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Кіріспе
Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында адамзат алдында өсімдіктер әлемін қорғауға тікелей 

кірісу туралы мәселе туындады. Дүние жүзі көлемі және жекелеген мемлекеттер ішінде жа-
нуарлар мен өсімдіктерді қорғау туралы комиссиялар құрылып, сирек кездесетін және құрып 
бара жатқан түрлер тізімі жасалды. Сонан кейін Халықаралық және жеке мемлекеттер Қызыл 
кітаптары жазылды. 

Қызыл кітап – бұл қауіп-қатер дабылы. Түрдің бұл кітапқа енгізілуі, оған ерекше көңіл бөлу 
керек екендігін білдіреді, көбіне арнайы қорғау шаралары қажет, әйтпесе түрдің мүлдем жоғалып 
кетуі мүмкін. Қазақстан Үкіметі 1978 жылдың қаңтарында Қызыл кітапты құру туралы қаулы 
шығарды. Мүк, қына, саңырауқұлақтарды қосқанда, құрамында 300 түрден аса өсімдігі бар кі-
тап, 1981 жылы академик Б.А.Быковтың жетекшілігімен жарық көрді. Академик И.О.Байтулин 
жетекшілігімен ботаниктердің дайындаған өсімдіктер Қызыл кітабының екінші басылымы 
жуық арада жарыққа шығып та қалады. Оған өсімдіктердің 400 түрі енгізілген.

Қызыл кітапқа енгізілген өсімдік ерекше қорғауға алынады. Оларды жинауға тыйым салын-
ған (тек ерекше жағдайда арнайы рұқсатпен ғана). Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктерді заңсыз 
жинаса немесе зақымдаса, әрбір данасына 360 теңге айып төлейді (2001 жылы 12 қыркүйекте гі 
№1186 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы).

Сирек кездесетін өсімдік түрлері Қазақстанның 10 қорығы мен 8 ұлттық парктерінде, со-
нымен қатар көптеген арнайы қорықшаларында, ал мәдени жағдайда – ботаника бақтарында 
қорғалады. Дегенмен, егер республикамыздың әрбір азаматы оларды қорғаудың маңызын сана-
лы түрде жете ұғынбаса, біздің керемет тірі асылдарымызды ешқандай айып пен тыйым салу 
құтқармайды.

Оқушылардың, студенттердің, әрбір азаматтың міндеті – өз өлкесінің сирек кездесетін өсім-
діктерін біліп, оларды қорғауға жағдай жасау керек. Шын ықыласпен берілген әуесқойлар өз 
қаласы немесе ауылы маңында өсетін қызықты өсімдік түрлерінің жағдайын үнемі бақылап, көп-
теген пайдалы жұмыстар жүргізсе болар еді. Белгіленген жерлерде фенологиялық бақылау лар 
жасап, қарқынды гүлдеуі мен жеміс салуын және санын есептеу жұмыстарын жүргізуге болады. 
Табиғат қорғау мен ғылымға пайдалы да қызықты зерттеу жұмыстарын, яғни ұзақ бақылауларды 
мектепте, лицей, гимназияларда үлкеннен кішіге берілетін дағды ретінде жүргізуге болады.

Осындай бақылаулардың біраз нысаналары ұсынылып отырған кітапта бар. Әрбір түрдің суреті 
берілген. Суреттер Қазақстанның әртүрлі аймағындағы таулы, далалы және шөлді жерлерінде 
түсірілген. Сипатталып жазылған түрлердің көпшілігі жабайы өскен күйінде тек біздің республи-
камызда ғана кездеседі, басқа ешқандай жерде өспейді. Мұндай түрлерді эндемиктер деп атайды. 
Әсіресе реликті түрлер, яғни ежелгі дәуір қалдықтары қызық. Бұрын олар өте кең таралған бола-
тын, бірақ тіршілік орталарының өзгеруіне байланысты көп көлемі өліп,  тек жекелеген жерлерде 
аз мөлшері ғана сақталып қалған. Мысалы, Жетісу күреңкөкгүлі, палеогеннің ежелгі флорасының 
қалдығы, жасы 30 млн жылға жетеді. Қызыл кітапқа тек сирек кездесетін түрлер ғана емес, көп 
кездесетін түрлер де енгізілді. Себебі олар адамның тікелей әрекетінің әсерінен (дәрілік және 
техникалық шикізат ретінде жинау) азайып отыр. Бұған сәйкес шешім – оларды мәдени түрде 
өсіру, жабайы өскен шикізатты жинағанға қарағанда, көбіне бұл жағдай ұтымды болып отыр. 
Гүлдеп тұрған өсімдіктерді жаппай сату үшін гүл шоғырына жинау, үлкен зиянын тигізіп отыр. 
Жабайы өсетін өсімдіктерді қорғау және олардың сатылуын бақылау – белсенді жастар үшін тағы 
бір жұмыс болар еді. Осы кітаптың әрбір оқырманы Қызыл кітапқа енгізілген сирек кездесетін 
өсімдіктің біреуін өз қарауына алып қорғаса, біз сонда ғана керемет тірі қазыналарымызды бола-
шақ ұрпақтарымызға сақтай аламыз. 
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ҚАЛҚАН АСАЙМҰСА 
(Үшқаттар тұқымдасы) 

