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БИО АР ТҮРДҮҮЛҮК-ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮНҮН НЕГИЗГИ ФАКТОРУ
Биологиялык ар түрдүүлүк адамзатынын жакшы жашоосу 
үчүн зарыл экосистемалардын жана экосистемалык кыз-
мат көрсөтүүлөрдүн иштеши үчүн орчундуу негиз. Ал калк
тын жашоосун камсыздоо менен экономикалык өнүгүүдө 
маанилүү ролду ойнойт жана туруктуу өнүгүү Максатта-
рына жетишүүдө, анын ичинде жакырчылыкты азайтууда 
милдеттүү шарт болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын аянтынын дээрлик 90 пайы-зы деңиз деңгээлинен 1500 метр бийиктикте жайгашкан. Өлкөнүн тоолуу экосистемала-ры өсүмдүктөр менен жаныбар-лардын уникалдуу жыйынды-ларынын тирөөчү катары болуп эсептелет. Бул тоолуу аймактын аянты био ар түрдүүлүктүн эко-системалык эле эмес, түрлөрдүн деңгээлинде дагы жогорку даражадагы жыштыгы, топтору менен айырмаланат.Био ар түрдүүлүктүн Кыргыз Республикасында кыскаруусу-нун негизги себептери, жашоо жерлеринин фрагментацияла-нышы, түрлөрдүн жашоо аянт-

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДҮЙНӨЛҮК КООМЧУЛУККА 
КОШУЛУУ МЕНЕН, ТУРУК-
ТУУ ӨНҮГҮҮГӨ ЖЕТИШҮҮ 
ҮЧҮН ЖИГЕРДҮҮ ЧАРАЛАР-
ДЫ КАБЫЛ АЛЫП ЖАТАТ. 
ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮНҮН 
МААНИЛҮҮ ШАРТЫ БО-
ЛУП ЭКОНОМИКАЛЫК 
ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА БИОЛО-
ГИЯЛЫК АР ТҮРДҮҮЛҮКТҮ 
САКТОО ОРТОСУНДАГЫ 
БАЛАНСТЫ ТҮЗҮҮ. 

тарынын жалпы кыскарышы, ошондой эле адамдардын кесе-петинен келип чыккан, билип-билбей жасалган таасирден келип чыккан биоценологиялык натыйжалар.Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголуучу жараты-лыш аймактарынын тармагын кеңейтүү, уникалдуу табигый экосистемалардын жана био-логиялык ар түрдүүлүктүн сакталышын камсыз кылуу, сейрек жана жок болуп бара жаткан өсүмдүктөр менен жа-ныбарлар дүйнөсүнүн түрлөрүн коргоо максатында, акыркы эки жыл аралыгында жалпы аянты 363123 гектар түзгөн үч мамлекеттик парк уюштурул-ду. Жер - жерлерде, кызыкдар тараптарды жаратылыш пайда-ланууну экосистемалык ыкма менен ишке ашырууга тартуу жергиликтүү жана борбордук денгээлде киргизилип жатат. Биринчи жолу, ири жапайы жаныбарлардын каттам жол-дорунун туруктуулугун камсыз кылуу жана био ар түрдүүлүктү коргоо максатында өзгөчө кор-голуучу жаратылыш аймакта-рынын ортосунда экологиялык коридорлорду уюштуруу демил-геси көтөрүлдү. Жергиликтүү 

жамааттарды жаратылыш ресурстарын сактоо жана бирге-лешип башкаруу боюн ча че-чимдерди кабыл алууга тартуу иштери күчтөндүрүлүп жатат. Туруктуу өнүгүү принципте-рине өтүү үчүн, курчап турган чөйрөгө минималдуу терс таа-сир менен, эл аралык тажрый-бага негизделген, жергиликтүү шарттарды эске алган, жараты-лыш ресурстарын пайдалануу-нун натыйжалуулугун көтөргөн, узак мөөнөттүү стимулдардын системасы биргелешкен күч менен жаратылууда.

Рустамов Абдыкалык 
АлибековичКыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Директору 

Аванесов Александр 
НиколаевичКыргыз Республикасындагы БУУ системасынын туруктуу координатору, Кыргыз Республикасындагы БУУнун Өнүгүү Программасынын туруктуу өкүлү
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ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГООДО: 

БИОЛОГИЯЛЫК АР 
ТҮРДҮҮЛҮК ЖӨНҮНДӨ 
БУУнун КОНВЕНЦИЯСЫ

ЖАРАТЫЛЫШТЫ САКТОО – 
АЙРЫМ БИР АДАМДАРДЫН, 
ЖЕ МАМЛЕКЕТТИН, ЖЕ 
ИШКАНАНЫН ГАНА МАСЕЛЕ-
СИ ЭМЕС, БУЛ АДАМЗАТТЫН 
ЖАЛПЫ МАКСАТЫ, АНТ-
КЕНИ ТИРҮҮ ЖАНДЫКТАР-
ДЫН ТОПТОНДУСУ ЖАКШЫ 
ЖАШООНУН ШАРТТАРЫН 
КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮНҮН 
ПАЙ-ДУБАЛЫ БОЛУП ЭСЕП-
ТЕЛЕТ. ТАБИГЫЙ ЭКОСИС-
ТЕМАЛАРДЫ САКТОО - ТУ-
РУКТУУ ӨНҮГҮҮНҮН, ТАЗА 
СУУНУН, ТАЗА АБАНЫН 
ЖАНА ТУРУКТУУ АБА-
ЫРАЙЫ НЫН ЗАРЫЛ ШАРТЫ. 

1992- жылы Рио-де-Жанейродо БУУнун биологи-ялык ар түрдүүлүк жөнүндө Конвенциясы кабыл алынган. Конвенция бүгүнкү күндө 194 мамлекетти камтыйт. Кыргызс тан анын мүчөсү бо-луп 1996-жылы кирген. Био ар түрдүүлүктүн бөлүнгүс компоненттери болуп жерде-ги жашоонун бардык түрлөрү эсептелет, анын ичинде эко-системалар, жаныбарлар, козу карындар, микроорганизмдер жана генетикалык түрдүүлүк. Конвенциянын негизги принциптеринин биринде айтылат, экосистемаларды, түрлөрдү жана генетикалык 

ресурстарды адамдын пай-дасына пайдалануу керек, бирок ошол эле учурда бул жагдай био ар түрдүүлүктүн кыскарышына алып келбеш керек. БУУнун Жобосуна жана эл аралык укуктардын негиз-дерине ылайык мамлекеттер өз ресурстарын өздөрүнүн курчап турган чөйрөнү коргоо саясатына ылайык иштетүүгө эгемендүү укуктары бар жана ошол ишмердиги, өздөрүнүн юридикалык чектеринде, көзөмөлүндө улуттук ыйга-рым укуктарынын чегинен тышкары жерлерде же баш-ка мамлекеттердин курчап турган чөйрөсүнө зыян алып келбөөсүнө жоопкерчиликтүү. 

Фото: МЖП "Хан-Тенири"

Фото: БУУӨП
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КОНВЕНЦИЯ-
НЫН МҮЧӨСҮ 
КАТАРЫ АР БИР 
ТАРАП:

Био ар түрдүүлүктү сактоо үчүн атайын чараларды кабыл алуучу өзгөчө корголуучу ай-мактардын системасын түзөт;
Био ар түрдүүлүктү сактоодо маанилүү биологиялык ресурс-тарды корголуучу аймактарда, же алардын чегинен тышкары, алардын сакталышын жана туруктуу пайдаланууну кам-сыз кылуу менен биологиялык ресурстарды жөнгө салат жана сарамжалдуу пайдаланат;
Табигый шарттарда жашоо-го мүмкүнчүлүгү жетиштүү түрлөрдүн топторун сактоо жана алардын табигый жашоо-чу жерлерин, экосистемала-рын коргоого көмөк көрсөтөт;
Корголуучу аймактарга жакын жайгашкан жерлерде, ал аймак-тарды сактоого көмөк көрсөтүү максатында экология лык негизделген жана туруктуу өнүгүүгө көмөк көрсөтөт;
Бузулган экосистемаларды кай-ра калыбына келтирүү боюнча чараларды көрөт жана жого-луу коркунучу астында турган түрлөрдү калыбына келтирүү, тактап айтканда программа же башка башкаруу стратегия-сын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу аркылуу калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтүү;

Экосистемаларга, жашоо жерлерге же түрлөргө корку-нуч туудурган жат түрлөрдү киргизүүгө (интродукцияло-ого) бөгөт койот, көзөмөлгө алат жана жок кылат.
Био ар түрдүүлүктү сактоо жана анын компоненттерин туруктуу пайдалануудагы шайкеш келген ыкмаларды камсыз кылууга зарыл болгон шарттарды түзүүгө умтулуу;
Өзүнүн улуттук мыйзамда-рына ылайык, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоодо жана туруктуу пайдаланууда жергиликтүү жамааттардын жана түпкү элдин тажрый-басын жана жашоо-түзүмүн 

аныктаган тиешелүү салттуу ыкмаларды жана билимдерди урмат-сый көрсөтүп, сактайт жана аларга көмөк көрсөтөт. Ошондой эле ал ыкмаларды алып жүргүндөрдүн макулдугу менен аларды кенен жайыл-тууга, ал ыкмаларды пайда-лануудан келип чыккан пай-даларды адилетүү бөлүшүүнү колдойт; 
Коркунуч абалындагы түрлөрдү жана топторду кор-гоону жөнгө салуу үчүн керек болгон тиешелүү мыйзамдык ченемдерди жана жоболор-ду иштеп чыгат жана ишке ашырат. 

Фото: Давлетбаков А.
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БУУӨП – 
ГЭФ ДОЛБООРУ
"Борбордук ТянШан тоолорунда өзгөчө корголуучу жара-
тылыш аймактарын камтуунун натыйжалуулугун жана 
башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу" долбоору, 
Глобалдык экологиялык фонддун финансалык каржылоо-
су менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамле-
кеттик агенттигинин координациясынын алдында, БУУнун 
Өнүгүү Программасы тарабынан ишке ашырылууда.

