы кезеңде Ақтоты кен орны атмосферасындағы ластаушы заттектер
концентрацияларының талдануы (1-деңгейлі бақылау стансалары)
Концентрациясы, мг/м3
Мәні

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

Max

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max

<0,025
<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
0,115
<0,02
0,068
<0,004
<0,004
<0,004
<25

<0,025
<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,004
<0,004
<0,004
<25

<0,025
<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,004
<0,004
<0,004
<25

<0,025
<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,004
<0,004
<0,004
<25

Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min

<25
<25
<0,5
<0,5
<0,5
2,94
<1,5

<25
<25
<0,5
<0,5
<0,5
3,53
<1,5

<25
<25
<0,5
<0,5
<0,5
<1,5
<1,5

<25
<25
<0,5
<0,5
<0,5
<1,5
<1,5

Орташа мәні

2,22

2,52

<1,5

<1,5

ШРК к.о., мг/м3

0,5

0,4

0,2

0,008

50,0

1,0

5,0

2013-2015 жж. аралығындағы кезеңде Ақтоты кен орны атмосферасындағы ластаушы заттектер
концентрацияларының талдануы (2-деңгейлі бақылау стансалары)
Концентрациясы, мг/м3
Мәні

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні

<0,025
<0,025
<0,025
0,066
<0,03
0,048
<0,02
<0,02
<0,02
<0,004
<0,004
<0,004
<25
<25
<25
<0,5
<0,5
<0,5
1,53
<1,5
1,51

<0,025
<0,025
<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,004
<0,004
<0,004
<25
<25
<25
<0,5
<0,5
<0,5
1,99
<1,5
1,74

<0,025
<0,025
<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,004
<0,004
<0,004
<25
<25
<25
0,519
<0,5
0,509
3,01
<1,5
2,26

ШРК к.о., мг/м3

0,5

0,4

0,2

0,008

50,0

1,0

5,0

Қ.2-13 кесте

2007 жылы Қайраң-2 ұңғымасын сынау кезінде атмосферадағы ластаушы заттектер
концентрацияларының талдануы
Концентрациясы, мг/м3
2007 жыл

Ластаушы заттектердің атауы

Күкірт диоксиді

Азот оксиді

Азот диоксиді

Күкіртсутегі
Көмірсутегілер общие (по
бензину)

Көміртегі оксиді

Күйе

Қ.2-14 кесте

Мәні

Қайраң-2 (аялық)

Қайраң-2

Max

0,0003

0,011

Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні

0,0003
0,0003
0,005
0,005
0,005
0,013
0,003
0,008
0,001
0,0003
0,00065
а/ж
а/ж
а/ж
0,2
0,1
0,125
а/ж
а/ж
а/ж

0,001
0,004
0,005
0,002
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,0001
0,001
а/ж
а/ж
а/ж
0,2
0,1
0,1125
а/ж
а/ж
а/ж

ШРКк.о., мг/м3

0,5

0,4

0,2

0,008

5,0

5,0

0,15

2013-2016 жж. аралығындағы кезеңде Қайраң кен орны атмосферасындағы ластаушы заттектер
концентрацияларының талдануы (1-деңгейлі бақылау стансалары)
Концентрациясы, мг/м3

Ластаушы заттектердің атауы

Күкірт диоксиді

Азот оксиді

Азот диоксиді

Күкіртсутегі
Көмірсутегілер
С1-С5
Көмірсутегілер
С12-С19

Көміртегі оксиді

Мәні 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл
Max

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

Min

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні

<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
0,022
<0,02
0,021
<0,004
<0,004
<0,004
<25
<25
<25
<0,5
<0,5
<0,5
<1,5
<1,5
<1,5

<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,004
<0,004
<0,004
<25
<25
<25
<0,5
<0,5
<0,5
2,1
<1,5
1,8

<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
0,021
<0,02
<0,0205
<0,004
<0,004
<0,004
26,0
<25
25,5
<0,5
<0,5
<0,5
<1,5
<1,5
<1,5

<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,004
<0,004
<0,004
<25
<25
<25
<0,5
<0,5
<0,5
<1,5
<1,5
<1,5

ШРК к.о., мг/м3

0,5

0,4

0,2

0,008

50,0

1,0

5,0

Қ.2-15 кесте

Ластаушы заттектердің
атауы

Күкірт диоксиді

Азот оксиді

Азот диоксиді

Күкіртсутегі
Көмірсутегілер
С1-С5
Көмірсутегілер
С12-С19

Көміртегі оксиді

Қ.2-16 кесте

2013-2015 жж. аралығындағы кезеңде Қайраң кен орны атмосферасындағы ластаушы заттектер
концентрацияларының талдануы (2-деңгейлі бақылау стансалары)
Концентрациясы, мг/м3
Мәні

2013

2014

2015

Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні
Max
Min
Орташа мәні

<0,025
<0,025
<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
0,022
<0,02
0,021
<0,004
<0,004
<0,004
<25
<25
<25
<0,5
<0,5
<0,5
<1,5
<1,5
<1,5

<0,025
<0,025
<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,004
<0,004
<0,004
<25
<25
<25
<0,5
<0,5
<0,5
1,8
<1,5
1,65

<0,025
<0,025
<0,025
<0,03
<0,03
<0,03
0,021
<0,02
<0,0205
<0,004
<0,004
<0,004
25,4
<25
25,2
0,544
<0,5
0,522
<1,5
<1,5
<1,5

ШРК к.о., мг/м3

0,5

0,4

0,2

0,008

50,0

1,0

5,0

2006-2016 жж. аралығындағы кезеңде Қаламқас кен орны атмосферасындағы ластаушы
заттектер концентрацияларының талдануы (3-деңгейлі стансалары)

Концентрациясы, мг/м3
Ластаушы заттектердің
атауы

Күкірт диоксиді

Азот оксиді

Азот диоксиді

Күкіртсутегі

Көмірсутегілер С1-С5

Мәні

2006
жыл

2007
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

2016
жыл

Max

0,1867

0,036

<0,025

<0,025

0,027

<0,025

Min

0,0125

0,0099

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

Орташа мәні

0,0996

0,0226

<0,025

<0,025

0,026

<0,025

Max

-

-

0,194

<0,03

<0,03

<0,03

Min

-

-

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Орташа мәні

-

-

0,112

<0,03

<0,03

<0,03

Max

0,0048

0,0218

0,043

<0,02

0,038

<0,02

Min

0,0014

0,006

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Орташа мәні

0,0031

0,0116

0,034

<0,02

0,029

<0,02

Max

0,0018

0,0128

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

Min

0,0018

0,0004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

Орташа мәні

0,0018

0,0046

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

Max

0,038

0,2648

<25

<25

27,5

<25

Min

0,0224

0,0336

<25

<25

<25

<25

Орташа мәні

0,0302

0,1212

<25

<25

26,25

<25

ШРКк.о., мг/м3

0,5

0,4

0,2

0,008

50,0

Концентрациясы, мг/м3
Ластаушы заттектердің
атауы

Көмірсутегілер С12-С19

Көміртегі оксиді

Қалқыма заттектер

Қ.2-17 кесте

№

2006
жыл

Мәні

2007
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

2016
жыл
<0,5

Max

-

-

<0,5

<0,5

<0,5

Min

-

-

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Орташа мәні

-

-

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Max

0,1012

0,213

1,97

2,9

1,76

<1,5

Min

0,1009

0,0892

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

Орташа мәні

0,1011

0,1454

1,735

2,20

1,63

<1,5

Max

0,1164

0,116

-

-

-

-

Min

0,0209

0,074

-

-

-

-

Орташа мәні

0,0687

0,1002

-

-

-

-

ШРКк.о., мг/м3

1,0

5,0

0,5

Қашаған, Ақтоты, Қайраң кен орындарындағы стационарлық көздерден шығатын ластаушы
заттектердің нақты шығарындыларының көлемі, тонна/жыл

Нысандар

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Қашаған
Шығыс Қашаған
1

А аралы, соның ішінде ұңғымалар,
алаулар, ЖТЖ сынауы

2

D аралы, соның ішінде алау және
ЖТЖ.

3

А және D және т.б. аралдарда теңіз
нысандарының құрылысы және
орнатылуы.

4

Кәсіпшілік және кәсіпшілік ішіндегі
құбыр желілері

870

283

333

271

104

172

124

7

32

16

14

-

-

178

89

156

326

-

-

-

381

260

870

283

333

271

104

172

124

7

32

16

14

-

178

89

156

326

-

-

-

381

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182

-

-

-

-

-

-

-

-

Батыс Қашаған
5

Батыс Қашаған, соның ішінде
ұңғымаларды сынау

6

Қайраң-2, соның ішінде
ұңғымаларды сынау

311

289

165
Қайраң

72

1031

Қаламқас

7

Қаламқас-4, соның ішінде
ұңғымаларды сынау

Ескерту:

-

-

-

*- мұнда және бұдан әрі «-» жұмыстардың орындалмағанын, ЛЗ шығарындыларының стационарлық көздері жоқ екендігін білдіреді.

көктем

Жалпы азот

Жалпы азотты
персульфатты
жағуымен анықтау, БҚ
118.02.1-90, CMEA "Су
сапасын талдаудың
сәйкестендірілген
әдістері " 1-бет,
М.,1987

Жалпы азотты
жиынтық әдіспен
анықтау, МЕМСТ
4192-82, МЕМСТ
4192-82, МЕМСТ Спектрофотомерия,
18826-73 МЕМСТ 26449.1-85
-

Спектрофотомерия,
МЕМСТ 26449.1-85

Нитратты азот

күз

Нитратты азотты
салицилатты
әдіспен
Фотометриялық
анықтау, МЕМСТ Ионды хроматография,
18826-73
МЕМСТ 26449.1-85

жаз

Нитраттарды
мырышты тозаңмен
нитриттерге дейін
қалпына келтіріп,
анықтау,
БҚ 118.02.190, CMEA "Су
сапасын талдаудың
сәйкестендірілген
әдістері" 1-бет,
М.,1987

күз

Нитритті азот

көктем

Нитритті
азотты Грисс
реактивімен
фотометриялық
анықтау, МЕМСТ
4192-82

күз

Нитриттерді
α-нафтиламин
және сульфанилды
қышқылмен анықтау,
БҚ 118.02.190, CMEA "Су
сапасын талдаудың
сәйкестендірілген
әдістері " 1-бет,
М.,1987

көктем

Аммонийлі
азот

2012
көктем

көктем

2013

Фотометрия,
Фотометрия,
БҚ 52.24.486-95, ҚР МЕМСТ 26449.1СТ ИСО 5664-2006
85

көктем

Фотометрия,
МЕМСТ 1882673

Фотометрия, ҚР СТ ИСО 7890-3-2006

Фотометрия,
МЕМСТ 26449.1Фотометрия, БҚ 52.24.486-95
85

Дистилляциялаудан
кейінгі
спектрофотомерия, Фотометрия, БҚ
МЕМСТ 4192-82
52.24.486-95

күз

Аммонийлі
азотты Несслер
реактивімен
фотометриялық
анықтау, МЕМСТ
4192-82

көктем

Аммиакты СеджиСолорзано бойынша
фенол-гипохлоритті
әдіспен анықтау,
БҚ 118.02.390, CMEA "Су
сапасын талдаудың
сәйкестендірілген
әдістері " 1-бет,
М.,1987

Көрсеткіштер

күз

2011

күз

2010

күз

2009
жаз

Мониторингілік бақылаулар жүргізілген жылдар және маусымдар
2014

2015
көктем

көктем

2016

Фотометрия, ҚР СТ Спектрофотомерия,
ИСО 5664-2006
ЕӘ №101-08

көктем

Есептеу әдісі

Спектрофотомерия,
ЕӘ №65-10

Спектрометрия, ҚР СТ Спектрофотомерия,
ИСО 7890-3-2006
ЕӘ №16-09

Спектрофотомерия, Спектрофотомерия,
ҚР СТ 1963-2010
ЕӘ №69-09

күз

2008
жаз

2007

күз

2006
жаз

Теңіз суындағы параметрлерді анықтау әдістері мен әдістемелері

күз

Қ.3-1 кесте

жаз

3 ҚОСЫМША

күз

жаз

күз

көктем

Көмірсутегілердің
жалпы
концентрациясы

Фенолдар

Ауыр металдар

көктем

күз

көктем

күз

Газды хроматография
әдісі, Ұлыбританияның
Сауда және өнеркәсіп
министрлігінің мұнайды
түсіру жағдайлары
жөніндегі басылымға
4-қосымша.
Теңіздегі бұрғылау
жұмыстары нәтижесінде
түзілетін ластанған
түйіртпектер, Суды және
ілеспе материалдарды
зерттеу әдістері, 2004

көктем

2012

2013

2014

Фотомерия,
МЕМСТ Фотометрия, ҚР СТ
26449.1-85
2016-2010

2015
көктем

2016

Спектрофотомерия,
ЕӘ №25-10

жаз

Газды
хроматография
әдісі, ҚР СТ 20142010

Фотомерия, МЕМСТ 26449.1-85

Газды хроматография әдісі, түптік шөгінділердегі, судағы және биотадағы
көмірсутегілерді гранулометрияны пайдаланып анықтауға арналған Ішкі әдіс

Флюоратты пайдаланып, судағы
фенолдар, ТНҚФ 14.1:2:4.182-02

Хроматтық-массспектрометрия,
ЕӘ ЛАЭ- 04/05
ЕӘ аттестаттау
туралы куәлік
№224.10.12.120/2006
тірк. №
KZ.07.00.01113-2010
14.05.2010 ж.

Спектрофотомерия,
МЕМСТ 26449.1-85,
25-т.

Индуктивті плазмамен
байланысқан
атомдық-эмиссиялық
спектрометрия, М
02-902-157-10 ICPE
ҚР ЕӘ тізбесінде
Су сығындысы құрамындағы катионды және анионды
14.06.2011 жылы №
мөлшерді анықтау әдісі. Индуктивті плазмамен
KZ.07.00.01333-2011
байланысқан масс-спектрометрия, ҚР СТ-17294-2-2006
тіркелген

Фотометрия,
МЕМСТ
26449.1-85 Спектрофотомерия,
14.2-т. МЕМСТ 26449.1-85

Су сығындысы құрамындағы катионды және анионды
мөлшерді анықтау әдісі. Индуктивті плазмамен байланысқан
масс-спектрометрия, МЕМСТ 26423-85, МЕМСТ 26426-85
Топырақ сапасы.

Фосфаттарды
фотометриялық анықтау, Спектрофотомерия,
МЕМСТ 18309-72 МЕМСТ 26449.1-85

күз
көктем

«Fluorat-02»
сұйықтықтың «Flavobacteriumuorat-02»
детекторын сұйықтықтың детекторын
пайдаланып, табиғи
пайдаланып, табиғи
және сарқынды
және сарқынды
су сынамалары
су сынамалары
құрамындағы
құрамындағы
фенолдар және ұшпа
фенолдар және ұшпа
компоненттердің
компоненттердің
массалық
массалық Дистилляциялаудан
концентрациялары, М
концентрациялары, М
кейінгі
әдісі 01-07-93. Санктәдісі 01-07-93. Санкт- спектрофотомерия,
Петербург, 1996.
Петербург, 1996.
ISO 6439 Part B

Су сығындысы
құрамындағы катионды
және анионды
мөлшерді анықтау әдісі.
Индуктивті плазмамен
байланысқан массспектрометрия, МЕМСТ
26423-85, МЕМСТ
26426-85 Топырақтың
сапасы.

Еріген фосфор,
Фосфаттарды
бұдан әрі 2006 ж. фотометриялық анықтау,
көктемнен бастап
БҚ 52.24.43-87, CMEA
2009 ж. көктемге
"Су сапасын талдаудың
дейін жалпы
сәйкестендірілген
фосфор
әдістері" 1-бет, М.,1987

Көрсеткіштер

күз

2011

күз

2010
көктем

2009
көктем

Жылы и сезоны проведения мониторинговых наблюдений

күз

2008
жаз
күз
көктем
жаз
күз
көктем
жаз

2007

күз

2006

күз

0,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

1,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,60

0,00

0,00

Anabaena caspica

Anabaena constricta

Anabaena constricta f.minima

Anabaena flos-aquae

Anabaena kisselevii

Anabaena oscillarioides var.
oscillarioides

Anabaena spiroides

Anabaena subcylindrica

Anabaena variabilis

Anabaena volzii f.recta

Anabaenopsis cunningtonii

Anabaenopsis elenkinii

Anabaenopsis nadsonii

Anabaenopsis raciborskii

Anabaenopsis tanganyikae

Aphanizomenon flos-aquae

Aphanizomenon flos-aquae var.
gracile

Aphanizomenon ovalisporum

0,00

0,00

0,00

1,72

0,00

Aphanothece elabens

Aphanothece stagnina

Calothrix clavata

Coelosphaerium kuetzingianum

Coelosphaerium pusillum

12,07

8,05

Anathece clathrata

0,00

Anabaena bergii

2006

0,00

9,84

0,00

0,00

0,00

16,39

0,00

0,00

9,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,39

0,00

2007

0,00

2,70

0,00

0,00

0,00

24,86

0,00

0,00

5,95

0,00

0,54

0,00

0,00

1,62

0,00

0,00

1,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008

0,00

0,76

0,00

0,00

0,76

50,76

0,00

0,00

4,55

0,00

4,55

0,00

0,00

2,27

0,76

0,00

7,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,76

3,79

1,52

2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,83

0,00

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Каспий теңізінің СШ бөлігіндегі фитопланктон түрлерінің құрамы және кездесу жиілігі

