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КИРИШ СЄЗ

Урматтуу окуучулар!
Жалпы биология бєлїмї жалпылоочу мїнєзгє ээ болуп, биология илиминин негизги тармактарын: эволюциялык окуу, цитология, генетика, селекция, экология ж. б. камтыйт.
Жалпы биологияда тиричиликтин уюшулушунун бардык –
молекулалык, клеткалык, организмдик, популяциялык-тїрдїк
жана биогеоценоздук деўгээлдериндеги жашоонун негизги мыйзам
ченемдїїлїктєрї жєнїндєгї маалыматтар берилет. Ошондой эле
ал органикалык дїйнєнїн тарыхый єнїгїшїнїн (эволюциялык)
мыйзам ченемдїїлїктєрї жана келип чыгышы, организмдердин
тїзїлїшїнїн єзгєчєлїктєрї, негизги тиричилик процесстери (зат
алмашуу, тукум куучулук, єзгєргїчтїк) жана жашоонун формаларынын єзїн-єзї кєзємєлдєєсї менен тааныштырат. Ошону менен бирге ал opганизмдердин бири-бири жана айлана-чєйрє менен
байланышын, адамдын ээлеген ордун, анын биосферадагы чарбачылык иш-аракеттерин жана кесепеттерин ачып кєрсєтєт. Ушул
маалыматтар айлана-чєйрєнїн жаратылыш байлыктарын їнємдїї
пайдалануу, сактоо жана кєбєйтїїгє байланышкан практикалык
суроолорду тїшїндїрїїдє чоў жардам берет. Андан башка бул
маалыматтар єлкєнїн азык-тїлїк программасын аткарууда негизги роль ойногон єсїмдїк єстїрїїчїлїктїн теориялык суроолорун
тїшїнїїгє, ошондой эле медицинанын, фармацевтиканын, адамдардын тармактык иш-аракеттеринин бир катар илимий негиздерин тїшїнїїгє жардам берет.
Биологиялык жаўы ачылыштар жалпы адамзаттын алдына жаратылышка аяр мамиледе болуп, аны коргоо маселелерин, ошондой
эле биосфераны коргоо, єзгєчє адамдын єзїнє улам начарлап бара
жаткан айлана-чєйрєнїн булгануусунан адамзатты коргоо маселелерин коюп жатат. Азыркы замандын ар бир адамы биологиялык
жактан сабаттуу болушу жана айлана-чєйрєдєгї терс єзгєрїїлєр
кандай кайталангыс кесепеттерге алып келерин тїшїнїїсї тийиш.
«Тиричиликтин жалпы мыйзам ченемдїїлїктєрї» аттуу бул
окуу китеби орто мектептин окуу программасына ылайык жазылды жана анда биринчи жолу жердеги жашоонун белгилери жана
структуралык тїзїлїшї, эволюциялык окуу, цитология, генетика,
селекция, экология, жашоонун тїзїлїшїнїн биосфералык деўгээли
ж. б. камтылган.

3

Ар бир бєлїм темага байланыштуу суроолор менен башталат.
Бул окуу китебинин башталгыч курсунда берилген тапшырмалардын, кєрсєтмєлєрдїн негизинде биология мугалиминин жардамы
менен єндїрїштєргє экскурсияга чыккан мезгилде єз алдыўарча
байкоо жїргїзїїгє, лабораториялык жана практикалык иштерди
аткарууга мїмкїнчїлїк аласыўар.
Окуу китебинде биология илиминин жетишкендиктерине єзгєчє
кєўїл бурулуп, молекулалык биология, биотехнология жєнїндє
жалпы тїшїнїктєр берилген жана сїрєттєр, таблицалар, диаграммалар менен жабдылган.
Урматтуу окуучулар, эгер биологияны келечекте кесип катары тандап алсаўар, анда тынымсыз окуу менен тереў тїшїнїїўєр
керек.
Китептин мазмуну, жазылышы жана баяндоо деўгээли, мектеп окуучулары тарабынан єздєштїрїлїшї боюнча сиздерден сынпикирлерди кїтєбїз.
Авторлор
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I БЄЛЇМ
ЖЕРДЕГИ ЖАШООНУН БЕЛГИЛЕРИ
ЖАНА СТРУКТУРАЛЫК ТЇЗЇЛЇШЇ

§ 1. Òèðїї îðãàíèçì ìåíåí æàíñûç
òàáèÿòòûí àéûðìà÷ûëûêòàðû



Сїрєттєрдї карап, салыштыргыла.
1. Жашоо жана тиричиликтин мааниси.
2. Жаратылыштагы тирїї организмдер менен жансыз табияттын айырмачылыктары эмнеде?
3. Жаныбарлар, єсїмдїктєр, козу карындар жана бактериялар кандай
белгилери менен жаратылыштын кайсы дїйнєсїнє таандык?
4. Ар кандай организмдердин химиялык курамынын окшоштугу эмненин
далили болот?

Ñóðîîãî æîîï áåðїїäº òèðїї îðãàíèçìäåð ìåíåí æàíñûç òàáèÿòòûí àéûðìà÷ûëûêòàðûí áèëїї ї÷їí òèðїї îðãàíèçìäåðäè áèð íå÷å áåëãèëåðè áîþí÷à
ìїíºçäºº êåðåê (1–2-ñїðºòòºð).
Áèîëîãèÿ èëèìè áàðäûê òèðїї îðãàíèçìäåð ї÷їí «æàøîî» áóëàãû áîëóï ñàíàëàò. Àëàðäû èðåòêå ñàëûï, òїçїëїøїí,
æàøîîãî ûўãàéëàíóóñóí, ºñїï-ºð÷їøїí,
òàðàëóóñóí, êºï òїðäїїëїãїí, òїïêї òåãèí, áèðè-áèðè ìåíåí áàéëàíûøòàðûí,
ïàéäàëóó æàíà çûÿíäóó æàêòàðûí êàìòûï òóðàò. Àë ýìè áàðäûê îðãàíèçìäåð:
ºñїìäїê, æàíûáàð, êîçó êàðûí æàíà
ìèêðîîðãàíèçìäåð òèðè÷èëèêòèí ºçãº÷º
áåëãèñè áîëãîí êëåòêàëûê òїçїëїøòºí
òóðàò. Áàðäûê îðãàíèçìäåð òèðè÷èëèê
äåўãýýëèíå æàðàøà òїðäїї êûçìàò àòêàðûøàò. Áèîëîãèÿ èçèëäºº÷ї îáúåêòèëåð
æàíà ïðîöåññòåð êàí÷àëûê àð òїðäїї áîëáîñóí, àëàðäû áààðûíà òåў ìїíºçäїї áîëãîí æàëïû áèð ãàíà êàñèåò – òèðè÷èëèê

Бактериялар

Козу карындар

1-сїрєт.
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Єсїмдїктєр

Валериан

Баклажан

áèðèêòèðèï òóðàò. Îðãàíèêàëûê äїéíº
äàéûìà ºçãºðїï òóðàò. Æåð áåòèíäå òèðè÷èëèê ïàéäà áîëãîíäîí òàðòûï, àë
òàáèãûé ìàòåðèÿëûê ñåáåïòåðäèí íàòûéæàñûíäà їçãїëòїêñїç ºíїãїï êåëå
æàòàò.
Êàíäàé ãàíà îðãàíèçì áîëáîñóí, àëãà÷ æàøîîíóí ñòðóêòóðàëûê óþìóíà
æàíà òóêóì êóó÷óëóãóíà æîîï áåðїї÷ї
îðãàíèêàëûê çàòòàðäûí ìîëåêóëàëàðûíàí – íóêëåèí êèñëîòàëàðû ìåíåí
áåëîêòîðäîí æàíà êàíò, ìàéëàð æ. á.
îðãàíèêàëûê æàíà îðãàíèêàëûê ýìåñ
çàòòàðäàí (òóç, ñóó æ. á.) òїçїëºò. Áóë
äåўãýýëäå òèðè÷èëèêòèí àëãà÷êû çàò
àëìàøóóñó æїðїï, êóáàò (ýíåðãèÿ) ïàéäà áîëóï, áºëїíїï ÷ûêêàí êóáàò îðãàíèçìäå òîïòîëîò. Òèðїї îðãàíèçìäåð
æàíñûç òàáèÿòòàí êºï òїðäїїëїãї ìåíåí àéûðìàëàíàò. Àð áèð îðãàíèçì ºçїí
êóð÷àï òóðãàí ÷ºéðº ìåíåí òûãûç áàéëàíûøòà òóðàò. Îðãàíèçì ìåíåí ÷ºéðºíїí
Жаныбарлар

Снегирь

Жейрен

Эл кайда кєчєт

Жейрен
2-сїрєт.
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îðòîñóíäà çàòòàðäûí æàíà ýíåðãèÿíûí àëìàøóóñó їçãїëòїêñїç
æїðїï òóðàò. Ìûíäàé îðãàíèçìäå ºçїí-ºçї æºíãº ñàëûï òóðãàí
ýў ñîíóí æºíäºìäїїëїê áàéêàëàò.
Êóðãàêòà æàíà ñóóäà æàøîî÷ó îðãàíèçìäåð êºï òїðäїї.
Àëàð òїçїëїøї áîþí÷à ýêèãå áºëїíºò: ïðîêàðèîòòîð – áàêòåðèÿëàð, êºê æàøûë áàëûðëàðäûí 3 000äåí àøûê òїðї, ýóêàðèîòòîð – áàðäûê ºñїìäїêòºð æàíà æàíûáàðëàð. ªñїìäїêòºðäїí
500 000äåí àøûê, êîçó êàðûíäàðäûí 100 000äåí àøûê, æàíûáàðëàðäûí 1 ìëí àøûê òїðї áàð.
Áèîëîãèÿ òїðëºðäїí òàðàëóó ìûéçàì ÷åíåìäїїëїêòºðїí,
ìåêåíäåãåí ÷ºéðºñїíº æàðàøà ûўãàéëàíûøûí, àëàðäûí îðòîñóíäàãû àð êàíäàé áàéëàíûøòàðäû èçèëäåï òåêøåðåò.
Òèðїї îðãàíèçìäåð íóêëåèí êèñëîòàëàðûíûí, áåëîêòîðäóí
áîëóøó ìåíåí æàíñûç òàáèÿòòàí àéûðìàëàíàò. Áóë ìîëåêóëàëàð òèðїї îðãàíèçìäå ãàíà æîëóãàò. Æàøîî òèðè÷èëèê òîêòîãîíäî êàéðà ñàïðîôèòòåð àðêûëóó àð òїðäїї õèìèÿëûê çàòòàðãà
àæûðàï, àíäàí êèéèí àëàðäû êàéðàäàí àâòîòðîôòóó îðãàíèçìäåð ïàéäàëàíàò.
Îøåíòèï, æàðàòûëûøòà çàòòàðäûí àéëàíûøû òûíûìñûç
æїðїï, êàíäàé ãàíà îðãàíèçì áîëáîñóí, àéëàíà-÷ºéðº ìåíåí
їçãїëòїêñїç áàéëàíûøòà áîëîò. Áèðîê ºñїìäїêòºð æàíûáàðëàðäàí
òїçїëїøї, æàøîî ÷ºéðºñї, äåì àëûøû, àçûêòàíûøû, êºáºéїøї
æ. á. áîþí÷à êåñêèí àéûðìàëàíàò. Áèç æàøàãàí ïëàíåòàäà
ïðîêàðèîò æàíà ýóêàðèîòòóê îðãàíèçìäåðäèí òїðëºðї àáäàí êºï.
Õèìèÿëûê êóðàìû. Æàíûáàðëàðäûí ºñїìäїêòºðäїí æàíà
ìèêðîîðãàíèçìäåðäèí áàðäûê êëåòêàëàðû õèìèÿëûê êóðàìû
áîþí÷à æàíûáàðëàðäûí, ºñїìäїêòºðäїí, àë òїãїë àëàðäûí áèðèìäèãèí äàëèëäåï òóðàò. Êëåòêàäà òºðò ýëåìåíò: êû÷êûëòåê,
êºìїðòåê, ñóóòåê æàíà àçîò àéðûê÷à êºï áîëîò. Àëàð êëåòêàíûí áїò êóðàìûíûí 98% òїçºò. Àë ýìè êàëèé, ôîñôîð, êїêїðò,
õëîð, ìàãíèé, íàòðèé, êàëüöèé æàíà òåìèð êëåòêà êóðàìûíûí
1,9% òїçºò. Êàëãàí ýëåìåíòòåð êëåòêàäà ºòº àç ñàíäà (0,01%)
áîëîò (1-òàáëèöà).
Äåìåê, êëåòêàäà æàíäóó æàðàòûëûø ї÷їí ãàíà ìїíºçäїї
êàíäàéäûð áèð ºçãº÷º ýëåìåíòòåð æîê. Áóë áîëñî æàíäóó
æàíà æàíñûç æàðàòûëûøòûí áàéëàíûøûí æàíà áèðèìäèãèí
êºðñºòїï òóðàò.
Àòîìäóê äåўãýýëäå àëûï êàðàãàíäà îðãàíèêàëûê æàíà îðãàíèêàëûê ýìåñ äїéíºíїí õèìèÿëûê êóðàìäàðû îðòîñóíäà ý÷
êàíäàé àéûðìà÷ûëûê æîê áîëãîíó ìåíåí, æîãîðêó äåўãýýëäåãè
ìîëåêóëàëûê òїçїëїøòºð áîþí÷à àéûðìà÷ûëûê áàéêàëàò.
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Клеткадагы химиялык элементтер
1-таблица

Элементтер

%

Элементтер

%

Кычкылтек

65–75

Магний

0,02–0,03

Кємїртек

15–18

Натрий

0,02–0,03

Суутек

8–10

Кальций

0,04–2,00

Азот

1,5–3,0

Темир

0,01–0,015

Калий

0,15–0,4

Цинк

0,0003

Кїкїрт

0,15–0,2

Жез

0,0002

Фосфор

0,20–1,0

Йод

0,0001

Хлор

0,05–0,10

Фтор

0,0001

Êëåòêàäà çàò æàíà ýíåðãèÿ àëìàøóó. Òèðїї êëåòêà àéëàíà÷ºéðºäºí çàòòàðäû ñèўèðèï, êàéðàäàí ÷ºéðºãº áºëїï ÷ûãàðûï
òóðàò (3-ñїðºò). Ìèñàëû, àäàìäûí êëåòêàëàðû êû÷êûëòåêòè,
ñóóíó, ãëþêîçàíû, àìèíîêèñëîòàëàðäû, ìèíåðàëäûê òóçäàðäû, âèòàìèíäåðäè àëàò äà, êºìїðêû÷êûë ãàçûí, ñóóíó, ìî÷åâèíàíû – ñèéäèê êèñëîòàñûí áºëїï ÷ûãàðàò.
Àäàìäûí êëåòêàëàðûíà ìїíºçäїї çàòòàð áїò æàíûáàðëàðäûí
êëåòêàëàðûíà æàíà êºï÷їëїê ìèêðîîðãàíèçìäåðãå äà òèåøåëїї.
ªñїìäїêòºðäїí êëåòêàëàðûíäà çàòòàðäûí àëìàøóóñó áàøêà÷à: àëàðäûí àçûê çàòòàðûí êºìїðêû÷êûë ãàç ìåíåí ñóó òїçºò,
êû÷êûëòåê áºëїíїï ÷ûãàò. Çàò àëìàøóóíóí áèðèí÷è êûçìàòû
êëåòêàíû êóðóëóø ìàòåðèàëäàðû ìåíåí êàìñûç êûëûï, êëåòêàäàãû êåëїї÷ї çàòòàðäàí – àìèíîêèñëîòàëàðäàí, ãëþêîçàäàí, óãëåâîäîðîääîí, ëèïèääåðäåí, íóêëåèí êèñëîòàëàðûíàí
їçãїëòїêñїç ñèíòåçäåëèï òóðàò. Áèðîê çàòòàðäûí ñèíòåçäåëèøè ºçїíїí ºñїøїí æàíà ºð÷їøїí
àÿêòàãàí êëåòêàëàðäû äà äàéûìà
àëûï æїðºò, àíòêåíè êëåòêàíûí
õèìèÿëûê êóðàìû æàøîîñóíóí àÿãûíà ÷åéèí òûíûìñûç æàўûëàíûï
òóðàò. Îøåíòèï, êëåòêà ºçїíїí
êûçìàòû ìåíåí õèìèÿëûê êóðàìûí ñàêòàï òóðàò. Çàò àëìàøóóíóí ýêèí÷è êûçìàòû – êëåòêàíû
ýíåðãèÿ ìåíåí êàìñûç êûëóó. Òè3-сїрєт. Тирїї организмдерде
зат жана энергия алмашуу (фото
ðè÷èëèêòèí àð êàíäàé êºðїíїøї
синтез процессинде тамчылардын
(êûéìûëäàøû, çàòòàðäûí ñèíòåçбєлїнїшї).
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äåëèøè, æûëóóëóêòóí ãåíåðàöèÿñû æ. á.) ýíåðãèÿíûí ñàðïòàëûøûí òàëàï êûëàò. Êëåòêàíû ýíåðãèÿ ìåíåí êàìñûç êûëóó÷ó
ðåàêöèÿëàðäûí æûéûíäûñû ýíåðãåòèêàëûê àëìàøóó äåï àòàëàò. Êëåòêàíûí òїçїëїøї ìåíåí êóðàìûíûí æàўûðûøûí êàìñûç
êûëóó÷ó ðåàêöèÿëàðäûí æûéûíäûñû ïëàñòèêàëûê àëìàøóó
äåï àòàëàò. Ïëàñòèêàëûê æàíà ýíåðãåòèêàëûê àëìàøóó àðêûëóó êëåòêà ñûðòêû ÷ºéðº ìåíåí áàéëàíûøûï òóðàò. Áóë ïðîöåññ
êëåòêàíûí æàøîîñóí ñàêòàï òóðóó÷ó íåãèçãè øàðò, àíûí ºñїïºíїãїøїíїí æàíà ôóíêöèÿñûíûí áóëàãû áîëóï ñàíàëàò.
Äїїëїãїї. Òèðїї îðãàíèçìäåðäèí ñûðòêû æàíà è÷êè òààñèðëåðäè ñåçїїñї, àëàðãà òèåøåëїї æîîï êàéòàðóóñó æå ñàêòàíóóñó. Äїїëїãїї òàðûõûé ºð÷їїäº ºíїêêºí. Àéðûê÷à æàíûáàðëàðãà ñûðòêû æàíà è÷êè ÷ºéðºíїí òèéãèçãåí òààñèðè
êї÷òїї. Ãèäðàëàðäà, àêòèíèÿëàðäà æ. á. è÷åãè êºўäºéëїїëºðäº
æºíºêºé òїçїëїøòїї íåðâ ñèñòåìàñû áîëãîíäóêòàí àð òїðäїї
äїїëїêòїðїї÷їëºðãº òåç ýëå æîîï êàéòàðûøàò. Ýãåðäå àêâàðèóìäà ºñòїðїëãºí ãèäðàãà æå àêòèíèÿãà è÷êå íåðñå ìåíåí òèéèï
êîéñî, äåíåñèíèí ôîðìàñû ºçãºðїï, êè÷èðåéèï, òîãîëîê÷îãî àéëàíûï êàëàò. Áèð àç óáàêûò ºòêºíäºí êèéèí àë äåíåñèí æàçûï,
òèíòїїðëºðїí ÷ûãàðûï, êàäèìêè àáàëûíà êåëåò.
ªç àëäûí÷à òåéëºº æàíà ðèòìäїїëїê. Áóë òåéëºº òèðїї
îðãàíèçìäåðäèí õèìèÿëûê êóðàìûí òóðóêòóó êàðìàï, æàøîîñóí óëàíòóóãà êºìºê áåðèï òóðàò. ªç àëäûí÷à òåéëºº áèð ãàíà
îðãàíèçìãå òèåøåëїї áîëáîñòîí, áàðäûê áèîëîãèÿëûê ñèñòåìàíû – êëåòêàäàí áèîñôåðàãà ÷åéèíêèíè êàìòûéò.
Ðèòìäїїëїêòї æàíäóó æàíà æàíñûç æàðàòûëûøòà êåçèêòèðїїãº áîëîò (4-ñїðºò). Áóãà Êїíäїí òåãåðåãèíäå Æåðäèí àéëàíûøû, æûë ìåçãèëèíèí ºçãºðїøї, Àéäûí òїçїëїøї æ. á.
êèðåò. Àéëàíà-÷ºéðºíїí ºçãºðїøї òèðїї îðãàíèçìäåðãå, æàðàòûëûøêà òààñèð áåðèï, ºçãºðòºò.
ªçїí-ºçї êàéðà æàðàòóó. Òèðїї îðãàíèçìäåð ї÷їí ºçїí-ºçї
êàéðà æàðàòóó áàøêàëàðäàí äà ýў êåðåêòїї. Áàðäûê ýëå îðãàíèçìäåðäèí æàøîîñó ÷åêñèç ýìåñ, îøîíäóêòàí àð áèð îðãàíèçì
ºçїíºí êèéèí òóêóì êàëòûðàò. Îøîíäóêòàí îðãàíèçìäåð äàéûìà áèð êàëûïòà òóðáàñòàí êàéðàäàí æàðàëûï òóðàò. Æàíäóó
òїçїëїø ºçїí-ºçї êàéðà æàðàòóóäà êëåòêàäà òóêóì êóó÷óëóê
ìààëûìàòûí áåðèï òóðóó÷ó ÄÍÊ ìåíåí áàéëàíûøêàí. Æàíäóó
îðãàíèçìäåðäèí ºñїï-ºð÷їøї æå, òåñêåðèñèí÷å, àçàéûï æîê
áîëóøó, àëàðäûí ñàíû, ìåéêèíäèêòå òàðàëûøû æàíà æåêå
îðãàíèçìäåðäèí ºçãº÷ºëїêòºðї àëàðäûí òóêóì êóó÷óëóãóíà
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1

2

3

4

4-сїрєт. Ритмдїїлїк: жаратылыштын жыл мезгилинин єзгєрїїлєрї.

áàéëàíûøòóó áîëîò. Íåãèçèíåí æàíäóó îðãàíèçìäåð êºáºéїїãº
æºíäºìäїї (5-ñїðºò).
Òóêóì êóó÷óëóê æàíà ºçãºðãї÷òїê. Îðãàíèçìäåðäå àòà-ýíåíèí
ºç òóêóìó ìåíåí áàéëàíûøû íåãèçèíåí êºáºéїї àðêûëóó æїçºãº
àøàò. Àð áèð îðãàíèçìäèí êàñèåòòåðè,
ºçїíº òààíäûê áåëãèëåðè óêóì-òóêóìóíà áåðèëåò. Îøîíäóêòàí îðãàíèçìäåð ºç àòà-ýíåñèíå îêøîø áîëîò. Ìèñàëû, àäàìäàí – áàëà, èòòåí – êї÷їê,
êàðûøêûðäàí áºëòїðїê òóóëàò.
Òóêóì êóó÷óëóê êàñèåòè êèéèíêè
ìóóíãà æûíûñ êëåòêàëàðû àðêûëóó
áåðèëåò.
ªçãºðãї÷òїê – æåêå ºð÷їїäº
(îíòîãåíåç) îðãàíèçìäèí æàўû áåëãèëåðãå ýý áîëóó êàñèåòè. Ìèñàëû,
áàëäàðû àòà-ýíåñèíå êóþï êîéãîíäîé îêøîáîñòîí, ºçїíº ãàíà òààíäûê æàўû áåëãèëåðè äà áîëîò. Òóêóì êóó÷óëóê ìåíåí ºçãºðãї÷òїê
5-сїрєт. Кенгуру.
îðãàíèçìäèí êàðàìà-êàðøû æàíà ºç
10

àðà áàéëàíûøòóó êàñèåòòåðè áîëóï ýñåïòåëåò. Àíòêåíè òóêóì
êóó÷óëóê êàñèåòè àòà-ýíåäåí ìóðàñêà ºòêºí áåëãèëåðäè ñàêòàï òóðñà, ºçãºðãї÷òїê æàўû áåëãèëåðäè ïàéäà êûëàò. Äàðâèí
ºçãºðãї÷òїêòї òóêóì êóóáàãàí æàíà òóêóì êóóãàí äåãåí ýêè
òїðãº áºëãºí.
ªð÷її æàíà ºñїї. Áàðäûê òèðїї îðãàíèçìäåð ºð÷їїãº æàíà
ºñїїãº æºíäºìäїї. Êëåòêàäà, òêàíäà çàò æàíà ýíåðãèÿ àëìàøóóíóí
íåãèçèíäå îðãàíäàð æàíà îðãàíèçìäåð æàëàў ãàíà ºñїï-ºíáºñòºí,
êºáºéїï ºð÷їøºò. Äåìåê, ìûíäà æàўû ñàïàòòóó òїçїëїøòї ïàéäà
êûëàò. Îðãàíèçìäåðäèí æåêå÷å ºð÷їøї, ºñїїñї, òóêóì êóó÷óëóãó,
òїïêї òàðûõûáûç ýâîëþöèÿãà áàéëàíûøêàí. Àíäûêòàí æàðàòûëûøòàãû òèðїї îðãàíèçìäåð ºçїí-ºçї æàðàòóóãà, ºð÷їїãº æàíà
ºñїїãº æºíäºìäїї áèîëîãèÿëûê ñèñòåìàäàí, îøîíäîé ýëå áåëîêòîí
æàíà íóêëåèí êèñëîòàñûíàí òóðóøàò.
Íåãèçãè òїøїíїêòºð:
Æàðàòûëûøòà òèðїї îðãàíèçìäåðäå áîëóï ºòїї÷ї ïðîöåññòåðäèí áåëãèëåðè, çàò æàíà ýíåðãèÿ àëìàøóó, äїїëїãїї, ºç
àëäûí÷à òåéëºº æàíà ðèòìèêàëóó, ºçїí-ºçї êàéðà æàðàòóó, òóêóì êóó÷óëóê æàíà ºçãºðãї÷òїê, ºð÷її æàíà ºñїї.

?

1. Жандуу жана жансыз жаратылыштын бири-биринен єзгєчєлїктєрї
жана байланыштары эмнеде?
2. Тукум куучулук менен єзгєргїчтїккє аныктама бергиле.
3. Жандуу жаратылыштын тарыхый єрчїїсїндєгї эволюциянын мааниси
эмнеде?

§ 2. Òèðè÷èëèêòèí òїçїëїøїíїí äåўãýýëäåðè
æàíà àíäàãû ïðîöåññòåð



Сїрєттєрдї салыштыргыла.
1. Биологиялык система, мисалы, клетка сыяктуу, организм жана организмдердин бїтїндїгї кандай бєлїмдєрдєн турат?
2. Организмдердин тїзїлїшїндє кандай химиялык байланыштар бар экенин эстегиле.

Áèçäè êóð÷àï òóðãàí æàíäóó æàðàòûëûø àð êàíäàé
äåўãýýëäåãè áèîëîãèÿëûê ñèñòåìàëàðäû êàìòûï òóðàò æàíà 6
íåãèçãè äåўãýýëäè áºëїï êàðîîãî áîëîò: ìîëåêóëàëûê-ãåíåòèêàëûê äåўãýýë, îðãàíîèääèê-êëåòêàëûê äåўãýýë, îðãàíèçìäèí
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єзгєрїї деўгээли, популяциялык-тїрдїк деўгээл, биогеоценоздук деўгээл, биосфералык деўгээл.
Бардык биологиялык системалар дайыма нуклеин кислоталарынын молекулаларынан, белоктордон, полисахариддерден, липиддерден жана башка байланыштардан турат. Бул деўгээлдин
эў негизги структуралык-функционалдык бирдиги болуп ДНК
эсептелет, анткени ДНК клеткада тукум куучулук маалыматты
алып жїрєт.
Молекулалык-генетикалык
деўгээл.
Молекулалык-генетикалык деўгээлде тиричиликтин эў негизги процесси – тукум
куучулук маалыматтын берилиши жана
жайылышы жїрїп турат.
Азыркы учурда тукум куучулуктун
бирдиги – ген, гендер хромосомаларда жайгашкандыгы, ген ДНК молекуласынын
бєлїгї экендиги, организмдин белгисинин
же касиетинин єрчїшїн аныктаары айкын
болду. Ушул эле деўгээлде тукум куучулук
маалыматтын єзгєрїї процесси жїрїп турат (6–10-сїрєттєр).

ДНК
OH
H
H
С
HО

С

H

С
H
OH

O

С

С

H

OH

H

H
С

Органоиддик-клеткалык деўгээл. Бул
деўгээлдин структуралык-функционалдык
бирдиги болуп клетка эсептелет. Клетка
ткандарды тїзєт, ал эми ткандар органдардан жана органдар системасынан турат.
Клетканын ички тїзїлїшї органоиддерден
тїзїлїп, органикалык жана органикалык
эмес заттарды пайда кылат. Органоиддикклеткалык деўгээлде тиричиликтин негизги

OH

хлоропласт

6-сїрєт.
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жалбырактын клеткалары.

7-сїрєт.

ïðîöåññòåðè æїðºò: çàò àëìàøóó, êëåòêàäàãû ýíåðãèÿ àëìàøóó, ºñїї, ºð÷її, áºëїíїї
æ. á. Êëåòêà – òèðїї îðãàíèçìäåðäèí òїçїëїøїíїí ýў æºíºêºé áèðäèãè.
Îðãàíèçìäèí ºçãºðїї äåўãýýëè. Îðãàíèçìäèí ºçãºðїї äåўãýýëèíèí ñòðóêòóðàëûê-ôóíêöèîíàëäûê áèðäèãè – îðãàíèçì.
Àë àð áèð êëåòêàäàí, êºï êëåòêàäàí æå
ºçїíºí êîëîíèÿ òїçº àëàò. Áàðäûê êëåòêàëàðäûí æàøîîñóíóí óçàêòûãû îðãàíèçìäèí æàøîîñóíàí êûñêà, îøîíäóêòàí
êëåòêàëàðäûí êºáºéїøїíїí íåãèçèíäå àð
áèð îðãàíèçìäèí æàøîî-òèðè÷èëèãè êàìñûç áîëóï òóðàò. Îðãàíèçìäèí ºçãºðїї
äåўãýýëèíäå òèðїї îðãàíèçìäåðäèí æàøîî-òèðè÷èëèãè ºç àëäûí÷à ºòºò. Ìèñàëû, àçûêòàíóó, äåì àëóó, áºëїï ÷ûãàðóó,
êºáºéїї, ºñїї, ºð÷її æ. á. ïðîöåññòåð. Áèð
áїòїí ñèñòåìàíû òїçїï, áàéëàíûøòà áîëóï,
àð êàíäàé êûçìàòòàðäû àòêàðûøàò. Îðãàíèçìäåð àð êàíäàé æîë ìåíåí êºáºéїøºò,
àëàð îðãàíèçìäåðäè ãàíà ºçãºðòïºñòºí,
àòà-ýíåëåðäèí áåëãèëåðèí ñàêòàï áèðèêòèðåò. Òèðїї îðãàíèçì êèéèíêè ìóóíóíà
òóêóì êóó÷óëóê ìààëûìàòòàðûí ìóðàñêà
áåðїїãº æºíäºìäїї áîëîò.
Ïîïóëÿöèÿëûê-òїðäїê äåўãýýë. Áóë
äåўãýýëäèí ñòðóêòóðàëûê-ôóíêöèîíàëäûê
áèðäèãè áîëóï òїð ýñåïòåëåò. Òїçїëїøòºðї

8-сїрєт. Организмдин єзгєрїї деўгээли.
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Популяциялык тїрдїк деўгээл.

Биогеоценоздук деўгээл.
9-сїрєт. Жашоонун белгилеринин структуралык тїзїлїшї.

áèðäåé áîëãîí, òóêóì êóó÷óëóê îêøîøòóêòàðû áàð, ýðêèí
àðãûíäàøóó÷ó æàíà òóêóì áåðїї÷ї, òàáèãûé øàðòêà ûўãàéëàíûøû, áåëãèëїї áèð àéìàêòû ýýëåãåí îñîáäîð æûéûíäûñû
òїð áîëóï ýñåïòåëåò. Òїð è÷èíäåãè æå ïîïóëÿöèÿíûí îñîáäîðóíóí àðàñûíäàãû áàéëàíûøòàð êºï òїðäїї, òàòààë æàíà áèðèáèðèíå êàðàìà-êàðøû. Ìûíäàé áàéëàíûøòàð ïîïóëÿöèÿ ìåíåí
òїðäї ñàêòàï êàëóóãà ºáºëãº áîëîò. Àð áèð òїðäїí ïîïóëÿöèÿñû
ºçїí÷º ìåéêèíäèêòå æàøàéò. Áèð òїðäїí ïîïóëÿöèÿëàðû áèðèáèðèíå ºòїï, àðàëàøûï òóðñà, àêòèâäїї ÷îў ïîïóëÿöèÿëàðäû
òїçºò. Êýý áèð òїðëºðäїí ïîïóëÿöèÿëàðû, ìèñàëû, òїíäїê áóãóëàðû, àê æå êºãїëòїð òїëêїëºð, Áîðáîðäóê Àçèÿäàãû ñàéãàêòàð æ. á., æûë ìåçãèëèíå êàðàòà æûë ñàéûí æїçäºãºí ÷àêûðûì
æåðëåðäè áàñûï ºòїï, æàéûëûï àðàëàøûï æàøàéò. Îøîíäóêòàí òàáèÿòòà ïîïóëÿöèÿëàðäûí êºáºéїїñї, ºñїï-ºíїãїїñї ñûðòêû ÷ºéðºíїí òààñèðëåðèíå áàø èåò. Îðãàíèêàëûê äїéíºíїí
òàðûõûé ºð÷їøїíäº àêûðûíäûê ìåíåí îðãàíèçìäåðäèí æàўû
òїðëºðї ïàéäà áîëîò.
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Биогеоценоздук деўгээл. Єсїмдїктєрдїн, жаныбарлардын,
козу карындардын жана микроорганизмдердин популяциясынын тїрлєрї жансыз чєйрєнїн шартында (мисалы, жарык,
нымдуулук, аба) биогеоценозду тїзєт.
Биогеоценоз – биогеоценоздук деўгээлде организмдин тїзїлїшїнїн структуралык-функционалдык биримдиги. Жансыз табият менен тирїї организмдин єз ара байланыштары ар
тїрдїї. Кандай гана организм болбосун, биогеоценоздо жашап
калуу їчїн бири-бири менен тыгыз байланышта болот. Биогеоценоздо организмдер суткалык, мезгилдик кубулуштарды башынан єткєрїп, єзгєрїп-єнїгїп турушу, бир абалдан экинчи
абалга жай, теў салмактуулук менен єтїїсї алардын жашоого
ыўгайланышын баяндайт.
Биосфералык деўгээл. Тиричиликтин пайда болушу жана
анын жер жїзїндє таралышы, жашоосу табият менен ажырагыс байланышта, тиричилик табияттын туундусу. Ошондуктан
биосфера (биос – тиричилик, сфера – шар, чєйрє) – тиричиликтин чел кабыгы жерде, сууда жана абада тараган тиричилик
жашаган жалпы чєйрєсї. Биосферада тиричиликтин аракеттеринин натыйжасында органикалык тоо тектери жана биогендик пайдалуу кендер (кємїр, фосфорит, нефть) пайда болгон.

10-сїрєт. Тиричиликтин тїзїлїшїнїн деўгээли жана андагы процесстер.
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Áèîñôåðàäà îðãàíèçìäåðäèí êºï÷їëїãї êóðãàêòûêòà, îêåàíäà
àëàðäûí áåòèíäå æàíà àãà æàêûí æåðëåðäå òîïòîëãîí. Ìûíäà
áèîãåîõèìèÿëûê öèêëäåðäèí ãëîáàëäóó æїðїøїíїí ºçãºðїøї,
çàòòàðäûí àéëàíûøû æàíà ýíåðãèÿíûí àãûìû æàíäóó æàðàòûëûøòûí ýâîëþöèÿñû ìåíåí áàéëàíûøòóó áîëîò. Áèçäèí ïëàíåòàäàãû æàøîîíóí ñòðóêòóðàëûê òїçїëїøїíäº (ãåí, êëåòêà, òїð,
îðãàíèçì, ïîïóëÿöèÿ, áèîãåîöåíîç, áèîñôåðà) áèðäèêòїї òèðè÷èëèêòèí ºñїї ïðîöåññòåðè æїðїï òóðàò.
Íåãèçãè òїøїíїêòºð:
Ìîëåêóëàëûê ãåíåòèêàëûê äåўãýýë, îðãàíèçìäåðäèí êëåòêàëûê äåўãýýëè, îðãàíîèääèê êëåòêàëûê äåўãýýë, îðãàíèçìäèí ºçãºðїї äåўãýýëè, ïîïóëÿöèÿëûê òїðäїê äåўãýýë, áèîãåîöåíîçäóê äåўãýýë, áèîñôåðàëûê äåўãýýë.

?

1. Азыркы заманбап илимде тиричиликтин деўгээлдери кандай маа
ниге ээ?
2. Ар бир тиричиликтин тїзїлїшїнїн деўгээлинде структуралык функцио
налдык бирдиктин мааниси кандай?
3. Бардык тиричиликтин тїзїлїшїнїн деўгээлинде кандай жашоо про
цесстери жїрїп турат?
4. Тємєнкї таблицаны дептериўерге толтуруп жазгыла.
Жердеги тиричиликтин негизги уюшулуу деўгээлдери
2-таблица

¹

Негизги деўгээли

1

Молекулалык генетикалык деўгээл

2

Органоиддик клеткалык деўгээл

3

Биогеоценоздук деўгээл

4

Биосфералык деўгээл

5

Популяциялык тїрдїк деўгээл

6

Организмдин єзгєрїї деўгээли
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Структуралыкфункционалдык
бирдик

Тиричилик
процесстери

II БЄЛЇМ
ЖАШОО ТЇЗЇЛЇШЇНЇН
МОЛЕКУЛАЛЫК-ГЕНЕТИКАЛЫК ДЕЎГЭЭЛИ

§ 3. Тиричиликтин органикалык эмес компоненттери:
суу жана минералдык туздар

 1. Кайсы химиялык элементтер клетканын курамына кирет?

2. Кайсы органикалык эмес заттар клетканын курамына кирет?
3. Кайсы туздар клетканын курамына кирет?
4. Маанилїї макроэлементтерди санагыла жана алардын функцияларын
атагыла.
5. Кайсы элементтер микроэлементтер деп аталат? Организмдин тиричилиги їчїн алардын кандай мааниси бар?
6. Тирїї системаларда суунун кандай негизги функциясы бар? Клетканын
жашоосу їчїн суунун кандай мааниси бар?

Жер кыртышында 100дєй химиялык элемент кездешет.
Жансыз жана жандуу табияттын курамы боюнча айырмаланат.
Тирїї организмдер органикалык жана органикалык эмес
заттардан курулат. Ар кандай организмдердин клеткасы сырткы
тїзїлїшїнїн єзгєчєлїгїнє жана аткарган функциясына кєз
каранды, химиялык курамы боюнча айырмаланат.
Органикалык эмес бирикмелерге суу жана минералдык
туздар кирет. Клетканын негизги тиричилигине керектїї болгон
12 химиялык элемент бар. Алар: кычкылтек, кємїртек, суутек,
азот, кїкїрт, калий, темир, кальций, фосфор, хлор, натрий,
магний. Булар биогендик элементтер деп аталышат.
Организмдердин нормалдуу иштеши їчїн анча кєп деле химиялык элемент талап кылынбайт. Эў зарылдары кємїртек,
кычкылтек, суутек жана азот. Алар клеткада суунун курамын,
органикалык заттардын негизги массасын тїзїшєт (95–99%),
ошондуктан аларды органогендер деп аташат. Мындан сырткары негизги элементтерге фосфор, кїкїрт кирет. Бул алты элементти макроэлементтер деп аташат. Булардан сырткары организмдин иштешине керек болгон макроэлементтерге натрий,
магний, калий, кальций жана хлор кирет.
Ар бир биохимиялык элемент єзїнїн функциясын аткарат.
Калийдин жана натрийдин иондору иондук кїчтєрдї кїчєтїїгє
жана буфердик чєйрєнї пайда кылууга катышып, клеткада
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îñìîñòóê áàñûìäû æºíãº ñàëàò, ìåìáðàíà àðêûëóó íåðâäèê èìïóëüñòàðäû ºòêºðїїãº êàòûøàò. Ìàãíèéäèí èîíó ðèáîñîìàëàðäûí èøòåøèíå æàíà ñàêòàëûøûíà, á. à. áåëîêòóí ñèíòåçèíå êàòûøàò. Ìàãíèé àíäàí ñûðòêàðû ÄÍÊíûí ñèíòåçèíå êàòûøûï,
íåðâ ìåíåí áóë÷óў êëåòêàëàðäû èðåòêå ñàëóó÷ó ôåðìåíòòåðäèí,
õëîðîôèëëäèí êóðàìûíà êèðåò æàíà ìèòîõîíäðèÿíûí íîðìàëäóó èøòåøèíå òїðòêї áîëîò. Êàëüöèéäèí èîíó êëåòêàëûê áèð
íå÷å ïðîöåññòåðäèí æºíãº ñàëûíûøûíà êàòûøàò, àíûí è÷èíåí
êàíäûí óþóñóíà, áóë÷óўäàðäûí æûéðûëûøûíà æàíà áàøêà
êûéìûë ðåàêöèÿëàðûíà êàòûøàò. Ýðèáåãåí êàëüöèé òóçäàðû
ñººêòїí, ìîëëþñêàíûí ðàêîâèíàñûíûí òїçїëїøїíº êàòûøàò.
Õëîðäóí àíèîíäîðó æàíûáàðëàðäûí îðãàíèçìèíäå òóç ÷ºéðºñїí
òїçїїãº êàòûøàò (ìèñàëû, àøêàçàíäà), êýý áèð îðãàíèêàëûê áèðèêìåëåðäèí êóðàìûíà êèðå àëàò.
Îøîíäîé ýëå ºñїìäїêòºð ї÷їí ìèíåðàëäûê òóçäàð äà ºòº
ìààíèëїї. ªòº êåðåêòїїëºðäї 19 õèìèÿëûê ýëåìåíò òїçºò: C,
H, O, N, P, S, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu æ. á. Êû÷êûëòåê, ñóóòåê
ìåíåí êºìїðòåê ºñїìäїêòºðãº CO2, O2 æàíà H2O òїðїíäº êèðåò.
Òêàíäàðäûí ìàññàñûíäà 0,001%äàí àçûðààê êîíöåíòðàöèÿäà êàðìàëãàí ýëåìåíòòåð ìèêðîýëåìåíòòåð äåï àòàëàò. Áóëàðãà
ìàðãàíåö, òåìèð, êîáàëüò, æåç, öèíê, êýý áèð îðãàíèçìäåð ї÷їí
âàíàäèé, áîð, àëþìèíèé, êðåìíèé, ìîëèáäåí, éîä æ. á. êèðåò.
Ìèêðîýëåìåíòòåð îðãàíèçìäå ìààíèëїї ðîëü îéíîøîò. Òåìèð
îðãàíèçìäåðäå ìààíèëїї ôóíêöèÿëàðäû àòêàðóóãà êàòûøóó÷ó êîìïëåêñòåðäèí êóðàìûíà êèðåò. Òåìèð ýðèòðîöèòòåðäèí,
ãåìîãëîáèíäèí æàíà áóë÷óў áåëîãó – ìèîãëîáèíäèí êóðàìûíà
êèðåò, ýëåêòðîíäîðäó òàøóó÷ó êýý áèð ôåðìåíòòåðãå êàòûøàò.
Öèíêòèí, êîáàëüòòûí, ìàðãàíåöòèí æàíà ìîëèáäåíäèí èîíäîðó
àð êàíäàé ôåðìåíòòåðäèí êóðàìûíà êèðèøåò. Êîáàëüò Â12 âèòàìèíèíèí êóðàìûíà êèðåò. Îøîíäîé ýëå æåç êºïòºãºí ôåðìåíòòåðäèí êóðàìûíà êèðåò, àíäàí ñûðòêàðû ìîëëþñêàëàðäà êû÷êûëòåêòè òàøóóãà êàòûøàò. Éîä êàëêàí áåçèíèí ãîðìîíäîðóíóí (òèðîêñèí æàíà ї÷ éîäòèðîíèí) êóðàìûíà êèðåò. Êðåìíèé
àð êàíäàé îðãàíèçìäåðäå: êýý áèð àòîìäóó áàëûðëàðäà (äèàòîì),
êûðê ìóóíäàðäà, æóìøàê äåíåëїїëºðäº æàíà ìîëëþñêàëàðäà
òàðàãàí.
Ìèíåðàëäûê òóçäàðäûí îðãàíèçìäåðäåãè æåòèøñèçäèãè
æå êºáºéїï êåòèøè àð òїðëїї èø-àðàêåòòåðäèí áóçóëóøóíà
àëûï êåëåò. Àäàìäûí îðãàíèçìèíäå éîääóí æåòèøñèçäèãèíåí àð êàíäàé îîðóëàð (çîá, êðåòèíèçì æ. á.) êї÷ àëàò. Éîääóí
êºáºéїï êåòèøè Áàçåäîâ îîðóñóíà àëûï êåëåò. Ôòîðäóí ñóóäà æåòèøñèçäèãè òèøòèí êàðèåñ äàðòûíà ÷àëûêòûðàò, êºáºéїï
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3-таблицанын уландысы

Микроэлементтер
Мg

0,1

Ферменттердин курамына кирет

Хлор

Магний

Cl

0,1

Ткандык суюктуктун маанилїї
аниону, о. э. осмостук басымды
кїчєтїї їчїн маанилїї. Кандан
кычкылтекти ташууга катышат.

Темир

Fe

аз санда

Миоглобиндин (булчуўдун
белогу) жана гемоглобиндин
компоненти. Электрондорду
ташуучу. Ферменттердин
курамына кирет.

Йод

I

аз санда

Калкан бездин тиреоиддик
гормондорунун компоненти.

Со

аз санда

B12 витамининин компоненти.

Кобальт

êåòñå, ôëþîðîç ïàéäà áîëîò, ñººêòºðї æàíà òèøòåðè ìîðò áîëîò.
Òåìèðäèí æåòèøñèçäèãè êàíäûí àçäûãûíà – àíåìèÿãà àëûï êåëåò. ªñїìäїêòºðäº àçîòòóí æåòèøñèçäèãè ºñїї ïðîöåññèí êå÷èêòèðèï, æàëáûðàêòàðû ìàéäà áîëîò, õëîðîôèëëäèí ñèíòåçè
(æàëáûðàêòàð ñàðû, êûçûë òїñòїї áîëîò), áóòàêòàíûøû íà÷àðëàéò. Êїêїðòòїí æåòèøñèçäèãè ôîòîñèíòåçäè òºìºíäºòºò, õëîðîïëàñòòàðäûí áóçóëóøóíà àëûï êåëèøè ìїìêїí, æàўû æàëáûðàêòàð ñàðãàðûï êàëàò.
Êëåòêàíûí êóðàìûíà êèðãåí îðãàíèêàëûê ýìåñ çàòòàðäûí
ìààíèëїїñї áîëóï ñóó ýñåïòåëåò. Ñóóíóí ñàíû îðãàíèçìäèí
æàëïû ìàññàñûíûí 60 – 95% òїçºò. Îðãàíèçì ñóóíó êºï æîãîòóóäàí ºëїìãº äóóøàð áîëîò.
Ñóóíóí êºëºìї êëåòêàíûí òèáèíå, àëàðäûí ôóíêöèîíàëäûê
àáàëûíà êàðàòà ºçãºðºò. Óðóêòà – 8–14%, ÷àëêàíäûí æàëáûðàãûíäà – 82,4%, áóë÷óў êëåòêàëàðûíäà – 76,1%, àäàìäûí ìýý
êëåòêàëàðûíäà 86,1% ñóó êàðìàëàò. Îðãàíèçìäèí æàøûíà
æàðàøà ñóóíóí êºëºìї ºçãºðºò. Êëåòêàíûí àêòèâäїї æàøîîñóíà ñóóíóí áîëóøó ñºçñїç øàðò. Êëåòêàíûí æàøîî-òèðè÷èëèãèíèí èíòåíñèâäїї áîëóøó, àíäàãû ñóóíóí êàðìàëûøûíûí
îøîí÷îëóê æîãîðó áîëãîíäóãóíà áàéëàíûøêàí áîëîò.
Êëåòêàäàãû ñóóíóí áàëàíñû êëåòêàíûí ºçїíäº áîëóï ºòїї÷ї
ïðîöåññòåðäèí ýñåáèíåí òîëòóðóëàò. Êëåòêàäà ñóó «ýðêèí» æàíà
«áàéëàíãàí» àáàëäàðäà æàéãàøàò. Ñóóíóí íåãèçãè ðîëó àíûí
õèìèÿëûê æàíà ôèçèêàëûê àáàëû ìåíåí áàéëàíûøêàí. Ñóóíóí
ìîëåêóëàñû êè÷èíåêåé, ïîëÿðäóó, áèðè-áèðè ìåíåí ñóóòåêòèê
áàéëàíûøòà áèðèãå àëûøàò.
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Ñóó áèîëîãèÿëûê ñèñòåìàëàðäà
òºìºíêї ôóíêöèÿëàðäû àòêàðàò:
1. Ñóó – êëåòêàäà ºòêºí õèìèÿëûê ðåàêöèÿëàðäûí ñºçñїç
êàòûøóó÷óñó.
2. Ïîëÿðäóó ýìåñ çàòòàð ãèäðîôîáäóó, á. à. òїðòїëїøºò, ñóóíóí êàòûøûíäà áèðè-áèðèíå òàðòûëûøàò. Ìûíäàé ºç àðà àðàêåò ìåìáðàíàëàðäûí òóðóêòóóëóãóí, î. ý. áåëîêòóí ìîëåêóëàëàðûíûí, íóêëåèí êèñëîòàëàðûíûí æàíà áèð íå÷å ñóáêëåòêàëûê
ñòðóêòóðàëàðäûí êàòàðûíûí òóðóêòóóëóãóí êàìñûçäîîäî àáäàí
ìààíèëїї.
3. Ñóó – àð êàíäàé çàòòàðäû òàøóó ї÷їí ÷ºéðº áîëóï ýñåïòåëåò. Ñóó êåðåêòїї çàòòàðäûí êàéðà òàøûëóóñóí æàíà àêûðêû ïðîäóêòóëàðäûí áºëїíїїñїí êàìñûçäàéò.
4. Ñóó ÷îў êºëºìäºãї æûëóóëóêòó ñóóòåêòèê áàéëàíûøòàðäûí ýñåáèíåí êàìñûçäàéò. Îøîíäóêòàí òåìïåðàòóðàëûê ºçãºðїї
àíäà ìèíèìàëäóó, áèîõèìèÿëûê ïðîöåññòåð êè÷èíåêåé èíòåðâàëäàãû òåìïåðàòóðàäà æàíà òóðóêòóó ûëäàìäûêòà ºòºò.
5. Ñóó – äåíåíèí òåìïåðàòóðàñûíûí æºíãº ñàëûíûøûíà êàòûøàò. Àë ÷îў æûëóóëóêòàãû áóóëàíóóíó ïàéäà êûëàò, áàøêà÷à àéòêàíäà, áóóëàíóó ìóçäàòóó ìåíåí êîøòîëîò. Áóë êóáóëóø
ºñїìäїêòºðäїí òðàíñïèðàöèÿñûíäà æàíà æàíûáàðëàðäûí òåð
áºëїїñїíäº êîëäîíóëàò.
6. Ñóó êëåòêàãà æàíà îðãàíèçìãå îñìîñòóê çàòòàðäûí òїøїøїíäº æàíà òóðãîðäó êї÷ºòїїäº íåãèçãè ðîëäó îéíîéò.
7. Ôîòîñèíòåçäå êû÷êûëòåêòèí áóëàãû áîëóï ñàíàëàò.
8. Ñóó êºïòºãºí ìåòàáîëèçìäåðäèí ðåàêöèÿëàðûíäà êàòûøàò (àíûí áèîëîãèÿëûê ìààíèñè). Êëåòêàäà êºïòºãºí àð êàíäàé òóçäàð äèññîöèàöèÿëàíãàí àáàëäà: êàòèîíäîð (Na+, K+, Ca+,
Mg+) æå àíèîíäîð (HPO4–, H2PO4–, Cl–, HCO3–) òїðїíäº êàðìàëàò.
Êëåòêàíûí íîðìàëäóó æàøîî-òèðè÷èëèãèí êàìñûç êûëóó ї÷їí
àð êàíäàé èîíäîðäóí êàðìàëûøû òåў ñàëìàêòà áîëóøó êåðåê.
9. Ñóó æàíäóó îðãàíèçìäåðäèí è÷êè ÷ºéðºñїí ïàéäà êûëàò.
Íåãèçãè òїøїíїêòºð:
Êëåòêàíûí êóðàìû, ìèêðîýëåìåíòòåð, ìàêðîýëåìåíòòåð,
áèîãåíäèê ýëåìåíòòåð, ñóóíóí áèîëîãèÿëûê ìààíèñè.

?

1. Клетканын жашоо тиричилигинде азот кошундусу кандай роль ойнойт?
2. Клеткада фосфор кислотасы кандай роль ойнойт?
3. Клетканын курамындагы кайсы химиялык элементтер органогендер
деп аталат?
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4. Клетканын курамындагы кайсы химиялык элементтер макро жана
микроэлементтер деп аталат?
а) макроэлементтер: O, C, H, N, P, S, Na, Cl, K, Ca, Fe, Mg, Zn.
б) микроэлементтер: O, C, H, N, P, S, Na, Cl, K, Ca, Fe, Сu, Mg, I, Ni,
Ag, Co, Zn.
5. Клетканын жашоо тиричилигинде калийдин кандай мааниси бар?
6. Темир кайсы тиричиликке керектїї кошулмалардын курамына кирет?
7. Клеткаларда суунун кызматы:
а) эриткич; б) ташуучу; в) температураны иретке салуучу;
г) химиялык реагент; д) структуралык; е) а + б + в + г + д.
–
8. Хлорофиллдин составына: а) Сa2+; б) Na+; K+, Cl ; в) Zn; г) Mg кирет.
9. Минералдык туздардын жетишсиздиги же кєбєйїп кетиши организмдер
їчїн кандай ролду ойнойт?

§ 4. Îðãàíèêàëûê êîìïîíåíòòåð: áåëîêòîð, ìàéëàð,
óãëåâîääîð, íóêëåèí êèñëîòàëàðû, ÀÒÔ



1. Органикалык кошулмалардын кайсы негизги класстары клетканын
курамына кирет?
2. Алардын кандай ролу бар?
3. Кайсы кошулмалар углеводдорго кирет?
4. Кайсы белги боюнча кошулмалар липиддер классына биригет?
5. Сууга болгон мамилеси боюнча липиддер кайсы кошулмаларга кирет?
6. Белоктун функциялары кандай?
7. АТФ кандай роль аткарат?

Êëåòêàíûí òèðè÷èëèãèíäå îðãàíèêàëûê æàíà îðãàíèêàëûê ýìåñ êîøóëìàëàð áàð. Îðãàíèêàëûê ýìåñ êîøóëìàëàðãà
ñóó æàíà ìèíåðàëäûê òóçäàð êèðåò. Îðãàíèêàëûê çàòòàð êóðàìû, êàñèåòè æàíà áèîëîãèÿëûê æàêòàí àòêàðãàí êûçìàòû
áîþí÷à áèðè-áèðèíåí àéûðìàëàíûøàò. Îðãàíèêàëûê çàòòàðãà:
áåëîêòîð, ìàéëàð, óãëåâîääîð, íóêëåèí êèñëîòàëàðû æàíà ÀÒÔ
(àäåíîçèí ї÷ ôîñôîðëóó êèñëîòà) êèðåò.
Êëåòêàíûí êóðàìûíäà áåëîêòîð 10–20%, ëèïèääåð 1–5%,
óãëåâîääîð 0,2–2,0%, íóêëåèí êèñëîòàëàðû 1–2%, ÀÒÔ 0,5–1%
òїçºò.
Îðãàíèêàëûê çàòòàð çîð ìîëåêóëàëûê ìàññàãà ýý (áèð íå÷å
ìèўäåí áèð íå÷å ìèëëèîíãî ÷åéèí áîëîò), êºï ñàíäà êàéòàëàíóó÷ó îêøîø æå òїçїëїøї áîþí÷à òїðäїї ìîíîìåðëåðäåí
òóðãàí ïîëèìåðëåð áîëóï ñàíàëàò.
Ëèïèääåð
Ëèïèääåð – áóë æîãîðêó ìîëåêóëàëûê, ñóóäà ýðèáåãåí êîøóëìàëàð (á. à. ãèäðîôîáäîð), áèðîê îðãàíèêàëûê ýðèòêè÷òåðäå
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Клеткадагы негизги органикалык заттардын кызматтары
4-таблица
Органикалык заттар

Белоктор

Кызматтар

· Куруучулук (организмди тїзїїчї)
· Катализатордук (ферменттер)
· Кыймылдаткыч
· Коргоочулук
· Транспорттук
· Энергетикалык

Липиддер

· Куруучулук (клетканын органоиддеринин компоненттери)
· Коргоочулук (ички органдарды сактайт)
· Энергетикалык
· Терморегулятордук (жылуулук сактоочу катмар)
· Эндогендик суунун булагы (майдын кычкылдануусунда)
· Регулятордук (гормондор)

Углеводдор

· Куруучулук (клетканын чел кабыгы, тутумдаштыргыч
ткань, клеткалык структуралардын, нуклеин кислота
ларынын компоненттери)
· Коргоочулук (иммундук жоопко катышуу, гепарин –
кандын уюшуна тоскоолдук кылат – антикоагулянттар)
· Энергетикалык

Нуклеин
кислота
лары (ДНК жана РНК)

Тукум куучу маалыматтарды сактоо жана єткєрїї,
белоктун биосинтезинде катышуу

АТФ

Энергиянын запасын камсыз кылуу

эрийт. Жєнєкєй липиддердин курамына кєбїнчє майлуу кислоталар жана їч атомдуу спирт – глицерин кирет. Майлуу кислоталар каныккан жана каныкпаган болуп бєлїнєт. Каныккан
майлуу кислоталарга пальмитин, стеарин ж. б. кислоталар кирет. Каныкпаган майлуу кислоталарга олеин, линол жана линолен кислоталары кирет, алар эў керектїї болуп саналат, себеби
организм єзї аларды синтездей албайт.
Каныкпаган майлуу кислоталарды камтыган триглицериддер жєнєкєй температурада суюк болуп, майлар деп аталат. Алар
дайыма єсїмдїктєрдє жолугат. Жаныбар- СН (СН ) CООН
3
2 n
лардын организминде да майлар бар, алар
Май кислотасы
катуу, туруктуу, мисалы, ак май, жаныН2С – СОСО  (СН2)nCН3
барлардын майы.
Липиддер нейтралдуу майлар, мом- НС – СОСО  (СН )nCН
2
3
дор, фосфолипиддер, стериндер болуп
бєлїнїшєт. Фосфолипиддер – клетка- Н2С–СОСО(СН2)nCН3
лык мембрананын негизги компоненти,
Триглицерид
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òàòààë ëèïèääåðäèí áèðè, ìàé êèñëîòàëàðû, ñïèðòòåí òûøêàðû ôîñôîð êèñëîòàíûí êàëäûêòàðû (ïîëÿðäóó áàø÷àñû) êèðåò.
Ñòåðèíäåð – òàòààë ëèïèääåð. Àëàðäûí êëåòêàíûí ìåìáðàíàñûíäàãû áèð ìààíèëїї êîìïîíåíòè – õîëåñòåðèí. Õîëåñòåðèí
îðãàíèçìäå êºï êûçìàòòàðäû àòêàðàò: ãîðìîíäîðäóí (æûíûñ
ãîðìîíäîðó, áºéðºê їñòїíäºãї áåçäèí ãîðìîíäîðó æ. á.), ºò êèñëîòàñûíûí, Ä3 âèòàìèíèíèí íåãèçèí òїçºò. Ìîìäîð êîðãîî
ôóíêöèÿñûí àòêàðàò, àøûê÷à áóóëàíóóãà, òºìºíêї òåìïåðàòóðàíûí æàíà êїí íóðóíóí òààñèðèíå òîñêîîëäóê êûëàò. Ìîì
ºñїìäїêòºðäїí æàëáûðàêòàðûí, ìºìºëºðїí êàïòàï òóðàò. Àë
ýìè æàíûáàðëàðäà êàíàòòàðûí æàíà æїíїí êàïòàï òóðãàí çàò
ëàíîëèí äåï àòàëàò. Òåðè àñòûíäàãû ìàé êàòìàðû êºáїí÷º æàíûáàðëàðäû їøїêòºí, ÷àéêàëóóäà è÷êè îðãàíäàðäû áóçóëóóäàí ñàêòàéò. Èðåòêå ñàëóó÷óëóê ôóíêöèÿíû àòêàðãàí êýý áèð
ãîðìîíäîð (æûíûñ æàíà áºéðºê їñòїíäºãї áåçäèí ãîðìîíäîðó)
ëèïèääåð áîëóï ñàíàëàò. Ëèïèääåð ìàéäû ýðèòїї÷ї À, Ä, Ê
æàíà Å âèòàìèíäåðäèí ïàéäà áîëóøóíà äà êàòûøàò. Ëèïèääåð
îðãàíèçìäè ýíåðãèÿ ìåíåí êàìñûç êûëàò.
Ëèïèääåðäèí êëåòêàäàãû ôóíêöèÿëàðû:
- Ëèïèääåð – ýíåðãèÿíûí áóëàãû, ëèïèääåð êû÷êûëäàíãàíäà óãëåâîääîðãî êàðàãàíäà ýíåðãèÿíûí áºëїíїøї ýêè ýñå êºïòїê
êûëàò (1 ã ìàé ýðèãåíäå 38,9 êÄæ ýíåðãèÿ áºëїíºò).
- Ëèïèääåð êóðóó÷óëóê ôóíêöèÿ àòêàðàò (ìåìáðàíàíûí
æàíà êëåòêàíûí îðãàíîèääåðèíèí, êëåòêàäàí òûøêàðû ñòðóêòóðàëàðäûí êóðàìûíà êèðåò).
- Ëèïèääåð ãîðìîíäîðäó, ìàéäà ýðèòèëãåí âèòàìèíäåðäè, ºò
êèñëîòàëàðäû òїçºò.
- Ëèïèääåð îðãàíèçìäèí òåðìîðåãóëÿöèÿ ïðîöåññèí èðåòêå
ñàëàò.
- Ëèïèääåð êîðãîî÷óëóê ôóíêöèÿ àòêàðàò.
Óãëåâîääîð
Óãëåâîääîð Ñ, Í, Î ýëåìåíòòåðèíåí òóðàò, æàëïû ôîðìóëàñû (ÑÍ2Î)n. Óãëåâîääîð 3 êëàññêà áºëїíºò: ìîíîñàõàðèääåð,
îëèãîñàõàðèääåð, ïîëèñàõàðèääåð (11-ñїðºò). Ìîíîñàõàðèääåð
êàíòòûí áèð ìîëåêóëàñûíàí òóðàò. Ìîíîñàõàðèääåðäèí àðàñûíàí ãëþêîçà ìåíåí ôðóêòîçà ìààíèëїї áîëóï ñàíàëàò (12-ñїðºò).
Ãëþêîçà îðãàíèçìäèí êëåòêàëàðû æàíà òêàíäàðû ї÷їí ýíåðãèÿíûí íåãèçãè áóëàãû áîëóï ýñåïòåëåò. Îëèãîñàõàðèääåð 2–10
ìîíîñàõàðèääåðäèí êàëäûãûíàí òóðàò. Ýêè ìîíîñàõàðèääèí
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Углеводдор

моносахариддер

олигосахариддер

полисахариддер

бириндеген
канттар

экиден онго чейинки
сахариддер

ондон кєп
молекуладан турат

глюкоза
фруктоза
галактоза

сахароза (тростник канты)
мальтоза (угут канты)
лактоза (сїт канты)

крахмал, гликоген,
целлюлоза, хитин

11-сїрєт. Углеводдордун классификациясы.

CH2OH

HOCH2
6

1

O

5

H HO 2
4

OH

3

HOCH2
6

OH
O

5

H HO 2
4

H OH

α-Dфруктоза

OH

3

1

H

CH2OH

β-Dфруктоза

12-сїрєт. Глюкозанын жана фруктозанын молекулалары.

калдыгынан турган олигосахариддер дисахарид деп аталат, ал
эми їч калдыктан турганы – трисахарид ж. б. Дисахариддердин эў маанилїїсї – сахароза, мальтоза жана лактоза.
Полисахариддер биологиялык полимерлер болуп саналат.
Негизги полисахариддерге крахмал, целлюлоза, гликоген, хитин кирет.
Целлюлоза єсїмдїктєрдїн клеткасынын чел кабыгынын негизги структуралык компоненти, он миўден ашык глюкозанын
калдыгынан турат.
Крахмал глюкозанын полимери болуп эсептелет. Анын молекулалары амилозанын тїз чынжырчаларынан жана амилопектиндин бутактанган чынжырчаларынан турат (13-сїрєт).
Крахмал – єсїмдїктєрдїн запастык азыктандыруу заты.
Жаныбарлардын жана козу карындардын запастык азыктандыруу затынын ролун гликоген аткарат. Гликоген глюкозанын калдыктарынан тїзїлєт, амилопектинге окшош, бирок
кєбїрєєк бутактанган.
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H
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б
13-сїрєт. Крахмалдын структурасы: а – амилоза, б – амилопектин.

Õèòèí ìóóíàê áóòòóóëàðäûí ñûðòêû ñêåëåòèí òїçºò æàíà
êîçó êàðûíäûí êëåòêàëûê ÷åë êàáûãûíûí êóðàìûíà êèðåò.
Ïîëèñàõàðèääåðäèí òóóíäóñó òóòóìäàøòûðãû÷ òêàíäûí êóðàìûíà êèðåò, àëàðãà ãåïàðèí òèéèøòїї, êàíäûí êîþóëàíóóñóíà òîñêîîëäóê êûëàò.
Îðãàíèçìäåãè æàíà êëåòêàäàãû óãëåâîääîðäóí ôóíêöèÿëàðû:
- Ñòðóêòóðàëûê (ºñїìäїêòїí êëåòêàñûíûí, áàêòåðèÿíûí
æàíà êîçó êàðûíäûí ÷åë êàáûãû, ìóóíàê áóòòóóëàðäûí ñûðòêû ñêåëåòè);
- Êëåòêàíûí àíòèãåíäèê êàñèåòèí àíûêòàéò (èììóíäóê ñèñòåìàíûí èøèíå, êàíäûí ãðóïïàëàðûí ïàéäà êûëóóãà êàòûøàò);
- Òóòóìäàøòûðãû÷ òêàíäûí êîìïîíåíòè áîëóï ýñåïòåëåò;
- Êîðãîî÷óëóê ôóíêöèÿ;
- Çàïàñòîî÷ó ôóíêöèÿ;
- Ýíåðãåòèêàëûê ôóíêöèÿ: 1 ã ãëþêîçà êû÷êûëäàíãàíäà
17,6 êÄæ/ìîëü áºëїíїï ÷ûãàò;
- Íóêëåèí êèñëîòàñûíûí êóðàìûíà êèðåò;
- Áåëîêòîð ìåíåí ëèïèääåðäèí àëìàøóóñóíà êàòûøàò.
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Белоктор
Белоктор – бул аминокислоталардай болгон биополимерлер. Аминокислота – белоктун бирдиги. Белоктордун молекулалары ар тїрдїї. Алар кєлємї, структурасы жана функциясы боюнча айырмаланышат, саны жана аминокислоталардын
ирети боюнча (алган ордуна карата) аныкталышат. Белоктор
жєнєкєй (аминокислоталардан эле турган альбуминдер, глобулиндер, гистондор) жана татаал белоктор (белок менен углеводдор – гликопротеиддер, белок менен майлар – липопротеиддер
жана белок менен нуклеин кислоталары – нуклеопротеиддер)
болуп бєлїнїшєт.
Аминокислоталардан гана турган белоктор – протеиндер жана
белок менен белок эмес бєлїктєн турган – протеиддер (мисалы, белоктон жана порфирин-гемден турган гемоглобулин) деп аталат.
Бардык аминокислоталар жалпы формулага ээ, R – каптал
жагындагы чынжыр боюнча аминокислоталардын айырмалыгы,
–СООН– углеводороддук (кємїртектик) радикал, карбоксил группасы менен бириккен кислоталык касиетке ээ, ал эми NH2 – негизги касиеттерге ээ болгон аминогруппа.
O
H2N — CH — COOH — N — C
аминокислота

R

H

пептиддик байланыш

Аминокислоталар белокто пептиддик байланыш – N(H) – C(=O)
менен биригет.
Белоктун курамына негизги 20 аминокислота кирет. Бул
20 аминокислоталардын негизинде курамы боюнча айырмаланган (аминокислоталардын саны жана ирети боюнча) кєптєгєн
ар тїрдїї белоктор пайда болот. Аминокислоталар алмаштырылуучу (организмдин єзїндє синтезделїїчї) жана тамак-аштан
алынуучу алмаштырылбас (эў керектїї) болуп бєлїнєт.
Белоктор бир нече деўгээлдеги уюмга ээ. Белоктун молекуласынын тїзїлїшїндє биринчилик, экинчилик, їчїнчїлїк
жана кээ бир белоктор їчїн тєртїнчїлїк структура болуп ажыратылат (14-сїрєт).
Белоктук молекуланын єзїнїн табигый структурасын жоготуусу денатурация деп аталат; ал температурадан, суунун жетишсиздигинен, шооланын таасиринен ж. б. пайда болот. Эгерде
денатурацияда биринчилик структура бузулбаса, анда нормал27

Белоктун негизги аминокислоталары
Алмаштырылуучу
аминокислоталар

Эў керектїї
аминокислоталар

Алмаштырылуучу
аминокислоталар

Эў керектїї
аминокислоталар

аргинин*

глутамин
кислотасы

лизин

аспарагин

валин

пролин

аспарагин
кислотасы

гистидин*

аланин

серин

метионин

треонин

глицин

изолейцин

тирозин

триптофан

глутаминин

лейцин

цистеин
(цистин)

фенилаланин

дуу шарттардын калыбына келишинде толугу менен белоктун
структурасы калыбына келет.
Белоктун клеткадагы функциялары:
- Белоктор катализатордун ролун ойнойт, б. а. организмдеги
химиялык реакцияларды тездетет (ферменттер – реакцияларды
10 эсе, 100 – 1000 эсе тездетїїчї белок-катализаторлор).
- Белоктор куруучулук функция аткарат (мембрананын
жана клетканын органоиддеринин, клеткадан тышкары структуралардын курамына кирет, мисалы, тутумдаштыргыч ткандагы коллаген);
- Белоктор єзгєчє белоктордун жардамы менен организмдин
кыймылын камсыз кылат (актин менен миозин);
* толук эмес алмаштырылуучу аминокислоталар.
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Тїзїлїшїнїн
деўгээли

Байланыштары

Схемасы

Єзгєчєлїгї

Биринчилик
структура –
кислоталардын
тїз ырааттуу
лугу

Айрым аминокислоталар
коваленттик
пептиддик байланыш
менен кошулган

Экинчилик
структура –
полипептиддик
чынжырчанын
спираль же
конфор
мация тїрїндє
оролушу
αспираль
βспираль
(бїктємєлїї
катмар)

Чынжырчанын ичиндеги
(α) жана чынжырчанын
ортосундагы (β)
коваленттїї эмес суутектик
байланыштар С=О жана
N–H группаларынын
ортосунда сакталат

Їчїнчїлїк
структура – бул
чынжырчалар
дын мейкиндик
те жайланышы,
м.: глобула
же фибрилла
(таякча
формада)

Їчїнчїлїк белоктун конфор
мациясы: коваленттик
дисульфиддик жана
электроваленттик, гидро
фобдук, суутектик байла
ныштар аркылуу пайда
болот

Белоктун
биологиялык
касиетин
аныктайт:
фермент
тердин,
гормондордун

Тєртїнчїлїк
структура – бир
нече полипеп
тиддик чынжыр
чалардын
(суббирдиктер)
биригиши

Радикалдар ортосундагы єз
ара байланыштар аркылуу
жана суббирдиктердин
ортосундагы ВандерВаальс
кїчтєрдїн эсебинен пайда
болот

Бардык белок
тор пайда
кылбайт.
Суббирдик
тери окшош
же айырма
ланып турушу
мүмкүн

OH
O

C

H
N

H

Белоктун
єзгєчє
касиетин
аныктайт

Чынжырчанын
оролушу
менен
спиралдын
пайда болушу
α-спираль

β-спираль

14-сїрєт. Белоктун тїзїлїшї.

