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Кіріспе 

 

Оқушылармен энтомологиядан жазғы далалық практиканы ұйымдастыру 

әдістемелік ұсынымы жалпы орта білім беретін  білім беру бағдарламасын 

қамтиды. Әдістемелік ұсыным материалдары 6 - 11 сыныптарға арналған курс 

тақырыптары бойынша жаңа материалды толық игеруді қамтамасыз етеді. 

Ұсынылып отырған жинақ мектеп мұғалімдеріне, қосымша білім беру 

педагогтарына көмектеседі.  Аталған құралды пайдалану оқушылардың табиғат 

әлемін танып- білуге деген қызығушылықтарын арттыру, қоршаған ортада болып 

жатырған процесстер туралы, адам мен табиғаттың өзара тәуелділігі туралы және 

эстетикалық түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

Бұл әдістемелік ұсыным облыстық экололгиялық-биологиялық 

орталығының Орал қаласы және аудан мектептерінің оқушыларымен жүргізген 

бірнеше жылдық жұмысы негізінде дайындалды.  

Адам қоршаған ортамен жақсы байланыс жасай отырып өседі және дамиды. 

Бунақденелілер деген кімдер, олар қалай тіршілік етеді, олардың қайсысы зиянды, 

қайсысы пайдалы, оларды қалай бақылауға, фотоға түсіруге, олардан коллекция 

жасауға болады?  

Энтомолог – бунақденелілердің құрылысы мен тіршілік әрекетін, олардың 

тарихи және жеке дамуын, Жер бетінде дамуын, алуантүрлілігін, қоршаған 

ортамен байланысын зерттейтін маман. Бунақденелілер туралы ғылым, жалпы 

зоология ғылымының бір бөлігі болып саналады және энтомология деп аталады.  

Зерттеу түріне байланысты энтомология жалпы және қолданбалы болып бөлінеді.  

Жалпы энтомология бунақденелілердің анатомиясын, олардың 

цитологиясын, физиологиясын, экологиясын, энтомогеографиясын, және 

систематикасын анықтайды. Қолданбалы энтомология өсімдіктерге, орман 

ағаштарына зиян келтіретін, сонымен қатар адамда, жануарларда және 

өсімдіктерде ауру туғызатын, немесе адам үшін пайдасы бар бунақденелілерді 

зерттейді.  

 



 5  

Практиканы өткізу әдістемесінің қысқаша сипаттамасы 

 

Энтомологтың басты мақсаты зиянды бунақденелілердің қасиеттері мен 

ерекшеліктерін, сонымен бірге олармен күресудің тиімді әдістерін табу болып 

табылады. Энтомологтардың көптеген ғылыми жұмыстарында теориялық және 

практикалық жағынан паразитизм және зиянкестердің көбеюі бойынша өзекті 

сұрақтар зерттелгендіктен үлкен пайда әкелді.  

Биологиялық бағыттағы класстың оқушылары, олардың бірқатары болашақ 

биолог болуы мүмкін, тірі табиғаттың алуан түрлілігін жақсы білуі керек. Ол үшін 

өздерінің қатынасуымен далалық практикаларды өткізу өте маңызды болып 

саналады. Көп жасушалы жануарлардың барлық класстарының ішінде 

бунақденелілер ең алуан түрлісі ( ғылымда миллионнан астам түрі белгілі). 

Сондықтан биологиялық бағыттағы класстардың оқушылары үшін 

практикалардың ішінде энтомологиядан далалық пракика  ең бастысы болу қажет.  

Кейбір оқушылар өздері кәсіби айналысуы  мүмкін.  Бунақденелілерді 

бақылау және зерттеу әдістерін толық білмейтін оқушы үшін бұл бірқатар 

қиындықтар туғызады. Энтомологиядан далалық практика бұндай оқушыларды 

бірден қызықтырады.  

Көптеген энтомологтар бунақденелілермен бала кезден әуестенген және он 

екі – он жастарында өздерінің шағын коллекцияларын жасаған. Бірақ  

бунақденелілерді жинау, анықтау, бақылау жөніндегі энтомологиядан барлық 

әдістемелік құралдар өте жоғарғы әдістемелік деңгейде және тек қана ересектерге 

арналған, оқушыға күрделі болып келеді. Бүдан басқа практикалық дағдыны 

игеруде мүғалімге де кітап оқуды далалық практикамен алмастыруға болады. 

Сондықтан жаңадан бастаған энтомологтар үшін бұндай практика қажет. 

Энтомологиялық зерттеу негіздерін үйрене отырып, оқушының өзі 

бунақденелілердің сапалы коллекциясын жасай алады.   

Энтомологиядан далалық практика өткізудің негізгі мақсаттары:  

1) класстағы барлық оқушыларды бунақденелілердің алуан түрлілігімен 

таныстыру және оларға энтомологиялық зерттеулердің негізгі әдістерін үйрету;  
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 2) оқушыларды энтомологиямен қызықтыру;  

3) жас энтомологтарға мектеп кезінің өзінде жоғарғы деңгейде жұмыс 

жасауға және маңызды ғылыми мәліметтер алуға үйрету.  

Практиканы ұйымдастыру детальі әр түрлі (практиканы өткізу уақыты мен 

орны және ұзақтығына байланысты) болуы мүмкін, бірақ жоғарыда аталған үш 

мақсатқа мүмкіндігінше жету керек.   

