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FORMATION OF COMMERCIAL FISH FAUNA 
OF KAPSHAGAY RESERVOIR 

 

Abstract. Kazakhstan is a country rich for its natural resources. All conditions for development of fisheries are 
created. To provide reservoirs with valuable fish species, fishery hatcheries have been built. One of them is located 
in the south east Kazakhstan (Kapchagay reservoir). This reservoir has one of the largest fishery values in the 
country. 

The Kapchagay reservoir has been formed in the middle of the river Ili on the territory of Almaty district. The 
filling of the reservoir started in 1970. Project features: area 1850 km2, volume 28,14 km3, length 180 km, maximum 
width 22 km, mean depth 15,2 m, maximum depth 45 m [1] 

Contemporary list of fish fauna of the reservoir and the river Ili includes 33 fish species. From the mentioned 
list of fish species 16 have commercial value. Nowadays, only 10 commercial species can be encountered. The 
remained 6 species are in the Red Book and considered to be near extinction.  

Keywords: fish community, fish fauna, ecosystem, concentration, population, biomass, fatness, export, eggs, 
fertility, sample, reservoir. 
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Б. И. Əбілов, Т. Т. Барақбаев, Г. М. Аблайсанова  
 

«Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС, Алматы, Қазақстан 
 

ҚАПШАҒАЙ СУҚОЙМАСЫНДАҒЫ  
КƏСІПТІК ИХТИОФАУНАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ  

 
Аннотация. Қазақстан табиғи су қорына бай мемлекет. Сонымен қатар, елімізде балық шаруашылығы-

ның дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасалған. Халқымызды балықпен қамтамасыз ету үшін табиғи суқой-
малардағы кəсіптік балық аулау саласы еліміздің əрбір суқоймалық өңірлерінде кəсіптік жұмыс ретінде 
жасалып жатырған жайы бар. Сол суқоймалардың бірі еліміздің Оңтүстік-шығысында орналасқан Қапшағай 
суқоймасы. Аталмыш суайдыны Қазақстан суқоймаларының ішінде балық шаруашылығы жағынан ірі су 
қоймалардың бірі болып табылады.  

Қапшағай суқоймасы Іле өзенінің орта ағысында, Алматы облысының территориясында салынған. 
Жобалық сипаттамалары: ауданы 1850 км2, көлемі 28,14 км3, ұзындығы 180 км, ені 22 км, орташа тереңдігі 
15,2 м, ең терең жері – 45 м [1]. 

Қазіргі таңда суқоймадағы ихтиофаунаның жалпы түрлік құрамы 33 түрді құрайды. Оның ішінде 
кəсіптік маңызы бар деп есептелетін 14 түрі бар. Қазіргі кезде тек 10 түрі ғана кəсіптік мақсатта ауланады.            
4 түр кызыл кітапқа енген жəне саны азайған түрлер болып есептеледі. 

Түйін сөздер: ихтиоценоз, ихтиофауна, экожүйе, шоғырлану, популяция, биосалмақ, жерсіндіру, экс-
порт, уылдырық, дернəсіл. 

 
Кіріспе. Қапшағай суқоймасының іргетасы 1969-1970 жылдары су электр станциясы жəне 

кəсіптік балық шаруашылығын дамыту мақсатында қаланған болатын. Осыған орай, суқоймаға                  
су толтырыла бастаған кезден бастап, барлық бағыттар бойынша көптеген зерттеу жұмыстары 
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жүргізіле бастады. Ихтиоценоздың қалыптасуы үшін алғашқы жылдардан бастап-ақ суқойманың 
қоректік қорын жақсарту жəне сапалы кəсіптік балықтар (сазан, тыран, көксерке, ақмарқа) құра-
мын құру мақсатында ұсыныстар жасала бастады. Қапшағай суқоймасы салынған жылдары 
Балқаш – Іле суалабының ихтиофаунасы таулы-азия фаунистикасына тəн бірнеше ғана балық 
түрлерінен құралды, олар: талма балық, балқаш алабұғасы, қара балық жəне көкбас [1]. 