- Белоктор ташуучу (транспорттоочу) функцияны аткарышат (мисалы, гемоглобин кычкылтек менен кємїркычкыл газын
транспорттойт);
- Белоктор коргоо функциясын аткарат: организмдин иммундук системасына кирет (антителолор), кандын уюшун камсыз кылат (кандын плазмасынын фибриноген белогу);
- Белоктор энергиянын бир булагы болуп эсептелет (1 г белок бєлїнгєндє 17,6 кДж энергия бєлїнїп чыгат);
- Белоктор иретке салуучу функцияны аткарат, себеби кєп
гормондор бул белоктор (мисалы, гипофиз гормону, карын
астындагы бездин гормону – инсулин ж. б.)
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Нуклеин кислоталары
Нуклеин кислоталары клетканын ядросунан (латынча
nucleus) бєлїнїп чыгарылган, аталышы ошондон келип чыккан. Андан тышкары нуклеин кислоталары цитоплазмада жана
кээ бир клетканын органоиддеринде табылган (митохондриядан,
хлоропласттан). Нуклеин кислоталары – мономерлери нуклеотиддер болгон биополимерлер.
Нуклеин кислоталары нуклеотиддердин тїрї, саны жана
ырааттуулугу боюнча айырмаланат. Ар бир нуклеотид азоттук
негизден, беш кємїртек кантынан жана фосфор кислотасынан
турат. Азоттук негиздер – азотту кармоочу гетероциклдик кошулмалардын туундусу: пурин жана пиримидин (15-а сїрєт).
NH2
N

N
N

N
H

Пурин

N

N
N

N

HN
NH2 N

N
H

Аденин

N

Пирамидин

O

HN

O

N

Гуанин

O

NH2
N

N
H

Цитозин

N
H

CH3

HN

O

O

N
H

Урацил

N
H

Тимин

15-а сїрєт. Нуклеин кислоталарынын азоттук негиздери.

Азоттук негиздерге жараша ар бир нуклеин кислотасынын
курамына тєрт тїрдїї нуклеотиддер кирет: аденозин, гуанозин,
цитидин, тимидин (же уридин).
Нуклеотиддердин курамына кирген канттар пентозаларга
тийиштїї – булар рибоза жана дезоксирибоза.
5`

5`

HОСН2
4`

H

O

H
H 3`

2`

ОH

1`

H

OH

OH

рибоза

HОСН2
4`

H
H 3`

H

O
H
2`

1`

OH

ОH H
дезоксирибоза

Канттын 3` менен 5` кємїртек атомдорунун ортосундагы
фосфодиэфирдїї байланыш менен бириккен нуклеотиддердин
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5`
5`– фосфор кислотасы

негиз
3`

– кант пентоза

негиз

– кант пентоза

15-б сїрєт. Нуклеин кислотасынын биринчилик тїзїлїшї (схемасы).

÷ûíæûð÷àñû íóêëåèí êèñëîòàëàðûíûí áèðèí÷èëèê ñòðóêòóðàñû áîëóï ýñåïòåëåò (15-á ñїðºò).
Îðãàíèçìäåðäåãè êëåòêàëàðäà òїçїëїøї, êóðàìû æàíà ôóíê öèÿñû áîþí÷à àéûðìàëàíãàí íóêëåèí êèñëîòàñûíûí ýêè òїðї
áàð: ðèáîçàíû êàðìàãàí ðèáîíóêëåèí êèñëîòàñû (ÐÍÊ) æàíà äåçîêñèðèáîçàíû êàðìàãàí äåçîêñèðèáîíóêëåèí êèñëîòàñû (ÄÍÊ).
ÄÍÊ. ÄÍÊ òóêóì êóó÷ó ìààëûìàòòû ñàêòîî ôóíêöèÿñûí
àòêàðàò. ÄÍÊíûí êóðàìûíà 1) àçîòòóê íåãèçäåð – àäåíèí (À),
ãóàíèí (Ã), òèìèí (Ò), öèòîçèí (Ö), 2) óãëåâîä – äåçîêñèðèáîçà
(ÄÍÊ àòû îøîíäîí êåëèï ÷ûêêàí), 3) ôîñôîð êèñëîòàñû êèðåò.
ÄÍÊíûí íóêëåîòèääèê ûðààòòóóëóãó àð áèð èíäèâèäãå òààíäûê.
Óîòñîí–Êðèêòèí (1953-æ.) ìîäåëè áîþí÷à ÄÍÊíûí ìîëåêóëàñûíûí ýêèí÷èëèê ñòðóêòóðàñû ýêè êîìïëåìåíòàðäûê êàðàìà-êàðøû æàéëàíûøêàí ïîëèíóêëåîòèääèê ÷ûíæûð÷àäàí
òóðãàí ýêè ñïèðàëäû òїøїíäїðºò. À æàíà Ò, Ã æàíà Ö áèðè-áèðèíå õèìèÿëûê òїçїëїøї áîþí÷à òóóðà êåëãåí æóïòàð, àëàðäûí
îðòîëîðóíäà ñóóòåêòèê áàéëàíûø ïàéäà áîëîò. Íåãèçäåðäèí áèð
÷ûíæûð÷àäàãû ûðààòòóóëóãó áàøêà ÷ûíæûð÷àäàãû àðãàñûç
ûðààòòóóëóêêà àëûï êåëåò. Ýãåðäå áèð ÷ûíæûð÷àäà À áîëñî,
àíäà áàøêàñûíäà Ò áîëîò, îøîíäîé ýëå Ã æàíà Ö êàðàìà-êàðøû
æàéëàíûøàò. Áóë êóáóëóø êîìïëåìåíòàðäóóëóê äåï àòàëàò.
5`

3`

3`

5`
16-сїрєт. ДНКнын экинчилик тїзїлїшї (схемасы).

Êîìïëåìåíòàðäûê ÄÍÊäàí ìààëûìàòòû òàê êº÷їðїїíї òїøїíäїðºò. ÄÍÊíûí ÷ûíæûð÷àëàðû êàðàìà-êàðøû æàéëàíûøêàí. Áèð ÷ûíæûð÷à 3` ó÷óíàí 5` ó÷óíà ÷åéèí áàãûòòàëãàí,
ýêèí÷èñè, òåñêåðèí÷å, ñïèðàëäûí 5` ó÷óíàí 3` ó÷óíà ÷åéèí ñîçóëàò (16-ñїðºò). Ñïèðàëäûí íåãèçèí ôîñôîð êèñëîòàñû ìåíåí
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1 нм

3,4 нм

0,34 нм

17-сїрєт. ДНКнын модели жана схемасы.

дезоксирибоза тїзєт. Спиралдын ичиндеги эки чынжырча азоттук
негиздердин ортосунда суутектик байланыш менен кошулган. А
менен Т – эки, Г менен Ц їч суутектик байланышты пайда кылат.
Спиралдын бир толук оромунда 10 жупталган негиз жайгашкан, оромдун єлчємї – 3,4 нанометр (1 нм = 10-9 м) (17-сїрєт).
ДНК суперспиралды пайда кылат, ядронун ичинде негизги
белоктор гистон менен хроматин жипчелерин, ал эми клетка
бєлїнєр астында хромосомаларды пайда кылат (18-сїрєт).

1 мкм

хромосома
18-сїрєт. ДНКнын молекуласынын оролушу (схемасы).
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ДНКда организмдин бардык белокторунун структуралары
жєнїндєгї маалыматтар коддолгон. ДНК клетканын ишин толук башкарып иретке салат.
РНК. Рибонуклеин кислотасы белоктун синтезинде катышат. РНК нуклеотиддерден тїзїлєт, бирок ДНКдан айырмаланып, бир чынжырчалуу молекула болуп эсептелет, кичинекей
молекулалык массага ээ, курамында А, Г, Ц бар, тиминдин ордуна азоттук негиз – урацилди (У) камтыйт, углевод – рибоза,
фосфор кислотасы бар. РНК ядродо, ядрочодо, цитоплазмада,
митохондрияда, рибосомада жайланышат.
РНК тїрдїї курамы, молекулалык массасы жана функциясы боюнча їч класска бєлїнєт.
Информациялык (матрицалык же маалыматтык) РНК (иРНК
же мРНК) ДНКдан рибосомаларга белоктун структурасы жєнїндєгї маалыматты ташууда катышат. Ар бир маалыматтык РНК
бир белоктун структурасы же анын полипептиддик чынжырчасы
жєнїндєгї маалыматты алып жїрєт. Маалыматтык РНК эў чоў
молекулалык массага ээ (19-сїрєт).
Ташуучу РНК (тРНК) аминокислоталарды белоктун синтезделїїчї жерине ташууда катышат. Бул эў кыска РНКнын
молекуласы. тРНКнын экинчилик структурасы беденин жалбырагына окшош. тРНКнын їчїнчїлїк структурасы оодарылган L
тамгасына окшош. Ар бир аминокислотага єзїнчє тРНК таандык (20-сїрєт).
Рибосомалык РНК (рРНК) белоктор менен чогуу рибосоманы пайда кылат. Эў эле спиралдашкан РНК РКНнын негизги
массасын тїзєт.

19-сїрєт. тРНКнын экинчилик
структурасы.

20-сїрєт. тРНКнын їчїнчїлїк
структурасы.
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АТФ. Аденозинтрифосфор кислотасы клеткада жана организмде маанилїї ролду ойнойт (21-сїрєт). АТФ мононуклеотид
болуп эсептелинет, аденинден, рибозадан жана фосфор кислотасынын їч калдыгынан тїзїлєт. Ф. Липман 1939–1940-жж.
клеткада АТФ энергиянын негизги ташуучусу экенин далилдеген. Фосфор кислотасынын эки акыркы молекулалары макроэргикалык (энергияга бай) байланышты пайда кылат, фосфор
кислотасынын бир молекуласынын їзїлїшї 30,6 кДж/мольдун
бєлїнїїсї менен коштолот. Бул заттардын єзгєчє касиети фосфат группаларынын АТФ менен башка кошулмаларга оўой берилгенде же ажыраганда физиологиялык функцияларга керектелїїчї энергиянын бєлїнїшї менен аныкталат.
NH2
N
OH

OH

OH

HO–P–O–P–O–P–O–CH2
O

O

N

O
H HO

O
H

N

N

H
OH OH

21-сїрєт. АТФтын молекуласы.

Аденозинтрифосфат (АТФ) аденозиндифосфаттан жана органикалык эмес фосфор кислотасынын калдыгы ар кандай органикалык заттардын кычкылдануусунда бошотулган энергиянын колдонулуусу менен дем алуу процессинде пайда болот.
АДФ + Фн

АТФ + Н2О

Ушуну менен органикалык кошулмалардын кычкылдануусундагы энергия фосфордук байланыш энергиясына айланат.
АТФ митохондрияларда, хлоропласттарда пайда болот. Запастык энергия бардык жашоо-тиричилик процесстеринде: заттардын синтезинде, активдїї ташууда, булчуўдардын жыйрылуусунда, фотосинтезде ж. б. колдонулат.
Негизги терминдер:
Липиддер, майлуу кислоталар, каныкпаган жана каныккан майлуу кислоталар, канттар, моносахариддер, олигосахариддер, полисахариддер, аминокислоталар, белоктор,
денатурация, нуклеин кислоталары, нуклеотиддер, РНК,
ДНК, АТФ.
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?

1. Клетканын химиялык тїзїмїнїн схемасын толтур:
Клетканын химиялык тїзїлїшї

2. Кайсы аминокислоталар алмаштырылуучу жана алмаштырылгыс болуп
саналат?
3. Белоктордун структурасы.
4. Белоктордун функциялары.
5. Белоктун денатурациясы жєнїндє тїшїнїк. Белоктун денатурациясынын
себептери.
6. Липиддердин структурасы жана функциялары.
7. Углеводдордун структурасы жана функциялары.
8. ДНКнын структурасы жана функциялары.
9. РНКнын структурасы, функциялары, класстары.
10. ДНК менен РНКны салыштырып, таблицаны дептериўерге кєчїрїп,
толтургула.
ДНК

РНК
окшоштуктары

айырмачылыктары

11. АТФтин функциялары.
12. Белокко кирген аминокислоталардын толук атын атагыла:
а) сергисглу б) метфенагли в) тирвалглуNH2
13. Тесттерге жооп бергиле:
1) ДНКнын молекуласы кезикпейт:
а) митохондрияларда, б) Гольджи копмлексинде,
в) хлоропласттарда, г) жооптордун бардыгы туура.
2) Комплементардык негиздердин жуптарына кайсылар кирет?
а) аденин – гуанин, б) аденин – цитозин,
в) аденин – тимин, г) цитозин – тимин.
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3) Белоктор тємєнкї кєрсєтїлгєн кызматты аткарбайт:
а) коргоо, б) кыймыл, в) энергиялык, г) бардык кєрсєтїлгєн кызматты
аткарат.
4) Пептиддик байланыштар белоктун кайсы структурасын пайда кылууга
катышат?
а) биринчилик, б) экинчилик, в) їчїнчїлїк, г) тєртїнчїлїк.
14) Туура тїшїнїктї тандап ал:
а) Майлар сууда эрибейт, алар гидрофобдуу;
б) Азот микроэлемент катары белоктун, нуклеин кислоталарынын, АТФтин
курамына кирет;
в) ДНК менен РНКнын курамындагы нуклеотиддер кант жана азоттук
негиздери менен айырмаланат;
г) Нуклеин кислоталарынын мономерлери – бул аминокислоталар.
15. Єзгєчє функцияларды аткарган белокторго мисал келтиргиле. Таблицаны
дептериўерге кєчїрїп, толтургула.
Белоктун функциялары

Мисалдар

Куруучу
Иретке салуучу
Ташуучу
Кыймылдатуучу
Коргоочу
Тездетїїчї же катализатордук

§ 5. Òóêóì êóó÷óëóê æàíà ºçãºðãї÷òїê

 1. Ген деген эмне?

2. Генотип деген эмне?
3. Фенотип деген эмне?

Òóêóì êóó÷óëóê – òїçїëїø ºçãº÷ºëїãїí æàíà æàøîî-òèðè÷èëèãèíèí óêóìäàí òóêóìãà ºòêºðїï áåðїї÷ї îðãàíèçìäåðäèí
êàñèåòè.
Òóêóì êóó÷óëóêòóí ìàòåðèàëäûê íåãèçè – îðãàíèçìäèí áåëãèëåðè æºíїíäºãї ìààëûìàòòàðäû ñàêòîî÷ó õðîìîñîìàëàð æàíà
ãåíäåð. Õðîìîñîìàëàðäûí æàíà ãåíäåðäèí óêóìäàí òóêóìãà ºòêºðїëїï áåðèëèøè êºáºéїїãº òàÿíàò. Êºáºéїї ïðîöåññèíäå ýíåëèê îðãàíèçìäèí êëåòêàñûíûí òîáóíàí æå áèð çèãîòàíûí êëåòêàñûíàí êûç îðãàíèçìäèí ºð÷їøї. Ýíåëèê îðãàíèçì ìåíåí êûç
îðãàíèçìäèí îêøîøòóãóí àíûêòîî÷ó, êºáºéїїãº êàòûøóó÷ó ãåí
ìåíåí õðîìîñîìàëàð êëåòêàíûí ÿäðîñóíäà æàéëàíûøàò.
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Òóêóì êóó÷óëóê îñîáäîðäóí êèéèíêè ìóóíäàðûíûí àòà-ýíåñèíå íåãèçãè îêøîøòóêòàðû – áóë ýâîëþöèÿíûí ôàêòîðó.
ªçãºðãї÷òїê – æåêå÷å ºð÷її ïðîöåññèíäå áàðäûê îðãàíèçìäåðäå æà¢û áåëãèëåðäèí ïàéäà áîëóøóíóí æàëïû êàñèåòè.
ªçãºðãї÷òїêòїí òїðëºðї: òóêóì êóóáàãàí (ìîäèôèêàöèÿëûê)
æàíà òóêóì êóóãàí (êîìáèíàòèâäèê, ìóòàöèÿëûê).
Òóêóì êóóáàãàí ºçãºðãї÷òїê ãåíäåð æàíà õðîìîñîìàëàðäûí
ºçãºðїøї ìåíåí áàéëàíûøû æîê, òóêóìãà áåðèëáåéò, ñûðòêû
÷ºéðºíїí òààñèðè àñòûíäà æїðºò, óáàêûòòûí ºòїøї ìåíåí æîãîëóï êåòїї÷ї, òîïòóê ìїíºçäї àëûï æїðãºí, ðåàêöèÿëàðäûí
íîðìàñûíûí ÷åãèíäå æїðїї÷ї ºçãºðãї÷òїê.
Ìîäèôèêàöèÿëûê ºçãºðãї÷òїê – ºñїìäїêòºð æàíà æàíûáàðëàðäûí áåëãèëåðèíèí ïàéäà áîëóøóíà, áàøêà÷à àéòêàíäà
ôåíîòèïòè ïàéäà êûëûøûíà ñûðòêû ÷ºéðº òààñèð ýòåò. Îñîáäîðãî äàéûìà ºçãºðїï òóðãàí ÷ºéðºíїí øàðòûíà êºíїãїøїíº
ìїìêїí÷їëїê áåðåò. Áàðäûê òїðëºðäїí îñîáäîðóíäà îêøîø ìîäèôèêàöèÿëûê ºçãºðїї æїðºò. Ôàêòîðëîðäóí àðàêåòèí òîêòîòóóäà ìîäèôèêàöèÿëûê ºçãºðãї÷òїê æîãîëîò. Ìèñàëû, ñûðòêû
÷ºéðºíїí ôàêòîðó – óëüòðàêûçãûëò-êºê íóðëàðäûí òààñèðè –
òåðèäå ìåëàíèí ïèãìåíòèíèí òîïòîëóøóíà àëûï êåëåò. Îøîíäóêòàí àäàìäàð êїíãº êїéºò. Êїçїíäº òåðèíèí òїñї êàëûáûíà
êåëåò.
Ìîäèôèêàöèÿëûê ºçãºðãї÷òїê ñàïàòû (òåðèíèí òїñї, êàíäûí ãðóïïàëàðû, ãїëäїí òїçїëїøї, ñїòòїí ìàéëóóëóãó) æàíà
ñàíäûê áåëãèëåðè (ºñїìäїêòºðäїí áèéèêòèãè, æàëáûðàêòàðäûí
ºë÷ºìї, æóìóðòêàíûí òїéїëїøї, óéäóí ñїò áåðãåíè, їðºíäїí
òїøїìї) áîþí÷à áîëîò. Ìîäèôèêàöèÿëûê ºçãºðãї÷òїêòº æàéûíäà êїíãº êїéїї, æàíûáàðëàðäû æàêøû òîþò áåðèï áàãóóäà äåíåñèíèí ñàëìàãûíûí ºñїøї, ñïîðò ìåíåí ìàøûãóóäà áåëãèëїї
áóë÷ó¢ òîïòîðóíóí ºñїøї ìèñàë áîëî àëàò.
Òîêîéäî, à÷ûê æåðëåðäå æàíà ñàçäàðäà ºñїї÷ї êûçûë êàðàãàé ìèñàë áîëî àëàò. Òîêîéäî ºñêºí áàêòûí ñºўãºãї áèéèê
æàíà òїç áîëîò, àë ýìè øàãû æûãà÷òûí áàøûíäà æàéãàøàò.
À÷ûê æåðäå ºñêºí êûçûë êàðàãàé àí÷à áèéèê áîëáîñòîí, êàïòàë áóòàêòàðû êºï áîëîò. Ñàçäà ºñêºí ºñїìäїêòºð áèéèêòèãè
æàíà äèàìåòðè áîþí÷à áàøêàëàðãà êàðàãàíäà êåñêèí àéûðìàëàíûï òóðàò. Áèðîê èéíå æàëáûðàêòàðûíûí ôîðìàñû, ºë÷ºìäºðї æàíà áóòàêòàðäà æàéëàíûøû áàðäûãûíäà áèðäåé
áîëîò.
Ñїòòїí ìàéëóóëóãó, ñààëãàíäàãû ºë÷ºìї òîþòòàíäûðóóãà
æàðàøà áîëîò. Áèðîê àð êàíäàé øàðòòà áàãûëãàíäûãûíà êàðàáàñòàí ºўї áèðäåé áîëîò.
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Єсїмдїккє жарыктын тийїї деўгээлине байланыштуу жалбырактын формалары ар тїрдїї болушу мїмкїн. Жаўы жалбырактар эскилерге караганда майда болуп турат (22-а сїрєт).
Ошондой эле кээ бир жаныбарларда жайында жана кышында
терисинин тїсї єзгєрїп турат, мисалы: коён, тыйын чычкан ж. б.
Генотиптин єзгєрїшї менен байланышпаган єзгєргїчтїктїн
формалары модификациялык деп аталат.
Модификациялык єзгєргїчтїктїн аныкталышы практикалык мааниге ээ.
Адегенде кєрсєткєндєй модификациялык єзгєргїчтїктї
изилдєєдє єсїмдїктєрдїн єсїї шарттарынын єзгєрїшїнєн мол
тїшїм алууга шарт тїзїлєт.
Жаныбарларды бакканга жараша салмагын, сїттїїлїгїн
жана башка белгилерин єзгєртсє болот. Андан тышкары тигїї
жана бут кийим єнєр жайларында модификациялык єзгєр-

Б

А

В

А. Грейгдин мандалагы (Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген).
Б. Апполон кєпєлєгї (Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген).
В. Арчанын (можжевельник) ар тїркїн формалары: дарактуу, жапалак (жапыз бойлуу).

22-а сїрєт. Модификациялык єзгєргїчтїк.

38

Г. Каакымдын жалбырагы.

Д. Теректин жана тыт жыгачынын жалбырактары.

Е. Арча.

22-б сїрєт. Модификациялык єзгєргїчтїк.

гїчтїктї билїї керек, мисалы, канча бут кийимди жана кандай
єлчємдє чыгаруу керек. Ошондой эле кийимдерди чыгаруу їчїн
да модификациялык єзгєргїчтїктї билїї керек.
Модификациялык єзгєргїчтїк негизги єзгєчєлїктєр менен
мїнєздєлєт: тукум куубайт, єзгєргїчтїк топтордо єтєт, айланачєйрєнїн шартына байланыштуу болот (22-б сїрєт).
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Áåëãèíèí ìîäèôèêàöèÿëûê ºçãºðãї÷òїê ÷åãè àíûí ðåàêöèÿñûíûí íîðìàñû äåï àòàëàò. Ðåàêöèÿëàðäûí íîðìàñû – ãåíîòèïòèí ºçãº÷ºëїãї ºçãºðїï òóðãàí ÷ºéðºíїí øàðòûíà æàðàøà îíòîãåíåçäèí áåëãèëїї àðàëûãûíäà ºð÷їїíї êàìñûç êûëàò. Ìèñàëû,
ûñûê ºëêºëºðäº êàïóñòà áàø àëáàéò, æàìàí áàãûëñà, æàíûáàðëàðäûí àçûêòóóëóãó òºìºíäºéò. Áèð áåëãèëåðè (ìèñàëû, óéäóí ñїòòїїëїãї, òîîêòóí æóìóðòêà òóóøó, ñàëìàãû) – êå¢èðè,
áàøêà áåëãèëåðè (æїíäїí æàíà êóø æїíїíїí òїñї) êóóø ðåàêöèÿëàðäûí íîðìàñûíà ýý áîëî àëàò. Äåìåê, îðãàíèçìäåð áåëãèëåðè áîþí÷à ýìåñ, àíûí æºíäºìäїїëїãї áîþí÷à (ãåíîòèáè)
òóêóì êàëòûðàò. Æûéûíòûãûíäà ÷ºéðºíїí øàðòòàðû ìåíåí
ºç àðà àðàêåòè áåëãèëїї ôåíîòèïòè áåðåò, àëãà÷ àéòûëãàíäàé,
îðãàíèçìäåðäèí ðåàêöèÿëàðûíûí íîðìàñû ñûðòêû ÷ºéðºäº òóêóì êàëòûðàò. Ýãåðäå êýý áèð îðãàíèçìäåðäèí áåëãèëåðèí ºñїї
æå êè÷èðåéїї òàðòèáèíäå æàéãàøòûðñà (ìèñàëû, óçóíäóêòó),
àíäà áåðèëãåí áåëãèëåðäèí ºçãºðãї÷òїãїíºí ºçїí÷º âàðèàíòòàí
êîøóëãàí âàðèàöèÿëûê êàòàðû êåëèï ÷ûãàò.
Àð áèð áåëãèíèí ºçãº÷ºëїãї âàðèàíò äåï ýñåïòåëåò. Ñàíäûê
áåëãèëåðè (23-ñїðºò) âàðèàöèÿëûê èðåòòè ïàéäà êûëûøû ìїìêїí: ºë÷ºìїíїí ºñїøї (æå êè÷èðåéèøè) áîþí÷à æàéëàíûøû.
Âàðèàíòòàð – áóë áåëãèëåðäèí ºñїøїíїí áèðäèê êºðїíїøї.
Âàðèàöèÿëàðäûí æàéûëûøû æàíà ºçїí÷º âàðèàíòòàðäûí
êåçäåøїї àðàëûãûí, áåëãèëåðäèí ºçãºðãї÷òїãїíїí ãðàôèêàëûê
êºðїíїøїí – èéðè âàðèàöèÿëàðäûí æàðäàìû ìåíåí èçèëäåéò.
Èéðè âàðèàöèÿëàðäû êîëäîíóó ìåíåí áåðèëãåí áåëãèëåðäèí îðòî÷î ñàëìàãûí àíûêòàéò.
Òóêóì êóóãàí ºçãºðãї÷òїê – ãåíäåð æàíà õðîìîñîìàëàðäûí
ºçãºðїøї ìåíåí øàðòòàëãàí, òóêóìãà áåðèëїї÷ї, áèð òїðäїí
è÷èíäåãè îñîáäîðäó àéûðìàëîî÷ó, îñîáäóí æàøîîñóíóí àÿãûíà
÷åéèí ñàêòàëãàí ºçãºðãї÷òїê.
Êîìáèíàöèÿëûê ºçãºðãї÷òїê. Êûéûøòûðóóäà êîìáèíàöèÿëûê ºçãºðãї÷òїê áèëèíåò. Àë òóêóìäà ãåíäåðäèí æà¢û êîìáèíàöèÿñûíûí ïàéäà áîëóøó ìåíåí øàðòòàëãàí. Êîìáèíàöèÿëûê
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23-сїрєт. Жалбырактын єлчємдєрїнїн модификациялык єзгєргїчтїгї.
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єзгєргїчтїктїн булактары болуп, гомологиялуу (окшош) хромосомалардын ортосундагы орун алмашуу, зиготалардын пайда болуусунда жана уруктанууда жыныс клеткалардын кокустан дал
келїїсї саналат. Гендердин ар кандай дал келїїсї – муундардагы
ата-энелик белгилердин кайра комбинацияланышынын себеби.
Мутациялык єзгєргїчтїк – фенотипте жа¢ы белгилердин
пайда болуусун чакыруучу хромосомалардын же гендердин туруктуу єзгєрїїсї кокустан пайда болот. Мутациянын натыйжасы – кыз организмде ата-энесинде болбогон жа¢ы белгилердин
пайда болушу, мисалы, алты манжалуу кол, койлордун кыска
буту, альбинизм (пигменттин жоктугу) (24-сїрєт). Мутациялар

диплоид (2n)

тетраплоид (4n)
октоплоид (8n)
Капустанын гїлдєрї.

Фиалканын жалбырак
тарынын єзгєрїшї.

Альбиностор.

24-сїрєт. Мутациялык єзгєргїчтїк.
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пайдалуу, зыяндуу жана нейтралдуу болот. Организм їчїн кєпчїлїк мутациялардын зыяндуулугу анын жашаган чєйрєсїнє
дал келбеген жа¢ы белгилердин натыйжасында билинет. Айыл
чарба єсїмдїктєрїнїн кєпчїлїгї (буудай, арпа ж. б.) – полиплоиддер (хромосомалардын саны бир нече эсе кєбєйгєн), алардын
тїшїмї, айлана-чєйрєгє ыўгайланышы жогорку деўгээлде болот.
Ошондой эле єсїмдїктєрдїн селекциясында соматикалык мутация аркылуу кєпчїлїк жемиш єсїмдїктєрдїн сорттору алынган.
Мутациялар кєп ооруларга алып келиши мїмкїн (орок тїспєл
клеткалык анемия ж. б.). Манжанын санынын єзгєрїшї нейтралдуу мутациялардын бири.
Тукум куучу єзгєргїчтїк – эволюциянын фактору. Организмде
жа¢ы белгилердин пайда болушу жана алардын кєп тїрї табигый
тандалуу аракети їчїн материал, жашаган чєйрєсїнє дал келген,
особдордун єзгєрїшїнїн сакталышы, єзгєргєн сырткы чєйрєнїн
шарттарына организмдин тїзїлїшїнїн ылайыкталышы.
Негизги терминдер:
Тукум кууган єзгєргїчтїк, модификациялык єзгєргїчтїк,
мутациялык єзгєргїчтїк, реакциялардын нормасы.

?

1. Тукум куучулук деген эмне?
2. Жандуу организмдердин кайсы єзгєчєлїктєрї жаўы касиеттердин жана
белгилердин пайда болушуна мїмкїнчїлїк тїзєт?
3. Єзгєргїчтїк деген эмне?
4. Тукум куучулуктун материалдык негизи эмне болуп саналат?
5. Єзгєргїчтїктїн тїрлєрїн атагыла
6. Тукум кууган жана тукум куубаган єзгєргїчтїктєр эмнеси менен айырма
ланышат?
7. Модификациялык єзгєргїчтїккє мисал келтиргиле.
8. Реакциянын нормасы деген эмне?
9. Таблицаны дептериўерге кєчїрїп, толтургула:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Модификациялык єзгєргїчтїк

Мїнєздємєсї

Бул єзгєргїчтїк белгилїї болуп саналабы?
Бул єзгєргїчтїк топто болот.
Генотипке таасир тийгизеби?
Фенотипке таасир тийгизеби?
Пайда болгон єзгєрїштєр тукум кууйт.
Организмге мааниси.
Эволюцияга мааниси.

10. Єзгєргїчтїктїн тїрлєрїн салыштыргыла.
11. Тестке жооп бергиле:
1) Бир дарактан алынган жалбырактардын єзгєргїчтїгї кандай болот?
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а) мутациялык; б) комбинациялык; в) модификациялык; г) жалбырак
тардын бардыгы окшош, єзгєргїчтїгї жок.
2) Модификациялык єзгєргїчтїк мутациялык єзгєргїчтїктєн айырмаланып:
а) тїрдїн кєпчїлїк особдоруна мїнєздїї; б) тїрдїн кээ бир особдоруна
мїнєздїї; в) гендердин єзгєрїшїнє байланышкан; г) тукум кууйт.
12. Бир єсїмдїктє бардык жалбырактардын єлчємдєрї бирдей болобу? Эмне
їчїн єсїмдїктєрдїн жалбырактары ар тїрдїї єлчємдє болот?
13. Практикалык иш: «Модификациялык єзгєргїчтїк».
Максаты: Модификациялык єзгєргїчтїктїн статистикалык мыйзам
ченемдїїлїгїн аныктоо.
Жабдуулар: Дарактын жалбырактары (кара жыгачтын, эмендин ж. б.).
Иштин жїрїшї:
1. Жалбырактын узундугун ченегиле.
2. Таблицаны дептериўерге кєчїрїп, алынган ченемдерди жазгыла.

v Жалбырактын узундугу, см
P Жалбырактын саны, даана

3. Жалбырактын орточо єлчємїн санагыла:
(vP)
M=
n
v – жалбырактын узундугу, см; P – жалбырактын саны, даана;
n – жалбырактын жалпы саны.
4. Жалбырактын узундугунун вариациялык ийри сызыгын тарткыла.
5. Жыйынтыктагыла.
6. Буудайдын, кара буудайдын, арпанын машактарын, жїгєрїнїн сотосун,
ачылбаган тєє буурчактын, буурчактын дандарын пайдаланса болот.
Машактагы дандын, чанактагы буурчактын санын санап чыккыла.
Вариациялык ийри сызыктарды тїзгїлє. Корутунду чыгаргыла.
7. Классташтарыўардын боюн, бут кийимдеринин єлчємдєрїн єлчєгїлє,
вариациялык ийри сызыктарды тїзгїлє. Корутунду чыгаргыла.

§ 6. Òóêóì êóó÷óëóê æºíїíäº ìààëûìàò
æàíà ãåíåòèêàëûê êîä

 1. Тукум куучулук деген эмне?

2. Ген деген эмне?
3. ДНК менен РНКнын тїзїлїшї кандай?
4. РНКнын курамына кандай азоттук негиздер кирет?
5. Матрицалуу (же маалыматтык, информациялык) РНКнын ролу.
6. Ташуучу РНКнын ролу жана структурасы.

Ãåíåòèêàëûê êîä – áóë íóêëåîòèääåðäèí ûðààòòóóëóãó òїðїíäº íóêëåèí êèñëîòàëàðûíûí ìîëåêóëàëàðûíäà òóêóì êóó÷óëóê ìààëûìàòûíûí (èíôîðìàöèÿ) áèðäèêòїї æàçóó ñèñòåìàñû.
ÄÍÊ ìåíåí ÐÍÊíûí íóêëåîòèääèê ûðààòòóóëóãóíà áåëîêòîðäóí ïîëèïåïòèääèê òèçìåêòåðèíäå àìèíîêèñëîòàëàðäûí
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ûðààòòóóëóãó äàë êåëåò. Ãåíåòèêàëûê êîä 4 òàìãà ìåíåí íåãèçäåëãåí. Àëàð àçîòòóê íåãèçäåð ìåíåí àéûðìàëàíàò: À (àäåíèí),
Ò (òèìèí), Ã (ãóàíèí), Ö (öèòîçèí).
Òóêóì êóó÷óëóê ìààëûìàò (èíôîðìàöèÿ) ÄÍÊäàí ÐÍÊãà,
êýýäå ÐÍÊäàí ÄÍÊãà (âèðóñòàð) ºòºò, áèðîê áåëîêòîðäîí ãåíäåðãå ºòïºéò.
Ãåíåòèêàëûê ìààëûìàòòûí èøêå àøûðûëûøû ýêè ýòàïòà
ºòºò. Êëåòêàëûê ÿäðîäî ÄÍÊíû ïàéäàëàíûï, ìàòðèöàëóó æå
ìààëûìàòòûê (èíôîðìàöèÿëûê) ÐÍÊ ñèíòåçäåëåò. Áóë ïðîöåññ òðàíñêðèïöèÿëîî – êº÷їðїї äåï àòàëàò. Îøîíäî ÄÍÊíûí
íóêëåîòèääèê ûðààòòóóëóãó ìàòðèöàëóó ÐÍÊíûí íóêëåîòèääèê
ûðààòòóóëóãóíà êº÷їðїëºò æå êîääîëîò. Àíäàí êèéèí ìÐÍÊ
öèòîïëàçìàãà ºòїï, ðèáîñîìàãà æàáûøàò. Ìààëûìàòòûê ÐÍÊíû
ðèáîñîìà ìàòðèöà ñûÿêòóó ïàéäàëàíûï, áåëîêòóí ïîëèïåïòèääèê
òèçìåãèí ñèíòåçäåéò. Áóë ïðîöåññ òðàíñëÿöèÿëîî (êîòîðóó) äåï
àòàëàò, àíòêåíè ìÐÍÊíûí íóêëåîòèääèê ûðààòòóóëóãó àðêûëóó
æàўû áåëîêòóí òèçìåãèíäå àìèíîêèñëîòàëàðäûí èðåòè àíûêòàëàò.
Òðàíñïîðòòóê ÐÍÊëàð áóë ïðîöåññêå êàòûøàò: ìÐÍÊíûí ìààëûìàòû áîþí÷à àìèíîêèñëîòàëàðäû òàøûï áåðåò. Òóêóì êóó÷óëóê
ìààëûìàòû ãåíåòèêàëûê êîä àðêûëóó èøêå àøûðûëàò.
Ãåíåòèêàëûê êîääó ÷å÷ìåëºº, á. à. àð áèð êîäîíäóí æàíà ãåíåòèêàëûê ìààëûìàòòû êº÷їðїї ýðåæåëåðèíèí ìààíèñèí àíûêòîî 1961–65-ææ. èøêå àøûðûëûï, ìîëåêóëàëûê áèîëîãèÿíûí
æåòèøêåíäèãè áîëóï êàëãàí.
Генетикалык коддун таблицасы
áèðèí÷è
íóêëåîòèä
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ýêèí÷è íóêëåîòèä

ї÷їí÷ї
íóêëåîòèä

Ó

Ö

À

Ã

Ó

Ôåí
Ôåí
Ëåé
Ëåé

Ñåð
Ñåð
Ñåð
Ñåð

Òèð
Òèð
-

Öèñ
Öèñ
Òðè

Ó

Ö

Ëåé
Ëåé
Ëåé
Ëåé

Ïðî
Ïðî
Ïðî
Ïðî

Ãèñ
Ãèñ
Ãëè
Ãëè

Àðã
Àðã
Àðã
Àðã

Ö

À

Èëå
Èëå
Èëå
Ìåò

Òðå
Òðå
Òðå
Òðå

Àñè
Àñè
Ëèç
Ëèç

Ñåð
Ñåð
Àðã
Àðã

À

Ã

Âàë
Âàë
Âàë
Âàë

Àëà
Àëà
Àëà
Àëà

Àñï
Àñï
Ãëó
Ãëó

Ãëè
Ãëè
Ãëè
Ãëè

Ã

Ãåíåòèêàëûê êîääóí íåãèçãè êàñèåòè:
1. Ãåíåòèêàëûê êîä òðèïëåòòїї.
Òðèïëåò (æå êîäîí) – áóë áèð àìèíîêèñëîòàíû êîääîãîí ї÷
íóêëåîòèääèí ûðààòòóóëóãó.
2. Áóë êîä òóáàñà áîëîò.
Áåëîêòóí êóðàìûíà 20 àìèíîêèñëîòà êèðåò, áèð àìèíîêèñëîòàíû ї÷ íóêëåîòèä àíûêòàéò, íóêëåèí êèñëîòàëàðû òºðò
àçîòòóê íåãèçäåí òóðàò, îøîíäóêòàí íóêëåîòèääåðäèí òðèïëåòòåðè 64 áîëóøó ìїìêїí, àíòêåíè 43 = 64.
Áèð àìèíîêèñëîòà áèð íå÷å òðèïëåò ìåíåí àíûêòàëûøû
ìїìêїí. Áóë êîääóí æàíà áåëîêòóí ñèíòåçèíèí èøåíèìäїїëїãїí
àðòòûðàò.
Áóë ýðåæåäåí òûøêàðû ìåòèîíèí æàíà òðèïòîôàí äåãåí
àìèíîêèñëîòàëàð áèð ýëå òðèïëåò ìåíåí êîääîëîò. 61 òðèïëåò
áåëãèëїї àìèíîêèñëîòàëàðäû êîääîéò.
Êàëãàí òðèïëåòòåð ºçãº÷º ôóíêöèÿëàðäû àòêàðàò. Ìààëûìàòòûê ÐÍÊäà àëàðäûí ї÷ºº: ÓÀÀ, ÓÀÃ, ÓÃÀ – òåðìèíàöèÿíûí
êîäîíäîðó, á. à. ñòîï-ñèãíàëäàð, áåëîêòóí ïîëèïåïòèääèê òèçìåãèíèí ñèíòåçèíèí òîêòîï êàëóóñóí áèëäèðåò.
3. Êîä ºçãº÷ºëºíãºí (ñïåöèôèêàëóó).
Àð áèð òðèïëåò áèð ãàíà àìèíîêèñëîòàíû àíûêòàéò. ÀÓÃ
òðèïëåò òèçìåêòèí áàøòàëûøûíäà æàéëàíûøêàíäà ÄÍÊäàí
òðàíñêðèïöèÿëîîíóí áàøòàëûøûí àêòèâäåøòèðåò.
4. Êîä áàãûòòàëãàí. Êîä áèð ýëå áàãûòòà îêóëàò: 5`–3`.
5. Ãåíåòèêàëûê êîä êàé÷ûëàíáàéò.
Ìààëûìàòòû êº÷їðãºíäº òðèïëåòòåðäè áºëãºíãº áîëáîéò. Òóêóì êóó÷óëóê ìààëûìàò ÄÍÊäàí òîëóê òðèïëåò (ї÷ íóêëåîòèä)
ìåíåí òîêòîáîé, ñòîï-ñèãíàëãà (ÓÀÀ, ÓÀÃ, ÓÃÀ) ÷åéèí îêóëàò.
6. Ãåíåòèêàëûê êîä óíèâåðñàëäóó.
Áàðäûê îðãàíèçìäåðäå – áàêòåðèÿäàí áàøòàï àäàìãà ÷åéèí –
áèðäåé. Ìїìêїí áóë îðãàíèçìäåðäèí áèð àòàäàí ÷ûãûøûí êºðñºòїï òóðàò.
Íåãèçãè òåðìèíäåð:
Ãåí, ãåíåòèêàëûê êîä.

?

1. Генетикалык код деген эмне?
2. Генетикалык коддун касиеттерин атагыла.
3. Стоп кодондун ролун аныктагыла.
4. Генетикалык коддун универсалдуулугу кандай ойлорду туудурат?
5. Генетикалык коддун бир багытта окулушунун негизи эмнеде?
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§ 7. Матрицалык реакциялар – тирїї организмдерге
генетикалык маалыматты берїї жана жєнгє салуу

 1. ДНК молекуласы кандай тїзїлїшкє ээ?

2. ДНК жана РНК кандай функцияларды аткарат?
3. Комплементардуулук деген эмне?

Бардык тирїї организмдердин ДНКсы генетикалык маалыматтардын биринчи алып жїрїїчїлєрї болуп саналат. Бул
ДНКнын молекуласынын структурасында клеткалардын жашоо
тиричилиги їчїн, анын ар тїрдїї сырткы таасирлерге болгон
реакциялары кезектешкен нуклеотиддердин катары тїрїндє
бардык программа жазылган дегенди билдирет. ДНК бардык
нуклеин кислоталарынын синтези їчїн матрицалык (латын тилинен матрикс – негиз, башталыш) кызматты аткарат.
Матрицалык синтез бул тирїї клеткалардын мїнєздїї (спецификалык) єзгєчєлїгї. Матрицалык синтез эки учурда жїрєт:
ДНК молекуласынын эки эселенїїсїндє (репликация) жана
РНКнын синтезинде (транскрипция).
ДНКнын биосинтези
ДНКнын жардамы менен жїргєн бардык процесстерди эки
тїргє бєлїїгє болот:
1) ДНКда жазылган маалыматтарды РНК молекуласынын,
андан кийин клеткалык белоктордун синтези їчїн колдонуу;
2) ДНК молекуласынын маалыматты кармашынын єзгєрїшї, кєбєйїшї жана сакталышы.
ДНКда жазылган ар бир программа кєп жолу колдонулушу
мїмкїн. ДНКнын так эки эсе кєбєйїшї ДНКнын эки комплементардык чынжырлуу тїзїлїшї менен негизделет (25-сїрєт). Бул ар

Праймер

Нуклеоиддер
ДНКполимераза

5`
баштапкы чынжыр

3`
Аденин

Тимин

Гуанин

5`

Цитозин

25-сїрєт. ДНКнын синтези – комплементардуулуктун принциби.
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бир чынжыр карама-каршы жайгашкан чынжырдын тїзїлїшї
жєнїндєгї толук маалыматтарды камтыйт дегенди тїшїндїрєт.
Эки жипчелїї ДНКнын ажыроосунда ар бир чынжыр башка чынжырдын кєчїрмєсїн жасашы мїмкїн. ДНКнын эки эселенїї процесси репликация деп аталат. Ал ДНК-полимераза
ферментинин жардамында ишке ашат.
Эки чынжырлуу ДНК єзгєчє ферменттердин жардамы менен жандырылат. ДНК молекуласынын ар бир чынжыры жаўы
чынжырдын синтези їчїн матрица (андан маалыматтын кєчїрмєсї алынат) катары кызмат кылат. ДНК-полимераза ферментинин жардамы менен эне чынжырында комплементардуулук
принциби боюнча жаўы чынжыр жайгаштырылат (26-сїрєт).
Эгерде бир чынжырда А жайгашса, башкасында Т кошулат, Г
каршы Ц байланышат, ошондой эле тескерисинче: Т болсо –
А, Ц болсо, Г кошулат. Чаргаффтын эрежеси боюнча ДНКадагы жалпы пуриндердин саны жалпы пиримидиндердин санына
барабар болот: А + Г = Ц + Т.
ДНКда адениндин саны канча болсо, ошончолук тиминдин
саны, канча гуаниндин саны болсо, ошончолук цитозиндин саны
болуш керек.
Репликациянын жыйынтыгында энелик чынжырдын кєчїрмєсї эки кыз кош чынжырлуу ДНК молекуласы пайда болот.
Бул менен бир чынжыр – энелик, башкасы жаўы болуп калат.
жаўы чынжыр
эски чынжыр

жаўы чынжыр
эски чынжыр

ДНКнын жаўы
молекуласы

ДНКнын жаўы
молекуласы

Репликациялык айры

Энелик ДНКнын
молекуласы

26-сїрєт. ДНКнын синтези.
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ДНКнын саны «с» латын тамгасы менен (англис тилинен алганда content – кармоо) белгиленет. Редупликациянын алдында ал
2 «с», кийин 2 эсе кєптїк кылып 4 «с» тїзєт.
Тукум куучулук маалыматтын туура берилиши їчїн ДНК
репликациясынын процесси чоў тактыкта єтїшї керек. ДНК
синтезинин катасы єзгєчє белоктор – ферменттери менен табылат жана жоюлат.
ДНКнын матрицалык синтези эки негизги функцияны аткарат: ДНК репликациясын, башкача айтканда жаўы кыз
чынжырлардын синтези жана ДНК репарациясын (калыбына
келїї), эгерде чынжырлардын бири жабыркаган болсо. Бирок
репарация бардык учурда эле ДНКнын биринчилик структурасына келтирїї мїмкїнчїлїгїнє ээ эмес жана репликация процесси ДНКнын жабыркаган чынжырында жїрєт. Бул учурда
жабыркоонун тукум куучулугу – мутация жїрєт.
РНК биосинтези
РНК биосинтез процесси транскрипциялоо (латын тилинен
transcriptio – кєчїрїп жазуу) деп аталат. РНКнын синтези їчїн
матрица катары ДНКнын чынжыры бири-бирине кызмат кылат. ДНК участогунан бир белоктун структурасы жєнїндєгї маалыматтардын гени кєчїрїлїп жазылат. Аныкталган участокто
ДНК жандырылат, РНК-полимераза ферментинин жардамы
менен комплементардуулук принциби боюнча РНКнын синтези
жїрєт: А каршы U, G каршы C жайгашат (27-сїрєт). Жыйынтыгында ДНК участогунун так кєчїрмєсї алынат.
ДНКнын матрицалык жиби
3`

T G A T G C
5` A C U A C G

Синтездин багыты

5`
РНК чынжырынын єсїшїнїн
удаалаштыгы

27-сїрєт. РНКнын синтези.

Молекулалык-генетикалык деўгээлде тукум куучулук
маалыматтын ишке ашырылышы жїрєт. Синтезделген РНК
кош спиралын калыбына келтирген ДНК матрицасынан бєлїнєт. Ушунун негизинде РНКнын бардык маалыматтык, транспорттук, рибосомалык класстары синтезделет.

?
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1. Кандай реакциялар матрицалык деп аталат?
2. Репликацияга аныктама бергиле.
3. Репликациянын жыйынтыгы кандай?

4. Транскрипция деген эмне?
5. Эгерде биринчиден нуклеотиддердин АТТГЦЦАТАТГЦААГ
кезектешїїсї болсо, ДНКнын экинчи чынжырынын нуклеотиддерин
аныктагыла.

Белоктун синтези
Клетка ичинде тукум куучулук маалыматты берїї процесси бир канча этапта жїрєт. Белоктордун биосинтези 2 этапта
жїрєт (28-сїрєт). Тукум куучулук маалымат ДНКдан маалыматтык РНКга кєчїрїлєт.
ДНК

транскрипция

РНК

трансляция

белок

Белоктун структурасы жєнїндєгї маалыматта РНК нуклеотиддеринин ырааттуулугу белоктун синтезделїїчї молекуласынын аминокислоталарынын ырааттуулугу менен жєнгє

м-

м-

м-

Аминокислоталар

Аминокислоталар

28-сїрєт. Белоктун биосинтезинин схемасы.
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салынат. Бул процесс трансляция (латынча «трансляция» – кєчїрїї, которуу) деп аталат. Бул дагы матрицалык синтез.
Белоктун синтезинде рибосомалар катышат (29-сїрєт). Рибосомалар рибосомалык РНКдан жана белоктордон келип чыгат, эки чоў жана кичине суббирдиктен турат. Рибосомалар эндоплазматикалык торчо менен байланышкан полисоманы пайда
кылат. Белок жєнїндєгї маалыматты матрицалык РНК жеткирет, ташуучу РНК – белокторду тїзїїчї аминокислоталарды,
энергияны АТФ жеткирет. Маалыматтык РНК рибосоманын
суббирдиктеринин ортосундагы тешикчелерде жайгашат. Белоктун синтезинин бардык этаптарында ферменттер катышат.

Рибосома
Антикодон

полипептиддик
чынжыр

аминокислоталар

29-сїрєт. Рибосоманын иштеши.

Аминокислотанын керектїї синтези їчїн туура келген тРНК
менен байланышат, бул тРНКнын антикодонунун тїзїлїшї менен аныкталат. Синтез 5`–3` багытында жїрєт. Маалыматты
окуу триплет аркылуу жїрєт. Матрицалуу мРНК чынжырында
ар бир аминокислоталар жєнїндєгї маалымат їч нуклеотиддин
кодон комбинациясы тїрїндє жазылган. Рибосомада мРНК кодону тРНКнын антикодону менен єз ара аракеттенишет. тРНКнын антикодону – бул да тринуклеотид, ал эми тРНК єзї клен
жалбырагынын формасында болот (30-сїрєт). мРНКнын кодонунун жана тРНКнын антикодонунун ортосунда комплементардуулук принциби боюнча суутектик байланыш пайда болот.
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єсїп турган
пептиддик
чынжыр

керектїї
негиздер

синтезделген
белок

рибосома
рибосома

мРНК

рибосома

30-сїрєт. Белоктун синтези.

Рибосома А (аминокислота) жана П (пептид) тамгалары менен
белгиленген эки байланыш участокторуна ээ. Аминокислоталардын ортосунда пептиддик байланыш пайда болот, бул менен
экинчи аминокислота экинчи участокко єтєт. Рибосома мРНК
боюнча триплеттен триплетке секирип єтєт. Андан кийин кийинки аминокислота байланышат жана полипептиддик чынжыр
узарат, бул процесстер кайталанат. Рибосома терминациянын
(стоп-кодон) кодондорунун бирєєнє жетмейинче синтез жїрє берет: УАА, УГА, УАГ.
Белоктун синтези бир канча рибосомаларда жїрєт, бул белоктун кєп кєчїрмєсїн бат алууга мїмкїнчїлїк берет жана
процессти кїчєтєт.
Негизги терминдер:
Матрица, репликация, репарация, комплементардуулук,
транскрипция, трансляция.

?

1. Трансляция деген эмне?
2. Эмне їчїн белоктун биосинтези бул їчїн керектїї ДНК жайгашкан ядро
до эмес, цитоплазмада жїрєт?
3. Эмне їчїн ДНК молекуласы ядродон белоктун синтезинин ордуна цито
плазмага транспорттолот? Бул учурда ортомчу молекула – маалыматтык
РНК керектїї болобу?
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§ 8. Мутациялар – генетикалык материалдын
тукум кууган єзгєргїчтїгї

 1. Тукум кууган деген эмне?

2. Єзгєргїчтїктїн тїрлєрїн аныктагыла.
3. Генотип менен фенотиптин аныктамасын бергиле.
4. Ген деген эмне?
5. ДНК эмнеден турат?
6. ДНКнын репликациясы кандай процесстен турат?
7. Репликациянын бузулушуна эмне себепкер болот?

Тукум кууган єзгєргїчтїк (мутациялык же генотиптик)
особдун генотибинин єзгєрїшїнє байланыштуу, ошондуктан
пайда болгон єзгєрїїлєр тукум кууйт. Ал табигый тандалуу
їчїн материал болуп саналат. Дарвин бул тукум куучулукту
белгисиз деп атаган. Тукум кууган єзгєргїчтїктїн негизи мутация болуп саналат. Тукум кууган єзгєргїчтїк – онтогенез
процессинде организмдин жаўы белгилерди кабыл алуу жана
укумдан тукумга єткєрїп берїї касиети.
1901-жылы голландиялык ботаник Гуго де Фриз жаўы белгилердин пайда болуу себеби – мутация деген тїшїнїктї чыгарган.
Мутациялык єзгєргїчтїк. Генотиптин єзгєргїчтїгї мутация
деп аталат. Мутация — организмдин тигил же бул белгилерин
єзгєрїїгє кокустан алып келген генетикалык материалдын тукум кууган єзгєргїчтїгї.
Негизги мутациялык теориянын мазмунун Г. де Фриз 1901–
1903-жж. иштеп чыккан жана ал тємєнкїдєй берилет:
1. Мутациялар кокустан пайда болот, дискреттик белгилердин єзгєрїїлєрїндєй кескин секиртмелїї.
2. Тукум куубаган єзгєрїїлєргє салыштырмалуу мутациялар укумдан тукумга берилїїчї сапаттык єзгєрїїлєр болуп
саналат.
3. Мутациялар пайдалуу жана зыяндуу, доминанттуу жана
рецессивдик болушу мїмкїн.
4. Мутацияларды табуу мїмкїнчїлїгї изилденїїчї особдордун санына жараша болот.
5. Окшош мутациялар кайра пайда болушу мїмкїн.
6. Мутациялар багытталган эмес, б. а. хромосоманын каалаган жеринде болбогон же жашоодогу маанилїї белгилерди єзгєртїп мутация болушу мїмкїн.
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Алакандагы
бырыштын
изи бирєє
(«маймылдай»)
эле, бешинчи
манжа кыска,
ичине бурулган

Чоў манжа алыс
жайгашат
жана таман
терисинин
бырыштары кєп
болот.

Бети жана
мурду
жалпайган,
кєздєру
кыйшыйып
єйдє карайт

31-сїрєт. Даундун синдрому.

башка ушуга окшош аномалиялары бар балдарды жашы єткєн
аялдар кєбїрєєк тєрєйт (31-сїрєт).
Гаметогенезде хромосомалардын бєлїнбєшї жана аномалдык гаметалардын нормалдуу гаплоиддик гаметалар менен биригїїсїндє пайда болгон жыйынтык. Хромосомалардын саны
2n+1 (трисомия) же 2n–1 (моносомия) болгондо полисомиялардын ар тїрдїї формаларына алып келет.
Мутациялар кокустан пайда болот. Ар кайсы организмдерде
мутациянын пайда болуу ылдамдыгы ар кандай.
Рентген нурларынын таасири менен мутациялардын ылдамдыгын жогорулатууга болот деп XX кылымдын 20-жылдарында
Меллердин эмгектеринин жыйынтыгында далилденген. Кийинчерээк ультракызгылт-кєк жана гамма-нурлардын жардамы
менен мутациялардын ылдамдыгын бир кыйла жогорулатууга
мїмкїн экени далилденген. Жогорку энергиянын альфа жана
бета бєлїкчєлєрї, нейтрондук жана космостук нурлануулар мутагендїї, б. а. мутацияны алып келїїгє жєндємдїї. Ар кандай
химиялык заттар, єзгєчє иприт, кофеин, формальдегид, колхицин, тамекинин кээ бир компоненттери, дары препараттарынын
санынын кєбєйїшї, тамак-аш консерванттары жана пестициддер
мутагендик таасирге ээ.
Мїнєзї боюнча мутациялар доминанттуу жана рецессивдїї,
пайда болуу орду боюнча генеративдїї (жыныс клеткаларында)
жана соматикалык (дененин клеткаларында) деп бєлїнєт.
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Êºáїí÷º ìóòàöèÿëàð ðåöåññèâäїї æàíà ãåòåðîçèãîòàëàðäà
ïàéäà áîëáîéò. Áóë òїðäїí æàøîîñó ї÷їí ìààíèëїї. Ìóòàöèÿëàð íåãèçèíåí çûÿíäóó áîëîò. Áèðîê êýý áèð ìóòàöèÿëàð ïàéäàëóó áîëóøó ìїìêїí, îøîíäóêòàí òàáèãûé òàíäîî ïðîöåññèíäå
àëàð àðòûê÷ûëûêêà ýý áîëî àëûøàò æàíà ñàêòàëûøàò.

А

Б

Г

В

32-сїрєт. Мутациялардын тїрлєрї: А – кєк кєз – гендик мутация;
Б - полиплоидия: 14 жана 28 хромосомалуу роза гїлдєрї;
В - прогерия (бат картаюу); Г - мутагенез.

Ìóòàöèÿëàð ãîìîçèãîòàëûê àáàëûíäà îñîáäóí æàøîîòèðè÷èëèãèí æå òóêóìäóóëóãóí òºìºíäºòºò. Æàøîî-òèðè÷èëèãèí òåç òºìºíäºòїї÷ї æå ºëїìãº àëûï êåëїї÷ї ìóòàöèÿëàð
ëåòàëäóó æå æàðûì ëåòàëäóó äåï àòàëàò. Àäàìäûí óøóíäàé
ìóòàöèÿëàðûíà àíîìàëäóó ãåìîãëîáèíäèí ñèíòåçèí àíûêòîî÷ó
ãåìîôèëèÿ ãåíè æàíà îðîê òїñïºëäїї êëåòêàëûê àíåìèÿíûí
ãåíè êèðåò.
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Орок тїспєлдїї клеткалык анемияда (33-сїрєт) эритроциттердин формасы єзгєрїп, гемоглобин кычкылтекти ташып алуу
єзгєчєлїгїн жоготот. Гемофилия – тукум кууган оору, эркектерде кан уюбай калат.

А

Б

33-сїрєт. Орок тїспєлдїї клеткалык анемия: А  эритроциттер нормада;
Б  ооруга байланыштуу эритроциттердин формасы жана касиети єзгєрєт.

Митоз жолу менен мутанттык клеткалардан гана пайда
болгон клеткалар аркылуу соматикалык гендик мутациялар
кийинки муунга берилет.
Соматикалык мутациялар балким бат-бат пайда болот же
билинбей калат, бирок кээ бир учурларда жогору ылдамдыкта
бєлїнїїчї же єсїїчї клеткалар пайда болушат. Бул клеткалар
шишиктердин башталышына, жалпы организмге єзгєчє таасир
алып келбєєчї – тїбї кайырдуу шишиктерге же рак ооруларына – коркунучтуу шишиктерге алып келиши мїмкїн. Азыркы
учурда картаюунун себеби катары соматикалык мутациялар суроосу талкууланууда.
Негизги терминдер:
Мутация, мутациялык єзгєргїчтїк, геномдук мутациялар, соматикалык мутациялар.

?
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1. Мутация деген эмне?
2. Тукум кууган жана тукум куубаган єзгєргїчтїк эмнеси менен
айырмаланат?
3. Хромосомалык мутацияларга аныктама бергиле.
4. Анеуплоидия менен полиплоидияны салыштыргыла.
5. Гендик жана геномдук мутациялар эмнеси менен айырмаланат?
6. Г. де Фриздин мутациялык теориясынын негизги мазмунун тїшїндїргїлє.
7. Эмне їчїн адамдарга рентгендик текшерїїдєн бир жылда бир гана
жолу єтїї сунушталат?
8. Мутациялардын баары эле адамга зыян келтиреби?
9. Тукум кууган кандай ооруларды билесиўер, алардын себебин айтып
бергиле.

III БЄЛЇМ
ТИРИЧИЛИКТИН ТЇЗЇЛЇШЇНЇН
КЛЕТКАЛЫК ДЕЎГЭЭЛИ

§ 9. Êëåòêàíûí à÷ûëûø òàðûõû
æàíà àíûí èçèëäåíèøè

 1. Тирїї организмдер эмнеден тїзїлгєн?

2. Бардык организмдер жана алардын бєлїктєрї клеткалык
тїзїлїшкє ээби?
3. Єсїмдїктєрдїн жана жаныбарлардын организмдери эмнеси
менен айырмаланат?
4. Организмдердин ички тїзїлїшїн куралсыз кєз менен
кєрїїгє болобу?

Êëåòêà áàðäûê òèðїї îðãàíèçìäåðäèí
ñòðóêòóðàëûê áèðèìäèãè. Ñóðîîíóí òàðûõû
ªñїìäїê, æàíûáàð æàíà àäàì îðãàíèçìäåðè àð êàíäàé îðãàíäàðäàí òїçїëºò. Àëàðäûí è÷êè òїçїëїøї ìèêðîñêîï æàíà
ëèíçà îéëîï ÷ûãàðûëãàíäàí êèéèí òàêòàëãàí.
Îðãàíèçìäåðäèí êëåòêàëûê òїçїëїøїíїí à÷ûëûø òàðûõû.
XVII êûëûìäûí îðòîñóíäà (1665-æ.) àíãëèÿëûê òàáèÿò òààíóó÷ó Ðîáåðò Ãóê ìèêðîñêîïòóí æàðäàìû ìåíåí ïðîáêàíûí æóêà
êåñèíäèñèí èçèëäåï æàòûï, àë òûãûç êºçºíºê÷ºëºðäºí òóðàðûí
êºðїï, àíû êëåòêà äåï àòàãàí (ëàòûí òèëèíäå ñellula – áºëìº÷º).
Êèéèí÷åðýýê èëèìäå ºñїìäїêòїí áàøêà áºëїêòºðї (ñºўãºãї,
æàëáûðàãû, ñàáàãû) äàãû êëåòêàäàí òїçїëºðї àíûê áîëãîí. Îðãàíèçìäåðäèí êëåòêàëûê òїçїëїøїí àíäàí àðû èçèëäºº ãîëëàíäèÿëûê îêóìóøòóó À. Ëåâåíãóêòóí àòû ìåíåí áàéëàíûøòóó. Îêóìóøòóó òàðàáûíàí æàñàëãàí ëèíçà 300 ýñå ÷îўîéòóóíó áåðèï,
êàòàð-êàòàð êºïòºãºí à÷ûëûøòàðäû: áàêòåðèÿëàðäû, æºíºêºéëºðäї (èíôóçîðèÿ, àì¸áà), êàíäûí ýðèòðîöèòòåðèí, ñïåðìàòîçîèääåðäè ñїðºòòººãº ìїìêїí÷їëїê áåðãåí.
ªçãº÷º XIX êûëûìäà ìèêðîñêîïòóí ºðêїíäºòїëїøїíїí íåãèçèíäå êëåòêàíûí è÷êè òїçїëїøїí èçèëäºº èíòåíñèâäїї óëàíãàí.
1831-æûëû àíãëèÿëûê îêóìóøòóó Áðîóí ºñїìäїê êëåòêàñûíûí ÿäðîñóí èçèëäåï ñїðºòòºãºí.
Íåìåö îêóìóøòóóëàðû çîîëîã Ìàòòèàñ ßêîá Øëåéäåíäèí
æàíà áîòàíèê Òåîäîð Øâàííäûí êëåòêàíûí òїçїëїøї áîþí÷à
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кєптєгєн изилдєєлєрїнєн алынган маалыматтары клетканы
окууда орчундуу салым кошууга мїмкїнчїлїк берген. Алар
єсїмдїк, жаныбар жана адамдын органдары клеткалык тїзїлїштє экендигин аныктап, алгачкы клеткалык теориянын жоболорун тїзїшкєн:
· Бардык организмдер клеткадан тїзїлєт;
· Клетка єзїн тиричиликтин кичинекей структуралык бирдиги катары алып жїрєт;
· Клеткалар организмде клеткасыз заттардан пайда болуунун
жаўы жолу менен жаралат.
Клетканы изилдєєдє негизги клеткалык теориянын жоболору туураланышына жана андан аркы єнїгїшїнє чоў таасир тийгизди. Їчїнчї жобо немец окумуштуусу, врач Рудольф Вирхов
тарабынан «ар бир клетка биринчилик клеткалардан бєлїнїї
жолу менен пайда болот» – деп такталган.
Заманбап клеткалык теория тємєнкї
негизги жоболорду камтыйт:
1. Клетка – бардык тирїї организмдердин єсїшїнїн жана
функциялык тїзїлїшїнїн бирдиги болуп саналып, єзїн-єзї
жаратууга, жєнгє салууга, єзїн жаўылоого жєндємдїї тиричиликтин элементардык биримдиги.
2. Бардык тирїї организмдердин клеткасы тїзїлїшї боюнча гомологиялуу, тиричиликтин негизги кєрїнїштєрї жана химиялык курамы боюнча окшош.
3. Клеткалардын кєбєйїїсї баштапкы энелик клеткалардан
бєлїнїї жолу аркылуу келип чыгат.
4. Кєп клеткалуу организмдердин клеткалары функциялары боюнча адистешип єз ара клетка аралык, гумордук (гормондордун жардамы менен) жана нервдик формалардын регуляциялары менен байланышкан органдар жана органдар системасын
тїзгєн ткандарды тїзїшєт.
5. Организмдердин клеткалык тїзїлїшїнїн окшоштук келип чыгуусу бир тектїї экендигин далилдейт.
Бул бардык ачылыштар єзгєчє биологиянын клетканы окуткан бєлїгїнїн, тактап айтканда цитологиянын (грек тилинде cytos – клетка, logos – илим) пайда болуусуна алып келди.
Анын андан аркы єрчїшї клетканы изилдєєнїн физика-химиялык жана микроскоптук методдорунун жетишкендиктери жана
єрчїшї менен байланыштуу.
Клеткалардын формалары жана єлчємдєрї алардын аткарган функцияларынан кєз каранды. Булчуў клеткалары сїйрї58

жасалган жєнєкєй чоўойтуучу линзанын болгонуна карабастан, биологдордон биринчи болуп изилдєє иштеринде
колдонгон деп эсептелет. Ван Левенгуктун колго жасалган микроскобу анча
чоў эмес абдан кїчтїї бир линзалуу жасалышта болгон. Ал сїрєттєлїштї майда-чїйдєсїнє чейин кароого ыўгайсыз
болгон.
Микроскоптун тїзїлїшї. Азыркы
микроскоптор 3000 эсе чоўойтууга жетишїї менен чоў органоиддерди, цито33-сїрєт. Адамдын 1500 эсе
плазманын кыймылын, клеткалардын
чоўойтулган эритроциттери.
бєлїнїїсїн ж. б. кєрїїгє мїмкїндїк
берет (33-сїрєт). Кєпчїлїк жарык микроскоптору тємєндєгїдєй
бєлїктєрдї камтыйт: окуляр, станина, жарык бергич, предметтик столчо, объективди револьвердик кармагыч, объективдер,
конденсор, тубус, кїзгї, конденсор диафрагмасы (34-сїрєт).
Окуляр (латын тилинде «oculus» – кєз), анда линза бар, объекттин кєрїнїшїн 5 – 24 эсе чоўойтот.
Тубус: объективден жарыктын нуру єтїїчї тїтїкчє, объектив
менен окулярларды бириктирет, алардын ортосундагы аралыкты
бурама менен ылайыктап кєтєрїїгє же тїшїрїїгє болот.
Револьвердик кармагычта ар тїрдїї объективдер жайланышкан. Объективдер ар тїрдїї линзалардын жардамы менен
объекттин чоўойтулушуна жооп берет, кєпчїлїк учурда биологиялык объекттерди изилдєє їчїн
Окуляр
8х, 40х, 90х (эселїї) маркировТубус
калуу объективдер колдонулат.
Предметтик столчо: їлгї
нї
90° бурчтагы абалда карРевольвердик
башчасы
майт.
Конденсор: їлгїгє жарык
берет.
Объективдер
Конденсор
диафрагмасы:
Столчо
їлгїгє тїшкєн жарыктын саДиафрагма
Макровинт нын жєнгє салат.
Кїзгї: їлгїгє табигый жаКїзгї
Микровинт рык нурун багыттайт. Макровинт, микровинттин жардамы
менен объектти так кєрїїгє
34-сїрєт. Оптикалык микроскоптун
болот.
тїзїлїшї.
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Оптикалык микроскоп (же жарык микроскобу) – жєнєкєй эки
линзалуу кичине объекттердин кєрсєтїлїшїн чоўойтуу їчїн колдонулуучу курама микроскоптун тиби.
Эреже боюнча, объектиге жарык берїї
їчїн предметтик столчого бекитилген
кыймылдатууга мїмкїн болгон кичинекей кїзгїчє колдонулат. Оптикалык
микроскоп – эў эски жана колдонууга
жєнєкєй микроскоптордун тиби. Микроскоптун бул тибин моноокулярдуу
(бир окуляры бар) жана биокулярдуу
(2 окуляры бар) деп алардын байкоо ыкмасына жараша бєлїїгє болот. Оптикалык микроскоп менен байкоочу объекттин єлчємдєрї 200 нанометрге жакын
(1 нм = 10–6 мм). Ошондуктан кээ бир
клеткалык структуралар такыр кєрїнбєйт, ал эми кээ бирлеринде майда-барат деталдар аныкталбайт. Мисалы, биологиялык объектилердин єлчємдєрї:
ДНКнын молекуласы – 2 нм, рибосоманын диаметри 25 нм, митохондриянын
узундугу 7 мкм (1 мкм = 103 нм), хлоропласттын узундугу 5–10 мкм, єсїмдїк
клеткасынын диаметри 30–50 мкм,
жаныбарлардын клеткасынын диаметри 10–20 мкм.
Санариптик
микроскоп
суюк
кристаллдык дисплейге же персоналдык компьютерге туташкан электрондук камера менен жабдылган. Эреже
боюнча, кєз менен їзгїлтїксїз байкоо
їчїн окуляры болбойт. Тринокулярдык микроскоптор єзїнє камераны туташтыруучу жєндємдїїлїккє ээ жана
USB-микроскобуна айланат.
Флуоресценттик микроскоп (же
эпифлуоресценттик микроскоп) – бул
препаратта жарыкты жутуу жана чагылтуу эффектиси менен бирге жарык

35-сїрєт. Электрондук
микроскоп.

36-сїрєт. Рибосоманын
электрондук сїрєтї.

37-сїрєт. Диатом балырдын
электрондук сїрєтї.
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микроскобунун атайын жасалган тиби, мында байкоо їчїн флуоресценция же фосфоресценция кубулуштары колдонулат.
Электрондук микроскоп – эў жогорку чоўойтуучу мїмкїнчїлїккє ээ болгон татаал жана маанилїї типтеги микроскоптордун бири (35-, 36-, 37-сїрєттєр). 1940-жылы иштелип чыккан
он миў эсе чоўойтууну берген электрондук микроскоп оптикалык микроскоптордун абдан кїчтїїсї. Электрондук микроскопто жарык менен кошо электрондордун агымы, ал эми линзанын ордуна электр-магниттик талаа колдонулат. Ошондуктан
анын жардамы менен клетканын органоиддеринин тїзїлїшїн
кєрїїгє мїмкїн болду.
Стереомикроскоп препараттын їч єлчємдїї кєрсєтїлїшїн
кєрїї мїмкїнчїлїгїн берїїчї объектив жана эки окуляр менен
жабдылган.
Рентгендик микроскоп – рентген нурунун жардамы менен
заттын микроскоптук тїзїлїшїн изилдєєчї курал. Оптикалык
микроскопко караганда (200 нм) 2 эсе жогору, 100 нм чейин
жеткирїїчї мїмкїнчїлїккє ээ.
Клетканы физика-химиялык жана биологиялык
методдорду колдонуу менен изилдєє
Органикалык жана органикалык эмес молекулалардын
клеткаларынын химиялык реакциялары, алардын клеткадагы
айлануу жолдору жана функциялары изилденет. Химиялык
курамын изилдєє, айрым химиялык заттардын жайгашышын
тактоо їчїн клетканын цитоплазмасынын белгилїї химиялык
заттарына реактивдердин жана боёктордун тандалуу таасирине
негизделген кеўири методдор колдонулат.
Рентген структуралык анализдєє методу клеткалык структуралардын курамына кирїїчї молекулалардын (мисалы, ДНК,
белоктор) физикалык єзгєчєлїгїн жана жайланышын аныктоого мїмкїнчїлїк берет.
Биополимерлердин синтезинин локализациясынын ордун
тактоо їчїн клеткадагы заттардын ташылуу жолун аныктоо,
клеткалардын єздїк єзгєчєлїгїнє же миграциясына байкоо
жїргїзїїдє авторадиография методу кеўири колдонулат. Авторадиография методу радиоактивдїї изотоптордун негизги заттарда катталышы. Бул методду колдонууда плёнкага клетканын жука кесиндиси жайгаштырылат. Плёнка радиоактивдїї
изотоптор жайгашкан жерден карарат. Клетканын кєпчїлїк
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жашоо-тиричилик процесстери, клетканын бєлїнїшїндє кино
жана фотосъемкалардын жардамы менен катталат.
Органоиддердин курамын жана
тїзїлїшїн центрифугалык методдун
жардамы менен изилдейт (38-сїрєт).
Клеткалык чел кабыгы бузулган,
майдаланган ткандарды пробиркага салып, центрифугага айландырат. Методдун принциби: ар кандай
клеткалык органоиддер, клетканын
экстракты (гомогенат) єлчємї жана
тыгыздыгы боюнча ар кандай массага ээ, ошондуктан жогорку ылдамдыкта центрифугалоодо азыраак
тыгыздыкта, тємєнкї ылдамдыкта
38-сїрєт. Центрифуга.
центрифугалоодо тыгыз кошулмалардын чєгїїсї пайда болот.
Ошондой эле клеткаларды жана ткандарды культуралоо методу колдонулат. Америкалык эмбриолог Р. Гаррисон (1879–
1956) биринчи жолу денеден тышкары чєйрєдє эмбриондук
жана кээ бир жетилген клеткалар дагы єрчїп жана єсє алышарын кєргєзгєн. Клеткаларды культуралоо деп аталган бул
техника француз биологу А. Каррелдин (1873–1959) жетишкендиктерине чейин эле киргизилген.
Атайын азыктандыруучу чєйрєнїн жардамы менен бир же
бир нече клеткадан бир типтїї єсїмдїктєрдїн же жаныбарлардын клеткасын же бїтїн организмдин (биотехнологияда клондоштуруу методу) тобун алууга болот.
Клеткаларды цитология илими изилдейт. Цитология – бул
тирїї клеткаларды, органоиддерди, алардын тїзїлїшїн, иш
аракетин, клеткалык кєбєйїшїн, картайышын жана єлїмїн
изилдеген биологиянын тармагы.
Негизги терминдер:
Микроскоп, центрифуга.
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4. Препараттагы клетканы, анын чел кабыгын, ядросун, вакуолдорду, цитоплазманы таап, аныктап чыккыла.
5. Препараттын сїрєтїн тарткыла. Сїрєтїндє клеткалык
органоиддерди белгилеп койгула.
ядро
чел кабык
вакуоль

цитоплазма
Єсүмдүк клеткасынын түзүлүшү.

