
Q
U

O
D

 T
O

T U M  P R O C E D I T  E
X

 A

M
O

R
E

INTERN
AT

ION
AL

 AS
SO

CI
AT

ION
 FO

R FA
LCONRY & CONSERVATION OF BIRDS OF PREY

MEMBER OF IUCN

Электр қуатын тасымалдау желілеріндегі 
электр тогынан құс өлімінің алдын алу
WWW.IAF.ORG



Алғыстар
Құсбегілік және Жыртқыш құстарды қорғаудың Халықаралық Қауымдастығы (IAF) осы 
басылымға сурет салған фотографтарға - Amarkhuu Gung, Batbayar Bold, Ivailo Angelov, 
Walter Nieser (www.vulpro.com), Эндрю Диксон және Дэйв Скоттқа алғыс білдіреді. IAF, 
сондай-ақ, АҚШ-тың Колорадо штаты, Форт-Коллинз қаласындағы EDMInternationalInc., 
осы брошюраны дайындауға үлес қосқаны үшін алғыс білдіреді.

Ескертпе 
Бұл брошюраны дайындаған IAF және соған тиесілі. Осы кітапшаның 
мазмұны авторлық құқықты қорғау туралы заңға негізделеді 
және баспагердің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз электрондық, 
механикалық, жазба немесе басқа тәсілдермен ойнатылмайды. 
Баспагер қателік, дәлсіздік немесе әрекетсіздіктен туындаған  
кез-келген жоғалу немесе бүліну үшін жауапты емес.

Электр қуатынан құс өлімінің үнсіз эпидемиясы
Электр қуатын тасымалдау желілеріндегі құстардың зақымдануы бір ғасырдан 
астам уақыттан бері құжатталып келеді, алайда, соған қрамастан, бұл мәселенің 
өзектілігі мен ауқымы одан сайын өсуде. электр сымдарының тұйықталуы - 
көптеген жоғалып бара жатқан түрлердің өлім-жітімінің жалғыз басты себебі. 
Электр сымдарының тұйықталуының әсері әсіресе ителгі, дала қыраны, испан 
империялық бүркіті, құзғын, құмай тәрізді жыртқыштар мен тазартқыштар 
құстар үшін аса ауыр болуы мүмкін.

Электр қуатын тасымалдау желілерінің инфрақурылымы нашар жобаланған
Электр тогының соғуынан болған құстардың өлімі, негізінен, елді мекендерге 
және өнеркәсіпке энергияны беретін таратушы желілерден орташа кернеу 
тарату желілерімен байланысты.
Темірбетон және металл тіректер электр энергиясын тасымалдайды және қуатты 
сымдарды көтеруші нашар жобаланған жабдықпен үйлескенде аса келелі болып 
табылады.
Сәйкес емес жабдықтарға оқшаулағыштың астынан өтудің орнына үстінен өтетін 
темір бөгеттер мен тосқаулдарға бекітілген қысқа, оқшаулау қадалар жатады.
Егер ток тасымалдағыш кабельдер бір-біріне жақын қащықтықта орналасса, 
ағаш тіректерден құрылған таратушы желілері бар ток өткізбейтін құрылғылар 
үлкен құс түрлеріне қауіп төндіруі мүмкін.
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Әлемнің әрбір өңірінде құстардың едәуір саны электр тогынан зардап шегеді
Еуропаның барлық аумағында жоғалып бара жатқан, қырандар мен дегелекктер 
сияқты мәнді құс түрлерінің электр тогынан өлімі кең орын алған. Африкада 
қырандар мен жыртқыштар қарқынды дамып келе жатқан нашар жобаланған 
электр қуатын тасымалдау желісінің құрбандары болып табылады.
Инфрақұрылымның тез өсуі бүкіл Азия аумағында да орын алып, көптеген қоныс 
аударатын құстардың, соның ішінде сұңқарлар мен бүркіттердің қырылуына 
себеп болып тұр.
Австралоазияның жергілікті түрлері электр қуатын тасымалдау желісінің 
құрбаны болған уақытта, Солтүстік және Оңтүстік Америкада бүркіттер мен 
басқа да жыртқыш құстар жаппай қырылуда.
Жаһандық ауқымда жүздеген мың құстар жыл сайын электр тогынан зардап 
шегеді, олардың басым бөлігі жоғалып бара жатқан құс түрлері болып табылады.
Электр қуатын тасымалдау желілерінде құстардың өліміне әкеліп соқтыратын 
тетіктеріне қатысты, әсер ету және қауіпті төмендетудің ықтимал құралдары 
жөнінде сананың төменділігі, осы «үнсіз эндемияның» бүкіл  әлемге таралуына 
әкеледі.

