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Негизги єнєктєшїбїз
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Жакшы тилекке арнап
бак тигїї
3- БЕТТЕ

Климаттын єзгєрїшї
4- 5-БЕТТЕ

Органикалык
айыл чарба
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ТООЛУУ ЄНЄКТЄШТЇК
7-БЕТТЕ

Адамзаттын жашоосун
жеўилдетїї їчїн
8-БЕТТЕ

“Туулуп єскєн
жериў - ыйык”
11-БЕТТЕ

Жалал-Абад Айылдык
Консультациялык
Кызматы билдирет
12-13-БЕТТЕ

Токойдун токойдой
сыры бар
15-БЕТТЕ

«Жаш токойчу»
сынагы
16-БЕТТЕ

Келечек
сенин
колуўда!
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Негизги єнєктєш

сыл жер

КЕЛЕЧЕККЕ КАМКОРДУК
Норвегия токой тобу – бул норвегиялык токойчулук тармагында ар кандай багытта
та иш алып баруучу компаниялардын
бирикмеси. Бул бирикме Норвегиянын тышкы иштер министрлигинин колдоосу менен дїйнєнїн кєп єлкєлєрїндє
ар кыл долбоорлорун ишке ашырат. Кыргызстанда Норвегиялык токой тобунун ишмердїїлїгї 2003-жылы башталган. Бул мезгилдери аталган уюм тарабынан бир нече
долбоорлор иштеп келди. Бул долбоорлордун негизги
максаты – жеке сектордун жана жергиликтїї калктын демилгелерин колдоо менен аларды жаратылыш ресурстарын
башкарууга катыштыруу. Туура эки жыл мурда Норвегия
токой тобунун колдоосунда Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана жер пайдалануучуларынын Ассоциациясы
тїзїлгєн. Ассоциация ишмердїїлїгїндє Норвегия тышкы
иштер министрлиги дайыма кєўїл буруу менен колдоосун
кєрсєтїп келет.

БАЛДАР КУБАНЫЧЫНА
Кыргызстан
ыргызстан тоолуу єлкє болгондуктан континенталдуу, мээлїїн климатка ээ.
Ошол климатына ылайыкташкан табияты, флорасы жана жаныбарлар дїйнєсї бар.
Табигыйлыгы менен айырмаланган жаратылыш кыргыз жергесинин кєркїнє кєрк
кошуп, сулуулугун арттырып, дїйнє элдерин суктандырып турат эмеспи.
окуучулардын иштеп жаткан
учурун сїрєткє тартып жатты.

Ошондон улам Кыргызстан
туризмдин єлкєсї деп айтып
жїрїшпєйбї. Кудайдын тартуулаган куттуу жеринде жашап,
бейиштин тєрїндєй жайлоолорубузда тєрлєп, эгемендїї элибиз
жашоо кечирип келет. Жергебизге жаздын келиши менен єзгєчє
кєрк кошулуп, жер-ааламдын
баары жаўырып, кулпуруп, тазарып, адам баласына дем кїч
берип, жаркын маанай тартуулайт. Жер бети жанданып, адам

баласы кызуу тиричилик менен
алектенип, максат кылып эгин
эгип, дарак олтургузат.
Ушундай демилгенин негизинде Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана жер
пайдалануучуларынын
Ассоцациясынын алдында тїзїлгєн
Норвегиялык токой тобунун
Кыргызстандагы офисинин кызматкерлери кєп жылдан бери
колунда жок кедей кембагалдарга жана жетим балдардын ин-

тернаттарына жардам берїїнїн
їстїндє иштеп келишет. Алар
бул жолу Панфилов районундагы
К.Тилебалиев атындагы жетим
жана кароосуз калган балдардын
жатак мектебине жардам берїїнї
максат кылып, аны ишке ашыруу їчїн мектеп менен байланышат да, 20750 сом єлчємїндєгї
тїрдїї
мємє
жемиштердин
алча, шабдаалы, єрїктїн
кєчєттєрїн жана роза гїлїнїн
ар кандай тїрлєрїн белекке тартуулашты. Бул иш чарага Ассоциация жетекчиси А.Бурханов
менен бирге Норвегия королдугунун посолу Даг М.Халворсен
мырза дагы катышты.Ал эми балдар болсо кєўїл сїйїнткєн мындай жакшы белектерди жылуу
маанай менен кабыл алышып,
6-апрелде мектепте жалпы мугалимдердин жана окуучулардын
катышуусу менен майрамдык
маанайда кєчєттєрдї отургузуу
ишембилиги єткєрїлдї. Башталышында линейка болуп, балдарга бул кєчєттєр кимдер тарабынан алып келгендиги жєнїндє
маалымат берилди. Андан соў эў
алгачкы кєчєттї мектептин директору жакшы тилек айтып, єз
колу менен олтургузду, мектеп
ичинде музыка жаўырып айланага шаўга бєлєндї. Атайын келген сїрєтчї мугалимдердин жана

Жїздєрїн кубаныч ээлеген балдар ар бир тигилген
кєчєттєргє тилектерин айтып
жакшылыкка ыроолоп жатышты, ушундан улам «Чырпык
тиксеў чынар болот» деген сєз
бекеринен айтылбаса керек деген
ойдо калдык. Бїгїнкї тигилген
кєчєттєр жакшы карап баксаў,
эртеў анын чоў бакка айланып,
мектепке берекесин ырыскысын тєгїп, балдар мємєгє тоюп,
кєркї чыгаар кез да билинбестен
келип калат деп ойдо бардыгы
кєчєттєрдї олтургузуп жатышты...
Ал эми Норвегиялык токой тобунун кызматкерлери
мектептин
администрациясы менен маектешїї учурунда
тємєнкїлєрдї айтып баса белгилеп кетти. Эгерде берилген

кєчєттєрдї убагында кєўїл
буруп, жакшы кєрктєндїрїп,
ийгиликтїї жыйынтыкка жетишкен болсоўор, дагы да жардам кєрсєтїїнї улантып, сапаттуу жемиштердин кєчєттєрїн
берип, мектептин айланасын
мємє багына айландыраары айтылды.
Бул негизинде балдар їчїн эў
керектїї жана эў пайдалуу. Себеби витаминдїї мємєлєр менен
азыктанган балдардын ден- соолугу чыў болмок.
Ушул айтылган каалоо тилектердин орундалуусун тилек
кылуу менен К.Тилебалиев атындагы жатак мектебинин жалпы
жамааты жетим балдар їчїн
кам кєргєн Норвегиялык токой
тобунун кызматкерлерине чын
жїрєктєн ыраазычылык билдирип, иштерине ийгилик каалап
кетишти.

«Асыл жер-пресс»
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ЖАКШЫ ТИЛЕККЕ АРНАП БАК ТИГЇЇ
Быйылкы жаздын келиши менен мектептерде жашылдандыруу боюнча
кайрымдуулук акциялары арбын єттї. Жашылдандыруу акциясында
“Panasonic g trees planting project” долбоорунан колдоо алган кєп мектептердин атынан Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана жер
пайдалануучуларынын Ассоциациясы ыраазычылык билдирет. Учурдан
пайдаланып Норвегия токой тобунун кеўешинин тєрагасы Кнут Жони
Хусе мырзага, Борбордук Азия боюнча координатору Камел Шорфи
мырзага бул мектептердин жамааттарынын атынан тереў ыраазычылыктарды жолдоп кеткибиз келет. Анткени Норвегия токой тобу менен
кызматташкан акыркы жылдары мындай маанилїї иш чаралар кєп
болду. Айталы, Тоў районунун Кєк-Мойнок айыл єкмєтїндєгї мектептерге кєрсєтїлгєн колдоолор. Азыр бул мектептерде олтургузулган
мектеп багы кєктєп жаткан учур, ошондой эле Кочкор районунундагы
Капар Кыдыралиев атындагы орто мектебинде олтургузулган «Їмїт»
паркы. Дагы бир акция - Сузак районуна караштуу Сары-Булак орто
мектебинде єттї. Ушул эле жазда акциялардын аркасы менен жалпысынан 2000ден ашык бак-дарактардын кєчєттєрї олтургузулду. Эў
негизгиси, мындай иш чаранын артында жаш окуучулардын эмгекке
тарбияланышына, алардын табият коргоо ишине тартылышына эў сонун мїмкїнчїлїк тїзїлдї.

ЇМЇТ БАГЫ
Кочкор районунун Капар Кыдыралиев атындагы орто мектеби дагы жашылдандыруу акциясынан куру калган жок.
Эгер бул бактар келечегинде
жакшы єнїп, жетилип кетсе,
азыр бул бакты тиккен окуучулардын артындагы муун
їчїн жашыл мурас болуп
калмак деген оюн билдирди
мектеп директору Г.Сатарова.
Мектеп окуучулары болсо
ар бир кєчєттї олтургузууда
ичтеринен каалоо тилектерин
тилешип, бул бактарды багып
кароого убада кылышты. Натыйжада 500дєн ашык жаш
адамдын тилеги кєчєт менен
кошо тигилди.

Мектеп окуучуларынын
аракети менен мектептин короосуна 500дєн ашык терек,
кайыў, бирючина жана роза
гїлїнїн кєчєттєрї олтургузулду. Эртеўки келечек ээлеринин
сунушу менен бул парк Їмїт багы
деп аталды. Акцияга мектептин
мугалимдери, окуучулары жана
ушул мектептин бїтїрїїчїлєрї
катышышты. Кыргызстан токой
пайдалануучуларынын жана жер
пайдалануучуларынын Ассоциациясынын адистери кєчєттєрдї
белекке берїї менен гана чектелбестен, аларды туура олтургузуу
ыкмаларын їйрєтїп беришти.

МЕКТЕПТЕГИ ГЇЛ БАКЧА
Быйылкы жаз менен КР єкмєтї «Бул менин єлкєм!» аттуу жашылдандыруунун
їч айлык акциясын жарыя кылган эле. Бул мезгил аралыгында єлкє аймактарында миўдеген кєчєттєр тигилип, айлана чєйрє тазартылып, жашылдандыруу
иштери жїргїзїлдї.

Кыргызстан токой пайдалануучулары
менен жер пайдалануучуларынын Ассоциациясы 2012-жылдын апрель айында
Аламїдїн районуна караштуу Таш-Тєбє
айылындагы Бїбїсара Бейшеналиева
атындагы мектепте жашылдандыруу

иштерин єткєрїп берди. Бул иш
чаранын жїрїшїндє мектепке
роза гїлїнїн мыкты сортторунун
100 даанасы белекке берилди.
Бул кїнї мектеп директору
Бегалиева Роза мектепке «линейка» єткєрїп, окуучулардын,
мугалимдер жамаатынын атынан
Ассоциацияга ыраазычылыгын
билдирди. Андан соў Ассоциация
єкїлдєрїнїн катышуусу менен
роза кєчєттєрї мектептин айланасына олтургузулду. Ишембиликке
мектептин 8-9-10-класстарынын
окуучулары жана мугалимдер
Роза Бегалиева, Жыпар Исманова, Динара Карукеевалар катышышты.. Мындан ары бул татына гїлдєрдїн
кєктєп кетишине камкордук кылуу менен мектеп окуучулары роза гїлдєрїнїн
єcїшїн байкоого алышат.

“КЕЛЕЧЕК” МЕКТЕП БАГЫ
Тоў районунун Кєк-Мойнок айыл єкмєтїнє караштуу Кєк-Мойнок-2 тогуз
жылдык мектебине быйылкы жазда мектеп багы олтургузулду.

пайдалануучууларынын Ассоциациясы єрїктїн кєчєттєрїн тартуулап, натыйжада мектепте буй
руса келечегинде эў сонун сорттогу абрикос багы пайда болду.
Окуучулардын тилеги ишке ашсын
деген максатта бул мектеп багына
“Келечек” деген ысым ыйгарылды.
Эми окуучулар бул мектеп багын
кайтарып, єз маалында сугарып.
жакшылап багып кїтїп алышса
мємєсїн тєгїлтїп жемишин берчї
кїн да алыс эместир.
Мектеп окуучуларын калыстык їчїн айта кетиш керек,
БУУнун єнїктїрїї программасынын “Суу боюндагы токойлорду калыбына келтирїї”
долбоорунун жїрїшїндє аталган
айыл єкмєттєгї їч мектептин
окуучулары табият коргоо ишине
активдїї катышуу менен єзулєрї
їчїн абдан кеўири маалыматтарды алышты. Буга чейин аталган
мектепте микропитомник дагы
уюштурулган болчу. Бул жолу
дагы Кєк-Мойнок-2 мектебинин
багына Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана жер

КАДАМЖАЙЛЫКТАРГА БЕЛЕК
Жашылдандыруу акциясы Баткен областынын Кадамжай
районунун Майдан айыл єкмєтїнє караштуу Кара-Жыгач айылындагы Дыйкан орто мектебинде да болуп єттї.
Норвегия токой тобунун колдоосу менен Кыргызстан токой
пайдалануучуларынын жана жер пайдалануучуларынын Ассоциаиясы тарабынан аталган мектепке мємє жемиш бактарынын,
теректин жана ийне жалбырактуу токой дарактары болгон жаш
карагайлардын миў кєчєтї тартууланып, бул кїнкї иш чара чоў
майрамга айланды. Анткени бул ишембиликке Ассоциацияны нын
єкїлдєрї, жергиликтїї бийликтен район акими, айыл єкмєт башчысы дагы катышты. Мектеп алдында чоў салтанаттуу жыйында
келген коноктор келечек ээлерине аруу тилек менен бул кєчєттєрдї
эгип, мектеп айланасын жашылдандыруу менен дарактарды багып
єстїрїїдєгї эмгектин маанисине токтолуп, жашыл мектепке айландырууга жетишин каалашты. Андан соў мектептин окуучулары
менен келген коноктор мектептин айланасына кєчєт тигїї ишин
башташты.
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Актуально
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ГОТОВЫ ЛИ ЛЕСОЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ
К КЛИМАТИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ?
В Кыргызстане уже начали проявляться основные движущие факторы регресса, связанные с изменением климата
– снижение производительности в сельском хозяйстве,
рост необеспеченности водой, повышенная опасность
экстремальных метеорологических явлений, разрушение
экосистем и повышение угрозы для здоровья населения. Рост
опустынивания, связанный с повышением температуры,
будет усугубляться ростом деградации земель, обусловленной водной эрозией из-за увеличения числа поливов. За один
полив в орошаемой зоне смывается от 10-15 до 20 тонн с
гектара площади мелкоземлистых частиц – самой плодородной части почв. В будущем это будет создавать проблемы в обеспечении продовольственной состоятельности
страны.
Для специалистов сельскохозяйственной отрасли все еще непривычно думать, что фермеры должны
делать в том или ином месте, если погодные условия выйдут за привычные
рамки - скажем, если средняя температура поднимается на 1-2 градуса по
Цельсию, дожди начнутся несколько
позже, или же во время опыления
начнется засуха. Как возделываемые
растения будут реагировать на перемены, и какие альтернативы могут
быть у фермеров, если условия изменятся? Фермерские и крестьянские
слои населения больше пострадают
от изменения климата в силу более
сильной зависимости от изменения
погодных условий и меньшей способности к адаптации. Они не смогут
адаптироваться к изменению климата без помощи извне: другие сорта
зерновых, меняются сроки посевной
и необходимость адаптации своей
сельскохозяйственной практики к
более короткому вегетационному периоду.
Ассоциация лесопользователей
и землепользователей Кыргызстана
является объединением юридических лиц, частных предпринимателей, общественных объединений и
физических лиц, фермеров, крестьян,
и в настоящее время представляет 61
юридическое лицо и более 7 тысяч
крестьян и фермеров. Ассоциация
была создана в целях защиты прав и
интересов лесо и земле пользовате-

сопользователей, которые напрямую
зависимы от процессов изменения
климата и не готовы к таким последствиям резких изменений погодных
явлений, несущей за собой непоправимые последствия.
В рамках подготовительного процесса к проведению Всемирного саммита по устойчивому развитию Рио
+20 и выполнению обязательств Кыргызстана по Рамочной Конвенции
ООН по изменению климата в части
разработки адаптационной стратегии
страны, Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана при поддержке Программы
ПРООН «Охрана окружающей среды
для устойчивого развития», провела
5 круглых столов на тему «Воздействие изменения климата на природные ресурсы: Адаптационная стратегия Кыргызстана». Серия круглых
столов проведена по всем линейным
министерствам и ведомствам, определяющим государственную политику в
наиболее уязвимых к изменению климата секторам. Данные мероприятия
проведены для обсуждения и согласования результатов, проведенных исследований, обозначающих возможные послед изменения климата для
устойчивого развития Кыргызстана,
а также выработки адаптационных
мер для снижения негативного воздействия изменения климата на природные ресурсы Кыргызстана. Согласованная позиция и предлагаемые

лей, а также улучшения ситуации в
лесном и земельном секторах. Основной целью деятельности Ассоциации
является содействие созданию условий для устойчивого природопользования и развития предпринимательской деятельности в Кыргызстане.
Учитывая, что вопрос изменения
климата попросту не был в центре
внимания в прошлом, и на данный
момент есть лишь небольшое количество рекомендаций, Ассоциация
должна участвовать в разработке документов для защиты интересов своих членов – фермеров, крестьян, ле-

меры представлены на национальном
семинаре по изменению климата 2829 марта с широким участием всех
групп интересов, гражданского общества и международных организаций.
полученных в ходе разработки Национальной стратегии по адаптации
к изменению климата.
На подготовительном этапе АЛЗК
провела ряд встреч и консультаций
с представителями министерств и
ведомств по проведению круглых
столов, а также с независимыми экспертами.

