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Diversity of pest locusts found in the territory of Aktobe region 
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Аннотация. Мақалада ауыл шаруашылығына орасан зор зиян келтіретін шегірткелер жайлы шолу 
жасалған. Саны жағынан ең ерекше түр Orthoptera отрядындағы шегірткелер жатады, санының 
көптігімен қатар, дала шөл, шөл, орманды дала аймақтарында салыстырмалы деңгейдегі 
алуантүрлілігімен ерекшеленеді. Шегірткелердің қомағайлығымен полифагтылығы олардың 
жоғары зияндылығының негізгі себептерінің бірі болып табылады. 
Олардың əлемде, Қазақстанда жəне Ақтөбе облысында таралуы сипатталған. Қазақстан аумағында 
шегірткелердің 3 түрі: марокко шегірткесінің (Dociostaurus maroccanus), итальяндық шегірткесінің 
немесе қызыл шегірткенің (Calliptamus italicus) жəне азиялық көшпелі  шегірткесінің (Locusta 
migratoria) морфологиялық жəне физиологиялық ерекшеліктері, фитомассаның зақымдануы 
сипатталған. Сондай-ақ Ақтөбе облысында жиі кездесетін саяқ шегірткелерге де шолу жасалынған. 
Қорытындылай келе, мақалада шегірткемен күресу шараларына тоқталып, зиянкестермен 
уақытылы жəне бірлесіп күрескен жағдайда жақсы нəтижелерге қол жеткізуге болатындығы 
баяндалды. 
Түйінді сөздер: Турақанаттылар (Orthoptera), топтастырылған шегірткелер, қосылмайтын 
шегірткелер, биологиялық өнімдер, фитосанитарлық орталықтар. 
 
Аннотация: В статье представлен обзор группы саранчи, которые наносят огромный вред 
сельскому хозяйству. Одним из наиболее отличившихся по численности является саранчи, 
относящиеся к прямокрылым,наряду с большим числом саранчи отличается сравнительно высоким 
видовым разнообразием в степных, пустынных, пустынных, лесостепных зонах. Прожорливость и 
многоядность саранчовых – одна из основных причин высокой вредносности. Описан их 
распространенности в мире, Казахстане и Актюбинской области. На территории Казахстана 
описаны 3 вида стадных саранчи марокканской саранчи (Dociostaurus maroccanus), итальянской 
саранчи или пруса (Calliptamus italicus), азиатской перелетной саранчи (Locusta migratoria 
migratoria), их морфологические и физиологические особенности, вред на фитомассу. Также 
представлен обзор нестадных саранчи, распространенных на территории Актюбинской области. В 
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заключении статьи остановилась на мерах борьбы с вредными саранчовыми вредителями и о 
получении хороших результатов, в случае своевременного и совместного проведения борьбы с 
вредителями.  
Ключевые слова: Прямокрылые, стадные саранчовые, нестадные саранчовые, биологические 
препараты, фитосанитарные центры. 
 
Abstract: The article provides an overview of the locust group, which cause enormous damage to 
agriculture. One of the most distinguished in numbers is the locusts, which belong to the orthoptera, along 
with a large number of locusts, it is characterized by a relatively high species diversity in the steppe, desert, 
forest-steppe zones. Gluttony and many-eating locusts are one of the main causes of high harmfulness. 
Their prevalence in the world, Kazakhstan, and Aktobe oblast is described. In Kazakhstan, 3 species of 
herd locusts  the Moroccan locust (Dociostaurus maroccanus), Italian locust or prus (Calliptamus italicus) 
and Asian migratory locust (Locusta migratoria migratoria), their morphological and physiological 
characteristics and their harm to phytomass are described. It also provides an overview of non-livestock 
locusts common in the Aktobe region. 
Keywords: Оrthoptera. herdlocusts,non-herd locusts. 
 

Турақанаттылар (Orthoptera) шала түрлене дамитын ең үлкен  отрядтардың бірі болып 
табылады. Бұл отрядқа 20500-ден астам  түр, 4000-ға жуық туыс кіреді. Бұл отряд негізінен 
шегірткелерден тұрады. Қазақстанда олардың 400 астам түрі кездессе, оның 270-тен 
астамы зиянкестер тобына жатады. Ақтөбе облысы аумағында зиянкес турақанаттылардың  
100-ден астам түрі кездеседі. Оның 10-ға жуық түрі астық пен техникалық дақылдардың, 
бау-бақшаның, мал жайылымының жəне шабындық жерлердің аса қауіпті зиянкесі болып 
табылады [1,2]. 

