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КІРІСПЕ 

 

  Тақырыптың өзектілігі   Айналамыздағы қоршағанның бәрі –  жер, ауа, 

су, өсімік пен жан – жануар т.б байлықтар табиғаттың адамзатқа тартқан мол 

сыйы. Табиғат байлықтарының ішінде судың орны ерекше. Сусыз жер бетінде 

тіршіліңтің болуы мүмкін емес. 

Өнеркәсіп кәсіпорындары және жылу элекктр станциялары атмосфералық 

ауаны ластаумен су қоймалары мен өзендерді де ластап отыр. Соның салдарын 

жерүсті су көздері сарқылып, Қазақстанның флорасы мен фаунасы экологиялық 

тұрғыдан зиян шегіп, сондай- ақ халықты сапалаы ауыз сумен қамтамасыз ету 

проблемасын асқындыра түсуде. 

Су қоймалары мен бассейннің  су ағыстарына түсетін негізгі 

ластаушыларға иондық ағыс (28 мың тоннадан 24,9 тонна 1994 және 1995ж. 

Шамамен  23 мың тоннаға жуық), азотты, органикалық қосылыстары (1,7 мың 

тоннаға жуық) фосфор қосылыстары (1994 жылы 1,3 мың тоннадан астам 

1995жылы 800 тонна ), цинк (42,6 және 24,9 тонна 1995ж) жатады. 

Табиғи суларды ластайтын негізгі химиялық элементтердің барлығы 

дерлік су ортасна өнеркәсіп орындардың шайынды суларымен келіп түседі. 

Өнеркәсіптік өндіріс орындарымен қатар ауыл шаруашылық өндіріс 

орындарының су қорына тигізетін әсері де молшылық. Сулардың ластануы 

әсіресе балық қорына тікелей зиян келтіреді. 

«Казгидромет» РМК тұрақты түрде Астана қаласының 13  

гидрожармаларының жоғарғы судың гидрохимиялық мониторингін жүргізеді. 

Су нысандарының және су шаруашылық құрылымының санитарлық- 

гигиеналық және экологиялық талаптарға сай болуы үшін, ласиануын тоқтату, 

су құрамының  жұтаңдануы мен қоқыстануын болдырмау үшін су қорғау 

аумақтары мен алабында пайдаланудың ерекше жағдайлары дайындалуда. 

Жоспарланған қаржының 90%-ы игерілген. 

Зерттеу мақсаты: Есіл су бассейнінің беткі суларының сапасын бағалау 

және тұрмыстық, балық шаруашылығы негізінде ластаушы көздерді анықтау. 

Мақстаын айқындай келе келесідей міндеттер қарастырылады. 

1. Есіл өзені бассейні тұрмыстық және балық шаруашылығы негізінде ластану 

жағдайын зерттеу. 

2. Есіл өзені бассейнінің  ластаушы заттарының маусымдық динамикасын 

анықтау. 

3. Өзен суы ластануының  гидрохимиялық мониторингісіне талдау. 

Ғылыми жаңашылдығы және практикалық маңыздылығы. Есіл су 

бассейнінің беткі суларының сапасын анықтау; кәсіпорындардың жұмыстарына 

байланысты бассейн суларының құрамындағы ластаушы көздерін анықтадым. 

Практикалық базасы  Есіл су бассейні, «Казгидромет» және 

«Казгипроводхоз» 

Зерттеу пәні: Биология 

Зерттеу нысаны: Есіл су бассейні 



4 

 

Зерттеу әдістері: Гидрохимиялық мониторинг, гидробиологиялық мониторинг 

(биоиндикация), Сладечек модификациясында Букка мен Пантле 

сапробиологиялық анализ әдісі. 

Жоба жұмысының құрылымы: Жоба жұмысы кіріспе, 3 бөлім, қорытынды, 

пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады, Жұмыста кесте, ғылыми 

әдебиеттер қолданылады. 

 

ЕСІЛ ӨЗЕНІ БАССЕЙНІ МАҢЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

1.1 Ақмола облысының әлеуметтік – экологиялық  жағдайы. 

  Ақмола облысы Қазақстан Республикасының орталық бөлігінің 

солтүстігінде орналасқан. 1939 жылы құрылған. Батыста – Қостанай, 

солтүстікте – Солтүстік Қазақстанмен, шығыста – Павлодар және оңтүстікте –

Қарағанды облыстарымен шектеседі. 