Зерттеу материалдары. Зерттеу материалдары ретінде суқойманың іргетасы қаланған 
жылдары басталған көптеген ғалымдардың еңбектері пайдаланылды. Атап айтқанда, Митрофанов 
В.П., Дукравец Г.М., Ерещенко В.И., Баимбетов А.А., Серов Н.П., Селезнев В.В., Мусина Н.А. т.б 
секілді ғалымдардың жасаған еңбектері мен жазылған дереккөздерін жəне де соңғы жылдардағы 
зерттелген мəліметтерді негізге ала отырып мақала жазылды. 

Зерттеу нəтижелері. Көптеген ғалымдар біршама тəжірбиелерге сүйене отырып, балық түр-
лерінің популяцияларының болашақтағы жағдайларына сенімді болжамдар жасай бастады. 
Дегенменде, сол алғашқы жылдары жүргізген ихтиолог-ғалымдардың зерттеулерінің барлығы 
бірдей экожүйенің қалыптасуына оң нəтижесін бермеген сыңайлы. Себебі, кейбір іле қара балығы 
секілді балық түрлерінің болашағына сенімді болжамдар жасалмады [2].  

Суқойма суға толтырылғаннан кейін жерсіндірілген бағалы балық түрлерінің қорытындысын 
жəне ихтиофаунаның көпжылдық даму динамикасын талдау кезеңі басталды. Талдау қорытын-
дысында су пайдалану жүйесі шарттарына сəйкес суқоймадағы биоқорларды қарқынды пайдалану 
жөнінде тəжірбиелік ұсыныстар жасалды [3]. Суқойма жағдайларына сəйкес кəсіптік балық түрле-
рінің нақты саны ұсынылды. Суқоймадағы ихтиофаунаның қалыптасу жүйесінің негізгі кезеңі 
яғни, онда көрсетілген негізгі кəсіптік балықтардың биологиялық ерекшеліктерінің көпжылдық 
динамикасына талдау жүргізілді [4]. 

Сонымен қатар ихтиологтар Қапшағай суқоймасының Балқаш бассейнінің балық қорына 
тигізетін əсерін зерттеді. Бұл зерттеу жұмыстары негізінен ГЭС бөгеті арқылы өтетін жас шабақ-
тар шығынына байланысты жасалды. Нəтижесінде нақты шығын көлемі анықталды. Суқоймадан 
Іле өзенінің төменгі бөлігіне су жіберілген кезде шығын келтіріп, балық қорына теріс əсерін тигізе-
тіні анықталды. Сазан популяциясының тұрақтылық жағдайы жəне түрлі сапалық көрсеткіштері 
анықталды [5].  

Қапшағай суқоймасы гидробиоценозының жағдайын бақылаған мəліметтерге сүйене отырып, 
математикалық модельдер құрыла бастады. Осындай алғашқы жұмыс негізінен саны жағынан 
көбірек балық түрлеріне тыран, ақмарқа, көксеркеге жасалды. Осы үш балықтың биомассасына 
планктон жəне бентостық организмдердің əсерінің өзгерісі анықталды. Ақмарқа популяциясының 
аздаған тұрақтылығы жайлы қорытынды жасалды. Балық шабақтарының жəне уылдырықтардың 
табиғи өлімінің бірінші дəрежелік маңыздылығын зерттеу анықталды [6].  

Суқоймада шабақтардың таралуын зерттеу жұмыстары көптеген жылдар бойы жүргізілді. 
Зерттеулер суқойманың экожүйе моделінің негізгі көрсеткіштерін анықтау бағытын жоспарлауға 
мүмкіндік берді.  

Балықтар популяциясында тағы бір үлкен назар аудартқан жұмыс ол яғни, фенотиптің қа-
лыптасуын анықтайтын зерттеу жұмыстары болды. Алғашқы жылдарда-ақ Қапшағай ақмарқа 
балығы мен Балқаш көлі ақмарқа балығы арасындағы айырмашылық байқалған, яғни суқоймада 
тек жартылай өткінші формалары кезіккен.  

