
Кавказ жана Борбор Азия (КБА) өлкөлөрүндө 
улуттук жана регионалдык деңгээлде 
зыянкеч чегирткелерге каршы күрөшүүнү 
жакшыртуу боюнча Программасы 

Фенологиясы
Эрте жазда чыгуучу түр. Негизинен чегирткелердин чыгуусу апрелдин 
биринчи декадасынан башталат (Жалал-Абад облусу). Чыгуулар жапырт, 
массалык түрдө, бир стацияда 3-5 күндө бүтөт. Ар бир личинкалык курагынын 
созулган убактысы 5-7 күн. Учуусу канат байлагандан кийин 10-15 күндөн 
кийин башталып, жумуртка таштоосу дагы ошончо убакыттан кийин
башталат (адатта июнда). Табигый өлүмү июль айына туура келет.

Тоютка болгон артыкчылыктары
Тандабай жеген (полифаг) зыянкеч. Дан эгиндерин, чанактуу дан эгиндерин, 
жашылчаларды, пахта, бакча өсүмдүктөрүн, жемиш бактарын, жүзүмдү жана 
керек болсо ийне жалбырактуу бактарды жабыркатат.  
Личинкалары алгач чыгып баштаганда адыр жана жайыттардагы табигый 
чөптөрдү жеп, андан соң өрөөндөргө түшүп, айдоолорду жабыркатат.

Кулигалардын миграциясы жана 
үйүрлөрдүн учуусу
Кулигалар 2-жаш курагынан баштап массалык 
түрдө таркап, жалпы личинка курагында 3-5 км 
аралыкты басып өтүшөт. Имаго учурунда үйүрлөр 
25-30 км аралыкты (чанда - андан көп) учуп
өтүшөт. Көп учурда чегирткелердин учуулары
мамлекеттик чек аралар аркылуу өтүп, аларга
каршы күрөшүүдө жана изилдөөлөрдү жүргүзүүдө
кыйынчылыктарды жаратат.

Чегиртке жүргөн жерлер 
Жарым чөлдүү эфемероиддик өсүмдүктөрү бар тоо этектери. 
Биринчи кезекте пияз сымал көдөө чөпкө (Poa bulbosa var. 
Vivipara) артыкчылык берет. Аз туздуу, борпоң сары топурактуу, 
чополуу жана кумдуу топурактарда жана деңиз деңгээлинен 
800-1200 м бийиктикте жашашат, бирок XXI кылымдагы
климаттык өзгөрүүлөрдүн себебинен, чегирткелердин
жүргөн жерлери андан дагы жогорулады (1500 м жана андан
бийик). Жайыттардагы малдын ашыкча жайылуусу менен,
чегирткелердин чыгуусуна ыңгайлуу шарт түзүлөт. Айрым
учурларда марокко жана италия чегирткелеринин чогуу
жүргөн учурлары байкалат. Массалык чыгып кетүүсүнүн
башталышына негизинен март жана май айларындагы
жаан-чачындын 100 миллиметрден аз жаашынан болгон
кургактыктан улам ыңгайлуу шарттар түзүлөт.

Табигый душмандары
Кулигалардагы личинкалардын санын чыйырчыктардын үйүрү 
бир кыйла азайтат. Кычы коңуз сымалдар (Meloidae түркүмү) 
жана дуулдагыч чымындар (Bombyliidae түркүмү) кубышкаларды 
жабыркатат. Тахин-чымындары личинка жана имаголорунда 
паразиттик жашоо жүргүзүшөт. Табигый душмандары айрыкча 
марокко чегирткесинин популяциясынын динамикасынын
түшүү фазасында активдүү болушат.

1-жаштагы личинкалардын чыгышы
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2-жаштагы личинкалар 3-жаштагы личинкалар

Марокко чегирткесине мониторинг (изилдөө) жүргүзүү 
Чегирткелерди жылына 4 жолу изилдөө сунушталат. 