Первый из серии круглых столов
на тему «Воздействие изменения климата на лесные экосистемы и биоразнообразие: Адаптационная стратегия
Кыргызстана» был проведен 15 марта 2012 году в ГАООСЛХ, на котором
участвовали представители ЖК КР,
министерств и ведомств, науки и общественности. Открыл круглый стол
депутат ЖК КР М. Сабиров, директор
Государственного агентства охраны
окружающей среды и лесному хозяйству С. Атаджанов. От имени ПРООН
участников приветствовал руководи-

также представители международных
организаций и проектов.
В ходе круглого стола, большинство участников отметили, что процесс изменения климата, а именно
повышения роста температуры, отрицательно влияет на чрезвычайные
ситуации в Кыргызской Республики.
Вместе с тем отмечалось очень много недостатков реализации, которые
существенно влияют на процесс изменения климата и чрезвычайных ситуаций. Также при выдвижении предложений по улучшению реализации,

тель отдела по экологии и чрезвычайным ситуациям ПРООН в Кыргызстане Данияр Ибрагимов. На круглом
столе были отмечены отрицательные
стороны роста температуры. Как отметили выступавщиеся изменение
климата принесет огромный ущерб
народному хозяйству страны. Для
посадки леса потребуется миллионы
долларов. После окончания выступлений участники круглого стола задавали вопросы презентаторам тем.
Были и ученые которые не согласны, что изменение климата принесет
большой вред Кыргызстану.
Второй круглый стол был проведен 16 марта 2012 года на тему
«Воздействие изменения климата на
водные ресурсы и агропромышленный сектор: Адаптационная стратегия Кыргызстана». На круглом столе
участвовали руководители и ведущие сотрудники МСХМ, работники
научно-образовательных учреждений, гражданского общества, международных организаций и проектов.
Многие темы вызвали интересные
обсуждения и затронули проблемы
сельскохозяйственного сектора, учитывая что данный сектор особенно
уязвим.
Третий круглый стол был проведен 19 марта 2012 года на тему: «Изменение климата и чрезвычайные
ситуации: Адаптационная стратегия
Кыргызстана», участниками которого были: сотрудники Министерства
чрезвычайных ситуаций, Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства,
сотрудники научных и образовательных учреждений, представители
работники гражданского общества, а

касающихся важных направлений,
участники Круглого стола выдвигали
главные приоритетные действия.
В Министерстве здравоохранения
КР круглый стол на тему «Воздействие изменения климата на здоровье:
Адаптационная стратегия Кыргызстана» проведен 20 марта 2012 года
в Центре развития здравоохранения
и информационных технологий. На
круглый стол были приглашены представители Министерства здравоохранения, Государственного агентства
охраны окружающей среды и лесного
хозяйства, работники здравоохранения, научные и образовательные
учреждения, международных организаций и проектов, представители
НПО.
В презентации Шаршеновой А. представлен основной анализ
по сектору здоровье, где подсчитан
экономический ущерб от потерянных
трудоспособных лет населения.
Пятый круглый стол на тему
«Воздействие изменения климата на
гидроэнергетический сектор: Адаптационная стратегия Кыргызстана» проведен
23 марта 2012 года
в конференц-зале Министерства
энергетики и промышленности КР.
На круглом столе участвовали руководители Министерства энергетики
и промышленности КР, сотрудники
Министерства энергетики и промышленности КР, представители НАН КР,
работники научно-образовательных
учреждений, гражданского общества,
других организаций и проектов. Следует отметить, что во всех круглых
столах было отмечена необходимость
единого документа по адаптационным мерам для всех секторов. Также
дискуссию вызвали представленные

климатические тренды. Не раз была
поднята тема и по низкой осведомленности по вопросам изменения
климата, что несомненно создает
некоторые трудности в разработки
и реализации адаптационных мер.
Также участники отметили крайнюю
важность доступа к информации об
адаптации к изменению климата. Это
включает информацию об альтернативных формах борьбы с вредителями, новых сельскохозяйственных
культурах и технологиях, новых моделях хозяйствования посредством
аренды и долевой собственности.
Было отмечено, как климат воздействует на все сферы жизни в
Кыргызстане,
продемонстрировала прошедшая зима с небывалыми
морозами, которые вызвали массу
серьезных экономических проблем.
В горных регионах страны посчитывают убытки от массового падежа
скота, огромное количество осадков
и холода сделали невозможным обеспечение крестьянских хозяйств кормами. Также природные катаклизмы,
по прогнозам специалистов, могут
негативно отразиться на начавшейся
весенней посевной кампании.
«Без должного отношения к воде,
уже к середине текущего века Кыргызстан не будет иметь водных ресурсов для обеспечения продовольствием. Потребуется его полный импорт.
Снижение водных стоков приведет к
серьезным энергетическим проблемам», - заявил руководитель рабочей
группы по выработке Национальной
стратегии по адаптации климата Шамиль Ильясов.
Проблему в значительной мере
неопределенных последствий от изменения климата можно наилучшим
образом решить за счет разработки
планов чрезвычайного характера по
отраслям. Необходимы национальные планы мероприятий по адаптации, предусматривающие определение неотложных задач в области
повышения готовности к изменению
климата. Для осуществления этих
планов основное значение будет
иметь учет климатических изменений
в широком экономическом контексте, нежели более узкой сельскохозяйственной области. Государственный сектор может способствовать
адаптации при помощи таких мер
как страхование посевов зерновых и
поголовья скота; создание систем социального страхования; выведение
и распространение сортов зерновых,
устойчивых к повышенной влажности, жаре и засухе, включая сбережение традиционных сортов растений,
обладающих этими характеристиками. Новые ирригационные системы
в засушливых сельскохозяйственных
районах станут, пожалуй, наиболее
эффективным средством, особенно
в сочетании с дополнительными реформами и повышением доступности
дорогостоящей продукции.

Эльнура ЖОЛДОШЕВА
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АБА-ЫРАЙЫНЫН ЖАНА КЛИМАТТЫН ЄЗГЄРЇЇСЇ
Климаттын єзгєрїшї коомчулукта кызуу талкууну жаратууда.
Биз бул багытта єз пикирин билдиргиси келген Кыргыз-Россия Славян университетинин Метеорология, экология жана жаратылышты коргоо кафедрасынын доценти, география илимдеринин кандидаты Бакиров Кєчкїнбек Бакировичти маекке тарттык.
-Кєчкїнбек Бакирович, бїгїнкї кїндє
аба ырайына жана климатка кєп кєўїл
бурулууда, муну сиз эмне менен байланыштырасыз?
- Мындай кырдаал атмосферада, тагыраак айтканда жер бетине жакын аба катмарында кыска жана узакка созулган атмосфералык процесстерге байланыштуу болуп
жатат. Мисалы, єткєн кыш мезгилинде
Кыргызстандын бардык областтарында єтє
эле узакка созулган суук болду, муну бардыгыбыз байкадык. Жаз кеч келди. Мындай
кырдаал жашоо тиричилигибизге ыўгайсыз
абалды тїздї.
- Мындай узакка созулган суук кыш жеке
эле Кыргызстанда болдубу же башка жерлерде да байкалдыбы?
- Интернет жана телевидениеде берилген
маалыматтарга таянсак кыш мезгили кєп
жылдан бери байкалбаган бизден суугураак
коўшу Казакстанда, Россиянын кээ бир областтарында болду (абанын температурасы
минус 40-45 градуска чейин тємєндєдї). Кєп
жылдан бери байкалбаган Каспий деўизинин
жээктери тоўду, Одесса, Севастополь шаарларынын деўиз жээктеринде муздар пайда
болду. Жылуу климаты менен айырмаланган Испания менен Португалияда кар жаады.
Францияда абанын температурасы минус 5
градуска, ал эми Германияда минус 10 градуска чейин тємєндєдї жана башка Европа
мамлекеттеринде аба-ырайы жылдан суугураак болду.
Кыштын мындай суук болушуна эмне себепкер болду? Синоптик катары айтышым
керек, атмосферада аба-ырайына таасир этчї
борборлор бар. Алар бири-бири менен єз ара
аракеттенишет, мисалы, Исланд минимуму
(тємєндїгї) менен Азор максимуму (жогоркусу). Эгерде Исланд минимуму таасир этсе,
анда Европанын аба ырайын циклон калыптайт – шамал болуп, булут каптап, жаан жаайт. Ал эми Азор максимуму аба-ырайын
аныктаса – асман ачык болуп, жаан жаабайт.
Бул эки борбор байкалганда Атлантиканын
жылуу аба массалары Европага келе баштайт.
Эгер бул эки борбордун басымдуулук боюнча айырмасы аз болсо (градиент) анда аба
ырайын Арктикалык антициклондор калыптай баштайт. Єткєн кышта узакка созулган
Сибирь антициклону чоў мейкин Евразияга,
анын ичинде Кыргызстанга ызгардуу суукту алып келип, тїштїк жылуу циклондорго
тосмо болду. Анын тїндїк чыгыш жагынан
Тїндїк Муз океанынын муздак уюлдук аба
массалары їзгїлтїксїз келип жатты. Сибирь
антициклону бузулгандан кийин гана Борбордук Азияга, анын ичинде Кыргызстанга
Тїштїк циклондордун келиши менен кыш
бїтїп, кїткєн жаз келди, кар жаанга айланды. Єсїмдїктєрдїн вегетациясы 10-15 кїнгє
кеч башталды.
- Аба ырайы менен климаттын айырмачылыктары жана єзгєчєлїгї эмнеде?
- Аба-ырайы деп биз метеорологдор атмосферанын белгилїї бир жерде ушул убакытта байкалып жаткан абалын айтабыз. Ал
абал адамдар сезген так метеорологиялык
чоўдуктар менен мїнєздєлєт (абанын температурасы, басымдуулугу, нымдуулугу, шамалдын багыты жана ылдамдыгы, булуттун
саны жана тїрї, жаан-чачындын єлчємї, атмосфералык кубулуштар, деўиз же кол жээгинде жашагандарга суунун температурасы
жана толкундун баллы ж.б).
Климат - бул жер бетинин белгилїї бир
бєлїгїндєгї аба ырайынын орточо кєп жылдык калыптанышкан статистикалык режими.
Орточо убакытта эсептєєдє Бїткїл дїйнєлїк
метеорологиялык уюм (БМУ) 30 жылдык
байкоону чектеп койгон (мисалы 1900-1930,
1930-1960 жж) андан аз убакыт – жылдар
аралык, беш жылдык,10 жылдык єзгєрїїлєр
булардын баарын – аба-ырайынын кєп убакытка созулган єзгєрїїлєрїнє таандык кылып койгон. Ал эми отуз жылдан тышкары
єзгєрїїлєрдї климатка таандык кылып
койгон. Отуз жыл убакыт адамдарда бир муундун эсинде калган климаттык єзгєрїїлєр
болуп саналат, мисалы аталарыбыз, чоў аталарыбыз кээде жаш кезин эстеп, мындан 30
жыл мурун аба ырайы суук болчу же жылуу
болчу дешет . Албетте, эгер биз бир нече отуз
жылдарды салыштырсак андагы байкалган

єзгєрїїлєр аба-ырайына салыштырмалуу
акырындык менен єнїгїшкєнїн байкайбыз,
мисалы 30 жылда орточо температура 1 градуска жогору болду дейбиз, жаан-чачын 10%
кєбєйдї дейбиз..
- Климат кандай багытта єзгєрїлїп
жатат?
Кєпчїлїк
окмуштуулардын
изилдєєлєрїна караганда ушул таптагы
климатты єнєр жай пайда болгон убакыттагы (1750 жыл) климат менен салыштырып
жатышат. Ошол убакыттан 2000 жылга
чейин глобалдык орточо температура +0.6
градуска чейин жогору болду. Демек биздин планетабызда климат жылуулануу багытын алууда. Мындай караганда 0.6
градус аз кєрїнгєнї менен 500 км
тїндїк уюлду карай климаттык алкактардын жылышына алып келет,
же болбосо тоолуу региондордо климаттык поястарды биийктик боюнча
кєтєрїлїшїнє єбєлгє тїзєт, кар сызыгы
100 метрге кєтєрїлєт ж.б, мындан башка да экологиялык єзгєрїштєр болгонго
шарт тїзїлєт.

Климаттын жылууланышын кээ бир
окмуштуулар, анын ичинде Американын
экс-президенти Альберт Гор, климаттык
єзгєрїїлєрї боюнча эл аралык єкмєт тобу
(орусча МГЭИК англисче IPCC), буга
кїнєлїї деп адамзаттын ишмердїїлїгїн,
тагыраак айтканда атмосферага парник газдарын, анын ичинен эў эле маанилїїсї СО2
бєлїп чыгаруусун айыптап жатышат. Эгерде єнєр жай пайда боло электе атмосферада
СО2 саны 270млн-1 бєлїкчєсїн тїзсє, ал эми
2000-жылы 370млн-1 тїздї (млн-1бєлїкчєсї
1см3газдын саны 1м3абанын кєлємїндє болот.)
Башка окумуштуулардын тобу глобалдык температуранын жогору болуп кетишин
табигый процесстерге байланыштырып жатышат. Алардын катарында белгилїї Россиялык окумуштуулар климатолог, академик
К.Я.Кондратьев, географ, академик Капица
С.П, гляциолог, академик Котляков В.М.
жана башкалар бар.
Кээ бир окумуштуулардын ою боюнча
абанын глобалдык температурасынын жогорулашына океан таасир этип жатат дешет.
Себеби океанда кємїр кычкылтегинин (СО2)
саны атмосферага караганда кээ бир булактарда 60 эсе, кээ биринде 80 эсе кєп болгондугунан, океан жылыган мезгиле атмосферага кєп СО2 бєлїп чыгарса, ал эми муздак
кезинде кємїр кычкылтегин єзїнє кабыл
алат. Негизинен океандын ишмердїїлїк катмары (200м) атмосферага караганда массасы
боюнча 16.4 эсе кєп болгондугунан, ал эми
жылуулук сыйымдыгы боюнча 68.5 эсе кєп
болгондугунан океан климатка, анын ичинде
атмосферанын температурасынын калыптанышына эбегейсиз зор роль ойнойт.
Кыргызстандык окумуштуу, физик, профессор К.А. Каримов климаттын єзгєрїїсїнє
космос таасир этет дейт, анын натыйжасына тропосфера менен стратосферада болуп
жаткан процесстер далил. Анын айтымында
жакынкы жылдарда глобалдык температура
тємєндєй баштайт. Башкача айтканда климат жылуулануу процессине дуушар болбой
эле сууктануу процесси кїтїлїп жатат.
Кыргыз Росия Славян университе-

тинин профессору О.А.Подрезовдун айтымында климаттын єзгєрїїсї, анын ичинде
жылуулануусу табигый процесстерге байланыштуу болуп жатат жана буга адамзаттын
ишмердїїлїгї таасир этїїдє. Бул процесстер
азыркы тапта толук изилдене элек.
- Келечекте, тагыраак айтканда 2100—
жылга карата кандай глобалдык климаттык
прогноздор берилїїдє?
- Орточо глобалдык температураны
алсак алдын ала айтуулар їч убакыттын
деўгээлдерине бєлїнгєн:2025,2050жана 2100жылдарга.
Кээ бир окумуштуулардын ой пикири
боюнча ушул таптагы орточо глобалдык
температуранынын єсїшї 0.30С он жылда сакталса, анда 2025- жылы глобалдык
тепрература 10C-га жогорулайт. Деўиз
деўгээлинин кєтєрїлїшї бир жылда 6мм
тїзсє, анда 2025- жылдын аягында деўиз
деўгээли 15см кєтєрїлєт.
Эми 2050 - жылдын деўгээлин
алсак, орточо глобалдык температура 20С чейин жогорулайт.
Бул убакытка кээ бир климатологдордун берген прогноздору глобалдык орточо
температура боюнча аябай айырмаланат. Мындан да чон келишпестик
Дїйнєлїк
океандын
деўгээлинин прогнозу.
Г.Х.Брунтмандын

комиссиясынын берген билдирїїсїндє деўиз
деўгээли 25 -140см жогорулайт. Климатолог,
академик К.Я.Кондратьев деўиз деўгээли
10-30 см кєтєрїлєт десе, ал эми гляциолог,
академик В.М.Котляков деўиз деўгээлинин
кєтєрїлїшї 5-7см ден ашпайт дейт.
Дїйнєлїк океандын 1метрге кєтєрїлїшї
кєп мамлекеттерге оор залакасын тийгизиши
мїмкїн – тємєн турган жерлерди суу каптоо,
деўиз туз суулары таза суу горизонтторуна
барып алар менен аралашуусу ичїїчї суунун касиетин начарлатат. Єзгєчє коркунуч
жаўыдан єнїгїп келе жаткан мамлекеттерге
оор таасирин тийгизиши мїмкїн, булар Бангладеш, Индонезия, Мозамбик, Пакистан,
Таиланд ж.б. мамлекеттер. Европа мамлекеттеринен эў эле оор абал Голландияга
туш келмек. Азиялык єнїккєн мамлекеттерден Япония, Корея океандын деўгээлинин
кєтєрїлїшїнїн оор залакасына дуушар
болушмак. Деўиз боюнда жайгашкан НьюЙоркко, Шанхайга, Санкт-Петербургга,
Лондонго ж.б. шаарларга коркунуч тїзїлмєк.
Азыркы мезгилде кээ бир океандын аралдарында жайгашкан мамлекеттерди тез арада
башка жерге кєчїрїп коюу Бириккен Улуттар Уюмунун эў эле орчундуу маселелеринин
бири болуп жатат. Климаттын єзгєрїїсї
боюнча эл аралык комиссиянын эсептєєсї
боюнча 2100- жылдын деўгээлине ылайык
эгерде парник газдарын азайтуу боюнча
эч кандай чаралар колдонбосо жана кємїр
кычкылтегинин (СО2) концентрациясы эки
эсе кєбєйсє, климаттын глобалдык жылуулануусу 2.5.0С тїзєт. (башкача айтканда ар бир
10 жылда орточо 0.250С жогорулайт). Кээ
бир сценарийлер боюнча кылымдын аягында 5.80С чейин жогорулашы мїмкїн. Албетте мындай климаттык єзгєрїїлєрдїн аягын
алдын ала кєрїї мїмкїн эмес. Бирок эгер
мындай климаттык єзгєрїїлєр болсо албетте адамзаттын жашоосуна чоў коркунуч
туудурушу мїмкїн. Мындай шартта кээ бир
баа берїїлєр боюнча экономикалык чыгым
2100- жылдын аягында 1триллион долларга
жакын болмок.
- Жаўы кылымда Кыргызстанда кандай
климаттык озгоруулор болот деп божомол