§ 10. Эукариоттук клеткалардын органоиддери
жана алардын єз ара аракеттешїїсї

 1. Прокариоттук жана эукариоттук клеткалар эмнеси менен айырмаланат?
2. Гетеротрофтук жана автотрофтук организмдер деген эмне?
3. Кандай органоиддер клетканын курамына кирет?
4. Єсїмдїк клеткасы жана жаныбарлардын клеткасы эмнеси менен айыр
маланат?

Бардык эукариоттук организмдердин клеткасында ядросу
болот. Єсїмдїктєрдїн жана жаныбарлардын клеткалары эукариоттук клеткалар. Тїзїлїшї боюнча єсїмдїк менен жаныбарлардын клеткаларында жалпы окшоштуктар жана айырмачылыктар бар (39-сїрєт).
эндоплазмалык
бїдїрлїї торчо
эндоплазмалык
жылмакай торчо

центросомалар
центриолдор
вакуолдор

лизосомалар

ядро

рибосомалар
ядролук чел кабык

цитоплазмалык
кабыкча
цитоплазма

ядрочо

митохондриялар

39-сїрєт. Жаныбарлардын клеткасы.
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Организмдердин азыктануу
мїмкїнчїлїгї
гетеротрофтук

автотрофтук
адам

єсїмдїктєр

кээ бир
бактериялар

жаныбарлар
козу карындар

кээ бир хлорофилл
сиз єсїмдїктєр
бактериялардын
кєпчїлїгї

Организмдердин азыктануусу.

Азыктануу жєндємдєрї боюнча клеткалар автотрофтук, гетеротрофтук жана аралаш болуп бєлїнєт.
Автотрофтук организмдер фотосинтез процессинин эсебинен
органикалык заттарды тїзїшєт. Гетеротрофтук организмдер даяр
органикалык заттар менен азыктанышат. Кээ бир организмдер
чєйрєнїн шартына жараша автотрофтуу же гетеротрофтуу азыктана алышат, мисалы, эвглена, инфузория-туфелька жана башкалар. Тирїї клеткалардын белгилери гетеротрофтук азыктанууга
шартталган. Жаныбарлардын клеткасынын цитоплазмасы тыгызыраак, анда кєбїрєєк органеллалар жана эриген заттар жайланышкан. Убактылуу чоў эмес вакуолдору бар. Вакуолдор тамак
эритїїгє (мисалы, фагоциттерде) же экскрецияда – заттардын
бєлїнїїсїндє катышат.
Жаныбарларда запас азык заты болуп гликоген саналат. Целлюлозалык клеткалык чел кабыгы болбойт, ошондуктан жаныбар клеткасы єз формасын єзгєртїїгє жєндємдїї. Жаныбардын
клеткасы анча чоў эмес єлчємдє, диаметри 25 мкм болот.
Єсїмдїк клеткаларынын белгилери кєбїнчє автотрофтук
азыктануу жєндємї боюнча аныкталат. Целлюлозалык клеткалык чел кабыгы механикалык коргоону жабдыйт (клетканын
ичиндегилер тургордук басымды камсыз кылат) жана клеткага
осмостук негизде тїшкєн суудан болуучу жабыркоодон коргойт.
Клеткалык чел кабыгы суу жана эриген заттар їчїн єткєрїмдїї
(40-сїрєт).
Целлюлозалык чел кабыктын болушу єсїмдїк клеткасынын
туруктуу формада болуусун тїшїндїрєт. Чоў туруктуу вакуоль
тургордук басымды камсыздоочу суу менен толтурулган, бул
жерде ар кандай иондор жана молекулалар сакталат.
Хлоропласттар фотосинтез процессиндеги глюкозаны жаратыш їчїн керектїї ферменттерди жана хлорофилл пигментин
камтыйт.
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7

5
1
2
3

40-сїрєт. Єсїмдїк клеткасынын
8
тїзїлїшїнїн схемасы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

цитоплазма
ядро
9
митохондриялар
хлоропласттар
хромопласттар
крахмал дандары
Гольджи комплекси
11
эндоплазмалык тармак
вакуоль кошундулары менен
клеткалык чел
плазмалык мембрана

10

6

4

Êðàõìàë – ºñїìäїêòºðäїí àçûê çàòòàðûíûí çàïàñû áîëóï
ñàíàëàò.
Âàêóîëäîðäóí áîëóøóíàí óëàì ºñїìäїê êëåòêàñû ÷îў ºë÷ºìäº, á. à. äèàìåòðè 0,06 ìì (60 ìêì) òåãåðåãèíäå áîëîò.
ªñїìäїê æàíà æàíûáàð êëåòêàëàðû àëàðäûí êåëèï ÷ûãûøû
ìåíåí æàëïû îêøîøòóêòàðãà ýý. Êëåòêàäà ãåíåòèêàëûê ìàòåðèàë
(õðîìîñîìäîðäó ïàéäà êûëóó÷ó ÄÍÊ) æàéãàøêàí ÿäðîñó áîëîò.
Êëåòêàëûê ìåìáðàíà öèòîïëàçìàíû êóð÷àï, êëåòêàíû ñûðòêû ÷ºéðºäºí áºëїï òóðàò, êëåòêàäàí êëåòêàãà ýðèãåí çàòòàðäûí
ядро
эки мембраналуу ядролук
мембрана

ядронун ширеси

эритилген заттар
ДНК

белок

тешиктери бар
хромосомалар

ДНК

белок

органикалык заттар
(белоктор, РНК)

органикалык эмес
заттар (белоктор, РНК)
ядрочо

ядродо жайланышкан,
негизинен белоктон, рРНК турат
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ташылышын жєнгє салат. Цитоплазма кант жана аминокислоталар сыяктуу эриген заттардан жана суудан турат. Ал ар
кандай органеллаларды, маанилїї метаболитикалык реакцияларды ишке ашыруучу: митохондрияларды, рибосомаларды, эндоплазмалык торчону, Гольджинин аппаратын жана башкаларды кєтєрєт. Органоиддер эки мембраналуу (митохондриялар,
пластидалар), бир мембраналуу (эндоплазмалык торчо, Гольджинин аппараты, лизосома, вакуолдор) жана мембранасыздар
(рибосомалар, клеткалык борбор, кыймыл органеллалары) болуп бєлїнєт.
Клетканын структуралары
Схемалык
сїрєттєлїшї

Клеткалык
структуралар

Тїзїлїшїндєгї
єзгєчєлїктєр

Плазмалык
мембрана

Билипиддїї
(белок катмары
менен курчалган
май катмары)

Клетка аралык
заттар жана
клеткалар
ортосундагы зат
алмашуу

Цитоплазма

Клетканын
органоиддери
жайгашкан орточо
суюктуктагы
илээшкек зат

Азык заттарды
ташуучу жана
бардык клетканын
бєлїктєрїнїн
байланышы

Ядро

Хроматиндїї
(ДНК жипчеси)
ядролук кабык
менен курчалган
денече

Бєлїнїїдє хромо
сомалардын
жардамы астында
кыз клеткаларга
маалыматтардын
берилиши

Эндоплазмалык
торчо

Каналчалардын
торчосу

Азык заттардын
синтези жана
транспорту

бїдїрлїї

Рибосомалар
менен
байланышкан

Белоктун синтези
жана транспорту

жылмакай

Рибосомалар
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Аткарган
функциясы

Углеводдордун,
липиддердин жана
кальцийдин зат
алмашуусу
Белок жана РНК
камтыган тыгыз
денече

Буларда белок
синтезделет

Лизосомалар

Ичинде
ферменттер
жайгашкан
тегерек
денечелер

Белоктор, майлар,
углеводдор
ажырайт

Митохондриялар

Ичи быржыктарга
(кристага) толгон
денече

Буларда энергияга
бай заттар (АТФ)
жаралат

Гольджинин
аппараты

Жалпак
мембраналык
баштыкчалардын
жыйындысы

Лизосомалар
пайда болот.

Хлоропласт

ДНК,
рибосомалары
бар эки
мембраналуу
органоид

Фотосинтез єтєт

Негизги терминдер:
Прокариоттук клеткалар, эукариоттук клеткалар,
єсїмдїк клеткасы, жаныбарлардын клеткасы, клетканын
структуралары.

?

1. Белоктун биосинтезин кайсы органоиддер камсыздайт?
2. Клетканы энергия менен жабдууга кайсы органиод жооп берет?
3. Органикалык заттардын ажырашына кайсы органоиддер жооп берет?
4. Кайсы органоиддер «клетканын экспорттук системасы» аталган?
5. Кайсы органоид єсїмдїк клеткасында гана болот?
6. Тукум куучулук маалыматтарды берїїчї жана сактоого жооп берїїчї
органоид.
7. Таблицаны дептериўерге кєчїрїп, єсїмдїк жана жаныбар клеткаларын
салыштыргыла жана жообун киргизгиле.
Єсїмдїк клеткасы

Рибосомалар

Жаныбар клеткасы

Жалпы окшоштуктар

Рибосомалар
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8. Берилген жуптардан кайсынысы туура:
а) хлоропласт – ферменттерди сактоо;
б) пероксисома – клетканын кыймыларакети;
в) ядрочо – рибосомалык РНКнын синтези;
г) лизосомалар – клетканын энергоблогу.

§ 11. Клеткадагы зат алмашуу жана анын эки жагы

 1. Автотрофтуу жана гетеротрофтуу организмдер эмнеси менен
айырмаланышат?
2. Метаболизм деген эмне?
3. Метаболизмдин кандай жактары бар?
4. Кайсы организмдер автотрофтук деп эсептелет?
5. Кайсы организмдер гетеротрофторго кирет?
6. Дем алуу деген эмне?

Бардык организмдер азыктануу боюнча автотрофторго жана
гетеротрофторго бєлїнєт. Органикалык эмес заттардан органикалык заттарды єз алдынча синтездєєгє жєндємдїї организмдер
автотрофтук же єзї азыктанган (грек тилинде аутос – єзї,
трофе – азыктануу) деп аталат. Автотрофтук азыктанышы єсїмдїктєрдїн негизги єзгєчєлїгї. Автотрофторго жашыл єсїмдїктєр
кирет. Алар кїндїн энергиясын пайдаланып, башка организмдерге жеткиликтїї фотосинтез аркылуу органикалык заттарды
пайда кылат.
Бардык эле организмдер андай жєндємдїїлїккє ээ боло албайт. Кєпчїлїгї органикалык заттарды даяр азык катары пайдаланышат, анткени органикалык заттарды синтездей албайт.
Алар гетеротрофтук организмдер деп
аталат (грекче гетерос – башка, трофе –
азыктануу).
Гетеротрофторго бардык жаныбарлар, бактериялардын кєпчїлїгї жана
адам кирет. Гетеротрофтук организмдер
автотрофтор (жашыл єсїмдїктєр) пайда
кылган даяр органикалык заттар менен
тамактанат (41-сїрєт). Ошондуктан жалаў єсїмдїктєргє эле эмес, жер бетиндеги тиричиликте фотосинтез єтє маанилїї.
Гетеротрофтук организмдер жаны41-сїрєт. Автотрофтук
барлар, козу карындар, кєпчїлїк бакорганизм. Уу коргошун.
териялар жашоо їчїн єсїмдїктєргє кєз
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42-сїрєт. Гетеротрофтук организмдер.

каранды (42-сїрєт). Автотрофтук єсїмдїктєр жер бетинде органикалык заттарды пайда кылып, атмосферада кычкылтектин азаюусун калыбына келтирет. Окумуштуулар К. А. Тимирязев жана В. И. Вернадский айткандары боюнча, биосферанын экологиялык жактан тазалыгы менен адамзаттын тиричилиги жердин єсїмдїк катмарынын абалы менен байланыштуу
болгон.
Биздин организмибизде кєп тїрдїї химиялык реакциялар
жїрїп турат. Алардын бардыгын бириктирип, зат алмашуу деп
айтсак болот. Керектїї заттарды биз тамак-аш менен сиўирип,
организмде єзгєртїп, тиричиликте пайдалана алабыз. Зат алмашуу (же метаболизм) – бул жандуу (тирїї) клеткаларда тынымсыз жїрїп турган химиялык реакциялардын жыйындысы.
Бул реакциялардын натыйжасында клеткалар єсїп, єнїгїп,
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єзїнїн структурасын сактоого жана айлана-чєйрє менен єз ара
байланышта болууга мїмкїнчїлїк берет.
Энергия жана зат алмашуу – бул жандуу организмдерге
мїнєздїї єзгєчєлїк. Энергия жана зат алмашуу – бул клеткалар менен заттарды жана энергияны сиўирїї, клеткалардагы
зат менен энергияны айландыруу жана заттар менен энергияны
клеткалардан бєлїп чыгаруу.
Жандуу организмдердин клеткаларында ар дайым органикалык заттар пайда болуп жана ажырап турат. Органикалык заттардын пайда болушу – ассимиляция (же анаболизм), алардын
ажыроо процесси диссимиляция (же катаболизм) деп аталат.
Ассимиляция процессинде организмдер органикалык эмес
(суу, кємїркычкыл газы) же органикалык (тамак-аштагы белок, майлар, канттар) заттарды сиўирет. Ошондуктан ассимиляциянын эки формасын айырмалашат: автотрофтук жана гетеротрофтук.
Автотрофтук ассимиляция. Ассимиляциянын бул формасында органикалык эмес заттардан єзїнїн органикалык заттарын пайда кылат. Даяр органикалык заттардан єздїк органикалык заттарды пайда кылуучу ассимиляциянын формасы гетеротрофтук ассимиляция деп аталат. Гетеротрофтук ассимиляция
адамдын, жаныбарлардын, козу карындардын жана кєпчїлїк
бактериялардын клеткаларында кездешет.
Автотрофтук ассимиляцияда єзгєчє ролду фотосинтез ойнойт. Фотосинтез жашыл тїстїї боёгуч – хлорофилл бар клеткаларда єтєт. Фотосинтез єсїмдїк клеткаларга, кээ бир бактерияларга, жєнєкєй бир клеткалуу организмдерге (инфузория, эвглена ж. б.) мїнєздїї (43-сїрєт).
Клеткадагы синтезделген органикалык заттардын бир бєлїгї диссимиляция аркылуу ажырап, химиялык энергияны пайда
кылат.
Энергия организмдин иш-аракетине керектелет. Кєпчїлїк организмдерде органикалык заттардын ажыроосу дем алуу жолу менен єтєт. Дем алуу процессинде органикалык зат – глюкоза органикалык
эмес заттарга: суу менен кємїркычкыл газына ажырайт. Бул процессте
кычкылтек керектелет.
Ассимиляция жана диссимиляция процесстери єз ара байланышта болушат. Фотосинтез процессинде пайда болгон кычкылтек дем
43-сїрєт. Эвглена.
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алууга шарт тїзєт. Дем алууда пайда болгон кємїркычкыл газы
фотосинтезге пайдаланылат.
Негизги терминдер:
Автотрофтук организмдер, гетеротрофтук организмдер,
зат алмашуу, энергия менен алмашуу, ассимиляция,
диссимиляция.

?

1. Автотрофтук деп кайсы организмдерди атайбыз?
2. Гетеротрофтук организмдер эмне менен айырмаланат?
3. Кайсы организмдер автотрофторго жана гетеротрофторго кирет?
4. Жашоотиричилиги эмнеге кєз каранды?
5. Зат алмашуу деген эмне?
6. Зат алмашуунун эки жагын атагыла.
7. Автотрофтук жана гетеротрофтук ассимиляциялар эмнеси менен айыр
маланышат?
8. Кайсы процесс автотрофтук ассимиляциянын негизин тїзєт?
9. Ассимиляция жана диссимиляция кубулушу деген эмне?

§ 12. Фотосинтез жана хемосинтез

 1. Фотосинтез деген эмне?

2. Фотосинтезге кайсы органоиддер жєндємдїї?
3. Фотосинтезге кандай шарт керек?

Фотосинтез – бул хлоропласттарда кїндїн жарыгынын
таасири астында органикалык эмес заттардан, органикалык заттарды синтездєє процесси (44-сїрєт).
Фотосинтез процессинде жашыл єсїмдїк органикалык
эмес (суудан жана кємїркычкыл газынан) кїндїн энергиясын пайдаланып, органикалык заттарды – углеводдорду жана
кычкылтекти пайда кылат.
Фотосинтездин ачылыш тарыхынан.
1771-ж. англиялык химик Дж. Пристли
классикалык экспериментти жасаган:
жабык идишке кїйїп турган шамды
жайланыштырса, бир аз убакыт єткєндєн кийин шам єчєт. Эгер ошол жабык
идиштин ичине, бир нече кїнгє єсїп
турган єсїмдїктї жайланыштырса, шам
кїйїп турат, анткени єсїмдїк абаны єзгєртєт. Фотосинтезди изилдєє Пристли

44-сїрєт. Фотосинтез.
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экспериментинен башталган. 50 жыл єткєндєн кийин (француз
химиктери П. Ж. Пельтье менен Ж. Б. Каванту, 1818-ж.) єсїмдїктєр жашыл хлорофиллди бєлїп чыгарышын аныкташкан.
Ю. Сакс жалбырактарда жарык учурда крахмалдын болушун
аныктаган. Бул крахмалды аныктоо ыкмасын йод пробасы деп
атаган. XVIII кылымда «жарыкта жалбырак кємїркычкыл газын сиўирип, кычкылтекти бєлїп чыхлоропласттын
ламелла тилакоид
кабыгы
гарат» деп Я. Игенхауз кєрсєткєн. XIX
кылымдын экинчи жарымында орус
окумуштуусу К. А. Тимирязев хлорофилл пигментинин кїндїн энергиясын
пайдалануу механизмдерин изилдєєгє
чоў салым кошкон.
грана
строма
Кїндїн энергиясынын химиялык
45-сїрєт. Хлоропласттын
энергияга айлануу процесси єсїмдїктїзїлїшї.
тїн клеткаларынын жашыл хлоропласттарында єтєт. Электрондук микроскоптун жардамы менен
хлоропласттардын тїзїлїшї аныкталган. Хлоропласт эки катмар мембрана менен чектелген. Хлоропласттын ички кєўдєйї
строма – тїзсїз негизги зат менен толтурулган. Стромада мембраналык ыйлаакчалар (тилакоиддер) грана тїрїндє тизилип
жайланышкан. Аларда жашыл пигменттеги хлорофиллдин молекулалары жайгашкан (45-сїрєт).
Хлорофилл менен кїндїн энергиясы – бул фотосинтездин
пайда болушунун негизги себептери. Фотосинтезде пайдаланылган негизги заттар – суу менен кємїркычкыл газы, ал эми фотосинтездин продуктулары – глюкоза менен кычкылтек.
Фотосинтездеги зат алмашууну тємєнкї теўдештик менен
кєрсєтсє болот:
кїндїн жарыгы

6CO2 + 6H2O

C2H12O6 + 6O2
глюкоза

Фотосинтездеги зат алмашуу, энергиянын алмашылышы
менен байланыштуу болот. Кїндїн энергиясы глюкозанын химиялык энергиясына айланат.
Жер бетинде тиричиликте фотосинтез чоў роль ойнойт. Фотосинтез аркылуу кычкылтекти бєлїп чыгаруучу хлорофиллдїї
организмдердин Жердин бетинде пайда болушу, дем алуучу организмдердин пайда болушуна шарт тїзгєн.
Фотосинтез процессинде дайыма азайып турган кычкылтекти
єсїмдїктєр кайрадан калыбына келтирип, атмосферадан кємїр74

кычкыл газын сиўирип, кєп сандагы углеводдорду пайда кылат.
Фотосинтездєєчї организмдер жаратылышта азык чынжырынын
башында жайланышкан, анткени фотосинтез – бул гетеротрофтук организмдердин азыктанышынын негизги булагы.
єсїмдїктєр

фотосинтез

СО2

О2
жаныбарлар

дем алуу

Ошондой эле фотосинтез бардык организмдерди, кєпчїлїк
бактерияларды, єсїмдїктєрдї, жаныбарларды жана адамдарды
энергия менен камсыз кылат. Фотосинтез кїндїн жарыгынын
энергиясын жашоо процесстерине пайдаланууга жєндємдїї химиялык энергияга айландырат.
Жер бетиндеги тиричилик
їчїн фотосинтездин мааниси

Гетеротрофтук
организмдердин
тамактануусунун
негизи

Бардык организм
дерди энергия менен
камсыз кылуунун
негизи

Организмдердин
дем алуусундагы
жок болуп кеткен
кычкылтекти калы
бына келтирїї

Хемосинтез

Органикалык эмес заттарды органикалык заттарга айландыруунун бирден-бир гана жолу фотосинтез аркылуу эмес. Ага
окшош процесс бактерияларда кездешет, ал хемосинтез деп
аталат. Хемосинтездєєчї бактериялар – жер бетиндеги кїндїн
энергиясына кєз карандысыз организмдер. Кїндїн жарыгынын
ордуна алар органикалык эмес заттардын (азот, кїкїрт, темир
сыяктуу бирикмелерди) ажыроо реакциясынын энергиясын
пайдаланат.
Мисалы, кїкїрт бактериялары суутектик кїкїрттї кїкїрт
кислотасынын туздарына чейин, нитробактериялар аммиакты
азоттук же азот кислотасына чейин кычкылдандырат. Кычкылдандырганда пайда болгон энергиясын бактериялар АТФ тїрїндє сакташат.
Хемосинтездєєчї бактериялар органикалык эмес заттардын
(азот, кїкїрт, темир) айлануусуна катышат. Алар жерди семир75

тет, уулуу заттардын (аммиак жана суутектик кїкїрт) санын
азайтат.
Аммиакты азоттук жана азот кислотасына чейин нитробактериялар менен кычкылдандыруу:
NH3
HNO2
HNO3+Q
Темир бактериялары эквиваленттїї темирди їч валенттїї
темирге айландырат:
Fe2+
Fe3+ + Q
Кїкїрт бактериялары суутектик кїкїрттї кїкїрткє чейин
же кїкїрт кислотасына чейин айландырат:
H2S + O2 = 2H2O + 2S + Q
H2S + O2 = 2H2SO4 + Q
Бєлїнїп чыккан энергия органикалык заттардын синтезине
пайдаланылат.
Негизги терминдер:
Хлоропласт, хлорофилл, строма, грана, фотосинтез, дем
алуу, хемосинтез.

?

1. Фотосинтез процессине мїнєздємє бергиле.
2. Фотосинтездин негизги шарттары кайсылар?
3. Жер бетиндеги тиричиликке фотосинтездин таасири.
4. Фотосинтездин теўдемесин жазып, тїшїндїргїлє.
5. Хемосинтез деген эмне?
6. Кандай организмдер органикалык эмес кычкылдандыруунун
энергиясын пайдаланганга жєндємдїї?

§ 13. Клеткалардын хромосомалык топтому
тиричиликтин мїнєздїї негизи катары
Бардык тирїї организмдердин клеткалары геном деп
аталган генетикалык маалыматтардын толук топтомуна ээ.
Бул маалыматтардын негизги бєлїгї – клетканын ядросундагы єзгєчє тїзїлїштєгї хромосомада топтолгон. Алгач хромосомалар (грек тилинде chroma – тїс + soma – дене) негизги боёгучтар менен боёлгон тыгыз денече катары сїрєттєлгєн (немец
окумуштуусу В. Вальдейер, 1888).
Биринчи жолу молекулалык хромосомалардын модели
1928-жылы Н. К. Кольцов тарабынан сунушталган, алардын
уюштурулуш принциптерин алдын ала билген. Хромосомалардын мааниси клеткалык органоиддер сыяктуу тукум куу76

А)

Б)

46-сїрєт. Метафазалык хромосоманын тїзїлїшї:
А) Схемасы
Б) Микрофотографиясы
1 хроматида, 2 центромера,
3 кыска ийинчеси, 4 узун ийинчеси.

÷ó ìààëûìàòòàðäûí ñàêòàëûøûíà, êàëûáûíà êåëèøèíå æàíà
èøêå àøûðûëûøûíà æîîïòóó, àëàðäûí êóðàìûíà êèðãåí áèîïîëèìåðëåðäèí êàñèåòèí àíûêòàéò.
Àð áèð õðîìîñîìà äåçîêñèðèáîíóêëåèíäèê êèñëîòàäàí
(ÄÍÊ) æàíà áåëîêòîí òїçїëãºí ºçãº÷º êîìïëåêñ.
Õðîìîñîìà êëåòêàíûí áºëїíїøїíäº – ìåòàôàçàäà àáäàí æàêøû êºðїíºò. Õðîìîñîìà õðîìàòèääèí 2 áºëїãїíºí òóðàò, õðîìàòèääèí áèðèêêåí æåðè öåíòðîìåðà äåï àòàëàò. Öåíòðîìåðàíûí
æàêòàðû áîþí÷à õðîìîñîìàíûí èéèí÷åëåðè æàòàò. Õðîìîñîìàëàð ñàíû, ôîðìàñû æàíà òїçїëїøї òèðїї îðãàíèçìäåðäèí àð áèð
òїðї ї÷їí òóðóêòóó æàíà àíûí ºçїíº ãàíà ìїíºçäїї, áóë õðîìîñîìàëàðäûí òїðäїê òîïòîìó äåï àòàëàò (46-ñїðºò).
Àð áèð îðãàíèçì ºçãº÷º õðîìîñîìàëûê òîïòîìãî ýý áîëîò.
Ìèñàëû, àðïàíûí òîïòîìó – 14, ñóëóíóêó – 42, òîìàòòûêû 24
áîëîò. Àë ýìè äðîçîôèëàíûí õðîìîñîìàëûê òîïòîìó – 8, òîîêòóêó – 78, їé ÷ûìûíûíûêû – 12, ý÷êèíèêè – 60, êîéäóêó – 54,
øèìïàíçåíèêè – 48, àäàìäûêû – 46.
Æûíûñ êëåòêàëàðûíäà – ñïåðìàòîçîèääèê æàíà æóìóðòêà
êëåòêàëàðûíäà – æóïñóç õðîìîñîìàëûê òîïòîì (ãàïëîèääèê – n),
á. à. àð áèð õðîìîñîìà áèðäåí ãàíà ýêçåìïëÿðäà áîëîò. Áèðîê êàëãàí æûíûñ ýìåñ, ñîìàòèêàëûê äåï àòàëãàí îðãàíèçìäèí êëåòêàëàðû æóï-æóï õðîìîñîìàëûê òîïòîìäîí (äèïëîèääèê – 2n) òóðàò, àð áèð õðîìîñîìàíûí ºçїíїí æóáó áîëîò. Ìûíäàé æóïòàðäû
òїçãºí õðîìîñîìàëàð ãîìîëîãèÿëûê äåï àòàëàò, àëàð áèðè-áèðèíå
îêøîø.
Їé ìûøûãûíûí õðîìîñîìàëàðûíûí òîïòîìó 19 æóï õðîìîñîìàëàðäàí òїçїëãºí. Àëàðäûí è÷èíåí îí ñåãèçè òîëóê ãîìîëîãèÿëûê (àóòîñîìàëàð äåï àòàëàò), àë ýìè àêûðêû õðîìîñîìàëàðäûí
77

Жыныс хромосомалары
Солдо Х хромосома
Оўдо Y хромосома

47-сїрєт. Адамдын хромосомаларынын топтому.

æóáó æûíûñû îêøîø XX – óðãàà÷û æå àð êàíäàé XY – ýðêåê
õðîìîñîìàëàðäàí òóðàò.
Êàðèîòèï – îðãàíèçìäåãè õðîìîñîìàëàðäûí äèïëîèääèê
òîïòîìó.
Àäàìäûí êàðèîòèáèíäå 22 æóï õðîìîñîìà (àóòîñîìàëàð)
æàíà áèð æóï æûíûñ õðîìîñîìàëàðû áîëîò (47-ñїðºò). Æûíûñ õðîìîñîìàëàðû àëàðäûí è÷èíäå êàðìàëãàí êóðàìû áîþí÷à ãàíà ýìåñ, àëàðäûí òїçїëїøї áîþí÷à äàãû àéûðìàëàíûøàò.
Àäàìäàð, ñїò ýìїї÷ї æàíûáàðëàð, äðîçîôèëà ÷ûìûíûíûí
óðãàà÷ûëàðû ãîìîãàìåòàëûê æûíûñòóó îðãàíèçìäåð áîëóøàò,
àëàðäà 2ÕÕ õðîìîñîìàëàð, àë ýìè ýðêåêòåðè ãåòåðîãàìåòàëûê,
á. à. àëàðäà Õ æàíà Y õðîìîñîìàëàð áîëîò.
Íåãèçãè òåðìèíäåð:
Êàðèîòèï, õðîìîñîìàëàðäûí òîïòîìó, àóòîñîìàëàð, æûíûñ õðîìîñîìàëàðû.

?
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1. Хромосомалардын тїзїлїшї кандай?
2. Гомологиялык хромосомалар деген эмне?
3. Хромосомалардын топтому деген эмне?
4. Гаплоиддик жана диплоиддик хромосомалар эмнеси менен айыр
маланышат?

5. Кандай хромосомалар диплоиддик, кайсылары гаплоиддик хромосома
лардын топтомуна ээ?
6. Адамдын кариотиби кандай?
7. Эмне їчїн генетикалык изилдєєдє дрозофила кєп пайдаланылган?

§ 14. Êëåòêàíûí áºëїíїøї – êëåòêàëûê äåўãýýëäå òèðїї
îðãàíèçìäåð ºçїí-ºçї æàðàòóó÷ó êàòàðû. Ìèòîç, àíûí
ôàçàëàðû, ìèòîçäóí áèîëîãèÿëûê ìààíèñè

 1. Клеткалык теориянын негизги жоболору.

2. Єсїмдїк клеткасынын бєлїнїшї кандай жїрєт?
3. Бир клеткалуу организмдер кандай абалда кєбєйїшєт?
4. Хромосома, хроматиддер деген эмне?
5. Эмне їчїн ДНК єзї эки эселенет?

ªçїí-ºçї æàðàòóó – òèðїї îðãàíèçìäåð, àíûí îðãàíäàðû,
òêàíäàðû, êëåòêàëàðû æå êëåòêàëûê îðãàíîèääåðèíèí ºçїíº
îêøîøòó æàðàòóóãà áîëãîí æºíäºìäїїëїãї. ªçїí-ºçї æàðàòóó
òèðїї îðãàíèçìäåðäå êºáºéїїíїí ýñåáèíåí æїðºò.
Òèðè÷èëèêòèí íåãèçãè ºçãº÷ºëїãї – áóë êºáºéїї æºíäºìäїїëїãї. Ýâîëþöèÿíûí æîëóíäà òèðїї îðãàíèçìäåðäå àð
êàíäàé êºáºéїї æºíäºìäºðї êåëèï ÷ûêêàí – áóë æûíûññûç æå
æûíûñòàøûï êºáºéїї. Æûíûññûç êºáºéїї – îñîáäîðäóí îðòîñóíäà ãåíåòèêàëûê ìààëûìàòòàðäûí àëìàøóóñó ìåíåí áàéëàíûøïàãàí êºáºéїїíїí ôîðìàñû. Æûíûñòàøûï êºáºéїї – æûíûñ êëåòêàëàðûíûí æàðäàìû ìåíåí áàéëàíûøêàí êºáºéїї.
Êëåòêàíûí ºçїí-ºçї æàðàòóóñó êºï êëåòêàëóó îðãàíèçìäåðäå àëàðäûí áºëїíїøї ìåíåí ºòºò. ªçїí-ºçї æàðàòóó÷óëàðãà
ìèòîõîíäðèÿëàð, ïëàñòèääåð æàíà öåíòðîìåðàëàð æºíäºìäїї.
ªçїí-ºçї æàðàòóó÷óëàðãà òèðїї êëåòêàëàðäà âèðóñòàð æºíäºìäїї.
Êºï êëåòêàëóó îðãàíèçìäåðäèí òèðè÷èëèê ïðîöåññèíäå,
êëåòêàíûí áºëїêòºðї êàðòàÿò æàíà ºëїìãº äóóøàð áîëîò.
Îðãàíèçì êàíòèï ºçїí êàðòàþóäàí æàíà êëåòêàëàðûíûí
ºëїìїíºí ñàêòàéò? Æàўû êëåòêàëàðäûí æàðàëûøûíàí êëåòêàëàðäûí ñàíûíûí êºáºéїøї ºñїї ïðîöåññòåðèí êàìñûçäîî ї÷їí
êåðåê. Êëåòêàíûí áºëїíїøї – îðãàíèçìäåðäèí êºáºéїøїíїí,
ºñїøїíїí æàíà ºð÷їøїíїí íåãèçè. Ðóäîëüô Âèðõîâäóí êëåòêàëûê òåîðèÿñûíûí íåãèçãè æîáîëîðóíäà áåëãèëåíãåíäåé, êëåòêà
êëåòêàäàí êåëèï ÷ûãàò.
Êëåòêàëûê áºëїíїї – êëåòêàëàðäûí ýêèãå áºëїíїї æîëó ìåíåí êºáºéїї æºíäºìї.
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Клетканын бєлїнїїсїн тємєнкїчє айырмалайт:
- Кыйыр клеткалык бєлїнїї – митоз;
- Тїздєн-тїз клеткалык бєлїнїї – амитоз;
- Редукцияланган клеткалык бєлїнїї – мейоз.
Соматикалык клеткаларда бардык жуп клеткалар формасы
жана єлчємдєрї боюнча окшош 2 гомологиялык хромосомалар
менен берилген. Жуптуу хромосомалар ар кандай жаралууларга
ээ: бири атасынан, экинчиси энесинен. Мындай хромосомалардын топтому диплоиддик деп аталып, 2n менен белгиленет. Соматикалык клеткалар митоз жолу менен бєлїнєт.
Жыныс клеткаларында ар бир гомологиялык хромосомалар
жупсуз болот. Мындай хромосомалык топтом гаплоиддик деп
аталып, n менен белгиленет. Жыныс клеткаларынын бєлїнїшї
мейоздо єтєт. Клеткалардын структуралык, функционалдык закон ченемдїї єзгєрїї мїнєзї убакыт менен клетканын жашоо
циклинин кармалышын тїзєт.
Клеткалык цикл – бул энелик клеткалардын бєлїнїшїнєн
єз клеткасынын бєлїнїшїнє жана єлїмгє чейинки жашоо мезгили (48-сїрєт).
Клеткалык циклде клеткалар бєлїнїїгє (интерфазага) жана
митозго (клетканын бєлїнїї процесси) даярданат.
Интерфаза – бул 2ге бєлїнїї мезгили. Интерфазада єсїї
жїрєт, б. а. цитоплазманын жана ядронун массасы кєбєйєт.
Клетка максималдык катышка жеткенде бєлїнєт же єсїїсїн
токтотот. Интерфазада ядродо структуралар кєрїнїп турган тїзїлїшкє ээ эмес, компакттуу болуп, ядрочолор жакшы
M фазасы
КЛЕТКАЛЫК ЦИКЛДИН
ФАЗАЛАРЫ

G2 фазасы

интерфаза
G1 фазасы

S фазасы

48-сїрєт. Клеткалык цикл.
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кєрїнєт. Интерфазалык хромосомалар топтому ДНК, белоктордон жана РНКдан, андан сырткары органикалык эмес иондордон турган хроматин менен чагылдырат.
Интерфазада хромосомалар кєрїнбєйт.
Интерфаза їч мезгилден турат:
· G1 (синтетикалыкка чейинки мезгил);
· S (синтетикалык мезгил);
· G2 (синтетикалыктан кийинки мезгил).
G1 фазасында клеткалар єсєт, клетканын жана анын бардык
тїзїлїш компоненттеринин массалары кєбєйєт, клетка S фазасында ДНК эки эселенет (репликация), андан соў спиралдашат.
G2 фазасында митозго даярданып, белоктор, АТФ, РНК
синтезделет, ядронун кєлємї жана цитоплазманын массасы
кєбєйєт. ДНКнын репликациясы аяктайт, ар бир хромосоманын курамына эки эселенген ДНКнын молекуласы – баштапкы
ДНКнын молекуласынын дал єзїндєй кєчїрмєсї болгон хроматиддер кирет. Интерфазанын бїтїшїндє синтездєє процесстери
аяктайт. Интерфаза болжол менен 20–30 саатка созулат.
Клетка даяр болору менен 4 фазадан турган бєлїнїї фазалары башталат (49-сїрєт).

Интерфаза

1

2

3

4

49-сїрєт. Митоз: 1  профаза, 2  метафаза, 3  анафаза, 4  телофаза.

50-сїрєт. Митоздун фазалары (микрофотосїрєт).
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Митоз – клетканын ядросунун жана анын денесинин кыйыр бєлїнїїсї. Кєпчїлїк клеткалар їчїн митоз циклинин
узактыгы бир нече мїнєттєн 10 саатка чейин созулат. Митоз 4
фазадан турат.
Митоздун фазалары:
Профаза. Эки хроматиддїї хромосомалар спиралдашып,
ядролук мембрана жана ядрочо бузулат. Центриоль эки эселенет, тїйдєк жипчелердин бєлїнїїсї пайда болот.
Метафазада 2 хроматиддерден турган хромосомалар
клетканын экватору боюнча жайланышып, бєлїнїїнїн тїйдєк
жипчелери хромосомалардын центромерасында биригишет.
Анафаза. Центромералар бєлїнєт жана хроматиддер (кыз
хромосомалар) бєлїнїїнїн тїйдєк жипчелеринин жардамы менен клетканын уюлдарына тарашат.
Телофаза. Ажыраган хромосомалардын айланасында жаўы
ядролук чел кабык пайда болот, ядрочо тїзїлєт, бєлїнїї тїйїндєрї жоголот. Клетканын экваторунда тосмонун жаралуусу
башталат жана жыйынтыгында 2 кыз клеткалар пайда болот.
Митоздун жыйынтыгында генетикалык материалдар тегиз
жайгашкан клеткалардын саны кєбєйєт.
Митоздун биологиялык мааниси – клетканын бєлїнїшїндє
хромосомалардын топтомунун сакталышы энелик клеткаларга
абсолюттук идентивдїї жаўы клеткалардын пайда болушу.
Амитоз же тїз бєлїнїї – бул интерфазалык ядронун курчануу жолу менен бєлїнїшї. Амитоздо бєлїнїї тїйїндєрї пайда
болбойт жана жарык микроскобунда хромосомалар айырмаланбайт. Мындай бєлїнїї бир клеткалуу организмдерде (мисалы,
инфузориянын полиплоиддїї чоў ядросу ушундай бєлїнєт),
єсїїчї картошканын жемиш тамырынын ткандарында, уруктун эндоспермасында кездешет. Адамдын жана жаныбарлардын
боор, кемирчек клеткалары їчїн рак, суук тийїї жана башка
ар кандай патологиялык процесстеринде ушундай бєлїнїїнїн
тиби мїнєздїї.
Амитоздо кєбїнчє ядронун гана бєлїнїшї байкалат. Мындай абалда эки же кєп ядролуу клеткалар пайда болот.
Амитоздун митоздон айырмасы – энергетикалык коромжусуз бєлїнїїнїн эў їнємдїї ыкмасы.
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Клетканын бєлїнїшїнїн биологиялык мааниси:
1. Клеткалык бєлїнїїдє тукум куучулук маалыматтар энелик клеткадан кыз клеткага берилет.
2. Митоз – тиричиликтин токтоосуз жїрїп турушун камсыздоочу клетканын бєлїнїшїнїн негизги ыкмасы.
3. Митоз – клетканын санынын кєбєйїшїн талап кылган
зиготалардын татаал кєп клеткалуу организмге айланышы.
4. Жабыркаган ткандарды жаўылоо їчїн клеткалардын єндїрїлїшїн жабдыйт.
5. Митоз хромосомалардын санынын туруктуулугун камсыздайт. Кыз клеткалар алардын нормалдуу иштешин камсыздаган
идентивдїї хромосомалардын тобуна ээ.
6. Жыныссыз кєбєйїїдє кийинки муундар ата-энесине генетикалык идентивдїї. Бул ыкма популяциянын бат тїзїлїшїнє
керек.
Негизги терминдер:
Клеткалык цикл, митоз, амитоз, митоздун фазалары.

?

1. Клеткалык циклге аныктама бергиле.
2. Интерфазада кандай процесстер жїрєт?
3. Митоз деген эмне?
4. Митоздун фазаларын сїрєттєгїлє.
5. Митоздун биологиялык мааниси.
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IV БЄЛЇМ
ТИРИЧИЛИКТИН ТЇЗЇЛЇШЇНЇН
ОРГАНИЗМДИК ДЕЎГЭЭЛИ

§ 15. Организмдердин кєп тїрдїїлїгї, жашоонун
клеткалык жана клеткасыз формалары



1. Бардык тирїї организмдер кандай дїйнєчєлєргє бєлїнєрїн эстегиле.
2. Бир клеткалуу организмдердин тїзїлїшїнїн єзгєчєлїктєрї кандай?
3. Колония пайда кылуучу организмдер бир клеткалуу организмдерден
эмнеси менен айырмаланат?
4. Бир клеткалуу жана кєп клеткалуу организмдерди салыштыргыла.
Алардын ортосундагы маанилїї айырмачылыктар эмнеде?

Организм (латын тилинен алганда «организмо» – тизип куруу, сымбаттуу кєрїнїштї берїї) – бири-бири менен байланышкан бєлїктєрдєн турган жана бир бїтїн катары кызмат кылган биологиялык система. Ар бир тирїї организмге жашоонун
бардык белгилери: зат алмашуу жана энергиянын айланышы,
дїїлїгї¿, тукум куучулук жана єзгєргїчтїк, єсїї, єнїгїї жана
кєбєйїї мїнєздїї. Жер бетинде жашаган организмдер тїзїлїшї
боюнча абдан кєп тїрдїї: бир клеткалуу, колонияларды пайда
кылуучулар жана кєп клеткалуу. Мында жалаў гана бир клеткалуулардын арасында прокариоттор кездешет, ал эми калган
колонияларды пайда кылуучулар жана кєп клеткалуу организмдер эукариоттор болуп саналат.
Бир клеткалуу организмдер. Организмдердин эў жєнєкєй
формасы – бир клеткалуулар. Бир клеткалуу организмдер – денеси бир клеткадан турган жандыктар. Алар жандуу табияттын
бардык негизги дїйнєчєлєрїндє: бактерияларда, єсїмдїктєрдє,
жаныбарларда жана козу карындарда (51- жана 52-сїрєттєр)
кездешет. Бир клеткалуу организмдер сууда, топуракта, абада,
ошондой эле кєп клеткалуу организмдердин денесинде таралган.
Алар жашоонун ар кандай шарттарына жакшы ыўгайланышкан
жана Жер бетинде жашаган бардык организмдердин массасынын жарымын тїзєт. Алардын бир бєлїгї автотрофтор, башкалары – гетеротрофтор.
Бир клеткалуу организмдерди айырмалантып турган єзгєчєлїгї алардын денесинин жєнєкєй тїзїлїшкє ээ экендиги. Бул
бир клетка, ал єз алдынча бир организм ээ болгон негизги бел84

А

Б

51-сїрєт. Бактериялар жана бир клеткалуу ачыткыч козу карындар:
А - таякча формасындагы бактериялар; Б - ачыткыч козу карындар.

А

Б

52-сїрєт. Бир клеткалуу балырлар жана жєнєкєйлєр:
А - хлорелла жашыл балыры; Б - кадимки амёба.

ãèëåðãå ýý. Êëåòêàíûí îðãàíåëëàëàðû (ëàòûí ñºçїíºí – êè÷èíåêåé îðãàí), êºï êëåòêàëóó îðãàíèçìäåðäèí îðãàíäàðû ñûÿêòóó àð
êàíäàé ôóíêöèÿëàðäû àòêàðàò. Áèð êëåòêàëóóëàð òåç êºáºéїøºò,
æàãûìäóó øàðòòàðäà áèð ñààòòûí è÷èíäå ýêè, êýýäå ї÷ ìóóíäàðäû áåðèøè ìїìêїí. Æàãûìñûç øàðòòàðäà àëàð êàëûў, òûãûç êàáûê÷àëàð ìåíåí æàáûëãàí ñïîðàëàðäû ïàéäà êûëûøû
ìїìêїí. Ñïîðàëàðäà æàøîî àðàêåòè æîêêî ýñå. Æàãûìäóó øàðòòàðäà ñïîðàëàð êàéðàäàí àêòèâäїї êûçìàò ºòºãºí êëåòêàëàðãà
àéëàíàò. Ïðîêàðèîòòóê áèð êëåòêàëóó îðãàíèçìäåð æàëàў ãàíà
áàêòåðèÿëàð äїéíº÷ºñїíº òààíäûê. Áèð êëåòêàëóó ýóêàðèîòòîð
æàíäóó òàáèÿòòûí áàðäûê êàëãàí äїéíº÷ºëºðїíäº êåçäåøåò.
ªñїìäїêòºð äїéíº÷ºñїíäº – áèð êëåòêàëóó áàëûðëàð, æàíûáàðëàð äїéíº÷ºñїíäº – æºíºêºéëºð, êîçó êàðûíäàð äїéíº÷ºñїíäº –
áèð êëåòêàëóó êîçó êàðûíäàð – à÷ûòêû÷òàð áàð.
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Колония пайда кылуучу организмдер. Кєпчїлїк окумуштуулар колония пайда кылуучу организмдерди жашоонун бир
клеткалуу формасынан кєп клеткалууларга єтїїсїндєгї баскыч
катары карашат. Бул кубулуш єтє жєнєкєй тїрдє прокариоттордо байкалат – бактериялар бєлїнгєндє колонияларды пайда кылат. Андан башка да ар бир бактериянын тїрїнє гана белгилїї
формадагы колония мїнєздїї. Алар белгилїї ферменттерди
синтездєєгє жєндємдїї, алардын жардамы менен бактериялар
азык заттарын толугу менен пайдаланат. Жагымсыз шарттарда мындай колониялардын клеткалары организмдин тирїї калышын камсыздоочу спораларды пайда кылат. Колонияларды
жашыл балырлар дагы пайда кылышат. Кєп кызыгууну вольвокстун колониялары туудурат, алар кєп клеткалуу организмди
элестет (53-сїрєт).

А

Б

53-сїрєт. Колония пайда кылуучу балыр-вольвокс:
А - колониянын кєрїнїшї; Б - цитоплазмалык жип менен байланышкан
єз алдынча клеткалардын тїзїлїшї.

Шапалактардын макулдашылган согуусу багытталган кыймылды камсыз кылат. Кєбєйїїгє жооп берген жыныстык клеткалар колониянын бир жагында жайгашат. Алардын жардамы
менен энелик колониялардын ичинде жаш колониялар пайда
болот, алар андан кийин бошонуп, єз алдынча жашоого єтєт.
Кєп клеткалуу организмдер. Бир клеткалуу организмдер
кєп санда болсо да, Жер бетинде кеўири таралса да, кєп клеткалуу организмдер салыштырмалуу бир катар артыкчылыктарга ээ. Биринчи кезекте, алар бир клеткага жеткиликсиз болгон
чєйрєнїн булактарын пайдалана алат. Мисалы, ар кандай ткандарды жана органдарды пайда кылган кєптєгєн клеткалардын
болушу жыгачты же бадалды чоў єлчємдєргє чейин узарып
єсїїсїн камсыз кылат, тамырдын жардамы менен єзїнє суу
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жана минералдык азыкты камсыз кылат, ал эми жашыл жалбырактарында органикалык заттарды тїзєт. Кєп клеткалуу жаныбарлар ткандардын жана органдардын жардамы менен азык
заттарды жакшы сиўирет, жашоо чєйрєсїнїн жаўы жерлерин
єздєштїрє алат.
Кєп клеткалуу организмерде єтє ар тїрдїї, бирок тїзїлїшї
жана аткарган функциялары боюнча окшош болгон клеткалар
бар. Тїзїлїшї, келип чыгышы жана аткарган кызматтары боюнча окшош болгон клеткалардын топтому жана клетка аралык
заттар ткандар деп аталат (54-сїрєт). Клеткалардын белгилїї
кызматтарды аткарууга адистештирилиши жалпы организмдин
ишинин эффективдїїлїгїн жогорулатат.

А

Б

54-сїрєт. Кєп клеткалуу организмдердин ткандары:
А - єсїмдїк тканы (сабактын паренхимасы);
Б - жаныбарлар клеткасы (ичке ичегинин эпителий клеткалары).

Ар кандай ткандар органдарга, алар єз кезегинде, органдардын системасына биригет. Ички органдар жана органдардын
системасы жаныбарларга мїнєздїї, єсїмдїктєр бир канча башка тїзїлїштєгї органдарга ээ, бирок алар дагы ар кандай ткандардан турат.
Жашоонун клеткасыз формалары. Вирустар. Клеткалуу
тїзїлїшкє ээ болгон организмдерден башка дагы жашоонун
клеткасыз формалары бар – алар вирустар (латын тилинен алганда вирус – уу). Бир жагынан алганда, вирустардын касиеттери аларды жаратылыштын тирїї жандыктары катары кароого
мїмкїнчїлїк берсе, экинчи жагынан алганда, аларды жансыз
табияттын заттарынын молекулалары катары кароого да болот.
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Вирустар тукум куучулук жана єзгєргїчтїк касиеттерине ээ.
Ошону менен бирге єз алдынча зат алмашуу жана энергиянын
айланышын жїргїзїїгє жана кєбєйїїгє жєндємсїз. Ошондуктан вирустар жандуу жана жансыз табияттын ортосундагы аралык топ катары каралат.
Вирустар биринчи жолу орус окумуштуусу Д. И. Ивановский
тарабынан 1892-жылы тамекинин темгил илдетин изилдєє учурунда ачылган.
Андан кєп узабай эле єсїмдїктєрдїн
жана жаныбарлардын бир катар ооруларынын козгогучтары ачылган. Аларды
мителик оору козгогуч агенттер катары аныкташкан жана жалаў гана кожоюндун тирїї клеткасында кєбєйїїгє
жєндємдїї болгон (55-сїрєт).
Вирустар єтє майда болгондуктан,
электрондук микроскоп пайда болгонго
чейин алардын жаратылышы белгисиз
бойдон калган. Вирустарды изилдєє ХХ
Д. И. Ивановский
кылымдын экинчи жарымында активдїї
(1864–1920)
башталган. Мына ушул мезгилде вирустар жєнїндєгї илимдин єз алдынча тармагы – вирусология
пайда болгон. Азыркы заманда вирустарды окуу жана изилдєє
ыкчам темпте жїрїп жатат, алардын кєп жаўы тїрї ачылган.
Вирустардын бєлїкчєлєрї симметриялык структурага жана
ар кандай формаларга ээ (56-сїрєт). Алардын арасында кєп
кырдуу (полиемиелит жана учук оорусунун вирустары), таякча

А

Б

55-сїрєт. Єсїмдїктїн илдетин козгогуч вирустар:
А - вирус менен жабыркаган жїзїмдїн жалбырагы;
Б - вирустун электрондук микроскоптон алынган сїрєтї.
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ñûìàë (òàìåêèíèí òåìãèë âèðóñó) æàíà òóóðà ýìåñ æå òåãåðåê
ôîðìàëàðû (ñàñûê òóìîîíóí âèðóñó).
Âèðóñòàð ºòº æºíºêºé òїçїëїøêº ýý. Àëàðäûí áºëїê÷ºëºðї
âèðèîíäîð äåï àòàëûï, íóêëåèí êèñëîòàñûíàí æàíà áåëîêòîðäîí òóðàò. Íóêëåèí êèñëîòàñû âèðóñòàðäûí òóêóì êóó÷óëóê
àïïàðàòû êàòàðû êûçìàò êûëàò æàíà ÄÍÊ æå ÐÍÊ ìîëåêóëàëàðû ìåíåí áåðèëãåí. Íóêëåèí êèñëîòàñû âèðóñòóí æїðºê÷ºñїí
òїçºò æàíà áåëîê êàáûê÷àñû æå êàïñóëà ìåíåí êóð÷àëûï, êîðãîëóï òóðàò. Êàïñóëà êºïòºãºí áåëîê ìîëåêóëàëàðûíàí êóðóëãàí, àëàðäûí ñûéëûãûøûï æàéãàøóóñó âèðèîíäîðäóí ñûðòêû
òїçїëїøїí àíûêòàéò. Êýý áèð âèðóñòàðäûí ºêїëäºðїíäº, êàïñóëàäàí áàøêà äàãû êîøóì÷à áåëîêòîí æàíà ëèïèääåí òóðãàí
êàáûêòàð áîëóøó ìїìêїí.
Âèðóñòàð – êëåòêàíûí è÷èíäå æàøàãàí ìèòåëåð, áàøêà÷à
àéòêàíäà àëàð æàëàў ãàíà ïðîêàðèîòòîðäóí æàíà ýóêàðèîòòîðäóí êëåòêàëàðûíäà òèðè÷èëèê ºòêºðºò. Êîæîþí êëåòêàñûíûí ñûðòûíäà òèðè÷èëèêòèí áåëãèëåðèí êºðñºòïºéò, æàíñûç
òàáèÿòòûí çàòòàðû ñûÿêòóó êðèñòàëëäàøóóãà æºíäºìäїї. Âèðóñòàðäûí æàøîî àðàêåòè êîæîþí êëåòêàíû ºëїìãº àëûï êåëåò. Òèðїї êëåòêàãà êèðãåíäå áàðäûê êëåòêàëûê ïðîöåññòåðäè
áàñàўäàòóó æàíà ñòðóêòóðàëàðäû áóçóó ìåíåí âèðóñ êºáºéº áàøòàéò. Àð êàíäàé âèðóñòàð áåëãèëїї ãàíà êëåòêàëàðäû æàáûðêàòàò. Ìèñàëû, ÷å÷åê âèðóñó êèøèíèí ýïèòåëèé æàíà òóòóìäàøòûðãû÷ òêàíäàðûí, ïîëèåìèåëèò âèðóñó áàø æàíà æїëїí
íåéðîíäîðóí, ñàðû ëèõîðàäêà (êàë÷ûëäàìà) âèðóñó áîîðäóí
êëåòêàëàðûí æàáûðêàòàò.
Âèðóñòàð ºñїìäїêòºðäїí æàíà æàíûáàðëàðäûí, àäàìäûí
æàíà áàêòåðèÿëàðäûí àð êàíäàé îîðóëàðûí êîçãîéò.
Áàêòåðèÿ êëåòêàñûíäà ìèòåëèê òèðè÷èëèê ºòêºðãºí âèðóñòàð áàêòåðèîôàãäàð (ãðåê òèëèíåí áàêòåðèîí – òàÿê æàíà ôàãîñ – æóòàì, æåéì) áàð (56-À ñїðºò). Áàêòåðèîôàãäàð æóãóøòóó
îîðóëàðãà, ìèñàëû õîëåðà æàíà è÷ êåëòå ÷àêûðãàí áàêòåðèÿëàðãà êàðøû äàðû êàòàðû êîëäîíóëàò.
Àäàìäûí èììóíäóê æåòèøñèçäèãèí ÷àêûðãàí âèðóñ – èììóíäóê æåòèøñèçäèêòèí ñèíäðîìó îîðóñóí (ÈÆÑ) ÷àêûðàò (56Á ñїðºò). Áóë âèðóñòóí âèðèîíäîðó òåãåðåê ôîðìàäà áîëîò. Àëàð
ñûðòûíàí áåëîê-ëèïèääèê ìåìáðàíà ìåíåí æàáûëãàí. Ìåìáðàíàíûí àñòûíäà àðàëûê áåëîê êàïñóëàñû æàéãàøêàí. Àíûí
è÷èíäå áóë îîðóíó êîçãîãîí âèðóñòóí ãåíåòèêàëûê àïïàðàòû –
ýêè ìîëåêóëà ÐÍÊ æàéãàøêàí. ÈÆÑ êèøèíèí êàíûíà êèðãåíäå, îðãàíèçìäèí èììóíèòåòèíå æîîï áåðãåí ëåéêîöèòòåðäè
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А

56-сїрєт.

Б

А - Т4 вирус-бактериофагынын тїзїлїшї:
1 - башы; 2 - куйругу; 3 - нуклеин кислотасы; 4 - капсид; 5 - «жакасы»; 6 - куйруктун белоктук кабы; 7 - куйруктун фибрилласы; 8 - тикендер; 9 - базалдык денечеси.
Б - адамдын иммундук жетишсиздигин чакырган вирустун (ИЖВ) тїзїлїшї:
1 - РНК молекуласы; 2 - транскриптазага тескери фермент; 3 - вирустун белоктору жана
ферменттери; 4 - ички капсид; 5 - капсиддин белоктук кабы; 6 - вирустун сырткы липопротеиндик кабы; 7 - сырткы каптын Р120 белогу;
8 - сырткы каптын Р41 белогу.

жабыркатат. Жабыркаган лейкоциттер же єлїмгє учурайт же
алар чоочун оору козгогуч бактерияларды жана клетканын нормалдуу бєлїнїшї бузулганда пайда болгон кишинин аномалдык
клеткаларын тааныбай калышат. Натыйжада ИЖС вирусун
жуктурган киши инфекциялык дарттан єлєт, себеби лейкоциттер таасирсиз болуп калат, белок антителолорду бєлїп чыгарбай
калат. Кишинин єлїмї рак ооруларынан дагы келип чыгышы
мїмкїн. Окумуштуулар мындай жугуштуу ооруну айыктыруучу же коргоочу препараттарды издєєнї ыкчам жїргїзїп жатат.
Негизги терминдер:
Организм, бир клеткалуу организмдер, органеллалар, колониалдык организмдер, кєп клеткалуу организмдер,
ткандар, вирус, вирион, бактериофаг, адамдын иммундук
жетишсиздигин чакырган вирус (ИЖЧВ), иммундук жетишсиздиктин синдрому оорусу.
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?

1. Организмге аныктама бергиле. Ал кандай белгилерге ээ болушу зарыл?
2. Бир клеткалуу организмдердин жалпы белгилерин санап чыккыла.
3. Бир клеткалуу прокариоттордон эукариотторго єтїїдє тїзїлїштєрдїн
татаалданышы кандай кєрїнєт?
4. Ар бир дїйнєчєдєгї организмдердин бир клеткалуу єкїлдєрїн атагыла.
5. Бир клеткалуу организмдердин жогорку ыўгайлашуу мїмкїнчїлїктєрїн
эмне менен тїшїндїрїїгє болот?
6. Колония пайда кылган организмдер кєп клеткалуу организмдерден эмнеси менен айырмаланат?
7. Бир клеткалуу организмдер менен кєп клеткалуу организмдердин ортосундагы негизги айырмачылыктар эмнеде?
8. Эмне їчїн вирустар жандуу жана жансыз тиричиликтер ортосундагы
группа катары каралат?
9. Вирустар тїзїлїшї боюнча бактериядан эмнеси менен айырмаланат?
10. Вирустар єсїмдїктєрдїн жана жаныбарлардын, кишинин кандай
ооруларын козгойт?
11. Вирус-бактериофаг кандай тїзїлїшкє ээ, адам баласы бактериофагды
кантип колдонот?
12. Кишинин иммундук жетишсиздигин чакырган вирус кандай тїзїлїшкє
ээ? Ал кандай ооруну чакырат, ал кантип билинет?

§ 16. Организмдердин єзїн-єзї кайрадан жаратуусу



1. 57- жана 58-сїрєттєрдї карагыла. Сїрєттєрдє организмдердин кєбєйїїсїнїн кандай жолдору кєрсєтїлгєн?
2. Эсиўерге тїшїргїлє, тиричиликтин єзїн-єзї жаратуусу молекулалыкгенетикалык жана клеткалык деўгээлде кандай кєрїнєт?
3. Жашоонун тукум куучулук программасынын ишке ашырылышы кандай
процесстер менен байланышкан?

Жаратылышта муундардын кайталанышы организмдердин
кєбєйїшї менен ишке ашырылат. Организмдердин кєбєйїшї –
тирїї жандыктардын єзїн-єзї жаратуу жєндємдїїлїгї. Кєбєйїїнїн негизги 2 тїрї бар: жыныссыз жана жыныстык (16-таблицаны кара).
Жыныссыз кєбєйїї – бул жаўы организмдин бир клеткадан
же бир нече топтогу энелик алгачкы клеткадан пайда болушу.
Мында кєбєйїїдє бир гана ата-энелик организм катышып, тукум куучулук маалыматты жаш клеткаларга берет.
Жыныссыз кєбєйїїдє пайда болгон муундар бир организмден келип чыгат, жыныс клеткаларынын кошулушу жїрбєйт.
Жыныстык кєбєйїї – бул эки ата-энелик организмдердин
катышуусу менен жїрїп жаўы организмдин пайда болушу, эреже катары, жыныс клеткаларынын жаралуусун камсыз кылат.
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Жыныс клеткаларынын кошулушунан пайда болгон жаўы организм эки ата-эненин тукум куучулук маалыматын кармайт.
Мындай учурда муундар бири-биринен жана ата-энелеринен
айырмаланат.
16-таблица

Организмдердин
кєбєйїшї

жыныссыз

Жыныссыз
кєбєйїї
жєнєкєй бєлїнїї
бїчїрлєнїї
споруляция

жыныстык

вегетативдик
кєбєйїї
фрагментация
клондошуу

Жыныссыз кєбєйїї. Кєбєйїїнїн бул формасы бардык
дїйнєчєлєрдє кездешет, бирок єсїмдїктєрдє, козу карындарда
жана бактерияларда кеўири таралган. Жаныбарлардын арасында ушундай жол менен тємєнкї омурткасыздар кєбєйєт. Жыныссыз кєбєйїїнїн негизинде митоз жатат. Ал пайда болгон
клеткалардын жана муундардын окшоштугун камсыздайт. Жекече организмдердин ар тїрдїїлїгїнїн себеби катары кокустуктан келип чыккан тукум куучулук єзгєрїїлєр кызмат кылат, алар жекече єнїгїї процессинде пайда болот. Жыныссыз
кєбєйїїнїн бир канча ыкмалары бар (57-сїрєт).
Жєнєкєй бєлїнїї. Бир клеткалуу организмдерге мїнєздїї.
Мында ар бир клетка жаш клеткаларды пайда кылуу менен
экиге бєлїнєт, алар ата-энелик клеткаларга окшош болот. Митоз же амитоз жолу менен бир клеткадан эки жаш клетка пайда
болот, алардын ар бири жаўы организм болуп эсептелет. Мисал
катары жєнєкєйлєрдїн, бир клеткалуу балырлардын жана бактериялардын кєбєйїшїн алсак болот.
Бїчїрлєнїї. Жыныссыз кєбєйїїнїн бир формасы, мында
жаўы организм єсїндї же бїчїр тїрїндє ата-энесинин денесин92

А

В

Б

Г

Д

57-сїрєт. Организмдеги жыныссыз кєбєйїїнїн ыкмалары:
А - жєнєкєй бєлїнїї (амёба); Б - фрагментация (планария);
В - бїчїрлєнїї (гидра); Г - споралардын пайда болушу (козу карындар);
Д - клондоо (бака).

де пайда болот. Бїчїрдєн жаш организм єнїгєт, ал энелик денеден бошонот, ата-энесине абдан окшош болгон организмге айланат. Бїчїрлєнїї ар тїрдїї группадагы организмде кездешет,
єзгєчє ичеги кєўдєйлїїлєрдє – гидраларда, бир клеткалуу козу
карындарда – ачыткыч козу карындарда кездешет.
Споралардын пайда болушу (споруляция). Спора – бир
клеткалуу, микроскоптук єлчємдєгї, аз сандагы цитоплазма
жана ядрону кармаган кєбєйїїнїн бирдиги. Адатта, бактерияларда, жєнєкєйлєрдє, бардык топтогу жашыл єсїмдїктєрдїн
єкїлдєрїндє (балырларда, эўгилчектерде, папоротниктерде)
жана бардык козу карындарда спора пайда кылуу байкалат.
Тиби жана кызматы боюнча споралар бири-биринен айырмаланып, кєбїнчє атайын бир тїзїлїштєрдїн ичинде пайда болот.
Ар бир спора єнїгїп, жаўы организмди берет.
Вегетациялык кєбєйїї. Вегетациялык кєбєйїї жыныссыз
кєбєйїїнїн бир формасы, мында єз алдынча органдар, органдардын бєлїктєрї же денелер катышат. Ал кєбїнчє єсїмдїктєрдє
кездешет, алар тамырлары, єзгєрїлгєн сабактары же алардын
бєлїктєрї менен кєбєйєт (58-сїрєт). Кєп учурларда єсїмдїктєр
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мына ушул максаттар їчїн структураларды: пияз баштарды,
тїймєктєрдї, тамыр-тїймєктєрдї, сойломолорду пайда кылат.
Ушул структуралардан кээ бирлери запас заттар катары кызмат кылат, єсїмдїктєрдїн жагымсыз шарттардагы, мисалы,
суукту, ысыкты кечирїїгє, тирїї калууга мїмкїнчїлїк берет.
Єсїмдїктєрдє вегетациялык кєбєйїїнїн жолдору ар кандай:
• Бєлїктєргє бєлїнїї жолу менен кєбєйїї (фрагментация).
Мында ар бир жекече организм эки же бир нече бєлїктєргє
бєлїнєт, ар бир бєлїк єсїп-єнїгїп, жаўы организмди пайда кылат. Мындай жыныссыз кєбєйїїнїн ыкмасы организмдердин
регенерациясына (латын тилинен регенерация – кайрадан жаралуу, калыбына келїї) негизделген, б. а. дененин жетишпеген
бєлїгїн калыбына келтирїї. Фрагментация омурткасыз жаныбарларда, ичеги кєўдєйлїїлєрдє, жалпак курттарда, деўиз
жылдызчаларында жїрєт. Бєлїктєргє бєлїнгєн жаныбардын
денеси жетишпеген жерин курат. Мисалы, жагымсыз шарттарда планария жалпак курту бєлєк-бєлєк бєлїктєргє бєлїнєт,
алардын ар биринен жагымдуу шарттар тїзїлгєндє бир бїтїн
организм єнїгїп чыгат. Фрагментация єсїмдїктєрдє, мисалы,
балырларда кездешет, алар бєлїктєрї менен кєбєйєт.
• Клондошуу – жыныссыз кєбєйїїнїн жасалма ыкмасы,
ал салыштырмалуу кийинки мезгилдерде колдонула баштады.
Жыныссыз клетка организмдин хромосомасынын толук топтомун кармап турат, демек, генди кармап турат, ошондуктан
белгилїї шарттарда аны бєлїнїїгє мажбурлоого болот. Бул
жаўы организмдин пайда болушуна алып келет – алынган клетканын эў так кєчїрмєсї (копиясы) алынат. Мындай ыкма азыркы мезгилде бєлмє єсїмдїктєрїн єстїрїїдє кеўири колдонулат.
Ошондой эле жаныбарларды клондоштуруу тажрыйбасы дагы
бар. Мындай тажрыйба биринчи жолу бакага коюлган жана оў
жыйынтыктарды берген.
Жыныстык кєбєйїї. Жыныстык кєбєйїїдє адистештирилген
клеткалар – жыныс клеткалары же гаметалар (грекче γᾰμετή –
аялы, γᾰμέτης – кїйєсї; латын тилинен гаметес – жубай) катышат.
Алар эреже катары ата-энелик жекече организмдерде – энелик
жана аталык организмдерде пайда болот. Гаметалардын кошулушунун натыйжасында пайда болгон жаўы организм ата-энелердин тукум куучулук маалыматын алып жїрєт. Гаметалар
єзгєчє бир типтеги бєлїнїїнїн натыйжасында пайда болот,
мында хромосомалардын саны алгачкы энелик клеткадагыга
караганда эки эсеге азаят. Эки гаметалардын кошулушунун натыйжасында хромосомалардын саны эки эсеге жогорулайт, б. а.
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4. Организмдердин жыныссыз кєбєйїшїнїн негизги ыкмаларын санагыла.
5. Жыныстык кєбєйїїдє организмге кандай артыкчылыктарды берет?
Жыныссыз кєбєйїїнїн ар бир ыкмасынын єзгєчєлїгїн мїнєздєгїлє.
Дептериўерге таблицаны тартып, аны толтургула.
Организмдердин жыныссыз кєбєйїїсї
Кєбєйїїнїн ыкмалары

Кыскача мїнєздємєсї

Организмдердин
мисалдары

ХVI – ХVII кылымдарда илимде организмдердин єнїгїїсїнїн
бир нече теориясы єкїм сїрїп келген. Алардын кеўири таралганы «салынуу теориясы», же «матрёшка теориясы», анын
маўызы – бардык тирїї жандыктар жумурткадан єрчїйт, анын
ичинде тїйїлдїк катылган, бирок абдан кичине болгондуктан
ал кєрїнбєйт. Организмдин єнїгїшїнїн даяр стадиясы бири-бирине салынган тїрдє. Уруктануудан кийин тїйїлдїктїн ар бир
бєлїктєрїнїн ачылышы жана алардын єсїшї башталат.
Кээ бир окумуштуулар башкача кєз караштарды айтышкан.
Алар жыныс клеткаларында тїйїлдїктїн єнїгїшїн жана белгилерин алдын ала аныктоочу материалдык структуралар бар
деп эсептешкен. Уруктанган жумуртканын структурасыз субстанциясынан акырындык менен ырааттуу тїрдє тїйїлдїктїн
бєлїктєрїнїн жана органдардын жаўыдан пайда болушу жїрєт.
§ 17. Жаныбарларда жыныс клеткаларынын
жетилиши. Мейоз. Репродукциялуу органдар



1. Эркек жыныс клеткалары ургаачы жыныс клеткаларынан эмнеси менен
айырмаланат?
2. Эсиўерге тїшїргїлє, клетканын бєлїнїїсї кандайча єтєт?
3. Митоз деген эмне?
4. Митоздун ар бир стадиясында кандай процесстер жїрєт?