Аларды эртең мененки 6дан 10го чейин жана кечинде 17ден кийин жүргүзүү сунушталат.
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Эркек жана ургаачыларынын курсагынын 
түзүлүшүнө жараша айырмасы

Атбасар чегирткесинин алдыңкы жонундагы агыш 
«Х» түрүндөгү сызыкчасынын аяк жагы - марокко 

чегирткесиникине караганда жоон болот

Марокко чегирткеси Атбасар чегирткеси

Массалык жумуртка таш
тоо стациясы

Кубышка
Түз же бир аз ийилген, төмөнкү бөлүгү жоонураак, 
узундугу 16-35 мм. Кубышканын беттери чоподон 
жасалып жана өтө бекем болот. Чыгуу тешикчеси 
жумурткалардын үстүнөн атайын көбүк сымал 
капкак менен жабылган. Жумурткалардын саны 
18-42 шт. (орточо - 30-36 даана) болот.

Личинкалардын канат түйүлдүктөрүнүн 
түзүлүшүндөгү айырмачылыктары

Личинкалары 
Личинкалардын 5 жаш курагы болот. 
Алар өлчөмү, мурутчаларынын 
бөлүкчөлөрүнүн саны жана канаттарынын 
өөрчүү түзүлүшүнөн айырмаланышат. 
1-3 жаш курагына чейин канат
түзүлүштөрүнүн учтары ылдый карап турат.
Ал эми 4-5 жаш курагынан баштап канат
түйүлдүктөрү жонуна өтүп өйдөнү карап,
кадимки кичинекей канатты элестетет.

Имагонун морфологиясы 
(сырткы түзүлүшү). 
Көлөмү өтө чоң эмес, келишимдүү. Катуу 
канаттары арткы сандарынан узун болуп чыгып 
турат. Канаттары түссүз. Денеси кара, тактары бар 
боз-саргыч өңгө боёлгон. Арткы шыйрактары көп 
учурда кызыл түстө болуп, айрым гана учурларда 
сары, гүлгүн жана агыш өңдө болот. 
Жонундагы «Х» түрүндөгү сызыкчасы ичке жана 
астыңкы жагы жоонойбойт. Эркек чегирткенин 
салмагы - 0,6 г, ургаачысыныкы - 1,2 г.

Жакын түрлөрү
Көп учурда өзүнө жакын түрдөгү атбасар 
чегирткеси (Dociostaurus kraussi) менен чогуу 
жүрүшөт. Атбасар чегирткеси жапалдаш, арткы 
сандары жоонураак, канаттары кыскараак 
(курсагынан кыска), алдыңкы жонундагы «Х» 
түрүндөгү сызыкчасы агыш жана жоонураак 
болот. Атбасар чегирткесинин личинкалары 
марокко чегирткесинин личинкаларына 
караганда бир жумага эртерээк чыгат, ошондуктан 
марокко чегирткесинин чыгуусун алдын алууда 
жакшы индикатор болуп эсептелет.

Имаголордун жалгыз жана үйүрү 
менен жүргөн фазаларынын 
айырмачылыктары
Фазасы/ белгилери Жалгыз Үйүрлүү

Эркектеринин 
денесинин узундугу 16,5–22,5 22,0–28,5

Ургаачыларынын 
денесинин узундугу 20,5–28,5 25,0–38,0

E/F индекси 1,30–1,57 1,58–1,83

Жалпы өңү (түсү)
Ачык, контрасттуу 

(карама-каршы 
келген боектор)

Өңү өчкөн сымал, 
саман түстүү

Арткы сандарынын 
үстүңкү бетиндеги үч 
кара так

Бар ЖокЖынысы / 
белгилери

Денесинин 
узундугу, мм

Катуу 
канаттарынын 

узундугу, мм

Арткы 
сандарынын 
узундугу, мм

Эркеги 16,5–28,5 17,5–27,0 13,2–17,4

Ургаачысы 20,5–38,0 23,0–36,0 15,5–21,6
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нда бир-эки, чанда төрткө чейин кубышка таш

тайт

Марокко чегирткесинин Кыргызстандагы негизги очоктору
Жалал-Абад облусу: Аксы, Ноокен райондору; Ош облусу: Ноокат, 
Араван райондору; Баткен облусу: Лейлек жана Баткен райондору; 
Талас облусу: Манас жана Кара-Буура райондору; Чүй облусу: 
Панфилов району.
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Марокко чегирткесинин
арткы саны

Атбасар чегирткесинин 
арткы саны

4-жаштагы личинкалар

Катуу канаттарынын (Е) 
жана арткы сандарынын (F) 

узундугунун өлчөмү

Марокко чегирткесинин кубышкалары
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Кычы коңуз
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М А Р О К К О  Ч Е Г И Р Т К Е С И
Кыргызстандагы Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815):

