[TM] Togdary
[РУ] Дрофа-красотка, или джек,
или вихляй
[EN] Macqueen’s Bustard
Chlamydotis macqueenii

Beýany

Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)


Togdarynyň
horazy täsin
bükülip,
warkyldaýar

Beýany: Irina Grigorýewa
Fotosurat: Timur Abduraupow, Andy Swash,
Walentin Soldatow

Chlamydotis
macqueenii

Owadan-togdarynyň reňki keseligine tolkun
atýan şekilli, çäge öwüşginli-çypar. Kellesi
çäge öwüşginli-çal reňkli, süýnmek gara
we ak ýelekli. Alkymy we bokurdagy açyk
çal reňkli, bokurdagyň gapdallarynda iki
sany gara zolak ýakany ýatladýan topbak
ýeleklere öwrülýär, petekesi kül reňkli. Çüňki
goňur, aýaklary açyk-çal reňkli.

TOGDARY

Uly bolmadyk owadan togdary: agramy
1,2–2,5 kg düzýär. Togdarynyň horazy
mäkiýandan iri.



Iýmitlenişi

Togdary
pessaýlap uçýar.
Egerde ony ürküzseler
ol biraz uçýarda,
gonanyndan soňra,
ýene-de ylgap
başlaýar

Owadan togdary — horan guş. Onuň esasy
iýmiti — mör-möjekler we olaryň liçinkalary,
şeýle hem ownuk gemrijileri we süýrenjileri
iýmeklige hem garşy däl. Şeýle hem ot-iýmlik
ösümlikleri bilen üstüni — olaryň tohumlary, ýaş
şahajyklary we soganlyklary bilen doldurýar.
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Görnüşiň arealynyň ýaýrawy ©IUCN
➀ Gaplaňgyr döwlet tebigy goraghanasy. ➁ Bereketli–
Garagum döwlet tebigy goraghanasy. ➂ Repetek döwlet
biosfera goraghanasy

Ýaşaýyş aýratynlygy
Owadan togdary — seýrek, uçup göçýän,
az-kem gyşlaýan guş. Toýunsow we çägeli
çöllerde hem-de ýarymçöllerde ýaşaýar, ürgündepeli çägeliklerden gaça durýar, kähalatlarda
oba hojalyk landşaftlarynda duş gelýär.
Horaz höwürtgelejek meýdançasyny belleýär,
soňra mäkiýany özüne çekýär. Jübütleşeninden
soňra horazlar birneme uzagrakda uly bolmadyk
toparda ýa-da ýekeleýin saklanýarlar.

Owadan
togdarynyň beýleki ady —
“džek” — “žiýek”diýmek
gazak sözünden gelip çykan
“çägäniň çeti” diýen manyny
aňladýar, bu bolsa, görnüşiň
ýaşaýan ýerine gabat
gelýändigini
görkezýär.

Owadan togdary —
bukulmaga örän ussat.
Ýerde gizlenip gymyldaman
duran guşy hakykatdan-da
saýgaryp bolmaýar. Bu olaryň
ýaşaýşynda örän ähmiýetli bolup,
ýumurtgalaryny basyranda
we entek uçup bilmeýän
jüýjelerini iýmitlendirende
möhümdir.

Mäkiýanyň ýeke özi höwürtge gurunýar,
ýumurtgasyny basýar we jüýje çykarýar.
Höwürtge ýerde gurnalýar, adatça bu çala
kölegeli, düşeksiz kiçijik çukurjyk. Örümde
2–4 ýumurtga bolýar, mäkiýan aprelde, maýyň
başynda guzlaýar, jüýjeler tomsuň başynda
çykýarlar.
Bu guş “çaýkanjaň” (wihlýaý) diýen adyny,
megerem guşuň yzyndan kowulýan bolsa,
ýa-da jübütleşme döwründe egrem-bugram
ylgawy wagtynda birden ugruny üýtgedýänligi
üçin alan bolsa gerek.

Owadan togdarynyň jüýjesiniň bukulyp duran wagty

Basyrylyp çykan jüýjeler güýzüne uly
bolmadyk sürini emele getirýärler. Adatça
uçuş gijeleri bilen dowam edýär, köp bölegi
sentýabr-oktýabr aýlary uçýarlar, noýabr
aýyna çenli eglenmeýärler.

Täsiri
Laçynly awy söýüjiler owadan togdaryny
olja hökmünde tutmaklygy gowy görýärler.
Olaryň çenden aşa köp tutulmagy zerarly
bu görnüşiň sany örän kemelýär.

Togdary TGHB–nyň Gyzyl kitabyna we
Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň düzümine
girizilen. Häzirki wagtda berk goralyp
saklanýar.

[TM] Garagulak
[РУ] Туркменский каракал
[EN] Caracal
Caracal caracal

Beýany

Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)

Garagulak — Türkmenistandaky iň gysga
ýüňli pişik. Tomusky ýüňi seýrek we irimçik.
Gyşgy ýüňi, tersine, ýumşak we birmeňzeş.
Ýylda iki sapar tüýini täzeleýär.

Garagulak gijeki haýwan, ýöne gyşda we
ýazda gündizem ýüze çykýar.

Beýany: Irina Grigorýewa
Fotosurat: Üstýurt DTG, Mariýa Grisyna

Caracal
caracal

Haýwanyň ady türki dillirden “gara gulak”
aňladýar. Hakykatdanam, garagulagyň insiz
gulaklary daşyndan we olaryň uçlaryndaky
gotazjyklary gara reňkli. Olar kelläň üstünde
beýik ýerleşýär we dik diýen ýaly durýar.
Giň penjeli aýaklary güýçli. Garagulagyň
penjelerinde, çägelerden hereketlenmegi
üçin, gaty tüýlerden durýan “çotkalar”
ýerleşýär. Guýrugy gysgaldylan.

GARAGULAK

Garagulak öz keşbi boýunça geçigaplaňy
ýada salýar, ýöne ondan sähelçe beýik we
syratly. Bedeni ohraly-çäge reňkli, açyk, bir
tonly. Garagulaklaryň urkaçysy erkeklerden
açyk reňkli.

Iýmitlenişi

Ýaşaýyş aýratynlygy

Garagulak towşanlary we gemrijileri awlaýar:
alakalary, syçanlary we başgalary. Guşlardan
garagurt esasan kepderleri, gylguýruklary,
togdarlary awlaýar. Kämahal keýikleri hem
awlaýar. Seýrek kirpilere we tilkilere topulyp
bilýär.

Garagulagyň ýaýraýşy esasan depeli,
ösümlik örtügi bilen berkleşen çägeler bilen
baglanşyklydyr. Gyrymsyly çölüň toýunsow
baýyrly ýerlerinde ol seýrek duşýar. Bulardan
başga garagulak tekiz belentlikleriň
kertlerinde, çölleşen dageteklerde we
uly bolmadyk tokaýsyz daglarda duşýar.
Garagulak agaçlara gowy dyrmaşyp çykýar.

Garagulagyň aýaklary uzynam bolsa, hemme
pişikler ýaly, ol uzak wagtlap ylgap bilmeýär.
Şonuň üçin aw edende guşlaryň ýa-da
haýwanlaryň ýanyna bukulup baryp we
çalasyn böküp topulýar.
Garagulak iýýän iýmitinden suwuklygy alyp,
uzak wagtlap suwsyz oňup bilýär.

