
1 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ 

 

 

 

Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті 

 

«Орман ресурстары және аңшылықтану» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақстанның ағаш және бұталы өсімдіктері» пәнінен 5В0807- «Орман 

ресурстары және орманшылық» мамандығының студенттеріне арналған 

ОҚУ ҚҰРАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2013 ж. 

 

 



2 

 

УДК 630.232. 

 

Авторлары: э.ғ.д., профессор Қ.Т.Абаева. 

                     а.ш.ғ.к., доцент Шабалина М.В. 

                     а.ш.ғ.к., аға оқытушы Қожабекова А.Ж. 

                     а.ш.ғ магистрі Қопабаева А.А. 

 

        Рецензенттер: 

Сарсекова  Д.Н. а.ш.ғ. д., С.Сейфуллин атындағы мемлекеттік Аграрлык 

университетінің профессоры  

Майсупова Б.Ж. - а.ш.ғ.к.,  ҚАЗОШҒЗИ-ның Алматы филиалының жетекші  

маманы   

 

   

 

«Орман ресурстары және аңшылықтану»  кафедрасының  2012  жылғы   

10 қыркүйек  № 2   хаттамасында талқыланған 

 

 

 

«Орман, жер және су ресурстары» факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясы 

мақұлданған (2012 ж 26 қазан № 3) 

 

 

 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Ғылыми Кеңесі шешімімен оқу құралы 

сапасында ұсынылған (2012 ж 19 қараша  №3) 

 

Оку кұралында  ағаш өсімдіктердің қабығы мен ағашы бойынша негізгі жапырақты 

орманды құрайтын өсімдік түрлерін анықтау бөлімі бар.  

Жұмыс соңында ағаш және бұталы өсімдіктердің латынша атауын дұрыс айту 

жөніндегі қысқаша анықтама сөздігі бар.   

Дәріс барысында  мұғалім студенттерді жұмыс тақырыбымен және тапсырмалардың 

орындалу тәртібімен таныстырады. Пәнді меңгеру кезінде студенттер дәрістерге қатысады, 

кітапханаға барады, зертханалық-практикалық жұмыстарды орындап, курстың аяқталу 

соңында емтихан тапсырады.  
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Кіріспе 

 

Ағаш және бұталы өсімдіктер орман шаруашылығының мамандарын 

дайындау үшін элективті пән болып табылады.  

Оқу құралында зертханалық дәрістерді ағаш және бұталы өсімдіктердің 

28 тұқымдастарын зерттеу үшін арналған. Тұқымдастар ішінде ең көп 

раушангүлділер, бұршақ тұқымдастар, ырғай тұқымдастары, алабұталар, 

үйеңкілер, қайыңдар қарастырылады.  

Тапсырмалар тақырыптары Қазақстанның ағаш және бұталы өсімдіктері 

курсы бойынша бағдарламаға сәйкес орналасқан. Кейбір тұқымдастар жүйелі 

шығу тегінің жақындығына (мысалы, Шынар шоқтар, Бөріқарат, 

Магнолиялылар) немесе экологиялық жағдайының ерекшеліктеріне (жүзгін, 

сексеуіл, жыңғыл түрлерінің өкілдері) қарай топтастырылған.  

Кейбір тақырыптар өсімдіктердің (раушангүлділер, бұршақ 

тұқымдастар, ырғай тұқымдылар және басқа да қатарлар түрі) жапырақты 

күйде тармақтары бойынша түрлерін анықтау үшін кілтпен қамтылған.  

Оқу құралында ағаш өсімдіктердің қабығы мен ағашы бойынша негізгі 

жапырақты орманды құрайтын өсімдік түрлерін анықтау бөлімі бар.  

Жұмыс соңында ағаш және бұталы өсімдіктердің латынша атауын дұрыс 

айту жөніндегі қысқаша анықтама сөздігі бар.   

Дәріс барысында  мұғалім студенттерді жұмыс тақырыбымен және 

тапсырмалардың орындалу тәртібімен таныстырады. Пәнді меңгеру кезінде 

студенттер дәрістерге қатысады, кітапханаға барады, зертханалық-

практикалық жұмыстарды орындап, курстың аяқталу соңында емтихан 

тапсырады.  
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1-дәріс 

Қазақстан флорасындағы шырмауықтар, ағаштар және бұталар 

 

Дәріс жоспары:  

1. Қазақстан ормандарының жалпы сипаттамасы 

2. Эндемикалық және қалдық өсімдіктер 

 

Қазақстан ормандарының жалпы сипаттамасы 

Қазақстанның  флорасы табиғи 6000 түрден астам жоғарғы өсiмдiктер 

өседі, олардың ішінде 800 түрі эндемикалық өсімдіктер. Қазақстанда дәрілік 

өсімдіктердің 500-ден астам түрі, 500 түрі бағалы жем, 400-перспективалы 

сәндік, 40-илеуге арналған, 33-бояу, 12-өсімдіктердің каучукті түрлері өседі. 

Флораның жалпы санынан ағаштардың 68 түрі, 700 бұталы өсімдіктер, 

жартылай бұталы және лианалар, әр түрлi ресурсты мәнi бар және құрылыс, 

жанармай тағы басқа материалдар ретiнде қолданыла алады.  

Қазақстанда өсетiн ағаш және ағашқа ұқсас өсiмдiктердiң жалпы 

санынан 82%-ын бұталарды құрайды. Ағаштардың еншісіне 11 %-ы, бұталар-

6 %-ға дейін және ағашқа ұқсас лианалар 1%-ға дейін болады. Қазақстандағы 

орман түзетін негізгі ағаш түрлері келесідей: кәдімгі қарағай, сібір қарағайы 

(сібір самырсыны), сібір шыршасы немесе Шренк шыршасы, сібір 

майқарағайы, сібір балқарағайы; жалпақ жапырақтылардан-қотыр қайың, көк 

терек, қара терек, тораңғы, қара және ақ сексеуіл, жүзгін, сораң.  

 Республиканың табиғи аудандарында маңызды орынды қара 

қандыағаш, тал, емен, шетен, шегіршін. Қазақстан ормандарында көптеген 

жемісті ағаштар орын алады – алма ағашы, өрік ағашы, долана. Бұталы 

ағаштардан көбінесе құмды қараған, тамарикс, арша, тал, итмұрын, бадам, 

т.б. 

 Көптеген ағаштар құрғақшылыққа, шөлді жағдайларда жақсы өседі –

сексеуіл, қарағай, құм қараған (песчаная акация), және т.б. Ағаштар және 

бұталар- жоғары таулы, тұздалған, сазды сусыз шөлдерде барлық жерлерде 

өседi.  

 Қазақстан ормандарындағы - мемлекеттiң қорғауына алынған жас 

шамасы 300-500 жылдан астам жеке ағаштар кездеседi.  

 

Эндемикалық және қалдық өсімдіктер 

Өсiмдiк типте кездесетiн эндемикалық түрлердiң көбi қалдық болып 

табылады. Аудармада "қалдық" латынша "артқа қалдырылған" деген 

мағынаны бiлдiредi. Қалдықтар (реликты) табандатқан өсiмдiк 

формацияларын құрастыра алады. Қазақстанда мынадай согдиан шетені, 

кавказ каркасы, қара терек, Ховена майқарағайы және т.б. өсiмдiктердiң 

қалдық (реликт) түрлерi өсiп шығады. Сирек кездесетін және жоғалып бара 

жатқан ағаш өсiмдiктер ерекше қорғауды қажетсiнедi.  



6 

 

 

 

 

Өзін-өзі тексеретін бақылау сұрақтары:  
1. Түрлер "қалдық және эндемикалық" ұғымына анықтама берiңiз, оның 

мағыналы мазмұны түсiндiрiңiз? 

2. Қазақстан флорасының сақталуы қандай негізгі міндеттерден тұрады? 

3. Қазақстан флорасының негiзгi түр құрамы қандай? 

4. Қазақстанда қандай қалдық (реликт) түрлері көп тараған? 

 

 

2 - дәріс 

Ағаш және бұталы өсiмдiктердiң классификациясы 

Дәріс жоспары: 
1. Өсiмдiктердiң тiршiлiк формаларының классификациясы 

2. Тiршiлiк формалар және ағаш өсiмдiктерiнiң морфологиялық 

сипаттамасы 

 

Өсiмдiктердiң тiршiлiк формаларының классификациясы 

Ағаш - сабақтары мен тамырлары сүректеніп біткен, өте жақсы 

жетілген діңі бар, биіктігі 2 метрден кем болмайтын көп жылдық өсімдіктер. 

Қазақстанда өсетін ағаштардың ең биігі 50 метрден аспайды (қарағай, 

шырша, емен, жөкеағаш, т.б.). Дүние жүзінде ең биік ағаш – Австралия 

эвкалиптісі (биіктігі 140-150 м), ең жуан ағаш – Баобаб (диаметрі 4-12 м).  

Жер бетінде климаттың өзгеруіне байланысты, ағашты өсімдіктердің 

даму циклы қысқаруда. Осыған байланысты олар шөптесін өсімдіктерге 

айналуда. Қазіргі кезде ағаштардың осы эволюциялық бағыты жалғасуда. 

Олар 5 топқа (балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп 

тұрып қалған ағаштар) бөлінеді. Соңғы екі тобына жататын ағаштар ғана 

кесіледі. Ағашты кескен кезде сүрегіндегі шеңберлердің санына байланысты 

жасын анықтайды. Жапырағының ішкі құрылысы мен сыртқы түріне қарап 

ағаштарды түрге бөледі: қалқан жапырақты (шырша, қарағай); жапырақты 

ағаш (қайың, терек). Ағаш ішкі құрылымы (талшықтарының ұзындығы, 

қалыңдығы) мен физико-механикалық қасиеттеріне (көлемдік салмағы – бұл 

көрсеткіш неғұрлым көп болса, механикалық қасиеттері жоғары болады) 

байланысты пайдаланылады. Қазақстанда өсетін ағаштардың техникалық 

қасиеттері жақсы зерттелген. 

Формалар және өлшемдеріне байланысты олар бірнеше топтарға 

бөлінедi: 

Биік діңгекті ағаштар - сол немесе басқа биiктiкке тармақты дiңгектi 

құрастыра берген жақсы бейнеленген дiңгегi бар өсiмдiктер. Негiзгi дiңі 

бiрнеше он және жүз жылдарға дейiн өсуін тоқтатпай өмiр сүре алады.  

Көп діңгекті ағаштар - негiзгi дiңгектiң өсуiнде бiрнеше ондаған 

жылдардан кейiн өсуі баяулайды да,  ұйықтап жатқан бүйір дiңгектiң 
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негiзiнде жаңа құрастырылатын өсiмдiктер. Мұндай өсiмдiктер тропикалық 

және субтропикалық ормандарда жиi кездеседi.  

Бұл екi топтардың ағаштары үш шағын топтарға бөлінедi: бiрiншi 

шамадағы 25 м биiктiкке жететiн ағаштар; 

Екінші шамадағы ағаштар – 15-25 м; 

Үшінші шамадағы ағаштар – 15 м-ден төмен; 

Бұталар — топырақтын бетінде бірнеше сүректенген бүйірлік 

өскіндері бар, олардың арасында нақты айқындалған бұтағы жоқ көп жылдық 

сүректі өсімдік. Басты діңгегі тек жас өсімдіктерде ғана жақсы көрінеді, ол 

содан кейін жаңа діңгектер, (өскіндер) арасында көрінбей кетеді. Бұтаның 

биіктігі 0,8—ден 6м—ге дейін. Жекеленген діңгектердің өмір сүру ұзақтығы 

көбіне 10—20 жыл, ал тұтас бұтаның өмір сүру ұзақтығы 400 жыл және одан 

астам. 

Бұталар әдетте 4-6 м биіктіктен аспайды, олар биiктiктері бойынша үш 

топқа бөлінедi: биiк бұталар, олардың биіктігі 2-6 м; орташа – биіктігі 1-2,5 м 

және төменгі – 1 м. Бұталар барлық жерде дерлік кездесе бергенімен, 

солтүстік және оңтүстік жарты шарлардың қоңыржай-жыл және тропиканың 

шөлейтті жерлерінде өсімдіктер қауымдастығының негізін құрайды 

(итмүрын, бөріқарақат, аюбадам және т.б.). 

Бұташықтар - ағашты өсімдіктер тіршілік формаларының бір типі. 

Сабақтарының биіктігі 5-7 см-ден 50-60 см-ге дейін жетеді. Негізгі өркен 

қысқа уақыт қана тіршілік етеді (3-7 жыл). Оның орнын сүректенген жанама 

жер асты өркендері басады. Жаңадан өсіп келе жатқан түп алғашында жер 

астында столон сияқты топырақ бетімен паралель өсіп (плагиотропты), сосын 

тік жоғары, яғни ортотропты өсе бастайды. Бүл формалар негізінен 

қоңыржай салқын, салқын және биік таулы жерлерде өседі (итбүлдірген, 

қарамық, қазанақ, көкжидек). 

Жартылай бұталар мен жартылай бұташықтар 

Жартылай бұталар мен жартылай бұташықтар тіршілік формаларының 

бір түрі. Бұларға жусанның көптеген түрлері, теріскен және т.б. өсімдіктер 

жатады. Бұл өсімдіктердің тіршілік ылғалы аз, шөлейтті жерлермен тығыз 

байланысты. Ерекшеліктері - жер үсті өркендерінің жоғары жағы үнемі 

қурап, қабағынын төменгі жағы сүректеніп, осындай қалыпта бірнеше жыл 

өмір сүреді. Осы сүректенген жер үсті өркендеріндегі жанару бүршіктерінен 

келесі жылы көптеген жаңа өркендер дамиды. Жер беті шөптесін 

өсімдіктерінің ішінде көптеген тіршілік формалары кездеседі. Олар 

поликарпты шөптесін (яғни, өмірінде көп рет жеміс береді) және монокарпты 

шөптесін (бір-ақ рет жеміс береді) өсімдіктер болып бөлінеді. 

Поликарпты шөптесінөсімдіктер 

Поликарпты шөптесінөсімдіктер экватордан субарктикалық, 

арктикалық белдеулерге дейін кездесе береді. Бұларға көптеген жерлерде өсе 

беретін сыртқы түрі, экологиясы, биологиясы әртүрлі өсімдіктер жатады. 

Бәріне ортақ ерекшеліктері - жер үсті ортотропты өркендері жыл сайын 

вегетациялық кезеңнің соңында өледі. Бірнеше жыл бойы қыста жер бетінде 
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тек плагиотропты өркендері ғана қалады. Жер асты өркендері жаңару 

мүшелерінің немесе қорлық заттар ролін атқарады (қызғалдақ, картоп және 

т.б.). Ал кейбір түрлерде жер асты өркендері өміршеңдігін көп жылдар бойы 

сақтайды (меруертгүл, құртқашаш). 

Монокарпты шөптесін өсімдіктер 

Монокарпты шөптесін өсімдіктер әдетте климаты құрғақ және жасанды 

өсімдіктер қауымдастығында немесе егістіктегі мәдени дақылдардың сыңары 

ретінде кездеседі. Көпжылдық (және екі жылдық) монокарптердің тамыр 

жүйесі көбіне қорлық заттар жиналған етжеңді болып келеді. Бір жылдық 

монокарпты шөптесін өсімдіктердің ішінде вегетациялық мерзімі ұзақ 

өсімдіктер (гүлкекіре), эфемерлер, жартылай паразитті және паразитті түрлер 

кездеседі.  

 

Ағаш өсімдіктерінің тiршiлiк формалары және морфологиялық 

сипаттамасы  

Ағаш өсімдіктердің эволюциялық дамуда және табиғи таңдау 

барысында өзінің сыртқы құрылыс айырмашылығы болатын организмдерді  

құрастырады. Өсiмдiктердiң әр түрлi органдарын сипаттайтын ботаникалық 

ұғымдар және терминдер ағаш өсiмдiктерiнiң кескiнiн зерттеуде 

дендрологиялық ғылымда пайдаланады.  

Жер бетi өсiмдiктердiң бiр бөлiгi дiңгекпен, қаңқалы және бүйiрлеу 

тармақталған бұтақтармен, өркендермен, жапырақтармен, гүлдермен және 

жемiстермен көрсетілген. Ағаш өсiмдiктерiнің дiңгектiң даму сипаты 

бойынша 3 топтарға бөлінедi: ағаштар, бұталар, лианалар. 

Биіктіктеріне байланысты ағаш өсімдіктер биік, орташа, аласа болып 

бөлінеді. Биік топты ағаштарға биіктігі 25 м-ден астам ағаштар жатады, 

орташа топтарға биіктігі 7-25м, аласа топтарға биіктігі 7 м-ден  кем.  

Дiңнiң дамуы орталық өркеннiң бұтақтану  сипатымен анықталады. 

Бұтақтанудың  3 түрлерi бар: моноподиальды, симподиальды және жалған 

дихотомиялық. Бұтақтанудың бiрiншi түрінде басты өркендерінің биіктігі, 

бүйiрлеу өркендердің биіктігіне қарағанда артық болады. Бұл қылқан 

жапырақты өсiмдiктердiң көпшiлiгiне тән. Симподиальды түрде бас өркеннің 

бүйір жағынан бұтақтанады. Симподиальды бұтақтануға көптеген жалпақ 

жапырақты ағаштар тән (алма ағашы, алмұрт ағашы, граб, т.б.). 

Дихотомиялы бұтақтанудың өсуі төменгі бүрлерімен 2 өркен арқылы жүреді. 

Жұпаргүл мұндай бұтақтануға тән.  

 

3-дәріс 

Ағаш және бұталы өсімдіктердің таралу аймақтары ареалы 

 

Ағаштардың өмір сүру ұзақтығы 

Дәріс жоспары:  
1. Ареал жөнінде жалпы түсінік 

2. Реликті және эндемикалық ареалдар 
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3. Ағаштардың өмір сүру ұзақтығы  

 

Ареалдың түрлері мен түрлер туралы түсінік 

Негізгі систематикалық және биологиялық бірлік дендрологияда түр 

болып саналады. Әрбір түрдің белгілі бір таралу аймақтары немесе ареалы 

болады, туыстың жақындығына байланысты бір-бірімен біріктіріледі. 

Мысалы: жазғы емен (кәдімгі емен) және қысқы емен.  

Клон–түрлер тобының вегетативті жолмен пайда болуы және бір-

бірімен байланыстылығы.  

Түрлер–туыстарға бірігу, ең бастысы көбею органдарының ұқсастығы.  

Тұқымдастағы туыстар. Мысалы: емен түрлері (кәдімгі, қызыл, 

моңғол, жартасты, грузин) осының бәрі емен туысына жатады. Шамшат, 

емен, талшын туыстары шамшаттар тұқымдасына кіреді (Fagaceae). 

Тұқымдық өсімдіктер ірі екі топқа бөлінеді: жалаңаштұқымдылар 

және жабықтұқымдылар. Жабық тұқымдыларға академик А.Гроссгейм ал 

жалаңаштұқымдыларға А.Энглер жүйесін қолданады. Жабықтұқымдыларға 

қарағанда жалаңаштұқымдылар жер бетінде ертерек пайда болған.  

Ареалдың түрлері 
Егер географиялық картаға кез келген түрдің тіршілік ететін орнын, 

өсетін жерінің ауданын сызса ол–ареал түрі деп аталады. Екпе орманда 

жасанды өсірудің ауданын–жасанды ареал деп атайды. Ареал көбінесе екі 

жолмен пайда болады–бар ареалды кеңейту немесе бастапқы ареалдардың 

орнын басу арқылы. Кейде екі процесс қатар жүреді. Ареалдың түрлері: 

жалпылай, аралшалар, үзік-үзік және жолақты. Кей ареалдар бытыраңқы 

өсудің арқасында көрініп тұрған айырмашылықтың арқасында жаңа түр 

пайда болуы мүмкін. Мұндай түрді орнын басу дейді.  

Кейбір түрдің жер шарында көптігі соншалық көптеген Европа, Азия 

кеңістіктерінде, Атлант мұхитынан Тынық мұхитқа дейін, сол сияқты 

Солтүстік Африкадада өседі.  

Жергілікті түрлер белгілі бір географиялық аймаққа байланысты өзінің 

шектеулі ортасы эндемикалық  немесе эндем деп айтамыз. 

Эндемизм реликті болуыда мүмкін. Реликті түрлер деп ертеректе көп 

болып кейін геологиялық және тарихи себептерге байланысты қатаң 

жағдайға адам әрекетінің әсері басқа түрлердің басымдылығы болса да осы 

уақытқа дейін сақталуы, белгілі бір аймақта өсуін айтамыз (гинкго, жемісті 

тисс, самшит; рододендрон). 

 

Ағаштардың өмір сүру ұзақтығы 

 

1-кесте Ағаш түрлерінің өмір сүру ұзақтығы және олардың 

көрсеткіштері 

 
Ағаш түрлері Өмір сүру 

ұзақтығы, жыл 

Биіктігі, м Желегінің диаметрі, м 

Орташа  max. Орташа  max. Орташа  max. 
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Қылқанды  

Ақ шырша 200 400 20 30 6 10 

Шығыс 

шыршасы 

300 500 40 60 10 15 

Тікенекті 

шырша  

100 200 20 25 4 6 

Кәдімгі шырша  200 500 30 50 10 15 

Еуропа 

балқарағайы 

300 600 30 50 7 10 

Сібір 

балқарағайы 

300 600 30 50 7 10 

Кәдімгі арша 200 1500 5 9 3 4 

Еуропа 

майқарағайы 

200 400 20 45 8 15 

Сібір 

майқарағайы 

100 200 20 30 - 7 

Кәдімгі 

қарағай 

200 500 25 40 8 15 

Ірі туя 300 800 30 60 8 15 

Батыс туясы 100 200 15 20 6 8 

Жапырақтылар 

Бозқараған 80 150 20 30 8 12 

Амур бархаты 150 300 20 28 8 12 

Салбыраңқы 

қайың  

150 250 20 25 8 10 

Шығыс 

шамшаты  

150 300 30 50 15 20 

Бундук        150 200 20 25 10 15 

Жылтыр 

шегіршін  

200 400 25 30 10 15 

Қармала  100 200 20 25 10 15 

Қызылқайың  120 250 20 25 10 15 

Орман 

алмұрты 

80 150 15 25 8 12 

Емен  300 1000 25 40 15 30 

Ақ тал 60 120 20 25 10 15 

Салбыраңқы 

тал 

60 150 15 20 10 15 

Талшын  100 200 20 35 10 25 

Үшкір 

жапырақты 

үйеңкі 

100 400 20 30 10 25 

Дала үйеңкісі 100 200 12 65 6 8 

Күміс түсті 

үйеңкі 

100 300 25 30 10 25 

Шаған 

жапырақты 

үйеңкі 

60 100 15 20 8 10 

Ірі жапырақты 

жөке 

200 700 25 40 10 15 

 Ұсақ 200 800 20 30 14 15 
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жапырақты 

жөке 

Қара 

қандыағаш 

100 300 20 25 18 10 

Маньчжур 

жаңғағы 

150 200 20 28 10 15 

Грек жаңғағы 100 300 15 20 12 18 

Шынар 

(платан) 

200 1000 25 30 20 25 

Кәдімгі шетен 60 60 100 10 18 5 

Ақ терек 100 300 25 30 15 20 

Канада терек 100 200 25 40 15 20 

Бәйтерек  40 80 15 25 4 5 

Ақ тұт ағашы 100 200 10 20 5 8 

Орман алма 

ағашы  

100 200 10 15 7 10 

Кәдімгі шаған  150 250 25 30 10 12 

 

 

 

Өзін-өзі тексерудің сұрақтары: 

1. «Ареал» түсінігіне анықтама беріңіз? 

2. «Үзік ареал» деген нені білдіреді, мысал келтір? 

3. «Реликті ареал» дегеніміз не? 

4. Қазақстанда тіршілік ету ұзақтығымен ерекшеленетін ағаш түрлерін 

көрсетіңіз? 

 

 

4-дәріс 

Ағаш бұталы өсімдіктердің экологиясы  

 

Дәріс жоспары:  
1. Өсімдіктің тіршілік етуіне қажетті факторлар 

2. Өсімдіктің топырақ элементтерімен химиялық құрамына өсімдіктердің 

байланыстылығы 

 

Организм мен ортаның өзара байланысын, организмдер мен орта  

арасындағы өзара ықпалын, жердің тірі жамылғысының тіршілік 

заңдылықтарын зерттейтін ғылымды экология деп атайды. Ағаш бұталы 

өсімдіктердің экологиясы биогеоценоздарды, яғни, популяцияларды және әр 

түрлердің аумақтық жиынтығын зерттейді.  

Климат – географиялық  орналасуымен анықталатын, бір  жердегі  көп 

жылдық  өзгермейтін  ауа райы  құбылымы.  Ол негізінде астрономиялық  

және  физикалық – георгафиялық жағдайлардың   әсерімен қалыптасады. 

Астрономиялық  жағдайлар жер бетіне күн сәулесінің  бір келкі  түспеуін  

тудырады. Ол сәулелік  және  жылулық  теңдіктің,   ормандардың 
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вегетациялық кезеңдерінің   қалыптасуына,  яғни  жыл  кезеңдеріне,  

метеорологиялық жағдайларының өзгеруіне әсер әсер етеді, сонымен қатар 

ағаш және  бұта  өсімдіктері  өсіп-дамуына мүмкіндік жасайды. 

Физикалық–географиялық жағдайлар жер бетінің  сипаттамасын, 

климаттық  әртүрлілікті  анықтайды және  сонымен қатар – ормандар 

географиясына әсер етеді. Сонымен,  орман өміріне  климаттық жағдайлар 

(жарық, жылу,  ылғал, ауаның  атмосфералық құрамы  және оның  өзгеруі) 

өте  әсер етеді,  олар  экологиялық  жағдайлардың  құрыстырушысы  және 

тіршілік немесе  даму  ортасы.  Климаттың  жағдайлары  орманның  өмірі,  

оның  маңызды көрсеткіштері, ағаш   бітімінің  құрамы,  формасы, қоры, 

сүректің техникалық сапалары,  орманды  жаңарту, оның санитарлық 

жағдайы,  өрт  қауіптілігінің  күшейуі немесе  төмендеуі, ормандық  

мәдениеттендіру жұмыстары. Климат, оны қалыптастыратын  ауа райы  

жағдайлары, орман кесу және сумен ағызу жұмыстарын анықтайды.  

 Ылғал – ылғалдың қажеттілігіне байланысты барлық өсімдіктер 

мынадай болып бөлінеді: гигрофиттер, мезофиттер және ксерофиттер. 

 Гигрофиттер-ылғалды жағдайда жақсы өсетін өсімдіктер. Шаған, 

талдар, қара қандыағаш, т.б. 

 Мезофиттер – жөке, шамшат, шаған, қотыр қайың, балқарағай, 

көктерек, самырсын, майқарағай.  

 Ксерофиттер – шөлді аймақтарда өсетін өсімдіктер. Қырым, кәдімгі 

және Банкс қарағайы, шырғанақ, шегіршін, сексеуіл, т.б. 

Жарық. Ағаш өмірінде жарық климаттық факторлардың ең маңызды 

көрсеткіші, оны күннің сәулелік күші деп білеміз. Ал қысқаша  жарықты  

жарықталумен  теңдестіреді.  Күн  сәулесі болмаса  фотосинтез үдірісі  

жүрмейді, яғни  ағаш  өсімдіктерінің өсіп  және дамуы  тоқтайды,  

органикалық зат - сүрек құралмайды. 

 Фотосинтез – космостық үдіріс.  Оның әсерімен жыл сайын  1000 млрд 

– құрғақ органикалық  зат құрастырылады, ол  жер бетінің  құрғақ  және  су 

көлеміне тең келеді. Құрғақ жер көлемінде  ормандар 24,4 млрд.т. құрғақ  

органикалық  заттар  құрастырады, жайылымдар – 10,4,  егістіктер – 8,7, 

шөлді  жерлер – 5,4. 

 Орман  шаруашылығында  жарық биологиялық  әсер ретінде қаралады, 

өсімдіктердің  өсіп және   дамуын  қамтамасыз ететін.  Сонымен қатар жарық 

экологиялық  әсерге  жатады, бұл жағдайда, орман қалыптасады. 

 Ағаш және бұталарға түсетін жарық екі түрлі болады: тік және 

шашыраңқы, көк аспаннан,  бұлттардан,  жер  және су бетінен  шашыраған.   

Ашық  ауа райында  күн  жоғары тұрғанда шашыраңқы күн сәулесі,  

барлығынан, 20 %. Тік күн сәулесі жер бетіне Күннен  сәулелер ретінде 

түседі. 

 Физиологиялық үдірістің   жүруіне  және көмір   қышқылының  

сіміріліп хлорофилл  құрастырылу үшін жарықтың спектральдік  құрамы көп 

мағналы. Ультракүлгін  және   инфрақызыл сәулелер ағаш өсімдіктеріне  

зиян келтіреді. Ағаш  өсімдіктерінің  өсіп және  дамуына  ультракүлгін  
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сәулелер аз болу  керек,  ал инфрақызыл сәулелер негізінде жылу береді.  

Көмір қышқылы  сіміріліп хлорофилл құрылуға күн  сәулесінің қызыл, сары 

бөліктері көп мағналы. Көк,  сия  көк сәулелері   ағаш  және бұталардың  

өсімдік  бүршігі  өсіп – дамуына көп әсер етеді. 

 Барлық  ағаш тұқымдастардың   жарыққа  қатынасы әртүрлі. Орман  

шаруашылығында   оларды  жарық сүйгіш  және көлеңкеде, өсетіндерге 

бөледі. Жарық сүйгіш  ағаш тұқымдастарына қайың, бал  қарағай, көктерек, 

т.б., ал көлеңкеліктерге шырша, жөке ағашы, шамшат, май қарағай, т.б. 

