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Қалалардың жасыл желектері адам мекенінің толыққанды ортасын қалыптастыруда 

үлкен рӛл атқарады. Қазіргі заман жағдайларында ең маңыздысы қоршаған ортаны  сақтау 

мен сауықтандыру. Жасыл желектер, соның ішінде қайың мен терек ағаштары, қаладағы 

микроклимат пен тазалық-гигиеналық жағдайлардың жақсаруына мүмкіндік  береді. Олар 

шаңды түйіршіктердің басылуына жағдай жасап қана қоймай, сонымен бірге әртүрлі 

ӛндірістің, автотранспорттың, т.б. сыртқа шығаратын зиянды қалдықтарын бойына 

жинақтайды, сіңіреді, ауаның иондануына ықпал етеді [1].  

Ауру қоздырғыш саңырауқұлақтар жасыл желектің ӛсу қарқындылығын 

тӛмендетеді, ӛмір сүру ұзақтылығын кемітеді, сәндік қасиетін нашарлатады, тіпті опат 

болуына дейін жеткізеді. Сондықтан жасыл желекті зиянды ағзалардан қорғап, уақытылы 

күтіп-баптап отыру елді мекендердегі қоршаған ортаны игілендірудің басты кепілдерінің 

бірі болмақ [2].  

Фитопатогенді саңырауқұлақтардың маусымдық даму динамикасы ауа-райы 

жағдайларына байланысты.  Былайша айтқанда, белгілі бір жердің табиғат жағдайы бейне 

бір елек тәрізді сұрыптау қызметін атқарып, осы жерге бейімделген біркелкі ағзалар 

топтарын құрайды.  Әрбір фактордың ағзалардың ӛсуіне, кӛбейуіне қолйлы қажетті 

мӛлшері болады. Олардың осы мӛлшерден артық немесе кем болуы ағзаның тіршілігіне 

зиянды. Түрдің тіршілік ететін жерінде жыл маусымына, тәуліктік мерзіміне лайық 

факторлар динамикасының сапалық және мӛлшерлік ӛзгерісі болып отырады. 

Фитопатогенді саңырауқұлақтар ӛздерінің иелік ӛсімдіктеріне, олардың даму жағдайына, 

вегетациясының жалғасу мерзіміне де тікелей тәуелді [3].  

Жұмыс мақсаты Астана қаласындағы отырғызылған жасыл желектегі ауру 

тудыратын саңырауқұлақтардың түрлік құрамын анықтап, фитопатологиялық тұрғыда 

баға беру. Бұл мақалада біз қала аумағында ӛсіп тұрған терек пен қайың ағаштарының 

зиянды ақұнтақ ауру қоздырғыш саңырауқұлақтарына тоқталдық.  

Астана қаласында зерттелген  ақұнтақ саңырауқұлақтарының  маусымдық даму 

динамикасы маусым-шілде айларында конидиялды кезеңінің басталып,  

клейстотециларының пісіп жетілуі тамыз, қыркүйек айларында байқалады [4]. Қыстап 

шығуға бейімделген әртүрлі пішіндегі жемісті денелер түзеді, ӛсімдік қалдықтарында 

қыстап шығып, кӛктемде жарылып, ондағы споралар сыртқа шығады. Ӛңіздегі ақұнтақ 

саңырауқұлақтың жіпшумақтары мен конидияларынан тұрады. Зақымдалған ӛсімдіктің 

ӛсіп-дамуы баяулайды, сәндік қасиеті нашарлайды. 

Ақ ұнтақ саңырауқұлақтарының даму деңгейлері осы аймақтағы жауын-шашын 

мӛлшеріне байланысты екені анықталды. Зерттеу мақсатына тӛмендегідей ақұнтақ 

саңырауқұлақ Uncinula adunca, Uncinula sp. және Phyllactinia suffulta түрлері алынды. 