Облыс құрамында облыстық маңызы бар 2 қала: Көкшетау және Степногорск, 

17 ауылдық аудан, аудандық бағыныстағы 8 қала  (Аққөл, Атбасар, 

Державинск, Ерейментау, Есіл, Макинск, Степняк, Щучье), 5 ауылдық жерлер 

және 253  ауылдық округі бар. 

Облыстың климаты қатаң континетті және тым құрғақ. Жазы қысқа, жылы, 

қысы ұзаққа созылып, аязды, қатты желді  және қарлы боранды болады. Негізгі 

климат туғызатын фактор – маусым – шілде айларындағы күн көзінің көп 

жарқырауы. Ауаның ең төмен температурасы 40 C нөлден төмен, ең жоғарғы 

+44 С қа дейін жетеді. Атмосфераның орташа жылдық жылдамдығы – 5,3м/сек 

. 

  Ауа бассейні. Ақмола облысы аумағында 2467 стационалары және 97768 

атмосфера ауасын ластайтын қозғалмалы көздер бар. Стационарлы көздердің 

жалпы санының ішінен 2207 көздері – ұйымдастырылған, 260-ы  

ұйымдастырылмаған. Көздердің барлық түрлерінің шығарыныдысынң көлемі 

2005 жылы, шамамен, 196,5 мың тонна, соынмен қатар стационарлыдан -101,4 

мың тонна және қозғалмалылардан -95,1 мың тонна. 

  Жер қойнауы.Облыс аумағында құрамының өзгешілігімен және 

ауқымдылығымен ерекшеленіп алтын, күміс, уран, молибден, техникалық 

алмаз, каолин мен мусковит,сондай-ақ темір рудасы, тас көмір, доломит, 

жалпы таралымды пайдалы қазбалардың мол кен орындары, минералды су мен 

емдік саз- балшықтардың орындары шоғырланған. Облыстың жері ауыр 

механикалық құрамымен, тұздылығымен және су өткізгіштілігімен 

ерекшеленеді. 

Жалпы өңірлік онімнің 18,3 тиетін өңірдің өнеркәсіптік кешені негізінен тау 

байыту саласымен, машина жасау, түсті металлургия, химия және тамақ 

өнеркәсібімен, құрылыс индустриясымен ұсыныылады. 

Облыстың негізгі өнеркәсіптік кәсіпорындары: 

-«Қазақалтын» ТКБК АҚ және «Васильковск ТКБК» АҚ – алтын өндіру; 

-«Тыныс» АҚ – авияция техникасының бөлшектері мен агрегаттарын, өрт 

сөндіру құралдарын, газдық тұйықтау арматурасын, медициналық және 

өлшем техникасын, полиэтилен трубаларын шығару; 
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-«Көкшетау минералды сулары» АҚ – арақ-шарап өнімін, алколгольсіз 

сусындар және минералды суларды шығару; 

-«КамАз-Инжиниринг» АҚ – автомобиль техниксын шығаруды 

ұйымдастыру. 

Су ресурстары.Облыстың жалпы ауданы, шамамен, 3%- ын су алып 

жатыр.Ақмола облысында барлығы 2200 өзен және уақытша суағарлар, 552 

көл, 40 су қойма, 6 су жинауға қазылған щұңқыр, 11апан, 134 тоған және 57 

су бөгенері бар. Көлемі 100 га. Болатын ірі көлдер – 140. Шамамен 

көлдердің 86%-ы тұщы, 10%- ащы және 4%- ы кеуіп қалатын. Облыстың ірі 

өзендері Есіл, Колутон, Жабай, Селет, Шағлыңқы, Қылшақты, Терісаққан 

болып табылады. Облыстың негізгі су артериясы оңтүстігінде – Ұлытау мен 

Нияз тауларынан бастау алатын, солтүстігінде Көкшетаудан етек алатын 

қасында ірі ағындары бар Есіл өзені болып табылады. 

Көлдердің ластануы мен саяздануы, су нысандарына мөлшерден тыс күш 

түсіру негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Өзендер мен көлдердің 

жағаларында орналасқан халық тұратын және сауықтыратын орындарда 

нөсерлі ағулар мен құбырлардың  орталықтандырылған жүйелерінің 

болмауы артынан беткі су нысандары мен жерасты сулардың ластануына 

ағынды сулардың көптеген  локалды  жинағын құруға әкеледі. 