Anabaena aphanizomenoides

Cyanobacteria

Таксонның атауы

Қ.4-1 кесте

4 ҚОСЫМША

0,00

2,26

0,00

0,00

0,00

73,45

0,00

0,00

1,13

0,00

0,00

9,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,64

0,00

0,00

0,64

59,62

0,00

0,00

5,77

5,77

0,64

1,92

0,00

4,49

0,00

0,00

2,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,64

0,64

2012

0,00

7,34

0,00

0,28

0,28

53,67

5,93

0,56

13,56

0,56

9,60

6,50

0,00

14,12

0,00

0,28

7,91

0,28

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,85

1,98

1,13

2013

1,61

5,36

0,27

0,00

5,09

54,16

6,70

0,00

14,75

3,49

2,41

3,22

0,00

23,06

0,00

1,34

3,75

0,00

0,00

0,27

2,14

0,54

0,00

0,00

5,36

6,70

2014

1,42

8,78

0,00

3,68

12,46

39,66

0,85

0,00

7,08

0,00

2,55

1,98

0,28

14,45

0,00

0,00

0,57

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

0,28

0,00

1,70

1,42

2015

0,00

15,02

0,00

7,73

27,90

63,09

0,00

0,00

15,88

2,15

16,31

0,00

0,00

7,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,43

0,00

3,86

0,00

0,00

0,00

6,44

0,86

2016

Кездесу жиілігі, %

0,00

0,00

0,00

9,20

22,99

9,77

0,00

1,72

Merismopedia glauca

Merismopedia minima

Merismopedia punctata

Merismopedia tenuissima

Microcystis aeruginosa

Microcystis aeruginosa f.flos-aquae

13,79

Lyngbya limnetica

Merismopedia elegans

0,00

Lyngbya lagerheimii

Lyngbya martensiana

0,00

0,00

Gomphosphaeria aponina var.
multiplex

Lyngbya lacustris

1,15

Gomphosphaeria aponia

0,00

5,17

Gloeocapsa turgida

0,00

0,00

Gloeocapsa minuta

Lyngbya kuetzingii

0,00

Gloeocapsa minor f.dispersa

Lyngbya contorta

1,15

Gloeocapsa minor

0,00

2,30

Gloeocapsa minima

Lyngbya confervoides

0,00

Gloeocapsa limnetica

0,57

0,00

Gloeocapsa crepidinum

Lyngbya aestuarii

4,02

Gloeocapsa cohaerens

0,00

0,00

Dactylococcopsis raphidioides

14,37

0,00

Dactylococcopsis irregularis

Komvophoron constrictum

0,00

Dactylococcopsis acicularis

Gomphosphaeria lacustris

2006

Таксонның атауы

0,00

0,00

0,00

67,21

32,79

0,00

0,00

0,00

24,59

0,00

0,00

0,00

1,64

0,00

0,00

0,00

1,64

0,00

11,48

8,20

1,64

0,00

3,28

11,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,64

2007

0,00

0,00

10,27

43,78

23,78

0,00

0,00

0,00

24,86

0,00

0,00

0,00

8,65

0,00

0,00

0,00

1,62

0,00

5,95

1,62

7,03

0,00

1,62

0,54

0,00

0,00

2,16

0,00

3,24

2,70

2008

2,27

0,00

3,03

50,00

24,24

1,52

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

40,15

0,00

0,00

0,00

1,52

0,00

7,58

0,76

54,55

0,00

9,85

25,00

0,76

0,00

1,52

3,03

12,12

7,58

2009

0,42

0,00

0,42

23,73

24,15

0,00

0,00

0,00

33,90

0,00

0,00

0,00

11,44

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,85

0,42

49,15

1,27

5,93

22,88

0,00

0,00

0,00

0,85

19,92

8,90

2010

1,69

0,00

2,26

66,10

67,80

0,00

0,00

0,00

79,66

0,00

0,00

0,00

25,99

0,00

0,56

0,56

0,00

0,00

1,69

6,78

71,19

0,00

25,42

37,29

1,13

0,56

2,82

0,00

14,12

6,21

2011

0,00

0,00

10,26

56,41

50,64

0,00

1,28

0,00

58,97

0,00

0,00

0,00

48,08

0,00

7,69

0,00

0,64

0,00

1,28

5,13

57,05

0,00

11,54

53,85

0,00

0,00

2,56

3,21

23,08

14,10

2012

5,65

1,69

5,65

72,03

59,89

0,00

3,39

0,00

76,55

0,56

0,00

0,00

50,00

0,00

0,28

0,00

6,50

3,11

5,65

2,54

52,26

0,00

23,16

47,18

3,67

0,85

4,80

0,00

10,45

12,43

2013

0,00

5,63

2,68

73,19

69,17

1,34

0,00

0,00

94,64

0,00

0,00

0,00

61,13

0,00

0,00

0,00

12,87

4,02

8,31

0,27

37,27

0,00

24,66

43,97

1,07

0,54

1,34

1,34

0,27

0,80

2014

0,57

4,53

16,15

73,94

53,26

2,83

0,00

0,00

74,22

0,28

0,28

0,28

73,94

0,00

0,00

0,00

5,67

0,00

10,76

0,57

19,26

0,28

32,58

40,79

2,83

0,85

0,57

0,00

0,28

0,57

2015

0,00

24,89

36,48

43,78

38,63

7,30

3,00

0,43

5,58

1,29

0,00

0,43

67,81

0,43

0,00

0,00

11,16

0,00

18,03

6,87

3,86

0,00

27,04

37,34

5,58

0,00

6,44

0,43

5,15

0,43

2016

Кездесу жиілігі, %

0,00

0,00

0,00

0,00

4,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

0,00

0,00

0,00

Microcystis ichthyoblade

Microcystis pulverea

Microcystis pulverea f.delicatissima

Microcystis pulverea f.holsatica

Microcystis pulverea f.incerta

Microcystis pulverea f.planctonica

Microcystis pulverea f.pulverea

Microcystis salina

Microcystis sp.

Nodularia spumigena

Oscillatoria Agardii

Oscillatoria amphibia

Oscillatoria brevis

Oscillatoria chalybea

Oscillatoria chlorina

Oscillatoria fragilis

Oscillatoria geminata

Oscillatoria limnetica

Oscillatoria limosa

Oscillatoria margaritifera

Oscillatoria mucicola

0,00

1,72

0,00

9,20

0,00

Oscillatoria tanganyikae var.caspica

Oscillatoria tenuis

Phormidium ambiquum

Phormidium angustissimum

Phormidium boryanum

34,48

8,05

Oscillatoria sp.

Phormidium sp.

0,00

Oscillatoria princeps

14,94

0,00

Microcystis grevillei

Oscillatoria planctonica

2006

Таксонның атауы

22,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007

8,11

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008

15,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,76

0,00

0,00

0,00

0,00

2,27

0,00

2,27

2,27

0,00

0,00

0,00

0,00

2009

0,42

0,00

0,85

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

5,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,42

0,00

13,56

0,00

0,00

0,00

0,42

2,97

0,42

11,44

0,00

2,54

0,00

0,00

0,00

2010

23,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,42

0,00

0,00

0,00

0,56

3,95

6,21

11,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

34,62

0,64

6,41

1,28

0,00

8,97

0,00

0,00

0,64

2,56

0,00

0,00

0,00

1,28

0,00

0,00

0,64

0,64

60,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,59

29,49

6,41

2,56

0,00

0,00

0,00

2012

38,42

0,00

5,65

1,13

2,26

3,11

0,00

0,00

1,98

0,00

0,00

3,39

0,00

15,54

0,00

0,00

3,11

0,28

68,93

0,00

0,00

0,56

0,00

0,00

2,54

44,92

3,11

16,10

0,00

0,00

0,00

2013

63,54

0,00

0,00

0,27

7,24

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,04

0,27

5,36

0,00

0,00

6,43

1,07

77,75

0,00

0,80

0,00

0,00

1,34

7,24

44,77

1,61

4,02

0,00

0,00

0,00

2014

41,36

0,00

25,21

0,00

1,42

0,28

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

3,12

0,00

1,42

0,00

0,57

3,12

0,57

28,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,13

36,54

0,28

6,23

24,65

0,00

2,83

2015

3,00

0,00

85,41

0,86

1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,43

0,00

3,86

0,00

0,00

0,00

0,86

4,72

3,43

1,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,40

3,00

1,29

2016

Кездесу жиілігі, %

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Pseudanabaena galeata

Raphidiopsis mediterranea

Rhabdoderma lineare

Rhabdoderma lineare f.spirale

Spirulina laxa

Spirulina laxissima

Spirulina major

Spirulina subtillissina

Spirulina tenuissima

Synechocystis salinus

Woronichinia naegeliana

Cyanobacteria барлығы

18,39

0,00

0,00

1,72

0,00

0,00

2,30

Amphora commutata

Amphora holsatica

Amphora ovalis

Amphora robusta

Amphora veneta

Aneumastus tuscula

0,00

Achnanthidium minutissimum

Amphora coffeaeformis

0,00

Achnanthes taeniata

0,00

1,72

Achnanthes inflata

11,49

0,00

Achnanthes dispar

Actinocyclus paradoxus

0,00

Achnanthes brevipes

Actinocyclus ehrenbergii

0,00

Achnanthes affinis

Bacillariophyta

0,00

0,00

Plectonema sp.

8,20

1,64

0,00

8,20

0,00

1,64

1,64

0,00

34,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

0,00

0,00

0,00

3,28

0,00

1,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Phormidium tenue

2007

2006

Таксонның атауы

11,89

0,00

0,00

2,16

0,00

0,00

4,32

0,00

21,62

0,00

0,00

2,16

0,00

0,54

0,00

28

0,00

2,16

0,00

0,00

0,00

3,78

0,00

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008

0,00

1,52

0,00

2,27

0,00

2,27

0,76

0,00

6,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

0,00

1,52

0,00

0,00

0,00

8,33

0,00

3,03

0,00

0,00

0,00

0,00

1,52

2009

0,42

2,12

0,00

1,69

0,00

1,69

0,85

0,00

14,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

34

0,00

3,81

0,00

0,00

0,00

8,05

0,00

2,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

3,39

7,34

0,56

0,00

0,00

0,00

7,91

0,00

14,69

1,13

0,00

0,00

0,56

0,00

3,39

34

0,00

15,25

0,00

0,56

0,00

31,07

1,13

22,03

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

2,56

8,97

0,00

1,92

0,00

1,28

11,54

0,00

26,92

0,00

1,28

0,00

0,00

0,00

0,64

49

3,21

8,97

0,00

0,00

0,00

42,31

0,00

15,38

4,49

1,92

0,00

0,00

0,00

2012

5,37

13,84

0,56

3,39

1,41

1,69

15,25

0,00

31,07

0,00

1,98

0,00

0,28

0,28

3,67

63

0,00

6,78

0,00

0,00

0,00

40,68

0,00

1,41

5,93

0,28

0,85

0,28

0,00

2013

13,14

15,82

0,00

8,04

3,49

3,22

28,95

0,00

23,59

0,00

2,95

0,00

0,00

0,27

0,54

62

0,00

1,34

0,00

0,00

0,00

26,01

0,54

2,68

3,22

0,27

0,00

0,27

1,88

2014

15,30

19,83

1,42

13,88

0,85

9,63

57,51

0,28

39,94

0,00

3,40

0,00

0,57

0,28

0,28

62

0,00

0,00

0,28

0,00

7,08

26,63

10,20

0,00

0,00

0,85

0,00

0,00

3,40

2015

0,00

3,00

0,00

18,88

0,00

0,86

28,76

0,00

24,03

0,00

0,00

5,15

0,00

0,43

3,86

52

0,00

0,00

0,00

0,00

6,01

75,97

28,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,37

2016

Кездесу жиілігі, %

0,00

0,00

0,00

0,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chaetoceros gracilis

Chaetoceros minutissimus

Chaetoceros mirabilis

Chaetoceros muelleri

Chaetoceros paulsenii

Chaetoceros rigidus

Chaetoceros seiracanthus

Chaetoceros simplex

Chaetoceros socialis

Chaetoceros subtilis

Chaetoceros subtilis var.abnormis
f.simplex

14,94

0,00

Chaetoceros diversicurvatus

Chaetoceros wighamii

0,00

Chaetoceros convolutus

Campylodiscus clypeus

0,00

0,00

14,94

Campylodiscus araliensis

Chaetoceros affinis

0,00

Caloneis permagna

0,00

0,00

Caloneis formosa var.holmiensis
f.attenuata

2,87

0,00

Caloneis formosa

Campylodiscus punctatus

0,00

Caloneis amphisbaena

Campylodiscus echeneis

0,00

Biddulphia sp.

0,00

0,57

Bacillaria paradoxa

Campylodiscus daemelianus

0,00

Asterionella formosa

0,00

0,00

Anomoeoneis sphaerophora var.
sculpta

Campylodiscus clypeus var.bicostata

2006

Таксонның атауы

3,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007

11,35

0,00

1,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,11

0,00

0,00

0,00

0,00

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

2008

1,52

0,00

2,27

0,00

0,00

0,00

4,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,76

0,76

0,00

6,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,27

0,00

0,00

0,00

2009

3,81

2,54

0,42

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

1,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

2,12

0,00

7,20

0,42

0,00

0,42

0,42

2,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

2,26

0,00

1,13

0,56

1,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

0,00

15,82

0,00

1,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

1,28

2,56

0,64

0,00

1,28

0,00

0,64

1,92

1,92

0,00

0,64

0,00

0,00

0,00

0,00

2,56

1,92

0,64

0,00

10,90

0,00

0,64

0,00

0,00

1,92

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

7,63

0,28

0,85

0,28

0,56

0,00

10,17

0,00

3,39

0,00

0,00

0,00

0,28

0,85

0,00

0,00

1,69

2,26

2,54

14,41

5,37

0,00

0,00

0,28

2,82

0,00

0,00

0,00

0,56

2013

5,63

8,85

8,04

0,27

2,41

0,00

8,58

0,27

1,07

0,54

0,00

1,34

0,54

0,00

0,00

0,00

0,27

0,54

4,02

13,67

5,63

0,00

0,00

0,00

5,36

0,00

0,00

0,27

0,00

2014

7,65

0,00

0,00

0,28

0,28

0,00

9,35

0,28

0,28

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

0,28

12,46

7,93

0,28

0,00

0,00

7,93

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,86

0,00

0,86

0,00

9,44

0,43

0,43

0,00

5,58

0,00

8,15

0,00

0,43

0,00

0,43

0,00

0,00

9,44

0,00

9,87

15,45

0,00

0,00

0,00

1,72

0,00

0,00

3,43

0,00

2016

Кездесу жиілігі, %

1,15

0,00

0,00

0,00

0,57

Cocconeis placentula

Cocconeis scutellum

Coscinodiscus gigas

Coscinodiscus granii

Coscinodiscus jonesianus

0,00

0,00

0,00

7,47

9,20

0,00

62,07

8,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,72

0,00

0,00

0,00

Coscinodiscus perforatus

Coscinodiscus proximus

Coscinodiscus radiatus

Cyclotella choctawhatcheeana

Cyclotella comta

Cyclotella melosiroides

Cyclotella meneghiniana

Cylindrotheca closterium

Cylindrotheca gracilis

Cymatopleura elliptica

Cymbella affinis

Cymbella cistula

Cymbella cuspidata

Cymbella cymbiformis

Cymbella lacustris

Cymbella lanceolata

Cymbella lanceolata v.notata

Cymbella lata

Cymbella parva

Cymbella prostrata

Cymbella pusilla

Cymbella tumida

10,92

2,87

Cocconeis pediculus

Coscinodiscus lacustris var.lacustris

2006

Таксонның атауы

0,00

0,00

0,00

4,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,64

3,28

1,64

0,00

0,00

22,95

55,74

0,00

1,64

40,98

0,00

0,00

0,00

3,28

32,79

0,00

0,00

0,00

0,00

8,20

2007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,49

43,78

0,00

2,70

22,70

0,00

0,00

0,00

0,54

49,73

2,70

0,00

0,00

8,11

2,70

2008

1,52

6,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,76

0,00

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,67

13,64

0,00

0,76

32,58

0,00

0,00

6,06

2,27

65,91

0,76

0,76

0,00

1,52

5,30

2009

0,00

2,97

0,42

0,42

0,42

0,85

1,69

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,14

60,59

5,08

0,00

23,73

0,00

0,00

3,39

6,78

47,46

0,42

0,85

0,00

5,51

1,27

2010

0,00

12,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1,13

0,00

0,00

0,00

0,00

2,26

0,00

0,00

20,34

66,67

0,00

0,00

77,97

0,00

0,00

0,00

0,00

34,46

0,00

0,56

0,00

2,82

2,26

2011

0,00

11,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,69

70,51

0,00

0,00

72,44

0,00

0,00

0,00

0,00

30,13

0,00

1,92

0,00

9,62

0,64

2012

0,00

7,06

0,85

0,00

2,26

1,13

0,00

0,56

0,00

0,00

0,00

1,13

0,28

9,04

49,72

61,02

1,13

1,41

73,45

0,00

0,00

0,00

1,98

37,29

1,41

7,06

0,28

3,95

1,69

2013

0,54

18,23

1,07

0,00

0,00

1,88

0,27

1,07

0,00

0,00

0,00

0,27

0,27

4,29

52,01

56,30

0,00

0,80

91,42

0,00

0,00

0,00

0,00

29,22

1,34

7,51

0,27

2,68

3,22

2014

0,00

39,94

0,00

0,00

0,00

0,57

0,00

0,00

0,00

0,28

0,57

0,28

0,85

7,37

65,44

36,83

0,28

7,65

94,62

0,28

0,00

0,00

2,83

24,36

0,57

4,53

0,85

8,50

6,52

2015

0,43

14,16

0,00

0,00

0,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,43

0,43

0,43

0,00

38,20

35,62

0,00

44,64

82,83

0,00

2,58

0,43

7,73

0,86

2,58

0,43

0,43

9,44

11,16

2016

Кездесу жиілігі, %

2006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,45

0,00

28,16

0,00

3,45

0,00

0,00

0,57

0,00

0,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Таксонның атауы

Cymbella tumidula

Cymbella turgida

Cymbella ventricosa

Dactyliosolen fragilissima

Dactyliosolen fragilissimus

Diatoma elongatum

Diatoma mesodon

Diatoma vulgare

Diploneis dydyma

Diploneis interrupta

Diploneis ovalis

Diploneis Smithii

Entomoneis alata

Entomoneis paludosa

Entomoneis paludosa var.subsalina

Entomoneis sp.

Epithemia sorex

Epithemia turgida

Fragilaria acus

Fragilaria amphicephaloides

Fragilaria capucina var.capucina

Fragilaria construens var.subsalina

Fragilaria crotonensis var.crotonensis

Fragilaria virescens var.subsalina

Gomphonema angustatum

Gomphonema constrictum

Gomphonema constrictum var.
capitatum

Gomphonema lanceolatum var.
capitatum

Gomphonema olivaceum
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,48

0,00

0,00

0,00

0,00

6,56

0,00

0,00

0,00

4,92

0,00

29,51

0,00

3,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,70

1,08

2,70

0,00

0,00

4,32

0,00

28,65

9,19

2,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,21

1,52

2,27

0,00

0,00

0,00

3,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009

0,42

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,27

0,42

0,85

0,00

0,00

2,54

0,00

34,75

3,39

4,24

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

0,00

0,00

2010

1,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,26

0,00

2,82

0,00

0,00

3,95

0,00

38,98

5,08

2,26

0,00

2,26

1,13

3,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

1,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,64

1,28

1,28

0,00

0,00

1,92

0,00

33,33

6,41

5,77

0,00

0,64

0,00

1,28

0,00

0,00

0,64

0,00

0,00

2012

3,11

0,28

0,56

0,28

0,00

0,00

0,28

0,00

0,28

0,00

0,85

0,00

0,28

0,28

0,85

3,11

0,56

25,99

3,95

3,67

0,28

0,28

0,00

1,13

0,85

0,56

1,98

0,00

0,00

2013

3,75

0,00

0,00

0,27

0,27

2,95

1,61

0,54

2,14

0,00

1,61

0,00

3,75

0,00

0,80

6,43

3,22

42,36

10,19

3,75

0,00

2,95

0,00

9,92

0,27

0,00

0,00

0,00

0,80

2014

5,10

0,00

0,00

0,00

0,85

1,13

0,28

1,42

1,13

0,00

1,70

0,00

2,55

0,00

0,28

15,58

4,25

58,07

20,40

2,83

0,28

2,83

0,00

12,18

0,00

0,00

2,27

0,28

3,40

2015

1,72

0,00

0,00

0,00

6,44

0,00

3,00

3,43

4,72

6,87

3,00

0,00

1,29

0,00

0,00

18,88

0,00

47,64

23,18

1,29

3,86

4,29

0,00

4,29

0,00

0,43

4,29

0,00

0,43

2016

Кездесу жиілігі, %

0,00

0,00

0,00

0,00

5,17

0,00

1,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

0,57

0,00

0,00

0,00

0,00

1,72

0,00

0,00

0,00

4,02

0,00

Gomphonema salinarum

Gomphonema subsalinum

Grammatophora marina

Grammatophora sp.

Gyrosigma acuminatum

Gyrosigma attenuata

Gyrosigma balticum

Gyrosigma fasciola

Gyrosigma scalproides

Gyrosigma Spencerii

Gyrosigma strigile

Hannaea arcus

Hantzschia amphioxys

Hantzschia virgata

Haslea spicula

Hippodonta costulata

Hippodonta hungarica

Hyalodiscus sphaerophorus

Licmophora sp.