Энтомологиялық практиканы жүргізу кезінде практиканың әр күні үш түрлі 

сабаққа арналады: 1)қысқаша теориялық сабақ; 2)экскурсия және 

бунақденелілерді жинау;  3) жиналған материалды өңдеуге арналған практикалық 

сабақ. Бұндай кезектесу материалды меңгеруге қолайлы. Экскурсия барысында 

мұғалім оқушыларға бунақденелілерді қалай жинайтындығын көрсетеді. 

Практикалық кезеңде жинақталған материалдарды өңдеу, монтаждау және 

анықтау  мен этикеткалау жасалады. Бунақденелілердің алуантүрлілігіне және  

түрге дейін анықтау қиындығына байланысты, көп жағдайда практика кезінде 

бунақденелілерді тұқымдасқа дейін анықтау жүргізіледі. 

 

Энтомологтардың құрал -  жабдықтары 

        Далаға, шалғындыққа саяхатқа шыққан энтомологтың құрал-жабдықтар 

болуы керек.  Өзімізбен бірге алып жүретін заттардың барлық заттардың тізімі: 

ҚОСЫМША:1, 2, 3 - суреттер  

        1) бунақденеліні аулау әдісіне қарай марліден немесе бөзден (бязь) жасалған 

сүзгі (сачок); 

        2) залалсыздандыруға арналған ыдыстар (морилка); 

        3) хлороформ немесе эфир; 

        4) дала күнделігі, жай қарындаш,  шарикті қаламсап, этикеткаға арналған 

қағаз; 

        5) бунақденелілерді ұстауға қолайлы пинцет; 

        6) далалық сөмке, оған барлық затты салуға болады; 

     7) 3—10 есе үлкейтетін ұлғайтқыш. Ұлғайтқышты, пинцетті және қарындашты 

ұзындау жіпке байлап, мойынға іліп алады; 

        8) пробирка, қорапша, мақта; 
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 9) Петри табақшасы 

 (Жарыққа жиналатын бунақденелілерге жарықты жетекші өзі 

ұйымдастырады)  

        Экскурсиялық қорапшалар мен пробиркалар бунақденелілерді тірілей 

тасымалдауға арналған. Әр қорапша немесе пробиркаға  әдетте сәйкес этикеткасы 

бар бір немесе бірнеше бунақденеліні салады.        Экскурсиялық пробирканың 

орнына кез келген пробирка, дәрі-дәрмектен қалған банка жарайды, тек аузы 

кеңдеу болу қажет. Бунақденелі өліп қалмау үшін пробиркаларды тығынмен емес, 

мақтамен жабады.         Экскурсиялық қорапшалар – ауа өтетіндей саңылаулары 

бар ағаш немесе фанер жәшікшелер. Егер саңылау өте үлкен болса, бунақденелі 

шығып кетпеу ұшін оны марлімен жабу керек. Сіріңке қорапшаларын қолдануға 

болады. 

        Киім жөнінде: энтомологтың костюмі жеңіл, ыңғайлы, лас болады деп 

қорықпау үшін жаңа болмағаны дұрыс. Әсіресе ковбойкалар мен спорттық 

шалбарлар («техастар», «джинсылар»). Шалбарлар мен көйлектердің 

пайдаланатын қалтаралары болғаны жақсы. Аяқ киім ыңғайлы, киілген, кеңдеу 

болуы керек (спорттық аяқ киім, кеды).    

        Егер экскурсия орны ретінде шалғындық емес, орман, бақ, немесе су қоймасы 

алынса, керек құралдар мен киімдер басқаша болады.  

 

Далалық  күнделік 

Кез – келген жануарды танып – білу онымен табиғатта танысудан 

басталады.  Әдетте жаңадан бастаған натуралист ешнәрсені жазғысы келмейді. 

Бірнеше жыл өткен соң, өз тәжірибесінен  барлық бақылауларды мұқият жазу 

қажеттігін түсінеді.  Кейбір адамдар: «Жазу қажет пе?  Тек уақыт жоғалтамыз? 

Одан да жақсылап есте сақтау қажет емес пе?»  Талас жоқ, көп нәрсені есте 

сақтауға болады. Айтатын болсақ, бүгін, кеше, алдыңғы күні.  Бірақ зоолог үшін  

көргенінің барлығы және шын мәнінде нақты көргенін есте сақтау маңызды.  Тіпті 

есте сақтау қабілеті жоғары адамның өзі  барлығын сақтай алмайды.  Сондықтан  

жазудың болмауынан – басты ерекшелік – абсолюттік дәлдік пен дұрыстық 
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болмайды.  Бұдан шығатын қорытынды: өзіңіздің барлық бақылағандарыңызды 

жазу керек.  Сондықтан жас натуралистке саяхат кезінде өзімен бірге қарындаш 

пен далалық күнделік болуы керек.  Далалық деп аталу себебі, оған үйде емес, 

далалық жағдайда жазады.  Әрбір  жазу бақылау кезінде жазылады. Егер фото 

суретке түсіріп алсаңыз, онда сюжетті де жазу керек. Тек натуралистер ғана емес, 

фотографтардың өздері қай кадрды, сюжетті қащан және қай уақытта түсіргенін 

жазып отырады. Далалық күнделіктегі жазу тек жүргізген бақылау жөніндегі 

құжат емес, сонымен қатар жұмыс жөніндегі есеп болып саналады. Өзінің 

жазбаларын реттеп, қарай отырып, өзінің алдағы жоспарларын жасайды.  