жатады. Жарық құмарлық  өзгеріп отырады және орманың жасымен орман  

құрғыштығына байланысты жас кезінде  ағаштар жарыққа құмар емес, ал өсе  

келе ол  көрсеткіш өзгереді. Топырақ  жағдайы жақсарғанда ағаштардың 

көлеңке сүйгіштігі көбейеді. 

 Атмосфералық ауа. Атмосфера – жердің газ тәрізді қабығы. 

Өсімдіктердің бәрі атмосферадан тыныс алу және қоректену үшін қажетті 

көмірқышқыл газы мен оттегін алатын болғандықтан, ол орман тіршілігіндегі 

маңызды фактор болып саналады.  

 Оттегі – жерде көп тараған элемент. Атмосфералық оттегінің мөлшері 

1,5*10 т-ны құрайды. Оның негізгі тіршілік процесі-тыныс алу қажет, соның 

нәтижесінде организм сырттан оттегін алады және қышқылдану өнімін 

бөледі.  

Топырақ. Топырақ – алты факторлар (климат, аналық тау жынысы, 

жер бедері, өсімдіктер мен жануарлар топырақтың түзілу уақыты мен 

адамның шаруашылық қызметі) әсерінен жер қыртысының жоғары 

қабатынан құралған табиғи дене. Топырақ ағаш өсімдіктерінің тіршілігіндегі 

жетекші факторлардың бірі болып табылады және ол барлық сүрекдіңдердің 

өсу жылдамдығын, өнімділігін, сүрек өсімі мен техникалық сапасын, ағаштар 

тамыр жүйесінің пішіні мен зиянды факторларға қарсы орманның 

тұрақтылық дәрежесін көрсететін қасиеттерді анықтайды.  

Факторлар:  

Биотикалық факторлар – өсімдік пен жануарлардың өзара әсерін 

құрайды. Оған сондай-ақ, өсімдіктердің бір-біріне өзара ықпалы және 

жануарлар мен микроорганизмдердің өсімдіктерге ықпалы жатады. 

Антропогендік фактор – немесе адам іс-әрекеті факторларына 

орманды кесулер мен орман өрттері, мал жаю мен шөп шабу, орманды 

жерлерді құрғату мен тыңайтқыштар енгізу, орманның сүректен басқа 

өнімдерін дайындау, адамдардың демалысы үшін орманды пайдалануы 

жатады.  

 

Өзін-өзі тексеретін бақылау сұрақтары: 

1. Экологиялық  факторларды  атаңыз? 

2. Топырақтың тұздылығына көнбіс өсімдіктерді қалай атайды? 

3. «Мезофит» терминіне анықтама беріңіз? 
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5-дәріс 

Қазақстандағы дендрологиялық аудандастыру 

Дәріс жоспары: 
1. Қазақстандағы дендрологиялық облыстарға бөлу 

2. Қазақстанда дендрологиялық аудандарға бөлу 

 

Дендрологиялық аудандастыру орман және ауыл шаруашылығында 

үшін өте маңызды.  Қазақстанда дендрологиялық аудандастыру  

жүйесін бірінші болып оқымысты А.М. Мушегяен (1959-1968) жасады.  

Дендрологиялық облысқа географиялық жағдайы, топырақ-климаттық 

сипаттамасы кіреді. Қазақстанда жабайы өсетін және интродуцент ағаш және 

бұта түрлері алынады.  

А.М. Мушегян Қазақстандағы дендрологиялық аудандастыруды 7 

облыс, 22 ауданға бөлген.  

 

1. Шоқ қайыңдар мен қарағайлы жолақты ормандардың таралу облысы 

2.Батыс Қазақстандағы ксерофитті ағаш және бұта түрлерінің таралу 

облысы 

3.Орталық Қазақстанның ұсақ шоқылары мен оларды айнала қоршаған 

жазықтағы қарағайлардың  таралу облысы 

4.Шөл және шөлейт зонасындағы сексеуіл және оған серіктес ағаш және 

бұталардың таралу облысы 

5.Бореалды қылқанды ағаш түрлерінің таралу облысы 

6.Шренк шыршасы мен оған серіктес түрлердің таралу облысы 

7.Ағаш тектес аршалармен оған серіктес түрлерінің таралу облысы. 

 

Өзін-өзі тексеретін бақылау сұрақтары: 
1. Қай дендрологиялық ауданда тоғайлы ормандар қалыптасқан? 

2. Қазақстандағы шөлді ормандардың таралу облысын көрсет? 

3. Қазақстандағы ағаш тектес ормандарының  таралу облысын 

көрсетіңіз? 

4. Қазақстан қанша дендрологиялық облыс және аудандарға 

бөлінеді? 

5. Шренк шыршасының таралу облысын көрсетіңіз? 
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6-дәріс 

Ағаш және бұталы өсімдіктердің систематикасы, 

классификациясы, таксаномия және номенклатурасы 

 

Дәріс жоспары: 
1. Өсімдіктердің систематикасы 

2. Ағаш тұқымдастары 

 

Өсімдіктер систематикасы 
Систематика – ғылымдағы әртүрлі организмдердің туыстық дәрежесін 

зерттей отырып, эволюция тарихында түсінікті болу үшін 

реконструкциялауға тырысады. 

 Статистика, генетика және палеонтология сияқты ұқсас пәндердің 

жетістігі үшін пайдаланылады. Өсімдіктер систематикалық тобын оқи 

отырып, оның универсалды маңызын модель ретінде пайдалану тәсілін 

табуға болады. Бұл кезде классификация мен таксономия кіріседі.  

 Классификация организмнің систематикалық жағдайға сәйкестігін 

Карл Линнеяның белгілі иерархиялық моделін зерттегенде белгілі болған 

(түр, туыс, тұқымдас, тәртіп, класс, тармақтарға бөліну). Бір өнімді 

жинақтап, оларды идентификациялауда (түр мен туысын анықтау)  көбінесе 

студенттер классификация мен классификациялауды шатыстырады.  

 Халықаралық ботаникалық номенклатура индексі (МИБН) ұсынуы 

бойынша таксономия ережеге сәйкес атаулары арқылы 

классификацияланады. Таксон (таксондар) – бұл кез-келген систематикалық 

дәреже. Туыстық аты латынша артынан түрдің аты жазылады. Бұл тәртіп 

бином номенклатурасы ережесінде бекітілген, яғни түрі мен туыстығын кез-

келген анықтауға болады.  

 

 Ағаш тұқымдастары 

Ginkgoaceae – Гинкголар тұқымдасы 

Бұл тұқымдас шамамен 250 млн. жыл бұрын пайда болып, олардың 

жаппай таралуы мезозой кезеңінде, яғни осыдан  150 – 160 млн. Жыл бұрын 

басталды. Содан кейін, бор кезеңіне дейінгі аралықта олардың саны азайып, 

өте үлкен топтан бар – жоғы алты туыс сақталып, қазір бізге белгілісі 

гинкгоның бір ғана түрі (Ginkgo biloba) қалды.  XIX  - ғасырда Чарльз Дарвин 

гинкгоның осы ерекшелігін «тірі қазба байлық»  деп бағалады. 

Pinaceae – Қарағайлар тұқымдасы 
Бұл тұқымдас 150 млн. жылдар бұрын пайда болған деседі. Қазіргі 

кезде оларға жататын 213 түр барлық Солтүстік жартышарға таралған және  

11 туысты (Cedrus, Abies, Pseudolarix, Nothotsuga, Tsuga, Cathaya, 

Pseudotsuga, Larix, Picea, Pinus) қамтиды.  

Бұл тұқымдасқа жататын ағаштардың сүректері шайырлы, көп 

жағдайда ұзақ (350 - 600 жыл) өмір сүреді, барлығы дерлік мәңгіжасыл, 



16 

 

бірүйлі, олардың арасында бұталар өте сирек кездеседі, қылқаны  ине тәрізді, 

дара жынысты «гүлдері» – бүрлер деп аталады. 

Cupresaceae –Сауырағаштар тұқымдасы 

Мұндағы ағаштар мен бұталы өсімдіктер өте биік те, аласа  да және 

жайылып өсетін де болып кездеседі.  

Бұл тұқымдасқа 113 түр, 17 туыс кіреді, олардың жартысы Солтүстік 

жартышарда таралса, екінші жартысы Экватордың оңтүстігінде таралған. 

Саны  жағынан ең көп боп саналатын тұқымдасқа арша (Juniperus) жатады, 

яғни оған  50 түр кіреді, екінші орында сауырағаш (Cupressus), ол  13 түрді 

қамтиды. 

Осы тұқымдасқа жататын өсімдіктердің жапырақтары ине немесе біз 

тәріздес (жас өсімдіктерде) болса, қартайған ағаштарда  -  қабыршық пішінді 

болады. Сауырағаштарда жапырақтары үшеуден бірігіп, бір сағақта 

шоғырланып, оның әрқайсысы бір – бірінен  60 градусқа қисайып 

орналасқан. Көпшілігі  - бірүйлі өсімдіктер, бүрлері бұтақтың ұшында пайда 

болады. Дәндері желмен аз ғана қашықтыққа жеңіл таралады. 

Taxaceae – Тисстер тұқымдасы 

Осы тұқымдастың өсімдіктерін жапырақтарына қарап оңай ажыратуға 

болады: инелері жалпақ, үстіңгі беті қою – жасыл, астыңғы жағы ақшыл – 

жасыл түсті, ұшы үшкір және қылқандары бұтақта екі қатардан орналасқан. 

Бұл ағаштар баяу өседі, оларда шайыр өте аз болады, ұзақ тіршілік етеді, 

сүректері иілгіш, әрі мықты, олардың жасыл бөліктерінде қауіпті улы заттар 

бар. Аналық бүрлері қатты өзгеріске ұшырағаны соншалықты, көз алдыңа 

жидекті елестетеді. Ашық – қызыл түсті, тәтті жемісін құстар жақсы жейді, 

әрі тез таратып, көбеюіне үлес қосады. 

Тисстер тұқымдасына: Austrotaxus, Pseudotaxus, Taxus, Torreya сияқты 

4  туыс кіреді. 

Magnoliaceae – Магнолийлер тұқымдасы  
Бұл тұқымдасқа  200 түр жатады, олар  7 туысқа бөлінген: Magnolia, 

Michelia, Manglietia, Elmerrillia, Kmeria, Pachylarnax, Liriodendron.                                                         

Мұндағы  өсімдіктер негізінен тропикалық  болып саналады, олар Жер 

шарының қалыпты жылы аймақтарында таралған. Еуропада мұзданудың 

арқасында олар жойылып кеткен, қазіргі кезде негізінен Азияда өседі, тек 

Магнолия туысының өзінен ғана 90% түрлер тараған, бұлар көбінесе 

ағаштар, сирек жағдайда бұталар да кездеседі. 

Platanaceae – Шынар тұқымдасы 
Өте көне тұқымдас болып саналады, яғни 70 млн. жыл бұрын пайда 

болған. Қазіргі кезде тек бір ғана Шынар туысы жатады. Оған  7 түр:  5 – 

солтүстік америкалық, 1– шығыс – азиялық (P. orientalis) және 1– оңтүстік – 

батыс азиялық (P. kerrii) кіреді. 

Жапырақтарының пішіні саусақ – салалы немесе қанатты. Шынар 

ағашы әсемдігі жағынан бағалы боп есептеледі. 

Ulmaceae – Шегіршіндер тұқымдасы 
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Бұл тұқымдасқа  2000 – ға жуық түр кіреді және олар  16 туысқа 

шоғырланған. Олардың бір бөлігі қалыпты ауа – райын (Солтүстік 

жартышар), ал бір бөлігі – тропиканы қалайды. 

Мұнда ағаштар мен бұталардың гүлдері ұсақ, реңсіз, бір ғана 

тостағаншасы болады. Бұлар желмен тозаңданады. 

Moraceae – Тұт ағаштар тұқымдасы 
Бұл тұқымдасқа 75 туыс,  3000 – ға жуық түр кіреді, көпшілігі 

тропикада өседі. Осы тұқымдасқа жататын ағаштардың жемістері күрделі 

болады. Мысалы, нан ағашы, инжир, тұт, т.б. өсімдіктер экономикалық 

жағынан да пайдалы боп саналады. 

Juglandaceae – Жаңғақтар тұқымдасы 

50 – ге жуық түрі бар осы тұқымдастың көп бөлігі Солтүстік 

жартышардың қалыпты аймағында таралған. 

Бұл тұқымдасқа  7 туыс (Juglans, Carya, Pterocarya, Engelhardtia, 

Oreomunnea, Platycarya, Alfaroa) кіреді, олар өте пайдалы, әрі жемістері, 

сүрегі бағалы (грек жаңғағы, гикори, пекан). Бұл ағаштардың ерекше 

жақтары да бар: қыстық бүршіктері  қоңыр түсті, түкті, жапырағы кезектесіп 

(сирек жағдайда қарама – қарсы ) орналасқан. Бірүйлі өсімдік, желмен 

тозаңданады, яғни бір өсімдіктегі гүлдер дара жынысты – аталығы немесе 

аналығы ғана болады.  

Fagaceae – Шәмшаттар тұқымдасы 

Бұл тұқымдас  90 млн. Жыл бұрын пайда болған. Олардың арасында 

жапырақ тастайтындары да, мәңгіжасыл ағаштар мен бұталар да кездеседі. 

1000 – ға жуық түрі,  7 туысы бар. Ең ірісі және әр түрлілігімен көзге 

түсетіні – емен (Quercus), оның  600 түрі Солтүстік жартышардың барлық 

жеріне, ал  27 түрі Еуропада тараған. Басқа туыстардан: шамшатты, 

талшынды айтуға болады. Ал, Оңтүстік жартышарды мекендеген, бізде 

кездеспейтін туыс өкілдері де жеткілікті, олар: Fagus, Castanea, Castanopsis, 

Lithocarpus, Trigonobalanus және Nothofagus.        

Шамшаттар тұқымдасына жататын өсімдіктердің бірүйлі аталық 

гүлдері ұсақ, олар сырғада жиналып тұрады, желмен тозаңданады, аналық 

гүлдері 1 – 3 – еуден топтасып орналасады. Еуропаның қалыпты ауа – райы 

жағдайында қылқандылардан кейінгі негізгі орман түзуші ағаштар боп 

саналады. 

Betulaceae – Қайыңдар тұқымдасы 

Бұл тұқымдастың өкілдері Солтүстік жарты шарда кеңінен таралған, 

Оңтүстік Америкада мөлшері аздау, олардың  6 туысы, 160 түрі бар. Бізде 

кездесетіндері: қайың, қандағаш, граб және орман жаңғағы. Бір үйлі 

өсімдіктер, желмен тозаңданады,  аталық гүлдері сырғаға жиналған. 

Tiliaceae – Жөке ағаштар тұқымдасы 
Жөке ағаштар тұқымдасы 48 туыстан және 425 түрден тұрады, олардың 

басым көпшілігі – тропикалық ағаштар мен бұталар. Жапырақтары бүтін, 

пішіні жүрекше тәріздес, бұтақта кезектесіп орналасады. Гүлдері – 
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қосжынысты, тостағаншада 5 ақ, сары және жасыл түсті жапырақшалары 

болады. Жемісі - жаңғақ немесе қауашақ деп аталады. 

Tamaricaceae – Жыңғылдар тұқымдасы 
Бұл тұқымдасқа кіретін 78 түрі 5 туысты құрайды (Reaumuria, 

Hololachna, Tamarix, Myrikaria, Tamaricaria). Ең қызықтысы сол, 77 түрге 

жататын ағаштар мен бұталар шөлейтті, әрі тұзды жерлерде өсетін болса, тек 

1 ғана түрі (Tamaricaria elegans (Royle) Qaiser Ali) суды жаксы көретіні 

сонша, Индияның бірнеше өзендерінің  жағалауында өседі. Гүлдері – ұсақ, 

жұпар иісті, ақ, күлгін, сиякөк түсті, олар қосжынысты, қалың масақшаға 

жиналған. Тостағаншадағы күлте жапырақшалары төрт-бесеу. Араб 

елдерінде өсетін осы өсімдіктердің кейбір түрлерінен қант бөлінетіндіктен, 

құмдағы жергілікті тұрғындар тамаққа пайдаланады.  

Salicaceae – Талдар тұқымдасы 
Бұлар - қалыпты аймақта өсетін ағаштар мен бұталар. Кейбір түрлері 

тропиктерде таралған, олардың құрамында ерекше зат - фенолды эфир 

тотығы, салицилат  (аспирин) болады. Бұл тұқымдастың өсімдіктері - қос 

үйлі, гүлдері – дара жынысты, талдарда (Salix) - масақшада немесе 

теректерде (Populus) -  сырғада жиналған. Оларда гүл тостағаншасы 

болмайды. Талдар жәндіктермен тозаңданады, өйткені гүлдері шырынды, 

теректер желмен тозаңданады. Барлығы 435 түр, 2 туысты құрайды, олар 

Дүние жүзіне кең тараған.  

Rosaceae – Раушан гүлділер тұқымдасы 
Бұл тұқымдасқа жататын өсімдіктердің дені жабайы өсімдіктер. Оларға 

107 туыс, 3100 түр кіреді, Дүние жүзіне таралған, әсіресе Солтүстік 

жартышардың қалыпты ауа - райы аудандарында кездеседі. Бұған жапырақ 

тасатйтын, мәңгіжасыл ағаштар мен бұталар, шөптер және біржылдық  

шөптесін өсімдіктер жатады. Ең басты ерекшелігі - гүлдері де, пішіндері де 

әр түрлі. Гүлдері қос жынысты, жәндіктермен тозаңданады, хош иісті, түстері 

де сан түрлі. Гүлдерінің әдемілігінен кейбір туыстары (Rosa, Kerria, Prunus) 

әсемдігі үшін  арнайы өсіріледі.  

Раушангүлділер 4 басты кіші тұқымдастардан: тобылғылар 

(Spiraeoideae), итмұрындар (Rosoideae) – бұған: раушан, бүлдірген сияқты 

өсімдіктер кіреді; алмалар (Maloideae) – алма, алмұрт, мушмула, долана, т.б; 

қара өріктер (Prunoideae) – шие, алша, бадам, алхоры, шабдалы, қара өрік 

сияқты өсімдіктерден тұрады.  

Cesalpinaceae - Цезальпиндер тұқымдасы 
Қазіргі жүйеленуге сәйкес, бұрынғы бұршақтар тұқымдасы 

(Leguminosae) үш кіші тұқымдастарға бөлінген: цезальпиндер, мимозалар 

және бұршақтар. Цезальпиндер – бұл тропикалық ағаштар мен бұталар, 

олардың саны – 200 түр, 162 туыс. Ерекшеленетін белгілері – гүлдері кең 

орналасқан 5 күлтелерден тұрады.  

           Fabaceae –  Бұршақтар тұқымдасы 
Бұл тұқымдасқа 11300 түр, 437 туыс жатады. Олар: ағаштар мен 

бұталар, мәңгіжасыл және біржылдық шөптесін өсімдіктер. Бұршақтар 
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тұқымдасының өкілдері барлық елде кеңінен таралған. Олардың жемісі 

бағалы болып саналатындықтан, азық - түлік мақсатында, май өндіруде 

қолданады.  

          Elaeagnaceae – Жиделер тұқымдасы 
Бұл үлкен тұқымдас емес, небәрі  45 түр, 3 туыс кіреді: Hippophae 

(Еуропа, Азия), Elaeagnus (Еуропа, Азия, Солтүстік Америка және 

Австралия) және Shepherdia (тек қана Солтүстік Америкада). Қазақстанның 

далалы және жартылай шөлейтті аймақтарында, әсіресе өзен жағалауларында 

шырғанақ пен жиде көптеп кездеседі. Жемістері – сүйекті, ішінде бір ғана 

дән болады. Шырғанақтың аналық өсімдіктерінде пайда болған жемістері 

жеуге жарамды, дәмі қышқыл, қызыл - сары түсті, әрі құрамында С дәрумені 

мол.  

            

 

Cornaceae – Қызыл бұталар тұқымдасы 
12 туыс,  90 түр кіретін бұл тұқымдастың ағаштары мен бұталары және 

аздаған шөптесін өсімдіктері Солтүстік жартышардың қалыпты аймағында 

таралған. Жапырақтары қарама - қарсы орналасқан, гүлдері шатырға 

жиналған, жемісі - сүйекті немесе жидек деп аталады.  

Aceracee – Үйеңкілер тұқымдасы 
Бұл тұқымдас 2 - ақ туыстан: Acer - 111 түр және Dipteronia - 2 түрден 

тұрады. Олар барлық Солтүстік жартышардың қалыпты ауа - райындағы 

территорияларда таралған, аздаған бөлігі тропикада өседі.  

Үйеңкілер әсемдігі жағынан жоғары бағаланса, америкалық үйеңкі - 

азықтық қасиеті жағынан, яғни тәтті сұйық ретінде және әдемі саябақ ағашы 

ретінде бағаланады. 

Rutaceae – Руттар тұқымдасы 
Ағаштар, бұталар және бірқатар шөптесін өсімдіктер 161 туысты, 1700 

түрді құрайды. Олар Дүние Жүзіне әсіресе тропикалық аймақтарда таралған. 

Жапырақтары мәңгіжасыл, кейде түсуі де мүмкін, ширатылған, жәй және 

күрделі. Гүлдері қосжынысты, жемісі әр түрлі, етті және құрғақ, ашылған 

немесе жабық болып келеді. Бұл тұқымдас өзінің цитрус өсімдіктерімен 

әйгілі. Мысалы, апельсиннің қабығында хош иісті эфир бар, ал жабайы 

бадьян өсімдігіннің жұпар иісті жапырағында аллерген болғандықтан адам 

терісіне қауіпті. Әсемдігімен көзге түсетін мексикандық бұта - Choisea ternate 

Kunth, өзінің аппақ гүлдерімен, ал қою-жасыл түсті, қалың қабықты жылтыр 

жапырақты және кішкене хош иісті, күлгін түсті гүлдерімен Skimmia japonica 

Thunb. бұтасы бәрінің көз қуанышы десе де болғандай.  

Oleaceae – Зәйтүндер тұқымдасы 
Барлығы 24 туыс, 900 түрден тұратын ағаштар мен бұталар Дүние 

Жүзіне кең тараған. Жапырақтары қарама - қарсы, тек кейбір жасминнің 

түрлерінде - кезектесіп орналасқан. Әдетте гүлдері – қос жынысты, жемісі - 

әртүрлі (қанатты, сүйекті, қауашақ, т.б) . Осы тұқымдастың Зәйтүн 

туысының өкілдері 200 жылға дейін тіршілік етеді. Ал, бәрімізге әсемдігімен 
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мәлім өсімдіктерді: (Ligustrum, Jasminum,Forsythyia, Syringa, Fraxinus) қалай 

тізбейміз?  Қазақстанда интродуценттердің көпшілігі бақ - саябақ 

шаруашылығында, қалалар мен елді мекендерді көгалдандыру мақсатында 

кеңінен қолданылып жүргені белгілі. 

            Bignoniaceae –  Бигнонилер тұқымдасы 

Бұл тұқымдастың көпшілігі – тропикалық өсімдіктер, оның орталығы 

Оңтүстік Америкада. Оларға: ағаштар, ағаш тәрізді шырмауықтар, бірқатар 

шөптер кіреді. 730 - ға жуық түрлері, 112 туысы бар. Жапырақтары қарама -

қарсы, сирек жағдайда шоғырланып орналасады, пішіні жағынан жәй 

қанаттыдан бастап күрделі саусақ - салалыға дейін кездеседі. Гүлдері қос 

жынысты, тұқымдары ашық түсімен, әрі ірілігімен бірден көзге түседі және 

қарындаш сияқты  ілініп, салбырап тұрады.  

Chenopodiaceae - Алабұталар тұқымдасы 

Бұл тұқымдастың басты өкілі – Сексеуіл (Haloxylon)  туысы. Оның 

түрлері шөлді және шөлейтті аймақтардың топырақ жағдайына бейімделген. 

35 – 60 жыл тіршілік етеді. Халық шаруашылығындағы мелиорациялау, құм 

бекітуде атқаратын ролі орасан. Сүрегі таптырмайтын отынболса, жас 

өркендері түйе мен қойға азық. Бұл туысқа 3 түр жатады. Соның ішінде қара 

және ақ сексеуілдің маңызы ерекше. 

            Sambuccaceae –  Ырғайлар тұқымдасы 
Ұшқаттар тұқымдасына жаңадан кірген топ. 1 ғана туысы, 9 түрі бар. 

Олар аласа ағаштар, бұталар және шөптесін жартылай бұталар. Дүние жүзіне 

таралған. Жапырағы қарама - қарсы орналасқан, улы, өйткені құрамында 

алкалоидтар көп. Гүлдерінің, жемісінің, жапырағының әсем, әрі көз тартар 

қасиеті болғандықтан, көгалдандыруда қолданылады. 

 

Өзін-өзі тексеретін бақылау сұрақтары: 

1. Раушангүлділер тұқымдасына сипаттама беріңіз? 

2. Бұршақ тұқымдастарына сипаттама беріңіз? 

3. Жөке тұқымдастарына сипаттама беріңіз? 

4. «Систематика» ұғымына анықтама беріңіз? 

5. Алабұталар тұқымдасына сипаттама беріңіз? 

 

7-дәріс 

Жалаңаш тұқымдылар бөлімі. Қылқанды және бүрлі сыныптар 

 

Дәріс жоспары: 

1. Жалаңаш тұқымды өсімдіктер классификациясы 

2. Қылқанды және бүрлі сыныптар 

 

Жалаңаш тұқымды өсімдіктер классификациясы 

Жалаңаш тұқымдыларға мәңгiжасыл ағаш өсiмдiктерi жатады. Тек 

кейбiрiнiң қыс кезiнде қылқандарын тастайтыны да бар. Бұлардың 

генеративтiк өркендерi масақша тәрiздi орналасқан: аталықтары 
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микроспорофилдан немесе аталығынан, ал аналықтары-жемiс 

жапырақшаларынан немесе макроспорофилдардан тұрады. Олардың тұқым 

бүршiктерi немесе макроспорангiлерi жабылмай жатады. Тұқымдары 

қабыршағында ашық (жалаңаш) жатады.  Тұқымдық  қабыршақтары сыртқы 

жиектi қабыршақтарымен бiрiгiп аналық бүрлерiн тұқымдарымен бiрге 

түзедi. 

Жалаңаш тұқымдылар негiзiнен ағаш түрiнде болады, ал бұта түрiнде 

сирек кездеседi. Олардың сүрегiнен, әсiресе қабығынан және де барлық басқа 

бөлiктерiнен шайырды көруге болады. Жалаңаш тұқымдылар көбiнесе 

тұқымымен көбейедi. Кей – кезде атпа тамырмен (шырша, майқарағай), сирек 

жағдайда – өркендерiмен (тисс) көбейедi. Сонымен қатар олардың көпшiлiгi 

жасыл қалемшелермен де көбеюi мүмкiн. 

Мысалы, саговниктерге, сырт бейнесi пальмаға ұқсаған, дiңдерi қысқа, әрi 

жуан ағаштар жатады. Көптеген қанатты, iрi жапырақтары (ұзындығы 30 м – 

ге дейiн жетедi) дiңнiң ұшына шоғырланып орналасқан.  

Бүр жемістілер сыныбы-Coniferales бұл сынып өсімдіктердің 

орманшылық жағдайында көбірек маңызға ие болатын 7 тұқымдастан 

тұрады, олардың ішінде біз үшін маңыздырағы-тисс, қарағай, таксодий, 

сауырағаштар тұқымдастары. Қылқан жапырақтылардың ең көп бөлігі 

Сотүстік қалыпты белдеуде, орманды аймақта немесе таулы жерде тіршілік 

етеді.. Үлкен ағаш түріндеде, бұта түріндеде кездеседі. Діңдері мен 

жапырақтарында шайыр жолдары көп орналасқан, сондықтан қабықтарынан 

шыланып ұдайы шайыр ағып тұрады, шайырдың құрамында эфир майы мен 

бальзам болады. Қылқан жапырақтылар делінетін себебі, жапырақтары өте 

жіңішке ине тәрізді, жіңішке қылқанында бір ғана жүйке болады. Қылқан 

жапырақтылардың қыстада жасыл болып бұтақтан түспей тұратын себебі, 

жапырақты қаптаған қабығы қалың болады, тыныс саңылауы тереңірек 

(ішкері орналасады), қабықтың астында бірнеше қабат гиподерма клеткалары 

болады, олар судың аз булануына, жапырақтың ұзақ сақталуына көмегін 

тигізеді. Қылқанды жапырақтылар тұқымынан көбейеді. Екі үйлі, кейде бір 

үйліөсімдік, бүрлері дара жынысты болып келеді. Ұрықтары бүрінде 

орналасқан Тек кейбір түрлерінде, мысалы тисте бүр болмайды, тұқым 

бүршігі өркеннің аяғында орналасады. Тұқым қабыршығынан басқа жиекті 

қабыршағы болады. Олар үлкен бүрлерде көбінесе көрінбейді, бірақ кейде тіл 

сияқты тұқымдық қабыршақтардың астынан байқалып қалады 

(балқарағайдың кейбіреулері,майқарағай, псевдотсуга). Тұқым 

қабыршақтарында әдетте екі тұқым бүршіктері (қарағайларда), сирек 

жағдайда бірнешеуі (сауырағаштарда) болады. Тұқымдары қанатты, тек кейбір 

түрлерінде ғана қанатсыз кездеседі. Өскіндерінде 2-ден 15-ке дейін, көбінесе 5-7 

дана тұқымы болады. 

Өзін-өзі тексеретін бақылау сұрақтары: 

1. Жалаңаш тұқымдылардың маңызды ерекшеліктерін ажыратыңыз? 

2. «Жалаңаш тұқымды өсімдіктер» ұғымына анықтама беріңіз? 