кылсак болот?
- Убагында биз, Кыргыз-Россия Славян
университетинин Метеорология, экология
жана айлана-чєйрєнї коргоо кафедрасынын
кызматкерери климаттын єзгєрїїсї боюнча
Биринчи Улуттук Билдирїїгє катышып жатып, 2100- жылга Кыргызстан боюнча орточо жылдын температуранын жогорулашы
2.5-3.0.0С ашпайт деп прогноз бергенбиз,
ал эми жаан чачын 1960-1990 жылдарга караганда 10-15% жылдык єлчємдє кєбїрєєк
болушу мїмкїн. Бул болсо 1900-2000- жылдары байкалган климаттык єзгєрїїлєргє
баа берїїсїнє ылайык келет. Жалпы жаан
чачындын єзгєрїїсї жылдык єлчємїнїн 6%
азайышынан Кыргызстандын территориясы
боюнча 54% кєбєйїшїнє чейин єзгєрїлєт,
ал эми сезондук жаан чачын 20% азайышынан 84%кєбєйїшїнє чейин єзгєрїлєт.
- Климаттын жылуулануусу кайсы
чєйрєгє оор залакасын тийгизїїдє?
- Гляциолог катары айтып кетишим керек, климаттын єзгєрїїсї, анын жылуулануусу єзгєчє мєўгїлєргє таасир этїїдє. Ушул
тапта кичинекей мєўгїлєр (аянты -1-3км2)
жоголуп кетїї коркунучуна дуушар болуп
жатса, чоў мєўгїлєр бєлїнїп, майдаланып
жатат. Мєўгїлєрдїн азайып кетиши ушул
тапта тарыхый убакытка же болбосо геологиялык мезгилге карата оор натыйжа деп
эспетесек болот, себеби аз элеубакыттын
ичинде мындай оор єзгєрїїлєрдїн болушу
албетте Кыргызстанда эмес, жалпы борбор
Азияда таза суунун жетишсиздигине алып
келет. Бирок мєўгїлєр таптакыр жоголуп
кетет деген ойдон алысмын. Себеби фирн
сызыгынан жогору кар тїрїндєгї жаанчаачын мєўгїлєр сакталып калышына жана
кєбєйїїсїнє жакшы шарт тїзєт, ал эми кар
сызыгынан тємєн жайгашылган мєўгїлєр
эрип кетїї же азайып кетїї процессине дуушар болууда. Бул жерде экспозиция (кїнгє
багыт алуу же болбосо кїндїн кєлєкєсїндє
болуу) чон ролду ойнойт. Кээ бир мєўгїлєр
эрип барып бир туруктуу абалга келген соў
,андан ары эрибей да калышы мїмкїн, же
болбосо аянтын же кєлємїн єзгєртїїсї толук ыктымал.
- Климаттын жылуулануусун токтотуу
боюнча кандай чаралар кєрїлїшї керек?
- Климатолог катары айтып кетишим
керек, азыр климаттын жылууланып кетиши экологиялык кєйгєйлєрдїн арасынан
биринчи орунга чыкты. Бул маселе жєн эле
экологияга тийиштїї болбостон, экономикага, саясатка, айыл-чарбага, жана башка
чєйрєлєргє тїз таасирин тийгизїїдє. Албетте, климаттын жылууланып кетишин токтотуу же болбосо туруштук берїї - бул бир
мамлекеттин колунан келбеген глобалдык
маселе болуп саналат. Ошондуктан климаттын жылуулануусун токтотуш їчїн баардык
мамлекеттердин бириккен аракеттери керек ,
атап айтсак 2008- жылдан тартып 2012- жылга чейин парник газдарынын атмосферага
чыгарылышын 1990- жылдагы деўгээлинен 5
% азайтуу.
Тилекке каршы бул кєйгєйдї дїйнєлїк
масштабда чечип жатканда бардык мамлекеттердин жасаган иш аракеттери бирдей
болбой жатат. Алсак Киото протоколуна
160 мамлекеттин єкїлдєрї кол койсо, айрым
бир мамлекеттер аны таанып, ратификациялабай да койду. Алардын ичинде Америка
жана Австралия бар. Канада болсо былтыр
Киото протоколунан такыр эле чыгып кетти.
Ал эми Кыргызстан єзїнїн алсыздыгынан
жана єнєр жайынын кыйрашынан жаратылышты коргоо боюнча, климаттын жылуулануу процессин азайтышына алгылыктуу иш
алып барбастыгынан єз їнїн жана сунуштарын билгизе албай жатат. Ага карабастан кээ
бир эл аралык келишимдерди кабыл алып ,
ратификациялап колунан келген иштерди
жасаганга аракеттенїїдє.
Киото протоколуна кирген мамлекетерден мисалы Украина єз квоталарын былтыр Японияга 370 миллион долларга сатты.
Быйыл да Япон мамлекети Украинанын квотоаларын сатып алуга даяр экенин айтты.
Россия квоталарын сатып Шатур ГРЭСинин
энергоблокторун буу-газ установкага которуп, кємїртектин диоксидинин ( CO2) 1.1
миллион тоннага атмосферага 2012- жылдын
аягына чейин чыгаруусун азайтат. Мындай
алгылыктуу иштерди Киото протоколунун
Биринчи тиркемесине кирген гана мамлекеттер аткара алышат, Кыргызстан азырынча
бул тиркемеге кирбейт.

Маекти алып барган
Жийде АСАНБЕК кызы
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«Корея Агроєнєржай борбору
Кыргыз Республикасында»

Жаз алды менен органикалык
корей теплицасынын презентациясы Бишкекте болуп
єттї. Корей теплицалары
боюнча долбоорду аткаруучу
Сергей Магай кеўири маалымат берди.

- Бул долбоор Корея Республикасынын єкмєтїнїн колдоосу менен
жана Кыргызстандагы корейлердин
коомдук бирикмесинин таасири менен иштєєдє.
Азыркы
учурда
Кыргызстанда калктын
60%ы эдет жеринде
жашайт жана бул багытта єнїгїї потенциалы абдан чоў. Биздин
єлкє сырь чыгаруучу
єлкє болбогондуктан
агроєнєржай тармагын
єнїктїрїїбїз зарыл,ал
їчїн бизде бардык
шарт бар. Мындай багыттардын бири – теплица чарбасы. Мурдагы Союз учурунда
бул чарба ийгиликтїї
єнїгїп, Россия менен
Каазахстандын рыногун камсыздап
турчу. Кийин союздун ыдырашы менен
теплица технологиялары да эскирди.
Андыктан биз азыр бул багытта корей
єнєктєштєрїбїздїн тажрыйбасын алсак болот, мында єстїрїлгєн азыктар

ТООЛУУ
ЄНЄКТЄШТЇК
бул - БУУнун
колдоосундагы, 180 мїчєнї
бириктирген
єнєктєштїк.
Тоолуу
єлкєлєр топторунун Альянсы, єкмєттєр
аралык уюмдардын, коомдук жарандык жана жеке сектордук, ошондой эле
улуттук, аймактык жана глобалдык
деўгээлдеги кызматташуунун жаўы формалары жана бирдиктїї демилгелер їчїн
платформа. Анын ишмердїїлїгї тоолуу
аймактардын кызыкчылыктарын коргоо
жана єркїндєтїїгє багытталган.
Тоолуу єнєктєштїк ишмердїїлїгїн Бириккен Улуттар Уюмунун Секретариаты
менен Азык-тїлїк жана Айыл чарба
офиси (ФАО,Италия) координациялайт.
Секретариат єкїлчїлїгї Тынч океан
аймагында (ICIМОD,Непал), Борбордук
Азияда (Кыргызстандагы Борбордук Азия
Университетинде) жана Латын Америкасында – Анд туруктуу єнїгїїсї їчїн
Консорциумунун алдында (СОNDESAN)
жайгашкан.
БУУнун курчап турган чєйрє боюнча программасы (ЮНЕП) курчап турган чєйрє
маселелерине глобалдуу деўгээлде тынымсыз кєўїл бурууну камсыздоо їчїн
чакырылган.
Азыркы учурда Кыргызстанда Тоолуу
Єнєктєштїк тоолук элибиз їчїн ар
тараптуу багытта долбоорлор менен иш
алпарууда.

экологиялык жактан таза жана даамдуу болот.
Негизги кєўїл помидор менен
бадыраў єстїрїїгє бурулуп жатат.
Мындан башка дагы жашылчаларды
єстїрїїгє жетишсек болот. Теплица
технологиясын жалаў эле жашылча
єстїрїїгє эмес, канаттууларды чыыгарууга да пайдаланууга жарайт
Башка атаандаштарыбыздан артыкчылыгыбыз – экологиялык таза
продуктыларыбыз.
Азык-тїлїк єндїрїїдє эч кандай
химиялык жер семирткичтер колдонулбайт, кык менен саман болсо гана
жетиштїї.
Їрєндєр Кореядан алынып келинет, ал эми алынган азык-тїлїк
Кыргызстанда сатылат. Келечекте агроєнєр жайыбыз єнїгїп кетсе
Россия менен Казахстан рыногуна

чыга алабыз деген ишенимдебиз.
Жергиликтїї ишкерликте биз кєп
пайда таба алабыз жана кышында
дагы жаўы азыктарыбыз дайыма дасторконубузда болуп турат.

Жаўы багыттагы уюм
«Таалим- Форум» коомдук фонду уюштурган
биомаданий кєп тїрдїїлїктї сактоо боюнча
Бирдиктїї коомдук тармактын алгачкы жолугушуусу Бишкек шаарында болуп єттї. Аталган
коомдук фонд туурасында кыскача маалымат – ал
2006-жылы ачылган. Донору – АКШнын Калифорния штатынын Сан-Франциско шаарындагы
Кристенсен фонду.

Бизди курчап турган чєйрєдє адамзаттан башка дагы табигый биотїрдїїлїктї тїзїп турган жаныбарлар менен
єсїмдїктєр дїйнєсї бар. Биздин Кыргызстан деген тоолуу мекенибиздин ажайып жаратылышында дагы ошондой «сїйлєй
албаган» жаныбарлардын, єсїмдїктєрдїн жана башка бардык
жандуу биотїрдїїлїктєрдїн їнїн кантип угабыз?.. Ата-бабалар
табият менен эриш аркак жашап келген ыйык салтына кайрылып, адамзат баласы жаратылышта кожоюн болууга акысы жок
экендигин, ашыкча ысырапкерчилик менен табиятты талкалоо
болбостугун жеткирїїдє байыркы маданиятыбызга, салт санаабызга таянуу зарыл болуп турат. Бул иште мамлекетибиздеги
бардык прогрессивдїї кїчтєрдї бириктирип, келечекте туруктуу єнїгїїбїз їчїн мамлекеттик чечимдердин кабыл алынышына таасир этїїдє базалык коммуникациялык инфраструктураны
тїзїп єнїктїрїї – Бирдиктїї коомдук тармактын негизги максаты. Бул багытта тармак ар кандай долбоорлорду ишке ашыруу
менен жаўыланууга, єлкє їчїн салым кошууга кызыкдар бардык интеллектуалдык кїчтєр менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Бул алгачкы жолугушууга жаратылышты коргоо
уюмдары, жогорку окуу жайлардын окутуучулары менен студенттери, бейєкмєт уюмдардын єкїлдєрї, журналисттер менен
чыгармачыл адамдар катышышты.

ТЕЗ БААЛОО МААНИСИ

Апрель айынын этегинде бул уюм
тарабынан дагы бир иш чара - Тоолуу
коомдоштуктардын изилдєє борбору
болгон Борбордук Азия Университетинде БУУнун азык-тїлїк программасынын
(ФАО) колдоосунда Тоолуу єнєктєштїк
долбоорунун адистери тарабынан «Жер
ээлєєчїлїктї изилдєє їчїн айылдык тез
баалоо» mемасында тренинг болуп єттї.
Тренингдин катышуучулары болуп Кыргызстан токой пайдалануучулар жана жер
пайдалануучуларынын Ассоциациясынын
кызматкерлери, токой чарба адистери,
бейєкмєт уюмдарынын єкїлдєрї жана
айылдык коомдоштук мїчєлєрї болду.
Негизинен айылдык жашоочулардын
тиричилиги жер жана токой пайдалануу
менен єтєєрї шексиз. Бул багыттагы
єнїгїї боюнча долбоорлор жаратылыш
ресурстарын туура пайдаланууга барып
такалат. Жер канчалык асылдуу болсо,
токой канчалык єсїмдїї болсо айыл-

дык коомдоштук
мїчєлєрїнїн
тирилиги да
оўолот. Бул їчїн
албетте кайсы бир
долбоорду иштеп
чыгууда ошол
аймак туурасында тез, сапаттуу
маалымат алуу
зарылдыгы келип
чыгат. Долбоор
ээси бул аймактагы жаратылыш
ресурстары кандай
пайдаланылып
келгенин, жер пай-

ыкчамдыгы єзгєчє колдоого алынууда.
Алар жергиликтїї коомдоштуктардын
єнєктєштїгїн арттырууда жериндеги
шарттарды жакшы тїшїнїїгє жана жаратылыш ресурстарын сапаттуу башкарууга
олуттуу салым кошууда.
Бул кїнкї тренинг максатына жетти
деген ойдобуз, анткени анын жїрїшїндє
кызуу талкуулар, пикир алышуулар кєп
болду, тєрткє бєлїнгєн жумушчу топ єз
алдынча тез баалоо каражаттарын колдонуп иштєєгє кєнїгїштї.
Тренингде Борбордук Азия Университети тарабынан жарык кєргєн токой жана
жер пайдалануудагы тез баалоо каражаты
катары методикалык колдонмо китеби
сунушталды.

далануу системасындагы кыйынчылыктар жєнїндє
маалыматты
билип, абалды
тереў талдап
тїшїнїшї керек.
Ошол маалыматтар так, пайдалуу
жана жеткиликтїї
алынганы дурус.
Тез баалоо
айылдык коомдоштуктардын
турмуш шартын
жакшыртуу багытындагы иш чараларга таасир этїїчї
методикаларга кирет. Дїйнє жїзїндєгї
колдонулуп келаткан ыкмалар натыйжасын берген изилдєєлєрдїн пайдалуулугу,

Бетти даярдаган
Жийде АСАНБЕК кызы

сыл жер
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ОРГАНИКАЛЫК АЙЫЛ ЧАРБА

Энергияны эффективдїї колдонуу, натыйжалуу, туруктуу айыл чарбасы жана токой
єстїрїї азыркы экологиялык маселелерди
чечїїдє эч кандай чыгашасыз, тескерисинче
киреше табууга алып келмек. Органикалык жер
иштетїї концепциясын негиздєєчї болуп япон
философу Мокиши Окада саналат. Ал экологиялык агротехника тємєнкї маселелерди чечїїсї
керек деп эсептеген:
- адамдардын тиричилигине керектелїїчї
гана эмес, алардын ден-соолуктарын жакшыртуучу азык тїлїктєрдї єндїрїї
- Жаратылышта биологиялык теў салмактуулукту стабилдештирїї, экологиялык коопсуз
болуу – чарба жїргїзїїдє жєнєкєй, баарына
жетиштїї ыкмаларды пайдалануу
Органикалык айыл чарба деген тїшїнїк
жер жїзїндєгї агроєндїрїштїк практикада:
синтетикалык
химикаттарды
колдонбоо(жер семирткич-пестициддер, антибиотиктер ж.б.)
-Жер кыртышын минималдуу иштетїїгє
жетишїї
-Генетикалык модифицикаланган организмдерди колдонбойт жана ар кандай сфераларды
камтыйт:єсїмдїк єстїрїї, жашылча єстїрїї,
багбанчылык, мал чарбачылыгы, канаттууларды багуу жана башкалар.
Органикалык айыл чарба –агроэкосистеманы , аны менен бирге биотїрдїїлїктї, биологиялык циклди жана кыртыштын биоактивдїїлїгїн
жакшыртып колдоочу єндїрїштї башкаруунун
бїтїндєй системасы.
Бул система сырткы айыл чарба ресурстарын колдонбой туруп конкреттїї регионалдык шарттарда єз аймагына тиешелїї,
ыўгайлашкан системаларды талап кылаарын
эске алуу менен башкаруу практикасына басым кылат. Бул шартта ички системаны функциялоодо синтетикалык каражаттарды пайдаланбай агрономиялык, биологиялык жана
механикалык ыкмаларды колдонууну коштойт.
Андыктан агрардык платформанын уюштурулушу – єлкєнїн агрардык секторунда акыркы
20 жылдагы кризистен кийинки коомдун эл
кїткєн реакциясы десек болот. Анын максаты

Агрардык платформанын негизги максаты – Кыргызстандын биологиялык єсїмдїктєрїнїн ар тїрдїїлїгїн коргоо жана єнїктїрїї
болуп саналат. Адамзат баласы энергия, табигый сырьелор, cуу,
жер кыртышы жана аба сыяктуу жаратылыш ресурстарын ченемсиз ашыкча пайдаланат. Єндїрїмдїїлїктїн жеўишинин артында бизди тиешелїї ресурстар менен камсыз кылып жаткан
тирїї экосистемалар кыйрап жатат. Мындан арылуу жолу илимий негизде жана сергек акыл эс менен чечилиши зарыл.