Жыныстык кєбєйїїнїн негизинде жыныстык клеткалардын – гаметалардын кошулушу жїрєт. Жыныссыз клеткалардан айырмаланып, жыныстык клеткалар жупсуз хромосомалардын топтомуна ээ, бул жаўы организмдерде хромосомалардын
санынын жогорулап кетишине жол бербейт. Жупсуз хромосо96

ìàëûê òîïòîìäóí ïàéäà áîëóøó áºëїíїїíїí ºçãº÷º æîëó áîëãîí
ìåéîç ïðîöåññèíäå æїðºò.
Ìåéîç. Ìåéîç (ãðåê òèëèíåí àëãàíäà ìåéîçèñ – àçàþó) –
áóë áºëїíїїíїí ìûíäàé æîëó, àíäà æàўûäàí ïàéäà áîëãîí êûç
êëåòêàëàðäà õðîìîñîìàëûê òîïòîì ýêè ýñåãå àçàéàò.
Ìèòîç ñûÿêòóó ýëå ìåéîçãî ÷åéèí èíòåðôàçà æїðºò,
àíäà ÄÍÊíûí ýêè ýñåëåíèøè æå ðåäóïëèêàöèÿ èøêå àøàò.
Áºëїíїїíїí áàøòàëûøûíäà àð áèð õðîìîñîìà ýêè ìîëåêóëà ÄÍÊäàí òóðàò, àëàð öåíòðîìåðàëàð ìåíåí áèðèãèøêåí ýêè
ýæåëèê õðîìàòèääåðäè ïàéäà êûëàò. Îøåíòèï, áºëїíїїíїí àëäûíäà êëåòêàíûí õðîìîñîìàëûê òîïòîìó – 2n, àë ýìè ÄÍÊíûí
ñàíû ýêèãå êºáºéãºí àáàëäà áîëîò.
Ìåéîç ïðîöåññè áèðèíèí àðòûíàí áèðè æїðãºí áºëїíїїëºðäºí – ìåéîç I æàíà ìåéîç II òóðàò, àëàð ºç êåçåãèíäå ìèòîç
ñûÿêòóó ýëå áèð íå÷å áàñêû÷òàðãà áºëїíºò (59-ñїðºò).
Ïðîôàçà I.
Ýў óçàê æїðãºí ôàçàëàðäûí áèðè. Áóë ñòàäèÿ ìèòîçãî ñàëûøòûðìàëóó óçàãûðààê êåëåò. Õðîìîñîìàëàð ÷ûéðàëûï,
æîîíî¸ò, êºçãº êºðїíº òóðãàí àáàëãà êåëåò. Ãîìîëîãèÿëûê õðîìîñîìàëàð æóï-æóï áîëóï áèðè-áèðè ìåíåí êîøóëàò, áàøêà÷à
àéòêàíäà àëàðäûí êîíúþãàöèÿñû æїðºò (ëàòûí òèëèíåí êîíúþãàöèî – êîøóëóó, áèðèãїї). Íàòûéæàäà êëåòêàäà æóï õðîìîñîìàëûê òîïòîì ïàéäà áîëîò (59-ñїðºò). Àíäàí êèéèí ãîìîëîãèÿëûê
õðîìîñîìàëàðäûí áåëãèëїї æåðëåðèíäåãè ãåíäåðäèí îðóí àëìàøûøû – êðîññèíãîâåð (àíãëèñ òèëèíåí êðîññèíãîâåð – êåñèëèøїї,
àðãûíäàøóó) èøêå àøàò. Áóë õðîìîñîìàëàðäà ãåíäåðäèí æàўû
àéêàëûøòàðûíà àëûï êåëåò (60-ñїðºò). Ìûíäàí êèéèí ÿäðîëóê
êàáûê÷à êëåòêàäà æîãîëîò, öåíòðèîëü æèï÷åëåðè óþëäàðãà òàðàï êåòèøåò æàíà áºëїíїїíїí èéèêòåðè ïàéäà áîëîò.
Ìåòàôàçà I. Ãîìîëîãèÿëûê õðîìîñîìàëàð æóï-æóï áîëóï,
êëåòêàíûí ýêâàòîðäóê çîíàñûíäà æàéãàøàò. Õðîìîñîìàëàð
öåíòðîìåðàëàðû àðêûëóó áºëїíїї èéèêòåðèíèí æèï÷åëåðè ìåíåí áèðèãåò.
Àíàôàçà I. Êëåòêàëàðäûí óþëäàðûíà ãîìîëîãèÿëûê õðîìîñîìàëàð òàðòûëûï òàðàëàò. Ìûíà óøóë ìåéîçäóí ìèòîçäîí íåãèçãè àéûðìà÷ûëûãû, ìûíäà ýæåëèê õðîìàòèääåðäèí àæûðàï
òàðàëûøû æїðºò. Îøåíòèï, àð áèð óþëäà ãîìîëîãèÿëûê æóïòóí áèð ãàíà õðîìîñîìàñû òàðòûëàò. Óþëäàðäà õðîìîñîìàëàðäûí ñàíû ýêèãå àçàÿò – ðåäóêöèÿ æїðºò.
Òåëîôàçà I. Êëåòêàíûí è÷èíäåãè êàëãàí êàðìàëãàíäàðû
áºëїíºò, òîñìî ïàéäà áîëîò æàíà áèðäåí õðîìîñîìàëûê òîïòîìäó
(n) êàðìàãàí ýêè êëåòêà ïàéäà áîëîò. Àð áèð õðîìîñîìà ýìè ýêè
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59-сїрєт. Мейоз бєлїнїїсїнїн баскычтары.

60-сїрєт. Гомологиялык хромосомалардын ортосундагы конъюгация жана
кроссинговер (тамгалар менен хромосомада жайгашкан гендер белгиленген).
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ýæåëèê õðîìàòèääåðäåí – ÄÍÊíûí ýêè ìîëåêóëàñûíàí òóðàò.
Ýêè êëåòêàíûí ïàéäà áîëóóñó äàéûìà ýëå áîëî áåðáåéò. Êýý áèðäå òåëîôàçà ýêè ÿäðîíóí ïàéäà áîëóøó ìåíåí ãàíà êîøòîëîò.
Ýêèí÷è áºëїíїїíїí àëäûíäà èíòåðôàçà æîê áîëîò. Ïàéäà
áîëãîí ýêè êëåòêà áèð êàí÷à òûíûãóó ìåçãèëèíåí êèéèí äàðîî
ìåéîçäóí ýêèí÷è áºëїíїїñїíº êèðèøåò.
Ìåéîç II òîëóãó ìåíåí ìèòîçãî îêøîø æàíà ýêè êëåòêàíûí
ÿäðîñóíäà áèð ýëå ìåçãèëäå ºòºò.
Ïðîôàçà II ïðîôàçà Iãå ñàëûøòûðìàëóó áèð êàí÷à êûñêà
êåëåò. ßäðîëóê êàáûãû äàãû æîãîëîò, áºëїíїї èéèêòåðèíèí
æèï÷åëåðè ïàéäà áîëîò.
Ìåòàôàçà IIäå õðîìîñîìàëàð ýêâàòîðäóê òåãèçäèêòå òèçèëåò.
Áºëїíїї èéèêòåðèíèí æèï÷åëåðè õðîìîñîìàëàðäûí öåíòðîìåðàëàðû ìåíåí áèðèãåò. Àíàôàçà IIäå, ìèòîçäîãóäàé ýëå êëåòêàíûí
óþëäàðûíà ýíåëèê õðîìàòèääåðäèí õðîìîñîìàëàðû òàðàëàò. Àð
áèð óþëäà æóïñóç õðîìîñîìàëûê òîïòîì (n) ïàéäà áîëîò, ìûíäà
àð áèð õðîìîñîìà áèð ìîëåêóëà ÄÍÊ êàðìàéò.
Òåëîôàçà II æóïñóç õðîìîñîìàëûê òîïòîìó æàíà áèð ìîëåêóëà ÄÍÊñû áàð 4 êëåòêàëàð 9 (ÿäðîëîð) ïàéäà áîëîò. Ìåéîçäóí
áèîëîãèÿëûê ìààíèñè æóïñóç õðîìîñîìàëûê òîïòîìó áàð êëåòêàëàðäûí ïàéäà áîëóøóíäà. Àëàðäàí ºíїêêºí ãàìåòàëàð æûíûñòûê êºáºéїїäº áèðè-áèðè ìåíåí êîøóëàò æàíà íàòûéæàäà
äèïëîèääèê ñàíäà õðîìîñîìàëûê òîïòîì (2n) êàëûáûíà êåëåò.
Àíäàí áàøêà, êðîññèíãîâåð õðîìîñîìàëàð ãåíäåðäèí æàўûäàí
àéêàëûøûíà àëûï êåëåò, áóë îðãàíèçìäåðäèí êîìáèíàöèÿëûê
ºçãºðãї÷òїїëїãїíº íåãèç êàòàðû êûçìàò êûëàò.
Æàíûáàðëàðäàãû æûíûñòûê êëåòêàëàðäûí ïàéäà áîëóøó.
Æûíûñòûê êëåòêàëàðäûí ïàéäà áîëóó ïðîöåññè ãàìåòîãåíåç
(ãàìåòàäàí æàíà ãðåê òèëèíåí ãåíåçèñ – òºðºëїї) äåï àòàëàò
(61-ñїðºò). Æàíûáàðëàðäà ãàìåòàëàð æûíûñ îðãàíäàðûíäà: ýðêåêòåðäèí óðóêòàðûíäà, óðãàà÷ûëàðäà æóìóðòêàëàðäà ïàéäà
áîëîò.
Ãàìåòîãåíåç ї÷ áàñêû÷òà, ûðààòòóóëóêòà, ûëàéûê êåëãåí çîíàëàðäà ºòºò æàíà ñïåðìàòîçîèääåðäè æàíà æóìóðòêàëàðäû ïàéäà êûëóó ìåíåí àÿêòàéò (60-ñїðºò). Êºáºéїї áàñêû÷ûíäà áèðèí÷èëèê æûíûñ êëåòêàëàðû ìèòîçäóí æàðäàìû ìåíåí èíòåíñèâäїї
áºëїíºò, áóë àëàðäûí ñàíûí ìààíèëїї æîãîðóëàòàò. Êèéèíêè
ñòàäèÿñûíäà êëåòêàëàð ºñºò, àçûê çàòòàðäû òîïòîéò. Óøóë ìåçãèë ìåéîçäóí àëäûíäàãû èíòåðôàçàãà ûëàéûê êåëåò. Àíäàí àðû
êëåòêà æåòèëїї ñòàäèÿñûíà ºòºò, àë æåðäå ìåéîç æїðºò, æóïñóç õðîìîñîìàëûê òîïòîìãî ýý áîëãîí êëåòêàëàðäû ïàéäà êûëàò,
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гаметаларды аягына чейин калыптандырат жана бышып жетилтет.
Сперматогенез эркектик жыСперматогенез
ныс клеткаларын – сперматозоиддерди (61-сїрєт, А) пайда кылуу
Оогенез
менен мїнєздєлєт. Биринчилик
жыныс клеткаларынын бирєєнєн
тєрт бирдей окшош болгон гаметалар – сперматозоиддер пайда болот.
Оогенез же овогенез (байыркы грек тилинен оов – жумуртка
жана генезис – жаралуу) ургаачы жыныс клеткаларын – жумурткаларды пайда кылышы менен мїнєздєлєт (61-сїрєт, Б).
Жумурткалардын пайда болуу процесси сперматозоиддерге
салыштырмалуу узагыраак. Бул процесстин ичинде сары данчалар тїрїндє азык заттардын тез синтезделиши жана топтолушу жїрєт, алар келечектеги тїйїлдїктїн єнїгїшїнє керек
болот. Оогенездин єзгєчєлїгї – мейоз убагында клеткалардын
Гаметогенез

I

II
А

Б

В

61-сїрєт. Жаныбарларда жыныс клеткаларынын пайда болуу схемасы.
А - I оогониялар; А - II сперматогониялар;
Б - 2 биринчи катардагы ооциттер жана сперматоциттер;
В - 3 экинчи катардагы ооциттер жана сперматоциттер;
В - 4 багытталган денелер; В - 4 сперматиддер;
В - 5 жумуртка клеткасы; В - 5 сперматозоиддер.
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бєлїнїшї тегиз эмес жана бир гана толугу менен жетилген жумуртка пайда болот, анда бардык азык заттары бар. Калган їч
клетка майда болот жана єлєт.
Жыныс клеткаларынын тїзїлїшї. Кєпчїлїк организмдердин тїрлєрї эркек жана ургаачы гаметалар бири-биринен айырмаланат.
Сперматозоид (байыркы грек тилинен σπέρμα – урук, ζωή – жашоо жана εἶδος – тїр) – эркек жыныстык клеткасы, эркек гаметасы. Сперматозоиддер анчалык чоў эмес, кыймылдуу, баштан,
моюндан жана куйруктан турат (62-сїрєт). Ар бир сперматозоидде аз санда болгон органоиддер бар: ядро, митохондриялар
жана ичинде ферменттери бар тарсылдактар. Качан спермато1
2
3
4

5

А

Б

62-сїрєт. Сїт эмїїчїлєрдїн сперматозоиддери:
А - тїзїлїшї: 1 - башы; 2 - ядросу; 3 - моюну;
4 - митохондриясы; 5 - куйругу;
Б - микроскоптон алынган сїрєтї.

зоид жумуртка менен тийишкенде, тарсылдактын ичиндегиси
бошойт, кабыгын эритет жана сперматозоиддин жумуртканын
ичине киришине жєлєк болот. Куйругу сперматозоиддердин
кыймылы їчїн кызмат кылат жана тїзїлїшї боюнча бир клеткалуу жаныбарлардын шапалактарына окшош. Моюнунда кармалган митохондриялар сперматозоидди кыймылдатуучу энергия менен камсыз кылат.
Жумуртка клеткасы – тегерек, ядросу бар, бардык органоиддерди жана кєп азык заттарды кармаган кыймылсыз клетка
(63-сїрєт). Бардык тїрдєгї жаныбарларда бул клеткалар сперматозоиддерден чоўураак келет. Анын эсебинен тїйїлдїктїн
башталгыч єнїгїшїндє (балыктарда, жерде-сууда жашоочу101

А

Б

63-сїрєт. Сїт эмїїчїлєрдїн жумуртка клеткасы:
А - тїзїлїш схемасы: 1 - метафаза баскычындагы экинчи катардагы овоцит;
2 - жалтырак кабыгы; 3 - нур чачкандай таажычасы; 4 - биринчи уюлдук денечеси;
Б - микроскоптон алынган сїрєтї.

ларда жана сїт эмїїчїлєрдє) же тїйїлдїктїн бїт єнїгїшїндє
(сойлоп жїрїїчїлєрдє жана канаттууларда) азык заттар менен
камсыз кылынат.
Жумуртка клеткалары єлчємдєрї боюнча ар тїрдїї жаныбарларда єзгєрїлїп турат (18-таблица). Сїт эмїїчїлєрдє алар орточо 0,2 мм барабар. Амфибияларда жана балыктарда 2–10 мм,
сойлоп жїрїїчїлєрдє жана канаттууларда бир нече сантиметрге
жетет.
18-таблица
Организмдер

Жумуртка клеткаларынын єлчємдєрї, мм

Чїчєк курту

0,04

Лосось балыгы

6–9

Бака

1,5

Крокодил

50

Тєє куш

80

Мышык

0,13

Киши

0,10

Ар кайсы жаныбарларда жумуртка клеткаларынан айырмаланып, сперматозоиддердин єлчємдєрї кичине жана ар тїрдїї
организмдерде болжол менен алганда бирдей болушат. Мисалы, сїт эмїїчїлєрдїн сперматозоиддери (башынын узундугу)
0,001–0,008 мм тїзєт.
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Негизги терминдер:
Мейоз, конъюгация, кроссинговер, гаметогенез, кєбєйїї,
єсїї, жетилїї баскычтары, сперматогенез, оогенез, сперматозоид, жумуртка клеткасы.

?

1. Жаныбарлардын жыныстык кєбєйїїсїнїн негизинде клетканын кайсы
типтеги бєлїнїїсї жатат? Мындай бєлїнїїнїн натыйжасында кандай
клеткалар пайда болот?
2. Мейоздон митоздун негизги айырмачылыгы эмнеде?
3. Эмне їчїн мейоз жаныбарлардын жыныстык кєбєйїїсїнїн алдында
єтєт?
4. Мейоздун биологиялык мааниси эмнеде?
5. Сперматогенез жана оогенез процесстеринин айырмачылыктары кандай?
1. Сїт эмїїчїлєрдїн сперматозоиддеринен жана жумуртка клеткаларынан жасалган даяр микропрепараттарды микроскоптон карагыла.
Сперматозоид жана жумуртка клеткасынын тїзїлїшїн салыштыргыла.
Айырмачылыктардын себептери эмнеде?
2. Дептерге тартып, таблицаны толтургула.
Жаныбарлардын жыныстык клеткалары
19-таблица
Жыныстык
клеткалары

Пайда болгон
жери

Бєлїнїї
єзгєчєлїгї

Тїзїлїшїнїн
єзгєчєлїгї

Жумуртка клеткасы
Сперматозоид

§ 18. Уруктануу жана жаныбарлардын
тїйїлдїгїнїн єрчїшї



1. Жаныбарлардын биологиясы аттуу окуу китебинен жаныбарларда
кєбєйїї кандай жїрє тургандыгын эсиўерге салгыла.
2. Кантип жумуртка клеткасы уруктанат, курт-кумурскаларда, балыктарда,
сойлоп жїрїїчїлєрдє, канаттууларда жана сїт эмїїчїлєрдє тїйїлдїк
кайсы жеринде єнїгєт?

Эркектик жана ургаачылык жыныс клеткаларынын пайда болуу процессинин алдында жыныстык кєбєйїї – сперматозоиддердин жана жумуртка клеткаларынын катышуусу менен жїрєт. Жыныстык кєбєйїї уруктануу жана уруктануусуз
жїрїшї мїмкїн.
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Óðóêòàíóó. Ýðêåêòèê æàíà óðãàà÷ûëûê æûíûñ êëåòêàëàðûíûí ÿäðîëîðóíóí êîøóëóó ïðîöåññè óðóêòàíóó äåï àòàëàò.
Óðóêòàíóóíóí íåãèçèíäå çèãîòà (çèãîòà ãðåê òèëèíåí – áèðèãèøêåí, êîøóëãàí) – óðóêòàíãàí æóìóðòêà êëåòêàñû ïàéäà áîëîò. Àíûí ÿäðîñóíäà äàéûìà 2 æóï õðîìîñîìàëûê òîïòîìó áàð.
Çèãîòàäàí òїéїëäїê ºð÷їï, æàўû îðãàíèçìäèí áàøòàëûøûí áåðåò. Óðóêòàíóó ïðîöåññè ñïåðìàòîçîèääèí æóìóðòêà êëåòêàñûíà êèðèøèíåí áàøòàëàò. Ñïåðìàòîçîèääèí òàðñûëäàãûíûí ôåðìåíòòåðèíèí òààñèðè àñòûíäà æóìóðòêà êëåòêàñûíûí êàáûãû
òèéèøêåí æåðèíäå ýðèéò. Ñïåðìàòîçîèääèí ÿäðîñó æóìóðòêà
êëåòêàñûíûí è÷èíå òїøºò (64-ñїðºò). Àíäàí êèéèí æóìóðòêà êëåòêàñûíûí êàáûãû êàëãàí ñïåðìàòîçîèääåðäè ºòêºðáºéò.
Ìûíäàí êèéèí ãàìåòàëàðäûí ÿäðîëîðó áèðãå êîøóëóï, çèãîòàíûí ÿäðîñó ïàéäà áîëîò.
Óðóêòàíóóíóí ýêè æîëó áàð: ñûðòêû æàíà è÷êè. Ñûðòêû
óðóêòàíóóäà óðãàà÷û – æóìóðòêà êëåòêàëàðûí (èêðàëàðûí), àë

1

2

3

4

5

64-сїрєт. Уруктануунун схемасы:
1 - фолликулярдык клеткалар менен курчалган ооцит, ага сперматозоиддер
жакындап келе жатат; 2 - фолликулярдык клеткалардын ферменттин таасири
астында эрип кетиши; 3 - бир сперматозоиддин яйцеклеткага кириши;
4 - ядролордун кошулушу; 5 - митоздук бєлїнїїнїн башталышы.
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эми эркеги спермасын айлана-чєйрєгє чачып, ал жерде уруктануу жїрєт. Мындай жол суу жаныбарлары, мисалы, балыктарга
жана жерде-сууда жашоочуларга мїнєздїї. Ички уруктанууда
гаметалардын ядролору биригип кошулуусу ургаачынын жыныстык жолдорунда єтєт. Мындай жол менен кургакта жашаган,
мисалы, курт-кумурскалар, сойлоп жїрїїчїлєр, канаттуулар,
сїт эмїїчїлєр жана кээ бир сууда жашагандар кєбєйєт.
Жумуртканын уруктануусу ургаачынын денесинде (мисалы, сїт эмїїчїлєрдє) жана ошондой эле айлана-чєйрєдє єнїгєт.
Жумуртка атайын кабык менен капталып, ургаачысы аларды
коопсуз жерлерге, мисалы, куштар уясына тууйт.
Партеногенез. Партеногенез – жыныстык кєбєйїїнїн єзгєрїлгєн бир тїрї, мында ургаачы гамета эркек гамета менен
уруктанбай туруп, жаўы организмге чейин єнїгєт (грек тилинен партенос – кыз). Партеногенездик кєбєйїї жаныбарлар
дїйнєчєсїндє дагы, єсїмдїктєр дїйнєчєсїндє дагы кездешет.
Анын артыкчылыгы кээ бир учурларда ал кєбєйїїнїн ылдамдыгын жогорулатат. Мисалы, рак сымалдарда (дафний), курткумурскаларда, анын ичинде кумурскада, аарыларда, жапайы

А

Б

65-сїрєт. Партеногенездик кєбєйїїгє жєндємдїї жаныбарлар:
А - дафния; Б - тирїї тууган єсїмдїк биттери.

аарыларда жана биттерде, кээ бир канаттууларда (индюктар)
(65-сїрєт). Уруктанбастан єнїгїї, кєбїнчє кадимки жыныстык кєбєйїїдє кездешет. Уруктанбаган жумуртка клеткалардан клеткалар єнїгє баштайт, аларда митоздун биринчи
бєлїнїїсїнєн кийин хромосомалар ажырап кетпестен, жуп топтомдуу хромосомаларды пайда кылат.
Организмдин онтогенези жана эмбрионалдык єнїгїїсї. Организмдин жекече єнїгїїсї – онтогенез (грекче онтос – жекече, генезис – жаралуу) анын жашоосунун бїт мезгилин кам105

тыйт. Бул мезгилде организм бир канча ырааттуулук менен
келген баскычтарды басып єтєт, тїйїлдїк калыптанат, жаўы
организм тєрєлєт, ал єсєт, єнїгєт, кєбєйєт, карыйт жана єлєт.
Онтогенез эки мезгилге бєлїнєт: эмбрионалдык жана эмбрионалдык єнїгїїдєн кийин.
Эмбрионалдык мезгил, же эмбриогенез (грек тилинен эмбрион – тїйїлдїк, генезис), зиготадан тїйїлдїктїн пайда болуу моментинен баштап, анын жумурткадан чыгышына же
тєрєлїшїнє чейин уланат. Ал бир нече баскычтарда єтєт.
Уруктангандан кийин зиготадан тїйїлдїк єнїгє баштайт.
Уруктанган жумуртка митоз аркылуу 2, андан ары 4, 8, 16
клеткаларга бєлїнєт. Мындай процесс майдалануу деп аталат,
себеби клеткалардын кадимки бєлїнїїсїнєн айрмаланып, клеткалар узарбайт, б. а. єспєйт. Майдаланган клеткалар жумурткада кармалган азык заттар менен азыктанат. Процесс тез жїрєт.
Мисалы, уруктануу моментинен 4 саат єткєндє зиготанын бир
клеткасынан 64 клетка пайда болот.
Майдалануу тїйїлдїк тарсылдагынын ичинде кєўдєйї бар
бластулалардын пайда болушу менен аяктайт (грек тилинен
бластос – єнїм). Тарсылдактын беттери бир катмар клеткалардан турат (66-сїрєт). Бластулалар пайда болгондон кийин
тїйїлдїктїн єнїгїшїнїн экинчи баскычы – гаструла башталат
Майдалануу

Уруктанган
жумуртка
БЛАСТУЛА

Бластомердин
2 клеткасы

4 клеткасы

8 клеткасы

Бластула

Гаструляция стадиясы
ГАСТРУЛА

Нейруланын калыптанышы

НЕЙРУЛА

66-сїрєт. Жаныбарлардын тїйїлдїгїнїн єнїгїї баскычтары:
1 - бластула; 2 - гастропор; 3 - эктодерма; 4 - энтодерма; 5 - мезодерма;
6 - нерв тїтїкчєсї; 7 - хорда; 8 - биринчилик ичеги.
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(грек тилинен гастер – карын же аш казан). Ал эки катмардуу
кап болуп эсептелет. Анын пайда болушу бластуланын ички бетинин кєўдєйїнїн ичине томпоюшу менен башталат. Натыйжада
эки тїйїлдїк бети: сырткы эктодерма (грекче эктос – сыртынан,
дерма – тери) жана ички энтодерма (грекче энтос – ички) пайда
болот.
Ичеги кєўдєйлїїлєрдє жана губкаларда єнїгїї гаструла стадиясында эле аяктайт. Жогорку тїзїлїштєгї кєп клеткалуу жаныбарларда андан ары тїйїлдїктїн їчїнчї бетинин калыптанышы жїрєт. Эктодерма жана энтодерманын ортосунда мезодерма
(грек тилинен мезос – ортоўку, аралык жана дерма) болот. Ал
сырткы жана ички катмарлардан клеткалардын бир бєлїгїнїн
жылышынын эсебинен пайда болот. Натыйжада їч катмардуу
тїйїлдїк пайда болот. Бир эле мезгилде ушул эле стадияда ок
айланасындагы органдар пайда болот, мисалы, хордалууларда:
нерв тїтїктєрї, хорда жана тамак сиўирїїчї тїтїктєрї.
Хордалуу жаныбарлардын тїйїлдїгїнїн андан ары єнїгїшї
їч тїйїлдїктїн бетинин бири-бири менен єз ара аракеттешїїсїнє
байланыштуу, алардан келечектеги организмдин бардык органдары жана ткандары єнїгєт. Тїйїлдїктїн органдарынын калыптануу стадиясы органогенез деп аталат.
Эктодермадан эпителиалдык жана нерв ткандары, теринин
эпидермиси жана андан єндїрїлгєндєр (тырмак, чач), ошондой
эле нерв системасы жана сезїї органдары. Энтодермадан былжыр эпителий жана тамак сиўирїї органдары пайда болот. Мезодермадан булчуў жана тутумдаштыргыч ткандардын бардык
тїрлєрї тїзїлєт. Хордадан кийинчерээк кєпчїлїк хордалууларда кемирчек жана сєєк скелети, ал эми мезодерманын капталынан булчуўдар, кан тамырлары, жїрєк, бєйрєктєр жана жыныс
органдары пайда болот.
Тїйїлдїктїн єрчїшїнє ар кандай факторлордун тийгизген
таасири. Тїйїлдїктїн бардык клеткалары бир алгачкы клеткадан зиготадан єнїгєт (67-сїрєт), алар бардыгы бирдей хромосомдук жыйнакка жана генетикалык информацияга ээ. Бирок
тїйїлдїктїн ар кандай беттеринин клеткаларында бирдей эмес
гендердин маалыматы ишке ашырылат, бул бири-биринен айырмаланган белоктордун биосинтезине, демек, ар кандай ткандардын жана органдардын калыптанышына алып келет.
Клеткалардын мїнєздїї иштеши дароо эле пайда болбойт,
ал эмбриогенездин белгилїї этабында гана пайда болот. 2–16
клеткалар стадиясында (жаныбарлардын тїрлєрїнє жараша) ар
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1
II
I
1
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III
2

1
IV

3

3

II
4

V
4
А

Б

67-сїрєт. Хордалуу жаныбарлардын
тїйїлдїгїнїн майдалануусу: А - ланцетник;
Б - бака. I - эки бластомери, II - тєрт бластомери, III - сегиз бластомери,
IV - морула, V - бластула; 1 - майдалануунун
сызыктары, 2 - бластомерлер,
3 - бластодерма, 4 - бластоцель.

68-сїрєт.
I - бир жумурткалуу
эгиздердин пайда болушу;
II - эки жумурткалуу эгиздердин
пайда болушу.

бир клетка нормалдуу организмге чейин єнїгїшї мїмкїн. Эгер
бул клеткаларды бири-биринен ажырата турган болсок, алардын ар биринен єз алдынча организм – бир жумурткалуу эгиздер пайда болот. Алар бири-бирине окшош жана дайыма бирдей
жыныста болушат (68-сїрєт).
Изилдєєлєр кєрсєткєндєй, жаныбарлардын тїйїлдїгїнїн
єнїгїшїндє коркунучтуу мезгилдер бар, анда нормалдуу єнїгїї
бузулушу мїмкїн. Мисалы, мындай мезгилдер болуп майдалануунун ортоўкусу, гаструляциянын башталышы жана октук
органдардын калыптануу стадиясы. Ушул мезгилде тїйїлдїк
кычкылтектин жетишсиздигине, температуранын єзгєрїшїнє,
механикалык таасирлерге сезгич келет. Канчалык жумуртка
жакшы корголгон болсо, ал ошончолук сырткы таасирлерге аз
дуушар болот. Тїйїлдїктїн єнїгїшїнє кээ бир вирус оорулары
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А

Б

68-а сїрєт. Тїйїлдїктїн єрчїїсїндєгї бузулуулар ар кандай
майыптыкка алып келет:
А - сиам эгиз кыздар ; Б - эки баштуу ак чычкан.

кишинин кызамык оорусу тескери таасирин тийгизет. Ошондой
эле ушундай терс таасирлерди бир катар медикаменттер, мисалы, антибиотиктер, гормоналдык препараттар, наркотик заттары жана алкоголь кєрсєтєт. Адамдын жана жаныбарлардын
тїйїлдїгїнїн єнїгїшїн бузуучу кубаттуу фактор болуп рентген
нурлары жана радиоактивдїї нурлар саналат. Алардын таасири
тїйїлдїктїн єлїмїнє же ар кандай майыптыкка ээ болгон организмдин тєрєлїшїнє алып келет (68-а сїрєт).
Негизги терминдер:
Уруктануу, зигота, партеногенез, онтогенез, жекече
єнїгїї, эмбрионалдык мезгил (эмбриогенез), майдалануу,
бластула, гаструла, тїйїлдїк жалбырактары же беттери: эктодерма, энтодерма, мезодерма, органогенез.

?

1. Жаныбарларда уруктануу процесси кантип жїрєт?
2. Ички уруктануунун сырткы уруктанууга салыштырмалуу артыкчылыгы
эмнеде?
3. Эмне їчїн кээ бир жаныбарлар партенеогенез менен кєбєйєт, тїшїндїргїлє? Мисалдарды келтиргиле.
4. Майдалануунун кадимки клетканын бєлїнїїсїнєн айырмасы эмнеде?
5. Тїйїлдїктїн єнїгїшїнїн кайсы стадиясында клеткалардын тїзїлїшї
жана функциялары боюнча специализация башталат?
6. Айлана-чєйрєнїн кайсы факторлору жаныбарлардын тїйїлдїгїнїн
єнїгїшїнє терс таасирин кєрсєтєт?
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§ 19. Туулгандан кийинки жаныбарлардын єрчїшї



69–70-сїрєттєрдї карагыла.
1. Сїрєттєрдє тартылган жаныбарларга кайсы 2 типтеги єнїгїї мїнєздїї?
2. Чегирткелер, кєпєлєктєр, балык, бака жана адам єздєрїнїн єрчїшїндє
кайсы стадияларды басып єтєт?

Организмдин жекече єрчїїсї ал туулгандан кийин дагы
уланат, качан тїйїлдїк калыптанып бїткєндєн кийин, ал жумуртканын же эненин денесинин тышында єз алдынча жашай
алат. Организмдин тєрєлгєндєн кийинки єрчїїсї тїйїлдїктєн
кийинки же эмбриондон кийинки єрчїї деп аталат. Бул мезгил ар кандай организмдерде ар башкача єтєт. Ошондуктан тїз
жана кыйыр єрчїї деп айырмаланат.
Тїз жана кыйыр єрчїї. Тїз єрчїї айлануусуз жїрєт.
Тєрєлгєн организм жетилген организмге окшош жана жалаў
гана чоўдугу, денесинин пропорциясы жана кээ бир органдардын жетилбегендиги менен айырмаланат. Мындай єрчїї негизинен
II
I
балыктарда, сойлоп жїрїїчїлєрдє,
IVа
III
канаттууларда жана сїт эмїїчїлєрдє
байкалат (69-сїрєт). Мисалы, бакаVб
VI
нын икринкасынан сары жем калтасы бар личинкасы чыгып, кєнєк
V
башка айланат, ал жетилген организмге же чоўдоруна окшош болот,
бирок алардан бир катар жетилбеген
VI
органдардын болушу менен айырмаланат.
Кубулуу менен єрчїїдє жумурткадан
чоўдоруна окшобогон личинка
VII
чыгат. Мындай єнїгїї тїз же метаморфоз менен єнїгїї (грек тилинен метаморфозис – кубулуу) деп
VIII
XI
аталат, башкача айтканда аларда
бир канча личинка баскычы болот,
69-сїрєт. Баканын тїйїлдїктєн
кийинки єрчїшї:
алар акырындык менен жетилген
I - былжыр кабыкчадагы икринка- организмге айланат. Личинкалары
лары; II–VII - кєнєк баштын єнїгїї
баскычтары; VIII, IX - кєнєк баштын активдїї тїрдє азыктанат, єсєт, бирок кээ бир сейрек учурлардан тышбакага айлануусу;
IVa - кєнєк баш сырткы бакалоорлору кары кєбєйїїгє жєндємсїз.
менен; IVб - бакалоорлор.
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Метаморфоз курт-кумурскалар, жерде-сууда жашоочулар
їчїн мїнєздїї болот. Метаморфоз курт-кумурскаларда толук
же толук эмес болушу мїмкїн. Толугу менен єрчїїдє курткумурскалар бир катар ырааттуулукта жїргєн баскычтарды
басып єтєт, бирок алар бири-биринен жашоо жана азыктануу
мїнєзї боюнча кескин айырмаланат. Мисалы, кєпєлєктєрдє
жумурткадан гусеница чыгат, анын денеси курт сымал денеге ээ. Андан кийин гусеница тїлєп, куурчакчага – кыймылсыз баскычка айланат, ал азыктанбайт, жалаў гана жетилген
организмде єрчїйт. Бир канча убакыт єткєндєн кийин куурчакчадан кєпєлєк учуп чыгат. Азыгы жана азыктануу жолу
боюнча курт-кумурскалардын личинкалары чоўдорунан айырмаланат (70-сїрєт). Гусеница єсїмдїктїн жалбырагын жейт
жана кемирїїчї ооз аппаратына ээ, ал эми кєпєлєгї гїлдїн
нектары менен азыктанат жана соруучу ооз аппаратына ээ. Кээ
бир учурларда айрым бир курт-кумурскалардын чоўдору таптакыр азыктанбайт, дароо эле кєбєйїїгє киришет (жибек курту).
1

2

3

4

70-сїрєт. Толук кубулууга ээ болгон курт-кумурскалардын
(май коўузунун) єрчїї баскычтары:
1 - жумуртка; 2 - личинка; 3 - куурчакчасы; 4 - жетилгени (имагосу).

Толук эмес метаморфоз менен єнїгїїдє куурчакча стадиясы
жок болот жана личинкасы чоўдорунан аз айырмаланат. Мисалы, жумурткадан чыккан чегирткенин личинкасы чоў стадиясына салыштырмалуу кичине єлчємгє жана жетилбеген канаттарга ээ (71-сїрєт).
Омурткалуу жаныбарлардын арасынан, негизинен жердесууда жашоочуларда айлануу менен єнїгїї байкалат. Мисалы,
баканын личинка стадиясы – кєнєк баш. Алар икринкалардан
чыкканда кичинекей балыкты элестет. Анын буттары жок болот, єпкєсїнїн ордуна бакалоору бар, ошондой эле куйругу болот, анын жардамы менен сууда бат сїзїп жїрєт. Бир канча убакыт єткєндєн кийин кєнєк баштын буттары пайда болот, єпкєсї
єнїгєт, бакалоор тешиктери бїтєлєт жана куйругу жоголот.
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1

71-сїрєт. Толук эмес кубулууга ээ болгон курт-кумурскалардын
(чегирткенин) єрчїї схемасы:
1 - жумурткалыкты кармаган кубышка;
2, 3, 4 - єрчїїнїн ар кандай баскычындагы личинкалар;
5 - жетилген курт-кумурска (имагосу).

Личинкалардын жетилген формага айлануусу атайын бир
гормондордун ички секреция бездери тарабынан иштелип чыгышына байланыштуу болот. Мисалы, кєнєк баштын бакага айланышы їчїн калкан бездеринин гормону – тироксин керек болот.
Кээ бир учурларда гормондор жетишсиз болгондо личинка стадиясы бардык жашоо боюнча узарып кетиши жана ушул баскычта
организм кєбєйїїгє кириши мїмкїн. Мисалы, жерде-сууда жашоочу амбистоманын личинкасы аксолотль калкан бездеринин
гормону жетишсиз болгондо чоў, жетилген формага айланбайт
жана кєбєйїшї мїмкїн. Сууга тироксинди кошкондо єрчїї аягына чейин жїрєт жана аксолотль амбистомага айланат.
Єсїї. Жекече єрчїїнїн мїнєздїї касиети – бул организмдин
єсїшї, башкача айтканда анын єлчємдєрїнїн жана массасынын
чоўоюшу. Бардык жаныбарларды єсїї мїнєзї боюнча эки топко
бєлїїгє болот – белгисиз жана белгилїї єсїїсї барлар. Белгисиз єсїїдє организмдин денесинин єлчємї ємїр бою жогорулап
отурат. Бул, мисалы, моллюскаларда, жерде-сууда жашоочуларда, балыктарда жана сойлоп жїрїїчїлєрдє байкалат. Белгилїї
єсїїсї барлар єнїгїїнїн белгилїї этабында єсїїсїн токтотот.
Мисалы, курт-кумурскалар, канаттуулар жана сїт эмїїчїлєр.
Жаныбарлардын єсїї ылдамдыгы жашоосунун бардык мезгилинде єзгєрїлїп турат жана гормондордун контролу астында болот. Мисалы, сїт эмїїчїлєрдє (анын ичинде адамда дагы)
єсїї гипофиздин гормону соматотропин менен кєзємєлдєнєт.
Ал бала мезгилинде кїчтїї бєлїнїп чыгарылат, жыныстык
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æåòèëїїäºí êèéèí ãîðìîíäóí ñàíû àêûðûíäàï àçàÿ áàøòàéò
æàíà ºñїї òîêòîëîò.
Èíòåíñèâäїї ºñїїäºí êèéèí îðãàíèçì æåòèëїї ôàçàñûíà êèðåò, àë ї÷їí îðãàíèçìäå ôèçèîëîãèÿëûê ïðîöåññòåðäèí
ºçãºðїëїøї ìїíºçäїї. Áóë äîîð áàëà òºðºº ìåíåí áàéëàíûøòóó.
Êàðòàþó æàíà ºëїì. Æàøîîíóí óçàêòûãû æåêå÷å îðãàíèçìäèí ºçãº÷ºëїãїíº æàðàøà áîëîò, áèðîê àíû óþøòóðóó äåўãýýëèíå
êºç êàðàíäû ýìåñ. Ìèñàëû, ÷û÷êàíäàð áîëãîíó 4 æûë, êàðãà 70
æûë, àë ýìè òóçñóç ñóóäà æàøàãàí áåðìåò áåðїї÷ї ìîëëþñêà
100 æûë æàøàéò. Îðãàíèçìäèí æåêå÷å ºíїãїїñї êàðûëûê æàíà
ºëїì ìåíåí àÿêòàéò. Êàðûëûê – æàëïû áèîëîãèÿëûê çàêîí
÷åíåìäїїëїê, àë áàðäûê îðãàíèçìäåðãå òèåøåëїї. Êàðòàéãàíäà
îðãàíäàðäûí áàðäûê ñèñòåìàñû ºçãºðїëºò, àëàðäûí ñòðóêòóðàñû æàíà ôóíêöèÿëàðû áóçóëàò.
Êàðòàþóíóí áèð íå÷å òåîðèÿñû áàð. Àëàðäûí áèðè îðóñ
îêóìóøòóóñó È. È. Ìå÷íèêîâ òàðàáûíàí ñóíóøòóëãàí. Áóë
òåîðèÿãà ûëàéûê, îðãàíèçìäèí êàðûøû çàò àëìàøóó ïðîäóêòóëàðûíûí ÷îãóëóøó æàíà ÷èðèòїї÷ї áàêòåðèÿëàðäûí æàøîî
àðàêåòèíåí êåëèï ÷ûêêàí ºçїí-ºçї óóëàíäûðóó ïðîöåññòåðèíèí
êї÷ºøїíº áàéëàíûøòóó áîëîò.
Àçûðêû çàìàíáàï òåîðèÿëàðäûí áîæîìîëäîîñó áîþí÷à îðãàíèçìäèí êàðûøû êëåòêàëàðäûí ãåíåòèêàëûê àïïàðàòûíûí
ºçãºðїøїíїí ýñåáèíåí êåëèï ÷ûãàò, íàòûéæàäà àë áåëîêòîðäóí
áèîñèíòåç ïðîöåññòåðèíèí àêòèâäїїëїãїíїí òºìºíäºøїíº àëûï
êåëåò. Ãåíåòèêàëûê àêòèâäїїëїãїíїí ºçãºðїøїíїí íåãèçãè ñåáåáè áîëóï, áåëîê-ôåðìåíòòåðäèí èøèíèí íà÷àðëàøû ýñåïòåëåò. Æàøû ºòêºí ñàéûí õðîìîñîìàëûê áóçóëóóëàðäûí òûãûçäûãû æîãîðóëàéò. ÄÍÊíûí æàáûðêàãàí æåðëåðèíèí êàëûáûíà
êåëèøè æàéûðààê æїðºò, ìóòàöèÿëàð òîïòîëî áàøòàéò, àëàð
ÐÍÊíûí æàíà áåëîêòîðäóí ñòðóêòóðàñûíäà êºðїíºò.
Êàðûëûêòûí êåëèøèí ãîðìîíàëäûê, íåãèçèíåí êàëêàí áåçèíèí èøòåøèíèí ºçãºðїøї ìåíåí áàéëàíûøòûðãàí èëèìèé ãèïîòåçàëàð äà áàð.
Êèøèíèí êàðòàþó ïðîöåññè êºïòºãºí áèîëîãèÿëûê ôàêòîðëîð ìåíåí àéêàëûøêàí. Àäàìäûí êàðòàþóñóíäà ìààíèëїї ðîëäó àíû êóð÷àï òóðãàí ñîöèàëäûê ÷ºéðº äàãû îéíîéò. Àäàìäûí
êàðòàþó ïðîáëåìàëàðûí èçèëäåãåí èëèì ãåðîíòîëîãèÿ (ãðåê
òèëèíåí ãåðîí – êàðòàéãàí) äåï àòàëàò. Êàðòàþó – àð áèð îðãàíèçìäèí ºð÷їï-ºíїãїїñїíäºãї ñºçñїç áèð ýòàáû. Àíäàí êèéèí
ºëїì êåëåò, àë áàøêà îðãàíèçìäåðäèí æàøîîñóíóí óëàíòûëûøûíäàãû çàðûë øàðò áîëóï ýñåïòåëåò.
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Негизги терминдер:
Тїйїлдїктєн кийинки (эмбриондон кийинки) мезгил, тїз
єнїгїї, кыйыр єнїгїї; метаморфоз: толук жана толук
эмес єсїї: белгисиз жана белгилїї, картаюу, геронтология.

?

1. Тїйїлдїктєн кийинки єнїгїїнїн кандай типтери белгилїї?
2. Тїз жана кыйыр єнїгїїнїн ортосунда кандай айырмачылыктар бар? Ар
кандай єнїгїїгє ээ болгон жаныбарларды мисалга келтиргиле.
3. Айлануу менен жїргєн єнїгїїнїн артыкчылыгы эмнеде?
4. Толук метаморфоздун толук эмес метаморфоздон айырмачылыгы эмнеде? Ар кандай типтеги метаморфозго ээ болгон жаныбарларды мисалга келтиргиле.
5. Картаюу деген эмне? Картаюунун кандай теориясы белгилїї. Алардын
кайсынысы, силердин пикириўер боюнча кєбїрєєк ыктымалдуулукка
ээ? Жообуўарды негиздегиле.
6. Организмдин єлїмїнїн биологиялык тїшїндїрмєсї эмнеде?

§ 20. Єсїмдїктєрдє жыныстык клеткалардын жетилиши
жана жыныстык кєбєйїї



1. Сїрєттєрдє берилген єсїмдїктїн жашоо циклин карап кєргїлє.
2. 6-класттын окуу китебинен бул єсїмдїктєрдїн кєбєйїїсї кантип єтє
тургандыгын эсиўерге салгыла.
3. Жабык уруктуу єсїмдїктєрдє 2 жолу уруктануунун маўызы эмнеде?

Єсїмдїктєрдє
жыныстык
клеткалардын
жетилиши
жана жекече єнїгїї жаныбарларга караганда башкача єтєт.
Єсїмдїктєр дїйнєсїнїн жашоо циклинде жыныстык жана жыныссыз муундардын кезектешїїсї байкалат. Мындан тышкары
башка єсїмдїктєрдє мейоз жыныстык клеткалар жетилгенде
жїрбєйт, ал споралар бышып жетилгенде жїрєт.
Єсїмдїктєрдє муундардын кезектешип алмашышы. Спорофит (грек тилинен спора – урук жана фитон – єсїмдїк) – жуп
хромосомалык топтомго ээ болгон єсїмдїктїн жыныссыз мууну.
Спорофитте мейоз процессинде споралар пайда болот. Споралардан гаметофит (грек тилинен гаметес – жубайлар, фитон –
єсїмдїк) жетилет – ал жалгыз топтомго ээ болгон жыныстык
муун. Анда митоздо гаметалар жетилет. Уруктануудан кийин зиготадан кайрадан спорофит пайда болот. Андан ары процесс кайталанат. Єсїмдїктєрдїн тибине жараша жетилген чоў организм
гаметофит же спорофит болушу мїмкїн.
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1

72-сїрєт. Жашыл балыр улотрикстин жашоо цикли:
1 - вегетациялык жип; 2 - жыныссыз кєбєйїї, гаметалардын жетилиши;
3 - жыныстык кєбєйїї, гаметалардын кошулушу; 4 - зооспоралар;
5 - гаметалар; 6 - гаметалардын кошулушу; 7- зигота.

Жашыл балырларда жашоо циклинде жыныстык муун –
гаметофит басымдуулук кылат (72-сїрєт). Ал жыныссыз жана
жыныстык жолдор менен кєбєйєт. Белгилїї мезгилде гаметофитте гаметалар єнїгєт, алардын єлчємдєрї ар кандай же
бирдей болушу мїмкїн. Гаметалар бири-бирине кошулгандан
кийин зигота пайда болот, андан мейоздун натыйжасында споралар пайда болот. Алар жаўы гаметофиттердин башталышын
берет. Жашыл балырлардын жашоо циклинде спорофит бир
гана клетка – зигота менен берилген.
Жашыл мохтун жашоо циклинде гаметофиттер дагы басымдуулук кылат (73-сїрєт). Ал споралардан єнїгєт. Бул жалбырак сабактуу єсїмдїк, анын сабагында жыныстык кєбєйїїнїн
эркек жана ургаачы органдары пайда болот. Спорофит – гаметофитте ичке буттуу кутучасы менен єнїгєт жана єз алдынча
жашоого жєндємсїз. Спорангияларда мейоздун натыйжасында споралар пайда болот. Споралар бышып жетилгенден кийин
чачылат жана нымдуу чєйрєдє єнїгєт, бутактанган жиптерге
баштоо берет. Аларда бїчїрлєрдєн гаметофиттер єнїгїп чыгат.
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73-сүрөт. Жашыл мохто (Кукушкиндин зыгырында) муундардын
алмашуусу менен жүргөн жашоо цикли: А - жалпы көрүнүшү;
Б - өнүгүүчү споралары; В - өнүп чыккан споралары; Г - архегонияларга ээ
болгон ургаачы өсүмдүк; Д - антеридияларга ээ болгон эркек өсүмдүк;
Е - сперматозоид; 1- ризоиддер; 2 - споралары бар кутучалары (мейоз);
3 - бүчүрлөрү; 4 - антеридиялар; 5 - архегониялар; 6 - жумуртка клеткалары.

Папоротниктерде, плаун жана кырк муундарда, тескерисинче жашоо циклинде спорофиттер їстємдїк кылат (74-сїрєт).
Анда атайын органдарда – спорангияларда мейоздун натыйжасында споралар пайда болот. Споралары бышып жетилгенден
кийин чачылат жана єнїгєт. Споралары єнїккєндє алардан
жыныстык муун – гаметофит єнїгєт, ал кєп чоў эмес єсїндї
тїрїндє болот. Митоз процессинде эркек жана ургаачы гаметалар пайда болот.
Суу болгон жерде уруктануу жїрєт жана зигота пайда болот. Андан тїйїлдїк єнїгєт, андан ары жаш єсїмдїк – спорофит єнїгїп чыгат.
Уруктуу єсїмдїктєрдїн кєбєйїшї жана єнїгїшї. Уруктуу
єсїмдїктєрдє кєбєйїї уругу менен жїрєт. Жашоо циклинде
спорофит басымдуулук кылат, ал эми гаметофит єлчємдєрї боюнча кїчтїї кичирейген, спорофитте єнїгєт жана бир нече гана
клеткалар менен берилген. Уруктуу єсїмдїктєрдїн єнїгїшїн
жабык уруктуулардын же гїлдїї єсїмдїктєрдїн жашоо циклинин мисалында карап єтєбїз.
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74-сїрєт. Тєєнєгїч сымал кырк муун (плаун) (Lycopodium clavatum):
1 - єсїмдїктїн жалпы кєрїнїшї машактары менен; 2 - спорангиясы бар
спорофилл; 3 - споралары; 4 - жаўы єсїп келе жаткан сабагы.

Æåòèëãåí ºñїìäїê – ñïîðîôèò, æóï õðîìîñîìàëûê òîïòîìãî ýý. Ñïîðîôèò óðóêòàðäàí ºíїãїï ÷ûãàò. Æûíûñòûê îðãàíû
áîëóï ãїë ñàíàëàò. Ãїëäº óðãàà÷û æûíûñòûê îðãàí – ìºìºëїãї
æàíà ýðêåê îðãàí – àòàëûãû êàëûïòàíàò. Ìºìºëїêòїí óðóê
áàéëàãàí æåðèíäå ìåéîçäóí íàòûéæàñûíäà 4 ñïîðà ïàéäà áîëîò. Áºëїíїї òåãèç ýìåñ æїðºò: áèð ÷îў ñïîðà æàíà ї÷ ìàéäà
ñïîðàëàð ïàéäà áîëîò. Ї÷ ìàéäà ñïîðà ºëºò, àë ýìè áèð ÷îў
ñïîðàäàí óðãàà÷û ãàìåòîôèò ºñїï ÷ûãàò. Ñïîðà ї÷ æîëó ìèòîç
ìåíåí áºëїíºò æàíà ñåãèç ÿäðîëóó òїéїëäїê êàáû ïàéäà áîëîò.
8 ÿäðî àíûí è÷èíäå òºìºíêїäºé æàéãàøûï òàðàëàò: ÷àў ÷ûãóó÷ó òїòїê÷ºãº æàêûí ÷îў ÿäðî – æóìóðòêà êëåòêàñû, àíûí
æàíûíäà ýêè êè÷èðýýê ÿäðî – êîøòîî÷óëàð æàéãàøàò. Êàïòûí
êàðàìà-êàðøû óþëóíäà – ї÷ ÿäðî, àë ýìè áîðáîðóíäà ýêè áîðáîðäóê ÿäðî æàéãàøàò. Áàðäûê ÿäðîëîð æàëãûçäàí õðîìîñîìàëûê òîïòîìãî ýý (n). Îøåíòèï æàáûê óðóêòóó ºñїìäїêòºðäїí óðãàà÷û ãàìåòîôèòè ñåãèç ÿäðîñó òїéїëäїê êàáû ìåíåí áåðèëãåí
(75-ñїðºò).
Àòàëûêòàðäûí ÷àўäàòêû÷ êàïòàðûíäà ìåéîçäóí íàòûéæàñûíäà ñïîðàíãèÿ êëåòêàëàðûíàí 4 ìàéäà ñïîðà ïàéäà áîëîò. Áàðäûê ñïîðàëàð ºíїãºò æàíà ýðêåê ãàìåòîôèòòåðäèí áàøòàëûøûí
áåðåò. Àð áèð ñïîðà ìèòîç ìåíåí áºëїíºò, âåãåòàöèÿëûê æàíà
ãåíåðàòèâäèê êëåòêàëàðäû ïàéäà êûëàò. Âåãåòàöèÿëûê æàíà
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75-сїрєт. Жабык уруктуулардын єнїгїї цикли:
1 - эркек гаметофит; 2 - ургаачы гаметофит; 3 - жумуртка клеткасы;
4 - чаўдатуучу дан; 5 - жаш спорофит; 6 - эндосперма; 7 - урук їлїшї;
8 - мейоз; 9 - микроспоралар; 10 - макроспоралар.

генеративдик клеткалар жуп кабыкча менен капталат – чаўча
денечелери пайда болот. Ошентип, жабык уруктуу єсїмдїктєрдє
эркек гаметофит кабыкчасы бар эки клетка – чаўча денечеси менен берилген. Гїлдїн энелигине чаўча денече тїшкєн мезгилде
вегетациялык клеткалар єнїгє баштайт, чаўча тїтїкчєсїн пайда кылат. Чаўча тїтїкчєсїнїн цитоплазмасынын агымы менен
генеративдик клетка тїйїлдїк кабынын чаўча чыгуучу жерине жыла баштайт (75-сїрєт). Мында генеративдик клетканын
ядросу митоз менен бєлїнєт жана эки спермия – кыймылдуу
эркек гаметалары пайда болот. Алар чаўча чыгуучу аркылуу
тїйїлдїк кабына кирет. Бир сперма (n) жумуртка клеткасы (n)
менен кошулат, зиготаны (2n) пайда кылат. Зиготадан уруктун
тїйїлдїгї єрчїйт. Экинчи сперма эки борбордук клеткалардын
ядролору (2n) менен кошулат, натыйжада уруктун эндоспер118
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76-сїрєт. Жылаўач уруктуулардын уругу менен кєбєйїї органдары болгон
тобурчактары: 1 - карагай; 2 - кєк карагай; 3 - лиственница; 4 - можжевельник.

77-сїрєт. Гїлдїї єсїмдїктєрдїн (шабдалынын мисалында) уругу
менен кєбєйїї органдары: гїлї жана мємєсї берилген.

ìàñû ïàéäà áîëîò, àë æåðäå àçûê çàòòàðû çàïàñòàëàò. Æàáûê
óðóêòóó ºñїìäїêòºðäº ýíäîñïåðìà êëåòêàëàðûíûí ÿäðîñó ї÷
õðîìîñîìàëûê òîïòîìãî (3n) ýý.
Ñïåðìèÿëàðäûí æóìóðòêà êëåòêàñû æàíà áîðáîðäóê êëåòêà
ìåíåí êîøóëóó ïðîöåññè æóï óðóêòàíóó äåï àòàëàò. Áóë 1898æûëû îðóñ îêóìóøòóóñó Ñåðãåé Ãàâðèëîâè÷ Íàâàøèí òàðàáûíàí à÷ûëãàí. Æóï óðóêòàíóóíóí íàòûéæàñûíäà ãїëäїí óðóê
òїéїëäїãїíºí óðóê ïàéäà áîëîò, àë ýìè óðóê òїéїëäїãїíїí ÷åë
êàáûãûíàí óðóê êàáûãû ïàéäà áîëîò. Ìºìº áàéëàãû÷òàãû óðóêòàí æå ãїëäїí áàøêà áºëїêòºðїíºí ìºìºíїí áåòòåðè ºíїãºò.
Ìºìºíїí áåòòåðèí à÷êàíäà æå áóçãàíäà óðóãó ñûðòûíäà áîëóï
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калат. Белгилїї бир шаттарда алар єнїгєт, уруктун тїйїлдїгїнєн
жаўы єсїмдїк – спорофит єнїгєт (76-, 77-сїрєттєр).
Демек, тємєнкїлєрдєн баштап жогоркуларына чейин єсїмдїктєрдє спорофиттин акырындап жашоо мєєнєтїнїн жогорулашы байкалат. Папоротник сымалдардан баштап, жашоо
циклинде спорофит їстємдїк кылат, ал эми гаметофит болсо
акырындык менен бир же бир нече клеткага чейин азаят.
Негизги терминдер:
Спорофит, гаметофит, урук тїйїлдїк, тїйїлдїк кабы,
чаўча денечеси, спермий, жуп уруктануу.

?

1. Єсїмдїктєрдїн жекече єнїгїїсїнїн жаныбарларга салыштырмалуу
єзгєчєлїгї эмнеде?
2. Єсїмдїктєрдє муундардын кезектеши кантип жїрєт?
3. Балырлардын, мохтордун, папоротник сымалдардын жана уруктуу
єсїмдїктєрдїн жашоо циклинде кандай муундар басымдуулук кылат?
4. Жабык уруктуу єсїмдїктєрдє же гїлдїї єсїмдїктєрдє ургаачы жана
эркек гематофиттердин єнїгїїсї кантип жїрєт?
5. Эмне їчїн жабык уруктуу єсїмдїктєрдє же гїлдїї єсїмдїктєрдє уруктануу жуп деп аталат?
6. Тємєнкїлєрдєн баштап жогоркуларына чейин єсїмдїктєрдє гаметофит кантип єзгєрєт? Бул кандай артыкчылыкты єсїмдїк организмине
берет, тїшїндїргїлє.
7. Єсїмдїктєрдїн негизги системалык єкїлдєрїнїн жашоо циклин салыштыргыла. Алардын ортосундагы эў маанилїї айырмачылыктар кайсылар? Дептериўерге 20-таблицаны чийгиле жана толтургула.
Єсїмдїктєрдїн жашоо циклинин єзгєчєлїктєрї
20-таблица
Єсїмдїктєрдїн
систематикалык
группасы

Жашоо циклиндеги
басымдуулук кылган
муун

Гаметофиттин кыскача
мїнєздємєсї

Спорофиттин кыскача
мїнєздємєсї

§ 21. Организмде белгилердин тукум куучулугу
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1. Ген деген эмне экендигин эсиўерге тїшїргїлє.
2. Гендер кандай кызмат аткарат?
3. Тиричиликтин молекулалык-генетикалык деўгээлинде тукум куучулук
маалымат кантип ишке ашат?
4. Мейоздо кандай процесстер жїрєт?

Жандуунун бирден-бир белгиси – тукум куучулук. Бул
организмдин єз белгилерин жана єнїгїї єзгєчєлїктєрїн сактап жана муундан муунга, б. а. тукумга берїї жєндємдїїлїгї.
Мына ушул касиетинин болушу менен ар бир тїрдїн организми
белгилїї тукум куучулук маалыматты сактайт.
Тукум куучулук белгилердин берилиши кєбєйїїнїн натыйжасы. Жыныссыз кєбєйїїдє белгилердин берилиши жыныссыз
клеткалар аркылуу єтєт: мында энелик организмдин белгилери
кандай болсо, муундардын белгилери ошондой болот. Жыныстык кєбєйїїдє тукум куучулук маалымат жыныстык клеткалар аркылуу – эркек жана ургаачы гаметалар менен берилет.
Муундарда кандай белгилер болот – аталыкпы же энеликпи,
белгилердин кєрїнїш механизми кандай? Мына ушул суроолорго жоопту генетика берет (грек тилинен генезис – жаралуу).
Генетика – организмдердин тукум куучулугу жана єзгєргїчтїк
закон ченемдїїлїгї жєнїндєгї илим.
Организмдин тукум куучулук программасы. Тукум куучулук
маалыматты алып жїрїїчї катары хромосомаларда жайгашкан
ДНК молекулалары кызмат кылат. Бєлїнїї процессинде алар
жаўы клеткаларга єтєт. Бирок бул клеткалар даяр белгилерди
алып жїрєт. Белгилердин єнїгїшїн аныктоочу тукум куучулуктун материалдык негизи болуп ген – ДНК молекуласынын
бир бєлїгї саналат. Ал ошондой эле биологиялык кубулуш болгон тукум куучулукту єлчєє бирдиги катары кызмат кылат.
Организмдин тукум куучулук программасы бул схема менен
ишке ашат:
ГЕН
БЕЛОК
БЕЛГИ (ФЕН)
Бардык тукум куучулук белгилердин биримдиги – эки атаэнеден алынган организмдин гендери генотип деп аталат (грек
тилинен – ген жана типос – тамгадай кєчїрмє, форма). Бирок
бардык эле тукум куучулук менен алынган белгилер организмдерде кєрїнбєйт. Мисалы, муундар бир белгиси боюнча ата-энесинин бирине, ал эми башка белгиси боюнча башкасына окшош
болушу мїмкїн. Ал эле эмес алыскы ата-тегине мїнєздїї болгон белгилери кєрїнєт. Организмдин жекече єнїгїї процессинде кєрїнгєн ички жана тышкы белгилеринин биримдиги фенотип деп аталат (грек тилинен – файно жана типос – тамгадай
кєчїрмє, форма).
Кєптєгєн тажрыйбалар кєрсєткєндєй, гомологиялык хромосомаларда тигил же бул белгилердин єнїгїшїн кєзємєлдєгєн
гендер орун алган. Тигил же бул бир белгилердин кєрїнїшїнє
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æîîï áåðãåí æóï ãåíäåð ãîìîëîãèÿëûê õðîìîñîìàëàðäûí áèðäåé
æåðëåðèíäå æàéãàøêàí. Ìèñàëû, ÷à÷òûí æàíà êºçäїí òїñїí,
êóëàêòûí ôîðìàñûí àíûêòàãàí ãåíäåð áàðäûê êèøèëåðäå õðîìîñîìàëàðäûí áèðäåé ó÷àñòêàëàðûíäà æàéãàøêàí. Ãåíäåðäè
ëàòûí àëôàâèòèíèí òàìãàëàðû ìåíåí áåëãèëºº êàáûë àëûíãàí:
À, à, Â, â, Ñ, ñ æ. á.
Òїãºé ãåíäåð áèð áåëãèíèí áèðäåé æå êàðàìà-êàðøû ñàïàòòàðûí àëûï æїðїøї ìїìêїí. Ìèñàëû, ÷à÷òûí êàðà æå à÷ûê
òїñòїї, êºçäїí êºê æå êàðà, áóóð÷àêòûí æàøûë æå ñàðû, ëàíäûøòûí àê æå óëüòðàêûçãûëò êºê òїñòїї áåëãèëåðèíå ãåíäåð
æîîï áåðèøè ìїìêїí (78-ñїðºò). Ýãåðäå òїãºé ãåíäåð áåëãèíèí
áèðäåé ñàïàòòàðûí àëûï æїðñº, àíäà àëàðäû ýêè áèðäåé ÷îў
æàíà êè÷èíå òàìãàëàð (ÀÀ æå àà ) ìåíåí áåëãèëåøåò. Ýãåðäå

78-сїрєт. Тукум куучулук белгилердин тамгалар менен белгилениши:
Р - ата-энелик, G - гаметалар; F1 - биринчи муундагы организмдер.
АС - доминанттык жана гомозиготалык белгилер,
ас - рецессивдик жана гомозиготалык белгилер.

òїãºé ãåíäåð áåëãèíèí àð êàíäàé ñàïàòòàðûí àëûï æїðñº, àíäà
àëàðäûí áèðèí áèð ÷îў æàíà áèð êè÷èíå òàìãà ìåíåí, äàéûìà
áèðèí÷è îðóíãà ÷îў òàìãà (Àà) æàçûëàò.
Ãîìîëîãèÿëûê õðîìîñîìàëàðäà áèðäåé ãåíäåðãå ýý áîëãîí
îðãàíèçì (ÀÀ æå àà) ãîìîçèãîòà (ãðåê òèëèíäå ãîìî – áèðäåé,
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тегиз) деп аталат. Гомологиялык хромосомаларда ар кандай сапаттагы бир генге ээ болгон организм (Аа), б. а. карама-каршы
белгилерди алып жїрїїчїлєр гетерозигота (грек тилинде гетеро – ар кандай) деп аталат.
Байкоолор кєрсєткєндєй, бир белгилер жаратылышта башкаларга караганда кєбїрєєк кєрїнєт. Мисалы, ит мурунда кызгылт тїстєгї желекчелерге ээ болгон гїлдєрї кєп кездешет, ал
эми ак гїлдїїлєрї сейрек кездешет. Бирок ак гїлдїї бадалда
эч качан ультракызгылт кєк тїстєгї гїлдєр кездешпейт. Башка мисал болуп буурчактын уругунун тїсїнїн кєрїнїшї. Бир
сортто буурчактын уругу сары тїскє, ал эми башкасында – жашыл тїскє ээ (79-сїрєт). Буурчак єзїн-єзї чаўдатуучу єсїмдїк,
ошондуктан анын уругунун тїсї ар бир сортто туруктуу кєрїнєт.
Эгерде бул эки сортту бири-бири менен кайчылаштырса, анда
бардык буурчак дандары жалаў гана сары тїстє болушат.
Карама-каршы белгилердин кєрїнїш мїнєзїн эксперименталдык изилдєєлєр организмдер кайчылашкан мезгилде жуптун
бир белгилери башкаларга караганда кєбїрєєк кєрїнє тургандыгын далилдеген (79–80-сїрєттєр). Басымдуулук кылган белги
дайыма же гомозиготалык, же гетерозиготалык абалда кєрїнсє,
ал доминанттык деп аталат (латынча доминантус – їстємдїк).

А

Б

В

Г

79-сїрєт. Єсїмдїктєрдїн тукум куучулук белгилери:
А - антиринумдун кызыл тїстєгї гїлї (АА); Б - ак гїлї (аа); В - буурчактын
сары тїстєгї дандары (АА, Аа) жана Г - буурчактын жашыл тїстєгї дандары (аа).

1

2

80-сїрєт. Кишинин кээ бир доминанттык жана рецессивдик белгилери:
1 - кїрєў тїстєгї кєз (АА, Аа) - доминанттык белги; 2 - кєк кєз (аа) - рецессивдик белги.
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Äîìèíàíòòûê áåëãè ÷îў òàìãàëàð ìåíåí áåðèëåò: À, Â, Ñ æ. á.
Áàñûëãàí áåëãè ñàïàòòàðû áîþí÷à áèðäåé ãåíäåð áîëãîíäî ãîìîçèãîòàëûê àáàëäà êºðїíºò. Ìûíäàé áåëãè ðåöåññèâäèê (ëàòûí
òèëèíäå ðåöåññóñ – ÷åãèíїї, êåòåí÷èêòºº), àë ýìè ãåí êè÷èíå
òàìãàëàð ìåíåí áåëãèëåíåò: à, á, ñ æ. á. Ãåòåðîçèãîòàëûê àáàëäà ðåöåññèâäèê áåëãè òîëóãó ìåíåí æå æàðûì-æàðòûëàé äîìèíàíòòàð òàðàáûíàí áàñûëàò.
Òóêóì êóó÷óëóêòóí õðîìîñîìàëûê òåîðèÿñû. Ìåéîç ïðîöåññèí èçèëäºº îðãàíèçìäåðäèí òóêóì êóó÷óëóê êàñèåòòåðèíèí
áåðèëèøè ìåíåí æûíûñòûê êëåòêàëàðäûí ïàéäà áîëóøóíóí
îðòîñóíäà áàéëàíûø áàð ýêåíäèãèí òàïòû. Ìåéîç ãàìåòàëàðäà àð êàíäàé ñàïàòòàãû ãåíåòèêàëûê ìààëûìàòòûí êºðїíїøїí
êàìñûçäàéò. Áóë ìåéîç óáàãûíäà õðîìîñîìàëàðäûí êàé÷ûëàøòûðóóíóí íàòûéæàñûíäà êåëèï ÷ûêêàí
ºçãº÷º áèð æїðїø-òóðóøêà ýý ýêåíäèãè
ìåíåí áàéëàíûøòóó.
1912-æûëû àìåðèêàëûê îêóìóøòóó
Òîìàñ Õàíò Ìîðãàí äðîçîôèëà ÷ûìûíäàðûí èçèëäººíїí íàòûéæàñûíäà òóêóì êóó÷óëóêòóí õðîìîñîìàëûê òåîðèÿñûí íåãèçäåãåí. Àíûí íåãèçãè æîáîëîðó
òºìºíêїëºð:
1). Òóêóì êóó÷óëóê ìààëûìàòòûí
Томас Хант Морган
áèðäèãè áîëóï ãåí ýñåïòåëåò, àë õðîìîñî(1886–1945).
ìàäà æàéãàøêàí (81-ñїðºò);
2). Àð áèð õðîìîñîìà êºïòºãºí ãåíäåðäè êàðìàéò; àëàð ñûçûêòóó, á. à. áèðèíèí àðòûíàí áèðè áåëãèëїї ûðààòòóóëóêòà
æàéãàøêàí;
3) Áèð õðîìîñîìàäà æàéãàøêàí ãåíäåð îðãàíèçì òàðàáûíàí
áèðäèêòå æå ÷ûðìàëûøêàí òїðäº òóêóìãà áåðèëåò æàíà ÷ûðìàëûøêàí òîïòîðäó ïàéäà êûëàò (82-ñїðºò);
4). ×ûðìàëûøêàí ãåíäåðäèí òîïòîðóíóí ñàíû îðãàíèçìäèí
ãîìîëîãèÿëûê æóï õðîìîñîìàëàðûíûí ñàíûíà áàðàáàð;
5). Êðîññèíãîâåð ïðîöåññèíäå
ãåíäåðäèí ÷ûðìàëûøûíûí áóçóëóøó ìїìêїí, áóë îðãàíèçìäèí ãàìåòàñûíäàãû ãåíäåðäèí àð êàíäàé
àéêàøóó (êîìáèíàöèÿ) ñàíäàðûí
æîãîðóëàòàò.
81-сїрєт. Дрозофила чымынынын
6). Ìåéîç ïðîöåññèíäå ãîìîëîхромосомалык топтому.
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82-сїрєт. Дрозофила чымынынын
хромосомасында жайгашкан чырмалышкан гендер, анын кєзїнїн тїсїнє,
формасына жооптуу:
1 - жапайы типтеги, кїўїрт кызыл
тїстєгї кєз; кийинки
муундарда єзгєрїлгєндєр:
2 - ультракызгылт кєк кєз;
3 - ак тїстєгї кєз;
4 - кичирейген жалпак
формадагы кєз.

ãèÿëûê õðîìîñîìàëàð àð êàíäàé ãàìåòàëàðãà òїøºò, ãîìîëîãèÿëûê ýìåñ õðîìîñîìàëàð áèðè-áèðèíå áàéëàíûøñûç ýðêèí àæûðàï êåòèøåò.
Íåãèçãè òåðìèíäåð:
Òóêóì êóó÷óëóê, ãåíåòèêà, ãåíîòèï, ôåíîòèï, ãîìîçèãîòà,
ãåòåðîçèãîòà, äîìèíàíòòûê æàíà ðåöåññèâäèê áåëãèëåð,
õðîìîñîìàëàðäûí êºç êàðàíäûñûç òàðàëûøû, òóêóì êóó÷óëóêòóí õðîìîñîìàëûê òåîðèÿñû.

?

1. Тукум куучулукка аныктама бергиле. Генетика эмнени окутат? Генетикалык терминдердин негизги аныктамаларын бергиле.
2. Организмдин генотиби фенотибинен эмнеси менен айырмаланат?
3. Жекече организмдердин генотибин жалаў гана сырткы белгилери менен аныктоого болобу? Кандай учурларда? Жообуўарды тїшїндїргїлє.
4. Эмне їчїн организмде гендер жуптуу же тїгєй болушат? Жалгыз топтомдо хромосомаларга ээ болгон организмдерде бул єзгєчєлїк сакталабы?
5. Тукум куучулуктун хромосомалык теориясынын негизинде мейоз убагындагы хромосомалардын жїрїш-турушунун кайсы єзгєчєлїктєрї жатат?
6. Тукум куучулуктун хромосомалык теориясынын жоболорун санап бергиле.
1. АА, Вв, ААсс, АаСс генотиптери бар жекече организмдер канча типтеги
гаметаларды бере тургандыгын аныктагыла.
2. АА жана аа генотиптери бар эки жекече организмдердин кайчылаштыруу схемасын жазгыла. Тємєнкї генетикалык белгилерди колдонгула: Р - ата-энелик особдор (+ - энелик организм; > - аталык организм); G - ата-энелик гаметалар; F - кайчылашуудан алынган муун.
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§ 22. Îðãàíèçìäèí ôåíîòèáè ãåíîòèïòèí êºðїíїøїíїí
íàòûéæàñû êàòàðû



1. Тиричиликтин касиети катары тукум куучулук жана єзгєргїчтїк эмне
экендигин эсиўерге тїшїргїлє.
2. Тукум куучулуктун хромосомàëûê теориясынын маўызы эмнеде?
3. Генотип жана фенотип деген эмне?
4. Организмдердин белгилеринин кєрїнїшї эмнеге кєз каранды?