3. Жалаңаш тұқымды өсімдіктердің қажетті класын атаңы? 
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8-дәріс 

Жабықтұқымдылар бөлімі. Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген 

ағаш және бұталар 

 

Дәріс жоспары: 

1. Жабықтұқымды өсімдіктердің классификациясы 

2. Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген түрлер 

 
Жабықтұқымдылар бөлімі өсімдіктер дүниесіндегі ең үлкен, кең көлемді 

бөлім болып саналады. Оған 390 тұқымдас, 13 мың туыс және  300 мың түр 

кіреді. Жабықтұқымдылар  120 млн. - ға жуық жыл бұрын, төменгі бор 

дәуірінде тұқымдық қырықбуындардан пайда болған. Олар тропикалық 

ормандардан тундраға дейін, батпақты жерлерден шөлді жерлерге дейін, 

теңіз жағалауынан биік тауларға дейін таралған. Барлық жабықтұқымдылар 

екі сыныпқа бөлінеді : а) қос жарнақты; б) бір жарнақты. Қос 

жарнақтылардың тұқым қабында екі дәннен болады. Осы сыныпқа 

жабықтұқымды өсімдіктердің 180 мыңнан астам түрлері жатады. 

Бір жарнақтылар сыныбының тұқым қабында бір ғана дән болады. 

Олардың құрамына 60 мың түр кіреді. Көптеген систематик ғалымдардың 

айтуы бойынша бұлар қос жарнақтылардан ерте дамыған, бірақ кейін екі 

сынып та қатар дамыды. 

Жабықтұқымды өсімдіктердің көптеген филогенетикалық (табиғи) 

жүйелерінің ішіндегі ең алдыңғысы болып академик А.Л. Тахтаджянның 

жасаған жүйесі саналады. 

Тахтаджян қос жарнақтылар сыныбын  7 сыныпшаға бөлді. Ал бір 

жарнақтыларға  3 сыныпша кіреді. Жабықтұқымды өсiмдiктер 

жалаңаштұқымды өсiмдiктерге қарағанда өздерiнiң биологиялық 

ерекшелiктерiне қарай дамудың биiк сатысында тұр. Олар тiршiлiк 

жағдайына жақсы қалыптасқан. Бұлардың басқалардан ерекшелiгi сол, 

олардың гүлдерi тостағаншадан, гүл тәжiнен, гүл тұғырынан тұрады. 

Жабықтұқымды өсiмдiктер өте шыдамды келедi, сондықтан да олар ыстық 

шөлден бастап, субальпийлiк аймаққа дейiн таралған. Олар атпа тамыр 

арқылы да, қалемшемен де, сұлатпа тамырмен де, сондай-ақ тұқымымен де 

көбейе бередi. 

 

2-кесте Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген ағаш және бұта 

түрлері 

Ақ тораңғыл  Тополь сизолистый  Populus pruinosa Schrenk 

(Salicaceae) 

Алтай сибиркасы Сибирка алтайская  Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneid. 

(Rosaceae) 

Алтай қасқыржидегі  Волчеягодник алтайский Daphne altaica Pall. 

(Themelaeaceae) 
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Берқара терегі Тополь Беркаринский Populus berkarensis 

Poljak.(Salixaceae ) 

Жабайы жүзім Виноград дикий Vitis vinifera L. (Vitaceae) 

Зеравшан аршасы Можжевельник 

зеравшанский 

Juniperus seravschanica Kom. 

(Cupressaceae) 

Кәдімгі орман жаңғағы Лещина обыкновенная Corylus avellana L. (Corylaceae) 

Кавказ таудағаны Каркас кавказский Celtis caucasica Willd. (Celtaceae) 

Кәдімгі өрік Абрикос обыкновенный Armeniaca vulgaris Lam. 

(Rosaceae)  

Кәдімгі емен Дуб черешчатый Quercus robur L.(Fagaceae) 

Кәдімгі пісте ағашы Фисташка обыкновенная Pistacia vera L. (Anacardiaceae) 

Коопман қабыржығы Бересклет коопмана Euonymus koopmannii Lauche 

(Celastraceae ) 

Күмәнді долана Боярышник сомнительный Crataegus ambigua C.A. Mey. ( 

Rosaceae) 

Қаратау ұшқаты Жимолость каратавская Lonicera karataviensis  Pavl. 

(Caprifoliaceae) 

Қара немесе жабысқақ 

қандағаш 

Ольха черная или клейкая Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

(Betulaceae) 

Қырғыз қайыңы Береза киргизская Betula kirghisorum Sav.-Ryczg. 

(Betulaceae) 

Қарқаралы бөріқарақаты Барбарис каркаралинский Berberis karkaralensis Karnilova et 

Potapov (Berberidaceae) 

Қоңыр жүзгін Жузгун печальный Calligonum triste Litw. 

(Polygonaceae) 

Қызыл қайың Береза тяньшаньская Betula tianschanica Poljak. 

Қаратау ырғайы Кизильник каратавский Cotoneaster karatavicus Pojark 

(Rosaceae) 

Ледебур бадамы  Миндаль ледебуровский  Amygdalus ledebouriana Schlecht. 

(Rosaceae) 

Мушкетов түйесіңірі Курчавка Мушкетова Atraphaxis muscketowii Krasn. 

(Polygonaceae) 

Недзвецкий алмасы Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana Dieck. 

(Rosaceae) 

Павлов итмұрыны   Шиповник Павлова  Rosa pavlovii Chrshan.            ( 

Rosaceae) 

Сиверс алмасы Яблоня Сиверса Malus sieversii (Ledeb.)M. Roem. 

(Rosaceae) 

Талас қайыңы Береза таласская Betula talassica Poljak. (Betulaceae) 

Түйесіңір    Курчавка вальковатолистая Atraphaxis teretifolia (M. Pop.) 

Kom. (Polygonaceae)  

Тянь-шань сибиркасы  Сибирка тянь-шаньская  Sibiraea tianschanica (Krasn.) 

Pojark.  (Rosaceae) 

Ұсақ жемісті мүкжидек Клюква мелкоплодная  Oxycoccus microcarpus Turcz. 

(Vacciniaceae) 

Іле бөріқарақаты Барбарис илийский Berberis iliensis M. Pop. 

(Berberidaceae) 

Іле ұшқаты Жимолость илийская Lonicera iliensis Pojark. 

(Caprifoliaceae) 
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Шарын, ұсақ жапырақты, 

ылғал сүйгіш, соғды 

шағаны 

Ясень чарынский, 

мелколистный, 

влаголюбивый, 

согдианский 

Fraxinus potamophila Herd. 

(Oleaceae) 

Шренк тобылғытүсі Таволгоцвет Шренка Spiraeanthus schrenkianus (Fisch. et  

Mey.) Maxim. (Rosaceae) 

Шренк шыршасының 

жатаған формасы  

Стланиковая форма ели 

Шренка  

Picea schrenkiana Fisch. et Mey. f. 

Prostrata K. Isakov (Pinaceae) 

Ховен майқарағаны Майкараган  Ховена  Colophaca howenii Schrenk 

(Fabaceae) 

Ярмоленков қайыңы Береза Ярмоленковская Betula jarmolenkoana Colosk. 

(Betulaceae) 

Янчевский қарақаты  Смородина Янчевского  Ribes janczevskii 

Pojark.(Grossulariaceae ) 

Өзін-өзі тексеретін бақылау сұрақтары: 

1. «Қазақстанның Қызыл кітабы» міндеті неден тұрады? 

2. «Қазақстанның Қызыл кітабына» енгізілген өсімдіктердің түрлері? 

 

9-10-дәріс 

Шөлейт ормандарының дендрологиялық сипаттамасы 

 

Дәріс жоспары:  

1. Шөлейт ормандарының географиялық бөлінуі  

           2. Шөлейтті ормандардың топырақ- климаттық сипаттамасы 

           3. Шөлейтті өсімдіктердің негізгі түрлері 

 

Calligonum L. –Қарақұмық  тұқымдасы 

Туысы:  Calligonum L. - Жүзгiн 
Биiктiгi 3–5 м -ге жететiн бұталар. Бұтақтары кейде қисық, кейде имек 

немесе түзу. Есейген бұтақтарының қабығы күңгiрт – қызыл, қоңыр немесе 

ақшыл-сұр түсті; шөп тәрiздес бiр жылдық  бұтақшалары сұр – жасыл немесе 

жасыл түстi, мүшеленген және жұқа қабықты.  

Жапырақтары әрең көзге iлiнетiндей, ұзындығы 2-7 мм, сызықты. 

Гүлдерi қос жынысты, 1–3 данадан орналасқан. Гүл қабы қарапайым, бес 

бөлiктi, жемiс салғанда жайыла қоймайтын бөлiктермен; аталығы 12-18 дана, 

түп жағында түктi жiптерге жабыса өскен. 

Жемiсi – жаңғақ, түзу немесе өзiнiң дiңгегiне оралған, қатты жемiс 

қабымен, қанаттарының жиектері бүтін немесе майда тiстi.  

 
Fabaceae –Бұршақтар  тұқымдасы - Семейство Бобовые 

Туысы: II. Ammodendpon Fisch – Құм қараған  - Акация песчаная 

Түрi: 1. Ammodendpon Fisch – қоян сүйек, құм қараған  -      

              Аммодендрон или песчаная акация 
Биіктігі (3 м-ге дейiн) тiкенектi бұта немесе кiшкене ағаш (8 м-ге дейiн). Ақшыл-сұр тегiс 

қабықты, жiбек күмiс түктi. Жапырақтары күрделі, қос қауырсынды, 1-2 жұп 
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жапырақшалармен, қысқа сабақтарда тұрады, гүл серiгiмен бiрге кейде тiкенекке 

айналады. Гүлдерi күлгiн түстi, 1-2 тұқымды.  

Сәуiр-мамыр айларында гүлдеп, мамыр-маусымда жемiс бередi.  

Сүрегi қызыл-қоңыр өзектi, тығыз, ауыр салмаºқы. 

Ксерофиттi шөл өсiмдiгi көбiнесе сусымалы, құм төбелерде өседi. Тамыр жүйесi жақсы 

дамыған. Құмдарды ормандандыруға, көгалдандыруға пайдаланылады.  

Таралу аймағы: Батыс Сiбiр, Орта Азия, Қытай (Шыңжаң). Қазақстанда  - шөлдiң құмдақ, 

саз балшықты сортаң жазықтарында және далаларында кездеседі. 

Chenopodiaceae Less  – Алабұталар  тұқымдасы   

Туысы: I. Eurotia Adans   – Терiскен  

Биiктiгi 1 м-ге дейiн жететiн жартылай бұта және бұташықтар. 

Жапырақтары кезектесіп орналасқан, пішіні жұмыртқа тәріздес, сызықты, 

жұлдызша түктермен жабылған, бiр жылдық өркендерi де дәл солай. Гүлдерi 

әр  жынысты, бiр үйлi. Аталық гүлдерi 4 ұрықты, бұтақтардың бас жағында 

қысқа масақ тәрiздi гүл шоқтары бар. Аналық гүлдерi гүл қатпарынсыз, екi 

гүл шоғырында, аталық масақтардан төменiрек бірігіп өскен. Жемiсi түзу, 

тiк.  

 Құрғақ далаларда, шөлдерде және тасты беткейлерде, ойпақ жерлерден 

биiк тауларға дейiн өседi  (4200 м).  

 Таралу аймағы: Украина, Кавказ, Ресей Федерациясының Еуропалық 

бөлiгiнiң оңтүстiк – шығысы, Орта Азия, Сiбiр. Қазақстанның солтүстiк және 

биiк таулы аудандарынан басқа жерлерiнде кездеседi. 

 Шөл, шөлейт және далалық жерлердi көгалдандыруға жарамды. Отын 

ретiнде пайдаланылады. Жемшөптiк қасиеттерi бар.  

 

Tamariхaceae  – Жыңғылдар  тұқымдасы 

Туысы: Tamarix L. - Жыңғыл 

Жасыл түстi ұзын өркендерi бар бұта немесе кiшкене ағаш. 

Жапырақтарындағы бездерi тұз бөледi, гүлдерi көбiне ұсақ, қызғылт-күлгін 

түстi гүл шоғырында тұрады. Жемiсi үш қырлы, ұзындығы 0,7 мм-ге дейiн. 

Тұқымдарының үш жағында бiр клеткалы ақ, ұзын түктерi бар, желмен  

тарайды. Өнгiштiгiн  1-4 айдан соң жоғалтады, кейде бiр жылға дейiн 

сақтайды. Сүрегi сарғыш – ақ түстi.  

Өте жарық сүйгiш, құрғақшылыққа, ыстыққа және тұзға төзiмдi, 

топыраққа талғампаз емес, бiрақ жас шағында, тамырланып алғанша көп 

ылғалды қажет етедi. Тұқымымен көбейеді және түбiрден мол өскiн бередi, 

жылына биiктiгi 1 м-ге өсiп, диаметрi 1 см-ге жетедi. Қалемшелермен  жеңiл 

көбейедi. Ашық тоғайлар құрайды. 

Жыңғыл – шөлді жерлерге өзінің ұзақ уақыт бойы гүлдеп тұруымен 

көрік беріп тұрады. Қазақстанның шөл және шөлейт аудандарында қорғаныш 

және құм бекіткіш өсімдік ретінде жарамды. Гүл тозаңы мол бөлінеді.  

Сүрегі ұсақ-түйек заттар жасауға, отынға кетеді. Жас бұтақтарын жан-

жануарлар жақсы жейді. Қабығында тері илегенде қолданылатын заттар 

болады.  
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Қазақстанның шөл, шөлейт және далалық өңiрлерiнде, өзен мен көл 

жағаларында жыңғылдың он беске жуық түрi кездеседi. 

 

Өзін - өзі тексерудің сұрақтары: 
 

   1. Сексеуілдің ареалы мен түрлерін атап беріңіз. 

                             2. Қарақұмық тұқымдасына жататын ағаштарды сипаттап және       түрлерін 

атаңыз 

                         3. Бұршақ тұқымдастың қай түрлерге шөлге бейім және ол ағаштарды 

атаңыз? 

 

 

№ 1 Зертханалық жұмыс 

 

Тақырыбы: Ағаш түрлерінің жапырақтары мен өркендерінің 

морфологиялық сипаттамалары  

Жұмыс мақсаты – ағашты және бұталы өсімдіктердің өркені мен 

жапырақтарының морфологиялық сипаттамасы. 

 

Жұмыс тәртібі:  

1 . Жапырақ, өскін жапырақ және бұтақтың анықтамасын жазу . 

2.Ұзарған және қысқарған өркеннің, жапырақ пен оны құраушы 

бөліктерінің суретін салу ( жапырақ алақаншасы, сабағы мен өскінжапырағы). 

       3.Өркендегі жапырақ орналасуының әртүрлі сызбасы мен 

жапырақ бекітілудің өлшемдерін салу. 

      4.Жапырақ алақаншаларының пішінін, негіз пішінін, жапырақтың жиегі 

мен ұшын сызбалы түрде сызып көрсету. 

     5.Жапырақ алақаншаларының бөлшектенуін түрлі пішінін меңгеру мен 

салу . 

     6.Күрделі типті жапырақтардың  сипаттамасын және графикалық суретін 

дәптерге түсіру  (үшқұлақты, қауырсын тәрізді, саусақсалалы күрделі, екі 

ретті қауырсын тәрізді күрделі және т.б.). 

    7.Жапырақ алақаншасының талшықтану (нервация) сипатын 

меңгеру және оның сызбалық суретін салу . 

 

Жапырақты түрлердің сипаттамасын мына сызба бойынша 

жүргізіледі: 

1. Жапырақ типі (жай немесе күрделі). 

2. Өркенде жапырақтың орналасу сипаты . 
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3. Жапырақ алақаншаларының немесе жапырақшалардың 

пішіндері және олардың өсу өзгешеліктері. 

4. Жапырақтың мөлшерлеме өлшемі. 

5. Жапырақ алақаншасының немесе жапырақшалар негізінің, 

ұшының және жиегінің пішіндері . 

6. Жапырақтар нервациясы. 

7. Жапырақ бетінің немесе жапырақшалардың сипаты. 

(жылтырауы,салбырауы).  

Сынақтан өту үшін мұғалімге тапсыру керек: 

Дәптерде қолжазба (альбомда) 

Материалдар мен құрылғылар ( әрбір студентке) 

1. Гербарлық материал 

2. Плакаттар, кестелер, слайдылар 

3. Оқулықтар,анықтамалық әдебиеттер 

Бақылау сұрақтары 

1.Нервация түрлерін атаңыз 

2.Қай өсімдіктің жапырақ алақаншасы үшсалалы 

3.Қай тұқымдастың өкілі, тек күрделі қана күрделі жапырақ 

алақаншасы бар 

 

№ 2 Зертханалық жұмыс 

 

Тақырыбы: Раушангүлділер тұқымдастары 

Студенттер өз бетінше аталған тұқымдастың түрлерін жапырақтары 

бойынша ажыратып, оларды сипаттап және суретін салу  

Жұмыс мақсаты–студенттерді раушангүлділер тұқымдасының негізгі 

жапырақ түрлерін анықтауды үйрету 

    Тапсырма 1 Раушангүлділер- Rosaceae  тұқымдасының тұқымдастар 

тармағының салыстырмалы сипаттамасын құру 

   1. Ырғай- Кизильник-Cotoneaster 

   2. Ирга-Ирга-Amelanchier 

   3.Долана –Боярышник- Crataegus 

        4.Шетен –Рябина- Sorbus 

3. Арония –Арония- Aronia 

4. Алмұрт –Груша- Pyrus 

5. Алма – Яблоня-Malus 

6. Беже- Айва-Cydonia 



28 

 

7. Жапон бежесі - Chaenomeles 

Алхоры тұқымдастар тармағы - (Prunoideae) қатарына сүйекжемісті 

ағаштар мен бұталар жатады.  Сүйекжемісі шырынды, еті тығыз болып 

келеді. Көптеген түрлерінің жапарық жиектері мен бұтақтарының ұшында 

тікенектер болады: 

1. Қара өрік –Слива- Prunus 

2. Шие – Вишня-Cerasus 

3. Мойыл – Черемуха-Padus 

4. Өрік –Абрикос- Armeniaca 

5. Бадам –Миндаль- Amygdalis 

2Тапсырма.  Жапырақтары мен өркендері бойынша Rosaceae 

тұқымдастарының түрін кілтті пайдалана отырып анықтаңдар. Осы 

өсімдіктердің жапырағы мен өркенін салып, тұқымдас мен түріне қарай 

топтастырыңдар . кейбір 

Төменгі тізімде көрсетілген өсімдіктер үшін жемісі мен тұқымының 

суретін салыңдар. Түрдің латынша аты мен оған тән сипаттарын көрсетіңдер.  

Келесі түрлердің суретін дәптерге түсіру керек: 

Тобылғы (спирея) тұқымдастар тармағы: 

1. Орта тобылғы-Т.средняя- Spirea media Sc 

2. Таутобылғы-т.зверобоелистная  - 

Spirea hуperisifolia L  

3. Қайыңды тобылғы – Таволга 

иволистная- Spirea salicifolia 

4. Шәңкіш жапырақты торсылдақ – Пузыреплодник калинолистный-

Physocarpus opulifolia 

5. Шетен жапырақты шетендік –Рябинник рябинолистный Sorbaria 

sorbifolia 

 

Раушандар тұқымдастар тармағы: 

1. Баттауық көкшiл сұр –Ежевика сизая- Rubus ceuzius 

2. Орманды таңқурай –Малина лесная-Rubus idaeus 

3. Итмұрын – Шиповник собачий-Rosa canina 

4. Тікенекті итмұрын –Роза колючейшая-Rosa spiosissima- 

5. Павлов раушаны- Роза Павлова-Rosa Pavlovii Chrshan 

 

Алмалар тұқымдастар тармағы: 

1. Жабайы  алма –Яблоня Сиверса-Malus Sieversii Ldb.M.Roem 
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2. Жидекті алма- Яблоня ягодная- Malus baccata L. 

3. Үй алмасы – Яблоня  домашняя -Malus domestica L. 

4. Кәдімгі алмұрт –Груша обыкновенная- Pyrus communis Г. 

5. Кәдімгі шетен –Рябина обыкновенная- Sorbus aucuparia L. 

6. Тяньшан шетені- Рябина Тяньшанская-Sorbus tiancshanica 

7. Қара жемісті арония – Арония черноплодная-Aronia melanocarpa M 

8. Алқызыл долана – Боярышник кроваво-красный-Crataegus sanguinea 

Pall 

9. Түркістан доланасы –Боярышник Туркестанский- Crataegus 

turkestanica L. 

10. Жұмсақ долана –Боярышник мягковатый-Crataegus submollis 

11. Жылтыр ырғай – Кизильник блестящий-Cotoneaster licida Schlecht 

12. Қара жемісті ырғай – Кизильник черноплодный-Cotoneaster 

melanocarpa Todd 

13. Сопақша ирга - Amelanchier ovalis L 

14. Кәдімгі беже-Айва обыкновенная- - Cydonia obioga Mill 

Алхоры тұқымдастар тармағы 

:  

1. Қара өрік тікенді(терн) – Слива колючоя (терн)-Prunus spinosa   

2. Салпиған қараөрік (алыча) –(алыча) Prunus divericata 

3. Үй қараөрігі –Слива домашняя-Prunus domestica 

4. Кәдімгі шие – Вишня обыкновенная-Cerasus vulgaris Mill. 

5. Бұталы шие – Вишня кустарниковая-Cerasus fruticosa (Pall.) G.Woron. 

6. Құс шиесі (қызыл шие) – вишня птичья-Cerasus avium. (L.) Moench. 

7. Кәдімгі мойыл – Черемуха обыкновенная-Padus racemosa (Lam.) Gillb. 

8. Кеш гүлдейтін мойыл –Черемуха поздняя- Padus serotina (Ehrh.) 

Agardh. 

9. Мак мойылы – Черемуха Маака-Padus Maackii (Rupr.) Kom. 

10 Кәдімгі өрік –Абрикос обыкновенный- Armeniaca vulgaris Lam. 

11.  Жатаған бадам – Миндаль низкий-Amygdalus nana L. 

12. Кәдімгі бадам- Миндаль обыкновенный-Amygdalus communis L. 

 З Тапсырма. (Spiraea) Спиреялы түрлерінің бірнешеуін сласытрмалы 

сипаттамаларын қойыңдар. Гербарийларын жасаңдар. Padus, Crataegus, Rosa 

түрлерін сипаттап, гербарийлерін дайындаңдар. 

4 Тапсырма.Спирея тұқымдастар тармағының түрлерінің гүлдену 

күнтізбесін құрыңдар. Сондай-ақ Padus, Crataegus, Rosa түрлері үшін 

фенологиялық бақылау жүргізіңдер   
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Тақырыптарды орындау үшін қажетті заттар: 

1. Көрсетілген түрлердің өркендері мен жапырақтары, гүлдері мен 

күлтешелері 

2. * белгісімен көрсетілген түрлердің жемісі мен тұқымдары  

3. Түрлі-түсті қарындаштар 

Материалдар мен жабдықтар (әрбір студент үшін) 

1. Гербарлық материал 

2. Плакаттар, кестелер, слайдтар 

3. Оқулық, анықтамалық әдебиет 

 

№ 3 Зертханалық жұмыс. 

  

Тақырыбы: Grossulariaseae-Крыжовниковые-Қарлыған және 

Гортензия Гортензиевые-Hydrangiaseae тұқымдастылардың 

жапырақшалы түрлерін анықтау . 

 Жұмыстың мақсаты   - қарлыған мен шығыс гүлді тұқымдастылардың 

негізгі жапырақшалы түрлерін тануды ажырата білуді студенттерге үйрету. 

Студенттер өзіндік жапырағы бойынша түрлерін анықтауды, олардың 

сипаттамасы мен суретін салуды үйренуі керек.  

1 Тапсырма.  Grossulariaseae  тұқымдастыларға кіретін: қарақатқа  

(Ribes),  қарлығанға  Grossularia,  Hydrangiaseae:   жасаманға (Philadelphus) 

сипаттама беріңіз. 

Жапырақтарының орналасуына, тармақталу сипатына, бүршік 

құрылысының ерекшеліктеріне, гүл шоғыры мен жемісіне, тікендеріне назар 

аударыңыздар.  

Ribes мен Grossularia  түрлері қарақаттылар тұқымдасына, ал  

Philadelphus түрі гидрангиялылар тұқымдасына жатады. Осы топқа  

гортензия мен дейция да кіреді.  

2 Тапсырма. Қарақаттың  көп тараған түрінің гүл шоғырын, өркенін, 

жемісін суретін салып көрсетіңіз. Қысқаша сипаттама беріңіз 

Назар аударыңыздар тікендерінің, түкті жапырақшасының болуына 

мән берңіңіз. . 

түрі  Қарақат –Смородина-Ribes  

Жазда жасыл жайнайтын,әр уақыт жасыл боп тұруы сирек, саусақ 

салалы жапырақтары бар бұталар. Гүлдері қосжынысты, кейде дара 

жынысты шоқты болып келеді. Жемісі көп тұқымды жидек.  

Қара қарақат – Смородина черная-Ribes nigrum L. 
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Биіктігі 2 м дейінгі бұталар. Жапырақтары саусақсалалы, саусақкүректі, 

ал астыңғы жағы түкті болып келеді. Гүлдері жасыл түсті. Жидегі қызыл, 

диаметрі  1 см болады. Орманды аймақта өседі, солтүстікке қарай 

тармақталған. 

Алтын (сары)қарақат – Смородина золотистая-Ribes aureum L. 

Биіктігі 1-1,5м шамасындағы бұталар. Жапырақтары 3-5 саусақ күректі 

салалы, жиектері тісті, және төменгі жағында хош иісті алтын бүршіктері 

болады. Гүлдері қызғылт жасыл, жемісі қара түсті , көп тұқымды диаметрі 

1см  шамасындағы жидек. Еуразия ормандарында өседі 

Қызыл қарақат – Смородина красная-Ribes   rubrum L. 

Биіктігі 2 м бұталы өсімдік.  Жапырақтары домалақжалпақты, қалақшасы 

бар, жиегі қиғаш тісті болып келеді. Гүлдері сары, 1,5 см диаметрлі сабаққа 

жиналған хош иісті. Жемісі қызыл, сары қара түсті болып келеді. Шөлге 

төзімді. Отаны Солтүстік Америка, және бізде кеңінен таралған.  

 3 Тапсырма.  Ribes  түрінің өркені мен жапырағы бойынша сипатын 

анықтауға кілт құрыңыздар  

 4 Тапсырма. Қарлығанды тікендері мен өркенді жапырағын 

салыңыздар.  

 

Түрі Қарлыған- Крыжовник-Grossularia 

Биіктігі Зм дейінгі тікенді бұталар. Жапырақтары қалақшалы, тісті . 

Гүлдері дара бір текті. Жидектері көп тұқымды. Ең көп тараған түрлері 

мыналар : 

Европалық қарлыған  -Крыжовник отклоненный или европейский 

Grossularia reclinata L. 

Биіктігі 1,5м дейінгі бұталар. Жапырақтары  3-5 қалақшалы,жиектері ара 

тісті. Гүлдері жасыл немесе қызыл түсті, қоңыраулы тостақаншасы бар. 

Жидектері шар тәріздес жасыл, сары бол келеді. Жеуге жарамды 

5 Тапсырма. (Philadelphus) Жасаманның өркенді жапырағын, гүл 

шоғырын және екі түрлі жемістерін суретін салыңыз.  

Жапырақтағы ерекшеліктеріне назар аударыңыздар.  

Жасмин түрі (жабайы жасмин ) –Чубушник-Philadelphus 

Сопақша жұмыртқалы жапырағы бар бұталы өсімдіктер. Бүршіктері 

жасырынды. Гүлдері ақтүсті хош иісті. Жемісі төртжақты қорапша  

Той жасмині  - Чубушник венечный-Philadelphus coranarius L. 
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Биіктігі Зм тармақталған бұталар. Жапырағы жұмыртқалы ұзындығы 10 

см, құрылымды жиегі бар ара тісті. Гүлдері ірі, иіссіз. Гүлдеуі кеш болады. 

Отаны Солтүстік Америка  . 

 6 Тапсырма. Арнайы әдебиетті қолдана отырып, жасминның түрі мен 

сортының гүлдену күнтізбесін жасаңыз.  

 7 Тапсырма. Кілтті пайдалана отырып, дейция   мен гортензияның түрін 

анықтаңыз. Өркенді жапырағы мен гүл шоғырын суретін салыңыз.  

Материалдар мен жабдық (әрбір студент үшін) 

1. Гербарлық материал 

2. Плакаттар, кестелер, слайдтар 

3. Оқулықтар,анықтамалық әдебиеттер 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Нервация типтерін атаңыз 

2. Жапырақшалы үш салалы өсімдіктерді атаңыз 

3. Қай тұқымдастың өкілдерінің жапырақтары күрделі құрылымды? 

 

№ 4  Зертханалық жұмыс 

 

Тақырыбы: Бұршақ тұқымдастылардың жапырақты түрлерін 

анықтау  

Жұмыстың мақсаты-студенттерге өз бетімен 

бұршақтұқымдастылардың негізгі жапырақты түрлерін ажыратуды 

үйрету.Студенттер өз бетімен жапырақтары бойынша түрлерін анықтауды 

үйренуі керек. Және олардың сипаты мен суретін салу.  

  1 Тапсырма. (Fabaceae) Бұршақ тұқымдастылардың салыстармалы 

сипаттамасын құру. Тұқымдасқа бұршақ тәрізді жемісі бар ағаштар, бұталар, 

лиандар жатады. Жапырақтары кезекті, күрделі, сирек қарапайым болып 

келеді. Сабақтары тікенді болады. Бұршақтылар үш түрге бөлінеді:  

1. Мимозалық –Мимозовые- Mimosoideae 

2. Цезальпинды –Цезальпиевые- Caesalpioideae 

3. Көбелекті –Мотыльковые- Papilionatae 

Салыстармалы сипаттамасын құра отырып, гүл шоғыры мен гүлдеріне 

назар аударыңыздар.  