Жыртқыш құстар түрлеріне жаһандық қауіптің ықпалы: Еуразиядағы сұңқар-ителгі
Қауіп-қатерге ұшыраған ителгі,  ұсақ қоректі аңдарды аулау үшін электр 
желілерін бақылау бекеті ретінде пайдаланатын, ашық биотоптағы (тіршілік 
ортасы) құс. Демек, бұл ірі сұңқар эелктр тогынан өлу қауіпіне ұшырайды 
және осы құстардың басым бөлігі сонау Венгриядан Қазақстан мен Ресей 
арқылы, Тибеттің биік үстірті мен Монголия жазықтарына дейін электр қуатын 
тасымалдағын желілерінде өледі.
Орталық Еуропада популяциясын бақылау үшін спутниктік таратқыштармен 
белгіленген және Балқандағы түрлерін қайта жерсіндіру (реинтродукция)  
жобасына сәйкес бақылауға алынған  бірнеше құстардың  электр желілерінде 
өлгені тіркелді.
Орта Азия кеңістігінде электр қуатының зақымынан жыл сайын мыңдаған құстар 
өледі, және аналықтары аталықтарынан ірі болып келгендіктен қауіп-қатерге 
көбірек ұшырайды, сондықтан аталықтарының популяциясы басым болады.
Бұндай демографиялық әсер бұл құстың популяциясына кері әсерін тигізіп, 
оның одан әрі жоғалуына ұшыратады.



Жыртқыш құстар түрлеріне жаһандық қауіптің ықпалы: ақиық бүркіт және Солтүстік 
Америкадағы бүркіт
Электртогынан зардап шегу Солтүстік Америкадағы қырандардың өлуінің басты 
себебі. 
Қыран құстар қанаттарының кең құлашы, ұшқанда немесе электр қуатын 
тасымалдау желілерінің тіректеріне қонғанда, екі сымға бірдей тиеді. Солтүстік 
Америкада электр тогынан зардап шегетін түрлердің көпшілігі бүркіттер, және 
сараптау бойынша, олардың популяциясының 25%  осы электртасымалдау 
желілерінде өледі.
Әдетте ақиық бүркіттер қоректенетін ашық ландшафтар мен суайдындары 
аумақтарындағы тарату электржелілері жыртқыш құстардың осы түрлеріне аса 
қауіпті орындар екені белгілі.
АҚШ-тағы ақиық бүркіттер жөнінде Ұлттық ұсыныстар басқармасы олардың 
қоректенетін және қоныстанатын жерлерінен электржелілерін неғұрлым 
алысырақ орналастыруын ұсынады.

Жыртқыш құстар түрлеріне жаһандық қауіптің ықпалы: Африка күшігені (жыртқыш 
құс - гриф)
Африка күшігендерінің (жыртқыш құстарының) дағдарысқа ұшырау 
себебі  негізінен улану нәтижесінен, сонымен қатар бүкіл құрлық 
бойныша кең таралып бара жатқан электр қуатын тасымалдау желілері 
инфрақұрылымының таралуына да байланысты. 
Жыртқыш құстардың өлшемі мен қанаттарының кең құлашы 
олардың электр тогынан зақымдану қауіпіне ұшыратады.
Көптеген жыртқыш құстар электржелілерінің жанындағы жемтіктер мен 
өлекселердің үстіне жиналғанда өлуі мүмкін. Кап құмайы мен африкалық 
күшігендер (жыртқыш құстар) сияқты түрлері, электр қуатын тасымалдау 
желілерін түнелтуге немесе қоғамдық меншік ретінде пайдаланады, бұл 
токпен жаппай зақымдану жағдайларына әкеліп соқтырады.
Түрлі сараптаулар бойынша, кап құмайлары электр қуатын тасымалдау 
желілерінде өлім табады. Ұзақ өмір сүретін жыртқыш құстардың бұл 
түрлерінің популяциясына электр тогынан зақымдану айтарлықтай кері 
әсерін тигізеді.