Долбоор 2013-жылдан 2017-жылга чейин Ысык-Көл областында ишке ашырылууда. Ал жоголуу коркунучундагы түрлөрдү сактоого максат алган. Борбордук Тян-Шанда дүйнөлүк маанидеги аялу түрлөрдүн бир нечеси бар, анын ичинде ак илбирс дагы бар.2013-жылга чейин Борбор-дук Тян-Шандын аймагында 11.3% аянт өзгөчө корголуучу аймактар болуп эсептелинген, долбоордун жыйынтыгында бул көрсөткүч Хан-Тенгри тоо-сунун аймагында жаңы ӨКЖА түзүлүү менен 32.19% га жого-рулады. Долбоор ошондой эле Борбордук Тян-Шанда жайгаш-кан "Хан-Теңири" жана "Сары-чат-Ээрташ" ӨКЖА ортосунда-гы экологиялык коридорлорду белгилеп, аларга жакын жай-гашкан жерлердеги жана баш-каруудагы натыйжалуулукту жакшыртты. Жергиликтүү коомчулук долбоордун аркасы менен Тян-Шандагы био ар түрдүүлүккө коркунуч туудур-баган, киреше алып келүүчү кичи долбоорлорду ишке ашы-рууга мүмкүнчүлүк алышты. Долбоорду ишке ашыруу Ысык-Көл областынын жергиликтүү администра-циялары менен коомчулугу, 

илимий чөйрө, жеке тараптар жана жарандык коомчулук-тары менен тыгыз байланыш аркылуу жүргүзүлдү. Долбоордун жалпы бюджети 5 млн 916 миң, 666 Америка долларын түзүп, анын ичинде Глобалдык экологиялык фонд-дун гранттык каржылоосу 950 миң доллар, калган 4 млн. 966 миң 666 доллар – улуттук шериктештер менен БУУнун Өнүгүү Программасынын ма-териалдык эмес жана жанаша салымдарын түздү. 

Долбоорду ишке ашырууда 
төмөнкүдөй жыйынтыктар 
алынды:

1 КОМПОНЕНТ: 

"Жок болуу коркунучу астында 
турган түрлөрдүн катышуусун 
жакшыртууну Борбордук Тян-
Шандын өзгөчө корголуучу жа-
ратылыш аймактарын(ӨКЖА) 
кеңейтүү жана алардагы баш-
каруунун натыйжалуулугун 
жогорулатуу".Кыргыз Республикасы-нын Өкмөтүнүн 12 фев-раль 2016-жылдагы № 62 токтому менен 275800.3 га аянтта "Хан-Теңири" Мамлекеттик жаратылыш паркы уюштурулду; МЖП "Хан-Теңири" аян-тына мөөнөтсүз колдонуу укугу мамлекеттик акт берилди;

Фото: Давлетбаков А.
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КР "Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө" мыйзамында, "Хан-Теңири" Мамлекеттик жаратылыш паркы" мам-лекеттик ишкана туура-луу Жободо көрсөтүлгөн милдеттерге ылайык "Хан-Теңири" МЖПнын 2017-2021- жылдарга орто зарыл өнүгүү пландарын аныктоо үчүн Башкаруу Планы иш-телип чыкты."Хан-Теңири" МЖПсы био ар түрдүүлүктү коргоо жана байкоо жүргүзүү үчүн жабдыктар менен камсыз-дандырылды."Хан-Теңири" жана "Ка-ракол" МЖПсынын кызматкерлери био ар түрдүүлүктү коргоо жана байкоо жүргүзүү, Табият баяндамасын толтуруу боюнча окутулду."Хан-Теңири" мамлекет-тик жаратылыш паркы-нын аймагында био ар түрдүүлүктүн абалына узак 

байкоо жүргүзүү боюн ча усулдук колдонмолор иш-телип чыкты.Тандалган ӨКЖА зона-ларында 2016-жылдын күз-кыш айларында жүргүзүлгөн жапайы жаны-барлардын мамлекеттик санактын жыйынтыктары Кыргызстандын жапайы жаныбарлар боюнча эсеп базасына киргизилди."Хан-Теңири" МЖП айма-гында токой аңчылык жай-гаштыруу иштери жыйын-тыкталды."Чоң-Кемин" (Чуй обл) жана "Салкын-Төр" (Нарын обл) МЖПнын кызматкерлери жана чечим кабыл алуучу жактарга парктардын иш-мердиги жана жергиликтүү элди башкаруу га жана ӨКЖАнын иштерине тартуу боюнча окутуучу турлар уюштурулду.20 мамлекеттик парктар менен коруктардын кыз-

маткерлери ӨКЖАнын натыйжалуулугун баалоо боюнча башкаруунун куралдарын колдонуу боюнча окутулду. МЕТТтин жыйынтыгы менен "Хан-Теңири" паркы -53 балл, ал эми "Сарычат-Ээрташ" коругу -71 баллга ээ болду. 
КОМПОНЕНТ 2:

"ӨКЖАга жакын жайгашкан 
аймактарда, табигый  табият 
өтмөктөрдө жана башка 
аймактарда табигый экосис-
темаларга болгон таасирди 
жер пайдаланууну жөнгө салуу 
аркылуу туруктуулугун, байла-
нышын жана натыйжалуулу-
гун күчөтүү"Бир нече укуктук ченем-дик документтерди иш-теп чыгууда эксперттик жана техникалык колдоо көрсөтүлдү:1. Кыргыз Республикасынын Кызыл Китеби жөнүндө Жобо; 2. Кыргыз Республикасында ӨКЖА уюштуруу жөнүндө Жобо; 3. Кыргыз Республикасынын аныкталган мергенчилик жайларын юридикалык жактарга мергенчилик чар-бачылыкты жүргүзүү үчүн берүү боюнча сынактын тартиби жөнүндө Жобо;  4. Кыргыз Республикасында мамлекеттик жаратылыш парктарынын жерле-рин пайдалануу тартиби жөнүндө; 5. Ысык-Көл экологиялык- социалдык системасынын өнүгүү Программасын, Ысык-Көл областынын 
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2015–2017 –жылдардагы туруктуу өнүгүү Стратеги-ясына интеграциялоо;6. Кыргыз Республикасынын экологиялык коридорлору жөнүндө Жобо;7. КР ӨКЖА жөнүндө мыйза-мына өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды киргизүү үчүн сунуштар. "Сарычат-Ээрташ" МК менен "Хан-Теңири" МЖП ортосундагы экологиялык 

коридорлордун сырткы чек аралары такталды (9061.1 га); негизги жана экин-чи жер пайдалануучулар аныкталды.Экологиялык өтмөктөрдүн иштөө тартиби Ак-Суу рай-ондук мамлекеттик адми-нистрациясынын 9.12.2016 ж. № 171 "Сарычат-Ээрташ" мамлекеттик коругу менен "Хан-Теңири" мамлекеттик жаратылыш паркынын ортосундагы экологиялык коридорлор жөнүндө" ток-тому менен бекитилди. 

Айыл өкмөтү менен жеке мергенчилик чарбалар-дын (ӨКЖА жакын жай-гашкан 793234 га жерде), тур операторлордун жана "Хан-Теңири" МЖП менен "Сарычат-Ээрташ" коругу-нун ортосунда Борбордук Тян-Шандагы ӨКЖАнын аймагында жана аларга жа-кын жайгашкан жерлерде жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча макулдашуулар түзүлдү. Эңилчек (Ак-Суу району) жана Ак-Шыйрак (Жети-Өгүз району) айылдык аймактарынын жашоочу-ларынан турган 2 штаттан сырткаркы инспектордук топ уюштурулду. Жыйын-тыгында тандалган ӨКЖА аймактарында жаратылыш мыйзамдарын бузуу факты-лары катталган жок. ӨКЖА жерлеринен сырткары Ак-Суу жана Жети-Өгүз район-дорунун сырттарында 2013-

Фото: Розен-Михель Т.

Фото: Лазьков Г.
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2016 жылдары катталган жаратылыш мыйзамдарын бузуу фактыларынын саны 59 даанадан 34 даа-нага чейин азайды. Эң көп катталган мыйзам бузуулар 2015-жылы 59 факт каттал-ган. 2016-жылы 2015-жыл-га салыштырмалуу 42.4 пайызга аз катталган."Хан-Теңири" МЖПы менен жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары, жергиликтүү коомчулук ортосунда шериктештик-ти камсыз кылуу макса-тында Коомдук Кеңеш уюштурулду.Кыргыз Республикасы-нын аймагында био ар түрдүүлүктү сактоону камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын мыйзам базасына бирге-ликте өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды киргизүү үчүн жаратылыш ресурста-

рын сарамжалдуу пайдала-нуу Департаменти, Жайыт Департаменти жана Туризм Департаментинин орто-сунда өз-ара кызматташуу боюнча Меморандумга кол коюлду. Кыргыз Республикасында биринчи жолу жаныбар-лар чөйрөсүндөгү жугуш-туу оорулардын пайда болуу себептери менен таркоо жолдору боюнча маселелерди, 30 ар кандай өкмөттүк жана коммерци-ялык эмес уюмдардын ор-тосунда талкуу өткөрүлдү. Жаныбарлар арасында жугуштуу оорулардын пайда болуу жана таркоо коркунучтарын алдын-ала кыскартуу боюнча Мемо-рандумга кол коюу чечими кабыл алынды.Мамлекеттик органдардын жаратылыш мыйзамдарын бузууларга каршы күрөшүү 

боюнча көрсөтмө Кыргыз Республикасынын жети укук коргоо органдары ме-нен КЧКТЧМАнын  атай ын мамлекеттик органдар ор-тосунда Меморандумга кол коюу алдында турат.Кирешенин альтернатив-дик булактары боюнча Программа ишке ашыры-лып жатат. Жаратылыш-ка зыян алып келбеген, ишмердиктин альтерна-тивдик түрлөрүнө калктын жеткиликтүүлүгүн арбыт-кан, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө антропогендик терс тааси-рин кыскартуу максатында Ысык-Көл областынын Ак-Суу районунун 7 айыл өкмөтүнөн 16 долбоор су-нушталып 139000 Америка доллары каржыланды. 
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ЖАРАТЫЛЫШ- БИЗДИН БАЙЛЫК: 
«ХАН-ТЕҢИРИ» МЖПНЫН 
БИО АР ТҮРДҮҮЛҮГҮ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2006-2011-ЖЫЛДАРГА 
УЛУТТУК АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО ОТЧЕТУНА ЫЛАЙЫК,

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА дүйнөдөгү өсүмдүктөр түрлөрүнүн 2% ӨСӨТ
жана дүйнөлүк жаныбарлар дүйнөсүнүн 3%нан ашык түрлөрү кездешет. 
Бул өтө көп, эгер биз өлкөнүн аянты ПЛАНЕТАНЫН 0.03 % ээлерин 
эске алсак, же ал БААРДЫК ЖЕРЛЕРДИН 0.13% түзөт.