Өндірістік және тұрмыстық қалдықтар. 696 халық орналасқан орындарда 

2789 қоқыс тастайтын  жерлердің бар екендігі, сонымен қатар 683 рұқсат 

етілген, соның ішінде 430- ы ҚНжЕ- ге сәйкес келетін қатты тұрмыстық 

қалдықтар (ҚТҚ) Ақмола облысында қалдықтарға жасалған талдауда 

көрсетіледі. 

Облыста қатты тұрмыстық қалдықтардың теке қана 4 жабдықталған 

полигондары бар, олардың 2-уі Степногорск қаласында, 1-уі Көкшетауда 

және 1-уі  Щучинск қаласында орналасқан. Одан басқа, 8  суқойма бар: 5-уі 

ААҚ «ГМК Қазахалтын» теңгерімінде, 1-еуі ЖАҚ «КазСабтон» 

теңгерімінде, 1-еуі ААҚ «Гербициды» және  1-еуі ААҚ «Васильковский 

ГОК» тиесілі. 

Көкшетау қаласында тұрмыстық қалдықтарды қатпарлау және көму үшін 

көлемі 26,8га болатын қалдықтарды қабылдайтын полигон  қолданылады. 

Полигонның нақты шегі жоқ. Қатты тұрмыстық қалдықтарды көметін қала 

полигонның қоршалмағандығы, полигон сыртына қоқысты шығару жиі 

болып тұратындығы және қалдықтардың түрлеріне байланысты сорттау 

жүргізілмегендігі көрсетілді. Полигон қалдықтармен толтырылған. 

Ақмола облысының аумағында тұрмыстық қалдықтарды жинаудың 

экологиялық қауіпсіз жүйесі мен тиімділігі үшін ауылдық қоқыс 

орындарының, ҚТҚ полигондарының 547  қалыптастыру қажет болды.       

2011 жылдың бірінші жарты жылдығында қалыптасқан ҚТҚ 

полигондарының жалпы көлемі 94,85 мың тоннадан құрады. Өткен жылмен 

салыстырғанда қалыптасқан қалдықтардың  жалпы көлемі 86,452 мың 

тоннаны құрады, яғни қалдық көлемінің 8,43 мың тоннаға немесе 8,8% 

өскенін көрсетеді. 
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Негізгі экологиялық проблемалар. Облыстың қоршаған ортасының негізгі 

өзекті мәселелері болып мыналар табылады: 

1. Облыстың өндірістік кәсіпорындарының шаң және газды сорып 

алғышпен жабдықталмағандығы, ауа бассейнін ластануға әкеп соқтырады. 

2. Көкшетау қаласындағы су өткізетін жүйелерінің ескіруі  жерасты 

суларының деңгейінің жоғарылуына және су ресурстарын бейрационалды 

қолдануға әкеп соқтырады. 

3. Қопа өзенінің ластануына әкелетін Көкшетау қаласында қалалық нөсерлі 

құбырлардың болмауы. 

4.  Көкшетау қаласында толық көлемдеағынды сулардың ластануына әкелді. 

 

 

1.2 Есіл су бассейнінің солтүстік бөлігі аймағына жалпы шолу 

 

  Солтүстік Қазақстан облысы Қазақстанның солтүстігінде, ең үлкен 

құрлықтың ішінде орналасқан. Теңіздер мен мұхиттардан алшақтылығы 

оның табиғаты меншаруашылық салаларының ерекшеліктерін анықтайды. 

Оған әуе массаларының кең және бос меридианды қозғалуына  климаттың 

континенталдығы, дымқылдың жетіспеушілігі, облыс аумағының жалпы 

жазықтығы жатады. 3500 стационарлы ластаушы көздер тіркелген, соның 

ішінде 2900 ұйымдастырылған. Атмосфераға тасталатын стационарлы 

көздер 2009 жылы 60,3 мың т. құрды.   Петропавл ЖЭО-2 жыл сайын  

қоршаған ортаға әсер ететін заттардың төмендеуі бойынша мерекелер 

өткізеді, 2005 жығы шығыны – 89,5 млн.теңге, 2007- 2009 600млн.теңге. 

Табиғат ресуртары.Солтүстік Қазақстан минералды ресурстарға бай. 