Garagulaklar tilkileriň ýa-da oklykirpileriň
hinlerini giňeldip, özüne laýyk edip eýeleýär.
Ýöne özleri hem, adatça gyrymsylaryň
aşagynda süreni gurýarlar.



Günorta Afrikada
garagulaklary harby
aerodromlaryň uçuşgonuş zolaklardan
guşlary kowmak üçin
peýdalanylýar.

Hindistanda
garagulagy “kiçi gum
gaplaňy” ýa-da “garyplar
üçin gum gaplaňy” diýip
atlandyrýarlar, sebäbi gum
gaplaňlardan tapawutlylykda
garagulagy baý bolmadyk
adamlar saklaýardylar.

Apreliň ahyrynda — maýyň ortalaryna
2–4 pişik dünýä inýär. Olar çalt ösýärler we
eýýäm iki aýlyk bolanda, özleri awa çykyp
başlaýarlar.

Täsiri


Garagulagyň
çägede we çygly
toýunly toprakda
aýak yzlary

Garagulak Üstýurdyň çünklerinde

Garagulak, islendik ýyrtyjy ýaly, gowşak we
keselli haýwanlary awlap, tebigatda sanitar
wezipelerini ýerine ýetirýär, şeýlelikde
keselleriň ýaýramagynyň öňüni alýar.
Türkmen garagulagy tebigatda örän seýrek
haýwan. Muňa sebäp bolup adam tarapyndan
çölleri özleşdirilmegi, brakonýerlik awlama
we howply keselleriň ýaýradyjylary ýaly
gemrijileri wagtly-wagtynda ýok edilmegi
bolup durýar.

Garagulak Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna
girizilen we Gaplaňgyr, Bereketli Garagum
we Repetek goraghanalarynda goralýar

[TM] Tüýlek guşgözi
[РУ] Климакоптера шерстистая
Climacoptera lanata

Beýany

Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)

Tüýlek guşgözüň tüýjagazlar bilen örtülen ýapraklary we
baldaklary

Beýany: Aleksandr Pawlenko
Fotosurat: Aleksandr Pawlenko, Mariýa Grisyna

Climacoptera
lanata

Ýaş ösümlikleriň baldaklary we ýapraklary
uzyn çolaşyk tüýjagazlar bilen gür örtülen,
tüýjagazlar ösümlikleriň gülleýiş we
miweleýiş döwrüne çenli saklanýar. Bu
görnüşiň ady hem hut şonuň üçin peýda
bolandyr. Ösümlikler gülläninden soňra,
tüýjagazlary ýuwaş-ýuwaşdan ýitip başlaýar
we ösümlik miweleýänçä ýalaňaç diýen ýaly
bolup galýar.

TÜÝLEK
GUŞGÖZI

Boýy 10-dan 40 sm çenli ýetýän birýyllyk
ösümlik, ýöne diametri 1 metrden gowurak,
adatça tegelek şar görnüşde, äpet düýpleri
hem duşýar.


Guşgözüň ýapraklary
miweleýänçä köp
mukdarda çyglyk ýygnaýarlar
we galyňlaşýarlar, ösümligiň özi
bolsa etlek bolýar. Ýapraklarda
ýygnanýan şirede köp mukdarda
duzlaryň saklanýandygy sebäpli,
olar ot iýýän haýwanlar
tarapyndan düýbünden
iýilmeýär

Guşgözüň wegetasiýasynyň esasy tapgyrlary
tomus we güýz aýlary geçýär, şonuň üçin bu
ösümlik uzak wegetasiýaly birýyllyk otlara
degişlidir.
Güllemesi iýun-iýulda geçýär, miwelemegi
bolsa sentýabryň ahyrynda başlanýar, tä ilkinji
çigreklere çenli dowam edýär.
Guşgözüň miwelerinde gülgüne-gyzyl reňkiniň
dürli öwüşginli ganat şekilli ösüntgileri emele
gelýär. Ösümlik köpçülikleýin miwelände
owadan gülleýän bezeg ösümlik ýaly görünýär.

Ýaýraýşy
Tüýlek guşgözi Wolga der ýasynyň
aşaky akymyndan Týan-Şana çenli we
Balhaşýakalaryndan Eýrana çenli duşýar.
Şorlaşan topraklarda ýaýran ösümlik
toparlanmalaryň adaty görnüşi we aşaky
ýarusynyň dominantydyr.

Guşgözüň
ýeketäk ösümliklerini
tapmak kyndyr —
köplenç ýagdaýda
ol toparlar bolup
ýaýran

Ösümligiň halaýan topraklary — şorlanmagynyň
äşgär derejesindäki islendik substratlary. Bu
ösümlik hatda çişen şorluklarda hem duşýar,
ýöne bu ýerlerde ol birneme ejiz görünýär.
Käbir has şorlaşan topraklarda diňe tüýlek
guşgöziniň bitýän ýerleri hem duşýar.

Tüýlek guşgözi — köp ýerlerde duşýan
ösümlik, onuň sanynyň azalmagy barada entäk
hiç-hili bellenilmedi.

Peýdalanylyşy
Guşgözüň miweleri agşamky we gyzylguýruk
syçanlarynyň halanýan güýzki iýmiti bolup
durýar. Bu haýwanlar bu ösümligiň, sazagyň
we çerkeziň miwelerini gyşa ýygnaýarlar.
Kämahal syçanlar ösümligiň etlek böleklerini
iýmit hökmünde peýdalanýarlar.
Hojalykda bu ösümligiň ähmiýeti uly däl,
ýöne guran görnüşinde gyşky iým hökmünde
goýunlar we düýeler tarapyndan guradylan
görnüşinde ulanylýar.

Gülgüne ganatly guşgözüň miweleri




Tüýlek guşgözi
gipergalofitlere —
örän güýçli minerallaşan
substratlaryň
ösümliklerine
degişli.


Gyzylguýruk
syçan — çägeli
ýerleriň ýaşaýjysy —
guşgözüň miwelerini
gyşa ýygnaýar

[TM] Zemzen
[РУ] Среднеазиатский серый
варан
[EN] Caspian monitor
Varanus griseus caspius

Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)


Çal zemzeniň
çägede galdyran ähli
barmaklarynyň aýak
yzlary bildirip durýar.
Guýrugy tolkuna meňzeş
egrem-bugram yzlary
galdyrýar

Beýany: Timur Abduraupow
Fotosurat: Walentin Soldatow, Mark Pestow

Varanus
griseus caspius

Çal zemzen — Türkmenistanyň we goňşy
ýurtlaryň iň iri hažžyklarynyň biridir. Kellesi
bilen göwresiniň uzynlygy 55 sm çenli we
guýrugynyň uzynlygy bilen 70 sm ýetýär.
Bedeniniň agramy 3–3,5 kg. Göwresiniň
ýokarsy goňrumtyl-çal, goňrumtyl-sary
ýa-da goňrumtyl-gyzyl reňkde bolup,
köpsanly gara nokatlar we menekler bilen
örtülen. Bokurdagynyň ýokarsynda dikligine
iki-üç sany gyzylymtyl-goňur zolak geçýär,
arkasynda we guýrugynda edil şol reňkde
keseligine zolaklar geçýär.
Ýaşlarynyňkyda bu zolaklar
örän aýdyň bildirýär.

