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Abstract. Currently reproduction resources of wild carp in the Alakol lakes system are in a low level. The main 

reason for the drastic reduction of the wild carp population is the unsustainable fishing, which was based primarily 
on the catching of pre-spawning fish. 

Recovery of the wild carp population is one of the most urgent tasks of Fisheries in the Alakol lakes system. 
To increase the population of wild carp, we need to artificially restock the lake with grown juveniles which will 

increase the efficiency of measures. 
This the article author leads investigates hardens Kazakh fish economy scientific investigates institute 

ichthyology laboratory summarizes fund taking data compel to come.  
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АЛАКӨЛ КӨЛДЕР ЖҮЙЕСІНДЕГІ САЗАННЫҢ  
ҚОРЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ 

 

М. Ж. Пазылбеков, Е. К. Данько  
 

«Қазақ балық шаруашылығы ғылыми зерттеу институты» ЖШС, Алматы, Қазақстан 
 
Тірек сөздер: ихтиофауна, суқойма, популяция, балық, лимит. 
Аннотация. Алакөл көлдер жүйесі – қай тұрғыдан алып қарасақ та, өзіне ерекше назар аудартатын 

еліміздегі қайталанбас су айдыны екені анық. Сонымен қатар, еліміздегі Балқаш алабұғасының кəсіптік қоры 
осы Алакөлде сақталғанын ерекшелеп кетуге болады. 

Мақалада Алакөл көлдер жүйесінің ихтиофауна құрамына кіретін, кəсіптік құнды, жоғары сұранысқа 
ие, өкініштісі биоқоры азайып кеткен – сазан балығы қарастырылады. 

Осы мақалада авторлар өздерінің жүргізген зерттеулерімен қатар Қазақ Балық Шаруашылық ғылыми 
зерттеу институтының Ихтиология зертханасының жинақтаған фондтық мəліметтерінен деректер келтірген. 
Бүгінгі таңда еліміздің барлық су айдындарында сазан қорының күрт төмендеп кетуі балықшылардан бастап 
балық шаруашылық саласының мамандарын алаңдатуда.  

 
Алакөл көлдер жүйесіне сазан 1933–1936 жылдары Балқаш көлінен əкелініп жерсіндіріл-            

ген [1]. 
Бүгінгі таңда еліміздің барлық су айдындарында дерлік сазанның кəсіптік қоры күрт төмен-

дегені анықталған. Оның өзіндік бірнеше себептері бар: 
1. Көктемгі сазанның уылдырық шашу маусымы кезеңіндегі су айдындарындағы қолайлы 

гидрологиялық жағдайдың тұрақты болмауы; 
2. Көктемгі балық аулауға тыйым салу кезеңінде шектеулердің өз дəрежесінде жүргізілмеуі; 
3. Сазанға бөлінген лимиттен асыра аулау, яғни нақты статистиканың күмəн тудыруы; 
4. Сазанға белгіленген кəсіптік өлшемнің сақталмауы. 
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ХХ ғасырдың отызыншы жылдардың басында жоспарлы түрде жерсіндірілген сазан тірші-
лігіне қолайлы жағдай тауып, Алакөл көлдер жүйесінде ғана емес, сонымен қатар, өзен бойымен де 
жоғары көтерілді. 1936 жылдан бастап əкелінген балықтар ғана емес, олардың ұрпақтары да 
ұылдырық шаша бастады. Жаңа тіршілік ортасында қолайлы жағдайға түскеннен кейін сазанның 
саны арта бастады. 1932-1933 жж. Алакөл көлдер жүйесіне жіберілген 971 дана сазан (Алакөлге – 
88, Сасықкөлге – 893). 1939 жылы кəсіптік аулаудағы сазанның үлесі алғашқы əкелінген балық-
тардың ұрпақтарының есебінен 4 % (15 т) жеткен. 1940 ж. сазанның кəсіптік аулаудағы көлемі 60 т 
(13 %) құрады. 1944 ж. сазан Алакөл көлдер жүйесінде кəсіптік аулаудың 560 т (73 %) дейін жетіп 
бірінші орынға шыққан. 1939-1989 жж. 50 жылда статистикалық мəлімет бойынша Алакөл 
көлдерінен 80 мың тонна сазан ауланған. Сазанды жерсіндіргеннен кейін 30 жылда саны 6,8 млн 
данаға, яғни 7000 есеге жуық артқан. 70-ші жылдың ортасына қарай сазанның жалпы аулауы 3,6-
3,8 мың тоннаға жеткен [2]. 