ӨЛКӨНҮН АЙМАГЫНДА, АР ТҮРДҮҮ 
ЭКОСИСТЕМАЛАРДА  

вирустар, бактериялар, козу карындар, 
өсүмдүктөр жана жаныбарлар. Бул сандын 

экиден үч бөлүгүнөн ашыгы жаныбарлар 
организмдери болуп саналат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖАНЫБАРЛАР ДҮЙНӨСҮНҮН ЭҢ ИРИ 

ГРУППАСЫ БОЛУП КУРТ- КУМУРСКАЛАР 
САНАЛАТ, АЛАР

ОМУРТКАЛУУЛАР ГРУППАСЫНА КИРГЕН ЖАНЫБАРЛАР АЗЫРКЫ КҮНДӨ 

тү
р

балыктар

70
жер сууда

жашоочулар
сойлочуулар канаттуулар сүт эмүүчүлөр

4 39 390 84

КЫРГЫЗСТАНДЫН 
ӨСҮМДҮКТӨР ДҮЙНӨСҮ 

ЖАПАЙЫ ЖАРАТЫЛЫШТА 
ЭСЕПКЕ АЛЫНГАН 2179 1196 495

козу карындар  балырлар эңилчектер

тү
р 183 4100

мох сымалдуулар гүлдүү өсүмдүктөр

түр түр түр түр түр

тү
р

КЕЗДЕШЕТ

 ТҮРДӨН ТУРАТ
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канаттуулар

57
сүт эмүүчүлөр жерде сууда

жашоочулар
сойлоп 
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7,38% Кыргызстандын 
жалпы аянтынан турат.
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комплекстүү     зоологиялык
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КОРУКЧАЛАР

«Хан-Теңири» мамлекеттик жаратылыш паркы Ысык-Көл 
областынын Ак-Суу районунда жайгашкан. Парктын аймагы 
чарбалык ишмердикке аз пайдаланып, учурда негизги ландшафтар 
табигый абалда сакталып калган. Эгер өз учурунда коргоого алынса, 
бул аймак Борбордук Тян-Шандын тоолуу 
ландшафтарынын эталону боло алат. 

Парктын аймагында 10 экосистема бар: тоолуу тайга 
(карагай токойлору); ак токойлор (суу бойлогон жайылма токойлор); 
адырлар жана шалбаа-адырлар; мезофилдик тоолуу чөп чабындылар
 (субальптык шалбаалар); криомезофилдик чөп төшөлмөлөрү 
(бийик тоолуу такырлар, кобрезиевниктер); криоксерофильдик 
подушечниктер, петрофиттер; жарым бадал чөлдөр; сууга чөгөрүлгөн 
өсүмдүктөр, стланиктеги (жапалак) арчалар.

«Хан-Теңири» МЖП аймагы Кыргызстан менен Казакстандын 
аркарларынын кыштоочу жайы жана жупташуу убагында 
алардын санынын кыйла жогорулоосу байкалган жер.
Ошондой эле «Хан-Теңири» МЖПнын аймагында текелердин 
арбын саны кездешет, алар Орто Тян-Шанга текелердин 
популяциясын кармап туруунун жана жайылтуунун өзөгү боло алат.
Бул тилкем «Сарычат-Ээрташ» коругун жана Кытай менен 
Казакстандын тоо системалары менен байланыштырып, 
үч мамлекеттин ортосунда жаныбарлардын популяциялар 
ортосунда генетикалык алмашуу жүргөн табигый 
экологиялык өтмөк болуп эсептелет.  

ФАУНА
ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН МААЛЫМАТЫНА ЖАРАША  «ХАН- ТЕҢИРИ»
МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫНДА КЕЗДЕШЕТ:

Белгилеп кетүүчү жагдай, 1999-жылы В.К. Еремченко 
жана А. Панфилов тарабынан катталган Көкшаал 
кескечи Кыргызстандын ушул гана 
аймагында кездешет. 

КАНАТТУЛАР  

Алдын ала эсептөөлөрдүн негизинде бул жерде 100гө жакын 
канаттулар кездешет. Белгилеп кетүүчү жагдай, аталган
канаттуулардын тизмеси толук эмес, кошумча
20-30 түр кошулуусу мүмкүн, анткени «Хан-Теңири» 
МЖП аймагы менен тоолуу массивдер аркылуу 
канаттуулардын миграциялык жолдору жатат. 
Бул аймакта суу канаттуулар үчүн миграция
учурунда негизги ролду ойногон майда көлдөр бар. 

«ХАН-ТЕҢИРИ» МЖП АЙМАГЫНДА КЫЗЫЛ 
КИТЕПКЕ КИРГИЗИЛГЕН КАНАТТУУЛАРДЫН 
ТӨМӨНКҮ ТҮРЛӨРҮ БАР: 

«Хан-Теңири” МЖПнын аймагында Кыргызстандын башка 
райондоруна караганда орок тумшук чулдук көбүрөөк кездешет. 
Сүт эмүүчүлөрдөн 29 түрү бар. Парктын аймагында Кызыл 
Китепке кирген түрлөрдөн, күрөң аюу, суусар, мадыл, ак илбирс, 
аркардын арбын кездешээри белгиленет.
Келтирилген жаныбарлардын тизмеси толук деп эсептесе 
болбойт, анткени систематикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү керек.КАРА КУШ | БҮРКҮТ | КӨК ЖОРУ | ТАЗ КАРА | КУМАЙ 

ИТЕЛГИ | ОРОК ТУМШУК ЧУЛДУК | ЧОҢ САРЫ ҮКҮ

2
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Кадимки калкан тумшук,

заардуу жылан

8
түр

УЮШТУРУЛДУ



14 | БАРДЫГЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙЫЛ-ЧАРБАСЫ ТУУРАЛУУ ЖАНА АЛ  ЖӨНҮНДӨ ГАНА ЭМЕС

Кыргыз Республикасы өз алдына био ар түрдүүлүктү сактоо-
ну негизги багыт катары эсептеп, өзгөчө корголуучу жара-
тылыш аймактарын 2020-жылга өлкөнүн аянтынын 10% 
жеткирүү максатын койду. "Хан-Теңири" МЖП уюштуруу ме-
нен республикадагы ӨКЖА аянты 6.01% дан 7.38% га өстү. 

 "ХАН-ТЕҢИРИ" МАМЛЕКЕТТИК 
ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫ- 
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БИО АР 
ТҮРДҮҮЛҮКТҮ ЖАНА АНЫН 
ЭКОСИСТЕМАЛАРЫН 
САКТОО ҮЧҮН ЭҢ ИРИ 
ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫ

Фото: Торопов С.
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"Хан-Теңири" МЖП аянты Сары-
Жаз дарыясынын аалбында, 
деңиз деңгээлинен 2200 метр 
бийиктикте, көпчүлүк аянты 
3000 метр бийиктен жогору 
жайгашкан.

Бул бассейнде ата-мекендик 
жана чет өлкөлүк альпинистер-
де белгилүү, атактуу бир нече 
чокулар жайгашкан- Жеңиш 
чокусу, Хан-Тенгри, Аскердик 
(Военных), Достук (Дружбы), 
ВГОго110 жыл, Актоо (Актау), 
Максим Горький. Мындан сырт-
кары Сары-Жаз дарыясынын 
бассейнинде беш миң метрдик 
чокулар жана Орто Азиядагы эң 
чоң мөңгүлөр жайгашкан.

"Хан-Теңири" МЖПнын ту-
руктуу иштеши Борбордук 
Тян-Шандагы бийик тоолуу 
экосис темалардагы био ар 
түрдүүлүктү сактоого шарт 
түзөт жана сейрек кездешүүчү 
жана жоголуу коркунучунда-
гы ак илбирс, аюу, сүлөөсүн, 
аркар, бугу, бүркүт, кумай, 
көк жору жана башкаларды 
сактоо го шарттайт.

Долбоордун жыйынтыгы кан-
дай болду, 3 жылда эмнелерди 

жасоого мүмкүнчүлүк болду, 
"Хан-Теңири" МЖПнын дирек-
тору Кубанычбек Бекбоев 

маек кылды.