Қоныс аударатын құстардың түрлеріне елеулі бірлескен ықпал ету
Жаһандық тұрғыдан жойылып бара жатқан құзғын қоныс аударатын түрлердің 
бірі болып табылады, олар көбінесе өоныс аудару кезінде белгілі бір орындарда 
жиналады, ал электр желілері бұл құстардың қонақтауына немесе түнелтуіне өте 
тартымды орындар болып табылады.
Қызыл теңіз жағалауларының бірінде, 80 жыл бойы үздіксіз жұмыс істеп келе 
жатқан Порт-Суданда тартылған 31 шақырымдық электр желісі 5000-нан астам 
құзғындардың өлуіне әкеліп соққан. Тек осы нысандағы өлім-жітім, жыртқыш 
құстардың популяциялық санының қысқаруына  себеп болды.

Жаңа электржелілерінің  қатерсіз немесе дұрыс орналаспаған инфрақұрылымына 
байланысты қауіптің өрбуі
Африкадағы электр қуатын тарату желісінің  жақында кеңеюі үкіметтік емес 
компаниялардың тарапынан қайта реттелуі және инвестициялардың өсуіне 
байланысты болды. Электржеліліерінің қарқынды дамуы Азиядада орын алған, 
және екі құрлықтағы инвесторлар үшін шығын көлемі маңызды фактор болып 
табылады. Бұл жағдай, құстарға қауіпті темірбетон тіректерін және  ток жүргізетін 
кабельдердің тірек құралдарын кеңінен пайдалануға әкелді. Африка мен Азияда 
ток үлестіруші желілерінің жедел өсуі, құстардың электр тогынан зардап шегуін 
барған сайын қауіптендіре түседі.



Табиғи зиянның келтірілуінен  және электр қуатын жеткізуге тапсырыстың бұзылуынан 
туындайтын қаржылық және  әлеуметтік зардаптар
Жыртқыш  немесе дегелектер сияқты ірі құстардың токпен зақымдалуы, электр 
қуатын жеткізуді үзу немесе электржелілерінің бүлінуіне апарады, сөйтіп, 
құстардың электр тогынан жиі зақымдалатын жерлердегі энергия үйлестіретін 
компаниялардың жұмысын күрделендіреді.
Құс сымдарға тигенде, немесе, сым және жер арасымен байланысқанда, 
қысқа тұйықталу салдарынан кабельдің  талшықтарына зиян келтірілуі 
мүмкін, бірақ қысқа тұйықталу көбінесе жабдықтарға зиян келтіреді (мысалы, 
трансформаторлар, күйіп кеткен сақтандырғыштар,  найзағай тартқыштар).
Кейде, қысқа тұйықталудн  өлген  ірі құстар, сол беті сымдарда ілініп қалады, 
сөйтіп, құстардың өлексесін команда жинамайынша, электроэнергияның 
таратылуын қалпына келтіру жұмыстары  тежеледі. 
Кейбір сараптаудың нәтижелері бойынша АҚШ-тағы үйлестуру желісінің 10 % -ға 
дейін электр қуатынан ажырауы аңдардың токқа түсуіне байланысты, ал бір 
рет ажыратылудың бағасы мыңдаған доллармен есептеліп, көптеген энергия 
тұтынушыларына қолайсыздық туғызады.