Мимозалық – Mimosoide тұқымдастар тармағы. Гүлдері дұрыс 

тропикалық және субтропикқалық климаттағы ағаштар жатады. Сабаққа 

сыртына шығып тұратын телімдері көп болады. Гүлдері жұмыр шеңбер 
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гүлшоғырларында жиналған. Жапырақтары екі қауырсынды тәріздес. Бұл 

топқа  акация ленкоранская (жібекті акация), және күмісті акация кіреді. 

Цезальпинді тұқымдастар тармағы - Caesalpinioideae. Бұл 

қауырсынды және екі қауырсынды жапырақшалы ағаштар мен бұталар 

жатады. Тропикалық климатта өсетін  700 ден астам түрлер кіреді. Суық 

климатты өсімдіктердің 2 түрлі гледичия және үштікенді Gleditschia triacantos 

L.   мен иудино ағашы     Cercis siliguastrum L жатады. 

Көбелекті тұқымдастар тармағы - Papilionatae. Гүлдері көбелекті 

күлтешемен. Жапырақтары  қайықша, ескек тәріздес боп келеді. Еркін  9 

өскен телімді. Осы тұқымдастылар түрлері қоңыражай климатта өседі. 

Көбеклектілерге мыналар жатады: 

1. Қараған-Карагана - Caragana 

2. Робиния-Робиния - Robinia 

3. Робиния - Maakia 

4. Аморфа - Amorfa 

5. Ракитник - Cytissus 

6. Бобовые - Labirnum 

 2 Тапсырма. Кілтті пайдалана отырып, Fabaceae  тұқымдасының 

өркендері мен жемістері бойынша түрлерін анықтау. Өркенді жапырағы мен 

гүл шоғырларының, жемісінің суретін салу. * белгісімен көрсетілген 

өсімдіктер үшін жемісі мен тұқмының суретін салыңыз.  

Дәптерде келесідей өсімдіктердің суреттері болуы қажет: 

Мимозалық тұқымдастар тармағы- Mimosoideae:  

Күмісті акация (күмісті мимоза)- Acacia dealbata Link. 

Ленкоранская акация (жібек акация) - Albizzia julibrissin 

Цезальпинилі тұқымдастар тармағы: Caesalpioideae 

Үш тікенекті қармала – Gleditschia triacauthos L. 

Каспийлік қармала -  Gleditschia caspica Desf. 

Бұршақтылар тұқымдастар тармағы -  Papilionatae: 

Бозқараған – Robinia pseudoacacia L 

Сары қараған (ағашты қараған) – Caragana arborescens Lam. 

Бозқараған (бұталы қараған) – Caragana frutex C. Kooh. 

Бұталы аморфа - amorfa  fruticosa L. 

Амурлық маакия (амурлық қараған)- Maakia amurenis Ripr  

Орыс бұтасы – Cutisus ruthenicus  

Ешкісабақ (алтын жаңбыр) - Laburnum anagyroides            
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3-тапсырма. Сәйкес әдебиет пен фенологиялық бақылаулардың 

материалдарын қолдана отырып, Бұршақтылар тұқымдасының әдемі 

гүлденетін түрлерінің гүлдену күнтізбесін құрыңыз  

Тақырыпты орындау үшін мыналарға ие болу керек: 

1. Барлық қарастырылып отырған түрлердің жапырақтары бар жас 

бұтақтары  

2. Сары қараған мен бозқарағанның жапырақсыз жас бұтақтары  

3. Аморфаның, қар 

4. маланың, бундуктың, шеңгелдің, сары қараған мен 

бозқарағанның дәндері мен ұрықтары. 

       

                                     № 5 Зертханалық жұмыс  

Тақырып: Жиде тұқымдастардың жапырақты түрлерін анықтау  

Жұмыстың мақсаты – студенттерді жидек тұқымдастылардың негізгі 

жапырақты түрлерін тануға үйрету. Студенттер түрлерді өздігінше жапырақ 

бойынша анықтауды және оларды суреттеу мен бейнелеуді үйренуі керек. 

         1-тапсырма. Жапырағы бар жас бұтақты және итшомыртты 

бүргеннің – Hippophae rhamnoides L ұрығы бар жас бұтақты салыңыз.  

Жапырақтардың жасырын талшықталуы мен тікенектерінің болуына 

назар аударыңыз.  

Жиде тұқымдастар –Лоховые- Elaeagnaceae 

Жидек тұқымдастар жапырақты ағаштармен және бұталармен 

ұсынылған. Жапырақтарының орналасуы кезектескен, сирек қарама-қарсы. 

Жапырақтары пішіні бойынша сызықтыдан сопақшаға дейін тұтас шеткі, 

жұлдызшалы қабыршақтармен жабылған.Тұқым – шырышты немесе ұнтақты 

балдыры бар жалған сүйекжеміс. 

         

                                 Тұқымдастық үш түрмен ұсынылған: 

1.   Шырғанақ– Hippophae 

2.   Жиде – Elaeagnus 

3.   Шефердия – Shepherdia 

 

Шырғанақ туысы  – Hippophae 

Үш түрді қосады. Олардың ішінен анағұрлым кең таралғаны 

итшомырттық бүрген - Hippophae rhamnoides L болып табылады. 

Биіктігі 5 метрге, сирек 10 метрге тең үлкен емес ағаш, кейде бұта. Жас 

бұтақтары күміс түсті, бұтақтары ұзындығы 1,5-тен 7 см-ге дейін жететін 
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көптеген тікенектері бар тотық-қоңыр түсті. Жапырақтары жіңішке, 

сызықты, 8 см ұзындығымен ұшына қарай мұқалған немесе ой малы, 

жиектері төменге қарай бүгілген, жоғарғы беті күмісті-жасыл түсті, төменгі 

беті қоңыр-күміс түсті. Талшықталуы жасырын. Қос ұялы өсімдік. Аталық 

және аналық гүлдері ұсақ, өткен жылдың өсу бұтақтарында үлкен емес 

топтармен орналасқан.  

Ұрығы – ұзындығы 1 см-ге дейінгі эллипстік немесе жұмыстқа тәрізді 

пішіндегі жалған шырынды сүйекті тұқым, жағымды қышқылдық дәмі мен 

ананастың иісі бар қызғылт сары түсті. Сүйегі қоңыр, жылтыр, сайымен 

жоғары бағаланатын бүрген майын құрайды. ТМД-ның Еуропалық бөлігінің 

батыс және оңтүстік аудандарында және оңтүстік Сібірде өседі. 

        2-тапсырма. Жіңішке жапырақты және күміс түсті жиденің 

ұрықтары мен жапырағы бар жас бұтағының суретін салыңыз. Жапырақтары 

мен жас бұтақтарындағы жұлдызшалы қабыршақтарына назар аударыңыз.  

 

 

Жиде туыстасы - Elaeagnus L. 

        Жас бұтақтары мен жапырақтарында жұлдызшалы-қабыршақты 

бездері бар ағаштар немесе бұталар. Жапырақтары сызықтыдан эллипс 

тәріздіге дейін, жасыл немесе күміс түсті. Жас бұтақтарында кейде 

тікенектері болады. Гүлдері дара жынысты немесе қос жынысты, ұсақ, 

күмісті-сары түсті, гүлсерігі қоңырау тәрізді,  жапырақтарының қолтығында 

дара немесе түйінді болып келеді. Ұрық – сопақ пішінді ұнтақты жалған 

сүйекті. 

Жіңішке жапырақты жиде - Elaeagnus angustifolia L. 

          Ағаштары 10 м биіктікке дейін. Бұтақтары және діңгегі қоңыр 

түсті, жылтыр, ұзындығы 3 см-ге дейін жететін жиі тікенектері бар. Жас 

бұтақты, жапырақтарының төменгі бөлігі және сабы оларды жауып жатқан 

жұлдызшалы қабыршақтардан күміс түсті. Жапырақтары қияқты, 8 см 

ұзындықтағы өткір ұшы бар сызықты немесе жіңішке эллипс тәрізді, 

жоғарғы бөлігі сұр-жасыл, төменгі бөлігі ақ түсті. Гүлдері ұзындығы 

шамамен 5 мм-ге тең ұсақ, сары-күміс түсті, хош иісті, қолтығында 1-3 

данадан жапырақтары бар.   

        Дәнегі ұзындығы 1 см-ге тең созылыңқы-эллипс тәрізді, бастапқыда 

күміс түсті, піскен кезде қоңыр, ұнтақты, тәтті. Дәнегі жолақты. ТМД-ның 

Азиялық және Еуропалық бөлігінің оңтүстігінде таралған.    
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Күміс түсті жиде - Elaeagnus angustifolia L. 

Биіктігі 4 м-ге тең ағаш немесе бұта. Бұтақтары және діні тікенексіз, 

сұрлы-қоңыр қабығы бар. Жас бұтақтары жұлдызшалы қабыршақтардан 

алтын-қоңыр түсті. Жапырақтары дөңгелектенген немесе сына тәрізді негізі 

бар жұмыртқа тәрізді немесе эллипс тәрізді.  

Өткір ұшы бар, екі жағы да жұлдызшалы қабыршақтардан күмісті-ақ 

түсті, алтын-қоңыр түсті безді, төменгі бөлігі қабыршақтың талшықтары 

бойынша қоңыр түсті. Жапырақтары жіңішке жапырақты жиденің 

жапырақтарына ұқсайды, бірақ ұзындығы 1,5 см-ге дейін баратын, өткір иісі 

бар біршама ірі. Дәнегі ұзындығы шамамен 1 см болатын кең-эллипс тәрізді 

пішінге ие күміс түсті, құрғақ, тәтті.  

       Отаны  -  Солтүстік Америка. Бізде дақылдарда кең таралған.  

      3-тапсырма. Студенттерге Elaeagnaceae тұқымдастығының түрлерін 

анықтауға кілт құру ұсынылады   

Шефердия –Шефердия- Shepherdia 

Жас кезінде жіберілген жапырақтары бар, қарама-қарсы күңгірт- күміс 

түсті және тікенекті бұтақтары бар ағаш немесе бұта. Жапырақтық 

пластинкасы жіңішке-эллипс тәрізді немесе созылған қиықты. Гүлдері 

сарғыш. Дәнегі ұзындығы 4-6 мм-ге тең жұмыртқа тәрізді, қызыл, шырынды, 

қышқыл, жеуге жарамды. Отаны солтүстік Америка.  

Тақырыпты орындау үшін мыналар қажет: 

 1. Барлық қарастырылып отырған түрлердің жапырақтары және 

ұрықтары бар жас бұтақтары  

 2. Қол үлкейткіш әйнектері.  

 

                                     № 6 зертханалық жұмыс  

Тақырыбы: Мирттар тұқымдастары-Myrtaceae, Руттар 

тұқымдастары - Rutaceae және  Симаруб тұқымдастарының – 

Simarubaceae жапырақты түрлерін анықтау  

Жұмыс мақсаты – студенттерге мирта, рута, симаруб 

тұқымдастарының негізгі жапырақты түрлерін тануды үйрету. Студенттер өз 

беттерінше түрлерді жапырақ бойынша анықтап, олардың бейнесін айтып 

және суреттеу керек 

     1-тапсырма. Эвкалипт - Eucalyptus, суретін салыңыз және 

түсініктеме беріңіз: 
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1. Шыбық тәрізді эвкалиптінің жапырағы және ұрығы бар жас бұтағы – 

Eucalyptus viminalis 

2. Күлгін түсті эвкалиптінің жапырағы және ұрығы бар жас бұтағы – 

Eucalyptus cinerea 

Талшықталуына назар аударыңыз: екіншілік жіңішке талшықтар өзара 

байланыса отырып, жапырақ бүйірін бойлай өтетін жалпы сызықты құрады. 

Эвкалиптілер Мирта тұқымдастарына жатады.   

Мирттар-Миртовые– Myrtaceae тұқымдасы 

       Оңтүстік Америка мен Аустралияның тропиктерінде және 

субтропиктерінде өсетін мәңгі жасыл ағаштар мен бұталарды қосады. 

Тұқымдастықтың барлық өкілдерінің сипаттық ерекшелігі жапырақтар мен 

жас бұтақтарындағы эфирлі-майлы бездері болып табылады. Осы 

тұқымдастың 90 туыстасынан ТМД-да 12 түрі жерсіндірілген.  

          Анағұрлым тәжірибелік қызықтырушылықты келесі 

көрсетілгендер ұсынады: 

Эвкалипт – Эвкалипт-Eucalyptus туысы 

        Дінінің диаметрі 6-9 м-ге тең биіктігі 100 метр болатын ерекше ірі 

ағашпен ұсынылған. Көптеген түрлерінде қабығының қыртысты қабаты ірі 

бөліктермен және ленталармен түседі. Эвкалиптілер өте жылу сүйгіш. 

Жапырақтарының орналасуы және пішіндері ағаштың жасына байланысты 

қатты өзгереді. Жас, ауыспалы және үлкен жапырақтарды ажыратады. Жас 

жапырақтары қарама-қарсы орналасқан. Ауыспалы жапырақтар қарама-

қарсы немесе кезектесіп орналасқан, анағұрлым ірі. Үлкен жапырақтары 

кезектесіп орналасқан. Жапырақтарының талшықтануы өте сипатты: жіңішке 

қосымша талшықтар өзара байланыса отырып жапырақ жиегін бойлай өтетін 

жалпы сызықты құрайды. Гүлдері ұсақ, жапырақтарының қолтығындағы 

үлкен емес жартылай шатырларында шамалы аталықтары бар. Ұрығы – 

бокал тәрізді пішіндегі үлкен емес қорапша.  

Эвкалипт туыстасына 500-ден көп түр жатады. Олардың ішінен бізде 

Кавказдың субтропиктерінде 30-ға жуығы дақылдандырылады. 

Салыстырмалы түрде суыққа төзімділерге шыбық тәрізді және күлгін түсті 

эвкалиптілер жатады. Олардың отаны Аустралия. 

 

Шыбық тәрізді эвкалипт – Эвкалипт прутовидный-Eucalyptus 

viminalis 

Құламалы тегіс қабықшасы бар, биіктігі 50 м-ге тең ағаш. Жеткілікті 

суыққа төзімді, 10-11 градус Цельсийге дейін шыдайды. Жапырақтары 
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жіңішке немесе жуан қияқты. Гүлдері сары, 7 мм шамасында ұсақ, 

жапырақтарының қолтығында үлкен емес шатырлары бар. Ұрығы – жармасы 

бар 6-7 мм-ге тең шар немесе бокал тәрізді.  

    

Күлгін түсті эвкалипт –Эвкалипт пепельный- Eucalyptus cinerea 

Отанымызда 15м-ге, ТМД-да Кавказдың Қаратеңіздік жағалауында 25 м-

ге дейін жететін ағаш. Ең қысқа төзімді, 10-12 градус Цельсийге дейінгі, 

тіптен – 14 градусқа дейінгі суыққа төзімді. Діңіндегі қабықша қызғылт-

қоңыр, жас бұтақтарында – ашық түсті. Жас жапырақтары қарама-қарсы, 

отырған, жүрек немесе жұмыртқа тәрізді, күңгірт-сұр. Үлкен жапырақтары 

анағұрлым ұзын. Ұрығы соңында қақпақшасы бар бокал тәрізді немесе 

алмұрт тәрізді.           

2-тапсырма.  Амурлық барқыт – Phellodendron amurense Rupr. 

Суретін салыңыз және түсініктеме беріңіз:  

1. Гүл шоғыры және жапырақтары бар жас бұтақ; 

2. Ұрығы бар жас бұтақ; 

3. Ағаш пен қабығын.  

         Күрделі жапырақтардың қиғаш қарама-қарсы жапырақтық 

орналасуларына назар аударыңыз. Ағаштың қабығының, тозының, шел 

қабығының және ядросының қабатын көрсетіңіз.  

         Барқыт Рута тұқымдастыларға – Rutaceae жатады 

Барқыт-Бархат- Phellodendron туысы 

Сұр, жұмсақ (барқытты) сайлы қабықшасы бар ағаш. Жапырақтары 

күрделі, тақ қауырсынды, қиғаш қарама-қарсы. Гүлдері сарғыш-жасыл, 

шашақгүлдерінде қос жынысты. Ұрығы – дәнегі қара түсті. Осы туыстастың 

10 түрінен ТМД-да 2 түрі өсіріледі.  

 

Амурлық барқыт ––Бархат Амурский- Phellodendron amurense Rupr. 

Биіктігі 25м шамасындағы ағаш. Қабығының 3,5 см-ге (кеуде 

биіктігінде) дейін жететін тығындық қабаты бар. Жапырақтары тақ 

қауырсынды, жапырақшалары жұмыртқа тәрізді, ұштары созылыңқы-өткір, 

жағымсыз өткір иісі бар, жиегі бойынша жай ғана саңылаулы немесе бүтін 

жиекті. Гүлдері кең жайылған гүл шоғырларында сарғыш-жасыл, хош иісті. 

Ұрығы – шырынды, қара, дәнегі шар тәрізді. Ағашы ірі және күңгірт ядросы 

бар және жіңішке ашық түсті шел қабығы бар, қабығы ашық-сарғыш. Қиыр 

Шығыстың кең жапырақты ормандарында өседі.  
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3-тапсырма.  Айлант –   Ailantus . Жапырағы бар жас бұтақ пен зәулім 

айланттың  -  Ailantus altissima  ұрығын салыңыз және түсініктеме беріңіз.  

Айланттың жапырақтары өте ірі, сондықтан жас бұтақтың сызбасын 

беріңіз және жеке табиғи көлемде күрделі жапырақтың типтік 

жапырақшаларын салыңыз.  

        Бездері бар жапырақшаның негізіндегі сипатты тістерге назар 

аударыңыз.  

        Айлант Симаруб тұқымдастарына – Simarubaceae жатады 

Тұқымдастықтың көптеген түрлері– тропикалық өсімдіктер. ТМД-ның 

оңтүстігінде жасылдандыру жұмыстарында отаны Қытай болып табылатын 

зәулім айлантты пайдаланады.  

 

Зәулім Айлант – Айлант высочайший-Ailantus altissima Swingle 

         Жеткілікті түбірлік атпа бұтақтарды беретін ірі, тез өсетін ағаш. 

Ағаштың ұшар басы кең, аумақты, алмаспайды. Ірі күрделі жапырақтарының 

ұзындығы 60 см-ге дейін жетеді. Жапырақшалары бүтін жиекті, ұштары 

өткір, тек негізінде ғана жағымсыз «сірке суының» иісі бар, бездерге ие 2-4 

ірі тістері бар. Гүлдері ірі бос гүл шоғырларында жасыл-сары түсті. 

Ұрықтары – ортасында тұқымдары бар, қызыл реңі бар сары, сәнді қанаттар. 

Тақырыптың орындалуы үшін мыналарға ие болу керек: 

1. Жапырағы бар жас бұтақтар және барлық көрсетілген түрлердің 

ұрықтары: 

          2. Қол үлкейткіш әйнектері.  

 

                                     № 7 зертханалық жұмыс 

Тақырыбы: Сумах тұқымдасының - Anacardiaceae жапырақты 

түрлерін анықтау  

Жұмыс мақсаты – студенттерге сумах тұқымдастығының негізгі 

жапырақты түрлерін анықтауға үйрету. Студенттер түрлерді жапырақтары 

бойынша өз беттерінше анықтауды және олардың бейнесін айтып, суретін 

салып үйренуі керек. 

1-тапсырма. Жапырақтары және скумпияның (сарғыштың) – Cottinus 

coggygria Scop гүл шоғырларымен жас бұтақты салыңыз.   

Жапырақтың сипатты теңселмелі талшықталуына назар аударыңыз.  

Ұрықтың үлкеюімен толық дамымаған гүлдердің жіберілген гүлсағақтарын 

салыңыз.  

-Анакардация-Анакардация-Anacardiaceae тұқымдастары 
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Ағаштар және бұталар мәңгі жасыл және қарапайым немесе күрделі 

жапырақтары бар. Гүлдері қос жынысты немесе дара жынысты. Ұрығы – 

жаңғақ немесе дәнек. Тұқымдастық 60 туыстас пен 600 түрмен ұсынылған, 

көбісі тропикалық өсімдік.  

 

Скумпия, желтинник, париктік ағаш – Скумпия-Cottinus coggygria 

Scop. 

Биіктігі 12 метр болатын бір жылдық ағаш, кейде бұта. Жас 

бұтақтарының күн жақ беті қызылдау. Жапырақтары кезектесіп орналасқан, 

қарапайым, жұмыртқа тәрізді немесе домалақ, ұзындығы 10 см-ге дейін 

жететін тұтас жиекті, теңселмелі талшығы бар. Жапырақтары жазда күңгірт 

жасыл, сәбіздің өткір иісі бар, күзде сарыдан бастап ашық қызыл-күлгінге 

дейін, өте сәнді. 

Гүлдері майда, сарғыш-ақ, реңсіз, жас бұтақтарының соңғы бөліктерінде 

ұзындығы 30 см-ге тең аумақты ірі шашақгүлдерінде орналасқан. Толық 

дамымаған гүлдерінің гүлсағақтары гүлшоғырына толығымен өзіндік сәндік 

түрді беретін қарақошқыл немесе көкшіл түсті талшықтарымен қалың 

жіберілген. Ұрықты бұталы скумпиямен парикпен жабылған, соған орай оны 

кейде «париктік ағаш» деп атайды.  

Ұрықтары – дәнектері ұсақ (шамамен 3-5мм ұзындықта), жалпақ, кері 

жұмыртқа тәрізді пішінді, қоңыр түсті, бүкіл ұрық бойымен сирек шашылған. 

Скумпия теріні илеуге және бағалы өсімдікті  бояуларды алу үшін (сары, 

қоңыр, қара) қолданылады, сондай-ақ  бағалы балды өсімдік болып табылады 

және қарсы эрразиондық мәнге ие (таулар мен жыралардың бөктерін бекіту 

үшін). Ашық құрғақ бөктерлердегі ТМД-ның ауропалық бөлігінің оңтүстік 

аудандарында өседі. 

2-тапсырма. Нағыз пістенің – Phistasia vera L. және кевовты ағаштың 

(мұқал жапырақты пісте) - Phistasia mutica ұрықтары мен жапырағы бар жас 

бұтақтардың суретін салыңыз. 

Жапырақтардың қарапайым және күрделі (гетерофилия) болатындығына 

назар аударыңыз. 

Пісте туыстасы – Фисташка-Phistasia 

Жапырақты немесе мәңгі жасыл, үлкен емес ағаштар немесе бұталар. 

Жапырақтары кезектесіп орналасқан, үштік, жұп қауырсынды және кейде 

қарапайым, тұтас жиекті.   Гүлдері дара жынысты, ұсақ. Пісте, ережеге сай, 

екі үйлі. Дәнегінің тұқымдары айтарлықтай ірі және көн тәрізді жасыл 

қабығы бар,  қатты сүйегі 2 етті тұқымдықты құрайды.  
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Нағыз  пісте –Фисташка настоящая- Phistasia vera L. 

Шар тәрізді ұшар басы бар биіктігі 10 м-ге тең ағаш. Екі үйлі. Дерево  до 

10м высотой с шаровидной кроной. Двудомное. Қабығы сұр – қоңыр түсті, 

сызатты, жапырақтары құламалы, күрделі үштік немесе тақ қауырсынды, 5-7 

кең овалды көн тәрізді жапырақшалардан тұрады, кейде жапырақтары 

қарапайым, жапырақ жиегі тұтас. Гүлдері шашақгүл. Жапырақты шығарумен 

қатар гүлдейді. Сүйек жемісі ұзындығы 2см ұзындыққа тең жұмыртқа тәрізді, 

көн тәрізді қабығы сарғыш-ақшыл сары немесе күлгін түсті, тұқымдығы 

жасыл түсті, жеуге жарамды. Орта Азияда өседі.  

 

Келовті ағаш (мұқал жапырақты пісте) –Келовое дерево- Phistasia 

mutica 

Диаметрі 1м-ге тең діні бар төмен, бірақ кең ұшар басты ағаш, қабығы 

терең сызатты, сұр-қоңыр. Жапырақтары тақ қауырсынды. Жапырақтары 

жеткілікті жіңішке, созылыңқы эллипсті, тұтас жиекті, бірақ шеті кедір-

бұдырлы. Сүйекжемісі үсті қызылдау, кейін көкшілдеу.  Костянки сверху 

красноватые, затем синеющие. Тұқымдығы сабынды қайнатуға 

қолданылатын техникалық майды құрайды. Қырым мен Кавказда өседі.  

3-тапсырма. Жапырағы бар жас бұтақтарды және сумахтың 2 түрінің гүл 

шоғырын: илік сумах - Rhus  coriaria L. және  үлпілдек сумах (сірке сулық 

ағаш) – Rhus typhina L салыңыз.  

Илік сумах –Сумах дубильный- Rhus  coriaria L. 

Үлкен бұталықтарды қалыптастыратын және жеткілікті түбірлік 

үрпақты беретін үлкен емес ағаш немесе бұта. Бұршақтары және жас 

бұтақтары сұр-сарғыш-қаңыр түсті, қатпарлы мамықтануы бар. 

Жапырақтары ұзындығы 15-20см-ге тең күрделі және тісті жиегі бар 9-17 

қатпарлы-мамықтанған созылыңқы жұмыртқа тәрізді жапырақшалардан 

тұрады. Жапырақшаларының ұзындығы 2,5-6,5см-ге тең. Күзде жапырақтар 

ашық түске боялады. Бір үйлі, екі үйлілер сирек кездеседі. Гүлшоғыры 

жасылдау-ақшыл, конус тәрізді ірі, бірақ айтарлықтай бос және аз сәнді 

болып келеді. Сүйекжемістері қызыл-қоңыр қалыңтемірлі  түсірілген. 

Қырымда, Кавказда және Орта Азияда кездеседі.  

 

Үлпілдек сумах, бұғы мүйізді, сіркелік ағаш – Сумах пушистый, 

оленорогий, уксусное дерево-Rhus typhina L. 

       Күзде шымқай қызыл түске боялатын, ірі (50см-ге дейін) 

жапырақтары бар қызықты қолшатыр тәрізді ұшар бас бар биіктігі 10-12м-ге 
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дейін жететін ағаш.  Жапырағы өткір ұшы бар 9-31 созылыңқы эллипс тәрізді 

жапырақшалардан тұрады және тісті жиектері бар. Жас бұтақтары және 

бүршіктері қалың барқыт тәрізді және қызғылт-сары мамықтанулары бар. 

Өсімдік екі үйлі, аталық гүлшоғырлары сарғыш-жасыл, аналығы қызғылт, 

айтарлықтай сәнді. Ұрықтары қалың тығыз шашақгүлдерінде ұзыныдғы 10-

20см болып келеді. Мамықтанулары ашық қызыл түсті. Өте сәнді. Отаны 

Солтүстік Америка.   

Тақырыптың орындалуы үшін мыналарға ие болу керек: 

1. Көрсетілген түрлердің жапырақтары және ұрықтары, шашақгүлдері 

бар жас бұтақтары: 

2. Қол үлкейткіш әйнектері. 

 

                                     № 8 зертханалық жұмыс 

Тақырыбы: Самшит - Buxaceae   және  Атбасталшын - 

Hippocastanaceae тұқымдастылардың жапырақты түрлерін анықтау  

Жұмыс мақсаты – студенттердге самшит және аттысарғылт 

тұқымдастылардың негізгі жапырақты түрлерін тануға үйрету.  Студенттер 

түрлерді жапырақтары бойынша өз беттерінше анықтауды және олардың 

бейнесін айтып, суретін салып үйренуі керек. 

1-тапсырма.  Buxaceae тұқымдастығына жататын мәңгі жасыл 

самшиттің - Buxus sempervirens L. Жас бұтақтарын жапырақтарымен бірге 

салу.  

Жапырақтарының орналасуы, қарама-қарсы және жапырақ 

тостағаншасында жіңішке көптеген параллельді бүйірлік талшықтары бар.  

 

Мәңгі жасыл самшит –Самшит вечнозеленый- Buxus sempervirens L. 

Биіктігі 10м-ге дейін болатын ағаш, жиі бұта секілді өседі. Жапырақтары 

қарапайым, қарама-қарсы, сирек қисық қарама-қарсы мәңгі жасыл көн 

тәрізді, 3 см-ге дейін ұсақ, эллипс тәрізді, тұтас жиекті,  жапырақтың төменгі 

жиегі жай бүгілген, беткей бөлігі күңгірт-жасыл, жылтыр, төменгі бөлігі 

ашық күңгірт. Бүйірлік талшықтары жіңішке, көп, параллельді жүреді. 

Гүлдері ұсақ, дара жынысты, жапырақтарының қолтығында үлкен емес 

гұлшоғырлары бар. Ұрығы ұзындығы 1 см болатын жұмыртқа тәрізді 

пішіндегі қорапша. Жас бұтақтары және діні ашық-сары немесе сарғыш-сұр 

түсті болып келетін жіңішке, тегіс немесе аздап сызатталған қабықшасы бар. 

Ағашы ұсақ қабатты, өте ауыр, ашық-сары түсті. Отаны Батыс Еуропа. 

Жасылдандыруда кеңінен қолданылады.  
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2-тапсырма.  Атбасталшын- Aesculus  hippocastanum L. жапырағы және 

ұрығы бар жас бұтағын салу. Суретін салыңыз және түсініктеме беріңіз: 

1. Жапырақсыз жағдайдағы жас бұтақ (жапырақты тігісті, буынды-

талшықты түйіндердің іздерін, жасымықшаны көрсетіңіз). 

2. Жапырағы және гүлшоғыры бар жас бұтақ  

3. Қосуы бар ұрық  

 Атты сарғылттың жапырақтары ірі болғандығына орай, жас бұтақтың 

сызбасын кішірейтілген түрде беруге және қасына табиғи көлемдегі 

жапырақтың суретін салу ұсынылады. Атты сарғылт Аттысарғылттылар 

Нippocastanum L. Тұқымдастығына жатады.  