Mastogloia apiculata

Mastogloia lanceolata

Mastogloia Smithii

Melosira granulata

Melosira granulata var.angustissima

Melosira moniliformis

Melosira varians

Navicula bacillum

Navicula brasiliensis

Navicula costulata

0,00

13,79

0,57

Gomphonema parvulum

Navicula cincta

2006

Таксонның атауы

0,00

8,20

0,00

9,84

0,00

0,00

0,00

19,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,28

0,00

9,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007

0,00

7,57

0,00

0,54

0,00

0,54

0,54

4,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008

0,00

2,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,52

0,76

0,00

2,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009

0,00

5,08

0,42

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

2,54

0,85

0,00

8,90

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

0,00

3,95

0,00

0,00

3,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,60

0,56

0,56

5,65

0,00

0,56

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1,13

0,00

3,39

0,56

0,56

0,00

0,00

0,56

2011

0,00

7,69

0,00

0,00

1,92

0,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,49

0,00

0,00

8,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,28

0,64

1,28

0,00

0,00

0,00

0,64

0,00

2012

0,00

0,56

0,00

1,13

0,56

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,56

15,25

0,28

0,00

22,03

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

0,00

2,26

0,00

2,26

5,93

0,00

1,69

2013

0,27

4,29

0,00

0,54

8,58

0,27

0,00

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

18,23

0,00

0,00

35,39

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

0,00

5,09

0,00

0,80

1,34

0,00

0,27

2014

0,00

5,38

0,28

0,28

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,28

1,13

0,00

18,13

0,57

0,00

17,85

0,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,28

0,28

0,57

0,00

3,40

0,00

0,57

0,28

0,00

2,55

2015

0,00

10,30

0,00

3,86

0,43

0,00

0,00

2,15

0,43

0,00

4,72

0,00

36,91

1,29

0,00

14,16

0,00

0,00

0,00

0,43

0,43

0,00

0,00

0,00

1,29

7,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,43

2016

Кездесу жиілігі, %

0,57

0,00

0,57

2,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Navicula cuspidata var.elongata

Navicula dicephala

Navicula digitoradiata

Navicula gastrum

Navicula Gregaria

Navicula halophila

Navicula halophila var.subcapitata

Navicula incerta

Navicula lanceolata

Navicula lanceolata var.tenella

Navicula lanceolata var.tenuirostris

Navicula menisculus

Navicula minima

Navicula mutica

Navicula oblonga

Navicula peregrina

Navicula platystoma

Navicula pusilla

Navicula pusilla var.jacutica

0,57

0,00

0,00

1,15

0,00

9,20

0,00

0,00

Navicula rhynchocephala

Navicula salinarum

Navicula subrhombica

Navicula tripunctata

Navicula viridula

Nitzschia acicularis

Nitzschia acicularis var.closterioides

Nitzschia angularis

10,34

0,00

Navicula radiosa

0,00

Navicula cuspidata var.ambigua

Navicula cryptocephala

Navicula cuspidata

2006

28,16

Таксонның атауы

2007

0,00

0,00

42,62

0,00

3,28

0,00

0,00

0,00

13,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,31

2008

0,54

0,00

25,95

0,00

0,00

0,00

0,00

10,27

19,46

0,00

0,00

0,00

1,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,27

0,00

0,00

0,00

0,00

1,62

0,00

0,00

28,11

0,00

0,00

17,42

0,00

0,00

0,76

23,48

11,36

4,55

0,00

0,00

0,00

2,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,76

0,00

0,00

0,00

5,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,76

0,00

0,00

5,30

2009

0,42

0,00

13,98

0,00

0,00

0,00

23,31

2,97

12,29

0,00

0,00

0,42

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,59

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

7,63

2010

0,00

0,00

14,69

0,00

0,56

0,00

51,41

5,65

9,04

0,00

0,56

0,00

4,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

0,00

0,00

0,00

9,04

0,00

0,56

0,00

0,00

0,00

0,56

0,00

3,39

2011

0,00

0,00

16,03

0,00

5,77

0,00

41,03

10,90

12,82

0,00

0,00

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

0,64

0,00

0,00

0,00

0,64

0,00

6,41

0,00

1,28

0,00

4,49

0,00

0,00

0,00

6,41

2012

2013

0,56

0,00

23,16

0,00

3,11

0,28

57,34

13,84

28,25

0,28

0,00

0,00

5,65

1,13

0,85

0,28

0,56

0,56

0,56

0,00

0,00

0,56

14,69

0,00

0,00

1,13

0,85

0,00

0,00

1,69

34,46

2014

0,27

1,61

28,15

0,00

3,75

0,00

68,90

12,87

25,20

0,00

0,27

0,00

4,29

0,00

0,00

0,00

0,80

0,00

3,49

0,00

0,00

0,00

12,33

0,00

0,00

1,07

0,00

0,00

0,00

1,88

38,34

5,95

0,00

27,76

0,28

11,05

0,00

66,01

14,16

30,31

0,00

1,70

0,00

1,42

0,00

0,00

0,00

0,57

0,00

9,35

1,42

0,28

0,28

12,46

11,33

0,00

13,88

0,28

0,00

0,00

4,53

37,39

2015

3,00

0,00

58,37

0,00

13,73

0,00

8,15

12,45

6,87

0,00

1,29

0,00

3,00

0,00

0,00

18,45

6,01

0,00

0,00

0,43

0,00

0,00

15,88

36,48

0,43

0,00

3,43

0,00

0,00

1,29

40,34

2016

Кездесу жиілігі, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

0,00

1,15

0,00

Nitzschia aquaea

Nitzschia circuminata

Nitzschia communis

Nitzschia commutata

Nitzschia dissipata

Nitzschia distans

Nitzschia epithemoides

Nitzschia filiformis

Nitzschia frustulum

Nitzschia frustulum var.subsalina

Nitzschia gracilis

Nitzschia hantzschiana

Nitzschia holsatica

Nitzschia hybrida

Nitzschia incerta

Nitzschia lanceolata

Nitzschia linearis

Nitzschia longissima

Nitzschia lorenziana

Nitzschia macilenta

Nitzschia navicularis

Nitzschia obtusa

Nitzschia parvula

Nitzschia punctata var.coarctata

Nitzschia recta

Nitzschia reversa

Nitzschia scalpelliformis

4,02

1,15

Nitzschia sigmoidea

Nitzschia tenuirostris

24,71

0,00

Nitzschia angustata

Nitzschia sigma

2006

Таксонның атауы

0,00

13,11

9,84

0,00

11,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007

0,00

0,00

22,70

0,00

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

2008

0,00

0,00

12,88

0,00

3,79

0,00

0,00

0,00

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009

0,00

1,69

15,68

0,00

1,69

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

0,00

1,13

9,04

0,00

13,56

0,00

2,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,69

1,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

0,56

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

1,92

12,82

0,00

3,85

0,64

1,28

0,00

0,64

0,00

0,00

0,00

0,64

0,00

1,92

0,00

0,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,64

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

1,41

15,25

0,28

13,28

0,00

1,69

0,00

0,00

0,56

0,28

0,00

1,98

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

0,28

0,28

0,00

0,28

0,85

0,28

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

2013

0,00

0,27

26,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,41

0,00

0,00

0,00

6,43

0,27

0,00

11,80

0,00

1,88

0,00

0,00

0,27

0,54

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

35,13

0,00

13,31

0,85

1,13

0,00

1,70

0,85

0,00

1,70

2,83

0,28

0,28

15,01

0,00

0,00

2,27

0,00

0,00

0,00

2,55

0,00

0,00

1,70

0,28

0,00

0,85

0,57

0,00

2015

0,00

3,00

17,17

0,00

39,48

0,86

0,00

0,43

0,43

0,00

0,00

0,00

6,01

0,43

0,43

0,00

0,86

0,00

8,58

0,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,15

0,00

0,43

0,00

0,00

2,15

2016

Кездесу жиілігі, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

0,00

0,00

0,00

0,00

1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nitzschia tryblionella var.constricta

Nitzschia tryblionella var.obtusiuscula

Nitzschia vermicularis

Nitzschia vitrea

Nitzschia vitrea var.salinarum

Paraplaconeis placentula

Pinnularia cardinalis

Pinnularia distinguenda

Pinnularia elegans

Pinnularia interrupta

Pinnularia interrupta var.minutissima

Pinnularia major

Pinnularia mesolepta

Pinnularia microstauron

Pinnularia parva

Pinnularia stauroptera var.
semicruciata

Pinnularia viridis

Pinnularia viridis v.intermedia

Placoneis placentula var.rostrata

Plagiotropis lepidoptera

Pleurosigma delicatulum

Pleurosigma elongatum var.
elongatum

Pleurosigma salinarum var.salinarum

Pleurosigma subsalsum

0,00

5,75

8,05

0,00

Proschkinia longirostris

Pseudosolenia calcar-avis

Rhoicosphaenia abbreviata

Rhopalodia gibba

15,52

0,00

Nitzschia tryblionella

Podosira parvula

2006

Таксонның атауы

3,28

3,28

0,00

0,00

21,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007

1,08

3,78

4,32

0,00

20,00

0,00

0,00

1,08

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,70

2008

0,76

1,52

3,03

0,76

31,06

0,00

3,03

3,03

0,76

0,00

0,00

3,03

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,52

0,00

0,00

0,00

0,76

0,00

1,52

2009

0,42

0,42

10,17

0,00

29,66

0,42

6,36

2,97

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,85

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,66

2010

5,65

3,95

1,69

0,00

48,02

0,00

9,04

8,47

1,13

0,56

0,00

0,00

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

0,00

0,00

1,69

0,56

0,00

0,00

0,56

0,00

0,00

0,56

2011

0,00

3,85

8,97

0,64

35,90

0,00

13,46

1,92

1,92

1,92

0,00

0,00

7,69

0,64

0,00

0,64

0,00

1,28

0,00

1,92

0,64

0,00

0,00

5,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,64

8,97

2012

1,69

1,98

20,06

3,67

37,85

0,00

11,02

6,21

0,00

1,69

0,00

0,00

0,00

0,56

0,28

2,54

0,56

0,00

0,00

0,28

1,98

1,98

4,80

1,41

1,69

0,28

2,82

3,67

0,00

6,21

2013

0,80

3,49

14,75

8,31

43,43

0,00

10,19

2,95

1,88

3,75

0,00

0,00

0,54

0,00

1,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

1,07

1,34

1,61

3,22

0,00

0,00

0,80

0,27

0,00

17,43

2014

0,85

3,68

6,52

11,33

36,26

0,00

21,53

7,37

0,00

4,53

0,28

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,13

1,42

1,13

3,12

3,68

0,00

0,85

1,13

0,00

0,28

24,08

2015

15,02

4,29

5,15

0,00

2,58

0,00

9,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,43

0,00

0,00

0,00

2,58

1,29

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

1,29

0,00

0,00

5,15

0,00

0,00

30,90

2016

Кездесу жиілігі, %

2006

0,57

3,45

0,00

1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

2,87

0,00

0,00

2,30

0,00

0,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,77

0,00

Таксонның атауы

Rhopalodia musculus var.musculus

Sceletonema costatum

Sceletonema subsalsum

Sellaphora pupula

Stauroneis anceps

Staurophora salina

Stephanodiscus astraea

Stephanodiscus binderanus

Stephanodiscus hantzschii

Surirella didyma

Surirella elegans

Surirella librile

Surirella linearis

Surirella minuta

Surirella ovalis

Surirella peisonis

Surirella robusta

Surirella robusta var.splendida

Surirella salina

Surirella striatula

Synedra spectabilis

Synedra tabulata var.obtusa

Synedra tabulata var.tabulata

Tabularia fasciculata

Thalassionema nitzschioides

Thalassiosira affinis var.affinis

Thalassiosira caspica

Thalassiosira hendeyi

Thalassiosira hustedtii var.vana

Thalassiosira incerta

Thalassiosira subsalina
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,28

0,00

6,56

0,00

0,00

8,20

0,00

0,00

0,00

0,00

4,92

0,00

3,28

0,00

2007

0,00

9,19

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

1,08

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

1,08

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

9,73

0,00

4,86

0,00

2008

0,00

0,76

0,00

0,00

0,76

0,00

0,00

0,00

3,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,76

3,03

0,00

0,00

1,52

0,00

5,30

0,00

0,00

0,00

2009

0,00

9,32

0,42

0,00

0,00

0,00

1,69

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,85

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

6,78

0,00

0,00

0,00

2010

0,00

15,82

0,56

0,00

5,65

0,00

0,56

0,00

3,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,39

1,69

1,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

0,56

9,60

0,00

0,00

0,56

2011

0,00

6,41

3,85

0,00

12,18

0,00

1,28

0,00

1,28

0,00

1,28

0,00

0,00

0,64

0,00

0,64

1,28

1,92

0,00

0,64

0,00

0,00

3,21

0,00

0,00

1,92

0,00

32,05

0,00

1,28

0,00

2012

0,00

0,85

9,04

0,00

27,40

0,00

9,04

0,00

2,26

0,00

0,00

0,00

2,26

0,00

0,00

0,00

1,69

0,56

0,00

1,41

0,56

0,56

1,69

0,00

0,56

0,85

0,85

23,45

0,56

0,85

0,00

2013

6,97

2,14

9,38

0,54

31,64

0,00

32,98

0,27

1,34

0,00

0,00

0,00

2,41

0,00

0,00

0,00

2,95

1,34

0,00

1,88

0,27

0,54

2,68

0,27

0,27

0,80

0,00

27,08

0,27

2,95

0,00

2014

1,98

16,43

5,10

0,57

25,21

0,85

36,54

0,00

7,08

0,00

0,85

0,00

1,13

0,00

0,28

0,57

9,35

2,27

0,00

1,13

0,28

0,28

1,13

0,00

0,00

6,80

0,00

51,56

0,85

1,42

0,00

2015

0,00

4,29

0,00

0,43

6,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,43

0,00

8,58

3,43

0,43

2,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,43

0,00

23,18

0,00

0,00

0,00

2016

Кездесу жиілігі, %

9,84

6,32

0,00

0,00

Glenodinium variabile

Gonyaulax digitale

Gonyaulax spinifera

0,57

0,00

0,00

Prorocentrum micans

Prorocentrum obtusum

15,52

Prorocentrum lima

Prorocentrum cordatum

0,00

0,00

Glenodinium rotundum var.
rotundum

Peridiniopsis polonica

0,00

Glenodinium pilula

0,00

7,47

Glenodinium lenticula

Lingulodinium polyedrum

0,00

Glenodinium caspicum

0,00

0,00

Glenodinium behningii

14,86

0,00

Exuviaella ostenfeldii

Gymnodinium variabile

0,57

Diplopsalis acuta

Gymnodinium lacustre

0,00

Ceratium hirundinella

Miozoa

61

3,45

Bacillariophyta барлығы

Ulnaria ulna

0,00

1,64

0,00

0,00

31,15

0,00

0,00

13,11

0,00

1,64

0,00

0,00

0,00

0,00

1,64

1,64

0,00

0,00

3,28

0,00

49

0,00

6,56

6,56

0,00

8,05

Tryblionella debilis

3,28

Tryblionella punctata

0,00

Tryblionella circumsuta

0,00

0,00

0,00

Tryblionella apiculata

0,00

0,00

Tryblionella levidensis

0,57

Tryblionella acuminata

10,34

0,00

Thalassiosira variabilis

2007

Tryblionella hungarica

2006

Таксонның атауы

1,08

0,00

14,59

16,76

0,00

0,00

1,08

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,57

0,00

0,00

0,00

0,00

66

5,41

0,00

0,00

5,41

5,41

0,00

0,00

2,70

0,00

2008

0,76

0,00

4,55

15,91

0,00

0,00

8,33

0,00

1,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,82

0,00

0,00

0,00

0,00

74

0,00

0,00

6,06

0,76

3,03

0,76

0,00

0,00

0,00

2009

1,27

0,00

6,36

3,81

0,00

0,00

7,63

0,00

1,69

0,00

0,42

0,00

0,42

0,00

5,51

0,00

0,00

0,00

0,00

99

0,00

0,00

0,85

1,69

0,00

0,00

2,12

0,42

0,00

2010

1,13

0,00

5,65

3,95

2,82

0,00

24,29

0,00

11,30

2,26

1,69

0,00

0,00

2,26

8,47

0,00

0,00

0,00

0,00

99

3,39

0,00

4,52

0,56

0,00

0,00

0,56

2,26

0,56

2011

7,05

0,00

7,69

14,74

3,85

0,00

21,15

0,00

0,00

1,28

0,64

0,00

0,00

0,00

12,18

0,00

0,00

0,00

0,00

111

0,00

0,00

12,82

1,28

3,21

1,28

0,64

1,28

0,00

2012

14,69

0,00

4,52

14,97

7,91

0,28

27,12

0,28

8,19

0,00

2,54

0,00

0,00

1,41

26,55

0,00

0,00

0,00

0,00

168

0,85

0,00

7,34

2,82

7,91

1,13

1,69

2,82

2,26

2013

10,46

1,34

16,35

24,93

17,43

0,00

39,41

0,00

11,53

0,00

1,88

0,00

0,00

0,80

24,66

1,34

0,00

0,00

0,27

151

1,88

0,00

17,96

0,00

13,40

0,27

0,54

4,29

7,24

2014

4,82

0,00

5,67

19,83

8,22

0,00

11,61

0,28

8,78

0,00

3,97

0,28

0,00

0,57

26,91

0,57

0,00

0,00

0,28

169

1,42

3,40

13,88

1,13

25,78

1,42

2,27

13,03

0,28

2015

1,72

0,00

0,43

12,45

0,00

0,00

0,86

0,00

0,00

0,43

0,00

0,00

0,43

2,15

8,58

3,86

0,43

0,00

0,00

133

0,43

0,43

1,29

0,00

6,01

3,86

6,87

0,00

1,29

2016

Кездесу жиілігі, %

0,00

0,00

0,00

12,64

0,00

Prorocentrum scutellum

Protoperidinium achromaticum

Scrippsiella subsalsa

Scrippsiella trochoidea

Sphaerodinium cinctum

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

0,00

Botryococcus braunii

Characium acuminatum

Characium bulbosum

Chlorella vulgaris

Chlorococcum botryoides

Chlorococcum infusionum

Chlorolobion braunii

Chlorolobion obtusum

Chodatella hungarica

Closteriopsis longissima

Closteriopsis longissima

44,25

Binuclearia lauterbornii

4,02

0,00

Ankistrodesmus spiralis

Binuclearia lauterbornii var.crassa

0,00

Ankistrodesmus falcatus

70,11

Ankistrodesmus arcuatus

0,00

0,00

Ankistrodesmus densus var.densus

0,00

Acutodesmus acutiformis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,48

0,00

0,00

0,00

1,64

50,82

0,00

0,00

0,00

70,49

0,00

0,00

0

0,0

0,0

0

0,0

8

0,00

3,28

0,00

0,00

0,00

0,00

2007

0,0

Actinastrum hantzschii

Chlorophyta

Ochrophyta барлығы

Mallomonas sp.

