
Жануарлар ғажайыптары 

 
Отарбаев Қ., 

Облыстық балалар биологиялық орталығы, 

«Өсімдіктану» үйірмесінің мүшесі, 

Семей қаласы 

 

Облыстық балалар биологиялық орталығында биология, экологиялық 

бағыттар бойынша үйірмелер жұмыс жасайды. Осындай қызықты 

үйірмелердің бірі «Өсімдіктану» үйірмесі. Ол 1983 жылдың қыркүйек 

айынан бастап жұмыс атқарып келеді. 

Үйірмеге қала мектептерінен 75 оқушы белсенді қатысып, өз білімдерін 

толықтыруда. 

«Өсімдіктану» үйірмесінің қатысушылары бағдарламаны меңгеру 

кезінде өсімдіктер мен көкөніс дақылдарының көптүрлілігімен, өсімдіктер 

түрлерімен, олардың ботаникалық ерекшеліктерімен, бақшадағы мәдени 

өсімдіктерді күтіп-баптаудың агротехникалық әдістерін оқып қана қоймай, 

сонымен қатар биологиялық орталықта тіршілік ететін жануарлардың 

тіршілігін қызығушылықпен зерттейді. 

Мен осы үйірмеге 2011 жылдан бері қатысып келемін. Маған 

өсімдіктермен қатар жануарлар дүниесі де жақын, сондықтан орталықтағы 

жануарларға фенологиялық бақылау жүргіземін. Мысалы, кәдімгі 

қасқырлардың еріксіз жағдайдағы тіршілік ерекшелігін жүйелі түрде бақылап 

келемін. 

Орталықта қасқырлардың бір жұбы бар, Рекс және Валя. 

Қасқырлардың қозғалыс белсенділігін бақылау нәтижесі. Қасқырлар 

жылы күндері қимыл-әрекет жасайды, ал қыс мезгілінде аз жүгіріп, көбіне 

жатып жылынады. Тәулік ішінде олар таңертеңгі және кешкі уақытта 

белсенділік танытады, көп жүгіреді. Түскі уақытта күнге қыздырынып 

жататынын бақыладық. 

Қасқырлардың тамақтану белсенділігін бақылау кезінде мынадай 

деректерді тіркедік: 2011 жылдың 1 тамызына дейін біз қасқырларды 

күнделікті тамақтандырып келдік. Жыртқыштардан үнемі дұрыс 

мұжылмаған сүйектер, дұрыс желінбеген ет, әсіресе жылдың жылы 

мезгілдерінде көп мөлшерде қалып қоятын. Соның нәтижесінде қасқырлар 

жүдеп арықтап кетті. Осыған байланысты оларды тамақтандырудың 

әдістерін қарастыра келіп, мынадай деректерді таптық. Ғылыми деректер 

бойынша жабайы табиғатта қасқырлар үш төрт аптаға дейін аштыққа 

шыдайды екен. Сондықтан, біз оларды төрт күнде бір рет тамақтандыруға 

көштік. 

Төрт тәулікте бір рет сағат 16:00 де тамақтандырдық. Жаз айларында 

рациондағы еттің мөлшері - 4кг, ал қыс мезгілінде 8 кг ет берді. 

Осы кезде мінез-құлықтарынан өзгерістерді байқадық. Тамақтанған 

кезде жылдам жүгіріп, астаудан етті таласа алып, бір-бірімен төбелеске дейін 

барды. Осылай оларға үш күндік нормасын бір күнде бергенде, қасқырлар 



астаудан кетпей 4-6 кг етті шайнамай жұта бастады. Тордағы шұңқыр 

жерлерге азығын тығып, бетін қармен немесе жапырақпен жабады. Жеген 

еттерінің артығын жарты кейде бір жарым килограмм етті соңынан құсып, 

қайтадан жейтінін көрдік. Келесі күні тордың ішіндегі шашылған еттерін 

кеміріп жейді. Тамақтанған соң аз қимылдап, көп жатқанын байқадық. 

Тамақтануы температураға тәуелді. Суық күндері тамақтану белсенділігі 

жоғары, ал жылдың жылы мезгілінде аз қоректенеді. 

Қасқырларды төрт күнде бір рет қоректендіру нәтижесінде 

қасқырлардың жағдайы жақсарғанына көзіміз жетті. Сондықтан еріксіз 

ортадағы қасқырлардың жағдайын табиғи ортаға жақындастыру үшін оларды 

төрт тәулікте бір тамақтандыруға көштік. Осы әдістің тиімділігін анықтап, 

қазір де қолданудамыз. 

Қасқырлардың тітіркендіргішке әсері. Біздің бақылауымыз бойынша 

қасқырлар көбіне қатты дыбыстарға: молда азан шақырған кезде, өрт, жедел 

жәрдем сигналдары естілгенде ұлиды. Қыстың күні қасқырлар 35-40 градус 

аяздарда ұлымағандығын байқадық. 

Ғалымдардың пайымдауы бойынша қасқырларды басқа 

сүтқоректілерден ажырататын олардың – дауысы, дыбысы қасқырларға тән 

ұлуы. Көптеген діни адамдар қасқырдың ұлуын жамандыққа жориды. Бірақ 

қасқырлар өмірлері жаман болғаннан ұлымайды. Ұлу – қасқырлардың тілі, 

өздерінің белгілері. Мысалы, аналық қасқыр бөлтіріктеріне аңнан келгенін 

хабарлайды. Ұлу арқылы олар бір-бірінің тұрған орындарын білдіреді, ұлу 

арқылы үйірді бірігіп іс-әрекет жасауға шақыруы мүмкін. 

Қасқырлар түлеуі. Қасқырлар табиғатта көктем мен жаз айларында 

түлейді. Біздегі қасқырлардың түлеуі наурыздың соңынан маусымға дейін 

созылады. Күзде жүндері қалыңдайды. 

Қасқырлардың күйлеу кезеңі желтоқсан, қаңтар айларында болады. 

Шағылысқанын анық бақылай алмадық. 

Қазіргі уақытта жыртқыш аңдардың саны да азаю үстінде, оларды 

адамдар көптеп аулауда. Жыртқыш жануарлар табиғат санитары болып 

табылады: ауырған әлсіз жануарларды құртып, аурудың таралуын шектейді. 

Қасқырлар жабайы тұяқтылардың популяциясын сауықтыруға үлес қосатыны 

сөзсіз. Жануарлардың табиғатта тепе-теңдік сақтауда да маңызы зор. 

Қоршаған ортада болып жатқан антропогендік факторлар жануарлар 

тіршілігін өзгертіп, тіпті кейбір түрлерінің жойылып кетуіне әкеледі. 