КУБАНЫЧБЕК 
МУКАНБЕТОВИЧ, "ХАН-
ТЕҢИРИ" МЖПын 
УЮШТУРУУ ТУУРАЛУУ 
ДЕМИЛГЕ КАНТИП ПАЙДА 
БОЛДУ АЙТЫП БЕРСЕҢИЗ.Бул паркты түзүү демилге-си Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги та-рабынан 2009-жылдары эле көтөрүлгөн. 2013-жылы Глобалдык экологиялык фонддун жана БУУнун Өнүгүү Программасынын колдоосу менен Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамле-кеттик агенттиги "Борбордук Тян-Шан тоолорунда өзгөчө корголуучу жаратылыш ай-мактарын камтуунун натый-жалуулугун жана башкаруунун натыйжалуулугун жогорула-туу" долбоорун ишке ашыруу-ну баштады. МЖПнын расмий ачылышына чейин БУУнун Өнүгүү Про-граммасы менен КЧКТЧМА тарабынан абдан чоң даяр-дык иштери жүргүзүлдү. Мурда ал жерде МЖП болгон эмес, ал жерде эң ири жа-пайы табигый жаратылыш болгон. Жергиликтүү калк, жергиликтүү бийликтер ме-нен жаңы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагын уюшту-руу тууралуу узакка созулган сүйлөшүүлөр жүргүздү. "Хан-Теңири" – Кыргызстанда-гы эң ири жана Орто Азиядагы аянты боюнча экинчи МЖП. Анын аянты 276 миң га түзүп, Кытай жана Казакстан менен чектешет. МЖПнын курамына 31 миң гектар – мамлекеттик токой фондусунун жерле-ри, 205 миң гектар- Ак-Суу району нун жерлери, 40 миң 

гектар жерди Ак-Булуң, Те-плоключенка, Кереге-Таш, Октябрьский, Бөрү-Баш жана Челпек айыл өкмөттөрүнүн жерлери кирди. Жакында КЧКТЧМА буйругу менен Кара-кол токой чарбасынан ыкчам башкарууга 6,6 миң гектар жер өткөрүлүп берилди. Ошону менен "Хан-Теңири" МЖПнын жалпы аянты 282 миң гектар-ды түздү. 
"ХАН-ТЕҢИРИ" МЖПсын 
ТҮЗҮҮНҮН МАКСАТЫ 
ЭМНЕДЕ?Кыргыздар, баардык эле көчмөн элдердей жаратылыш-ка аяр мамиле жасап, анын мыйзамдарын урматтап жана жаратылыш менен шайкеш жашаган. Жаратылышка болгон аяр мамиле жана анын мыйзамдарын сактабагандар-га каардуу жазалар тууралуу уламыштар, аңгемелер ооз-дон- оозго айтылып кылым карытып келген. Ооба, биз Улуу Манас бабабыз айткан-дай: "Табият менен таттуу мамиледе болуу" осуятын эсибизден чыгарбайбыз. Сары-Жаз дарыя сынын алабы бул бирден-бир табигый түрдө сакталып калган жерлердин бири, ошондуктан аны сактоо керек.Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жазылгандай, мамлекеттик жаратылыш парк-тары - бул өзгөчө даражадагы жаратылыш коргоо жана или-мий мекеме болуп эсептелет, ошону менен бирдикте био-логиялык жана ландшафтык түрдүүлүктү сактоого багыт-талган. Алардын экологиялык, илимий, тарыхый-маданият жана рекреациялык өзгөчө баалуулугу бар. Уникалдуу жа-ратылыш комплекстерин жана биологиялык ар түрдүүлүктү 
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сактоо, сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучундагы жаныбарлар менен өсүмдүктөр дүйнөсүнүн түрлөрүн сактоо максатында "Хан-Теңири" МЖП уюштурулган.Албетте, сейрек кездешүүчү жана жергиликтүү эндемик ак илбирстей болгон түрлөрдүн жана анын экосистемаларын сактоо биздин бирден - бир максатыбыз. 
ПАРКТЫН АЙМАГЫ 
КАНДАЙ КОРГОЛОТ?Өткөн жылы БУУнун Өнүгүү Программасынын жана КЧКТЧМА жардамы менен биз токой аңчылык жайгаш-тыруу иштерин өткөрдүк. 276 миң гектар жерлердин чек араларын тактоо керек эле. Биз парк тын баардык зонала-рында ар бир контурдун чек арасын тактап, жыгач жана темир мамыларды орноттук. Азыр карталар жасалып жатат. Бул эң көп эмгекти талап кыл-ган жана кымбат баада тур-ган иштер, аларга 4 млн. сом жумшалды. Токой аңчылык жайгаштыруу иштеринин жыйынтыгы ме-нен "Хан-Теңири" мамлекеттик жаратылыш паркынын жер-лери административдик- чар-балык мааниде 4 участкага, 19 обходко жана 5126 обочолон-гон бөлүккө бөлүндү.Адыр-Тоо участкасынын аянты - 39352,6 га, Сары-Жаз участ-касы – 44260,3 га, Эңилчек участкасы – 101847 га жана Кайынды участкасы – 90340,4 га түзөт.Парктын сырткы чек аралары, участкалар жана бөлүктөрү дагы аныкталып, такталды. 201 кварталы 113 мамылар 

менен белгиленип, анын ичинен 58 кварталдык жана 55 чек аралык мамылар болуп эсептелет.Парктын кире беришине "Хан-Теңири" Мамлекеттик жара-тылыш паркы аттуу жазуусу бар арка орнотулду. Адамдар паркка кирип келе жатып эле корголуучу аймак ушул жер-ден башталаарын түшүнүшөт, ошондуктан бул жерге курал менен кирип аңчылык кылуу-га мүмкүн эместигин билишет. "Хан-Теңири" МЖПнын материал дык- техникалык жактан жабдылышы баштапкы уюштурулуу этабында. БУУӨП-ГЭФ долбоорунун алкагында материалдык- техникалык база жетиштүү иш алып баруу үчүн бекемделди. Долбоор аркылуу чатырлар, уктоочу каптар, дүрбү, рация, жайкы жана кышкы кийимдердин комплектиси, GPS жабдуулар, фотоаппарат, фото тузак, компьютерлер, ноутбук-тар, телефондор алынды. Егер-лер үчүн мингич аттар сатылып алынды. МЖП өздүк кеңсе менен камсыздандырылган.Ушунун баары егерлердин жумушун жеңилдетти. Мурда алар чабандардан ат сурап, ошол себептен өз участокто-рун кыдырууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Азыр бул масе-

ленин баары чечилди. GPS жабдыктар, администрацияга егерлердин ишин текшерүүгө дагы мүмкүнчүлүк берет, алар аталган жерде болдубу же жок-пу, текшерүү жүргүздүбү баа-рын аныктаса болот. Быйыл ар бир бөлүмдө егерлер түнөккө токтоо үчүн бирден кордон салынат. Адыр-Төр участогунда акыркы 6-7 жылда Марко Поло кой болгон эмес, азыр ал жерде 16 баш бар. Егерлер өздөрүнүн байкоолорун жазып, парктын илимий кызматкери аларды жалпылайт. Бул иште аларга БУУӨПнын жардамы менен орнотулган фототузактар жар-дам берет. Парктын бардык аймагы боюнча 10 фототузак орнотулган, алардан биз жа-пайы жаныбарлар: ак илбирс, аюу, теке, түлкүнүн сүрөттөрүн алабыз.
БАШКА СӨЗ МЕНЕН 
АЙТКАНДА ПАРКТЫН 
АЙМАГЫНДА АК ИЛБИРС 
БАРБЫ? Албетте. Ак илбирстин негиз-ги тамагы бул сибир текеси. Эгер теке жок болсо, анда ак илбирс дагы болбойт. Эгерде текелер Кытайга ооп кетсе, ак илбирстер артынан кетет. Бүгүнкү күндө парктын айма-гында 753 теке жана 135 аркар 

Фото: БУУӨП
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эсепке алынды. Ошондой эле фототузактар "Хан-Теңири"де ак илбирс бар экендигин тас-тыктады. Кытай менен чектешкен жерде парктын "Койкап" коктусу бар. Алты жылда бир жолу чек ара-чылар ал жакка экспедиция ны өткөрөт. Акыркысы өткөн но-ябрь айында барышкан. Алар-дын айтымында ак илбирс-терди көп эле көрө алышкан. Алар адам жок жерде жашашат. Ал жактын жаратылышына адамдын колу тийбеген, ант-кени алты жылда адамдар ал тарапка бир барат. 
 "ХАН-ТЕҢИРИ" МЖПсы 
КАНДАЙ БАШКАРЫЛАТ?Бүгүнкү күндө паркта 30 кызматкер иштейт, алар ичине директор, башкы токойчу, или-мий кызматкер, инженер жана егерлер кирет. Кызматкерлер-дин баары окутуудан өткөн. БУУӨП - ГЭФ долбоорунун алкагында биз жаныбарлар-га жана өсүмдүктөргө санак жүргүзүүнү, акты менен про-токол түзгөндү, GPS жабдык менен иштөөнү жана башка көп нерселерге үйрөндүк. БУУӨП - ГЭФ долбоорунун  жардамы менен "Хан-Теңири" МЖПсы менен жергиликтүү калктын, өзүн-өзү башкаруу органдары жана башка кы-зыкдар тараптар ортосунда шериктештикти камсыз кылуу максатында Коомдук Кеңеш уюшулду. Биз парктын айма-гында жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга, био ар түрдүүлүктү сактоого жана туруктуу башкарууга жетишүүгө жоопкерчиликтебиз. Коомдук Кеңештин курамына, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынан, коммерциялык эмес уюмдардан, жарандык коомчулуктан жана жеке тарап-тардан 11 адам кирген. 

УЛАН ДӨКӨНБАЕВ: "ХАН-ТЕҢИРИ" МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫН УЮШТУРУУДА КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР КӨП ЭЛЕ БОЛГОН.
"ХанТеңири" мамлекеттик жаратылыш паркын түзүү 
менен ЫсыкКөл областынын АкСуу районунун тургундары 
региондун био ар түрдүүлүгүн сактоого активдүү катышып 
башташты.

"Бизди курчап турган чөйрө – 
бул биздин байлыгыбыз. Биздин 
уникалдуу жаратылышыбыз-
ды табигый калыбында сактоо 
менен келечектеги урпактарга 
кемитпей жана сакталган 
бойдон өткөрүп беришибиз 
керек",- дейт Ак-Суу районунун акими Улан Дөкөнбаев.
"Хан-Теңири" мамлекеттик 
жаратылыш паркы Ысык-Көл 
областынын Ак-Суу районун-
да Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн токтому менен 
уюштурулган, анын бирден- 
бир максаты болуп сейрек 
кездешүүчү жана жоголуу 
коркунучундагы жаныбарлар 
менен өсүмдүктөрдү сактоо",- деди Дөкөнбаев.Бирок тиешелүү токтом чыкканга чейин жергиликтүү бийлик менен БУУнун Өнүгүү Программасы тарабынан, кыйын чылыктарга карабай албан иштер жасалды.
"Чындыгын айтканда кыйын-
чылыктар көп эле болгон. 
Негизинен жергиликтүү калк 
бизди алардын жерлерин 
тартып алат, анан кантип 

ал жерге мал жаябыз деген 
маанидеги көйгөйлөрдү ай-
тып жатышты. Ошондой 
эле жергиликтүү кеңештин 
депутаттары менен дагы 
кыйынчылыктар болду. Алар-
дын дагы көпчүлүгү парктын 
ачылышына каршы болушкан. 
Алар: "Эгер парк ачылса, ал 
жактагы жайлоолорго тыюу 
салынат, жергиликтүү калк 
малын жая албай калат" деген 
түшүнүктө болушкан. 