Dinobryon balticum

Ochrophyta

7

0,00

Prorocentrum proximum

Miozoa барлығы

2006

Таксонның атауы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,41

0,00

0,00

1,08

1,62

45,41

0,00

0,00

0,00

57,30

0,00

0,00

1

0,0

0,5

7

0,00

4,32

0,00

0,00

0,00

0,00

2008

0,00

8,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,61

0,00

0,00

3,03

6,82

36,36

0,00

0,00

0,00

18,18

0,00

0,00

0

0,0

0,0

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009

0,00

4,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,08

0,00

0,42

2,12

2,97

24,15

0,00

0,00

0,00

17,80

0,00

0,00

1

3,4

0,0

10

0,00

1,27

0,42

0,00

0,00

0,00

2010

0,00

0,56

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00

10,73

1,13

0,00

1,13

32,77

67,80

0,00

0,00

0,00

15,82

0,00

0,00

1

7,9

0,0

12

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1,69

2011

0,00

1,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,38

0,00

0,00

0,64

12,18

50,00

0,00

0,00

0,00

35,90

0,00

0,00

1

8,3

0,0

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,64

2012

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

0,00

17,23

0,00

0,00

6,21

0,00

79,66

0,85

0,00

0,00

31,92

0,00

0,00

1

15,3

0,0

15

0,00

6,50

0,00

0,28

15,25

0,56

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

2,68

4,29

22,52

0,00

0,00

3,22

0,00

90,88

0,00

0,00

0,00

34,85

0,27

1,07

1

15,3

0,0

16

0,00

7,51

0,54

0,00

13,14

2,41

2014

0,28

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,57

10,48

0,00

0,00

2,83

0,00

76,49

0,00

0,00

0,28

26,35

0,00

0,28

1

11,6

0,0

17

0,00

0,85

1,13

0,00

11,33

2,83

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

66,09

0,00

0,86

0,00

33,48

0,00

0,00

0

0,0

0,0

15

0,00

10,73

4,72

1,29

0,43

4,72

2016

Кездесу жиілігі, %

2006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,72

3,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Таксонның атауы

Coelastrum microporum

Coenochloris pyrenoidosa

Coenolamellus botryoides

Cosmarium granatum

Cosmarium meneghinii

Crucigenia emarginata

Crucigenia fenestrata

Crucigenia quadrata var.quadrata

Crucigenia tetrapedia

Dictyochlorella globosa

Dictyochlorella reniformis

Dictyosphaerium ehrenbergianum

Dispora crucigenioides

Eremosphaera gigas

Glochiococcus aciculiferus

Golenkiniopsis parvula

Goniochloris mutica

Hyaloraphidium contortum

Hyaloraphidium contortum var.
tenuissimum

Kirchneriella irregularis

Kirchneriella lunaris

Koliella longiseta

Korschpalmella microscopica

Lagerheimia genevensis var.
genevensis

Lagerheimia quadriseta

Lagerheimia subsalsa

Lemmermannia komarekii

Monactinus simplex

Monoraphidium contortum

Monoraphidium convolutus
0,00

14,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,92

6,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007

0,00

18,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,08

2008

0,00

45,45

0,00

0,00

2,27

0,76

0,76

0,00

0,00

3,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,03

0,00

0,00

3,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,76

0,00

0,00

2009

0,00

8,05

1,69

0,00

0,42

0,00

0,00

0,42

0,00

0,85

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

0,00

0,00

2010

0,00

19,77

0,00

0,00

7,34

0,00

1,13

0,00

0,00

4,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

0,00

1,13

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

1,13

0,00

0,56

2011

0,00

32,05

0,00

0,00

1,92

2,56

3,85

0,00

0,00

3,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,28

0,64

0,00

1,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,64

0,64

0,00

0,00

2012

0,00

34,46

0,00

0,00

5,93

1,98

0,00

2,26

0,28

2,26

0,00

7,63

0,00

0,00

0,00

2,26

0,28

0,00

5,08

0,85

0,85

0,28

0,85

0,00

1,69

0,00

0,85

1,41

0,28

3,39

2013

0,00

39,68

0,00

0,00

1,61

1,61

0,00

0,00

0,00

5,90

0,00

0,54

0,27

0,27

0,00

2,95

0,00

0,54

4,02

0,00

0,00

4,56

0,80

0,00

0,00

0,00

0,80

1,07

0,27

2,14

2014

0,00

45,33

0,28

0,28

0,00

0,28

0,28

0,00

0,00

4,53

0,00

0,00

3,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,83

0,00

0,00

2,55

0,57

0,57

0,00

0,28

0,57

0,00

0,85

0,00

2015

0,43

50,21

0,00

0,00

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,30

0,00

3,00

0,00

0,43

0,43

0,00

0,00

1,72

2016

Кездесу жиілігі, %

0,00

0,00

0,00

Monoraphidium minutum

Monoraphidium obtusum

Mougeotia sp.

0,00

5,17

0,00

1,15

0,00

0,00

2,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Myrmecia irregularis

Neglectella solitaria

Oocystis apiculata var.apiculata

Oocystis borgei

Oocystis composita

Oocystis cosialis

Oocystis lacustris

Oocystis parva

Oocystis pusilla

Oocystis rupestris var.rupestris

Oocystis sp.

Oocystis submarina

Palmella miniata

Pediastrum duplex

Pediastrum duplex f.setigera

Pediastrum integrum

Pediastrum tetras var.tetraodon

Planctonema sp.

Pseudodidymocystis lineata

Pseudodidymocystis planctonica

Pseudopediastrum boryanum

Radiococcus sp.

Raphidocelis danubiana

Scenedesmus acuminatus var.
biseriatus

Scenedesmus apiculatus var.
apiculatus

11,49

1,72

Monoraphidium griffithii

Mucidosphaerium pulchellum

2006

Таксонның атауы

0,00

0,00

0,00

0,00

8,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,28

0,00

1,64

0,00

0,00

0,00

0,00

11,48

0,00

0,00

8,20

0,00

8,20

0,00

34,43

0,00

0,00

0,00

8,20

2007

0,00

0,00

0,00

0,00

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,86

0,00

0,00

0,00

0,00

1,62

0,00

12,43

0,54

0,00

5,95

1,08

2008

0,00

0,00

0,00

0,76

5,30

1,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,03

0,76

0,00

0,00

0,76

3,79

0,00

0,00

0,76

0,00

3,79

0,00

9,85

3,03

0,00

8,33

0,00

2009

0,00

0,00

0,00

0,00

3,39

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,42

1,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,85

0,85

0,00

0,00

1,69

2,12

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

1,69

3,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,13

0,00

1,69

0,00

0,00

0,56

2,26

3,95

0,00

0,00

4,52

0,56

2,26

0,00

7,91

0,00

1,13

9,04

1,13

2011

0,00

0,00

0,64

0,00

1,28

1,28

0,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,64

0,00

0,00

1,28

0,00

3,21

0,00

0,00

6,41

0,00

3,21

1,92

5,13

0,00

2,56

8,97

1,92

2012

0,00

0,00

1,13

0,00

5,65

5,65

0,00

47,74

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,56

0,00

0,00

0,28

3,11

1,98

0,00

0,00

9,89

0,00

14,69

7,63

23,16

10,73

0,56

10,73

15,82

2013

0,00

0,54

0,00

0,00

7,77

2,14

0,00

49,87

0,00

0,00

0,00

1,88

0,54

0,80

0,00

0,27

1,07

3,49

3,49

0,27

0,00

14,21

0,00

7,51

5,63

13,94

12,87

0,00

6,70

13,14

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

4,82

3,68

0,00

10,48

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,28

0,28

0,00

9,07

0,00

8,50

2,27

9,63

0,00

0,85

5,95

14,73

2015

0,43

0,00

0,00

0,00

4,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,15

0,00

1,29

6,44

0,00

0,86

0,00

19,74

9,87

0,00

2,58

0,43

2016

Кездесу жиілігі, %

0,00

2,87

4,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2,30

0,00

1,15

4,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Scenedesmus arcuatus

Scenedesmus caudato-aculeolatus

Scenedesmus quadricauda

Schroederia setigera

Staurastrum gracile

Staurastrum paradoxum

Staurastrum polymorphum

Stauridium tetras

Tetradesmus cumbricus

Tetradesmus lagerheimii

Tetradesmus obliquus

Tetraedron caudatum

Tetraedron minimum

Tetraedron minutissimum

Tetraedron triangulare

Tetrastrum staurogeniaeforme

Treubaria schmidlei

Trochiscia aspera

Trochiscia planctonica

Chlorophyta барлығы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,17

0,00

Euglena Ehrenbergii

Euglena gracilis

Euglena vermicularis

Euglena viridis

Euglenaformis proxima

Euglenaria caudata

Eutreptia viridis

Lepocinclis acus

Strombomonas acuminata var.
verrucosa

Euglenozoa

2006

Таксонның атауы

0,00

14,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,20

0,00

8,20

16,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,23

0,00

0,00

2007

0,00

4,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,08

1,08

2,16

5,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,05

0,00

0,00

2008

0,00

0,00

0,00

3,79

0,00

0,76

0,00

0,00

0,76

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,79

0,00

1,52

3,79

0,00

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

15,15

0,00

0,00

2009

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,54

0,00

0,42

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,52

0,00

0,00

0,56

37

0,00

1,69

0,00

0,00

0,00

0,56

0,00

0,00

1,13

1,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,78

0,00

0,00

2011

0,00

0,64

0,00

0,00

0,00

4,49

0,00

0,00

0,64

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,64

3,21

0,00

1,92

2,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,05

0,00

0,00

2012

0,56

1,13

3,95

0,00

0,00

9,04

0,00

0,85

3,39

58

1,13

0,00

0,28

0,28

0,56

6,78

4,52

1,41

5,93

1,13

0,28

0,00

0,56

0,00

0,28

0,28

14,41

0,00

0,85

2013

0,00

9,12

3,75

0,00

0,54

8,85

0,54

0,00

0,27

52

0,00

0,00

0,27

0,00

1,07

2,95

12,33

0,00

5,36

6,97

0,00

1,34

0,00

0,00

0,00

0,00

26,27

0,00

0,00

2014

0,00

1,98

0,00

0,00

0,00

18,70

0,85

0,00

1,42

46

0,00

0,00

0,28

0,00

0,28

0,85

9,35

1,70

2,55

2,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,15

0,00

0,85

2015

0,00

11,16

0,00

0,00

0,00

27,90

0,00

0,00

0,00

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,72

18,45

0,86

8,15

9,87

0,00

0,00

0,00

0,43

0,86

0,00

18,03

0,00

0,43

2016

Кездесу жиілігі, %

0,00

0,00

0,00

Trachelomonas globularis

Trachelomonas hispida

Trachelomonas volvocina

Жиыны

117

2

2,87

Trachelomonas caudata

Euglenozoa барлығы

2006

Таксонның атауы

102

2

0,00

0,00

0,00

9,84

2007

125

1

0,00

0,00

0,00

0,00

2008

152

3

0,00

0,00

0,00

0,00

2009

175

2

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

186

3

0,00

0,00

0,00

0,56

2011

208

3

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

312

7

0,00

0,28

0,00

0,00

2013

290

8

1,07

0,00

0,27

0,00

2014

299

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

237

3

0,00

0,00

0,00

0,43

2016

Кездесу жиілігі, %

Қ.4-2 кесте
Жыл

Каспий теңізінің СШ бөлігіндегі фитопланктон (көктем және күздегі орташа мәні) санының
көпжылдық динамикасы (млн кл./м³)
Miozoa

Ochrophyta

Chlorophyta

2006

182,25

15,70

30,61

0,00

1,15

0,17

229,89

2008

121,12

17,64

29,80

0,06

1,28

0,09

170,00

2009

208,83

10,97

29,21

0,00

0,85

0,10

249,97

2010

216,42

14,22

12,90

0,06

0,60

0,02

244,22

2011

607,96

37,21

137,57

0,15

1,74

0,11

784,73

2012

580,31

29,85

31,99

0,14

1,34

0,10

643,74

2013

1258,54

83,10

84,82

0,26

2,61

0,04

1429,36

2014

1188,54

111,04

134,20

0,23

4,80

0,22

1439,03

2015

1185,01

114,37

181,79

0,21

1,85

0,04

1483,27

2016

1779,30

105,08

84,84

0,00

1,63

0,94

1971,79

Қ.4-3 кесте

Жыл

Cyanobacteria Bacillariophyta

Euglenozoa Барлығы

Каспий теңізінің СШ бөлігіндегі фитопланктон (көктем және күздегі орташа мәні) биомассасының
көпжылдық динамикасы (мг/м³)
Miozoa

Ochrophyta

Chlorophyta

2006

Cyanobacteria Bacillariophyta
30,62

120,29

5,14

0,00

24,67

Euglenozoa Барлығы
0,90

181,62

2008

5,03

525,29

12,95

0,03

11,55

0,26

555,10

2009

53,54

488,39

8,08

0,00

11,12

4,90

566,03

2010

15,68

406,64

7,38

1,85

6,58

0,10

438,22

2011

36,81

416,60

27,24

3,23

33,27

1,84

518,98

2012

108,14

423,08

19,74

2,16

10,56

0,82

564,51

2013

77,36

514,45

56,49

3,93

26,91

0,45

679,59

2014

26,19

643,83

70,44

3,52

34,65

1,27

779,91

2015

19,51

814,81

49,07

3,22

41,44

0,28

928,34

2016

74,39

713,52

17,42

0,00

39,39

5,06

849,77

5 ҚОСЫМША
Қ.5-1 кесте

Зоопланктонның түрлік құрамы және кездесу жиілігі
Кездесу жиілігі, %

Таксонның атауы
Rotatoria
Asplanchna brightwelli
Asplanchna girodi
Asplanchna henrietta
Asplanchna herricki
Asplanchna priodonta helvetica
Asplanchna sp.
Bdelloida fam.gen.sp.
Bipalpus hudsonii
Brachionus angularis
Brachionus calyciflorus
Brachionus diversicornis
Brachionus plicatilis
Brachionus quadridentatus
Brachionus urceus
Collotheca sp.
Encentrum sp.
Epiphanes sp.
Euchlanis dilatata
Euchlanis sp.
Filinia aseta
Filinia longiseta
Hexarthra fennica
Hexarthra oxyuris
Hexarthra sp.
Kellicottia longispina
Keratella cochlearis
Keratella quadrata
Keratella tropica
Lecane (Monostyla) sp.
Lecane (s.str.) luna
Notholca acuminata
Notholca japonicus
Notholca squamula
Notholca sp.
Notommata sp.
Paradicranophorus sp.
Polyarthra dolichоptera
Proales sp.
Synchaeta cecilia
Synchaeta littoralis
Synchaeta neapolitana
Synchaeta pectinata
Synchaeta stylata
Synchaeta vorax
Synchaeta sp.
Testudinella patina
Trichocerca (Diurella) heterodactyla
Trichocerca (s.str.) caspica
Trichocerca (s.str.) pusilla
Rotatoria барлығы
Cladocera
Alona rectangula
Alona sp.
Bosmina (Bosmina) longirostris
Polyphemus exiguus

2006 2007 2008 2009

2010

2015

2016

1,15
0,57
0,00
0,00
52,30
0,00
0,57
0,57
5,17
4,02
0,57
29,89
57,47
0,00
0,00
0,57
0,00
0,00
0,00
0,00
27,59
0,00
0,00
0,00
0,00
1,15
0,00
29,89
0,57
0,00
1,72
0,00
1,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,57
12,64
0,00
0,00
0,00
35,06
0,57
33,33
1,15
0,00
13,79
0,00
24

0,00 0,56 0,62 1,42 3,49 0,00
1,27 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00
0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
15,25 14,12 18,01 24,36 40,48 15,52
0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00
0,00 3,39 18,63 5,95 13,67 16,28
0,85 0,56 7,45 1,42 4,56 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00
12,29 26,55 47,20 55,81 45,31 64,63
33,90 39,55 75,78 77,05 71,85 65,39
0,00 0,00 11,18 0,28 2,14 1,78
0,00 1,13 0,00 0,00 0,27 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00
0,00 0,00 0,00 1,42 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,12 9,60 25,47 23,51 28,95 16,28
0,00 0,00 0,62 5,10 14,21 6,11
0,00 0,00 1,86 1,13 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 4,25 0,80 1,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
1,27 6,21 23,60 26,35 38,61 18,07
0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,27 0,56 4,35 0,00 3,22 1,27
0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2,26 3,11 1,42 4,83 1,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,42 0,00 0,00 2,27 13,94 5,60
0,00 0,00 1,24 0,28 2,14 0,00
0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00
21,19 6,21 0,00 8,50 32,98 18,32
0,00 0,00 8,70 18,70 20,64 19,08
1,69 6,21 4,35 6,23 10,99 3,05
2,12 2,26 2,48 1,42 3,75 1,78
0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 0,51
6,78 5,08 9,94 6,23 10,46 2,29
0,00 0,56 0,62 0,00 1,61 1,53
16
20
19
21
32
23

0,43
0,00
0,00
0,00
10,78
0,00
0,00
0,86
28,02
0,86
0,43
62,07
74,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
42,24
15,95
0,00
2,59
0,00
0,00
0,00
47,84
0,00
0,00
0,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,86
0,00
0,00
0,86
21,55
9,91
2,16
0,00
0,00
0,00
20

0,00
0,00
0,00
0,00
70,49
0,00
0,00
0,00
14,75
14,75
34,43
16,39
59,02
1,64
0,00
0,00
0,00
0,00
1,64
0,00
57,38
0,00
0,00
0,00
1,64
0,00
0,00
65,57
0,00
14,75
6,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,84
0,00
0,00
0,00
49,18
0,00
26,23
9,84
0,00
18,03
13,11
19

0,00
0,00
0,00
0,00
39,46
0,00
0,00
0,00
5,41
4,32
14,05
10,81
33,51
3,24
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
0,00
3,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
1,08
23,24
0,00
3,78
2,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,70
0,00
0,00
1,08
34,59
0,00
14,59
1,08
0,00
16,22
2,16
21

0,00
0,00
0,00
0,00
39,39
0,00
0,00
1,52
3,03
2,27
0,00
35,61
90,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,52
0,00
22,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,76
0,76
0,00
0,00
40,91
0,00
6,06
1,52
0,00
6,06
0,00
15

1,15 0,00
0,00 13,11
0,57 32,79
2,87 0,00

1,08
1,08
0,00
0,00

2,27
1,52
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2011

0,00
2,26
1,13
0,00

2012

0,62
1,24
1,86
0,00

2013

3,68
0,00
4,53
0,00

2014

2,41
4,02
4,83
0,00

1,27
1,27
0,51
0,00

1,29
0,43
3,45
0,00

Chydorus sphaericus
Daphnia (Daphnia) longispina
Diaphanosoma brachyurum
Diaphanosoma sp.
Graptoleberis testudinaria
Macrothrix hirsuticornis
Moina brachiata
Moina micrura
Moina rectirostris
Pleuroxus truncatus
Cercopagis (Cercopagis) gracillima
Cercopagis (Cercopagis) pengoi
Cercopagis sp.
Cornigerius maeoticus hircus
Evadne anonyx
Evadne prolongata
Pleopis polyphemoides
Polyphemus exiguus
Podonevadne angusta
Podonevadne camptonyx
Podonevadne trigona
Cladocera барлығы
Copepoda
Megacyclops viridis
Mesocyclops leuckarti
Thermocyclops taihokuensis
Thermocyclops sp.
Acanthocyclops sp.
Cyclops sp.
Diacyclops sp.
Eucyclops sp.
Paracyclops sp.
Cyclopoida gen.sp.
Halicyclops oblongus
Halicyclops sarsi
Halicyclops sp.
Acartia tonsa
Calanipeda aquae-dulcis
Calanoida gen.sp.
Eurytemora affinis
Heterocope caspia
Ergasilidae gen.sp.
Paraergasilus rylovi
Dichelesthium oblongum
Cletocamptus confluens
Cletodes sp.
Ectinosoma abrau
Ectinosoma concinnum
Ectinosoma sp.
Harpacticoida gen.sp.
Laophonte mohammed
Limnocletodes behningi
Limnocletodes sp.
Nitocra lacustris
Nitocra sp.
Nitocra typica
Schizopera akatovae
Schizopera neglecta
Schizopera paradoxa
Schizopera sp.
Tisbe sp.
Copepoda барлығы
Others

1,15 13,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,75
4,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,34
8,20
12,07
0,00
0,00
0,00
8,62
1,64
2,87
0,00
24,71
3,28
74,14 27,87
82,18 95,08
12
9
0,00
0,00
0,00
0,57
0,00
0,00
0,00
0,00
1,15
23,56
0,57
78,74
0,57
72,41
106,90
0,00
3,45
32,18
0,57
6,32
0,00
0,57
1,72
3,45
5,75
0,57
32,76
12,07
1,72
0,00
0,57
0,57
1,15
0,57
0,57
0,00
3,45
0,00
26

