


Осы оқу құралының жеке кітап болып баспа бетінде жарық көруіне 
негіз болған жобаны Урзул Мерц Қорының қаржылық 
демеушілігімен Германияның табиғатты қорғау Одағы (NABU) 
әзірлеген. Кітапты дайындауда Қарағанды қаласының 
(Қазақстан) «ЭкоОбраз» және «Арлан» үкіметтік емес ұйымдары 
және Грайфcальд университетінің (Германия) бір топ жас 
ғалымдары ат салысты.

Ұлттық табиғатты қорғау басқармасының интернет сайтының «публикации» 
бөлімінде (www.saigak.biodiversity.ru) соңғы уақытта әр түрлі баспасөз беттерінде жарық 
көрген киік туралы мақалаларды таба аласың: «Saiga News» - бірнеше тілдерде жарық 
көрген басылым; ғылыми-танымдық шығармалар; газет пен журналдардың мақалалары 

және тағы басқалар. Осы сайттың «Галерея» бөлімінде киікті түрлі бейнесінде 
фотографиялардан, бейнесюжеттерден және бала шығармашылықтарынан көре аласың.

Осы төртінші кезекті шығарылымды Қазақстан биоалуантүрлілікті сақтау ассоциацаясы (ҚБСА) “Орал
популяциясындағы киіктерді сақтауға қоғам назарын аудару” жобасы шеңберінде 

шығарды.
 Mohamed bin Zayed Species 

Conservation Fund және  Winnick Family Foundation демеушілігімен 
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Кітапта келесі фотосуреттер қолданылған:
- “Бассүйек” - http://www.dyno.nm.ru (12 б., үстінгісі)
- Александра Горячевтің – интернет-сайты “Қазақстандағы туризм және демалыс” 
http://www.tourkz.com (12 б., астындығы)
- Игоря Шпиленктың – http://www.shpilenok.com (14 б., 16 б., астынғысы, 17, 20, 22)
- Павла Сорокиннің – http://www.biodiversity.ru (16 б., үстінгісі)
- Aline Kühl (23 б.)
- Jean-Francois Lagrot (27, 28, 30, 31, 33 б.)

“Алтын Дала” табиғатты қорғау бастамасының қосымша демеушілігі



Алматы, 2011



Мамонт пен жүнді керіктің тірі замандасымен танысқың келе ме? Бұл дөңес 
мұрынды ғажап және көне жануардың аты – киік. Біз саған осы кітаптың беттерін 
аудара отырып, өте сирек кездесетін жануардың өмірі туралы дерек беретін 
мәліметтермен танысуға шақырамыз. 1993 жылы қазақ даласында миллионға 
жуық киік өмір сүрген болса, 2005 жылы олардың саны дүние жүзі бойынша 
небары елу бес мың шамасында болды.



         Киік қазіргі уақытта төрт мемлекеттің аумағында: Қазақстанда, Ресейде
Қалмақ елінде, Өзбекстанда, Моңғолияда, сонымен бірге бұрын Түрікменстан 
территориясында да кездесетін.



Қазақстанда киікті зерттеу мен қорғау 
саласында Қазақстан Республикасы ауыл 
шаруашылығы Министрлігінің орман және 
аңшылық шаруашылығы Комитеті ,  
Қазақстанның биоалуантүрлілікті сақтау 
ассоциациясы (ҚБСА), Білім және ғылым 
министрліг ін ің  Қазақ зоологиялық 
институты, Сеймар әлеуметтік қоры тәрізді 
мемлекеттік және мемлекеттік емес 
ұйымдар, институттар мен қорлар қызмет 
етеуде. Сонымен қоса, осы мәселе 
төңірегінде біздің мемлекетте ғана емес, 
халықаралық деңгейде жұмыс атқаратын 
Франкфурт зоологиялық қоғамы (FZS), 
Құстарды қорғау корольдік қоғамы (RSPB), 

