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Құрметті депутаттар! 

 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар аумағындағы жабайы жануарлардың 

көші-қонына теріс әсер ету проблемаларын шешуге қатысты депутаттық сауалды 

қарап, келесіні хабарлаймыз. 

«Алтынемел» МҰТП және «Іле-Балқаш» МТР аумақтарының 

экологиялық байланысын қалпына келтіруге, сондай-ақ Алматы-

Талдықорған-Өскемен алты жолақты жолының бойында экологиялық дәліз 

құрылыстарын салуға қатысты 

«Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі мен «Іле-Балқаш» 

мемлекеттік табиғи резерваты арасында экологиялық байланысты қалпына 

келтіру мақсатында «Қапшағай-Балқаш экологиялық дәлізі құрылды (Алматы 

облысы әкімдігінің 2018 жылғы 7 ақпандағы № 51 Қаулысы). «Қапшағай-Балқаш 

экологиялық дәлізінің (бұдан әрі – Экодәліз) жалпы ауданы 973765 га құрайды. 

Бұл экодәліз мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, 

биологиялық әртүрлілік, жануарлардың көші-қонының табиғи жолдарын қорғау, 

жайластыру және өсімдіктерді сақтау үшін осы ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар арасындағы кеңістіктік байланысты қамтамасыз етеді. 

Қазіргі уақытта «Алматы – Талдықорған – Өскемен» республикалық 

маңызы бар жол бойында «Алматы – Сарыөзек – Талдықорған» және «Алматы – 

Сарыөзек – Қорғас» учаскелерінде жабайы жануарлардың қауіпсіз көші-қонына 

тиісті экодуктерді ұйымдастыру талап етіледі. 

Бұл жолдардың бойында малға арналған арнайы өткелдер (17 бірлік) 

болғанымен, жабайы жануарлардың өтуін толық қамтамасыз етпейді. 

Осыған байланысты Үкіметтің тапсырмасы бойынша Экология және 

табиғи ресурстар министрлігі (бұдан әрі – ЭТРМ) мүдделі мемлекеттік 

органдармен бірлесіп жабайы жануарлардың көші-қон жолдарын айқындау және 

жолдың жоғарыда көрсетілген учаскелерінде экодуктар салу жөніндегі Жол 

картасын әзірлеуде. 
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Сонымен қатар, қарақұйрықтардың қауіпсіз көші-қоны үшін жол 

беткейлеріне рұқсат беру, үздіксіз бөлу және қоршау тосқауылдарын алып тастау 

және белгілі бір учаскелерде көлік қозғалысының жылдамдығын 60 км/сағ дейін 

төмендету (жылдамдықты бақылау камераларын орнатумен) нұсқасын 

қарастыру жоспарлануда. 

Аталған жол картасын әзірлеу және одан әрі іске асыру Үкіметтің 

бақылауында болады. 

Сирек кездесетін, жойылып кету қаупі төнген жабайы жануарлар 

түрлерінің санын қалпына келтіруге және жануарларды қорғау қорын құруға 

қатысты 

Қазақстан Республикасының 2021-2030 жылдарға арналған «Жасыл 

экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын орындау мақсатында ЭТРМ Орман шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі комитеті «Охотзоопром» ӨБ» РМҚК бірлесіп жыл сайын аң аулау 

объектілері болып табылатын сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген 

жануарлар түрлері және аң аулау объектілері болып табылатын есепке алуды 

жүргізеді, сондай-ақ, табиғатты қорғау шаралары мен олардың популяциясына 

мониторинг жүргізіледі. Ағымдағы жылы жоғарыда аталған іс-шараларды іске 

асыруға республикалық бюджеттен 1,5 млрд теңге бөлінді. 

Өткен жылдың қорытындысы бойынша сирек кездесетін тұяқты 

жануарлар санының өсуі байқалғанын атап өткенін жөн. Мәселен, тоғай 

бұғыларының саны 1 052 жеке тұлға (2021 жылы – 976), қарақұйрықтың саны  

15 089 жеке тұлға (2021 жылы – 14 894), құланның саны 4 413 жеке тұлға (2021 жылы 

– 4337), арқардың саны 19 730 жеке тұлға (2021 жылы – 18 279) құрады. 

Бұдан басқа, елде Биоәртүрлілікті сақтаудың қазақстандық қауымдастығы 

және Биосаналуандылығын сақтау қоры сияқты жануарларды қорғау жөніндегі 

үкіметтік емес ұйымдар жұмыс істейді. Бұл ұйымдар жануарлар дүниесін қорғау 

және қорғау саласында, оның ішінде жабайы жануарлардың сирек кездесетін, 

жойылып кету қаупі төнген түрлерінің санын қалпына келтіру бойынша қажетті 

жұмыс жүргізеді. 
Анықтама: БСҚҚ және ҚБСҚ қызметі шеңберінде «Барсакелмес» МТҚ аумағында 

қарақұйрықтардың есебі жүргізілді (қараша 2021), бұдан басқа Қостанай және Солтүстік 

Қазақстан облыстарындағы негізгі су айдындарында қаздардың сирек түрлерінің жыл 

сайынғы күзгі және көктемгі есебі жүргізіледі, Қазақстанда қаздардың сирек түрлерін 

сақтау жөніндегі іс-қимыл жоспары дайындалды. Сондай-ақ, Қарағанды және Ақтөбе 

облыстарында дала бүркітінің санын бағалау жүргізілді. Жыл сайын Ақмола облысындағы 

дала құмқұсының негізгі ұя салатын учаскелеріне мониторинг жүргізіледі. Қазақстанда 

қосмекенділердің сирек кездесетін түрі – Жетісу Алатауында жетісу бақатістерінің 

таралуын кешенді зерттеу бойынша іс-шаралар жеке атап өтіледі. 

Жалпы, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану 

мәселелері Үкіметтің ерекше бақылауында. 

 

Ә. Смайылов 
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