0,00
11,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,08
0,00
55,74
109,84
0,00
11,48
47,54
0,00
16,39
0,00
3,28
0,00
26,23
0,00
0,00
45,90
9,84
6,56
0,00
0,00
0,00
8,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,62
0,00
0,00
0,54
0,00
10,81
5,41
0,00
2,70
0,00
7,03
47,03
39,46
10
0,00
6,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
95,14
0,54
78,38
101,62
0,00
15,14
38,92
0,00
1,08
0,00
0,54
2,16
22,70
2,16
0,00
32,97
16,22
2,70
0,00
0,00
0,54
4,32
0,54
5,95
0,00
3,24
0,00
21

2,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,52
1,52
0,00
0,00
0,00
3,03
0,00
16,67
27,27
3,79
7,58
0,00
37,88
76,52
79,55
13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,08
15,68
0,42
8,90
0,00
6,36
38,14
39,41
7

1,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,56
2,26
0,00
3,39
0,00
0,00
29,38
32,77
9

0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,56
6,83
0,00
3,73
0,00
3,11
47,83
47,83
10

0,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,85
0,28
0,00
0,85
4,25
0,00
6,80
2,27
0,00
4,25
0,00
1,13
28,05
25,78
13

0,00
0,00
0,56
0,00
0,00
0,76
0,85 11,86
7,45 16,71
0,00
0,00
1,69
0,00
0,00
0,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,57
3,79
0,85
0,00
3,11 13,03
0,00
0,00
1,69
2,48
2,27
86,36 43,64 14,12 21,12 47,31
0,00
5,93
0,00
0,62
0,85
83,33 70,34 97,18 100,00 97,17
96,97 99,58 100,00 100,00 100,00
0,76
6,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,39
0,00
3,40
28,79
5,08 16,38
4,97
9,92
0,76
0,00
0,00
0,00
0,00
6,82
0,42
4,52
0,62
8,50
2,27
2,97
1,13
0,00
1,70
2,27
1,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,15 11,86
9,04 19,88 29,18
4,55
2,97
4,52
3,11
0,85
1,52
0,42
0,00
2,48
0,00
18,94 21,19 18,08 31,06 30,03
10,61 11,44
5,08 11,80
4,53
3,79 25,85 12,99 18,63 17,85
0,76
1,27
5,65
0,00
1,13
3,03
1,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,42
1,13
1,24
0,28
3,79 10,17
5,08
8,70
2,27
0,00
1,27
0,00
2,48
0,00
2,27
1,69
0,00
0,00
0,85
0,00
0,42
0,00
0,00
0,00
2,27
1,27
0,00
3,73
1,98
0,00
0,00
0,00
1,24
0,00
23
25
20
20
24

0,54
0,27
2,41
0,27
0,00
0,54
0,54
0,00
2,68
0,27
0,00
9,12
0,27
20,38
4,29
0,00
4,83
0,00
2,68
24,40
32,44
19

0,25
0,25
0,00
0,00
0,25
0,00
0,00
0,25
0,25
0,00
0,00
0,51
0,00
2,80
1,53
0,00
5,09
0,00
0,00
12,21
18,58
14

3,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,00
0,00
0,00
2,59
0,00
3,02
0,86
0,00
0,86
0,00
0,00
19,83
31,03
11

0,00
0,00
0,00
21,72
9,92
0,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,00
0,00
0,00
0,27
0,00
0,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,27
0,00
0,43
0,54
1,78 14,66
0,27
0,51
0,00
74,53 18,32 51,29
1,88
3,31 10,78
97,59 98,47 99,14
100,00 100,00 100,00
0,00
0,00
0,00
3,22
0,00
0,86
22,25
6,36 12,93
0,00
0,00
0,00
6,43
4,07
4,74
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,68 21,63 12,93
0,80
3,56
2,16
0,54
2,04
2,59
58,98 43,00 32,33
7,77
3,56
2,16
16,62 10,69
6,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,61
3,31
9,05
0,00
0,51
0,43
0,27
0,00 15,09
0,00
0,00
0,00
2,14
0,00
2,16
0,00
0,00
0,00
21
18
22

Кездесу жиілігі, %
Таксонның атауы
Cirripedia gen.sp.
Rhithropanopeus harrisii
Mnemiopsis leidyi
Blackfordia virginica
Moerisia maeotica
Moerisia pallasi
Bivalvia gen.sp.
Hediste diversicolor
Trematoda gen.sp.
Others барлығы
Барлығы:

Қ.5-2 кесте

2006
91,38
1,15
0,00
11,49
0,57
0,00
17,24
0,57
0,00
6
68

2007
91,80
0,00
0,00
8,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
43

2008
95,68
0,00
0,00
5,41
1,62
1,08
69,73
1,08
2,70
7
59

2009
99,24
2,27
0,00
9,85
0,00
2,27
65,91
10,61
14,39
7
58

2010
95,76
0,00
1,69
21,19
2,54
1,69
55,93
56,36
6,36
8
56

2011
93,22
7,91
0,00
25,99
5,08
3,95
55,37
47,46
20,34
8
57

2012
80,75
3,11
0,62
16,77
0,62
0,00
82,61
37,89
4,97
8
57

2013
83,85
13,60
0,00
32,58
5,67
9,92
77,90
49,29
24,65
8
66

2014
82,31
12,60
0,00
40,48
6,70
0,00
79,62
35,66
27,08
7
79

2015
79,13
13,49
0,25
36,90
17,30
4,83
84,22
56,74
14,25
9
64

2016
89,66
12,93
0,00
20,69
15,95
20,26
86,64
63,79
4,31
8
61

Каспий теңізіндегі зоопланктон санының (көктем мен күздегі орташа мәні) көпжылдық
динамикасы

Жыл

Rotatoria

Cladocera

Copepoda

Jellyfish

Others

Total

2008
2009

1730

484

10473

2

2661

15350

6812

1159

9765

6

4153

21896

2010

818

1414

7645

4

4005

13886

2011

2439

110

23542

51

4830

30972

2012

8104

315

15436

20

2995

26870

2013

3532

973

26965

3

1482

32955

2014

6357

144

17689

35

4255

28479

2015

2693

135

12278

8

3484

18599

2016

5667

181

30255

9

8352

44465

Орташа

4239

546

17117

15

4024

25941

Қ.5-3 кесте

Каспий теңізіндегі зоопланктон биомассасының (көктем мен күздегі орташа мәні) динамикасы

Total

Жыл

Rotatoria

Cladocera

Copepoda

Jellyfish

Others

Total

2008

2,2

11,9

50,0

319,6

6,0

389,7

70,1

2009

11,5

48,0

58,6

191,0

17,7

326,8

135,7

2010

0,7

19,9

42,7

790,4

15,5

869,1

78,8

2011

4,0

3,4

133,8

344,6

17,0

502,7

158,1

2012

5,3

15,2

116,8

409,9

16,3

563,6

153,7

2013

3,2

26,9

105,5

31,9

9,8

177,3

145,4

2014

4,6

5,2

65,6

212,6

11,8

299,9

87,2

2015

2,0

3,8

87,4

133,6

11,3

238,1

104,5

(былқылдақденелілерсіз)

2016

8,0

3,5

187,8

135,9

34,6

369,7

233,8

Орташа

4,6

15,3

94,2

285,5

15,6

415,2

129,7

0,00
0
0,00
29,37
0,00
0,00
0,00
0,00
1

0,00
0
0,79
1
52,38
1

0,00
82,54
0,79
96,03
0,00
90,48
4

0,00
8,31
11,82
6,71
0,00
0,00
3

0,00
0

0,00
0

24,60

1

0,00
79,55
0,00
95,21
0,00
94,89
3

2007

0,00
0

2006

0,25
89,11
10,15
94,06
0,00
97,77
5

1

59,65

25,00
1

0,25
1

0,00
23,51
1,98
0,25
0,00
4,46
4

4,95
1

2008

0,00
91,67
0,79
96,03
0,00
97,22
4

1

67,86

15,08
1

0,00
0

0,00
29,76
2,78
5,16
0,00
5,56
4

8,33
1

2009

0,00
79,33
1,29
82,17
0,00
98,71
4

1

40,57

6,46
1

0,00
0

0,00
20,41
0,00
2,58
0,52
1,03
4

12,14
1

2010

0,00
64,44
1,34
52,94
0,00
100,00
4

1

35,56

6,95
1

0,00
0

0,00
17,65
0,80
4,55
1,87
1,07
5

2,94
1

2011

0,28
55,52
0,28
54,39
0,00
99,15
5

1

33,71

4,82
1

0,28
1

0,00
12,46
1,70
3,12
1,13
0,85
5

1,98
1

2012

0,09
43,09
0,09
72,99
0,00
96,85
5

1

26,40

4,81
1

0,00
0

0,00
10,40
0,26
2,19
0,00
2,71
4

11,89
1

2013

0,00
42,69
0,09
82,09
0,00
99,38
4

1

33,87

3,21
1

0,00
0

0,00
17,20
0,09
1,87
0,00
0,45
4

4,55
1

2014

0,86
43,63
3,27
82,70
0,09
99,23
6

1

37,69

4,30
1

0,26
1

0,09
9,29
1,89
1,72
0,00
8,26
5

5,08
1

2015

0,15
32,60
20,18
85,38
4,39
100,00
6

1

37,43

5,12
1

0,58
1

0,00
3,22
0,88
1,46
0,00
6,14
4

0,58
1

0,22
53,63
3,69
79,89
0,50
98,35
6

1

37,02

6,07
1

0,14
1

0,02
13,67
1,47
2,36
0,21
3,43
6

5,63
1
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Кездесу жиілігі, %

2006-2016 жж. аралығындағы кезеңде Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінде макрозообентос таксондарының түрлік құрамы және кездесу жиілігі

Porifera – Губкалар
Metschnikowia tuberculata
Porifera таксондарының барлығы
Hydrozoa – Гидрозоялар
Blackfordia virginica
Bougainvillia megas
Cordylophora caspia
Moerisia pallasi
Moerisia sp.
Hydrozoa gen.sp.
Hydrozoa таксондарының барлығы
Vermes – Құрттар:
Nemertini – Немертиндер
Nemertini gen.sp.
Nemertini таксондарының барлығы
Plathelminthes – Жалпақ құрттар
Turbellaria gen.sp.
Plathelminthes таксондарының барлығы
Nemathelminthes – Домалақ құрттар
Nematoda gen.sp.
Nemathelminthes таксондарының
барлығы
Annelida – Аннелидтер:
Polychaeta – Көпқылтанды құрттар
Fabricia sabella caspica
Manayunkia caspica
Hypania invalida
Hypaniola kowalewskii
Ampharetidae gen.sp.
Hediste diversicolor
Polychaeta таксондарының барлығы
Oligochaeta – Азқылтанды құрттар

Таксонның атауы

Қ.6-1 кесте

6 ҚОСЫМША

98,41
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
29,37
28,57
0,00
0,00
0,00
0,00
61,90
0,79
0,00

98,40
1

0,32
0,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,95
0,00
0,00
0,00
1

0,00
0,00
61,02
60,06
0,00
0,00
0,64
0,00
58,79
7,99
0,00

Oligochaeta gen.sp.
Oligochaeta таксондарының барлығы
Hirudinea – Сүліктер
Archaeobdella esmonti
Caspiobdella caspica
Caspiobdella tuberculata
Caspiobdella sp.
Piscicola caspica
Piscicola sp.
Hirudinea gen.sp.
Hirudinea таксондарының барлығы
Mollusca – Моллюскілер:
Gastropoda – Құрсақаяқты моллюскілер
Anisus eichwaldi
Pyrgohydrobia dubia
Pyrgula (Caspia) gmelinii
Pyrgula (Caspiella) conus
Pyrgula (Turricaspia) uralensis
Pyrgula sp.
Pseudamnicola brusiniana
Pseudamnicola sp.
Theodoxus pallasi
Gastropoda таксондарының барлығы
Bivalvia – Қосжақтаулы моллюскілер
Mytilaster lineatus
Dreissena caspia
Dreissena polymorpha
Didacna trigonoides
Didacna protracta
Didacna pyramidata
Didacna sp.
Hypanis albida
Hypanis angusticostata
Hypanis caspia
Hypanis minima

2007

2006

Таксонның атауы

0,99
0,00
19,06
49,50
0,25
0,00
0,50
0,00
75,74
0,25
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
1

0,00
0,00
1,49
0,00
0,00
0,50
0,25
3

100,00
1

2008

2,38
0,40
58,73
67,86
0,00
0,00
0,40
0,00
90,48
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,79
0,00
5,16
0,00
0,00
0,00
2

0,00
0,40
0,79
0,40
0,00
0,00
2,38
4

100,00
1

2009

1,29
0,00
52,45
63,31
0,00
2,33
0,00
0,00
67,70
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,52
0,00
3,36
0,00
0,00
0,00
2

0,00
0,00
0,78
0,00
0,00
0,00
0,00
1

99,22
1

2010

0,53
0,00
11,76
32,35
0,00
0,00
0,00
0,00
26,47
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,68
0,00
0,00
0,00
1

0,53
0,00
0,27
0,00
0,00
0,00
1,07
3

92,78
1

2011

0,00
0,00
0,00
20,11
0,00
0,00
0,00
0,00
11,90
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,52
0,28
0,00
0,00
2

0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1

96,03
1

2012

0,09
0,00
0,44
18,44
0,00
0,00
0,00
0,00
21,59
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,94
0,00
0,17
0,00
2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
1

95,98
1

2013

0,00
0,00
0,00
22,99
0,00
0,00
0,00
0,00
38,06
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,30
0,00
0,00
0,00
1

0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36
2

99,55
1

2014

0,00
0,00
0,09
21,69
0,17
0,00
0,09
0,17
31,93
0,52
0,00

0,09
0,09
0,09
0,00
0,00
3,18
0,00
0,00
0,09
5

0,00
0,00
0,09
0,00
0,43
0,00
1,89
3

97,93
1

2015

Кездесу жиілігі, %

0,15
0,00
0,29
25,88
0,58
0,00
0,44
0,15
42,98
0,00
0,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
4,97
0,00
0,00
0,15
3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
1

98,25
1

0,30
0,02
11,20
30,53
0,11
0,14
0,14
0,05
40,15
0,52
0,02

0,02
0,02
0,02
0,06
0,02
4,40
0,02
0,03
0,05
9

0,08
0,02
0,21
0,02
0,09
0,03
0,82
7

97,82
1
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9,52
0,00
0,00
75,40
0,00
6
0,00
0

0,00
0
12,70
1
1,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,17
3,17
0,79
4,76
0,00
0,00
0,00
0,00
5
38,89

23,64
0,32
0,00
38,98
16,61
9

0,00
0

0,00
0

25,56
1

0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,51
0,64
0,32
2,56
0,32
0,00
0,00
0,32
7

76,68

Hypanis vitrea
Hypanis sp.
Cerastoderma lamarcki
Abra ovata
Bivalvia gen.sp.
Bivalvia таксондарының барлығы
Kamptozoa – Камптозоатәрізділер
Barentsia benedeni
Kamptozoa таксондарының барлығы
Arthropoda – Бунақ аяқтылар:
Crustacea – Шаянтәрізділер
Anostraca отряды – Желбезекаяқтылар
Artemia sp.
Anostraca таксондарының барлығы
Cirripedia отряды – Мұртаяқтылар
Balanus improvisus
Cirripedia таксондарының барлығы
Mysidacea отряды – Мизидалар
Limnomysis benedeni
Mesopodopsis slabberi
Mysis caspia
Paramysis (Mesomysis) incerta
Paramysis (Mesomysis) inflata
Paramysis (Mesomysis) intermedia
Paramysis (Mesomysis) lacustris
Paramysis (Mesomysis) loxolepis
Paramysis (Metamysis) ullskyi
Paramysis (Paramysis) baeri
Paramysis sp.
Schistomysis elegans
Caspiomysis knipowitschi
Mysidae gen.sp.
Mysidacea таксондарының барлығы
Cumacea отряды – Кумацеа шаяндары
Schizorhynchus bilamellatus

2007

2006

Таксонның атауы

78,47

0,25
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00
4,21
0,74
0,99
5,69
0,50
0,00
0,00
0,99
8

44,06
1

0,00
0

0,00
0

17,82
6,93
0,74
77,48
0,00
11

2008

87,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,59
3,17
1,59
0,79
2,78
0,79
0,00
0,00
0,40
7

65,48
1

0,00
0

0,00
0

24,60
0,00
2,38
89,29
0,00
9

2009

68,99

0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,00
0,00
0,52
0,26
0,00
0,00
0,26
5

51,16
1

0,00
0

0,00
0

5,94
0,26
3,88
91,21
0,00
9

2010

60,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,27
1,87
1,34
0,00
2,14
0,53
0,00
0,27
0,27
7

51,07
1

0,00
0

0,00
0

1,34
0,27
29,95
96,52
0,00
8

2011

55,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,97
0,00
0,28
1,70
0,00
0,00
0,00
0,28
4

50,42
1

0,00
0

0,00
0

0,28
0,57
58,92
96,03
0,00
6

2012

64,86

0,00
0,09
0,00
0,09
0,00
0,61
5,51
1,05
0,26
4,37
0,09
0,44
0,00
0,52
10

43,09
1

0,52
1

0,26
1

4,28
0,61
81,12
92,92
0,00
8

2013

73,35

0,09
1,25
0,09
0,00
0,00
2,05
9,98
0,18
0,36
13,10
0,45
0,00
0,00
0,27
10

38,86
1

0,00
0

0,00
0

7,49
0,00
59,71
86,72
0,00
5

2014

60,33

0,00
0,60
0,34
0,00
0,00
0,26
2,24
0,00
0,09
3,44
0,00
0,09
0,00
0,43
8

42,94
1

0,00
0

0,00
0

5,51
0,09
78,83
89,76
0,00
11

2015

Кездесу жиілігі, %

48,98

0,88
3,80
0,00
0,00
0,00
0,44
4,97
0,00
0,00
7,02
0,15
0,29
0,00
2,63
8

50,88
1

0,00
0

0,00
0

12,13
1,61
71,49
95,32
0,15
13

65,18

0,19
0,76
0,08
0,02
0,02
0,65
4,73
0,51
0,27
5,46
0,24
0,13
0,02
0,65
14

44,01
1

0,10
1

0,05
1

8,37
0,82
52,95
87,63
0,84
16
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15,08
80,95
0,00
0,00
7,94
72,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,25
62,70
0,00
0,00
19,05
3,97
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,17
0,79
0,00
0,00
0,79
0,00
0,00
41,27
0,00
0,79

28,43
94,25
0,00
0,00
55,91
76,36
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
21,73
76,36
4,79
0,32
31,63
3,83
0,00
12

0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
7,99
0,32
0,00
0,00
0,00
5,43
0,00
82,75
0,00
0,32

Schizorhynchus eudorelloides
Schizorhynchus scabriusculus
Schizorhynchus sp.
Stenocuma diastyloides
Stenocuma gracilis
Stenocuma graciloides
Stenocuma sp.
Stenocuma tenuicauda
Pseudocuma cercaroides
Pseudocuma laevis
Pterocuma grandis
Pterocuma pectinata
Pterocuma rostrata
Pterocuma sowinskyi
Pterocuma sp.
Caspiocuma campylaspoides
Volgocuma telmatophora
Cumacea gen.sp.
Cumacea таксондарының барлығы
Amphipoda отряды – Бүйіржүзгіштер
Akerogammarus contiguus
Akerogammarus knipowitschi
Amathillina pusilla
Chaetogammarus macrocerus
Chaetogammarus pauxillus
Chaetogammarus warpachowskyi
Dikerogammarus caspius
Dikerogammarus haemobaphes
Gammarus subtypicus
Gmelina (Gmelina s.st.) costata
Gmelina (Kuzmelina) brachyura
Gmelina (Kuzmelina) laeviuscula
Gmelina (Yogmelina) pusilla
Gmelina sp.
Cardiophilus baeri

2007

2006

Таксонның атауы

0,00
0,00
0,50
0,74
1,73
8,42
0,50
0,74
1,24
1,73
2,72
0,50
54,46
0,50
2,97

32,67
82,67
0,50
0,00
30,94
79,46
0,00
0,25
3,47
0,00
0,25
69,06
84,90
0,50
0,25
43,32
5,20
0,25
16