Бірақ та, 1977 жылдан бастап аулаудағы сазанның үлесі азая бастады, 1986 жылы жалпы жүйе 
бойынша аулау көлемі небары 15 т құрады [3]. 

Сонымен, одан кейінгі жылдар оны аулауға арасында тыйым салынса да мөңке мен тыранның 
қоректік жəне уылдырық шашуға бəсекелестігі ақыр соңында сазан үйірінің түпкілікті қысқаруына 
алып келді. 

Жоғарыда келтірілген бірқатар факторлардың салдарынан Алакөл көлдер жүйесіндегі сазан-
ның кəсіптік қоры төмеңгі шекке дейін жетіп 2005 жылдан бастап Алакөл көлдер жүйесі (Алакөл, 
Сасықкөл жəне Қошқаркөл) бойынша сазанды аулауға тыйым салынып аулауға лимит берілмеді. 
Кезінде Алакөл сазаны Одақ елдеріне таралған болса, бұл күнде өкінішке орай оның бəрі тек қағаз 
бетінде қалғанын көреміз. 

Тəжірибе көрсеткендей, балық қорын қадағалауды қатаң қолға алу сазан қорын қалпына 
келтіруге жеткіліксіз екені айқын. Сондықтан, Алакөл көлдер жүйесін қолдан өсірілген жергілікті 
сазанның шабақтарымен балықтандыру керек. 

Бүгінгі таңда Алакөл көлдер жүйесінде сазанның қорын қалпына келтіру жұмыстары қолға 
алынған. Балықтандыруды өсіп қалған шабақпен жүргізу керек, өйткені ол жүргізілген жұмыстың 
нəтижесін ақтайды. Санитарлық қауіпсіздік тұрғысынан қарағанда да жəне экономикалық тиім-
ділігі тұрғысынан алсақ та, Алакөл көлдерінен 1000 шақырымда орналасқан балық өсіру мекеме-
лерінен шабақ тасыған тиімді болмасы белгілі. Осыған байланысты, (ол негізінен сазанға қатысты) 
жергілікті сазанның шабағын өндіруге болатын толық жүйелі емес балық өсіру шаруашылығын 
ұйымдастыру керек. 1 жылдық отырғызу материалын отырғызатын көлден жақын жерде 
«Рыбпром» ЖШС жəне «Алакөл табиғаты» ЖС цехына жақын жерде ұйымдастыру керек.  

Бұл аймақтағы балықты қолдан көбейту орындарының күш-қуаты жүйедегі барлық көлдерді 
балықтандыруға жетпейді. Сондықтан, бірінші ретте Қошқаркөлді, өте ірі емес өлшемдегі сазанмен 
балықтандыру керек. Бұл сазан популяциясының көбеюге қабілетті, яғни ересек бөлігінің санының 
өсу процесін жылдамдатады. 

2012 жылдан бастап «Алакөл табиғат» ЖС-сы дернəсілдермен қоса сазанның осы жылғы 
шабақтарын Қошқаркөлге жіберді. 2015 жылға қарай «Алакөл табиғат» ЖС қуаты 3 млн. жас 
шабақ өсіретін қосымша тоғандар салуды жоспарлауда [4]. 

2004 жылдан бастап «Рыбпром» ЖШС сазанның дернəсілдерін Алакөл көлдер жүйесіне 
жібереді. Оның жасанды шабақ өсіру қуаты «Алакөл табиғат» ЖС қарағанда көбірек.  

Балықтандыру жұмыстары бойынша əрбір көлге жеке жəне жалпы көлдер жүйесіне отыр-
ғызылатын балықтардың есептеулерін келтірсек. 

Сасықкөл көлі. Сасықкөлдің жалпы ауданы 73600 га, зообентос бойынша орташа балық өнім-
ділігі (негізінен сазанның қоректі компоненттері бойынша) 13,6 кг/га құрайды. Жалпы Сасықкөл 
бойынша талап етілетін балық отырғызу материалдарының саны келтірілген. 2014 жылы зерттеу 
нəтижесінде жалпы Сасықкөл бойынша зообентостың салмағы 73600 га х 13,6 кг/га = 1000,96 т 
құрайды. Осы қоректік қордың көлемінде отырғызуға болатын əртүрлі салмақтағы сазанның 
шабақтарының көлемі берілген. Жалпы суалабына жіберілген шабақтың орташа салмағына бай-
ланысты кəсіптік қайтарылым пайызы орташа салмағы артқан сайын артады (1-кесте). 
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1-кесте – Сазан шабағының орташа салмағына байланысты қажетті отырғызу материалдарының саны  
(балық өнімділігіне сəйкес), Сасықкөл көлі 