Көксеркенің суқоймаға жерсіндірілуі кезеңінде санының көбеюі жəне осыған байланысты 
белгілерінің өзгергіштігінің кеңдік диапазоны анықталды. Осыған байланысты Қапшағайдағы 
көксеркенің популяциялық фенотипі бойынша формасы Жайық өзеніндегі көксеркенің формасына 
сəйкес келеді. Қаракөз балығын жерсіндіргеннен кейін де өзгерістер байқалған, яғни ол өзінің 
солтүстік каспий қаракөзіне емес, белгілері бойынша арал тортасына жақындығы анықталған.  

Қазақстанда негізінен тыран балығы (Abramis brama) Каспий жəне Арал теңізі бассейндерінде 
абориген түр болып саналады. Əр түрлі жастағы тыран балығы суқоймаға екі кезеңмен яғни, 1971–
1973 жылдары жəне 1982–1983 жылдары Іле мен Билікөл көлдерінен жіберілді. Қазіргі таңда ты-
ран суқоймадағы кəсіптік балықтардың арасында саны жағынан ең басым түр болып саналады [7]. 

1971–1973 жж. Іле өзенінен жалпы құрамы 49,201 мың дана əр түрлі жастағы ақмарқа балық-
тары (Aspius aspius)Қапшағай суқоймасына жіберілген [8]. Суқойма акваториясында сирек тарал-
ған. Дегенмен ақмарқаның қоректену түрі эврифаг болғандықтан Қапшағай суқоймасы бойынша 
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қоректік қоры тұрақты ұзындық жəне салмақтық өсімін жəне оның популяциясының толығуына 
себепші болуы мүмкін. Қазіргі таңда негізгі кəсіптік балықтардың бірі болып саналады. 

1970 жылы Қапшағай суқоймасына Ақ амур балығының (Ctenopharingodon idella) əр түрлі 
жастағы жас шабақтары жіберілген. 1971–1987 жылдыр аралығында 4223 мың дана бір жылдық 
шабақтары жəне 5,94 мың дана екі жылдық шабақтары жіберіледі [9]. Осы түр үшін бұл көрсеткіш 
жеткілікті көлемде болатын. 1973 жылдан бастап 1987 жылдар аралығында ақ дөңмаңдай балығы-
ның (Hypophtalmychthys molitrix) 4825 мың дернəсілін жəне 674 мың əр түрлі жастағы дарақтары 
жіберілген Қарқынды балықтандырудың арқасында суқоймада бұл түрдің саны соңғы жылдары қа-
лыпты деңгейде. Сондай-ақ, суқоймаға ақ дөңмаңдайды жіберу барысында шұбар дөңмаңдайдың 
(Aristichtis nobilis) аздаған дарақтары кездейсоқ жіберілген болуы керек [9]. Сонымен қатар, қазіргі 
таңда балықшылардың ауларында кездесіп тұрады. 

Солтүстік каспий қаракөзі (Rutilus rutilus caspicus). Жамбыл облысының көлдеріне (Талас 
өзені бассейні) Орал өзенінің сағасынан (Дукравец 1964) Билікөл көліне 1958 жылы 284 данасы 
жерсіндірілді, сонымен қатар Билікөл көлінен 1965 жылы Балқаш – Іле бассейніне жерсіндірілді. 
Екі бассейнге де қаракөз еркін жерсінді. Балқаш көлі мен Іле өзені, сонымен қоса Қапшағай 
суқоймасы бойынша кеңінен таралды.  

1972 жылы суқоймаға Іле өзенінен көксерке балығының (Sunder lucioperca) 931 дана көбеюші 
дарақтарын, сонымен қатар, 1973 жылы əр түрлі жастағы 340 дарақтары жіберілген [10]. Бірақта, 
көксерке қорының құрылымы туралы əр түрлі пікірлер айтыла бастаған. Соңғы жылдары көксер-
кенің биоморфологиялық көрсеткіштерінің арта бастағанын аңғаруға болады. Дегенменде, қазіргі 
таңда көксерке балығы көптеген сұранысқа ие бола бастағаннан соң қорының бірқалыпты 
деңгейде қалғандығы байқалады. 