2008

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
0,00
0,00
0,00
0,40
2,38
0,00
69,05
0,00
3,17

44,44
86,11
0,79
0,00
50,79
87,30
1,59
0,00
0,00
0,00
0,00
82,14
88,89
2,38
0,79
54,37
3,57
0,00
13

2009

0,00
0,26
0,00
0,00
0,26
3,10
0,00
1,55
0,00
0,26
0,26
0,00
71,83
0,00
1,81

22,48
69,51
0,00
0,00
36,43
66,15
0,00
0,78
0,26
0,00
0,26
52,71
77,78
3,62
0,00
21,19
4,91
0,00
13

2010

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,07
0,27
0,27
1,07
0,00
1,34
0,00
47,59
0,00
0,80

17,38
29,68
0,00
0,00
26,47
66,84
0,00
0,27
0,00
0,00
0,00
76,47
51,34
2,14
0,00
10,43
0,53
0,00
11

2011

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,28
0,00
0,57
0,00
56,37
0,00
0,00

10,48
10,20
0,00
0,85
17,28
80,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,82
59,21
0,85
0,00
5,10
0,28
0,28
12

2012

0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,09
1,31
0,00
0,00
0,00
58,39
0,09
0,00

18,62
13,20
0,00
0,09
28,23
86,89
0,00
0,00
0,09
0,00
0,35
92,66
66,43
0,00
0,00
14,95
1,57
0,00
12

2013

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,27
0,36
0,00
0,00
0,00
66,49
0,00
0,09

14,08
14,62
0,00
0,00
25,22
68,27
0,00
0,27
0,00
0,00
0,00
91,27
30,93
0,36
0,00
25,67
3,57
0,00
11

2014

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,41
0,00
0,09
0,17
0,00
0,00
0,26
57,06
0,00
0,17

10,41
4,73
0,00
0,60
30,90
70,22
0,00
0,00
0,43
0,00
0,34
88,64
13,25
0,17
0,17
15,75
1,46
0,34
15

2015

Кездесу жиілігі, %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,88
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
0,15
65,50
0,15
0,00

23,39
15,35
1,02
1,61
38,45
77,92
0,00
1,17
0,00
0,29
0,44
87,13
5,26
1,17
0,00
20,91
4,09
2,34
16
0,03
0,02
0,05
0,05
0,13
2,01
0,08
0,24
0,51
0,16
0,66
0,10
61,46
0,06
0,55

18,87
29,09
0,17
0,35
31,12
75,46
0,06
0,25
0,35
0,03
0,21
80,48
45,63
0,98
0,09
21,50
2,72
0,35
19
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0,00
0,79
0,00
0,00
0,00
8,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,59
0,00
0,00
0,00
0,00
1,59
0,00
0,79
0,00
0,79
0,00
7,14
0,79
3,97
39,68

0,00

1,28

2,88

0,00

0,00

9,58
0,00
0,32
0,32
2,24

0,00
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1,92

0,65
0,00

1,28

3,83

15,65

30,03
71,57

Zernovia volgensis
Niphargoides (Compactogammarus)
compactus
Niphargoides (Niphargogammarus)
aequimanus
Niphargoides (Niphargogammarus)
derzhavini
Niphargoides (Niphargogammarus)
intermedius
Niphargoides (Niphargogammarus)
quadrimanus
Niphargoides (Niphargoides) borodini
Niphargoides (Niphargoides) caspius
Niphargoides (Niphargoides) corpulentus
Niphargoides (Paraniphargoides) motasi
Niphargoides (Uroniphargoides)
spinicaudatus
Niphargoides sp.
Pontogammarus (Euxina) sarsi
Pontogammarus (Euxina) weidemanni
Pontogammarus (Euxinia) maeoticus
Pontogammarus (Obesogammarus) crassus
Pontogammarus (Obesogammarus) obesus
Pontogammarus (Obesogammarus)
paradoxus
Pontogammarus (Pontogammarus)
abbreviatus
Pontogammarus (Pontogammarus)
robustoides
Pontogammarus sp.
Stenogammarus (Stenogammarus)
compressus
Stenogammarus (Stenogammarus)
deminutus
Stenogammarus (Stenogammarus)
kereuschi
Stenogammarus (Stenogammarus)
macrurus
Stenogammarus (Stenogammarus) similis

2007

2006

Таксонның атауы

22,52
55,69

9,65

14,85

4,95

4,21
6,93

2,97

0,00

0,25
13,12
0,00
0,00
1,73
0,00
3,71

13,61
0,00
0,00
0,74
0,50

0,00

0,25

5,94

3,71

0,50

2008

30,56
76,98

15,87

13,10

6,75

0,40
4,37

3,57

0,00

0,00
8,33
0,00
0,00
0,40
0,40
3,97

9,92
0,40
0,00
0,79
0,79

0,40

0,00

5,95

0,79

0,00

2009

21,96
60,21

11,37

3,88

1,55

1,03
1,81

2,84

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
1,55
5,68

6,72
0,00
0,00
2,33
0,00

0,00

0,00

1,81

2,33

0,00

2010

21,66
40,37

5,61

2,14

0,53

0,00
0,27

0,27

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,27
0,80

2,41
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

17,28
53,26

4,25

1,42

2,27

0,28
0,85

0,57

0,00

0,00
0,00
0,28
0,00
0,00
0,28
4,25

3,40
0,00
0,00
0,28
0,00

0,00

0,00

0,28

1,13

0,00

2012

30,68
52,88

15,03

3,23

8,65

0,17
0,00

1,75

0,00

0,00
0,09
0,09
0,00
0,00
0,17
4,11

5,42
0,00
0,00
0,52
0,09

0,00

0,00

1,14

0,26

0,00

2013

22,37
62,83

13,73

4,55

5,44

0,71
0,18

1,34

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,27
0,98

8,91
0,09
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1,34

0,36

0,00

2014

19,02
60,93

19,62

2,50

4,56

0,26
0,09

0,17

0,00

0,00
0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,34

12,82
0,00
0,00
1,29
0,00

0,00

0,00

1,64

0,17

0,00

2015

Кездесу жиілігі, %

25,88
53,07

22,95

3,07

2,92

1,17
1,75

0,00

0,15

0,00
0,73
0,15
0,15
0,00
0,00
0,00

2,19
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2,63

0,15

0,00

23,64
57,68

14,55

4,43

4,59

0,73
1,04

1,25

0,02

0,02
1,41
0,05
0,02
0,14
0,22
2,04

7,82
0,03
0,02
0,59
0,19

0,02

0,02

1,91

0,71

0,03
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2,38
0,00
0,00
0,00
0,79
0,00
5,56
13,49
5,56
7,14
11,90
70,63
0,00
0,00
0,00
16,67
11,11
25
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
56,35
0,00
1
0,00
0

0,00

0,00
0,00
0,64
1,28
0,00
7,03
7,03
2,56
31,95
48,24
48,88
0,32
0,00
0,00
40,26
2,56
31

0,00
0

0,00
0

0,00
0,00
0,00
23,64
0,00
1

0,00
0

Stenogammarus (Stenogammarus) sp.
Stenogammarus (Wolgogammarus)
dzjubani
Shablogammarus shablensis
Pandorites platycheir
Pandorites podoceroides
Gammaridae gen.sp.
Caspicola knipowitschi
Corophium chelicorne
Corophium curvispinum
Corophium monodon
Corophium mucronatum
Corophium nobile
Corophium robustum
Corophium sowinskyi
Corophium spinulosum
Corophium volutator
Corophium sp.
Amphipoda таксондарының барлығы
Isopoda отряды – Теңаяқтылар
Isopoda gen.sp.
Isopoda таксондарының барлығы
Tanaidacea отряды– Танаидалар
Tanaidae gen.sp.
Tanaidacea таксондарының барлығы
Decapoda отряды – Онаяқтылар
Palaemon adspersus
Palaemon elegans
Palaemon sp.
Rhithropanopeus harrisii
Astacus leptodactylus eichwaldi
Decapoda таксондарының барлығы
Arachnida – Өрмекшітәрізділер
Acariformes gen.sp.
Arachnida таксондарының барлығы

2007

2006

Таксонның атауы

0,00
0

0,00
0,00
0,00
49,50
0,00
1

0,00
0

0,00
0

0,00
0,00
0,25
0,25
0,74
16,09
23,02
11,88
24,75
52,97
73,51
6,19
0,00
0,99
64,60
59,16
46

27,23

2008

0,40
1

0,00
0,00
0,00
32,14
0,00
1

0,00
0

0,00
0

0,00
1,19
0,40
1,59
0,40
23,02
17,86
15,48
33,33
63,10
82,54
5,16
0,40
0,40
68,65
35,71
40

17,86

2009

0,00
0

0,00
0,00
0,00
30,23
0,00
1

0,00
0

0,00
0

0,00
1,03
0,00
0,52
0,00
23,00
4,65
7,24
11,37
33,33
66,41
3,62
0,00
0,78
45,48
3,88
36

1,03

2010

0,00
0

0,00
0,00
0,00
25,94
0,00
1

0,00
0

0,00
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,80
2,41
1,60
0,80
4,28
17,65
35,29
0,27
0,00
0,27
21,93
3,74
29

1,87

2011

0,00
0

0,00
0,28
0,00
24,93
0,00
2

0,00
0

0,00
0

0,00
0,00
0,00
0,00
1,70
1,42
0,00
0,00
0,85
5,10
21,81
0,00
0,00
0,00
10,20
2,83
26

1,98

2012

0,17
1

0,00
0,00
0,00
34,88
0,09
2

0,35
1

0,00
0

8,74
0,00
0,17
0,52
0,61
2,71
0,09
0,70
1,22
6,12
6,21
0,09
0,00
0,00
1,14
3,23
36

0,96

2013

0,00
0

0,00
0,00
0,18
29,14
0,00
2

0,36
1

0,09
1

27,36
0,00
0,00
0,00
0,98
0,09
0,00
3,12
1,60
15,69
13,99
0,53
0,00
0,00
2,85
2,23
30

0,71

2014

0,00
0

0,09
0,00
0,00
33,22
0,00
2

0,09
1

0,00
0

15,15
0,00
0,00
0,00
0,86
0,26
0,17
5,16
1,03
18,07
16,61
1,12
0,00
0,17
8,86
4,39
33

0,52

2015

Кездесу жиілігі, %

0,00
0

0,00
0,00
0,00
41,52
0,00
1

0,88
1

0,00
0

14,47
0,00
0,15
0,00
3,22
0,00
0,15
13,74
7,75
21,20
12,28
4,24
0,00
0,00
9,94
6,43
31

6,73

0,05
1

0,02
0,02
0,03
33,60
0,02
5

0,24
1

0,02
1

10,79
0,11
0,11
0,28
1,00
4,59
3,24
5,22
7,17
21,40
27,18
1,63
0,02
0,17
17,26
8,65
58

3,91
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Insecta – Жәндіктер
Potamanthus luteus
Odonata gen.sp.sp.
Limnebius sp.
Coleoptera gen.sp.
Clunio marinus
Cricotopus sp.
Tanytarsus gr.gregarius
Tanytarsus gr.mancus
Tanytarsus sp.
Cladotanytarsus gr.mancus
Chironomus albidus
Chironomus dorsalis
Chironomus plumosus
Chironomus sp.
Cryptochironomus defectus
Microchironomus tener
Chironomidae gen.sp.
Atherix sp.
Chrysops sp.
Tricyphona (Tricyphona) immaculata
Ceratopogonidae gen.sp.
Simuliidae gen.sp.
Diptera gen.sp.
Insecta таксондарының барлығы
Bryozoa – Майлышөптер
Conopeum seurati
Bryozoa таксондарының барлығы
Таксондардың жиыны

Таксонның атауы
0,00
0,00
0,00
0,00
5,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0,00
0
57

0,00
0
75

2007

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,64
3

2006

0,00
0
111

0,25
0,00
0,00
0,25
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,48
0,00
0,00
1,24
0,00
0,99
0,99
0,00
0,00
0,00
0,25
0,25
0,50
10

2008

0,00
0
96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
1,19
0,00
0,00
0,00
3,57
2,38
0,79
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6

2009

0,00
0
83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,07
0,00
0,00
0,52
0,00
0,00
0,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3

2010

0,00
0
79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,80
0,00
0,00
0,80
0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,53
0,00
0,00
0,00
5

2011

0,00
0
71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2

2012

0,00
0
99

0,00
0,00
0,26
0,00
0,00
0,09
0,09
0,09
0,17
0,00
6,12
0,00
0,00
0,61
0,00
0,00
0,00
0,26
0,09
0,00
0,00
0,00
0,79
10

2013

0,00
0
83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,36
0,36
6,33
0,00
0,09
0,09
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7

2014

0,09
1
99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,03
0,00
0,00
0,26
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3

2015

Кездесу жиілігі, %

0,00
0
96

0,00
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
0,00
0,00
0,00
1,02
0,00
0,00
0,29
0,00
0,00
2,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,32
6
0,02
1
175

0,02
0,05
0,05
0,02
0,17
0,02
0,11
0,02
0,10
0,06
3,80
0,10
0,05
0,36
0,02
0,06
0,52
0,05
0,02
0,03
0,02
0,02
0,35
23
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Қ.6-2 кесте

Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігіндегі макрозообентос негізгі топтарының орташа жылдық
санының динамикасы, 2006-2016 жж.

Жыл

Vermes

Mollusca

Crustacea

Insecta

Басқа

Барлығы

2006

12211

605

2712

31

67

15627

2008

9214

285

1713

75

63

11349

2009

8944

1126

4182

5

176

14433

2010

6890

812

2709

3

120

10533

2011

1774

594

617

1

77

3062

2012

2165

544

702

0

67

3479

2013

2910

439

791

1

28

4169

2014

3397

443

851

1

19

4712

2015

3510

1213

852

0

27

5602

2016

4304

407

1341

0

5

6058

Қ.6-3 кесте

Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігіндегі макрозообентос негізгі топтарының орташа жылдық
биомассасының динамикасы, 2006-2016 жж.

Жыл

Vermes

Mollusca

Crustacea

Insecta

Басқа

2006

9923

9592

2591

44

3

Барлығы
22153

2008

8472

14222

4869

78

9

27649

2009

9242

26878

7286

12

50

43468

2010

7617

28149

4029

4

50

39849

2011

3103

19365

1620

2

34

24124

2012

1738

19037

1784

0

9

22568

2013

3344

35487

1558

1

16

40406

2014

4711

15134

1472

1

8

21326

2015

5712

17037

1705

0

7

24461

2016

7189

8924

2319

0

2

18435

7 ҚОСЫМША
Қ.7-1 кесте

2006-2016 жж. аралығындағы кезеңде бақылау мақсатында құрылған ауларға түскен
балықтардың түрлік құрамы және кездесу жиілігі (%)

2008

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

Латынша атауы
Ordo Asipenseriformes
Familia Acipenseridae
Huso huso
Acipenser stellatus
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser persicus
Acipenser ruthenus
Ordo Clupeiformes
Familia Clupeidae
Alosa braschnikowi
Alosa braschnikowi brashnikovi
Alosa caspia caspia
Alosa kessleri
Alosa saposchnikowii
Alosa sphaerocephala
Clupeonella cultriventris
Ordo Esociformes
Familia Esocidae
Esox lucius
Ordo Cypriniformes
Familia Cyprinidae
Rutilus rutilus
Rutilus frisii
Leuciscus idus
Scardinius erythrophthalmus
Aspius aspius
Tinca tinca
Blicca bjoerkna
Abramis brama
Ballerus sapa
Ballerus ballerus
Pelecus cultratus
Carassius carassius
Carassius gibelio
Cyprinus carpio carpio
Ordo Siluriformes
Familia Siluridae
Silurus glanis
Ordo Mugiliformes
Familia Mugilidae
Liza aurata
Liza saliens
Ordo Atheriniformes
Familia Atherinidae
Atherina boyeri
Ordo Perciformes
Familia Percidae
Sander lucioperca
Sander volgensis
Perca fluviatilis
Familia Gobiidae
Neogobius melanostomus
Ponticola syrman
Ponticola gorlap
Neogobius pallasi
Neogobius caspius
Ponticola syrman
Ponticola gorlap
Proterorhinus marmoratus
Benthophilus mahmudbejovi
Benthophilus sp.
44

2007

Қазақша атауы
Бекіре тәрізділер отряды
Бекіре тұқымдастар
Қортпа
Шоқыр
Орыс бекіресі
Парсы бекіресі
Сүйрік
Майшабақ тәрізділер отряды
Майшабақ тұқымдастар
Теңіз майшабағы
Долгин майшабағы
Солтүстік-каспий қарынсауы
Өрістегіш майшабақ
Бадырақкөз қарынсау
Жұмырбасты қарынсау
Қара теңіз-каспий түлкібалығы
Шорта нтәрізділер отряды
Шортан тұқымдастар
Шортан
Тұқытәрізділер отряды
Тұқы тұқымдастар
Қаракөз
Күтім
Аққайран
Қызылқанат
Сыла
Қарабалық
Балпан балық
Табан
Айнакөз
Көктыран (көкше)
Қылышбалық
Алтын мөңке
Бозша мөңке
Сазан
Жайын тәрізділер отряды
Жайын тұқымдастар
Жайын
Тікендібалықтәрізділер отряды
Тікенді балық тұқымдастар
Сингиль
Сүйіртұмсық
Атерин атәрізділер отряды
Атерина тұқымдастар
Атерина
Алабұға тәрізділер отряды
Алабұға тұқымдастар
Көксерке
Беріш балық
Алабұға
Бұзаубас тұқымдастар
Жұмыр бұзаубас
Шырман
Бас алғыш бұзаубас
Құмдауыт бұзаубас балық
Хвалын бұзаубас балығы
Шырман
Бас алғыш бұзаубас
Мыжырайған бұзаубас балық
Махмудбеков қарақшысы
Қарақшы
Түрлердің жиыны

2006

Түрлерінің саны, кездесу жиілігі

3
7
51
68

2

4
2
46
77
17

4
8
43
49
8

4
3
23
40
13

3

3

3
1
1
6

3
1
7
21

5
2
17
30
1
1

4
7

38
44

4

5
2

6
21
5
5
64
75
2

23
15
8

5
20
1

4
17

4

4

7

54
31
46
46

57
38

0

0

4
3

4

48
66

6
1
15
18
1
44
39

55
59

0

0

0

6
9
7
99 100 100

8
92

19

18

34

1
79
3

5
83
1

17

38
2

60

13
44

74
61

69
44

3
75
38
5

1
4

0

1
3

0

12
5 11
100 100 100
9
7
14
3
47 63 26
7
3
70 81 71
70 38 14
7
3
65 31 28
2
5
2
18
9

8
98

9
6
97 100

8
28

3
13

79
31

92
31

77
3

26

73
20
3
17

38

16

3
82
10
3
19

3
11

7
13

8

1
19

4
23

6

20

70
60
1
3

6
11

23

1

16
83

1
12

1
6

1
2

1
2

0

0

0

0

0

0

2
11
4

1

0

0

0

1

6

2
5
2

1
3

1
8

1
17

0

0

1
3

1
2

1
3

0

0

0

1
4

0

3
77
18
4
6

1
63

2
32
2

1
49

1
27

1
62

1
10

1
14

1
11

2
12

4
6

7
17

4
11

3
7

2

2

2

2

1
0

8

2
2

1
3

1

17

20

39
11
18
9
2
16
30

13
6
38

17

52
8
2
23
2
22
32

3

33
3

27
10

8

22

16

7

7
24

21

20

Қ.7-2 кесте

2006-2016 жж. аралығындағы кезеңде су түбінен тралданған балықтардың түрлік құрамы және
кездесу жиілігі (%)