 

Атбасталшын туысы -  Каштан конский- Aesculus  

 Диаметрі 1 м және биіктігі 25 м болып келетін ірі ағаш, кең тығыз 

жұмыртқа тәрізді немесе шар тәрізді ұшар басы бар. Жас бұтақтары қалың, 

жабысқақ бүршіктері бар.   

Жапырағы қалқан тәрізді, ірі 5-9 (3), буынды-талшықты түйіндердің 

іздері бар. Жапырақтары күрделі 5-7 отырған  теңдей емес екі түрлі аралы. 

Гүлшоғырының ұзындығы  20-30 см және ені 8-12см, қызғылт немесе ақ. 

Ұрықтары шар тәрізді, беткі бөлігі көптеген тікенектермен жабылған, үш 

жармамен жабылады. Тұқымы ұрықта біреу, кейде 2-4, негізінде ақ дағы бар 

қоңыр түсті. Отаны – Балқан түбегінің оңтүстігі. ТМД қалаларын 

жасылдандыруда кеңінен қолданылады.  

      Тақырыпты орындау үшін мыналарға ие болу керек: 

1. Атты сарғылттың жапырақтары және гүлшоғырлары бар жас 

бұтақтары  

2. Осы түрдің ұрықтары  

3. Гүлдері бар самшиттің жас бұтақтары  

4. Қол үлкейткіш әйнектері. 

 

                                      № 9 зертханалық жұмыс 

Тақырыбы:  Итшомырт - Rhamnaceae, Қабыржық  - Celastraseae, 

Жүзім – Vitaceae тұқымдастыларының жапырақты түрлерін анықтау 

Жұмыс мақсаты  - студенттердге итшомырт, жүзім және қабыржақ 

тұқымдастылардың негізгі жапырақты түрлерін тануға үйрету.  

Студенттер түрлерді жапырақтары бойынша өз беттерінше анықтауды 

және олардың бейнесін айтып, суретін салып үйренуі керек. 
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  1-тапсырма.  Жапырақтары және ұрықтары, тұқымдары бар жас 

бұтақтарды салыңыз семенами : 

1.Итшомырттың өзгеруін–  Frangula alnus Mill 

2.Әлсіз жестерді  – Rhamnus cathartica L   

 Жапырақтарының орналасуына, талшықталуына, жапырақ 

бүйіріне, жас бұтағының үстіңгі бөлігіндегі тікенектің бар жоқтығына 

назар аударыңыз. Итшомырт және жестер Итшомырттылар Rhamnaceae 

тұқымдастығына жатады. 

Мортсынғыш итшомырт –  Крушина ломкая-Frangula alnus Mill. 

      Сипатты ұзын штрихталған жасымықшасы бар және қызғылт-

қоңыр қабығы бар бұта немесе үлкен емес ағаш. Жапырақтары тұтас 

жиекті, күңгірт-жасыл, созылыңқы эллипс тәрізді, айналмалығ кейде 

оймалы ұшы бар, бүйірлік талшықтардың кезектескен аз ғана 

байланысы бар.  Гүлдері қоңырау тәрізді ақ, ұсақ, жапырақтарының 

қолтығында бірнеше данадан орналасады.  Ұрығы – сүйекжеміс 

диаметрі 1см-ге дейін жететін күлгін-қара түсті, жалпақ, тегіс күңгірт-

сарғыш тұқымы бар, бір бүйірінде 2 тұмсық тәрізді өсіндіге ие.  

Өзгермелі итшомырт Еуразияның ормандарында кең таралған.  

Ішдәрі дәрі жеміс-Жестер слабительный – Rhamnus cathartica L. 

     Дінінде күңгірт қабығы бар үлкен емес ағаш немесе бұта. 

Бұтақтары өткір емес тікенекпен аяқталады. Жапырақтары кең эллипс 

тәрізді, бүйірі бұдырланған, шамамен 5см болатын өткір ұшы бар, 

бүйірлік талшықтары (2-3 жұп) доға тәрізді бүгілген және ұшына 

бағытталған. Жапырақтарының орналасуы қарама-қарсы немесе 

қиғаш қарама-қарсы. Гүлдері жапырақтарының қолтықтарында ұсақ. 

Ұрығы – сүйекжемісі диаметрі 1 см-ден аз болатын қара, жылтыр. 

Тұқымдары күңгірт, шекаралы, жұмыртқа тәрізді. Еуразияның кең 

жапырақты ормандарында және ашық алаңдарда, жиі құрғақ 

топырақтарда кездеседі.  

  2-тапсырма.  Тұқымша маңы бар тұқымымен, ұрығымен жіне 

жапырағымен бірге жас бұтақтарды салыңыз: 

1.Сүйелді қабыржық– Euonymus verricosa Scop 

2.Еуропалық қабыржық -– Euonymus europaea L. 

3.Семенов қабыржығы – Euonymus Semenovii 

     Жас бұтақтарында сүйелді және тығынды өсінділердің болуына, 

сондай-ақ қабыржықтың барлық түрінің тұқым маңының құрылымына 

назар аударыңыз. 



45 

 

     Қабыржықтар Қабыржықтылар тұқымдасына жатады – 

Celastraseae. 

Қабыржық–Бересклетовые- Celastraseae. тұқымдасы 

      Бір жылдық жасыл, кейде жапырақтарының орналасуы қарама-

қарсы кейде кезектесіп келетін мәңгі жасыл. Жапырақтары қарапайым 

тұтас. Гүлдері ұсақ, қос жынысты немесе дара жынысты. Ұрығы – 

қорапша. 

                                   Қабыржық– Бересклет-Euonymus туысы 

    Биіктігі 7- 9м-ге дейін жететін үлкен емес ағаштар немесе бұталар. 

Жапырақтарын жібергеннен кейін гүлдейді. Гүлдері реңсіз 4-мүшелі, 

теңселмелі жартылай қол шатырлы, жағымсыз иісті. Ұрығы – ашық 

сарғыш 4-5-ұялы қорапшалы. Тұқымдары сыртынан бүтін немесе ашық 

етті тұқым маңымен жабылған, улы. Түбірінің қабығы гутқа ие.  

Сүйелді қабыржық –Бересклет бородавчатый- Euonymus verricosa 

Scop. 

    Қалың бұтақты бұта, сирек үлкен емес ағаш. Бұтақтары және 

жасылданған жас бұтақтары қызғылт сары сүйелдермен қалың 

жамылған. Жапырақтары өткір ұшы бар қарама-қарсы, бүйірі ұсақ 

аралы. Гүлдері ұсақ, жағымсыз иісі бар реңсіз, ұзын жіңішке 

гүлсағақтарында жартылай қолшатыр түрінде жиналған. Ұрығы- 

қызғалт-сары түсті 4 жармалы қорапша. Тұқымдары қорапшадан ұзын 

тұқым-мұрындарда салпылдайды. Тұқым маңы ашық-қызғылт сары, 

тұқымды толығымен жаппайды, қара «кішкене тесікті» қалдырады. 

Тұқым маңы тұқымнан жылдам бөлінеді. Күзде жапырақтарының және 

ұрықтарының боялуына байланысты өте сәнді болып келеді. ТМД-ның 

Еуропалық бөлігінің қылқанды-кең жапырақты ормандарына тән.  

 

Еуропалық қабыржық–Бересклет европейский- Euonymus europaea L. 

      Биіктігі 7 м-ге тең ағаш немесе бұта. Жас бұтақтары жасыл, 4- 

қырлы, тығынды өсінділердің қарама-қарсы – қиылысуларынан пайда 

болған. Діңгектері күңгірт-сұр. Жапырақтары созылыңқы-эллипс 

тәрізді, өткір ұшты, ұзындығы 10-11 см-ге дейін жетеді. ұсақ аралы 

бүйірі бар. Орналасуы қарама-қарсы немесе қиғаш  қарама-қарсы.  

 Гүлдері сарғыш-ақ түсті. Қорапшалары қоңыр тұқымдар 

толығымен жүктелген қызғылт немесе сарғыш тұқым маңы бар қызыл 

болып келеді.  
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Тұқым маңы тұқымнан қиын ажыратылады. Тұқым маңы жоқ 

тұқымдар күңгірт–қоңыр. Тұқым мұрыншалары қысқа. ТМД-ның 

Еуропалық бөлігінің орталық және оңтүстік аудандарындағы кең 

жапырақты ормандарына таяу маңдарында кездеседі.   

 

Семенов қабыржығы – Бересклет Семенова-Euonymus Semenovii 

  Төрт қырлы кейде қанатты жас бұтақтары бар биіктігі 1 -3 м-ге 

дейін жететін бұта, жұмыртқа тәрізді-қияқ жапырақтары бар және 

сарғылт-қызыл тұқым маңы бар жұмыртқа тәрізді тұқымы болады. 

Талас Алатауының тарамдарында және Оғам жотасында кездеседі.  

 3-тапсырма. Амур жүзімінің жапырағымен – Vitis amurensis Ripr 

және бойжеткен бес жапырақты жүзімінің жапырағымен – Parthenocissus 

guinguefolia L. жас бұтақтарды салыңыз .    

  .     Жас бұтақтарында мұршаларының болуына назар ауыдарыңыз. 

        Жүзім және бойжектен жүзімі Жүзім тұқымдастыларына – 

Vitaceae жатады.  

 

Жүзім –Виноградовые- Vitaceae тұқымдасы 

 Мұртшаларының көмегімен өрмелейтін лианалар, кейбір түрлері 

диск тәрізді емізікшелермен жабдықталған. Жапырақтары кезектесіп 

орналасқан, қарапайым немесе күрделі. Ұрықтары – етті жидек, сирек 

құрғақ болып келеді. Тұқымдастыққа 10 туыстас кіреді.   

                                          Жүзім –Виноград-Vitis туысы 

    Емізікшесіз мұртшалардың көмегімен өрмелейтін лианалар, 

қарама-қарсы орналасқан, қарапайым 3-5 қалақ тәрізді 

жапырақшалары бар, саусақты талшықталған.  

Ұрығы шырынды, жеуге жарамды. Тұқымдары алмұрт тәрізді.  

 

                 Амур жүзімі––Виноград амурский- Vitis amurensis Ripr. 

     Биіктігі 22 м-ге дейін жететін, дінінің диаметрі 12-18см болатын 

мықты лиана. Пішіні бойынша әртүрлі: жұмыртқа тәрізді, 

дөңгелектелген, көп бөлігі саусақты-қалақты, әртүрлі тереңдіктегі 

шұқырлары бар, тұтастары да кездеседі. Жапырағының жиектері тіс 

тәрізді. Әдетте екі үйлі. Ұрықтарының бір шоғының ұзындығы 25см-ге 

дейін. Жидектері шар тәрізді, күңгірт, қышқыл. Отаны Қиыр Шығыс.  

Қылқанды-кең жапырақты тайгада таралған.  

Бойжеткен жүзім туыстасы–Девичий виноград- Parthenocissus 



47 

 

        Емізікшесі бар мұртшаларының көмегімен өрмелейтін 

лианалар. Гүлдері қос жынысты. Ұрықтары аз жеуге жарамды. 

Тұқымдары дөңгелектенген.  

Бес жапырақты бойжеткен жүзім – Девичий виноград-

Parthenocissus guinguefolia L. 

     Саусақ тәрізді жапырақтары бар биік лиана. Жапырақтары 

эллипс тәрізді немесе кері жұмыртқа тәрізді, ұшы өткір, сына тәрізді 

негізі бар, жиегі тісті. Мұртшалары 5-8(12)-ден бұтақталған, әрқайсысы 

диск тәрізді емізікшелі. Ұрықтары күңгірт, жеуге жарамсыз .Отаны 

Солтүстік Америка. ТМД-да тігінен жасылдандыру үшін қолданылады.   

             Тақырыптың орындалуы үшін мыналарға ие болу керек: 

1. Көрсетілген түрлердің жапырақтары және ұрықтары, тұқымдары 

бар жас бұтақтары: 

2. Қол үлкейткіш әйнектері. 

Жұмысты орындау үшін қажеттілер: 

1. Барлық көрсетілген түрлердің жапырақтары, жемістері және 

тұқымдарының өркендері.  

2. Қол лупалары. 

                                      

               № 10 Зертханалық жұмыс 

Тақырыбы: Тұқымдастардың жапырақты түрлерін анықтау 

Аралиевые - Araliaceae  , Кизиловые - Cornaceae 

Жұмыстың мақсаты  - студенттерді аралиелі, қызыл тал 

тұқымдастардың негізгі жапырақты тұқымдарын тануға үйрету. Студенттер 

өз еркімен жапырақтар бойынша тұқымдарын ажырата білулері тиіс және 

олардың сипаттамалары мен суреттерін іске асырулары тиіс.    

1-тапсырма.  Манчжурлық аралия -  Araliaceae  mandshurica Rupr et 

Maxim 

  Аралий жапырақтарының өркендерін салыңыз.   

 Үш реттік ұлпалы күрделі жапырақты және қысқа шыбықтар мен 

өркендердегі тікенектерге назар аударыңыз.   

 

Аралий –Аралиевые- Araliaceae тұқымдасы 

     ТМД-дағы аралилі қалдық тұқымдастары Қиыр Шығыста өсіп өнеді, 

тұқымдастардың бір түрі   ( Hedera ) Батыс елдерде, яғни Эстонияда, 

Литвада, Қырымда және Кавказда кездеседі.   
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Алақан түріндегі гүлдер шатырша гүлге жиналған, сирек жағдайда 

шашақгүлдерге жиналған, жаздың екінші жартысында пайда болады. 

Жемістері – жидек немесе сүйекті тұқым. Жапырақтары кезектесіп 

орналасқан. Жалпы алғанда бұл тұқымдастың барлық түрі дәрілік өсімдік 

секілді аса құндылықтарға ие.   

Аралий тұқымдастарына мына тұқымдар жатады: Aralis  Kalopanax 

Hedera Acanthopanax Eleuterococcus 

Тақырыбты орындау үшін Арилий тұқымдастарының түрлерімен 

жапырақтары бар өркендер қажет болып табылады.   

  2-тапсырма. Еркек қызыл гүлді салыңыз - Cornus mas L 

1. Гүлдеу кезіндегі өркен. 

2. Жапырақтары мен жемістері бар өркен. 

Жапырақтардың жоғарғы бөлігінің тармақталуына және төменгі 

жағынан тармақ бұрыштарының түсірілдеріне назар аударыңыздар. 

   

 Қызыл тал тұқымдасы, Көрікталды –-Кизиловые, Дереневые 

Cornaceae 

Супротивті сирек түрде кезектесіп келетін жапырақшалары бар жазғы 

жасыл ағаштар мен бұталарды біріктіреді. Гүлдері қос жынысты немесе бір 

жынысты гұл шоғырлы. Жемісі сүйекті немесе жидек. 10 тұқымдасты, 100 

түрлі болып саналады. ТМД-да нақты түрде 2 тұқымдасқа таралады және 3 

жерсіндірілген.              

 

                        Қызыл тал –Кизил- Cornus mas L. 

Биiктiкпен 9 метрге дейiн ағаш немесе қарақошқыл жарықшақты қабығы 

бар бұта. Қарсылас, жұмыртқа түрiнде немесе эллиптиялық, шеткi, 

iстiктелген Вершинкамен жапырақтары; (төбе тарамыстауы) төбеге 

бағытталуға доға тәрiздi имек олары бүйiрлеу талшықтар (3-5 жұп) аздап. 

Тән түктенудi парақтың төменгi тарабынан талшықтардың түкпiрiнде. 

Жапырақтардың пайда болуына дейiн гүлдейдi. Сары еңсесi түскен гүл 

сабағыларға, тығыздап жиюлы гүлдердiң  қолшатыр тәрізді түстер. Жемiс - 

ұзындықпен 3 см-ге дейiн, қышқыл жеуге жарайтын дәмiне эллипстік немесе 

цилиндрлiк форманың қызыл шырынды сүйекшiсi. Сүйек созылған 

қызғылттау. Табиғи Еуропалық ТМД-ның бiр бөлiгiнiң оңтүстiк 

аудандарында өсiп шығады. 
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3-тапсырма.  Свидинаны салыстырмалы мiнездеменi ақ құраңыз - және 

свидина қанды-қызыл - жапырақтары бар өркендер, гүл шоғыры және 

жемiстер сурет салыңыз. 

Бүйiрлеу талшықтар, жапырақ пластинкалардың формасы, өркендер 

және жемiстердiң түске бояуына санға көңiл аударыңыз. 

 

Ақ свида  (ақ көріктал ) –Свида белая-  Swida alba L 

Қомақты тармақтары бар 2, 5 метрге дейiн биiктiкпен бұта. Өркендер 

сап ете түс албырайды, қыстыгүнi алқызыл. Шеткi, жұмыртқа түрiнде немесе 

эллиптиялық, өткiр төбемен жапырақтары. 5-шi жұптыңың бүйiрлеу 

талшықтары. Ақ, қалқаншалардағы гүлдер жапырақтардың таратуынан кейiн. 

Ақ, дөңгелек көгiлдiрлеу құйып алумен жемiстер. Эллиптиялық, ашық, ұзына 

бойына жыртындылармен сүйек. Табиғи еуразияда жайылған. 

 

Қан-қызыл свида (қан-қызыл көріктал)-  Свида кроваво- красная-

Swida  sanguinea L 

Жайып жiберiлген немесе жапырылатын тармақтары бар биiктiкпен 4 

метрге дейiн бұта. Өркендер күнгiрттендi - жасыл қысылған шаштардан, 

кешiрек бұрғылы - қызыл күнгейден. Кең жұмыртқа түрiндеге дейiн 

жапырақтар төбе қысқаша iстiктелген кең эллиптиялық. Бүйiрлеу талшықтар 

(сирек 5) 3-4 жұп. Гүлдер күнгiрттендi - ақ, түсірілген гүл сабағы, жазық 

қалқаншаларда. Қара көк, сүйекше шар тәрiздi, қабырғаларсыз дерлiк. Отаны 

- Еуропа. 

 

Тақырыпты орындау үшін мыналар қажет болып табылады: 

1. Барлық көрсетілген түрлердің жапырақты өркендері.  

2. Осы түрлердің жапырақсыз жағдайларының өркендері. 

3. Жемісі мен тұқымдары 

                                          

№ 11 Зертханалық жұмыс 

Тақырыбы: Тұқымдастардың жапырақты түрлерін анықтау 

 

Үшқат–Жимолость- Caprifoliaceae 

Жұмыстың мақсаты  - студенттерді ырғайлы тұқымдастардың негізгі 

жапырақты тұқымдарын танып білуге үйрету. Студенттер өз еріктерімен 

жапырақтар бойынша түрлерді анықтауға, олардың сипаттамалары мен 

суреттерін салуға үйренуі.   
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  1-тапсырма.   Тұқымдастар түрлерінің салыстырмалы сипаттамаларын 

құрыңыз   

Caprifoliaceae. Салыстыру шараларын келесідей түрде суреттерді 

бейнелеумен жүргізіңіз:   

    1. Жапырақ құрылысы                                                 

 2. Цветки и соцветия 

 3. Жапырақсыз жағдайдағы өркендер                       

 4. Жемістер мен тұқымдар 

 

Ұшқат–Жимолость  – Caprifoliaceae тұқымдасы 

Қарсылас тордан бұталар және ептеген қандыағаштарын бiрлестiредi - 

жапырақты жағдайлармен, бос тұрулармен немесе күрделi жұп емес. Қос 

жынысты, түйнек гүлдер төменгi. Жемiс - жидек, сүйекшi немесе қорап үй-

iшiнi бiрлестiредi 400 шақты түрлер кiретiн 14 тұқым. Бұл шамалы ауа 

райының өсiмдiктерiнде. 

 

Ұшқат– Жимолость- Lonicera туысы 

 Бұталар кейде ирелең жасыл немесе мәңгi жасыл. Қабық қыртыстанады, 

боз немесе бурыл. Бос тұрулар жапырақтар, шеткi, қарсылас. Парақтың 

қойынындағы сериалы, 2-3 бiр-бiрiнiң үстiнде бүйректер. Түтiк тәрiздi гүлдiң 

тажы және 5-шi - тiстi табақшамен гүлдерi, жапырақтардың қойындарындағы 

нәзiк гүл сабағыларына жұп орналасады. Шар тәрiздi немесе эллиптиялық 

форманың жемiсi, қызыл, көк, қара немесе ақ түстердi. Өркендер болды ендi 

нәзiк, жиi ортамен жұл. Тұқымдасқа - Lonicera 200 түрден астам кiредi. 

 

Аюбадам –Бузина- Sambucus туысы 

  Бұталар немесе күрделi жапырақтары бар ағашты бiрлестiредi. 

Өркендердiң аяқтарындағы майда, ақ немесе сары сыпырғыштар немесе 

қалқаншалардағы гүлдер. Қылаң бере жемiс, шырынды жидек тәрiздi 

сүйекшi. Бiзде 10 түрлер және 6 дақылдарда табиғи өсiп шығады. 

 

Шәңкіш– Калина-Viburnum туысы 

Бұталар немесе қарсылас тұтас немесе қалақты жапырақтары бар 

ептеген қанды ағаштар. Бүйректер жабылмаған (жалаңаш) қабыршақтармен 

кейбiр түрлерiнде. Ақ немесе қызғылт қалқанша гүлдер. Жемiс - бiр сүйегi 
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бар қызыл немесе қара түстiң сүйекшiсi. Табиғи бұл тектiң 200 түрлерiнен 

Қазақстанда 8 өсiп шығады. 

 

 

Қар жеміс –Снежноягодник- Symhoricarpos туысы 

Нәзiк өркендермен парақ итжығыс күштi тармақты қомақты бұта. Бос 

тұрулар, қызыл, жас бұтақта және нардай өркендердiң жапырақтары 

жапырақтар қуыс-қуыс-тiстi және қалақты кездеседi. Гүлдер майда 

қызғылттау немесе ақ, ажарсыз. Жемiстер - шар тәрiздi немесе эллиптиялық, 

шырынды, жидек тәрiздi сүйекшiлер, жиi түрде ақ түсті. Жемiс бұтада күзде 

жапырақтардың құлауынан кейiн ұзақ сақталынады. 

 

Вейгел-Вейгела- Weigela туысы 

 Өлке бойынша бос тұрулар қоңыр күз жапырақтары тiк тұратын бұта, 

жапырақтар араның тiсi тәрiздi. Гүлдер жеке немесе бiрнеше қойындардағы 

бойынша. Гүлдiң тажы қоңыраулы немесе шұңқыр сияқты, болды ендi iрi, 

реңдер қызғылтпен қараңғы қызылмен аралығындағы, кейде сарылау немесе 

ақ. Жемiсі - екi жарма ашылатын қорап. Тұқымдары жиi қанатты. 

 

Диервилла -Диервилла – Weigela туысы 

 Ағыл-тегiл түбiрлiк атпа бұтақтары және беретiн қоңыр күзді жапырақ 

аласалау бұта сондықтан жылдам жайылып өсетiн. Бос тұрулар жапырақтар, 

өлке бойынша араның тiсi тәрiздi. Болды ендi майда, майысқақ және сары-

жасыл ұш гүл шоғырларында гүлдер. Жемiстер - 2 ажырамайтын жармалар, 

тұқымдарға қанат жарықшақтанатын жұқа бүйiрлi қорабы.  

 2-шi тапсырма. (қызыл және қара) аю бадамның екi түрлерiне 

салыстырмалы сипаттама берiңiз. 

 Гүл шоғыры, гүлдер және жемiстердiң түске бояуы, қана түске 

бояуды, өркендердiң өзегiнiң түске бояуын Құрылымына көңiл аударыңыз. 

Тиiстi суреттердi жасаңыз. 

 

Қызыл аю бадам –Бузина красная- Sambucus racemosa L. 

Бұта немесе биiктiкпен 5 метрге дейiн ағаш. Өркендер қоңырлау өзек 

қопсыған кеуек. Күрделi, iрi, жұмыртқа түрiнде iстiктелген төбемен және 

араның тiсi тәрiздi өлкемен созылған парақшалар жапырақтар эллиптиялық. 

Диаметрдегi майда, 5 мм шақты гүлдерi, ақшыл сары, тiк тұратын жұмыртқа 

түрiнде сыпырғыштардағы өркендердiң аяғында. Диаметрдегi алқызыл, шар 
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тәрiздi, 5 мм шақты жемiсi. Ақшыл сары, ақ ұзындықтың 3 мм дейiн 

тұқымдар, Еуропалық ТМД-ның бiр бөлiгiнде кең таратылған. 

 

 

Қара аю бадам –Бузина черная- Sambucus nigra L. 

Бұта немесе биiктiкпен 10 метрге дейiн ағаш. Ақ өзекпен өркендерi. Iрi 

30 см-ге дейiн жапырақтар; парақшалар жұмыртқа түрiнде - эллиптиялық аю 

бадамда қызылға қарағандасы кеңiрек. Өркендердiң аяқтарындағы 

диаметрдегi ақ 5-8 мм гүлдерi және кең 20 см-ге дейiн. Жемiстер жалтыр шар 

тәрiздi, қара. Шұбар, ақшыл сары немесе бурыл, ұзындықтың 4 мм-не дейiн 

тұқымдары. Табиғи (Литвадан Донға дейін) Еуропалық ТМД-ның бiр 

бөлiгiнiң Оңтүстiк немесе Батыс аудандарында өсiп шығады.  

 3-шi тапсырма. Кәдiмгi және гордовинаның шәңгiштiң суреттерiне 

түсiндiруi қара сурет салып берiңiз.  

1. Өркендер жапырақтармен және гүл шоғырларымен; 

2. Жемiстер; 

3. Тұқымдар. 

 Парақтың сабында бұл түрлер Viburnum opulus, сонымен бiрге бар 

болуға өлкелiк және орталық гүлдердiң гүл шоғырында Құрылыста 

айырмашылыққа көңiл аударыңыз. Қасында жапырақтардың түктенудi сипат 

және тарамыстауы салыстырыңыз  

Viburnum opulus және Viburnum lantana. 

 

Кәдімгі шәңкіш –Калина обыкновенная- Viburnum opulus 

   Өркендер биiк бұта немесе 4 метрге дейiн ағаш сәл қырлы сұрлау - 

бурыл. үш қалақты, кең жақсы көрiнетiн темiрлердi алатын қысқа саптарда 

жапырақтар. Парағының мүлтiксiз, саусақты, төменгi тарабы тарамыстау 

қопсытылған және сондықтан жарығырақ жоғарғы. Жiп тәрiздi 

прилистниктерi болады. Гүл шоғыры - диаметрдегi 10 см-ге дейiн қолшатыр 

сияқты сыпырғыш. Екi түрлердiң гүл шоғырларындағы түстер. Гүл 

шоғырының шеттегiлерi бойынша (зарасыз  жыныссыз гүлдер iрi 1-2 см, ақ 

пятилепестныелер орналасады. Майда ақ немесе қызғылттау қос жынысты 

гүлдерi гүл  (0,5 см диаметрдегi ) шоғырының орталарында фертил. Жемiс - 

шар тәрiздi шырынды сүйекшi. 1 шақты смдар жүрек тәрiздi форманың 

жазық, тегiс қызғылттау сүйегi бар диаметрiнде. Еуразияда кең таратылған. 

 

Гордовина –  Viburnum  
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Биiктiктiң 5 метр дейiн ағашы немесе бұта. Бүйректер қопсытылған 

жалаңаш. 5-25 см эллиптиялық немесе продолговатояйцевидные жапырақтар 

ұзыннынан, iстiктелген бас жақпен және өлке бойынша араның тiсi тәрiздi. 

Тарамыстау құс жүндi, ашалы. Әсiресе жаңадан көрiнген қоюдық 

серовойлочноопушенные жапырақтар. Диаметрде, қолшатыр сияқты 

сыпырғыштардағы 1 см, барлық гүлдер сарылау - ақ, Коло гүлдер фертил. 

Жемiс - ұзындықты 8 мм-ге дейiн жұмыртқа түрiнде - эллиптиялық 

форманың сүйекшiсi, сұрлау, жазық ұзына бойына қабырғалармен сүйек 

жалтыр бастапқыда қызыл, өсiмтал-қара.  Орташа жайылған және Оңтүстiк 

Еуропаға. 

 4-шi тапсырма. Weigela praecox Levjine Bailey, ақ Symhoricarpos albus 

Baileyлердi аяусыздық Weigela Loniceraлердi диервилла және снежно жемiс-

жемiс вейгеллының жапырақтары бар өркендерiнiң мiнездемесiн ерте сурет 

салып берiңiз 

 Бұл өсiмдiктердiң ең басты белгiлерi жоғары сипатталған. 

 

Тақырыптың орындау үшiн қажеттілер: 

1. Өркендер барлық көрcетiлген өсiмдiктердiң жапырақтармен 

және гүл шоғырларымен. 

2. Ырғай, аю бадам, шәңгiш, гордовинаның жемiстерi. 

3. Жыныстар тұқымдар сол. 

4. Қол лупалары. 

 

№ 12 Зертханалық жұмыс 

 

Тақырып: Жаңғақ – Juglandaceae тұқымдастарының жапырақты 

түрлерін анықтау 

 

Жұмыстың мақсаты - студенттер үй-iшiнiң негiзгi жапырақты 

жыныстары жаңғақ шырамытуға үйрету. Студенттер өз алдына үйренуi керек 

жапырақтар бойынша жынысты анықталсын, олардың сипаттамасы 

және салған сурет өндiрiп алу 

 1-шi тапсырма.  Грек жаңғағы - Juglans regia L. Суреттерге түсiндiру 

сурет салып берiңiз: 

1. Түс өркен уақытында. 

2. Әйел және еркек гүлдердiң Құрылысы. 

3. Жапырақтармен және жемiстермен өркен. 
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4. Жапырақсыз күйдегi өркен. 

5. Жемiс. 

6. Қабықпен ағаш. 

