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КИРИШҮҮ

Урматтуу окурман,

Сиз колуңузда кармап турган китеп азыркы учурда дүйнөдө жана Кыргызстанда
көйгөйлүү болуп турган экологиялык маселелерди түшүндүрүп жана ачыктап берет.
Китепчени Айгине маданий-изилдөө борборунун жамааты «Кулун-Ата коругунун
биоартүрдүүлүгүнүн жана жаратылышын сактоо үчүн салттык билим жана илимий
ыкмаларды бириктирүү жана жергиликтүү адистер менен бирге калктын билимин
жогорулатуу» долбоорунун алкагында иштеп чыкты.

Азыркы учурда адамзат ыкчам техникалык өнүгүүнүн заманында жашап, күнүгө
күнүмдүк турмушту жеңилдеткен аспаптар ойлоп таап келет. Ошону менен бирге,
жалпы дүйнө жүзүнө жана ар бир адамга кооп туудурган маселелер да пайда болду.

Дүйнөнүн ар бир бурчунда иштеген завод, фабрика жана башка өндүрүштөр абаны,
жерди, сууну булгаган заттарды да айлана чөйрөгө таштап жатышат. Бул маселе
Кыргызстан үчүн да көйгөйлүү болуп келет. 

Ошону менен бирге биздин маданиятыбызда жаратылышты сактоонун жана
коргоонун салтык усулдары сакталып калган. Мындай жаратылышты сактоонун
салттык усулдарын биз Кыргызстандын касиеттүү географиясын жана касиеттүү
жерлерди басуу салтын изилдеп жатканда байкадык. Айгине маданий изилдөө
борбору

Кыргызстандын касиеттүү жерлерин 2005 жылдан бери изилдеп келет. 2019-
жылынын август айында Кыргызстандын касиеттүү жерлерин тизмектөө
долбоорунун алкагында, өлкөнүн тизмесине Кулун-Ата көлү, тогуз булагы, Кулут-Ата
коругунун ичинде орун алган кабыр жана айылдын
ичинде өскөн 600-жылдык кайың киргизилген. Бул жерлер жергиликтүү калк
тарабынан касиеттүү деп сакталып келет. 

Ошону менен бирге, жалпы Алай-Куу өрөөнүнүн жана Көңдүк айылынын элинин
экологиялык маселелерге көп көңүл бурбаганы да байкалды. Табигый аймактар
булганып, жол боюнда таштандылар топтолуп жатканы көзгө урунуп турат. Бул
китепчеде дүйнөлүк экологиялык маселелер тууралуу айтып берип, жергиликтүү
жамааттар ушул көйгөйлөрдү өздөрүнүн айылдарында чечүүгө кандай салым кошо
алары тууралуу ой толгойбуз.
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Жергиликтүү тургундардын ар бирөөсүнүн көңүлүн жаратылышка, жер-сууга болгон
мамилесине буруу бул долбоордун жана китепченин негизги максаты болуп
эсептелинет. Айлана-чөйрөнүн сак болушу ал жерде жашаган элдин чың ден
соолукта болушуна өбөлгө болот. Бул долбоорду ишке ашырууга жана китепчени
иштеп чыгууга салым кошкон серепчилерге – Айбек Самаковго, Айжаркын
Кожобековага, Чолпонай Усубалиева-Грищукка жана Бермет Турсалиевага терең
ыраазычылык билдиребиз. Бул китепче окурмандарга кызыктуу жана пайдалуу
болот деген үмүттөбүз. 
 
Урматым менен, 
Долбоордун жетекчиси — Айза Абдырахманова.
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НЕГИЗГИ  ТҮШҮНҮКТӨРҮН  КЫСКАЧА
АНЫКТАМАЛЫ

Күнүгө ачык асманды, бак-дарактарды, кара жерди, аккан таза сууну көрүп жүрүп,
биз эртең деле ушундай болот деп, айлана-чөйрөнүн абалына көп көңүл
бурбайбыз. Кунт коюп карасак,  күндөн күнгө, жылдан жылга айлана-чөйрө өзгөрүп
баратканын байкайбыз. Бала чагыбызда, же жаш кезибиздеги жаратылыш кандай
болгонун эстесек, азыркы абал менен айырма бар экени көрүнүп калат. Акыркы
жылдары жалпы элдин ден-соолугу, жашыныкы да, карысыныкы да, начарлар
баратканын байкасаңыздар керек. Албетте, мындай көрүнүштүн бирден бир себеби
бар деп айтууга кыйын, бирок заманбап илимий изилдөөлөр жалпы элдин ден-
соолугунун начарлаганы айлана-чөйрөнүн начарлашынан, экологиялык
көйгөйлөрдүн кесепетинен болуп жатат деген корутунду чыгарып жатышат.
Чынында эле, адам баласынын денесинин жана аң-сезиминин соо болушу айлана-
чөйрөнүн таза болушуна байланыштуу экени эч кимди таң калтырбайт, себеби адам
баласы менен жаратылыш тыгыз байланышта болуп келген..

Күнүмдүк турмушта «экология» тууралуу кеп
кылганда, бул сөздүн мааниси тирүү жандыктардын
өз ара жана чөйрөсү менен болгон
байланыштарын жана карым-катнаштарын
камтыйт. Экология илими болсо ошол
байланыштарды изилдеген илим.  Чөйрө деген
сөздүн мааниси болсо, кайсы бир организмди
курчап турган абасы, суусу, жери, жана башка
организмдерди билдирет. Бир чөйрөдө байыр
алган бир нече тирүү жандыктар жана жансыз
заттар биригип экосистеманы түзүшөт. Күнүмдүк
турмушта экология маселелерин талкуулаганда
көбүнчө экологиялык көйгөйлөр тууралуу кеп
болот. Экологиялык көйгөй деп адам баласынын
ишмердүүлүгүнөн улам экосистеманын түзүлүшү, өз
ара байланыштары жана аткарган милдеттеринин
бузулушун тааныйбыз. Демек, биз талкуулаган
экологиялык көйгөйлөрдүн түпкү себеби адам
баласынын жаратылышка болгон мамилеси жана
табигый байлыктарды колдонуу усулдары болуп
сананлат.
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Азыркы учурда адамзат бир нече дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө
аракет кылып келе жатат. Бул көйгөйлөрдү «дүйнөлүк» деп аталганынын себеби,
алардын кесепетинен дүйнөнүн ар бир бурчундагы адамдар жана башка
жаныбарлар жапа чегип келишет. Эң ири дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөр болуп
климаттын өзгөрүүсү, биоартүрдүүлүктүн жоголушу, жер кыртышынын сапаты
төмөндөшү жана айлана-чөйрөнүн булганышы эсептелинет.