ZEMZEN

Beýany

Iýmitlenişi
Zemzenler dürli görnüşli haýwan gelip çykyşly
iým bilen iýmitlenýärler: olaryň iýmitine boz
syçanlar, atýalmanlar, alakalar, alaňňyrtlar,
syçanlar, hažžyklar, ownuk pyşdyllar, guşlaryň
we pyşdyllaryň ýumurtgalary girýär.
Çal zemzeniň ýaşaýşy çöldäki gemrijileriň
sanyna, esasan hem köp derejede uly boz
syçanlara bagly bolýar. Bu koloniýalar iýmit
çeşmesi, şeýle hem gaçybatalgasy bolup
hyzmat edýär.
Bu aw koloniýany yzygiderli öwrenmekligi
öz içine alýar. Köplenç, hažžyklary awlaýar,
ýylany hem iýip bilýär, onuň içine alahöwren
we göklors ýaly zäherli ýylanlar hem girýär.
Süýji suwlarda ýaşaýan leňňeçleri, iri
mör-möjekleri, kähalatlarda ýerde-suwda
ýaşaýanlary iýýändigi hem bellenýär. Birgezek
şowly aw edenden soňra, janyny aýap, köp
wagtlap iymitsiz hem oňup bilýär.

Ortaaziýa çal zemzeni üns bilen öz awyna seredýär

Ýaşaýyş aýratynlygy
Çal zemzen esasan hem berkän we
ýarymberkän çägeliklerde, gumdaşly
we daşly-çagyllaşan toprakly ýerlerde
ýaşaýar, şorluklara hem girýär. Kähalatlarda
dageteklerinde, kähalatlarda deňiziň
derejesinden 1000 m çenli galyp bilýärler.
Gyşky ukusyndan soňra, birinji şahslary
degişlilikde gijiräk — aprel aýynyň ortaragynda
çykyp başlaýarlar we uzak güniň dowamynda
işjeň hereketde bolýarlar. Maý aýynda olaryň
işjeňligi ertir irden we agşamlyk wagtyna
geçýär. Gyşky ukusyna sentýabr-oktýabr
aýlarynda gidýärler. Tomusky ukusyna
bolsa, çal zemzenler eýýäm iýunyň
ahyrynda, iýulyň başynda gidýärler.

Ýaş zemzen ösümlikleri derňeýär

Täsiri
Çal zemzen adama çöllerdäki gemrijileriň
sanyny sazlamakda, şonuň bilen birlikde,
gyrgyn keseliniň ýaýramak mumkinçiliginiň
öňüni almakda uly peýda getirýär. Şeýle hem
zemzen sürülýän ýerlerde ýaşamak bilen,
oba hojalygynyň zyýankeş gemrijileriniň
sanynyň azalmagynda peýda getirýär. XX
asyryň birinji ýarymynda özüniň owadan,
b e r k we h a r y t l y k ü ç i n
galantereýa senagatynda

ulanylan çal zemzeniň
Çal zemzeniň
dişleri zäherlidir, emma,
derisi köpçülikleýin
adam jany üçin howply
taýýarlanypdyr, şonuň
däldir. Onuň tüýküliginiň
üçin hem, belli bir
düzüminde antikoagulýantlar
ýerlerde onuň sanynyň
we az derejede
güýçli azalmagyna
neýrotoksinler
bardyr.
getirdi.

[TM] Keýik
[РУ] Джейран
[EN] Goitered gazelle
Gazella subgutturosa

Beýany

Keýiklerde örän inçe we uzyn, ýeterlik ýiti
toýnakly aýaklary bolýar. Hemme jerenler
ýaly, keýik — örän seresaply we her bir
seslere duýgur jandar, şonuň üçin öňünden
howpy duýanda dessine gaçyp, tizligini
55-60 km/sag ýetirýär.
Beýany: Anna Ten
Fotosurat: Jasgaýrat Nurmuhambetow, Anna Ten

Gazella
subgutturosa

Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)

KEÝIK

Keýik çöllerde we ýarymçöllerde ýaşaýar.
Bu gelşikli sypatly jeren, onuň bedeniniň
uzynlygy 93-den 116 sm çenli, agramy 30 kg
barabar. Keýik umuman çäge reňkli, ýöne
garny, boýny we ujaklaryň iç ýüzi ak, guýrugy
bolsa gara. Ýaş keýikleriň ýüzünde —
gözleriniň ýanynda garamtyl zolaklar we
seňrikde tegmil gowy görünýär, soňra bolsa,
ýaşynyň ulalmagy bilen, bularyň reňki solýar.
Teke keýikler uzynlygy 30 sm çenli gara lira
görnüşli, keseligine ýerleşen halkaly, şahlary
bilen tapawutlanýarlar. Ene keýiklerde şahlar
bolmaýar, diňe olaryň käbirlerinde başlangyç
halynda uzynlygy 3–5 sm bolan şahjagazlary
bolýar.

Iýmitlenişi
Keýigiň iýmiti hemişe üýtgäp durýar: ýaz aýlary
täze otlar, ylaýtada ýabany däneliler bilen
iýmitlenýän bolsa, güýz we gyş döwürleri
ol şoralara, ýandaga we ýowşana, sazagyň
pudaklaryna we ýylgynlaryň ýerüsti böleklerine
hem-de bitlige we borjaga geçip bilýär.
Keýik yzygider suw içip durmaly we onuň
meýdanlar boýunça ýaýramagy suw
çeşmelerine baglydyr. Eger-de golaýda süýji
suwly ýerler bolmasa, onda ol duzly suwy
hem içip bilýär.

➀
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Görnüşiň arealynyň ýaýrawy ©IUCN
➀ Gaplaňgyr döwlet tebigy goraghanasy. ➁ Bereketli–
Garagum döwlet tebigy goraghanasy. ➂ Repetek döwlet
biosfera goraghanasy


Keýigiň aýak
yzynyň uzynlygy 5
we ini 4 sm golaý, ujy
gaty ýitelen. Gaty toprakda
haýwan barmaklaryny dykyz
gysyp saklanda, aýak
yzynyň formasy ýüregi
ýatladýar

Ýaşaýyş aýratynlygy
Keýikler uly bolmadyk toparlar görnüşinde
ýaşaýarlar. Güýz döwründe teke keýiklerde
ýala gelmesi başlanýar. Bu döwürde olar
belli ýeri eýeleýärler, ony garşydaşlardan
işjeň goraýarlar we ene keýiklerden
durýan topary döredýär. Olar gözüň
aşagynda ýerleşýän mäziň sekreti

Haýwanyň bu
(göz bellikleri) bilen öz çäklerini
görnüşine yzynda ak
belleýärler. Guzlama ýarym
tegmil — “aýna” mahsus, ol
ýyldan, aprel-maý aýlarynda
habar bermekde wajyp orny
geçýär. Bu döwürde ene keýikler
eýeleýär. Keýigi “gara guýruk”
diýip atlandyrýarlar, sebäbi
esasy topardan çetleşýärler
ol yglanda onuň guýrugy
we bir ýa-da iki keýikowlaklary
yzyndaky ak tegmiliň
guzlaýarlar. Ilkinji hepdeleriň
çäginde gowy
dowamynda keýikowlaklar gyrymsy
görünýär
agaçlaryň arasynda bukulýarlar, ene
keýik bolsa, olary iýmitlendirmek üçin
günüň dowamynda 3–4 sapar ýanyna gelýär.
Lira görnüşli şahaly teke keýik-

Tomsuň gaty yssysy — keýikleriň ölmän
galmagy üçin agyr döwür. Gündiz olar
kölegeli ýerlerde ýatyp geçirýärler. Diňe ir
bilen ýa-da gije otlaýarlar, şonda hem suwa
barýarlar.
Gyşda keýikler iýmsizlikden ýa-da galyň gar
örtüginden horluk çekýärler. Toýnaklaryň
gurluşy olara gardan çalt hereketlenmäge
mümkinçilik bermeýär, şol sebäpli keýikler
ýygy-ýygydan möjekleriň pidasy bolup
durýarlar. Bu döwürde keýikler uly toparlara
ýygnanýarlar. Iýmit gözleginde keýikler uly
aralyklara göçüp-gonup bilýärler.