Көптеген елдерде токпен зақымдалған құстар проблемасы бойынша ғылыми зерттеулер
Құстардың токтан зақымдалуы жөніндегі ғылыми зерттеулер көп елдерде 
жүргізілді, бірақ, бұл тақырыпқа, Испания мен АҚШ елдерінде ерекше көңіл 
бөлінген.
Азия мен Африкада электр қуатын тасымалдау желілерінде құстар өлімінің 
өсуі жақында тіркелген уақытта, Германия мен Венгрияда токтан зақымдалу 
проблемасын шешу үшін қоршаған ортаны қорғау жөніндегі агенттіктер мен 
энергиямен жабдықтаушы компаниялар арасында ортақ жұмыс ретке келтірілді..  
Құстарға қауіпсіз инфрақұрылымды жобалауға көмек ретінде, жыртқыш 
құстардың тіректерге қонақтауы туралы алғашқы бейнетүсірілімдерді 
АҚШ-ң құсбегілері елу жыл бұрын жасаған және электр желілерін құстар 
үшін қауіпсіздендіру мақсатында құсбегілер әлі күнге дейін осы жұмысты 
қаржыландырып келеді. Бұл зерттеулер әлемдегі құстардың өліміне әкеліп 
соқтыратын нашар жобаланған инфрақұрылымның жалпы сипаттамаларын 
анықтап белгіледі, сонымен қатар, ерекше аймақтық айырмашылықтарын 
құрайтын ландшафтардың алуан түрлілігін, биотоптар мен 
авифауналардың сипаттамаларын атап өтті.
Афро-Евразия аймағында қоныс аударатын құстарға электр 
желілерінің әсерін болдырмау немесе азайту туралы Қоныс 
аударатын түрлер туралы Конвенцияның (CMS) ұсыныстарын 
мына жерден табуға болады: https://goo.gl/997ZB5.

http://www.cms.int/sites/default/files/document/doc_30_electrocution_guidlines_e_0_0.pdf


Үкіметтер, электр энергетикалық компаниялары, қаржы институттары және басқа да 
мүдделі тараптар, әрекеттегі және жоспарланған инфрақұрылымның құстарға қауіпті 
екенін мойындап, олардың шұғыл қайта жабдықталу керектігіне көз жеткізуі қажет.
Жабайы аңдар мен қоныс аударатын құстарды қорғау жөніндегі Конвенция 
(TheConventionontheConservationofMigratorySpeciesofWildAnimals - CMS) 
2002 жылы қоныс аударатын құстардың электр тогымен зақымдалуы туралы 
резолюция қабылдады, ал 2004 жылы Еуроодақтың Берн Конвенциясы 
электржелілерінің құстарға кері әсерін барынша азайту туралы ұсыныстарды 
басып шығарды.
Электр желілеріндегі құстардың өліміне қатысты басқару принциптерін іске 
асыру мақсатында, Қызыл теңіздің Рифт алқабындағы қоныс аудару жолындағы 
аймақтық бастама, BirdLifeInternational іске асырған UNDP/GEF-ң «Қоныс 
аударатын самғайтын құстар» Жобасына енгізілді. 
Қатарында 50-ден астам энерго-коммуналдық кәсіпорны бар АҚШ-ң Avian 
Power Line (Құстар мен қуатты желістер) өзара әрекеттестік жөніндегі комитеті 
(APLIC), АҚШ-тың Балық және жабайы жануарлар қорын қорғау Қызметімен 
(USFishandWildlifeService) бірлесе отырып, құстардың электр тогыннан 
зақымдалуының себептерін анықтайтын және азайтатын тәжірибелік нұсқаулық 
әзірледі.
Үкіметтерге, электр компанияларына және басқа да мүдделі тараптарға, 
шұғыл жөндеуді қажет ететін құстарға қауіпті электр желілері аймағын және 
инфрақұрылымын анықтауға көмектесетін рәсімдер бар.

Қауіпті азайту амалдары: оқшаулау
Құстардың сымдармен немесе сымдар мен жерлендірілген жабдықтардың 
арасындағы байланысқа жол бермеу үшін Құстарға қауіпті қолданыстағы 
инфрақұрылымның электр қуатын тасымалдау желілерін оқшаулағыш 
материалдармен жаңартуға болады. 
Оқшаулануды ағымдық өткізгіш сымдарда және оқшаулағыш қадаларда, немесе 
жерлендірілген бөгеттерде пайдалануға болады.
Оқшаулағыш материалдар кернеулердің сипатаммасы мен аймақтық қоршаған 
орта ерекшеліктеріне сәйкес таңдалу керек және құзыретті инженерлермен 
дұрыс орнатылуы керек.
Және, орнатылған оқшаулаудың тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету, 
мониторинг пен техникалық қызмет көрсетуді талап етеді.