Сондықтан да өнеркәсіпті дамуға мүмкіншілігі бар. Көмір – Екібастұз, 

Майкүбі, Обаған алаптарында, темір кені шикізатының 83%-ы Қостанай 

мен Лисаковалаптарында шоғырланған. Ауданда Қазақстандағы ірі алтын 

кен орындарына Василков, Жолымбет, Бестөбе, Ақбейіт, (Ақмола облысы), 

Майқайың (Павлодар облысы) жатады. Боксит – Амангелді мен Қызыл 

Октябрь кен орындарында, мыс – Бозшакөлдеғ асбест – Жітіқарада, ас тұзы 

–Коряков, Тобылжан, Қалқаман кенінде, Солтүстік Қазақстан облысында 

Обухов титан кен орны зерттелініп, игеріп дайындалуда. 

Су ресурстары. Су ресурстарына жеткілікті аймақ. Аудан аймағында 

көлдер мен өзендер кездеседі.Сумен қамтамасыз етеін негізгі көл – Есіл 

өзені, оңтүстіктен солтүстікке өтетін облыстың ең ірі су артериясы. Өзеннің 

облыс көлеміндегі жалпы ұзындығы – 720км. Солтүстік Қазақстан 

облысында Есіл өзеніне Аққанбұрлық, Иманбұрлық және т.б. кішкене 

уақытша сулар: Чудасай, Бағанатыкеліп құяды. 

Ластаушы заттардың бір бөлігі өзенге бассейнінің жоғары бөлігінен келіп 

түседі.Өндірістік және тұрмыстық қалдықтар. Солтүстік Қазақстан 

облысы аумағында әр түрлі зиян келтіретін деңгейі бойынша 50 түрлі 

тұрмыстық және өндірістік қалдықтар реті түзілген. 
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Токсиндық жағынан 1 класқа кәсіпорындардың аумағында сақталған 

пайдаланылған люминесценттік шамдар жатады. Токсиндық жағынан 2 

гальваникалық шламдары, трихлорэтилен қалдығы, лак бояғыштардың 

өндірісінің қалдығы жатады.Облыста олар, шамамен 300 мың тонна және 

кәсіпорындардың аумағында сақталады. Токсиндық жағынан 3 класқа шаң, 

минералды мақта, гетинакс қалдықтары, қалдықтар, майлы үгінділер, 

гидрофильтрленген қоқыстар. 

Полигон эксплуатациясының есептеу мерзімі 15 жвл, ҚТҚ жобалық көлемі 

– 22220 мың.м3м. Полигон эксплуатациясының басталуы 1996 – жылдың 1-

ші тамызы. 2004 ж.1- ші қаңтарына дейін жиналған қалдықтардың толық 

көлемі 288,68 мың.тонна. Негізгі экологиялық проблемалар. Облыстың 

қоршаған ортасының негізгі өзекті мәселелері болып мыналар табылады: 

1.Облыстағы өндірістік кәсіпорындарының ауа бассейнінің ластануына 

әкелетін шаң мен газды ұстайтын құрылғымен жабдықталмауы. 

2. Тасқын канализациясында жабдықтардың болмауы Есіл өзенінің 

ластануына әкеледі. 

3. Шикізат пен қалдықтарды терең өңдейтін  технологиялардың болмауы. 

4. Ресурс пен энергияны жинақтайтын технологиялардың болмауы. 

5. Токсинды және улы қалдықтарды сақтау үшін арналған полигонның және 

жерасты су көздерін шыққан суды тазаратын жүйелердің болмауы. 

6. Саумалкөл ауылында тазартқыш құрылғылардың капиталды жөнделмеуі. 

Жылдар өткен сайын Саумалкөл ауылындағы тазартқыш құрылғыларында 

критикалық жағдай туындайды. Өндірістік  қалдықтарды қайтадан қолдану 

экономикалық және экологиялық жағынан да тиімді. Мысалы, Қостанай 

облысындағы тау-кен өндірісі салаларымен жылу қуаты кешендерінде 

өндірістіқ экологиялық бақылау жұмыс істейді. 

 

1.3 Есіл су бассейнінің оңтүстік өңіріне сипаттама 

 

  Есіл өзенінің оңтүстік өңірінде Астана қаласы орналасқан. Табиғи- 

климаттық шарттар бойынша Астана қаласының аумғы жалпы облыс 

аумағынан аз ерекшеленеді. 

