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BIOTOPE DISTRIBUTION AN OF THE GEOMETRID MOTHS
(LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) NORTHERN TIEN SHAN
G. Sh. Nazymbetova1, B. K. Yelikbayev2, B. T. Taranov1
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Keywords: Geometridae, Northern Tien Shan, biotopes, ecological groups.
Abstract. The analysis of questions of biotope distribution of fauna of the geometrid moths in any natural
region is the first step in research ecological structures of fauna.
In the article on the basis of the obtained faunistic data ecological and biotopical distribution of fauna of the
geometrid of Northern Tien Shan is analyzed. The present study was carried out in 2009-2014 in the northern TienShan mountains, with the aim of assessing the fauna of geometrid moths (Lepidoptera, Geometridae) biotope distribution. As a result of researches uneven distribution of geometrids on biotopes is noted. The greatest number of types
of the geometrid meets in the forest- meadow biotopes (the 49th species). Steppe biotopes occupy 35 species, others
23 species occupy meadow biotopes. 25 species prefer desert-steppe biotopes and the smallest quantity of species (4)
lives in all biotopes.
Depending on the biotope of the geometrid occupied by a look are subdivided into 4 main ecological groups:
mesophilic, xerophilic, meso- xerophilic, ubiquists. Mesophilic are presented by 52 species and make 41% of total of
fauna. These types prefer forest, river plains and meadow biotopes of different species. 49 (38%) species treat xerophilic which prefer steppe and desert-steppe biotopes. 24 species (18%) - meso-xerophilic the majority from which
occupy meadow sites in steppe biotopes, ubiquists the 4th (3%) species live the in all the studied biotopes. Speciesmesophyll dominate in the studied fauna.
ƏОЖ 595.785+591791

СОЛТҮСТІК ТЯНЬ-ШАНЬ ҚАРЫСТАУШЫЛАРЫНЫҢ
(LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) БИОТОПТА ТАРАЛУЫ
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Тірек сөздер: Geometridae, Солтүстік Тянь-Шань, биотоп, экологиялық топтар.
Аннотация. Қарыстаушылар фаунасының биотопта аталуы мəселелеріне сараптама жасау кез келген
ауданда фаунаның экологиялық құрылымын зерттеуде жасалған алғашқы қадам болып табылады.
Мақалада алынған фауналық нəтижелер негізінде Солтүстік Тянь-Шанның қарыстаушылар фаунасының
экологиялық жəне биотоптық таралуына сараптама жасалады. Бұл зерттеу 2009-2014 жылдары Солтүстік
Тянь-Шань аумағында қарыстаушылардың (Lepidoptera, Geometridae) биотопта таралуын зерттеу мақсатында
жүргізілді. Зертеу нəтижесінде қарыстаушылар биотопта біркелкі таралмағандығы белгілі болды. Қарыстаушылар түрлерінің басым бөлігі орманшалғынды биотопта кездеседі (49 түр). Дала биотопын 35 түр мекендейді, басқа 23 түр шалғынды биотоптан орын алады. 25 түр шөлді-даланы жөн көреді жəне ең аз санды
4 түр барлық биотоптарды мекен етеді.
Қарыстаушылардың түрлерінің биотопта орыналасуына байланысты 4 негізгі экологиялық топқа бөлуге
болады: мезофилдер, ксерофилдер, мезоксерофилдер жəне эврибионттар. Мезофилдерге 52 түр жатады жəне
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жалпы фаунаның 41% құрайды. Бұл түрлер орманды, жағалау жəне шалғын биотоптардың əртүрлі типтерін
жөн көреді. Дала жəне шөлді-дала биотоптарын жөн санайтын 49 (38%) түр ксерофилдерге жатады. 24 түр
(18%) - мезоксерофилдер, олардың басым бөлігі жазық даланың шалғынды жерлерін мекен етеді, эврибионттар 4 (3%) түр зерттелген барлық биотоптарды мекендейді. Жүргізілген сарпатама фаунада мезофилге
жататын түрлер басым екендігін көрсетті.