Климаттын өзгөрүшү 

Дүйнөлүк жана аймактык деңгээлдеги климаттык көрсөткүчтөрдүн өзгөрүүсү
«климаттын өзгөрүүсү» деп аталат. Климат татаал жана кубулуп турган көрүнүш
болгондуктан, климаттын өзгөрүүсү негизинен табигый жараян болуп эсептелинет.
Ошол эле учурда, соңкү 100-150 жылдын ичинде климат адаттагыдан кыйла
тезирээк өзгөрө баштаган. Климаттын өзгөрүүсү ылдамыраак боло баштаганынын
себеби адамзаттын ишмердүүлүгү болгон. Мисалы, адамзаттын мунай, көмүр, газ
сыяктуу заттарды колдонгону, токойлордун кыйылышы жана башка ушундай
сыяктуу жараяндар жердин атмосферасында көмүр кычыкыл (СО2) жана башка
«жылыткыч» газдардын көлөмү көбөйнөнүнө алып келет. Бул газдар атмосферада
көбүрөөк жылуулукту сактап, жалпы дүйнөнүн ысышына алып келет. XVIII-кылымдын
индустриалдык революциясынан бери атмосферадагы СО2 газынын көлөмү такай
өсүп, соңку 800 000 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч болуп турат.

 

ЗАМАНБАП
Э К О Л О Г И Я Л Ы К  К Ө Й Г Ө Й Л Ө Р  Э М Н Е ?
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Айыл чарбага болгон терс таасири азык-түлүктүк коопсуздукка коркунуч
жаратышы мүмкүн;
Суунун көлөмүнүн азайышы жана анын сапатынын төмөндөшү;
Малярия жана башка жугуштуу ооруларынын пайда болушу же күчөшү;
Экосистемалардын начарлашы жергиликтүү калктардын тиричилигине терс
таасир бериши ыктымал.

Адам баласынын ишмердүүлүгүнүн кесепетинен болуп жаткан климаттын
өзгөрүүсү бир нече терс көрүнүштөгө алып келиши ыктымал. Мисалы, кээ бир
жерлерде жаан-чачындын көлөмү кескин кыскарышы мүмкүн. Кээ бир жерлерде
болсо, жалпы жылдык көлөмү өзгөрбөсө да, жаан-чачындар кыска мөөнөттүн
ичинде катуу жаап, ошол аймактарда кургакчылыктын, суу каптоонун, көчкүлөрдүн
коркунучу көбөйөт. Климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттери ар түрдүү болгону
күтүлөт, ошондуктан алардын алдын алуу дүйнөлүк демилгелердин бири болуп
калды. Климаттын өзгөрүүсү жергиликтүү калктардын үнөмиятына жана
коопсуздугуна терс таасир бериши күтүлөт. 

Мисалы:
·        

Мөңгүлөрдүн ээриши ойлордо жаңы көлдөр пайда болушуна же бар болгон
көлдөрдүн көтөрүлүшүнө алып келип, суу боюнда жашаган элдерге кооп
жаратышы ыктымал. Акыркы 50 жылдын ичинде Кыргызстандын мөңгүлөрү 20%
азайгын жана 2100 жылга чейин өлкөдөгү мөңгүлөр толугу менен ээрип кетет
деген кооп бар. Кыргызстан БУУнун Климат боюнча конвенциясына кошулуп,
2030-жылга чейин өлкө атмосферага кошкон «жылыткыч» газдардын көлөмүн
11,49-13,75% жана 2050-жылга чейин 12,67-15,69% кыскартуу жоопкерчилигин
өзүнө алган.

 
Биоартүрдүүлүктүн азайышы 

Биоартүрдүүлүк тирүү жандыктардын көп түрдүүлүгүнүн ар бир деңгээлин камтыйт.
Башкача айтканда, биоартүрдүүлүк бул жер жүзүндөгү тирүү жандыктардын
түрлөрүнүн сандык жана сындык сыпатын билдирет. Биоартүрдүүлүк - адам
баласынын тиричилигинин пайдубалы, бирок тилекке каршы, азыркы учурда
тирүү жандыктардын 1 миллионго жакыны жоголуп кетүү коркунучу бар. Тез арада
чара көрүлбөсө, көп өтпөй эле андан да көп тирүү жандыктар жер жүзүнөн
жоголуп кетиши ыктымал. Соңку 100 жыл ичинде тирүү жандыктардын жоголуусу
ылдамдап кетти. Мунун негизги себеби, адам баласы жана анын ишмердүүлүгү
болду. 
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Жер сапатынын начарлашы жана жердин чөлдөнүшү
 
Жердин сапатынын начарлашына жердин арыкташы, сорлонуусу, саздануусу,
такырга айлануусу жана башка ушундай сыяктуу жараяндыр кирет. Дүйнө жүзүндө
жердин сапаты начарлап, ал 1,5 миллиард кишиге терс таасирин тийгизет.
Көбүнчө жердин сапатынын начарлашы айыл жергесинде жашаган калкка таасир
этип, андан жакыр үй-бүлөөлөр эң көп жапа чегишет. Кыргызстандын калкынын
30% айыл чарбада иштеп, андан тапкан кирешеге көз каранды болгондуктан,
жердин сапатынын начарлашы Кыргызстан үчүн чоң көйгөйдү жаратып жатат.
Жердин сапатынын начарлашынан дүйнө жүзүндөгү дыйкан чарбалар жылына 42
миллиард долларга жакын чыгым болушат. Жер сапатынын начарлашы жалгыз
гана айыл чарба жерлеринде эмес, жайыт, токой, саз, чөл жана башка
экосистемаларда да байкаса болот. Борбордук Азиянын сугат жана кайрак жерлери,
тоолу аймактары жана жайыттар менен чабыш жерлеринде жер сапатынын
начарлашы байкалат.