Күнделігін қарай отырып, нені жіберіп алды, нені нақтылау керектігін біледі.  

Далалық күнделік қандай болады? 

Ол үшін кез келген жазу кітапшасы жарайды, тек қалыңдау және түбінен 

бекітілуі мықты болуы керек. Сонда умаждалмайды. Кітапшаның көлемі қалтаға 

сиятындай шағындау болғаны жөн. Өте кішкентай болса жазуға қолайсыз болады. 

Сонымен қатар қағазыңыз тор көз болғаны жақсы, сызуға қолайлы болады.  

Күнделікке тек қана қарындашпен  жазған дұрыс. Саяхатта барлық жағдай болуы 

мүмкін, су тиеді т. б.  Күнделікке жазған кезде жиек қалдырыңыз. Қосымша 

жазбалар үшін қажет. Әр жазу сол күнгі уақытты жазудан басталады,  содан соң 

бақылау қайда жүргізіледі, сағат уақытын жазады. Ауа райы: ашық немесе бұлтты, 

жауын жауа ма, жел қандай, температура қандай. Осы мәліметтерді жазған соң 

бақылауға кірсуге болады.  Нені көресің, тек соны жазу керек. Мысалы мынадай 

жазу дұрыс емес: Мен бүгін көбелек көрдім. Ол гүлдің үстінде отырды. Мен 

жақындағанда ол ұшып кетті.  

Нақтылықты айтпағанның өзінде бұл жазу мүлде дұрыс емес.  Күннің қай 

уақытында, қай жерде, қандай көбелек  - айтылмаған.  

2013 ж. 10 тамыз                    БҚО, Орал қаласы, Борлы тау ауданы маңы. Орман алқабы  

немесе10.08.2013                     сағ.14.00. Күн ашық, жылы, жел жоқ. Тобылғының гүл       

                                                  шоғырына сары көбелек ұшып келді. Мен екі метрдей  

                                                   жақындағанда ұшып кетті. 
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Оқушыларға арналған үш күндік далалық практиканың жоспары  

 

1 күн 

Таңертең 

Теориялық сағат: Бунақденелілерді аулаудың негізгі әдістері. 

Бунақденелілерді аулайтын құрал. Аулау. Өсімдіктер қалдықтарының, 

топырақтың, ағаш діңдерінің арасынан жинау. Бунақденелілерді өлтіретін заттар 

(спирт, формалин, уксус, тұз). Энтомологиялық коллекцияны монтаждау. 

Этикеткалау.  Практика кезіндегі негізгі тапсырма: 3 отрядтың ішінен  5 

тұқымдасты жинау, анықтау.  

Экскурсия: қарапайым әдістермен жақын маңдағы аймақтардан 

бунақденелілерді  (әсіресе қатқылқанаттыларды), көбелектерді аулау (егер ауа 

райы қолайлы болса).  

Кеш 

Теориялық сағат: Бунақденелілер систематикасына кіріспе. 

Зоологиялық номенклатураға және латын атауларына кіріспе. 

Бнақденелілердің шығу тегі.   Бунақденелілердің дамуы: толық және шала 

түрленіп даму. Бунақденелілердің морфологиясы. Бунақденелілер отрядтары. 

Қатқылқанаттылардың  негізгі ерекшеліктері.  

Жинақталған материалды өңдеу. Консультация: анықтауыштармен жұмыс. 

2 күн 

Таңертең 

Теориялық сағат: Бунақденелілерді аулаудың негізгі әдістері. 

Судан аулау. Дернәсілдерді жинау. Топырқтан аулағыш. Сүзгілер. Тазарту. 

Жарықта жинау. Мақта матрасшалар. 

Экскурсия: судағы бунақденелілерді жинау және судан, топырақтан 

сүзгіштер орнату ( көп уақыт алмау үшін әр адамға біреуден болады)  

Кеш 

Теориялық сағат: Бунақденелілер систематикасына кіріспе. 
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Қатқылқанаттылардың негізгі диагностикалық белгілері және отрядтың 

жалпы сипаттамасы. Теңқанаттылар, инеліктер отрядтарының жалпы 

сипаттамалары 

Жиналған материалды өңдеу.  

23.00–01.00: жарыққа ұшып келетін бунақденелілерді жинау (егер ауа райы 

қолайлы болса). 

 

3 күн 

Таңертең 

Жинақталған материады өңдеу. 

Кеш 

Зачет. Зачетқе қойылатын талаптар: жеке коллекция (жеке қорапшаларда); 

бунақденелілер бар мақта матрасшалар; екі әр түрлі отрядтың өкілдерінің 

қанаттарының екі суреті, суретте жолақтары белгіленген болуы қажет; 

бунақденелілердің негізгі отрядтары жөнінде жалпы түсініктің болуы; негізгі 

отрядтардың өкілдерін ажырата білуі; анықтауыш кесте кілті бойынша 

бунақденелілерді тұқымдасқа дейін анықтау. 
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Бунақденелілер туралы қысқаша 

 

Энтомология — бунақденелілер туралы ғылым.  

Бунақденелілердің систематикалық жағдайы 

Эукариоттар  — Eucaryóta 

Жануарлар патшалығы — Animália или Metazóa 

Буынаяқтылар типі — Arthropóda 

Бунақденелілер типі — Insécta или Hexapóda 

 

Бунақденелілердің дене құрылысының жалпы кестесі 

Денесі үш бөліктен тұрады: бас, кеуде және құрсақ . Денесінің барлық бөлігі 

бунақтардан (сегменттерден) тұрады. Сондықтан бунақденелілер деп аталады.  