  Ауа бассейні. Астана қаласында атмосфераға  40 түрлі ластаушы заттарды 

тастайтын кәсіпорындар (қала аумағында орналасқан жылуэнергетика, 

құрылыс, материалдары, автокөліктер және құрылып жатқан нысандар) бар 

екені белгілі. Статистикалық мәліметтерге сай, 1999 жылдан бастап ластаушы 

заттардың тастандыларының өсуі байқалуда. Егер 1999 жылы тастандылардың 

жалпы көлемі 71,28мың тонна болса, 2003 жылы 91,6 мың тоннаға өсті. 

Қаланың атмосфералық ауасын негізгі ластайтындар ААҚ 

«Астанэнергосервис» ЖЭО-1, ЖЭО-2 құрылымдық бөлімшелері. Қазір қала 

аумағында қоршаған ортаға теріс әсер ететін 200 мини бу жіберетін қазандар 

орналасқан орындар жұмыс істейді. 



8 

 

  Су ресурстары. Астана қаласы шөлді аймақта орналасқан. Қаланың су 

артериясы – екі шағын тармағы бар – Ақ бұрлық  және Сары  бұрлық  Есіл 

өзені. 

Сарыбұлақ жылғасы – қаланың батыс бөлігі бойынша ағатын уақытша 

суағар. Жылғаның ұзындығы – 8,5км. Жағалаулардың және оларға жақын 

жатқан аумақтар (жағалауларға қоқыстардың түсуі қала канализациясына 

әр түрлі тазартаылмаған сулар мен заттардың түсуі) жылға суының 

сапасына теріс әсер етеді. 

Ақбұлақ жылғасы – қаланың солтүстік – шығыс бөлігі бойынша ағатын 

уақытша суағар. Жылғаның басталар жері ЖЭО-2  ауданында. 2005ж.  2  

мамыр  157/30- ІІ Астана қаласының мәжіліс шешімімен қабылданған 

«2010 жылға дейін Астана қаласында тасқын құбырының дамуы» 

бағдарламасы  практикалық түрде жүзеге асып жатырған жоқ. 2004 жылы 

жергілікті бюджеттен тек жүйелік құжаттарды өңдеуге 57,5млн.теңге 

көлемінде қаржы бөлінді. 

  Қаланың тұрмыстық және өндірістік қалдықтары. Астана қаласы 

аумағының шығыс шетінде, Астана-Павлодар  автоторабының 6-шы 

шаршы метрінен оңтүстік-шығысқа 50 метрде орналасқан қатты тұрмыстық 

және өндірістік қалдықтарды тастайтын жинақтама жабдықталған. 1972 

жылдан бастап қалдықтарды өңделген күйінде көму ісі жүзеге асуда. 

Жобалық есептеулер бойынша полигон эксплуатациясы 2010 жылға дейін 

созылады. 

  Негізгі экологиялық проблемалары. Астана қаласының тұрғындарының 

жақсы экологиялық жағдайда өмір сүруі үшін негізгі өзекті мәселелері 

болып мыналар табылады: 

-Тас көмірді бірте-бірте қолданудан бас тарту және зиянды тастандылар 

көлемі аз болып келетін энергожинақтаушыларға аусыуы; 

- Есіл өзені арнасының реконструкциясы; барлық ұзындығы бойынша 

Сарыбұлақ пен Абылайхан даңғылынан теміржолға дейін орналасқан 

аймақтағы Ақбұлақ жылғаларының жақсы жабдықталуы және тазарту 

бойынша жобаның өңделуі; 

- Тазартқыш құрылғылармен тасқын су құбыры жүйесінің құрылысы; 

-Қала нысандарының жерүсті суларының гидрохимиялық мониторингі 

бойынша жұмыстар жүргізу. 

 

1.4 Су бассейніндегі радияциялық жағдай 
 

  Есіл өзені  бассейніндегі қазіргі  кездегі радиациялық жағдайының бағасы 

СРҚКПС  өңдеушінің  міндетіне  кірмейді, дегенмен осы экологиялык өте  

маңызды мәселеге кішкене болса да тоқталып кетуіміз жөн. 