–агрардык сектордун кризистен чыгышына ар
тараптуу таасир этїї менен єлкєдє азык-тїлїк
коопсуздугун камсыздоо, коомчулукту ар убак
чыныгы кырдаал менен маалымдап туруу. Органикалык айыл чарбанын принциптерине негизделген экологиялык, социалдык жана экономикалык маанилїї системаларды єркїндєтїї.
Албетте, Агрардык платформа ишмердїїлїгїн
жалпы улуттун кызыкчылыгын кєздєє менен
айыл чарба єндїрїшїнїн стабилдїїлїгї їчїн

УЛУТТУН КЕЛЕЧЕГИ ЇЧЇН

Айыл
чарбасындагы
жаўы
єзгєрїїлєрдї бизден заман талап кылып жатат. Азыр органикалык таза продуктыларды єндїрїш керек. Мына алгачкы эле презентацияда кєргєнїбїздєй
органикалык таза айыл чарбасынан
алынган тамак- аштарды пайдалансак
канчалык пайдалуу экендигин кєрдїк.
Улуттун саламаттыгы, генофонд деген
бар, мына ушул генофонддун тазалыгын
эмне менен сактап калабыз? Албетте органикалык таза єндїрїлгєн тамак- ашты
пайдалануу менен дегим келет. Себеби
тамак аш коопсуздугун сактабасак, ар
тараптан келген коркунучтун алдын ала
албайбыз. Биз мындан бир жыл мурун
«Агроплатформа» деген кєз карандысыз уюмду тїзгєнбїз. Ошондо биз бул
маселени кєтєрїп чыккан биринчилерденбиз деп ойлогонбуз . Кєрсє биздин
тегерегибизде бул маселени ар тараптуу караган, ар тїрдїї кєз карандысыз
мекеме-уюмдар,окумуштуулардын да

катары бар экендиги кубантты. Бїгїнкї
кїндє биз ошол бир максаттагы уюм
мекемелердин башын бириктирип, бир
багытта иш алпарууну кєздєп жатабыз.
Алдыда жакшы программаны иштеп
чыгып, єкмєттїн алдына койсок деп жатабыз. Айтылып жаткандай єкмєт дагы
жардам берип жатат. Дагы бир нерсени
айтып кетким келип турат. Органикалык
єнїмдєр дегенде эле экологиялык таза
єнїмдєр дешет. Чынында органикалык
менен экологиялык таза єнїмдєрдїн
айрымасы асман менен жердей. Мисалы, таза экологиялык єнїмдєрдї алыш
їчїн пайдалануучу химикаттарды колдонуп, бирок лабораториялык талапка жооп берип, андагы химикаттын
кєрсєткїчї жогору болбосо ал экологиялык таза єнїм болуп саналат. Негизи лабораторияда концентрациялар
нормада болсо болду делинип эсептелинет. Ал эми органикалык тазалыкта
химикаттарды бир грамм дагы колдонбойт. Айрымасы ушунда. Топурак
да, суу да таза болушу керек. Биздин
Кыргызстандын жаратылышы мына
ушул талапка дал келип турат. Анткени
Кыргызстан 97% тоолуу аймак. Мына
ушул жерде мєўгїлєр тап-таза, суу да,
таза жерибиз да таза. Органикалык таза
єнїм алууга жаратылышыбыз тєп келет.
Мал чарбасын єнїктїрїїгє басым жасап таза этти, таза сїттї єндїрїп алсак
болот. Ошону менен Кыргызстандын
экономикасын кєтєрїїдє органикалык
єнїмдєрдї арбын алышыбыз башкы
ролду ойномокчу.

Искендербек АЙДАРАЛИЕВ,
Агрардык платформанын
президенти

арнайт.
А з ы р к ы
учурга айыл чарарбасын
туруктуу
ктуу
єнїктїрїї їчїн
н чогуу
кызматташууга
ташууга
даяр агрардык
ык сектор
тармагындагы
адистердин, фермерлердин,
рдин, окумуштуулардын тобу аныкталды. Агрардык

платформа менен КР айыл чарба жана мелиорация министрлигинин кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Айыл чарбасын єнїктїрїї
концепциясын органикалык айыл чарбага басым кылуу менен тїзїї макулдашылды. Органикалык айыл чарба єлкєнїн экономикасын
єнїктїрїїдє негизги вектор катары бекитилди.
Айыл чарбасындагы алдыўкы, ыўгайлуу, туруктуу ыкмаларды жайылтуунун эффективдїї
жолу – аймактык окуу борборлору системасы
аркылуу жїргїзїї аныкталып, ийгиликтїї иштеген фермердик чарбалар менен кызматташуу
башталды. Мисалы 2011-жылы А.Жаныбаев аттуу фермер менен «Рейна Кенч» аймактык окуу
борборун ачышты. Бул борбордо ФАО менен
биргеликте атайын семинар окуу єткєрїлдї.
Эми бул борборго ЮСАИД, Эл аралык тоолук
єнєктєштїк сыяктуу эл аралык донорлук долбоорлордун кызыгуулары пайда болууда.
КР да айлана чєйрє менен гармонияда
аракеттенїїнїн жаўы багыты катары агротуризмди
боюнча концепт иштелип
тури
ту
ризмди єнїктїрїї боюн
шартта элдин аў-сезимине
чыкты. Бул шарт
органикалык айыл чарбасынын
алдыўкы
тажрыйбаларын
жайылтууга
жана экологияжайыл
га мамилелерди
жакшырма
тууга їйрєтїїгє шарт
туу
тїзїлєт.
тї
Кыргызстанда
теплица
чарбачылыгын єнїктїрїїдє
агроєнєржайлык
Эко агрокомплекс
форматында Чыгыш
Кореянын органикалык айыл чарбассынын принциптери
боюнча
«Кобуксон
б
Групп» жоопкерчилиги
Гр
чектелген ишканасы мечект
єнєктєшїї жїрїїдє.
нен є
Алдыўкы тажрыйбаларАлд
жайылтуу боюнча 25 семиды жайыл
єткєрїлдї.
нар окуулар єт

АЙЫЛДЫКТАРДЫН АРАКЕТИ
Агрардык
платформанын
бул жолугушуусуна мен алыскы Баткен облусунун Баткен
районунун Кара-Токой айылынан келдим. Баткендин бир топ
климаттык, географиялык, социалдык татаал шарттары бар
экени эч кимге жашыруун эмес.
Ага карабастан эл єз аракетин
кєрїп келет. Дїйнє жїзїндє абдан сейрек кездешчї айтылуу
Айгїл гїлїн аткендин визиткасы деп койсок болот. Мына ушул
Кызыл китепке киргизилген
ажайып гїл биздин Баткенде
гана єсєт. Жоголуп кетїї коркунучунда калган Айгїл гїлїн
Кара-Булак айылдык мектебинин окуучулары мугалимдердин
колдоосу менен кайтарып коргоого алышканын кєрїп ыраазы болгон жайым бар. Менин
коомдук ишимдин башталышы
дал ушул татына гїлдї коргоодон башталды. Баткен областында АГОЦА – Борбордук Азияда
тоолук коомдоштуктар альянсы
ачылып, анын негизинде КараТокой
коомдук єз алдынча
башкаруу (ТОС) ачылып, аны
жетектеп калдым. Мына ошондон тартып Айгїл гїлїнє барчу
жолду тостуруп салдым. Тоо этегине кичинекей жай салдырып,
3-4 кишини кароолго коюп, жаратылыш сыймыгы болгон гїгдї
коргоого алдык, экинчи жагынан
аны кєрїїгє куштар болуп келген туристтерге аз да болсо шарт
тїзїп койдук. Айгїл гїлїнє кол
салгандарды айыпка жыгып, катуу уяткарып, азыр кєпчїлїк бул
ишке колдоосун кєрсєтїп, таби-

ятты коргоого алганбыз.
Ушул тапта айылда єзїм
«Баткен їмїтї» жана «ЖанБулак» коомдук фонддорун
жетектейм. Элет жеринде жакырчылыкты жоюу боюнча бир
топ иштерди аткардым, бизнес
долбоорлорду сунуштап,таза cуу
чыгарттым. Мектептердин оўдоо
иштерин жасаттырып, жолдорду
оўдоттурдум. Элет жеринде айыл
инфрастуктурасын жакшыртууга
салымыбызды кошуп келебиз.
Азыр мал чарбачылыгын кєтєрїї
жагына кєўїл буруп, дагы ичїїчї
суу жетишпеген айылдарга колдоо кєрсєтїї жагын максат кылып жатам. Мындай семинарларга катышууда кєп тажрыйба
алмашуулар болот, билбегенди
їйрєнїп, пикир айтышып кеткен
жакшы. Мына, бул семинарда ор-

ганикалык айыл чарба, таза
азык-тїлїк деп жатышат. Бул
биздин келечек болгон жаштарыбыз, балдарыбыз їчїн
абдан маанилїї. Кытайдан
келген ар кандай, сапаты начар, курамында кооптуу заттар табылган азыктар жайнап кетти. Азыр аз кандуулук
менен ооруган жаштарыбыз
кєп. Аларга єзїбїздїн жергебизде єстїрїлгєн таза, органикалык
азык-тїлїктєр
менен камсыздообуз талапкы
ылайык. Биздин Баткенди эле
алалычы? Айтылуу Баткен
єрїгїнїн тазалыгы, дарылыгы кандай сонун болсо дагы ал
арзан, жайнап тєгїлїп жатат.
Баткенде картошка, чычырканак, ширин алмалар, шабдаалы кєп єсєт. Болгону сугат
маселеси бар. Мен Чуваш айыл
єкмєтїндє иштегем, 500миў калк
жашаган айыл єкмєтїндєгї эл
агын сууну Єзбекстандан алып
єтїп ичебиз.Себеби cуу чыгарган насосторубуз Єзбекстандын
аймагында калган, андан cyунун
70%ын єзбектер ичсе,30 гана
пайызын биздин эл ичет, мындай абал он жылдан бери созулуп
келет, бирок ошол суунун алар
ичкен 70%ы їчїн дагы акчасын биз тєлєп келебиз, чек арада жашаганыбыздан ушундай
кєйгєйлєрїбїз бар, азыр мен бул
боюнча дагы маселе кєтєрїп жатам.

Жамиля ПАЗЫЛОВА,
Баткен областынын тургуну
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АДАМЗАТ ЖАШООСУН ЖЕЎИЛДЕТЇЇ ЇЧЇН
««ЭМГЕК ЇЧЇН АЗЫК-ТЇЛЇК» ПРОГРАММАСЫ
бликасында долбоорго катышуучу
аялдардын 65 зарыл техникалык
колдоолорду жана жашылчалардын уругун єзї пайдалануусу їчїн
жана сатууга алып чыгуусу їчїн
алат.

Ирригациялык жана
дренаждык системалар

Бириккен Улуттар Уюмунун Бїткїл
дїйнєлїк азык-тїлїк программасы
- дїйнє жїзї боюнча ачарчылык
менен кїрєшїїдє алдыўкы линияда
турган БУУнун агенттиги болуп саналат. Ал дїйнєдєгї эў ири гуманитардык уюм жана ар убакта єзгєчє
кырдаалдарга кєўїл буруп, адамдардын ємїрїн сактоодо ачка калгандарга кыска убакыттын ичинде
азык-тїлїктєрдї жеткирип таасир
этет.
Бїткїл дїйнєлїк азык-тїлїк
программасынын
ишмердїїлїгї
ошондой эле келечектеги ачарчылыктын алдын алууга багытталган.
Ал аны кандай жолдор менен ишке
ашырат?..
Азык-тїлїктєрдї калктын инфраструктуралык жана єндїрїштїк
актив каражаты катары колдонуучу программалар аркылуу єнїгїїгє
yмтулган коомдоштуктарды окутуу,
колдоолор менен. Бул аракеттер
муктаж элдин азык-тїлїк менен
камсыз болуу статусун бекемдєєгє
кємєк болот.
2009-жылы аталган уюм «Калктын колдоого муктаж категориясына кирген їй-бїлєлєргє азык-тїлїк
боюнча жардам берїї» программасынын алкагында Талас, ЖалалАбад, Ош, Баткен областтарындагы
402 000 адамга жардам берген.
БУУнун Бїткїл дїйнєлїк азыктїлїк программасы єлкєдєгї азыктїлїк коопсуздугунун абалына
дайыма баа берет жана аз камсыз
болгон їй-бїлєлєрдїн талабын изилдеп турат.
Аталган программа Бишкек
шаарында єлкєлїк офисин ачкан,
ага 2008-жылдагы кыштын катуу
болушу тїшїмдїїлїктї кыйраткандыктан биздеги азык-тїлїк коопсуздугунун тємєндєшїнєн келип
чыккан баалардын глобалдуу єсїп
кетиши жана экономикалык кризис
себеп болгон. 2009-жылы ошондой
эле офис Ош шаарында ачылган.
2008-2011-жылдар аралыгында
БУУнун азык-тїлїк программасы
єзгєчє кырдаалдарда жардам берїї
боюнча эки программаны ишке
ашырды. Бул 2010-жылы Ош жана
Жалал-Абад областтарындагы конфликттерден келип чыккан жагдайда жабыр тарткан айыл жерлериндеги абдан муктаж їй-бїлєлєргє
колдоо кєрсєтїї багытындагы программалар.
2011-жылдын экинчи жарымынан тартып БУУнун Бїткїл
дїйнєлїк азык-тїлїк программасы жаўы эки жылдык программаны ишке ашырууга киришти. Ал
Кыргыз Республикасындагы азыктїлїк коопсуздугунун абалын
жакшыртууга багытталган колдоо
жана таасир этїї программасы.

Бул программанын негиз
негизги максаты – тамак-аш
азык-тїлїк єндїрїшїн
жакшыртуу менен єтє жакыр жашаган айылдардагы
їй-бїлєлєрдїн азык-тїлїк
коопсуздугун камсыздоо,
анын негизинде айыл инфраструктурасын калыбына келтирїї, айыл чарба
активдерин тїзїї жана
єнїктїрїї, ошондой эле
табигый кырсыктарды болтурбоо механизмдери жана
тобокелчиликти башкаруу
потенциалын жогорулатуу.
Єзгєчє белгилеп кетїїчї
нерсе – долбоордун жыйынтыгы айылдын айрым бир
жашоочуларына гана эмес,
бїтїндєй айыл элине жагымдуу жагдай жаратышы
керек.
«Эмгек їчїн азык-тїлїк» программасынын максаты азык-тїлїк
коопсуздугу тємєн статусундагы їй-бїлєлєргє акы тєлєнїїчї
иш сунуштоо мїмкїнчїлїгїн жаратуу. Программа коомдоштук
долбоорлорунда иштеген адамдарга компенсация катарында
азык-тїлїктєрдї сунуштайт (буудай уну жана єсїмдїк майы), тактап айтканда ал долбоорлордун
жыйынтыгы бардык жергиликтїї
коомдоштукта жагымдуу жагдай
жаратышы керек. Бул шартта ишке
тартылгандар эў муктаж, аз камсыздалган їй чарбаларынан болушу зарыл. Бул долбоорлорго зарыл
башка ресурстар коомдоштуктар
же болбосо башка єнєктєштєр аркылуу сунушталышы шарт.

Айыл
инфраструктурасын
калыбына келтирїї

Айыл чарба активдерин уюштурууга таасир этїї менен БУУнун
Бїткїл дїйнєлїк азык-тїлїк программасынын «Эмгек їчїн азыктїлїк» программасы айыл чарба
єндїрїшїн жакшыртууга шарт
тїзєт. Программанын алкагында талкаланган, керектен чыккан
ирригациялык системалар, суткалык жєндєєчї бассейндер жана
дренаждык системалар калыбына
келтирилип, кайрадан ишке киргизилет; жайыт жерлери деградациядан корголуп, жолдор, кєпїрєлєр
калыбына келтирилет.

Жашылча єндїрїї

БУУнун Бїткїл дїйнєїк азыктїлїк программасы жашылча
єстїрїї долбоорунун алкагында
аял жетектеген аз камсыздалган
їй-бїлєлєргє эў зарыл колдоолорду кєрсєтєт. Кыргыз Респу-

БУУнун Бїткїл дїйнєлїк азыктїлїк программасы турак жай, коомдук жай имараттарын жана айдоо жерлерин сел, жер кєчкї жана
айылдык селди агызып кетїїчї
каналдардын кыйрашын жараткан

мезгилдик корунучтардан коргоочу долбоорлорду колдойт.

Айыл
инфракструктурасы

БУУнун
Бїткїл
дїйнєлїк
азык-тїлїк программасы айылдык коомдоштуктарга негизги инфраструктура обьектилери болгон
кєпїрєлєрдї, жолдорду, суткалык
жєндєєчї бассейндерди калыбына
келтирїїсїнє таасир этет.

тууга, жалпы маселелерин чечїїгє,
єзїн киреше менен камсыз кылууга уникалдуу мїмкїнчїлїк тїзєт,
жыйынтыгы долбоордун катышуучуларына гана эмес, бардык коомдоштуктарга да пайда алып келет.
Азык-тїлїк жардамы долбоордун катышуучуларынын арасында
ар бир адамдын аткарган ишинин
кєлємїнє ылайык бєлїштїрїлєт.
Долбоорго катышуучуларды тандап алуунун негизги критерийлери:
1.
Катышуучулар
азыктїлїк коопсуздугу єтє тємєн їй-

бїлєлєрдєн болушу керек;
2. Долбоордун жыйынтыгы
жалпы коомдоштукка оў таасирин
тийгизиши шарт;
3.
Долбоорго
тартылган
жергиликтїї коомдоштуктар уюштурулган активдерди сактап калууга жоопкерчилик тартышы зарыл;

гында 100 000 дарак кєчєтї олтургузулду.
-Долбоордун алгачкы жылында
400дєн ашык турак їй жана администрациялык имаратка cуу ташкыны менен жер кєчкїдєн колдоо
кєрсєтїлдї.
-Программанын
алкагында
жолдор менен кєпїрєлєрдїн курулушу экономиканы кєтєрїїдє
сооданы кеўейтїїгє, балдар їчїн
алыскы айылдарга барып окуусуна
жол ачты.
БУУнун Бїткїл дїйнєлїк
азык-тїлїк
программасынын
ны алкагында Кыргыз Республикасында
дагы “Эмгек
с
їчїн
азык-тїлїк” програмї
масынын
бир нече долбоору
м
жїрїїдє.
Мындай биргелешж
кен
долбоор Кыргызстан токой
к
пайдалануучуларынын
жана жер
п
пайдалануучуларынын
Ассоп
циациясы
менен БУУнун Бїткїл
ц
дїйнєлїк
азык-тїлїк програмд
масы
тарабынан иштелип чыгып,
м
Ош,
Баткен, Жалал-Абад, Талас
О
жана
Ысык-Кєл областтарындаж
гы токой чарбалары камтылган.
Бул долбоордун негизги максаты
са – калктын аз камсызданган
катмарын
ишке тартуу менен ток
кой
й чарбаларында токой аянттарын
кєбєйтїї, токойлорду калыбына
келтирїї болуп саналат. Долбоордун максатынын негизинде эки тараптуу пайдалуу жыйынтык – бир
жагынан токой чарба иш чаралары
аткарылат, ал эми экинчи жагынан аз камсыздалган їй-бїлєлєргє
азык-тїлїк коопсуздугу тїзїлєт.

Табигый кырсыктардын
кесепеттерин
жумшартуу жана
курчап турган чєйрє

Аталган
программанын
ишмердїїлїгїнїн
приоритеттїї
багыттарынын бири – табигый
кырсыктардын кесепеттерин жумшартуучу иш чаралар. БУУнун
Бїткїл дїйнєлїк азык-тїлїк программасы єткєргєн азык-тїлїк
коопсуздугун баалоо кєрсєткєндєй
Кыргыз Республикасындагы азыктїлїк коопсуздугунун тємєн болушунун негизги бир себеби болуп
табигый кырсыктардын кєп болушу саналат.
Табигый кырсыктарга каршы
даярдык кєрїї долбоорлоруна
дарыя жээктерин бекемдєє, cуу
ташкынынын алдын алуучу биодренаждык системаларды калыбына келтирїї, сел жана жер кєчкїгє
кабылуучу жол бойлорун, бєксє
тоолордун капталдары менен этектерин бекемдєє кирет. Ошондой
эле аталган программа токойлорду калыбына келтирїї же болбосо
токой питомниктерин ачууга багытталган демилгелерди колдойт.
Табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин жумшартуу акырында
келип азык-тїлїк коопсуздугунун
абалын жакшыртууга алып келет.