Қауіпті азайту амалдары: қонақтауға қарсы және үркіту құрылғылары
Құстарға қауіп төндіретін электр қуатын тарату желілерін азайту,  немесе 
құстардың қонақтауына кедергі жасау арқылы, электр тогымен зақымдалып 
өлген құстардың ауқымын азайту мүмкін.  
Айналмалы айна сияқты кейбір үркіту құрылғылары жақын жерде қонақтауға 
қарсы бағытталған, ал кертіктер сияқты құрылғылар қонақтауға қарсы әрекет 
етеді.
Үркіту тәсілдері өзінің тиімділігі жағынан әртүрлі болуы мүмкін және олардың 
дұрыс орналаспауы құстардың электр тогынан зақымдалуын арттыру мүмкін.
Үркіту немесе қонақтауға қарсы таңдалған құрылғының дұрыс таңдалғанына, 
дұрыс орнатылғанына және ол құрылғы бақылауда болып, оған қызмет 
көрсетілетініне көз жеткізу маңызды.

Қауіпті азайту амалдары: реконфигурация (тұрақталған жағдайды өзгерту)
Құсты қорғауға және қонақтауға қарсы арналған, қолданыстағы оқшаулағыш 
жабдықтардың жаңартылу мәселелері, түбегейлі шешімі табылғанша, уақытша 
шаралар ретінде қарастырылуы тиіс.
Сонымен қатар, құстарға қауіп төндіретін осындай шаралардың тиімділігін 
анықтайтын зерттеулердің бірнеше түрі ғана бар. Демек, ең тиімді нұсқасы – 
электр тогынан зақымдалу қауіпін азатайтын «құстарға қауіпсіз» дизайынымен 
электр желілерін қайта жабдықтау 
Қалпына келтірудің қарапайым түрі – ұстатқыштарды бөгеттердің астынан 
өткізіп, желілік оқшаулау қадаларды аспалы оқшаулағыштармен ауыстыру.
Қайта жабдықтау әдетте қымбат емес, себебі, желінің жерге қондырылғанынан 
басқа ешқандай техникалық қосымша қызмет көрсетуді және, оқшаулағыш 
бөгеттермен жаңартылу салдарынан, қосымша шығындарды талап етпейді.
Сонымен қатар, белгілі бір құралдардың, мысалы, оқшаулағыш материалдарын 
пайдалануды қажет ететін трансформаторлардың,  тоқ кернеуін реттегіштердің, 
конденсаторлардың, қайта жабдықталуы мүмкін емес.



Алдын-алу: құсқа қауіпсіз жаңа инфрақұрылымын жасау
Электр қуатын тарату желілерін жобалағанда және жабдықтарын таңдағанда 
құстардың электр тогының тұйықталуынан өлу қауіпін ескеру керек.
Негізгі элементтері: а) екі сымның арасында құстардың байланысын азайту 
үшін, ток өткізгіш кабельдерінің бір бірінен алыс ораналсуын қамтамасыз ету; 
б) ағаш бағаналар немесе талшықтармен армирленген тіректердіі қолданған 
жөн; в) темір тіректері бар темірбетон бағаналар сияқты жерлендірілген 
конструкциларда ток өткізгіш кабельдер тіке түскен оқшаулау қадалармен 
тірелмей, оқшаулау шынжырларға ілінуі керек.
Құстар үшін инфрақұрылымды қауіпсіздендірудің қосымша балама әдістері 
оқшауланған кабельдерді қолдану  немесе кабелдерді жерге көміп тастауды 
қамтиды.

Алдын алу: жоспарланған электр-инфрақұрылымға сәйкес қоршаған ортаны бағалау
Электр қуатын тасымалдау желілерінің инфрақұрылымын жоспарлау сатысында, 
құстардың электр тогынан өлу қауіпі, қоршаған ортаға келтірілетін зиянды 
бағалау процесіне енгені маңызды. Қоршаған ортаны бағалау және экологиялық 
бағалау кезінде жаңа электр желілерінің құстардың әр түрлеріне қауіпсіз 
болуы ескерілуі қажет. Мысалы, электр желілерінің ток өткізгіш кабельдерінің 
арасындағы қашықтықты анықтағанда, кырандар мен күшігендердің құлаш 
қанаттарын ескерген жөн. Қоршаған ортаны бағалағанда, электр қуатын 
тасымалдау желілері құстардың қонақтауына тартымсыз, сонымен қатар, 
ашық жазықтардан неғұрлым алыс, биотоптар мен ландшафтар арқылы 
тартылатынына көз жеткізу қажет. 
Қоршаған ортаны бағалауды заңнамалық негізде іске асуын қамтамасыз етілуін 
талап ету маңызды.