Жемiстiң құрылымы (жалған сүйекшi), (жоғарғы және бүйiрлеу 

жапырақшалардың өлшемдерiндегi айырмашылығы) жапырақтардың 

құрылысы, жапырақ пластинканың өлкесi сипатқа көңiл аударыңыз. 

 

Жаңғақ–Ореховые- Juglandaceae тұқымдастары 

Тұқымдастар парақ қоңыр күз iрi қанды ағаштармен елестеткен, 

бұталармен, жапырақтар сиректеу күрделi, құс жүндi, кезектi. 

Жапырақтардың таратумен бiргесiмен гүлдейдi, гүлдер айырым жынысты. 

Өткен жылдың өсуiндегi ұзын сырғалардағы еркек гүлдерi. Әйел гүлдерi 

жеке немесе 2-4 жаңадан көрiнген өркеннiң төбесiнде бойынша топтармен. 

Жемiс - жасыл түстiң жалған сүйекшiсi. Табиғи, тұқымдастар 8 тұқымы, 

олардың iшiнен 2-шi ТМД бiрлестiредi 2 өсiп шығады дақыл ажырасады. 

Тарату ең үлкен жаңғақ тектi алады. 

 

Жаңғақ –Орех -Juglans туысы 

Тек iрi дiңгектерi бар қандыағаштар, жабулы жарықшақты қабықты 

қарттықтарда бiрлестiредi. Әйел гүлдерi өркеннiң төбесiнде орналастырған, 

жеке немесе бiрнеше даналар бойынша бiрге. Гүл жыртқыш парақтың 

қойынында орналасады. Екi бөлек iрi шашақты ауызбен 1 өсiмдiк аналығы 

болады. Түйнек төменгi, бiр ұялы. Анимофильны гүлдер. Сырғалардағы 

өркендерiнде осы жыл бүйректерiне жаздыкүнi қыстыратын аталық гүлдер. 

Гүл екi гүл жанындағылармен бiтiп кеткен жыртқыш парақтың қойынында 

отырады қысқа аталық желiлерге аталықтарын 8бен 40мен аралығындағы 

алады. Жемiс - iрi сүйегi бар жасыл түстiң сүйекшiсi және iрi еттi дөңдi дән 

жарнақтармен. Ядромен ағаш. Тек 40 түрлер қосады, олардың iшiнен, 2 

табиғи кiрiскен ТМДке 4 өседi. Кең таралғандарды болып табылады. 

 

Грек жаңғағы – Орех грецкий-Juglans regia L 

Диаметр бойынша 35 метр және 2 метрге дейiн биiктiгiмен ағаш. 

Сымбатты, отырғызуда дiңгек дiңгектер жоғары тұрғызылған. Ұзындықпен 

40 см-ге дейiн 5-11 жапырақшаларын непарноперистыесi, эллиптиялық 

немесе жұмыртқа түрiнде, цельнакрайние, 10 см-ге дейiн, сирек тiстерi бар 

жас бұтақтағы парақшасының жапырақтары. Ұш жапырақша iрiрек өңге. 

Сүйекшiлердiң формасы түрлi. Iрi нәзiк, дән жарнақ туралы қабық. Кавказ 
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және Украина оңтүстiк-батысында мәдениетте өседi. Табиғи Қырғызстанмен 

жоғарылап кездеседi. Сияқты өте бағалы жыныс жоғары сапалы ағаш беретiн 

жаңғақты. 

2-шi тапсырма. Жапырақтары бар өркендер және жаңғақтың келесi 

түрлерiнiң жемiстерiнiң салған суретiн жасаңыз: 

Жаңғақ маньчжурия - Juglans mandshurica Maxim. 

1. Боз жаңғақ - Juglans cinerea L. 

2. Қара жаңғақ - Juglans nigra L. 

 Жаңғақтардың жапырақтары өйткенi еңгезердей, онда кiшiрейген 

түрдегi өркеннiң схемалық суретiн жасауға ұсынылады, күрделi парақтың 

бөлiгi және жаңғақтар табиғи мәнiнде сурет салыңыз. 

 

Маньчжур жаңғағы –Орех маньжчурский- Juglans  mandshurica  

Maxim 

Дiңгектiң диаметрiмен 25 метр дейiн биiктiгiмен ағаш 65ке дейiн сирек 

100-ге дейiн қара Қиыр шығыста өседi. Грециялық елеулi айырмашылығы 

болады. Жапырақшалар iрi ұзындықтың (кейде және көбiрек) 1 метр дейiн 

жапырақтар 9-19 жұп. Ұзартылған элептикалық парақшалар, өлке бойынша 

тiстi, тең бүйiрлi емес негiзде. Жүнді түсірілген парақ және парақшасының 

сабы. Ұзартылған элиптикалық сүйекшi немесе жұмыртқа түрiнде. Жуан 

доғал қабырғалармен сүйектiң қабығы, (ядро ) дән жарнақ ептеген. 

Түрлерiнен кiрiсiлген боз және жаңғақ Солтүстiк Америкасы отан қара өте 

жиi кездеседi. 

 

Сұр жаңғақ –Орех серый- Juglans nigra L. 

Биiктiкпен 30 метрге дейiн және диаметрдегi 1 метрге дейiн ағаш. Едәуiр 

кiшiсi өлшемдердiң мәдениетiнде. (19-ға дейiн) жапырақшаларды үлкен 

санның cтың ұзындығымен (70) 50 см-ге дейiн жапырақтар. Парақшалар 

жұмыртқа түрiнде созылған iстiктелген, араның тiсi тәрiздi өлкемен және 

дөңгелек негiзбен мелькомен тартқан. Сап және парақшалар өткiр толқынды 

қабырғалар және жуан қабықпен жұмыртқа түрiнде созылған сүйекшiлерi боз 

түктенуi болады. 

 

Қара жаңғақ – Орех черный-Juglans nigra L. 

 Терең жарықшақты қара дерлiк қабығы бар диаметр бойынша 

биiктiкпен 50 метрге дейiн және 1,5 метрге дейiн ағаш. ТМД мәдениетте 

ұзындықпен 50 см-ге дейiн 30 метрден астам жапырақтар биiктiкке жетедi, 
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жиi жұп құс жүндi. Парақшалар теңсiз бiр қалыпты тiстi өлкемен, түктену 

iстiктелген жұмыртқа түрiнде созылған, тартқан. Сүйекшi және терiс 

дөңгелек форманың сүйегi. Терең емес толқынды қабырғалары бар қара 

түстiң сүйегi. «Жаңғақтың ядросы ептеген». 

 3-шi тапсырма. Жапырақтары бар өркендер бойынша Juglans-тың 

тегiнiң түрлерiнiң анықтауына кiлттi құраңыз және жаңғақтар бойынша. 

Тақырыптың орындаулары үшiн қажеттілер: 

1. Өркендер жаңғақтың төрт түрлерiнiң жапырақтарымен; 

2. Жаңғақтың түсi өркен уақытында грециялық немесе маньчжурия; 

3. Жаңғақтың спирттелген гүл шоғырлары; 

4. Жаңғақтың ағашы грециялық немесе маньчжурия; 

5. Тәсiлдеу үшiн лупалар. 

 

Зертханалық жұмыс № 13 

 

Тақырып: Жапырақты түрлер тұқымдастарының анықтамасы 

Тұттар – Moraceae, Бөріқарақатттар - Berberidaceae,  Шынар -

Platanaceae  

Жұмыс мақсаты  - студенттерді тұттық, бөріқарақаттық, шынарлық 

тұқымдастардың негізгі жапырақтық түрлерін тани, анықтай білуге үйрету. 

Студентттер өздері түрлерді жапырақтары бойынша анықтауды, оларды 

суреттеу мен сипаттауды  өздігінен үйренуі тиіс.     

1-тақырып.  Жапырақтармен және ақ тұт ағашының – Morus alba L жеміс 

шоғырының  өркендерінің суретін салыңыздар.   

Гетерофилдігіне және талшықтануына   назар аударыңыз. Ағаштарда 

тұтас және қалақты жапырақты өркендер кездеседі. Талшықтану салалы 

жапырақтардың қауырсын жапырақтылармен, жетілгеннің жетілмегенмен 

үйлесімі ретінде көрініс табады.   

 

Тұттар–Тутовые- Moraceae тұқымдасы 

Қарапайым тұтас және қалақты тұтасшеттік немесе тісті жапырақты 

ағаштарды біріктіреді. Гүлдер дара жынысты. Бір үйлі және қос үйлі 

өсімдіктер. Жеміс жалған не шоғырлы. Тұқымдастардың басым көпшілігі 

(15) – тропикалық өсімдіктер. Бізде 2 түрі өседі.   

 

 Ақ тұт ағашы,  тұт – Шелковица белая-Morus alba L. 



57 

 

Ағаш биіктігі 20м дейін. Ағаштың ұшар басы шар тәріздес. Жапырақтар 

15см ұзындықты, тұқым тәріздес не кең жұмырлы, өзекті немесе доғал 

негізді, шеттері кедір-бұдырлы тісті, басында сүйірленген. Тармақталу 

салалы жапырақтардың қауырсын жапырақтылармен, жетілгеннің 

жетілмегенмен үйлесімі ретінде көрініс табады.    

Жас ағаштарда және жас өркендерде жапырақтар қалақты болуы мүмкін, 

қалақтардың пішіндері мен сандары алуан түрлі. Шоқ гүлдер ұзындығы 3см 

дейін. Жемістер шырынды шоқтарға ақ, қызыл, жеуге жарамды, тәтті болып 

жинақталған. Жапырақтар – жібек құрттарға азық.    

 

 Қара тұт ағашы –Шелковица черная-Morus nigra L. 

 Екінші-үшіншілікті мөлшерлі ағаш. Діңі қалың кеуекті қара қабықпен 

жамылған. Өркендер қысқа, жуан, жас кезінде түсіңкіреген. Жапырақтар 

қабықшалы, тығыз, жоғары жағы қатпарлы, төменгі жағы жіптесін, түкті, 

симметриялы емес, тұтасты не қалақшалы. Жемістер қара-күлгін, ақ тұтқа 

қарағанда үлкендеу, өте шырынды, қышқыл-тәтті, тағамға шикі түрінде 

қолданылады, олардан шәрбат, бекмез дайындалып, спирт айырылады. 

Кептірілген жемістер ұн дайындау үшін қолданылады. Қара тұттың отаны 

Иран, Ауғанстан. ТМД елдерінде ол Орталық Азияда, Кавказ бен Қырымда 

жемісті және декоративтік өсімдік ретінде өсіріледі. Оның жапырақтары 

жібек құрттарын қоректендіруге жарамсыз. Ақ тұтқа қарағанда суыққа және 

қуаңшылыққа төзімділігі төмен.      

Қызыл тұт ағашы – Шелковица красная-Morus rubra L. 

 Біріншілікті мөлшерлі қоңыр құба қабықшалы ағаш. Жапырақтары 

тұқым тәрізді не доғал, жоғары жағы қатпарлы, төменгі жағы жіптесін, 

тығыз, жібек құрттарын қоректендіруге жарамсыз. Жемістер қызыл не қанық 

қарақошқыл, шырынды, қышқыл-тәтті, ірі. Солтүстік Америка отаны. Бізде 

Орталық Азия, Қырым, Закавказьенің бақтары мен саябақтарында өсіріледі, 

сондай-ақ, Украина мен Белоруссияның кей жерлерінде, Эстонияның қысқы 

тұрақтарында кездеседі. Декоративті. Бағалы тығыз ағашқа ие.    

 

 2-тапсырма. Жапырақ өркендерінің суретін салу.  

Інжір, інжір ағашы – Инжир, фиговое дерево-Ficus carica L. 

12м биіктікке дейінгі ірі салалы қалақты салалық тармақтанулы ағаш. 

Үлкен қоректік құндылықты інжірдің күрделі, шырынды тәтті өте майда 

жемістерді – бір тұқымды жаңғақтарды толықтай жауып тұаратын өсіп 
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кеткен гүлтабанды жемістері құрайды. ТМД-да жабайы күйінде Орталық 

Азияның таулары мен Закавказьеде кездеседі.     

 3-тапсырма. Бөріқарат тұқымдастарының үш түрін олардың өзіне тән 

сипаттарын көрсете отырып салыңыздар. Бұл тұқымдастар түрлері арасынан 

қурайтын да, мәңгі жасылдары да бар. Гүлдері қос жынысты, жемістері – 

жидек тәрізді сүйекжеміс, жапырақтардың метаморфозы болып табылатын 

тікенекті өркенді.    

Дәптерде келесі суреттер болуы тиіс:  

Кәдімгі бөріқарақат –Барбарис обыкновенный- Berberis vulgaris L 

1. Жапырақты және тікенекті өркендер. 

2. Шоқ гүлді өркен. 

3. Жемісті шоқты өркен. 

4. Тұқымдар. 

Түрлі сабақты бөріқарақат –Барбарис разноножковый- Berberis  

heteropoda Schrenk 

1. Жапырақты және тікенекті өркендер. 

2. Шоқ гүлді өркен. 

3. Жемісті шоқты өркен. 

4. Тұқымдар. 

Тунберг бөріқарақаты –Барбарис Тунберга- 

 Berberis  Thunbergii D C 

1. Жапырақты және тікенекті өркендер. 

2. Шоқ гүлді өркен. 

Тармақталу сипатына назар аударыныз.  Торлы тармақталу әсіресе 

қарапайым бөріқарақатта мықты көрініс береді. Үш түрдің жапырақтарының 

шетінің пішіндерін және тікенектерінің құрылымдарын салыстырыңыз. 

Бөріқарақаттың жапырақтарының қысқартылған өркендері розетканы 

құрады.      

Қарапайым бөріқарақат –– Berberis vulgaris L 

Үштік не бес қалақшалы тікенекті, шеті өткір тісті жапырақты, торлы 

тармақталған бұта. Бүгілмелі шоқтарда, жағымсыз иісті сары түсті гүлдер 

жапырақтар ашылғаннан кейін пайда болады. Жемісі – бір тұқымды, 

жидектері қызыл түсті, жеуге жарамды. Табиғи түрде Оңтүстік-шығыс 

аудандарда, Қырым мен Кавказда өседі.   

 

Түрлі сабақты бөріқарақат – Berberis heteropoda Schrenk 
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2м дейінгі биіктікті бұта. Өркендер цилиндрлі, қызылдау, кейінірек 

қоңыр не сұр; жапырақтар кері тұқым тәріздес 6см дейінгі ұзындықты. 

Тікенектер кейде болмайды, гүлдер шашақты гүл шоғырларында, қызғылт 

сары, жемістер пішенді-қарақошқыл-қара түсті. Мамыр айында гүлдейді, 

қыркүйекте жеміс береді, қысқа төзімді, ыстыққа, қуаңшылыққа төзімді. 

Құрғақ тау бөктері мен таулардың төменгі белдеулерінің оңтүстік 

баурайларында өседі, декоративті. Орталық Азия, Моңғолия, Батыс Қытай, 

Қазақстанда таралған.   

 

 

 

Тунберг бөріқарақаты –  Berberis Thunbergii D C 

Доғал тәрізді иілген жұқа бұтақты біик емес бұта. Тікенектер 

тарамдалмайды. Гүлдер сары түсті. Жемістер қып-қызыл түсті. 

  4-тапсырма.  Шынар-Платан- (Platanaceae) тұқымдастарына жататын 

шығыстық шынардың  (Platanus orientalis L) жапырақтарының өркендерін, 

жеміс шоғырлары мен жемістерін салыңыздар.    

 Жетілген салалық тарамдалуға назар аударыңыздар. Жеміс суретін 

үлкейтілген түрде оның бөліктерін белгілей отырып көрсетіңіздер.      

  Шынар тұқымдастарына (Platanaceae) ірі бір үйлі кезекті үйеңкі 

жапырақтарына ұқсайтын ірі салалы жапырақтыларға жатады. Гүлдер дара 

жынысты, шар тәріздес гүл шоғырларына жиналған. Аналық шоқ гүлдер 

аталықтардан әлдеқайда ірі. Бірнеше шар тәріздес гүл шоғырлары ортақ ұзын 

салбырап тұрған гүлсабақтарда орналасқан. Піскен жеміс шоқтары ірі  

(диаметрі 2,5 см дейін), сақталған қурап қалған бағаналар әсерінен 

қылшықты болып келеді. Жемістері майда – бір тұқымды майда тұқымдар. 

Тұқымның негізінде ұзын қатты қылшықтар, ал ұшында қурап қалған бағана 

орналасқан.    

    Шығыстық шынар –Платан восточный- (Platanus orientalis L ) – мықты 

тез өсетін ағаш. Отаны – Орталық Азия. Кавказ бен Қырымда кеңінен 

өсіріледі.   

Дәптерлеріңізде келесі суреттер болуы тіис:   

1. Жапырақты өркен;  

2. Жеміс шоғырлы жемісті шоғы;  

3. Үлкейтілген түрдегі қылшықты және қурап қалған бағаналы жеміс.   

Тақырыпты орындау үшін қажет:: 

1. Барлық қарастырылатын түрлердің өркендері мен жапырақтары 
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2. Ақ тұттың спирттелген жеміс шоғырлары 

3. Қарапайым және түрлі сабақты бөріқарақаттың гүл шоқтары 

4. Қарапайым және түрлі сабақты бөріқарақаттың жеміс шоқтары 

5. Қол үлкейткіш әйнек (лупа) 

 

Зертханалық жұмыс № 14 

Тақырыбы:  Сортаң жерлер, құрғақ дала мен шөлде өсетін ағаштар 

мен бұталар 

Жұмыс мақсаты  - студенттерді жаңғақтылар тұқымдастарының негізгі 

жапырақтық түрлерін тануды үйрету. Студенттер түрлерді жапырақтары 

бойынша анықтауды, оларды суреттеу мен сипаттауды өз бетінше  үйренуі 

тиіс.    

 1-тақырып.  Жыңғыл, жүзгін, сексеуіл өркендерін салыңыздар. Бұл 

өсімдіктер түрлі тұқымдастарға жатады, бірақ олардың барлығы құрғақ дала 

мен шөлдер, көбіне сортаңданған топырақты жерлердің өсімдіктеріне тән  

ксероморфты құрылымға ие. Жапырақтары майда қабыршақты немесе тіпті 

редукцияланған дерлік (сексеуіл).   

 

Жыңғыл –Тамарикс- Tamarix туысы 

Жыңғылбастылар тұқымдастарына  -  Tamaricaceae жатады. Ол 

майда көптеген қабыршықты жапырақтармен жамылған жұқа ұзын өркенді 

бұта. Жапырақтар топырақтан сорылып алынған тұздың артығын бөлетін  

арнайы бездерге ие. Өркендердің бір бөлігі жапырақтармен бірге түседі. 

Гүлдер майда, ұзын алқызылдау гүл шқғырларына жинақталған. Декоративті. 

Жемісі – қауашақ, қылшық шоқты тұқым. ТМД-да кеңінен тарағанадары: 

қыл шашты жыңғыл (Tamarix hispida Willd.), бұтақты жыңғыл (Tamarix 

ramosissima Ldb.),  борпылдақ жыңғыл (Tamarix laxa Willd.). 

 

Сексеуіл–Саксаул- Haloxylon 

Алаботалар немесе сораң бұталы, баялышты тұқымдастарына – 

Chenopodiaceae жатады. Сексеуіл – сыңғақ мүшелі бұтақты, қабықшалы 

жетілмеген қарама-қарсылықты (супротивті) жапырақты үлкен емес ағаштар. 

Фотосинтездейтін ағза рөлін өркендердің жасыл сабақтары атқарады. 

Жемістер қанатты. Сексеуіл Орталық Азияның шөлейттері мен шөлдерінде 

өседі. Құмдарда ақ сексеуіл - Haloxylon  persicum Bge., қаттырақ 

сортаңданған жерлерде қара сексеуіл – Haloxylon aptyllum кездеседі. 
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Сексеуіл бұтақтары малға азық ретінде, ал ағашы ормансыз аудандарда 

жанармай ретінде қолданылады.   

 

Ақ сексеуіл, құмды – Haloxylon  persicum Bge. 

 2,5-3,5 (6)м биіктікті ақшыл не сұр қабықты алыстан ұшар басы көкшіл 

бұта не кішкене ағаш. Діңгегі – табанында диаметрі 8-20 (65)см. Құрғақтау, 

жасылдау өркендер мен жемістер әдетте өте жағымсыз иіс шығарады.  1000 

тұқымның салмағы – 4гр. 

 Қара сексеуілге қарағанда құрғаққа тзімдірек, бірақ, сортаң мен 

көлеңкеге төзімділігі төмендеу. Адыр-бұдырлы және басып кететін терең 

жерасты сулары бар барханды құммен ұштасқан. Тамыр жүйесі кейде 10-17м 

дейін барады. Құммен басылып қалуды қосалқы тамырларды түзе отырып, 

жақсы көтереді. Төмендегенде қара сексеуілмен араласқан ағаш тұрағын 

түзеді. Қара сексеуілдердің басымдығы жағдайында неғұрлым құрғақ кедей 

топырақтарға орын ауыстырады. Таралу аумақтары: Орталық Азия, 

Ауғанстан, солтүстік Иран. Қазақстанда Арал маңынан Балқаш-Алакөл 

аймағы бойындағы шөлді аймақ.   

 

Қара сексеуіл –Саксаул черный- Haloxylon aptyllum 

  Ұшар басы 4-5 (10)м диаметрлі қалың, 4-9 (12)м биіктікті, көктемде 

ашық қанық жасыл, күзде қызғылт сары қоңыр, ақ сексеуілге қарағанда 

қалыңдау бұта не кішігірім ағаш.  Діңгегі негізінің диаметрі 20-30 (100)см 

сұр қоңыр қабықты. Жас өркендер мен жемістер тұзды не құшқыл-тұзды, 

бірақ, ащы емес. 1000 тұқымның салмағы 4-4,5гр., қанатсызданғандардыкі 2-

2,5гр. Ағаш қоңыр ядролы және тар сары шел қабықты. Адыр-бұдырлы 

құмдарда, сортаң, құмды және тақыр шөлдерде, басым көпшілігінде  1,5-12м 

тереңдіктегі жерасты суларына қарай төмендеулерде өседі, сульфатты 

тұздануны жақсы көтереді, хлоридтіні нашарлау. 30см дейінгі диаметрлі 

томарлы өскіндерді мол береді, ол бірінші жылы 1м жетеді. Тамырлы атпа 

бұтақтарды түздейді. Тұқым және көшеттер арқылы көбейеді. Таралу 

аумағы: Орталық Азия, Иран, Қазақстанда Үстірттен Жоңғар Алатауына 

дейінгі шөлді аймақ. Дақылда, қорғанысты орман өсіруде және ылғал 

жетіспейтін, аз сортаңдалған топырақты, ыстық жаз бен суық қысты 

аудандарды көгалдандыруда таптырмас түр.    

 

Жүзгін  –Джузгун- Calligonum 
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 Қарақұмық тұқымдасына – Polygonaceae жатады. Кішкене бұтақты 

бұталар түрінде кездеседі. Жапырақтары тар, сызықты не біз тәріздес, көбіне 

ерте түсіп қалады.  Жемістер өте жарғаққанатты не бұтақты қылшықты, 

осының арқасында ауамен өте жеңіл ұшып, жердің тегіс емес жерлеріне 

ілініп қалады. Жүзгін құмдарды тоқтатуда, орнықтыруда өте маңызды, оны 

ең жақсы бекітуші. Орталық Азияда келесі түрлері неғұрлым жиі кездеседі: 

жапырақсыз жүзгін – Calligonum aphyllum, Медуза басты жүзгін – Calligonum 

caput, ағаш тәрізді жүзгін – Calligonum arborescens. 

Тапсырманы орындау үшін жоғарыда аталған түрлер жапырақтарының 

өркендері қажет.   

 

 

Зертханалық жұмыс № 15 

Тақырыбы: Ағаш өсімдіктерді сүрегіменмен қабығына қарап анықтау 

Жұмыс мақсаты  - студенттерді негізгі жапырақ түрлерін қабығы мен 

ағашына қарап тани білу. Студенттер негізгі түрлерді қабығы мен ағашы, түсі 

мен құрылымы бойынша анықтауды, оларды суреттеу мен сипаттауды өз 

бетінше  үйренуі тиіс.    

 1-тапсырма. Кілтке сәйкес сызба бойынша негізгі түрлерді сипаттауды 

жүргізу: 

1. Ағаштың жасы 

2. Қабықтың сыртқы және ішкі бөліктерінің түсі 

3. Қабықтың қалыңдығы 

4. Қабықтың құрылымы (тегіс, бороздалы, қабыршақты, бороздалы-

қабыршақты, толқынды, қатпарлы не сүйелді). 

5. Қабықтың қабаттылығы мен оның сынғыштығы 

6. Қабықта қарамайлық бағыт пен қарамайлық сыйымдылықтың болуы  

7. Жасымықшалардың болуы, пішіні мен түсі 

8. Қабықтың көлденең кесіндісінде қабықтық сәулелердің болуы не 

болмауы.   

Ағаш өсімдіктерін ағашы бойынша анықтау үшін тік, тарамдалған және 

тангенталдық кесінділерде жылдық қабаттары айқын көрінетін діңгектің 

кесіндісі болу керек. Тік (не көлденең кесіндінің) жазықтығы діңгек осіне 

перпендикуляр өтеді, ағаштың талшықтары олармен көлденең үзіліп 

отырады.   Тарамдаулы кесіндінің жазықтығы талшықтарды жағалай, өзек 

арқылы (діңгекті жағалай) өтеді. Тангенталды кесінді жазықтығы 
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талшықтарды бойлай бағытталған, бірақ, жылдық қабат шеңберіне қатысты 

өтеді.   

Ағаштың құрылымында келесі элементтерді ажыратады:   

Ядро және шел қабық. Кейбір ағаш өсімдіктердің түрлерінде (емен, 

шегіршін, барқыт) діңгектің орталық, өлі бөлігі неғұрлым қаралау түске 

боялған және ядро деп аталады. Ядро тірі ашық ағаштың қатты бөлігі – шел 

қабықтан ерекшеленеді. Ядроға ие ағаш түрлері ядролылар деп аталады. 

Көптеген ағаш өсімдіктерде ядро болмайды әрі олардың қатты бөлігі біртекті 

бір түске боялған (шамшат, қызылқайың, қайың, қарағаш, т.б.). Кейбір 

түрлер үшін саңырауқұлақтардың гифаларының қатты бөлікті зақымдауы 

нәтижесінде пайда болған жалған ядро деп аталатынның болуы тән (үйеңкі, 

көктерек, шамшат).  Жалған ядро жылдық қабат бойынша айқын шекараға ие 

емес әрі осы арқылы шынайы ядродан ажыратылады.  

Жылдық қабаттар. Камбий жыл сайын ағаштың қатты бөлігінің жаңа 

жылдық қабатын түзеді. Көлденең кесінділі жылдық қабаттар шоғырлас 

шеңберлер тәріздес болады.  Тарамдалған кесіндіде – түзу жолақтар, 

тангенталдыладрда – гиперболалық қисықтар не иректі сызықтар түрінде 

болады. Қоңыржай климатты өсімдіктердің жылдық қабаттарында ертелі 

және кейінгі қатты бөлікті бөліп көрсетуге болады. Бос ертелі ағаштың қатты 

бөлігі вегетацияның бірінші жартысында камбиймен салынады. Кейінгісі 

неғұрлым тығыз және күңгірттеу болып түзіледі. Ерте және кейінгі ағаштың 

қатты бөліктері арасындағы айырмашылық сақина тамырлы түрлерде ерекше 

жақыс байқалады.   

Сақина тамырлылар (не сақина кеуектілер) ертелі ағаштың қатты 

бөлігінде ірі 2-3 (4) тамырлардың қатарынан түзілген, үлкейткіш көзбен 

жақсы көрінетін қабаттарға ие.  

Шашыранды тамырлы (немесе шашыранды кеуекті) түрлерде тамырлар 

жылдық қабаттың өне бойында біртектіге жақындау шашырап орналасқан, 

кесінеділерде олар онша байқалмайды.     

Діңгек ортасынан шетіне радиус бойымен өзекті сәулелер өтеді. Кең 

өзекті сәулелер емен мен шамшатта айқын көрінеді. Тар өзекті сәулелер қиын 

ажыратылады. Кейбір түрлерде тар сәулелер жақын орналасқан және 

агрегатты (жалған кең) деп аталатын өзекті сәулелерді (қарағаш, 

қызылқайың) түзеді әрі олар үлкейткіш әйнек арқылы да көрінеді. 

Қарағаштың, көктеректің қатты бөлігінде жиі қоңыр дақтар кездеседі, 

олар ұлпалы жасушалардың шоғырлануы болып табылатын өзекті 

қайталанулар деп аталады. Мұндай өзекті қайталанулардың елеулі жиналуы 
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ағаштың қатты бөлігіне өзіндік бір сурет беруі мүмкін (карель қайыңы), ол 

қаптайтын фанера өндірісінде жоғары бағаланады.    

Қабық – діңгек шеті жағына қарай камбиймен салынады және ағаштың 

қатты бөлігін қоршайды. Көптеген ағаш өсімдіктерінің қабығында камбийге 

жақын жатқан әрі тірі жасушалардан тұратын талшығы тарамдалатын қабық, 

қабықшақ болады. Қабықшақ өлі ағза жасушалары тобынан тұрады және 

қорғаныс рөлін атқарады. Қабыршақ талшықты қабыққа түтікшелі 

жасушалар тобының енгізілуі мен қабықтың оқшауланған аумақтарының 

жойылуы жолымен түзіледі. Қабық 5см артық қалыңдыққа дейін болады 

(емен, тал). Қабықшақ тығындалған және қатты бөлікке айналған жасуша 

топтарынан тұрады. Уақыт өте келе діңгектің бетіне бороздалық (жөкеде), 

сызатты (емен, үйеңкі, ақ үйеңкі) не қабыршақты (шегіршін) фактураға ие 

болып, қабықшақта сызат пайда бола бастайды.   