«Эмгек їчїн азык-тїлїк»
программасынын
критерийлери

БУУнун Бїткїл дїйнєлїк азыктїлїк программасы айылдык аз
камсыздалган їй-бїлєлєргє коомдук пайдалуу иштерге катышуу
менен жашоо турмушун жакшыр-

(Программа жана єнєктєштєр
алардын андан аркы пайдаланууларына байкоо жїргїзїшєт)
«Эмгек їчїн азык-тїлїк»
программасынын ишинен;
- Долбоорлор табигый кырсыктардын алдын алууга, айыл инфраструктурасын жакшыртууга, курчап турган чєйрєнї коргоого, 100
айыл округанда агро єндїрїштї
жакшыртууга багытталган.
- Азыркы учурга аталган долбоорго 15 500 адам катышты.
Алардын їй-бїлєлєрї азык-тїлїк
менен камсыздалып, коомдоштуктар болсо долбоордун жыйынтыгы
менен пайда табышууда.
-20 000 гектардан ашык айдоо
жерлери калыбына келтирилип,
пайдаланууга берилди.
-Єлкєдєгї 65 айылдан 4000
ашык аял жетектеген їй чарбачылыктары єздєрї їчїн жана сатыкка жашылча єстїрїїгє їрєн жана
техникалык колдоолорду алышты.
-Керектен чыгып, каралбай
калган 200 кмдан ашык ирригациялык системалар калыбына келтирилип, ишке киргизилди.
-Программанын
алкагында
2010 – 2011-жылдары єлкє айма-

Токой секторундагы бир топ
маселелерди, анын ичинен айрым
токой чарба иштерин мамлекеттик
каржылоонун жоктугун эске алсак
бул долбоордун токой чарбалар
їчїн пайдалуу жактары бар экендиги ынандырат. Мисалы токой
чарбалары кол эмгеги менен жасалуучу иштерге болгон караажаттары їнємдєлєт, ал каражаттарды
башка зарыл токой кєбєйтїї иштерине жумшоого болот.
Жакында эле Ассоциация Ысык-Кєл областынын Жети-Єгїз, Тїп жана
Ысык-Кєл токой чарбаларында долбоорго катышуучу жергиликтїї бийликтер
жана жергиликтїї калктын
долбоорго тартылып жаткан єкїлдєрї менен жыйын
єткєрдї. Ушундай эле жыйындар Баткен областынын
бардык чарбаларында болуп
єттї.Азыркы тапта Ассоциация єкїлдєрї ушул эки
областтын токой чарбалары
менен бирдикте мониторинг
иштерин жїргїзїп жатат.

Ж.АБДЫМАМЫТОВА
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Элеттик жаштар

“ТОКОЙ – ТАБИЯТ ТАМЫРЫ” М
Мына
ушундай аталыштагы мектептер аралык КВН апрель
айынын этегинде Балыкчы шаарындагы маданият їйїндє
а
болуп єттї. Бул иш чара биринчи жолу болуп жаткан жок.
б
ПРООНдун “Туруктуу єнїгїї їчїн курчап турган чєйрєнї
П
коргоо” программасынын алкагында “Суу боюндагы токойк
лорду калыбына келтирїї” долбоорунун колдоосунда буга
л
чейин Тоў районунун Кєк-Мойнок айыл єкмєтїнє караган їч
ч
мектеп ортосунда КВН бир топ этап менен єткєрїлїп келм
гген эле. Мындай иштердин аркасында келечек ээлери болгон
окуучулар єз жергесинин табиятын, андагы табигый ресуро
сстарды таанып билип, туура пайдаланууну їйрєнїштї. Ал
ээми бул ирет КВН аталган айыл єкмєттїн карамагындагы
їч мектептин биргелешкен “Трио” командасы, Балыкчы шаї
арындагы К.Жакыпов атындагы 8-мектептин “Green next”
а
командасы жана Балыкчы шаардык Ч.Айтматов атындагы
5-мектептин “Токой бригадасы” командаларынын ортосунда єткєрїлдї.
Бул сынактын келип чыгышы - азыркы учурдагы коомчулуктун токойлорго карата мамилесинин тїп-тамырынан єзгєрїшї, токойдун экологиялык маанисинин кескин жогорулашы, энергия булактарынын кымбаттыгы жана башка єлкєлєрдєн жыгач алып келїї, уруксатсыз кыюу жана
малды туш келди жаюу сыяктуу антропогендик терс таасирлердин кескин
кєбїйїшїнє алып келди.
Андыктан єсїп келе жаткан муундарыбызга айлана чєйрєгє болгон кєз
карашын
єзгєртїп, табиятка аяр мамиле кылуусун экологиялык сынактар
к
аркылуу
жеткизїїгє їйрєтїї – мезгил талабы болууда.
а
Суу боюнда жайгашкан токойлорду кайра калыбына келтирїї боюнча
Бириккен
Улуттар Уюмунун долбоору Кєк Мойнок айыл єкмєтїнїн аймаБ
гында
ишке ашырылып, жергиликтїї калктын табиятка болгон мамилесин
г
єзгєртїїгє чоў салым кошту.
«ЭлЭко» Жаштар экологиялык кыймылы тарабынан КВН єткєрїїнїн
даярдыктары колдоого алынган.
Сынактын жыйынтыгында їч командага теў ПРООН жана Ассоциация
тарабынан баалуу сыйлыктар тапшырылды. Айта кетчї нерсе, бул сынакка
бирден бир салымын кошкон «Каганат» коомдук кайрымдуулук фондусу
окуучулардын мындай демилгелерин, єз жергесиндеги табиятты жана андагы ресурстарды таанып билип, мекенин сїйгєн аркеттерин колдоп, КВН
жыйынтыгында баалуу белектерин ыйгарды. Себеби єспїрїмдєрдїн бул
аракети келечегинде кєп жакшы иштерден їмїттєндїрєт. «Каганат» коомдук кайрымдуулук фонду из ишмердїїлїгїндї жаш балдар арасындагы ар
тараптуу демилгелерди дайыма колдоого ала берет.

Токой КВНин єткєрїїнїн негизги максаты:
1.Окуучулардын экологиялык билимин жєнгє салуу
2.Туулган жерге болгон сезимдерин ойготуп, жаратылышка аяр мамиле
жасоого тарбиялоо
3. Окуучулардын токой єсїмдїктєрїн таанып билїїсїн кеўейтїї жана
системага салуу
4.Туулган жердин табиятын сїйїї менен бирге чыгармачылык менен
сєз байлыгын єстїрїп, аў-сезимдерин єєрчїтїї
5.Туулуп єскєн аймакты жана бїтїндєй жер планетасындагы табиятты
коргоонун зарылдыгынын маанисин жеткирїї
КВН программасында балдарга бир нече тапшырмалар берилген: командалардын саламдашуусу, рекламалык тыныгуулар, їй тапшырмасы,
токой кроссворддорун жандыруу жана командалардын капитандарынын
таймашы.

Бардык учурдагыдай эле калыстар тобунун курамы
олуттуу, табият коргоо адистеринен тїзїлдї:
1. А.Бурханов – калыстар тобунун тєрагасы – Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана жер пайдалануучуларынын генералдык директору
2. К.Матраимов – калыстар тобунун мїчєсї – ПРООНдун токой боюнча улуттук эксперти
3.А.Казакбаева – “Ысык-Кєл биосфералык аймагы” генералдык дирекциясынын мониторинг бєлїмїнїн башчысы
4. Э.Ибраев – Курчап турган чєйрєнї коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин єкїлї
5. Л.Сыдыкбекова – «Каганат» коомдук кайрымдуулук фондусунун
тєрайымы
Сынактын жїрїшї кєрсєткєндєй окуучулар бардык дитин коюп, зор
шыктануу менен даярданышкан. Кїйєрмандар болгон мектептердин жамааттары, ата-энелер, жергиликтїї эл маданият їйїнїнїн залында кызуу
колдоп беришти жана ПРООН менен КВН уюштуруучууларына чын дилден ыраазычылыктарын билдиришти. Сынактын жыйынтыгы менен
1-орунга – “Трио” командасы
2-орунга – “Green next” командасы
3-орунга – “Токой бригадасы” командасы татыктуу деп табылды.
Жаш адамдын табиятты сїйїїгє сезиминин калыптанышына мындай иш чаралар тїздєн тїз таасир этерин жакындан кєрїп билген, аны
уюштурган Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана жер пайдалануучуларынын Ассоциациясынын жана «ЭлЭко» Жаштар экологиялык
кыймылынын адистерине жергиликтїї эл абдан ыраазы болушту. Кыргыз элинде айтылган улуу сєздїн бири – “Уядан эмнени кєрсєў – учканда
ошону аласыў”. Анын сыўарындай ПРООндун “Суу боюндагы токойлорду калыбына келтирїї” долбоорунун алкагында жїздєгєн окуучулардын
табият коргоого кєз карашы жанданып, сезимдери калыптанды деп айта
алабыз.
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ИНДУС АЙЫМДАРДЫН ТАЖРЫЙБАСЫ
Жадыраган жаздын апрелинде Борбордук Азия университетинде Борбор Азиядагы эл аралык Тоолук єнєктєштїк
єкїлчїлїгїнїн жана Демилгелерди єнїктїрїї Агенттиги
(ADI) менен Коомдоштукту єнїктїрїї Альянсы (CDA)
Кыргызстандагы Тоолук єнєктєштїккє мїчє болгон,
ишмердїїлїгї айылдык коомдоштукту єнїктїрїїгє
багытталган єкмєттїк эмес уюмдардын жолугушуусун
єткєрдї. Бул жолугушууга Индиянын Кыргызстандагы
элчиси Ф.Стобдан мырза катышып, кириш сєз сїйлєдї.
2012-жылдын март айында кыргыз аялдарынан турган атайын топ
байыркы жана кереметтїї Индия
мамлекетинде болуп,
он кїндїн
ичинде орто жана майда ишкердиктин єнїгїш практикасынын эў сонун
їлгїсї менен таанышып кайткан.
Бул тажрыйба алмашуунун негизинде индус айымдарынын ишкердик кылуусундагы айрым жагымдуу
жактарын Кыргызстанда жайылтуу

туурасындагы сунуш, пикирлер бул
жолугушуунун єзєгїн тїздї. Талкуу
учурунда ал жактагы айылдык чакан
ишкердикти колдоодо жана айылдагы коомдоштуктарды иш орундары
менен камсыздоодо маркетинг кызматынын стратегиясы абдан кызыгууну жаратты. Анткени бул маселе
биздин республикада дагы деле болсо
оор абалда калып келет.
Кыргыз аялдарынан турган
топтун Индияга барып келїїсїн
уюштурган жана каржылаган АКШ
мамлекеттик департаменти, ал эми
Индия тараптын кабыл алуучусу Єз
алдынча иш менен камсыз кылуучу
аялдар Ассоциациясы (SEWA) болду.
Бул уюмдун Кыргызстан айымдары
їчїн болгон таасирин, алган тажрыйбалары туурасында Демилгелерди
єнїктїрїї агенттигинин єкїлдєрї
ортого салышты.
Єз алдынча иш менен камсыз
кылуучу аялдар Ассоциациясы Индияда 1972-жылы профсоюз уюму

катары уюштурулуп ишин баштаган.
Негизги максаты – єз мїчєлєрїн
иш менен камсыз кылуу, алардын
єзїн єзї камсыздоого жетишїїсїнє
кємєктєшїї. 2012-жылга карата
анын мїчєлєрїнїн саны Индиянын
7 штатында 1,3миллион адамга жеткен жана азыр ар кандай багыттагы
бирин бири колдоочу 18 боордош
уюмду камтыйт (SEWA Академиясы,
сооданы колдоочу борбор, банк, ме-

нежмент мектеби ж.б.)
«Демилегерди єнїктїрїї Агенттиги» тарабынан мїчєгє алынган
аялдар негизинен айыл жериндеги аз
камсыздалган їй-бїлєлєрдєн турат.
Негизги кирешелери айыл чарбасында жашылча єстїрїї. Бул учурда
Агенттик социалдык моблизациялоо менен элет жериндеги эў начар
жашаган, социалдык жактан коргоого муктаж їй-бїлєлєрдєн топторду
тїзїп агротренингдерди єткєрїп келет. 2010-2011-жылдары агенттиктин мїчєлєрї їрєн, жер семирткич,
пленкаларды алышты, ал їрєндєрдїн
акысын кїздє алынган тїшїмдєн
кайтарып беришти. 2011-жылдан
тарта агенттик єз кирешесинин эсебинен мїчєлєрїн їрєн менен камсыздап, агротренинг єтїїгє жетишти.
2012-жылдын январына каражат топтому 61 000 АКШ долларын тїздї.
Азыр аталган агенттиктин ишиндеги
эў орчундуу маселе болуп єндїрїлгєн
продукцияны сатууда – маркетинг

Бїбїмариям САРИЕВА, «Эпкин»
коомдук уюмунун жетекчиси:
Биз Ысык-Ата районунун Нурманбет
айыл єкмєтїнє караган мурдагы Эпкин,
азыркы Алиаскар Токтоналиев атындагы
айылда жашап, адегенде демилге топ тїnpg
алып 1997-жылдан баштап аракетибизди
баштап иштеп баштаган элек. 2005-жылы
коомдук бирикме катары юстиция министрлигинен кааталып, андан бери бир топ
ишкерди аркалаганга жетиштик. Айылда
1957-жылы курулуп,эскилиги жетип иштебей калган cуу тїтїктєрїн ондоттук, Дагы
жаўы кошулган тєрт кrxєuє cee nїnїrnєhїy
birt киргиздик. Fqsk ичиндеги жалгыз ФАП
эч жабдыгы жок, жада калса нашатыр спирти жок калганда жабылып калган учурлары
да болгон, аны 2003-жылы ЮНИСЕП элдин
колдоочу фондунун жардамы менен оўдотуп
алып толугу менен жабдып эмерек бердик.
Андан тышкары ПРООН менен биргелик-

тейлєє кызматы жана агротренинг
єтїїдє адис агрономдордун жетишсиздиги болууда.
Бул уюмдан Кыргызстан їчїн
кандай пайдалуу тажрыйба алмашуулар болду?..
Албетте, уюмдун ар бир мїчєсї
їчїн комлексттїї тейлєєгє жетишїї,
алар кайсылар?
- потенциалды кєтєрїї
-маркетинг кызматы ушунчалык єнїккєндїктєн алынган
продукцияны сатуу жакшы жолго
коюлган
- мїмкїнчїлїктєрдї туруктуу изилдєє
-кредиттик каражаттарга
толук жетишїї – SEWA банкы
иштейт
- иш учурунда балдарын багуучу бакчалар менен камсыз

- ден-соолуктары корголгон
- укуктук юридикалык
тейлєєлєргє жетишкен
- страхование
- турак жай жана инфраструктуралык маселелери чечилген
Жолугушууда ошондой эле алынган сабактар жана Индиядагы ийгиликтердин тарыхы туурасында «Борбор Азия жаўылыктары газетасынын
журналисти Ирина Байрамукованын
кызыктуу аналитикалык фоторепор-

тажы сунушталды.
Индияда
кол
єнєрчїлїк
єндїрїшїн экспорттоону єнїктїрїїчї
Кеўеш жана Индия жеўил єнєр-жай
министрлигинин уюштуруусу менен жылына эки ирет чоў кєргєзмє
єтїлєт. Бул кєргєзмєдє єлкєнїн ар

кайсы штаттарынан келген индус кол
єнєрчїлєрїнїн кездеме, тери, жыгач,
темир,айнек,кагаздардан жасалган
2000ден ашык кол эмгектери коюлат
жана бул кєргєзмє Тїштїк – Чыгыш
Азиядагы эў ири кєргєзмє болуп
саналат. Индия кол єнєрчїлєрїнїн
єндїрїлгєн продукцияларына АКШ,
Англия, Германия, Франция, Италия, Испания, Канада, Австралия
мамлекеттеринен суроо талап бар.
Ага катарлаш азыр Сауд Аравия-

те айылдык дыйкан чарбаларга, аялдарга
«айыл фермеринин їйї» деп ачып алып, ар
кандай fqsk чарбасын єнїктїрїї боюнча зарыл маалыматтарды берип, окутуп укенеш
берип келебиз. Азыр бизбин айылда єз ара
кємєкrvrni топтору тїзїлїп 13 топто 78 аял –
аз камсыз болгон ишсиз олтурган аялдардан
турган топтор. Ар бир топто «Дєєлєт» деген
аталыштагы фонд тїзїлгєн Анда 70 миў сом
акчасы бар. Быйыл ошол фонддордун кrxї
менен айылдыктарга голландиялык эрте
бышуучу сорттордогу єсїмдїктєрдєн уругун алып бердик. 3 айылды тен камтыдык –
Нурманбет айыл єкмєтїнєн башка Сынташ
айыл єкмєтїнїн Ротфронт айылынын жана
Бурана айыл єкмєтїнїн Дєў-Арык айылдарын. Бул їч айылда 90 мїчє бар. Агрардык
академиядан агроном Малышеваны чакырып, агротехникалык ыкмаларды окутуп
жатабыз. Экологиялык жактан таза продукты єндїрїї їчїн. Калкты социалдык жактан
коргоо коомдук бирикмеси менен иштешип

сы, Тїштїк Африка, Бириккен Араб
Эмираты, Россия, Бельгия,Гонконг,
Малайзия,Сингапур, Кипр, Мавритания сыяктуу єлкєлєрдєн сатып алуучулар кєбєйїїдє.Азыр бул
кєргєзмєгє Латын Америкасынан,
Борбордук жана Тїндїк Африкадан,
Борбордук Азия єлкєлєрїнєн катышууда. Кыргызстан, Тажикстан,
Тїрмєнстан, Єзбекстан ишкерлери
аталган кєргєзмєгє продукцияларын
коюуга келешим тїзїї менен бирге кол єнєрчїлїк продукцияларын
тышкы рынокко алып чыгуу стратегиялары менен жакындан таанышып
жатышат.
Индияда жашаган калктын саны
1,2 миллиард болсо анын ар кайсы
штаттарында жашаган 6 миллион
адам кол єнєрчїлїк менен алектенет. Албетте, бул эмгектердин бардыгы салттуулукту сактаган, байыркы индус элинин чеберчиликтерин
даўазалагандыгы менен айырмала-

нат. Мисалы, эў сонун саймаларды
жаратууда индустардын эркектеринин иштери жогору бааланат. Дегинкиси эле бул єлкєдє кол єнєрчїлїк
туризмден кийинки эле абдан
єнїккєн сектор болуп саналат. Эгерде
2009-2010-жылдары кол єнєрчїлїк
продукцияларын экспорттоо 1830,23
миллион долларга жетсе, 2010-2011жылы бул кєрсєткїч 2301,52 миллион долларга жеткен. Бул иштерде
дагы кол єнєрчїлїктї экспорттоону
колдоочу Кеўеш дизайнды єнїктїрїї
долбоорлорун ишке ашырат жана
бул иште профессионал дизайнерлер
айылдык ишкерлерге кеўеш берет.
Албетте, мындай ишкерчиликте эл
аралык маркетинг тейлєє кызматына
єзгєчє кєўїл бурулат.
Ошентип Индияга болгон он
кїндїк иш сапарында кыргыз айымдары кєп пайдалуу нерселерди кєрїп,
таасирленип жана тажрыйба алмашып кайтышты. Жолугушуу учурунда кыргыз аялдарынын пикирлерин
уктук.