 

Жасы (кондиция, г) Кəсіптік қайтарылым, % Талап етілу саны, млн. дана 

Дернəсіл 0,0 Тиімсіз 

Шабақ (0,2 г) 0,1 500,48 

Шабақ (0,5 г) 0,3 166,8 

Шабақ (1,0 г) 0,4 125,1 

Шабақ (1,5 г) 0,5 100,0 

Шабақ (2,0 г) 0,8 62,5 

Шабақ (3,0 г) 1,2 46,4 

Күзгі шабақ (5,0 г) 1,5 33,3 

Күзгі шабақ (10,0 г) 5,0 10,0 

Күзгі шабақ (15,0 г) 8,0 6,2 

Күзгі шабақ (20,0 г) 10,0 5,0 

Күзгі шабақ (30,0 г) 15,0 3,3 

Екі жылдық (150 - 200 г) 30 - 50 1,25 

 
Осылайша, Сасықкөлге талап етілген отырғызу материалдарының санының жиынтығы  
күзгі шабақ орташа салмағы 15 г – 6,2 млн. дана 
күзгі шабақ орташа салмағы 20 г – 5,0 млн. дана 
күзгі шабақ орташа салмағы 30 г – 3,3 млн. дана 
екі жылдықтар 100 г жəне одан жоғары – 1,25 млн. дана. 
Алакөл көлі. Алакөлдің негізгі кəсіптік балық жайылымының жалпы ауданы 16750 га, 

зообентос бойынша орташа балық өнімділігі (негізінен сазанның қоректі компоненттері бойынша) 
5,68 кг/га құрайды. Егер сазан кəсіптік аулауға жетуі үшін 2 кг болатынын ескерсек, 16750 га х 5,68=  
= 95 000 кг болады. Суалабының қоректік жағдайына сəйкес балықтандыру жұмыстарының көлемі 
47500 дана болды (2-кесте). 

 
2-кесте – Сазан шабағының орташа салмағына байланысты қажетті отырғызу материалдарының саны  

(балық өнімділігіне сəйкес), Алакөл көлі 
 

Жасы (кондиция, г) Кəсіптік қайтарылым, % Талап етілу саны, млн. дана 

Дернəсіл 0,0 Тиімсіз 

Шабақ (0,2 г) 0,1 47,5 

Шабақ (0,5 г) 0,3 15,8 

Шабақ (1,0 г) 0,4 11,87 

Шабақ (1,5 г) 0,5 9,5 

Шабақ (2,0 г) 0,8 5,9 

Шабақ (3,0 г) 1,2 4,0 

Күзгі шабақ (5,0 г) 1,5 3,2 

Күзгі шабақ (10,0 г) 5,0 0,95 

Күзгі шабақ (15,0 г) 8,0 0,59 

Күзгі шабақ (20,0 г) 10,0 0,475 

Күзгі шабақ (30,0 г) 15,0 0,32 

Екі жылдық (150 - 200 г) 30 0,12 

 
Қошқаркөл көлі. Бұл көлдің жалпы ауданы 12 000 га болады, ал бентофог балықтардың балық 

өнімділігі 20,33 жалпы өнімі көл бойынша 243,96 т болады (зообентос бойынша). Балықтан-
дыратын балықтың орташа салмағына байланысты керекті сазанның балық отырғызу материал-
дарының саны 3-кесте келтірілген. 
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3-кесте – Сазан шабағының орташа салмағына байланысты қажетті отырғызу материалдарының саны  
(балық өнімділігіне сəйкес), Қошқаркөл көлі 

 