Мәртебесі: Қазақстанда сирек кездесетін түр, өзінің таралу 
аймағының солтүстік шекарасында өседі. Қырғыз Алатауының 
тек батыс бөлігінде – Мерке және Қайыңды тау сайларының 
баурайларында кездеседі. Популяциясы аз, олардың көлемі 
50 гектардан аспайды. Қазақстаннан тыс Тянь-Шаньның басқа 
аймақтарында, көбіне батыс бөлігінде таралған. Сәндік бұта 
(биіктігі 3 метрге дейін), жапырақ пішіндері әртүрлі және 
көптеген ақшыл қызғылт түтік гүлдері қалқанша тәрізді гүл 
шоғырына жиналған. Бұтақтары өте ерекше – ұзына бойы алты 
бөлікті ойлы-қырлы қабықты. Өте берік ағаш, ұсақ әшекейлер 
мен асатаяқтар жасайды. Осыдан барып оның түрікше аты  – 
“асай-мүсей” немесе Моисей асатаяғы шыққан. Табиғатта өрт тен 
зардап шегеді және барлық жерде қорғауды қажет етеді. Мәдени 
түрде жақсы өседі. Тұқымы арқылы өседі, көшеттері үшінші-
төртінші жылдары гүлдейді. Мәдени түрде өсіруді кеңейтіп, 
көгалдандыру жұмысында пайдалану керек.

Қалқан асаймұса 
Abelіa corymbosa
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КӘДІМГІ ӨРІК 
(Раушангүлділер тұқымдасы)  

Мәртебесі: таралу аймағы тарылып бара жатқан, сирек 
кездесетін түр. Жекелеген ағаштар немесе шағын тоғайлар бо-
лып өседі. Ортаңғы және төменгі тау белдеулеріндегі оңтүстік 
тасты және шағыл тасты беткейлерді ұнатады. Ең жақсы 
тоғайлары Іле Алатауы мен Жоңғар Алатауының оңтүстік бау-
райларында 700 га жерді алып жатыр. Кәдімгі өрік Кетпен тау-
ында, ал Қазақстаннан тыс Тянь-Шаньның басқа аймақтарын-
да да кездеседі. Қытай тау ларында да бар, таралу аймағының 
жекелеген бөліктері – бұл түрдің ертеде пайда болғанының 
куәсі. Жаңғақ жемісті бағалы өсімдік, мәдени сорттар алу үшін 
құнды нысана. Мөлшері, дәмі, түсі және жемісінің пісу уақтысы 
жағынан көп ерекшеленеді. Бұл – әде мі сәндік өсімдік, әсіресе 
гүлдеу кезеңінде (сәуір-мамыр) және күзгі жапырақтарының 
түсі (қыркүйек-қазан) тау көрінісіне әр береді. Мәдени түрде 
республиканың оңтүстігінде кең өсіріледі. Алматы қорығында, 
Іле Алатау ұлттық паркінде жабайы өріктер қорғалады. Басқа 
жерлерде адамның шаруашылық әрекеттерінің әсерінен (саяжай 
құрылыстары, мал бағу, өрттер т.б.) зардап шегеді. Қотырбұлақ 
сайындағы (Алматы қаласы маңы) өріктер ерекше қорғауды 
қажет етеді.

Кәдімгі өрік
Armenіaca vulgarіs
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ШОЛПАНШАШ СҮМБІЛІ 
(Сүмбілділер тұқымдасы) 

Мәртебесі: Қазақстанда өте сирек кездесетін түр. Жекеле-
ген оқшау популяциялары Жоңғар Алатауы, Солтүстік және 
Батыс Тянь-Шаньда кездеседі. Жалпы Орта Азиядан басқа 
Оңтүстік Еуропада, Қырымда, Кіші Азияда кең таралған. Тір-
шілік ету ортасының өзіндік ерекшелігімен сипатталады, яғни 
көлеңкелі ылғалды ізбесті және сарқырамаға жақын, жылғалар 
жағалауындағы тау жыныстары шатқалдарында өседі. Өте 
әдемі, әсем де нәзік қырыққұлақ. Қыстайтын жапырақтарының 
қалемшелері жіңішке жылтыр қара қоңыр түсті. Олар шашқа 
ұқсас, сондықтан “шолпаншаш”деген атқа ие болған. Мәдени 
түрде кең өсіріледі, көбіне төселе өсетін тамырсабақ кесінділері 
арқылы, сирек споралары арқылы көбейеді.