айылда 97-жылы тузулгон коомдук топторубуздун мїчєлєрї азыр пенсияда, алардан
эки топ тїзїп азыр квартал сайын тамак аш
берип турабыз, кол єнєрчїлїк боюнча алардын фонду 2,5 миў сом, аны кенейтип дагы
бир долбоорго кирдик. Жаштар жана кызкелиндер тобу деп кошумча эки топ киргиздик, байбичелер менен иш алпарышат.
Индиялыктар мээнеткеч, болгону биз
булардай жетишкендикке жете элекпиз.
Биз деле ошондой иш алпарабыз, айылда
жашаган аялдардын экономикалык абалын кєтєрїї жана жумушчу орундары менен камсыз кылуу деген. Алар бирдиктїї,
алардын єкмєтї жакшы тїзїп койгон банкы
бар, бизде андай жок. Кредит алыш кыйын,
коммерциялык банктардан ала албайбыз,
андыктан биздин аялдар жакшы єнїгє албай жатат. Лизингдик же аз насыя менен
кредиттер берилсе жакшы болмок, биз аялдарды жеке ишкерчиликке окутуп їйрєтїп
жатабыз.

сыл жер

Карысы бардын - ырысы бар
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 Айылдык акын

ªìїð – æàøîî!

«ТУУЛУП ЄCКЄН ЖЕРИЎ ЫЙЫК»

Ємїр деген кїндїн жарык нурундай,
Тїз жашасаў кара жакка бурулбай.
Жїзїў жарык жаркын ємїр сїрєєрсїў,
Ач кєздєнїп азгырыкка сугулбай.
Ємїр чени жете бербес кылымга,
Чыдамкай бол сен туш келсеў кыйынга.
Колунда бар кээ бир адам азгырса,
Калыс болгун кєrpy карап сыйынба.
Акыл нугу кандай болсо їй ээси,
Ал мыйзамы їлгї алчу – теўелчї.
Мейман кїткєн їй-бїлєўдїн бактысы,
Жайга окшойт мемиреген кїн эстїї.

Менин туулган жерим - Сузак районунун КалмакКырчын айылы. Кадимки Курманбек баатыр калмактарды чапкан Кошон деген жер бар. Калмак
ханы Дєлєн хан єлгєн. Мен дал ошол жерде туулуп
єcтїм. Маркум атам - Акматбек жер кєчкї дегенди
эч ким билбей турган учурда деле дайыма бак тигер
эле.
Совет доорунун катуу талаптарынын учурунда – малды кєп асырабай, жерди кєп айдаган маалында
дагы айрым эмгекчил дыйкандар
чакан жеринде жылына керектелчї
єсїмдїктєрдї гана эмес, селдин,
жер кєчкїнїн алдын алуучу жана
жер кыртышын эрозиядан сактоочу єсїмдїктєрдї эгїїнї билет эле.
Биздин їй-бїлєдє 10 бир тууган
элек. Атам 1898-жылы туулган,
жаштыгы катуу кыйынчылыктардын мезгилине туш келген. 1989жылы чоў жер кєчкї болуп, айыл-

дын мандайындагы атам тиккен 10
гектар аянттагы жапайы алма, алча,
малина, терек, мажїрїм тал бїт бойдон жер алдында калды. Мындан
улам кєп адамдарга їйлєрїн башка
жерден курууга кредит беришти.
Кыргызстан єз алдынча мамлекет
болуп бєлїнїп чыккандан кийин
гана КР президентинин Указы менен дыйкандарга жер їлїштєрї
берилип, дыйкан жана фермердик
чарба уюштурууга шарт тїзїлдї
жана айрым адамдарга жер кєчкї,
селдин алдын алуучу, жер кыртышын жакшыртуучу єсїмдїктєрдї
эгїїгє мїмкїнчїлїк болду. Мындай
табигый кырсыктан кийин бир кезде жайытка мол, эгинге ыўгайлуу
гїлдєп турган жерлердин бош калганын кєрїп, атамдын эмгегин эстедим. Улуу Ата Мекендик согуштун
катышуучусу, эмгек армиясынын
катардагы жоокери єз колу менен
согуштун каардуу ач-жылаўач мезгилинде бак тиккенин эстеп, мен
дагы бул жакшынакай жердин мурдагы кєркїн калыбына келтиргим
келди. Акыры атам эмгегин калтырып кеткен ошол жердеги аянт-

тан бєлдїрїп алдым. Айыл чети
жапайы бак-дарактар єсїїчї бєксє
тоолор менен бїтєт.
Улуу муундагылар ар убакта табиятка аяр мамиле кылууну билишкен. 90-жылдары жер аянтын алыш
їчїн толгон токой бюрократтык
тоскоолдуктардан, ар кандай мамилелерден єтїїгє туура келди, аны
алгандан кийин асыл тукум чарбасы керек болду, бак-дарактардын
кєчєтїн эгїї їчїн питомниктер
зарыл эле, чуркап жїрїп 5 сотык
жериме питомник ачтым. Анда

абрикос, алча, жаўгак, алма жана
башка дарактардын кєчєттєрїн
єстїрє баштадым. Питомникте
ар бир кєчєттї жаш баладай асырап бакканда гана жемишин берет, экинчи жылда 3000 абрикос
кєчєтїн алдым. Мурдагы жердин
кєркїн калыбына келтирейин деген
оюмду бекемдеп, абрикостун 1500
кєчєтїн айылга алпарып мектепке, дагы башка уюмдарга бердим
да калган 1500 кєчєттї айылдаштарым менен олтургузуп чыктык.
Азыр алар кєктєп турушат. Андан
кийин жаўгакты дагы ушундай жол
менен эктирдим. Кєп жашап, кєп
эмгек кылсаў тажрыйбаў артат, мен
алиге дейре їйрєнїп келем, дарактардын алдына тигилген кєчєттєр
жакшы сакталып єсєєрїн билдим.
Ит мурун жана башка бадалдардын арасына эгип, жакшы натыйжа
болгондуктан бул ыкманы башкаларга жайылтып жатам.
Жер кєчкї бул жердин жараты, биз
андан жерди айыктырышыбыз керек. Ал їчїн кичїї муун алдындагы
парзыбызды аткарып токой тигип,

кєбєйтїїбїз зарыл. Кыргыздын
жакшы кеби бар, шариятта дагы айтылат – артыўда туяк калтыр, там
салып, кєчєт тигип бак єстїр деген.
Атамдан калган асыл мурас кепти,
анын ишин мен айылдаштарыма,
мектептерге, башка мекемелерге
жайылтып келем. Албетте, мындай
иште мамлекет тарабынан колдоо
керек. Бир жылы мен долбоор сунуш жаздым эле, Лесик деген швейцариялык долбоор 10миў сом колдоо кєрсєттї. Аракет керек. Бош
калган жерлерди мамлекет элге, ага
кошумча 400 жаўгак кєчєтїн эгип
алганга берсе. Бир жыл кєчєт толук
кандуу єсїп кетишине аздык кылат.
Їрєндї кїздє даярдап, анан барып аны бадалдын арасына тигем.
Їрєнгє тап кемирїїчїлєр бар. Бала
кезде атам менен жїргєн жерлерге гїлдєрдї жана жемиш бактарын
тикким келет.
Жер-Эне, эмгек – Ата дейт экенбиз. Биз бейиштей сонун жерде жашайбыз деп сыймыктангым келет.
Кїн алыс теледен не бир укмуштарды кєрєбїз, эч кимде биздикиндей
табигый байлык да, микроклимат
да жок. Ак мээнет менен жашап,
тынч уктасак, жер эмгектин акыбетин эки эсе кайтарат. Мисалы Японияда ярус кылып єстїрїшєт экен.
Терек эксеў курулуш материалдарын аласыў, отунга керектейсиў,
кошумча киреше пайда болот. Бизде жер бар, бардык шарт бар, болгону каалоо менен эмгектенїї гана
керек.
Азыр замандын шартына жараша элдин кєбї шаарларга агылып
кетип жатат. Айыл чарбасын жакшыртып, элге таза азык-тїлїк камдоо зарыл.
Мен жанагы айтып жатышкан
органикалык айыл чарба дегенге
макулмун, муну єркїндєтїї керек.
Жаратылыш єзї табигый жер семирткичтерди жаратып турат, химиялык жер семирткичтерди адам
ойлоп тапкан. Аны чексиз пайдалануунун азабын адам кайра эле єзї
тартат. Бардык нерсени ченеми менен жасаш керек. Мен айыл чарба
боюнча билим алгам, Каюмов деген
окутуучум бар эле, радиоактивдїї
нурлар менен шалгам єстїрїїнї
ойлоп тапкан. Бул адам кудай таала
жараткан таза азык єсїмдїктї бузду
да.– что есть двух плоидные и трехплоидные редиски, которые излучаются радиактивными лучамиН
Єзїбїздїн азык-тїлїк рыногубузду
сактай алсак, ал элдин таза саламаттыгы їчїн. СССР мезгилинде
бир жакшы девиз бар эле: «элдин
саламаттыгы – єлкєнїн байлыгы»
деген, бул бардык байлыктан жогору турган нерсе. Андыктан экологиялык жактан таза азык єндїрїї
менен элдин саламаттыгын сактоо
мамлекеттин алдыўкы программаларынан болушу шарт.

Беков НИЯЗМАМАТ,
эмгек ардагери

Ар їй-бїлє болсун дайым бактылуу,
Ар бир адат болсун зирек акылдуу.
Жана дагы ден-соолугу чыў болсун,
Оолак болсун кырсыктардан ар тїрдїї.
Дилибизден чыгарбайлы кудайды,
Жакшы ишти їлгї кылып улайлы.
Эмгек менен эс акылыў бириксе,
Мээрбан кудай бизге кєўїл бурбайбы!
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Êàðûëûê
Акыры келди карылык
Кїткєнсїп кээде зарыгып
Карылык жаман экен деп
Калабыз кээде таарынып
Узакка жашоо карылык
Жетебиз ага зарыгып
Кээ адам ага жеталбайт
Кесеп же кырсык кабылып
Ажайып ємїр кызыгы
Жоголуп беттин кызылы
Борсойгон жїзїў єзгєрїп
Кєбєйєт бырыш сызыгы
Ак жїзїў калат чїрїшїп
Зыўкыйган денеў бїрїшїп
Айланса башыў темтеўдеп
Айрымдар тиктейт кїлїшїп
Карылык тагдыр кезеги
Єтпєсє баштан сезеби
Эли-журт, бала чакаўдын
Эсенин тилеп кетели!
Касым Ысмайылов, согуш
ардагери Жети-Єгїз району,
Саруу айылы

ЖАРАТЫЛЫШ МЕНЕН
БИРГЕБИЗ

Жумгал району бийик тоолуу аймакта жайгашкандыктан климаты
суук келет. Жергиликтїї эл негизинен мал жана дыйкан чарбасы менен
алектенбиз. Биздин айыл Жумгал єрєєнїнїн ылдыйкы зонасында
болгондуктан жер жемиштин ар кандай тїрлєрї бышат. Мємєлїї
дарактын бардык тїрї ойдогудай тїшїм берет. Айыл єкмєтї їч айылдан
турат. Жумгал Кєкємерен суусунун жээкчинде жайланышкандыктан
суунун жээктеринде ар кандай дарактар єскєн, бака терек, мырза терек,
кара бак, талдын беш тїрї, чычырканак, кайыў жана башка бадалдын кєп
тїрї єсєт. Союз тарагандан кийин токойлор каралбай калды. Токой - эл
байлыгы жана табияттык кооздугу болгондуктан токойду сактап калыш
керек деп ойлонуп, токой чарбасына барып ой - сунушумду айттым.
Токой чарбасынын жетекчилери ой-сунушума дароо эле макул болушуп
мени кубатташты. Токой токой чарбасынын балансына єтпєй калыптыр.
Андыктан токой балансында жок экен. Токой чарбасынын жетекчиси
экєєбїз кєп аракетти жасадык. Токойду токой чарбасынын балансына
єткєрїїгє такыр мїмкїнчїлїк болгон жок. Кайра барып айыл єкмєттїн
башчысына барып ой-сунушумду ага да айттым. Токой айыл єкмєттїн
балансында экен, токойду силер карабай же токой чарбасы карабай ортодо
токой кыйылып жок болуп кетпесин, буга чейин мен кєз болуп коргоп,
сактап келдим эле. Токойду мага арендага бергиле, кєз болуп карап алайын
деп арызымды бердим. Айыл єкмєтї макул болду. Эки тараптан келишим
тузулїп, токойду арендага алып, коруп иштетип жатам. Токой чарбасынын
жетекчилери менен биргеликте суунун жээктериндеги токойлорду ченеп
чыктык. Баардыгы 36 га жер болду. Мектептин окуучулары менен бирдикте
800 тїп тал- теректердин кєчєттєрїн отургуздук.
Жумгал суусунун жээгине жылда кєчєттєрдї отургузуп жатабыз. Токойдун ичинде тал, терек гана єспєстєн арасында бїлдїркєн, кожогат, карагатка окшогон мємєлїї жемиштер бар. Жакында радио эфирден угуп,
газеталардан окуп Кыргызстан токой пайдалануучулары менен жер пайдалануучуларынын Ассоциациясына мїчє болуп кирїїгє арызымды бердим.
Кесибим зоотехник болгондуктан тоолуу аймактын кооздугуна айрыкча
кызыгам жана жаратылышты коргоочо кїч кубат тайыбанча иш аракетти
кылам. Азыр балдарым чоўоюп бирєєнї атайын Кыргыз улуттук агрардык
университетинин Экология жана айлана-чєйрєнї коргоо факультетинде
окутуп жатам. Келечекте єз жергесинин табиятын коргоп, буйруса менин
ишимди улантат деп ишенем.

КУДАЙБЕРГЕНОВ Бектен,
Жумгал району, Кєк-Ой айылы
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ТОМАТТЫН КЄЧЄТЇН ЄСТЇРЇЇ
Томаттын бышып жетилишине сортторуна жараша 90-100-140 кїн керектелет. Биздин республиканын шартында томаттын кєчєт жолу менен жана
талаага жєєктєргє сээп єстїрїшєт, вегетациялык
кїнї жетишсиз зоналарда, кєчєт жолу же плёнканын
астында єстїрїї менен толук бышырып алса болот.
Бирок азыркы мезгилде: биринчиден, себїїчї техника жок ;
экинчиден, климат єзгєрїлїп, жаз
кеч келїїдє; їчїнчїдєн, кєчєт жолунда їрєн їнємдїї жана тїшїм
15-20 кїн эрте бышат. Ошондуктан томатты єстїрїїдє кєчєт жолу
ыўгайлуу. Кєп жылдык тажрыйба кєргєзгєндєй, кєчєттїн сапаты
жакшы тїшїм алуунун єбєлгєсї.
Кєчєттєрдї парниктерде єстїрєбїз,
парникти кїзїндє эле даярдап февраль, март айларында (1-2 жума
аба-ырайына жараша) кїн жылып,
парник ысыгандан кийин даярдалган їрєндєрдї себебиз. Їрєндї ар
тїрдїї ууландыргычтар бар 1-3
% марганцовкага 20-30 мїнєт салып, кїнгє жана термостаттарда
45 градус С ысытканда, илдеттер
жана зыянкечтердин жумурткалары єлєт. Їрєндї жыгачтын кїлїнє
оонатып, эритмесине чылап, эрмендин, сарымсактын (чеснок)
эритмелерине 30-60 мїнєт чылап,
андан соў кургатып, даярдалган
топурагы 10-12 градус С жогору
жылып калган парниктерге, їстї

ыргалдуу єспєсє, кошумча азыктандыруу їчїн (азоттон 100г. 10 л,
тооктун 1 кг . 15-20 л, уйдун жаўы
кыгын 1 кг. 10 л суу) эритип чачуу
керек , їстїнєн сєзсїз таза суу менен чачып койсок, жалбырактар
майда калдыктардан жуулуп, азык
єсїмдїктїн тїбїнє тїшєт, болбосо
кїйїп калуусу ыктымал. Эгерде
биолигнинге чылабай калган болсок, кєчєттєргє да чачса да болот.
1 л биолигнинди 10 сууга эритип,
чачкытар менен чачуу керек. Канчалык суюктук жыш чачылса,
ошончолук натыйжалуу болот.
Кєчєт 2-3 жалбырак кезинде коюу
болсо, суюлтуп, бєлєк жерлерге
кєчїрїп коюу керек, 5-7 жалбырак болуп єскєн кезде, кїн жылып, талаа даяр болсо, томаттын
кєчєттєрїн суу менен кєчїрєбїз,
єсїї точкасын кємбєй тереўирээк
отургузган жакшы, ошончолук тамыры кєп болот.Республикабызда
жердин шартына жараша томаттын сапаттуу кєчєтїн алуу їчїн
тїштїк региондордо (Ош, Баткен,
Жалал-Абад, Чїй) марттын 10-20

Парниктерди эрте
жашылчаларды єстїрїї
Ар бир инсандын азыктануусунда витаминдїї жашылчалар
негизги ролду ойноп, кеч кїздє,
кышкысын, єзгєчє эрте жазда
жаўы жашылча жетишсиз болот.
Элдин муктаждыгын канааттандыруу їчїн эрте жашылчаларды
парниктерде же убактылуу пленка менен жабдылган жерлерде
єстїрїїгє болот. Республикабыздын климатф кескин континенталдуу болуп, азыркы жылдардын
климаты да, 70-80 чи жылдарга
салыштырмалуу єзгєрїлгєндїгїнє
байланыштуу, жаз кеч келип,
кїздїн эрте тїшїшї, кээ бир жылдры кеч жазда, эрте кїздє їшїкьїн
жїрїшїнє байланыштуу парникти
пайдалануу муктаждыгы єсїїдє.
Ошондуктан калкаланган кыртышсыз, эрте тїшїм алуу, талаалардан тїшїмдї толук бышырып
жетилтїї, тїшїмдї жогорулатуу
мїмїкїн болбой калды. Теплицаны курууга ар кимдин краажаты
жете бербейт. Бїгїнкї кїндє парниктер жана убактылуу пленка
менен жабдылган жерлерди колдонуп тїшїм алуу максаттуу жана
жеткиликтїї экени талашсыз.

