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1. Кіріспе
Қос қанатгы қан сорғыш шіркейлер барлық табиғи аймақгарда, 

әсіресе өзендермеп таулы жерлерде юең тарапған зиянды жәндікгер. 

Олардың қапың жерлерінде ірі қарада, жылқьіда симулидсггоксикоз 
жиі ісездеседі, сауын сиырлар сүт өнімдшігін 25-30% төмендетеді [1].

Шіркейлер ірі қара мал мен жылқыда онхоцеркоз ауру 

қоздырушысын таратады. Сондықтан, шіркейлердің түр 
қүрамын, экологиялық ерекшеліктерн білу оларға қарсы 

күрес шараларын жасау үшін қажет.
2. Материал лсәне зерттеу әдістемелері
Осыны ескере отырып, Оңтүстік - батыс Алтайдың марал 

жайылымдарында 2003 -2007 жылдар аралығында шіркей- 
лердің түр қүрамы мен экологиясын зерттедік.

Зерттеу жүмыстары "Ақсу" ААҚ марал шаруашылығынын 

(ШҚО, Қатон -Қарағай ауданы) Фыкалка, Верхкатунь бөлімше- 

лерінде энтомологияда белгілі әдістерді қолданып, жүргізілді [2].

4673 дана шіркей тексеріліп, түрлері анықталды.

3. Зертгеу нәтижелері
Овдүстік - батыс Алтайда шіркейлердің 19 түрі таралғандыгы 

белгілі [3,4]. Ал, нақтылы "Ақсу" АҚ бөлімшелерінде (орманды -



шалғынды белдеу) жөне ЖШС "Енгу -Абзал" (далалық -шалғын- 

ды белдеу) марал жайылымдарында шіркейлердің 7 түрі таралі- 

андыгы анықталды. Олардың ішінде басым кездесетін түрлер: 

0(1адтіаогпаІа(47,1%)және Зішиіішп геріапз (33,6%) (кесте 1).
Кесте 1

Қан соргмш шіркейлердің түр құрамы, сандық ара қатынасы

серия Химико-биологи ческая 1 1 7

жөне үшу мерзімі
м Түрдер Ара катынасы Үшу кезеці &

|
са

яд
ык

 
1

% 3

1
ю

1 1  
к **

| 5.
|>*■

1 Спеіһа Іе т а  Масц. 252 5,38 15. VI Ю.Ш-З.УШ 9,\ТП 54

2 \¥і1һе1тіа 
уеІ(І5(зһеҮІ КиЬг.

63 1,34 14 VI 7.УП-15.УП 5ЛТП 51

3 СМа^тіа отаіа М§. 2201 47,1 2.\'1 ПЛ1-25ЛТ,
12.\П-20.\Щ

4.ІХ 92

4 Вооріһога 
егуііігосерһаіа 

Ое Сеет

215 4,60 16. VI 27.У1-15ЛТ] 19ЛТП 63

5 Зішиііит геріапз 

Ьііт.

1570 33,6 8.VI 15.\а-21.УІ,
21ЛТ1-27.\ТІ

24,\та 76 

. . — —і
6 Аг^епіізітиіі ит 

поеііегі Ғгіесі.
282 6,03 22. VI 28.УІ-11.\ТІ 17.УП 25

7 Агеһезітиііит 
уиІ$аге Оог., КиЬг. е( 
УІаз.

91 1,95 23. \Т 6. ҮЦ-З.УШ 16. УШ 53

8 Барлыгы 4673 100,0 15. VI 1 24Л1-9.УП 
1

І4.ҮШ 59

Сібірдің қылқанды және Европаның жапырақты орманда- 

рында да өте қалың басым Вооріһога егуіһгосерһаіа мен 

Аг§епІІ8Іти1іит поеііегі, Спеіһа уегла таудың орманды - шалғ- 

ынды белдеуінде субдоминантты шіркейлер.

Бұл аймақта таралған барлық шіркейлер европалық - 

сібірлік орманды -далалық фауна кешеніне жататын түрлер.



Мұндағы кездесетін 7 түрдің 6(85,7%) бореадды, яғнн қыл- 

қанды және жапыракты орманға тән шіркейлер (кесте 2).

Кесте 2
Қос канатты қан сорғыш шіркейлердің ландшафттық

орналасуы
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№ Тұрлері . [андшафттык орнапасуы
Биік таулы 
туадралы 
шалгынды 

белдеу 
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Таулы - 
ормандьі 
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Ескерту: +++ суб басым түрлер — 2%-дан 8 %дейін;

++ аздаған - 0,5% -дан 2% дейін;
+ сирек - жалгіы санының 0,5% кем.

Қос қанатты қан сорғыш шіркейлер таудан бастау алатын 

ірілі -ұсақты тау өзендерінде өсіп -өнеді. Олар жылдам ағын- 

ды (0,2 -2,5 м/ сек) суда жақсы өсіп - өнеді. Ені кей жерлерінде



2,5 м, тереңдігі - 0,6 м, температурасы (6 -11)°С, әсіресе жаға- 

лауын шалғынды әртүрлі өсімдіктер мен талды -бүталы фор- 

мацнялар (үйеңкі, қайың, терек, шілігс) көмкерген, түбі тастақ 

суларда өте қалың болады.