Әр түрлі бунақденелілерде құрсақтар саны әр түрлі, бірақ олардың саны 10 –

нан артық болмайды. Яғни арғы тегінде 10 (немесе 11) болған. 

Басы да сегменттерден тұрады, бірақ олардың арасындағы шекаралары 

байқалмайды. Барлық бунақденелілер  сақиналы құрттардан немесе 

омыртқасыздардың денелері бунақталған немесе екінші реттік қуысы бар басқа 

өкілдерінен пайда болған. Бунақденелілердің арғы тегінің әр сегменттерінде 

жанама өсінділері - параподиялары болған. Эволюция барысында сегменттер 

саны қысқарып, дене үш бөлікке бөлінген. Бірнеше сегменттері бас болды және 

бұл сегменттердің параподиялардың орнына антенналар (мұртшалар) ауыз 

аппаратарын – астыңғы, үстіңгі жақ және төменгі ерін.  Үш сегменті кеудеге 

айналып, оның параподиялары аяқты түзеді. Қалған сегменттері құрсаққа 

айналып, олардың параподияларынан   көпетеген бунақденелілердің имаго түрінде 

ешқандай із де қалмаған.  

Бунақденелілердің қанаттары параподиядан емес,  аяқтарының үсіндегі 

кеуде сегменттерінің екі жағында орналасқан паранотальдық өскіндерден пайда 

болған.  
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Бунақденелілердің алуантүрлілігі 

Бунақденелілер класында тірі табиғаттың басқа класстарына қарағанда 

түрлер саны көбірек.   Қазіргі уақытта ( XXI ғасырда) ғылымда бунақденелілердің 

1 миллионнан астам түрі белгілі. Әлі қаншасы анықталмағанын ешкім дәл 

білмейді. Әр түрлі бағалау бойынша 2 миллионнан 30 миллионға дейін барады.  

Нақты саны шамамен ортасына қарай болуы керек.    

Бунақденелілердің көп бөлігі жауын-шашынды тропикалық (экваторлық) 

ормандарда тіршілік етеді.  Себебі, тропикалық ормандарда өсімдіктердің түрлері 

көп және өсімдіктердің ярустығы да көп.  Жануарлар әр өсімдікпен және әр 

өсімдік ярусымен  байланысты, әрқайсысының өзінің мекен етушілері (соның 

ішінде бунақденелілер) бар.  

Бунақденелілердің алуантүрлілігіне байланысты бунақденелілердің барлық 

топтарын жақсы айыра білетін энтомологтың болмауы да мүмкін.   Ешбір адам 

барлық бунақденелілерге арнлаған барлық ғылыми кітаптар мен мақалаларды 

оқып шыға алмайды. Сондықтан әрбір энтомолог энтомологияның бір саласына 

ғана маманданады.  Энтомолог-мамандар бунақденелілердің белгілі бір тобына 

маманданады. Әрбір систематик бір немесе бірнеше отрядты, кейде бір немесе 

бірнеше тұқымдасты алып танып, біледі.  (ҚОСЫМША: 4 сурет) 

 

Бунақденелілердің дамуы: тура даму (қанатсыз бунақденелілер; шала 

түрленіп даму (инелік, дәуіт, шегірке, бұзаубас, бит, кандала, т. б.) және толық 

түрленіп даму (қоңыздар, көбелектер, бүргелер, шыбындар, масалар, шаншарлар, 

құмырысқалар, баларалар, т.б.). Тура даму дегеніміз – ұрықтанған жұмыртқадан 

тікелей ересек бунақденеге ұқсас жас жәндіктердің шығуы. Олардың тек денесі 

өседі және жыныстық жағынан ғана толысып дамиды.   

Шала түрленіп дамудың толық түрленіп дамудан айырмашылығы шала 

түрленіп дамитын бунақденелілерде қуыршақ кезеңі болмайды. Қуыршақ 

қозғалмайды, онда дернәсілдің көптеген мүшелері бұзылады, ал денесінің әр 

жерінде орналасқан ұрықтан ересек бунақденелінің мүшелері пайда болады.  
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Шала түрленіп дамитын бунақденелілердің дернәсілдері толық түрленіп дамитын 

бунақденелілердің дернәсілдеріне қарағанда ересек түріне көбп ұқсайды. 

Нимфаны (шала түрленіп дамитын бунақденелінің дернәсілі) әдетте имагодан 

қанатының дамып жетілмегендігімен немесе болмауымен ерекшеленді.  

(ҚОСЫМША 5, 6 -суреттер) 

 

Бунақденелілер отрядтары 

 

Қанатты бунақденелілер (Pterygóta), түрленуі бойынша екі топқа бөлінеді: 

1) толық түрленіп дамитындар (Holometábola); 2) шала түрленіп дамитындар 

(Hemimetábola). Қалған бунақденелілерді туақанатсыздар деп атайды. 

(Apterygóta). 

 

НОLOMETABOLA (толық түрленіп дамитын бунақденелілер) 

Көбелектер отряды (= қабыршаққанаттылар) — лат. Lepidóptera 

Күндізгі және түнгі көбелектер, сонымен қатар көптеген әр түрлі ұсақ 

көбелектер (киімдерді бүлдіретін моль де жатады). 

Көбелектердің қанаттарындағы қабыршақтарды халық арасында «тозаң» 

деп аталады. Кейде бұл тозаңдардың өсімдіктердің тозаңына қатысы бар деп 

ойлайды. Бірақ олай емес.  