чєйчєкчєлєргє топурак аралашмасын салып, ар бирине бирден їрєєн
сээп, жылуу парниктерде єстїрїп
алып, кїн жылып, топурактын жылуулугу 10-12)С жогору жылыгн
кезде, даярдалган чуўкурчаларга
суу куюп, чєйчєкчєнїн астын гана
тешип, отургузуп, їстїнє кургак
топурак менен жаап койсо ным
кєпкє сакталып, єсїмдїк оорубай тез жан алып єсїїсїн уланта
берет жана тїшїм бат жетилет.
Чєйчєкчєлєрдїн ичине топурак
аралашмасын (45% чириндилер
+45% жакшы топурак 10% кум
+5% суперфосфат) салып, бир аз
суу куюп, їрєндї єзїнїн узундугундай тереўдикке салып, їстїнєн
чиринди менен жаап коюу керек.
Єнїмдєрдї бат їндєрєп, чыгаруу
їчїн аларды алдын ала єндїрїп алсак да болот. +нгєн їрєн жер бетине
3-5 кїндє єнїп чыгат. Кєчєттєрдїн
єсїшї їчїн температура 20-220С
боуусу зарыл. Жаз кеч келегн
тоолуу зоналарда бадыраўды парниктерде, теплицаларда кєчєтсїз
эле, топуракка сээп, єстїрсє да
болот, єнгєн їрєндєрдї даярдал-

касы убагында сугарып, кїн катуу ысыган кезде пленканы ачып,
кечкисин кайра жаап, єсїмдїктїн
єсїшїнє жараша азыктандырып,
отоо чєптєрдї отоп, жумшартуу
керек. Парниктреде дагы ушундай єстїрсє болот, бирок парниктерде иштєє їчїн пленканы
ачканда, жылуулук кетет, теплицага караганда єсїмдїктїн єсїшї
басаўыраак болот. Парниктин
бийктиги мїмкїнчїлїккє жараша 1-1,5-2 метрге чейин болушу
керек.Себеби, бадыраўдын сабагы
узун, аны бийик кылып байлоо эў
жакшы жыйынтык берет. Климаты жылуу, жаз эрте келген тїштїк
райондордо парникти казбай, четтерине кык деле койбой, жердин
їстїнє тирегичтерди орнотуп,
їстїн калыў плёнка менен жаап,
топуракты жогоруда белгиленгендей кылып даярдап, бадыраўдын
їрєнїн, терезеде же парниктерде
єстїрїлгєн кєчєттєрдї, плёнка
чєйчєкчєнїн тїбїнїн 3.1 бєлїгїн
болоттор менен тилип, тамырларын абайлап ачып суу куюлган
чуўкурчаларга отургузабыз.

Жашыл жалбырактуу
жашылчаларды парникте
єстїрїї
Бардык жашыл жалбырактуу (укроп, сельдерей, петрушка,
салаттар, ат кулак, шпинат, кєк
пияз ж.б.) жашылчалар витаминдерге, организмге керектїї минералдык заттарга єтє бай. Алардын
вегетациялык мезгили єтє кыска,
жылуулукка талапкер эместигине
байланыштуу, кышкысын парниктерди колдонуп єстїрїп, сатып їйбїлєлїк бюджетти кєбєйтсє болот.
Селдерейди аппетитти кєтєрїї
їчїн, элдик медицинада нерв,
бєйрєк, сийдик каналдарын, подагра, ревматизм ооруларына

Парникте томаттан эрте
тїшїм алуу
жабылган атайын жасалгаларга
сээп, їстїн плёнка менен жаап,
жер кургак болсо сугаруу керек.
Їрєндї ТМТД (8г. кг їрєнгє) себеер алдында ууландырса болот.
+сїїнї тездетїїчї биолигнин менен 2-3 саатка чылоо, єсїмдїктїн
єсїїсїн тездетип, сабагы, мємєсї
кєп болуп, тїшїм жогорулайт.
Биолигнин єзїбїздїн республикада єндїрїлєт жана арзан. Кєчєт
сапатту єсїшї їчїн, єнїп келе
жатканда жылуулук 18 градус С
жогору болгон болсо, 12-14 градус
С тїшїрїї керек, ошондо кєчєттїн
тамырдан биринчи жалбыракка
чейинки мууну кыска, жоон болуп, кєчєт сапттуу болот. Кєчєттїн
жакшы єсїшї їчїн кїндїзгї температура 20-22 градус С, тїнкїсї
15-16 градус С болгону жакшы
жыйынтык берет. +нїї фазасында: парниктин жылуулугу, топурактын нымдуулугу, азык-заттын
кєптїгї жарыктын жетишсиздиги
кєчєттєрдїн ичке, узун болуп єсїп
кетїїсїнє шарт тїзєт. Мындай
кєчєттєрдї єтє тереў же кыйгачынан отургузуу керек, болбосо алар
узун болуп,жєєктєргє жатып калып, сабагы кїнгє кїйїп, єсїїсї
токтоп калат. Парниктерге їрєндї
суюк сээп,. тез єнїп чыгуу їчїн
їстїн плёнка менен жаап, тирегчи
иймелердин їстїнєн да плёнка менен жаап койсо, єнїї фазасы тездейт. Топурактын їстїнє жабылган плёнканы бирин-экин їрєн єнє
баштаганда эле алып салуу керек,
болбосо єнїмдєр узун, ичке же кїн
катуу ысыганда катып калуусу
ыктымал. Парниктерде кєчєт єнїп
чыккандан кийин, жерди кургатпай убагында сугарып, кєчєт
ичке, саргылжым тартып, жакшы

на чейин сепсе, кєчєт 45-60 кїндїк
же 6-7 жалбырак болуп єсїп, кїн
жылыганда отургузганга даяр
болот. Эгерде кєчєт парниктерде
коюу себилген болсо, 2-3 жалбырак
чыккан кезде, аларды аралыгын
5х5, 5х10, 8х8 ж.б., эў жакшысы 10х10 см кылып, даярдалган
башка жерге кєчїрїї керек (пикировка). Пикировканы чак тїштє
жасоого болбойт, кєчїрїп отургузгандан кийин сєзсїз сугаруу керек.
Пикировкадан 10-12 кїндєн кийин сєзсїз сугаруу керек. Пикировкадан 10-12 кїндєн кийин кєчєттї
жакшылап сугарып, 5 г аммиак
селитрасы, 30-40 г суперфосфат,
10-15 г хлордуу калий менен кошумча азыктандырып, талаага
отургузаардын алдында кайталоо
керек. Фосфор жана калий семирткичтери, кєчєттїн суукка чыдамдуулугун жогорулатып, эртерээк
гїлдєп, мємєлєєсїн тездетет, ошонун эсебинен эртерээк бышат.

Калемпир жана
баклажандын кєчєтїн
єстїрїї
Калепмир менен баклажандын їрєєнї єтє катуу болгондуктан, єнїп чыгышы єтє кыйын,
єзгєчє ным жетишсиз болсо. Аоар
бат єнїп чыгышы їчїн нымдап,
єндїрїп сепсек бат жер бетине єсїп
чыгат. Булардын себиндилери да
бат єспєй, жай єсєт ошондуктан,
їрєнїн томаттан мурдараак себїї
керек. Алардын їрєєнї 16-180С
– 18-220С єнїп чыгып, 20-250С
жакшы єсє баштайт, агротехника
чаралары томаттыкына окшош.

Томаттан эрте тїшїм алуу
їчїн, жерди даярдалгандан кийин, даяр їрєндї топуракка сээп
же кєчєттєрдї отургузуп єстїрсєк
болот. Бул учурда иймелердин чокусун узун кылуу зарыл жана жыгачтарды сайып, аларга єсїмдїктї
байлап койсок, жерге кєп батып
тикесинен илдетсиз єсїп тїшїмї
да кєп болот. Сортторуна жараша
жєєктєрдї 50-60-70 см аралыкта,
ктаар аралыгын 35-40-50-60 см
кылып тиксе болот. Кїн толук жылып, суук єткєндєн кийин пленкны ачып, ачык кыртыштагы тоаты
бкандай эле багылат.

Парникте эрте бадыраў
єстїрїї
Бадыраў
эоте
жашылча
болгондуктан,эрте, орто жана кеч
кылып, бадыраў мємєсїн алса болот, сортторду да эрте, орто жана
кеч бышкан болуп бєлїнїшєт.
Бадыраўдын бат, эрте жетилгени
менен, вегетациялык мезгили кыска, жылуулугу аз, жазы кеч келген тоолуу зооналарда ачык кыртышта бир эле жолу, эрте бышкан
сортторду гана айдоо керек, кеч
бышуучу сорттор жылуулуктун
жетишсиздигинен, кєп жакшы єсє
алышпайт, тїшїмї аз, сапатсыз
жана толук тїшїм бербей, пайдасы аз болуп калышы мїмїкїн. Бул
райондордо бадыраўды єстїрїї
їчїн парниктиерди, убактсынча
пленка менен жабдалган жерлерди, кєчєт жолун колдонуп, эрте
тїшїм алууга болот. Бадыраўдан
эрте тїшїм алуу їчїн жылуу парниктерди колдонуп, їрєндї катмар
кагаз же 100-200 гр желим (пленка)

ган топуракка 70-90+50 х 20-25 см
аралыкта жєєк салып, тереў эмес
чуўкурчаларды жасап, тїбїнє бир
ууч жылкынын жаўы кыгын салып, анын їстїнє бир ууч салган
топуракка сээп, їстїн чиринди менен жаап (мулчалап) койсок, їстї
каткалаў болбой, єнїмдєр бат єнїп
чыгат. Эгерде бадыраўды аз эле, їйбїлєєлїк керектєєгє гана єстїрїї
керек болсо, аларды чєйсєкчєлєрдє
кїнгє бет терезелерде єстїрїїгє
болот. Топуракты парниктердикиндей эле жасоо керек. Кєчєттєр
1-2 жалбырак болуп єскєн кезде
чєйчєкчєлєрдїн астынан 2-3 катар кылып, ручканын учу менен
тешип койсо, аба алмашуу жакшы
жїрєт, ашыкча суу куюлган кезде, алар агып кетет, тамыр чирибейт, илдет жолобойт. Кїн ысып
жер жылыганда жєєктєрдї 70-90
50 х 20-25 см, чуўкурчаларды
жасап, тереўдтгт кєчєт баткыдай
кылып, суу куюп, чєйчєкчєлєрдїн
тїбїн кесип, тамырды гана ачып
чєйчєкчє менен кошо отургузуп,
їстїнє кургак топурак тартып койсок, кєчєт 100% жан алып єсїїсїн
уланта берет. Калган агротехни-

каршы колдонушат. Кулинарлар
селдерейди эў баалуу татымал деп
эсептешип бардык тамактарга кошушат. Анын дарылык касиети
азыркы медицинада белгиленип,
тундурмасы антисептикалык, суукка каршы, жараттарды бат айыктыруучу касиеттерге ээ экендигине байланыштуу кєптєгєн
ооруларга каршы сунушталат.
Селдерей нерв системасына жакшы таасирин тийгизгендиктен
Гиппократ тємєндєгїнї айткан:
“Нерв
бузулса,
селдерей
тамыгыў да, даарыў да болушу керек”
Укроп – Аш кєктї элдик жана
азыркы медицинада ичеги-карын
ооруларына, артериялык басым
жогорулаганда, сийдик аналдарын
иштетип, бєлїп чыгарууда колдонууну сунуштайт.
Шпинат – диетикалык продукт.
Анын курамында аскорбин кислотасы, каротин, белоктор жана ар
тїрдїї минералдык заттар:

Жалал-Абад Айылдык Консультациялык Кызматы билдирет!
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“СУУ РЕСУРСТАРЫН
БАШКАРУУНУН
МААЛЫМАТ
БОРБОРУ”

БИОГУМУС - ТЇШЇМ БЕРЕКЕСИ

Биогумус гректин “Био” - жашоо,
тиричилик жана латындын “гумус”- топурак, кыртыш (чиринди)
деген сєзїнєн куралган.
Биогумус - фермерлердин чарбадагы кыгынан жана башка органикалык калдыктардан сєєлжан
иштеп жасаган органикалык даяр
жер семирткич.
Органикалык жер семирткич єз
алдынча єсїмдїктєрдїн тамагы боло албайт. Аларды топурак
микрофлорасы жана сєєлжан
иштетип жана єїмдїктєрдїн
азыктануусуна ыўгайлуу формада
дайындап беришет. Башкача айтканда, чийки продуктудан єсїмдїк
їчїн тамак жасалат.

Биогумустун касиеттери:

Жалал-Абад Айылдык Консультациялык Кызматы (ЖА АКК) 2009жылдан бери Эл аралык Хельветас
уюмунун колдоосу астында Сууну
эффективдїї пайдалануу (СЭП)
программаларынын алкагында
иштеп келїїдє. Бул жылдардын
аралыгында ЖА АКК СЭП-1, СЭП-2,
СЭП-3 жана 2012-жылы СЭП-4 долбоорлорунун мандатын аткарууда.
Демек ЖА АКК Кыргыз Республикасынын масштабында суу ресурстарын пайдаланууда айтаарлык
тажрыйбага ээ болгон.
Жакында ЖА АКК єзїнїн алдында
иштєєчї “Суу ресуртарынын маалымат борбору” жаўы офисин ачты. Офистин ачылышында СЭП долбоорунун Менеджери Жылдыз Абдылдаева, СЭП долбоорунун адиси
Венера Изабекова жана ЖА АККнын Менеджери Надырбек Качкынбаев катышышты.
Суу ресурстарынын маалымат борборунда тємєнку кызматкерлер иштейт: ЖА
АККнын СЭП долбоорлору боюнча координатору Заирбек Тєрєбеков – борбордун
жетекчиси, Хамдамов Араббай, Тєрєгелдиев
Мухтар, Маматов Тойчу консультантар жана
Борбордун ассистенти Мээрим Азимжанова.
ЖА АККнын алдында ачылган “Суу ресурстарынын маалымат борбору” Кыргыз
Республикасынын масштабында Суу – сугат
боюнча иштерди алып барат.
Маалымат офиси єзїнїн ишмердїїлїгїндє СЭП-3 – Адырларда кардын, жамгырдын сууларын топтоп, нымдуулукту
сактоо аркылуу кайракы адырлард, боор
жерлерде мємєлїї дарактарды єстїрїї,
суу ресурстарын жакшыртууну башкаруу
(ПУУВР долбоору), СЭП жана Кара-Їўкўр
дарыясынын сол алабындагы АВПлардын
иштерин уюштуруу ошондой эле суу таўкыс
аймактарда, теплицаларда тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонуу багыттарында практикалык иштерди жїргїзєт.
Булардын сырткары Маалымат борбору сууну эффективдїї пайдалануу боюнча
жаўы маалыматтарды, инновациялык ыкмаларды жайылтат, тамчылатып сугаруу системасынын тетиктерин, жабдыктарын фермердыйкандарга сатат. Жыйынтыктап айтканда,
Маалымат борбору облусубуздун аймагында
жана ЖА АКК менен кызматташкан башка жерлерде суу ресурстарын пайдаланууну
жакшыртууга чоў кємєк кєрсєтєт.

Биогумус єсїмдїккє жана топурактагы
пайдалуу микроорганизмдерге керектїї
фермент, витамин, топурак антибиотиктерин єсїмдїктїн єсїї гормондорун жана
биологиялык активдїї заттарды камтыйт.
Биогумусту колдонуу менен єсїмдїктїн
вегетация мезгили 1,5 – 2 жумага кыскарат.
Биогумус топурактын структурасын
труктурасын
жакшыртып, аны суу жана шамал
амал эрозиясына туруктуу кылат.
Биогумуста отоо чєптїн
н уругу
жок.
Биогумусту сактоо мезгилининде кургап калса да єзїнїн сапаатын жоготпойт.
Талаага чачылган биогумус кїчїн 5 жылга чейин
берет.
Биоумус башка органикалык жер семирткичтерден
айырмаланып, инерттїї эмес,
єсїмдїк ал жетери менен андан пайдаланып азыктанат.

гумус жасоо їчїн калифорниялык сєєлжан
кое берилет. Канчалык кєп калифорниялык
сєєлжан кое берилсе, ошончолук биогумус
тезирээк даяр болот. Тоют материалынын
нымдуулугу 60-70% (материалды мыкчыганда 1-2 тамчы суу сыгылып чыгат). Нымдуулукту сакташ їчїн бурта же парниктин
їстї камыш жана башка материал менен

токтотуу керек. Жердин бетин тоў каптагандан баштап, тоют материалын тыгыздап, кєбїрєєк салып, їстїнє камыш же чєп
сыяктуу материалдар менен калыў жабыш
керек. Кар тїшкєн аймактарда їстїнєн
карды кїрєбєш керек. Ал эми эрте жазда
кїн жылып, кар эрип кетип калган кезде, їстїнкї бетинде жабылган нерселерди
алып салуу
уу керек.