 

 
  

 
 
 
 

 
Абанын, жердин жана сууну булганышы 

Заманбап өндүрүштүн түрлөрүнүн көбү адам баласынын өмүрүнүн негизин түзгөн
жерге, сууга жана абага терс таасирин тийгизет. Өндүрүштөн чыккан уулу заттар
жерге сиңсе, алар жерди бузуп, ал жерди колдонууга жараксыз кылып салышат.
Жер кыртышын калыбына келтирүү көп убакыт жана каражатты талап
кылгандыктан, жерди булгоого жол берилбеш керек. Ошондой эле кен
байлыктарды казуу жер кыртышын бузуп, ал жерди кайра калыпка келтирүү үчүн
узак убакыт жана көптөгөн каражат керек болот.
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Жер менен бирге, адам баласынын ишмердүүлүгү сууларды да булгаган
учурлары көп. Дарыялар өндүрүштөн, айыл чарбадан чыккан жана
шаарлардан чыккан таштанды суулар менен булганганы көп кездешет.
Жер астындагы сууларда да химикалык заттар менен булганып калганы
табылып, оор металлдар жана ден-соолукка зыян заттар табылган учурлар
кездешет. Ошону менен бирге, дүйнөнүн көптөгөн аймактарында абанын
булганышы калктын ден-соолугуна зыян келтирип жатат. Бириккен улуттар
уюмунун айтымына жараша абанын булганышынын кесепетинен жылына
7 миллион адам каза табат. Абанын булганышы дем алуу жана ички
органдарынын ооруларына, инсульт, рак жана башка оорулардын
себептеринин бири болуп эсептелинет. Абанын булганышынын себеби
болуп автоунаалардын көбөйүшү, кең байлыктарды казуу, көмүр, мунай,
газ жана башка ушундай сыяктуу заттарды үнөмиятта абдан көп колдонуу
табылган.
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Кыргызстандагы биоартүрдүүлүктүн абалы

Кыргызстандын аймагы дүйнө жүзүнүн 0,13% ээлегени менен, илимге белгилүү
тирүү жандыктардын 1% биздин өлкөбүздө байыр алган. Ошону менен бирге,
жапайы жаныбарлардын саны акыркы жылдарда азайып кеткен. Жапайы
аймактардын азайышы, ашыкча аң уулоо жана чөп-чарларды чогултуу кээ бир
тирүү жандардын санынын азайып кетишине алып келген. Өлкөнүн Кызыл
китебине өсүмдүктөрдүн 65 түрү, курт-кумурскалардын 18 түрү, балыктардын 3
түрү, канаттуулардын 33 түрү, сүт эмүүчүлөрдүн 13 түрү жана сойлоочулардын 3
түрү кирген. Климаттын өзгөрүүсү жапайы жаныбарларга болгон басымды
күчөтүүсү ыктымал.  Дүйнөлүк биоартүрдүүлүктү сактоо жаатында мамлекеттер, эл
аралык уюмдар, жергиликтүү жамааттар, бейөкмөттүк уюмдар жана башкалар иш
алып барышат.

 

 
  

 
 
 
 

БИОАРТҮРДҮҮЛҮКТҮҮ  ЖАНА  МАДАНИЙ  КӨП
ТҮРДҮҮЛҮКТҮҮ  САКТОО

Мамлекеттик деңгээлдеги жаратылышты сактоо усулдары

Жаратылышты сактоодо өзгөчө орунду мамлекеттик коруктар ээлейт. Кыргыз
Республикасынын 2011-жылдын мыйзамына ылайык, Кыргызстанда коруктардын
төмөнкү түрлөрү иш алып барышат: 

Мамлекеттик жаратылыш коруктары болуп жаратылышты сактоо жана
илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү максатында түзүлгөн өзгөчө коргоолучу
жаратылыш аймагы эсептелинет.

Мамлекеттик өзгөчө коруктарында мамлекеттик жаратылыш-корук фондунун
бир же бир нече объекттерин сактоо жана көбөйтүү үчүн арналган иш-чаралар
жасалат. 
   
Мамлекеттик ботаникалык бактары болуп жаратылышты коргоочу жана
илимий уюмдун статусу бар, өсүмдүктөр дүйнөсүн, анын ичинде өсүмдүктөрдүн
сейрек жана жоголуу коркунучунда турган түрлөрүн коргоо, сактоо, көбөйтүү жана
пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү жана илимий иштеп чыгууларды жүргүзүүгө
арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары эсептелинет.
 
Мамлекеттик дендропарктар болуп бак-дарак жана бадал түрлөрүн коргоо,
сактоо, көбөйтүү жана пайдалануу үчүн арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш
аймактары эсептелинет. 
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Мамлекеттик зоологиялык парктар деп агартуу, илимий изилдөө жүргүзүү,
окуутуу жана жаратылышты коргоо, жаныбарлардын ошол аймакта кездешкен,
сейрек жана жоголуу коркунучунда турган түрлөрүн атайын чөйрөдө сактоо жана
өстүрүү максатында түзүлүүчү өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарыктар
аталат. 

Мамлекеттик жаратылыш парктары - биологиялык жана ландшафттык ар
түрдүүлүктү сактоого, мамлекеттик жаратылыш-корук фонддун өзгөчө
экологиялык, илимий, тарыхый-маданий жана рекреациялык баалуу өзгөчө
табигый комплекстерин жана объекттерин жаратылышты коргоочу, экологиялык-
агартуучу, илимий, туристтик жана рекреациялык максаттарда пайдаланууга
арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары.