Егер қабықшақта көптеген тығындалған жасушалар мен аз қаттыланған 

бөліктер пайда болса, онда ол жұмсақ, иілгіш, жеңіл болады. Мұндай 

қабықшақ тығын атауына ие, шыны ыдысты дыбыс пен жылуды оқшаулауда 

тығындау, сауыттауға арналған материал ретінде ерекше бағалы. Тығынды 

болып тығын емені (Quercus suber L.), амур барқыты ( Phellodendron amurense 

Rupr. ) саналады. 

Қабықтың тығынды жасуша топтарынан тұратын (шамшат, қайың, 

көктерек, қызылқайың) тегіс, жылтыр беті ұзақ жылдар бойы, тіпті ағаштың 

тіршілігінің барлығын қамти отырып сақталады.   

 

Жапырақты түрлердің ағаштың қатты бөлігі мен қабығы бойынша 

анықтаудың кілті   

1. Сақина тамырлы ядролы ағаштың қатты бөлігі  

-шашыранды тамырлы ядролы немесе онсыз ағаштың қатты бөлігі   

2. Сұр, шашақты, жұмыр, жұмсақ тығыннан тұратын қабықшақ.    

      Қабықтағы «жұмсақ қатпарлы» сияқты бойлай созылған бороздалар. 

Талшықты қабық сары, қабықшақ пен ағаштың қатты бөліктен жақыс 

ажыратылады. Шел қабықтар, 4-6 жылдық қабаттардан құралады, ашық сұр 

(сәл сарылау). Ядро сарылау қоңыр – Амур барқыты ( Phellodendron 

amurense Rupr. ).  Барқыт ағаштың қатты бөлігі жоғары декоративті , 

жеңілдеу, беріктігі төмен, жұмсақ. Әсіресе, жылу мен дыбыс оқшаулау, 

құтқару дөңгелектері, шыны ыдысты тығындау үшін қолданылатын жұмсақ 

тығыны бағаланады.   

- Қабықшақ қатты, талшықты қабық қоңыр құба не ашық қоңыр 
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3.Ағаштың қатты бөлігінің кейінгі жылдық сақинасының көлденең 

кесіндісінде майда тамырлар мен ұлпа жасушаларынан тұратын, үлкейткіш 

әйнекпен жақсы көрінетін «жалын тілі» суреті бар. 

 4. Кейінгі ағаштың қатты бөлігінде ұлпа жасушалы майда тамырлар 

шоғырланған, толқынды тұтас және үзілісті сызықтарды түзеді, майда 

тамырлар ашық нүктелер мен сызықшалы суретке ие 

 Өзекті сәулелер кең, барлық кесінділерде үлкейтікш әйнекпен анықтап 

қарамағанда да таралдалған жолақтарда көлденең түрде, бойлай кесінділерде 

талшықты бау түрінде жақсы көрінеді. Ядро үлкен қанық қоңыр не сары 

қоңыр, шел қабық ашық сары. Кейінгі ағаштың қатты бөлікте «жалын тілі» 

суреті жақсы байқалады. Кәрі ағаштарда қабық жуан, күшті дамыған сызатты 

қабықшақты. Талшықты қабық ашық қоңыр –Кәдімгі емен (Quercus robur 

L.). Емен ағаштың қатты бөлігі ауыр, орташа кебетін, берік, кеме, вагон 

жасауда, гидротехникалық құрылыстарда (суда шірімейтіндіктен), паркет, 

шпал, жиһаз, т.б. дайындауда қолданылады. Еменнің қабығында илік заттар 

бар.   

 - Өзекті сәулелер тар, көлденең мен тангенталды кемсінділерде 

көрінбейді, тарамдалғанда тар және қысқа сызықшалар мен жолақтар түрінде 

әлсіз байқалады. Ядро ірі қанық қоңыр, шел қабық сарылау ақ. Қабықшақ 

әлсіз дамыған, ол тегіс, ашық қоңыр. Талшықты қабық құба қоңыр, жақсы 

дамыған қабатты – Жеуге жарамды талшын (Castanea sativa Mill).  

Талшын ағаштың қатты бөлігі салыстырмалы түрде жеңіл, орта беріктікті, 

ылғал жағдайында жақсы сақталады, сондықтан, гидротехникалық 

құрылыстар мен шпалдарда қолданылады. Ағаштың қатты бөлігі мен 

қабықта таннидтер кездеседі.   

5. Көлденең кесіндіде кейінгі ағаштың қатты бөлігіндегі тамырлар 

бір-біріне белгілі бір бұрышта қойылған ашық нүктелер не сызықшалар 

түріндегі суретті түзеді.    

Ерте ағаштың қатты бөлігінің ірі тамырлары 2-3 қатарда орналасқан. 

Көлденең және тангенталды кесінділерде өзекті сәулелер көрінбейді. Шел 

қабық кең ақшыл сары, ядро қызғылтым не ақшыл көк реңкті ашық қоңыр. 

Шел қабаттың дроға өтуі біртіндеп болады. Қабық салыстырмалы түрде 

жұқа, үлкейткіш әйнек арқыл жақсы көрінетін қоңыр тарамдалған жолақты. 

Қабықшақ қанық сұр, терең емес сызаттарды түзеді. Талшықты қабық әлсіз 

дамыған  –Кәдімгі шаған– ( Fraxinus excelsior L.).  кәдімгі шағанның 

ағаштың қатты бөлігі ауыр, қатты, тұтқыр, серпінді, шаңғы, шеңбер, 

дөңгелектер, т.б. дайындауда жиһаз өндірісінде кеңінен қолданылады.    
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- Көлденең кесіндіде кейінгі ағаштың қатты бөлігінің тамырлары тұтас 

шоғырлы толқынды сызықтар түрінде айқын суретті түзеді. Ерте ағаштың 

қатты бөлігінің ірі тамырлары 1-2 қатарлы. Өзекті сәулелер тек тарамдалған 

кесіндінің тар жолақтарының жалтылы арқылы ғана ажыратылады. Шел 

қабат кең, сұрлау сары, ядро ашық қоңыр. Қабық салыстырмалы түрде жұқа. 

Қабықшақ сұрлау қоңыр, қабыршақты, қабыршақтар майдалау, жұқалау, 

көпбұрышты, шеттері бойынша кішкене қатпарланады. Діңгектің төменгі 

бөлігі терең емес бойлай созылған бороздалы. Талшықты қабық жақсы 

ажыратылады, ол сарылау түсті –Жылтыр шегіршін (Ulmus laevis L.).  

Шегіршін ағаштың қатты бөлігі орташа жеңіл, беріктеу, серіппелі, иілген 

бұйымдарда, балташылық, ағаш өндірісінде қолданылады.   

6. Ядролы ағаштың қатты бөлігі  

 - Ядросыз ағаштың қатты бөлігі не саңырауқұлақтық аурулар 

нәтижесінде пайда болған жалған ядролы. Жалған ядро жылдық сақина 

бойынша нақты шекараға ие емес.   

7. Жылдық қабатта біртекті шашыранды орналасқан ірі тамырлар 

үлкейткіш әйнексіз де жақсы ажыратылады. Көлденең кесіндіде –қалған 

ағаштың қатты бөлігінің күңгірттеу айналасында ашық нүктелер түрінде, 

бойлықтыда қаралау жіңішке сызықтар түрінде болады. Кең сұрлау қоңыр 

шет қабат ядродан қатты шектелмеген. Ядро қоңыр сұр, қаралау 

жолақтармен және дақтармен біртекті емес боялған. Қабықшақ ашық сұр, 

кәрі ағаштарда қараяды әрі терең ұзын бойлықты сызаттар мен терең емес 

көлденең сызаттарға ие. Талшықты қабық сарылау сұр –  Грек жаңғағы 

(Juglans regia L.). Грек жаңғақ ағаштың қатты бөлігі әдемі мәтінге ие. Ол 

ауыр әрі берік. Жиһаз өндірісінде қолданылады. Қаптайтын фанерді өндіруге 

жұмсалатын ағаш безі ерекше бағалы.   

-  Тамырларды жай көзбен көре алмаймыз. Шел қабат ақ, ядро қызғылт 

не қоңыр қызғылт. Көлденең кесіндіде жиі түрде өзектік қайталанулардың 

қанық қоңыр дақтары, бойлық кесіндіде олар түрлі ұзындықтағы сызықшалар 

түрінде кездеседі. Қабық жуан, қабықшақтың сыртқы жақтары қанық сұр, 

кәрі ағаштарда терең бороздалы. Талшықты қабық жақсы дамыған, таспиқ 

ерекшеленеді, қанық сұр түсті – Ақ тал (Salix alba L.).  Ақ тал ағаштың 

қатты бөлігі жұмсақ, аз кебетін, берік емес, жеңіл, ағаш жонатын, қашалған 

түрлі бұйымдар жасауда қолданылады. Қабық 11% дейін танидтерден тұрады 

әрі илеуде қолданылады.  

8.  Жалған кең (агрегатты) өзектік сәулелі     

Тар өзектік сәулелер  



67 

 

9.Жылдық қабаттар жақсы ажыратылады 

-  Жылдық қабаттар нашар ажыратылады. Агрегаттты өзекті сәулелер 

сирек кездеседі, барлық кесінділерде біліне бермейді: көлденеңдіде ашық 

жылтыр түзу жолақтар түрінде, тарамдалғанда –  қара, тар жіңішке сызықтар 

сияқты. Балғын кесілген ағаштың қатты бөлігі ақ, ауада тез қараяды, 

қызылдау сарғыш боямаға ие болады. Қабықтың беті қабыршықты, қанық 

қоңыр (қара деуге болады), балғын күйде иілу немесе кесіндіде қызарады. 

Талшықты қабық қанық қоңыр, балғын күйде ауада тез қызарады – Қара 

қандағаш (Alnus glutinosa Gaertn.).  Қарағаш ағаштың қатты бөлігі жеңіл, 

аз кебетін, жұмсақ.   

Қабықшақ тегіс, сұр, балғын күйде кесіндіде омырылған жерде ашық 

сары, содан кейін ауада қызарады. Ағаштың қатты бөлігі сәл қызғылттау – 

Сұр қандағаш (Alnus incana Moench.). Қандағаш ағаштың қатты бөлігі суға 

төзімді, жақсы өңделеді, дәрілеуді және бояуды қабылдайды. Фанераны 

дайындауда, целлюлоза, ағаш ұсташылық және ағаш жону өндірісінде 

қолданылады. Қабығында 6-9% илік заттар кездеседі.  

10. Кең өзектік сәулелер қызыл қоңыр түсті, ағаштың қатты бөлігінің 

ашық айналасында жақсы көрінеді. Кең сәулелер жылдық қабатты кесіп 

өткен кезде сәл кеңейеді, ал қабат шекаралары ішке қарай иіледі, ол өз 

кезегінде тік кесіндіде шекаралық жолақтың иректілігіне әкеледі. Бойлық 

кесінділерде өзектік сәулелер теңбілді суретті түзеді. Кейде діңгек ортасында 

қызыл қоңыр түсті жалған ядро болады. Қабық жұқа, көлденең кесіндіде 

ашық сары не қанық сұр – Шығыс шамшаты (Fagus orientalis Lipsky) және 

Орман шамшаты (Fagus silvatika L.). Соңғысы кәрілікке дейінгі тегістеу 

қабығымен ерекшеленеді. Шамшат ағаштың қатты бөлігі орташа ауыр, елеулі 

түрде кебетін, берік, әдемі текстуралы. Жиһаз өндірісінде, сондай-ақ, ағаш 

сіркесі, креозит, қарамай, сақар мен сілтіні алуда қолданылады. 

 - Өзектік сәулелер ашық, сондықтан, ағаштың қатты бөлігінің сұрлау ақ 

(кейде сарылау) фонында нашар байқалады. Жылдық қабаттар айқын 

анықталған толқынды, қабық та толқынды. Қабықтың ашық сұр тегіс бетінде 

өзіне тән ақшылдау жолақтар – кәдімгі қайың (Сarpinus betulus L.) 

 Қызылқайың ағаштың қатты бөлігі тығыз, ауыр, өте күшті кебетін, 

берік, қатты, иілімді. Одан ауыл шаруашылық машиналары мен 

құралдарының бөліктерін, сондай-ақ, музыкалық аспаптардың кейбір 

бөліктерін жасайды.    

11. Өзектік сәулелер тар, бірақ, барлық кесінділерде айқын көрінеді. 

Тарамдалған кесіндіде ағаштың қатты бөлігіне өзіне тән шұбарлық береді. 
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көлденең кесіндіде жылдық қабаттар тар қара жолақпен ерекшеленеді. 

Ағаштың  қатты бөлігі  сарылау не қызғылттау реңкті, орталық бөлігінде жиі 

жалған (анағұрлым қаралау боялған) ядролы. Қабықшақ қанық сұр, ромб не 

азырақ тең көлемді түрдегі майда жиі сызатты болып келеді. Жас  қабық  

тегіс, ашық сұр ромба пішінді сирек жасымықшалы. Талшықты қабықта 

көлденең кесіндісінде қабаттылық жақсы байқалады   Шынар жапырақты 

үйеңкі (Acer platanoides L.). Үйеңкі ағаштың қатты бөлігі жоғары 

декоративтілікпен ерекшеленеді, ауыр, орташа кебетін, берік, қатты, аз 

қисаяды және сынады. Жиһаз өндірісінде, ағаш ұсташылық және ағаш 

жонуда қолданылады.    

 - Тар өзекті сәулелер ашық және ағаштың қатты бөлігінің фонында аз 

байқалады.   

12. Қабық қанық сұр, қара қоңыр, ашық сұр не сұр жасыл. Ағаштың  

қатты бөлігі жеңіл әрі жұмсақ.   

 - Қабық ақ, жеңіл қатпарланатын (боз), тегіс, тек діңгектің төменгі 

бөлігінде  терең қара сызатты. Жұқа бұтақтар (5 жылға дейін) қара қоңыр 

қабықпен жамылған. Ағаштың  қатты бөлігі ауыр әрі қатты. Өзектік 

қайталанулар жиі кездеседі, олар ағаштың қатты бөлігінің ашық фонында 

қоңыр сызықшалар түрінде ерекшеленеді – Сүйелді қайың (Betula pendula 

Roth., Betula verrucosa Ehrh.). 

- Қабық діңгек негізіне дейін тегіс, ақ, сәл сұрлау. Діңгекті жағалай 

көлденең кесіндіні бөрене дұрыс шеңберге ие емес –  Ақ қайың (Betula alba 

L.), Үлпілдек қайың (Betula pubescens Ehrh.). 

Қайыңдардың бұл түрлері ағаштың қатты бөлігі елеулі түрде кебетін, 

берік. Фанер өндірісінде кеңінен қолданылады. Қаптайтын фанер мен ақ 

қайың безінің түрлі ұсақ-түйектері мен карель қайыңы (жылауық қайың 

түрлері) ағашының қатты бөлігі.    

13. Талшықты қабықты көлденең кесіндіде түрлі ұзындықты 

сүйірленген ұшты тіл тәріздес суретке ие. Талшықты қабық ашық сары не 

ашық қоңыр, механикалық жасуша топтарының өте күшті дамыған қабықты 

талшықты.  Қабықшақ қанық сұр ұзын, бірақ, терең емес бойлық бороздалы. 

Жас кезінде қабық тегіс, қара қоңыр. Ағаштың  қатты бөлігі өте жұмсақ 

(тырнақпен жеңіл басудың өзі із қалдырады), сәл қызғылт реңкті ақ түске 

біртекті боялған – Ұсақ жапырақты жөке  (Tilia cordata Mill.). 

 Жөке ағаштың қатты бөлігі жеңіл, елеулі түрде кебетін, өте жұмсақ, 

жақсы кесіледі. Түрлі ұсақ-түйектер, ағаш ыдыстар, шыны ыдыстар 

қолданылады.    
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Талшықты қабықтан жуыну жөкесін дайындайды.  

- Талшықты қабық сұр қоңыр, дұрыс емес шашырап орналасқан 

сызықшалар мен нүктелерден (тастақ жасушалар) тұрады. Қабық сұр, әлсіз 

сызатты, діңгек пен бұталардың жасырақ бөліктерінде жасыл сұр, тегіс, ірі 

ромблық жасымықшалы. Ағаштың қатты бөлігі жасыл реңкті ақ түсті. Өзекті 

қайталанулар сары доғал дақтар түрінде сирек кездеседі. Ағаштың қатты 

бөлігі орталық бөлігі шіруге өте бейім – Көктерек (Populus tremula L.).  

Көктерек ағаштың қатты бөлігі жеңіл, орташа кебетін, берік емес, жұмсақ. 

Алайда, жақсы кептірілгені беріктікке ие болып, тіпті құрылыста да 

қолданылуы мүмкін. Жаңқа ағаш тіс шатырды жабу үшін жұмсалады. 

Сіріңке өндірісі үшін басты шикізат болып табылады.   

 

Ағашты және бұталы өсімдіктердің латынша аталуындағы 

әріптердің айтылу ережелері бойынша қысқаша анықтама   

 

 А    -  дифтонгта  « е » алдында  « ае »  айтылмайды: 

                  Crataegus , Aesculus, Eleagnus. 

          - «u» латын әріпінің үйлесімінде «ау» секілді айтылады: 

                caucasicus australis   , 

         - егер « ae  » немесе « ое » дифтонг құрмайтын болса және бөлек 

айтылатын болса, онда «  е » үстіне екі нүкте қойылады  

                Hippophae  , 

 С  - орысша « Ц », мыналардың алдында  «е», «  i»,   « y »,  «ае »,  

«ое»   

               Cedrus excelsa, Citrus caesalpinia , Picea ,  Cydonia. 

  - басқа барлық жағдайларда орысша «К» секілді : 

                Coteniacter ,Corylus , 

 Е         - орысша  «э »  

                Betula , Acer, 

Латын әріптерімен үйлесімінде « u  », орысша «Эв» немесе «Эу» секілді 

               europaea , Euonumus, 

  F         - орысша « Ф » секілді      

               Fagus,  Fraxinus, 

 G     - орысша «г » секілді 

                 Frangula , globosa, 

 -  « u » әріпімен үйлесімінде дауысты дыбыс алдында, орысша «Гв» 

секілді 
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 H  - украинша « г» секілді: 

            Hedera,  Hidrangia, Halimodendron , 

 - « Н » грек тілінен шыққан сөздердегі басқа әріптерме:     

                                      

 Ch   -  «х» секілді : 

             Chamaecyparis, Amelanchier, 

 rh  - орысша «Р» секілді: 

            Rhamnus , Rhus, 

 Th  - орысша «Т» секілді 

             Thuja, oxyacantha, 

 Ph  - орысша «Ф» секілді 

            Phellodendron, Philadelphus,              

 i   -орысша «и» секілді: 

             Pisea, Pinus, 

 - екі дауысты дыбыс арасыцнда және сөз басындағы дауысты дыбыс 

алдында орысша «й» секілді:  

              Ailanthus , Seguois,    

 J, j  - латындықтан шықпаған әріптер ( «ем») былай айтылады: 

 - мына сөзде орысша «ж» секілді 

             Jasminus  , 

          - латындық «u» үйлесімінде, орысша «Ю» секілді 

             Juglans , Juniperus, 

        - «О» үйлесімінде,орысша «Е» секілді 

             Jozikaea 

 -  «а» үйлесімінде, орысша «Я» секілді 

            Japonica, ajanensis, 

 - сөз ортасында « й » секілді 

             Thuja, 

 K  - латын алфавитінде сирек кездесетін әріп орысша «К» секілді 

айтылады 

             Kalopanax, 

 Q,q  - әрқашанда латын әріптерімен үйлесімінде « » және сонымен 

бірге былай оқылады, 

           Орысша «КВ» секілді 

            Quercus,  Seguois, 

 S  - орысша «З» секілді, яғни егер екі ауысты дыбыс арасында болса 
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             Roza, Seguoia, 

 - орысша « С » с секілді барлық басқа жағдайларда 

            Salix, Pinus , strobus, 

 V  -орысша « В » секілді 

           Viburnum, Vitis, 

 X  - орысша «Кс» секілді 

           Salix, Fraxinus, Buxus, 

 y  - грек тілінен шыққан сөздерде кездеседі және орысша «и»  

секілді оқылады  

            Suringa , Symphoriearpus, 

 Z  - орысша « З» секілді оқылады  

            Azalia, Zelkova, 

 cz  - орысша « Ч » секілді 

           Larix, Sukaczewii , Pinus  

 W  -  латын тілінен шықпаған әріп орысша  « В » секілді оқылады 

          Wesgelia , Betula Medwedewi, 

                      

ЕКПІН БОЙЫНША 

1. Егер сөз бір буынды болмаса онда екпін сөз соңына қойылмайды:   

Betula, Picea, 
 

2. Екі бйынды сөзде екпін әрқашанда бірінші уында тұрады  

(екіншісінде соңынан) : 

      Fagus, Alnus,  

3. Көп буынды сөздерде екпін буын соңынан екінші немесе үшінші 

тұрады. Егер екінші буын ұзақ болса, онда екпін соған қойлады, ал егер 

екінші буын қысқа болса, онда екпін үшінші буынға ауысады: Globosa, 

Fraxunus.    
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7Компьютерная обучающая программа «Определение лиственных 

деревьев по плодам и семенам» на магнитных носителях 

 

 

 

 

 

 

 

1-кесте.    Өсімдік ботаникасы мен фитоинтродукциясы Институтының 

кониферетумында өсіп жетілетін Рода Juniperus түрлері.   

 

№ Аталуы  Отырғызған 

жылы 

Көбейту Алып келінген 

жері 

Ескерту 

1 Кәдімгі арша 1951 тұқым, 

өсімдік 

Каменец-

Подольский, 

Львов, Ташкент, 

Киев, Бухарест, 

Германия 

келешек 

2 Түркістандық 

арша 

1952 тұқым, 

өсімдік 

Ташкент, 

Караганды, 

Германии, Чехии 

өсімдік бақтары 

келешек 

3 Сібір аршасы 1953 

1961 

тұқым, 

көшеттер, 

бұталар 

Алтайлық жеміс-

жидек бекеті, 

Қиыр Шығыс, 

Памир 

келешек 

4 Жартылай шар 

тәрізді арша 

1959 тұқым, 

көшеттер, 

бұталар 

Фрунзе, 

Душанбе, 

Ташкент, Ақсу-

Жабағылы 

қорығынан 

келешек 

5 Казацтық арша 1936 тұқым,  Лениногорск, келешек 
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бұталар 

 

Киев, Қарағанды, 

Душанбе 

6 Зеравшандық 

арша 

1954 тұқым, 

өсімдік 

бұталар 

 

Бішкек, Ташкент, 

Душанбе 

келешек 

7 Жалған 

казацтық арша 

1964 бұталар 

 

Бішкек, Киев келешек 

8 Қытай аршасы 1962 тұқым, 

сеппе 

көшеттер, 

бұталар 

 

Ташкент, 

Душанбе, 

Ленинград, 

Қытай, 

Чехословакия, 

Моңғолия 

келешек 

9 Жағалаудағы 

арша 

1963 тұқым, 

көшеттер, 

бұталар 

Сахалин аралы келешек 

10 Қатты арша 1958 тұқым Пекин, Сахалин, 

Англия, 

Голландия 

келешек 

11 Қабыршақты 

арша 

1962-1965 тұқым, 

бұталар 

Мәскеу, 

Чехословакия, 

Салоспилс, 

Қытай 

келешек 

12 Ұзын 

жапырақты 

арша 

1963 тұқым, 

көшеттер, 

бұталар 

Душанбе, Бішкек, 

Ташкент, Чехия 

келешек 

13 Жайылған арша 1965 бұталар, 

тұқым 

Салоспилс, 

Румыния, Канада 

келешек 

14 Даурлық арша 1959 өсімдік, 

бұталар 

Владивосток,  

Сахалин аралы, 

Мәскеу, Ташкент 

келешек 

15 Батыс аршасы 1965 тұқым Чехия келешек 

16 Тастақты арша 1956 тұқым, 

сеппе 

көшеттер, 

бұталар 

Киев, Ташкент, 

Бішкек, Техас 

келешек 
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17 Қытай аршасы 

Саржента 

1963 бұталар, 

өсімдік 

Сахалин аралы келешек 

18 Сасық арша 1964 бұталар Ташкент, Бішкек келешек 

19 Биік арша 1962 тұқым, 

көшеттер 

Ялта, Краснодар келешек 

20 Қызыл арша 1962 тұқым Ялта, Чехия келешек 

21 Формоздық 

арша 

1964 бұталар Ташкент келешек 

22 Виргиндық 

арша 

1964 тұқым Америка,Флорида келешек 



Негізгі тестілік сұрақтар 

 

[q][+]4:1: Биіктігі 4-5м-ге жететін, аласа бойлы самырсынды қарағай, 

ол: 

[a] гималай самырсыны 

[a] сібір самырсыны 

[a][+] жатаған қарағай 

[a] сібір қарағайы 

[a] корей қарағайы 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың жылдық сақиналары арқылы жасын анықтай 

алмайсыз? 

[a] кәдімгі емен 

[a][+] қара сексеуіл 

[a] кәдімгі қарағай  

[a] бальзамды терек  

[а] қызыл қайың 

 

[q][+]4:1: Ең тез өсетін ағаш түрі: 

[a] сібірлік самырсын 

[a] Аян шыршасы 

[a] Нордман майқарағайы 

[a][+] эвкалипт 

[a] скумпия 

 

[q][+]4:1: ТМД-дағы ең биік қылқанды ағаштың бірі: 

[a][+]кавказ майқарағайы 

[a] жидекті тисс 

[a] жатаған самырсын  

[a] дәрілік арша  

[a] үшкір тисс 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың жапырақтары шоғырланып орналасқан? 

[a] Шарын шағаны 

[a] қотыр қабыржық 

[a] венгр жұпаргүлі 

[а][+]кәдімгі катальпа  

[a] далалық үйеңкі 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың жапырағы қанатты күрделі? 

[a] ішдәрі қаражеміс 

[a] атбас талшын  

[a] птелея  

[a] ақ терек  
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[a][+]сары қараған 

 

[q][+]4:1: Ырғай туысы жапырақтарының пішініне тән сипаты: 

[a] жұмыртқа тәрізді 

[a] салалы  

[a] үшбұрышты  

[a] қандауыр 

[a][+]сопақша 

 

[q][+]4:1: Төмендегілердің қайсысы бір үйлі? 

[a][+]көктерек 

[a] шырғанақ 

[a] арша 

[a] інжір 

[a] дұрыс жауабы жоқ 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың жапырақ алақандары пішіндері бойынша әртүрлі, 

яғни дөңгелектен қандауыр пішінге дейін болады? 

[a] қызыл бұта  

[a] тұт ағашы 

[a] қабыржық 

[a][+]тораңғыл  

[a] зәйтүн 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың өскініндегі тұқым қабы қылқанды инеге 

ұқсайды? 

[a] каспий қармаласы 

[a] күміс түсті жиде 

[a] қара терек 

[a][+]сібір балқарағайы 

[a]  ұшқат 

 

[q][+]4:1: Жылуды өте жақсы көретін ағаш: 

[a] ақ қандағаш 

[a] ақ терек 

[a][+] ақ сексеуіл 

[a] ақ акация 

[a] ақ свида 

 

[q][+]4:1: Татар үйеңкісінің жемісі қандай? 

[a] жидек 

[a] сүйекті  

[a][+]қанатты 

[a] етті жемісті 
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[a] жаңғақ 

 

[q][+]4:1: Бұта боп саналатын 

өсімдік:  

[a] ақ акация 

[a][+] орта тобылғы  

[a] қармала 

[a] кәдімгі шетен  

[a] атбас талшын 

[q][+]4:1: Орта Азия және Қазақстанның флорасын зерттеген ғалым: 

[a] барлық төменде аталған авторлар 

[a] Б.А. Федченко [a]  

[a] И.М. Крашенинников 

[a] Н.П. Павлов 

[a][+] П.П. Семенов-Тяньшанский 

 

[q][+]4:1: Экологиялық әсерлерге не жатады? 

[a] химиялық 

[a] физикалық 

[a] техникалық 

[a]механикалық  

[a][+]климаттық 

 

[q][+]4:1: Ылғал сүйгіш ағаш түрлері: 

[a] жүзгін, бұйырғын, тораңғыл 

[a] кайың, жыңғыл, қарағаш  

[a][+] тал, мойыл, терек 

[a] майқарағай, жөке ағаш, қармала 

[a] қараған, қарағай, қара жеміс 

 

[q][+]4:1: Ылғал сүйгіш өсімдіктер қай топқа жатады? 

[a] мезофит  

[a][+]гигрофит 

[a] ксерофит 

[a] мезогигрофит 

[a] мезоксерофит 

 

[q][+]4:1: Ең жарық сүйгіш ағаш: 

[a] кәдімгі емен 

[a][+]сібір балқарағайы 

[a] шығыс тиссі 

[a] ұсақ жапырақты жөке ағашы 

[a] шынар түсті үйеңкі 
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[q][+]4:1: Эндем өсімдік дегеніміз не? 