Долгин майшабағы
Солтүстік-каспий
қарынсауы
Бадырақкөз қарынсау
Жұмыр басты қарынсау
Қара теңіз-каспий
түлкібалығы
Тұқы тәрізділер отряды
Тұқы тұқымдастар
Қаракөз
Сыла
Каспий шемейі
Балпан балық
Табан
Айнакөз
Көктыран (көкше)
Каспий тұрпасы
Қылышбалық
Бозша мөңке
Сазан
Шырма балық
тұқымдастары
Кәдімгі шырмабалық
Каспий шырмабалығы
Тебен балықтар отряды
Тебен балық тұқымдастар
Тебен балық
Тікенді балық тәрізділер
отряды
Тікенді балық
тұқымдастар
Сингиль
Сүйіртұмсық
Атерина тәрізділер
отряды
Атерина тұқымдастар
Атерина
Алабұға тәрізділер отряды
Алабұға тұқымдастар
Көксерке
Алабұға

Ordo Clupeiformes
Familia Clupeidae
Alosa braschnikowi
brashnikovi
Alosa caspia caspia
Alosa saposchnikowii
Alosa sphaerocephala
Clupeonella
cultriventris
Ordo Cypriniformes
Familia Cyprinidae
Rutilus rutilus
Aspius aspius
Alburnus chalcoides
Blicca bjoerkna
Abramis brama
Ballerus sapa
Ballerus ballerus
Vimba vimba
Pelecus cultratus
Carassius gibelio
Cyprinus carpio
carpio
Familia Cobitidae
Cobitis taenia
Sabanejewia caspia
Ordo Syngnthiformes
Familia Syngnathidae
Syngnathus abaster

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Acipenser persicus

2010

Парсы бекіресі
Майшабақ тәрізділер
отряды
Майшабақ тұқымдастар

0

2009

Латынша атауы
Ordo Asipenseriformes
Familia Acipenseridae
Acipenser stellatus

2008

Қазақша атауы
Бекіре тәрізділер отряды
Бекіре тұқымдастар
Шоқыр

2007

2006

Түрлерінің саны, кездесу жиілігі

0

0

0

1
0.5

1

0

0

1

0

0

0.7
4

2

3

2

3

2

0.2
3

4

4

4

5
7.5

2.2
2.9
0.7

12.1

8.4

53.3

21.9

0.6
0.6

1.6
0.6
0.4

0.2
0.2
2.3

2.3
2.3
1.1

13.5
2.4
0.6

38.4

23.3

45.6

43.7

40.3

45.6

62.9

6
69.8
0.8

5
86.2
0.5

6
58.2
2.7

5
76.9
1.3

6
57.9
0.4

4
57.2

6
65.6
0.8
0.2

8
78.7
0.3

24.8
2.8
0.7

14.0
1.6

20.7
2.0
0.5

28.8
0.7

18.1
0.6

14.8

11.1
0.2

16.9
0.2

9.7

0.8

3.4

0.8

0.7

2.8
15.2

1.6

0.5

69.0

46.9

37.2

6
57.7

5
79.3

5
58.6

8.8
5.8
5.1

37.9
13.8

0.7

1.7
1.7

1.5
0

1

1

1

1

3.4

0.7

0.8

0.5

1
19.7

1
8.6

1
14.5

1
10.1

0

0

0

1
38.0

1
27.6

1
2.9

1
13.8

4.4

3.0
0.4

2.7

1.7

0.2

0.6
36.2
1.5
1.5
11.4

0.3

0

0

0

1
0.2

0

0

1
10.8

1
15.1

1
11.9

1
11.4

1
3.1

1
4.6

1
8.4

0

0

0

0

0

0

2
0.8
0.4

1
0.3

1
67.6

1
48.1

1
71.9

1
60.3

1
63.1

1
58.7

1
71.5

1
70.9

1
76.6

1
3.4

1
1.6

1
3.4

1
1.4

0

0

1
0.6

0

2
0.3
0.3

Ordo Mugiliformes
Familia Mugilidae
Liza aurata
Liza saliens
Ordo Atheriniformes
Familia Atherinidae
Atherina boyeri
Ordo Perciformes
Familia Percidae
Sander lucioperca
Perca fluviatilis

Бубырь бұзаубас балығы
Ұзын құйрықты бұзаубас
балық
Ильин бұзаубасы
Берг бұзаубасы
Каспиосома бұзаубас
балығы
Үлкен басты қарақшы
Азов қарақшысы
Абдурахманов қарақшысы
Махмудбеков қарақшысы
Тікенекті қарақшы
Жұлдызша қарақшы
Қазақ қарақшысы
Тікенекті қарақшы
Жіңішкебасты қарақшы
Түйіршікті қарақшы
Жіңішкетұмсықты қарақшы
Гримм қарақшысы
Световидов қарақшысы
Кесслер қарақшысы
Қарақшы

Caspiosoma caspium
Benthophilus
macrocephalus
Benthophilus magistri
Benthophilus magistri
abdurahmanovi
Benthophilus
mahmudbejovi
Benthophilus
ctenolepidus
Benthophilus
leobergius
Benthophilus
casachicus
Benthophilus spinosus
Benthophilus
leptocephalus
Benthophilus
granulosus
Benthophilus
leptorhynchus
Benthophilus grimmi
Benthophilus
svetovidovi
Benthophilus kessleri
Benthophilus sp.

2013

2014

2015

2016

20

10

23

23

18

16

16.1

22.4

27.6

26.4

20.2

11.6

0.6

18.5
0.5
91.1
32.0
22.2
13.8
22.2

0.7

2012

2011

Хабаршы бұзаубас балық
Шырман
Бас алғыш бұзаубас
Мыжырайған бұзаубас
балық

2010

Каспий бұзаубасы
Ратан бұзаубас
Құмдауыт бұзаубас балық
Хвалын бұзаубасы

2009

Жұмыр бұзаубас

Латынша атауы
Familia Gobiidae
Neogobius
melanostomus
Neogobius
melanostomus affinis
Neogobius ratan
Neogobius pallasi
Neogobius caspius
Neogobius
gymnotrachelus
Ponticola syrman
Ponticola gorlap
Proterorhinus
marmoratus
Knipowitschia
caucasica
Knipowitschia
longecaudata
Knipowitschia iljini
Hyrcanogobius bergi

2008

Қазақша атауы
Бұзаубас тұқымдастар

2007

2006

Түрлерінің саны, кездесу жиілігі

12

14

12

15

12

31.9

23.6

24.9

16.3

8.7

82.2
21.2

81.3
10.0

76.8
11.2

82.0
4.0

76.2
3.0

79.3
2.1

19.2
30.8
21.9

2.5
2.5
26.3

1.2
8.0
19.0

1.3
0.6
12.2

8.2
4.0
21.7

2.4
0.0
11.4

0.4

0.4

2.1

84.7
13.9

91.4
13.8

95.2
3.4

0.8
85.3
19.4

28.5
10.2
24.1

31.0

60.0
5.5
17.2

35.7
7.0
32.6

10.9

13.8

10.3

3.1

2.1

0.6

2.3

0.7

1.3

14.4
2.1

15.0
1.3

1.5
59.1
20.4
2.9

81.0
44.8

53.1
12.4
6.2

42.6
4.7

13.1
19.0
3.6

6.9

9.7

21.7

0.5

0.7

20.0
29.7

2.3
15.5

11.8
9.9

2.1

51.7

1.5

1.4

2.5

0.7

7.3
38.7

5.1

4.4
1.0

4.8
23.4
3.4
1.2

32.1
4.4
1.5

20.5
5.5
1.5

0.3
5.6

4.6
0.2

7.1

4.4
0.8

0.4

0.4

0.2

2.3
67.2

9.0

8.5

1.4

0.8

1.4

3.1

0.2

0.8
0.7
1.4
0.7
3.6
1.5

1.5

4.1

3.1

0.5

1.4
13.8
5.5

0.8
3.9
3.9

1.0
5.9
0.5

0.7

20.1
10.8
1.8

0.2

1.3

13.5

Қ.7-3-кесте

2006-2016 жж. аралығындағы кезеңде тормен ауланған балық құрамындағы балықтардың
нектонды қауымдастығынан кездесетін балықтардың саны (дана./күш)

Балықтың түрлері
Қортпа
Шоқыр
Мекіре
Орыс бекіресі
Парсы бекіресі
Сүйрік
Теңіз майшабағы
Долгин майшабағы
Солтүстік-каспий қарынсауы
Өрістегіш майшабақ
Қаражон майшабағы
Бадырақкөз қарынсау
Жұмыр басты қарынсау
Қара теңіз-каспий түлкібалығы
Шортан
Қаракөз
Күтім
Аққайран
Қызылқанат
Сыла
Қарабалық
Балпан балық
Табан
Айнакөз
Көктыран (көкше)
Қылышбалық
Алтын мөңке
Бозша мөңке
Сазан
Жайын
Оңтүстіктің кіші шаншарбалығы
Тебен балық
Сингиль
Сүйіртұмсық
Атерина
Көксерке
Беріш балық
Алабұға
Жұмыр бұзаубас
Құмдауыт бұзаубас балық
Хвалын бұзаубасы
Шырман
Бас алғыш бұзаубас
Мыжырайған бұзаубас балық
Ильин бұзаубасы
Үлкен басты қарақшы
Махмудбеков қарақшысы
Жұлдызша қарақшы
Қарақшы

2006
0.89
6.37
0.18
29.04

2007
4.46
8.99

1.56
12.67

4.79
4.45

52.70
18.63

41.17
8.82

0.26
356.00
1.07
5.81
155.47
8.95
1.39
73.14
44.49
0.89
10.91
1.58
32.40
1.37
0.12
0.23
2.05
0.25
36.91
3.30
0.25
8.44
1.54
2.54
0.70
0.11

2008
0.11
9.46

2009
0.83
5.82

2010
0.20
2.36

2011

2013

1.53

0.31

21.75
2.16

9.73
0.59

7.22
0.85

1.09
0.52

6.15
0.08

0.11

3.31

4.03

1.64
4.14
2.15
0.20

39.20
192.81

0.09

29.84
10.93

51.30
21.30

40.85
17.51

298.75
36.46

364.57

341.77

378.27

326.33

2.22

5.35

10.16

0.22
79.57
0.19

14.10
70.73
0.08

2.82

9.48
0.17

1.02
3.14

4.13
3.46

0.35
1.89

1.55

66.39
4.82

79.83
8.98
0.52
1.82

15.95

1.56
1.55
1.44

4.78
18.73

24.45

0.45
0.11
0.22
5.39
0.08

3.89
0.09
0.07

72.53
30.33

381.15

0.50

2.62

0.73
50.29
48.52
0.12

0.17
273.06

0.46

0.77

13.23
3.74

436.68

11.02

2016
0.17
1.47

1.80

362.81

1.48
22.91
17.73
4.17
5.01
0.11
0.08
3.18
0.11

2015
0.11
0.68

0.79
0.23
147.12
9.83
0.34
0.19
304.05

44.93
10.61

2014
0.06
0.09

2.59
0.39
0.97
0.13

0.63
13.50

85.02
3.98

50.94
0.44

5.67

2.79

1.08
84.94
1.54
1.48
3.31

0.95

0.09
4.74

0.88
5.69

1.03

2.27

0.19

0.83

2.63

1.40

0.43
1.63

4.00

0.42
0.12
13.53

0.53
14.50

1.44
48.13

0.70
86.46
0.70

22.52

1.25

0.08
1.00
0.86
0.50
5.23

3.39
10.18
0.67
0.11
2.85
0.33

0.24
0.55
1.59
0.11
0.45

1.33
0.12
2.84

1.20
1.12
0.15
0.16

0.19
0.27

0.43

Қ.7-4 кесте

2006-2016 жж. аралығындағы кезеңде тралдап ауланған балықтар құрамындағы балықтардың
бенто-пелагиялық қауымдастығынан кездесетін балықтардың саны (дана./га)

Балықтың түрлері

2006

2007

2008

2009

Шоқыр

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Парсы бекіресі

0.04

0.01

Долгинск майшабағы
Солтүстік-каспий қарынсауы

1.11
0.16

Бадырақкөз қарынсау

0.43

Жұмыр басты қарынсау

0.06

Қара теңіз-каспий түлкібалығы
Қаракөз

280.78
46.49

0.86
1.16

0.04
0.04

0.31

0.04

89.85 139.60 165.44

52.37

82.29

8.16

0.22
23.14

4.22 149.61

60.81 107.08 182.17 143.65

Сыла

0.06

0.03

0.18

0.12

0.01

0.52

0.05

0.02

0.19

9.73

0.48

0.08

0.04

73.44

76.14 140.31 220.55

92.53

71.21

50.86 101.60 199.25

0.08

0.02

0.05

0.23
2.99

9.48

Айнакөз

1.51

1.73

Көктыран (көкше)

2.91

6.59

3.48

2.70

8.01

2.54

0.87

0.13

1.90

0.05

0.04

0.21

2.82

1.90

3.37

0.02

0.07

0.03

0.09
0.04

Бозша мөңке

1.09

0.82

0.06

0.27

0.28

1.27

0.26

0.22

0.12

15.25

0.03

0.20

0.06

0.04

0.06

Кәдімгі шырмабалық

0.02
0.23

Каспий шырмабалығы
Тебен балық

13.08
0.30

Каспий тұрпасы

Сазан

0.02

0.01

Балпан балық

Қылышбалық

2.24

0.03

Каспий шемейі
Табан

2016

0.04

3.44

0.80

0.31

0.35

0.45

0.58

1.99

3.12

1.08

0.35

0.67

Сингиль

0.06

0.02

Сүйіртұмсық

0.02

Атерина

23.77

5.88

74.88 178.18

Көксерке

0.42

2.70

0.30

3.84

4.68

9.46

5.55

2.33

80.70

77.43

88.37

0.12

0.28

0.55

5.14

2.58

3.36

0.04

5.31

12.00

1.49

0.49

52.49 126.11

86.17 189.05

0.05

0.02

Алабұға
Жұмыр бұзаубас

0.02

Каспий бұзаубасы

0.12

Ратан бұзаубас
Құмдауыт бұзаубас балық
Хвалын бұзаубасы
Хабаршы бұзаубас балық

0.06

4.13

5.86

3.49

1.66

0.04

483.61 617.67 771.16 556.00 319.87 215.73 283.77 145.21 234.28 137.85 331.07
2.94
21.95

3.78

7.93

4.75

0.91

1.28

0.48

0.26

0.45

92.74 404.23 112.68

2.06

0.28

6.95

4.40

0.58

0.56

0.24

1.81

0.29

Шырман

3.02

0.68

1.04

2.01

8.00

0.75

1.47

0.24

1.33

Бас алғыш бұзаубас балық

5.44

3.48

19.93

3.76

3.97

6.47

3.79

1.94

7.07

8.72

Мыжырайған бұзаубас балық

7.07

2.39

1.55

4.41

5.73

0.25

0.13

0.04

0.94

32.29 204.61

25.58

36.56

2.25

2.50

Бубырь бұзаубасы
Ұзын құйрықты бұзаубас

0.18

Ильин бұзаубасы

3.55

Берг бұзаубасы

0.46

Каспиосома бұзаубас балығы

2.10

Үлкен басты қарақшы

4.55
9.98

0.94
0.67

10.89

Азов қарақшысы

0.83

Абдурахманов қарақшысы

2.23

71.26

0.44

0.26

0.08

16.38

3.24

10.93

45.78

9.00

5.04

0.98

0.07

2.14

2.16

2.65

2.90

0.69

0.68

0.13

1.16

1.68

9.92

0.03

0.29

5.36

0.24

2.92

0.54

21.66

5.85

1.53

0.82

0.43

0.31
0.09

1.32

0.89
0.01

1.20

3.79
0.31

6.66

Балықтың түрлері
Махмудбеков қарақшысы

2006
11.81

Тікенекті қарақшы
Жұлдызша қарақшы

0.96

2007
43.29

2008

2009

2.88

3.08

0.19

0.06

0.20

Қазақ қарақшысы

1.05

2010

2011

0.17

0.09

0.21

0.43

2012

2013
0.03

2014
0.08

2015
0.01
0.04

0.24

Тікенекті қарақшы

0.06

Жіңішкебасты қарақшы

0.11

Түйіршікті қарақшы

0.08

Жіңішкетұмсықты қарақшы

2.40

Гримм қарақшысы

0.19

0.09
0.16

1.11

0.38

Световидов қарақшысы

0.11

0.06

0.03
0.11

Кесслер қарақшысы

2.58

0.76

1.46

Қарақшы

0.80

1.02

0.04

0.05

0.03

0.27

2016

8 ҚОСЫМША
Қ.8-1 кесте

№

2009-2016 жж. аралығындағы кезеңде көктем мен күзде Қашағанда кездескен құстардың тізімі
және барлық бақылаулар жүргізілген кезең ішіндегі олардың есепке алынған саны1

Латынша атауы
Podiceps nigricollis
Podiceps auritus
Podiceps griseigena
Podiceps cristatus
Pelecanus crispus*
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Nycticorax nycticorax
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Platalea leucorodia*
Plegadis falcinellus*
Anser anser
Anser albifrons
Cygnus olor
Cygnus cygnus*
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Anas strepera
Anas penelope
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya fuligula
Clangula hyemalis
Bucephala clangula
Mergus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser
Pandion haliaetus*
Pernis apivorus
Milvus migrans
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Accipiter nisus
Buteo lagopus
Buteo rufinus
Buteo buteo
Aquila nipalensis*
Haliaeetus albicilla*
Falco cherrug*
Falco peregrinus*
Falco subbuteo
Falco columbarius
Falco vespertinus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Coturnix coturnix
Porzana parva
Gallinula chloropus
Fulica atra
Tetrax tetrax*

Қазақша атауы
Қарамойын сұқсыр
Қызылмойын сұқсыр
Сұржақ сұқсыр
Үлкен сұқсыр
Бұйра бірқазан
Үлкен суқұзғын
Үлкен көлбұқа
Бақылдақ құтан
Үлкен аққұтан
Көкқұтан
Қошқыл құтан
Жалбағай
Қарабай
Сұр қаз
Ақмаңдайлы қаз
Сыбырлауық аққу
Сұңқылдақ аққу
Сарыалақаз
Италақаз
Барылдауық үйрек
Ысылдақ шүрегей
Қоңыр үйрек
Сарыайдар үйрек
Бізқұйрық үйрек
Даурықпа шүрегей
Жалпақтұмсық үйрек
Қызылтұмсық сүңгуір
Көк сүңгуір
Айдарлы сүңгуір
Ұшқыр үйрек
Сусылдақ
Кіші бейнарық
Секпілтөс бейнарық
Үлкен бейнарық
Балықшы тұйғын
Аражегіш
Қара кезқұйрық
Түз құладыны
Дала құладыны
Шалғын құладыны
Саз құладыны
Қырғи
Айнақанат тілеміш
Кәдімгі тілеміш
Жамансары
Дала қыраны
Аққұйрықты субүркіт
Ителгі
Лашын
Жағалтай
Тұрымтай
Бөктергі
Дала күйкентайы
Кәдімгі күйкентай
Бөдене
Кішкене тартар
Қызылқасқа сутартар
Қасқалдақ
Безгелдек