Қарыстаушылар тұқымдасының өкілдері əлемде кең тараған. Қарыстаушылар (Geometridae)
тұқымдасы əлемдік фаунада қабыршаққанаттылар отрядының түрлік құрамы бойынша Noctuidae
тұқымдасынан кейінгі екінші болып табылады, қазіргі таңда 27 мыңнан аса түрлері белгілі [1].
Қабыршақ қанаттылардың кеңістікте таралуын анықтау жəне жеке түрлердің қандай биотопта
таралуын зерттеу қазіргі таңда жəндіктер экологиясының басты бағытының бірі. Жəндіктердің
биотопта таралуын зерттеудің маңыздылығы өсімдіктерді қорғауда жəне экологияның басты
бағыты болып саналатын биоалуантүрлілікті сақтауда зор екендігінде. Мұндай зерттеулер алыс
жəне жақын шетелдерде кеңінен жүргізілуде [2-5].
Солтүстік Тянь-Шань қарыстаушылар фаунасы жəне олардың биотопта таралуы жəне қоректік
азығы туралы мəліметтер əдебиет көздерінде өте сирек, жарық көрген жұмыстарда олардың тек
бірнеше түрлері туралы мəліметтер бар [6-10]. Бұл жұмыстың мақсаты осы жіберген олқылықтың
орнын толтыру.
Қазіргі таңда Солтүстік Тянь-Шанда тіршілік ететін қарыстаушылардың түрлік құрамы туралы
мəлімет авторлардың 2009-2014 жылдары Солтүстік Тянь-Шанда жүргізген зерттеулер нəтижесінде қарыстаушылардың 4 тұқымдас тармағына жататын 129 түр анықталған болатын [11].
Зерттеу материалдары мен əдістері
Мақалаға негіз болған авторлардың 2009-2014 жылдары Солтүстік Тянь-Шанда жүргізген
зерттеулер нəтижесінде жинаған материалдары, Бавария мемілекетік зоологиялық коллекциялар
(Германия) ғылыми зерттеу институтының жəне РҒА Зоология институтының (Ресей) қорындағы
материалдары жəне əдебиет көзерінің мəліметтері.
Материалдар жалпыға бірдей əдіспен жиналды [12]. Материалдарды жинау жарықтың көмегімен іске асты. Жарық көзі ретінде 500 Вт лампа қолданылды. Кешкі түрлері қақыштың көмегімен
жиналды.
Қарыстаушылардың азықтық байланысын авторлардың жеке бақылау нəтижесінде жəне
əдебиет мəліметерінің [13-18] көмегімен анықталды. Азықтық байланысы жəне биологиясы бойынша мəліметердің аздығына байланысты түрлерді жиналған биотопқа байланысты олардың қандай
биотоппен байлысты екендігі анықталды.
Зертеу нəтижелері жəне талдау
Солтүстік Тянь-Шань тау жүйесін А. Л. Тахтаджян (1978) аймақтық аудандастыру бойынша
Жоңғар –Тянь-Шань провинциясына жатады деп есептейді, ал Р. В. Камелин (1973) бұл аймақты
Жоңғар – Тянь-Шань-Алай провинциясына қосады. Солтүстік Тянь-Шань тау жүйесінің табиғат
белдеуі тік белдемдікпен өзгереді. Бұл белдеулер тау жоталарының орографиялых схемасы жəне
географиялық жағдайына тікелей байланысты қалыптасқан. Сотүстік Тянь-Шанның тік келбеті
көрінісін шарты түрде бірнеше биотопқа бөлуге болады: Шөлді-далалы жəне шөлді биотоп, дала
биотопы, таулы орманды биотопы, биік таулы шалғынды биотопы. Бұл бөлу шартты түрде.
Солтүстік Тянь-Шанның барлық жерлерінде бұл биотоптар біркелкі емес, ол тау жоталарының
биіктігіне байланысты əркелкі болады. Кей жоталарда қуаңшылық типтегі биотоп биіктауда
кездеседі, ал гумидті биотоп тау етегінде кездеседі.
Қарыстаушылар Солтүстік Тянь-Шань аумағында біркелкі таралмаған. Кейбір түрлердің
белгілі бір тіршілік ортасына бейімделгені анықталды. Зерттеу нəтижесінде алынған мəліметтер
зерттелген аймақта қарыстаушылардың биотопта таралу туралы толық мағұлмат алуға мүмкіндік
туғызды. Атап айту керек қарыстаушылар түнгі жəне кешкі өмір сүру калпын ұстанғандықтан
биотопта таралын зерттеу оңай емес. Дегенменде олардың қоректік өсімдіктері мен жиналған
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жердің биотопына байланысты зерттеу жүргізілді. Зертеу жүргізілген аймақтың фаунасының