Шолпаншаш сүмбілі    
Adіantum capіllus-venerіs
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КӨКТЕМ ЖАНАРГҮЛІ 
(Сарғалдақтар тұқымдасы)  

Мәртебесі: Қазақстанда сирек кездесетін түр. Республиканың 
тек солтүстігі мен солтүстік-шығысында Алтай мен Тарбағатайға 
дейін кездеседі, бірақ Оңтүстік Сібір мен Еуропада кең таралған. 
Көктемде гүлдейтін көпжылдық шөптесін өсімдік, Гиппократ 
кезінен дәрілік өсімдік екені белгілі. Қазіргі уақытта гүлдеу 
кезеңінде жинаған жер үсті бөлігінен жүрек дәрісін алады. Жап-
пай жинау өсімдікті азайтып отыр, сондықтан жинау тәртібін 
реттеп, түрдің табиғаттағы жағдайына бақылау жасау керек. 
Мәдени түрде жақсы өсіріледі (Батыс Еуропада XVІ ғасырдан 
бері). Тұқымның өнгіштігі 30% шамасында, алғашқы көшеттері 
үшінші жылы гүлдейді, тұқымы арқылы өскен өсімдіктер 
1-2 жылдан кейін гүлдейді. Топырақ таңдамайды, жарық жер-
лерді қажет етеді. Басқа жерге қайта отырғызуды талап етпей, 
бір жерде ұзақ өседі. Табиғаттағы бір өсімдігі 60 жыл тіршілік 
етеді. Батыс Алтай қорығында және Баянауыл ұлттық паркінде 
қорғалады.

Көктем жанаргүлі
Adonіs vernalіs
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ЛИНЧЕВСКИЙ КЕМПІРШӨБІ 
(Кермек тұқымдасы) 

Мәртебесі: сирек кездесетін, эндемиктік түр. Сырдария 
Қаратауының орталық бөлігіндегі жоғарғы және ортаңғы 
тау белдеулерінің тасты шыңдарында кездеседі. Бірегей ала-
са бұта (биіктігі 10 см шамасында), сұр жасыл жалпақ жастық 
түзеді. Әсіресе гүлдеу кезінде қарама-қарсы түсті ақшыл тоста-
ғаншаларымен және қызғылт гүл тәжімен өте тартымды. Түр 
өткен жылдардағы малды шектен тыс жаю салдарынан зардап 
шекті. Қазіргі кезде популяциясының біразы Қаратау қорығында 
қорғалады. Мәдени өсірілуі табиғаттағы сияқты зерттелмеген.

Линчевский кемпіршөбі 
Acantholіmon lіnczevskіі
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ІРІ ЖАПЫРАҚТЫ АЛКОР 
(Күрделігүлділер тұқымдасы)  

Мәртебесі: жеке типті туыстың сирек кездесетін түрі. Қаржан-
тау, Угам жотасы мен Талас Алатауының төменгі және ортаңғы 
белдеулерінде кездеседі. Қазақстан жерінен тыс Батыс Тянь-Шань 
мен Памир-Алайда таралған. Бұл көпжылдық қалың шөптесін 
өсімдіктің биіктігі 1 метр, ол қуаң шағыл тасты және сұр шөгінді та-
сты беткейлерді жандандыра түседі. Жиі аршалы ормандар мен мал-
та тасты арналарда кездеседі. Терілі бөліктенген жапырақтарының 
күшті хош иісі болады. Өсімдіктің басқа бөліктеріндегі сияқты, 
олардың құрамында да әртүрлі витаминдер, эфир майлары бар 
және  оларды тартымды хош иісті ас қатығы ретінде пайдалана-
ды. Алкор әсіресе Өзбекстанда көпшілікке белгілі, оны жорыққа 
шыққанда сүттің бұзылмауы үшін ертеден пайдаланған. Алкордың 
2-3 жапырағы немесе 2-3 гүл шатыры бір литр сүтке хош иісті 
дәм береді және 10-12 күн бойы сақталуын қамтамасыз етеді. Ал-
кор ежелден (Авиценна уақтысынан бері) дәрілік және азықтық 
өсімдік ретінде белгілі. Бірақ түрдің табиғаттағы қоры шектеулі, 
сондықтан өзбек ботаниктері оның мәдени өсіру жолдарын тап-
ты. Ол құнарсыз жерлерде суарусыз жақсы өседі. Екпе көшеттері 
екінші-үшінші жылы гүлдейді, эфир майларын алу және мал азығы 
үшін көп витаминді жасыл өсімдікті бірінші жылы шабуға болады. 
Және де ол осы жылы-ақ өсімді де пайдалы. Алкорды гүл алаңдары 
мен демалыс орындарында топ болып өсетін сәндік өсімдік ретінде 
ұсынуға болады. Ақсу-Жабағылы қорығында қорғалады.