Узакка созулган оор 
сүйлөшүүлөр жүрүп, жыйын-
тыгында биз жергиликтүү 
элди, депутаттарды жараты-
лышты сактоо керек экенди-
гин жана аны бузбай пайда  
алууну үйрөнүү керектигин 
ынандыра алдык. 

 Азыр шарттар жакшырды, 
жайыттар жеткиликтүү, 
жолдор ачык, жайыт пайда-
ланууну акысы төмөндөдү. 
Жайыт тар мурдагыдай эле 
аларга таандык болот, би-
рок кээ бир чектөөлөр кирет, 
мисалы курулуш курууга жана 
мергенчилик кылууга тыюу 
салынат,- деп түшүндүрдү Ак-Суу райо-нунун акими. 
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Улан Дөкөнбаевдин сөзүнө жараша, жергиликтүү калк парктын ачылышы менен өздөрүнүн жаңы ишмердикте-рин өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Долбоорлордун бир бөлүгү парктын жана ага жакын жай-гашкан жерлерде экотуризмди өнүктүрүүгө багытталган. Мисалы, туристтер үчүн боз үй шаарчаларын уюштуруу.
Бизде баардык жерлер  ажайып 
кооз, бирок ал кооздук дагы 
кароону талап кылат. Турист-
тер менен иштеген компа-
ниялардын баарысы азыр 
келе жаткан сезонго даярдык 
көрүүдө- динамикасы жакшы. 
Парк түзүлгөнгө чейин ту-
ристтер бул аймакта кенен 
жүрө алышкан. Эми бул жер 
өзгөчө корголуучу аймак, ошол 
себептен кээ бир шарттар 
пайда болду, мисалы: кирүүгө 

акы төлөө жана уруксат бе-
рилген жайларда гана эс алуу. 
Кирүүгө эмне үчүн акы төлөө 
керек? Мамлекеттик жараты-
лыш паркы жаратылышты 
коргоо үчүн түзүлгөн, ал эми 
парктын башкарууну жакшыр-
туу үчүн өздүк каражат табуу 
мүмкүнчүлүгү чектелген. Мам-
лекеттик бюджеттен эмгек 
акы менен социалдык фондун 
төлөмдөрү гана каралган. 
Республикалык жаратылыш-
ты коргоо фондунан экология-
лык агартууга жана парктын 
коргоо иш чарасына каралат. 
Бирок бул каражаттар МЖП 
толук жана натыйжалуу баш-
карууга аздык кылат,- деп белгилейт Улан Дөкөнбаев. МЖП үчүн бирден-бир ка-ражат табуунун булагы-бул экотуризмди өнүктүрүү. Экотуризмден түшкөн каражат атайын жасалгаланган эколо-

гиялык жолдорго, ал жолдор-дун жабдыктарына, маршрут-тарга, маалымат такталары менен жарнактарга, туристер-дин сыйымдуулугун иштеп чыгууга жана коргоо менен байкоого жумшалат.Долбоордун баштапкы семина-ры Бишкекте Бүткүл Дүйнөлүк ак илбирсти сактоо боюнча форумунун алкагында 2013-жылы 12 мамлекеттин: Афга-нистан, Бутан, Кытай, Индия, Казакстан, Кыргызстан, Мон-голия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Өзбекстандын катышуусу менен өттү.Долбоор Кыргызстан үчүн Ак илбирсти сактоо боюнча Глобалдык Программага кол коюу багытында, Борбордук Тян-Шан ак илбирстин негизги жашаган жери болгондуктан актуалдуу эле. 

Фото: БУУӨП
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БИЛИМДҮҮГӨ ДҮЙНӨ ЖАРЫК: "ХАН-ТЕҢИРИ" МЖПНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИ БИО АР ТҮРДҮҮЛҮКТҮ САКТООНУН ЫКМАЛАРЫНА ЭЭ
БУУӨП  ГЭФ долбоорунун алкагында "ХанТеңири" МЖП түзүлгөндөн 
кийин, бардык кызматкерлери окутуудан өтүштү. Тренингдерде 
"ХанТеңири" жана "Каракол" МЖПнын 45 кызматкерлери жана 
штаттан сырткаркы жаратылышты коргоо инспекторлору ка-
тышты.

Ошондой эле кызматкер-лер үчүн сүт эмүүчүлөр, ка-наттууларга жана жогорку өсүмдүктөргө байкоо жүргүзүү боюнча талаа, практикалык окуулар уюштурулду. Окутуу-ларды Улуттук илимдер акаде-миясынын Биология – топурак таануу институтунун кызмат-керлери өткөрүштү. Алардын жардамы менен МЖП кыз-маткерлери биотүрдүүлүктү инвентаризациялап, сүт эмүүчүлөргө, канаттууларга жана жогорку өсүмдүктөргө байкоо жүргүзүүчү аянтчалар-ды аныкташты. Егерлерге күн сайын ыңгайлуу байкоо жүргүзүү үчүн 20 аянтча орнотулган. Алардын ар бирине паспорттору толту-рулуп, анда аянтчанын атта-ры, индикатордук түрлөрдүн сүрөттөрү жана байкоонун кайсы маалда жана кандай ыкма менен жүргүзүү керек экени толук жазылган.Долбоордун жардамы ме-нен кызматкерлер менен анти-браконьерлер жаңы ыкмалар менен билимдерге ээ болушту. Алардын ичи-

не, тактап айтканда өзгөчө корголуучу жаратылыш ай-мактарын башкаруусунун эффективдүүлүгүнө көз салуу, био ар түрдүүлүккө экологи-ялык байкоо жүргүзүүнү, аны уюштуруу менен өткөрүүнү, илимий изилдөө иштерин алып барууну, жапайы жаны-барларга санак өткөрүүнү, эсеп-тик маршруттарды орнотууга, текшерүү аянтчаларын анык-тоону, тоодогу ача туяктуулар-дын популяциясына байкоо жүргүзүүнү, суурдун санына маршруттук ыкма менен санак жүргүзүүнү, канаттуларга са-нак жүргүзүүнү, санак карточ-

каларын толтуруунун тартиби-не, GPS жабдыктарды жапайы жаныбарларды коргоодо жана аларга байкоо жүргүзүүдө пай-даланууга үйрөнүштү.Эми "Хан-Теңири" мамле-кеттик жаратылыш паркы-нын кызматкерлери жандуу жана жансыз айлана чөйрөгө комплекстүү байкоо жүргүзө алышат. Ар бир егер учурда, күндөлүктөрдү толтуруу ме-нен алып барууну, маалымат чогултуп, аны системалашты-руу, Табият таржымалынын китебин толтурууну билишет.

Фото: БУУӨП
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Парктын кызматкерлери жаратылыш мыйзамдарын бузуу боюнча документтерди толтурууга, протокол жана акт түзүүгө, жоопкерчиликке тартууга үйрөнүштү. Ошон-дой эле, тоолуу шартта токой аңчылык жайгаштыруу да коопсуздук техникасына, жергиликтүү калкты ӨКЖА биргелешип башкарууга пландаштырууга жана анын иштерине тартууга, экология-лык таразаланган чечимдерди кабыл алууда систематикалык ой жүгүртүүгө жана био ар түрдүүлүүктү сактоонун масе-лелерин жергиликтүү турук-туу өнүгүү пландарына интег-рациялоону өздөштүрүштү."Хан-Теңири" мамлекеттик жаратылыш паркынын или-мий кызматкери Урматбек Абдыров айлана чөйрөнү 

коргоо тармагында 20 жылдан ашык иштейт, акыркы жыл-дары Ысык-Көл областында-гы жоголуу коркунучундагы балыктарды коргоо жаатында адистешип келе жатат."Мага "Хан-Теңири" МЖПда иштөөгө сунуш кылышканда, мен канаатануу менен ма-кул болдум, анткени бул иш мага жакын, айлана чөйрөнү коргоо го мен 20 жылдык өмүрүмдү жумшадым. Бул жакта ишке былтыр майдан баштап киргем. Ушул убакыт-тын ичинде башка кызматкер-лер менен бирдикте окуулар-дан өттүм, анткени парктын иши менин спецификацияман башкача. Тренинг, окутуулар-дын натыйжасында мен жаңы билимдерге ээ болдум. Бизде талаа тренингдери болду, ал 

жерде жаныбарларга жана өсүмдүктөргө туура байкоо жүргүзүүнү үйрөтүштү. GPS жабдыктары менен иштөө, протокол түзүү жана башка көп нерселерге үйрөндүк. "Аталган билимдердин "Хан-Теңири" МЖП кызматкерле-рине албетте чоң жардамы бар, алар коргоо иштеринин деңгээлин көтөрүп, кызмат-керлер алган билимдерин иш жүзүндө пайдаланууга жана иштин жогорку деңгээлин кар-моого аракет кылышат",- деди Урматбек Абдыров.Окутуудан өткөн кызматкер-лердин иштери сапаттуу болуу менен жаратылышты коргоодо жана био ар түрдүүлүктү сакто-одо натыйжалуулугун арбытат деп ишенет Урматбек Абдыров. 
ЭКОЛОГИЯЛЫК КОРИДОРЛОР: 

БИО АР ТҮРДҮҮЛҮКТҮ САКТООНУН БИРДЕН БИР ШАР-
ТЫ БОЛУП ЖАПАЙЫ ЖАНЫБАРЛАРДЫН БИР ЖЕР-
ДЕН БИР ЖЕРГЕ КООПСУЗ ОРУН АЛМАШТЫРЫШЫ 
ЭСЕПТЕЛЕТ. ЖАПАЙЫ ЖАНЫБАРЛАР ЖЫЛ САЙЫН 
БИР ЭЛЕ ЖОЛДОР МЕНЕН МИГРАЦИЯГА ЖӨНӨШӨТ, 
БИРОК ҮЙ ЖАНЫБАРЛАРЫН ЖАЮУ ЖЕ АДАМДАР-
ДЫН БАШКА ИШМЕРДИГИ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШКА 
КЕСКИН КИЙЛИГИШИ ИРИ ЖАНЫБАРЛАРДЫН МИГ-
РАЦИЯ ЖОЛДОРУНУН ТУРУКТУУЛУГУ МЕНЕН ЖА-
НЫБАРЛАР, ӨСҮМДҮКТӨР ДҮЙНӨСҮНҮН ТҮРДҮК АР 
ТҮРДҮҮЛҮГҮНӨ ТЕРС ТААСИРИН ТИЙГИЗЕТ. 