Æåêå îðãàíèçìäåðäèí ãåíîòèáè àíûí ôåíîòèáèíäå èøêå
àøàò. Îðãàíèçì áåëãèëїї ãåíäåðäè óêóìäàí òóêóìãà áåðåò, áèðîê áèç àëàðäûí êºðїíїøїí – áåëãèëåðäè ãàíà êºðºáїç. Ìûíäà,
ñèëåðãå áåëãèëїї áîëãîíäîé, áàðäûê ãåíäåð êºðїíáºéò. Òóêóì
êóó÷óëóêòóí æàíà ºçãºðãї÷òїêòїí çàêîí ÷åíåìäїїëїêòºðїí
îêóï-їéðºíїї ї÷їí îêóìóøòóó-ãåíåòèêòåð àð êàíäàé ûêìàëàðäû êîëäîíóøàò. Àëàðäûí áèðè ãèáðèäîëîãèÿëûê (ãðåê òèëèíåí
ãèáðèäà – àðàëàøêàí) ûêìà. Áóë ûêìàíûí íåãèçèíäå áåëãèëåðè
áîþí÷à àéûðìàëàíûøêàí îðãàíèçìäåðäè àðãûíäàøòûðóó (êàé÷ûëàøòûðóó) æàòàò, àíûí ìàêñàòû ìóóíäàðäà áåëãèëåðäèí òóêóìãà áåðèëèø ìїíºçїí èçèëäºº æàòàò.
Òàçà ëèíèÿëàð æàíà ãèáðèääåð. Òèãèë æå áóë áèð æå áèð
íå÷å áåëãèëåðè áîþí÷à ãîìîçèãîòàëûê îðãàíèçìäåð òàçà ëèíèÿ
(òàçà êàíäóóëóê) äåï àòàëàò. Àëàð ºçїí-ºçї ÷àўäàòóó÷ó, ºçїí-ºçї
óðóêòàíäûðóó÷ó áèð îðãàíèçìäåí æå áåëãèëåðèíèí êºðїíїøї
áèð íå÷å ìóóíäàðäà áèðäåé áîëãîí ýêè îðãàíèçìäåí àëûíàò. Ýêè
òàçà ëèíèÿëàðäû àðãûíäàøòûðóóäàí àëûíãàí îðãàíèçìäåð ãèáðèääåð äåï àòàëàò. Ãèáðèäàöèÿíûí íàòûéæàñûíäà äîìèíàíòòûê áåëãèëåðäè àíûêòàøàò, àë ýìè ãèáðèääåðäå áåëãèëåðäèí
êºðїíїø ìїíºçäºðї áîþí÷à – òîëóê æå æàðûì ðåöåññèâäèê áåëãèëåðäèí áàñûëûøû àíûêòàëàò. Ìóóíäàðäà àð áèð áåëãèëåðäèí òóêóìãà áåðèëèøèíèí òàê ñàíûí ñàíîî æїðãїçїëºò. Ñòàòèñòèêàëûê äàëèëäåíãåí íàòûéæàëàð æåòêèëèêòїї êºï ñàíäàãû
ìóóíäàðäû àíàëèçäåãåíäå àëûíàò.
Îêóìóøòóó-ãåíåòèêòåð êîëäîíãîí äàãû áèð ûêìà – öèòîëîãèÿëûê æàíà ìîëåêóëàëûê-ãåíåòèêàëûê ûêìà. Áèðèí÷èñè
æåêå÷å îðãàíèçìäåðäèí õðîìîñîìàëûê æûéíàãûí, êëåòêàëàðäûí áºëїíїї ïðîöåññèí èçèëäººãº íåãèçäåëãåí. Àíûí æàðäàìû
ìåíåí îðãàíèçìäèí êëåòêàëàðûíäàãû õðîìîñîìàëàðäûí ñàíû
àíûêòàëàò. Ýêèí÷è ûêìà ãåíäåðäèí ñòðóêòóðàñûí, àëàðäûí ñàíûí æàíà ÄÍÊäà æàéãàøóó ûðààòòóóëóãóí, ãåíäèê ìóòàöèÿëàðäû èçèëäººãº íåãèçäåëãåí.
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Тукум куучулуктун негизги закондору. Байыркы замандан
бери эле адам баласын ата-энелери менен балдарынын окшоштугу кызыктырып келген. Айыл чарбанын єнїгїшї менен маданий єсїмдїктєрдїн жана їй жаныбарларынын белгилеринин
тукум куучулук табиятына ээ болушу жана алардын кєрїнїшї
белгилїї бир мїнєзгє ээ экендиги жєнїндєгї маалыматтар топтоло берген. ХIХ кылымдын ортосунда ушул кубулуштардын
жаратылышын табуу боюнча кєптєгєн аракеттер жасалган.
Организмдердин тукум куучулук касиеттерин изилдєєдє чыныгы илимий
кадам болуп чех монахы Грегор Иоганн
Менделдин 1865-жылы жасаган илимий
иштери болду. Ал єз тажрыйбаларында
гибридологиялык ыкманы колдонгон,
аны кийинчерээк башка окумуштуулар
да колдонушкан. Менделдин буурчак
менен жасаган кєп тажрыйбалары карама-каршы белгилерге ээ болгон эки таза
линиядагы организмдерди аргындаштыГрегор Иоганн Мендель
рууда бардык алынган гибриддер бирдей
(1822–1884).
болорун кєрсєткєн (83-сїрєт). Мында
алар же бир ата-энесине окшош болгон, же алар аралык белгилерге ээ болгон. Мисалы, сары жана жашыл уруктары бар

83-сїрєт. Белгилердин ажырап кетїї кубулушун чагылдырган схема.
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84-сїрєт. Г. Мендель тарабынан изилденген буурчактын карама-каршы
белгилери: 1 - уруктун бети; 2 - уруктун тїсї; 3 - гїлдєрдїн тїсї; 4 - гїлдєрдїн
абалы; 5 - сабактын узундугу; 6 - чанактын формалары; 7 - чанактын тїсї.

буурчактын эки таза линиясын аргындаштырганда жаўы муунда жалаў гана сары тїстєгї уруктары бар єсїмдїктєр алынган.
Ушул алынган жыйынтыктарга таянып, бул окумуштуу басымдуулук кылуу (доминанттык) же биринчи муундагы гибриддердин бирдейлиги деген мыйзамды чыгарган (85-сїрєт). Бул
мыйзам боюнча бири-биринен бир жуп белгиси боюнча айырмаланган эки гомозиготалык жекече организмдерди аргындаштырганда биринчи муундагы бардык гибриддер бирдей болот.
Аргындаштыруу тажрыйбалары ар кандай организмдерде
башка окумуштуулар тарабынан дагы жасалган жана бардык
учурларда бирдей баягы жыйынтыктар алынган. Мисалы, ак,
териси жылмакай деўиз чочколорун кара ангор чочколору менен аргындаштырганда бардык жаўы муундар кара ангор чочколору болгон. Кээ бир учурларда гибриддерде аралык белгилер дагы єнїккєн. Мисалы, кызыл жана ак гїлдїї тїнкї сулуу
єсїмдїгїн аргындаштырганда бардык муундар кызгылт гїлдїї
болгон (84-сїрєт). Бирок мындай кубулуштар жалаў гана биринчи муунда байкалган, алынган гибриддерди бири-бири менен андан кийинки аргындаштырууда рецессивдик белгилер
азыраак сандагы муундарда кєрїнгєн. Белгилердин ажыроосу жїргєнї байкалган. Бул кубулушту Мендель белгилердин
ажырап кетїї мыйзамы деп атаган. Бул мыйзам мындай деп
айтылат: эки гетерозиготалык жекече организмдерди, б. а. гибриддерди аргындаштырууда алардын муундарында белгилердин ажырап кетиши байкалат.
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85-сїрєт. Биринчи муунда гибриддердин бирдейлиги, же басымдуулук
мыйзамын чагылдырган мисал: тїнкї сулуу гїлїнїн тїсї.

86-сїрєт. Менделдин белгилердин ажырап кетїї
мыйзамын чагылдырган мисал: бїлдїркєндїн
гетерезиготалык особдорун аргындаштырганда экинчи
муунда ар кандай тїстєгї мємєлєрдїн пайда болушу.

Белгилеп кете турган нерсе, мында эгерде гендер ар тїрдїї
хромосомаларда жайгашканда гана бир нече белгилердин тукумга берилишинде белгилердин ушундай болуп ажырап кетїїсї
байкалат. Эгерде ар кандай белгилердин гендери бир хромосомада жайгашса, анда алар биригишкен бойдон тукумга берилет,
же бири-бирине чырмалышкан абалда берилет. Мисалы, томатта
чырмалышкан абалда сабактын узундугу жана мємєлєрдїн формасы тукумга берилет. Мында нормалдуу узундуктагы сабак жана
тегерек формадагы мємєлєр басымдуулук (доминанттык) белги
катары биргелешип, келерки муунга берилет (85–86-сїрєттєр).
Азыркы кїндє генетиканын єнїгїшї гендердин жаратылышын жана тукум куучулуктун жаратылышын молекулалыкгенетикалык деўгээлде изилдєє менен тыгыз байланышкан.
Генетика биологиянын жаўы тармагынын – гендик инженериянын пайда болушунун негизи болуп саналат, ал эми бул жаўы
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òàðìàê ãåíäåðäèí ñòðóêòóðàñûíûí áàãûòòóó ºçãºðїøї, àäàìãà
êåðåêòїї áîëãîí áåëîêòîðäóí ñèíòåçè, ìèñàëû, îðãàíèçìäå óãëåâîääóí àëìàøûëûøûí êºçºìºëäºãºí óéêó áåçèíèí ãîðìîíó
èíñóëèíäèí ñèíòåçèíå áàéëàíûøòóó áîëóï, ìààíèëїї ïðàêòèêàëûê ìàñåëåëåðäè ÷å÷åò. Ãåíåòèêàíûí ìûéçàìäàðûí áèëїї îêóìóøòóóëàð òàðàáûíàí їé àéáàíàòòàðûíûí æàўû ïîðîäàëàðûí
æàíà ìàäàíèé ºñїìäїêòºðäїí ñîðòòîðóí ÷ûãàðóóäà êîëäîíóëàò.
Ãåíåòèêàíûí ºíїãїøїíäºãї èéãèëèêòåð êèøèíèí òóêóì êóóãàí
îîðóëàðûí èçèëäººãº æîë à÷òû, àð êàíäàé ÷åêòåí ÷ûãûï êåòêåí ºçãºðїїëºðäїí ïàéäà áîëóøóí àëäûí àëà ÷åêòºº ÷àðàëàðûí
èøòåï ÷ûãóóíó, àëàðäû ýðòå äèàãíîñòèêàëîîíó æàíà äàðûëîî
÷àðàëàðûí èøêå àøûðàò.
Íåãèçãè òåðìèíäåð:
Ãèáðèäîëîãèÿ ûêìàñû, òàçà êàíäóó ìóóí, àðãûí æå ãèáðèä,
öèòîëîãèÿëûê æàíà ìîëåêóëàëûê-ãåíåòèêàëûê ûêìàëàð,
áàñûìäóóëóê (áèðèí÷è ìóóíäàãû àðãûíäàðäûí áèðäåéëèãè)
ìûéçàìû, áåëãèëåðäèí àæûðàï êåòїї ìûéçàìû.

?

1. Гибридологиялык ыкманын маўызы эмнеде?
2. Таза кандуулукка аныктама бергиле. Таза кандуу организмдер аргындардан кандай айырмаланат? Аргындарды кантип алууга болот?
3. Эмне їчїн басымдуулук мыйзамы таза кандуу организмдерди аргындаштырганда 1-муунда гана сакталат же иштейт?
4. Эмне їчїн 1-муундардын гибриддерин бири-бири менен аргындаштырганда 2-муунда белгилердин ажырап кетиши байкалат?

ÕIÕ êûëûìäûí 80-æûëäàðûíäà êëåòêàëàðäûí áºëїíїøїí
èçèëäºº ïðîöåññòåðè ÿäðîëîðäóí áèðäåé ýìåñ áºëїíїїñї (òåўñèç òóêóì êóó÷óëóê) äåãåí ïèêèðäè òїçїїãº àëûï êåëäè. Íåìåö çîîëîãó
À. Âåéñìàí òїéїëäїêòºðäїí ïëàçìàñûíûí òåîðèÿñûí òїçãºí. Àãà
ûëàéûê êëåòêàëàðäûí ÿäðîëîðóíäà ºçãº÷º áºëїê÷ºëºðäїí – áèîôîðëîðäóí áàð ýêåíäèãè, àð áèð êëåòêàíûí êàñèåòè àëàðãà êºç êàðàíäû ýêåíäèãè áåëãèëїї áîëãîí. Áèîôîðëîð õðîìîñîìàëàðäà áèðèãèï òîïòîëóøêàí, àëàðäû Âåéñìàí òóêóì êóó÷óëóê ôàêòîðëîð äåï
àòàãàí, àëàð õðîìîñîìàëàðäà ñûçûêòóó áîëóï æàéãàøêàí.
1856–1863-æûëäàðû Ã. Ìåíäåëü æàøûë áóóð÷àêòû àðãûíäàøòûðóó áîþí÷à òàæðûéáà æїðãїçãºí, àëàðäûí æûéûíòûêòàðû áèð æûëäàí êèéèí Áðþíí æàðàòûëûøòû èçèëäºº÷їëºðäїí
êîîìóíäà ñóíóøòàëûï, æàðûêêà ÷ûãàðûëãàí.
Àíäàí êèéèíêè òóêóì êóó÷óëóê æºíїíäºãї òїøїíїêòºðäїí
ºíїãїøїíäºãї ìààíèëїї êàäàì áîëóï ãàìåòàëàðäûí ïàéäà áî130

лушунда башка типтеги клеткалардын бєлїнїшїнїн ачылышы болду. 1883-жылы И. Бовери мейозду жазып жатып, митоз
жана мейоз процесстери окшош экендигин, бирок алар ар кандай жыйынтыктарды бере тургандыгын белгилеген.
1900-жылы бири-бирине кєз карандысыз ботаниктер Германияда К. Э. Корренс, Голландияда Г. де Фриз жана Австрияда
Э. Чермак Менделдин тукум куучулук мыйзамдарын кайрадан
ачышкан. 1906-жылы У. Бэтсон биология илиминин жаўы тармагын генетика деп атоону сунуштаган, ал эми Даниянын окумуштуусу В. Иоганнсен тукум куучулук факторлорду ген деп
атап, генотип жана фенотип деген терминдерди киргизген.
§ 23. Организмде белгилердин єзгєргїчтїгї



1. Генотип белгилердин кєрїнїшє кандай таасир берерин эске салгыла.
2. Мутация деген эмне?
3. Молекулалык-генетикалык деўгээлде мутация кантип пайда болот?

Жекече єнїгїїдє кээ бир белгилер дароо эле кєрїнбєйт
жана жашоонун єтїшїндє єзгєрїп турат. Бир эле генотипте ар
кандай фенотиптер калыптанышы мїмкїн. Мисалы, эгерде эки
генотиптери бирдей болгон организмдерди ар кандай шарттарда
кармасак, анда алар фенотиптери боюнча айырмаланышат.
Єзгєргїчтїк – бул организмдин ар кандай жашоо шарттарынын астында жекече єнїгїї процессинде єзгєрїї жєндємдїїлїгї.
Єзгєргїчтїктїн тїрлєрї. Фенотип бул – жашоонун ар кандай шарттары менен генотиптин єз ара байланышка кирген
жыйынтыгы болуп саналат. Шарттардын таасир берїї мїнєзїнє
жараша єзгєргїчтїк тукумга берилиши же берилбеши мїмкїн.
Эгерде єзгєргїчтїк организмдин фенотибин гана камтыса, анда
алар тукумга берилбейт. Мындай учурларда генотип сакталат,
ал эми жекече єнїгїї процессинде пайда болгон єзгєрїїлєр келерки муундарга берилбейт. Эгерде єзгєргїчтїк организмдин генотибин гана камтыса, анда анын гендери єзгєрїлєт, жана мындай єзгєргїїлєр тукумга берилет. Мындан келип чыккан эки
типтеги єзгєргїчтїк айырмаланат – тукум кууган єзгєргїчтїк
жана тукум куубаган єзгєргїчтїк.
Тукум куубаган єзгєргїчтїк организмдерде жашоо чєйрєсїнїн шарттарынын тїздєн-тїз таасири астында пайда болот.
Мисалы, ак коёндо кышында температура тємєн болуп, ак жїн
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сындагы ит ар кандай тїстєгї, узун кылдуу жана кыска кылдуу
териге ээ. Кишиде жашыл, кєгїш жана кїрєў кєздєр сары жана
кара тїстєгї чачтар менен ар кандай айкалышууда кездешиши
мїмкїн.
Комбинативдик єзгєргїчтїк бир тїргє кирген жекече организмдердин ар тїрдїїлїгїн аныктайт. Ал адам баласы тарабынан жаўы єсїмдїктєрдїн жаўы сортторун жана жаныбарлардын
жаўы породаларын чыгарууда колдонулуучу белгилердин пайда
болушуна алып келет. Тукум кууган єзгєргїчтїккє мутацияны
дагы киргизишет. Бул єзгєргїчтїк менен силер тиричиликтин
молекулалык-генетикалык деўгээлинде тааныштыўар. Ар бир
организмдин генотиби ар качан сырткы факторлордун таасирине дуушар болуп турат, алар хромосомалардын же гендердин
структурасында «катачылыктарды» чакырышы мїмкїн. Натыйжада генотиптин єзгєрїлїшї жїрєт жана жаўы белги – мутация пайда болот. Мутациянын ар кандай тїрлєрї єсїмдїктєрдє,
жаныбарларда жана кишиде кездешет (89-, 90-сїрєттєр).
Мутациялар жалаў гана ДНКнын редупликациясындагы
жана белоктордун синтезиндеги катачылыктар менен байланыштуу болбостон, клеткалардын бєлїнїї процессинде хромосомалардагы бузуулар менен дагы байланыштуу. Кээ бир убактарда,
химиялык заттардын таасири астында єсїмдїктєрдїн клеткала-

А

Б

В

Г

89-сїрєт. Короздордун таажысынын формасынын тукумга
берилген єзгєргїчтїгї: А - буурчак сымал;
Б - роза гїлї сымал; В - жалбырак сымал; Г - жаўгак сымал.
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ðûíûí ÿäðîñó êëåòêàãà ñàëûøòûðìàëóó ûê÷àì áºëїíº áàøòàéò. Íàòûéæàäà ýêè ýñåëåíãåí
õðîìîñîìàëûê òîïòîì ïàéäà áîëîò. Íîðìàëäóó õðîìîñîìàëûê
òîïòîìãî ýý áîëãîíäîðãî ñàëûøòûðìàëóó ãїëäºðїíїí, ìºìºëºðїíїí, æàëáûðàêòàðûíûí
ºë÷ºìäºðї áîþí÷à ÷îў áîëãîí,
ìààíèëїї àéûðìà÷ûëûêòàðãà ýý
áîëãîí ºñїìäїêòºð àëàðäàí ºñїï
÷ûãàò (91-ñїðºò). Áóë ºñїìäїêòºðäїí ºçäºðї ї÷їí îў ìààíèãå
ýý, îøîíäîé ýëå àëàðäû òàëààëàðäà æàíà áàêòàðäà ºñòїðїї
ìåíåí àäàì áàëàñû äàãû æàêøû íàòûéæàëàðãà æåòèøåò.
Ìóòàöèÿëûê ºçãºðãї÷òїê
ñåêèðèê ìїíºçãº ýý, ìûíäà
îðãàíèçìäåðäåãè áåëãèëåðäèí
90-сїрєт. Эл кайда кєчєт коўузунун кутикуласынын їстїўкї бетиндеги
чекиттердин формасынын жана
санынын бир тїр ичиндеги тукумга
берилген єзгєргїчтїгї.

91-сїрєт. Капустанын хромосомалык топтомунда пайда болгон мутациялардын
негизинде 1-жапайы сорттон тїрдїї (2, 3, 4, 5, 6) маданий сорттордун алынышы.
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àêûðûíäàï ºçãºðїëїøї æîêêî ýñå. Ìóòàöèÿëàð æåêå÷å áîëóï,
æåêå÷å îðãàíèçìäåðäå ïàéäà áîëîò. Áèðäåé øàðòòàðãà ýý áîëãîí
ñûðòêû ÷ºéðºíїí òààñèðè àð áèð îðãàíèçìäå àð òїðäїї ìóòàöèÿëàðäû ÷àêûðàò. Ìèñàëû, ñåáїїíїí àëäûíäà áóóäàé äàíäàðûí
ðåíòãåí íóðëàðûíûí òààñèðè ìåíåí èøòåòїї áèð ó÷óðäà òîëóê
ýìåñ ìàøàêòàðäûí ïàéäà áîëóóñóíà àëûï êåëñå, áàøêà ó÷óðëàðäà ìàøàêòàðû òàïòàêûð áàéëàáàéò, ї÷їí÷ї ó÷óðäà ÷îўóðààê
êåëãåí ìàøàêòàðäûí áàéëàíûøûíà àëûï êåëåò. Îøåíòèï, ìóòàöèÿëûê ºçãºðãї÷òїêòї àëäûí àëà àéòóóãà æå áèëїїãº ìїìêїí
ýìåñ.
ªçїíїí ìààíèñè áîþí÷à ìóòàöèÿëàð îðãàíèçìäåð ї÷їí êåðåêñèç, êàéäûãåð æå ïàéäàëóó áîëóøó ìїìêїí, áèðîê êºáїí÷º
àëàð çûÿíäóó, áàøêà÷à àéòêàíäà îðãàíèçì-ìóòàíòòàðäûí æàøîîãî æºíäºìäїїëїãїí òºìºíäºòºò.
Äåìåê, àð áèð îðãàíèçìäåãè áåëãèíèí ºíїãїøї – ãåíîòèï
ìåíåí àéëàíà-÷ºéðºíїí ºç àðà àðàêåòèíèí æûéûíòûãû äåï êàðîîãî áîëîò. Ãåíîòèï æàíà ÷ºéðº, ºç àðà áèðè-áèðè ìåíåí áàéëàíûøûï, îðãàíèçìäåãè ôåíîòèïòèí ºíїãїøїíº àëûï êåëåò.
Òóêóì êóó÷óëóêòóí æàíà ºçãºðãї÷òїêòїí áèîëîãèÿëûê
ìààíèñè. Òóêóì êóó÷óëóê æàíà ºçãºðãї÷òїê áèðè-áèðèíå êàðàìà-êàðøû áîëãîí îðãàíèçìäèí êàñèåòòåðè, àëàð áèðèãèï,
æàðàòûëûøòà áїòїíäїêòї òїçºò. Òóêóì êóó÷óëóê êºáºéїї ïðîöåññèíäå èøêå àøñà, àë ýìè ºçãºðãї÷òїê áîëñî îðãàíèçìäèí æåêå÷å ºíїãїøїíäº êºðїíºò. Òóêóì êóó÷óëóê îðãàíèçìäèí òóðóêòóóëóãóí, àíûí òóêóì êóó÷óëóê ïðîãðàììàñûí æàíà ìóóíäàðãà
áåëãèëїї áåëãèëåðäèí áåðèëèøèí êàìñûçäàéò. Àíûí èøêå
àøûðûëûøû ÄÍÊíûí ðåäóïëèêàöèÿñûíà æàíà ìåéîç óáàãûíäàãû õðîìîñîìàëàðäûí àáàëûíà íåãèçäåëãåí. Áóë ïðîöåññòåðäèí òàêòûãû îðãàíèçìäèí êàñèåòòåðèíèí æàíà ôóíêöèÿëàðûíûí òóðóêòóóëóãóíà êåïèë æå ãàðàíòèÿ áîëîò. Îøåíòèï, òóêóì
êóó÷óëóê òèðїї æàíäûêòûí êàñèåòè êàòàðû àíûí òїçїëїøїíїí
áàðäûê äåўãýýëäåðèíäå èøêå àøûðûëàò. Òóêóì êóó÷óëóê òóðóêòóó ìїíºçãº ýý áîëóó ìåíåí, îðãàíèçìäèí áåëãèëåðèíèí
ºçãºðїëáºñòºí ñàêòàëûøûíà áàãûòòàëãàí.
ªçãºðãї÷òїê – òèðїї æàíäûêòûí òóêóì êóó÷óëóê êàñèåòòåðèíèí òóðóêñóçäóê êóáóëóøó. Àë îðãàíèçìäèí æåêå÷å ºíїãїї
ïðîöåññèíäå ïàéäà áîëîò. Òóêóì êóóáàãàí ºçãºðãї÷òїê òûíûìñûç áîëîò. ªçãºðãї÷òїê àéëàíà-÷ºéðºíїí îðãàíèçìãå òààñèð
áåðїїñїíºí êåëèï ÷ûãàò. Àãà áèð ôîðìàäàí áàøêà ôîðìàãà àêûðûíäàï ºòїї ìїíºçäїї. Òóêóì êóóáàãàí ºçãºðãї÷òїêòїí áèîëîãèÿëûê ìààíèñè – îðãàíèçìäèí ûўãàéëàíóó ìїìêїí÷їëїêòºðїí
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жана бир тїргє кирген организмдердин белгилеринин ар
тїрдїїлїгїн жогорулатуу.
Генотип – жетишерлик туруктуу жана консервативдїї (кєп
єзгєрїлбєгєн) система, ал эми ДНКнын редупликация процесси
кынтыксыз иштєєгє жакындатылган. Гендердин туруктуулугу
чоў биологиялык мааниге ээ. Ал тїрдїн туруктуулугун жана
анын салыштырмалуу туруктуу шарттарда єзгєрбєстїгїн камсыз кылат. Ошону менен бирге ген мутацияга учуроого жана
жыныстык кєбєйїїдє жаўы айкалыштарды пайда кылууга
жєндємдїї, бул генотиптин єзгєрїлїшїнє алып келет. Мында
тукум куучулук єзгєрїїлєр кїтїлбєгєн мїнєзгє ээ. Тукум кууган єзгєргїчтїк їзгїлтїктїї жана жекече келет. Жекече организмдердин ортосундагы айырмачылыктар кескин кєрїнєт,
ал эми аралык формалары жок болот. Мутациялык єзгєргїчтїк
єзгєчє мааниге ээ. Ал генотипке ар кандай факторлордун кокустан таасир берїїсїнєн келип чыгат. Мутация факторлордун
таасирине жараша тегиз эмес, бирден же жалгыздан жана ар
тїрдїї болот. Жаратылыш шарттарында жекече ген єтє сейрек
мутацияга дуушар болот. Бир караганда, гендердеги єзгєрїїлєр
организм їчїн кєп маанисиздей сезилет. Бирок чындыгында организмде бир нече миўдеген гендер бар. Эгерде мутация ар бир
генде жїрє тургандыгын эске алсак, мутациянын жалпы саны
кескин жогорулайт. Мутациялар кєбїнчє зыяндуу, себеби алар
организмдердин ыўгайлануучу белгилерин єзгєртєт. Бирок мутация гана тукум кууган єзгєргїчтїккє запас тїзєт жана Жер
бетиндеги органикалык дїйнєнїн єнїгїшїндє маанилїї ролду
ойнойт.
Негизги терминдер:
Єзгєргїчтїк, тукум куубаган єзгєргїчтїк, тукум кууган
єзгєргїчтїк; комбинативдик, мутациялык, организмдер-мутанттар.

?
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1. Єзгєргїчтїккє аныктама бергиле. Тукум куубаган єзгєргїчтїк кандай
єзгєчєлїктєргє ээ?
2. Комбинативдик єзгєргїчтїк качан пайда болот?
3. Мутациялык єзгєргїчтїк комбинативдик єзгєргїчтїктєн эмнеси менен
айырмаланат?
4. Организмдин эки касиетин салыштыргыла: тукум куучулук жана
єзгєргїчтїк. Кайсынысы биринчи, кайсынысы экинчи жїрєт?

5. Ар бир организмде, анын ата-энесине мїнєздїї болгон белгилерди
байкоого болот. Бирок ошону менен бирге бир ата-эненин муундарында, эгер алар эгиздер болбосо, окшош болгон особдорду табуу кыйын.
Бул эмнеге байланыштуу?
6. Эки тїрдєгї єзгєргїчтїктїн кайсынысы Жер бетиндеги органикалык
дїйнєнїн тарыхый єнїгїшїндє чоў мааниге ээ? Жоопту негиздегиле.
7. Тукум кууган єзгєргїчтїк жана тукум куубаган єзгєргїчтїктї бири-бири
менен салыштыргыла. Дептериўерге таблицаны чийип, аны толтургула.
Организмдердин єзгєргїчтїгї
Салыштырылуучу
белгилер

Тукум куубаган
єзгєргїчтїк

Тукум кууган єзгєргїчтїк
Комбинативдик

Мутациялык
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V БЄЛЇМ
ТИРИЧИЛИКТИН ТЇЗЇЛЇШЇНДЄГЇ
ПОПУЛЯЦИЯЛЫК-ТЇРДЇК ДЕЎГЭЭЛИ

Буга чейин тиричиликтин тїзїлїшїнїн молекулалык-генетикалык, органоиддик-клеткалык, организмдик деўгээлдери менен тааныш болдук. Тирїї жандык жаратылышта обочолонуп
жалгыз жашабайт. Биринчи иретте, єзїнє окшош организмдер
менен тыгыз байланышта ємїр сїрєт. Ошол себептен жашоонун
тїзїлїшїнїн кийинки популяциялык-тїрдїк деўгээлин окупбилїїгє єтєбїз. Кийинки параграфтардагы маалымат тїр жана
популяция жєнїндє силердин билимиўерди кеўейтет.
§ 24. Эволюция жана тїр жєнїндєгї тїшїнїктєр



1. Жандуу жаратылыштын кєп тїрдїїлїгї жєнїндє кандай ой-пикирлер
бар?
2. Эволюция деген эмне?
3. Тїр деген эмне?

Бизди курчаган укмуштай кєп тїрдїї, татаал жандуу жаратылыш таў калдырат жана кызыкчылыкты жаратат. Ошондуктан байыркы замандан баштап эле окумуштуулар Жер бетинде тиричилик кандайча пайда болгон; эмне їчїн жандыктар
єўї, сырткы кєрїнїшї, тїзїлїшї боюнча бири-биринен кыйла айырмаланышат; эмне себептен єзїлєрї жашаган чєйрєгє
ыўгайланышат ж. б. сыяктуу суроолорго жооп тапканга аракеттенишкен жана аракеттенишїїдє.
Азыркы мезгилде тиричиликтин, анын кєп тїрдїїлїгїнїн
пайда болушунун себептерин чечмелеген кєптєгєн гипотезалар1
бар. Аларды эки топко бєлсєк болот. Биринчи топтогу гипотезалар креационисттик (англис тилинде create – жаратуу)
мїнєздє, алар боюнча жандуу жаратылышты кудай же кандайдыр бир сыйкырлуу кїчтєр белгилїї мезгилде жаратышкан. Ошондон бери тиричилик єзгєрбєстєн уланып келе жатат.
Экинчи топтогу трансформизм (єзгєрїї) гипотезаларына жараша жандуу жаратылыш дайыма єзгєрїї менен кєп тїрдїїлїккє
1
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Гипотеза – болжолдоп айтылган тїшїнїк.

жеткен. Алгачкы эў жєнєкєй организмдер бара-бара єзгєрїп,
ар кандай татаалдыктагы жандыктарды пайда кылышкан. Ал
эми алгачкы организмдерди кудай жараткан, же Ааламдан Жер
бетине алынып келген, же єзїнєн-єзї жаралган дешет.
Аристотелдин эволюциялык пикирлери. Жандуу жаратылыш жєнїндєгї алгачкы пикирлер диний мїнєздє болгон. Бирок ошону менен бирге байыркы замандан баштап эле философокумуштуулар айлана-чєйрєнї изилдеп, жандуу жаратылыш
єзгєрїп турарын байкап, айрым эволюциялык ойлорду айтып
кетишкен. Эволюция (латын тилинде evolutio – жайып жазуу) –
тиричиликтин єрчїшїнїн табигый процесси.
Мисалы б. э. ч. 384–322-жылдары
жашаган Байыркы Грециянын философу
Аристотелдин эмгектерине кайрылалы.
Бул окумуштуу деле диний кєз караштан алыс кете алган эмес. Анын пикири
боюнча жандуу жаратылыштын пайда
болушуна жана анын ар тїрдїїлїгїнє
кудай тїрткї берген. Бирок ошону менен
бирге «жаратылыш їзгїлтїксїз жансыз денелерден жандуу денелерге єтєт»
деп жазган. Башкача айтканда, тиричилик жансыз материядан пайда болушу
Аристотель
жана тирїї жандыктар єзгєрїп турушу
(б. э. ч. 384–322)
мїмкїн.
Аристотель тиричиликтин єзгєчєлїгїн тапканга аракеттенген. Анын ою боюнча жандуу дїйнєнїн єкїлдєрї жансыз
дїйнєдєн айырмаланып, жаны бар. Жан їч тїрдїї: азыктануучу жан – єсїмдїктєргє, сезимтал жан – жаныбарларга, ал эми
акыл-эстїї жан адамдарга таандык деп кеткен. Аристотель мурдатан чогулуп келген биологиялык билимдерди талдап, жандуу
жаратылышты иретке келтирип, системасын тїзгєн. Дїйнєдєгї
болгон нерселердин белгилерине таянып, аларды «заттардын
жана жандыктардын тепкичи» деген иретке салган. Тємєндєн
жогору багытта жайгашкан баскычтарга жансыз жаратылышты,
єсїмдїктєрдї, зоофиттерди (єсїмдїктєр жана жаныбарлардын
аралык формалары1), жаныбарларды жана тепкичтин чокусуна
адамды жайгаштырган. Аристотель биринчилерден тїр деген
1

Зоофиттер жок экенин Аристотель билген эмес, анткени илим кийин єнїгїп,
єсїмдїктєрдїн жана жаныбарлардын белгилерине ээ болгон жандыктарды же
биринчилерге, же экинчилерге тиешелїї деп табылган.
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тїшїнїктї киргизет. Анын ою боюнча тїр – бир топтогу жаныбарларга таандык болгон окшоштук.
К. Линнейдин эмгектери. Швед окумуштуусу Карл Линней
Аристотелдин жаратылыштын тепкич сымал ирети жєнїндєгї
пикирин єнїктїрєт. Бул окумуштуу ємїр бою талыкпай эмгектенип, 10 миўге жакын єсїмдїктєрдї жана 4200 жаныбарды
баяндап жазып кеткен. «Жаратылыштын систематикасы» деген
негизги эмгегинде Линней тиричиликтин ирети жєнїндє єз кєз
карашын маалымдаган. Жандуу жаратылыштын эў жєнєкєй бирдиги катары
тїрдї алып, аларды андан ары иретке келтирген; окшош тїрлєрдї урууларга, жакын урууларды тїркїмгє, ал
эми тїркїмдєрдї класска бириктирген.
Єсїмдїктєрдї класстарга бєлїїдє негизинен гїлдїн тїзїлїшїнє, анын аталыктарынын санына кєўїл буруп, гїлдїї
єсїмдїктєрдїн 23 классын аныктайт.
24-класска бардык гїлсїз єсїмдїктєрдї
жайгаштырат. Ар бир єсїмдїккє латын
Карл Линней
тилиндеги кош ат (тїрдїн жана уруу(1707–1778)
нун аттарын камтыган) менен атаган,
мисалы, уй таранчы, ысык-кєл уу коргошуну. Мындай бинардык (эки эселенген) номенклатура деп аталган ыкманы бїткїл
дїйнєнїн ботаниктери жана зоологдору колдонуп келе жатышат. Жаныбарлар дїйнєсїнїн єкїлдєрїн К. Линней 6 класска:
курттар, курт-кумурскалар, балыктар, амфибиялар, канаттуулар, сїт эмїїчїлєр деп бєлгєн.
К. Линнейдин «Жаратылыштын систематикасы» деген эмгеги автордун кєзї тирїїсїндє 12 жолу кайра басылып чыгып,
биологиянын єнїгїїсїнє чоў салым киргизген. К. Линней сунуш кылган жандуу жаратылыштын системасы табияттын кєп
тїрдїїлїгїн далилдейт. XVIII кылымдын аягында єсїмдїктєрдїн
20 миўден ашык тїрї белгилїї болгон. Бирок К. Линнейдин
классификациясы табигый иретке шайкеш эмес жасалма болуп
калган. Мунун себеби тиги же бул жандыкты топко киргизгенде
окумуштуу бардык белгилерге таянбастан, айрым гана белгилерине, мисалы, єсїмдїктєрдїн гїлїнїн аталыктарынын санына,
канаттуулардын тумшугунун формасына ж. б. кєўїл бурчу.
К. Линней диний кєз карашта болгон. Анын пикири боюнча, Жер бетиндеги кєп тїрдїїлїктї кудай жаратат жана тїрлєр
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ºçãºðáºéò. Îøîë ýëå ìåçãèëäå îêóìóøòóó ñóíóø êûëãàí ñèñòåìà
òїðëºðäїí áèðºº òàðàáûíàí æàðàëãàíäûãûíà æàíà òóðóêòóóëóãóíà êїíºì áîëãîí. Ýãåðäå òїðëºð áèð ìåçãèëäå æàíà áèðè-áèðèíå
êºç êàðàíäûñûç æàðàëñà, àíäà ýìíå ї÷їí êàíäàéäûð áèð áåëãèëåðè ìåíåí îêøîø. Îêøîøòóãóíà æàðàøà òїðëºðäї óðóóëàðãà,
óðóóëàðäû òїðêїìäºðãº, òїðêїìäºðäї àíäàí ÷îў òîïêî æûéíàñà
áîëîðóí êàíòèï òїøїíäїðñº áîëîò? Ýãåðäå áèð òîïòîãó æàíäûêòàð
îêøîøòóêêà ýý áîëóøñà, àíäà àëàð áèð òåêòåí êåëèï ÷ûêêàí äåãåí îé àéðûì îêóìóøòóóëàðäà ïàéäà áîëî áàøòàéò.
Æ. Áþôôîíäóí ýâîëþöèÿëûê êºç êàðàøû. Óøóíäàé îêóìóøòóóëàðäûí áèðè ôðàíöèÿëûê òàáèÿòòû èçèëäºº÷ї Æîðæ Áþôôîí
áîëãîí. Àíûí êîë àëäûíäà æàўû ýêñïîíàòòàð ìåíåí òîëóêòàëûï òóðóó÷ó æàíûáàðëàðäûí àáäàí áàé êîëëåêöèÿëàðû áàð
ýëå. Ìûíäàé æàãäàé îêóìóøòóóãà çîîãåîãðàôèÿäàí æàíà æàíûáàðëàðäûí ýêîëîãèÿñûíàí áààëóó ìààëûìàòòû ÷îãóëòêàíãà æàíà èçèëäåãåíãå ìїìêїí÷їëїê áåðãåí.
Æ. Áþôôîíäóí íåãèçãè ýìãåãè êºï òîìäóó «Òàáèÿòòûí òàðûõû» æàíûáàðëàð
äїéíºñї æºíїíäº îøîë ìåçãèëäå æàўû
áîëãîí áèëèìäåðäè êàìòûãàí. ÌàòåðèàЖорж Бюффон
ëèñòòèê êºç êàðàøòà òóðãàí îêóìóøòóó
(1707–1788)
Æåð, ºñїìäїêòºð æàíà æàíûáàðëàð òàáèãûé æîë ìåíåí æàðàëãàíû æºíїíäº êºïòºãºí ïèêèðëåðèí æàçãàí.
Æ. Áþôôîíäóí ïèêèðè áîþí÷à, áèð êåçäå Æåð áàëáûëäàãàí ñóþê
øàð òїðїíäº Êїíäºí áºëїíºò. Ààëàì ìåéêèíäèãèíäå àéëàíûï òóðãàí ñîў, áàðà-áàðà ñóóéò æàíà êàòûéò. Æåð áåòèí áїòїí áîéäîí
Äїéíºëїê îêåàí ýýëåï òóðãàíäà òèðè÷èëèê ïàéäà áîëîò.
Áèðèí÷è ïàéäà áîëãîí òèðїї æàíäûêòàð, Æ. Áþôôîíäóí îþ
áîþí÷à, îêåàíäà áîëãîí òèðїї ìàòåðèÿíûí áºëїê÷ºëºðїíºí áèð
çàìàòòà æàðàëãàí ìîëëþñêàëàð æàíà áàëûêòàð. Âóëêàíäàð Æåð
áåòèíäå êóðãàêòûêòûí ïàéäà áîëóøóíà àëûï êåëåò. Æåðäèí êëèìàòû ûñûê áîëãîí ñîў, äåўèç æàíäûêòàðûíàí òðîïèêòåðäå æàøàãàí æàíûáàðëàð êåëèï ÷ûãàò. Àëàð àçûðêû ìåçãèëäå æàøàãàí ïèë, òóÿêòóóëàð æàíà æûðòêû÷òàð ñûìàë áîëó÷ó. Óøóíäàé
æîë ìåíåí æàíûáàðëàðäûí áèð íå÷å íåãèçãè òóêóìäàðû æàðàëûï,
ºçãºðїїíїí íàòûéæàñûíäà áàøêà æàíûáàðëàð ïàéäà áîëãîí.
ªçãºðãї÷òїêòїí íåãèçãè ñåáåïòåðè êàòàðû Æ. Áþôôîí êëèìàòòû, àçûêòû æàíà àðãûíäàøóóíó ñàíàãàí. Æàíûáàðëàð Æåð
øàðûíà òàðàëãàí ñîў, æàўû ÷ºéðºãº, àð êàíäàé øàðòòàðãà êåëèï,
141

бара-бара єзгєрїп, азыркы мезгилдеги байкалган кєп тїрдїїлїктї жаратышкан. Ж. Бюффондун айткандары ошол учурдагы
алдыўкы кєз караштардан болгон, бирок татаал организмдер бир
заматта эле тирїї заттын бєлїкчєлєрїнєн пайда болушат дегени илимге туура келген эмес. Окумуштуу диний кєз карашка
каршы чыкканы їчїн чиркєє аны куугунтукка алган. Диний
кызматкерлер окумуштуунун эмгегин єрттєш керек деген чечим
чыгарып, авторго кысым жасашат. Акыры 1751-жылы Ж. Бюффон эл алдында єз эмгегинен баш тартат. Илимий жактан бул
окумуштуунун окуусу чоў мааниге ээ болбосо да, материалисттик
ой-пикирлердин тарашына чоў єбєлгє тїзгєн.
Ошентип, байыркы замандан XVIII кылымга чейин Жер
бетиндеги жандыктарды жана алардын кєп тїрдїїлїгїн кудай
жаратып, алар єзгєрбєстєн жашап келе жатат деген диний кєз
караш їстємдїк кылган. Бирок айрым окумуштуулар жандуу
жаратылыш алгач эў жєнєкєй жандыктардан келип чыгып,
єзгєргїчтїктїн натыйжасында кєп тїрдїїлїк келип чыкты деген эволюциялык пикирлерди айтып кетишкен. Ал эми Жер бетинде тиричилик кандайча жаралганы жєнїндє кєптєгєн гипотезалар бар. Ар бир гипотезанын бир нече далилдери бар, бирок
кайсынысы туура экени ушул убакытка чейин тактала элек.
Негизги терминдер:
Креационисттик гипотезалар, трансформизм гипотезалары, эволюциялык кєз караш.

?

1. Жаратылыштын кєп тїрдїїлїгїн Аристотель кандайча тїшїндїргєн?
2. Тиричиликтин кєп тїрдїїлїгїнїн себеби катары К. Линней кимди
эсептеген?
3. Ж. Бюффондун ою боюнча Жер бетинде тиричилик кантип пайда
болгон жана єрчїгєн?
21-таблицаны дептериўерге кєчїрїп, параграфтагы маалыматтын негизинде аны толтургула.
21-таблица
Окумуштуулар

Тиричилик Жер бетинде кантип
пайда болгон?
Жандуу жаратылыштын кєп
тїрдїїлїгї кантип пайда болгон?
Тїрлєр єзгєрєбї?
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Аристотель

К. Линней

Ж. Бюффон

94-сїрєт. Солдо – жираф, оўдо – окапи.

Їчїнчїдєн, органдардын машыгуусу же машыкпоосу жаўы
формалардын пайда болушуна алып келе жатат деген жол менен
канаттуулардын жумурткасынын ыўгайланышкан мїнєздєгї ар
кандай тїсїнїн, їлїлдєрдїн ракушкасынын келип чыгышын
тїшїндїрїї мїмкїн эмес. Ошондой эле жирафтай азыктанган
окапи деген сыўар туяктуу жаныбардын моюну жана буттары
кыйла кыска (94-сїрєт). Тєртїнчїдєн, узак убакыт айланачєйрєнїн таасиринен пайда болгон єзгєргїчтїктєр дайыма тукум куубайт. Изилдєєчї А. Весман чычкандардын 20-муунунун
єкїлдєрїнїн куйругун кыркып, жаныбарлар куйругун колдонбогондуктан 21-муундун чычкандарынын куйругу кыска туулушун кїткєн, бирок андай болгон эмес.
Ошого карабастан, биология илиминин єрчїшїнє Ж.-Б. Ламарктын эволюциялык теориясы чоў салым кошкон. Буга чейин
бир тїр экинчи тїрдєн келип чыгарын так, чоў ишеним менен
жана талыкпастан эч бир окумуштуу айткан эмес эле. Ламарк
тирїї организмдер жашоо чєйрєсї менен тыгыз байланышта экенине башка окумуштуулардын
кєўїлїн бурган. Жандуу жаратылыштын єнїгїїсїндє айлана-чєйрєнїн ролу
зор экендигин туура тапкан.

Чарльз Дарвин
(1809–1882)
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Ч. Дарвиндин эволюциялык теориясы. Биринчи, накта илимий эволюциялык теорияны тїптєгєн англиялык
окумуштуу Чарльз Дарвин. 1859-жылы
жарык кєргєн «Табигый тандалуу
жолу менен тїрлєрдїн келип чыгышы,
же жашоо їчїн кїрєштє жагымдуу породалардын сакталып калышы» деген
эмгегинде окумуштуу биологиялык эво-

люциянын негизги мыйзам ченемдїїлїктєрдїн кєп тїрдїїлїгїн
жана организмдердин жашаган чєйрєсїнє ыўгайлануусун чечмелеген. Ар бир тирїї жандыкка тукум куучулук, єзгєргїчтїк
жана жашоо їчїн кїрєш таандык экенин далилдеп, жандуу
жаратылыштын тарыхый єрчїшїнїн себептерин аныктаган.
Эволюциялык теорияга киргизилген толуктоолорду Ч. Дарвин
«Їйїрлєєнїн таасиринен жаныбарлардын жана єсїмдїктєрдїн
єзгєрїшї» (1868-ж.), «Адамдын келип чыгышы жана жыныстык тандоо» (1871-ж.) деген эмгектеринде баяндаган.
1831–36-жылдары Ч. Дарвин жаратылышты изилдєєчї катары «Бигль» кемеси менен Жер шарын айланган саякатка катышкан. Бул окуя, окумуштуунун єзї айткандай, анын келечегине
чоў таасирин тийгизген. Саякатта жїргїзгєн байкоолор, чогулткан табияттын материалдары эволюциялык теориянын жаралышына негиз салган. Эволюциянын далилдерин Ч. Дарвин биологиянын бардык тармактарын, ошону менен бирге мурда жашап
кеткен жандыктардын казылып табылган калдыктарын да изилдеп чыккан. «Мурда жана азыркы мезгилде жашагандардын
окшош белгилери, алардын тїйїлдїктєрїнїн окшоштугун, бир
тектен келип чыкканын далилдейт» деп окумуштуу туура ой
жїгїрткєн.
Ошону менен бирге Ч. Дарвин зоогеографиянын маалыматына да кєўїл бурган. Алыс жайгашкан аймактарда, мисалы, эки
тоонун чокусунда єскєн єсїмдїктєр, жашаган жаныбарлар бирдей. Эгерде креационисттик кєз карашка таянса, анда бир тїр
бир нече жерде жаралды. Ал эми окумуштуу ушул эле жагдайды табияттын єзгєрїшї менен тїшїндїрсє болорун кєргєзгєн.
Бир кезде бир бїтїн тегиздикте жайгашкан єсїмдїктєрдїн жана
жаныбарлардын тїрлєрї тарайт, анан тоолор жаралганда бирибиринен обочолонушат. Башка жагынан караса, ар кандай материктердеги бирдей географиялык кеўдиктеги аймактар шарттары бирдей болсо да, жашаган тїрлєрї менен айырмаланышат.
Мындай болсо кандайдыр бир аймактын тирїї жандыктарынын
єзгєчєлїктєрїн айлана-чєйрєнїн тїз таасири менен чечмелесе
болбойт.
Ч. Дарвинди аралдардын флорасы жана фаунасы єзгєчє кызыктырган. Аралдагы єсїмдїктєр жана жаныбарлар материктин жандыктарына окшош болгону менен, єзгєчєлїктєргє ээ
болууда жана ушул гана жерге таандык болгон эндемикалык
тїрлєр кезигїїдє. Материкте жана аралдарда, окумуштуунун
ою боюнча, эволюция процесстери айырмаланып єтєт.
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Àäàìäûí àðàêåòèíåí ïàéäà áîëãîí ìàäàíèé ºñїìäїêòºðäїí
æàíà їé æàíûáàðëàðûíûí ºçãº÷º áåëãèëåðèí ×. Äàðâèí ýâîëþöèÿíûí äàãû áèð îð÷óíäóó äàëèëè êàòàðû êåëòèðãåí. Ýëãå
êåðåêòїї áåëãèãå ýý áîëãîí ºñїìäїê æå æàíûáàð áèð çàìàòòà
ïàéäà áîëáîñóí îêóìóøòóó áàéêàãàí. Àäàì óçàê óáàêûò áîþ
ìóóíäàí ìóóíãà óøóíäàé áåëãèñè áàð æàíäûêòàðäû òàíäàï,
àëàðäàí òóêóì àëûï, àëàðäûí àðàñûíàí äàãû òàíäîî æїðãїçãºí.
Êåðåêòїї áåëãèëåðè áàð îðãàíèçìäåðäè áèðè-áèðè ìåíåí êàé÷ûëàøòûðñà, àëàðäûí òóêóìóíóí áóë áåëãèñè êї÷òºíºò. Àäàì
áàëàñûíûí òàíäîî àðàêåòèí ×. Äàðâèí æàñàëìà òàíäîî äåï
àòàãàí. Àë ýìè æàðàòûëûøòà êàéñû ºñїìäїê æå æàíûáàð æàøàï àíäàí àðû òóêóì áåðåðèí, êàéñûíûñû ºëїï æîê áîëîðóí
òàáèÿò òàíäàéò.
ªçãºðãї÷òїêòї, òóêóì êóó÷óëóêòó æàíà òàáèãûé òàíäîîíó ×. Äàðâèí ýâîëþöèÿíûí ñåáåïòåðè æå êûéìûëäàòêû÷
êї÷òºðї êàòàðû àíûêòàãàí. Àéëàíà-÷ºéðºíїí øàðòòàðûíûí
(ôàêòîðëîðóíóí) òààñèðèíåí ºçãºðãї÷òїêòїí ýêè ôîðìàñû ïàéäà áîëîò, àëàðäû îêóìóøòóó àíûêòàëóó÷ó æàíà àíûêòàëáîî÷ó
ºçãºðãї÷òїêòºð äåï àòàãàí. Æàøîî ÷ºéðºíїí øàðòòàðû ºçãºðñº,
êºáїí÷º æàíäûêòàð áèðäåé ºçãºðїøºò. Ìèñàëû, áûëòûð æàé
æààí÷ûë æàíà êїíºñòїї áîëãîíäóêòàí áåäå áèéèê, æàëáûðàêòàðû ÷îў áîëóï ºñêºí. Áûéûë áåäåíèí óðóãóí ñåïêåíäå æààí-÷à÷ûí
àç áîëãîíäóêòàí áûëòûðêûãà êàðàãàíäà æàëáûðàãû êè÷èíå, æàïûç áîëóï ºñòї. Ýìíå ñåáåïòåí áûéûëêû áåäå ºçãºðãºíїí àíûêòàñà
áîëîò: æààí àç æààï, ñóãàðûëáàé êàëãàíäàí. Îøîíäóêòàí ìûíäàé
ºçãºðãї÷òїêòї àíûêòàëóó÷ó äåéò. Îøîíó ìåíåí áèðãå áûëòûðêû
áåäåíèí ãїëїíїí òїñї êûçãûëòûì áîëñî, áûéûëêû ãїëї àãûø áîëóï êàëäû. Ýìíå ñåáåïòåí áåäåãå áèðäåé ôàêòîðëîð òààñèð ýòñå äà,
áèðèí-ñåðèí ºñїìäїêòїí ãїëїíїí òїñї ºçãºðãºí ñåáåáèí àíûêòàñà
áîëáîéò. Ìûíäàé ºçãºðãї÷òїê àíûêòàëáîî÷ó ºçãºðãї÷òїê. ×. Äàðâèíäèí ïèêèðèíå æàðàøà ýâîëþöèÿäà àíûêòàëáîî÷ó ºçãºðãї÷òїê
÷îў ðîëü îéíîéò, àíòêåíè ìûíäàé ºçãºðãї÷òїê òóêóì êóóéò. Àéûðìà÷ûëûêòàð áàðà-áàðà êºáºéїï, æàўû òїðäїí ïàéäà áîëóøóíà àëûï
êåëèøè ìїìêїí.
Àð áèð îðãàíèçì êºáºéїï, ÷îўóðààê àéìàêòû ýýëåãåíãå àðàêåò
êûëàò. Áèðîê àéëàíà-÷ºéðº ÷åêòїї áîëãîí ñîў, àë áàøêà æàíäûêòàð ìåíåí æàøîî ї÷їí êїðºøêº òїøºò äåï ×. Äàðâèí îé æїãїðòºò.
Æàøîî ї÷їí êїðºøòї îêóìóøòóó æàíäûêòàðäûí áèðè-áèðè ìåíåí òїçäºí-òїç êїðºøêºíїí ãàíà ýìåñ, áèð òèðїї îðãàíèçìäèí
áàøêà îðãàíèçìäåí æàíà æàíñûç æàðàòûëûøòàí êºç êàðàíäûëûãûí òїøїíãºí. Îøîíäóêòàí æàøîî ї÷їí êїðºø «ºñїìäїê ìåíåí
àçûêòàíãàí æàíûáàð – ºñїìäїê», «æûðòêû÷ – àíûí òàáûëãàñû»
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òїðїíäºãї æàíäûêòàðäûí òїç êûðûëûøû, ºçїíº îêøîø îðãàíèçì
ìåíåí àçûê, àéìàê ї÷їí êїðºøїїíї æàíà ûўãàéñûç øàðòòàðûíûí
òààñèðèí êàìòûéò.
Æàøîî ї÷їí êїðºøòº æàíäûêòàðäûí êºáї æîê áîëîò æå
òóêóì êàëòûðáàéò. Àäàòòà òàáèãûé øàðòòàðäà àð êàíäàé æåêå
ºçãºðãї÷òїêòºð áàéêàëàò. Áàøêàëàðãà ñàëûøòûðìàëóó æàøàï
êåòêåíãå æàðäàì áåðãåí ºçãº÷ºëїãї áàð îðãàíèçìäåð ñàêòàëûï,
æàøîîñóí óëàíòûøàò. ªçãºðãї÷òїêòїí êºï òїðї òóêóì êóóãàíäûêòàí, æàíäûêêà ïàéäàëóó áîëãîí ºçãºðãї÷òїê êèéèíêè ìóóíäàðãà
áåðèëåò æàíà ïàéäàñûç æîê áîëóï êåòåò. Îøîíäóêòàí ×. Äàðâèí
ïàéäàëóó àéûðìà÷ûëûêòàðäûí æàíà ºçãºðãї÷òїêòºðäїí ñàêòàëûøûí, ïàéäàñûçäàðäûí æîê áîëóøóí æå ýў ûўãàéëàíûøêàí
îðãàíèçìäåðäèí òàíäàëûï æàøàï êåòèøèí òàáèãûé òàíäîî äåï
àòàãàí. Îêóìóøòóó ûўãàéëàíûøóóíóí, òїðëºðäїí êåëèï ÷ûãûøûíûí æå æîê áîëóï êåòèøèíèí, æàíäûêòàðäûí òàòààëäàøûíûí íåãèçèíäå òàáèãûé òàíäîî òóðàðûí äàëèëäåéò.
Îøîë ýëå ìåçãèëäå ýâîëþöèÿíûí íåãèçè òàáèãûé òàíäîî äåãåí æûéûíòûêêà àíãëèÿëûê èçèëäºº÷ї Àëüôðåä Óîëëåñ (1823–
1913) äà ºç àëäûí÷à êåëåò. ×. Äàðâèí áèîëîãèÿíûí ºíїãїøїíº
çîð ñàëûì êîøêîí. Îêóìóøòóóíóí ýâîëþöèÿëûê òåîðèÿñûí çàìàíäàøòàð òàðàáûíàí ñûíãà àëãàí áèð ãàíà òóêóì êóó÷óëóêòóí
æàíà ºçãºðãї÷òїêòїí ìûéçàì ÷åíåìäїїëїêòºðїíїí òàê ýìåñòèãè
áîëãîí. Ýãåðäå ×. Äàðâèí Ãðåãîð Ìåíäåëäèí òàæðûéáàëàðû ìåíåí òààíûø áîëñî, áóë êåì÷èëèêòè ñºçñїç æîê êûëìàê.
×. Äàðâèíäèí ýâîëþöèÿëûê òåîðèÿñû áèîëîãèÿãà çîð òààñèð òèéãèçäè. «Òїðëºðäїí êåëèï ÷ûãûøû» äåãåí ýìãåê æàðûê
êºðїøї ìåíåí ýâîëþöèÿëûê ïàëåîíòîëîãèÿ, ýâîëþöèÿëûê ìîðôîëîãèÿ, ýâîëþöèÿëûê ýìáðèîëîãèÿ æ. á. áèîëîãèÿíûí òàðìàêòàðû òїïòºëº áàøòàéò.
Íåãèçãè òåðìèíäåð:
Ýâîëþöèÿëûê òåîðèÿ, ºçãºðãї÷òїê, òóêóì êóó÷óëóê, àíûêòàëóó÷ó ºçãºðãї÷òїê, àíûêòàëáîî÷ó ºçãºðãї÷òїê, òàáèãûé
òàíäîî, æàñàëìà òàíäîî.

?

1. «Органдардын машыгуу жана машыкпоосу» мыйзамына таянып,
Ж.-Б. Ламарк ак куунун узун моюнунун келип чыгышын кантип тїшїндїрмєк?
2. Єзгєчєлїктї, тукум куучулукту жана табигый тандоону эске алып, ак
куунун узун моюнунун келип чыгышын Ч. Дарвин кантип тїшїндїрмєк?
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Тємєнкї таблицаны дептериўерге кєчїрїп, толтургула:
22-таблица
Суроолор

Ж.-Б. Ламарк

Ч. Дарвин

Эволюциянын себептери катары
эмнени санашкан?
Эволюциянын себептерине кандай
мисалдарды келтиришкен?

§ 26. Тїр – тирїї организмдердин системалык
категориясы катары



1. Тїр деген эмне?
2. Бир тїрдєгї организмдер эмнеси менен окшош?

Тїр жєнїндє тїшїнїк. Окумуштуулар жандуу жаратылыштын кєптєгєн єкїлдєрї менен таанышканда маалымат чаржайыт
болбош їчїн аларды кандайдыр бир иретке салуу муктаждыгы пайда болгон. Кєптєгєн окумуштуулардын аракетинин натыйжасында тиричиликтин системасы деген илим жаралган.
Тиричиликтин системасы – жандуу жаратылыштын кєп тїрдїїлїгїн жана иретин
Тиричилик
окутуучу илим. Тїзїлїштїк белгилери,
физиологиялык єзгєчєлїктєрї боюнча
Домен
окшош, келип чыккан жалпы теги менен байланышта болгон организмдердин
Дїйнє
тобу системалык категория же системалык таксон деп аталат. Азыркы мезгилде
Тип
колдонулуучу системалык категориялар
сїрєттє кєрсєтїлгєн (95-сїрєт).
Класс
Системалык таксондордун эў кичинеИрет
кей тобу – тїр. Тектеш тїрлєр бир урууну,
бир тектен келип чыккан уруулар тукумТукум
ду, тектеш тукумдар єсїмдїктєрдїн иретин же жаныбарлардын тїркїмїн, жалпы
Уруу
тектїї иреттер же тїркїмдєр бир классты, тектеш класстар типти жана жалпы
Тїр
тектїї типтер дїйнєнї тїзїїдє. Ошону менен бирге изилдєєчїлєр кошумча таксондорду бєлїшєт, мисалы, типтен кичинекей
95-сїрєт.
типче, класстан чоў надкласс ж. б. Мындай
Тиричиликтин уюшуу
деўгээлдери.
системалык бирдиктер сєзсїз тїрдє колдо148

нуучу таксондорго кирбейт. Дїйнєдєн чоў, салыштырмалуу жаўы
«домен» деген бирдикти 1990-жылы Карл Вёзе сунуштаган. Домендин мисалы катары «эукариоттор» деп аталган топту караса
болот. Бул системалык бирдик ядросу бар клеткалардан турган
организмдердин баарын камтыйт, башкача айтканда єсїмдїктєр,
жаныбарлар жана козу карындар дїйнєлєрїн бириктирет. Бир
тїрдїї организмдердин окшоштугу салыштырмалуу чоў, ал эми
дїйнєнїн жандыктарыныкы аз. Аралык системалык категориялардын организмдеринин окшоштугу тїрдєн дїйнєгє чейин
азаюуда. Бир тїрдїї жандыктар бири-бири менен кайчылашып
тукумдашышат, ар башка тїрлєрдїн организмдери демейде аргындашышпайт жана тукум беришпейт. Ошондуктан тїр тиричиликтин негизги системалык категориясы болуп эсептелет.
Тїр – тукум кууган тїзїлїштїк, физиологиялык жана
биохимиялык белгилери менен окшош болгон, белгилїї аймакта єсїп же жашап, бири-бири менен кайчылашып, арбын тукум берген жандыктардын тобу.
2011-ж. чейин баяндап жазылган тїрлєр 1,7 млн жетти
(23-таблицаны кара).
23-таблица
Жаныбарлар дїйнєсї

Жаныбарлардын
тобу

Баяндап жазылган тїрлєрдїн
саны (миў)

Єсїмдїктєр дїйнєсї

Єсїмдїктєрдїн
тобу

Баяндап жазылган тїрлєрдїн
саны (миў)

Сїт эмїїчїлєр

5,5

Гїлдїї
єсїмдїктєр

268

Канаттуулар

10,1

Жылаўач
уруктуулар

1,1

Сойлоп
жїрїїчїлєр

9,4

Споралуулар

12

Жерде-сууда
жашоочулар

6,8

Мамык чєптєр

16,2

Балыктар

32,1

Кызыл жана жашыл балырлар

10,4

Муунак
буттуулар

1 млн 149,2 миў
тегерегинде

Эўилчектер

17

Їлїлдєр

85

Козу карындар

31,5

Башка
жаныбарлар

69

Кїрєў балырлар

3,1
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Тїрдїн критерийлери. Тїрдї аныктоодо организмдердин
бир нече белгилеринин окшоштугуна кєўїл бурулат. Бул белгилер тїрдїн критерийлери деп аталат. Морфологиялык критерий
тїрдїн єкїлдєрїнїн сырткы кєрїнїшїн жана тїзїлїшїнїн бирдейлигин мїнєздєйт. Адатта бир тїрдїї жандыктар белгилїї
мейкиндикти же ареалды ээлешет. Ареал – тїр жашаган мейкиндиктин географиялык чеги. Мисалы, ак аюулар Жер шарынын тїндїк уюлуна жакын жашашат, ал эми кїрєў аюулардын
ареалы тїндїк уюлдан алыс орун алган. Ошол себептен тїрдїн
дагы бир мїнєздємєсї – географиялык критерий. Тїр жашаган чєйрє географиялык мейкиндик менен катар экологиялык
шарттар менен да айырмаланат. Ошондуктан тїрдїн кийинки
мїнєздєєчї кєрсєткїчї экологиялык критерий. Экологиялык
критерий тїргє таандык болгон азыктануу мїнєзї, тукумдоо
мезгили жана жашаган чєйрєнїн экологиялык єзгєчєлїктєрї.
Мисалы, бир токойдо жашаган эки тїрдїн тоўкулдактары дарактардын ар кандай жерлеринен єз жемин табышат. Чоў чаар
тоўкулдак курт-кумурсканы жыгачтын сєўгєгїнєн, ортоўку
чаар тоўкулдак дарактардын чоў бутактарынан издешет1.
Тїрдї аныктоодо физиологиялык-биохимиялык критерийди
(физиологиялык-биохимиялык процесстердин єзгєчєлїктєрї)
колдонсо да, ага карабастан критерийдин тактыгы мурдакы
критерийлерге салыштырмалуу тємєн. Мунун себеби бир тектїї
тїрдєн ар кандай чоў системалык категорияларга кирген организмдердин негизги физиологиялык жана биохимиялык процесстери окшош єтїїдє.
Генетика илиминде бир тїрдїї организмдердин хромосомалык тобу бирдей санда экени ачылгандан кийин генетикалык
критерий тїрдїн маанилїї критерийи катары саналып калды. Мисалы, катуу буудайдын хромосомаларынын саны – 28,
жумшак буудайдыкы – 42. Жандыктар бирдей тукум куучулук
маалыматка ээ болгон соў, єрчїї мезгилинде окшош белгилери
єрчїп чыгары белгилїї болду.
Ошондой эле ар кандай сандагы хромосомалык топтору бар
организмдер кєбїнчє бири-бири менен аргындашпайт, эгерде
ушундай болуп калса, алардан жаралган аргындар тукумсуз болот. Ушул себептен тїрдїн дагы бир репродукциялык критерийи (репродукция – кайра жаратуу) колдонулат. Ар бир тїр репродукциялык обочолонууга ээ, башкача айтканда бир тїрдєгї
1

Бул мисал А. Мурсалиев ж. б. «Жалпы экология», Бишкек, 2012жылы чыккан китебинен алынды.
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организмдер бири-бири менен жупташып тукум берет. Айрым
гана учурларда жакын тектїї тїрдєгї жандыктар бири-бири
менен кайчылашып тукум бериши мїмкїн.
Этологиялык критерий (этология – жїрїш-тїрїш жєнїндєгї
илим) жаныбарлардын тїрїн аныктаганга пайдаланылат, себеби бир тїрдєгї жаныбарлардын жїрїш-турушунун єзгєчєлїгї
жєнїндє баяндайт. Мисалы, ар тїрдїї канаттуулар єзїнїн сайрашы, курт-кумурскалар чыгарган їндєрї менен да айырмаланып турушат.
Бир тїрдєгї жандыктар жогору айтылып кеткен бардык,
же жок дегенде кєпчїлїк критерийлерге дал келиши керек
(24-таблица). Бир же бир нече белгилерине жараша тїрлєрдїн
аныкталышы жїрбєйт, анткени тиричиликтин табигый иретине
шайкеш болбой калышы мїмкїн. Бир тїрдїї жандыктар айрым учурда ушунчалык єзгєрїлїп турган соў, морфологиялык
критерийдин жардамы менен тїрдї аныкташы кыйынчылыкты жаратат. Жаратылышта бири-бирине абдан окшош тїгєй
тїрлєр бар, мисалы, кеўири таралган безгек чиркейлердин 6
тїгєй тїрї ачылган. Чиркейлердин кээ бир тїрї адамдын каны
менен, айрымдары їй жаныбарларынын каны менен азыктанат.
Бир тїрдєгї чиркейлердин личинкалары тузсуз сууда, экинчи
тїрдїкї туздуу сууда єрчїшєт.
Тїрдїн критерийлери
24-таблица
Тїрдїн
критерийлери

Критерийдин мїнєздємєсї

Критерийдин
салыштырмалуулугу

Морфологиялык критерийи

Бир тїрдїн єкїлдєрїнїн сырткы жана ички тїзїлїшїнїн
окшоштугу.

Жаратылышта бирибирине абдан окшош
тїрлєр бар.

Географиялык
критерийи

Бир тїрдїн єкїлдєрї белгилїї Ар кандай тїрлєрдїн
бир ареалды ээлешет.
єкїлдєрї бир ареалды
ээлеши мїмкїн.

Экологиялык
критерийи

Жандыктар окшош азыктанышат, жашаган чєйрєнїн
экологиялык факторлорунун
жыйындысы окшош.

Ар кандай тїрлєрдїн
экологиялык орду бирдей
болушу мїмкїн.

Физиологиялык- Организмдерде жїргєн тири- Тиричилик процесстери
биохимиялык
чилик процесстери жана био- жана биохимиялык куракритерийи
химиялык курамы окшош.
мы боюнча абдан окшош
тїрлєр бар.
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24-таблицанын уландысы
Тїрдїн
критерийлери

Критерийдин мїнєздємєсї

Критерийдин
салыштырмалуулугу

Генетикалык
критерийи

Бир тїрдїн єкїлдєрї бирибири менен кайчылашып кєп
сандуу тукум беришет, анткени хромосомалардын саны,
формасы жана тїзїлїшї
окшош.

Бир тїрдїн єкїлдєрїндє
хромосомалар кєп формалуу, ар кандай тїрлєрдїн
єкїлдєрїнїн хромосомаларынын саны бирдей
болушу мїмкїн.

Репродукциялык критерийи

Бир тїрдєгї организмдер
бири-бири менен жупташып
тукум берет.

Айрым учурларда жакын,
бир тектїї тїрлєрдїн
организмдери бири-бири
менен кайчылашып тукум
беришет, мисалы, ит менен
карышкыр.

Этологиялык
критерийи

Бир тїрдїн єкїлдєрїнїн
жїрїш-турушу, єзгєчє жупташуу мезгилинде окшош.

Окшош жїрїш-туруштуу
тїрлєр бар.

Íåãèçãè òåðìèíäåð:
Òїð, òїðäїí êðèòåðèéëåðè: ìîðôîëîãèÿëûê, ãåîãðàôèÿëûê,
ôèçèîëîãèÿëûê-áèîõèìèÿëûê, ãåíåòèêàëûê, ðåïðîäóêöèÿëûê, ýêîëîãèÿëûê, ýòîëîãèÿëûê.

?

1. Тїрдїн критерийи деген эмне?
2. Тїрдїн кайсы критерийи эў маанилїї?
3. Эмне їчїн тїрдї бир эле критерий менен аныктаганга болбойт?

Ботаника жана зоология сабактарынан єткєн єсїмдїктєрдїн жана жаныбарлардын арасынан бир тїрдї тандап алып, алардын негизги критерийлерин
мїнєздєп, дептериўерге жазып чыккыла.

Ëàáîðàòîðèÿëûê èø
«Òїðäїí ìîðôîëîãèÿëûê êðèòåðèéè»
Ñàáàêòûí æàáäûëûøû: îêóó÷óëàðãà æåòêåíäåé àð êàíäàé
ãїëäїї ºñїìäїêòºðäїí ãåðáàðèéè.
Èøòèí æїðїøї: îêóó÷óëàð ýêèäåí æå êè÷è òîïòîðãî áºëїíїï, áèð ºñїìäїêòї àëûï, àíûí òїçїëїøїíº êºўїë áóðóï, òºìºíêї ñóðîîëîðãî æîîï áåðåò:
1. ªñїìäїêòїí òàìûðûíûí òїçїëїøї êàíäàé?
2. ªñїìäїêòїí ñàáàãû êàíäàé?
3. ªñїìäїêòїí æàëáûðàãû êàíäàé?
4. Æàëáûðàê êàíäàé òїçїëїøòº, æàëáûðàê ïëàñòèíêàñûíûí ôîðìàñû êàíäàé?
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5. ªñїìäїêòїí ãїëї êàíäàé?
6. Ãїëäїí òїçїëїøї êàíäàé?
Îêóó÷óëàð ñóðîîëîðäóí æîîïòîðóí òàïêàíäàí êèéèí äåïòåðèíå òàáëèöàíû êº÷їðїï, òîëòóðóøàò:
Єсїмдїктїн аталышы

Тамырдын мїнєздємєсї (єзєк тамыр, чачы тамыр, азык
заттарды топтоочу же топтобоочу ж. б.)
Сабактын мїнєздємєсї (тике єсїїчї, оролуп єсїїчї, сууну, азык заттарды топтоочу же топтобоочу ж. б.).
Жалбырактын мїнєздємєсї (жєнєкєй, татаал, сабакка
сабы жок же саптын жардамы менен бекийт, жалбырактын
формасы, жалбырактын тарамыштары дого сымал же тор
сымал жайгашат ж. б.)
Гїлдїн мїнєздємєсї (жалгыз гїл же гїл тобу, гїлдїн тїрї,
гїлдїн чєйчєкчєсїнїн жана таажычасынын тїзїлїшї, аталыктарынын саны ж. б.)

Àòêàðãàí èøòèí æûéûíòûãû ìåíåí áàøêà îêóó÷óëàðäû
òààíûøòûðàò. Íàòûéæàäà ºñїìäїêòºð áèðè-áèðèíåí òїçїëїøї
ìåíåí àéûðìàñû äààíà áèëèíèï êàëàò. Îøîíäóêòàí æàíäûêòàðäûí òїçїëїøїíїí ºçãº÷ºëїêòºðї òїðäїí êðèòåðèéè áîëóï
ñàíàëàò.
§ 27. Ïîïóëÿöèÿ – òèðè÷èëèêòèí ïîïóëÿöèÿëûê-òїðäїê
äåўãýýëèíèí áèðäèãè



1. Популяция деген эмне?
2. Популяциялар бири-биринен эмнеси менен айырмаланышат?

