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БИОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РЫБ  ВОДОЕМОВ  КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация 

Страна богата водоемами и располагает благоприятными условиями для развития 

рыбного хозяйства. Промысловое значение имеет рыба в водоемах. Для обеспечения людей 

рыбой  на природных водоемах создается рыболовная отрасль в качестве рабочей зоны в 

каждом регионе страны. Актуальность товарного рыбоводства ценных видов рыб 

определяется резким снижением их запасов в естественных водоемах. В соответствии с 

прогнозной оценкой запасов сырья данные вопросы сохраняются и по сей день. В этой связи 

возникает возможность организации научно-практических мероприятий, направленных на 

развитие товарного рыбоводства, предназначенных для сохранения генофонда ценных видов 

рыб. В настоящее время известен состав ценных рыб, выловленных в промысловых целях. В 

водоемах Казахстана обитают некоторые виды рыб, занесенных в Красную книгу – осетр, 

аксерке, щука. В статье отражено 9 видов ценных рыб, выловленных в промысловых целях. 

Ключевые слова: рыбное хозяйство, аквакультура, ихтиология, ихтиофауна, Арал, 

Балхаш, Капшагай. 

K. Bolatbekova1, M. Jaksibaev1 

 

1Abai Kazakh national pedagogical university, 

Almaty, Kazakhstan 

 

CULTIVATION  OF COMMERCIAL  VALUABLE  FISH  IN  KAZAKHSTAN, 

MODERN  STATUS  AND  PERSPECTIVES 

 

Abstract 

The country is rich in reservoirs and favorable conditions for the development of fisheries. Fish 

in reservoirs are of great commercial importance. In order to provide people with fish, the 

profession of professional fishing in natural reservoirs is being developed in every region of the 

country. The relevance of commercial fish farming of valuable fish species is determined by a sharp 

decrease in their stocks in natural reservoirs. In accordance with the forecast assessment of the raw 

material base, these issues are up to date keeps. In this regard, it is possible to organize scientific 

and practical activities aimed at developing commercial fish farming and preserving the gene pool 

of valuable fish species. On the territory of Kazakhstan was transferred to some species of fish 

listed in the Red book – sturgeon, exerce, pike. Currently, the composition of valuable commercial 

fishing is known. The article reflects 9 species compositions of valuable fish extracted for modern 

commercial purposes. 

Keywords: fisheries, aquaculture, ichthyology, ichthyofauna, Aral, Balkhash, Kapshagai. 

 

Құбылмaлы бaхтaқ, немеcе болaтбacты aлбырт бaлығының тұщы cу формacы (Salmo 

gairdneri Richardson) - Salmo Linne туыcынa, Salmonidae aлбырттaр тұқымдacынa, 

Salmoniformes aлбырт  тәрiздiлер отрядынa жaтaды.  

Көбiнеcе, биологиялық ерекшелiгiне бaйлaныcты бaхтaқ бaлығы тaулы cулaрды 

мекендейдi. Мекендеу ортacы - cуы тaзa, мөлдiр және caлқын болып келетiн тaу бұлaқтaры 

мен бacтaулaры болып тaбылaды. Тaбиғи мекендеу aреaлы Мекcикaдaн Aляcкaғa дейiн 

cозылaды [1].  
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Қaзaқcтaн бойыншa бұл бaлықтың түрi кеңiнен зерттелген және толық морфометриялық 

cипaттaмacы жacaлғaн. Бaхтaқты тaу cулaрынa жерciндiрудiң нәтижеciнде бaхтaқтың 

бacтaпқы генерaцияcы және одaн кейiнгi 5 ұрпaқтың морфологияcы толық зерттелген. 

Зерттеу нәтижелерi «Рыбы Кaзaхcтaнa» 5-шi томындa cипaттaлғaн [2]. 

A.Ф. Cидоровaның жұмыcтaрындa Т. Көлcaйдaғы бaхтaқтың туыcтық бaйлaныcтaры 

бойыншa 5 генерaция ұрпaғының биологияcы зерттелдi. Aвтор өзiнiң жұмыcтaрындa 

жерciндiрiлген түрдiң caнының реттелгендiгiн aтaп өткен [3].  