ЭМИ ЖАПАЙЫ ЖАНЫБАР-ЛАРДЫН МИГРАЦИЯЛЫК ЖОЛДОРУ ӨЗГӨЧӨ КОРГОЛУУДА.
"Хан-Теңири" мамлекет-
тик жаратылыш паркын 
био ар түрдүүлүктү сак-
тоонун эталону деп атасак 
болот, анткени "Хан-Те-
ңири" МЖП уюштуруу 
менен "Сарычат-Ээрташ" 
мамлекеттик коругунун 
ортосунда биринчи жолу 
экологиялык коридорлор 
аныкталды, ал коридор-
лор мамлекеттин кор-
гоосуна алынган ири сүт 
эмүүчүлөрдүн миграция 
жолдорунун туруктуулу-
гун жана жаныбарлар 
менен өсүмдүктөр дүйнө-
сүнүн түрдүк ар түрдүүлү-
гүн камсыз кылуу га шарт 
түзөт. 
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Экологиялык коридорлорду аныктоо БУУӨП - ГЭФ долбоорунун аркасы менен мүмкүн болду, - дейт Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары бөлүмүнүн башчысы Руслан Акулов.Долбоордун алкагында Кыр-гыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы менен макулдашуу аркылуу илимий кызматкерлер жерине барып жаратылышка байкоолорду жүргүзүштү. Чаалыкпаган эмгектин негизинде жапайы жаныбарлардын миграция убагы жана жолдору аныктал-ды.  Жы йын  тыгында эмне үчүн аныкталган жерлерде эколо-гиялык коридорлор болуш керек, жылдын кайсы убагында жаныбарлар ал жерден өтөт, жана башка ушул сыяктуу жагдайларга илимий кору-тундулар даярдалды. Азыркы күнгө "Хан-Теңири" МЖП менен "Сарычат-Ээрташ" мамлекеттик коругунун ортосунда 4 өтмөк аныкталды, анын ичинен эки өтмөк аркылуу аркарлар, кал-ганында текелер миграцияга жүрүшөт.Экологиялык өтмөктөрдүн картасы баардык кызыкдар тараптар менен макулдашылып, өтмөктөрдө тартипти сактоо боюнча Ак-Суу районунун администрациясынын токтому кабыл алынды, -деп белгилейт Руслан Акулов.Бекитилген документке  ылайык, жапайы жаныбарлар-

дын миграциясы убагында ал жерлерде мал жайылбаш керек, мергенчилик менен турист-тердин болуусу дагы тыюу салынат. "Хан-Теңири" мам-лекеттик жаратылыш паркы менен "Сарычат-Ээрташ" мамле-кеттик коругунун ортосундагы экологиялык коридорлордун аныкталышы - бул экология-лык тармактын жаралышынын биринчи кадамдары.Экологиялык коридорлор жөнүндө Жобо дагы долбоор-дун алкагында иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын "Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө" мыйза-мына өзгөртүүлөр жана толук-тоолор киргизүү боюнча сунуш-тары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде жөнөтүлүп, учурда кароодо.Бул документтер кабыл алын-ган соң, келээркиде ушул сыяктуу башка дагы коридор-лор аныкталат. Экологиялык тармак өлкөнүн баардык парк-тарын жана коруктарын байла-ныш менен камсыздайт. БУУӨП - ГЭФ долбоорунун негизинде ушундай тармакты баштоого биринчи кадам жасалды. Жа-пайы жаныбарлар бир жерде турбайт, алар бир жерден бир жерге тоют издеп же башка се-бептер менен жылып турушат, керек болсо бир мамлекеттен экинчи мамлекетке өтүп ке-

тишет, ошондуктан алардын кыймыл жолдорун, миграция убагын алардын коопсузду-гун камсыз кылуу максатында билүү зарыл,- деп белгиледи Руслан Акулов.Мындан сырткары "Хан-Те-ңири" МЖПнын аймагында зоналарга бөлүү жүргүзүлуп 4 зона аныкталган: биринчи зона - корук тартибиндеги зона, ал жерде табигый жаратылыштын өмүр сүрүүсүнө адамдын кийли-гишүүсү болбоосу керек, жеке гана жапайы табиятка байкоо жүргүзүү мүмкүн; экинчи зона - экологиялык стабилдештирүү зонасы, ал жерде жөнгө са-лынган экология лык туризмге уруксат берилет, ошондой эле жабыркаган жаратылыш комп-лекстерин кайра калыбына келтирүү иш - чараларын жүр-гүзүүгө уруксат берилет; үчүнчү зона – туристтик ишмердиктин зонасы, ал жерде туристтик жолдорду, маршруттарды, эс алуучу жайларды салууга болот; акыркы зона – чектелген чар-балык ишмердиктин зонасы, ал жерде жолдорду салууга, туристтер эс алуучу жайларды, кемпинг, музей жана мейманка-наларды курууга болот.Туризмди өнүктүрүү максатын-да Туризм Департаменти менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мисалы: парктын аймагында Хан-Тенгри чокусу бар, ал жакка 

Фото: Жаратылыш ресурстарын коргоо жана 
сарамжалдуу пайдалануу департаменти
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жакынкы жана алыскы мамле-кеттерден альпинисттер кели-шет. Биз, баардык турфирмалар менен жалпы маршруттарды түзүү, сезон маалында канча туристтер чокуга бара алышат санын аныктоо боюнча сүйлө-шүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Мунун баары ашыкча турист-тердин саны паркка зыян алып келбеш үчүн жасалган аракет-тер, дейт өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын башчысы.Жаратылыш ресурстарын пайдалануу жана коргоо Депар-таментинин бөлүм башчысы Талантбек Турдуматов белгиле-гендей, "Хан-Теңири" МЖПнын аймагында жана ага жакын жайгашкан жерлерде жаныбар-лар дүйнөсүн сактоо жана кайра калыбына келтирүү боюнча систематикалык иштер жүргүзү-

лүп келет, ошондой эле аңчылык жүргүзүлүүчү жайларда регуляр-дуу коргоо иштери жүрүп турат, жаратылыш мыйзамдарын бу-зуучулар менен күрөшүү иштери жолго коюлган.Жаратылыш коргоонун бир бө-лүгү болуп экологиялык агартуу иштери эсептелет. Биз парктын кызматкерлерине жана штат-тан сырткаркы инспекторлорго окутууларды жүргүзүп, лекция-ларды окудук. Кызматкерлерге био ар түрдүүлүккө экологиялык байкоо жүргүзүүнү, аны уюшту-руу менен өткөрүүнү, илимий изилдөө иштерин алып барууну, жапайы жаныбарларга санак өткөрүүнү, эсептик маршруттар-ды орнотууга, текшерүү аянтча-ларын аныктоону, тоодогу ача туяктуулардын популяциясына байкоо жүргүзүүнү, суурдун санына маршруттук ыкма менен 

санак жүргүзүүнү, канаттууларга санак жүргүзүүнү, санак карточ-каларын толтуруунун тарти-бин, GPS жабдыктарды жапайы жаныбарларды коргоодо жана аларга байкоо жүргүзүүдө пайда-ланууга үйрөттүк. Жергиликтүү калк арасында, чабандарга парк деген эмне, жана парктын айма-гында кандай өзүн алып жүрүү, жаратылыш жана туризмди өнүктүрүү боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү,- деп Талант-бек Турдуматов айтып берди.Адистердин айтымында, БУУӨП - ГЭФ долбоорунун алкагында мамлекеттик кызматкерлер жана жергиликтүү жашоочулар жапайы жаныбарларды коргоо үчүн өздөрүнүн аракеттерин бириктиришти. 

ЫСЫК-КӨЛДҮКТӨР 
ЖАПАЙЫ ЖАРАТЫ-
ЛЫШТЫ КОРГООДО
"ХАН-ТЕҢИРИ" МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫН 
УЮШТУРУУ МЕНЕН ЖАПАЙЫ ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГООДО 
ПАРКТЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИ ГАНА ЭМЕС, ОШОНДОЙ ЭЛЕ 
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАШООЧУЛАР ДАГЫ АЛЕКТЕНЕТ, АНТКЕНИ 
"ХАН-ТЕҢИРИ" МЖП ЖАЙГАШКАН ЖАНА АГА ЖАКЫН ЖАЙ-
ГАШКАН ЖЕРЛЕРДЕ СЕЙРЕК КЕЗДЕШҮҮЧҮ ЖАНЫБАРЛАР 
БАР ЖАНА СЕЙРЕК КЕЗДЕШҮҮЧҮ ӨСҮМДҮКТӨР ӨСӨТ. АЛ ЭМИ 
МЫЙЗАМСЫЗ АҢЧЫЛЫК КЫЛУУ БОРБОРДУК ТЯН-ШАНДЫН 
БИО АР ТҮРДҮҮЛҮГҮНӨ КОРКУНУЧ ТУУДУРАТ. 