экологиялық құрамы күрделі əртүрлі кешендер қосындысы болып табылады. Бұл күрделі əртүрлі
кешенді қосындыда басты ролде субаридті ландшафта дала жəне шөл ксерофилдері атқарады.
Басқа экологиялық топтар одан кейінгі орындарға ораласады.
Белгілі болғандай ландшафты бөлгенде табиғатта толық сай келетін компонентер жиынтығы
болмайды, сондықтан да биотоп деп аталатын тек физиономиялық ұқсас тіршілік орталары туралы
айтуға болады.
Солтүстік Тянь-Шанның жалпы биоптартарды келесі топқа біріктіруге болады. Шөлді-далалы
биотопы Солтүстік Тянь-Шанның тау беткейі, аласа тау жəне орта таулардың əртүрлі шөлді жəне
жартылай шөлді аймақтарын толық қамтыйды. Өсімдік жамылғысын астықтұқымдасты (Stipa
sareptana, S. lessingiana, S. caucasica, Festuca valesiaca), жəне қияқ (Cyperaceae) тұқымдасының
өкілдері, ақсасыр (ferula) негізінен эфемероидты (Poa bulbosa) ірі шөптесін-жартылай бұталы
өсімдіктер құрайды. Бұл биотпқа тəн түрлер: Thetidia fulminaria, Thetidia correspondens, Scopula
albidaria, Casilda consecraria, Horisme stratata, Lithostege infuscata, Eupithecia subpulchrata,
Eupithecia remmi, Eupithecia ochridata, Eupithecia gratiosata, Eupithecia opistographata, Eupithecia
parallelaria, Eupithecia usbeca, Isturgia kaszabi, Macaria alternata, Digrammia tancrearia, Gnopharmia
cocandaria, Dyscia malatyana, Megaspilates mundataria, Selenia lunularia, Spartopteryx kindermannaria, құрғақ бұталы шөлді жəне шөл далалы жерді мекендейтін Stegania dalmataria arenaria,
құрғақ өсімдік бұталарымен жəне шөлді-далалы жəне шөлді биотопты мекен ететін: Idaea sericeata,
Idaea ossiculata, Idaea lucellata, Idaea bundeli.
Дала биотопы Солтүстік Тянь-Шанның тау беткейлерінен бастап биік тауларда да кездеседі.
Дала биотопты негізінен боз бетегелі – əртүрлі шөпті дала күйгенбас (Kobresia capilliformis),
жерқонақ (Polygonum viviparum), кекіре ( Oxytropis chionobia), бетеге (Carex melanantha), радиола
(Rodiola coccinea), қоңырбас (Poa stepposa),бетеге (Pestuca valesiaca) жəне басқада шөптесін
өсімдіктер сипатайды. Бұл биотопқа таудың əртүрлі биіктік деңгейінің далалы жерлерінде кең
тараған түрлер жатады: Thalera fimbrialis, Dyschloropsis impararia, Microloxia herbaria advolata,
Scopula grisescens, Scopula decorata, Rhodostrophia adauctata, Ochodontia adustaria, Lythria
purpuraria, Scotopteryx sartata, Costaconvexa polygrammata, Larentia clavaria saisanica, Cidaria
distinctata, Horisme vitalbata, Aplocera plagiata, Lithostege staudingeri, Stamnodes danilovi, Isturgia
arenacearia, Digrammia rippertaria, Phaselia serrularia, Synopsia sociaria unitaria, Eilicrinia
subcordaria, Phthorarcha primigena, бұталы даланы мекен ететін: Cinglis humifusaria, бұталы дала
жəне шалғынды дұрыс көретін: Eupithecia mima, Eupithecia extensaria, жұлдызқұрттары құрғақ
өсімдік қалдықтарында дамитын, шөбі қалың шалғынды жəне далалы жерлерді жөн көретін: Idaea
degeneraria, жұлдызқұрттары құрғақ өсімдік қалдықтарында жəне далалы жерлерде тараған,
суармалы жереледі мекен ететін: Idaea rufaria, Scopula halimodendrata, Hydria incertata, Lithostege
coassata, Phaselia narynaria, жұлдызқұрттары даланың құрғақ өсімдіктерінің қалдықтарында жəне
аралас орманда таралған: Idaea inquinata, Бұталы, далалы жерлер жəне суаруды қажетететін
жерлерді мекендейтін: Scopula beckeraria.
Орманды - шалғынды биотоп, Солтүстік Тянь-Шань орманы тұтас орман белдеуін құрмайды
олар шалғынды жерлермен араласып жатады. Зерттелген аймақтан орманның үш түрін де
