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Инвентаризация птиц заповедника свидетельствует о большом их видовом составе, 
включающем различные экологические группы. Организация строгого режима охраны 
природы положительно отразилась на орнитофауне, в том числе на многих ресурсных и 
редких видах. К настоящему времени состав пернатых здесь в целом стабилизировался. 
Однако количество видов и их численность во времени претерпевают различные 
колебания. Они испытывают влияние многих природных и антропогенных изменении 
условий среды в заповеднике и в других регионах (повышение солености водоемов и их 
пересыхание, засухи, снежные и холодные зимы, дефицит и обилие корма, пожары и 
наводнения, др.). Это отмечалось в течение всего периода существования заповеднике и 
будет наблюдаться в дальнейшем. Постоянный мониторинг пернатого населения позволяет 
объективно оценивать экологическую ситуацию не только в заповеднике, но и за его 
пределами. 
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Сырдария – Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркінің Боралдай филиалының 
аумағы Қаратау тауының Боралдай жоталарында орналасқан. Филиалдың жер көлемі 36255 
га яғни өңірлік табиғи парктің жер көлемінің 38,2 % құрайды. Бұл өңірдің өсімдіктер мен 
жануарлар дүниесі бай, бірегейлілігімен ерекшеленеді. Аталған тау жоталарында алдын-
ала жүргізілген зерттеулердің нəтижелері бойынша 83 тұқымдасқа кіретін өсімдіктердің 
600 түрі, оның ішінде Қазақстанның Қызыл кітабына енген сирек жəне жойылып бара 
жатқан өсімдіктердің 40 түрі тіркелген. Сол сияқты 84 туысқа, 32 тұқымдасқа жататын 
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сирек өсімдіктердің 114 түрі кездеседі, бұл жалпы анықталған өсімдіктер дүниесі 
құрамының 19 % болады. [2] 

Белгілі ботаник Камелин Р.В. Қаратау өңірінен эндемиктердің 153 түрін берілген 
жəне бұл аймақтағы флораның қалыптасу тамырының ерте заманнан екендігін көрсеткен. 
[4] 

Өңірлік парктің Боралдайтау аймағының флорасын б.ғ.к. Г.Б. Сақауованың 
жетекшілігімен зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында өсімдіктердің бірқатар реликті 
(көне) түрлерінің бар екендігін анықтадық. Төменде реликті түрлерге жататын 
өсімдіктердің кейбір маңызды түрлері туралы қысқаша деректер келтіріледі [3]. 

1. Күйік жуасы (Allium kujekerse Vved). Өте сирек кездесетін оқшауланған түр, 
көпжылдық өсімдік. Сазды жəне қиыршықты тау беткейлерінде кездеседі. Палеэндемик 
(миоцен немесе плиоцен). Қаратаулық-батыстяньшандық ареал түрі. 

2. Регель рафидофитоны (Rhaphidophyton regelii 
(Bunge) Iljin). Бұтақша. Сирек кездесетін эндемикалық түр. 
Тасты жəне қиыршықты беткейлерде кездеседі, 
құрғақшылыққа төзімді. Қазақстанның Қызыл кітабына 
енген. Көне палеэндемик (миоцен) түр.  

3. Қаратау бочанцевиасы (Botschantzevia karatavica). 
Сирек шектеулі аймақта кездесетін эндемик, жартылай 
бұтақ. Тасты беткейлер мен құздарда кездеседі, 
құрғақшылыққа төзімді өсімдік. Қазақстанның Қызыл 
кітабына енген. Көне палеэндемик (миоцен) түр. 

4. Қаратау кекіресі (Oxytropis karataviensis). 
Көпжылдық, сирек кездесетін эндемик өсімдік. Тасты жəне 

қиыршықты беткейлерде өседі, құрғақшылыққа төзімді. Көне палеэндемик (плиоцен) түр. 
Қаратаулық ареал түріне жатады.  

5. Қаратау ырғайы (Cotoneaster karatavicus). Сирек кездесетін шектелген аймақта 
өсетін эндемик, бұта өсімдік. Тасты жəне қиыршықты тау беткейлерде өседі. 
Құрғақшылыққа төзімді қаратаулық ареал түріне жатады. Плейстоцен. 