Көбелектердің барлық төрт қанаты жақсы дамыған және барлығы да ұшуға 

пайдаланылады. (11 – сурет) 

Қоңыздар отряы  (=қатқылқанаттылар) — лат. Coleóptera 

Көптеген қоңыздардыңалдыңғы жұп қанаты қатқалы, қоңыздарға ұшуға 

көмектесетін артқы жұп қанаттары оның астында орналасады. Коңыздардың 

алдыңғы қанаттар үстіңгі қанаттар деп аталады.  

Есептеуше, қоңыздар – бунақденелілер класының ішінде саны жағынан 

үлкен отряд болып саналады. Ғылымда 300 000 – нан астам қоңыздардың түрі 

белгілі. (10 – сурет) 
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Қос қанаттылар отряды (= масалар мен шыбындар) — лат. Díptera 

Қос қанаттыларда тек алдыңғы жұп қанаттары ғана ұшу қызметін атқарады. 

Артқы жұп қанаттар тепе теңдік мүшесіне – ызылдауыққа айналған. Масалар мен 

шыбындарға барлығымызға белгілі үлкен шыбындар мен қан сорғыш масалар ғана 

емес, ұсақ шыбындар мен әр түрлі үлкен және ұсақ ( олардың ішінде қан сорғыш 

және қан сорғыш емес) масалар жатады. (13- сурет) 

Жарғаққанаттылар отряды — лат. Hymenóptera 

Көптеген жарғақнаттыларда екі жұп қанаттары бар. Жарғаққанаттыларға 

құмырысқалар (жыныссыз жұмысшы құмырысқаларда қанат жоқ, біріқ 

аталықтары мен аналықтарында бар), аралар, соналар, дернәсілдері басқа 

бунақденелілерде паразитті тіршілік ететіндер. Жарғаққанаттылардың саны 

паразитті тіршілік ететіндердің есебінен қоңыздардан  артық, бірақ олардың 

анықталғандары аз. (12 – сурет) 

 

НEMIMETABOLA (шала түрленіп дамитын бунақденелілер) 

 Инеліктер отряды— лат. Odonáta 

Инеліктердің дернәсілдері суда дамиды. Кейбір инеліктердің дернәсілдері 

(нимфалары)суда жүзе алады: артқы ішектеріне суды жинап алып, қатты 

күшпенен итереді. Бірақ инеліктердің дернәсілдері судың түбінде, су өсімдіктеріне 

жақын тіршілік етеді. Дернәсілдері де, ересек инеліктер де – жыртқыштар.  

Жетілген нимфа судың бетіне қалқып шығатын су өсімдігінің жапырағына немесе 

сабағына жабысып шығып, біраз уақыт қозғалмай отырады. Содан соң дернәсілдің 

арқасындағы жабыны түседі де, нимфадан ересек инелік шығады.(7 –сурет) 

Тарақандар отряды— лат. Blattódea 

Үйде кездесетін тарақандарды барлығы біледі, бірақ табиғатта тіршілк 

ететін тарақандарды барлығы біле бермейді. Үйдегі сары тарақан үлкен 

биіктіктерден қанатының көмегімен секіргенімен, ұша алмайды. Ал табиғатта 

тіршілік ететін кейбір тарақандар ұша алады.  
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Дәуіттер отряды— лат. Mantódea 

Дәуіттер тарақандарға ұқсамайды, бірақ олар оларды жақын туыстары 

болып саналады. Дәуіттер (нимфалары да, имаголары да) – жыртқыштар. Олар 

шөптесін өсімдіктердің немесе ағаштар мен бұталардың бұтақтарында қозғалмай  

күтіп отырып, әр түрлі басқа бунақденелілермен (кейде басқа дәуіттермен) 

қоректенеді. Бұл кезде тып – тыныш жасырынып отырған дәуіттің қалпы  

алақанын алдына жайып отырған адамға ұқсайды. Сондықтан «богомол» -дәуіт 

деп аталған.  (8 –сурет) 

Таяқшалар отряды— лат. Phasmatódea (= Cheleutóptera) 

Таяқшалар негізінде жылы ендіктерде тіршілк етеді. Таяқшалаор өсімдік 

қоректі, жыртқыш, бұтақтар мен жапырақтарда өрмелеп жүретін, жапыраққа 

немесе бұтаққа өте ұқсас бунақденелі. (9 – сурет) 

                       Турақанаттылар отряды — лат. Orthóptera 

Турақанаттыларға шегірткелер мен шілделіктер (және оған ұқсас ірі жер 

асты бунақденелілер – бұзаубастар).  Турақанаттылар  өсімдік қоректі, олар 

өсімдіктердің сабақтарын қияды. Ауыл шаруашылығына өте қауіпті 

бунақденелілердің бірегейі - азиялық шегіртке. Жәндіктердің санына және 

шоғырлануына байланысты шегірткелердің үйірлі және саяқ түрлері болады. 

Үйірлі шегірткелер дернәсілдердің тығыз топтасуынан - жаушоғыл (кулига), 

ересектерінің жинақталуынан үйір түзеді (9 – сурет) 

Термиттер (аққұмырысқалар) отряды — лат. Isóptera 

Термиттер — топтасып тіршілк етеін қоғамдық бунақденелілер. Қанаттары 

бар аталық пен аналық топты құрады, содан соң қанаттары түсіп қалады.  