Əлемде бір жануар түрі саусақпен санарлық болса, екіншілері көптігінен санақ 
жүргізу мүмкін емес. Санының көптігімен ерекшеленетіндердің бірі – турақанаттыларға 
жататын шегірткелер болып табылады. Шегіркелер санының көптігімен бірге дала, шөлейт, 
шөл, орман дала аймақтарда салыстырмалы жоғары түрлік алуандығымен де ерекшеленеді. 
Зияндылығының негізгі себептерінің бірі шегірткелердің əртүрлі қоректілігі мен қомағай-
лығы болып табылады. Көптеген зерттеушілердің пайымдауынша  дала аймағының 
фитомассасының 30%-на дейін қоректене алуы немесе өз салмағынан 10 есе көп азық 
жеуімен ерекшеленеді. Шегірткелер таралуы бойынша үйірлі жəне саяқ болып екіге бөлі-
неді. Кейбірі екі жағдайда (мыс.туран прусы (Calliptamus turanus)) да кездеседі. Олардың 
ішінде үйірлі шегірткелер аса қауіпті зиянкес ретінде ерекшеленеді. Үйірлі шегірткелер 
əртүрлі тығыздыққа сəйкес морфологиялық жəне физиологиялық ерекшелікте өзгеретін 
үлкен тобыр түзеді. Осы тобыр күйінде үлкен ара қашықтықта қозғала алады. Оларды ұшпа 
немесе көшпелі шегірткелер деп те атайды. Əлемде бұндай шегірткенің  шамамен  10-ға 
жуық түрі кездеседі [3]. 

Əлемге əйгілі шөлейт шегірткесі (Schistocerca gregaria) 1988 жылы Батыс Африкадан 
(Сенегал) Оңтүстік Америкаға (Венесуэла) дейін Атлант мұхитын кесіп  өтіп 5000 км ара 
қашықтықты тоқтаусыз ұшып өткен [1]. Бұл шегіртке Қазақстан аймағында  ХХ-ғасырдың 
30-дарында кейбір жерлерде кездескен, қазір жоқ. Қазақстан аймағында үйірлі 
шегірткелердің  3 түрі кездеседі. Олар мароккалық шегіртке (Dociostaurus maroccanus), 
италиялық шегіртке немесе прус (Calliptamus italicus), азиялық ұшпа шегіртке (Locusta 
migratoria migratoria). Мароккалық шегіртке (Dociostaurus maroccanus) Қазақстанның 
оңтүстік бөлігінде негізінен  бау-бақша егілетін Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл жəне Алматы 
облыстарында  кездеседі. Қазақстанның батыс бөлігінде бұл түр кездеспейді. Ал, Ақтөбе 
облысы аймағында 2 түр – италиялық шегіртке немесе прус (Calliptamus italicus), азиялық 
ұшпа шегіртке (Locusta migratoria migratoria) кездеседі. Ақтөбе облысы аймағында азиялық 
ұшпа шегіртке қамысты көлі көп Ырғыз өңірі, сондай-ақ Жем, Елек өзенінің қамысты 
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аймағында кездеседі. Азиялық ұшпа шегіртке кейбір аудандарда кездеспегесін қауіп жоқ 
деп есептейтіндер бар. Олардың Арал теңізі маңынан Каспий теңізін кесіп өтіп Азербай-
жанға  (1946ж.) жəне Дағыстанға  (1967ж.)  1  мың км-ден астам ара қашықтықты ұшып 
өткенін ескерсек, оның кез келген уақытта қауіп төндіретінін естен шығармау керек 
(Цыпленков, 1970ж.) [4]. Азия ұшпа шегірткесінің көптеп көбею жағдайы əрбір 7-10 жылда 
байқалып тұрады. Соңғы  100  жыл ішінде мұндай жағдай Қазақстанда  9  рет қайталанған. 
Ақтөбе облысы аймағында негізінен қызыл шегіртке немесе италяндық прус  (Calliptamus  
italicus) кездеседі. Оны төмендегі суреттен көруге  болады. 
 

 
 

Сурет 1 – Италиялық прустың таралу аймағы 
 

Оның негізгі себебі аналық шегірткенің арнаулы бөліп шығаратын сұйық затымен 
қатайған топырақтан жасалған күбіршеде тың жерлерде, жайылымдарда, құмдардың 
шетінде жəне т.б. жерлерде салуы. Дернəсілдер жəне ересек шегірткелер əртүрлі 
өсімдіктерді дəнді дақылдарды, майлы дақылдарды, жайылымдар мен шабындықтарды 
зақымдайды. Олар ауа-райының құрғақшылық кезінде, табиғи өсімдіктер күйіп кеткенде 
өте қауіпті болып табылады.  