6. Қаратау жусаны (Artemisia karatavica). Көпжылдық. Өзен аңғарларында, 
беткейлердегі бұтақтардың арасында, шалғындарда өседі. Қаратаулық-тяньшаньдық ареал 
түріне кіреді. Постплиоцен.  

7. Қаратау лепидолофасы (Lepidolopha karatavica). Сирек шектеулі аймақта 
кездесетін түр, жартылай бұта. Тасты – қиыршықты беткейлерде өсетін құрғақшылыққа 
төзімді өсімдік. Қазақстанның Қызыл кітабына енген. Қаратаулық ареал түріне жатады. 
Плиоцен.  

8. Соғды шағаны (Fraxinus sogdiana). Ағаш, биіктігі 25 м-ге дейін, діңінің диаметрі 
1,5 м-ге дейін жететін өсімдік. Сирек кздесетін реликті түр. 
Өзен аңғарларында, тау етегіндегі аңғарларда да сирек 
түрде өседі. Қазақстанның Қызыл кітабына енген, кесуге 
тиым салынған. Көне (реликті) миоцен. 

9. Шренк тобылғысы (Spiraeanthus schrenkianus). 
Эндемикалық сирек жəне үшінші дəуірдің көне түрі, бұта 
өсімдік. Халықаралық табиғат қорғау одағының жəне 
Қазақстанның Қызыл кітаптарына енген. Аласа таудың 
беткейлеріндегі тасты беткейлерде жəне сұр-қоңыр 

топырақтарда өседі. Миоцен. 
10. Сиверс алмасы (Malus sieversii). Ағаш, биіктігі 2-8 м, саны тез қысқарып бара 

жатқан түр. Қазақстанның Қызыл кітабына енген. Орташа ылғалды жағдайда өседі, 
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жемістерінің мөлшері, түсі, дəмі жəне пісу мерзімі бойынша ерекше үлкен полиформизм 
қасиетіне ие. Ежелгі үшінші дəуірдің миоцены.  

11. Қаратау марал түбірі (рапонтикумы) (Rhaponticum karatavicum). Сирек 
шектелген аймақта кездесетін түр, аласа жайылып өсетін мықты тамырсабақты өсімдік. 
Құрғақ жəне орташа ылғалды сүйетін тасты, құздардың жарықшаларында, қиыршықты 
беткейлерде өсетін көп жемісті өсімдік. Қазастанның Қызыл кітабына енген. Қаратаулық-
тяньшандық ареал түріне жатады. Плиоцен-плейстоцен.  

12. Қаратау көкбасы (Eryngium karatavicum). Сирек эндемикалық көпжылдық 
өсімдік түрі. Тасты-қиыршықтасты беткейлерде, шөгінділерде, құрғақ арналарда, майда 
тасты жерлер өседі. Көпжемісті (поликарпик). Плейстоцен.  

13. Түбірлі томағашөп (Scutellaria karatavica). Сирек эндемикалық, көпжылдық, 
аласа жайылып өсетін сүректі өркендері бар өсімдік түр. 
Тасты беткейлерде, таудың төменгі белдеуіндегі 
құздардың жарықшықтарында өседі. Қазақстанның 
Қызыл кітабына енген. Популяциясы азайған голоцен.   

Сонымен бірге реликті түрлерге жататын оңтүстік 
нейроломасы (Neuroloma australe), жіңішке 
штубендорфия (Lepidium pavlovii), шымыр 
строгановиясы (Stroganowia robusta), қаратау жалған 
бозкілемі (Pseudosedum karatavicum Boriss.), тянь-шань 
шиесі (Cerasus tianschanica), Северцов астрагалы 
(Astragalus sewerzowii), жүндес астрагал (Astragalus 
sisyrodites), қаратау астрагалы (Astragalus karataviensis), 