Олардың балалары қанатсыз жұмысшылар мен әскерлер.  Жұмысшылар ұя 

салады, аналық пен аталықты қоректендіреді, ал әскерлер топты күзетеді. Кейбір 

түрлерінің аналықтары үлкен мөлшерге дейін ( 20 см) өседі.  Ол үнемі жұмыртқа 

салады. Жұмыртқалары мен дернәсілдерін жұмысшылар күзетеді.   

Қандалалар отряды — лат. Heteróptera (= Hemíptera) 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5
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Қандалаларға тек қанатсыз, қансорғыш киім немесе төсек қанадалалары 

ғана жатпайды (Címex lectulárius): қанатты қандала, қанатсыз қандала және 

өсімдіктермен қоректенетін, жыртқыш каналалар. Кандалалардың алдыңғы жұп 

қанаттары қанат үстін түзеді, басқа қоңыздарға қарағанда қатқылдау.   

Теңқанаттылар отряды — лат. Homóptera 

Теңқанаттыларға бір қарағанда бір – бірне аз ұқсайтын — цикадалар (және 

оларға туыстары ), жапырақ жегіш, аққанаттар, тля және құртшалары жатады. Тең 

қанаттылардың алдыңғы және астыңғы қанаттары мөлшері жағынан тең емес, ( 

артқысы әдетте кіші болады) әдетте қаттылығы жағынан тең.   Сондықтан да отряд 

теңқанаттылар деп аталады. Кейбір теңқанаттыларда қанат болмайды.  Барлық 

теңқанаттылар өсімдіктердің жапырақтары мен сабақтарының шырынымен 

қоректенеді.  
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Бунақденелілерді жинау әдістері 

Бунақденелілерді әр  түрлі әдістер арқылы жинауға болады. Қарапайым 

түрлері: оқушылардың далалық практикасына қолайлы:  

- қолмен жинау;  

- арнай бунақденеліні жинауға арналған сачоктың көмегімен шөптесін 

өсімдіктер мен бұталардан аулау;  

- бунақденелілер жинақталған қоқыс төсемдердің барлығын ірі 

саңылаулары бар сүзгіш арқылы елеп, түсіру;  

- топырақты аулағыштар көмегімен  (тұздың концентрациялы ертіндісі, 

формальдегидтің немесе жуғыш заттардың әлсіз ерітіндісімен немесе 

концентрациялы сірке қышқылы бар жерге көмілген пластик стакандар) 

арқылы;   

- кешкі уақытта жарық шамның көмегімен аулау (сынап немесе басқа 

ультркүлгін жарық бөлетін шаммен аулаған жақсы) жарық шамды 

тартылған ақ матаның алдына іледі, шамның жарығы шығыстан алыстан 

көрінетіндей, ұшқанда кешкі жарққа бағытталатын бунақденелілерге 

көріну үшін. 

Құрғақ күйде сақтайтын бунақденелілерді залалсыздандырғыш – ішіне 

жолақ  қағаздар (бунақденелілердің ылғалы мен қанын бойына сіңіретін және орта 

өзгергендіктен секіргенде бір-біріне кедергі келтірмеу үшін)  толтырылған  

пластмасса немесе шыны банкаларға салады. Банкаға аздап у қосады. Удың 

орнына этилацетат - сірке қышқылының этильді эфирін пайдалануға болады.  Ол 

барлық кез –келген химиялық зертханаларда болады, сонымен қатар көптеген 

тырнаққа жағылған лакты кетіретін сұйықтықтың құрамында болады. Басқа улы 

заттарды да қолдануға болады:  диэтилді  эфир, хлороформ,  аммиактың судағы 

ерітіндісі (мүсәтір спирті) немесе бензин, бірақ барлығынан қолайлысы этилацетат  

— одан бунақденелі жылдам жансыызданады, морт сынғыш болмайды және түсін 

өзгертуі де сирек болады.  Бунақденелілерді аулау үшін әрбір тоқтаған ауданда 
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бөлек банка қолданған дұрыс, қай бунақденелі қай жерден табылғанын 

шатастырмау үшін.  Бунақденелілерді банкадан сол күні шығару керек, әйтпесе 

олар шіріп кетеді.  

Этикетка жасау 

 

Егер сіз марка немесе открытка жинасаңыз ол экспонаттың қайдан келгені 

бәрібір. Бастысы – марка немесе открытка сізде бар. Ал егер жануар немесе 

өсімдік жинасаңыз іс басқаша болады. Бұл жағдайда коллекцияның әр экземпляры 

этикеткамен жабдықталуы қажет. Энтомологиялық коллекциялар (бунақденелілер 

коллекциясы)  энтомологиялық зерттеулердің көптеген бағыттарына негіз болады. 

Әсіресе систематика үшін маңызды. Энтомологиялық коллекциялар 

мұражайларда, ғылыми – зерттеу институттарында, университеттерде (және басқа 

орындарда), сонымен қатар жеке тұлғаларда – зерттеушілер мен 

коллекционерлерде сақталады.   