Görnüş Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň Gyzyl
kitaplaryna we TGHS sanawyna girizilen.

[TM] Garagum çomujy
[РУ] Ферула каракумская
Ferula karakumica

Beýany: Aleksandr Pawlenko
Fotosurat: Aleksandr Pawlenko

Gerbariý nusgasy A. W. Pawlenko tarapyndan ýygnaldy

Ferula
karakumica

Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)

GARAGUM
ÇOMUJY

Garagum çomujy — Türkmenistanda soňky on
ýyllykda kesgitlenen görnüşdir. Geçen asyryň
80-nji ýyllarynda doktor A. M. Geldihanow
tarapyndan tapylan görnüşdir. Ýöne, bu täze
görnüşiň gerbariýsinde, möhüm alamatlaryň
kesgitlenilmändigi sebäpli garagum çomujy
ylymda tassyklanylmady. 2019-njy ýylda
onuň gerbariý nusgasy ýygnaldy we şol
ýylda hem A. W. Pawlenko tarapyndan
kesgitlenildi we ylymda onuň ilkinji ady bilen
tassyklanyldy.

Beýany

Ýaýraýşy

Ulanylyşy

Garagum çomujy — Merkezi Aziýada
saýawanlylar maşgalasynyň iň uly urugynyň
wekilidir. Bu uly bolmadyk, ömrüniň
dowamynda bir gezek gülleýän we miweleýän
otjumak ösümlikdir. Beýleki çomuçlardan
daşky görnüşi bilen tapawutlanýar, iň esasy
hem onuň kök ulgamy boýunça tapawudydyr.

Garagum çomujy diňe Türkmenistanda tapyldy,
ýöne onuň Garaguma galtaşýan ýerlerdäki
gözlegleri üstünliklere getirip biler.

Garagum çomujynyň ýerüsti bölegi mallar
tarapyndan oňat iýilýär we mallaryň
çenden aşa köp bakylmagy, bu görnüşiň
populýasiýasyna epesli zyýan ýetirýär.
Bogunaýakly zyýankeşler hasaba alynmady.

Garagum çomujy ýarymberkleşen we berkän
çägeliklerde ösýär, köplenç 20–30 düýpden
ybarat populýasiýalary emele getirýär.
Dykyz we şor toprakly ýerlerde bu görnüş
duş gelmeýär. Onuň toparlanmalary köplenç
ýylakly-sazakly ösümlik toparlanmalarynda
bellenilýär.

Garagum çomujynyň köki garamtyl-goňur
ýüp görnüşinde bolup, bütin boýuna ýognap
gidýär. Kökleri ýeterlik derejede topragyň
ýarym metrden az bolmadyk çuň gatlaklaryna
ýetýär.
Bu görnüşiň ýene-de bir gyzykly tarapy,
onuň ýapraklarynyň kesilen dilimleri beýleki
görnüşleriniňki ýaly tekiz däl-de, ýarym silindr
görnüşinde bolýar.


Garagum çomujy
az öwrenilen görnüş
hökmünde Türkmenistanyň
Gyzyl kitabynyň nobatdaky
neşirine hödürlenýär we
gelejekde onuň ýaýrawyny,
häsiýetlerini hem-de biologik
aýratynlyklaryny öwrenmek
meýilleşdirilýär

Merkezi Garagumyň ýerli ýaşaýjylary
garagum çomujyna meňzeş Kareliniň
çomujyny örän oňat tapawutlandyryp
bilýärler. Olaryň soňkysy käşir tagamly
kösükleri emele getirýär we adamlaryň
arasynda giňden bellidir. Kareliniň çomujyny
“kösük” diýip atlandyrýarlar, garagum
çomujyna bolsa, “dälije kösük” diýýärler.
Dogrydan hem garagum çomujynyň
kösükleri gaty ýakymsyz sarymsaklygorçisanyň tagamy bolup, onuň düzüminde
dürli alkaloidleriň barlygyny tassyklaýar.
Degişlilikde, saýawanlylaryň köp
wekilleriniň düzüminde
dermanlyk maddalaryň
bardygy
olary
öwrenmeklige
borçly edýär.

Kareliniň çomujy
Garagum çomujy (Ferula karakumica)

(Ferula karelinii)

[TM] Çürçüri
[РУ] Саксаульная сойка
[EN] Pander’s ground-jay
Podoces panderi

Beýany
Sazak çürçürisi — çöllükleriň ätiýaçly guşy.
Ol — gargalaryň iň ownuk wekili: ölçegi gara
jokjokynyňky ýaly, agramy 86–96 g.

Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)

Ylgaýan wagty çalt-çaltdan ganatlaryny
kakyp, özüne kömek edýär. Çürçüriniň
rahatlykdaky ädiminiň
uzynlygy — 27–28 sm,

ylgaýan wagty —
Sazak
40 sm çenli.
çürçürisiniň uzyn
söbügi we gysga
barmaklary —çägäniň
üstünde hereket etmek
üçin uýgunlaşandyr.

Beýany:Irina Grigorýewa
Fotosurat: Denis Nurijanow, Mariýa Grisyna,
Oleg Kugaýew, Anna Ten

Podoces
panderi

Çürçüri güýçli aýaklarynda ýöräp, hereket
edenini oňat görýär, diňe gyssanan wagtynda
uçýar.

ÇÜRÇÜRI

Sazak çürçürisiniň uzyn çüňküniň ujy çalaja
egrelen. Bedeniniň üsti çalymtyl-kül reňk,
garynjygy gülgüne öwüşginli, ganatlary gara,
ak tegmilli, guýrugy tutuşlygyna gara. Şeýle
hem onuň petekesindäki tegmilleri gara
reňkde.

Iýmitlenişi
Sazak çürçürisiniň iýmitiniň esasyny mörmöjekler, olaryň liçinkalary, hažžyklar we çöl
ösümlikleriniň tohumlary düzýär. Umuman
aýdylanda, gargalaryň köpusi ýaly, tapan
zadyny iýýär.
Ýylyň maýyl günleri iýmitiniň düzümi haýwan
iýmitinden, sowuk wagtlary ösümliklerden
düzülendir. Bular esasan hem sazagyň,
gandymyň we beýleki gyrymsy ösümlikleriň
tohumlarydyr. Şeýle hem çürçürini otlap ýören
mallaryň arasynda görmek
bolýar: guşlar olaryň

tezekleriniň içinden
Gargalar
maşgalasynyň beýleki
iýmit gözleýärler.

wekilleri ýaly, sazak
çürçürisiniň hem aýratynlygy,
iýmit ýygnamak häsiýetidir.
Ätiýaçlyk iýmitini çägä gömýärler,
şahalaryň bölünýän ýerlerinde
bukýarlar ýa-da ösümligiň
düýbünde gömýärler.