Астана қаласындағы жауын-шашын мӛлшері 1-кестеде кӛрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

1-кесте 

Астана  қаласының жауын-шашын мөлшері (Астана гидрометеорология 
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орталығының мәліметі): 

 

жыл сәуір мамыр маусым шілде тамыз қыркүйек барлығы 

2007 24,6 39,8 27,5 57,9 10,7 6,9 167,4 

2008 20,9 53,4 15 68,6 47,3 30,7 235,9 

2009 9,9 51,4 16,7 86,9 22,3 27,4 214,6 

 

       Осы зерттелген 3 жылдың ішінде терек пен қайың ағаштарында ақұнтақ ауруларының 

дамуына ең қолайлы жағдай 2008 жылы қалыптасты. Бұл жылы жалпы вегетация кезінде 

түскен жауын-шашын мӛлшері 235,9 мм болды да Рopulus balzamifera ӛсімдігінде 

Uncinula adunca саңырауқұлағының даму деңгейі 46%, Рopulus balzamic ӛсімдігінде 

Uncinula sp. - 34% және Betula alba ӛсімдігінде Phyllactinia suffulta саңырауқұлағының 

даму деңгейі 32 % ды құрады (2-кесте).  

 

2-кесте  

Астана қаласында терек пен қайың ағаштарында ақ ұнтақ 

саңырауқұлақтарының даму деңгейі: 

 

Саңырауқұлақ Иелік ӛсімдігі Даму деңгейі, ӛсімдігінде 

2007 ж. 2008 ж. 2009 ж. 

Uncinula adunca Рopulus 

balzamifera 

28 46 38 

Uncinula sp. Рopulus 

balzamic 

15 34 25 

Phyllactinia 

suffulta 

Betula alba  17 39 32 

 

        Жауын-шашын мӛлшері жағынан екінші орында 2008 жыл болды: кестеде 

кӛрсетілген саңырауқұлақтардың иелік ӛсімдіктеріндегі даму деңгейлері тиісінше 38, 25 

және 32% құрады. 2007 жылдың жауын-шашыны осы үш жылдың ішіндегі ең азы болды 

да ақ ұнтақтардың иелік ӛсімдіктеріндегі дамуы 28,15 және 17 пайыздан аспады.  

        Қыстап шыққан жемісті денеден (клейстотециий) босап сыртқа шығып, ауамен тарап 

иелік ӛсімдіктеріне қонған ақұнтақ споралардың ӛніп-ӛсуіне, ӛсімдік ұлпасына енуіне, 

клеткааралық жіпшумақтарының дамуына-кӛбейуіне сәуір-мамыр айларындағы жауын-

шашын мӛлшері мен ауа температурасының маңызы зор [5]. Иелік ӛсімдікте ауру 

қоздырғыштың одан әрі кӛбейе түсуі жаңадан пайда болған конидийлердің таралуы мен 

ӛсімдік филлопланындағы ылғалдылық мӛлшеріне байланысты. Бұл мерзім Астана қаласы 

жағдайында маусым-тамыз айлары аралығына сәйкес келеді.  

        Тікелей түскен жауын-шашын мӛлшері аз болған жағдайда ауаның салыстырмалы 

ылғалдылығының жоғары болуы аурудың қарқынды дамуына жол ашады. Себебі ақұнтақ 

спорасы мен конидиялары тамшы суда немесе ауаның қаныққан ылғалдылық жағдайында 

ғана ӛсе алады. Ылғалдылығы жоғары ауа таңға жақын (тепература тӛмен) қаныға түседі, 

шыққа айналады да оған түскен саңырауқұлақ спорасы немесе конидиясы ӛсуге мүмкінді 

алады [6]. Соңғылардың ӛсіп-ӛнуіне жарық қажет емес. 

Осы келтірілген мәліметтер Астана қаласында ӛсіп тұрған, сондай-ақ келешекте 

отырғызылатын қайың мен терек ағаштарының зиянды ауру қоздырғыштары – ақұнтақ 

саңырауқұлақтарымен күресу шараларын ұйымдастырғанда ескерілуі қажет. 
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