Инеге түйрелген бунақденелінің астына этикетка салады. Этикетка деген 

не? «Этикетка» деген сөз Француз тілінен алынған. Алғашқыда товарға салынған 

Этикетканың түрлері: 1) Географиялық — басты этикетка. Бұнда бунақденелінің 

қай ауданнан ауланғаны жөнінде сол жердің толық нақты мекен – жайы жазылады 

(картадан табылатындай), табылған уақыты және бунақденеліні ұстаған адамның 

фамилиясы. 2) Экологиялық. Егер қандай ортада және қандай әдіспен ұсталғаны 

жөнінде ақпаратты экологиялық этикеткаға жазу керек. Егер экологиялық 

этикетканы географиялық этикеткаға сыйғызып жазуға болатын болса, 

экологиялық этикетканы жазбауға болады.  3) Анықтауыш. Бұнда бунақденелінің 

қандай түрге немесе қандай туысқа, сонымен қатар бунақденеліні тапқан 

энтомологтың тегі (бір инициалмен) қай жылы тауып алғандығы жазылады. 4) 

Коллекциялық. Бұнда қай энтомологтың немесе қандай мекеменің бунақденелісі 

екендігі жазылады. Коллекциялық этикетка материалды үйренуге немесе басқа бір 

энтомологқа анықтауға берген кезде сол экземплярды иесіне қайтарған кезде 

қажет етеді.   
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Энтомологтардың сөзінше «Этикеткасыз бунақденелі – бунақденелі емес». 

Бунақденелілердің коллекциясының географиялық этикеткасыз құндылығы 

болмайды. Тіпті бұл түр ғылым үшін жаңа түр болса да оның қайда тіршілік 

ететінін білмей тұрып оны сипаттай алмайсын.  

Сондықтан коллекциядағы әрбір дара этикеткалануы қажет. Алдымен 

уақытша этикетка жазуға болады және этикеткаланған бунақденелілермен бірге 

бір қатарға қоюға болады, бірақ сосын оларды міндетті түрде тұрақты 

этикеткалау қажет.  

Коолекциялық дараны этикеткадан алуға болмайды! Этикетканы инесінен 

алуға болады, бірақ кешіктірмей кері орнына қою қажет және орнын өзгертпей сол 

тәртіппен қояды.   

Этикетканың мөлшері мен оның безендіру стиліне қойылатын қатаң 

стандарт жоқ. Бастысы – этикеткада барлық қажетті ақпарат болуы қажет.   

Барлық түрдің әр түрлі тілде сөйлейтін елдер бірін – бірі түсіну үшін латын 

тілінде жазылатын халықаралық атауы бар   

Дұрыс жасалған этикетка үлгісі:  

 

Жасыл шегіртке   Tettigonia virdissima L. 

БҚО, Орал қаласы, Борлы тау ауданы 

Шалғындық  

10. 08. 2013                             М. Серіков 

 

       

Бунақденелілерді танып – білу, анықтау оңай емес:  олардың мөлшері бойынша 

үлкен емес, кейбіреулері жасырын тіршілік етеді. Бұған қарамастан, көптеген 

зоолог – энтомологтар уақыттарын оларды зерттеуге арнайды. Жыл сайын 

мыңдаған жаңа түрлерін анықтайды. Бунақденелілер барлық жерде кездеседі. 

Олардың тіршілік ету жағдайы олардың алуан түрлілігіне байланысты. 

Шалғындық, дала, орман-тоғай,  бақтар, ашық алаңқай, бау –бақша, күнге қызған 

шөл дала, көлеңкелі орман, салқын тундрада да тіршілік етеді.  Бунақденелілер 

фаунасын гүлдерден, ағаштардың қабығының астынан, ұялар мен 

құмырысқалардың илеуінен, тастардың астынан, көңнен, шіріктерден, 
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саңырауқұлақтардан, жануарлардың өліктерінен кездестіруге болады. Сіздің 

саяхатқа не алып шығатыныз, қандай бунақденеліні, қайдан жинайтыныңызға 

байланысты.  

 

Шалғындықта 

Алдыңызда шабылмаған үлкен шалғындық. Аралардың ызылы мен 

шегіркелердің шырылдауы бір минутқа да толастамайды. Жабайы сәбіздің 

шатыршасына тоқтаймыз. Онда көптеген үлкенді – кішілі бунақденелілер көп. 

Біреулері тәтті шырын іздеп ұшып келсе, екіншісін тозаңдар қызықтырады, 

үшіншісі қорегін қарауылдайды, төртіншісі жай қыздырынады, күн ваннасын 

қабылдайды. Бұнда кім жоқ десеңші!  Жабайы сәбіздің гүл шоғырының тұрақты 

келушілері қоңыздар, аралар, соналар, шыбындар мен кенелер. Егер тек бір ғана 

жабайы сәбізге осындай көп бунақденелі жиналатын болса, онда шалғындықта 

олардың саны қанша десеңші!   Тұрақты тұрғындардан басқа «қонаққа» 

келетіндері бар. Шалғындыққа кейде инеліктер келеді. Энтомологтар үшін 

шалғындық бунақденелілерге бай жер. Бірақ сачок алып аулауға әлі асықпаймыз. 

Есіңізде болсын, аңышы және натуралист -  бір ұғым емес. Аңшы көбірк аулайды. 

Ал натуралист үшін бастысы – бақылау,  көргенді күнделікке түсіру. Жазбаңыз 

неғұрлым нақтырақ болса, күнделігіңіз соғұрлым жақсы «сөйлейді».  

Сачокпен аулау: сачокты оң қолға ұстайды, бір шеті жерге тигенше, жоғарғы жақ 

ұшын қолтықтың астына қысып ұстайды.  

Сачок үш бөліктен тұрады: сақина, қап және қолға ұстайтын таяғы. 