Евгений Коровин тұтасжапырағы (Halophyllum euqenii korovini), Культиасов шренкиясы 
(Schrenkia kultiasovii), қынапты түйнекшөп (Bunium  vaginatum), қырықбуынды прангос 
(Prangos equisetoides), қаратау ойдибазасы (Oedibasis  karatavica), қаратау төмағашөбі 
(Scutellaria karatavica), бөгде шөлмасақ тəрізді жалған шандра (Pseudomarrubium 
eremostachydioides), Трауфеттер сəлбені (шалфей) (Salvia trautvetteri), қаратау жебірі 
(Thymus karatavicus), қаратау қандыгүлі (Pedicularis karatavica), қаратау үшқаты (Lonicera 
karataviensis), қаратау майдажелегі (Erigeron karatavicus), қаратау мыңжапырағы (Achillea 
karatavica), жіңішке жапырақты лепидолофасы (Lepidolopha filifolia), мыңжапырақты 
түймешетен (Tanacetum mindshelkense ), бұташық юринеясы (Jurinea suffruticosa), тау сағыз 
(Scorzonera tau–saghyz), парсы шетені (Sorbus persica) сияқты экологиялық маңызы бар 
бағалы өсімдіктердің 27 түрін қосуға болады.  

Тізбеге алынған реликті өсімдіктердің  таксономиялық құрамын талдасақ олар 13 
тұқымдасқа 37 туысқа жатады жəне 47,5% Қазақстанның Қызыл кітабына енген. 
Геохронологиялық кесте бойынша көрсетілген өсімдіктердің шығу кезеңдері негізінен 
плейстоцен, миоцен, плиоцен дəуірлерін қамтиды. Атап айтқанда соғды шағаны, сиверс 
алмасы, шренк тобылғытүсі, парсы шетені үшінші кезеңнің миоцен дəуірінің реликті 
өсімдіктері болып саналады, яғни олар шамамен 26 млн. жыл бұрын пайда болған [6]. 

Реликті өсімдіктердің ішінде тағамдық жəне техникалық, сəндік, дəрілік маңызға ие 
бағалы түрлері бар. Қазіргі таңда бұл өсімдіктерді қорғап, гендік қорын сақтау жөінде 
өңірлік парк тарапынан кешенді шаралар жүргізілуде. Оларды зерттеуді жалғастырып, 
кейбір түрлерін егіп өсіру жоспарланып отыр.   
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Анализ существующих источников и методических подходов создания природно-

экологического каркаса (ПЭК) территорий Казахстана позволил разработать алгоритм его 
формирования на международном, республиканском, региональном и локальном уровнях. 
Основной целью создания ПЭК на территории Республики Казахстан является обеспечение 
устойчивого развития территории в условиях интеграции и глобализации путем 
существования природного комплекса. Этого невозможно достичь без гармонизации 
экономики и эволюции экологии биологических ресурсов [1,2,3].  

Основная цель ПЭК направлено на определение мер необходимых для ликвидации 
напряженности в сохранении биоразнообразия путем выбора вариантов проектных 
решений и методов (схем) охраны окружающей среды для улучшения экологического 
состояния территории на основе оценки степени экологической напряженности. 

Управление экологической ситуацией в целом по территории Казахстана не 
регламентировано, что значительно усложняет задачу по разработке стратегии устойчивого 
развития территории в плане развития «зеленой экономики». Охраняемые территории 
республики, в основном, разобщенные объекты, не интегрированные в систему. В целом 
размещение ООПТ на территории Казахстана трудно квалифицировать как 
«экологическую сеть» в ее общепринятом глобальном значении. Ныне только начинается 
процесс формирования региональных внутригосударственных экологических сетей в Иле 
Алатау, Жетысу Алатау и Алтайском регионе. Получило начало формирование элементов 
экологических сетей и на межгосударственном уровне – это, Западно-Тяньшанский и 
Алтае-Саянский экологические регионы. 

ПЭК будет основой экологически устойчивой пространственной организации 
территории. Ее разработка весьма существенна для всех уровней планирования: 
республиканского, межрегионального, регионального и локального. В структуре ПЭК 
отражены основные подходы, обозначенные в положениях Экологического кодекса 
Республики Казахстан. Основа предлагаемого подхода заключается в выделении трех 
базовых элементов ПЭК: экологических ядер (площадных элементов), транзитных 
территорий (линейных элементов - экологических коридоров) и их буферных зон. 
Соответственно им выделены следующие категории территорий: ключевые природные и 
природно-культурные, транзитные природные и природно-культурные и буферные 
природные и природно-культурные территории. 
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