Отaндық зерттеушiлер құбылмaлы бaхтaқтың бacтaпқы генерaцияcы 3-4 рет уылдырық 

шaшa aлaтындығын көрcеткен. Бaлықтaрдың уылдырық шaшу мерзiмiнiң бacтaлуы cу 

темперaтурacының ортaшa жылдық темперaтурacынa бaйлaныcты және - қыc aйлaрындa 

темперaтурa неғұрлым жоғaры болca, өрicтеу процеci cоғұрлым жылдaм немеcе ертерек 

бacтaлaтындығын aнықтaғaн [4]. Шелек өзенiнiң caғacындaғы экcпериментaльдi тоғaндaрдa 

cудың темперaтурacы қыcтa түнгi уaқыттaры 5-60C-тaн төмен түcпеген (cирек жaғдaйдa ғaнa 

3- 40C болғaн), оcындaй кездерi бaхтaқтың уыдырық шaшуы қaңтaр aйының cоңы мен aқпaн 

aйының бacындa бacтaлғaн. Бұл кезде бaхтaқ бaлығының aтaлықтaры aрнaйы ұяшықтaр 

жacaп, мaйдa тacтaрдың үcтiнен орын дaйындaулaры бaйқaлғaн. Aл бaхтaқтың жaппaй 

жетiлiп, өрicке шығуы нaурыз aйының cоңы мен cәуiр aйлaрынa, кейбiр жaғдaйлaрдa мaмыр 

- мaуcым aйлaрының бacтaпқы кезеңiне келген. Бұл Шелек өзенi үшiн және Көлcaй 

көлдерiне тән ерекшелiктер болып caнaлaды.  

Бекіре– өздеріне ғана тән белгілерінің бірі – олардың денесінде ұзына бойы созыла 

орналасқан бес қатар мүйізді шытыралары болады. Біреуі – жон арқасында, екеуі – бүйір 

тұсында және екеуі – құрсақ жағында орналасқан. Жон арқасындағы 11-16 ірі мүйізді 

шытыралары денесіндегі басқа шытыралардан ірі болып айқын көрініп тұрады. Кәдімгі 

бекіре балығының дене пішіні біршама жұмырланып, тұмсығы конус тәрізді созылыңқылау 

келеді. Мұртшалары шашақ тәрізді. Астыңғы еріні тұтас, яғни ортасынан тілімделіп 

бөлінбеген. Көзінің артқы тұсында желбезек саңылауының қалдығы ретінде бүртпе тесігі 

сақталған. Оның қаңқасында сүйектен гөрі шеміршектер басым. Оның тіршілік ұзақтығы 35-

36 жыл. Ертерек кезде кәдімгі бекіре кеңінен таралса, кейінгі уақытта оның қоры едәуір 

азайған. Оның қорын молайту мақсатында 1933-1934 жылдары Балқаш-Іле бессейндеріне 

жерсіндіріліп, қазіргі кезде кәсіптік мәні бар балықтарға айналып отыр.  

Бекіре ересектерінің денесінің ұзындығы 2 метрге жетсе, салмағы 80 кг тартады. Мұндай 

ірі бекірені ертеде түйеге теңдегенде, оның басы мен құйрығы түйенің шом ағашынан асып 

тұратын болған екен. Кәдімгі бекіренің аталығы 9-13 жылда, ал аналығы 13-16 жылда 

жетіледі. Уылдырықтарының саны орта есеппен 600 мыңдай. Ересектері 2-3 жылда бір рет 

уылдырық шашу үшін көкек - мамыр айларында өзенге көтеріледі. Каспий теңізіндегі кәдімгі 

бекірелер көбіне Жайық өзенін өрлей жүзіп, Орынбор қаласына дейінгі аралықта уылдырық 

шашады. Оның бірінші-екінші жылғы шабақтары Жайық өзенінде қыстап шығады. Жайық 

өзені бекіре балықтарының уылдырық шашуы үшін өте қолайлы табиғи орта болып 

саналады. Осыған орай, Жайық өзенін бекіре балықтарының отаны деп атайды. Аталған 

балықтардың бұрынғы таралу аумақтарында қорының азайып кетуіне өзен суының ластануы, 

өзен суын ретсіз бұрып тастау, уылдырық шашатын орындарының қолайсыз жағдайларға 

айналуын және басқа балық түрлерін жерсіндіру басты себеп болып отыр. Кәдімгі бекіренің 

ересектері көбіне басқа ұсақ балықтармен, олардың шабақтарымен және ұлулармен, ал оның 

шабақтары көбіне жәндіктердің дернәсілдерімен қоректенеді. Қазіргі кезде кәдімгі бекіре 

бұрынғы таралу аумақтарында сирек кездесетіндіктен, әрі саны аз болғандықтан 

Халықаралық Табиғат Қорғау Одағының (ХТҚО) және Каспий теңізінің жағалауында 

орналасқан барлық мемлекеттердің Қызыл кітаптарына қатаң қорғауды талап ететін 

санаттарына енген. Ол Қазақстанның Қызыл кітабының (2010) жойылып кету қаупі төнген 1-

санатында тіркелген. Еліміздің баға жетпес байлығы болып саналатын, әрі ежелгі түр ретінде 

қорғау қажеттігін жергілікті тұрғындарға кеңінен насихаттау қажет [5]. 
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Майқап – Қазақстандағы албырттардың бір өкілі. Оңтүстік Алтай өзендері мен Марқакөл 

көлін мекендейді.тұщы су албырт балықтар тұқымдасынан. Ұзындығы 70 см дейін, салмағы 

6 кг дейін жетеді. Мамырдан шілдеге дейін уылдырық шашады. Ол кезде балықтардың 

аналықтарының денесінде қызыл дақтар пайда болады. Өсімталдығы 3—7 мың уылдырық. 