Жасы (кондиция, г) Кəсіптік қайтарылым, % Талап етілу саны, млн. дана 

Дернəсіл – Тиімсіз 

Шабақ (0,2 г) 0,1 122,0 

Шабақ (0,5 г) 0,3 40,66 

Шабақ (1,0 г) 0,4 30,5 

Шабақ (1,5 г) 0,5 24,4 

Шабақ (2,0 г) 0,8 15,2 

Шабақ (3,0 г) 1,2 10,1 

Күзгі шабақ (5,0 г) 1,5 8,1 

Күзгі шабақ (10,0 г) 5,0 2,4 

Күзгі шабақ (15,0 г) 8,0 1,52 

Күзгі шабақ (20,0 г) 10,0 1,21 

Күзгі шабақ (30,0 г) 15,0 0,8 

Екі жылдық (150 - 200 г) 30 0,3 
 

Осылайша, келтірілген мəліметтерден көлдерге отырғызылатын шабақтардың салмағы жоғары 
болған сайын тиімділік пайызында жоғары болатынын көреміз, яғни нəтижесін ертерек көруге 
болады. Жоғарыда ұсынылған есептеулерде балықтандыру жұмыстарын жүргізу барысында 
дернəсілдермен балықтандыруды ұсынбайды, өйткені оның сандық мөлшері де шексіз немесе жүз 
милиондап кетеді ондай материал жинауға жергілікті балық өсіру цехтарының қауқарыда 
жетпейді, тіпті əлемдік тəжірибеде де бұндай қадамға бармайды. Одан да дернəсілді өсіріп əлде 
қайда арзан сапалы балық отырғызу материалдарымен балықтардыру тиімді əрі шығыны аз жəне 
пайыздық қайтарымы да жоғары болады. 

Сонымен, Алакөл жүйесіндегі көлдерді сазанмен балықтандыруға арналған есептеулерден 
көріп отырғанымыздай, жиынтығы 1,857 млн. дана салмағы 100 г асатын екі жылдықтар немесе 
орташа салмағы 30 г болатын 4,52 млн. дана күзгі шабақтар. 

Бұл жұмыстар шектен тыс кəсіптік аулаудың кесірінен көбеюге қабілетті, яғни ересек дарақ-
тары түбегейлі жойылып бара жатқан сазанның үйірін қайта қалыптастыру мақсатында жасалынып 
отыр.  

Ескерте кететін жəйт, Алматы облысындағы осы жылдық шабақтарды тасымалдайтын 
зауыттардан алып келінетін балықтарды мүмкін болса Алакөл көлдеріне жібермеген дұрыс, 
өйткені ол жақтан жүйеге керексіз, яғни басқа балық түрлерінің түсіп кетуінен жəне сонымен бірге, 
балық аурулары да келуі мүмкін. 

Балықтандыру көлемі жылда кəсіптік статистика, ихтиологиялық жəне гидробиологиялық 
зерттеулер нəтижелерін ескере отырып жасалынуы тиіс. 

2005 жылдан бастап Алакөл көлдер жүйесінде сазанды кəсіптік игеруге толық тыйым 
салынды. 

Тыйым салу өзінің жемістерін беріп сазанның үйірі баяу болса да қалпына келуде, бірақ та 
тыйым салынса да, оны аулау сол жылдары жалғаса берген (броконьерлік аулауда). Осыған байла-
нысты 2011 жылы сазанға кəсіптік өлшем ретінде 43 см бекітілді. 

Сазан үйірінің қазіргі кездегі жағдайын талдай келе қоректену спектрі бойынша мөңке, тыран 
жəне торта сияқты көп таралған балықтармен бəсекелес болғандықтан, сазанның өсу қарқынды-
лығы өте жоғары емес. Алакөл көлдер жүйесінде сазан шабақтарының санының артуына қарамас-
тан əлде де болса көлдерде оның қорының аздығы байқалады. Е.М. Малкин [5] есебі бойынша 
кəсіптік қорды қалпына келтіру үшін тек табиғи жағдайда жетілуі 5 жас шамасында болғанда 15 
немесе одан да көптеген жылдар қажет. 

Сонымен қатар, жазғы маусымға қарай су деңгейі қайта бастағанда жергілікті Балық қорғау 
инспекторлары мен табиғатты пайдаланушылар жəне балықшылар жұмыла оқшауланған 
сулардағы шабақтарды құтқару шараларын дер кезінде қолға алғаны да өз нəтижесін береді. 

Автор осы мақалаға негіз болған мəліметтерді жинауға атсалысқан «ҚазБШҒЗИ» 
Ихтиология зертханасының мамандарына алғысын білдіреді. 
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Аннотация. В настоящее время воспроизводительной запас сазана в Алакольских озерах находится на 

низком уровне. Основной причиной резкого сокращения запасов является нерациональный промысел, 
который базировался главным образом на отлове преднерестовых миграций сазана. 

Восстановление запасов сазана в Алакольской системе озер является одной из насущных задач рыбного 
хозяйства.  

Для увеличения численности сазана, необходимо искусственное зарыбление озёр подращенной 
молодью, что повысит результаты проводимых работ. 
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