кездестіруге болады. Қылқан жапырақты орман тауларда өседі. Тау беткейлерінде Тянь-Шань
шыршалары, Аралас орманда шыршалар, самырсындар, көктерек, шетен, долана, қайың, қарағай,
емен, терек, арша тағы басқа ағаштар араласып өседі. Бұл биотопқа тəн түрлер: Scopula cumulate,
Stigma kuldshaensis, Nebula neogamata, Operophtera brumata, Lycia hirtaria, Odontopera muscularia,
Жапрақты орман: Chlorissa viridata, Biston betularia, Орманды шалғынды: Hemistola chrysoprasaria
lissas, дала, өзен жағалауы жазық жерлер, тау беткейі, жапрақты жəне аралас орманды мекен
ететіндер: Scopula ornate, Timandra comae, Pelurga comitata, Thera species, Cosmorhoe ocellata,
Horisme cf. nigrovittata, Aspitates acuminaria, Opisthograptis emaculata, Opisthograptis luteolata,
Ourapteryx purissima, Дала, аралас орманды мекендейтін: Scotopteryx chenopodiata, Catarhoe
rubidata, Eрirrhoe alternata dubiosata, Thera variata, Chloroclysta miata, Minoa murinata, Lithostege
griseata, Photoscotosia palaearctica, Eupithecia satyrata, Eupithecia assimilata, Eupithecia subfuscata,
Alcis maculata, Afriberina nobilitaria, Apocolotois almatensis, Scopula latelineata, Scopula arenosaria,
Scotopteryx kashghara, Epirrhoe pupillata orientalis, жайылымды жерлерде, жапырақты жəне аралас
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орманда: Eupithecia denotata, Ligdia coctatta, Alcis sub
brepandata, Alcis depraavata, Alcis songarica,
таудың далалы
д
жерллерін мекен
н ететін: Xanthorhoe
X
tianschanica
t
a, Pasiphila chloerata, Stamnodes
pauperariaa.
Шалғғын биотопы
ына Солтүстік Тянь-Ш
Шанда биік тауда
т
жəне орта
о
тауда ккездесетін шалғындар
ш
жатады, негізінен
н
бооз бетеге (Sttipa capillataa), маралоты
ы (Thalictruum minus), ққоңырау шөп (Campanula glom
merata), гераань (Geraniium collinum
m), бөденеш
шөп (Veronica spuria), тарғақ шөп
п (Dactylis
glomerata), түлкіқұйррық (Alopeccurus pratenssis), бұталар
рдан итмұррын (Rosa platyacantha)), тобылғы
(Spiraea hypericifolia
h
), ырғай (C
Cotoneaster multiflorus),, сиырқараққат (Berberiis sphaeroca
arpa) жəне
тағы басққа да көптеген шөптессін өсімдікттер сипаттай
йды. Қарысстаушыларды
ың бұл био
отопқа тəн
түрлері: Phaiogramm
P
ma etruscariia, Scopula marginepun
nctata, Scoppula rubiginata, Scopula
a ansulata
characteriistica, Rhoddostrophia staudingeri,
s
Rhodostrop
phia vibicarria strigata, Eupithecia
a biornata,
Heliomataa glarearia, Siona
S
lineataa, субальпіллі жəне альп
пілі шалғын
нды қоныс еететін қарысстаушылар
түрлері: Eulithis
E
lederreri, Ecliptoppera fastigiata, Kuldscha
a staudingerii, Eupitheciaa pallescens, Eupithecia
succenturiiata exalbidaata, Eupitheecia rebeli, Eupithecia rubellata, Eupithecia
E
aabsinthiata, Eupithecia
centaureatta, Narraga fasciolaria, Alcis jubataa, Xanthorho
oe asiatica, Xanthorhoe fidonaria, Xanthorhoe
X
alexandrarria.
Барлы
ық биотоптаарда кездесеетін түрлерд
ді яғни эври
ибионттарды
ы жеке атап
п өту керек олар:
о
Alcis
depravata, Angerona prunaria,
p
Asppitates acum
minaria, Scop
pula ornata.
Қары
ыстаушылард
дың биотоп
птарда тараалуы олард
дың азық ретінде
р
қаж
жет ететін өсімдіктің
тіршілік формасымен
ф
н байланыссына толық сəйкес кел
леді. Қарысттаушыларды
ың басым бөлігі
б
дала
жəне шалғғын биотопы
ын құратын
н шөптекті өсімдіктерді
ө
ң көптеген тұқымдасым
т
мен байланы
ысты.
Солтүүстік Тяньь-Шанның қарыстаушыларын аззық ретінде қолданы
ылатын өсім
мдіктердің
қарай қолдануына бай
тіршілік формасына
ф
йланысты 3 негізгі жəне 4 аралық топқа бөлу
уге болады
(1-сурет).
1%
9%
4% 4%
5%

