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Құстар - табиғаттың ажары. Олар табиғаттың сұлулық сәнін, сазды әнін 

келтіреді. Ауыл, орман шаруашылықтарына зиянды бунақденелілермен 

қоректеніп, құстар зор пайдасын тигізеді. Өсімдіктердің таралуына, 

тозаңдануына да әсері бар. Құстар табиғатта санитарлық та қызмет атқарады. 

Құстардың табиғаттағы эстетикалық орны да ерекше. Табиғатты құстарсыз 

көз алдымызға елестету мүмкін емес. Олардың адам өмірінде маңызы сан 

алуан. Құстардың дәмді еті, жұмыртқасы, бағалы мамығы, тыңайтқыштық 

қасиеті бар саңғырығы, өзге де өнімдері күнделікті тұрмыс қажетімізді 

өтейді. Құстардың табиғаттағы алатын орны ерекше, олар адамды үнемі 

қызықтырып келеді. Американдық белгілі орнитолог, яғни құстарды 

зерттеуші Р.Т. Питерсон құстарды жоғарғы сатыдағы жануарлардың ең 

әдемісі, ең тәтті әуездісі екендігін атап көрсеткен. Құстардың адамзат 

өміріндегі, табиғаттағы маңызын ескере отырып, жыл сайын көктемде 1 

сәуірде құстар күні аталып өтеді. Әр жыл белгілі бір құсқа арналады. 

Мысалы 2012 жылы дала қыраны құсының жылы деп атап өтілсе, өткен 

жылы шиқылдақ қаздың жылы ретінде белгіленсе, ал биыл ақбас үйрек  

жылы ретінде аталып өтуде. Жуырда құстар күніне арналып, Шымкент 

зоологиялық саябағында Сырдария-Түркістан өңірлік табиғи саябағының, 

Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркінің, Шымкент қаласындағы экологиялық 

білім беру орталығының қызметкерлерімен бірлесіп, Бәйдібек, Арыс 

аудандары мен Шымкент қаласының мектептерінің оқушыларының 

қатысуымен табиғат қорғау іс-шарасы өткізілді. Онда оқушылардың 

құстардың түрлерін, олар жөнінде мақал-мәтелдерді білуі бойынша білімдері 

тексеріліп, жарыстар ұйымдастырылды. Жақсы нәтижелер көрсеткен 

оқушыларға бағалы сыйлықтар берілді. 

Шиқылдақ қаз Сырдария өзенінің жайылмасынан қонып ұшып өтетін 

құс болып тіркелген. Су-батпақ алқаптарда кең таралған. Ұяда негізінен 4-6 

жұмыртқа басып, жылына бір рет балапандар шығарады. Көрші Ресей 

мемлекетінде сирек кездесетін құс ретінде қорғауға алынған. Әуесқойлық 

және кәсіптік аулаудың нысаны болып табылады. 

Біздің Сырдария-Түркістан өңірлік табиғи саябағының аумағына ұшып 

келетін, мекендейтін, ұя салатын құстар әлемі алуан түрлі. Қазақстан 

бойынша оның аумағында 488 түрлі құстар тіркелсе, біздің саябақ 

учаскілерінде 309 түрлі құстар, яғни елімізде кездескен құстардың түрлерінің 

63 пайызы бар екендігі анықталған. Оның ішінде құстардың 40 түрі 

республиканың Қызыл кітабына енген, бұл көрсеткіш республикадағы басқа 

өңірлермен салыстырғандағы орташа көрсеткіштерден біршама жоғары. 

Саябақ аумағындағы тіркелген құстардың 261 түрі ұшып өтетін, 14 түрі 

ұшып келетін, 75 түрі қыстайтын, 155 түрі ұя салатын, 33 түрі отырықшы 

болып есептеледі. Көрсетілген аумақта 39 түрі аулау нысандарына жатады. 

Атап айтқанда аң аулау маусымы ашылғанда қырғауыл, шіл, бөдене, үйрек, 

қаз, кекілік, көк кептер сияқты құстарды аулауға рұқсат етіледі. Өңірлік 



саябақ қызметкерлерінің басты міндеті аумақта кездесетін сирек және 

жойылып бара жатқан құстардың түрлерін сұғанақтықтан қорғап, заңсыз 

аулануына жол бермеу, олардың өсіп-өнуіне қолайлы жағдай туғызып, 

молаюын қамтамасыз ету болып табылады. Өңірлік саябақ аумағында 

кездесетін, мекендейтін Қызыл кітапқа енген кейбір құстардың 

сипаттамасына тоқтала кетейік. 

Ақ дегелек немесе ақләйлік – биіктігі 1 метрге дейін жететін, 

қанаттарының ұшы қара, тұмсығы және аяқтары қызыл ірі денелі ақ, әсем 

құс. Елді мекендерге жақын жерде бағаналар мен үлкен ағаштарда ұя салады. 

Бұл құстар адалдық пен махаббат туралы аңыздарды туындатып, бір ұяны 

көптеген жылдар пайдаланады. Қазір бұл құстың саны өте аз, сирек 

кездеседі. 

Ақбас үйрек – сирек кездесетін Қазақстанның Қызыл кітаьына енген аз 

зерттелген құс. Басқа үйректерден ақбасымен ерекшеленеді және жүзген 

кезде құйрығы тік тұрады. Жақсы жүзеді, негізінен құрылыққа шықпайды. 

Су өсімдіктері және жануарларымен қоректенеді. Ұясын судағы қамыста 

салады. Ақбас үйректің жұмыртқасы өте ірі болады (80-100 гр). 

Сары құтан – аяғы мен мойны біршама қысқа, шағын денелі, жалпы 

реңі қызыл-қошқыл сары, тамағы, бауыры, қанаты ақ өте сирек кездесетін 

құс. Ұяларын ағаш басына және қамыстарға орналастырады. 

Сұңқылдақ аққу – қардай ақ, ірі денелі, мойны әдемі құс. Сырнай 

үніндей дыбыс шығарады, ұшқан кезде дыбысы сықырға ұқсас. Жағалауында 

өсімдіктер өсетін терең су айдындарында мекендейді. 

Сұр тырна (тазтырна) – қанатының ұштары қошқыл, сұр, желкесінде 

қызыл тақыр теңбілі бар құс. Батпақ жерлер мен шалғындарда қоныстанады. 

Олар қайтқанда, ұшып өткенде әйгілі «үшбұрыш» жасап, 500-ден 2000 

метрге дейін өте биік әуелеп, мезгіл-мезгіл тыраулаған дыбыс шығарады. 

Жоғарыдағы аталған және басқа да Қызыл кітапқа енген құстарды 

аулауға тиым салынған. Оларды заңсыз аулаған азаматтар қылмыстық 

жауапершілікке тартылып, сот үкімімен қатаң жазаланады. Сұғанақтықты 

алдын алу мақсатында өңірлік саябақтың қызметкерлері құстардың 

қоныстанатын және тіршілік жасайтын учаскелерінде рейдтер жүргізіп, 

жергілікті тұрғындар мен демалушылар, туристер арасында құстардың 

экологиялық маңызы туралы үгіт-насихат, ағарту жұмыстары жүргізілуде. 

Сонымен ғылым, ақпарат және мониторинг бөлімі тарапынан құстардың 

өңірлік саябақ аумағында құрамы мен таралуы туралы ғылыми зерттеу 

жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. 