➀
➁

➂

Görnüşiň arealynyň ýaýrawy ©IUCN
➀ Gaplaňgyr döwlet tebigy goraghanasy. ➁ Bereketli–
Garagum döwlet tebigy goraghanasy. ➂ Repetek döwlet
biosfera goraghanasy

Ýaşaýyş aýratynlygy
Sazak çürçürisi berkän we ýarymberkän
çägeliklerde ýaşaýar, çägelik-takyrlyk
meýdanlarda seýrek duşýar. Hiçhaçan
süri emele getirmeýärler, ýöne, tomusyň
ahyrynda maşgalalara, galan wagtlar
bolsa — ýekeleýin, ýa-da jübüt guşlara
duş gelmek bolýar. Olar höwürtgeleýän
ýerlerinden uzaga gitmän gezýär.

Sazak çürçürisi —
bu Merkezi Aziýanyň
çölleriniň endemigi
bolup, “Garagumyň
ornitologik
nyşanydyr”

Sazak çürçürisiniň görnüş ady onuň sazak
ösümligi bilen berk baglanşyklydygyny
görkezýär. Gyşyna, çöllükler gar gatlagy
bilen örtülende, iýmit tapmaklyk kynlaşýar,
şonda bu agaç çürçürä ganatly miweler
görnüşinde baý hasylyny eçilýär we oturymly
ýaşamaklyga mümkinçilik döredýär. Öz
gezeginde çürçüri sazagyň tohumyny
iýmek bilen, onuň ýaýramagyna we süşýän
çägelikleri berkitmekde kömek edýär.

Emele gelen jübütler döränden soňra
tapgyrlaýyn orunlaryny gezekleşýärler,
meselem: höwürtge ýerini horaz saýlaýar,
bilelikde — gurýarlar, mäkiýan ýumurtga
basýar, bilelikde jüýjeleriniň aladasyny
edýärler we naharlaýarlar. Sazak çürçürisi
aprelde höwürtgeleýär. Örümde 6 ýumurtga
çenli bolup biler.

Çürçüri özüniň iýmitini esasan ýerden çöpleýär

Sazak çürçürisiniň höwürtgesine howp
abananda, edil aýagynyň ýanyna uçup gelip,
duşmany daşrak ýere äkitmek üçin çalşýar.

Höwürtgäniň ýanynda ýaňy ganat baglan sazak çürçürisi

[TM] Ýumran
[РУ] Тонкопалый суслик или
среднеазиатская земляная белка
[EN] Long-clawed ground squirrel
Spermophilopsis leptodactylus

Beýany


El-aýaklarynyň
gurluşy böküp
hereket etmäge
kömek edýär
Ýumranlar gyş ukusyna gitmeýärler, ýöne
güýçli doňaklykda we gar örtügi toweregi
ýapanda, olar öz hininden çykmaýarlar.

Beýany: Aleksandr Pawlenko
Fotosurat: Relisa Granowskaya, Aleksandr Pawlenko

Spermophilopsis
leptodactylus

Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)

ÝUMRAN

Bu gemrijiniň agramy belkanyň (awysiýdik)
agramy bilen deň 800 g çenli. Onuň örän
uzyn we inçe süňklek barmaklary bar, şol
sebäpli hem ol şeýle ady alan. Tüýi çäge
reňkli, arkasy bolsa, sary-saman reňkde.
Haýwanjyk ýylda iki sapar tüýüni täzeleýär,
gyşky tüýi örän gür we uzyn, tomuskysy
bolsa örän selçeň we sütüksiz. Ýumran
ýazda we güýzde tüýüni täzeleýär.

Iýmitlenişi



Ýumranyň esasy iýmiti gum ýylagynyň,
ýylandodagyň, gyrtyjyň, çigildemleriň,
ak sazagyň we borjagyň kökleri we
soganlyklarydyr. Ir ýaz aýlary çyryşyň we
beýleki ösümlikleriň suwluja ýapraklary bilen
iýmitlenýärler. Şeýle hem onuň iýmitiniň
düzümine gandymyň, çerkeziň we sözeniň
miweleri girýär. Tomus günleri suw üpçünçiligini
doldurmak üçin köplenç, ýylagyň düýbündäki
ýaşyl baldagyny gazynýar. Şeýle hem onuň
iýmitiniň düzümine tomzaklaryň, garynjalaryň,
çekirtgeleriň, gurçuklaryň, kebelekleriň, hatda
torgaý guşuň jüýjeleriniň hem girýändigi
tassyklanyldy. Esasan hem çagalan we olary
iýmitlendirýän döwründe ýumranlar has hem
iýermen bolýarlar. Güýçli depginde we hemme
zady iýmek bilen güýz aýynyň dowamynda uly
ýag gatlaklaryny ýygnaýarlar, bu bolsa, gyşyň
amatsyz şertlerini zyýansyz geçirmeklige
mümkinçilik döredýär.

➀
➁
➂

Görnüşiň ýaýrawy ©IUCN
➀ Gaplaňgyr döwlet tebigy goraghanasy. ➁ Bereketli
Garagum döwlet tebigy goraghanasy. ➂ Repetek döwlet
biosfera goraghanasy

Öňki aýak
yzynyň ölçegi 4,5х2,
yzkysynyňky 5х2,3 sm. Yzly
ýodajygynyň giňligi 10,5 sm golaý.
Yzky dabanynyň penjesi öňki
penjesinden epesli uly we aşagy
gür tüýler bilen örtülen. Şonuň
üçin hem onuň galdyrýan
aýak yzlary şeýle bir
aýdyň däl


Inçe barmakly ýumranyň hini ak sazagyň düýbünde bolýar

Ýaşaýyş aýratynlygy
Bu haýwanjyklar öz ýaşaýyn hininden birnäçe
kilometr aralyga uzaklaşyp bolup bilýärler.
Adatça hinlerini bir çykalgaly gurýarlar, ýöne
kähalatlarda olar uly ýumranlaryň ýaşalmaýan
köp çykalgaly we girelgeli hinlerini ulanýarlar.
Dörtaýakly ýyrtyjylaryň iýmiti hökmünde
bolup bilýärler: tilkileriň, ýabany pişikleriň
we beýlekileriň. Olary awlamak örän aňsat:
ýumran elmydama gizlenen hininden daşyna
çykýar.
Bu haýwanjyklar diňe çägeli ýerlerde
ýaşamaklyga endik eden, şonuň üçin hem
olaryň ýaşaýan areallary ýaýramaýar.

Iýmit
tapmak üçin
gazmak

Täsiri
Çöllerde ýumranyň ýetirýän zyýany şeýle
bir uly däl. Onuň derejesini çägeleri berkidiji
ösümliklerine ýetirýän zyýanly täsirinden
görmek bolýar. Olaryň gazuw işleri
ýaramaz täsirli bolup, berkleşen çägelere
zyýan ýetirýär. Ýöne onuň peýdaly tarapy
hem bar — gazylan çukurjyklara ösümligiň
tohumy gaçýar we ýumşadylan toprak
ösümligiň köpçülikleýin ösmegine ýardam
edýär.
Sany durnukly we ol diýen uly däl. Gemrijileriň
beýleki görnüşlerine seredeniňde olaryň
sanynyň görkezijisiniň aşak gaçmagy ýa-da
ýokarlanmagy bellige alynmady.