2014-жылы Ак-Суу району менен Жети-Өгүз районунун алыс жайгашкан айылдарынын тургундарынан жапайы жара-тылышты коргоо үчүн штаттан тышткаркы инспекторлор тобу уюшулган. Топту курчап турган 

чөйрөнү коргоо жана токой чар-ба мамлекеттик агенттигинин Жаратылыш ресурстарын пай-далануу жана коргоо Департа-ментинин Ысык-Көл областтык өкүлчүлүгүнүн адиси Бейшен-бек Түмөнбаев жетектейт. 

Жергиликтүү активдүү тур-гундардан турган 9 адам би-ригип анти- браконьер коман-дасын түзүп, ошол мезгилден тартып Борбордук Тян-Шан тоолорунда жаратылыш кор-гоо мыйзамдарын бузуучулар менен күрөшүп, мамлекеттик органдарга жардам берип келишет.
"Менин башчылыгымдын 
алдында штаттан тышт-
каркы инспекторлор тобу ар 
ай сайын, ал эми жай күндөрү 
айына эки жолу рейддерге 
чыгып турабыз. Рейд кемин-
де 5 күнгө созулат. Рейд учу-
рунда биз парктын аймагын 
кыдырып, мыйзам бузуу фак-
тыларын белгилейбиз. Бул 
абдан таасирдүү иш, анткени 
штаттан тышткаркы инс-
пектор тобу иштегенден 
баштап браконьердик кескин 
кыскарды. Андан тышткары 
биз жергиликтүү жашоочулар-
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га түшүндүрүү иштерин дагы 
алып барабыз, жаратылышты 
коргоо зарылдыгы, эмне үчүн 
мыйзамдарды бузбоо керек 
ушулар тууралуу. Азыр элдер 
биздин ишти түшүнүү менен 
кабыл алып калышты, жардам 
берип жатышат, браконьерлер 
тууралуу маалыматтарды 
беришет", - деп баян салды Бейшенбек Түмөнбаев. Анти-браконьерлер үчүн оку-туу семинары өткөрүлдү, анда алар жаратылыш ресурстарын пайдаланууну жөнгө салууну мыйзамдык тарабы менен таанышышты, курчап турган чөйрөнү коргоодо текшерүү жана көзөмөл кылуу маселеле-рин жана мыйзамсыз аңчылык кылуу менен күрөшүүнүн сунуштарын жана тоолуу рай-ондордогу техника коопсузду-гун изилдешти. Жаратылыш ресурстарын пайдалануу жана коргоо Департаменти баардык штаттан сырткаркы инспек-торлорго күбөлүк тапшырды. 

2014-жылы биринчи рейд учурунда мергенчиликтин тар-тибин бузган, браконьердик кылуу, өсүмдүктөр дүйнөсүнө залал келтирүү боюнча 12 факт катталып, айыптын суммасы 101 миң 729 сомду түзгөн. Ак-Шыйрак айылдык кеңешинин депутаты, анти-браконьер тобунун мүчөсү Нуржамал Сатылканова штат-тан сырткаркы инспекторлор-дун дайыма жер- жерлеринде болуп туруусу жаратылыш коргоо боюнча мамлекеттик органдарга мыйзам бузуулар-га эффективдүү чара көрүүгө жардам берет деп ишенет.
"Жергиликтүү жашоочулар 
өздөрү жашаган аймакты жак-
шы билишет, ошол себептен 
текшерүүчү органдар көрө ал-
баган нерселерди көрүп- билип 
турушат. Егерлерге өз обходун 
дайыма кайтарып жүрүү өтө 
оорго турат. Алар жок убак-
тысында жергиликтүү эл кел-
ген мергенчилердин кыймылын 

баамдап турушат, бирок алар-
ды токтотуп, кыймыл-араке-
ти мыйзамдуубу, аңчылыкка 
уруксат документтери барбы 
текшергенге укугу жок. Мен 
ишенем, штаттан сырткаркы 
инспектор болуу менен, мен 
егерлерге жаратылыш мый-
замдарын бузуу фактыларын 
аныктоого жардам берем. 
Ошондой эле менин мекенимде 
жашаган жана өскөн жаны-
барлар менен өсүмдүктөр 
дүйнөсүн коргоого өз салымым-
ды кошом", -деп жооп берди Нуржамал Сатылканова.БУУӨП - ГЭФ долбоору штат-тан сырткаркы инспектор-лорго алардын ишинин на-тыйжалуулугун арттыруу максатында форма кийим, жана ошондой эле фотоап-парттарды, дүрбү, GPS, рация менен камсыз кылды.

Фото: БУУӨП
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"ХАН-ТЕҢИРИ" МАМЛЕКЕТТИК 
ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫНЫН 
УЮШТУРУЛУШУ – 

ЫсыкКөл областынын АкСуу районунда "ХанТеңири" 
мамлекеттик жаратылыш паркынын ачылышы менен 
жергиликтүү жашоочуларда био ар түрдүүлүккө жана 
курчап турган чөйрөгө зыян келтирбеген өздүк иш ачууга 
мүмкүнчүлүк түзүлдү. 

Өсүмдүктөр жана жаныбар-лар дүйнөсүнө келтирилген зыянды азайтуу, ошондой эле жергиликтүү калктын альтер-нативдик киреше булагынын жаратылышка зыян алып келбеген түрлөрүнө өтүү мак-сатында БУУӨП - ГЭФ долбоору тарабынан кирешенин аль-тернативдик булактарынын түрлөрү Программасы иштелип чыгып, азыркы учурда ишке ашып жатат.

Ак-Суу районунун 7 айыл өкмөтү аталган Программа-нын катышуучулары болушту. Бардыгы 34 сунуш түшүп, анын ичинен 16 сунуш 139 миң Аме-рика долларын түзгөн долбоор-лор жактырылган.Долбоорлор эки этап менен бааланды. Жергиликтүү жашоо-чулардын, чечим кабыл алуучу жактардын сунушу менен айыл-дын координациялоо коми-тети түзүлгөн. 5 же 7 адамдан түзүлгөн, айыл аймактарында жашаган адамдын санына жараша комиссия сунушталган долбоорлорду карап чыгып, баа-лашкан. Баалоодо долбоорлор канчалык деңгээлде айылдын кызыкчылыгына жооп берип Программанын талаптарына шайкештигин карап чыккан. Би-ринчи этапта долбоорлор айыл өкмөтүндө каралган. Экинчи этапта Ак-Суу районунун адми-нистрациясынын өкүлдөрүнөн, Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл областындагы Өкмөттүн толук ыйгарымдуу 

өкүлчүлүгүнүн адамы, илимий чөйрөдөн, коммерциялык эмес уюмдардын өкүлү, бизнес сек-тордон жана БУУ Өнүгүү Прог-раммасынын өкүлүнөн турган комиссия караган.Ак-Суу районунун Теплоключен-ка айылынын тургуну Нурлан Асанбаев Программанын каты-шуучусу болду. 31 жаштагы бул адам 10 миң Америка долла-рын грант түрүндө "Туризмди айлана чөйрөнү коргоо менен өнүктүрүү" долбоорун ишке ашыруу үчүн алды. "Бизде көптөн бери эле туризм-ди өнүктүрүү боюнча долбоор жазуу оюубузда бар эле. Ысык-Көл областында жөө турлар, тоолорго тректер абдан атактуу болуп жатат, өзгөчө чет элдик 

БУЛ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАШООЧУЛАРГА АЛЬТЕРНАТИВДИК КИРЕШЕ БУЛАКТАРЫНЫН МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ
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туристтер арасында. Биздин "Бекем ынтымак Ак-Суу жаштар уюму" жаштар кыймылынын мүчөлөрү БУУӨП - ГЭФ долбоо-руна жазып жөнөттүк эле. Мен ошол уюмдун төрагасы болом. Биз микро капитал грант алуу менен октябрь айынан баш-тап долбоорду ишке ашырууда иштеп жатабыз. Азыркы учур-да биз борборду техникалык жактан жабдуу тарабында иштеп, имаратты ремонтоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Негизи качан биз айылыбыз-дын жаштары менен кездешүү өткөргөнүбүздө, баардыгы жаштардын туризм тармагына тартылуу көйгөйлөрү тууралуу баяндашкан. Анткени Ак-Суу районунун жаштары жай мезги-линде туристтик агенттиктерде иштеп каражат табуу менен алектенишет. Кээ бири гид, ким бирөөсү айдоочу же котормочу болуп иштешет. Биздин борбор-до келечекте 50 адам иш менен камсыз болот. Биздин турист-терге көрсөткөн кызматыбыз "Манас" аэропортунан башта-лат, конокторду тозуп алып, бул жакка алып келип, кооз жараты-лыштарды көрсөтүп, анан кайра аэропорттон узатып коёбуз", -деп алдыдагы пландарын Нур-лан Асанбаев айтып берди. 