 

Сачокпен жұмыс жасау ережесі: 

1. Сачокпен қатарынан көп сілтеуге болмайды. Оған тым көп бунақденелі мен 

керек емес шөптер жииналады да олар араласып, бунақденеліні таңдауға 

қиындық келтіреді. Бір шауып орғанда 10-15 сілтеп өту жарайды. 

2. Тек құрғақ шөптің үстінен аулайды. Сондықтан таңертеңгілік және кеште 

ауламаған дұрыс, шық пен жаңбырдан соң болмайды.  
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3. Ауа райы ашық, ыстық болғанда күнге қарсы қадам жасап жүру керек.  

Әйтпесе сіздің көлеңкеңіз бунақденеліні қорқытып жібереді.  

4. Желге қарсы жүруге тырысу керек, бұл қолайлы. 

Көбелектерді арнайы қағаз пакеттерде сақатайды. 

Орманда 

Орман шалғындықпен салыстырғанда бунақденелілерге бай емес. 

Алғашқыда энтомолог мүлгіген орманда ештеңе жоқ деп ойлауы мүмкін. Оларды 

асықпай, мұқият қарау керек. Қарағайдың инелерін көбелектің жұлдызқұрттары 

жейді.  Ағаштардың қабықтарының астын қоңыздардың дернәсілдері жейді. 

Қылқанжапырақты өсімдіктердің әр қайсысында  өздерінің мекен етуші 

бунақденелілері бар. Қайда қарасаң да бунақденелілер бар. Мысалы емен 

ағашында бунақденелілердің 1200 түрі тіршілік етеді. Ағаштарда тіршілік 

ететіндерден басқа, топырақта, түскен жапырақтардың арасында, ескі діңдерде, 

саңырауқұлақтарда, құмырысқалардың илеулерінде көп кездеседі. Орманға 

саяхатқа шыққанда, дұрыс киіну маңызды.  Ауа райы қандай ыстық болса да 

жалаң аяқ, қысқа жең жейде мен шығуға болмайды. Дұрыс киім кию кейбір 

өсімдіктердің тікенектерінен, маса мен бытықана және соналардың шағып 

алуынан қорғайды.  

 

Бунақденелілерді ағаштар мен бұталардың діңдерінен, бұтақтарынан және 

жапырақтарынан қолмен жинау 

Ағаштарда тіршілік ететін көптеген бунақденелілер сыртынан байқалмайды. 

Қурап қалған ағаштың қабығын қараңыздар. Кішкентай саңылауларды көресіздер.  

Бұл дің жегіш қоңыздардың жазғы немесе вентиляциялық саңылаулары.    

Қабықтың астында бұл бунақденелілердің дернәсілдері тіршілік етеді, осы жерде 

олар қуыршаққа айналады. Сыртқа шығу үшін олар ағаштардың қабықтарын 

кеміреді. Жас натуралист үшін ағаштағы жазғы саңылаулар – қандай бунақденелі 

екендігін білу үшін жақсы әдіс. Өкінішке орай, саңылаулардың иесін көру мүмкін 

емес, ол ұшып үлгеріп кетті. Кейбір жарғаққанаттылардың дернәсілдері бүкіл 

тіршілігін  ағаштың қабығынң астында өткізеді. Күндіз бұнда түнгі көбелектер 
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мен  ызылдауықтар жасырынады.  Әсіресе, ағаш қабығының астында қыстап 

шығатын бунақденелілерді  бақылаған қызық.  

Бунақденелілерді кенеп матаға сілкілеу 

Ағаштарда тірішілк ететін бунақденелілерді жинаудың ең қарапайым және 

кең таралған әдісі – кенеп матаға сілкілеу. Ағаштың немесе бұтаның астына 

мөлшері ағашты сілкілегенде бунақденелілер түсетіндей болатын ақ кенеп мата( 

шыт та болады) төсейміз. Жас натуралистер үшін матаның мөлшері 4 х 4 м. 

болады. Матаның ортасын дөңгелек етіп қиып, бір шетін қиған күйде қалдырамыз. 

Сілкілегеннен түскен бунақденелілердің кейбіреулері аяқтарын жинап алып, 

жансыз сияқты болып көрінеді, ол қорғануы. Жылдам жинап алу керек, себебі, 1-2 

минуттан соң олар тіріліп, қашып кетеді.  
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ҚОСЫМША: 

 

1 - сурет. Бунақденеліні аулау әдісіне қарай марліден немесе бөзден (бязь) 

жасалған сүзгі (сачок); 

Оң жақта — сачокты қию, төменгі жақта — сақинаны таяғына бекіту әдісі (А — 

сымның иілген жағының түрі; Б — қаптың марлісіне тігілген мата жағы) 

 

 

 

2 – сурет. залалсыздандыруға арналған ыдыстар (морилка) 

А — қарапайым түрі; Б — жетілдірілген түрі 
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3 – сурет Энтомологиялық қағаз конверттер 

 

 

 

 

 

4- сурет Бунақденелілердің алуантүрлілігі 

 

 

 

 

 

5 –сурет                                            6 – сурет   



 25  

 шала түрленіп даму                 толық түрленіп даму 

 

 

 

 

7 - сурет                                                8 - сурет 

 Инеліктер                                        Дәуіттер 

                      

 

 

 

 

 

9 – сурет                                                                         10 – сурет 

     Таяқшалар                                                                   Қоңыздар 
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11 – сурет                                                   12 - сурет 

қабыршаққанаттылар                           Жарғаққанаттылар                          

 

13- сурет Қос қанаттылар  
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