Италиялық прустың жаппай көбеюінің негізгі аудандары Қазақстанда жəне Батыс 
Сібірдің оңтүстігінде кездеседі (Федосимов жəне Телеп,  1982).  Қазіргі кезде олар жусаны 
молырақ жерді мекен етеді, мысалы жайылым жерлер. Бұл региондарда олардың жаппай 
көбеюі  1941-1946,  1954-1960,  1968-1969жж. жəне  1992  жылдан бастап белгіленді. 
К.А.Васильевтің анықтауы бойынша Зауралье жəне Орталық Қазақстанда прус дала жəне 
шөлейт зонасына қарағанда өте жоғары деңгейде кездеседі. Жайылымдарда мекен ортасы 
əр түрлі, популяция тығыздығы мұнда максималды. Бірақ прустың жусанға ұмтылысы 
айқын білінеді: тек  5  сатысындағы дернəсіл жəне имаго басқа түрдің мекендеріне қоныс 
аудара бастайды. Батыс Қазақстанда (Ақтөбе облысы) прус өте жоғары санымен  қылқанды 
– бетегелі жусанды өсімдіктердің құмды жерлерінде мекен етеді, астықты егістіктерде жəне  
тұзды-жусанды шөлдерде олардың саны сəл төменірек (Жасанов,2001).  
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Батыс Қазақстан мен Қырғызстанда, Өзбекстан мен Түркменстанның жазық 
бөліктерінде италиялық прустың қоныстануы негізінен өзен аңғары мен оазистермен тығыз 
байланысты (Лепешкин, 2002). Осыған байланысты соңғы кезде олар жаппай көбейіп, жəне 
нəтижесінде мақта мен жоңышқаның жиі  аса қауіпті зиянкесі болып табылады.  

Саяқ шегірткелерге популяция тығыздығы өзгерісіне жауап ретінде айқын байқала-
тын морфо-физиологиялық өзгергіштікке ие бола алмайтын түрлер кіреді. Олар шаршы 
метрде ондаған, кейде жүздеген дараға жетеді. Сандары көп болған кезде егістік пен 
жайылымға зиянын тигізеді. Ақтөбе облысы аумағында саяқ шегірткелердің ішінде жиі 
кездесетіндері атбасар шегірткесі (Dociostaurus kraussi), айқасты жолақты шегіртке 
(Arcyptera microptera), сібір шегірткесі (Aeropus sibiricus) жəне ақ жолақты шегіртке 
(Chorthippus albomarginatus). Сібір шегірткесі негізінен облыстың солтүстік аймақтарында 
кездессе, қалғандары облыста біркелкі таралған. Олар негізінен астықтар немесе азықтық 
шөптермен қоректеніп, өз зиянын тигізуі мүмкін [3].  

Шегірткеге қарсы күресуде профилактикалық, агротехникалық, механикалық, 
физикалық, биологиялық жəне химиялық əдістер қолданылады [2]. 

Шегірткелерге қарсы күресу шараларын олардың сандарына бақылау жасаудың 
нəтижесіне қарай жүргізіледі. Профилактикалық күрес кезінде   ерте көктемде шегірткелер 
табылған егістік танаптарды бізтұмсықты дискілі тырмалармен, ал көп жылдық шөптерді 
тісті немесе бізтұмсықты тырмалармен өңдеу тиімді. Өсімдік қорғау тұрғысынан қарағанда 
агротехникалық шаралар ішінде өте маңызды роль атқаратындарға ауыспалы егіс, 
топырақты өңдеу жүйесі, тыңайтқыштарды қолдану, арам шөптермен күресу, егінді егу мен 
өнімді жинаудың тəсілі мен мерзімі жатады. Биологиялық күрес кезінде зиянкеспен  
қоректенетін  жəндіктер, жəндік қоректі құстар, биологиялық препараттар қолданылады. 
Күрестің химиялық тəсілінің ең бір артықшылығы – өте тез көбейіп кететін зиянкестерді 
құрту қажеттігі туған жағдайда оны жылдам жəне тиімді түрде ұйымдастрыруға болады. 
Сол себепті шегірткеге қарсы негізінен осы тəсіл қолданылады. Бұл жұмыспен негізінен 
фитосанитариялық орталықтар айналысады. 

Ақтөбе облысы бойынша шегірткеге қарсы фитосанитарлық орталықтар күрес жүр-
гізгенмен Ресей территориясынан шегірткелер енген  жағдайлар кездесті. Сол себепті 
Ресейдің көршілес Орынбор облысымен бірлесіп күресуге тура келді. Бұл жөнінде Ақтөбе 
облысының əкімі мен Орынбор облысының губернаторы арасында меморандумға қол 
қойылып, соған сəйкес екі облыстың ауыл шаруашылығы саласының мамандары бас 
қосып, семинар-жиналыстар өткізілді. Осы жиындарда шегірткеге қарсы күрес əдістері, 
оның ошақтарын, таралу бағыттарын анықтау, өңдеу жұмыстарының кестесі, басқа да 
мəселелер талқыланды. Мамандар шегірткеге қарсы күресте əртүрлі техника түрлері 
қолданылуда. 

Қорыта келе көршілес облыстар зиянкестермен күресті уақытылы жəне бірлесе 
өткізген жағдайда, бау-бақша мен егістік, жайылымды олардың зиянды əсерінен сақтануға 
болады. 
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