[a] жергілікті жерде өспейтін өсімдік  

[a] шөлейтті жерде кездесетін өсімдік 

[a] түрлі табиғи аймақтарда өсетін өсімдік  

[a][+]белгілі бір жерде ғана өсетін өсімдік  

[a] ылғалды жерде өсетін өсімдік 

 

[q][+]4:1: Ыстыққа өте төзімді ағаш: 

[a] Populus tremula 

[a] Tilia cordata  

[a][+]Асег campestre 

[a] Calligonum  

[a] Betula pubescens 

 

 

[q][+]4:1: Сортаң жерге төзімді ағаш түрі: 

[a] үлпек шаған 

[a] амур жөке ағашы  

[a] ақ свида 

[a][+]ақ шеңгел  

[a] ақ терек 

 

 

[q][+]4:1: Топырақ құнарлылығын талап ететін ағаш түрі: 

[a] қара сексеуіл 

[a] боз жиде  

[a] шырғанақ 

[a][+]кәдімгі емен 

[a] бұйырғын 

 

[q][+]4:1: Көлеңкелі жерге төзімді ағаш түрі: 

[a] қотыр қайың 

[a] татар үйеңкісі  

[a][+]жидекті тисс  

[a] жылтыр шегіршін 

[a] кәдімгі шәңкіш 

 

[q][+]4:1: Жылдам өсетін ағаш: 

[a] сібірлік самырсын 

[a] Аян шыршасы  

[a] сібір майқарағайы 

[a][+]эвкалипт 

[a] скумпия 
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[q][+]4:1: Баяу өсетін ағаш: 

[a] ақ үлпек қайың 

[a] [+]мәңгі жасыл самшит 

[a] ақ терек 

[a] жыңғыл 

[a] мол гүлдейтін ақ гүл 

 

[q][+]4:1: Өте ылғал сүйгіш ағаш: 

[a] қызыл емен 

[a][+]ақ тал  

[a] татар үйеңкісі 

[a] кәдімгі қарағай 

[a] шеңгел 

 

[q][+]4:1: Топырақ  ылғалдылығын ең көп талап ететін қай ағаш түқымы? 

[a] мол гүлдейтін ақ гүл  

[a] қырым қарағайы 

[a] даурия балқарағайы  

[a] кәдімгі жүпаргүл 

[a][+]ақ қандағаш 

 

[q][+]4:1: Ксерофит ағаш, ол: 

[a] қара қандағаш  

[a][+]жүзгін 

[a] қара қарақат 

[a] кәдімгі лигуструм 

[a] боз тал 

 

 

[q][+]4:1: Сор топырақта өсетін өсімдік: 

[a][+]боз жыңғыл 

[a]  ақ үлпек қайың  

[a] биік шаған 

[a] ұсақ жапырақты үйеңкі 

[a] ақ қандағаш 

 

[q][+]4:1: Шөлге төзімді өсімдіктер түрі қай топқа жатады? 

[a] мезофит 

[a][+]ксерофит 

[a] гигрофит  

[a] кальцефил  

[a] мезогигрофит 

 

[q][+]4:1: Суыққа төзімді ағаш түрі: 
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[a] ақ сексеуіл 

[a] жыңғыл 

[a] ақ үлпек шаған 

[a] рихтера 

[a][+]амур барқыты 

 

[q][+]4:1: Псаммофит, яғни қүмға бейімделген өсімдік түрі: 

[a] шырғанақ  

[a] қызыл бұта 

[a] скумпия  

[a][+]жүзгін  

[a] қандағаш 

 

[q][+]4:1: Қазақстанның "Қызыл кітабына" енген ағаш түрі: 

[a] [+] қос масақшалы қылша 

[a] шеңгел  

[a] жыңғыл  

[a] қара сексеуіл 

[a] боз жиде  

 

[q][+]4:1: Жоғары топырақ құнарлылығын талап ететін, қара діңді, 

эутрофты ағаш:  

[a][+]қандағаш  

[a] қайың  

[a] жөке ағашы 

[a] қармала 

[a] долана 

 

[q][+]4:1: Ағаштар мен бұталы өсімдіктердің вегетациялық кезең 

ұзақтығын анықтау үшін қандай бақылау жүргізіледі?  

[a] фитоценотикалық  

[a] дендрологиялық 

[a] ауа райы 

[a][+]фенологиялық 

[a] метеорологиялық 

 

[q][+]41 Фенология ғылымы нені зерттейді? 

[a] ормандағы жарық режимін зерттеумен айналысатын ғылым 

[a] өсімдіктерге  биотикалық және антропогендік әсерлердің ықпалын 

зерттейтін ғылым 

[a] ағаш өсімдіктерінің тіршілік ететін орнын зерттеумен айналысатын 

ғылым  

[a][+] табиғаттағы құбылыстардың кезенділігімен, олардың 

арасындағы қатынаспен және ауа райы әсерлерімен, сондай-ақ 
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өсімдіктердің өсу және даму кезеңінің жаңаруымен айналысатын 

ғылым 

[a] жоғарыда айтылғандардың бәрі 

 

[q][+]4:1: Қазақстан флорасы "Қызыл кітабына" енген бұта: 

[a] алқызыл свида 

[a] кәдімгі жұпаргүл 

[a][+]қос масақшалы қылша 

[a] Семенов қабыржық 

[a] ақ шеңгел 

 

[q][+]4:1: Өсімдіктердің вегетациялық кезеңі дегеніміз не?  

[a] өсімдіктің гүлдеген кезі 

[a] ағаш өсімдіктерінің жемісі мен тұқымының пісу кезеңі  

[a] ағаштар мен бұталардың терең ұйқыдағы кезеңі 

[a][+]себуден бастап тұқымның пісіп-жетілуіне дейінгі толық цикл  

аралығындағы уақыт 

[a] дұрыс жауабы жоқ 

 

[q][+]4:1: Желге төзімді қылқан жапырақты ағаш түрлері: 

 

[a] самырсын 

[a] сауырағаш  

[a] балқарағай 

[a] тисс 

[a] кипарис 

 

[q][+]4:1: Белгілі бір өсімдіктің табиғи таралу аймағы дегеніміз не? 

[a] реликт 

[a][+]ареал  

[a] флора  

[a] жер бедері  

[a] фауна  

 

[q][+]4:1: Өсімдіктің эндем түрі дегеніміз не? 

[a] табиғи аудандармен шектелген өте аз ареалды түр 

[a] [+]бүрынғы кезде кең тарап, қазіргі уақытқа дейін сақталған түр 

[a] тек қана ылғалы мол жерде өсетін түр  

[a] қүрғақшылық жағдайда өсетін түр  

[a] дұрыс жауабы жоқ 

 

[q][+]4:1: Қазақстанның эндем түрлері болып қайсысы саналады? 

[a] Кавказ таудағаны, орман шамшаты 

[a] өзен үйеңкісі, түрлі жапырақты орман жаңғағы  
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[a] ұсақ жапырақты жөке ағашы, қара қандағаш  

[a][+]шарын шағаны, Іле бөріқарақаты  

[a] шаған жапырақты үйеңкі, ірі жапырақты жөке ағашы 

 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың ареалы Азия шеңберінен аспайды? 

[a] көк терек  

[a] кәдімгі емен 

[a] қотыр қайың 

[a] грек жаңғағы  

[a] [+] Шренк шыршасы 

 

[q][+]4:1: Ағаш тұқымдастарының ареалы дегеніміз не? 

[a] қолайлы топырақ- ауа райы жағдайда өсетін ағаш  

[a] [+] ағаштың табиғи таралу аймағы 

[a] ағаштарды жерсіндіру мүмкіндігі бар аудандар  

[a] ағаштардың сыртқы тұрпаты 

[a] дүрыс жауабы жоқ 

  

[q][+]4:1: Көне ареалды ағашқа қай өсімдік жатады? 

[a] грек жаңғағы 

[a] қотыр қайың 

[a] бұтақты қарағаш 

[a] [+]қос салалы гинкго 

[a] ақ сексеуіл 

 

[q][+]4:1: Тұтас ареалды қай ағаш түрі құрайды? 

[a] орман шамшаты 

[a] бұтақты қарағаш 

[a] кәдімгі граб 

[a] Шренк шыршасы 

[a][+]сібір балқарағайы 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың жемісінен провансаль майы алынады? 

[a] қабыржық 

[a] қармала 

[a] шаған 

[a] зәйтүн 

[a] [+]аморфа 

 

[q][+]4:1: Көктем кезінде қай ағаштан 2-4 кг-ға дейін қант сөлін алуға 

болады? 

[a] қайың  

[a] алма ағашы 
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[a][+]үйеңкі 

[a] мойыл  

[a] ырғай  

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың өркенінде бүршіктері қарама-қарсы орналасқан? 

[a] жұмсақ долана 

[a] орман алма ағашы 

[a] қара қандағаш 

[a] [+] кәдімгі жұпаргүл 

[a] грек жаңғағы 

 

[q][+]4:1: Араның ең көп бал жинайтын ағашы қайсысы?  

[a] шаған 

[a] қайың 

[a][+] орман жаңғағы 

[a] жөке ағашы 

[a] шетен  

 

[q][+]4:1: Қандай ағаштың түқымы піскен бойдан түсіп қалады? 

[a] алатау шетені 

[a] кәдімгі шәңкіш 

[a] ішдәрі қаражеміс 

[a][+]бұтақты қарағаш 

[a] кәдімгі лигуструм  

 

[q][+]4:1: Қай бұтаның жемісі кондитер өнеркәсібінде табиғи бояу ретінде 

пайдаланылады? 

[a] тұт ағашы 

[a] шеңгел  

[a] аммодендрон 

[a][+]  бөріқарақат 

[a] шырғанақ 

 

[q][+]4:1: Жапырағы қарама-қарсы орналасқан ағаш түрі: 

[a] құба шілік  

[a] қотыр шегіршін  

[a] боз жиде  

[a] орман таңқурайы  

[a][+] шынар түсті үйеңкі 

 

[q][+]4:1: Руттар тұқымдасына жататын, бірақ жемісі жеуге жарамсыз-

лимон, апельсин, мандариндердің тағы бір туысы: 

[a][+]амур барқыт ағашы 

[a] шеңгел 
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[a] шынар түсті үйеңкі 

[a] шаған 

[a] гинкго 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың түқымының салмағы 1 грамнан төмен? 

[a] канада бундугы  

[a] қармала 

[a] бадам 

[a][+] ақ сексеуіл 

[a] кәдімгі пісте ағашы 

 

[q][+]4:1: Түрлі жапырақты орман жаңғағының табиғи өсетін ареалы:  

[a][+]Қиыр Шығыс пен Сібір ормандары 

[a] Кавказ бен Қырым ормандары  

[a] Сары-Арқа ормандары 

[a] Жоңғар жөне Іле Алатауы ормандары 

[a] Орта Азия және Қазақстан шөлейтті ормандары  

 

[q][+]4:1: Қиыр Шығыстың жұмсақ жапырақты ағаштары:  

[a] шығыс шамшаты, кәдімгі емен, қара қандағаш 

[a] қоян сүйек қылша, қабыржық 

[a] шарын шағаны,  бөріқарақат 

[a][+]амур барқыты, ұсақ жапырақты үйеңкі, қытай терегі  

[a] жыңғыл, жүзгін, таудаған 

 

[q][+]4:1: Шет елдерден әкелінген мына ағаштардың қайсысы Қазақстанда 

жерсіндірілген? 

[a] шынар түсті үйеңкі  

[a] күміс түсті үйеңкі 

[a][+] татар үйеңкісі 

[a] Семенов үйеңкісі 

[a] далалық үйеңкі 

 

[q][+]4:1: Қазақстан үшін мыналардың қайсысы интродуцент болып 

саналады? 

[a] Сиверс алма ағашы 

[a] сібір балқарағайы 

[a][+] шаған жапырақты үйеңкі 

[a] қара терек  

[a] татар үйеңкісі 

 

[q][+]4:1: Төмендегілердің қайсысы Америкадан әкелініп 

жерсіндірілген? 

[a] Шренк шыршасы 
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[a] шығыс шыршасы 

[a] кәдімгі шырша 

[a][+]тікенекті (көгілдір) шырша 

[a] Аян шыршасы 

 

[q][+]4:1: Төмендегілердің қайсысын кеш гүлдейтін ағаш ретінде 

көгалдандыруға енгізесіз? 

[a] кәдімгі сары өрік  

[a] орман алма ағашы 

[a] кәдімгі мойыл  

[a][+] кәдімгі катальпа  

[a] кәдімгі жұпаргүл 

 

[q][+]4:1: Қарағай туысының Солтүстік Америкалық 

интродуценті: 

[a] сібірлік қарағай 

[a] корей қарағайы 

[a] жатаған қарағай 

[a][+]Веймут қарағайы 

[a] Қырым қарағайы 

 

[q][+]4:1: Шығыс биота бүрлерінің пісу мерзімі: 

[a] гүлдеген жылында  

[a] бүрлері пайда болмайды  

[a] екінші жылында 

[a] үшінші жылында 

[a] дұрыс жауабы жоқ 

 

[q][+]4:1: Төмендегілердің қайсысы өте әдемі гүлдейді?  

[a] шырғанақ 

[a] грек жаңғағы 

[a] кәдімгі орман жаңғағы 

[a] қотыр шегіршін 

[a][+] орта форзиция 

 

[q][+]4:1: Солтүстік америкалық интродуцент 

[a][+]қармала  

[a] көктерек 

[a] іле бөріқаракаты 

[a] шарын шағаны 

[a] тянь- шань қайыңы 

 

[q][+]4:1: Магнолия гүлінің пішінінің сипаттамасы: 

[a][+]ірі, аппақ, хош иісті 
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[a] жасыл-сарғыш гүлді, ұсақ, иісті  

[a] ірі, қызыл, иісі жоқ 

[a] гүлдері майда, шатырша сияқты жиналған, сары түсті 

[a] гүлдері сыпырғыш сияқты жиналған, ақсұр түсті  

 

 

[q][+]4:1: Көктемде қай бұта жапырақ шыққанша алқызыл түсті гүлмен 

гүлдейді?  

[a] қызыл бұта  

[a] тобылғы 

[a][+]бадам 

[a] қабыржық 

[a] қарақат 

 

[q][+]4:1: Қандай қылқанды өсімдік Қазақстан тауында субальпілік аймаққа 

дейін көтеріледі? 

[a] зеравшан аршасы  

[a] күнбатыс туя  

[a] шығыс биота  

[a] кәдімгі қарағай 

[a] жидекті тисс 

 

[q][+]4:1: Қазақстан шөлейтті аймағында қай тұқымдастың өкілі кең 

тараған? 

[a] талдар  

[a] жыңғылдар 

[a][+] алабұталар  

[a] жөкелер 

[a] қайыңдар 

 

[q][+]4: 1: Тундралық аймақта кеңінен таралған бұта, ол: 

[a][+]қайың  

[a] шеңгел 

[a] сексеуіл 

[a] жыңғыл 

[a] сораң 

 

[q][+]4:1: Кавказ бен Қырым ормандарының қылқанды ағаштары: 

[a] Аян шыршасы, самырсын қарағайы  

[a][+] Қырым қарағайы 

[a] ақ қабықты майқарағай, жатаған самырсын 

[a] бүтін қылқанды майқарағай, Шренк шыршасы  

[a] жидекті тисс, криптомерия 
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[q][+]4:1: ТМД территориясында кең тараған қылқанды ағаш: 

[a] жидекті тисс 

[a] сібір майқарағайы 

[a][+] сібір балқарағайы 

[a] тсуга  

[a] қос салалы гинкго 

 

[q][+]4:1: Қазақстанда ең тез өсетін ағаш түрі: 

[a] шырша 

[a] шетен 

[a] жүзгін 

[a][+] терек 

[a] жыңғыл 

 

[q][+]4:1: Жапырақсыз  болып өсетін ағаш түрі: 

[a] қара жаңғақ 

[a][+]қара сексеуіл 

[a] қара тұт ағашы 

[a] қара терек 

[a] қара қандағаш 

 

[q][+]4:1: Тянь-Шань тауында табиғи өспейтін ағаш түрі? 

[a][+] эвкалипт  

[a] түрлі сағақты бөріқарақат 

[a] Семенов үйеңкісі 

[a] Сиверс алма ағашы 

[a] Шренк шыршасы  

 

[q][+]4:1: Паркет қай ағаштан жасалынады? 

[a][+] шаған, шамшат, емен 

[a] үйеңкі, қарағай, қайың  

[a] майқарағай,  арша, көктерек 

[a] інжір, шырғанақ, ырғай 

[a] шеңгел, аммодендрон, терек 

 

[q][+]4:1: Көктемде кеш үсікке ұрынатын ағаш түрі: 

[a] ақ үлпек қайың 

[a] ұсақ жапырақты жөке ағашы  

[a] кәдімгі сары өрік 

[a] кәдімгі катальпа 

[a] көктерек 
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[q][+]4:1: Жемісі -  қанатты жаңғақ болатын ағаш түрі: 

[a] ұсақ жапырақты жөке ағашы 

[a] эвкалипт 

[a] сарқараған 

[a] қызыл емен 

[a] каспийлік қармала 

 

[q][+]4:1: Ең ұзақ жасайтын ағаш: 

[a] ақсексеуіл  

[a] мәңгі жасыл секвойя 

[a] тораңғыл 

[a] қотыр шегіршін 

[a] кәдімгі алмұрт 

 

[q][+]4:1: Қылқан жапырақтылардың қайсысынан канифоль алынады? 

[a] аспалы саговник 

[a] атластық самырсын 

[a] Чекановский балқарағайы 

[a] Глен шыршасы 

[a][+]кәдімгі қарағай 

 

[q][+]4:1: Қарағайдың қай түрінде 2- ден қылқаны болады? 

[a] Веймут 

[a][+]кәдімгі 

[a] сібірлік 

[a] сары 

[a] еуропалық 

 

[q][+]4:1: ТМД территориясыңда қай ағаштың сүрегі қызыл түсті? 

[a] қызыл емен  

[a] ақ акация 

[a] кәдімгі граб  

[a][+] жидекті тисс  

[a] ірі жапырақты жөке ағашы 

 

[q][+]4:1: Көгалдандыру үшін аршаның қай түрінің өркендерінің 

улылығына байланысты шектеу қойылған? 

[a] виргіндік арша 

[a] кәдімгі арша 

[a] зеравшан аршасы 

[a] жартылай шар тәрізді арша 

[a][+]дәрілік арша 

 

[q][+]4:1: Күнбатыс туя қай тұқымдасқа жатады? 
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[a] [+] сауырағаштар 

[a] қылшалар 

[a] тисстер  

[a] қарағайлар 

[a] араукарилер 

 

[q][+]4:1: Қылқанды ағаштардың қайсысынан шайыр алынады және 

скипидар мен канифоль өндіріледі? 

[a][+]қарағай 

[a] шырша 

[a] тисс 

[a] қылша 

[a] балқарағай 

 

[q][+]4:1: Балқарағай туысы қылқандарының саны:  

[a] 2-3  

[a] 3-5  

[a] 5-8 

[a] 8-15 

[a][+]20-60 

 

[q][+]4:1: Балқарағай туысы қылқанының тіршілік ұзақтығы қанша жыл? 

[a] 6 

[a] 2 

[a] 10 

[a] 3 

[a][+]1 

 

[q][+]4:1: Шырша туысының орташа тіршілік ұзақтығы (жыл): 

[a] 100 жылға дейін 

[a] 200 жылға дейін  

[a][+]300 жылға дейін  

[a] 500жылға дейін 

[a] 1000 жылға дейін 

 

[q][+]4:1: Қай туыстың өкілі қыста қылқанын тастайды? 

[a] қарағай туысы 

[a] шырша туысы 

[a][+] балқарағай туысы 

[a] майқарағай туысы 

[a] биота туысы 

 

[q][+]4:1: Бағалы аң терісінен жасалған бұйымдарды ұзақ уақыт сақтау 

үшін қылқанды ағаштардың қайсысының сүрегін пайдаланады? 
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[a] ливан самырсыны 

[a] бальзамды майқарағай 

[a][+]дәрілік арша 

[a] гималай самырсыны 

[a] Аян шыршасы 

 

[q][+]4:1: Қылқанды ағаштардың қайсысын "қарындаш" ағаш деп атайды? 

[a] кәдімгі қарағай 

[a] мәңгі жасыл сауырағаш 

[a][+]виргіндік арша 

[a] жапондық криптомерия 

[a] сібір майқарағайы 

 

[q][+]4:1: Сары қарағай неше қылқанды болады? 

[a] 2  

[a] 4 

[a][+]3 

[a] 5 

[a] 8 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың қабығы өте қалың? 

[a] ірі жапырақты жөке ағашы 

[a] қызыл қайың 

[a][+]сібір балқарағайы 

[a] ақ терек 

[a] дірілдек терек 

 

[q][+]4:1: Қандай қылқанды ағаштардың сүрегін музыкалық аспаптар 

жасауға пайдаланады? 

[a] тисс 

[a] гинкго 

[a][+] шырша 

[a] қылша  

[a] балқарағай 

 

[q][+]4:1: Сібір самырсыны бүрінің жетілу мерзімі: 

[a] вегетациялық кезеңнің аяғында 

[a] үшінші жылында 

[a][+]  екінші жылында 

[a] төртінші жылдың басында 

[a] пісіп жетілмейді 

 

[q][+]4:1: Қылқанды ағаштардың қайсысының сүрегінде шайыр 

жолдары болмайды? 
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[a] шырша 

[a]биота 

[a] қарағай 

[a] [+]балқарағай 

[a] туя 

 

[q][+]4:1: Шренк шыршасы қай тұқымдасқа жатады? 

[a] сауырағаштар 

[a] тисстер 

[a][+] қарағайлар 

[a] сумахтар 

[a] қылшалар  

 

[q][+]4:1: Шығыс биота қай тұқымдасқа жатады? 

[a] қарақұмықтар  

[a] шынар ағаштар 

[a][+] сауырағаштар 

[a] араукариялар 

[a] бигнония 

 

[q][+]4:1: Қай ағашта эфир майы болмайды 

[a] сібір майқарағайы 

[a] тікенекті шырша 

[a] кәдімгі қарағай  

[a][+]сібір балқарағайы 

[a]  кәдімгі арша 

  

[q][+]4:1: Қай ағашта бүр жемістері пайда болады? 

[a] Сукачев балқарағайы 

[a] сібір майқарағайы 

[a][+]дәрілік арша 

[a] корей самырсыны 

[a] батыс туясы 

 

[q][+]4:1: Ең жеңіл сүректі ағаш: 

[a] сібір балқарағайы 

[a] қара сексеуіл 

[a] кәдімгі шырша  

[a][+] грек жаңғағы 

[a] қара қандағаш 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың алғашқы  тамыр жүйесі жетілген  

[a] ұсақ жапырақты жөке 

[a] қара сексеуіл 
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[a] каспий қармаласы 

[a][+] дуб черешчатый 

[a] үлпілдек қайың 

 

[q][+]4:1: Аталған қарағайлардың қайсысы 5 - қылқанды? 

[a] таулы 

[a] кәдімгі 

[a][+] сібірлік 

[a] сары 

[a] қырым 

 

[q][+]4:1: Балқарағайдың ерекшеленетін белгілері: 

[a] қылқанының тіршілік үзақтығы (10-20 жыл) 

[a] қылқаны ұзын (5-30 см) 

[a][+]қылқаны бір жаз бойы өмір сүреді (түсіп қалады) 

[a] қылқаны тікенекті 

[a] қылқаны қысқа (5-8 см) 

 

[q][+]4:1: Қарағай туысы бүрлерінің морфологиялық белгілерінің 

сипаттамасы: 

[a] жиекті қабыршақтары жақсы көрінген бүрлер 

[a] тері сияқты бүрлер 

[a][+]ағаштанған бүрлер, түқым қабыршағының аяғында қалқаншасы 

болады 

[a] бүрлері гүлдеген жылында піседі  

[a] дұрыс жауабы жоқ 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың сүрегі көмірге тең  қызу береді? 

[a] кәдімгі  пісте ағашы 

[a] қара жемісті арония 

[a][+]зайсан сексеуілі  

[a] кәдімгі граб 

[a] маньчжурлық аралия 

 

[q][+]4:1: Мамыр-маусым айында қай ағаштың тұқымы піседі? 

[a] жасыл шаған 

[a] ақ үлпек қайың  

[a][+]жылтыр шегіршін 

[a] орман алма ағашы 

[a] кәдімгі катальпа 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың жапырағы күрделі? 

[a] жылтыр шегіршін 

[a][+]ақ қараған 
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[a] қара терек 

[a] кәдімгі жұпаргүл 

[a] үлпілдек қайың 

 

 

[q][+]4:1: Тері өнеркәсібі үшін өсімдіктер шикізатынан ең жақсы бояғыш 

ағаш түрі: 

[a] эвкалипт  

[a] қотыр қайың 

[a][+]грек жаңғағы  

[a]шаған жапырақты үйеңкі 

[a] ақтал 

 

 

[q][+]4:1: Мына ағаштардың қайсысының тіршілік пішіні лианаға жатады? 

[a] скумпия 

[a] қос салалы гинкго 

[a] амур жұзгіні 

[a] сарықарақат 

[a] кәдімгі емен 

 

[q][+]4:1: Үйеңкі туысы жапырақтарына тән сипаты: 

[a] қылқан тәрізді 

[a] домалақ 

[a] салалы 

[a] бүйрек тәрізді 

[a] қандауыр 

 

[q][+]4:1: "Барлық жері жабық, бірақ басы ашық өседі" деген теңеу қай 

ағашқа айтылған? 

[a] қотыр қайың 

[a] татар ұшқаты 

[a][+] кәдімгі емен 

[a] бұталы аморфа 

[a] боз жиде 

 

[q][+]4:1: Төмендегілердің қайсысының тамыр жүйесі тігінен өте тереңге 

жайылған? 

[a] көктерек 

[a] Аян шыршасы 

[a][+] қара сексеуіл 

[a] қотыр қайың 

[a] орман таңқурайы 
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[q][+]4:1: Лиана түрінде өсетін қай өсімдік? 

[a] кәдімгі  жұпаргүл,шаған,жөке  

[a] ақ гүл, тобылғы, ұшқат 

[a][+]жүзім, лимонник 

[a] бөріқарақат, қызыл бұта 

[a] ырғай, дзельква 

 

[q][+]4:1: Құрамында майы көп қай ағаш? 

[a] емен 

[a] үйеңкі 

[a][+]шырғанақ 

[a] қайың 

[a][+]шырғанақ 

[a] қараған 

 

[q][+]4:1: Тянь-Шань эндемі болып қай ағаш түрі саналады? 

[a] Аян шыршасы 

[a] кәдімгі шырша 

[a][+]Шренк шыршасы  

[a] тікенекті шырша 

[a] сібір шыршасы 

 

[q][+]4:1: Қазақстанда жолақты 

ареалды қай ағаш түрі құрайды? 

[a] сарқарағай 

[a] Веймут қарағайы 

[a][+]кәдімгі қарағай 

[a] тау қарағайы 

[a]  батпақты қарағай 

 

[q][+]4:1: Микориза термині нені білдіреді? 

[a] минералды тыңайтқыш 

[a]  топырақтың аты 

[a][+]тамыр мен саңырауқұлақ симбиозы 

[a] орман патологиялық зиянкестерді дәрілейтін препарат  

[a] ағаш сүрегінің шіруі 

 

[q][+]4:1: Қай ағаштың жапырағы жіңішке ұзын жапыраққа жатады? 

[a] атбас талшын 

[a] грек жаңғағы  

[a][+]шыбық тал  

[a] ақ акация  

[a] скумпия 
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[q][+]4:1: Төмендегі раушангүлділер түқымдасының қай өкілінде С 

дәрумені көп? 

[a] ырғай 

[a] тобылғы 

[a][+] итмұрын 

[a] мойыл 

[a] шетен 

 

[q][+]4:1: Қазақстанда шоқ орманды қай ағаш түзеді? 

[a] қара сексеуіл 

[a] көк ұшқат 

[a][+]  қотыр қайың 

[a] сібір балқарағайы 

[a] кәдімгі емен 

   

[q][+]4:1: Ертіс жағалауы жолақтары 

негізгі орман түзуші ағаш түрі: 

[a] ірі жапырақты жөке 

[a] қотыр қайың  

[a][+] кәдімгі қарағай 

[a] көктерек 

[a] ақтал 

          

[q][+]4:1: Тянь-Шань таулы ормандарындағы орман түзуші ағаш түрі: 

[a] шаған 

[a]сібір майқарағай 

[a][+] Сиверс алма ағашы 

[a] жылтыр шегіршін 

[a] қара қандағаш 

 

[q][+]4:1: Қазақстанда ең көп тараған қандай ағаш? 

[a] көк ұшқат 

[a] мойыл 

[a][+] қара сексеуіл 

[a] Сиверс алма ағашы 

[a] татар үйеңкісі  

 

[q][+]4:1: Төмендегілердің қайсысы қосүйлі ағашқа жатады? 

[a] бүтін жиекті қызыл бұта  

[a] өзен жағалауы үйеңкісі 

[a][+] шырғанақ 

[a] ақ үлпек шаған 

[a] ішдәрі қаражеміс 
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[q][+]4:1: Сүрегінің бөліну салмағы 1- ден жоғары болатын ағаш түрі? 

[a] қызыл қайың  

[a] шынар жапырақты үйеңкі  

[a][+]қара сексеуіл  

[a] жылтыр шегіршін 

[a] биік шаған 

 

[q][+]4:1: Жиделер тұқымдасына жататын ағаш түрі: 

[a] татар үйеңкісі 

[a] тау тобылғы 

[a][+]шырғанақ  

[a] бадам 

[a] жүзгін 

 

[q][+]4:1: Күңгірт қылқанды ормандарды түзетін негізгі ағаш түрлері: 

[a] қайың, көктерек, емен 

[a ] тал, самшит, үйеңкі 

[a][+] шырша, майқарағай, самырсын  

[a] қандағаш, қарағай, қараған 

[a] сексеуіл, жыңғыл, жүзгін 

 

[q][+]4:1: Иілік  зат өндірісінде қолданатын шикізат: 

 

[a] шайыр  

[a] қабық   

[a][+] жапырақ 

[a] жаңқа 

[a] тамыр 

 

[q][+]4:1: Қай жеміс ағашының сүрегінен музыкалық аспаптар 

жасалынады? 

[a] Семенов қабыржығы  

[a] ақ свида 

[a][+]кәдімгі алмұрт  

[a] бұталы аморфа 

[a] сары қарақат 

 

[q][+]4:1: Қайың тұқымдасының өкілі: 

[a][+]қара қандағаш 

[a] кәдімгі лигуструм 

[a] Семенов үйеңкісі 

[a] [+]қара қандағаш 

[a] биік шаған 

[a] ақ тұт ағашы  
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