Жаратылыштын эстеликтери  болуп экологиялык, илимий, маданий жана
эстетикалык жактардан баалуу, кайталангыс, орду толбочу өзүнчө жаратылыштык
комплекстерди камтыган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, ошондой эле
мамлекеттик жаратылыш-корук фонддун объекттерине киргизилген табигый жана
жасалма объекттер эсептелинет.
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Коруктардын максатына жана колдонуу режимине жараша, коруктарды
Жаратылышты коргоонун эл аралык союзу иштеп чыккан бир нече категорияга
бөлсө болот.
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Биоартүрдүүлүк тууралуу БУУнун конвенциясына  
БУУнун көл-саз жана келгин куштар конвенциясына (Рамсар шаары)
Көчмөн жаныбарлар тууралуу БУУнун конвенциясына (Бонн шаары)
БУУнун климаттын өзгөрүүсү тууралуу конвенциясына 
Кооптуу таштандыларды өлкөлөр арасында ташуу тууралуу
конвенциясына (Базель шаары) 
Кооптуу химикалык заттар жана пестициддерди алып-сатууда макулдук
алуу тууралуу конвенциясына (Роттердам шаары)
Озон катмарын сактоо жөнүндө конвенциясына (Вена шаары) жана
протоколуна (Монреаль шаары)   
Жоголуп бараткан жаныбар жана өсүмдүктөрдү сатуу тууралуу
конвенциясына (СИТЕС) 
Туруктуу органикалык булгагычтар тууралуу конвенцияга (Стокгольм
шаары) 
БУУнун бир нече өлкөнүн жаратылышына таасирин аныктоо жөнүндө
конвенциясына 
БУУнун чоң аралыкта абаны булгоо тууралуу конвенциясына 
БУУнун экологиялык маалыматка болгон укук тууралуу конвенциясына
(Орхус шаары)

Жаратылышты сактоого тиешелүү эл аралык келишимдер

Жаратылышты сактоо жаатындагы эл аралык келишимдер бир нече
мамлекет макулдашкан жаратылышты сактоого жана табигый байлыктарды
туруктуу колдонууга багытталган эрежелерди камтыйт. Жаратылышты сактоо
боюнча эл аралык келишимдер 1972-жылы Стокгольмдо өткөн БУУнун
конференциясынан кийин жигердүү өнүгө баштаган. Ошол конференциядан
кийин БУУнун жаратылышты (ЮНЕП) сактоо программасы иштеп баштаган.
Кыргыз Республикасы жаратылышты сактоо жаатындагы 12 эл аралык
келишимге кошулган: 

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
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Жергиликтүү жамааттар сактаган аймактар 

. 
Түпкү элдер дүйнөнүн калкынын 5% эле түзсө да, дүйнө жүзүнүн 28% ээлик

кылып келишет. Түпкү элдер ээлик кылган аймактар биоартүрдүүлүккө абдан

бай (кээ бир божомолдорго ылайык дүйнөлүк биоартүрдүүлүктүн 80% ошол

аймактарда байыр алган) жана мыкты сакталган жаратылыш аймактарды

камтыйт. Мисалы, бай биоартүрдүүлүктүн ордолору болгон жана дүйнөнүн

«жылыткыч» газдарын соруп алганга эбегейсиз чоң салым кошкон

токойлорду түпкү элдер жана жергиликтүү жамааттар колдонуп келишет. 

Түпкү элдердин дүйнө таанымы жана каада-

салты дүйнө жүзүндөгү жаратылышты

сактоого жана азык-түлүктү туруктуу жолу

менен табууга жол көрсөткөн сабак болушу

мүмкүн. Мисалы, ар бир түпкү элдин турмуш-

тиричилиги ошол жердин шартына

ылайыкташып, Анды тоолорунда жашаган

элдер өздөрүнүн шарттарына ылайык

тепкич-бакча (терраса) ыкма менен

өсүмдүктөрдү өстүрсө, Кенияда жашаган

түпкү элдердин мал чарбасы ошол жердин

кургак климатына ылайыкташтырылган.
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Түпкү элдер өздөрүн жаратылыштын бир бөлүгү катары санагандыктан, алар

күнүмдүк турмушун айлана-чөйрөсүнө ылайыкташтырышкан. Түпкү

элдердин ыкмаларын изилдеп көрсөк, алар жер кыртышын сактоого, сууну

үнөмдөгөнгө, жердин сапатын сактоого салым кошорун байкасак болот. Мал

чарба менен алектенген түпкү элдер маал-жаны менен көчүп жүрүп,

жайыттардын биоартүрдүүлүгүн сактаганга салым кошушат. Дыйканчылык

менен алектенген түпкү элдер жергиликтүү шарттарга көнгөн жашылча-

жемиштерди өстүрүп, гендик деңгээлдеги биоартүрдүүлүктү сактаганга

салым кошуп келишет. Жергиликтүү жамааттар жана түпкү элдер сактап

келген аймактардын да түрлөрү көп. Түрлөрү көп болсо да, алардын баары

төмөнкү үч сыпатка ээ:

1.Жергиликтүү калктын өздөрү сактаган аймагы менен тыгыз байланышы

бар. Ал байланыш тарыхий, руханий, же маданий болушу мүмкүн.

Жергиликтүү калктын тиричилиги ошол сакталган аймакка көз каранды

болушу мүмкүн.

2.Жергиликтүү калк алар сактаган аймакка тиешелүү эрежелерди чыгарып,

аларды ишке ашырганга дарамети жетет.

3.Кабыл алынган эрежелер ошол жерди сактоого жана коргоого салым

кошот. Жогоруда аталган үч сыпаттын баары бар болсо, анда жергиликтүү

жамааттар сактаган кайсы бир жерди «нукура» деп атаса болот. Эгерде 2

сыпаты бар болсо, анда «бузулган» деп, ал эми бир гана сыпаты бар болсо

«болочок» деп атаса болот. Ошентип, кайсы бир жер чынында эле

жергиликтүү жамааттар тарабынан сакталган жер экенин аныктагыбыз

келсе, жогорудагы үч сыпатын карашыбыз зарыл. 

Касиеттүү жерлер 
Жергиликтүү калк касиеттүү деп сактаган жерлерди жана табигый

аймактарды дүйнө жүзүнүн ар бир булуң-бурчунан тапса болот. Ар бир

динде жана философиялык көз караштарда жаратылышты сактоо тууралуу

жана табигый байлыктарды ыгы менен колдонуу тууралуу айтылган эреже-

насааттар бар. Касиеттүү жер деп жергиликтүү калк үчүн өзгөчө руханий,

диний, маданий, же тарыхий мааниге ээ болгон жерлерди айтабыз.