«Лас металдың» радиоактивті  рудасын  көму, теңгерілген   және сауда 

рудаларының  қалдықтарын   рекультивациялау  істері жүргізілді.[25]. 

«2005-2007жж.  Ақмола  обылысының  қоршаған ортаны қорғау»  және 

«2007-2009жж. Солтүстік  Қазақстан обылысының  қоршаған ортасы» 
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бағдарламаларында  обылыстардың аумақтарында радиоактивті 

17 жыл бойғы кезеңде осы мақсатпен сулардың ластануын бақылау 3   түрлі 

кезеңді сипаттама: 

-ауылшаруашылық өндірісі мен өнеркәсіптің активті және тұрақты қызметінің 

өтпелі кезеңі (1997-2005); 

-ауылшаруашылық өндірімі мен өнеркәсіптің бірте-бірте өсуі мен кризистік 

жағдайының басылуының аралық кезеңі(1997-2005); 

-ауылшаруашылық өндірісі мен өнеркәсіптің әрі қарай өсуі мен жаңаруының 

қазіргі кездегі кезеңі(2006-2011); 

 

ЕСІЛ ӨЗЕНІ БАССЕЙНІНІҢ КЕЙБІР ЭКОЛОГИЯЛЫҚ          

ЖАҒДАЙЛАРЫН АНЫҚТАУ 

2.1 Зерттеу әдістері мен нәтижелері 

 

Суқоймаларда судың сапасын келесідей гидрологиялық жағдайларда 

зерттейді; қыста – мұз қалыңдау және төменгі деңгейде болғанда; көктемнің 

басында суқойма толғанда; жаз- күз мезгілінде су деңгейі төмендеу болғанда 

зерттеу жүргізуге болады. 

Гидробиологиялық мониторинг нәтижелері бойынша беткі сулар сапасының 

бағасы гидробиоценоздардың  құрылымы мен олардың бөлек компоненттерін 

зерттеуге негізделген биоиндикация әдістерінің көмегімен жүреді. Балдырлар 

мен планктонды қоғамдардың көмегімен беткі сулардың биоиндикациясы үшін 

Сладечек моификациясында Букка мен Пантле сапробиологиялық анализ әдісі 

қолданылады. 
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  Су сапасын бағалау әдісі 

  Тұрмыстық шаруашылық  және ауыз су, су қолдану суқоймаларында  

судың сапасын бағалау  кезінде  заттардың  қауіптілік кластары ескерілді. Олар  

улылық,  кумулятивтілік, мутагендікке байланысты анықтайды. Заттардың 

қауіптілігінің 4 класы бар: бірінші – өте қауіпті; екінші – жоғары  қауіпті; 

үшінші – қауіпті; төртінші – орташа қауіпті; 

Су сапасын бағалау үшін келесідей көрсеткіштерді қолдануға болады: 

- Су температурасы; 

- Су көрсеткіштері (рН) 

- Биогенді элементтер; 

- Оттегіні биологиялық қолдану ОБҚ5; 

 

Ұсыныстар 

 

  Есіл өзені бассейнінде жүргізілген зерттеулер нәтижесінде бассейннің 

маңындағы аймақтарда орналасқан кәсіпорындардан су ластаушы заттар көзі 

күн санап артатындығы байқалады.Қазақстан Республикасында қолдануға тиым 

салынған химиялық заттардың беткі сулардағы концентрациясын төмендету 

үшін улы  химикаттардың барлық қоймаларында тиым салынған химиялық 

заттарды анықтау үшін инвентаризация өткізу; 

1. Есіл су бассейнінде жыл сайын мониторинг  жүргізу. 
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Қорытынды 

 

  Алған мақсатым мен міндеттеріме сәйкес Есіл су бассейнінің беткі 

суларының сапасын тұрмыстық және шаруашылық негізінде ластаушы 

көздерді, ластаушы заттардың маусымдық динамикасын анықтап, төмендегідей 

қорытындылаймын: 

  Тұрмыстық шаруашылық бойынша қазіргі кездегі кезеңде бассейннің 

беткі суларының сапасы  №8 қақпадан (Каменный карьер)  Мұқыр елді 

мекеніне дейінгі бөлік фенолмен (4,0 ШМК) өте жоғары деңгейде ластанған. 

Себебі су нысандарына тазартылмаған немесе толық тазартылмаған ағысты 

сулардың түсуімен түсіндіріледі. 

 