Күміс мөңке (Carassiusauratus). Балқаш-Алакөл бассейніне салыстырмалы түрде жақын арада 
жерсіндірілді. 1946 жылы Алтай өлкесінен Қаратал өзендер жүйесі тоғандарына жəне 1950 жылы 
осы өзеннен Үштөбеге жеткен. Ал Н. П. Серов күміс мөңкенің Қаратал өзенінде пайда болуын 
1954 жылмен байланыстырады [11]. 1959 жылдан кейін күміс мөңке популяциясы жыл сайын 
Алматы тоған шаруашылықтарының балықтарымен толығып отырды. Сол жылдардан бастап 
Қапшағай суқоймасында оның саны көбейе бастаған. Мөңке жыртқыш балықтардың, əсіресе, 
жайынның қорегі болып табылады. Қапшағай акваториясы бойынша сирек жəне өзеннің сағалары 
мен таяз сулы шөп басқан құярлықтарында кездеседі. Саны тұрақты, бірақ жоғары емес. 

1971 жылы суқоймаға сазан балығының (Cyprinus carpio) 31,102 мың көбеюші дарақтары жəне 
1972 жылы 12,996 əр түрлі жастағы дарақтары жіберілді [12]. Осы уақытқа дейін сазанның табиғи 
көбеюімен қатар қолдан балықтандыру шаралары жүргізіліп келе жатыр. Дегенменде, соған 
қарамастан сазан соңғы жылдары саны жағынан жоғары деңгейлерге жеткен емес. 

1974–1975 жылдары Іле өзенінен Қапшағай суқоймасына əр түрлі жастағы пілмай (Acipenser 
nudiventris) жерсіндірілген болатын [13]. Нəтижесі алғашқы бақыланған он жылдықта біршама 
жақсы деңгейде болған. Бірақта, шамадан тыс игерудің салдарынан 1996 жылдан бастап Кызыл 
кітапқа енген түр болып есептеледі.  

1971 жəне 1974 жылдары екі рет Түрген балық питомнигінен құбылмалы бахтақ (Oncor-
hynchus mykiss) балығының дернəсілдерін жəне де 1300 мың дана Ыстықкөл бахтағының (Salmo 
ischchan)дернəсілдерін Қапшағай суқоймасына жіберген. Осыдан кейін бұл бахтақ балықтары 
соңғы рет 1975 жылы ғана кездескен, одан кейін жоғалып кеткен [14].  

1971 жылы Петропавл инкубатор цехынен суқоймаға 1,6 млн ақсаха (Coregonus peled) балы-
ғының дернəсілдерін жерсіндірген. Өкінішке орай, соңғы жылдары бұл балық суқоймада кездес-
пейді. 

1972–1973 жылдары Іле өзенінен суқоймаға 1,418 мың арал қаязының (Barbus brachycephalus) 
өндірушілері жерсіндірілген[15]. Бірақта, соңғы жылдары пілмай балығы секілді қаяз Қызыл 
кітапқа енгізілген. Сондай-ақ, бұл балықты сақтап қалу жəне санын арттыру бойынша іс шаралар 
мен ұсыныстарды жəне де ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік болмады. 

1971–1972 жылдары суқоймаға Іле өзенінен əр түрлі жастағы Балқаш қара балығының (Schi-
zothorax argentatus argentatus) 7,659 мың дана дарақтары, 1973 жылы Қаратал өзенінен əр түрлі 
жастағы 915 дана, 1974 жылы 1304 өндіруші дарақтарын тағы да Қаратал өзенінен əкеліп жерсін-
дірген [15]. Өкінішке орай барлық үміттендірген саны мен жеткілікті жасына қарамастан бұл 



ISSN 2224-5308                                                                                Серия биологическая и медицинская. № 5. 2016 
 

 
97 

балық та саны аз балықтардың қатарында болады. Cондай-ақ алғашқы жылдарда суқоймадан Іле 
қара балығы да (Schizothorax argentatus pseudaksaiensis) кездескен. Соңғы рет 1990 жылы Қап-
шағай суқоймасынан 85 км аралықта, Іле өзенінің жоғарғы бөлігінен ұсталған. Қазіргі кезде бұл 
түр Қызыл кітапқа енгізілген болып саналады.  