Касиеттүү жерлерди жергиликтүү калк «жараткандын нуру түшкөн жер», «ата-

бабаларыбыз баскан же коюлган жер», «элдер шыпаа тапкан жер» деп

сактап, коргоп келишет. 
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Кыргызстанда 1100дөн ашык касиеттүү жер тизмеге киргизилген. Ал
жерлер биоартүрдүүлүктүн да ордолору болуп калган. Касиеттүү жерлерде
бак-дарактардын жана бадалдардын ар кандай түрлөрүн, мисалы, терек,
тал, алма, өрүк, карагай, кайың, долоно, карагат жана башка түрлөрүн
кездештирсе болот. Касиеттүү жерлердин кээ бири кичинекей булактан
жана дарактан турса, кээ бири көл, тоо, токой, жайлоо сыяктуу ири
экосистемаларды камтыйт. Касиеттүү жерлерде жүрүш-туруш эрежелери
ошол жердин жаратылышынын сакталышына өбөлгө болуп, ал жерлерде
тирүү жандыктарга зыян келтирүүгө тыйуу салынганы касиеттүү жерлерди
кыргыз элинин жаратылышты сактоонун салттык усулу катары караса
болот. Ошол эле учурда, соңку бир нече жылдын ичинде диний жаатында
болуп жаткан өзгөрүүлөрдөн улам, кээ бир инсандар касиеттүү жерлерди
атайын өрттөп, кыйып жоготууга аракет кылган учурлар да кездешет.
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Соңку жылдарда абанын, жер-суунун булганышы Кыргызстанда көйгөйлүү

маселеге айланды. Абанын булганышынын негизги себептери унаалардын

түтүнү, жылытууга көмүр, мунай, газды колдонуу болуп келсе, жер-суунун

булганышынын себеби болуп айыл чарбадан колдонгон суулар, шаар-

айылдардын колдонулган суулары жана тиричиликтен чыккан таштандылар

эсептелинет. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 616,3 гектарды

ээлеген 406 таштанды жыйналган аянттар бар. Алардын ичинде 107 гана

мыйзамдуу түрүндө пайда болгон, калган 299 мыйзамсыз таштанды

аянттары. Серепчилердин айтымында өлкөнүн таштанды аянттарында 16,5

миллион тонна таштанды топтолгон жана жыл сайын таштандынын көлөмү

жарым миллион тоннага көбөйүп жатат. Орто эсеп менен Кыргызстандын ар

бир жараны жылына 211 кг таштанды чыгарат. Таштандылардын көбү

органикалык эмес заттар болгондуктан, алар чирип жок болгону 10 жылдан

5000 чейин созулат[1]. Төмөндө көрүп турган сүрөттөр Кыргызстандын ар

кайсы жерлеринде тартылган.

 

 Тилекке каршы, кез келген жерге

ташталган таштандылар жер-сууну

кирдетип, жаныбарлардын,

өсүмдүктөрдүн жана кишилердин ден-

соолугуна зыян келтирип келет.

Азыркы учурда таштандынын

көбүнчөсүн пластик түзүп жатат.

Дүйнөдө соңку он жылдын ичинде ага

чейинки жүз жылга салыштырмалуу

көбүрөөк пластик жасалган[2].

ЖАРАТЫЛЫШТЫ ТАЗА САКТОО - «АЙЛАМПА»
ҮНӨМИЯТТЫН НЕГИЗДЕРИ 
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[1]https://www.keepcasscountybeautiful.com/images/PDF/Recycling
how_long_does_it_take_garbage_to_decompose.pdf
[2] https://makulatur.ru/stati/kak-vredit-plastik-okruzhayushhej-srede-
i-ekologii-v-czelom



Пластик жасала башталган убактан баштап 8,3 миллиард тонна пластик

таштандыга айланган. Анын ичинен 9% гана кайра иштетилип, калганы

таштанды аянттарын толтуруп, азыркыга чейин айланасындагы жер-

сууга уулуу заттарды чыгарып келет[3]. Пластик таштандыларды

жаныбарлар да тамак деп жеп алып, же пластик таштандыларга оролуп

калып жапа чеккен учурлар көп кездешип калды. Кыргызстандын

экологиялык көйгөйлөрү таштанды маселеси менен чектелбейт.

Мындан сырткары жер-суунун булганышы, климаттын өзгөрүшү,

биоартүрдүүлүктүн азайышы, жер сапатынын төмөндөшү, токойлордун

кыйылышы жана башка көйгөйлөр курч бойдон турат. Ушундай

жагдайда жергиликтүү жамааттар, мисалы, Көндүк айылынын, же жалпы

Алай-Куу өрөөнүнүн эли жогоруда аталган көйгөйлөрдү чечүү үчүн эмне

кылы алат?

Соңку жылдарда илимпоздор, серепчилер жана билермандардын

арасында бүгүнкү «бир тараптуу» үнөмиятты «айлампа» үнөмиятка буруу

жолдорун талкуулоо кызуу жүрүп жатат. «Бир тараптуу» үнөмиятта

чыгарылган нерсе бир эле жолу колдонулуп, таштандыга кетет, ал эми

«айлампа үнөмиятта» өндүрүлгөн нерсе көп жолу кайра колдонууга

жиберилет. Жалпак тил менен айтканда, «айлампа» үнөмияттын максаты

тиричилигибизден чыккан таштандыларды жокко чыгаруу жана биз

колдонгон нерселер туура, ыгы менен жана көп жолуу колдонулганга

шарт түзүү болуп эсептелинет. Демек, биз турмушубузду «айлампа»

үнөмиятты көздөй бургубуз келсе, төмөнкү эрежелерди орундаганга

аракет кылышыбыз керек:

1.    Таштандынын бүт түрүн жокко чыгаруу;

2.    Күндүмдүк турмушта колдонгон нерселерди көп жолу

колдонуу;

3.    Табигый байлыктардын кайра жандануусуна салым

кошуу.