Ашық үсақ жөне оргаша көлемді бүлақтарда Огіа^тіа огпаіа 

дернөсіпдері мамырдың басында пайда бола бастайды. Субстрат- 

тағы тығыздығы 67 дана/дм2. Кейіннен бүл бүлақтарда басқа кеш 

шығатын түрлер пайда бола бастайды.

Оңгүстік-батыс Алтай жағдайында Спеіһа уеша дернәсілдері 

мен қуыршақгары түбі тастақ, каскадгы ағынды тау өзендерінде 

жақсы дамитынын байқадық. Ідм2 субстратта 100 — ден асады. 

Ағыны баяу, түбі қүмдауыт өзендерде сш сирек кездеседі (бірен - 

саран, 1 дм2 субстратга 15-20 -дан аспады). Дернәсілдерінің пайда 

болуы мамыр - маусымда су температурасы 4-5°С болғанда жүреді. 

Қуыршақгануы мен шіркейлердің үшып шығуы маусымныңекінші 

жаргысынан бастап, шілденің аяғы -тамызда аяқталады.

Осылайша, Оңтүстік - батыс Алтайдың таулы жерлерінде 

қос қанатты қан сорғыш насекомдардың өсіп - өну -орындары 

әркелкі әрі өте көптеп кездеседі.

Оңтүстік - батыс Алтайдың шіркейлері түрге бай әрі мол. 

Бүл ондағы шіркейлер жайлайтын таза, ағыны қатты тау өзен- 

дері мен бүлақтарының көптігімен түсіндіріледі.

Қос қанатты қан сорғыштардың үшу мерзімдері жалпы қатаң 

анықталған және климаттық шаргтарга байланысты салыстыр- 

малы түрде түрақты болып табылады. Онтүстік батыс Алтайда 

шіркейлердің үшып шығуы әртүрлі уакытта жүреді. Негізінен 

алғандакопшіліктүрлердің үшуыныңбасы маусымғакеледі. Ал, 

орманды — шалғынды белдеуде бүл мерзімдер бір -екі аптаға 

кейін шегеріледі. Осіа§пна огпаіа - дан басқа көпшілік түрлердің 

үшуы тамыздың үшінші онкүндігінде аякталады.

Осылайша, негүрылым зерттелген аймақ теңіз деңгейінен жо- 

ғары орналасса, соғүрылым үшу мерзімдері кысқарады. Бүл тау 

бөкгерінде үшу мерзімі әртүрлі моноциклді түрлер дам>ъімен және 

жылы кезеңде бірнеше үрпак беріп үлгіретін полициклды түрлердің 

дамуымен байланысты. Таулы орманды белдеудегі шіркейлердің
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ұпгу мерзімдері қысқарған және негізінен ұшуларының басы жай 

көкгем мен жазға бейімделген. Биік таулы бездеуде негізінен ұшу- 
лары жаздың ортасына келегін моноциклді тұрлер жайлайды.

ІДіркейлердің маусымдық сан өзгерістері мен тәуліктік белсенділ- 

іктері де тау белдеулеріне байланысты әрггұрлі. Далалы - шалғынды 
лаңцшафгга климаггық өзгфістерге байланысты тәулікгік белсенділі- 
кггерінің екі немесе бір шыңы болады. Мамырда ауа температурасы 
20°С көтеряле қоймаган кезде, шіркейлер сағат 10 — 11 ден 16 -17 -ге 
дейін белсенділік кврсегеді. Маусым, шілде, тамыз айларында таңер- 
теңгілік және кешкі белсеңщшк шындары жақры байқалады. Тус ауа 
темпераіура 28 °С юөтершгенде шіркейлер ұшуын тоқтатады.

Биік таулы белдеулерде белсенділіктің бір шынды қисығы 

анық көрінеді. Ол сағат 12-15 аралығында түседі.
Мұнда таңертеңгі және кешкі ауа температуралары әдетге 

төмен болады (4-6°С). Шіркейлердің ұшуы 9- 10°С басталады.
Таулы орманды- шалғынды белдеуде мал мёң адамға жа- 

былатын шіркейлкер саны тау бөктерімен салыстырғанда көп 

болады. Бұл осы белдеуде көптеген шіркей тұрлерінің маусым- 

да жаппай ұшуымен тусіндірілуі мүмкін.
4. Қорытынды
Сонымен, Оңгүсгік - батыс Алтаңдатарадаан шіркейлердің іүрлері 

экологиялық иъпмділігі өте жопіры ормаңды биогоптарғатән, көбінесе 
тайга мен жапырақіы ормандарда кездесегін қан сорғыш насекомдар.
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Резюме
В статье приведены сведения о видовом составе, чис- 

ленном соотношении и периодах лета кровососущих мо- 
шек (Піріега, БітиИШае) Юго-Западпого Алтая (ВКО, Ка- 
тон-Карагайский район).

Кевііте
Тһе агіісіе һгіп%х іһе сіаіа аһоиі іһе зресіез сотрояіііоп, 

питегіс соггеіаііоп аті іһе регіоііх о//Іі%һі о /  ЬІоосі-хискіп% 
%паіз (Әіріега, Щріиііійае) о /  іһе Зоиіһ Еазі АҺаі (Еахі 
Кагакһхіан оЫахІ, Ка(оп-Кага§ау ге%іоп).
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