[TM] Birýyllyk pakyr
[РУ] Липскиелла однолетняя или
кузиния однолетняя
Lipskyella annua

Beýany

Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)

Sebetjigi ownuk, dolajygy tikenli ýaprajyk,
baldajygynyň ujunda
topbak ýerleşýär.
Sebetdäki gülleri
ak reňkli.

Birýyllyk lipskiýella ýa-da
birýyllyk pakyr

Beýany: Aleksandr Pawlenko
Fotosurat: Aleksandr Pawlenko

Lipskyella
annua

Lipskiýellanyň baldaklary ýekeleýin,
ýalpyldawuk, ak reňkli. Ýapraklary ýaşyl,
bitewi, damarjyklaryndan gaýdýan örän
ýitije tikenli, gyralarynda tikenjikler jübüt
jübütden ýerleşýär.

BIRÝYLLYK
PAKYR

Ir tomuz aýlary ösýän otjumak ösümlik, maý,
iýun aýlarynda gülleýär we miweleýär, iýulyň
başynda doly guraýar we ösüşini tamamlaýar.
Adatça boýy 30 sm uly bolmaýar, ýöne,
ýaz paslynyň ygally ýyllarynda onuň
boýy 1 m çenli ýetýär. Gurak ýyllaryň ýaz
pasly döwründe bu ösümlik düýbinden
görünmeýär.

Ýaýraýşy
Lipskiýella diňe Türkmenistanda we
Özbegistanda ýaýran, Garagumda we
Gyzylgumda, şonuň üçin hem ol subendemik
görnüş hasaplanýar.


Birýyllyk
lipskiýella —
çägeliklerde gurluşyk
we beýleki işlerden
soňra gögerýän ilkinji
ösümlikleriň biri

Ösmäni halaýan ýeri — bu dökülýän çägelikleriň
depeli hatarlary. Ösümlikler bilen berkän
çägeliklerde duş gelmeýär. 10–20 düýpden köp
bolmadyk ösümlikler uly bolmadyk toparlary
emele getirýär, käwagtlar ýekeleýin oturan
görnüşlerine hem duş gelmek bolýar.
Lipskiýellanyň sebetjikleri örtüji tikenli ýaprajykly

Ulanylyşy
Bu ösümligiň hojalyk gymmaty ýok. Görnüşiň
“gazaply” tikenekleriniň köplügi sebäpli, ony
mallar hem iýmeýär, ot iýýän çöl süýdemdiriji
haýwanlar hem iýmeýär.
Lipskiýella — bal beriji ösümlik: onuň
güllerinden nektar ýygnalýan hadysasy
tassyklanýar.
Bražnik kebelekleriň gurçuklary bu ösümlige
göz-görtele zyýan ýetirýärler, olar lipskiýellanyň
baldaklaryndan başga ähli böleklerini iýýärler.
Tohumlaryna zyýan ýetirmek bilen, gurçuklar
bu ösümlikleriň tohumy arkaly köpelmegine
kynçylyk döredýärler.

Lipskiýella çägelik belentliklerinde ösýär

Lipskiýella seýrek, ýöne aýratyn goraga mätäç
bolmadyk giň ýaýran görnüş bolup durýar.


Geçen asyryň
birinji ýarymynda
lipskiýella tebigy kauçugyň
ösümlikler-çeşmesiniň
sanawynda bolan, ýöne emeli
rezin oýlanyp tapylandan
soňra bu ugurdaky
barlaglar bes edildi.

[TM] Sazak

[EN] Saxaul

[РУ] Саксаул

Haloxylon spp.

Türkmenistanda sazagyň iki görnüşi ösýär:
ak sazak we gara sazak ýa-da ojar.
Sazak urugynyň ady — Haloxylon — grek
sözlerinden gelip çykdy — “halos” — duz we
“xylon” — agaç.

Ak sazak

Beýany: Aleksandr Pawlenko
Fotosurat: Aleksandr Pawlenko
Daşyndaky surat: gara sazaklyk

Haloxylon spp.

Ak sazagyň teňňejikler görnüşindäki ýapraklary

Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)

SAZAK

Ak sazak — boýy 5 m ýetýän agyr, ýöne agajy
örän döwlegen açyk-çal gabykly gyrymsy
ösümlik. Ýaş birýyllyk şahalary açykýaşyl reňkli, bogunly. Ýapraklary gowşak
ösen we sarymtyl, ýiti uçly teňňejikler
görnüşinde pudaklaryň bogunlaryna gysylyp
ýerleşýärler. Bu esasy alamaty boýunça
ony gara sazakdan aňsat tapawutlandyryp
bolýar. Miwesi ýokarsyndan gysylan.

Gara sazak (ojar)

Peýdalanylyşy

Ak sazakdan tapawutlylykda gara sazak
suwda çümýän has agyr agaç. Gabygy köplenç
açyk goňur reňkli. Ak sazagyňka garanyňda,
birýyllyk ýaş şahalary has ýogyn, köplenç
garamtyl-ýaşyl reňkde bolýar. Ýapraklary
düýbünden ösmedik: bogunly şahajyklaryň
düwüninde teňňejikler görnüşinde çykyp
durýar. Ak sazakdan tapawutlylykda miwesiniň
ýokarsy içine gidip duranok, tersine, özboluşly
ownuk gyzylja “wişnýa” ýaly somalyp durýar.

Sazagyň örän uly hojalyk ähmiýeti bardyr.
Sazakly öri meýdanlaryň goýunlar we düýeler
üçin gyşyna, kähalatlarda tomsuna ot-iýmlik
ähmiýeti bardyr. Merkezi Aziýanyň käbir
welaýatlarynyň gazlaşdyrylmadyk ýerlerinde
bu ösümligiň agajy ýokary hilli ýangyç
hökmünde ulanylýar we daş kömrüň kaloriýa
derejesinden pes däldir. Üstesine-de, gara
sazagyň agajy ýangyç hökmünde has
amatlydyr.

Ak sazak diňe çägeliklerde ösýär

Ak sazak özüni tebigy çyglyk bilen üpjün edýär.
Gara sazak bolsa, ýerasty suwlaryň golaý
ýerleşýän ýerlerini halaýar we örän güýçli
hem-de çuň kök ulgamlary bolýar.
Ak sazak çägeli çöllükleriň hemme ýerlerinde,
Eýranyň günortasyndan Jungar-Kaşgaryň
demirgazygyndan gündogaryna çenli
ýaýrandyr. Gara sazagyň ýaýrawy has giňdir:
Eýrandan Jungar-Kaşgara we Mongoliýa
çenlidir.
Gara sazagyň miweleri

Ýaýrawy
Diňe çägeliklerde ýaşaýan ak sazakdan
tapawutlylykda, gara sazak çägeliklerde-de
we dürli toprakly toýunsow ýerlerde hem
ösýär. Ol şorluga örän çydamly.
Çyglyk bilen üpjün etmek usuly boýunça
olar ösümlikleriň dürli toparyna degişlidirler.