 БҰҰДБ 
(UNDP), Ғаламдық экологиялық қоры 
(GEF), Киікті сақтау Альянсы (SCA), Лондон 
Империл Колледжі, Ресей МАВ комитеті, 
Экология мәселелері және эволюция 
институты (Ресей ғылым академиясы), 
Өзбек зоология институты (Өзбек ғылым 
академиясы), Германия табиғат қорғау 
қоғамы (НАБУ) бар. 
Мысалы, осы оқу құралы НАБУ және 

Халықаралық фауна-флора (FFI),
«ЭкоОбраз», «Арлан» Қарағанды экология-
лық қоғамдық және білім беру ұйымдарының 
бірлесе отырып жасаған жұмыстарының 
нәтижесі. Бұл төртінші шығарылымды 
Қазақстан биоалуантүрлілікті  сақтау 
а с с о ц и а ц а я с ы  ( Қ Б С А )  “ О р а л
популяциясындағы киіктерді сақтауға қоғам 
назарын аудару” жобасы шеңберінде  
M o h a m e d  b i n  Z a y e d  S p e c i e s  
Conservation Fund және  Winnick Family 
Foundation демеушілігімен шығарды.





ҚР АШМ орман және аңшылық шаруашы-
лығы Комитеті мәліметтері.

2008-2010 жылдар аралығында облыстық 
орман және аңшылық шаруашылығы жергілікті 
басқармасы, РГКП «ПО «Охотзоопром» мобильді 
отрядтары және Қазақстан Республикасы ІІМ 
жергілікті органдарының күшімен киіктерді атудың 
38 оқиғасы тіркеліп, 200-ден аса өлік тартып 
алынды, 38 қылмыстық іс қозғалып, оның 15-іне 
соттық жаза белгіленді. 
Бір атылған киіктің өтемақысы 150-ден 200 айлық 
есептік көрсеткішке (АЕК) дейін жетіп, 226000-нан  
302000 теңгеге дейін құрайды. Жүкті аналықтарды 
атқаны үшін қосымша төлемақы алынады. Әлі 
туылмаған киік төлі үшін 70 АЕК – 105000 теңге 
төленеді. Киікті аулауға тыйым салынғандықтан, 
заңды бұзғандар үшін қылмыстық іс қозғалады. 
Қылмыстық іс бойынша аса ауыр зардап тигізген 
(екі киікті атқан) қылмыскерге 2-5 жылға бас 
бостандығынан айыру және бар мүлкін тәркілеу 
деген айып тағылады.

2011 жыл
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2011 жылғы есеп бойынша жер шарындағы 
киіктердің саны 116 мыңды көрсетті. Олар 
төрт мемлекеттің аумағында тіршілік етеді. 
Солардың ішіндегі 8 мыңы Моңғолияда, 
Қалмақ елінде 6 мыңға жуық, ал ең көп саны 
– 102 мың киік Қазақстанда мекендейді. 
Қазақстанда олар өздерінің үш түрлі жеке 
популяциялары бойынша мекендейді. 6 
мыңға жуық Үстірттік түрі Үстірт жазығын 
мекендеп, қыс уақытында көршілес 
Өзбекстан мемлекетіне қоныс аударады.  
Келесі Оралдық түрі 18 мыңды құрап, Еділ 
мен Орал өзендерінің қазақстандық 

бөлігіндегі аралығында кездеседі. Ал 
Бетбақдалалық түрінің саны 78 мыңға жуық. 
Киіктердің осы тобы дүние жүзіндегі ең үлкен 
топ болып табылады. Осыдан 20 жыл бұрын 
ғана олардың жарты миллионға жуық түрі 
есепке алынған. Олар Қазақстанның Арал 
теңізінен Балқаш өзеніне дейінгі орталық 
бөлігінің аумағында мекендеген. Бүгінгі 
таңда негізгі киік табындары Торғай мен Ұлы-
Жыланшық өзендерінің айналасында, Теңіз 
өзенінен оңтүстік-батысқа созылған далада 
және Бетбақдаланың шөл даласында 
кездеседі.







                                                              Жазда
киіктердің «үстелі» едәуір байып, шөптердің 

58 түріне дейін жетеді.
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