Ірі жапырақты алкор 
Medіasіa macrophylla
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АҚҚАҢБАҚТҮСТІ АЛЛОХРУЗА 
(Қалампырлар тұқымдасы) 

Мәртебесі: саны қатты қысқарып бара жатқан, сирек кездесетін 
түр. Батыс Тянь-Шань мен Памир-Алай эндемигі. Біздің елімізде 
Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы таулар мен 
тау етектерінде кездеседі. Шөлді, шөлейтті және саванналы 
жерлерде тау етегі жазықтығынан орташа тау белдеуіне дейін 
өседі. Бұтақтанған, дерлік шар тәрізді ұсақ ақ гүлдердің селдір 
жиынтығы өте әдемі. Түр тіршілігінің өте ұзақтығымен (200 
жылға дейін) және салмағы 2-3 кг-ға жететін, негізгі жуан та-
мырымен ерекшеленеді. Құрамында сапонин (25% шамасында) 
бар, ол кең түрде қолданылады. Азық-түлік өнеркәсібінде  ха-
луа дайындау, тоқыма өнеркәсібінде  маталарды ағарту, аң терісі 
өнеркәсібінде өңсіздендіру және теріні жарқырату үшін пайдала-

нады. Аллохрузаны Орта Азияда 1927 жылдан бері даярлайды. 
“Түркістан сабынды тамыры” деген атпен көп мөлшерде ше-
телге жіберілді. 1960 жылдардың басында Қазақстанда жылы-
на 700-800 тамыр дайындалатын. Осының әсерінен азайып, кей 
жерлерде тіпті жойылып та кетті. Кейбір мамандардың айтуы-
на қарағанда, соңғы 20 жылда Оңтүстік Қазақстан облысын-
да аллохруза қоры қалпына келді және енді ішінара даярлауға 
болады деп есептейді. Дегенмен, сабынды тамырды мәдени 
түрде өсіруді жаңғырту керек. 40 жыл бұрын оны Қазақстан 
мен Өзбекстанда өсіріп байқаған. Табиғаттан қазып алынғанға 
қарағанда, 4 жылдық мәдени өсіру арзан шикізат беретіні анық-
талды. Популяциясының біразы Ақсу-Жабағылы және Қаратау 
қорықтарында қорғалады.

Аққаңбақтүсті аллохруза 
Allochrusa gypsophіloіdes
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ЖҰМЫР БОЗТҮК 
(Күрделігүлділер тұқымдасы) 

Мәртебесі: Қазақстанда сирек кездесетін түр. Батыс Тянь-
Шань мен Қаратаудың орта белдеудегі шөгінді тастарда, тасты 
беткейлерде және құрғақ малта тасты арналарда өседі. Қазақстан 
жерінен тыс Памир–Алайда кездеседі. Өте әдемі, киізді түкпен 
жабылған ақшыл шала бұта. Көптеген күрделі себет гүл 
шоғыры сабағының ұшына қалқан болып жиналған. Түр табиғи 
жағдайларға байланысты сирек. Саны аз және популяциялары 
оқшау. Ақсу-Жабағылы қорығында қорғалады. Жұмыр бозтүк

Anaphalіs racemіfera
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КОРОЛЬКОВ ШАЯНОТЫ 
(Шаяноттар тұқымдасы) 