Жаштар өздөрүнүн борборун жаратылыш паркынын атынан "Хан-Теңири" деп атап, ӨКЖА уюшулгандан кийин алардын туулуп өскөн районунда био ар түрдүүлүктү сактоо көйгөйү чечилет деген үмүттө. Ак-Булуң айылынын тургуну Женишбек Баялиев мурунтан эле айыл чарба тармагында алекте-нет. Программа тууралуу угуп алып, айыл чарбасын мындан ары дагы өнүктүрүү үчүн дол-боор жазып тапшыруу менен 10 миң доллар микро- грант утуп алды. Бул каражатка ал күнөскана жана тоок ферма ачты."Биз бадыраң өстүрүү менен күнөскана ишмердиги менен алектенебиз. Кийинчерээк помидор өстүргөнгө өтүүгө үмүтүбүз бар. Күнөскананы өзүбүз орноттук, кээ бир жер-лерин гана адистерден кеңеш алдык. Бадыраңдар азыр гүлдөп турат, жакында түшүм жыйнай-быз. Биз качан долбоор жазган-да ал киреше алып келүүчү жана иш орундарын ачкан долбоор болуу керек деп өз алдыбызга максат койгонбуз. Азыр бизде 4 адам эки сменада иштешет. Алар ай сайын эмгек маяна алы-шат. Тоок ферманы дагы БУУӨП 

- ГЭФ долбоорунун колдоосу менен куруп алдык. Азыркы күндө 500 тоок кармайбыз, алар күндө 500 жумуртка берет",- дейт Женишбек Баялиев.Ал "Хан-Теңири" мамлекеттик жаратылыш паркынын ачы-лышын эки себептен колдойт, биринчиси парк Ысык-Көл областынын жаратылышын коргойт, экинчиси кошумча жумуш орундары пайда болот. Эки жагдай тең Ысык-Көлдүн жашоочуларына баалуу.Кереге-Таш айылынын тургуну Замирбек Отунбаев дайыма эле жемиштерди иштетүү менен алектенгиси келчү. Бирок жабдыктарды сатып алууга каражаты болбогон. Долбоор-дун алкагында ал 653 миң сом микро- грант алып жабдуулар-ды сатып алууга жетишти."Конкурс өтөт деп биз Кереге –Таш айыл өкмөтүндө уктук. Маа лымат бергендер ар бир айылга био ар түрдүүлүккө жат эмес долбоорлорго өлчөнгөн гана каражат бөлүнөт деп айтышты. Биз өзүбүздүн же-миштер сезондо сатылбай калып кетип жатканын эсте-дик. Долбоордун аркасы менен жемиштерди толугу менен иштетип как жана шире чыга-рып алганга мүмкүнчүлүк пайда болгонуна ыраазыбыз. Акыры-на чейин, ушундай жабдууларга ээ болобуз деп ойлогон эмеспиз. Биз жергиликтүү мектеп ме-нен балдар бакчасына жардам берүүнү чечип, бир жумада бир жолу гуманитардык жардам катары шире берип турабыз",- дейт Замир.Замирдин жана анын кызмат-керлеринин дагы көп пландары алдыда, келечекте алар ит му-рундун ашын терип иштетүүгө ниеттенишүүдө, ошондой эле сүт азыктарын иштетүүчү цех ачабыз деген ойлору бар.

Фото: БУУӨП
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БУУӨП - ГЭФ ДОЛБООРУНУН КОЛДООСУ 
МЕНЕН ИШТЕЛИП ЧЫККАН УКУКТУК 
НОРМАТИВДИК ДОКУМЕНТТЕР
БУУӨП  ГЭФтин "Борбордук ТянШан тоолорунда өзгөчө корголуучу жаратылыш аймакта-
рын камтуунун эффективдүүлүгүн жана башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу" 
долбоорунун алкагында бир нече нормативдикукуктук актылар жоболор жана өзгөчө 
корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр жана кошумчалар 
иштелип чыкты. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЗЫЛ КИТЕБИ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОАталган Жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен 2016 –жылдын апрель ай-ында бекитилди. Жобо Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу же убактылуу жашаган жана өскөн сейрек кездешүүчү, жоголуп бара жаткан же жоголуу коркунучундагы жапайы жаны-барлардын, жапайы өскөн өсүмдүктөрдүн жана козу карындардын түрлөрүн (түрлөрдүн бирди-ги, популяциялар) Кызыл Китепке киргизүү жана андан сыгаруу тартибин, структурасын жана мазмунун тескейт. 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӨКЖА УЮШТУРУУ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОЖобо Кыргыз Республикасында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын уюштуруу, катего-риясын өзгөртүүнү, чек араларын бекитүүнү жана жоюунун тартибин аныктайт, ошондой эле жа-ратылыш аймактарынын категориясын аныктайт, ӨКЖА уюштуруучулардын демилгечилерин, алардын функцияларын, уюштуруунун негизин жана жоюунун тартибин белгилейт.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АНЫКТАЛГАН МЕРГЕНЧИЛИК ЖАЙЛАРЫН ЮРИДИКАЛЫК 
ЖАКТАРГА МЕРГЕНЧИЛИК ЧАРБАЧЫЛЫКТЫ ЖҮРГҮЗҮҮ ҮЧҮН БЕРҮҮ БОЮНЧА СЫНАКТЫН 
ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОЖобо конкурс өткөрүүнүн тартибин, мергенчилик чарбанын ишмердигин жүргүзүү боюнча ке-лишим жана келишимди түзүү жана жокко чыгаруу, конкурс өткөрүү боюнча мергенчилик жаа-тындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана мергенчилик чарбалардын чыгымдарын калыбына келтирүүнү аныктайт. Жобо менен коомчулуктун жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын чечим кабыл алууда ролу күчөтүлгөн, ошондой эле жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын укугу аныкталган; конкурс өткөрүүнүн ар түрдүү этаптары жана кели-шим түзүүнүн мөөнөтү такталган; конкурстун катышуучуларынын арыздарын комиссия тарабы-нан кайра карап чыгуу, чечимин өзгөртүүсү жокко чыгарылган.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКТАРЫНЫН 
ЖЕРЛЕРИН ПАЙДАЛАНУУ ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨЖобо Кыргыз Республикасынын "Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө" мый-замынын талаптарына ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаратылыш парктарынын жерлерин пайдалануу маселелерин тескейт. Жобо менен жаратылыш парктарында зоналар, уруксат берилген ишмердиктин түрлөрүн ажыратуу аркылуу бөлүнөт. Бардык ишмердиктин түрлөрү Кыргыз Республикасынын жаратылыш коргоо жаатындагы, токой жана жер мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүүсү зарыл.
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ЫСЫК-КӨЛ ЭКОЛОГИЯЛЫК- СОЦИАЛДЫК СИСТЕМАСЫНЫН ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫН, ЫСЫК-
КӨЛ ОБЛАСТЫНЫН 2015–2017 –ЖЫЛДАРДАГЫ ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫНА ИНТЕГ-
РАЦИЯЛООЫсык-Көл экологиялык- экономикалык системасын өнүктүрүү Программасынын долбоору туризм-ди өнүктүрүү боюнча кластерлерди камтыйт, анын ичинде экотуризм дагы кирет жана экономика-ны ишмердиктин экологиялык түрлөрү менен өнүктүрүү. Долбоордо туристтик кластер, тоо лыжа кластери, даарылоо жана калыбына келтирүү кластери, ошондой эле мөмө-жемиш концепциясы-нын жаралуусу, эт-сүт кластери, суу культуралары кластери жана балык чарба кластери, күнөскана кластери, ошондой эле улуттук буюмдар жана белектер кластери кирген. Программанын долбоору Ысык-Көл областынын 2015-2017-жылдарга туруктуу өнүгүү Стратегия сына интеграцияланган.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК КОРИДОРЛОРУ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

Жобо "Экологиялык коридор"- жапайы жаныбарлардын миграция жолдору терминин аныктоо мак-сатында иштелип чыккан.  Документте ӨКЖАда, экологиялык коридорлордо жана жаныбарлар-дын миграция убагында иштөөнүн тартиби,  уруксат берилген жана тыюу салынган ишмердиктер жазылган.Экологиялык өтмөк деген аныктаманы "Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары" мыйзамына дагы киргизүү пландаштырылууда. Мыйзам долбоору БУУ Өнүгүү Программасынын долбоорунун алкагында иштелип чыгып, учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде кароодо. 
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Бул жапайы жаратылыштын бир бурчу, 
бирок бул жерде адамдар малдарын 

жайып мергенчилик кылышат.

Мен жапайы жаныбарлардын пири -Кайберен болом. Мен сага сенин ач 
кѳздүгүңдүн кесепетин кѳрсѳтѳм.

Бир күнү ал укмуштуудай түш кѳрдү

Ал жерлерге менин ѳзүмдүн ойлорум бар

Бирок, бир айылдын жаш айыл башчысы аксакалдарды уккусу келбеди.

Оюуңду ѳзгѳрт!

Келечегиң ойло !

Биз жаратылыштын
 каарына калып жатабыз

Мен ѳз жеримди бергим келбейт

Үй жаныбарлары менен адамдар жапайы 
жаныбарларга тынч жашоого мүмкүнчүлүк бербейт

Ошондо алты айылдын аксакалдары мындан ары 
эмне кылууну чечүү үчүн чогулушту.

Алар кырылып жатат

Урпактарга кол тийбеген 
табиятты ѳткѳрүп 
беришибиз  керек 

Жапайы жаныбарлар алыскы тоолорго 
кетип жатат, бирок ал жакта тоют аз.

Биз алыскы жерлерди ѳзгѳчѳ корголуучу 
жаратылыш паркына бириктиришибиз керек 



Кайберен аны таланып-талкаланган 
жер менен алып бара жатты...

Ал уйкусунан үрөйү учуп ойгонуп, эртеси аксакалдарга жѳнѳдү

 Мен жаңылыптырмын, жерлеримди берем.
Биздин жаратылышты урпактарга сактайлы!

Жаратылыш паркы
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МАКСАТТАРЫТУРУКТУУ 
ӨНҮГҮҮ МАКСАТТАРЫТУРУКТУУ 

ӨНҮГҮҮ

МАКСАТТАРЫТУРУКТУУ 
ӨНҮГҮҮ

МАКСАТТАРЫТУРУКТУУ 
ӨНҮГҮҮМАКСАТТАРЫТУРУКТУУ 

ӨНҮГҮҮ

МАКСАТТАРЫТУРУКТУУ 
ӨНҮГҮҮ

МАКСАТТАРЫТУРУКТУУ 
ӨНҮГҮҮ

Дүйнөдөгү 193 мамлекеттин лидерлери ааламдагы эң оор 3 көйгөйдү чечиш үчүн - Жакырчылык-ты жок кылуу, Теңсиздик жана акыйкатсыздыкты жоюу, Климаттык өзгөрүүлөрдү токтотуу үчүн – 17 Глобалдык максаттарды макулдашышты. Туруктуу өнүгүү боюнча Глобалдык максаттар бул көйгөйлөрдүн чечилишине жардам берет Баардык мамлекеттерде. Ар бирибиз үчүн. Максаттар орундалыш үчүн, алар тууралуу баарына айтып бериш керек. 
#TELLEVERYONE www.un.org дарегинен көбүрөөк билиңиз.