Ïîïóëÿöèÿ æºíїíäº òїøїíїê. Áèð òїðäїї îðãàíèçìäåð
ºçїíїí àðåàëûíäà áèðäåé æûøòûêòà æàéãàøïàéò, àíòêåíè
ýýëåãåí àðåàëäûí øàðòòàðû áèðäåé ýìåñ. Ñèëåð, áàëäàð, ºçїўºð
äåëå áàéêàñàўàð êåðåê, òàáèãûé òàëààäà æå òîêîéäî ºñїìäїêòºð
æàñàëìà ïàðêòàðäà æå ãàçîíäîðäî ºñêºí ºñїìäїêòºðäºé òåãèç
ºñїøïºéò. Êºï ó÷óðäà æàíäûêòàð æàøàãàíãà æàãûìäóó áîëãîí àéìàêòàðäà òîïòîëóï, áèðè-áèðèíåí îáî÷îëîíãîí òîïòîðäó
òїçїøºò. Îøîíäóêòàí óøóíäàé æàãäàéäû ìїíºçäºø ї÷їí áèîëîãèÿãà ïîïóëÿöèÿ (ëàòûí÷à populatio – êàëê, ýë) äåãåí òїøїíїê
êèðãèçèëãåí.
Óçàê óáàêûò áèð àéìàêòà æàøàï êåëãåí, áàøêà ºçїíº
îêøîø æàíäûêòàðäàí ñàëûøòûðìàëóó îáî÷îëîíãîí áèð
òїðäºãї îðãàíèçìäåðäèí áèðèìäèãè ïîïóëÿöèÿ äåï àòàëàò.
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Бир популяциянын организмдеринин окшоштугу эў жогорку
деўгээлде, ошондуктан бири-бири
менен кайчылашууга кеўири мїмкїнчїлїгї бар.
Адатта ареалдын географиялык
жана экологиялык шарттарынын
айырмачылыгы популяциялардын
96-сїрєт. Мейкиндик структурага
обочолонушуна алып келет. Пожараша популяциялардын
типтери (Н. П. Наумов, 1963):
пуляциялар єсїп же жашаган аре1 - тїр ээлеген ареал, 2 - жергиалдар ар кандай єлчємдє болушат.
ликтїї популяция, 3 - экологиялык
Ошого жараша аларды їч тїргє
популяция, 4 - географиялык
популяциялар.
бєлїшєт. Жєнєкєй (жергиликтїї)
популяция – чоў эмес бирдей шарттары бар аймакты ээлеген бир тїрдєгї жандыктардын биримдиги. Мисалы, эки їйлїї чалкандын таралган ареалы чоў, бирок
нымдуу, кєлєкєлїї жерлерде єсєт. Ал эми капуста ак кєпєлєгїн
жана анын гусеницаларын капуста єстїрїлгєн огороддон гана
жолуктурса болот.
Экологиялык шарттары менен окшош болгон аймактарды
ээлеген популяцияларды экологиялык популяциялар дешет.
Ушул популяцияларда жандыктар демейде бири-бири менен
кайчылашып, гендер менен алмашып турушат. Экологиялык
популяциялардын биримдиги географиялык популяцияны
тїзїшєт (96-сїрєт). Географиялык популяциялардын жашоо
ареалдары бири-биринен обочолонгондуктан, ар кандай популяциянын жаныбарлары миграция убагында, єсїмдїк уруктары алыска таралып жайылганда жолугушуусу мїмкїн. Ошондуктан географиялык популяциянын жандыктары учур-учуру
менен кайчылашып, генетикалык материал менен сейрек алмашышат. Мисалы, Кыргызстандын бардык аймактарында жашаган кадимки тыйын чычкандын обочолонгон популяциялары – экологиялык популяциялар, себеби єлкєнїн экологиялык
шарттары кєп жагынан окшош. Тыйын чычкан материктердин
кєбїндє таркаган, бул тїрдїн 20га жакын географиялык популяциялары ачылган.
Популяциялар тїр, уруу, тукум жана башка систематикалык топтордой дайыма єзгєрїп турган бирдик. Тирїї организмдер єсїп, єрчїп, кєбєйїп, башка жандыктар менен байланыш
тїзїп, айлана-чєйрєгє ыўгайланышып, таралышат же єлїмгє
дуушар болушат. Натыйжасында популяциянын саны, курак
курамы, ареалда жайгашканы ж. б. белгилери єзгєрєт. Ошого
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жараша ар кандай популяциялар бири-биринен айырмаланып
турган соў, алар бир нече белгилери менен мїнєздєлїшєт.
Популяциялардын негизги мїнєздємєлєрї. Жандыктардын
саны жана тыгыздыгы – популяциянын негизги кєрсєткїчї.
Популяциянын саны деп белгилїї аймакта же аймактын
кєлємїндє єскєн организмдердин саны эсептелет. Аймактын
же кєлємдїн бирдигинде орун алган же жашаган жандыктардын саны популяциянын жыштыгы деп аталат. Адатта популяциядагы организмдердин саны бир нече жїз жана миў менен єлчєнєт. Мындай популяциялар мезопопуляция деп аталат.
Айрым чоў сїт эмїїчїлєрдїн популяциясын бир нече ондогон
жандыктар тїзїшї мїмкїн, бул – микропопуляция. Ал эми кээ
бир єсїмдїктєрдїн жана омурткасыз жаныбарлардын мегапопуляцияларынын саны миллиондон ашат.
Популяциянын тїзїлїшї. Популяциялар єзїнїн курамы
менен да айырмаланышат. Биринчиден, популяцияны ар кандай курактагы организмдер тїзгєндїктєн анын курак тїзїлїшї
бар. Курак тїзїлїш популяцияны ар кандай курактагы жандыктардын бири-бирине болгон катнашын аныктайт. Ошону менен бирге бул кєрсєткїч популяциянын жаўыруу ылдамдыгын
жана ар кандай жаштагы организмдердин айлана-чєйрє менен
болгон єз ара мамилелерин мїнєздєйт.
Туруктуу популяциянын курамы ар кандай курактагы организмдердин бирдей санынан тїзїлєт, себеби жашоо чєйрєсїнїн
шарттары бардыгына жагымдуу. Єсїїчї популяцияда тукумдоого даяр болгон жана тєлдєгєн жаш жандыктар їстємдїк
кылышса, азаюучу популяциянын карыган, тукум берген
жєндємдїїлїгїн жоготкон организмдерин саны башка курактагы жандыктардан кєп (97-сїрєт). Сейрек жолуккан, жок болуп

Жаш курагы:

1

2
Жаш курагы:
Кєбєйїїгє жєндємдїїлїгїн
жоготкон курагы

3

Кєбєйїїгє жєндємдїї
болгон курагы
(Жетилген курак)

Кєбєйїїгє жетиле элек курагы
Ар кандай курак топтордогу жандыктардын салыштырмалуу саны (%)
97-сїрєт. Популяциялардын типтери: 1 - єсїїчї популяция,
2 - туруктуу популяция, 3 - азайып бараткан популяция.
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бараткан жана Кызыл китепке
киргизилген тїрлєрдїн популяциялары азаюучу популяциялардан турушу мїмкїн. Мисалы, Кыргызстандын тоолорунда
жашаган илбирстердин саны
(98-сїрєт) азайып бараткан соў,
аларды окумуштуулар тарабынан эле эмес, єкмєт тарабынан да сактап калуу чаралары
98-сїрєт. Илбирстер.
кєрїлїїдє.
Популяциянын курамында эркек жана ургаачы жандыктардын саны да айырмаланышы мїмкїн. Ошого жараша популяциянын жыныстык тїзїлїшїн аныктоо чоў мааниге ээ, анткени ар
кандай жыныстын єкїлдєрїнїн єлїмгє дуушар болушу, чєйрєгє
ыўгайланып жашап кеткенге мїмкїнчїлїгї боюнча айырмаланышы мїмкїн. Адатта ургаачылардын жашоого болгон жєндємдїїлїгї жогору болот. Эркектердин жана ургаачылардын санынын катнашы тїрдїн биологияык єзгєчєлїктєрїнє жараша
болот. Моногамдуу жаныбарлардын (бир эркек бир ургаачы менен
жупташышы), мисалы, ак куулардын жыныстык катнашы 1:1 барабар. Полигамдуу жаныбарлардын (бир эркек бир нече ургаачы
менен жупташышы), мисалы, жолборстордун популяциясында ургаачылар кєптїк кылат. Ар башка жыныстын єкїлдєрїнїн экологиялык жана жїрїш-туруш єзгєчєлїктєрї менен кыйла айырмаланышат. Мисалы, чиркейлердин эркектери жетилген курагында
таптакыр азыктанбай же нектар менен азыктанышы мїмкїн. Ургаачылардын жумурткалары толук баалуу уруктанышы їчїн, алар
алдын ала кишинин же жаныбарлардын канын сорууга муктаж.
Сейрек учурларда экологиялык факторлор жыныстын аныкталышына таасир этет (99-сїрєт).
Популяциянын
аймактагы тїзїлїшї жандыктардын
ээлеген ареалда жайгашкан
мїнєзїн белгилейт. Кокусунан
жайгашуу бир єўчєй аймакта
єскєн же жашаган жана организмдердин єз ара байланыштары бекем болбогон популяцияга
таандык. Кєп учурда мындай
99-сїрєт. Сибас балыгы эркек болуп
жаралса да, суунун температурасынын
тїзїлїш жандыктар жаўыдан
таасиринен ургаачыга айлана алат.
орун ээлеп жаткан мезгилде
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учурайт. Мисалы, талаалардагы зыяндуу курт-кумурскалардын
таралышы, же єрт жїрїп кеткен жерде єсїмдїктєрдїн кайрадан єсїшї. Аймакка текши жайгашуу жаратылышта сейрек кезигет. Буга жандыктардын єз ара кїрєшїїсїнїн кїчєшї алып
келиши мїмкїн. Мисалы, тиричиликтин активдїї мїнєзїн
сїргєн жырткыч жаныбарлар азыкты тапканга жекече аянтты
ээлеп, ареалда салыштырмалуу текши жайгашышат.
Жаратылышта адатта популяцияларга топ (группалык)
тїзїлїш мїнєздїї, анткени ар бир ареалдын єзїнїн микроклиматы жана микрорельефи бар жана жашоого ылайык шарттары бир єўчєй эмес. Бул тїзїлїш мурда айтылып кеткен
тїзїлїштєргє караганда кєп учурайт. Мисалы, топ тїзїлїшкє
кичинекей, аз кыймылдуу жаныбарлардын популяциялары ээ.
Чєп жечї чоў жаныбарлар жырткычтарга каршы туруп бергенге, алардан коргонгонго топторго жана їйїрлєргє жыйналышат.
Организмдер бири-бири менен тыгыз карым-катнашта болгондо популяция бир бїтїн система катары туруктуу болот. Бул
нерсеге кєптєгєн мисалдар бар. Ача туяктуулар бада тїрїндє
гана жырткычтарга каршылык кєргєзє алышат. Карышкырлар
їйїрї менен ийгиликтїї аўчылык кылышат. Токойлордо дарактар єзїнє окшош єсїмдїктєрдїн тобунун ичинде тез єсїшєт.
Негизги терминдер:
Популяция, жєнєкєй (жергиликтїї) популяция, экологиялык популяция, географиялык популяция, популяциянын
саны, єсїїчї популяция, туруктуу популяция, азаюучу популяция, микропопуляция, мезопопуляция, популяциянын
тїзїлїшї, жыныстык тїзїлїшї, мейкиндик тїзїлїшї,
кокусунан жайгашуу, текши жайгашуу, топ (группалык)
тїзїлїш.

?

1. Популяциянын кандай тїрлєрї бар?
2. Популяциялар кандай мїнєздємєлєргє ээ?
3. Популяциялар кандай тїзїлїштє болушат?
4. Силер жашаган жерде кеўири тараган єсїмдїк же жаныбар тїрїнїн
єкїлдєрїн байкап, керек болсо кошумча адабият издеп таап, тємєнкї
суроолорго жооп бергиле:
а) Бул организмдер микро-, мезо-, же мегапопуляцияны тїзїшєбї?
б) Ушул популяциянын мейкиндик тїзїлїшї кандай?
в) Бул популяциянын жыныстык тїзїлїшї кандай?
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§ 28. Ïîïóëÿöèÿíûí ñàíûíûí ºçãºðїøї æàíà òåéëåíèøè



1. Популяциянын санына эмне таасир этет?
2. Эмне себептен популяциядагы организмдердин саны кєбєйєт же азаят?

Ïîïóëÿöèÿíûí ñàíûíûí ºçãºðїøї. Æàðàòûëûøòà ïîïóëÿöèÿëàðäûí ñàíû æàíà æûøòûãû äàéûìà ºçãºðїï òóðàò. Áóë
êóáóëóø ïîïóëÿöèÿíûí ñàíûíûí äèíàìèêàñû äåï àòàëàò. Ïîïóëÿöèÿíûí ñàíûíûí äèíàìèêàñû áåëãèëїї óáàêûòòà (àé, æûë
ìåçãèëè, æûë) ïîïóëÿöèÿíûí ºçãºðїøїí ìїíºçäºéò. Êºï êëåòêàëóó îðãàíèçìäåðäèí ïîïóëÿöèÿñûíûí ñàíûí æàíà æûøòûãûí íåãèçèíåí êºáºéїї, ºëїì æàíà ìèãðàöèÿ ïðîöåññòåðè
àíûêòàøàò. Àíûêòîî÷ó ïðîöåññòåð äà àð êàíäàé øàðòòàðãà êºç
êàðàíäû. Êºáºéїї ïîïóëÿöèÿíûí ñàíûíûí æàíà æûøòûãûíûí
÷îўîþøóíà àëûï êåëåò. Ìèñàëû, ýãåðäå êààêûìäûí áèð æûëäà
æåðãå òàøòàãàí óðóêòàðû áààðû ºíїï ÷ûêñà, àíäà 10 æûëäûí
è÷èíäå ýëå áїòїíäºé Æåð øàðûí êàïòàï êåòìåê. Áèðîê àíäàé
áîëáîãîíó äààíà ýëå áàéêàëàò, àíòêåíè áàðäûê æåðäå ýëå êààêûìäûí óðóãóíóí ºñїï êåòèøèíå ûўãàéëóó øàðòòàð áîëáîéò. Àë
ýìè êóðò-êóìóðñêàëàð ñїò ýìїї÷їëºðãº êàðàãàíäà òåç êºáºéїøºò.
ªëїì ïîïóëÿöèÿíûí ñàíûí æàíà æûøòûãûí àçàéòàò. Æàíäûêòàðäûí ºëїìїíº îîðóëàð, êàðûëûê, àçûêòûí æåòèøïåñòèãè,
æûðòêû÷òàð æ. á. ñåáåï áîëîò. Îðãàíèçìäåðäèí ìèãðàöèÿñû ïîïóëÿöèÿíûí ñàíûí æàíà æûøòûãûí æå êºáºéòїøї, æå àçàéòûøû ìїìêїí.
Òàáèãûé øàðòòàðäà ïîïóëÿöèÿíûí ñàíû æå êºáºéїï, æå
àçàéûï òóðàò, áàøêà÷à àéòêàíäà ºçãºðїøї òåðìåëїї ìїíºçїíº
ýý. Òåðìåëїїíїí àìïëèòóäàñû òїðäїí ºçãº÷ºëїãїíº æàíà æàøîî øàðòòàðãà êºç êàðàíäû. Àéëàíà-÷ºéðºíїí òóðóêòóó øàðòòàðûíäà îìóðòêàëóó ÷îў æàíûáàðëàðäûí ïîïóëÿöèÿñûíûí
ºçãºðїøї àí÷à êºï ýìåñ. Ìàéäà æàíäûêòàðäûí ïîïóëÿöèÿñûíûí ñàíû, ìèñàëû, êóðò-êóìóðñêàëàðäûêû 40–50 ýñå àçàéûøû æå êºáºéїøї ìїìêїí. Ïîïóëÿöèÿíûí ñàíûíûí òåðìåëїї
ìїíºçїíäº ºçãºðїøїíїí ñåáåïòåðè êºï:
· àçûêòûí ìîëäóãó æå æåòèøñèçäèãè;
· áèð íå÷å ïîïóëÿöèÿëàðäûí ûўãàéëóó ÷ºéðºãº áîëãîí àòààíäàøóóñó;
· æûðòêû÷òàð æàíà àëàðäûí òàáûëãà æå ìèòåëåðè áîëãîí
ïîïóëÿöèÿëàðäûí ºç àðà êàðûì-êàòíàøû;
· æàøàãàí ÷ºéðºíїí ñóó, òåìïåðàòóðà æàíà æàðûê ðåæèìäåðè, êû÷êûëäóóëóãó, êû÷êûëòåêòèí æåòèøòїїëїãї æ. á. àáèîñòóê øàðòòàð.
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Популяция тукумдоонун, єлїмдїн жана миграциянын
жардамы менен єзгєрїлїп турган айлана-чєйрєнїн шарттарына ыўгайланат. Туруктуу популяциянын тукумдоосу жана
єлїмдїїлїгї бирдей ылдамдыкта єткєн соў саны, єзгєчє жыштыгы анча єзгєрїп турбайт. Чоў сїт эмїїчї жаныбарлардын популяциялары кєп учурда туруктуу болот, себеби саны кєбєйсє
да, болгону 1,05 – 1,1 эсе эле кєбєйїшї мїмкїн. Эгерде популяциядагы жандыктардын тукумдоосу єлїмдїїлїгїнє караганда
тез жїрсє, жандыктардын саны кєбєйїп, алардын жыштыгынын чоўоюшуна алып келет. Рак сымалдуулардын популяциясынын саны, мисалы, чєп бити 1015–1030 эсе кєбєйїп кетиши
мїмкїн.
Организмдердин жашаган чєйрєдєгї жыштыгы єтє тыгыздаса, анда єсїмдїктєр суюла баштайт, жаныбарлар болсо миграциялашып, бош жерлерди ээлей баштайт. Мисалы, акыркы
мезгилде Кыргызстандын Баткен облусунда єсїмдїк єстїрїїчї
талааларда чегирткелердин кескин кєбєйїшї байкалган. Адамдар жер-жемишин сактап калыш їчїн чегирткелерди ар кандай жолдор менен жок кылышат. Жасалган аракеттер жетишсиз болсо, чегирткелер башка талааларга тез жайылып кетип,
талаачылыкка абдан терс таасирин тийгизишет, эл тїшїмсїз
калышат.
Бир клеткалуу организмдердин популяциясынын саны
кєбїнчє алардын бєлїнїї тездигине кєз каранды (энелик клетка бєлїнїп, кийинки муундун єкїлдєрїн жаратат). Жагымдуу шарттарда (мол азык, жашоого жана кєбєйїїгє жетиштїї
жай ж. б.) алардын, ошондой эле бактериялардын саны геометриялык прогрессия боюнча єсєт. Адатта мындай єсїї кыска
мєєнєттє эле жїрєт. Жандыктардын саны менен бирге алардын
жыштыгы да чоўойгон соў, жашоо ресурстары тартыш боло
баштайт. Ошондуктан популяция белгилїї жыштыкка жеткенде анын санынын єсїшї токтойт.
Эгерде єлїм кєбєйїїгє караганда кєбїрєєк болсо, популяциядагы организмдердин саны азаят. Кызыл китепке киргизилген
жок болуп бараткан же сейрек кезигїїчї тїрлєр демейде азаюучу популяциялардан тїзїлїшкєн. Кєп учурда мындай тїрлєр
экономикалык же эстетикалык жактан баалуу болгон тїрлєр.
Мисалы, Кыргызстандын Кызыл китебине кирген илбирстин
жана сїлєєсїндїн териси кооз, жылуу болгондуктан, аў уулоонун натыйжасында азайып, жок болуп баратат (100-сїрєт). Ошону менен бирге популяциянын саны анын курак структурасы
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100-сїрєт. Солдо – илбирс, оўдо – сїлєєсїн.

менен байланыштуу. Канчалык популяциянын жандыктары
жаш, тукумдоого жєндємдїї болсо, ошончолук алардын саны
тез кєбєйєт, канчалык кары болсо – популяциянын саны азаят.
Популяциянын санынын тейлениши. Популяциянын санынын динамикасы абиостук жана биостук факторлор менен
тейленет. Абиостук факторлорду популяция жашаган ареалдын
геофизикалык, климаттык шарттары тїзєт. Биостук факторлор
организмдердин биологиялык єзгєчєлїктєрїн, атаандашууну,
жырткычтыкты, азыктын жетиштїїлїгїн, жугуштуу оорулардын таралышын ж. б. камтыйт.
Жагымдуу шарттарда популяциядагы жандыктардын саны
кєбєйєт. Сандын кєбєйїшїнє кємєктєшкєн факторлордун биримдиги биоталык потенциал деп аталат. Кєбїнчє тїрдїн бул
кєрсєткїчї жогору болсо да, табигый шарттарда популяциянын санынын жогорку чегине жетїї мїмкїнчїлїгї аз, анткени
чєйрєнїн чектєєчї факторлору бар. Чектєєчї факторлордун биримдиги айлана-чєйрєнїн каршылыгы деп аталат.
Эгерде биоталык потенциал жана чєйрєнїн каршылыгы
бири-бирине барабар болсо, анда популяциянын саны туруктуу болот (101-сїрєт). Бул эки кєрсєткїчтїн теўдиги бузулганда жандыктардын саны єзгєрє баштайт. Биоталык потенциал
чєйрєнїн каршылыгына їстємдїк кылса, популяциянын саны
кєбєйєт. Ал эми чєйрєнїн каршылыгы биоталык потенциалдан
кїчтїї болсо, карама-каршы процесс жїрє баштап, жандыктардын саны азаят.
Популяциянын санынын кєбєйїшїнїн жана азайышынын
чеги бар. Эгерде жандыктардын саны тємєнкї чектен азыраак
болсо, анда популяция айлана-чєйрєнїн шарттарынын таасирине
чыдамдуу болбой калып, бара-бара жок болуп кетиши мїмкїн.
Популяциянын саны чексиз кєбєйбєйт, анткени кєбєйїї азык160

ПОПУЛЯЦИЯНЫН ТИРИЧИЛИК
МЇНЄЗДЄМЄСЇ
Тєлдєєчїлїгї
Жаўы аймактарга таралуу
жєндємдїїлїгї
Ээлеп алуу жєндємдїїлїгї
Коргонуу механизмдери
Жагымсыз шарттарга
чыдамдуулугу

ЧЄЙРЄНЇН КАРШЫЛЫГЫ
Азыктын жетишсиздиги
Жашоого ылайык аймактардын
тардыгы
Аба ырайынын жагымсыз
факторлору
Жырткычтар
Ар тїрдїї дарттар
Мителер
Таймашуучулар (конкуренттер)

101-сїрєт. Популяциянын теў салмактуулугу (Б. Небелу, 1993).

тардын жетишсиздигине жана тєлдєє шарттарынын начарлашына алып келет. Буга кошумча тамак-аштын жана жашоо
мейкиндигинин аздыгы кєбєйїїнї азайтуучу биологиялык механизмдерди козгойт. Мисалы, кєптєгєн курт-кумурскалардын
жана чычкан сымал кемирїїчїлєрдїн тєлдєєсї тємєндєйт. Мителердин жана курт-кумурскалардын ємїрїнїн алгачкы мезгилдеринде єлїмї кєбєйєт, талаа чычкандарынын кєбєйїї курагына жетїїсї басаўдайт, кемирїїчїлєрдїн, балыктардын арасында
каннибализм1 кїчєйт ж. б. Популяциянын саны єзгєчє кєбєйгєндє
сїт эмїїчїлєр, курт-кумурскалар, канаттуулар башка жерлерге
которула баштайт. Эгерде ылдыйкы чектен азаюу тїрдїн болушуна коркунуч туудурса, кєбєйїї айрым организмдердин жашоосуна
коркунуч алып келет.
Негизги терминдер:
Популяциянын санынын термелїї мїнєздє єзгєрїшї, популяциянын биоталык потенциалы, чєйрєнїн чектєєчї факторлору.
1

Каннибализм – бири-бирине кол салып, жеп коюусу.
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?



1. Популяциянын санынын термелїї мїнєздє єзгєрїшї дегенди кандай
тїшїнєсїўєр?
2. Биоталык потенциал деген эмне?
3. Чектєєчї факторлор деген эмне?
4. 101-сїрєттї колдонуп, ботаникадан же зоологиядан окуган кандайдыр бир жаныбардын же єсїмдїктїн тїрїн алып, анын биоталык потенциалын жана ал тїрдїн єкїлдєрї жашаган чєйрєнїн каршылыгын
мїнєздєп бергиле. Керек болсо, кошумча материалдарды колдонгула.

§ 29. Эволюциянын эў жєнєкєй материалы жана кубулушу



1. Популяциянын генофонду деген эмне?
2. Єзгєргїчтїк деген эмне жана анын кандай тїрлєрї бар?
3. Мутация деген эмне?

Популяциянын генофонду. Популяциянын єздїк генетикалык структурага ээ болушу генофонд деп аталат. Генофонд – популяциянын жандыктарынын генотиптеринин жыйындысы. Ар
кандай таасирлердин натыйжасында популяциянын генофонду
дайым єзгєрїп турат. Бул, биринчиден, генотиптердин єзгєрїшї
менен, экинчиден, тандалуу процесси менен байланышкан. Дарвиндин ою боюнча айрым жандыктарга таандык болгон касиеттери аларга ыўгайсыз шарттарда жашап кеткенге жана тукум
бергенге мїмкїнчїлїк берет. Мисалы, суук жерде жашаган организмдерде жылуулукту сактап калуучу касиетин аныктаган
гендери бар генотиптер кєбїрєєк жолугушат. Башка учурларда
алардын жашап кетишине жандыктардын тїсїн аныктоочу гендер кємєктєшєт. Мунун себеби башкаларга жем болгон жаныбарлардын жашоосунда айлана-чєйрєгє шайкеш келген жашыруун
тїс чоў мааниге ээ. Азыркы учурда популяциянын генофондун
байкаганга жана изилдегенге заманбап биохимиялык методдор
бар, мисалы, ДНКнын азоттук негиздеринин же белоктордогу
аминокислоталардын иретин аныктоо методу.
Ар кайсы тїрлєрдїн популяцияларынын генофондунун
єзгєрїї мїмкїнчїлїгї айырмаланат, бирок жалпысынан бардыгынын мїмкїнчїлїгї жогору. Популяциянын саны єзгєргєндє
ар кандай генотиптердин жыштыгы єзгєрєт, айрым генотиптер кєбєйїп, башкалары жок болуп кетиши ыктымал. Ошону
менен бирге жандыктардын миграциясы алардын гендеринин
мутациясына, гендердин жаўы комбинациясына алып келет.
Организмдер фенотиби боюнча бирдей болсо да, генотиптери
менен айырмаланышат. Анын себеби мутацияга дуушар болгон
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гендердин кєбї рецессивдик мїнєздє болгон соў, фенотиптин
єзгєрїшїнє алып келбейт.
Популяциянын генофондунун єзгєргїчтїгїн адамдын канынын топтору (группасы) менен мисалга алса болот. Кандын
топтору ар кандай гендер менен аныкталат. Негизинен кандын
тєрт тобу бар, бирок азыркы мезгилде жок дегенде дагы отуздай
ар кандай топтор бар экени далилденди. Ар башка єлкєлєрдє
жана континентте жашаган белгилїї топтогу канга ээ адамдардын саны да єзгєрїп турат. Америкалык индеецтердин каны
негизинен 1-топко тиешелїї. Европадан кєчмєндєр келгенге
чейин 2-топтогу кан Америкада жана Австралияда жашаган
жергиликтїї калкта жок болчу. Каны 2-топтогу кишилердин
саны Европадан Борбордук Азия тарапка кєбєйєт. Ошентип,
дайыма єзгєрїлїп турган популяциянын генофондун деўиздин
їстїўкї бети менен салыштырса болот. Ал эч качан тынч абалда
болбойт. Шамал жокто да деўиздин їстї толкунданып турат.
Эволюциянын эў жєнєкєй материалы. Популяция жандыктардын эў кичинекей, генофонду жагынан дайыма єзгєрїп турган топ болгон соў, эволюциянын эў жєнєкєй бирдиги болуп
саналат. Айрым организм эволюциялык эў жєнєкєй бирдик
боло албайт, себеби анын генотиби ємїр бою єзгєрбєстєн калат.
Ошондой эле организмдердин тїрї эў жєнєкєй бирдик болбойт,
анткени популяцияларга бєлїнєт.
Ч. Дарвин кайсы материалдын негизинде жандуу жаратылыштын тарыхый єрчїшї жїрєрїн даана кєрсєтїп кеткен. Бул
окумуштуунун ою боюнча аныкталбоочу, тукум куучу, айрым
организмдерге таандык болгон єзгєргїчтїк эволюцияга тїрткї
берет (§ 25 кара). ХХ кылымда эксперименталдуу генетиканын
єнїгїшї организмдердин генотиптеринин жана популяциянын
генофондунун єзгєрїшїнїн жана алардын кєп тїрдїїлїгїнїн
калыптанышынын мыйзам ченемдїїлїктєрїнїн ачылышына
алып келген (1-бєлїмдї кара). Азыркы учурда мутациялардын
жана алардын комбинацияларынын негизинде жандуу жаратылыштын тарыхый єрчїшї жїрєрї так далилденди. Ошол себептен мутациялар эў жєнєкєй эволюциялык материал катары
саналат. Мутациялар популяциядагы организмдердин генотиптеринин ар тїрдїїлїгїнє алып келген соў, тїрдїн эволюциялык
єзгєргїчтїгїнїн алгачкы материалы болот.
Айрым белгини аныктаган гендин мутациясы абдан сейрек кезигїїчї кубулуш. Ошондуктан жаўы популяциянын же
тїрдїн пайда болушуна узак убакыт керек. Пайда болгон бир
нече мутациялар популяцияны єзгєртїп жибербейт. Бирок алар
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їçãїëòїêñїç ìóóíäàí ìóóíãà ºòїï, æàøûðûí ãåòåðîçèãîòàëóó
àáàëäà òîïòîëóøàò. Ãåòåðîçèãîòàëóó ãåíîòèïêå ýý áîëãîí æàíäûêòàðäûí ñàíû êºáºéãºíäº àëàð áèðè-áèðè ìåíåí êàé÷ûëàøûï,
ãîìîçèãîòàëóó îðãàíèçìäè æàðàòûøàò. Ìûíäàé æàíäûêòûí áåëãèñè, ìèñàëû, òåðèñèíèí òїñї æå õèìèÿëûê ïðåïàðàòòàðãà ñåçãè÷òèãè ïîïóëÿöèÿíûí áàøêà îðãàíèçìäåðèíåí àéûðìàëàíàò.
Ýãåðäå æàўû áåëãè ïàéäàëóó áîëñî, àíäà 1–2 ìóóíäàí êèéèí
óøóë áåëãèãå ýý áîëãîí æàíäûêòàðäûí ñàíû êºáºéºò. Îøîíó ìåíåí áèðãå ïîïóëÿöèÿíûí ãåíîôîíäóíäà ºçãºðїї æїðºò.
Ìóòàöèÿãà òûíûìñûç àð êàíäàé, îøîíäîé ýëå æàøîîãî
ìààíèëїї áîëãîí áåëãèëåð äóóøàð áîëóøàò. Îøîíäóêòàí òàáèãûé ïîïóëÿöèÿëàðäà êºïòºãºí òїðëїї ìóòàöèÿëàð áàéêàëàò. Àð
êàíäàé ïîïóëÿöèÿäà ìóòàöèÿëûê ãåíäåðäèí æûøòûãû àð áàøêà. Áèð áåëãèíèí ìóòàöèÿñûíàí áèðäåé æûøòûêòà êåçèãїї÷ї
ýêè îêøîø ïîïóëÿöèÿëàð áàéêàëáàéò. Ìóòàöèÿëàð ºçї
ûўãàéëàøóó ìїíºçãº ýý ýìåñ, àëàðäûí êºáї ºð÷її ïðîöåññòåðèí
áóçãàíäûêòàí çûÿíäóó êåëèøåò. Àéðûì ïàéäàëóó ìóòàöèÿëàð
æàíà àëàðäûí êîìáèíàöèÿëàðû òїðäїí, æàíûáàðëàðäûí ïîðîäàëàðûíûí æàíà ºñїìäїêòºðäїí ñîðòòîðóíóí ºçãºðїøїíº àëûï
êåëèøåò. Óøóë êóáóëóøòàð æîãîðóäà àòàëãàí òîïòîðäó ýâîëþöèÿëûê ïðîöåññòåðãå êîøóøàò.
Ýâîëþöèÿíûí ýў æºíºêºé êóáóëóøó. Àéëàíà-÷ºéðºíїí
øàðòòàðûíûí ñàëûøòûðìàëóó òóðóêòóóëóãóíäà æå êàíäàéäûð
áèð òààñèðäèí ÷îў áàñûìû áîëáîãîíäî, ïîïóëÿöèÿíûí ãåíåòèêàëûê òїçїëїøї àí÷à ºçãºðáºéò. Ãåíîòèïòåðäèí æûøòûãû áèð
àç êºáºéїï æå àçàéûï, îðòî÷î àáàëäàí àëûñ êåòïåéò. Ýãåðäå
ñûðòêû áèð íå÷å ôàêòîðëîðäóí áàñûìû àí÷à êї÷òїї ýìåñ, áèðîê
òóðóêòóó áîëñî, àíäà ñºçñїç ïîïóëÿöèÿíûí ãåíîôîíäó áàãûòòóó
ºçãºðºò. Ìèñàë êàòàðû äðîçîôèëàëàðäûí òїê÷ºëºðїíїí ñàíûí
ºçãºðòїї áîþí÷à òàæðûéáàíû êàðàñàê áîëîò. Òàæðûéáà÷ûëàð
àð áèð ìóóíäàí òїòїê÷ºëºðї êºáїðººê áîëãîí æàíäûêòàðäû
òàíäàï àëûï, àëàðäàí òóêóì àëûï, àíäàí àðû êºáºéòїøºò. 20
ìóóíäóí æàøîî óáàêòûñûíûí è÷èíäå ìûíäàé òàíäîî æàêøû
æûéûíòûêêà àëûï êåëåò. Êèéèíêè ìóóíäóí äðîçîôèëàëàðûíûí òїê÷ºëºðїíїí ñàíû ñàëûøòûðìàëóó êºáїðººê áîëãîí. Áèðîê àíäàí êèéèí áóë æàíäûêòàðäûí êºáºéїøї êåñêèí òїðäº
àçàéûï êåòåò. Àëàðäû æîê áîëóï êåòїїäºí ñàêòàø ї÷їí òàíäîîíó òîêòîòóøàò. Òàíäîîäî äðîçîôèëàëàðäûí ïîïóëÿöèÿñû
òїê÷ºëºðäїí ñàíû áîþí÷à áåëãèëїї òåў ñàëìàêòóóëóêêà êåëèï,
àíû óçàê óáàêûò ñàêòàéò. Óøóë ïîïóëÿöèÿäàãû æàíäûêòàðäûí
àðàñûíäà êàéðà òàíäîî æїðãїçїëїï, òїê÷ºëºðäїí ñàíû äàãû
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кєбєйтїлєт. Бара-бара 24 муунда дрозофилалардын жаўы тобу
топтолот. Тандоону токтоткондон кийин да дрозофилалардын
тїкчєлєрїнїн саны азайган жок.
Популяциянын генотиптик курамынын єзгєрїшї – эў
жєнєкєй эволюциялык кубулуш. Башка сєз менен айтканда,
бир нече муундун жашоосун камтыган узак убакыт жїргєн популяциянын генофондунун багытталган єзгєрїїсї эў жєнєкєй
эволюциялык кубулуш деп аталат. Мындай єзгєрїїсїз популяцияда эволюциялык процесс башталбайт да, жїрбєйт да. Ошондой болсо да бул кубулушту эволюциялык процесс деп атаса
болбойт. Эволюциялык процесс – айрым жандыктардын жана
алардын топторунун тарыхый єзгєрїїсїнїн ийри, татаал багытталган процесси. Бирок популяциянын генофондусунун багыттуу єзгєрїшї эволюциянын сєзсїз керектїї єбєлгєсї.
Негизги терминдер:
Популяциянын генофонду, эволюциянын эў кичинекей бирдиги, эволюциянын эў жєнєкєй материалы, эволюциянын
эў жєнєкєй кубулушу.

?

1. Эмне себептен популяциянын генофонду єзгєрїп турат?
2. Эмне їчїн мутациялар эволюциянын эў жєнєкєй материалы катары
саналат?
3. Эмне їчїн популяциянын генофондунун єзгєрїшї эў жєнєкєй эволюциялык кубулушу катары саналат?



Адамдардын эў байыркы популяциялары Африкада жаралган деп эсептешет. Алардын чачы жана терисинин тїсї кара болгон дешет. Кошумча адабиятты колдонуп, сары чачтуу жана терилїї адамдардын келип чыгышында
кандай эў жєнєкєй эволюциялык материалдар жана кубулуштар байкалганына
жооп издеп, дептериўерге баяндап жазып келгиле.

§ 30. Эволюциянын негизги кыймылдаткыч кїчтєрї
(эў жєнєкєй факторлору)



1. Мутациялык процесс деген эмне?
2. Популяциядагы организмдердин саны єзгєрєбї?
3. Популяциядагы жандыктардын бири-бири менен кайчылашуусуна эмне
тоскоол боло алат?

Балдар, силер буга чейин эволюциянын эў жєнєкєй бирдиги
жана материалы менен тааныштыўар. Бирок мурда айткандай
атап кеткен нерселер популяциянын эволюциялык єзгєрїшїнє
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алып келбейт. Ал їчїн эволюциянын кыймылдаткыч кїчтєрї
(аларды дагы эвоюциянын эў жєнєкєй факторлору деп аташат)
ишке кириши зарыл. Мутациялык процесс, популяция толкундары, обочолонуу жана табигый тандоо негизги кыймылдаткыч
кїчтєрї катары саналат.
Мутациялык процесс – популяцияда ар кандай (гендик,
хромосомалык жана геномдук) мутациялардын пайда болушу.
Кайчылашуунун натыйжасында гендердин жана мутациялардын жаўы комбинациялары жана курамдары жаралышат. Мутациялардын бардыгы эле организмдин белгисинин єзгєрїшїнє
алып келбейт. Мисал катары диплобионтторду карасак болот.
Диплобионттор же диплоиддик организмдер – бул жаныбарлар,
єсїмдїктєр жана козу карындар. Мындай организмдердин ар
бир гени бири-бири менен ар кандай катнашта болгон эки аллелден тїзїлєт. Эгерде мутацияга рецессивдик аллель дуушар
болсо, анда гендин мындай єзгєрїїсї фенотиптин єзгєрїїсїнє
алып келишине мїмкїнчїлїк жокко эсе. Адатта мындай мутация бара-бара кийинки муундарда жок болуп кетет.
Эгерде мутация жыныс менен чиркелешкен гендин рецессивдик аллелин єзгєртсє, анда гетерогаметалуу жыныстагы организмдин фенотиби да єзгєрєт. (Адамдарда гетерогаметалуу
жыныс – эркек, себеби эки башка «XY» аллелдер менен аныкталат.) Адамдарда мындай мутациялар айыкпас тукум куучу
ооруларга, мисалы, гемофилияга, булчуўдардын дистрофиясына ж. б. алып келет. Ал эми мутацияга доминанттык аллель
дуушар болсо, бул учурда да организм єсїп-єрчїгєндє, фенотибинде жаўы белги єрчїп чыгат. Бирок мындай мутациялар
абдан сейрек, рецессивдик мутацияларга салыштырмалуу 1000
эсе азыраак кезигет. Мунун себеби доминанттык мутациялар,
мисалы, адамдардын бєйрєк, ичеги, мээ ооруларын єрчїткєн
мутациялар єлїмгє алып келет. Ошону менен бирге айрым мындай мутациялар айлана-чєйрєгє ыўгайланышканга жардам берет. Мисалы, мутация курт-кумурскалардын тїсїн жашоо чєйрєсїнє окшоштурса, жырткычтарга анча байкалбай калышат.
Бирок мутациялык процесс эволюциянын башка кыймылдаткыч кїчтєрїсїз популяциянын багыттуу єзгєрїїсїнє алып келбейт. Бул процесс популяцияны эў жєнєкєй эволюциялык материал менен эле камсыздайт.
Популяциялык толкундар же популяциядагы организмдердин санынын азайышы жана кєбєйїшї аны эволюциялык процесске кошушу мїмкїн. Айлана-чєйрєнїн абиостук жана биостук факторлору жандыктардын санынын термелїї мїнєздєгї
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єзгєрїшїнє алып келет (себептери кеўири § 28 каралган). Курткумурскалардын, бир жылдык єсїмдїктєрдїн, козу карындардын жана микроорганизмдердин кєбїнїн саны мезгил-мезгили
менен азайып-кєбєйїп турат. Бул кубулуш жыл мезгилдери
менен байланыштуу. Жаныбарлардын жана єсїмдїктєрдїн популяциясындагы организмдердин санынын єзгєрїшї кєптєгєн
айкалышкан факторлорго кєз каранды. Ошондуктан сандын
азайып-кєбєйїшїндє так мезгилдер байкалбайт. Мындан башка жаўыдан ээлеген аймактарда табигый душмандары жок болсо, популяциядагы жандыктардын саны ылдам єсїп кетиши
мїмкїн. Жаратылыш кырсыктары (кургакчылык, єрт ж. б.)
да организмдердин санынын мезгилсиз кескин тїрдє азаюусуна
алып келишет.
Популяциялык толкундардын натыйжасында организмдердин тандалбаган кокус єлїмї байкалат. Ушул учурда кандайдыр бир мурда сейрек кезигїїчї генотипке ээ болгон жандыктар
жашап калышы мїмкїн. Кийин алардын кєбєйїшї генотиптин
жыштыгын кєбєйтїп, популяциянын генофондун єзгєртєт. Популяциялык толкундардын таасири адбан кичинекей, адатта тукум берїїчї курактагы организмдердин саны 500 жогору болбогон популяцияларда єзгєчє билинет. Ушундай топторго кєбїнчє
таандык болгон генотиптер жок болуп, ал эми аз кезигїїчїлєр
кєбєйєт. Ошентип, популяциялык толкундар эволюциялык материалдын булагы болууда.
Обочолонуу. Организмдердин бири-бири менен кайчылашуусуна тосмолор пайда болсо, анда популяция ээлеген аймагында бир нече майда популяцияларга бєлїнєт. Мындай кубулуш обочолонуу деп аталат. Адатта обочолонуу узак убакытта
жїрїїчї процесс. Тосмолордун мїнєзїнє жараша бул кубулуш
географиялык жана биологиялык болуп айырмаланат.
Эгерде тоолор, кєлмєлєр, дарыялар, чєлдєр, муздар же башка
ушуга окшош тосмолор популяциянын бєлїнїшїнє себеп болсо,
анда географиялык обочолонуу ишке ашат. Кыргызстан – тоолуу
єлкє, ошондуктан жердин рельефи єзгєчє бєлїнгєн. Бир тектїї
тїрлєр тегиздикте бири-биринен жїздєгєн км алыстыкта кезигишсе, биздин єлкєдє жакын кошуналар болууда. Мунун себеби
тоолор жана дарыялар табигый тосмо катары популяцияларды
обочолонтуп, жаўы тїрлєрдїн пайда болушуна тїрткї берет. Мисалы, Кыргызстанда жунгар уу коргошуну жана каракол уу коргошуну жанаша коктулардан жолугат (102-сїрєт).
Ал эми биологиялык обочолонуу єз ара экологиялык, жїрїштуруштук жана генетикалык мїнєздє болууда. Бир популяциянын
167

жандыктары ар кандай экологиялык шарттарда жашап калса, анда
алар бири-бири менен кайчылашпай калып, экологиялык обочолонуу байкалат.
Бул кубулуш Кыргызстанга
абдан таандык, анткени табияттык жана климаттык шарттар
тїндїктєн чыгышка, тїштїктєн
батышка гана эмес, тоонун бийик102-сїрєт. Каракол уу коргошуну.
тигине жараша да єзгєрєт. Экологиялык обочолонууну тоо традесканциясынын мисалында келтирсе болот (103-сїрєт).
Жїрїш-туруштук обочолонуу эркектин жана ургаачынын
жупташуу мезгилиндеги жїрїш-туруштун єзгєчєлїктєрї менен

А

Б

103-сїрєт. Тоо традесканциясы, А - жарда єскєн, Б - тоо токойлорунда єскєн.

байланышкан. Єзїнїн жубун таануу жана табуу сыяктуу татаал
аракеттер тукум кууйт, ошондуктан башка тїрдїн организмдери менен жупташпайт. Кандайдыр
бир себептен тїрдїн єкїлдєрї бири-бири менен жупташпаса, мындай обочолонуу репродукциялык
обочолонуу деп аталат. 104-сїрєттє
тїрдїн эки популяциясынын жупташуу мезгилине жеткен єкїлдєрї
тартылган. Булардын жупташуусуна тоскоол болгондун себеби – чоў
морфологиялык айырмачылыктар.
104-сїрєт. Балыктардын
Эгерде кандайдыр бир популябир тїрїнїн эки башка
популяция єкїлдєрї.
циянын єкїлдєрї орчундуу мутаци168

ялык єзгєргїчтїккє ээ болсо, башка популяциянын организмдери менен жупташса да, тукумсуз калышы мїмкїн. Генетикалык
материал бири-бирине шайкеш болбогондуктан, жыныс клеткаларынын ширелиши же тїйїлдїктїн єрчїшї бузулат. Мындай
учурдагы тосмо генетикалык обочолонуу деп аталат. 104-сїрєттє
балыктардын жупташпаганынын дагы бир себеби – генетикалык
обочолонуу.
Ошентип, мутация процесси, популяция толкундары жана
обочолонуу популяциянын генофондунун кєптєгєн єзгєргїчтїгїнє
алып келет. Єзгєргїчтїк эволюциянын негизги кыймылдаткыч
кїчїнє – табигый тандоого єбєлгє болуп, шарттарды тїзєт.
Негизги терминдер:
Мутациялык процесс, популяциялык толкундар, географиялык обочолонуу, биологиялык обочолонуу, экологиялык обочолонуу, жїрїш-туруштук обочолонуу, генетикалык обочолонуу.

?



1. Популяциялык толкундарды кандайча тїшїнєсїўєр?
2. Географиялык обочолонуу деген эмне?
3. Биологиялык обочолонуу географиялык обочолонуудан эмнеси менен
айырмаланат?
4. Экологиялык жана географиялык обочолонуунун окшоштугу барбы?
5. Жай мезгили жаан-чачындуу болсо, чєп кєп болот да, коёндор кєп
тєлдєйт. Кандайдыр бир убакыт єткєндє коёндор менен азыктанган
карышкырлардын саны да кєбєйєт. Бир нече жылдан кийин карышкырлардын саны кайрадан азаят, себеби єзїнїн табылгасынын саны
азаят. Анткени карышкыр кєп болсо, кєбїрєєк азык талап кылышат.
Жогору айтылган кубулуштар кандай аталат?
5. Ботаника же зоология курсунда єткєн организмдердин обочолонуу механизмдерине мисалдар келтиргиле.

§ 31. Табигый тандоо – тїрлєрдїн эволюциясынын
негизги кыймылдаткыч кїчї



1. Эмне їчїн жандыктар єз ара азык, суу, жарык ж. б. жашаган чєйрєнїн
ресурстары їчїн кїрєшїшєт?
2. Мындай кїрєшїї эмнеге алып келет?

Жашоо їчїн кїрєш жана анын формалары. Популяцияда организмдердин арасында дайыма таймашуу (конкуренция)
жїрїп турат. Алар азыкты, сууну, жашоого ыўгайлуу болгон
жерлерди жана башка айлана-чєйрєдєгї болгон ресурстарды та169

А

Б

В

105-сїрєт. Жашоо їчїн кїрєш жана анын формалары.

лашып-тартышат. Популяцияда жандыктардын саны канчалык
кєп болсо, ошончолук талашуу-тартышуу курч. Жашап кетїїгє
жана тукум берїїгє жумшалган организмдердин кєп тїрдїї ар
кандай аракеттери жашоо їчїн кїрєш деп аталат. Жашоо їчїн
кїрєш жєнїндє єз убагында белгилїї англиялык окумуштуу
Дарвин айтып кеткен (§ 25ти эстегиле). Жашоо їчїн кїрєш їч
формага айырмаланат: тїрлєр арасындагы кїрєш (105-сїрєт, А),
тїр ичиндеги кїрєш (105-сїрєт, Б), айлана-чєйрєнїн ыўгайсыз
шарттары менен кїрєшїї (105-сїрєт, В).
Тїр арасындагы кїрєш тїз жана кыйыр тїрдє болууда. Мисалы, тїз кїрєшїї жырткыч менен анын табылгасы ортосунда
жїрєт, кыйыр кїрєшїї суу їчїн, бирдей азык менен азыктанган, же бирдей жашоо шарттарына муктаж болгон тїрлєрдїн
арасында єтєт. Тїрлєр арасындагы кїрєш бир тїрдїн башка
тїрлєргє салыштырмалуу єркїндєшїнє алып келет. Бир тїрдїї
жандыктардын муктаждыгы бирдей: ошол эле азык менен азыктанышат, ошол эле шарттарда жашай алат жана тукум калтыруу ошол эле тїрдєгї организм менен жупташат. Ушул себептен
тїр ичиндеги кїрєш эў курч экени тїшїнїктїї. Кїрєшїїнїн
бул формасы жандыктардын тїргє таандык болгон белгилеринин кєп тїрдїїлїгїн жаратат, чєйрєнїн бирдей ресурстарына болгон талаш-тартышты басаўдатат. Ыўгайсыз шарттар
менен кїрєшїї жандыктардын айлана-чєйрєнїн шарттарына кєз карандылыгын билдирет. Жашоо чєйрєнїн шарттары
їзгїлтїксїз єзгєргєн соў, дайыма эле тиричиликке жагымдуу
боло бербейт. Ыўгайланышкан организмдер жашап кетишет,
ыўгайланышпагандар жок болушат.
Табигый тандоо. Жаратылышта бул кубулуш жїрєрїн биринчилерден болуп англиялык окумуштуулар Ч. Дарвин жана
А. Уоллес табышкан (§ 25ти кара). Жашоо їчїн кїрєштїн айынан жаратылышта тандоо жїрїїдє. Бир популяциянын жандык170

òàðû ãåíîòèáè ìåíåí àéûðìàëàíûøàò, îøîíäóêòàí ûўãàéëàíóó
ìїìêїí÷їëїãї áèðäåé ýìåñ. Àéëàíà-÷ºéðºíїí øàðòòàðû êåñêèí
òїðäº ºçãºðїï, æàãûìñûç áîëáîé êàëãàíäà àéðûìäàð àëàðãà òóðóøòóê áåðå àëûøàò, áàøêàëàðû ºëїìãº äóóøàð áîëîò. Íàòûéæàñûíäà áåëãèëїї ãåíîòèïêå ýý áîëãîí îðãàíèçìäåð òàíäàëûï æàøàï,
àíäàí àðû òóêóì áåðèøåò, áàøêàëàð òàíäàëûï, æîê áîëóøàò.
Îøåíòèï, òàáèãûé òàíäîî – æàøàãàí ÷ºéðºñїíº
ûўãàéëàíûøêàí æàíäûêòàðäûí æàøàøû æàíà êºáºéїøї,
ûўãàéëàíûøïàãàíäàðäûí æîê áîëóøó.
Æàðàòûëûøòà áóë êóáóëóø äàéûìà æїðїїäº, àíòêåíè áèð
ýëå ïîïóëÿöèÿíûí îðãàíèçìäåðè áèðè-áèðèíåí ãåíîòèáè îøîãî æàðàøà áåëãèëåðè, êàñèåòòåðè, ìóêòàæäûêòàðû æ. á. ìåíåí àéûðìàëàíûøàò. Àëàðäûí àðàñûíäà æàøîî ї÷їí òàéìàøóó
æїðºò, æàíäûêòàðäûí ñàíû êàí÷à êºï áîëñî, àë ýìè òèðè÷èëèêêå êåðåê áîëãîí ðåñóðñòàð àç áîëñî, îøîí÷îëóê òàéìàøóó
êї÷òїї êåëåò. Òàáèãûé òàíäàëóóãà àéðûì îðãàíèçì æå ïîïóëÿöèÿíûí æàíäûêòàð òîáó äóóøàð áîëóøàò. Îðãàíèçìäåðäèí
áàðäûê æàøîîãî ìààíèëїї áîëãîí áåëãèëåðè æàíà êàñèåòòåðè
òàíäàëûøàò. Àë ýìåñ àéðûì æàíäûêêà çûÿíäóó, áèðîê áїòїí
ïîïóëÿöèÿãà ïàéäàëóó áîëãîí áåëãèëåðè äà òàíäàëûï, ñàêòàëûï
êàëàò. Ìèñàëû, áàë ààðûñû áèðººíї ÷àêêàíäàí êèéèí ºçї ºëºò,
÷àãóó ìåíåí óþãóíäàãû ààðûëàðäû êîðãîøîò. Óøóë ñåáåï ìåíåí áóë êàñèåò òїðäїí æàøîîñóíà ïàéäàëóó áîëãîíäóêòàí òàíäàëûï, ñàêòàëûï êàëäû. Àçûðêû ìåçãèëäå òàáèãûé òàíäîîíóí
ýêñïåðèìåíòàëäûê äàëèëäåðè êºï.
Òàíäîî ïðîöåññèíèí æûéûíòûãû æàíà òàáèãûé òàíäîî ї÷
ôîðìàãà áºëїíºò. Ñòàáèëäåøòèðїї÷ї (òóðóêòîî÷ó) òàíäîî êàíäàéäûð áèð îðòî÷î ºíїêêºí áåëãèãå ýý áîëãîí æàíäûêòàðäûí
òàíäàëûï, æàøàï êåòèøèíå àëûï êåëåò. Àë ýìè ìûíäàí òºìºí
æå æîãîðó ºð÷їãºí áåëãèëåðãå (äåíåñèíèí ºë÷ºìї ÷îў, æå êè÷èíå, òїñї ºòº à÷ûê æå êàðàëæûí æ. á.) ýý áîëãîí îðãàíèçìäåð òàíäàëûï, æîê áîëóï êåòèøåò. Ìèñàëû, îðòî÷î ñàëìàêòà
òºðºëãºí áàëäàðäûí æàøàï êåòїї
ìїìêїí÷їëїãї æîãîðó (106-ñїðºò).
Òїç æå êûéìûëäàòêû÷ òàíäîî
àéëàíà-÷ºéðºíїí áèð áàãûòòà óçàê
óáàêûò ºçãºðїøїíäº áàéêàëàò.
Ìèñàëû, àéûë ÷àðáàãà çûÿí êåëòèðãåí êóðò-êóìóðñêàëàð ìåíåí
àäàì áàëàñû óçàê óáàêûò êїðºøїï
êåëãåí. Àíûí áèðè – óóëóó õèìèÿ106-сїрєт. Эмчектеги бала.
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107-сїрєт. Кескелдирик.

108-сїрєт. Келемиш жыланы.

лык заттарды колдонуу. Алардын таасирин кєтєрє алып, жашап
кеткен курт-кумурскалар кийинки жылы тукум берет. Тукум
арасында уулуу заттарга чыдамдуу организмдер калат. Бара-бара
тукумдан тукумга чыдамдуулукту аныктаган генотипке ээ болгон жандыктар кєбєйїп, тїрдїн жаўы эволюциялык белгилери
пайда болот.
Кескелдириктер табигый тандоону аныктоо максатында
жїргїзїлгєн кєптєгєн изилдєєлєрдїн объектиси болушкан
(107-сїрєт). Мисалы, тажрыйбанын биринде кескелдириктер
жашаган чєйрєдєн жырткычтарды убактылуу жок кылып,
мындай жагдайда кандай єзгєрїїлєр болорун талдап чыккан.
Таўкалыштуу, бирок бул жаныбарлардын тандалышына таасир эткен кєп деле жырткычтар жок экен. Ошого карабастан,
денеси жана буттары кичинекей єлчємдєгї кескелдириктер
кєбїрєєк єлїп жок болушат экен. Себеби чоў єлчємдєгї жаныбарлардын азык табуу мїмкїнчїлїгї кеўири. Ошону менен
бирге буту узунураак болгон кескелдириктер суу ташкындаганда жана бороондо дарактарга чыгып, жерде таба албаган
азыкты табышат.
Дизруптивдїї (бєлїїчї) тандоо стабилдештирїїчї тандоого карама-каршы деп эсептесе болот. Мындай процессте орточо
єрчїгєн белгилерге ээ болгон жандыктар тандалып жок болушат.
Ал эми орточо нормадан айырмаланган организмдер тандалып
жашап кетишет жана андан ары тукум беришет (108-сїрєт).
Мисалы, чыгыш жана батыш єлкєлєрдє кезиккен келемиш жыландар шаарларда, токойлордо, жээктерде, тоолуу жерлерде жашашат. Жашоо чєйрєлєрдїн шарттары ар кандай болгон соў,
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жыландардын тїсї да ар кандай. Алар кара тактуу сары тїстєн
баштап, жашыл тактуу кызгылт тїстїн тїрлїї єўдєрїнє ээ.
Ошентип, табигый тандоо муундан муунга организмдердин
жашаган чєйрєсїнє ыўгайланышуусун єрчїтєт.
Негизги терминдер:
Жашоо їчїн кїрєш, тїрлєр арасындагы кїрєш, тїр ичиндеги кїрєш, айлана-чєйрєнїн ыўгайсыз шарттары менен
кїрєшїї, стабилдештирїїчї (туруктоочу) тандоо, тїз же
кыймылдаткыч тандоо, дизруптивдїї (бєлїїчї) тандоо.
Тємєнкї тесттерге жооп берип, єз билимиўерди текшергиле:
1. Бир тїрдєгї, ар кандай тїрдєгї организмдердин бири-бири менен жана
жансыз жаратылыш менен болгон татаал мамилери:
А) табигый тандоо;
Б) жасалма тандоо;
В) тїрдїн пайда болушу;
Г) жашоо їчїн кїрєш деп аталат.
2. Айлана-чєйрєнїн ыўгайсыз шарттары менен кїрєшїї:
А) популяциянын организмдеринин єзгєргїчтїккє ээ болушу;
Б) чєйрєнїн ресурстарынын чектїїлїгї жана жандыктардын
кєбєйїшї;
В) табигый кырсыктар жана жагымсыз шарттар;
Г) организмдердин жашоо чєйрєсїнє ыўгайланышуусунун жоктугу
жашоо їчїн кїрєштїн себеби.
3. Тїр ичиндеги кїрєштїн мисалы:
А) кит менен дельфиндин ортосундагы азык їчїн таймашуу;
Б) тїлкїлєрдїн чычкандар менен азыктанышы;
В) тооктордун жана каздардын жем талашы;
Г) карышкырлардын єз табылгасын тапканга жумшаган аракеттери.
4. Жашоо їчїн эў курч кїрєш:
А) бир тїрдїн жандыктары ортосунда;
Б) бир уруунун организмдеринин ортосунда;
В) ар кайсы тїрлєрдїн популяциялары ортосунда;
Г) популяция менен абиостук факторлор ортосунда жїрєт.
5. Жашоо їчїн кїрєштїн мааниси:
А) пайдалуу белгилери бар жандыктардын сакталып жашап кетиши;
Б) тукум куучу єзгєргїчтїгї бар организмдердин сакталып калышы;
В) табигый тандоого керек болгон материалдын жаралышы;
Г) организмдер ортосундагы кїрєштїн курчушу деп саналат.
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6. Эволюцияда тїр ичиндеги кїрєш чоў ролду ойнойт, анткени:
А) кєп тїрдїїлїккє алып келет;
Б) популяцияны мутациялар менен толтурат;
В) жандыктардын ортосундагы таймашууну курчутат;
Г) бир тїрдїн популяцияларынын обочолонушуна алып келет.
7. Тїр ичинде андан ары жашап кетип, арбын тукумдашына кємєктєшкєн
белгилерге ээ болгон жандыктардын тандалып сакталышы:
А) жашоо їчїн кїрєш;
Б) тукум куучу єзгєргїчтїк;
В) табигый тандоо;
Г) жасалма тандоо деп аталат.
8. Табигый популяциядагы мутациялык процесстин кїчєшї:
А) табигый тандоонун натыйжалуулугун жогорулатат;
Б) табигый тандоонун натыйжалуулугун тємєндєтєт;
В) жандыктардын санын кєбєйтєт;
Г) организмдердин бири-бири менен таймашуусун єрчїтєт.
9. Эволюциянын кыймылдаткыч кїчтєрїнїн арасында:
А) обочолонуу;
Б) жашоо їчїн кїрєш;
В) жасалма тандоо;
Г) табигый тандоо багыттуу мїнєзгє ээ.
10. Бугу чычканы адатта кочкул кїрєў тїстє, анткени токойдо жашагандыктан мындай тїс душмандардан жашынганга ылайык. Ал эми кумдуу
жерлерде жашап кеткен бугу чычкандардын тїсї бара-бара єзгєрїп,
саргыч тїстє болуп калды. Чычкандар тїсїн єзгєртпєсє, бат эле жырткычтарга жем болуп, жок болуп кетмек. Табигый тандоонун кайсы формасы ишке ашты?
А) кыймылдаткыч тандоо;
Б) стабилдештирїїчї тандоо;
В) дизруптивдїї тандоо.
Табигый тандоонун кайсы формасы башка формаларга салыштырмалуу
натыйжалуу? Єзїўєрдїн жооп-пикириўерди далилдеп, дептериўерге жазгыла.
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§ 32. Организмдердин ыўгайланышуусу – табигый тандоонун
натыйжасы. Ыўгайланышуунун салыштырмалуу мїнєзї



1. Эмне себептен жандыктар жашаган чєйрєсїнє ыўгайланышкан?
2. Ыўгайланышуунун кандай мисалдарын билесиўер?
3. Эмне себептен ыўгайланышуулар салыштырмалуу мїнєзгє ээ?

Организмдердин ыўгайланышуусу – табигый тандоонун
натыйжасы. Ошентип, мурунку параграфтардан алган маалыматка жараша, силер билгендей, популяциянын жандыктары
анча-мынча айырмаланышат. Жашоо їчїн кїрєштє бир аз болсо дагы азыкты тапканга, жырткычтардан коргонууга, жупташып тукум бергенге кємєктєшкєн єзгєчєлїктєр жашап кеткенге мїмкїнчїлїк берет. Муундан муунга организмдердин жашоо
чєйрєсїнє ыўгайланышуусун кїчєтєт.
Ыўгайланышуу – организмдин белгилеринин (ички
жана сырткы тїзїлїшїнїн, физиологиялык процесстеринин, жїрїш-турушунун) жашоо чєйрєсїнє шайкештиги жана жашап кеткенге, тукум бергенге шарттардын
тїзїлїшї.
Мисалы, суу жаныбарларынын жумуру денеси сїзїїдє суунун каршылыгын азайтат, чєп арасында жашаган чегирткенин
жашыл тїсї аны душмандардан жашырат, муздун арасында
жашаган ак аюунун тери астындагы калыў май катмары сууктан жана айрым учурларда ачкалыктан сактайт ж. б.
Жандуу жаратылышта ынгайланышуунун кєптєгєн мисалдары бар. Организмге кєз салганда биринчи иретте тїсї, формасы жана єлчємї байкалат. Бул морфологиялык белгилердин
ыўгайланышын морфологиялык ыўгайланышуулар деп аташат.
Жандыктын тїсї жашоо чєйрєсїнїн тїсїнє шайкеш болсо,
мындай тїс жашыруучу тїс деп аталат (109-сїрєт).

109-сїрєт. Жашыруучу тїстїн мисалдары, солдо – гусеница,
ортодо – дарак бакасы, оўдо – эл кайда кєчєт.
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Айрым жаныбарлар душмандарынан ар кандай зыяндуу химиялык заттардын жардамы менен коргонушат. Мындай жандыктардын тїсї ачык, же ачык тїстєгї тїрлїї тактары бар.
Мындай єў алдын ала эскерткендей болгон соў, ал эскертїїчї
тїс деп айтылат (110-сїрєт).

110-сїрєт. Эскертїїчї тїстїн мисалдары: солдо – тюлень, оўдо – кескелдирик.

111-сїрєт. Жаныбарлардын дене формасынын жашоо чєйрєсїнє
ыўгайланышынын мисалдары: солдо – дельфиндер, оўдо – канаттуулар.

112-сїрєт. Маскировканын мисалдары: солдо – бутакчага окшош гусеница,
ортодо – гїлгє окшош личинка, оўдо – кургап калган бїчїргє окшош коўуз.
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Денесинин ыўгайланышуусу анын формасы менен байланышы (111-сїрєт). Ошону менен бирге душмандарга билинбей
калыш їчїн жаныбарлардын тїсї эле эмес, анын формасы да
кандайдыр бир жансыз нерсеге окшошуп калат. Мындай кубулуш маскировка деп аталат (112-сїрєт).
Єтє чоў жаныбарлардын денесиндеги тактар, сызыктар аны
билинбес кылышы мїмкїн. Мындай єў бєлїїчї тїс деп аталат
(113-сїрєт).
Душмандардан коргонууда дагы бир ыўгайланышуунун
тїрї бар. Жаныбар денесин коргогон кандайдыр кошумча катуу
тїзїлїштєргє ээ болот. Мындай коргонуу пассивдїї коргонуу
деп аталат (114-сїрєт). Мимикрия – ыўгайланышуу єзїнїн тїсї
же єўї менен уулуу жаныбарларга окшоштук (115-сїрєт).

113-сїрєт. Бєлїїчї тїстїн мисалдары: солдо – жираф, оўдо – жолборс.

114-сїрєт. Пассивдїї коргонуунун мисалдары:
солдо – чопкуту бар ташбака, оўдо – раковиналуу їлїл.
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115-сїрєт. Мимикриянын мисалдары.

116-сїрєт. Физиологиялык ыўгайланышуунун мисалдары:
солдо – тєє, оўдо – їкї.

117-сїрєт. Жїрїш-туруштук ыўгайланышуунун мисалдары:
солдо – коркунучтан коргонгон каздар, оўдо – жумурткаларын коргоочу бака.
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118-сїрєт. Ыўгайланышуунун салыштырмалуу мїнєзїнїн мисалдары:
солдо – коён, оўдо –чил.

Физиологиялык ыўгайланышуулар чєйрєнїн нымдуулугунун, жарыктыгынын, температуранын ж. б. жансыз жаратылыштын шарттарынын єзгєрїшїнє организмдердин чыдамдуулугун камсыз кылат. Мисалы, тєєнїн єркєчтєрїндєгї май
чєлдє узак убакыт суусуз жїрїїгє, їкїнїн кєзїнїн тїзїлїшї
караўгыда даана кєрїїгє мїмкїнчїлїк беришет (116-сїрєт).
Жїрїш-туруштук ыўгайланышуулар – айрым жандыктын
же тїрдїн бїтїн бойдон сакталышына багытталган жїрїштуруштун ар кандай формалары (117-сїрєт). Алардын арасында тубаса жана пайда болуучулары бар. Жырткычтардан
коргонуу, жупташуу, тукумуна кам кєрїї, жаныбарлардын
миграциялары – тукум куучу аракеттер. Пайда алып келїїчї
ыўгайланышуунун мисалы катары шаарда мурда кезикпеген
канаттуулардын шаарда жашап калышы, анткени таштандылар
аларга азыктын булагы болуп калды.
Бирок ыўгайланышуу салыштырмалуу мїнєзгє ээ (118-сїрєт).
Ыўгайланышуулар белгилїї гана шарттарга шайкеш болгондуктан, чєйрє кескин тїрдє єзгєрсє же башка чєйрєгє жандык тїшїп
калса, анда шайкештик жок болуп, єлїм коркунучу артат.
Ыўгайланышуулардын пайда болушу жана топтолушу барабара жаўы тїрдїн жаралышына, бар болушуна алып келиши
мїмкїн.
Негизги терминдер:
Ыўгайланышуу, морфологиялык ыўгайланышуу, жашыруучу тїс, эскертїїчї тїс, бєлїїчї тїс, маскировка, мимикрия, пассивдїї коргонуу, физиологиялык ыўгайланышуу,
жїрїш-туруштук ыўгайланышуу.
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?

1. Ыўгайланышуу деген эмне?
2. Морфологиялык ыўгайланышуулардын кандай формалары бар жана
эмне їчїн ошондой аталып калган?
3. Физиологиялык ыўгайланышуулар морфологиялык ыўгайланышуулардан эмнеси менен айырмаланат?
4. Жїрїш-туруштук ыўгайланышуу деген эмне?

берилген сїрєттєгї 4 єкїлдї тандап алып, аларды талдап,
 Параграфта
дептеринерге тємєнкї таблицаны кєчїрїп, аны толтургула:
Жаныбардын аты

Чєйрєгє ыўгайланышкан
белгилери

Ыўгайланышуунун
салыштырмалуу мїнєзї

Лабораториялык иш
«Организмдердин жашаган чєйрєгє ыўгайланышы
жана анын салыштырмалуу мїнєзї»
Сабактын жабдылышы: ар кандай шарттарда жашаган жаныбарлардын сїрєттєрї же открыткалары (открыткаларды колдонуу сабактын максатына ылайык, анткени анда жаныбардын
аты, жашаган чєйрєсї баяндап жазылган).
Иштин жїрїшї: окуучулар экиден же кичи топторго
бєлїнїп, ар бир открыткадагы жаныбар жєнїндє билген маалыматты чогултуп, тємєнкї суроолорго жооп беришет:
1. Жаныбар кандай чєйрєдє жашайт?
2. Жашаган чєйрєсїнє денесинин формасы же тїзїлїшї менен ыўгайлашканбы?
3. Жаныбардын денеси бир нерсеге окшошобу, эгер андай болсо, ага
мындай окшоштук эмнеге керек?
4. Жаныбардын тїсї кандай?
5. Жаныбардын тїсї айлана-чєйрєдє байкалбай калышына кємєктєшєбї?
6. Жаныбардын тїсї айлана-чєйрєдє даана байкалса, алар башка
жаныбарларга тїсї менен кандайдыр бир маалымат береби?
7. Жаныбардын тїсї башка жаныбардын тїсїнє окшошпу, ошондой болсо,
ага мындай окшоштук эмнеге керек?
8. Тїрлєр арасындагы жашоо їчїн кїрєштє жеўип кеткенге кандайдыр
бир єзгєчєлїктєрї барбы?

180

9. Чєйрєнїн ыўгайсыз шарттары менен ийгиликтїї кїрєшє алгандай
кандайдыр бир єзгєчєлїктєрї барбы?
10. Жашап жаткан чєйрєгє жаныбардын физиологиялык ыўгайланышы
барбы?
11. Жашап жаткан чєйрєгє жаныбардын жїрїш-туруш ыўгайланышы
барбы?
12. Эмне їчїн жаныбардын жашаган чєйрєгє болгон ыўгайланышы
салыштырмалуу? Кайсы учурда жашоосу уланып, тукум бергенге
болгон ыўгайланышы аздык кылат?
Окуучулар коюлган суроолорго жоопторду тапкандан кийин, дептерине
жаныбардын жашаган чєйрєсїнє кандайча ыўгайланышканын аўгеме тїрїндє
баяндап жазат.

§ 33. Тїрдїн пайда болушу



1. Эмне їчїн популяция эволюциянын эў жєнєкєй бирдиги катары
саналат?
2. Эмне їчїн обочолонууну эволюциянын эў жєнєкєй фактору
дешет?
3. Обочолонуунун кандай тїрлєрї бар?
4. Ыўгайланышуулардын пайда болушу эмне менен айкалышат?

Микроэволюция. Тїрдїн пайда болушу узак тарыхый процесс. Жаўы тїрдїн жаралуу кубулушу микроэволюция деп аталат. Эволюциянын маанилїї учуру – микроэволюция (схеманы
кара).
Ыўгайланышуулардын пайда болушу жана єрчїшї

Тїрдїн пайда болушу
Табигый тандоо

Жашоо їчїн кїрєш

Популяциялык
толкундар

Популяциялык –
эволюциянын эў
жєнєкєй бирдиги

Популяциялык
толкундар

Єзгєргїчтїк (мутациялар,
алардын комбинациялары)
Микроэволюциянын схемасы.
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Кокустан пайда болгон майда популяциянын пайдалуу
мутациялары ырааттуу жолу менен табигый тандоо аркылуу
сакталышат. Єзгєргїчтєрдїн жаўы айкалыштары жаралып,
популяцияны єзгєрїп аткан чєйрєнїн жаўы шарттарына ыўгайланыштырышат. Натыйжасында табигый тандоо жаўы тїрдїн
пайда болушуна алып келет.
Жаўы тїрдїн пайда болушунун негизги шарты – популяциянын башка ошол эле тїрдїн популяцияларынан обочолонушу.
30-параграфта жазылгандай, обочолонуунун негизги эки себеби
бар: географиялык жана экологиялык тосмолордун пайда болушу. Мындай себептен обочолонгон популяциянын єкїлдєрї башка популяциянын єкїлдєрї менен жупташып, тукум берїїсїн
токтотот. Натыйжада обочолонгон популяциядагы жандыктардын белгилеринин бара-бара єзгєрїшїнїн негизинде бир же бир
нече жаўы тїрлєр жаралат. Тосмолорго жараша тїрдїн пайда
болушуна алып келген жолдорду географиялык жана экологиялык деп айырмалашат.
Тїр пайда болушунун географиялык жолу. Тїрдїн мындай
жол менен пайда болушу негизинен жандыктардын миграциясы
же алгачкы ээлеген чоў аймактын бир нече кичинекей аймактарга бєлїнїшї менен байланышкан. Мисалы, Кыргызстанда
жашаган бухара ала чыйырчыгынын пайда болушуна Европада жашаган чоў ала чыйырчыктын Алыскы Чыгышка таралышы себепкер болду. Жаўы жерлерде отурукташып калган
чєйрєнїн шарттарына ыўгайланышкан канаттуулардын тїсї,
єлчємї єзгєрєт (119-сїрєт). Тїштїк жолу менен таралган чоў
ала чыйырчык эки жаўы тїрчєнїн (бухара жана кичи ала чыйырчыктар) пайда болушуна негиз салат. Бир аймактарда жашаган чоў, кичи жана бухара ала чыйырчыктары бири-бири
менен жупташып, тукум беришет. Ал эми тїндїк жолу менен
таралган ала чыйырчыктар жана алардан келип чыккан кичи
ала чыйырчыктар бири-бири менен жупташпайт да, тукум да
бербейт, себеби алардын арасында репродукциялык обочолонуу
орун алган.
Дагы бир мисал катары дїйнєдє кеўири таралган таранчыны карайлы. Орто Азияда жакын тектїї їй жана кара тєштїї
таранчылардын эки тїрї кезигет. Алар бири-биринен єзїнїн
єўї менен айырмаланышат (120-сїрєт). Булар бири-бири менен
аргындашпайт, бирок Италияда эки тїрдїн аргындарынан келип чыккан таранчылардын єзїнчє формасы жашайт.