Шабақтары су түбінде омыртқасыздармен, ал ересектері, омыртқасыздар, балықтар, 

уылдырық және албырт балықтардың шабақтарымен қоректенеді. Жергілікті кәсіпшілік және 

спорттық балықтар ретінде ауланады [6]. 

Шортан Қазақстанда шортандар ағыны жай өзендер мен су маңы өсімдіктері жақсы 

жетілген көлдерде кездеседі.Ол жыртқыш балық, өте күштi және шапшаң қимылдайды. 

Олардың ұзындығы 70 см- ге, салмағы 6 кг-ға дейiн жетедi. Шортандардың ipiлерi ғана 

болмаса, көпшiлiгi таяз суларда тiршiлiк етедi. Шортан көктемнің алғашқы айларында су 

жағасына жақын, таяз, шалшықты жерлерде уылдырық шашады. Ол өте сақ балық. Өйткені 

шортанның жаулары да көп. Жайын, құндыз және жыртқыш құстардың көпшілігі-ақ 

шортанмен қоектенеді. Оны адам да аулайды. 

Торта өте кең таралған, өзгергіш тұщы су балығы. Тортаның бірнеше түршелері бар, 

халық оны әртүрлі атпен атап, әрқайсы жеке түр деп есептейді. Қара теңіз су қоймасында – 

тыран балық, Каспийде – Каспий тортасы, Аралда – Арал тортасы, Ыстықкөл мен Сібірде – 

кергек балық тіршілік етеді. Көзінің қызыл сары түсті сыртқы мөлдір қабығы жоғарғы 

жағындағы қызыл дағымен ерекшеленеді. «Өтпел» түрлер (яғни теңізде тіршілік етіп, 

өзендерде уылдырық шашады) – тыран, торта балықтар және де «тұрғылықты» (яғни 

уылдырығын тіршілік ететін жерінде шашады) торта балықтар. Қоректенуі әртүрлі – өсімдік, 

әрі жануартектес (жәндіктер дернәсілі, шаянтәрізділер, ұсақ былқылдақденелілер) қоректер. 

Ірі болып өспейді, кәсіптік аулауда 18-35 см балықтар басым. «Өтпелі» түрлердің кәсіптік 

маңызы зор, оларды уылдырық шашу немесе қыстар алдындағы жиналған жерінде аулайды. 

Бұл балықты жаңа ауланған, тұздалған, қақталған күйінде жейді. 

Табан тұкы балықтар отрядының бағалы кәсіптік балығы. Денесі екі жағынан жалпақ, 

ұзындығы 45 см, салмағы 2,5-3 кг. Кішкентай табандар күмісше жалтыраған сұр түсті, есейе 

келе алтын сияқты жалтырайды. Табан – түбі құм, лай, сазды және тыныш, суы жылы 

өзендер мен шығанақтарда тіршілік етеді. Қазақстанда әуелден Каспий мен Арал теңіздері су 

қоймаларында қоныстанған. Ертіс, Балқаш, Талас су қоймаларында, Солтүстік және Орталық 

Қазақстан көлдерінде ойдағыдай жерсіндірілген. Уылдырықты ерте көктемде шашады, 

көбіне торта балықпен бір мезгілде, сондықтан осы екі түрдің буданы жақсы белгілі. 3-6 

тәуліктен кейін өсімдікке жабысқан уылдырықтан дернәсілдері шығады. Олар тағы екі 

тәулігін өсімдікке жабысып өткізеді. Алғашқы кезде шабақтар ұсақ су жәндіктерімен, одан 

кейін су түбі жәндіктерінің дернәсілімен, өсе келе былқылдақ денелілер мен ұсак 

шаянтәрізділермен қоректенеді. Табан балықтың жоғары сапалы тамақ ретінде кәсіптік және 

әуесқой жолмен аулауда зор маңызы бар. 

Сазан - тұкы балық тұқымдасының ірі балығы, мәдени тұқының жабайы шыққан тегі. 