биологиясы, экологиясы, мониторинг жүргүзүү

Имаго

http://www.fao.org/locusts-cca/ru/

Эркек 
чегиртке

Церка
(курсагынын учундагы 
учтуу жупташуу органы)

Субгениталдык же 
жыныстык пластинкасы

Жумуртка таштоочу 
органынын оозу

Ургаачысы

Жашоо
цикли

кубышка

өлүүсү

жумуртка таштоо

жупташуу

учуулар имаго болуп түлөө
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1. Имаголорго массалык жумуртка таштоо учурунда изилдөө
жүргүзүү.
Максаты: кубышка таштаган жерлерин аныктап жана анын негизинде
келээрки жылга карата чегиртке чыга турган аянттын көлөмүн алдын
ала болжолдоо.
Качан: болжол менен массалык түрдө канат байлагандан соң
бирже эки жумадан кийин.
Изилдөөнү кантип жүргүзүү керек: алдын ала пландалган параллелдик
маршруттарда басып жана чегирткелердин санын алуу.
Маршруттардын аралыгы - 100 м, эсепке алуулардын аралыгы - 100 м.
Эгер изилденүүчү аянт чоң болсо, маршрут жана чегирткелерди эсепке
алуу аралыгын 200 метрге чейин көбөйтүүгө болот.
Эсептөөнү кантип жүргүзүү керек: визуалдык түрдө 1 метрге 1 метр
жерди белгилеп алып, ошол жердеги жүргөн чегирткенин санын эсептөө.
Ошол эле жерден минимум 20  чегирткенин имагосун
чогултуп, фазалык стадиясын (индекс E/F) жана жумурткаларынын
жетилүүсүн аныктоо.
2. Кубышкалар боюнча күзгү изилдөө.
Максаты: чегиртке жайылган аянттарды аныктоо. Аныктоолордун
негизинде келээрки жылга алдын ала божомолдор түзүлөт.
Качан: имаголор толук өлүп бүткөндөн кийин, сентябрь-октябрь айларында.
Кантип жүргүзүлөт: жогоруда айтылып өткөн изилдөө сыяктуу эле,
бирок 1 га жерден 1 топурак үлгүсү алынат.
Топурак үлгүсүн кантип алуу керек: топурактын үстүнкү катмарынан
50 х 50 см жана 5-8 см тереңдикте жерди казып алуу. 1 м2 жердеги

кубышкалардын санын алуу үчүн, жогорудагы үлгү алынган жердеги 
табылган кубышкалардын санын 4кө көбөйтүү керек.
Кубышкалардагы жумурткалардын орточо санын жана энтомофаг,
илдеттер менен жабыркаган пайызын эсептеп чыгаруу.
3. Кубышкалар боюнча жазгы контролдук изилдөөлөр.
Максаты: кубышкалардагы жумурткалардын кыштан кандай
чыкканын аныктоо жана аныктоолордун негизинде ушул жылга
алдын ала божомолдоо.
Качан: февраль же март айынын башталышында, чегиртке чыкканга чейин.
Кантип жүргүзүлөт: кубышкаларга күзгү изилдөөлөрдү жүргүзгөн
сыяктуу, бирок тандалып, күзгү кубышкаларга изилдөөлөрдүн
аянтынын 10%ын, же 10 га аянттан 1 үлгү алуу менен жүргүзүлөт.
Ошондой эле энтомофаг жана илдеттерден жабыркаган санынын
пайызы эсептелет.
4. Чегирткелер чыгып жаткан маалдагы личинкаларга изилдөө
жүргүзүү.
Максаты: личинкалардын таркалган аянтын аныктоо жана аларга каршы
күрөшүү иш-чараларын жүргүзүү үчүн аянттарды тактоо. Бул изилдөө -
чегирткеге каршы күрөшүү иш-чараларын жүргүзүүнүн негизи болуп саналат.
Качан: Чегирткелердин массалык чыгуу маалында, негизи апрелдин
ортосунан баштап жүргүзүлөт.
Кантип жүргүзүлөт: имагого изилдөө жүргүзгөндөй эле, ар бир
маршруттун жана эсепке алуу аралыгы - 100 м. Личинкалардын саны
(секирип жүргөн) жана жаш курагы (атайын кармагыч торчолордун
жардамы менен кармап жана канаттарынын түзүлүшүнөн) аныкталат.