Қазіргі таңда Қапшағай суқоймасы 4 кəсіптік аудандарға бөлінген. Суқойманың барлық 
аудандарында саны жағынан ең көп ауланатын доминанты түр ол тыран балығы болып саналады. 
Дегенменде, Қапшағай суқоймасы еліміздегі басқа суқоймалармен салыстырғанда кəсіптік балық 
түрлеріне бай болып келеді. Қазіргі таңда суқоймада кездесетін кəсіптік мақсатта ауланатын 
балықтардың 10 түрі анықталған (кесте). 

 

Қазіргі кездегі кездесетін кəсіптік мақсатта ауланатын балықтардың түрлік құрамы 
 

№ 
Түр атаулары 

латынша қазақша орысша 

1 Abramis brama (Linnaeus, 1758) Тыран Лещ 

2 Aspiusaspius(Linnaeus, 1758) Ақмарқа Жерех 

3 Carassiusauratus (Linnaeus, 1758) Күміс мөңке Серебряный карась 

4 Ctenopharingodonidella(Valenciennes, 1844) Ақ амур Белыйамур 

5 Cyprinuscarpio(Linnaeus, 1758) Сазан Сазан, карп 

6 Hypophtalmychthysmolitrix (Valenciennes, 1844) Ақ дөңмаңдай Белый толстолобик 

7 Rutilus rutilus caspicus (Jakowlew, 1870) Қаракөз Вобла 

8 SilurusglanisLinnaeus, 1758 Кəдімгі жайын Обыкновенный сом 

9 Channaargus(Cantor, 1842) Жыланбас Змееголов 

10 Sunderlucioperca(Linnaeus, 1758) Көксерке Обыкновенный судак 
 

Қорытынды. Сонымен, Қапшағай суқоймасының іргетасы қаланған жылдардан бастап қазіргі 
кезге дейінгі кəсіптік мақсатта ауланатын балықтардың ихтиофауналық құрамы белгілі болды. 
Өкінішке орай, кейбір бағалы кəсіптік балық түрлерінің экожүйеге жерсінбей саны азайып немесе 
жоғалып кеткен жайы да бар. Бұл жағдайларға балықтардың өзара қоректік бəсекелестігі, антро-
погенді факторлар т.б жағдайлар себепкер болуы мүмкін.  
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫСЛОВОЙ ИХТИОФАУНЫ  
КАПШАГАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

Б. И. Абилов, Т. Т. Баракбаев, Г. М. Аблайсанова 
 

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», Алматы, Казахстан 
 

Аннотация. Республика Казахстан богата своими естественными водоемами. Наряду с этим, для разви-
тия рыбного хозяйства в нашей стране созданы все условия. Чтобы обеспечить людей рыбой на всех естест-
венных рыбохозяйственных водоемах, развивается промысловое рыболовство и созданы определенные усло-
вия. Один из этихводоемов – Капшагайское водохронилище, которое расположено в юго-восточном Казах-
стане. Данное водохранилище являетсяодним из крупнейших рыбохозяйственных водоемов Казахстана. 

Водохранилище Капшагай образовано в среднем течении р. Иле на территории Алматинской области. 
Заполнение водохранилищаКапшагай началось в 1970 г. Проектные характеристики: площадь 1850 км2, 
объём 28,14 км3, длина 180 км, наибольшая ширина 22 км, средняя глубина 15,2 м, максимальная – 45 м. [1]. 

Список современного видового состава ихтиофауны водохранилища Капшагай и реки Иле включает           
33 видов рыб. Из указанного видового состава 14 видов рыб являются промысловыми. В настоящее время из 
них только 10 являютсяпромысловыми. Остальные 4 вида рыб занесены в Красную книгу РК и считаются 
находящимися под угрозой исчезновения. 

Ключевые слова: ихтиоценоз, ихтиофауна, экосистема, концентрация, популяция, биомасса, акклима-
тизация, экспорт, икра, личинка. 
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