182

119-сїрєт. Ала чыйырчыктардын тїрлєрї (солдо – чоў, оўдо – бухара).

120-сїрєт. Таранчылардын тїрлєрї
(солдо – їй таранчысы, оўдо – кара тєштїї таранчы).

Тїр пайда болушунун экологиялык жолу. Ар кандай экологиялык шарттарга ыўгайланышуу баштапкы энелик тїрдїн
экологиялык расаларга бєлїнїшїнє алып келет. Айрым расалардан жаўы чєйрєдє тїр жаралышы мїмкїн. Ушундай жол
менен дарыянын жээгинде жайгашкан, жазында суу каптап
кеткен шалбаалардагы єсїмдїктєрдїн тїрлєрї пайда болушкан. Суу каптаган жерлерде єскєн єсїмдїктєрдїн гїлдєшї кургак жерлердеги єсїмдїктєрдїн гїлдєшїнє шайкеш келбегендиктен алардын арасында репродукциялык обочолонуу жїрєт.
Кєптєгєн муундардын жашоо мезгилинин ичинде суу каптаган
жерлерге мїнєздїї єзгєчє экологиялык расалар, ошону менен
бирге тїрлєр калыптанышат.
Тїр пайда болушунун экологиялык жолу кєптєгєн курткумурскаларга, балыктарга ж. б. жаныбарларга да таандык.
Мисалы, жалбырактар менен азыктанган тал коўузунун эки
экологиялык расасы бар. Бирєє талдын жалбырагын жесе,
экинчиси кайыўдын жалбырагын жейт. Бул эки расанын
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єкїлдєрї бири-бирине абдан окшош (121-сїрєт), бирок айрым
жїрїш-туруштук, физиологиялык жана морфологиялык белгилери менен айырмаланышат. Ар
бир коўуз єзїнїн азык дарагын
тандаарын жана башка тїрдїн
єкїлї менен адатта жупташпаганын жандыктарды жекече
белгилєє менен жїргїзїлгєн
изилдєєлєр далилдеди.
121-сїрєт. Тал коўузу.
Тїрдїн пайда болуу процессин бєлїї салыштырмалуу мїнєздє географиялык жана экологиялык жолдорго бєлєт. Кандай жол болбосун, тїрдїн жаралышында популяциялар кєчкєндє да, кєчпєгєндє да жаўы
экологиялык шарттарга ыўгайланышат. Эволюциянын баштапкы мезгилинде географиялык жана экологиялык жолдор бирге
ишке ашат, бири-бирин толукташат. Географиялык обочолонуу
экологиялык обочолонуу менен бирге жїргєн соў, жолдордун
чегин так аныкташ кыйын.
Тїрдїн пайда болушунун башка жолдору да бар, мисалы,
жаратылышта сейрек кездешїїчї полиплоиддешїї жана аргындашуу. Айрым учурда жыныс клеткаларынын пайда болушу бузулуп, гаплоиддик ордуна диплоиддик клетка жаралат.
Мындай клеткалардан полиплоиддик тїйїлдїк калыптанат.
Эгерде тїйїлдїктєн єрчїп чыккан полиплоиддик организм жашоо їчїн кїрєштє диплоиддик организмден кїчтїї болсо, анда
жаўы тїрдїн негиз салуучусу болушу мїмкїн. Айрым учурларда жакын тектїї аргындар да жаўы тїрдї жаратышы мїмкїн.
Полиплоиддешїї жана аргындашуу кєбїнчє єсїмдїктєргє таандык, бирок жаныбарлардын арасында жолуктурса болот.
Ошентип, популяцияларда жїргєн микроэволюциялык процесс жаўы тїрдїн пайда болушу менен бїтєт. Ошону менен бирге бул процесс жаўы тїрдїн ичинде уланат, анткени табигый
тандоо тынымсыз жїрїп, тїрдїн ыўгайланышууларын андан
ары жакшыртканга багытталган. Жаўы уруулардын, тукумдардын, тїркїмдєрдїн жана андан чоў топтордун пайда болушунун
негизин микроэволюциялык процесстер тїзїшєт.
Негизги терминдер:
Микроэволюция, тїрдїн пайда болушунун географиялык
жолу, тїрдїн пайда болушунун экологиялык жолу.
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?

1. Тїр эмнеден пайда болот?
2. Тїр географиялык жол менен кантип пайда болот?
3. Тїр экологиялык жол менен кантип пайда болот?
4. Эмне себептен тїрдїн пайда болуу жолдорунун бєлїнїїсї салыштырмалуу?
Китептеги маалыматтын негизинде 26-таблицаны дептериўерге кєчїрїп,
толтургула:
26-таблица
Тїрдїн пайда
болуу жолу

Ар башка популяциялардын
єкїлдєрїнїн бири-бири менен
жупташуусунун тосмолору

Тїрдїн пайда
болушунун мисалы

Географиялык
Экологиялык

§ 34. Селекция – организмдердин маданий
формаларын єзгєртїї жолу



1. Кандай максатты кєздєп адамзат илгертеден єсїмдїктєрдїн маданий
формаларын єстїрїп, жаныбарларды колго багышкан?
2. «Сорт» жана «порода» деген эмне?
3. Єсїмдїктєрдїн жаўы сортторунун жана жаныбарлардын породаларынын пайда болушунда кайсы кыймылдаткыч кїч жана материал чоў
мааниге ээ?

Селекция жєнїндє жалпы тїшїнїк. Адамдар отурукташып
жашап баштаганда эле єсїмдїк жыйноодон жана жаныбарларды
аў уулоодон азык катары колдонуучу тїрлєрдї єстїргєнгє жана
бакканга єтїшєт. Мындай жагдайда тїрлєрдїн чектїї гана санына (жаныбарлардын 20 жана єсїмдїктєрдїн 150 тїрїнє жакын)
адам баласынын кєз карандылыгы жаралат. Ошондуктан азык
менен толук камсыз кылуу їчїн їйїр тїрлєрдїн жемиштїїлїгїн
кескин жана кєп эсе кєбєйтїїгє зарыл болушкан. Бїгїнкї кїнкї
маданий дан єсїмдїктєрдї жана їй жаныбарларды жапайы тектери менен салыштыруусу алгачкы тїрлєрдї адам таанылбагандай
єзгєрткєнїн далилдейт. Бул багытта жасалган иш-аракеттердин
жыйындысы селекция (селекцио – тандоо деген латын сєзї) деп
аталып калган. Селекциянын натыйжасында єсїмдїктєрдїн кєп
сорттору, жаныбарлардын кєп породалары пайда болушту.
Окшош тукум куучу белгилерге жана айлана-чєйрєнїн таасирине окшош реакцияга ээ болгон, адамзат жараткан организмдердин бирдиги сорт же порода деп эсептелинет. Єсїмдїктєрдїн сортторунун жергиликтїї жана селекциялык формалары бар. Узак
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1. Борбор америкалык
5. Тїштїк батыш азиялык
2. Тїштїк америкалык
6. Тропикалык тїштїк
3. Абиссиниялык
азиялык
4. Жер ортолук деўиздик 7. Чыгыш азиялык

122-сїрєт. Маданий єсїмдїктєрдїн келип чыгуу борборлору
27-таблица
№

Борборлордун
аталышы

Географиялык
жайгашышы

Маданий єсїмдїктєрдїн
мекени

1.

Борбор
америкалык

Тїштїк Мексика

Жїгєрї, пахта, какао,
ашкабак, тамеки

2.

Тїштїк
америкалык

Тїштїк Американын
батыш жээги

Картєшкє, ананас, хина
дарагы

3.

Абиссиниялык

Африканын
Абиссиния тоолору

Катуу буудай, арпа, кофе
дарагы, сорго, банан

4.

Жер ортолук
деўиздик

Жер ортолук дениздин
жээгинде жайгашкан
єлкєлєр

Капуста, кант кызылчасы,
маслиндер, беде, чечевица, тоют чєптєр (маданий
єсїмдїктєрдїн 11%).

5.

Тїштїк батыш
азиялык

Кичи Азия, Орто Азия,
Иран, Афганистан,
Тїштїк-Батыш Индия

Буудай, кара буудай, буурчак єсїмдїктєрї, зыгыр, кара
куурай, шалгам, сабиз, чеснок,
жїзїм, єрїк, алмурут ж. б. (маданий єсїмдїктєрдїн 14%).

6.

Тропикалык
тїштїк азиялык

Тропикалык Индия, Индокитай, Тїштїк Кытай,
Тїштїк-чыгыш Азиянын
аралдары

Кїрїч, кант тростники, цитрус
єсїмдїктєрї, бадыраў, баклажан, кара калемпир ж. б.
(маданий єсїмдїктєрдїн 50%)

7.

Чыгыш
азиялык

Борбор жана Чыгыш
Кытай, Япония, Корея,
Тайвань

Соя, таруу, кара кїрїч, жемиш
жана жашылча єсїмдїктєрї:
кара єрїк, чие, туруп ж. б. (маданий єсїмдїктєрдїн 20%)
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1 - уяў жїндїї меринос; 2 - жарым уяў цигай породасы; 3 - роман породасы;
4 - каракуль козусу менен; 5 - куйруктуу гиссар породасы.
123-сїрєт. Койлордун породалары.

Бакма жаныбарлардын келип чыгуу борборлору маданий
єсїмдїктєрї менен шайкеш келишет. Индонезия жана Индокитайда окумуштуулардын ою боюнча ит, каман, тоок, каз, єрдєк
колдо багыла баштаган. Кой Алдыўкы Азияда, эчки Кичи Азияда їйїрлєштїрїлгєн (123-сїрєт). Кара деўиздин аймагындагы
талааларда адам баласы жылкылардын алгачкы тегин – тарпанды єзїнє жакындатып бага баштаган (124-сїрєт). Жаныбарлардын кєп деген белгилери, ошону менен бирге жїрїш-турушу
єзгєрдї. Алар мурункудай агрессивдїї болбой, тынчыган їчїн
адам менен бирге жашап калышты.

1. Дон
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2. Ольденбург

3. Липпициан
124-сїрєт. Жылкылардын породалары

Ошентип, селекция адам баласына керек болгон белгилери
бар єсїмдїктєрдїн сортторунун жана жаныбарлардын породаларынын пайда болушуна алып келет.
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Негизги терминдер:
Єсїмдїктєрдїн жана жаныбарлардын маданий формалары, селекция, сорт, порода.

?

1. Селекция деген эмне?
2. Эмне себептен адам баласы селекцияга мажбур болду?
3. Єсїмдїктєрдїн сорттору жана жаныбарлардын породалары жапайы
тегинен эмнеси менен айырмаланышат?
4. Маданий єсїмдїктєрдїн келип чыккан кандай борборлорун
билесиўер?



Кошумча адабиятты колдонуп, маданий єсїмдїктєрдїн эки сорту жана
бакма жаныбарлардын эки породасы жєнїндє маалымат таап, тємєнкї таблицаны дептериўерге кєчїрїп, толтургула:
Єсїмдїктїн сорту же
жаныбардын породасы

Адамга керек болгон
маанилїї белгилери

1.
2.
3.
4.

§ 35. Селекциянын негизги методдору



1. Табигый тандоо деген эмне?
2. Єсїмдїктєрдїн жана жаныбарлардын тїшїмдїїлїгїн жогорулатканга
жумшалган адам баласынын тандоо аракеттерин табигый тандоо деп
атаса болобу?
3. Организмдердин керектїї сапаттарын жактыруу иштери эмнеге алып
келет?

Жасалма тандоо. 10 миў жылдан ашык єзїнє керек болгон
белгилерге ээ болгон жандыктарды адамдар тандап, кєбєйтїп,
муундан муунга белгилерди єрчїтїп келишкен (125-сїрєт).
Мындай тандоо жасалма тандоо деген атка конгон.
Жасалма тандоонун материалдарын биринчилерден топтоп
жана талдап чыккандардын арасында Ч. Дарвин болгон. Окумуштуу табигый жана жасалма тандоонун айырмачылыгын тактап чыккан. Табигый тандоонун натыйжасында организмдердин
жашаган чєйрєгє ыўгайланыштырган белгилердин жыйындысы тїптєлєт. Ал эми жасалма тандоо адамды кызыктырган айрым белгилерди жакшыртат. Мисалы, гїлгїн кызыл кабыктуу
картєшкєнїн сорттору кеўири тараган. Бирок сырты да, ичи
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125-сїрєт. Элдик селекциянын натыйжасында пайда болгон
гиссар (солдо) жана эдилбай (оўдо) породаларынын койлору.

да бир тїстїї болгон картєшкє жок эле. Мындай єсїмдїктїн
сортун Колорадо штатынын университетинин окумуштуулары
атайын чыгарышкан (126-сїрєт).
Адатта маданий сортторунун
же породаларынын жандыктарынын жашоо мїмкїнчїлїктєрї
тємєн
келишет
жана
аларды атайын шарттарда єстїрїї
жана кєбєйтїї зарыл. Мисалы,
жїгєрїнїн маданий сорттору байыркы тегинен бою, дандуулугу
менен гана айырмаланбастан, сотонун тїзїлїшї менен да айырмаланышат. Жапайы жїгєрїнїн ар
126-сїрєт.
бир даны сыртынан кабыкча меГїлгїн кызыл картєшкє.
нен капталган жана бири-биринен

127-сїрєт. Кант жїгєрї (єсїмдїк жана сотолор).
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îáî÷îëîíóï òóðóøàò. Ñîòîíóí ìûíäàé òїçїëїøї ºñїìäїêòºðäїí
òàðàëûøûíà êºìºêòºøºò. Ìàäàíèé æїãºðїíїí ñîòîñóíäà
æûëàўà÷ äàíäàð áèðè-áèðèíå òûãûç æàéãàøûï, ñûðòûíàí æàëáûðàê÷àëàðäàí òóðãàí ñîòîíóí êàáû ìåíåí îðîëîò (127-ñїðºò).
Áóë òїçїëїø óðóêòàðäûí (äàíäàðäûí) òàðàëûøûíà òîñêîîëäóê
êûëàò. Ìûíäàé ìèñàëäàð àç ýìåñ. Ìàäàíèé ðîçàëàðäûí æàïàéû
28-таблица
Жасалма тандоо
Алгачкы
популяция

Аргындаштыруу
Мутацияларды жаратуу

Жаўы
сорт же
порода

Генетикалык инженерия
Селекциянын методдору.

òåãèíå ñàëûøòûðìàëóó àòàëûêòàðäûí ñàíû àçûðàê áîëãîí ñîў,
òóêóìäîî æºíäºìäїїëїãї òºìºí. Êýý áèð ïîðîäàëàðäàãû êîéëîðäóí áóòó êûñêà. Ìûíäàé ºçãºðїї ìàëäûí æàéëîîäî îðóí êîòîðãîíóí òàòààëäàøòûðàò. Æàñàëìà òàíäîî ñåëåêöèÿíûí íåãèçãè óñóëó (28-òàáëèöà).
Æàñàëìà òàíäîîíóí ìàêñàòû – êåðåêòїї ñàïàòòàðäû àëóó
ìåíåí áèðãå îøîë ñàïàòòàðäû òóðóêòóó êûëóó. Îøîíäóêòàí
æàўû ñîðò æå ïîðîäàíû æàðàòóóäà æàêûí òåêòåø æàíäûêòàðäû áèðè-áèðè ìåíåí êàé÷ûëàøòûðûøàò. Ñåáåáè àëûñ òåêòåø
æàíäûêòàðäûí àðãûíäàðû òóêóìñóç áîëóï êàëûøû ìїìêїí.
Òàíäîîíóí ìàññàëûê æàíà æåêå ýêè íåãèçãè òèáè áàð. Ìàññàëûê òàíäîîíó èëãåðòåäåí áåðè àäàì áàëàñû êîëäîíóï êåëãåí.
Ñåëåêöèÿãà äóóøàð áîëóó÷ó ºñїìäїêòºðäїí æå æàíûáàðëàðäûí
ïîïóëÿöèÿñûíàí êåðåêòїї áåëãèëåðè áàð æàíäûêòàðäû òàíäàï,
àëàðäû áèðèêòèðèï, áèð æåðäå ºñòїðїï æå áàãûøàò. Òàíäàëãàí
îðãàíèçìäåðäèí òóêóìóíóí àðàñûíàí äàãû òàíäîî æїðºò, àëàðäàí êàéðà òóêóì àëûøàò. Óøóë èø-àðàêåòòåðè êºï æîëó êàéòàëàíàò. Àë ýìè æåêå òàíäîîäî àëãà÷êû ïîïóëÿöèÿäàí ñàëûøòûðìàëóó àç æàíäûêòàð òàíäàëàò, àð áèð æàíäûêòûí òóêóìóí
ºçїí÷º áàãûï ºñòїðїøºò. Àëàð áåðãåí àð áèð ìóóíäà êåðåêòїї
áåëãèëåðè áàð àéðûì îðãàíèçìäåðäè êºáºéòїøºò. Óøóíäàé àðàêåòòåðäèí ïàéäàëóó áåëãèñè òóðóêòóó áîëóøóíà ÷åéèí êàéòàëàøàò.
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Аргындаштыруу. Жасалма тандоонун жардамы менен
єсїмдїктєрдїн тїшїмдїїлїгїн, даамдуулугун, сїттїн кєптїгїн
ж. б. керектїї белгилерди чексиз єзгєртїї мїмкїн эмес. Адамды кызыктырган сапаттары жок жандыктарды жок кылуу бара-бара популяциянын генофондунун жакырчылыгына алып
келет. Башка сєз менен айтканда, популяциянын генетикалык
кєп тїрдїїлїгї жоголуп, адамдын жардамысыз жандыктар
єлїп, жок болууга дуушарланышат.
Мындай учурда єсїмдїктї же жаныбарды табигый популяциянын єкїлдєрї менен аргындаштырып, абалды єзгєртсє болот. Аргындаштыруу жаныбарларга салыштырмалуу кєбїрєєк
єсїмдїктєргє таандык, анткени аргындар тукумсуз болсо да,
вегетациялык жол менен кєбєйє алышат.
Жакын тектїї организмдердин (бир сорттун же породанын ичиндеги) аргындаштыруусу инбридинг деп аталат. Алыс
тектїї организмдерди (ар башка порода же сорттун єкїлдєрїн)
аргындаштыргандагы аракет аутбридинг делет. Организмдердин
пайдалуу белгилерин сактап калганга инбридинг колдонулса, аутбридинг жандыктардын генотибинин кєп тїрдїїлїгїн жаратат.
Кєп учурда асыл сортторду жана
породаларды жаратууда инбридингди колдонушат (128-сїрєт).
Биринчи усулдун жардамы менен
жаралган аргындардын тиричи128-сїрєт. Сары дарбыз – кызыл
ликке жєндємдїїлїгї басаўдаса,
дарбыздын жана жапайы
дарбыздын аргыны.
экинчи жол менен жогорулайт.
Жасалма жол менен мутацияларды жаратуу. Жаратылышта адамга керек болгон белгилерди пайда кылуучу мутациялар
сейрек жолугушат. Мутагендердин таасири мутациялардын пайда болушун кыйла кєбєйтєт. Мындай таасирлер катары айрым
химиялык заттарды, кыска гїлгїн кызыл нурланууну, рентген
нурларын ж. б. колдонушат. Мутагендердин таасиринин натыйжасында ДНК молекуласынын структурасы бузулуп, кєп
деген зыяндуу жана пайдалуу мутациялар жаралат. Керектїї
мутацияларды селекция жумуштарында колдонуп, жаўы сорт
же породаны жаратышат. Єсїмчїлїктє мутагендер таасиринен
хромосомалардын саны эселенип кєбєйгєн полиплоиддик организмдерди жаратса болот. Мындай єсїмдїктєр салыштырмалуу
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чоўураак, кєп тїшїмдїї жана органикалык заттарды активдїї
синтездегени менен айырмаланышат. Мисалы, радиация нурлануунун жардамы менен тєє бурчактын, буудайдын, пахтанын
ж. б. єсїмдїктєрдїн баалуу сорттору иштелип чыккан.
Селекциянын заманбап методдору
Жер бетинде калктын саны кєбєйїшїнєн адам баласы тамак-аштын жаўы булактарын издегенге мажбур болууда.
ДНКнын тїзїлїшї, гендик процесстер изилденгени селекцияны дагы бир метод менен жабдыды. Генетикалык инженерия
керектїї сапаттары бар ДНК молекуласын конструкташтырганга мїмкїнчїлїк берет. Бир клеткадан экинчи клеткага ДНКнын
бєлїктєрїн кєчїргєндє мурун болбогон гендердин иретин (комбинациясын) тїзїп, жаўы белгилерди тїптєйт. Мурда мїмкїн
болгон аргындаштыруу азыр жасалууда. Натыйжасында таў калыштуу жандыктарды жаратса болот, мисалы, караўгыда жарык берген коён же гигант єлчємдєгї помидор ж. б. (129-сїрєт).

129-сїрєт. Генетикалык инженериянын жардамы менен жаралган организмдер.

Клетканын деўгээлинде иштєє технологиялары бир жандыктын генин экинчи организмге кєчїрїїгє мїмкїнчїлїк берет
(130-сїрєт). Мындай жандыктар трансгендик (транс – кєчїрїї,
ген – ген) деп аталат. Трансгендик организмдерди жаратуу методдорунун татаалдыгына карабастан, алар азыркы заманда кеўири
жайылып, дагы бир селекциялык процесс – биотехнология калыптанды. Трансгендик организмдерди жаратуу їчїн кєптєгєн
єлкєлєрдє биотехнологиялык фирмалардын тїзїлїшї уланып
жатат. Бул ишканаларда ар кандай єсїмдїктєрдїн жаўы сорттору жана жаныбарлардын породалары чыгарылган. Мисалы,
бактериянын уулуу белок затынын гени кошулган єсїмдїктєр
зыяндуу курт-кумурскалардан коркушпайт. Мындай трансгендик организмдер єзїлєрї ууну иштеп чыгып, кол салган курткумурскаларды єлтїрїшєт.
194

130-сїрєт. Гендерди кєчїрїї процессинин схемасы.

Учурда селекциянын ар кандай усулдарын колдонуп, окумуштуулар ооруларга, ыўгайсыз чєйрєнїн шарттарына туруштук бере алган єсїмдїктєрдїн жана жаныбарлардын жогорку
тїшїмдїї сортторун, породаларын алууда.
Негизги терминдер:
Жасалма тандоо, массалык тандоо, жеке тандоо, аргындаштыруу, инбридинг, аутбридинг, полиплоиддик организмдер,
генетикалык инженерия, трансгендик организмдер, биотехнология.

?

1. Селекциянын кандай усулдары бар?
2. Эмне себептен єсїмдїктєрдї аргындаштыруу жаныбарларга салыштырмалуу оўой?
3. Кайсы максатта жасалма жол менен мутацияларды кєбєйтїшєт?
4. Генетикалык инженерия менен биотехнологиянын айырмачылыгы эмнеде?
5. Мектепте болгон маданий єсїмдїктєрдїн гербарийин карап чыгып, кайсы белгилери боюнча селекция жїргєнїн аныктагыла.
6. Маданий єсїмдїктїн же жаныбардын мисалында селекциянын натыйжасында организмдердин тиричилик жєндємдїїлїгїн кайсы белгилер
начарлатканын талдап тапкыла.
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VI БЄЛЇМ
ТИРИЧИЛИКТИН ТЇЗЇЛЇШЇНЇН
БИОГЕОЦЕНОЗДУК ДЕЎГЭЭЛИ

§ 36. Биоценоз – организмдердин табигый биргелештиги
Биология окуу китебинде берилген «Єсїмдїктєр, бактериялар, козу карындар жана эўилчектер» жєнїндєгї берилген
маалыматтарды, токой, шалбаа, талаа аларда єскєн єсїмдїктєрї
жана аларда жашаган жаныбарлар бири-биринен кандай айырмачылыктарга ээ экендигин эстегиле. 131–134-сїрєттєрдє берилген организмдердин ортосундагы єз ара байланыштардын
негизги типтерин байкагыла. Алардын ичинен кайсылары єз
ара пайдалуу, кайсылары жалаў гана бир тарап їчїн пайдалуу,
кайсылары эки тарап їчїн дагы зыяндуу?
Жер бетинде жашаган организмдер бири-биринен обочолонуп
жашабайт. Кургактыктын же суу кєлмєлєрїнїн ар бир бєлїгї
бири-бири менен биргелешип чогуу жашаганга ыўгайланышкан
тїрдїї организмдердин популяцияларына толгон.
Биоценоз жєнїндє жалпы тїшїнїктєр. Бирдей рельефке,
бирдей климатка же башка жансыз жаратылыштын шарттарына ээ болгон кургактыктын же суунун тигил же бул бєлїгїн
ээлеп, биргелешип жашаган єсїмдїктєрдїн, жаныбарлардын,
бактериялардын, козу карындардын ар кандай тїрїнїн популяцияларынын жыйындысы табигый коомдор же биоценоз (грек
тилинен биос – тиричилик жана койнос – жалпы) деп аталат
жана алар бири-бири менен ар кандай єз
ара катнаштар менен байланышкан.
«Биоценоз» термини 1877-жылы немец окумуштуусу Карл Август Мёбиус
тарабынан илимге киргизилген. Тїндїк
деўиздин тайыз кєлмєлєрїндєгї устрицаларды изилдеп жїрїп, ал бул устрицалар
менен кошо балыктардын, рак сымалдардын, курттардын, ичеги кєўдєйлїїлєрдїн
бир тїргє кирген єкїлдєрї жашагандыгына кєўїл бурган.
Биоценоз организмдердин їстїндєгї
деўгээлдеги биологиялык система катары
Карл Август Мёбиус.
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табигый тандоо процессинде жаратылышта болгон ар кандай
тїрдєгї организмдерден калыптанат. Ал жада калса бир тїргє
кирген организмдерди башка жашоо шарттарына муктаждыктары бирдей болгон тїрлєр менен алмаштырганда деле жашап
кетет.
Биоценоздорго чирип жаткан дєўгєчтє, сазда, кєлчїктєрдє
жашаган организмдердин коомдору, ошондой эле токойдун,
кєлдїн, чоў-чоў талаалардын, шуру рифтердин, тундранын коомдору кирет. Майда биоценоздор чоўдорунун бир бєлїктєрї болуп
саналат. Мисалы, токой, талаалардагы чириген дєўгєчтєрдїн,
жыгылган жыгачтардын сєўгєктєрїнїн жашоочулары токой
биоценозунун курамына кирет. Эреже катары, биоценоздорго
ат берїїдє басымдуулук кылган (доминант) єсїмдїктєрдїн аты
боюнча берилет, мисалы: карагай – четин, карагай – долоно, карагай – шилби, кисличник, дубрава ж. б. каптаган єсїмдїктїн
тиби боюнча: шалбаа, талаа, саз.
Биоценоздогу организмдердин єз ара катнаштары. Тигил
же бул биоценозду тїзгєн ар тїрдїї организмдердин ортосунда
бири-бирине пайдалуу, бирине гана пайдалуу жана пайдасыз,
же башка тараптар їчїн кайдыгер жана башка єз ара катнаштар пайда болот.
Мутуализм (латын тилинен мутуус – бири-бирине пайдалуу) –
єз ара катнаштардын бир тиби, мында эки ар кандай тїргє кирген
организмдер єзїнїн сырткы чєйрє менен болгон байланыштарына
кєзємєл жасоодо бири-бирине жардамга келет. Мындай бири-бирине пайдалуу катнашта, мисалы, качкын рак жана актиния,
куштар жана Африкадагы ири туяктуу айбанаттар жашайт.
Качкын рак єзїнїн раковинасында (седеп їйїндє) актинияны
алып жїрєт, ал болсо анын азыктарынын калдыктары менен
тамактанат, ал эми актиния болсо ракты серпилгич клеткалар
менен камсыздалган тинтїїрлєрї аркылуу ракты душмандардан коргойт (131-а сїрєт). Воловьи куштары антилопанын терисиндеги мите курт-кумурскаларды, кенелерди терип жеп, єзїн
азык менен камсыздайт, ал эми келе жаткан коркунуч болсо,
кыйкырык менен айбанаттарга эскертїї берет (131-в сїрєт).
Партнёрдун (тїгєй) болушу єзїнїн жашоосунда сєзсїз шарт
болгон биргелешип тирлик кылуунун пайдалуу тиби симбиоз
(грек тилинен симбиоз – биргелешип жашоо) деп аталат. Симбиоздин мисалдары – токой дарактары менен телпек козу карындардын ортосундагы пайдалуу катнаштар (132-сїрєт). Телпек козу карындар єз жиптери менен дарактардын тамырын
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А

Б

131-сїрєт. Мутуализм: А - качкын рак жана актиния; Б - воловьи куштары.

132-сїрєт. Симбиоз: телпек козу карындардын
микоризасы жана дарактын тамыры.

курчап чырмайт да, натыйжада пайда болгон микориза тамырдан органикалык заттарды алат жана дарактардын тамыр системасынын соруп алуу жєндємдїїлїгїн кїчєтєт. Андан башка,
жыгачтар телпек козу карындардан зарыл болгон минералдык
заттарды алат.
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Даяр тамакка кєнгєн, даяр же башкалардын їйїн пайдалангандар – єз ара катнаштардын бир тиби, мында бир организмдер
єздєрїнїн жашоо мїнєзїнїн єзгєчєлїгїн же башка организмдердин тїзїлїшїн пайдалануу менен, башка организмге зыян
келтирбестен бир тараптуу єзїнє пайда табат. Мындай катнаштардын мисалы бїркїт жана карга (133-сїрєт).

133-сїрєт. Даяр тамакка кєнгєн, даяр же башкалардын їйїн пайдалангандар:
бїркїт жана анын канатына отуруп, башка жакка ташынган карга.

Мителик же паразитизм (грек тилинен паразитос – даяр тамакка кєнгєн) ар кандай тїргє кирген организмдердин ортосундагы катнаштар, мында алардын бирєє (мите) башканы (ээсин)
жашоо чєйрєсї жана азык заттардын булагы катары пайдаланат, ага зыян келтирет, бирок аны тез єлїмгє алып келбейт.
Ээсинин єлїмї митенин єзїнїн єлїмїнє алып келмек.
Мителик табияттын бардык падышачылыгындагы организмдердин арасында кездешет. Єсїмдїктєрдїн арасында
бул сары чырмоок (134-сїрєт). Ал толугу менен фотосинтезге жєндємдїїлїгїн жоготкон жана бардык азыктык заттарды
єсїмдїк ээсинен алат, ал їчїн ээсин курчап, чырмап алып,
ткандарына соргучтары менен кирет.
Козу карындардын арасынан мителик тиричилик менен жашагандарга трутовиктер, спорынья, кара кєсє, фитофтора жана
кєптєгєн башкалар кирет.
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134-сїрєт. Мителик. Сары чырмоок єсїмдїк ээсинин сабагына жабышып алган.

Жырткычтык – организмдер ортосундагы байланыштар,
мында бир организм (жырткыч) экинчи бир организмди (курмандыгы) кармап, єлтїрїп, аны менен азыктанат. Адатта денесинин єлчємї боюнча жырткычтар курмандыктардан бир канча чоў келет.
Жырткычтык бардык типтеги жаныбарлардын арасында
жєнєкєйлєрдєн баштап кездешет. Мисалы, жєнєкєйлєрдєн –
инфузория-бурсариялар, ичеги кєўдєйлїїлєрдєн – гидралар,
жалпак курттардан – планариялар. Канаттуулар классында
кєптєгєн жырткычтар бар, алар шумкар сымал отрядка кирет.
Сїт эмїїчїлєр классында да жырткычтар отряды бар. Жада
калса жырткычтар козу карындарды жана курт-кумурскаларды
жеген єсїмдїктєрдїн арасында белгилїї (135-сїрєт). Жырткычтык, мителик сыяктуу эле организмдердин арасындагы пайдалуу-зыяндуу карым-катнаштарга кирет.
Атаандаштык (латын тилинен конкурро – бири-бирине тийишет) – организмдердин ортосундагы байланыштар, мында организмдер жашоо чєйрєсїндєгї азык зат, нымдуулук, жарык,
аба, жер ж. б. байлыктар їчїн бири-бири менен атаандашат, натыйжада мындай аракеттер бул организмдердин єсїшїнє жана
тирїї калуусуна терс таасирин тийгизет. Атаандаштык мамилелер чортон балык жана алабуга балыгынын ортосунда пайда
болот, алар бир эле жерде тузсуз сууларда жашоо менен, бирдей
тїрдєгї балыктар менен азыктанышат (136-сїрєт).
Тигил же бул жашоого маанилїї болгон булактар жетишпеген убакта организмдердин ортосундагы атаандаштык кїчєйт
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А

Б

135-сїрєт. Жырткычтык: А - эл кайда кєчєт жырткыч коўуз зыянкеч
битти жеп жатат; Б - аюу єзїнїн курмандыгы балыкты кармап жегени турат.

А

Б

136-сїрєт. Атаандаш тїрдєгї балыктар:
А - чортон балык жана Б - алабуга балыгы.

жана бир тїр башка тїрдї толугу менен ушул жашоо чєйрєдєн
сїрїп чыгарышы мїмкїн. Табигый тандоо организмдердин жашоо чєйрєнїн шарттарына ыўгайлануунун ар кандай айырмачылыктарынын єнїгїшїнє багытталган, ал организмдердин
арасындагы атаандаштыктын тємєндєшїнє алып келет.
Ошентип, организмдердин арасында пайда болгон байланыштар, алардын кургактыктын же суунун белгилїї бир жеринде биргелешип жашоосун камсыздайт. Булар єз ара пайдалуу,
пайдалуу-зыяндуу, пайдалуу-кайдыгер жана єз ара зыяндуу
байланыштар, алар биоценоздогу организмдердин жашоосун
колдоп кармап турат.
Организмдин ортосундагы байланыштар:
> мителик;
> мутуализм;
> жырткычтык;
> симбиоз;
> атаандаштык.
> даяр тамакка кєнгєн;
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Негизги терминдер:
Табигый коомдор (биоценоз), мутуализм, симбиоз, даяр тамакка кєнгєн, мителик, жырткычтык, атаандаштык.

?

1. Биоценозго аныктама бергиле.
2. Эмне їчїн биоценоздорго кєлмє, кєл жана кєлчїктї киргизишет?
3. Бир тїргє кирген єсїмдїктєр эмне їчїн кызыл карагай менен, ал эми
башка тїргє кирген єсїмдїктєр эмен менен чогуу жашайт?
4. Ар тїргє кирген организмдердин ортосунда кандай типтеги байланыштар пайда болгон?
5. «Мите – ээси», «жырткыч – курмандык», «атаандаш – атаандаш»,
«даяр тамакка кєнгєн – ээси» сыяктуу организмдердин ортосундагы
байланыштардын калыптануу процессинде табигый тандоо кандай багыттарда аракет кылган?
6. Биоценоздордогу организмдердин ортосундагы байланыштардын ар
бир тибине мїнєздємє бергиле. Дептерге чийгиле жана таблицаны
толтургула.
Биоценоздордогу организмдер ортосундагы байланыштар
29-таблица
Байланыштардын тиби

Байланыштардын
мїнєздємєсї

Организмдердин
мисалдары

§ 37. Биоценоздун структурасы анын бїтїндїїлїгїн
кармап туруунун негизи катары



1. Сїрєттєрдє берилген биоценоздордо жашаган организмдердин группалары менен таанышкыла. Алардын арасында кандай байланыштар
бар?

Биоценоздордогу организмдердин ортосундагы ар кандай
типтеги байланыштар алардын тїрдїк курамынын сакталышын
жєндєйт жана биоценоздору куруган тїрлєрдїн популяциясынын оптималдык санын бир калыпта кармап турат.
Биоценоздун структурасы анын ичинде жашагандардын
тїрдїк курамы жана организмдердин тїрлєрї боюнча (тїрдїк
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структура) сандык катнашы менен кєрїнєт, ошондой эле ээлеп
турган мейкиндикте ар кандай тїргє кирген организмдердин закон ченемдїїлїктє таралышы (мейкиндиктик структура) жана
организмдердин ортосундагы азыктык (трофикалык) байланыштар менен кєрїнєт.
Биоценоздун тїрдїк структурасы. Ар бир биоценоз ага мїнєздїї болгон организмдердин тїрлєрїнїн ар биринин белгилїї
сандары менен калыптанган. Бир биоценоздогу тїрлєрдїн жалпы саны ондогон миўге жетиши мїмкїн. Єзгєчє тропикалык
токойлор, шуру рифтери организмдердин тїрлєрїнє бай келет
(137-сїрєт 1, 2, 3). Шарттары кыйын болгон биоценоздордо, мисалы Арктикада жашаган организмдердин тїрлєрї бир кыйла
аз келет (138-сїрєт 1, 2, 3).

1

2

3

137-сїрєт. Тїрлєргє бай болгон биоценоздор:
1 - шуру рифтери; 2 - нымдуу токой; 3 - тузсуз кєлмє.

1

2

3

138-сїрєт. Тїрлєргє жарды келген биоценоздор:
1 - чєл; 2 - бийик тоолуу аймак; 3 - тїндїк уюл.
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Биоценоздордогу организмдердин ар бир тїрїнїн саны ар
кандай. Чоў сандарга ээ болгон тїрлєр же їстємдїк кылуучулар (доминанттар) анын тїрдїк ядросун тїзєт. Кээ бир карагайлуу токойлордо, мисалы, карагай-четин, жыгачтардан карагай басымдуулук кылат, чєп єсїмдїктєрїнєн – козу кулак,
канаттуулардан – королек, таўчы, калтырак, їкї, ал эми сїт
эмїїчїлєрдєн – сары жана кызыл боз момолойлор, тыйын чычкандар (139-сїрєт).

1

2

3

4

5

6

139-сїрєт. Карагай – бадалдуу токойдун ичинде жашаган тїрлєрдїн кєптїгї:
1 - карагай дарагы; 2 - жимолость бадалы; 3 - телпек козу карындар;
4 - сары чєп; 5 - їкї; 6 - тыйын чычкан.
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Áèîöåíîçäîðäî àç ñàíäóó òїð äàéûìà êºï ñàíäóó òїðãº êàðàãàíäà êºáїðººê áîëîò. Àç ñàíäóó òїðëºð áèîöåíîçäîðäî òїðäїê
áàéëûêòû òїçºò æàíà àíûí áàéëàíûøòàðûíûí àð òїðäїїëїãїí
æîãîðóëàòàò. Óøóë ýëå òїðëºð àéëàíà-÷ºéðºíїí øàðòûíûí ºçãºðїøїíäº áàñûìäóóëóê êûëãàí òїðëºðäїí îðäóí àëìàøòûðóóäà
ðåçåðâ êàòàðû êûçìàò êûëàò. Êàí÷àëûê áèîöåíîçäóí òїðäїê êóðàìû áàé áîëñî, îøîí÷îëóê ºçãºðїï òóðóó÷ó øàðòòàðãà æàðàøà
àíûí òóðóêòóóëóãó æàêøûðààê êàìñûçäàëàò.
Áèîöåíîçäóí ñòðóêòóðàñû:
> òїðäїê;
> ìåéêèíäèêòèê;
> àçûêòûê (òðîôèêàëûê).
Áèîöåíîçäóí ìåéêèíäèêòèê ñòðóêòóðàñû. Æåð áåòèíäåãè áèîöåíîçäîðäî îðãàíèçìäåðäèí òàðàëûøû ÿðóñòóê æå ºñїìäїêòºðäїí
âåðòèêàëü (òèêå) òàðàëûøûíà áàéëàíûøòóó áîëîò.
Áèîöåíîçäîðäóí ÿðóñòóê æå âåðòèêàëü òàðàëûøû òîêîéëîðäî ºòº à÷ûê êºðїíºò, àë æåðäå 5–6 ÷åéèí ºñїìäїêòºðäїí
ÿðóñó áàð (140-ñїðºò). Ìèñàëû, æàçû æàëáûðàêòóó òîêîéëîðäî
I

II

III

IV
V
VI

140-сїрєт. Токойлордо биоценоздордун ярустук вертикаль таралышы:
I ярус - жазы жалбырактуу жыгачтар; II ярус - жарыкты азыраак сїйїїчї жыгачтар;
III ярус - токой алдындагы бадалдар; IV ярус - кєп жылдык чєп єсїмдїктєр;
V ярус - эўилчектер, мохтор жана козу карындар;
VI ярус - топурак жана тамыр айланасындагы микроорганизмдер.
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æå äóáðàâàëàðäà ýìåí, ëèïà æàíà áàøêàëàð æàëáûðàêòàðûí
æåðãå òàøòàãàí æàçû æàëáûðàêòóó æûãà÷òàð áèðèí÷è (æîãîðêó) ÿðóñòó ïàéäà êûëàò. Æàðûêòû àçûðààê ñїéїї÷їëºð, ìèñàëû, êë¸í, ó÷òóó æàëáûðàêòóó çàðàў, êàðà æûãà÷ æàíà áàøêà
ýìåíäè êîøòîî÷ó æûãà÷òàð – ýêèí÷è ÿðóñ. Ëåùèíà, øèëáè,
áåðåñêëåò, èò ìóðóí, êàëèíà, êðóøèíà æàíà áàøêà áàäàëäàð –
ї÷їí÷ї ÿðóñ (òîêîéäóí àëäûíäàãû).
Êºï æûëäûê ÷ºï ºñїìäїêòºðї (ºðìº êàðà, àíåìîíà, êàç òàìàí,
ìåäóíèöà, ìàé ìîí÷îê ãїëї, çåëåí÷óê, êàðãà êºçäїїëºð òºðòїí÷ї
ÿðóñòó ïàéäà êûëàò. Ýўèë÷åêòåð, ìîõòîð æàíà êîçó-êàðûíäàð
æàçû æàëáûðàêòóó òîêîéäóí òºìºíêї ÿðóñóíäà ºñїï, òåãèç æå
òîëóê æàáóó÷ó êàòìàðäû ïàéäà êûëáàé, ñåéðåê êåçäåøåò.
Òîêîéäóí ÿðóñòàðäû ïàéäà êûëûøû ºñїìäїêòºðãº êїíäїí
æàðûãûí ýôôåêòèâäїї ïàéäàëàíóóãà ìїìêїí÷їëїê áåðåò: æàðûêòû ñїéїї÷ї ºñїìäїêòºð æîãîðêó ÿðóñòó ïàéäà êûëàò, àë ýìè
êàëãàí ÿðóñòàðäûí ºñїìäїêòºðї àç æàðûêòàíãàí øàðòòàãû æàøîîãî ûўãàéëàíûøêàí æàíà æûãà÷òàðäà æàëáûðàêòàð à÷ûëãàíãà ÷åéèí àëàð ýðòå æàçäà ãїëäºøºò (ñöèëëà, àíåìîíà, ºðìº
êàðà, êàç òàìàí).
Áèîöåíîçäîðäóí ÿðóñòàðûíà ûëàéûê æàíûáàðëàðäûí æàíà áàøêà îðãàíèçìäåðäèí âåðòèêàëü òàðàëûøû áåëãèëїї
(141-ñїðºò). Ìèñàëû, áèðèí÷è æàíà ýêèí÷è ÿðóñòàðäàãû æûãà÷òàðäûí êðîíàñûíäà àð êàíäàé æàëáûðàê êåìèðїї÷ї êóðò-

141-сїрєт. Биоценоздордун ярустарына ылайык курт-кумурскалардын,
жаныбарлардын ж. б. организмдердин вертикалдык таралышы.
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êóìóðñêàëàð, êóðò-êóìóðñêàëàð ìåíåí àçûêòàíãàí êóøòàð (òàðêûëäà, áàðïû, êїêїêòºð), ìàéäà àéáàíàòòàð (òûéûí ÷û÷êàí,
áàðàê êóéðóêòàð).
ªçãº÷º òîêîéäî òºìºíêї ÿðóñòó ìåêåíäåãåí æàíûáàðëàðäûí
òїðëºðї àð òїðäїї. Áóë æåðäå áàãûøòàð, êî¸íäîð, êàìàíäàð,
êèðïè ÷å÷åí, òîêîé ÷û÷êàíäàðû, êàðûøêûðëàð, òїëêїëºð æàíà
áàøêà àéáàíàòòàð.
Êºï÷їëїê æàíûáàðëàð ºçїíїí êûéìûëäóóëóãóíà áàéëàíûøòóó áèð êàí÷à ÿðóñòàðäà æàøàéò. Ìèñàëû, êàäèìêè òûéûí
÷û÷êàí óÿñûí áóòàêòàðãà ñàëàò, àë ýìè áàëäàðûí áàãóó ї÷їí
æåìäè æûãà÷òàðäàí äà, áàäàëäàðäàí äà, æåðäåí äà ÷îãóëòàò.
Êàðà êóð, êåðåў êóð, êàðà áîîð íåãèçèíåí òîêîéäóí òºìºíêї
ÿðóñóíäà àçûêòàíàò, æûãà÷òàðäà òїíºéò, àë ýìè òîïóðàêòûí
їñòїíäº ºç ìóóíäàðûí – áàëàïàíäàðûí áàñûï ÷ûãàðàò.
Æàíûáàðëàðäûí áèîöåíîçäî ÿðóñòàð áîþí÷à òàðàëûøû
àçûêòàíóóäàãû, óÿ ñàëóóäàãû æåðëåðäè òàíäîîäî àëàðäûí îðòîñóíäàãû àòààíäàøòûêòû àçàéòàò. Ìèñàëû, ñóáàãàé êûðê àÿêòàð
æûãà÷òàðäûí êðîíàñûíäà, àë ýìè áàê êûø êóéðóãó áàäàëäàðäà
æàíà òîïóðàêòûí їñòїíäº êóðò-êóìóðñêàëàðãà àў÷ûëûê êûëàò.
×îў àëà òîўêóëäàê æàíà êºê òåêåëåð êóðò-êóìóðñêàëàð ìåíåí
àçûêòàíàò, àë ýìè àëàðäûí ëè÷èíêàëàðû ìåíåí äåìåéäå òîêîéäóí îðòîўêó ÿðóñóíäà àçûêòàíàò. Áèðîê àëàð áèðè-áèðè ìåíåí
àòààíäàøòûêêà êèðáåéò: òîўêóëäàê êóðò-êóìóðñêàëàðäû, àëàðäûí ëè÷èíêàëàðûí æàíà êóóð÷àê÷àëàðûí æåéò, àë ýìè êºê òåêåëåð êóðò-êóìóðñêàëàðäû æûãà÷òûí êàáûãûíûí їñòїíºí ÷îãóëòàò.
ßðóñòóê æå êàò-êàò ñûÿêòóó òàðàëûø òàìûðëàðäûí æàéëàíûøûíäà äàãû áàéêàëàò. Æîãîðêó ÿðóñòóí æûãà÷òàðûíûí òàìûðû òîïóðàêêà òåðåўèðýýê êåòåò. Àð áèð ÿðóñòóí òîïóðàãûíäà
áàêòåðèÿëàð æàíà êîçó êàðûíäàð áàð, àëàðäûí àðàêåòè ìåíåí
îðãàíèêàëûê êàëäûêòàðäûí êàðà ÷èðèíäèãå (ãóìóñ) æàíà àíûí
ìèíåðàëäûê çàòòàðãà àéëàíóóñó æїðºò. Áóë æåðäå æå óáàêòûëóó, æå òóðóêòóó êºïòºãºí êóðò-êóìóðñêàëàð, êåíåëåð, êóðòòàð
æàíà áàøêà æàíûáàðëàð æàøàéò. Òîïóðàê ìåíåí áàéëàíûøêàí
æàíûáàðëàðäûí òїðëºðї æàíà æåêå÷å îðãàíèçìäåðäèí ñàíû
Æåð áåòèíäå æàøàãàíäàðäûí ñàíûíàí àøàò. Îðãàíèêàëûê çàòòàðãà áàé òîïóðàêòàðäà æàøîî÷óëàðäûí ñàíû êºï áîëîò äà, òîïóðàê ïàéäà áîëóóäà ÷îў òààñèð êºðñºòºò.
Áèîöåíîçäóí àçûêòûê (òðîôèêàëûê) ñòðóêòóðàñû. Áèîöåíîçäî áàðäûê îðãàíèçìäåð áèðè-áèðè ìåíåí «àçûê – ïàéäàëàíóó÷ó» êàòíàøòàð àðêûëóó áàéëàíûøêàí, àëàðäûí àð áèðè àçûê207

òàíóó ÷ûíæûðûíûí òèãèë æå áóë çâåíîñóíà êèðåò. Àçûêòàíóó
÷ûíæûðû – áóë áèðè-áèðè ìåíåí àçûêòàíãàí îðãàíèçìäåðäèí
ûðààòòóóëóê êàòàðû. Àçûêòàíóó ÷ûíæûðûíûí ýêè íåãèçãè
òèáè áàð: æàéëîî òèáè (æåãè÷òåð ÷ûíæûðû) æàíà äåòðèòòèê
(àæûðîî ÷ûíæûðû).
Æàéëîî òèáèíäåãè àçûêòûê ÷ûíæûðäûí íåãèçèí ºñїìäїêòºð
(àâòîòðîôòóê îðãàíèçìäåð) æàíà æàíûáàðëàð (ãåòåðîòðîôòóê îðãàíèçìäåð) òїçºò. ªñїìäїêòºðäї æåãåí æàíûáàðëàð, ìèñàëû, ÷åãèðòêå, êîўóç – æàëáûðàê æåãè÷òåð, êàé÷û òóìøóêòàð, їðïºê
÷ûì÷ûêòàð, ìîìîëîéëîð, êîåíäîð, áóãóëàð – áèðèí÷è êàòàðäàãû
ïàéäàëàíóó÷óëàð; æàíäóóëàðäû æåãåí æàíûáàðëàð (áàêà, êóðãàê
áàêà, êåñêåëäèðèê, æûëàí, ºñїìäїêòºðäї æåãåí êóðò-êóìóðñêàëàð,
êºïòºãºí æûðòêû÷ êàíàòòóóëàð æàíà àéáàíàòòàð) – ýêèí÷è êàòàðäàãû ïàéäàëàíóó÷óëàð; àë ýìè æûðòêû÷ æàíûáàðëàð, ýêèí÷è
êàòàðäàãû ïàéäàëàíóó÷óëàð ìåíåí àçûêòàíãàíäàð – áóëàð ї÷їí÷ї
êàòàðäàãû ïàéäàëàíóó÷óëàð (142-ñїðºò).
Äåòðèòòèê àçûê ÷ûíæûðûíäà (ëàòûí÷à äåòðèòóñ – òàëêàëàíãàí, ìàéäà îðãàíèêàëûê áºëїê÷ºëºð) áèðèí÷è êàòàðäàãû
ïàéäàëàíóó÷óëàðäûí – îðãàíèçìäåðäèí àçûê áóëàãû êàòàðû
àæûðàï áóçóëãàí æàíûáàðëàðäûí, ºñїìäїêòºðäїí, êîçó êàðûíäàðäûí êàëäûêòàðû, áàêòåðèÿëàð ìåíåí áèðäèêòå êûçìàò êûëàò. Äåòðèòòèê àçûê ÷ûíæûðû êºáїí÷º òîêîéëîðäî êåçäåøåò
(143-ñїðºò). Ìèñàëû, ºñїìäїêòºðäїí ïðîäóêöèÿñûíûí ìààíèëїї
áºëїãї (òїøêºí æàëáûðàê êàòìàðû) òїçäºí-òїç ºñїìäїêòºðäї
æåãåí æàíûáàðëàð òàðàáûíàí ïàéäàëàíûëáàéò, àë ºëºò æàíà
ñàïðîôèòòåð (ãðåê òèëèíåí ñàïðîñ – ÷èðèãåí) ÷èðèòїї÷ї áàêòåðèÿëàð òàðàáûíàí àæûðîîãî æàíà ìèíåðàëäàøóóãà äóóøàð

142-сїрєт. Жайлоо тибиндеги азык чынжырын тїзгєн организмдер:
эмен дарагы > анын жалбырагы менен азыктанган биттер жана гусеницалар > биттерди терип жеген жырткыч курт-кумурсканын бири – єєдє кєч > гусеницалар менен
азыктанган кашка чымчык > кашка чымчык менен азыктанган жырткыч куш.
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143-сїрєт. Детриттик азык чынжыры: 7–8 - тїшкєн жалбырак катмарын
чиритїїчї жана ажыратуучу курттар, козу карындар жана бактериялар;
9, 10 жана 11 - сапрофиттер менен азыктанган топуракта жашаган кенелер
ж. б. майда муунак буттуулар; 12, 13 - майда топурак муунак буттуулар
менен азыктанган жырткыч курт-кумурскалар; 14 - майда топурак муунак
буттуулар, жырткыч курт-кумурскалар менен азыктанган сїт эмїїчїлєр.

болот. Детрит менен азыктанган сєєлжан курту, кырк аяктар,
кенелер, курт-кумурскалардын личинкалары келерки звенодогу
пайдалануучулардын азыгы катары кызмат кылат.
Ошентип, биоценоздун тїрдїк, мейкиндиктик жана азыктык (трофикалык) структуралары анын бїтїндїїлїгїн кармап туруунун негизин тїзєт. Организмдердин тїрдїк курамы
чєйрєнїн шарттарына ылайык калыптанат, ал жерлерде тигил
же бул табигый коомдор жашайт. Биоценозду куруучу тїрлєр,
ярустар боюнча таралып, бири-бири менен азык чынжыры аркылуу байланышып, биздин планетадагы ар кандай жаратылыш коомдорунун узак убакыт бою жашоосун камсыздайт.
Негизги терминдер:
Биоценоздун структурасы: тїрдїк, мейкиндиктик жана
азыктык (трофикалык), биоценоздун ярустук (вертикаль)
курулушу, азыктануунун чынжыры: жайлоолук жана детриттик, сапрофиттер.

?

1. Биоценоздун структурасы эмне менен кєрїнєт?
2. Биоценоздун тїрдїк структурасы мейкиндиктик жана азыктык (трофикалык) структурадан эмнеси менен айырмаланат?
3. Биоценоздун кандай тїрлєрї басымдууларга (доминанттар) кирет?
4. Биоценоздогу аз сандуу тїрлєрдїн ролу кандай?
5. Биоценоздогу организмдердин вертикаль таралышы эмнеге байланыштуу?
6. Азык чынжыры деген эмне? Жайлоолук азык чынжыры детриттик чынжырдан эмнеси менен айырмаланат?
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7. Тємєндє берилген организмдерден жана алардын жашоо продуктуларынын бир нече жайлоолук жана детриттик азык чынжырларын
тїзгїлє: чєп єсїмдїктєрї, жыгачтардын жана бадалдардын жалбырактары, єсїмдїктїн тїшкєн катмары, сєєлжан курту, кєпєлєктєрдїн гусеницалары, былжырлар, эт чымынынын личинкалары, бака, суу жылан,
єлгєн карга, кєк чымчык, ителги, кирпичечен.

§ 38. Биогеоценоз жана анын негизги компоненттери



1. Сїрєттєрдї карагыла, биогеоценоздун курамына кандай структуралык
компоненттер кире тургандыгын тїшїндїргїлє.
2. Кандай организмдер биогеоценоздо негизги функционалдык группаларды пайда кылат?

Биогеоценоз деген терминди 1940-жылы орус окумуштуусу
Владимир Николаевич Сукачев илимге киргизген. Бул окумуштуунун аныктоосуна ылайык, биогеоценоз (грек тилинен биос –
жашоо, ге – Жер жана койнос – жалпы) – бул белгилїї курамдагы организмдерди (биоценоз) камтыган тегиз беттїї жердин
тилкелери жана бул жерде жансыз жаратылыш компоненттери
бар, ага атмосферанын жерге жакын катмары, кїн энергиясы,
топурак жана башка жаратылыш шарттары кирет, алар зат алмашуу жана энергия агымы менен биригишкен (144-сїрєт).
Топурак, аба,
жашоо чєйрєсї

Єсїмдїктєр

Биоценоз

Єсїмдїктєр

Жаныбарлар

144-сїрєт. Биогеоценоздун структурасы.

Биогеоценоздордогу организмдердин функционалдык тайпалары. Биогеоценоздогу бардык организмдер биоценоздогудай
эле бири-бири менен азыктык чынжырлар менен байланышкан
(145-сїрєт). Алардын бири – автотрофтук организмдер. Булар
жашыл єсїмдїктєр, фотосинтезге жана хемосинтезге катышкан бактериялар – органикалык эмес заттардан органикалык
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145-сїрєт. Биогеоценоздордогу организмдердин функционалдык
тайпалары жана алардын ортосундагы байланыштар.

заттарды куруучулар. Мында єсїмдїктєр жана микроорганизмдер-фотосинтетиктер кїндїн энергиясын пайдаланат, ал эми
бактериялар-хемосинтетиктер органикалык эмес заттарды кычкылдандыруудан бошонгон энергияны пайдаланат. Автотрофтук
организмдер – биринчилик органикалык заттарды єндїрїїчїлєр
же продуценттер (латын тилинен продуценс – єндїрїїчї, жаратуучу).
Калган бардык организмдер – жаныбарлар, козу-карындар,
кєпчїлїк бактериялар – гетеротрофтор. Алар даяр органикалык
заттар менен азыктанат, аларды камсыз кылуучулар болуп организмдер-продуценттер кызмат кылат. Гетеротрофтордун арасында органикалык заттарды пайдалануучулар, же консументтер (латын тилинен консумо – пайдаланам), жана органикалык
заттарды ажыратуучулар, же редуценттер (латын тилинен редуцентис – кайрылып келїїчї, калыбына келїїчї), болуп айырмаланат.
Консументтерге єсїмдїктєр менен азыктанган, жандууларды жеген жаныбарлар кирет, ал эми редуценттерге бактериялар,
козу-карындар, кээ бир органикалык калдыктарды ажыраткан
жаныбарлар, мисалы, сєєлжан курттары дагы кирет. Мында редуценттердин бири єлгєн єсїмдїктєрдїн, жаныбарлардын жана
микроорганизмдердин органикалык заттары менен азыктанып,
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алардын ажырап бузулушун жана чирїїсїн чакырат. Башка редуценттер органикалык калдыктарды органикалык эмес заттардын – суунун, кємїркычкыл газынын, аммиактын жана минералдык туздардын пайда болушу менен минералдаштырат, алар
кайрадан продуценттер тарабынан пайдаланылат.
Ошентип, ар бир биоценоз їч функционалдык группадагы
организмдерди камтыйт: продуценттерди, консументтерди жана
редуценттерди (146-сїрєт). Бул группаларга кирген организмдер
єз алдынча, бири-биринен кєз карандысыз тиричилик єткєрїшї
мїмкїн эмес. Эгер Жер бетинде жалаў гана єсїмдїктєр (продуценттер) жашай турган болсо, анда аягында бардык минералдык заттар ушул организмдерде байланышкан абалда (алардын
єлгєн калдыктарында) калмак жана эркин минералдык заттардын жоктугу єсїмдїктєрдїн ачкачылыгына жана алардын жоголуп кетишине алып келмек. Ошондой эле Жер бетинде жалаў
гана продуценттер жана редуценттер жашай турган болсо, жаратылышта органикалык заттардын жана анын ичинде камтылган энергиянын ашыкча топтолушу келип чыкмак.
Биогеоценоздордогу азыктык (трофикалык) деўгээлдер.
Азыктануу типтери менен биригишкен, жаратылыш коомдорунун
топтору трофикалык деўгээлдер деп аталат. Продуценттер биогеоценоздордо биринчи трофикалык деўгээлди тїзєт. Алар пайда
кылган заттар жана аларда камтылган энергия биринчи пайдалануучуларга же экинчи катардагы трофикалык деўгээлге кирген биринчи катардагы консументтерге, єсїмдїк менен азыктанган жаныбарларга єткєрїлєт. Жандууларды жеген жаныбарлар,
ошондой эле єсїмдїктєр менен азыктанган кээ бир жырткычтар –
булар экинчи пайдалануучулар же экинчи катардагы консументтер. Алар їчїнчї трофикалык деўгээлди тїзєт (147-сїрєт). Жогорку трофикалык деўгээлди ээлеген организмдердин тїрлєрїнїн
Биогеоценоздогу организмдердин функциялык группалары
Продуценттер
Консументтер
Редуценттер
146-сїрєт.
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147-сїрєт. Биогеоценоздордогу азыктык (трофикалык) деўгээлдер:
жашыл єсїмдїктєр – булар продуценттер, же 1-азыктык деўгээл;
чегирткелер – биринчи консументтер, же 2-азыктык деўгээл;
бакалар – экинчи катардагы консументтер, же їчїнчї трофикалык деўгээл;
жылан жана куштар – їчїнчї катардагы консументтер, же
жогорку трофикалык деўгээл.

саны кєп жогору эмес, бул алардын азыгынын санынын чектелїї
болушуна байланыштуу. Тємєнкї деўгээлге кирген организмдердин тїрлєрї азык менен жакшы камсыз болгон, ошондуктан
алардын саны жогору жана алар интенсивдїї кырылууга дуушар
болуп турушат, мисалы, коёндорду тїлкїлєр, карышкырлар жана
їкїлєр жок кылып турат.
Биогеоценоздо ар кандай трофикалык деўгээлдеги организмдердин болушу анын азыктык (трофикалык) тїзїмїн тїзєт. Бир
организмдердин башка организмдер менен азыктануусунда органикалык заттар жана аларда камтылган энергия мурдагы трофикалык деўгээлден кийинкисине єтєт.
Ар бир трофикалык деўгээлдин организмдери пайдаланып
жаткан азыкты єзїнїн денесинин органикалык затына толук
эмес айлантат, себеби анын маанилїї бєлїгї жашоо аракетинин
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процесстерине сарпталат. Андан башка, азыктан бєлїнїп чыгарылган энергия организмдер тарабынан єздєштїрїлбєйт жана
сырткы чєйрєгє алынып ташталат.
Негизги терминдер:
Биогеоценоз, органикалык затты биринчи єндїрїїчїлєр (продуценттер), органикалык заттарды пайдалануучулар (консументтер), органикалык заттарды ажыратып бузуучулар
(редуценттер), трофикалык деўгээл, трофикалык структура.

?

1. Биогеоценоз жана биоценоз аныктамаларынын айырмасы кандай?
Биогеоценоздорго мисал келтиргиле.
2. Эмне їчїн биогеоценоздорду ачык системаларга киргизишет?
3. Кандай функционалдык организмдердин группалары биогеоценоздордун курамына кирет?
4. Эмне їчїн биогеоценоз кандайдыр бир функционалдык организмдерсиз жашай албайт? Жообун тїшїндїргїлє.
5. Биогеоценоздун азыктык (трофикалык) деўгээлдери эмнеден турат? Ар
кандай трофикалык деўгээлдерге кирген организмдердин мисалдарын
келтиргиле.

§ 39. Биогеоценоздордо заттардын айланышы жана
энергиянын агымы, биогеоценоздордун продукциясы



1. 145-сїрєттї тїшїндїргїлє, биогеоценоздордо органикалык заттар
жана энергия азыктык чынжырлар менен кантип єтєт?
2. Эмне їчїн бир звенодон экинчи звеного єткєндє энергия кєп жоголот?

Биогеоценоздо заттардын жана энергиянын берилиши ар
кандай трофикалык деўгээлдердеги организмдерден турган
азыктык чынжырлар аркылуу ишке ашат. Энергиянын жоголушу менен байланышкан трофикалык деўгээлдердин саны боюнча чектелїї бар. Продуценттер тарабынан топтолгон энергия
акыркы трофикалык деўгээлге келгенде тїгєнєт. Ошондуктан
биогеоценоздо заттардын айланышынан айырмаланып, энергиянын айланышы жїрбєйт. Жалаў гана ар бир трофикалык
деўгээлде айланууга жана сарпталууга байланышкан энергиянын агымы бар.
Азыктык чынжырлар боюнча заттардын жана энергиянын
ташылышы. Силерге мурунтан белгилїї болгондой, биогеоценоздордун бєлїгї болгон биоценоздордо ар кандай трофика214

ëûê äåўãýýëäåðãå êèðãåí îðãàíèçìäåðäèí àçûêòûê ÷ûíæûðû
òїçїëãºí. Àð áèð àçûêòûê ÷ûíæûðäà áèð îðãàíèçìäè áàøêà îðãàíèçì æåãåíäå, àíäàãû êàìòûëãàí àçûêòûí îðãàíèêàëûê çàòòàðû æàíà ýíåðãèÿñû áèð çâåíîäîí áàøêà çâåíîãî, áèð òðîôèêàëûê äåўãýýëäåí áàøêàñûíà ºòºò. Ìûíäà àçûêòûí ìààíèëїї
áºëїãї îðãàíèçì òàðàáûíàí ºçäºøòїðїëáºéò. ªçäºøòїðїëãºí
àçûêòûí áºëїãїíїí îðãàíèêàëûê çàòòàðû äåì àëóóäà ñàðïòàëàò,
àë ýìè ìûíäà áîøîíãîí ýíåðãèÿ æàøîî àðàêåòèíèí áàøêà ïðîöåññòåðèíå æóìøàëàò. Áîøîíãîí ýíåðãèÿíûí ÷îў áºëїãї æûëóóëóê òїðїíäº òàðàëûï êåòåò. Òàìàê ñèўèðїї, äåì àëóó æàíà
áºëїï ÷ûãàðóó ìåíåí áàéëàíûøêàí ýíåðãèÿ, àæûðîîäîí êàëãàí
çàòòàð æàíà àíäà êàìòûëãàí ýíåðãèÿ îðãàíèçìäåðäèí ºñїøїíº,
àëàðäûí æàøîîñóí óëàíòóóãà æàíà êºáºéїїãº æóìøàëàò.
Îðòî÷î ýñåï ìåíåí àçûêòûê ÷ûíæûðëàðäà ºñїìäїêòºí áàøòàï, ºñїìäїêòї æåãåí æàíûáàðëàðãà ÷åéèí 10% îðãàíèêàëûê
çàòòàð æàíà àíäà êàìòûëãàí ýíåðãèÿ ºòºò, æàíûáàðëàðäàí æàíûáàðëàðãà 20% ýíåðãèÿ ºòºò. Ìûíäàé àéûðìà÷ûëûêòàðäûí
áîëóøó, ñàëûøòûðìàëóó ºñїìäїêòї æåãåí æàíûáàðëàð àçûêòû
ýôôåêòèâäїї ºçäºøòїðº àëáàéò æå áîëáîñî ºñїìäїê àçûêòàðû
êûéûí÷ûëûê ìåíåí ñèўèðèëãåí êëå÷àòêàíû ÷îў ñàíäà êàðìàéò. Ìèñàëû, ºñїìäїê ìåíåí àçûêòàíãàí æàíûáàðäûí äåíåñèíèí ìàññàñû 100 êã æîãîðóëàøû ї÷їí àëàð 1000 êã ºñїìäїê
ìàññàñûí æåøè çàðûë, àë ýìè 100 êã ýòòè æåãåí æûðòêû÷òàð ºç
äåíåñèíèí ìàññàñûí 10–25 êã æîãîðóëàòà àëàò. Äåìåê, ºñїìäїê
ìåíåí àçûêòàíãàí æàíûáàðëàð 1 êã ºç äåíåñèíèí ìàññàñûí êóðóó ї÷їí ºñїìäїêêº ñàëûøòûðìàëóó 10 ýñå êºï êїíäїí ýíåðãèÿñûí ñàðïòàéò, àë ýìè æàíûáàðëàð ìåíåí àçûêòàíãàíäàð 100
ýñå êºï ñàðïòàéò. Àð áèð òðîôèêàëûê äåўãýýëäå îðãàíèêàëûê
çàòòàðäûí æàíà àíäà êàìòûëãàí ýíåðãèÿíûí ÷îў ñàðïòàëãàíûíà áàéëàíûøòóó áèîöåíîçäîðäî, àçûêòûê ÷ûíæûðëàðäà çâåíîëîðäóí ñàíû àäàòòà òºðò-áåøòåí àøïàéò. Êàí÷àëûê àçûêòûê
÷ûíæûðëàð óçóí áîëñî, àíûí àêûðêû çâåíîñóíà ÷åéèí ýíåðãèÿ
îøîí÷îëóê æåòåò. Ìèñàëû, àçûêòûê ÷ûíæûðäûí 4–5 çâåíîëîðóíàí êèéèí ïðîäóöåíòòåí àëûíãàí îðãàíèêàëûê çàòòàð æàíà
ýíåðãèÿ èø æїçїíäº òїãºíºò.
Îðãàíèçìäåðäèí àçûêòàíóó òîð÷îñó. Îðãàíèçìäåðäèí áèðèáèðè ìåíåí áîëãîí àçûêòûê áàéëàíûøòàðû ºòº òàòààë. Àëàðäà
äàéûìà êºïòºãºí ïàðàëëåëäèê, áèðè-áèðè ìåíåí êàé÷ûëàøêàí
æàíà áóòàêòàíãàí àçûêòûê ÷ûíæûðëàð áàð, àëàð àçûêòûê òîð÷îëîðäó ïàéäà êûëàò. Áóë äåìåéäå àçûêòûê òîð÷îëîðäóí àð áèð
çâåíîñó àð òїðäїї àçûêòûê òîð÷îëîðãî êèðãåí áèð ãàíà ýìåñ, áèð
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148-сїрєт. Азыктык торчолор боюнча заттардын жана энергиянын ташылышы:
єсїмдїк тарабынан камтылган кїндїн энергиясынын пайдалуу саны
чегирткеден їкїгє чейин азайып отурат.

нече тїрлєрдєгї организмдер менен берилгендигине байланыштуу. Мисалы, чычкандар, тыйын чычкандар, тоўкулдактар,
кайчы тумшуктар карагайдын уругу менен азыктанат. Ушул
эле жаныбарлар башка азыктык торчолорго киришет же алар
жалаў эле урук менен азыктанбайт. Ар тїрдїї чынжырларда
бир эле мезгилде кєптєгєн курт-кумурска жегич канаттуулар,
кемирїїчїлєр жана жырткычтар болушу мїмкїн (148-сїрєт).
Ошентип, биоценоздордо заттардын жана энергиянын ташылышы биоценоздун азыктык торчосунан куралган, бири-бири менен байланышкан бардык азыктык торчосу аркылуу єтєт
(149-сїрєт). Бул торчонун ар бир звеносунун басаўдашы жана
бузулуп ажырашы сєзсїз тїрдє биоценоздун бардык азыктык
структурасында чагылдырылат.
Биоценоздордун продукциясы. Биоценоздордун негизги продуценттери катары жашыл єсїмдїктєр кїндїн энергиясын пай216

149-сїрєт. Токой биоценозунда жашаган ар тїрдїї организмдердин
азыктык торчолорду пайда кылышы.
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далануу менен, органикалык заттарды пайда кылат. Жашыл
єсїмдїктєр тарабынан белгилїї убакыт ичинде биоценоздун
аянт бирдигинде тїзїлгєн органикалык заттардын саны биринчилик продукция деп аталат. Фотосинтез процессинде топтолгон
энергиянын жарымы божомол менен алганда єсїмдїктєр тарабынан дароо эле дем алууга жумшалат. Калган топтолгон энергия биоценоздун биринчилик таза продукциясын тїзєт. Аны
кандайдыр бир убакыт ичинде аянт бирдигинде єсїмдїктєрдїн
массасынын жогорулоо ылдамдыгы катары аныктоого болот.
Бул продукция єсїмдїк менен азыктанган жаныбарлар їчїн
жеткиликтїї азык катары кызмат кылат. Таза биринчилик
продукция биоценоздордо ар кандай болот. Мындай айырмачылыктардын болушунун себептери єсїмдїктєрдїн єсїшї їчїн
бир катар ресурстар зарыл. Эгер алардын бири тигил же бул
биоценоздо жетишсиз болсо, анда ал продукцияны чектєєчї
фактор болуп калат. Мисалы, чєлдє чектєєчї фактор – суунун
жетишсиздиги, тундрада – тємєнкї температура жана нымдуулуктун ашыкча болушу.
Гетеротрофтук организмдер менен ар бир трофикалык деўгээлде топтолгон органикалык заттардын саны биоценоздун
экинчилик продукциясы деп аталат.
Ар бир биоценоз ошондой эле жалпы продукция – биомассанын суммардык саны менен дагы мїнєздєлєт: бардык особдордун
Биогеоценоздордун таза биринчилик продукциясы.