Дендр
рофагтар
Дендр
рохортофагттар
Дендр
ротамнофагттар

65%

12%

Дендр
ротамнохорттофагтар
Тамно
офагтар
Тамно
охортофагта
ар
Хорто
офагтар

1-сурет – Солтүстік
С
Тян
нь-Шанның қаррыстаушылары
ын азық байлан
нысына қарай топқа бөлу

ндрофагтар (Д) – ағашттармен қореектенетін: 12
2 түр (9 %);
1. Ден
дендррохортофагттар (ДХ) – ағаштармен
а
жəне шөптеесін өсімдікктермен қореектенетін:1 түр (1%);
дендрротамнофагтар (ДТ) – ағаштармен
н жəне бұтаалармен, жаартылай бұтталармен қо
оректенеді:
5 түр (4%);
дендрротамнохортофагтар (Д
ДТХ) – ағаш
штармен жəн
не бұталармеен, жартылаай бұталарм
мен сонмен
қатар шөп
птесін өсімд
діктермен қооректенеді: 5 түр (4%).
2. Там
мнофагтар (ТФ)
(
– бұталлармен, жарртылай бұтаалармен қореектенеді: 6 ттүр (5%);
тамноохортофагтаар (ТХФ) – бұталарм
мен, жарты
ылай бұталлармен сонмен қатар шөптесін
өсімдіктеррмен қоректтенеді: 16 түүр (12%).
3. хорртофагтар (Х
ХФ) – шөпттесін өсімдікктермен қор
ректенетін: 84
8 түр (65%)).
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Солтүүстік Тянь-Шанның қаарыстаушылларын биото
опта таралууына байлан
нысты 4 эко
ологиялық
топқа бөллуге болады:: мезофил, ксерофил,
к
мезоксерофил, эврибион
нттар (2-суреет).

18%
%

3%
Мезофилдер

41%

Ксерофил
лдер
Мезоксер
рофилдер

38
8%

Эврибион
нттар

2
2-сурет
– Солтүүстік Тянь-Шаань қарыстауш
шыларының эко
ологиялық топ
птарының пайы
ыздық қатынассы