[3]https://www.nationalgeographic.com/news/2017/07/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debris-

environment/
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Пластикке жаңы дем беребиз 

Негизи колдон келсе, пластикке оролгон нерселерди такыр эле албай

койгонубуз жакшы болмок. Бирок тилекке каршы, азыркы учурда

пластиктен толугу менен баш тартуу мүмкүн эмес. Кээ бир аймактарда

пластик таштандыларды отко жагып, жок кылышат. Бирок пластикти

жакканда уулуу заттар бөлүнүп чыгып, ден-соолукка зыян келтирерин

унутпашыбыз керек. Ошондуктан биз сатып алган нерсе менен чогуу

келген пластикти тиричиликте кайра колдонуунун кээ бир ыкмаларына көз

чаптыралы. Бул жерде берилген ыкмалар миңдеген ыкмалардын бири.

Өзүңүздөрдүн өнөрпоздугуңузду камчылап, пластикти колдонуунун мындан

да сонун жолдорун ойлоп тапсаңыздар болот!

1. Момпосуй, шоколад жана башка
нерселердин сырттарынан ар түрлүү

нерселерди жасаса болот. Биринчиден,

момпосуйлардын сырттарын ыргытпай,

аларды түздөп чогултабыз. Анан аларды

узунунан бүктөп, көптөгөн нерселерди,

мисалы, парда, баштык, ачкыч салгыч жана

башка нерселерди токусак болот.

Татаалыраак нерселерди жасаш үчүн,

момпосуйлардын сыртынан башка ийну-

жип, клей, кагаз да керек болуп калышы

мүмкүн. Муну үйдөгү бала-чака менен бирге

жаса алардын кол өнөрчүлүгүн өркүндөтсө

болот.
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3.     Пластик бөтөлкөлөрдү
бакчаларда колдонуу 
Пластик бөтөлкөлөр 450 жыл бою

жерде чирибей жата берет.

Ошондуктан бакчадагы керектүү

нерселерди жасаганда пластик

бөтөлкөнү колдонсо болот. Бакчасы

бар дыйкандар пластик бөтөлкөлөрдү

бакчаларынын кашаларын жасаганга

же кооздогонго колдонушат. Ошондой

эле ошол бөтөлкөлөрдү керексиз

жактарын кесип салып, ар кандай

майда-чүйдө нерселерди сактаганга,

жапайы канаттууларга тамак бергенге,

же болбосо ичине жер толтуруп,

жашылча-жемиштерди, гүлдөрдү

өстүргөнгө колдонсо болот.

2. Пластик баштыктарды жип
кылып, көптөгөн нерселерди
токуса болот: Базарга же тойго барып

келгенден кийин үйдө пластик

баштыктар толуп калат. Аларды дароо

өрттөгөндөн көрө, узунунан жипке

окшош кесип, ошол пластик жипти ар

кандай нерселерди токуганга колдонсо

болот, мисалы, килемчелерди,

топуларды, үйгө кийген бут кийимди,

баштыктарды жана олпок-талпактарды

токуса болот. Токуганда кадимки эле

жипти токуганга колдонгон шиштерди

де илмектерди колдонсо болот.
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Андан сырткары пластик бөтөлкөлөрдү күнөсканаларды да салганга

колдонуп башташты. Күнөсканага колдонгон полиэтиленге караганда 20

эсе бышыгыраак. Мындай күнөсканалар жылуу болот жана салганы,

оңдогону жана көчургөнү оңой болот. Бул жерде пластик бөтөлкөлөрдү

кайра колдонуунун миңден бир нече гана усулдарды айтып кеттик. Эң

негизи, каалоо болсо, пластик бөтөлкөлөрдү таштандыга таштабай, аларды

башка жерде колдонууга миң жолун тапса болот.
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Компост жасоо

Азык-түлүктөн чыккан таштандылар ар бир үй-бүлөдөн чыгат. Тилекке

каршы, азык-түлүк таштандылары башка таштандылар менен аралашып

кетип, таштанды аянттар толтуруп, чиригенде жер астындагы сууларга

уулу заттарды чыгарышы мүмкүн[4]. Азык-түлүк таштандыларын кайра

иштетүүнүн жөнөкөй жана байыркы ыкмасы бар – бул компост жасоо.

Пайда болгон компостту кийин жер семирткич катары колдонсо болот.

Мындай ыкма айыл жергесине абдан ылайык.   Компостту жасоодо бизге

эмне керек болоруна көз чаптырып көрөлү[5]:

Негизги эрежелери:
Компостко жаныбарлардан жасалган азык-түлүк калдыктарын кошпош

керек, себеби алар жаман жыт чыгууга алып келет. Өсүмдүктөрдөн

жасалган азык-түлүк калдыктарына кургак чөптү, жалбырактарды, керексиз

кагаздарды кошсо болот. Компост туура чириш үчүн нымдуулукту сакташ

керек. Өтө кургап кетсе суу кошуп коюш керек. Нымдуулугу жетиштүү

экенин кантип текшерсе болот? Компост тактасындагы таштандыны колго

алып мыжып көргөндө суу акса, анда компостто суу көп экенин белгиси,

эгерде бир-эки тамчы суу пайда болсо, анда нымдуулугу туура, эгерде суу

такыр чыкпаса, анда компост өтө кургап кеткенин. 

[4]https://dront.ru/news/2020/06/20/chto-delat-s-pishhevymi-othodami-instruktsiya/

[5]  www.dront.ru
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Компост тактасы 
Компост тактасын ар ким өзү жасаса да, сатып алса да болот. Эң жөнөкөй

компост тактасын жасаш үчүн калыңдыгы 20-30 мм болгон тактайлар жана

бурчтарын карматканга 50*50 мм болгон таяктар керек болот. Аталган

таяктарды тактанын төрт бурчуна коюп, капталдарына тактайлар урулат.