30-таблица

Полярдык тундра: 90 г/м2 бир жылда
Ийне жалбырактуу токой: 1250 г/м2 бир жылда
Тропикалык токой: 2200 г/м2 бир жылда
Шуру рифтери: 25000 г/м2 бир жылда

массасынын єсїшї, анын ичинде єлгєнї дагы, пайда болгон уруктардын массасы, жаўыдан туулган особдор, тирїї абалындагы
бєлїп чыгаруулар. Ар бир продукциянын биоценоздогу чоўдугу
анын аянт бирдигине же кєлємїнє киргизилет (г/м2, кг/га).
Негизги терминдер:
Азыктык торчолор, биринчилик продукция, биринчилик таза
продукция, экинчилик продукция, жалпы продукция.
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?

1. Эмне їчїн азыктык чынжырда биринчи азык (трофикалык) деўгээлден
экинчиге болгону 10% гана заттар жана энергия єтєт?
2. Биринчи катардагы консументтерден экинчи катардагы консументтерге жакындашып 20% заттардын жана энергиянын ташылышы эмнеге
байланышкан?
3. Эмне їчїн азыктык чынжыр аз (4–5) звенолордон турат?
4. Биоценоздордо азыктык чынжырда азыктык торчолордун пайда болушу эмнеге байланыштуу?
5. Биоценоздун кайсы продукциясын биринчилик, кайсынысын таза деп
аташат?
6. Экинчилик продукция жана жалпы продукция деген эмне?

Дептериўерге организмдердин бир канча азыктык чынжырын тїзгїлє,
30-таблицада берилген азыктык торчолорду пайдалангыла.
Биоценоздун биринчилик продукциясы
єсїмдїктєрдїн дем алуусуна жумшалат
биринчилик таза продукция
жаныбарлардын дем алуусуна жумшалат
экинчилик таза продукция

§ 40. Биогеоценоздордун негизги касиеттери.
Биогеоценоздордун алмашуусу
153–154-сїрєттєрдїн жардамы менен биринчи эркин территорияда жана мурда болгон биогеоценоздун территориясында
биогеоценоз калыптанууда биринин артынан бири келген кандай єзгєрїїлєр жїрє тургандыгын тїшїндїргїлє.
Биогеоценоз эркин биологиялык система катары белгилїї
территорияда жашайт жана ар тїрдїї компоненттер тарабынан ага киргизилген єзгєрїїлєрдї кєтєрїїгє жєндємдїї болуш керек. Калыптанган биогеоценозду бїтїндїїлїк, єзїн-єзї
єндїрїї, туруктуулук, єзїн-єзї кєзємєлдєє, єзгєрїїгє жана
єнїгїїгє жєндємдїїлїк айырмалайт.
Биогеоценоздордун негизги касиеттери. Биогеоценоздордун
бїтїндїїлїгї организмдерди бири-бири менен, алардын жашоо
чєйрєсї менен байланыштыруучу энергиянын жана заттардын
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агымы менен камсыз кылынат. Автотрофтук организмдер тарабынан топтолгон кїн энергиясы жана чєйрєнїн органикалык эмес заттары биогеоценоздун бардык тирїї компоненттеринин азыктык чынжырлары жана торчолору боюнча жашоо
аракет процессинде пайдаланылат. Жаныбарлар тарабынан
єздєштїрїлбєгєн жана айлана-чєйрєгє ыргытылган азык зат,
єлгєн єсїмдїк калдыктары, жаныбар жана башка органикалык
калдыктар редуценттердин жашоо аракетинде минералдаштырылат жана тынымсыз жїрїп турган заттардын айланышына
кайрылып келет. Жашыл єсїмдїктєр, фотосинтезге жана хемосинтезге катышкан бактериялар тарабынан органикалык
заттардын пайда болушуна сарпталган кємїркычкыл газы организмдер дем алганда айлана-чєйрєгє кайрылып келет. Дем
алууда колдонулган атмосферанын кычкылтеги биогеоценоздо
фотосинтез процессинин натыйжасында кайрадан толуктанып
турат (150-сїрєт).
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150-сїрєт. Биогеоценоздордун бїтїндїїлїгїн кармап
турган жаратылыш кубулуштары.
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Биогеоценоздордун єзїн-єзї єндїрїїсї анын организмдеринин кєбєйїїгє жєндємдїїлїгї, алардын єсїї жана єнїгїїсїнє
зарыл болгон азык ресурстарынын болушу, ошондой эле организмдер тарабынан жашоо чєйрєсїнїн кайрадан тїзїлїшї менен байланыштуу.
Биогеоценоздордун туруктуулугу – бул анын узак убакыт
бою жашоого жєндємдїїлїгї, убакыт ичинде єзїнїн структурасын жана сырткы факторлордун таасири астында функционалдык касиеттерин сактоо жєндємдїїлїгї. Ошондой эле сырткы
факторлордун таасири астында пайда болгон теў салмактуулуктан чыгып кетїїчї шарттарда ал биогеоценоздун алгачкы же ага
жакын абалына келїїгє жєндємдїїлїгї менен дагы кєрїнєт.
Єзїн-єзї кєзємєлдєє – бул биогеоценоздун бардык калыптанган азыктык чынжырындагы организмдердин белгилїї катнашын кармап туруусу. Єзїн-єзї кєзємєлдєє тескери кеткен байланыштар принцибине таянат: єсїмдїк биомассасынын єзгєрїлїп
турушу чєп жеген жаныбарлардын санына таасир берет, ал эми
алардын саны жырткычтардын санына кєз каранды (151-сїрєт).

151-сїрєт. Биогеоценоздордогу єзїн-єзї кєзємєлдєє принциби: ар бир тїрдїн
популяциясынын саны биогеоценоздо «жогорудан» жана «тємєндєн» кєзємєлдєнєт.
«Тємєндєн» – анын жашоо ресурстары, «жогорудан» келерки трофикалык
деўгээлдин организмдери кєзємєлдєйт.

Биогеоценоздордогу єзгєрїїлєр. Ар бир биогеоценоздо єзгєрїїлєр болуп турат. Алардын ичинен бирєєлєрї циклдик (кайталанып туруучу), башкалары кезектешип келген болот.
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Циклдик єзгєрїїлєргє суткалык, сезондук жана кєп жылдыктар кирет. Суткалык єзгєрїїлєр – кїн менен тїндїн закон
ченемдїї мезгил-мезгили менен алмашып турушуна, ал эми сезондук жыл мезгилинин алмашып турушуна байланыштуу. Бир
сутканын ичинде єсїмдїктєрдє фотосинтез жана суунун бууланышы ар кандай болуп єтєт; жаныбарларда алардын жїрїштурушу єзгєрїлєт: алардын бирєєлєрї кїндїз активдїї келет,
башкалары кїїгїмдє, їчїнчїсї – тїн ичинде.
Сезондук єзгєрїїлєр жыгачтарда жана бадалдарда кїз
айында жалбырактарынын тїшїїсї, кышка карата кєп жылдык чєптєрдїн жер бетиндеги органдарынын єлїшї, келгин
куштардын учуп кетиши жана учуп келиши, уя салышы, жазгы жана кїзгї тїлєє, канаттуулардын жана сїт эмїїчїлєрдїн
жаўы муундарын чыгаруусу тїрїндє кєрїнєт.
Жаздын келиши менен биогеоценоздогу организмдердин
тїрдїк, андан кийин сандык курамы калыбына келет. Сезондук кубулуштардын кайталанып турушуна аба ырайынын ар
кандай чектен чыгуулары чоў таасир кєрсєтєт, мисалы, узакка
созулган суук же жылуу жаз айы, ысык жана кургак же суук
жана жамгырлуу жай айы.
Биогеоценоздордун алмашышы. Акырындап кезек менен
жїргєн єзгєрїї процесстери жана биогеоценоздун анын организмдеринин єзї єндїрїї туруктуулугун жогорулатуу багытында єнїгїшї адатта сукцессия (латын тилинен сукцессио – келерки муунга єткєрїп берїї, тукумга берилиши) деп аталат. Ал
алгач эркин болгон территорияда же мурда ал жерде кандайдыр
бир биогеоценоз болгон жерде єтїшї мїмкїн.
Жаўы биогеоценоздордун алгач эркин болгон кургактыкта
(мєўгїлєр эригенде бошогон, деўиздер тартылганда же кєлдєр
соолуганда пайда болгон жерлер, жылаўач аска зоолор, чубурган
кумдар) топурак пайда болуу баштала элек жерлерде калыптануусу эўилчектердин отурукташы менен башталат (152-сїрєт).
Топурактын пайда болушу эўилчектер тарабынан энелик породанын їстїўкї бетинин бузулушунан келип чыгышы мїмкїн.
Єлгєн эўилчектер пайда болуп жаткан топуракты органикалык калдыктар менен байытат. Андан кийинчерээк бактериялардын таасири астында ажырап жаткан эўилчектердин жука
катмарында жана минералдык чаўда мохтор пайда боло баштайт. Бир эле мезгилде эўилчектер жана мохтор менен бирдикте єздєштїрїлїп жаткан жерлерди майда курт-кумурскалар,
жєргємїштєр жана башка омурткасыз жаныбарлар мекендей
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А

Б

152-сїрєт. Жаўы биогеоценоздордун калыптануусунун башталышы:
А - вулкандан кийинки биринчилик эркин жер бетиндеги тилкелер;
Б - эўилчектердин бош беттерге келип отурукташы.

áàøòàéò. Àíäàí àðû áàðà-áàðà òîïóðàêòûí êàëûïòàíóóñóíäà îðãàíèêàëûê êàëäûêòàð òîïòîëî áàøòàéò, íàòûéæàäà øàìàë ó÷óðóï êåëãåí ºñїìäїêòºðäїí óðóêòàðû (áèð æûëäûê, êºï
æûëäûê) ºíº áàøòàéò. Òîïóðàêòà áàðà-áàðà îìóðòêàñûçäàðäûí,
ºñїìäїê ìåíåí àçûêòàíãàí êóðò-êóìóðñêàëàðäûí, ìîëëþñêàëàðäûí, ìàéäà êåìèðїї÷їëºðäїí òїðäїê æàíà ñàíäûê êóðàìû
æîãîðóëàéò. Ãóìóñòóí òîïòîëóøó ìåíåí æàíà òîïóðàêòûí íûìäóóëóãóíóí æîãîðóëàøû ìåíåí àêûðûíäàï øàëáààëàð, òàëààëàð æàíà òîêîéëîð êàëûïòàíûï, àëàðäû àð êàíäàé îìóðòêàëóó
æàíûáàðëàð ýýëåøåò. Ñóêöåññèÿëàðäûí áóçóëóøó æîê áîëãîí
ó÷óðëàðäà æàўû òóðóêòóó àéëàíà-÷ºéðº ìåíåí òåў ñàëìàêòóóëóêòà òóðãàí áèîãåîöåíîç ïàéäà áîëîò.
Êºáїí÷º ñóêöåññèÿëàð ìóðäà æàøàãàí áèîãåîöåíîçäîðäî
àëàð áèð æàáûð òàðòóóëàðäàí (øàìàë, óðàãàí, ºðò, òîêîéëîðäó
êûþó, ìàë æàþó) êåëèï ÷ûãàò. Àëãà÷ áèð æûëäûê æàðûêòû ñїéїї÷ї ºñїìäїêòºðäїí óðóêòàðû, àíäàí êèéèí êºï æûëäûê ÷ºïòºðäїí óðóêòàðû ìåíåí ýýëåíåò (153-ñїðºò). Óáàêûòòûí
ºòїøї ìåíåí áóë æåðäå áàäàëäàð, àíäàí êèéèí æàëáûðàêòóó
æûãà÷òàð ïàéäà áîëîò, àëàðäû áàðà-áàðà êàðàãàéëàð ñїðїï ÷ûãàò. ªñїìäїêòºð ìåíåí ýýëåíãåí òåððèòîðèÿëàðäà àêûðûíäàï
æàíûáàðëàðäûí òїðäїê êóðàìû ïàéäà áîëî áàøòàéò. Êûéûëãàí
êàðàãàé òîêîéëîðóíóí êàëûáûíà êåëèøè æїçäºí àøûê æûëäàðäû êàìòûéò. Êàëûïòàíãàí áèîãåîöåíîç òóðóêòóó êåëåò. Àíäà
æїðїï æàòêàí ïðîöåññòåð óçàê óáàêûò áîþ áåëãèëїї òåððèòîðèÿäà êºðїíáºãºí ºçãºðїїëºðñїç òóðóêòóóëóãóí êàðìàï ñàêòàé
àëàò (154-ñїðºò).
Äåìåê, áèîãåîöåíîçäîðäóí ºíїãїøї æå àëìàøûøû – áóë
æàðàòûëûøòàãû êºï òїðäїїëїêòїí íåãèçãè ñåáåïòåðèíèí áèðè.
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153-сїрєт. Биринчилик сукцессия: башталышында таштардын бетинде
эўилчектердин жана мохтордун отурукташы; бара-бара чєптєрдїн жана
бадалдардын пайда болушу; акырында ийне жалбырактуу жана жазы
жалбырактуу токойлордун пайда болушу.

154-сїрєт. Сукцессиялардын жїрїшїнє кеткен убакыт:
бош топуракта чєптєрдїн єсїшїнє кеткен убакыт 3–20 жылды камтыйт;
бадалдардын єсїшїнє – 25–100; токой жыгачтарынын популяцияларынын
калыптанышы 150 жылдан ашык убакытты талап кылат.

Тарыхый єнїгїї процессинде адам баласы акырындап жаратылышты єзїнїн муктаждыктары їчїн єзгєртїп келген. Бул табигый биогеоценоздордун биздин планетада жасалма агробиоценоздорго жарым-жартылай алмашышына алып келди.
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Негизги терминдер:
Биогеоценоздордун касиеттери: бїтїндїїлїк, єзїн-єзї
єндїрїї, туруктуулук, єзїн-єзї кєзємєлдєє, биогеоценоздогу
єзгєрїїлєр: циклдик жана кезектешип жїргєн, сукцессия.

?

1. Биогеоценоздор кандай касиеттерге ээ?
2. Биогеоценоздордун бїтїндїїлїгї эмне менен кєрїнєт?
3. Єзїн-єзї єндїрїї жана биоценоздун туруктуулугун кандай тїшїнєсїўєр?
4. Єзїн-єзї кєзємєлдєє эмне менен кєрїнєт?
5. Биогеоценоздордо кандай циклдик єзгєрїїлєр жїрїп турат?
6. Биогеоценоздун єнїгїшїндє кайсы процессти сукцессия деп аташат?
7. Єрттєн кийин же карагайларды кыюудан кийин биогеоценоздун калыбына келиши кантип жїрєт?

§ 41. Агробиоценоз – организмдердин жасалма биргелештиги



1. 155-сїрєттї карагыла, организмдердин жасалма коомдору болгон агробиоценоздор табигый биогеоценоздордон эмнеси менен айырмаланат?
2. Эмне їчїн агробиоценоздор адамдын колдоосу менен гана жашай
алат?

Агробиоценоздор жєнїндє жалпы тїшїнїктєр. Агробиоценоз (грек тилинен алганда агрос – талаа жана биоценоз) – бул
айыл чарбадагы, токойлордогу айдоо аянттар жана єсїмдїк
айдоолору же жыгачтар менен ээленген жерлерде тиричилик
єткєргєн организмдердин биримдиги. Адам баласы картошка,
капуста, буудай, кара буудай, сулу, кїн карама айдаган талаалар, ошондой эле алма, алмурут, алча, кара єрїк, жїзїм
єстїрїлгєн бактар – булар ар кандай агробиоценоздордун мисалдары (155-сїрєт).
Адам баласы тарабынан тїзїлгєн агробиоценоздордогу талаалар, адатта бир тїрдєгї же жада калса бир сорттогу єстїрїлїїчї
маданий єсїмдїктєр жана аларды коштоочу жапайы єсїмдїк –
отоо чєптєр менен берилген (156-сїрєт).
Єстїрїлїїчї маданий єсїмдїктєр жана аларды коштоочу
отоо чєптєр агробиоценоздо органикалык затты єндїрїїчї –
продуцент катары кызмат кылат. Алар тарабынан синтезделген
органикалык заттар жана аларда топтолуп кармалган энергия
агробиоценоздун бардык азыктык чынжыры аркылуу єтєт.
Єсїмдїктєр менен азыктанган жаныбарлар, єстїрїлїїчї
маданий єсїмдїктєрдї жегенге єтїп, агробиоценоздордо жагым225

155-сїрєт. Агробиоценоздор.

1

2

3

156-сїрєт. Агробиоценоздордогу отоо чєптєрдїн тїрлєрї:
1 - алабата; 2 - сїт тикен; 3 - шыбак.
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дуу шарттарды табат жана алар єстїрїлїп жаткан єсїмдїктєрдї
кїчтїї жабыркатат (157-сїрєт).
Кээде агробиоценоздордо зыянкеч жаныбарлардын массалык, мисалы, буудай талааларында дан канталасынын, картошка эгилген талааларда колорадо коўузунун, капуста талааларында капуста ак кєпєлєгїнїн, эгин єстїрїлгєн айдоолордо
талаа чычкандарынын жана момолой чычкандардын кєбєйїшї
жїрєт.
Агробиоценоздордо мите козу карындар: мисалы, кара кєсєє,
спорынья, дат басуу, ак кебер сыяктуу єсїмдїк илдеттерин козгогондор бар. Кара кєсєє, спорынья, дат басууну чакырган козу
карындар, мисалы, буудайды жабыркатат, ак кебер карагатты
жана барсылдакты жабыркатат (158-сїрєт).
Ошентип, табигый коомдордогудай эле агробиоценоздордо
дагы анын курамына кирген организмдердин топтору бири-бири
менен болгон ар кандай катнаштар, анын ичинде азыктык чынжырларды пайда кылуучу азыктык (трофикалык) байланыштар
менен мїнєздєлєт. Ошону менен бирге биогеоценоздорго салыштырмалуу организмдердин биологиялык ар тїрдїїлїгї ушул чынжырларда жакырыраак келет. Ошондуктан агробиоценоздордо

1

3

2

157-сїрєт. Агробиоценоздордогу зыянкеч курт-кумурскалар:
1 - жапан коўузу; 2 - америка ак кєпєлєгї; 3 - колорадо коўузу.

3

1

2

3

158-сїрєт. Агробиоценоздордогу илдет козгогуч мителер:
1 - кара кєсєє; 2 - алманын котуру; 3 - буудайдын дат басуу илдети.
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азыктык чынжыр аз санда жана алар аз сандагы звенолордон
турат (159–160-сїрєттєр).

єсїмдїктєр

гусеница
чычкан

чавендес
бєдєнє

торгой

тїлкї

филин

159-сїрєт. Агробиоценоздордогу азыктык торчону тїзгєн организмдер.

1

2

3

160-сїрєт. Агробиоценоздордогу азыктык чынжырды тїзгєн организмдер:
1 - жашыл буурчак; 2 - буурчак бити; 3 - буурчак бити менен азыктанган
эл кайда кєчєт жырткыч коўуз.

Агробиоценоздордун биогеоценоздордон айырмасы
Агробиоценоздор мурдагы табигый биогеоценоздордун ордуна дайыма адам баласы тарабынан тїзїлєт. Єстїрїлїп жаткан єсїмдїктєрдєн башка агробиоценоздордогу организмдердин
топтору, табигый биогеоценоздордогудай эле жашоо їчїн кїрєш
жана табигый тандоонун натыйжасында калыптанат. Бирок
адам єстїрїлїп жаткан єсїмдїктєрдїн тїрлєрїнє жагымдуу
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шарттарды тїзїї максатында башка тїрдєгї организмдерди
басат. Мисалы, отоо чєптєр жана зыянкеч курт-кумурскалар
абдан кєбєйїп кеткенде аларды жок кылуу їчїн адамдар ар
кандай химиялык ыкмаларды колдонушат (161-сїрєт). Отоо
чєптєр менен кїрєшїїдє гербициддер колдонулат (латын тилинен герба – чєптєр, цаедо – єлтїрєм). Бирок отоо чєптєрдїн
кээ бир тїрлєрї єздєрїн сактап, келерки муундарды берїїгє
жєндємдїї, алар уу химикаттарга туруктуу келет. Андан ары
гербициддердин дозасын жогорулатууга туура келет же кїчтїї
таасир берїїчїлєрїн колдонууга єтїшєт. Алар топуракта топтолуп, єсїмдїктєрдїн тамыры тарабынан сорулуп алынат, андан
кийин азыктык чынжырлар менен консументтерге, анын ичинде адамдарга да берилет (162-сїрєт). Уу химикаттарды бир мезгилде єсїмдїктєрдї жеген курт-кумурскаларга каршы колдонууда, агробиоценоздордогу жырткыч курт-кумурскалар жана
мите курт-кумурскалар дагы єлєт. Ошондуктан «жырткыч –
курмандык», «мите – кожоюн» теў салмактуулугу бузулат, кээ
бир тирїї калган зыянкеч курт-кумурскалардын эбегейсиз кєп
санда кєбєйїшї жїрєт.

161-сїрєт. Химиялык препаратты чачыратуу жолу
менен зыянкечтерге каршы колдонуу.
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адам

канаттуулар
малдар

єсїмдїктєр

сууда сїзїїчїлєр

жер кыртышынын
фаунасы

жер кыртышы

162-сїрєт. Диоксиндин азыктык чынжырлар
менен берилишинин схемасы.

Агробиоценоздордогу єсїмдїктєрдїн алмашуусу, тїшїмдї
жана консументтердин топторун коргоо адамдын эрки менен
ишке ашырылат. Ошондуктан агробиоценоз бул – єзї єнїгїїчї
система эмес, ал адам тарабынан кєзємєлдєнгєн система.
Агробиоценоздор жасалма коомдор катары абдан жєнєкєйлєшкєн жана туруксуз. Алардан адам дайыма бир же бир нече
маданий єсїмдїктєрдїн тїрлєрїнїн продукциясын (тїшїмїн)
жыйнап алып турат, мына ошентип ал продукция азыктык
чынжырга кошулбайт. Ушуга байланыштуу топуракта органикалык жана минералдык заттардын кармалышы азаят, аларды
калыбына келтирип туруу муктаждыктары келип чыгат. Мындай максаттарда талаага киши жер семирткичтерди чачып жана
топурактын структурасын калыбына келтирип турат.
Агробиоценоздордун биологиялык мааниси. Адамдын ыкчам
чарбалык аракеттери биздин планетадагы табигый коомдордун
бир канча бєлїктєрїн агробиоценоздор менен алмаштырууга
алып келет. Азыркы мезгилде кургактыктын жалпы аянтынын
10%ке жакыны агробиоценоздор менен ээленген жана жыл сайын алар 2,5 млрд айыл чарба продукциясын берет. Агробиоценоздор жалаў гана калк їчїн азык-тїлїктєрдї жана айыл чарба
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ìàëäàðû, àéáàíàòòàð ї÷їí òîþòòó áåðїї÷ї ýў íåãèçè ºíäїðїї÷ї
áîëáîñòîí, àë áàðà-áàðà Æåðäèí àòìîñôåðàñûíûí ãàç ðåæèìèíå
ìààíèëїї êºçºìºëäºãї÷ äà áîëî áàøòàäû. Ñåáåáè àéëàíà-÷ºéðºíї
êîðãîîäî àéûë ÷àðáà ëàíäøàôòòàðûí òóóðà æàíà їíºìäїї ïàéäàëàíóó ºòº ìààíèëїї. Ìûíà óøóíäà ãàíà àãðîáèîöåíîçäîð ìàäàíèé ºñїìäїêòºð òàðàáûíàí àòìîñôåðàäàí êºìїðêû÷êûë ãàçûíûí
ìàêñèìàëäóó ºçäºøòїðїëїøїí êàìñûçäàé àëàò. Áóë àãðîáèîöåíîçäîðäóí òїøїìäїїëїãїíїí æîãîðóëàøûíà, áàøêà÷à àéòêàíäà
ìàäàíèé ºñїìäїêòºðäїí òїøїìäїїëїãїíїí ºñїøїíº æàíà àäàì
áàëàñûíûí êîëóíäà áîëãîí àéûë ÷àðáà àÿíòòàðûí ýôôåêòèâäїї
ïàéäàëàíóóãà àëûï êåëåò.
Íåãèçãè òåðìèíäåð:
Àãðîáèîöåíîç, ãåðáèöèääåð.

?

1. Агробиоценоздорго аныктама бергиле. Агробиоценоздордун мисалын
келтиргиле.
2. Агробиоценозду биогеоценоз менен салыштыргыла. Алардын ортосунда кандай жалпылык жана айырмачылык бар?
3. Эмне їчїн агробиоценоздордо кээ бир тїрдєгї организмдердин массалык кєбєйїшї жїрїп турат?
4. Агробиоценоздо отоо чєптєрдїн жана зыянкеч курт-кумурскалардын
санын кыскартуу їчїн химиялык ыкмаларга салыштырмалуу биологиялык жана механикалык ыкмаларды пайдалануунун кандай артыкчылыктары бар?
5. Эмне їчїн акыркы мезгилдерде айыл чарбада бир талаада єсїмдїктєрдїн монокультурасын єстїрїїдєн бир нече культураларды єстїрїїгє
(мисалы, буурчак – жалган кычы – кїн карама) єтїп жатышат?
6. Эмне їчїн азыркы кїндє агробиоценоздорду туура уюштуруу айланачєйрєнї коргоодо чоў мааниге ээ болуп жатат?
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VII БЄЛЇМ
ТИРИЧИЛИКТИН ТЇЗЇЛЇШЇНЇН
БИОСФЕРАЛЫК ДЕЎГЭЭЛИ

§ 42. Биосферанын структурасы жана
В. И. Вернадскийдин биосфера жєнїндє окуусу



163-сїрєттї карагыла.
1. Организмдердин жашоосу биздин планетанын кайсы чєйрєлєрїндє таралган?
2. Сууда, жерде, абада, топуракта жана чєйрєнїн єзгєрїлїп туруучу
бєлїгїндє жашаган организмдерге мисал келтиргиле.
3. Организмдердин Жерде таралышы кандайча чектеле тургандыгы
жєнїндє ойлонгула.

Биосфера (грек тилинде био – тиричилик, сфера – шар,
чєйрє) – жерде, сууда жана абада таралган тиричиликтин жа
шаган жалпы чєйрєсї.
В. И. Вернадский єтє жогорку билим
дїї, кеўири маалыматтуу, илимдин ар
тїрдїї тармактарынан кабары бар оку
муштуу болгон. Окумуштуу єзїнїн био
сфера жєнїндєгї эмгегин 1926жылы
жарыкка чыгарган. Бул окумуштуунун
ою боюнча биосфера жандуулар менен
жансыздардын экосистемадагы эў жогор
ку деўгээлдеги байланышы деген.
В. И. Вернадский їч тїрдїї ойдо
болгон: 1) тиричилик жер кыртышынан
мурда жаралган; 2) тиричилик Жер пай
да болгондон кийин жаралган; 3) Жер
менен бир учурда тиричилик пайда бол
В. И. Вернадский.
гон. Ал єзїнїн оюн талдап, мындайча
айтканда Жер менен бир учурда биосфера пайда болгон деген
жыйынтыкка келген. Вернадский: «Биосфера – бул Жердин
жука кабыгы, мына ушунун ичинде организмдердин тиричили
ги жїрєт», – деп биосферага аныктама берген.
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2700 м
Атмосферанын жогорку бєлїгї: бактериялар, споралар жана козу карындар
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Мєўгї
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Альпы шалбаасы
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Литосферанын тємєнкї бєлїгї
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11034Биосферанын чеги

163-сїрєт. Жердин геологиялык катмарларындагы биосферанын бєлїктєрї.

Биосферанын чектери. Биосфера литосферанын, гидро
сферанын жана атмосферанын кошулган жерлеринен орун алган
(163сїрєт). Тиричилик атмосферада 25–27 км жакын бийик
тикке чейин таралган, океанда болсо 11 км чейинки тереўдикте,
ал эми жердин катуу бєлїгїндє 3 км тємєнкї катмарында жа
шайт. Кургактыкта жана океан мейкиндиктеринде єсїмдїктєр
менен жаныбарлар дїйнєсї бїткїл биосферанын калыўдыгына
караганда организмдердин жашоосу їчїн бардык шарттар бар:
кїндїн жарыгы менен жылуулугу, курамында эритме тїрїндєгї
органикалык бирикмелер, кємїркычкыл газы жана кычкыл
тек, суу. Атмосферанын тємєнкї катмары – тропосфера. Мын
да Жерде азыктануучулардын тїрлєрї кезигишет. Ошондой эле
жер кыртышынын астыўкы жана їстїўкї бєлїгїндє жашоочу
лар. Литосферада негизинен топурак катмары орун алган. Ми
салы, мында бактериялар, эў жєнєкєйлєр, курткумурскалар,
кенелер, сєєлжандар, сїт эмїїчїлєр. Тиричилик заттардын та
асири менен литосферада кєп процесстер болуп турат. Гидрос
фера балырлуу жана туздуу суулардан турат. Гидросферада жа
шаган организмдер: бир клеткалуу балырлар, медузалар, майда
рак сымалдар, балыктар, кит сымалдар жана кєп клеткалуу ба
лырлар, кораллдар, ири рак сымалдар, моллюскалар.
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Биосферанын тїзїлїшї. Биосферанын тїзїлїшїн В. И. Вер
надский негизинен тирїї заттар, биогендик заттар жана кыйыр
заттар деп атаган (164сїрєт). Биосферанын тирїї заттары – биз
дин планетанын бардык организмдери. Биосферада тирїї заттар
бир калыпта бєлїнгєн эмес. Топурак, суунун, абанын жана тирїї
организмдердин таасиринен пайда болгон, б. а. органикалык жана
органикалык эмес заттардын татаал єз ара аракеттешїїсїнїн на
тыйжасында пайда болгон жаратылыш тїзїлїштєрї. Биосфера
нын биогендик заттары кеў байлыктардан туруп, организмдердин
катышуусу менен тектерди, мисалы, акиташ, нефть, газ, кємїр,
чым кєў ж. б. пайда кылат.
Биосферанын кыйыр заттары. Организмдердин катышуусу
суз, геологиялык иштердин катышуусунун негизинде: тоолор
дун, вулкандардын жаралышы жана минералдардын пайда бо
лушу менен аныкталат.
Биосферанын тирїї заттары жана аткарган кызматтары.
Планетадагы бардык организмдердин биомассасы 2,4.1012 Т кур
гак заттан, ал эми запаста 30.1021 Дж энергияны кармап турат.
Ал эми мунун 90% єсїмдїктєр жана жаныбарлар тїзїп, био
массанын кєп бєлїгїн ээлейт.
Биосферанын тирїї заттары бир катар геохимиялык кызмат
тарды, алардын эў маанилїїлєрї: газдык, концентрациялык жана
кычкылдануу-калыбына келтирїї кызматтарын аткарышат.
Газдык кызмат газ сыяктуу заттарды керектеп жана бєлїп
чыгарып, атмосферадагы газдардын курамын дайыма туруктуу
лукта кармап турат. Маселен, кычкылтек фотосинтездин про
Аба

Суу

Автотрофтук организмдер

Гетеротрофтук организмдер

Топурак, чым кєў,
кєлмє, акиташ
Тоо кен байлыктары
164-сїрєт. Биосферанын негизги компоненттери бири-бирине байланышкан.
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дуктусу, ал эми кємїркычкыл газы – организмдин дем алуу
сунун продуктусу. Жер алдындагы метан кїйїїчї газ – метан
пайда кылуучу бактериялардын тиричилиги менен байланыш
кан органикалык заттардын ажыроолорунан пайда болот.
Тирїї заттардын концентрациялык кызматы, организм
дердин денесинде химиялык элементтердин (кємїртек, суутек,
кычкылтек, кремний, фосфор) жана бирикмелердин топтолушу
менен байланыштуу. Маселен, кальций карбонаты жаныбарлар
дын сєєктєрїндє, тиштеринде жана раковинасында жыйналат;
йод деўиздеги кїрєў балырларда топтолот.
Тирїї заттардын кычкылдануу-калыбына келтирїї кызматы организмдердин тиричилик аракетинде бир катар химиялык
бирикмелердин кычкылдануусун жана калыбына келтирїїсїн
камтыйт. Мисалы, фотосинтез мезгилинде жашыл єсїмдїктєр
кємїркычкыл газын кємїртекке чейин калыбына келтирет, ал
эми дем алуу мезгилинде кємїртектер организмдер аркылуу
кємїркычкыл газына жана сууга чейин кычкылданат.
Биосферадагы тирїї заттардын аткарган кызматын В. И.
Вернадский адамдын биогеохимиядагы ишмердїїлїгї деп єз
алдынча бєлгєн. Айтмакчы, адам єзїнїн табиятында жараты
лыштын туундусу болуп, В. И. Вернадскийдин пикири боюн
ча тиричилик заты организм жана айланачєйрє менен дайыма
тынымсыз алмашууда болуп турат. Єзї социалдык жашооти
ричиликке жетип, бирок курган чєйрєсїн талкалап жок кы
луу акылэстїїлїккє жатпайт. Ошондуктан адам єзї жашаган
чєйрєсїнє єтє ырайымдуулук менен мамиле кылышы керек.
В. И. Вернадский жазып кеткендей, «адамзат жалпы ал
ганда эў бир кїчтїї биологиялык кїчкє айланды». Адам жана
анын эмгеги єзїнїн кызыкчылыгы їчїн биосфераны жєнгє са
луу максатын табышы керек деген.
Азыркы кезде бардык єлкєлєрдє илим жана техниканын
дїркїрєп єсїшї акылэси бар адамды ойлондурбай койбойт. Биз
кайсы жакка бара жатабыз? Эмне їчїн мындай болуп жатат?
деген суроолор туулат.
Єзїбїз жашаган планетанын абалы тынымсыз начарлоодо,
ошондуктан адамзаттын алдында коюлган маселе – биосфера
ны сактап калуу. Байлыгын їнємдїї пайдаланып, тиричилик
тин кєп тїрдїїлїгїн сактоо, єзїбїз жашаган планетага акыл
эстїїлїк менен мамиле кылуу учурдагы єтє зарылдык.
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Негизги тїшїнїктєр:
Биосфера, заттар: тирїї биогендик, кыйыр, тирїї заттардын кызматы; газ сыяктуу, концентрациялык, кычкылдануу- калыбына келтирїї; адамдын биогеохимиядагы
ишмердїїлїгї.

?

1. Биосферага аныктама бергиле. Биосферанын тємєнкї жана жогорку
чектери кайсы жерде орун алган?
2. Биосфера кандай компоненттерден турат?
3. Биосферадагы тирїї заттардын аткарган функциясы.
4. Тїшїндїргїлє, эмне їчїн биосферадагы тирїї заттардын функциясынын ичинен азыркы мезгилде адамдын биогеохимиялык ишмердїїлїгїн бєлїїгє болот?
Биосферанын тирїї заттары жана анын кызматы
31-таблица
Организмдердин тобу

Организмдер

Биосферадагы
аткарылуучу кызмат

§ 43. Биосферадагы заттардын айланышы



Сїрєттєрдї карагыла.
1. Организмдеги заттардын айланышында кандай биогеохимиялык байланыштарды колдонушат?
2. Суунун бууланышында, дем алууда, биосферадагы кємїртектин айланышында жана биосферадагы азоттун айланышында фотосинтез процесси кандай мааниге ээ?
3. Биоферадагы энергия булактары кайсылар?

Биосферанын бардык тїзїлїшїнїн компоненттери жана
анда єтїїчї процесстер тыгыз байланышта. Биосферадагы ай
лануу ар кандай масштабда єтєт, мисалы, суунун айланышы,
кємїртектин айланышы, азоттун айланышы жана энергиянын
айланышы.
Биогеохимиялык айлануу – зат алмашууга жана биосфера
дагы ар кандай компоненттердин айлануусуна жана организм
дердин иштешине байланыштуу.
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Биосферадагы энергиянын агымы. Биогеохимиялык айла
нууда негизги кыймылдаткыч кїч болуп биосферага тынымсыз
келип туруучу энергия булагы болуп эсептелет. Тирїї заттар
дын кыймыларакетине байланыштуу.
Биосферада энергия бир нече тїрлєрдєн турат. Белгилїї
болгондой, механикалык, химиялык, жылуулук, электрдик
жана башкалар энергиянын тїрлєрї. Энергиянын пайда бо
лушу, бир тїр энергиянын экинчи тїр энергияга єтїїсїндє
байкалат. Бирок энергияны жок кыла албайт. Биосферадагы
эў негизги энергиянын булагы – бул Кїндїн энергиясы. Ал
атмосфераны жана гидросфераны жылытат, аба массасын
да кыймыл пайда болуп, океандагы агымдардын кєбєйїшї,
суунун бууланышы, кардын эриши пайда болот. Автотроф
тук организмдер, эў негизги жашыл єсїмдїктєр фотосинтез
реакциясынын таасиринен кїн энергиясынын пайда болушу,
энергиядагы химиялык байланыштан органикалык заттардын
тїзїлїшї. Єсїмдїктєрдїн энергиясынын азыраак бєлїгї гете
ротрофтук организмдерге азык заттар чынжырча тїрїндє бери
лип турат. Гетеротрофтук организмдер, негизинен жаныбарлар,
химиялык энергияны анын башка формаларына, мисал їчїн,
механикалык, электрдик, жылуулук, жарыктык энергияла

Шамал

Кар

Буунун конденциясы
Мєўгїлєр
Жаан-чачын

Суулар

Буулануу

Кургак жер

Булак

Жер алдындагы суулар

165-сїрєт. Биосферадагы суунун айланышы.
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рына єзгєртєт. Жашыл єсїмдїктєр чогулткан кїндїн энергия
сынын бир бєлїгї биосферада торфтун, кємїрдїн, жыгачтын,
кїйїїчї сланецтин ж.б. запастары тїрїндє топтолот.
Демек, биосферада энергиянын айланышы жїрбєйт. Бул
процесс туюк эмес. Биосферада бир формадан экинчи формага
єтїїгє байланышкан энергиянын агымы гана байкалат.
Суунун айланышы. Суу – Жер планетасында єтє кеўири та
ралган суюк зат болуп саналат. Аны менен океандар, деўиздер,
кєлдєр жана дарыялар толот; суунун буулары абанын курамына
да кирет. Жаныбарлар менен єсїмдїктєрдїн организмдеринде
суунун массалык їлїшї, болжол менен 70%, ал эми бадыраў
жана дарбызда ал 90% чейин жетет. Кїндїн таасири астын
да деўиздердин жана океандардын їстїўкї бєлїгїндє суу буу
ланып, шамал аркылуу материктерге єтєт, анда атмосферада
булуттар пайда болот. Суу чоў жылуулук сыйымдуулукка ээ,
ошондуктан ал єтє жай жылыйт жана жай муздайт. Клетка
дагы заттардын ичинен биринчи орунда суу турат. Клетка мас
сасынын 80% суу тїзєт. Суунун клетка тиричилигинде олут
туу жана кєп тїрдїї ролу бар. Суунун кандайдыр бир бєлїгї
кургакта, топуракта сакталып, єскєн єсїмдїктєрдї жылытууга
мїмкїнчїлїк берет. Єсїмдїктєрдєгї кандайдыр бир бєлїгї фо
тосинтез процессинде сарпталат. Жаныбарлар сууну азык зат
тан алат. Жаныбарлардын организминен суу тердєє жолу менен
бєлїнїп турат. Токойлор канчалык кєп болсо, ошончолук ным
дуулук сакталып турат. Ошондуктан кєп жылдык дарактарды
єстїрїї єтє пайдалуу.
Кємїртектин айланышы. Биосферада кємїртек негизи
нен эки окистїї кємїртек (кємїркычкыл газы) тїрїндє бери
лет. Анын негизги пайда болушу вулкандар болуп эсептелинет.
Кємїркычкыл газынын айланышы эки жол менен жїрєт. Бирин
чиден єсїмдїктєрдє фотосинтез жїрїшїндє органикалык заттар
пайда болуп, калдыктарынын топтолушунан кємїр, чиринди ж.
б. пайда болот. Экинчисинде кємїркычкыл газы сууларда эрип,
эригенден кийин карбонат – ионго жана гидрокарбонат – ионго
єтїшєт. Андан кийин кальцийдин жардамы менен же магнийде
карбонаттын калдыгы суудагы акиташтын чєкмєсїн пайда кы
лат. Атмосферадагы кємїркычкыл газынын запастары дайыма
организмдердин дем алуусунан толукталып турат.
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Àòìîñôåðàëûê àçîòòóí íåãèçãè áàéëàíûøû àçîòôèêñàöèÿëàíãàí áàêòåðèÿãà àéëàíûï, òîïóðàêòà àçûêòàíûøàò. Àëàð íèòðèòòåðäè æàíà íèòðàòòàðäû ñèíòåçäåéò. ªñїìäїêòºðäº àçîò
îðãàíèêàëûê áèðèêìåëåðäèí, ìèñàëû, áåëîêòîðäóí, íóêëåèí
êèñëîòàëàðûíûí æàíà ÀÒÔòèí êóðàìûíà ºòºò. Êóðìàí áîëãîí îðãàíèçìäåðäèí ºëїãїíїí ÷èðèøèíåí æå æàíûáàðëàðäûí
êûêòàðûíàí àçîò æåð êûðòûøûíà àììèàêòûí áèðèêìåëåðè
òїðїíäº òїøºò. Àíäàí êèéèí íèòðèòòåðãå æàíà íèòðàòòàðãà
÷åéèí êû÷êûëäàíûï, êàéðàäàí ºñїìäїêòºð ïàéäàëàíà áàøòàéò.
Атмосферадагы
кємїркычкыл газы
Єсїмдїктєр жана
жаныбарлар
кємїркычкыл газын
дем алууда бєлїп
чыгарышат
Єсїмдїктєр
кємїркычкыл
газын абадан
сорушат

Козу карындар
жана бактериялар
кємїркычкыл газын
бєлїп чыгарышат,
єсїмдїктєрдїн жана
жаныбарлардын
калдыктары акырын
чирийт

Єсїмдїктєр жана
жаныбарлар єлїп
жок болсо, алардын
денеси ажырайт,
чирийт

166-сїрєт. Биосферадагы кємїртектин айланышы.
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Атмосферадагы
азот

Жаныбарлар
азотту єсїмдїктєрдєн алат

Чагылгандын таасири менен
азот кычкылтек менен байланышып, жамгыр менен сиўет
Абадагы азотту
фиксацияланган бактериялар нитриттерге жана
нитраттарга
айландырат

Денитрификацияланган бактериялар
нитраттарды
колдонуп, абага
азотту бєлїп
чыгарышат
Азот топуракта
єлгєн организмдерден
аммиактын бирикмелерине айланат

Єсїмдїктєр
нитратты
топурактагы
тамырлардан
соруп алат
Нитраттар топуракта

Нитрификацияланган
бактериялар жер кыртышында
аммиактын бирикмелерин
нитраттарга айландырат

167-сїрєт. Азоттун айланышы.

Топурактагы нитраттардын бєлїктєрї, денитрификацияланган
бактерияларды, газ сыяктуу азотту кайра калыбына келтирет.
Мына, ушундай жол менен атмосферадагы газ сыяктуу азоттун
запастары толукталып турат.
Демек, тынымсыз биосферадагы суунун, кємїртектин, азот
тун айланышы бир бїтїн биогеохимиялык байланыш болуп эсеп
телет. Биогеохимиялык айлануу толук циклде жїрє албайт.
Негизги тїшїнїктєр:
Биогеохимиялык айлануу, энергиянын агымы, энергиянын
пайда болушу, суунун, кємїртектин жана азоттун айланышы.
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?

1. Биогеохимиялык айлануу деген эмне? Кандай процесстерди камтыйт?
2. Биосферадагы суунун айланышы кандайча єтєрїн сїрєттєгїлє. Андагы
єсїмдїктєрдїн жана жаныбарлардын кызматы кандай?
3. Биосферадагы кємїртектин айланышынын мааниси.
4. Жаратылышта кємїртек кандай тїрдє жыйылат?
5. Сїрєттєп айтып бергиле, биосферада азоттун айланышы кандайча
жїрєт?
6. Андагы азотификацияланган жана денитрификацияланган бактериялардын кызматы кандай?

§ 44. Жер тиричилигинин келип чыгышы
жєнїндє жалпы тїшїнїк



1. Эстегиле: Єсїмдїктєр, бактериялар, козу карындар, эўилчектер жана
жаныбарлар Жер тиричилигинин келип чыгышында кандай тарыхый
єрчїїгє ээ болгон?
2. Биздин планетада алгачкылардан болуп кайсы єсїмдїктєр жана жаныбарлар пайда болгон?

Организмдердин калдыктарын изилдєєчї илим палеонто
логия (грекче палайос – байыркы, онтос – пайда болуу, логос – окуу) деп аталат. Ар кайсы илимдер тарабынан алынган
изилдєєлєрдїн натыйжасы бирибирин толуктайт жана орга
никалык дїйнєнїн єрчїшїнїн негизги этаптарын байкоого
мїмкїндїк берет. Окумуштуулар Жердин жана андагы тири
чиликтин тарыхын белгилїї бир убакыт аралыгында эраларга
бєлїшєт. Эралар мезгилдерден турат. Эраларда да, мезгилдерде
да єсїмдїктєр жана жаныбарлар єрчїї, єсїї боюнча ар кандай
мїнєзгє ээ (168сїрєт).
Катархей жана архей. Архей менен протерозой эраларын
да тиричиликтин узакка созулган алгачкы эволюциялык жолу
башталат (169сїрєт). Бул эранын мезгилдерин тємєнкї жана
жогорку деп экиге бєлїп, мїнєздємє берсе болот.
Байыркы геологиялык доорлор жєнїндє кєптєгєн маа
лыматтар бар. Жердин їстїўкї катмарынын єзїнє мїнєздїї
бєтєнчєлїгї бар жана тоо рельефи тїрїндє болгон. Жанар тоо
жана кээ бир жанар тоо кыркалары суу агымы менен талка
ланып турган. Ошол тоо кыркаларынын сыныктары тємєн
жакка агып тїшїп, чогулуп, биринчи тунма тоо породаларын
пайда кылган. Алар тапталып, жылуулуктун таасири астында,
Жердин тїпкїрїндє боз гнейстерге (тоо породалары) айланган.
Деўизде кум жана карбонаттык чєкмєлєр топтолуп, аларга
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Эралар

Мезгилдер жана
анын жыл убактысы

Єсїмдїктєр дїйнєсї

Жаныбарлар дїйнєсї

Кайназой
67

Жалбырак уруктуулардын мезгили

Канаттуулардын жана сїт
эмїїчїлєрдїн мезгили

Антропоген, 1,5
Неоген, 23,5
Палеоген, 42
Сойлоп жїрїїчїлєрдїн мезгили

Мезозой
163

Бор, 70

Жылаўач уруктуулардын мезгили

Юра, 58

Триас, 35
Перм, 45

Палеозой
340

Таш кємїр, 75–65

Мохтор жана папоротниктердин
мезгили

Жерде-сууда
жашоочулардын
жана балыктардын
мезгили

Балырлардын мезгили

Медузалардын мезгили

Девон, 60
Силур, 30
Ордовик, 60

Катархей

Архей
3500

Протерозой
2000

Кембрий, 70

2700

Бактериялардын жана кєк жашыл балырлардын мезгили
3500–3800

3800

Жашоо жок

168-сїрєт. Жерде тиричиликтин пайда болуу тарыхы.

вулкандык лавалар агып тїшїп, сууп, коюуланган. Коюулан
ган лавалар менен чєкмє породалар магмага айланып, жер кат
марын оюп тешкен. Ушунун негизинде жер катмарында сїйрї,
томпойгон жайлар пайда болгон. Континенттердин калдыкта
рынын арасында жашыл таш тїстїї алкактар (алар атырылып
чыккан породалар, деўиздин кремний чєкмєлєрї) пайда болгон.
Катархей жана архей тоо тектери биздин мезгилге аябагандай
єзгєрїлгєн тїрдє жетти, анткени алардан чыккан породалардан
деўиздеги кремний чєкмєлєрї пайда болгон. Архей – бул про
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169-сїрєт. Катархей.

êàðèîòòîðäóí їñòºì÷їëїê êûëãàí ìåçãèëè. Áîëæîëäîîäî áàêòåðèÿëàð ìåíåí êºê æàøûë áàëûðëàð ñóóäà ãàíà æàøàáàñòàí,
êóðãàê÷ûëûêòû äà ºçäºøòїðº áàøòàøêàí. Êóðãàê÷ûëûêòàãû
çàòòàð àêûðûíäûê ìåíåí îðãàíèêàëûê çàòòàðãà àéëàíàò.
Ïðîòåðîçîé ýðàñû. Ïðîòåðîçîé ýðàñû 2 ìëðä æûëãà æàêûí ñîçóëãàí. Óøóë ìåçãèëäèí è÷èíäå áàêòåðèÿ ìåíåí áàëûðëàð àÿáàãàíäàé ºð÷їøêºí. Áóëàð ÷ºêìºëºðäїí ºòº èíòåíñèâäїї
êàòûøóóñóíàí óëàì áîëãîí. Àëñàê, òåìèðäèí ÷ºêìºñї – áóë
òåìèð áàêòåðèÿñûíûí òààñèðèíèí æûéûíòûãû. Ïðîòåðîçîéäî ïðîêàðèîòòîð їñòºìäїãїí æîãîòóï, êºê, æàøûë òàìûðëàð
æїðãºí ºñїìäїêòºð ìåíåí áèðãå äåўèç òїáїíäº æàøàãàí æèï
ñûìàë êºï êëåòêàëóó ôîðìàëàð ïàéäà áîëãîí. Êºï êëåòêàëóóëàðäûí ïàéäà áîëóøó ýâîëþöèÿëûê òèðè÷èëèêòèí íåãèçãè àðîìîðôîçó áîëóï ýñåïòåëåò. Ïðîòåðîçîéäóí àÿãû ìåäóçà êûëûìû
äåï àòàëàò, àíòêåíè îøîë ó÷óðäà è÷åãè êºўäºéëїїëºð ºòº òàðàãàí. Ïðîòåðîçîéäóí àÿãûíäà æàíûáàð äїéíºñїíїí êºï òèïòåðè
ïàéäà áîëãîí. Ïðîêàðèîòòîí ýóêàðèîòêî ºòїï, áèð êëåòêàëóóëàð
ºð÷їãºí.
Ïàëåîçîé. Áóë ýðàíûí áàøòàëûøû
ìûíäàí 570 ìëí æûë ìóðäà áîëãîí.
Àë ºçї 6 ãåîëîãèÿëûê äîîðäîí òóðàò:
êåìáðèé, îðäîâèê, ñèëóð, äåâîí, òàø
êºìїð, ïåðì. Ïàëåîçîé ýðàñû – áàéûðêû ýðàëàðäàí. Áóë êîíòèíåíòòèí ýòåãèí
æàíà æýýãèí ñóó êàïòàãàí. Êóðãàêòûê
ïàéäà áîëãîíäîí êèéèí ýў áèðèí÷èæåðäå ºñêºí ºñїìäїê – ðèíîôèòòåð
(170 ñїðºò), àíäàí êèéèí ìîõòîð ºñêºí.
Àëàð
áàëûðëàðäàí
àéûðìàëàíûï,

170-сїрєт. Ринофит.
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171-сїрєт. Палеозойдогу токойлор.

єткєрїїчї, жабуучу жана механикалык ткандардан тїзїлїп,
чєйрєдє калыптанып жашай башташкан. Ринофиттерден кий
ин, жогорку тїзїлїштєгї споралуу єсїмдїктєр: плаундар, папо
ротник сыяктуулар, кырк муундар эў биринчи токой тилкесин
тїзїшкєн (171сїрєт).
Палеозой эрасынын аягында климаттын єзгєрїшїнєн алгач
кы жылаўач уруктуу єсїмдїктєр – кордаиттер пайда болгон.
Палеозой эрасында жаныбарлар дїйнєсї боюнча эволюциялык
ачылыш болгон. Эранын башында алгачкы омурткалуу жаны
бар – панцирдик балык пайда болгон. Панцирдик балыктардан
кийин кемирчектїї жана сєєктїї балыктар пайда болду.
Мындан 300 млн жыл мурда алгачкы жердесууда жашоочу
ларга тиешелїї болгон ихтиостегилер пайда болгон. Палеозой
эрасынын аягында климат кургакчыл боло баштап, жердесуу
да жашоочулар єлїп, сойлоп жїрїїчїлєр пайда болгон. Миса
лы, котилозаврлар (173сїрєт) жана башка сойлоп жїрїїчїлєр
сыртынан калыў кабырчык менен капталып, денесиндеги сууну
жок болуп кетїїсїнєн коргоп, жер жїзїнє кеўири таралган.
Мезозой. Мезозой эрасы (грекче мезос – ортоўку, зой –
жашоо) 230 млн жыл мурда пайда болгон. Ошол мезгилдеги
климаттын туруктуу болушу Жердеги тиричиликтин єсїшїнє
244

1. Алгачкы кит сыяктуулар.

172-сїрєт.

3. Панцирдик балык.

2. Кылыч тиштїї жолборс.

4. Котилозаврлар.
173-сїрєт.

ºáºëãº áîëãîí. Áóë ýðàäà æûëàўà÷ óðóêòóó ºñїìäїêòºð îðóí
àëûï, 130 ìëí æûëäàí êèéèí æàáûê óðóêòóó ãїëäїї ºñїìäїêòºð
ïàéäà áîëãîí. Ìèñàëû, êàéûўäàð, ýâêàëèïòòåð, ïàëüìàëàð æàíà
äóáäàð. Ìåçîçîéäîãó òîêîéëîð àí÷à æûø ýìåñ áîë÷ó. Êїíäїí
æàðûêòûãû òîïóðàêêà ÷åéèí òèéèï, ÷ºï ºñїìäїêòºðї æàêøû
ºñêºí. Àë ýìè ñóóëàðäà ìîëëþñêàëàð, ñººêòїї áàëûêòàð êåçäåøêåí. Êóðãàê æåðäå îìóðòêàëóó æàíûáàðëàðäàí áàéûðêû ñîéëîï
æїðїї÷їëºð – äèíîçàâðëàð ºçäºðїíїí äåíå òїçїëїøї ìåíåí êåñêèí àéûðìàëàíûï òóðóøêàí (174 à, á ñїðºòòºð). Àíäàí êèéèí
äà êºïòºãºí ñîéëîï æїðїї÷їëºðäїí òїðëºðї ïàéäà áîëãîí.
Ìåçîçîéäî êàíàòòóóëàð æàíà ñїò ýìїї÷їëºð ïàéäà áîëóï,
æûëóó êàíäóó æàíûáàðëàðäûí òїðëºðї êåçäåøå áàøòàãàí. Ìûíäà æàíûáàðëàðäà çàò àëìàøóó, ìýýíèí òîëóê ºð÷їøї, àëàðäûí
æїðїì òóðóìó æåðäåãè æàøîî ÷ºéðºñїíїí àð òїðäїїëїãї ìåíåí
àéûðìàëàíûï òóðóøêàí. Ýðàíûí àÿãûíäà àëãà÷êû áàøòûêòóóëàð, ïëàöåíòàðäûê ñїò ýìїї÷їëºð æàíà êàíàòòóóëàð æàøàøêàí.
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1

2

174-а, сїрєт. Мезозойдун динозаврлары:
1 - тираннозавр; 2 - птерозавр.

Êàéíîçîé. Êàéíîçîé ýðàñû (ãðåê÷å êàéíîñ – æàўû, çîé –
æàøîî) 67 ìëí æûë ìóðäà ïàéäà áîëóï, óøóë êїíãº ÷åéèí
óëàíòûëûï êåëå æàòàò. Êàéíîçîé – æàўû òèðè÷èëèêòèí ýðàñû
– ãїëäїї ºñїìäїêòºðäїí, êóðò êóìóðñêàëàðäûí, êàíàòòóóëàðäûí æàíà ñїò ýìїї÷їëºðäїí ºð÷їãºí ìåçãèëè. Áóë ýðà ïàëåîãåí,
246

3

174-б сїрєт. Мезозойдун динозавры: 3 - ихтиозавр.

íåîãåí æàíà àíòðîïîãåí äîîðëîðóíàí òóðàò. Ïàëåîãåíäå òðîïèê
ºñїìäїêòºðї äїðêїðºï ºñêºí. Íåîãåíäå àäàì ñûìàë ìàéìûëäàð
êåўèðè òàðàëãàí. Àíäàí êèéèí ñїò ýìїї÷їëºð ïàéäà áîëãîí.
Êàéíîçîéäóí ôàóíàñû òїï òàìûðûíàí áåðè ºçãºðãºí. Êàéíîçîéäî êèò ñûÿêòóóëàð, æûðòêû÷òàð, ïðèìàòòàð, êåìèðїї÷їëºð, à÷à
æàíà ñûўàð òóÿêòóóëàð ïàéäà áîëãîí. Êàéíîçîé ýðàñû àäàìäûí
òààñèðè æàíà àíûí êàòûøóóñó ìåíåí ºòêºí, àë àçûðêû æàøàï
æàòêàí îðãàíèêàëûê äїéíºíїí òїðëºðїíїí àíûêòàëûøûíà, îðãàíèçìäåðäèí àçûðêû ãåîãðàôèÿëûê òàðêàëûøûíà òààñèðèí
òèéãèçãåí.
Íåãèçãè òїøїíїêòºð:
Ýðàëàð, ìåçãèëäåð, êàòàðõåé, àðõåé, ïðîòåðîçîé, ïàëåîçîé,
ìåçîçîé, êàéíîçîé.

?

1. Жер тиричилигиндеги эралар кандайча бєлїнєт?
2. Архей жана протерозой эрасынын флорасын, фаунасын тїзгєн организмдерди атагыла.
3. Палеозойдогу єсїмдїктєр жана жаныбарлар дїйнєсїндє кандай єзгєрїїлєр болгон?
4. Мезозойдун флорасында кандай єсїмдїктєр жана жаныбарлар пайда
болгон?
5. Биздин планетада жаўыча єсїмдїктєрдїн жана жаныбарлардын дїйнєсї
качан пайда болгон?
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§ 45. Адамдын пайда болушу жана биосферага
тийгизген таасири



Сїрєттєрдї карагыла.
1. Адам менен шимпанзенин скелетин
салыштыргыла.
2. Эмнеси менен айырмаланышат жана
окшош жактары кайсылар?
3. Адам баласынын биосферага тийгизген
таасири кандай?

Адамдын пайда болушу. Биосфера
нын эволюциясында адамдын пайда бо
лушу бирденбир негизги окуя болгон.
Адамдын келип чыгышы жєнїндєгї ма
селе дайыма адамды кызыктырып кел
ген. Илим єрчїгєн сайын адам сымал
маймылдар жєнїндєгї жана алардын
адам менен окшоштуктары жєнїндєгї
саякатчылардын алгачкы маалыматта
ры пайда болгон.
Адам баласынын жаныбарлардан айырмачылыктары. Адам сымал
маймылдар сыртынан кишиге ок
шош: сїйїнєт, ачууланат, балдарын
мээримдїї эркелетет, аларга кам кєрєт
жана укпай койсо, жазалайт. Май
мылдардын колдору жаныбардыкын
дай эмес, адамдыкына окшош болгон.
12–13 жуп кабыргасы, 5–6 куймулчак
омурткасы бар, маўдай тишинин, кыл
кыйма тишинин, азуусунун саны адам
да канча болсо, аларда да ошончо. Ички
тїзїлїштєрї, скелети ж. б. окшоштук
тары кєп (175сїрєт). Айырмачылыкта
ры: адамдын эмгектенїїсї, тїз басуу
су, коомдошуп жашашы жана коомдун
єрчїї закондоруна, б. а. социалдыкэко
номикалык баш ийїїсї менен айырма
ланышат.
175-сїрєт. Адам менен
шимпанзенин скелети.
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176-сїрєт.

Адамдын эволюциясынын єзгєчєлїктєрї. Органикалык
дїйнєнїн эволюциясынын негизги факторлору, б. а. тукум куу
чу єзгєргїчтїк, жашоо їчїн кїрєш жана табигый тандалуу адам
эволюциясына да туура келе тургандыгы кєрїндї. Биздин май
мыл сымал тїпкї тегибиз айланачєйрєдєгї табият буюмдарын,
эмгек куралын пайдалануудан, алардан курал жасоого єтїш
їчїн єтє узак убакыт керек болгон. Эў жєнєкєй эмгек кура
лы адамдын курчап турган табиятка кєз карандылыгын азай
тат. Табияттагы нерселердин белгисиз жаўы касиеттерин ачуу
менен анын билимин кеўейтет, ал билим эмгек куралын андан
ары єркїндєтїї їчїн пайдаланылат.
Эмгектин єрчїшї биологиялык закон
АДАМ БАЛАСЫНЫН
ченемдїїлїктїн таасиринин начар ЖАНЫБАРЛАРДАН
лашына жана антропогонезде соци АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ.
алдык факторлордун ролунун кїчє
тїз басышы
шїнє алып келет.
Табигый
тандоонун
таасири
баш мээсинин
астында 2 млн жыл мурда адам бала
чоўдугу
сы пайда болуп, окумуштуулар аны
биосоциалдык коомдошуу деп атаган.
экинчи белгилик
система (сїйлєє)
Коомдошуп жашоонун негизинде
жашоо їчїн кїрєш жїргєн. Миса
эмгек куралдарын
лы, тамакаш, ээлеген чєйрєсї жана
системалык тїрдє
коргонуу їчїн ж. б. Коомдошуунун
жасашы
дагы бир касиети чогу аўчылыкка
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177-сїрєт. Алгачкы адамдардын коомдошуп
аўчылыкка чыгуудагы кадамдары.

барууда, эмгек куралдарын жасоодо, балдарды тарбиялоодо жана
кары адамдарды кароодо мааниси чоў болгон (177сїрєт).
Азыркы адамдын єзгєчєлїгї жана эволюциясы. Жер жїзїндє
жашаган адамдардын бардыгы окшош биологиялык тїргє кирет,
болгону алар ар кандай расаларга жана єздєрїнє тиешелїї эт
никалык топторго бєлїнїшєт. Жаўы адамдардын пайда болу
шунан, адамдын биологиялык эволюциясы жок болуп, ордуна
социалдык эволюция орун алды. Башкача айтканда коомдошуп
жана єз алдынча жашоо пайда болду. Мында жаўы адамдардын
популяциясында табигый тандоо кїч алды (178сїрєт).
Адамдын эволюциясында белгилей кетчї нерсе, популяция
лык толкун роль ойногон. Орто кылымда адамдардын санынын
азайышына чума оорусунун эпидемиясы таасир берген.
Азыр мындай оорулар жок, бирок ИЖС (СПИД) оорусу жай
ылып, биздин планетадагы адамдардын санынын азайып кети
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178-сїрєт. Адамдын коомдошуп жашоосундагы эмгек куралдары.

шине таасир этиши мїмкїн. Азыркы учурда адам баласынын
ден соолугуна зыян келтирїїчї баўгизаттарга каршы чаралар,
жыныстык жол менен жугуучу оорулардын алдын алуу жолдо
рун табуу боюнча изилдєєлєр жїрїп жатат.
Адамдын биосферага тийгизген таасири. Адам жана анын
эмгеги єзїнїн кызыкчылыгы їчїн биосфераны жєнгє салып ту
рууга тийиш. Азыркы мезгилде XXI кылымдын башында адам
жашабаган жерлер аз эле калды. Кеўири мейкиндиктерде калк
ар тїрдїї деўгээлдеги жыштык менен жайгашкан. Дыйканчы
лык башталганга чейин Жер шарында айдоого жарактуу жер
лердин аянты 4,5 млрд гектарга барабар болгон. Азыркы мез
гилде 2,5 млрд гектарга жакын жер калды.
Адамдын жерди туш келди пайдалануусунун натыйжасында
жылына 6–7 млн гектар жер пайдалануудан чыгып калып жа
тат. Адамдын чарбачылык аракеттери жаныбарлар дїйнєсїнє
да олуттуу таасир тийгизип келе жатат. Айрым жаныбарлар
ды адам кырып жок кылды. Айланачєйрєнїн булганышы
адамдын ден соолугуна гана эмес, бїткїл биосферага да терс
таасирин тийгизип келе жатат. Биосферанын радиоактивдїї
нурлар менен булгануусунун натыйжасында айрым организм
дер радиоактивдїї элементтерди топтоп алат. Натыйжада орга
низмдердин уулануусу алардын ємїрїнїн кыскаруусуна жана
ар кандай ооруларга чалдыгууга алып келет. Суулар булганыч
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топтолгон жайга айланып барат. Бул булгануулар єсїмдїктєр
менен жаныбарларга чоў зыян келтирип жатат. Мисалы, тоо
нун бир капталындагы карагайтокойлор кыйылса, андагы
жергиликтїї жана микроклимат сєзсїз єзгєрєт, токой жаныбар
лары башка жакка ооп кетет, бадалдар менен чєп єсїмдїктєрї
жапа чегет, єзгєрєт, топурак эрозияга дуушар болот.
Биосферанын булгануусун азайтуу же токтотуу жана анын
ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, адамзаттын алдындагы
эў маанилїї проблемалардын бири. Мындай зор милдеттерди
аткаруу бїткїл планетадагы бардык мамлекеттердин катышуу
су менен гана иш жїзїнє ашырылышы мїмкїн.
Демек, биосферадагы тыгыз байланыштарды бузбай, сактоо
адамзаттын ыйык милдети болуп саналат.
Негизги тїшїнїктєр:
Археология, тїз басуу, сїйлєє, эмгек куралдарын жасоо,
биосоциалдык тандоо, адамдын биосферага тийгизген
таасири.

?
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1. Адам баласы менен жаныбарлардын окшоштугун жана айырмачылыктарын атап бергиле.
2. Адамдын эволюциясынын кандай єзгєчєлїктєрї бар?
3. Адамдын эволюциясына табигый тандоонун тийгизген таасири кандай?
4. Адамдын эволюциясынын жаўы замандагы єзгєчєлїктєрї.
5. Биосферанын бузулуп, єзгєрїшї кандай натыйжаларды бериши мїмкїн?

ÌÀÇÌÓÍÓ

Êèðèøїї................................................................................3
1-áºëїì. Æåðäåãè æàøîîíóí áåëãèëåðè æàíà
ñòðóêòóðàëûê òїçїëїøї
§ 1. Òèðїї îðãàíèçì ìåíåí æàíñûç òàáèÿòòûí
àéûðìà÷ûëûêòàðû............................................................5
§ 2. Òèðè÷èëèêòèí òїçїëїøїíїí äåўãýýëäåðè æàíà
àíäàãû ïðîöåññòåð...........................................................11
2-áºëїì. Æàøîî òїçїëїøїíїí ìîëåêóëàëûê-ãåíåòèêàëûê
äåўãýýëè
§ 3. Òèðè÷èëèêòèí îðãàíèêàëûê ýìåñ êîìïîíåíòòåðè:
ñóó æàíà ìèíåðàëäûê òóçäàð............................................17
§ 4. Îðãàíèêàëûê êîìïîíåíòòåð: áåëîêòîð, ìàéëàð,
óãëåâîääîð, íóêëåèí êèñëîòàëàðû, ÀÒÔ............................22
§ 5. Òóêóì êóó÷óëóê æàíà ºçãºðãї÷òїê....................................36
§ 6. Òóêóì êóó÷óëóê æºíїíäº ìààëûìàò æàíà
ãåíåòèêàëûê êîä.............................................................43
§ 7. Ìàòðèöàëûê ðåàêöèÿëàð – òèðїї îðãàíèçìäåðãå
ãåíåòèêàëûê ìààëûìàòòû áåðїї æàíà æºíãº ñàëóó.............46
§ 8. Ìóòàöèÿëàð – ãåíåòèêàëûê ìàòåðèàëäûí òóêóì
êóó÷ó ºçãºðãї÷òїãї.........................................................52
3-áºëїì. Òèðè÷èëèêòèí òїçїëїøїíїí êëåòêàëûê äåўãýýëè
§ 9. Êëåòêàíûí à÷ûëûø òàðûõû æàíà àíûí èçèëäåíèøè...........57
§ 10. Ýóêàðèîòòóê êëåòêàëàðäûí îðãàíîèääåðè æàíà àëàðäûí
ºç àðà àðàêåòòåøїїñї.....................................................65
§ 11. Êëåòêàäàãû çàò àëìàøóó æàíà àíûí ýêè æàãû.................70
§ 12. Ôîòîñèíòåç æàíà õåìîñèíòåç..........................................73
§ 13. Êëåòêàëàðäûí õðîìîñîìàëûê òîïòîìó
òèðè÷èëèêòèí ìїíºçäїї íåãèçè êàòàðû...........................76
§ 14. Êëåòêàíûí áºëїíїøї – êëåòêàëûê äåўãýýëäå
òèðїї îðãàíèçìäåð ºçїí ºçї æàðàòóó÷ó êàòàðû. Ìèòîç,
àíûí ôàçàëàðû, ìèòîçäóí áèîëîãèÿëûê ìààíèñè..............79
4-áºëїì. Òèðè÷èëèêòèí òїçїëїøїíїí
îðãàíèçìäèê äåўãýýëè
§ 15. Îðãàíèçìäåðäèí êºï òїðäїїëїãї, æàøîîíóí
êëåòêàëûê æàíà êëåòêàñûç ôîðìàëàðû...........................84
§ 16. Îðãàíèçìäåðäèí ºçїí ºçї êàéðàäàí æàðàòóóñó..................91
253

§ 17. Жаныбарларда жыныс клеткаларынын жетилиши.
Мейоз. Репродукциялуу органдар....................................96
§ 18. Уруктануу жана жаныбарлардын тїйїлдїгїнїн
єрчїшї.......................................................................103
§ 19. Туулгандан кийинки жаныбарлардын єрчїшї.................110
§ 20. Єсїмдїктєрдє жыныстык клеткалардын
жетилиши жана жыныстык кєбєйїї..............................114
§ 21. Организмде белгилердин тукум куучулугу......................120
§ 22. Организмдин фенотиби генотиптин кєрїнїшїнїн
натыйжасы катары......................................................126
§ 23. Организмде белгилердин єзгєргїчтїгї............................131
5-бєлїм. Тиричиликтин тїзїлїшїндєгї
популяциялык-тїрдїк деўгээли
§ 24. Эволюция жана тїр жєнїндєгї тїшїнїктєр...................138
§ 25. Ж.Б. Ламарктын жана Ч. Дарвиндин эволюциялык
теориялары..................................................................143
§ 26. Тїр – тирїї организмдердин системалык
категориясы катары.....................................................148
Лабораториялык иш. «Тїрдїн морфологиялык критерийи».....152
§ 27. Популяция – тиричиликтин популяциялыктїрдїк
деўгээлинин бирдиги...................................................153
§ 28. Популяциянын санынын єзгєрїшї жана тейлениши..........158
§ 29. Эволюциянын эў жєнєкєй материалы жана кубулушу.....162
§ 30. Эволюциянын негизги кыймылдаткыч
кїчтєрї (эў жєнєкєй факторлору).................................165
§ 31. Табигый тандоо – тїрлєрдїн эволюциясынын
негизги кыймылдаткыч кїчї........................................169
§ 32. Организмдердин ыўгайланышуусу – табигый
тандоонун натыйжасы. Ыўгайланышуунун
салыштырмалуу мїнєзї...............................................175
Лабораториялык иш. «Организмдердин жашаган чєйрєгє
ыўгайланышы жана анын салыштырмалуу мїнєзї».......180
§ 33. Тїрдїн пайда болушу...................................................181
§ 34. Селекция – организмдердин маданий формаларын
єзгєртїї жолу............................................................185
§ 35. Селекциянын негизги методдору...................................190
6-бєлїм. Тиричиликтин тїзїлїшїнїн биогеоценоздук деўгээли
§ 36. Биоценоз – организмдердин табигый биргелештиги..........196
§ 37. Биоценоздун структурасы анын
бїтїндїїлїгїн кармап туруунун негизи катары..............202
§ 38. Биогеоценоз жана анын негизги компоненттери............210

254

§ 39. Биогеоценоздордо заттардын айланышы жана энергия
нын агымы, биогеоценоздордун продукциясы................214
§ 40. Биогеоценоздордун негизги касиеттери. Биогеоценоз
дордун алмашуусу.......................................................219
§ 41. Агробиоценоз – организмдердин жасалма
биргелештиги..............................................................225
7-бєлїм. Тиричиликтин тїзїлїшїнїн биосфералык деўгээли
§ 42. Биосферанын структурасы жана В. И. Вернадскийдин
биосфера жєнїндє окуусу.............................................232
§ 43. Биосферадагы заттардын айланышы..............................236
§ 44. Жер тиричилигинин келип чыгышы жєнїндє
жалпы тїшїнїк..........................................................241
§ 45. Адамдын пайда болушу жана биосферага
тийгизген таасири.......................................................248

255