Алдын алу: құс қауіпсіздігі инфрақұрылымды қаржыландыруға байланысты
Электр қуатын тасымалдау желілерінің инфрақұрылымын қаржыландыру, 
әсіресе Азия мен Африкада, экономикалық және әлеуметтік дамудың жалпы 
бағдарламаларының бір бөлігі ретінде халықаралық ұйымдар тарапынан 
таралуы мүмкін. Мұндай жағдайларда қаржыландыру ұйымдары электр 
қуатын тарататын желілер құстарға қауіпсіз екенін айтып өту керек. Мұны, 
желілердің қоршаған ортаға қауіпсіз екеніне және құстардың 
электр тогынан зақымдалу проблемасы бағалау процесіне 
кіріктірілгеніне сенімді болған жағдайда, ұйымдарды 
қаржыландыру арқылы қол жеткізуге болады.
Электр қуатын тасымалдау желілерінің әсерін бағалаудың тиісті 
өлшемдеріне қатысты нұсқауды мына жерден табуға болады:
www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org

Көп тілді нұсқауларды шығару және тарату

Құстардың электр тогынан зақымдалу себептері мен олардың 
алдын алу туралы нұсқаулар бірнеше ұйымдармен жасалған.
Қоныс аударатын құстар түрлері жөніндегі Конвенция (CMS) 
Африка-Еуразия аймағындағы қоныс аударатын құстарға 
электржелілерінің әсерін азайту және болдырмау бойынша 
нұсқаулық дайындады. (мына сайттан алуға болады:  
www.unep-aewa.org).

АҚШ-та, Avian Power Line (Құстар мен қуатты желістер) өзара 
әрекеттестік жөніндегі комитеті (APLIC) электр қуатын тарату 
желілерінде құстарды қорғау туралы нұсқаулық дайындады 
(мына сайттан алуға болады: www.aplic.org)

BirdLifeInternational іске асырған UNDP/GEF-ң «Қоныс 
аударатын самғайтын құстар» Жобасы ағылшын және араб 
тілінде басшылыққа алынатын бірқатар құжаттарды шығарды: 
www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/documents.
Дегенмен, қауіпті түрлердің электр тогынан өлімі басты себеп 
болып табылатын Қытай, Ресей, Монголия сияқты елдері үшін,  
ұқсас нұсқаулардың шығарылуын қамтамасыз ету қажет

http://www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org


Бұл брошюра, құсбегілік және Жыртқыш құстарды қорғау Халықаралық 
қауымдастығы (IAF) және Табиғат пен табиғи ресурстарды қорғау Халықаралық 
одағының (МСОП-IUCN) ұсыныстарында көрсетілгендей,  құстардың электр 
тогынан өлуінің алдын алудың маңыздылығын айқындау мақсатында, 2016 
жылы Табиғатты Қорғау Дүниежүзілік Конгресінде қабылданды.  
Бастаманың мақсаты - ірі банктерді, үкіметтерді және энергетикалық 
мекемелерді, сондай-ақ, электр энергетикалық инфрақұрылымды басқару 
сияқты, қаржыландыру және дамыту үшін жауапты негізгі мүдделі тараптарға 
электр тогынан құс өлімі мәселесін жеткізіп және   қозғалыстың негізгі 
мәселелерін айқындап, ТҚХО-IUCN Ұсынымы ретінде 2016 жылы Дүниежүзілік 
конгресінде қабылдау.

«Құстардың электр тогынан өлуінің 
алдын-алу және электр желілері 
ифрақұрылымының құстарға әсері» 
атты ұсыныстары, қозғалыстың тең 
демеушілерімен, 2016 жылдың 1-10 
қыркүйек күндері АҚШ-та Гавайи жерінде 
өткен Табиғатты Қорғау Дүниежүзілік 
Конгресінде қабылданды.
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