Мезоофилдер (52 түр сəйкесіінше 41%): суармалы жерлерді,
ж
баақтарды, орм
манды жерл
лерді жəне
орман жиегін, шалғы
ынды бұталы
ы жəне су жаағалауларын
н мекендейттін түрлер ж
жатады.
Ксероофилдер (499 түр сəйкеесінше 38%
%): жазық даала жəне жартылай
ж
шөөлді жерлер
рді мекендейтін түррлер жатады
ы.
Мезооксерофилдеер (23 түр сəйкесінше
с
18%) ашық жерлерде шалғынды
ш
ж
жəне далалы
ы жерледе,
таулы ауд
дандарда оңттүстік беткеейлерді ең бастысы
б
күн
н сəулесі жаққсы түсетін жерлерді мекендейді.
Эврибионттар (44 түр сəйкессінше 3%) экологиялы
э
қ кең диапаазонды, баррлық биотоп
птарда кең
тараған түүрлер жатад
ды.
Қоры
ытынды. Бұұл Солтүстіік Тянь-Шан
нның табиғаат ерекшелііктерін ескеере отырып қарыстаушылардың
ң биотоптаа таралуын зертеген аллғашқы жұм
мыс, нəтиж
жесінде Соллтүстік Тяньь-Шанның
қарыстауш
шыларын аззық ретіндее қолданылаатын өсімдікктердің тірш
шілік формасына қарай
й 3 негізгі
жəне 4 арралық топққа бөлуге боолатыны ан
нықталды. Солтүстік
С
Т
Тянь-Шанны
ың қарыстау
ушыларын
биотопта таралуынаа байланыстты 4 эколлогиялық то
опқа бөлугге болады: мезофил, ксерофил,
мезоксероофил, эврибионттар.
Алғы
ыстар. Автоорлар зерттееу жүргізген
нде көмек кө
өрсеткен баарлық əріптеестерге алғы
ыс айтады.
Авторлар келесі ғалы
ымдарға жи
инақ матери
иалдармен жұмыс жүрргізгенде көөрсеткен кө
өмегі жəне
бағалы кееңестері үшіін жəне ғылы
ыми еңбекттермен бөлісскені үшін алғыс
а
білдірреді: доктор Hausmann
A (Бавари
ия мемілекеттік зоологияялық коллеккциялар (Геермания) ғы
ылыми зертттеу институтты), Синёв
С.Ю., В.Г
Г. Миронов (РҒА Зооллогия инсти
итутының (Р
Ресей)), Вассиленко С.В
В (Сібір зоо
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мұражайы
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БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЯДЕНИЦЫ
(LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ
Г. Ш. Назымбетова1, Б. К. Еликбаев2, Б. Т. Таранов1
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Ключевые слова: Северный Тянь-Шань, Geometridae, биотоп, экологические группы.
Аннотация. Анализ вопросов биотопического распределения фауны пяденицы в любом природном
регионе является первым шагом в исследовании экологической структуры фауны.
В статье на основе полученных фаунистических данных анализируются экологического и биотопического распределения фауны пяденицы Северного Тянь-Шаня. Данное исследование было проведено в
2009–2014 гг. на территории Северного Тянь-Шаня с целью определения биотопического распространения
пяденицы (Lepidoptera, Geometridae). В результате исследований отмечено неравномерное распределение
пяденицы по биотопам. Наибольшее число видов пяденицы встречается в лесолуговых биотопах (49 вида).
Степные биотопы занимают 35 видов, другие 23 вида занимают луговые биотопы. 25 видов предпочитают
пустыно-степные биотопы и наименьшее количество видов (4) обитает во всех биотопах.
В зависимости от занимаемого видом биотопа пяденицы подразделяются на 4 основные экологические
группы: мезофилы, ксерофилы, мезоксерофилы и эврибионты. Мезофилы представлены 52 видами и составляют 41% от общего количества фауны. Эти виды предпочитают лесные, пойменные и луговые биотопы
разных типов. 49 (38%) видов относятся к ксерофилам, которые предпочитают степные и пустыно-степная
биотопы. 24 видов (18%) - мезоксерофилы, большинство из которых занимают луговые участки в степных
биотопах, эврибионты 4 (3%) видов обитают во всех изученных биотопах. Проведенный анализ показал, что
доминирующая роль в фауне принадлежит мезофильным видам.
Поступила 31.07.2015 г.

85

ISSN 2224-5308

Серия биологическая и медицинская. № 4. 2015

Publication Ethics and Publication Malpractice
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics.
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see http://www.elsevier.com/postingpolicy),
that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors
and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if
accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language,
including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into
English of papers already published in another language are not accepted.
No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data,
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE),
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the
Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect.
The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections,
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly
contributed to the research.
The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the
research funders.
The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of
Kazakhstan.
The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor
and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

www:nauka-nanrk.kz
http://www.biological-medical.kz/index.php/ru/
Редактор М. С. Ахметова
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой
Подписано в печать 04.07.2015.
Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
10,0 п.л. Тираж 300. Заказ 4.

Национальная академия наук РК
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19

159