Тактайлардын ортосу кеминде 1 см болушу керек, себеби компост үчүн аба

кирип турганы абзел. Компост тактасынын түбү жок, ал жөн эле жердин

үстүнө орнотулат. Үстүн болсо жука тактай менен, же болбосо эски

клеенкалар менен жаап койсо болот. Компост тактасын ичинен үчкө бөлүп

койсо болот: биринчи бөлүккө жаңы таштандылар салынып, ал чириген

сайын экинчиге которулуп жана даяр компост үчүнчү бөлүгүндө сакталса

болот.

Чайдын чамасын;

Жашылча-жемиштердин

кабыгын;

Керексиз кагаздарды;

Майлуу эмес тамактын

калдыктарын;

Бакчада өскөн өсүмдүктөрдүн

жалбырактарын жана

сабактарын салса жакшы

болот.

Компостко эмнени салса
болот?
Компосттун ичине

Жаныбарлардан жасалган азык-

түлүк калдыктарын, 

сырты жылтырак кагаздарды,     

сүт азыктарынын калдыктарын,

майлуу тамактын калдыктарын,

чач, жүн, кылдары  салбаса

жакшы болот.

Компостко эмнени салбаса
жакшы?
Компостко
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Компост салуу ыкмасы 
1. Компост тактасынын түбүнө көмүртекти көп камтыган 10-15 сантиметрге

жалбырак, чөп же саман салыңыздар.   

2. Кийинки катмары (10-15 см.) азотту камтыган калдыктар болушу керек,

мисалы, азык-түлүктүн калдыктары, жаңы жулунган жөп-чар жана башка

ушундай сыяктуу калдыктар.

3. Кийинки катмары кайрадан көмүртектүү калдыктар болушу керек.

Компост тактасы толгуча көмүртектүү катмарлар менен азотко бай

катмарлар алмак-салмак салынышы керек.  

4. Компосттун нымдуулугуна көз салып туруу зарыл. Компост кургап

баратса, суу кошуп койуш керек. Суу көп болсо, компостту тез

аралаштырып туруш керек, же болбосо кургак көмүртектүү калдыктарды

кошуп коюш керек. 

5. Компостту башында салганда, анын температурасы айлана-чөйрөнүкү

менен бирдей болот. Микроорганизмдер компостту чирите баштаганда, ал

40 градуска чейин ысыйт. Компосттун температурасы кайра түшүп, жыты

жоголгондо, компост

бышып, колдонууга даяр экенинин белгиси. Компост жай мезгилинде

жакшыраак бышат. Кышында аба ырайы суук болгондуктан,

микроорганизмдер жай иштеп, компост да дээрлик чирибей калат. Бирок

кышында деле компост тактасын толтура берсе болот. Сууктан азык-түлүк

калдыктарынын түзүлүшү бузулуп, күн жылыганда компосттоо тез жүрө

баштайт.   

6. Салып жаткан калдыктар майда болсо, компост тез аралашып турса жана

компостко микроорганизмдерди камтыган топурактан бираз кошуп койсо,

компосттоо тезирээк жүрө баштайт.
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Кыргызстан жердин сапатынын начарлашы көйгөйүнүн маанилүү экенин

эске алып 1999-жылы БУУнун жердин сапатынын начарлашына жана

чөлдөнүүсүнө каршы конвенцияга кошулган. 2011-жылга караганда 10,6

млн. Га айыл чарба жерлеринин ичинен 88%нын сапаты начарлап

баратканы белгиленген. Айдоо жерлеринин 75%га чейинин, ал эми

жайыттардын 50% чейининин сапаты начарлап баратканы айтылып келет.

Өлкөбүздүн калкынын 33% жер сапаты начарлап бара жаткан аймактарда

жашайт. Жыл сайын Кыргызстан жер сапатынын начарлаганынан 550-600

млн. АКШ долларын жоготот[6]. Өлкөдөгү жерлердин сапатынын начарлап

кетүүсүнүн себептери болуп суудан жана шамалдан болгон эрозия,

токойлорду кыйуу, ашыкча мал жайуу жана башка себепер аталат.  Жердин

сапаты төмөндөгөн учурда ал жерде бир нерселери өстүрүү үчүн

дыйкандар жер семирткичтерди көбүрөөк колдонууга мажбур болушат.

Жер семирткичтерди ашыкча колдонуу ал жердин сапатын ого бетер

төмөндөтөт. Мисалы, Талас өрөөнүндөгү буурчак эккен кээ бир

дыйкандардын айтымында, жер семирткичтердин, пестицид жана

гербициддерди өтө көп колдонушканынан көптөнөн жерлердин сапаты

кыйла начарлап кеткен. Ошого окшош жагдай Ош аймагынын Араван жана

Кара-Суу райондорунда да болуп, жылына үч жолу түшүм алганга аракет

кылган дыйкандар жерин абдан начарлатып салышкан. Андан сырткары,

жер семиртикчтерди өтө көп колдонуп өстүргөн өсүмдүктөр аны

жегендердин ден-соолугуна да зыян келтириши мүмкүн. Мисалы үчүн, жер

семирткич, пестицид жана гербициддердин курманыда болгон кээ бир

заттар адам баласынын денесине жер-жемиштер аркылуу кирип, топтоло

берет. Алап көп топтолсо, ар кандай оорулардын пайда болушуна себеп

болушу мүмкүн. Ден-соолукка зыян келтирчү заттар жашылча

жемиштердин ар кайсы бөлүгүндө ар кандай көлөмдө сакталышы мүмкүн.

[6]Mirzabaev, A., Goedecke, J., Dubovyk, O., Djanibekov, U., Le, Q. B., & Aw-Hassan, A. (2016). Economics of land

degradation in Central Asia. In Economics of land degradation and improvement–A global assessment

for sustainable development (pp. 261-290). Springer, Cham. 
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КЫРГЫЗСТАНДАГЫ  ЖЕР  САПАТЫНЫН
НАЧАРЛАШЫ



Мисалы үчүн, жер семирткич, пестицид жана гербициддердин курманыда

болгон кээ бир заттар адам баласынын денесине жер-жемиштер аркылуу

кирип, топтоло берет. Алап көп топтолсо, ар кандай оорулардын пайда

болушуна себеп болушу мүмкүн. Ден-соолукка зыян келтирчү заттар

жашылча жемиштердин ар кайсы бөлүгүндө ар кандай көлөмдө сакталышы

мүмкүн. Мисалы, нитраттар тобундагызаттар капустанын жалбырагына

караганда өзөгүндө көбүрөөк сакталат. Ушундай сыяктуу ар бир өсүмдүктүн

өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кээ бир жарандар, жашылча-жемиштерди

жегендин алдында аларды сууга чылап уулуу заттарын азайтууга аракет

кылышат. Бирок бул деген көйгөйдүн тамыры менен эмес, натыйжасы

менен болгон күрөш. 