Тығыз жалпақ денелі, денесі жасыл-сұр, кейде сары түсті, ол тығыз ірі қабыршақпен 

қапталған. Тез өседі, екінші жылдың соңында ұзындығы 30 см, салмағы 0,5-0,6 кг-ға жетеді 

(ең үлкені 2 метрге дейін өсіп, салмағы 20 кг). 30 жылға дейін өмір сүреді. Қазақстанда 

барлық жарамды су қоймалары, көлдер және ну өсімдікті өзен шығанақтарында мекендейді. 

Қорек талғамайтын балық. Кәсіптік түр болып табылады, оны кәсіптік деңгейде де, 

әуесқойлар балықшылар да аулайды. Адам әуелден қалантырды «Үй балығына» 

айналдырды. Басқа балықтармен салыстырғанда судағы оттегі құрамын көп талап етпейді, 

оның уақытша төмендеуіне шыдай береді, тоғандағы жағдайға тез үйренеді. Көп ғасырлық 

сұрыптау нәтижесінде тұқы балықтың бірнеше түрі алынған, солардың ішіндегі көпке 

әйгілісі – жалтырауық тұқы. Айна сияқты екі бүйірін жауып тұратын үлкен қабыршақтары 

үшін осылай аталған. 

Мөңке-тұқы тұқымдастың орта пішінді балығы. Ертеден тоғандарда өсірілетін көпшілікке 

Elvira
Выделение



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №1(67), 2021 ж. 

87  

белгілі балық, барлық жерде жерсіндірілген, қазір оның алғашқы таралу аймағы қайда екенін 

айту қиын. Оның биологиялық ерекшелігі қызық – табиғатта бір жынысты тобы ғана белгілі, 

ол аналықтан ғана тұрады. Көбеюі үшін басқа туыс аталықтары – оңғақ, тұқы және басқалар 

жеткілікті, даму кезеңінде тек аналығының белгілерін ғана алады. Сондықтан тоғандық өсіру 

кезінде, тек аналықтарынан тұратын тобын пайдаланады. Бұл – кішілеу, ұзындығы 45 см, 

салмағы 1 кг (кейде 3 кг) балық, су ұсақ жәндіктерімен қоректенеді. Қазақстанда Каспий, 

Ертіс су қоймаларында, Солтүстік және Орталық Қазақстанның тұйық су жүйелерінде, 

Сарысу мен Сырдария өзендерінде мекендейді, көптеген тоғанды шаруашылықтарда да 

өсіріледі. Көпке таныс керемет әсем – аквариумдық алтын балық, ол осыдан 1000 жыл бұрын 

Қытай мөңке балығынан алынған. Ұзақ сұрыптау нәтижесінде Қытай, Корей және 

Жапонияда бұл сәндік балықтың бірнеше жүздеген түрі шығарылды. 

Балқаш алабұғасы Балкаш-Алакөл су коймасының эндемигі, өсімдігі мол өзендер мен 

көлдерде тіршілік етеді. Уылдырық шашу үшін Балқаштан Ілеге шығады. Бұл – кішілеу, 

ұзындығы 0,5 м, салмағы 1,5 кг, тікенекті жүзу қанаты бар, төменгі жағы алға шығыңқы 

балық. Ұсақ және талма балықтармен, кейде өз ұрпақтарымен де қоректенеді. 1961 жылға 

дейін Балқашта жылына 2300 тонна алабұға аулайтын, бірақ оның саны күрт азайып, қазір 

Қазақстан Қызыл кітабына және Халықаралық Қызыл кітапқа енгізіліп отыр. Санының 

азаюын, ғалымдар басқа жаңа жыртқыш балықтарды (көксерке, жайын, ақмарқа) кеңінен 

жерсіндіру әсері және судың гидрологиялық құрамының бұзылуына байланысты дейді. 

Біздің суаттарымызда Балқаш алабұғасынан басқа кәдімгі алабұға да тіршілік етеді. 

Қорыта келе, қазіргі таңда дүние жүзінде шешімі қиын екі мәселе тұр, ол азық-түліктің 

жетіспеушілігі және биоалуантүрліліктің азайып, яғни табиғи ортадағы өсімдіктермен 

жануарлар әлемінің жойылуы. Қалайда болса осы мәселелердің ерте ме, кеш пе шешімін 

табу қажет. Дегенмен бұл мәселелердің шешімі екі жақты. Бірақ табиғи ортадағы балық 

қорын ауламай-ақ және жоймай-ақ олардың санының көбеюіне қол жеткізуге болады. 

Қазіргі кезде суқоймадағы ихтиофаунаның жалпы түрлік құрамы 33 түрді құрайды. Оның 

ішінде кәсіптік бағалы маңызы бар деп есептелетін 14 түрі бар. Соның ішінде тек 9 түрі ғана 

кәсіптік мақсатта ауланады, 4 түр қызыл кітапқа енген және саны азайған түрлер болып 

есептеледі.  
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