Күз

6
3
17
9
846

23
60
180
303
54
1
8
5
8
10
17
1
2
34

1
25
17
1
9
2
11
6
4
66
2
3
7
4
7
3
7
27
3
1
11
47
30
1
1
1

Көктем

3
7
3
325
1
3
5
40
8
1
299
1
14
23
2
31
1
9
2
4
70
2
7
101
1

7
1
12
5
5
16
1
5
1
5

6
1
73
1
1
2
1
4

№

Латынша атауы
Burhinus oedicnemus
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Eudromias morinellus
Vanellus vanellus
Vanellochettusia leucura
Arenaria interpres
Himantopus himantopus
Tringa ochropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Actitis hypoleucos
Phalaropus lobatus
Philomachus pugnax
Calidris alpina
Limnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Numenius phaeopus
Limosa limosa
Limosa lapponica
Stercorarius parasiticus
Larus ichthyaetus*
Larus ridibundus
Larus genei
Larus fuscus
Larus heuglini
Larus cachinnans
Larus hyperboreus
Larus canus
Rissa trydactyla
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Thalasseus sandvicensis
Sterna hirundo
Pterocles orientalis*
Columba palumbus
Columba oenas
Columba eversmanni
Columba livia
Streptopelia decaocto
Streptopelia orientalis
Streptopelia senegalensis
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Merops superciliosus
Upupa epops
Junx torquila
Riparia riparia
Riparia diluta
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Galerida cristata
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Melanocorypha calandra
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha leucoptera
Alauda arvensis
Anthus trivialis
Anthus campestris
Anthus hodgsoni
Anthus pratensis
Anthus cervinus

Қазақша атауы
Тырду
Шүрілдек торғай
Шаушүрілдек торғай
Алқалы татрең
Қызғыш
Аққұйрықты тарғақ
Тасшарлаған
Ұзынсирақ балшықшы
Бұлыңғыр балшықшы
Шөпілдек
Бұлақшы
Мамырқұс
Ақтамақ қалытқы
Күжіркей
Қаратөс құмдауық
Шаушалшық
Тауқұдірет
Жылқышы
Қасқа шалшықшы
Үлкен шырғалақ
Кіші шырғалақ
Қысқақұйрықты құрақтұмсық
Қарабас өгізшағала
КөлКөл шағала
Теңіз шағаласы
Бозшағала
Сібір бозшағаласы
Өгізшағала
Дуанбас
Көк шағала
Үшсаусақты шағала
Қаратұмсық қарқылдақ
Үлкен қарқылдақ
Айдарлы қарқылдақ
Өзен қарқылдағы
Қарабауыр бұлдырық
Дыркептер
Түз кептері
Қоңыр кептер
Көк кептер
Сақиналы түркептер
Үлкен түркептер
Кіші түркептер
Құлақты жапалақ
Саз жапалағы
Кәдімгі тентекқұс
Зымыран
Жасыл аражегіш
Бәбісек
Дүпілдек
Жар қарлығашы
Сұр қарлығаш
Қыстау қарлығашы
Секпілтөс қарлығаш
Қала қарлығашы
Айдарлы бозторғай
Кіші бозторғай
Сұр бозторғай
Дала бозторғайы
Қостеңбілді бозторғай
Аққанат бозторғай
Шабындық бозторғайы
Орман жадырағы
Түз жадырағы
Жасыл жадырақ
Шиаяқ жадырақ
Қызылтөс жадырақ

Күз

Көктем
1
8

1
8
1
6
17
4
4

546
289
3
8
866
140
16
69
2
18
7
1
3
3
3
2
52
1
7
29
210
17
15
12
17
14
9
3
6
5

40
1
2
1
3
2
2
8
7
1
12
1
49
5
1
6
2
36
19
1
2
605
2236
68
6
33
2655
1
30
2
4
69
2912
6083
2
1
5
2
3
4
9
20
3
55
1
11
3
40
1
5
13
950
51
91
2
1
802
13
8
4
20

№

Латынша атауы
Motacilla flava
Motacilla feldegg
Motacilla lutea
Motacilla citreola
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Lanius excubitor
Lanius phoenicuroides
Lanius collurio
Sturnus vulgaris
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus cornix
Prunella modularis
Cettia cetti
Acrocephalus agricola
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus palustris
Hippolais caligata
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Sylvia curruca
Sylvia mystacea
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochiloides viridanus
Regulus regulus
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Muscicapa striata
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleshanka
Oenanthe isabellina
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Luscinia megarhynchos
Luscinia luscinia
Turdus atrogularis
Turdus pilaris
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Parus major
Panurus biarmicus
Certhia familiaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Spinus spinus
Acanthis flavirostris
Carpodacus erythrinus
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Emberiza hortulana
Emberiza bruniceps

Ескерту:

Қазақша атауы
Сары шақшақай
Қарабас шақшақай
Сарымаңдай шақшақай
Сарыбас шақшақай
Тау шақшақай
Ақ шақшақай
Үлкен тағанақ
Қызылқұйрық тағанақ
Жасылбас тағанақ
Қараторғай
Шауқарға
Таған
Ала қарға
Орман содырғысы
Жалпаққұйрық бұлбұлша
Қызғылтсары айқабақ
Бақ айқабағы
Саз айқабағы
Кіші міңгірлек
Бақ сандуғашы
Сұр сандуғаш
Қарабас сандуғаш
Боз сандуғаш
Ақмұртты сандуғаш
Көктем сарықасы
Саяшыл сарықас
Жасыл сарықас
Сарыбас шөже
Теңбіл шыбыншы
Кіші шыбыншы
Сұр шыбыншы
Жағал шақшақ
Қарабас шақшақ
Кәдімгі тасшымшық
Қасқа тасшымшық
Шыбжың тасшымшық
Қошқыл қызылқұйрық
Кәдімгі қызылқұйрық
Таңшымшық
Алабұлбұл
Оңтүстік бұлбылы
Кәдімгі бұлбұл
Қаражемсаулы сайрақ
Шетенді тоғай
Қара сайрақ
Әуезшіл сайрақ
Қылғытпа сайрақ
Сарыбауыр шымшық
Мұртты шымшық
Кәдімгі шиқылдақ
Үй торғайы
Жауторғай
Жаурауық
Құнақ
Шымшық
Тау шонайнығы
Кәдімгі құралай
Кәдімгі сұлыкеш
Қамыс сұлыкеші
Бақ сұлыкеші
Сарғалдақ сұлыкеш

Күз

20
1
1
2
1
2000
46
28
58
9
60
67
1
10
8
2
1
54
33

Көктем

116
18
7
243
4
540
28
280
17
844
105
1
5

1
43

1
14

59

6
7
147
33
6
130
8
2
134
42
8
1
2
97
7
41
1
14
104
78
6
46
9
19
7
7

1
8
1
58
6
16
21
14
42
107
4
5
14
136
58
2
7
42
228
53
5

2

қалың қаріппен және * құстардың Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген түрлері белгіленген.
Көктемде бақылаулар орташа есеппен сәуірде 5 күн, жалпы алғанда – барлық жылдар бойынша 51 күн жүргізілді, күзде – жалпы алғанда 39
күн, оның ішінде бақылау жүргізілген күндердің көбі қыркүйек айында болды.

8
13
1

Қ.8-2 кесте

2012-2016 жж. аралығындағы кезеңде СШ Каспийдің ашық акваторияларында және
Компанияның теңіз нысандарында экологиялық мониторинг кезінде ғылыми-зерттеу
кемелерімен (ҒЗК) тіркелген құстардың жүйеленген тізімі

Құстардың отрядтары мен түрлері
Қазақша атауы
Латынша атауы

Қазақша атауы
Латынша атауы Қазақша атауы
Маймаққазтәрізділер - Gaviiformes
Қызылжемсаулы
Қаражемсаулы
маймаққаз
Gavia stellata
маймаққаз
Gavia arctica
Сұқсыртәрізділер - Podicepediformes
Қызылмойын
Кішкене сұқсыр
Podiceps ruficollis
Қарамойын сұқсыр Podiceps nigricollis сұқсыр
Сұржақ сұқсыр
Podiceps griseigena Үлкен сұқсыр
Podiceps cristatus
Бірқазантәрізділер - Pelecaniformes
Pelecanus
Кудрявый
Розовый пеликан* onocrotalus
пеликан*
Pelecanus crispus
Большой баклан
Phalacrocorax
Малый баклан
pygmeus
Дегелектәрізділер - Ciconiiformes
Nycticorax
Үлкен көлбұқа
Botaurus stellaris
Бақылдақ құтан
nycticorax
Үлкен аққұтан
Кіші аққұтан*
Egretta garzetta
Көкқұтан
Ardea cinerea
Қошқыл құтан
Жалбағай*
Platalea leucorodia Қарабай*
Plegadis falcinellus
Қоқиқазтәрізділер - Phoenicopteriformes
Phoenicopterus
Қоқиқаз*
roseus
Қазтәрізділер - Anseriformes
Сұр қаз
Anser anser
Қырманқаз
Anser fabalis
Сыбырлауық аққу
Сұңқылдақ аққу* Cygnus cygnus
Сарыалақаз
Tadorna ferruginea Италақаз
Барылдауық үйрек Anas platyrhynchos Ысылдақ шүрегей Anas crecca
Даурықпа шүрегей
Жалпақтұмсық
Сарыайдар үйрек Anas penelope
Бізқұйрық үйрек
Anas acuta
үйрек
Қызылтұмсық
сүңгуір
Netta rufina
Көк сүңгуір
Aythya ferina
Айдарлы сүңгуір
Теңіз сүңгуірі
Aythya marila
Ұшқыр үйрек
Clangula hyemalis Сусылдақ
Секпілтөс
Қара тұрпан*
Melanitta fusca
Кіші бейнарық
Mergus albellus
бейнарық
Үлкен бейнарық
Mergus merganser
Сұңқартәрізділер - Falconiformes
Балықшы тұйғын* Pandion haliaetus
Аражегіш
Pernis apivorus
Қара кезқұйрық
Түз құладыны
Circus cyaneus
Дала құладыны
Circus macrourus
Шалғын құладыны
Саз құладыны
Cyrcus aeruginosus Тұйғын
Accipiter gentilis
Қырғи
Үлкен мықи
Accipiter brevipes
Кәдімгі тілеміш
Buteo rufinus
Жамансары
Аққұйрықты
Дала қыраны*
Aquila nipalensis
Қарақұс*
Aquila heliaca
субүркіт*
Ителгі*
Falco cherrug
Бидайық*
Falco pelegrinoides Лашын*
Жағалтай
Falco subbuteo
Тұрымтай
Falco columbarius Дала күйкентайы
Кәдімгі күйкентай
Falco tinnunculus
Тауықтәрізділер – Galliformes
Бөдене
Coturnix coturnix
Тырнатәрізділер - Gruiformes
Сұр тырна
Grus grus
Тартар
Porzana porzana
Қасқалдақ
Безгелдек*
Tetrax tetrax

Латынша атауы

Podiceps auritus

Phalacrocorax carbo

Egretta alba
Ardea purpurea

Cygnus olor
Tadorna tadorna
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Mergus serrator

Milvus migrans
Circus pygargus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Haliaeetus albicilla
Falco peregrinus
Falco naumanni

Fulica atra

Құстардың отрядтары мен түрлері
Қазақша атауы
Латынша атауы

Қазақша атауы

Латынша атауы

Маусымқұс
Теңіз шүрілдегі
Ұзынсирақ
балшықшы
Бұлыңғыр
балшықшы
Шөпілдек
Қайқытұмсық
балшықшы
Құмғақша
Тауқұдірет

Қазақша атауы
Латынша атауы
Татреңтәрізділер - Charadriiformes
Pluvialis squatarola Шүрілдек торғай
Charadrius hiaticula
Charadrius
Сарысағақ
alexandrinus
шүрілдегі
Charadrius asiaticus
Himantopus
Recurvirostra
himantopus
Бізтұмсық
avosetta

Кіші шүрілдек

Charadrius dubius

Тасшарлаған
Сауысқан
балшықшы

Arenaria interpres
Haematopus
ostralegus

Tringa ochropus

Tringa glareola

Үлкен балшықшы

Tringa nebularia

Tringa erythropus

Бұлақшы

Tringa stagnatilis

Tringa totanus

Бөрте балшықшы
Тәкілдек
балшықшы

Xenus cinereus

Ақтамақ қалытқы
Аққұйрық
Calidris minuta
құмдауық
Gallinago gallinago Құмқұс

Vanellus vanellus

Calidris temminckii
Calidris alba

Calidris sp.
Philomachus pugnax

Құмдауық
Күжіркей
Қызылтөс
құмдауық
Қасқа шалшықшы
Дала қарақасы
Қарабас
өгізшағала*
Теңіз шағаласы
Күміс шағала
Көк шағала

Calidris alpina
Numenius arquata
Limosa lapponica
Stercorarius
Орта құрақтұмсық pomarinus
Көл шағала
Larus ridibundus
Сібір бозшағаласы Larus heuglini
Дуанбас
Larus hyperboreus
Larus
Үшсаусақты шағала Rissa trydactyla
Қарабас шағала
melanocephalus
Қара қарқылдақ
Аққанатты
Chlidonias
Ақжағал
Қаратұмсық
қарқылдақ
lercopterus
қарқылдақ
Chlidonias hybridus қарқылдақ
Айдарлы
Үлкен қарқылдақ
Hydroprogne caspia қарқылдақ
Sterna sandvicensis Өзен қарқылдағы
Кіші қарқылдақ
Sterna albifrons
Бұлдырықтәрізділер - Pterocletiformas
Қарабауыр
бұлдырық*
Pterocles orientalis
Кептертәрізділер - Columbiformes
Дыркептер
Columba palumbus Түз кептері
Columba oenas
Көк кептер
Сақиналы
Streptopelia
түркептер
decaocto
Кәдімгі түркептер Streptopelia turtur Үлкен түркептер
Streptopelia
Кіші түркептер
senegalensis
Тентекқұстәрізділер - Caprimulgiformes
Caprimulgus
Кәдімгі тентекқұс
europaeus
Жапалақ тәрізділер - Strigiformes
Құлақты жапалақ
Asio otus
Саз жапалағы
Asio flammeus
Ұзынқанаттылар - Apodiformes
Қара сұр қарлығаш Apus apus
Көкқарғатәрізділер - Coraciiformes
Сарыалқым
Зымыран
Alcedo atthis
аражегіш
Merops apiaster
Жасыл аражегіш
Бәбісектәрізділер - Upupiformes
Бәбісек
Upupa epops
Торғайтәрізділер – Passeriformes
Жар қарлығашы
Riparia riparia
Қала қарлығашы
Delichon urbica
Қыстау қарлығашы
Calandrella
Айдарлы бозторғай Galerida cristata
Кіші бозторғай
brachydactyla
Сұр бозторғай
Melanocorypha
Қостеңбілді
Melanocorypha
Дала бозторғайы
calandra
бозторғай
bimaculata
Аққанат бозторғай
Жылқышы
Мамырқұс
Үлкен шырғалақ
Қысқа құйрық
құрақтұмсық
Кіші шағала
Бозшағала
Өгізшағала

Scolopax rusticola
Actitis hypoleucos
Limosa limosa
Stercorarius
parasiticus
Larus minutus
Larus fuscus
Larus cachinnans

Phalaropus lobatus Қызғыш

Қаратөс құмдауық
Үлкен шалшықшы
Кіші шырғалақ

Calidris ferruginea
Numenius phaeopus
Glareola nordmanni
Larus ichthyaetus
Larus genei
Larus argentatus
Larus canus
Chlidonias niger
Gelochelidon nilotica
Sterna hirundo

Columba livia
Streptopelia
orientalis

Merops superciliosus

Hirundo rustica
Calandrella
rufescens
Melanocorypha
leucoptera

Құстардың отрядтары мен түрлері
Қазақша атауы
Латынша атауы
Melanocorypha
Қара бозторғай
yeltoniensis
Түз жадырағы
Anthus campestris
Қызылтөс жадырақ Anthus cervinus
Сарымаңдай
шақшақай
Motacilla lutea
Ақ шақшақай
Кіші тағанақ
Мысықторғай

Motacilla alba
Lanius minor
Oriolus oriolus
Nucifraga
caryocatactes
Corvus corone

Қазақша атауы
Шабындық
бозторғайы
Орман жадырағы
Сары шақшақай
Сарыбас
шақшақай

Латынша атауы

Қазақша атауы

Alauda arvensis
Anthus trivialis
Motacilla flava

Құлақты бозторғай Eremophila alpestris
Шиаяқ жадырақ
Anthus pratensis
Қарабас шақшақай Motacilla feldegg

Motacilla citreola

Тау шақшақай
Қызылқұйрық
Жасылбас тағанақ Lanius collurio
тағанақ
Қылаң тағанақ
Lanius meridionalis Үлкен тағанақ
Қараторғай
Sturnus vulgaris
Алаторғай

Қамыс айқабағы

Corvus monedula
Corvus cornix
Troglodytes
Bombycilla garrulus Үнгірек
troglodytes
Acrocephalus
Locustella naevia
Шитұмсық айқабақ melanopogon
Acrocephalus
Қызғылтсары
Acrocephalus
palustris
айқабақ
agricola
Acrocephalus
Боз құйқылжың
scirpaceus
торғай
Hippolais pallida

Үлкен міңгірлек
Сұр сандуғаш

Hippolais caligata
Sylvia communis

Самыркеш
Қара қарға
Самыр
Кәдімгі шырылдақ
Саз айқабағы

Ақмұртты сандуғаш Sylvia mystacea
Phylloscopus
Сайрауық сарықас sibilatrix
Теңбіл шыбыншы Ficedula hypoleuca

Шөл әжуаны
Бақ сандуғашы
Көктем сарықасы
Жасыл сарықас
Кіші шыбыншы

Hippolais languida
Sylvia borin
Phylloscopus
trochilus
Phylloscopus
trochiloides
Ficedula parva

Motacilla cinerea
Lanius
phoenicuroides
Lanius excubitor
Sturnus roseus

Таған
Құзғын
Жалпаққұйрық
бұлбұлша

Corvus frugilegus
Corvus corax

Сарыбас шөже
Сұр шыбыншы
Кәдімгі
тасшымшық
Испан
тасшымшығы

Regulus regulus
Muscicapa striata

Oenanthe hispanica

Таңшымшық
Шетен сайрағы
Әуезшіл сайрақ

Erythacus rubecula
Turdus pilaris
Turdus philomelos

Кәдімгі құрқылтай

Remez pendulinus

Cettia cetti
Acrocephalus
Жолақбас-айқабақ schoenobaenus
Acrocephalus
Бақ айқабағы
dumetorum
Оңтүстік айдарлы
кептер
Hippolais rama
Қаршығарең
сандуғаш
Sylvia nisoria
Боз сандуғаш
Sylvia curruca
Phylloscopus
Саяшыл сарықас
collybita

Кәдімгі шиқылдақ

Certhia familiaris

Үй торғайы

Saxicola torquatus
Oenanthe
Oenanthe isabellina Қасқа тасшымшық pleshanka
Phoenicurus
Қошқыл
Phoenicurus
phoenicurus
қызылқұйрық
ochrurus
Luscinia luscinia
Алабұлбұл
Luscinia svecica
Turdus merula
Аққабақ сайрақ
Turdus iliacus
Кезқұйрық
Panurus biarmicus шымшық
Aegithalos caudatus
Сарыбауыр
Parus caeruleus
шымшық
Parus major
Passer domesticus
Passer domesticus Қылаң торғай
indicus

Жауторғай

Тас торғайы

Petronia petronia

Жаурауық

Құнақ

Passer montanus
Fringilla
montifringilla

Шымшық

Spinus spinus

Кәдімгі құралай

Кәдімгі суықторғай

Pyrrhula pyrrhula

Жағал шақшақ
Шыбжың
тасшымшық
Кәдімгі
қызылқұйрық
Кәдімгі бұлбұл
Қара сайрақ
Мұртты шымшық
Көкшіл шымшық

Бақ сұлыкеші

Ескерту:

Saxicola rubetra

Шауқарға
Ала қарға

Латынша атауы

Қарабас шақшақ

Кәдімгі сұлыкеш
Сарғалдақ
Emberiza hortulana сұлыкеш

Fringilla coelebs
Carpodacus
erythrinus

Шөл құнақ

Emberiza citrinella

Қамыс сұлыкеші

Emberiza bruniceps Ақторғай

қалың қаріппен және * құстардың Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген түрлері белгіленген.

Oenanthe oenanthe

Rhodospiza obsoleta
Emberiza
schoeniclus
Plectrophenax nivalis