Органикалык айыл чарба
  
2010-жылы агрономдордон, экологдордон, доктурлардан,

журналисттерден, жеке ишкерлерден, мал доктурлардан, дыйкандардан

жана коомдук ишмерлерден турган демилгенлүү топ «Агрардык

платформаны» түзүшкөн. Бул платформа айлана-чөйрөгө, калктын ден-

соолугуна, экономикалык өнүгүүгө тиешелүү маселелерди чечүүгө

жолдорду издөө үчүн түзүлгөн. Бул демилгелүү топтун максаттарынын

бири болуп органикалык айыл чарба кыймылын колдоо жана кыргыз

элинин жаратылышты барктаган салттык дүйнө таанымын жандандыруу

болгон. Ошол иштердин натыйжасы катары, органикалык айыл чарба

тууралуу бир нече мыйзам кабыл алынганын атаса болот. Мисалы, 2017-

жылы Жогорку Кеңеш «2023-жылга чейин Кыргызстандагы органикалык

айыл чарбаны өнүктүрүү концепциясын», 2019-жылы «Кыргызстандагы

органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү» тууралуу мыйзамды жана «2028-

жылга чейин Кыргызстандын айыл чарбасы толугу менен органикалык

түргө өтүүсү» тууралуу токтом кабыл алган. Демек, органикалык айыл

чарба деген эмне? Органикалык айыл чарба – бул жердин, элдин жана

экосистемалардын ден-соолугун сактаган өндүрүш тутуму. Органикалык

айыл чарба табигый жараяндарга, жергиликтүү шарттарга көнгөн өсүмдүк

жана жаныбарларга таянып ишин жүргүзөт. 
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Органикалык өрүктү жана какты 

Органикалык кара өрүктү жана анын кагын 

Органикалык жашылча-жемиштерди

Органикалык пахтаны

Органикалык балды 

Органикалык буудайды, арпаны, гречканы

Органикалык буурчуктарды 

Жана органикалык жаңгактарды өндүрүп келишет. 

Жерге жат жана жасалма нерселерди кошууга тыйуу салынат. Органикалык

айыл чарба жергиликтүү калктын даанышмандыгын жана билимин

заманбап илим менен айкалыштырып, жаратылышты сактоо,

адилеттүүлүктү жана калктын турмуш шарттарын жакшыртууну көздөп

келет. 2010-жылдан бери Кыргызстандагы органикалык айыл чарба

кыймылы күч алып келе жатат. Мисалы, он жыл мурун өлкөдө органикалык

чарбалар жокко эсе болсо, азыркы учурда органикалык чарбалар ар бир

аймакта бар. Алар:

Өлкөбүздүн кээ бир аймактарында, айрыкча Бишкек шаарында,

органикалык азык-түлүк таанымал болуп, органикалык айыл чарба менен

алектенген дыйкандарга жакшы киреше алып келе баштады. Бир нече

дүкөндөр жалаң органикалык азык-түлүктү сатып, бир нече ашкана жана

ресторандар тамактарын органикалык жашылча-жемиштерден жасашат. 

Органикалык айыл чарбаны Алай-Куу өрөөнүндө да өнүктүрсө болот. Алай-

Куу тоолуу аймак болуп, ал жерде интенсивдүү айыл чарба эч качан

болбогондуктан, Алай-Куунун азык-түлүктөрүнүң баарын нукура

органикалык азык-түлүк десек жаңылбайбыз. Жергиликтүү калк

органикалык эт жана сүт өнүмдөрүн чыгара баштаса болот. Жергиликтүү

калктын салттык тамактарынын жана рецепттеринин негизинде курут,

быштак, ысык курут, чапталган кымыз, сүр эт, сүр чучук, туздалган куйрук

жана башка ушундай сыяктуу азык-түлүк өнүмдөрүн жасаса болот. Алай-Куу

элинин жапайы чөптөр тууралуу билими да органикалык өнүмдөрдү

жасаганга колдонулса болот. Мисалы, ышкын, сарымсак, көбүргөн,

жөргөмүч деп аталган өсүмдүктөрдүн өздөрү да органикалык өнүм болуп

калышы мүмкүн.
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Жергиликтүү дыйкандар жана ишкерлер органикалык айыл чарбага өткүсү

келсе, башка аймактарда органикалык айыл чарба менен алектенип келе

жаткан чарбаларга да кайрылса болот. Мисалы, Жалал-Абад дубанында

“Биофермер” чарбасы, Баткенде “Алыш-Дан” кооперативи жана Талас

менен Ысык-Көлдө көптөгөн органикалык чарбалар бар. Ошону менен

бирге атайын сертификат берген Жалал-Абаддагы «Биосервис»

мекемесинен жана Айыл чарба министрлигинин органикалык айыл чарба

бөлүмүнөн жардам-кеңеш сураса болот. «Алай-Кууда өндүрүлгөн» деген сөз

баарына таанымал бренд болуп каларына толук мүмкүнчүлүк бар. Расмий

түрдө мындай бренд жок болсо да, Кыргызстандын башка аймактарында

«Алай-Куунун кымызы», «Алай-Куунун эти», «Алай-Куунун куруту» деген сөз

аталган азык-түлүктүн сапаты мыкты экенин билдирет. Кээ бир кардарлар

атайын Алай-Кууда жасалган азык-түлүктү сатып алышат. Демек, Алай-Куу

өрөөнүнүн тургундары органикалык айыл чарбаны колго алууга толук

мүмкүнчүлүгү бар жана аймакта өндүрүлгөн азык-түлүктүн «органикалык»

болушу жергиликтүү калкка кошумча кирише алууга өбөлгө боло алат.
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