Sazagy diňe hususy hojalyklarda däl, eýsem
önümçilikde hem ýangyç hökmünde
ulanmaklyk, geçen asyryň dowamynda bu
ösümlikleriň toparlanmalaryna epesli zyýan
ýetirdi. Häzirki wagtda “Sazakly tokaýlaryň»
meýdany 2–4 esse azaldy.


Ak we Gara
sazak — Merkezi
Aziýanyň çöl ösümlik
toparlanmalarynyň
dominanty bolmak bilen
“sazak tokaýlyklaryny”
emele getirýär

[TM] Sazak serçesi
[РУ] Саксаульный воробей
[EN] Saxaul sparrow
Passer ammodendri

Beýany
Sazak serçesiniň horazy öý we hindi
serçesinden giň gara zolakly çypar telpejigi
bilen gowy tapawutlanýar. Gözleriň üstünden
geçýän zolak we bokurdagyndaky tegmil
açyk reňkde gowy görünýär.



Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)

Öý
serçesi


Hindi
serçesi

Beýany: Irina Grigorýewa
Fotosurat: Askar Isabekow, Denis Nurijanow,
Mariýa Grisyna, Dinara Adylowa

Passer
ammodendri



SAZAK
SERÇESI

Sazak
serçesi

Iýmitlenişi
Sazak serçesiniň iýmiti mörm ö j e k l e rd e n , to h u m l a rd a n ,
pyntyklardan we ösümlikleriň
gunçalaryndan ybarat. Jüýjeleri diňe
mör-möjekler we başga oňurgasyzlar
bilen iýmitlendirýärler.


Horaz guşlar
ýazda höwürtge
üçin saýlan tagçanyň
golaýynda oturyp
köp we işjeň
saýraýarlar.

Ýaşaýyş aýratynlygy
Sazak serçesiniň mäkiýany

Sazak serçesiniň mäkiýany öý we hindi
serçesiniň mäkiýanlaryndan esasan hem has
açyk çypar reňki bilen tapawutlanýar.
Ýaş guşlar mäkiýanlara meňzeş, ýöne olarda
ohraly ýiti reňkler has açykdyr, arkasynda
bolsa garamtyl menekler gowy görünýär.
Sesi — owazly jürküldemesi, gysga sykylyk.

Sazak serçesi oturymly ýa-da golaý aralyklara
göçýän görnüş. Bu görnüş antropogen
landşaftlardan daşyrak saklanýar.
Sazak serçesi çägeli çöllerde we olardan
geçýän derýalaryň jülgelerinde ýaşaýar.
Höwürtgelerini — sazakly tokaýlarda,
toraňňyly jeňňelliklerde we derýa boýlaryndaky
tokaýlyklarda gurmagy halaýarlar. Gyş
döwründe kämahal oazisleriň gyralarynda
duşýar.

Bu sazak serçesi höwürtge üçin tagçany posly gämidäki
yşy saýlapdyr

Aprel-maý aýlarynda guşlaryň jübütleşmegi
bolup geçýär we höwürtgeleme möwsümi
başlanýar. Sazak serçesi höwürtgeleri
esasan sazagyň, tokaý jülgeleriň agaçlarynyň
köweklerinde gurýar. Bulardan başga
uly ýyrtyjy guşuň höwürtgesiniň daşky
diwarlarynda, jaýlaryň we gaýalaryň
tagçalarynda seýrek gurýar. Höwürtgeleri
gurmak üçin serçeler şahajyklary, otlary,
agaçlaryň gabyklaryny peýdalanýarlar.
Düýbüni ýüň, sütük, ýelek, käwagt emeli
gelip çykyşly materiallar bilen düşeýärler.
Ýumurtgalary açyk reňkli pos tegmilli.
Ýumurtgalary mäkiýan serçe basýar.

➀
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Görnüşiň arealynyň ýaýrawy ©IUCN
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Garagum döwlet tebigy goraghanasy. ➂ Repetek döwlet
Sazak serçesiiň horazy

biosfera goraghanasy

Ýylda iki sapar jüýjeleýär. Ikinji höwürtgäni
birinji höwürtgä golaý gurýarlar we birinji
höwürtgäniň jüýjeleri ilkinji gezek uçup
başlaýança, ikinji höwürtgesi eýýäm taýýar.
Ýaşajyk guşlar uçuşdan soňra, kiçiräk
sürüleri emele getirýärler, olar göçüp-gonup
ýaşaýarlar.

[TM] Sähra hažžygy
[РУ] Степная агама
[EN] Steppe agama
Trapelus sanguinolentus aralensis

Beýany

Temperaturanyň ýa-da gyjyndyryjynyň
täsirinde erkek hažžyklaryň bokurdagy we
bedeniniň aşaky tarapy hem-de ujaklary
garamtyl ýa-da garamtyl-gök, guýrugy
bolsa açyk-sary ýa-da mämişi-sary bolýar.
Urkaçy hažžygyň esasy reňki ýaşylymtylsary reňkde, arkasyndaky tegmilleri bolsa
mämişi ýa-da mämişi-gyzyla öwrülýär.

Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)

Beýany: Timur Abduraupow
Fotosurat: Тimur Аbduraupow, Walentin Soldatow

Trapelus
sanguinolentus
aralensis

Sähra hažžygynyň boýnunyň gapdallarynyň
her tarapynda bir gara tegmili bar. Ýaşynyň
ulalmagy bilen, erkek hažžyklarda garamtyl
tegmiller ýitip gidýär diýen ýaly, açykçalymtyl tegmilleri bolsa, garalýar. Urkaçy
hažžykda bedeniň ýuwenil (ýaşlykdaky bar
bolan) şekili galýar.

SÄHRA
HAŽŽYGY

Sähra hažžygyň kellesi bilen bedeniniň
uzynlygy erkekleriniňki — 116 mm,
urkaçylarynyňky — 115 mm çenli, täze
dogulan hažžyklarynyňky bolsa — 32–35 mm.
Şeýlelikde, guýrugy bedeninden 2 esse
uzyn. Sähra hažžygy ýeriň üstünden kellesini
ýokary galdyrýar. Bedeni çala ýepbeşik.
Guýrugy keseligine kesiminde togalak.



Iýmitlenişi
Sähra hažžygyň iýmitiniň esasyny mörmöjekler düzýärler. Hažžyklaryň iýmiti
möýlerden, köpaýaklylardan we az mukdarda
ösümlik iýmitinden ybaratdyr.
Köplenç ýagdaýda hažžyklar bukuja
ýerde oturyp, öz pidasyny garawullaýar.
Sähra hažžyklary kämahal garynjalar bilen
iýmitlenmek üçin garynjalaryň hinlerine
barýarlar we şepbik diliniň kömegi bilen
olary ýeser iýýärler. Bular ýaly ýagdaýlarda
käbir garynjalar hažžyklaryň dodaklaryna
berk ýapyşýarlar we olaryň dodaklarynda
garynjalaryň kellelerinden durýan “bezeg”
emele gelýär.

Urkaçylar jöwzada
hem ýeriñ ýüzünde
galmagy makullaýarlar,
has yssy sagatlarda
bolsa gemrijileriñ
hinlerinde
gizlenýärler.