Мәртебесі: Қазақстанда сирек кездесетін түр. Тропиктік 
және субтропиктік облыстарға тән ірі тұқымдас өкілі. Батыс 
Тянь-Шань мен Қаратаудағы тіршілік ортасы, бұл ортаазиялық 
тау түрінің солтүстік шекарасы болып табылады. Шар тәрізді 
қабысқан түйнек және ұшындағы күрделі құрылысты гүл шоғыры 
бар әдемі көпжылдық шөптесін өсімдік. Гүлдеу кезінде, көбіне 
күлте ретінде қабылдайтын, гүл шоғырын жауып тұратын үлкен 
жапырағы еріксіз назар аудартады. Жеміс салған кезінде гүл 
шоғырының бойына собық тәрізді жиналған ашық қызыл түсті 
жидек тәрізді жемісі өте әдемі. Өсімдік тұтас, әсіресе түйнегі 
тек көктей кезінде, улы. Кептірілген түйнектері уын жоғалтады 
және крахмал көзі болып табылады, құрамында 30 %-ға жетеді. 
Ерекше сәндік өсімдік. Мәдени түрде жақсы өседі (тұқымнан 
өскені үшінші-төртінші жылы гүлдейді), бірақ іс жүзінде тек 
әуесқойларға ғана мәлім. Табиғатта саны төмен. Әдетте жеке-
леген даралар, сирек шағын топ болып (30-50 өсімдікке дейін) 
кездеседі. Малды шектен тыс жаюдан (таптау) зардап шегеді. 
Ақсу-Жабағылы қорығында қорғалады.

Корольков шаяноты  
Arum korolkowіі
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МИЯЖАПЫРАҚ ТАСПА
 (Бұршақтар тұқымдасы)  

Мәртебесі: Қазақстанда сирек кездесетін, қалдық түр. Тек Ал-
тайда (Ульба, Уба және Бұқтарма өзені аңғарларында) кездеседі. 
Республикадан тыс Еуропаның орманды аймақтарында (Кавказ-
ды қосқанда) және Батыс Сібірде таралған. Үштік дәуірдің ор-
ман қалдығы. Ұзын жайылған сабақтары (бір метрге дейін) мен 
жасыл-сары гүлдері бар өңсіз көпжылдық өсімдік. Жемісі өте 
ерек ше – сыртқы құрылысы крестгүлділер бұршаққынына ұқ  сас, 
ұзын, үшқырлы-сызықты бұршақ. Дәрілік және азықтық өсім-
дік. Мәдени өсіруде келешегі зор. Тұқымынан өскен өсімдіктер 
жақсы гүлдеп, жеміс береді. Өзі көктеп шығады, мәдени түрде 
40 жыл бойы өсірілуде. Англияда азық ретінде арнайы өсіреді. 
Популяция саны төмен, ормандарды кесу нәтижесінде тіршілік 
ортасының нашарлауынан зардап шегеді.

Мияжапырақ таспа
Astragalus  glycyphyllos
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ШЕГІРШІНЖАПЫРАҚ ТАСЖАҢҒАҚ
(Раушангүлділер тұқымдасы) 

Мәртебесі: сирек кездесетін, қалдық түр, таралу аймағының 
солтүстігі мен солтүстік-шығыс шекарасында орналасқан. Жоң-
ғар Алатауында (Көксу өзені сайы) және Қырғыз Алатауының 
батыс бөлігінде жекелеген популяциялары кездеседі. Қазақстан 
жерінен тыс Батыс Тянь-Шаньда (Талас Алатауын қосқанда), 
Памир–Алайда және Солтүстік Ауғанстанда кең таралған. Го-
лоцен дәуіріндегі жалпақ жапырақты ормандар қалдығы. Өте 
сәндік бұта, биіктігі 3 метрге дейін, әсіресе гүлдеу кезінде өте 
тартымды. Көптеген қызғылт гүлдері бұтаны толық жауып 
тұрады (жапырақтары гүлдеп болғаннан кейін шығады), тау 
сайларының шөгінді тасты беткейлерінің түсін қанық ашып 
тұрады. Қалалар мен елді мекендерді көгалдандыру жұмысында 
пайдалы (жеміс салған кезінде де өте сәнді). Тұқымнан жақсы 
өседі (тұқымның өнгіштігі тіпті 4 жыл сақталғаннан кейін де 90 
%-ға жетеді). Көшеттерді арнайы өсірілетін көшеттік мекемеде 
өсіру ұсынылады, 2 жылдан кейін тұрақты орнына отырғызу 
керек, бұл кезде тамыр жүйесі жақсы жетіледі. Сонымен қатар 
тікпе көшеттерін шабдалы мен мәдени бадамға телітуші ретінде 
пайдалануға болады. Табиғатта өрттер мен орынсыз кесуден 
зардап шегеді, барлық жерде қорғауды қажет етеді. Алтынемел 
ұлттық паркінде қорғалады.

Шегіршінжапырақ тасжаңғақ
Aflatunіa ulmіfolіa