Salkyn gijeden soňra, ýaş sähra hažžygy gün astynda
ýylanyp dur


Günüň
dowamynda hažžyklaryň
erkekleri has beýik
gyrymsylaryň şahalaryna
çykyp, öz ýaşaýan
ýerlerini synlap, ony
garşydaşlaryndan
goraýarlar

Täsiri

Ýaşaýyş aýratynlygy

Sähra hažžygy — çöl biosenozynyň wajyp
düzüm bölegidir, ony tutup bilýän köp
ýyrtyjylar üçin iýmit bolup durýar.

Gyşy geçirenden soňra ilkinji sähra hažžyklary
mart aýynyň ortasynda ýüze çykýarlar. Sähra
hažžyklaryň uly bolmadyk işjeňligi aprel
aýynyň ahyryndan maýyň ahyryna çenli
dowam edýär. Gyşlamaga oktýabr aýynda
gidýärler.

Her günde sähra hažžygy oňurgasyz
haýwanlaryň örän köp sanyny ýok edýär.
Olaryň käbirleri oba hojalygynyň zyýan
berijileri bolup durýarlar. Sähra hažžygy
esasan hem oba hojalyk ekinlerindäki zyýan
berijilerini ýok etmekde işjeň gatnaşýar.

Her bir uly ýaşly hažžygyň öz ýaşaýan ýeri
bolýar, ol daş aralyga örän seýrek çykýar.

Sähra hažžygyň arkasyndaky surat

Sähra hažžygy toýunsow dagetekleriniň
seýrek ösümlik örtükli ýerlerini, ownuk
çagylly çölleri, berkidilen depeli we

aklaň çägeleri eýeleýärler. Gemrijileriň
Sähra hažžygy
garaňky düşen
hinleri köp bolan ýerlerde sany has
ýerinde gijäni geçirýär,
ýokary bolýar. Kämahal ýaşaýyş we
şeýlelikde ol birnäçe
başga jaýlaryň, meýdanlaryň we
gijeki ýyrtyjylary üçin
suwaryş akabalaryň golaýlarynda
elýeter aw bolup
durýar.
ýaşaýar.
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biosfera goraghanasy

[TM] Sähra pyşdyly
[РУ] Среднеазиатская черепаха
[EN] Russian tortoise
Testudo horsfieldii

Beýany
Pyşdylyň bedeni çanak bilen örtülen. Diňe
öňki we yzky aýaklary, kellesi we guýrugy
örtülmedik. Çanagyň uzynlygy 300 mm çenli.
Çanagyň buýnuz gapaklary adatça bir reňkli,
sarymtyl ýa-da goňrumtyl-zeýtun öwüşginli,
kähalatlarda gara giň menekli. Aýaklarynyň
dört barmagy dyrnakly. Urkaçylary adatça,
erkeklerinden iri bolýar.


Sähra
pyşdylynyň
ýumurtgasy

Beýany: Timur Abduraipow
Surat: Timur Abduraipow, Ýuriý Mun,
Mark Pestow, Mariýa Grisyna

Testudo
horsfieldii

Çöller boýunça Merkezi Aziýa
başlangyjy (CADI)

SÄHRA
PYŞDYLY


Pyşdyllaryň
gapaklarynyň çalyşma
döwründe çanagynda ösüş
çyzyklary emele gelýär. Ortaça
gapaklarynyň çalyşmasy ýylda
1 gezek bolýar, we şol çyzyklar
boýunça pyşdylyň takmynan
ýaşyny hasaplap bolýar

Iýmitlenişi

Ýaşaýyş aýratynlygy

Sähra pyşdylynyň esasy iýmiti otjumak
ösümlikleriň ýaşyl baldaklary we dökülen
miweleri bolup durýar. Bu süýrenjileriň işjeňligi
köplenç olaryň iýmitiniň gögerip çykma
döwri bilen bagly. Çöl efemerleriniň guran
ýagdaýynda pyşdyl tomusky uka gidýär.
Eger-de pyşdyl oba hojalyk meýdanlarynda
ýaşaýan bolsa, onda olar ol ýerde ösýän
ot-iýmlik ekinleri bilen iýmitlenip, uka
gitmeýärler.

Gyş ukusyndan oýanmaklyk mart aýynyň
başynda bolýar. İşjeňliginiň ýokary derejesi
martyň aýagynda- apreliň başynda bolýar
we köpeliş döwrüniň başyna gabat gelýär.

Bu pyşdyllar haýwanlary iýmeýärler, ýöne,
beýleki pyşdyllaryň, hažžyklaryň hat-da
ownuk guşlaryň hem ýumurtga örümlerini
weýran edip bilýärler.Ýaş şahslary beloklara
mätäç, şonuň üçin kähalatlarda şeýle usul
bilen garynlaryny doýurýarlar.

Pyşdyl açyk gabykly gandymyň düýbünde iýmitlenýär

Pyşdyl berk gündizki ýaşaýyş düzgünini alyp
barýar, ýöne howanyň yssy wagtlary diňe
irden ýa-da günüň ýaşmazynyň öň ýany
duş gelýar. Haýwan gündizlerine agaçlaryň
düýbünde wagtlaýyn bukalgalarda yssydan
gizlenýär we ol ýerde gemrijileriň kürümlerinde
ýa-da öz kürümlerinde ýarym göwre topraga
gömülýär.
Gijelerine çuň bolmadyk çukurjyklarda
gizlenýärler käwagtlar ýeriň ýüzünde galýarlar.
İşjeňligi tomsuň başyna we ortalaryna
peselýär, şondan soňra pyşdyllar 2 m çuňlukda
ýeriň aşagyna gömülýärler we indiki ýaza çenli
ol ýerde galýarlar.
Köplenç sähra pyşdyly birýyllyk
we köpýyllyk otlaryň ösýän,
berkidilen çägeliklerinde

Sähra
gezýär, ýöne toýunsow
pyşdyllarynyň ösüşi
çöllüklerde hem
haýal geçýär, ýöne olar
ýaşaýar, 1 300 m çenli
uzak ýaşaýarlar — tebigatda
beýiklikde daga çykýar,
30 ýyldan az ýaşamaýarlar.
Kämahallar 80 ýaşdan
käwagtlar az otly
ýokary şahslar duş
jülgelere we oba hojalyk
gelýär.
ýerlerine girýär. Gür otlukly
ýerlerden şeýle hem mal
bakylýan ýerlerden gaça durýar.


Çägede
sähra
pyşdylynyýň
yzy

Ýazda erkegiň urkaçynyň göwnüni awlamagy

Täsiri
Merkezi Aziýa çöl biosenozynda sähra
pyşdyly iň bir esasy iýmit zynjyrynyň bölegi
hasaplanýar. İşjeňlik döwründäki pyşdyl
haýwanlaryň köp görnüşleri üçin, olaryň
iýmitiniň esasy bölegini düzýär.
Pyşdyllara aýratyn howpy olar yň
ýumurtgalarynyň süňk döwülmelerini
bitirýär, gury agyryny we beýleki keselleri
bejerýär diýlen toslamalar döredýär. Birnäçe
obalarda ýumurtgalary üçin öldürilen urkaçy
pyşdyllaryň dag ýaly üýşmek bolup duran
gorkuly ýagdaýyny görmek bolýar. Onlarça
müň haýwanlary gyrmadan gaça durulmagy
üçin, düşündiriş işleriniň geçirilmegi möhüm.
Görnüş HTGB-niň Gyzyl sanawyna goşulan.