Калифо
Калифорниялык
сєєлжандын
биздин кыкта жашаган
сєєлжандан
артыкчылыгы:
сєєлж

Бат кєбєйєт, оптималдуу шартта
Ба
сєєл
сєєлжандын жубу бир жылда миў
тукумга єсєт.
тук
Кєп
жашайт.
Биздеги
сєєлжандын тїрлєрї 4-5 жыл жасє
шаса, Калифорния сєєлжаны 16-17
ша
жыл
ж
ы жашайт.
Тамактануу субстрактында кетпей иштейт. Биздегилер кєчмєн
пе
келет. Тамагы кенен болсо да, башке
ка жерде андан да кєп дегенсип,
кєргїсї келип, бир жерде тургусу
кєр
келбейт.
келбе

Биогумус жасоо
технологиясы:

Биогумусту колдонуу:
Биогум

Биогумусту бардык єсїмдїктєрдїн
Биогум
тїшїмїн жогорулатуу
їчїн, арыктаган жерж
дин асылд
асылдуулугун кєтєрїї їчїн колдонсо
болот. Топуракты биогумус менен кїйгїзїп
алуу мїмїкїн эмес.
Жашылчанын кєчєтї менен бирге 1-2
ууч топуракка кошулат.
Картошка тиккенде ар бир чуўкурчага
0,5 кг биогумус салынат.
Бадыраў, кулпунай эккенде жєєктї биогумус менен 1-2 см мульч тїрїндє єнїмдїн
їстїн жаба себилет.
Мємє дарактын тїбїнє биогумус мульч
тїрїндє 1-2- см катмар болуп чачылат. (бир
тїпкє 2-4 кг).
Мїмкїнчїлїк болсо 1 га талаага 3-5
тонна єлчємїндє берилет.
Їйдєгї гїлдєрдї биогумустун эритмеси
менен суугаруу їчїн 1 челек сууга 200-300
гр биогумус салып, 1 суткага коет. Суу чайдын тїсїндєй болот. Аны менен гїлдєрдї,
кєчєттєрдї сугарат. Тигиле турган жашылчанын їрєнїн эритмеге нымдап сепсе болот.
Капуста, бадыраў, помидордун їрєндєрїн
эритмеге 12 саат нымдап даярдайт.
Жєнєкєй фермерлер биогумусту оўой
эле жасай алышат. Негизги керектелїїчї
нерселер уйдун кыгы, органикалык калдыктар жана калифорниялык же кадимки
сєєлжан болуп эсптелет.
Биринчиден, тоют материалын даярдап алуу керек: Чала чириген кык, єсїмдїк,
бак-дарак жана ашкана калдыктарын аралаштырып, сугарып, андан кийин 2 же 3
жума компосттоо керек. Температураны
тємєндєтїш жана чирїїнї бир формага
келтирїї їчїн тоют материалы 3-4 жолу
коўторулат. Органикалык аралашма жумшак болуп калганда, тоют материалы даяр
болду деп эсептелет, ал ящиктерге, парникттерге же бурттарга кєчїрїлєт жана био-

жабылат. Ошондой эле, белгилїї убакыт
аралыгында суу куюп туруш зарыл. Бурттун же парниктин бийиктиги тємєндєгєн
мезгилде тоют материалынан кошуп туруу
керек. Сєєлжандар материалдарды жакшынакай кара кїрєў, жыты жок массага
айланганга чейин тамактанышат. Бир тонна тоют материалынан 600кг сапаттуу биогумус алууга болот.

Калифорниялык сєєлжанды
кыштатуу:

Калифорниялык сєєлжанды кыштатуу
їчїн кїз мезгилинде (октябрь, ноябрь айлары) тоюттун аралашмасына суу чачууну

Биогумус даярдоо боюнча
сунуш:

Биогумус жасоо їчїн калифорниялык сєєлжаныўыз жок болсо, жапайы
сєєлжанды їйрєтїп, иштетсе болот. Їйдїн
кыгынан жасаган тоют аралашмасы берилген сєєлжанга койдун кыгынан жасалган
тоют аралашмасына акырындык менен
кєндїрїї керек. Сєєлжанды жаўы тоют
аралашмасына коё бергенде, анын кандай
єздєштїргєнїн билїї їчїн бир жумадан
кийин ачып кєрїўїз. Эгер сєєлжан кыймылдап, єўї таза болсо - анда кєнгєнї.
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САРЫ-ЧЕЛЕК КЄЛЇ
Бийик тоолуу аймакта жайгашкан Сары-Челек кєлї чынында дагы
Кыргызстандын батышындагы
эў кооз жер болуп саналат. Деўиз
деўгээлинен 1940 м бийиктикте
Чаткал кырка тоолорунда жайгашып, борбор кала Бишкектен 500
км жана тїштїк борбор болгон Ош
шаарынан 300 км алыстыкта орун
алган. Сары-Челек узундугунан 7,5км
тїштїк батыштан тїндїк чыгышка карай созулуп, cуунун аянты площадь 50,7 кв.км келип, тереўдиги
болсо айрым жерлерде 234 метрге
чейин жетет.Кєл кєп жылдар мурда
кату жер титирєєдєн кийин пайда болгон, зилзала Кара-Cуу менен
Кожо-Ата дарыяларынын бир агынын бууп калып бїтїндєй єрєєндї
cуу каптап калган.
Сары-Челектин тїндїк жээги бїтїндєй карагай жана кызыл карагайлуу токойлор менен
капталган, алар ушунчалык жыш єскєндїктєн
кїндїн нуру араў єтnn? Ичи салкын, аралап
басканда чайыр жыттанып, ар кыл гїлдєрдїн
жыты аўrsg чыгат. Кєлдє маринка балыгы ойноп, Тоо боорунда жапайы малина, бїлдїркєн
жыш єсїп, бвадалдуу шалбаалардыен ажайып
кєркї бейишке окшошот.
Сары-Челектин тїштїк жээгин кєрє электе
сиз ушинтип ойлошуўуз мїмкїн.
Кєлдїн тїштїк жээгинен тартып Сары –Челек биосфералык коругунун аймагы башталат,
анын аянты 23900 гектарды тїзєт.
Ал Аркыт айылына чейин кирип, биктиги 1200 – 4247 метрди ээлеген жерде жаўгакмємєvvk токойлорду, бийик тоолуу ландщафты жана андагы эндемик делген жаныбарлар

Сары-Челек тереўдиги боюнча Орто-Азияда їчїнчї, Кыргызстанда болсо экинчи орунда турат. Тереўдигине жараша анын
суусунун жылуулугу жайында 18+С болсо, кышында +4 – 0Сда
турат. Суусу тузсуз келет да Кожо-Ата дарыясы агып чыгат.
менен єсїмдїктєр дlqyєcїy коргоо максатында ачылган. Бул жердин ландшафты чынында
дагы суктанардык. Тоо этегиндеги шалбаалар
менен талаалар, шар аккан дайра менен тунук
cуусу адамга эстен чыккыс таасир берип турат, а бирок негизги байлык мындай кєлємдє
дїйнєдє эч жерде кезикпеген жаўгак-мємєлїї
токойлору. Бул токойлордо негизинен грек
жаўгагы, жапайы алма, алмурут єсєт.
Коруктун жаныбарлар дїйнєсї ар кыл жана
ажайып, корук кызматкерлеринин коргоосу
менен бул аймакта аюулар, илбирс, сїлєєсїн,
кашкулак, аркарлар, камандар, жапайы кирпи
жана башка айбанаттар жашашат.Ал эми канаттуулардын эле 157 тїрї, балыктын беш тїрї
кездешет. Ондогон тоо дайралары шаркырап
кєлгє куюлуп турат, кєл жээги жалаў аскалуу
тоолордон туруп, аркайган аскалар ceeuf кирип
кетет, мелтреп кїзгї сымал чагылышкан cee бетинде ак булуттар кrxїg конуп ervei элес берет.
Айланасы жашыл токойлорго курчалып, cуу
жашыл сапфир сыяктуу сезилет.
Аты айтып тургандай «сары челек» же «сары
чємїчтї» элестеткени анын созулуп жайгашканы жана алтын кїздє чын эле жээги саргыч тартып, сары идишке балчы келип тунук саргыч
балын куюп койгондой таасир берип турганы
кызык. Кыогыз жериндеги табиятка байла-

нышкан кєп єгєн уламыштар Сары-Челекке
дагы таандык. Єтє байыркы эмес уламыштын
бирине токтололу…

Уламыш

1936-жылдын май айында Сары-Челек жээгине тєрт адамдан турган илимий экспедиция
келди. Бир кїнї кїїruv кечте алар от боюнда чай ичип, маектешип, бул жердин кєркї
туурасында айтып олтурушту. Аўгыча болбой
караўгылыктан колунда жыгач тагын таянган,
бїкїрєйгєн карыянын келбети пайда болду.
Карыянын кайдан жайдан пайда болгонуна
тїшїнбєй айран таў калган окумуштуулар аны
от боюна жылынып, чай ичїїгє чакырышты.
Сєз їстїндє суроолорго жооп берип жатып
ал мурда ушул жерди жердеген улуу журттун
жападан жалгыз калган єкїлї экенин, ал уруунун салт санаасын жогопой улантып жашап
келатканын айтып берди. Мындан кєп жылдар
мурда,-деп баштады кебин карыя, бул чєлкємдє
узун бойлуу, албеттїї жана кїчтїї, сары алтын
тїстїї чачы бар адамдар жашаган. Тынч жана
эмгекчил бул адамдар кайдан келип отурукташып калганын эч ким билчї эмес. Алар жер
иштетишип, балык уулап, мергенчилик кылышып, «Хо» деп аталган кудайына сыйынышар
эле. Жїз жылда бир жолу урууда жрец каза

болуп турчу. Ал учурда калган эл бир сулуу
кызды тандап алышып, анны храмдагы ceeuf
алып келишчї. Cуудан эркектин келбетиндеги
балык баштуу, денесин балык териси каптаган
кудай чыгып, кызды оозунан єпчї. Кайсы бир
убакыттан кийин ал кыз эркек бала тєрєп, эл
аны жаўы жрец катары кабыл алчу. Бир кїнї
тоонун артынан кєчxvy уруу эл каптап келип,
тынч жашаган шаарды эли менен кошо талап
тоноп, кырып салышты.
Бир гана жрец тирїї калды. Ал болгон кrxї
менен чуркап барып, кудайы Хого кайрылып,
сактап калууну суранды. Аны уккан кудай
ceeyey бетине калкып чыгып, ушундай кату
ышкырганда тоодогу жер силкинип, аскалар
урап, ТОО ceece нугунан чыгып fusg кетти. Талкаланган шаар, басып келген душмандар менен
кошо бары cee алдында калды. Ордуна СарыЧелек кєлї пайда болду. Хо кудайы болсо ушул
кєлгє жашап калды. Карыя кебин айтып болуп,
коштошуп кетип калды. Олтургандар кату ойлонуп кала беришти. Эртеси эртеў менен жаш
окумуштуу Люба кєлгє келип жуунуп жатып,
самынданып кечээги айтылган кептерди эстеп
cууга кирди. Ангча ал cyудан кимдир бирєєнїн
денесине тийген назик чоў эринин сезди. Чочуп
кетип карай салганда ал жээктен адамдыкындай кайгылуу кєзї бар чоў балыкты кєрдї. Балык бурулуп cууга кирип сїзїп кеткенде анын
эркектикиндей булчуўдуу эки бутун кєрїп
калды, балык болсо артынан cуунун чачырандысын калтырып кетип калды. Люба кєпкє
ооруду. Экспедиция эчак эле Тянь-Шанды кыдырып кетип калган, Люба болсо Наманган
шаарында ооруканада жатып, бир жылдан кийин гана їйїнє кайтып кетти, сурагандарга ал эч
нерсе эсинде калбаганын айтып берди.. Бирок
жергиликтїї малчылар айтып калышты, ошондон кийин Сары-Челек кєлїнїн жээгинде баягы
карыя жрец таягына таянып, алтын тїстїї чачы
бар баланы колунан жетелеп турганын кєрїп
калышчу болду.
Сары-Челек бул аймактагы жалгыз кєл
эмес, анын агымы жанаша жерде Кыла-Кєл
менен байланышкан,ал эми андан тїндїгїнє
жакын жерде Ири-Кєл жана дагы майда тєрт
кєл бар. Ушул майда кєлдор эле бул айланага
ушунчалык ажайып кєрк берип, келген туристтерди ого бетер табышмактуу сырлары, кайталангыс кооздугу менен тартып турат.

ЖАЎГАК-МЄМЄЛЇЇ ТОКОЙЛОРУ БААЛУУ
Тїштїк Кыргызстандын Жалалабат жана Ош областтарынын
аймактарында жайгашкан жаўгакмємєлїї токойлору дїйнєдєгї башка
токойлорго окшошпогон, сейрек
кездешїїчї абдан баалуу токойлордон болуп эсептелгени менен анын
азыркы тапта бир топ кєйгєйлїї маселелери да арбын. Жалал-Абад областтык токой фондуна караган аянт
737734гектарды тїзєт. Анын ичинен
токой каптаган аянт 298623га, ал
эми жалпысынан алганда областтын
9,57%ке жакын аянтын токойлор
ээлейт. Област боюнча 15 токой
чарбасы, 4 єз алдынча токойчулук,
токой коргоо станциясы жана бир
базалык питомник бар. Бул токой
чарбаларда 600гє жакын токойчулар
жана 16000ден ашуун токой пайдалануучулар эмгектенишет.
19 - кылымда падышалык Россия
Орто Азия єлкєлєрїн єзїнє каратып
алгандан кийин жаўгак мємєлїї токойлорго єзгєчє кєўїл бєлїп, токойлорду сактоо, коргоо жана илимий
изилдєє иштерин жїргїзїї максатында Токой департаментин уюштурган. 1894-1897-жылдардын аралыгында бул департамент токойлордун
жайгашуусун изилдеп чыккан. Илимий изилдєє иштеринде окумуштуулар токойлордун картайып кеткендигин, токойдун табигый калыптануусу
жеткиликтїї болбогондугун, токойдо малдын ыксыз жайылтылышынын
тийгизген терс таасиринен токойду
сактоо зарыл экендигин аныкташкан.
Ошол кезде эле негизги милдет катары падышалык єкмєт кєп тїрдїї
мааниге ээ болгон токойлорду сактоого чоў кєўїл бєлгєн. Тоолордогу
токой аянттарынын азайышы жана
токойлордун сейректеши, токойдун
ысырапкорчулук менен пайдаланылышы орду толгус жоготууларга
алып келерин белгилешкен.
Ал эми СССР мезгилинде 1944жылы дїйнєгє белгилїї окумуштуулардан турган экспедиция кыргыз жергесине келип, узак убакыт
изилдєєнїн жыйынтыгында жаўгакмємєлїї токойлору їчїн атайын

статус берїї зарылдыгы тууралуу
жогорку инстацияларга кайрылышкан. СССР Элдик Комиссариаты
бул кайрылуунун негизинде 1945жылы апрелде єзгєчє тартипте чарба жїргїзїїчї Тїштїк Кыргызстан
жаўгак-мємєлїї токою боюнча токтом кабыл алган.
Азыркы
мезгилде
жаўгакмємєлїї токойлордун ролу экологиялык, экономикалык жана социалдык аспекттерде эў маанилїї болуп
эсептелет.
Экологиялык єўїттє: єрєєндєрдї
бир калыпта суу менен камсыздоо, жер кыртыштарынын эрозиялык бузулууларына жол бербєє,
биотїрдїїлїктї сактоо , абаны кычкылтек менен камсыздоо.
Экономикалык
єўїттє:
жергиликтїї калктын токой байлыктарын туруктуу пайдалануу менен турмуш-тиричилигин єткєрїїсу
жана оўдоосу, отун, чєп чабык,
мємє-жемиш, дары чєптєр, мергенчилик, курулуш материалдары, токой аянттарын ижарага алуу менен
жакырчылыкты кыскартуу.
Социалдык єўїттє: дем алуу, туризм, жумуш орундары менен камсыз
кылуу,
Совет учурунда токойду башкарууга бюджеттен акча каралып,
токойчулардын статусу жогору болгондуктан токойду башкаруу жержерлердеги токой чарбалары аркылуу
жогорку тараптын буйруктары менен
жїргїзїлїп, карапайым адамдар жєн
гана аткаруучу болушкан. Бардык
план-кєрсєтмєлєр жогору жакта иштелип чыгылып, анын аткарылуусу
тємєнгє тїшїрїлгєн. Бул пландарды
талкуулоого, єз ой-пикирлерин кошууга карапайым адамдар катышкан
эмес. Эгемендїїлїктїн жылдарында
токой чарбаларды мамлекет тарабынан каржылоо кыйындай баштаганда токой чарбалардын абалы єтє
тємєндєп, бардык материалдык жана
техникалык базалар эскилиги жетип
жок болууда. Алсак токойчулардын
мингич аттары, курал жарактары,
кызматтык кийимдери, кардондор,
токой жумуштарын жїргїзїїчї тех-

никалар 20 жыл бою жаўыланган
жок. Ошондуктан токойчулар єз
милдеттерин аткарууда аталган кєп
кыйынчылыктар ишке кедергисин
тийгизїїдє.
Токойлордо жана ага жакын
жайгашкан калктын турмушунун жакырланышы, кємїр, газ сатып алууга
калктын мїмкїнчїлїгїнїн жоктугу,
электр энергиясынын
ын кымбаттыгы
токойлорду туш келди
лди кыюуга алып келип, токойлор
койлор
суюлуп жатат. Мунун
унун
жыйынтыгы
кийийинки
мезгилдерде
де
єлкєбїздїн айма-гындагы табигый
кырсыктардын

кєбєйїшїнє алып келїїдє.
Жаўгак-мємєлїї
токойлордо
60000ден ашуун адам, бир километрге жакын аралыкта 236000ден
ашуун адам, беш километр аралыкта 435000ге жакын адам жашап,
токой байлыктарынан тїз да кыйыр тїрдє да пайдаланышып. Токойдогу жаўгактын, алманын, алчанын жана башка єсїмдїктєрдїн
жемиштерин, дары чєптєрдї теришет жана єздєрїнїн тиричиликтери їчїн базарларда сатышат. Отун
жергиликтїї калк їчїн токойдон
алынган кирешелердин бири болуп

эсептелет. Кїнїмдїк тиричилиги
їчїн отундун ролу аябай чоў болгондуктан, отун сатып алууга адамдардын мїмкїнчїлїгїнїн аздыгынан токойго болгон басым азыркы
кїндє аябай кїчєп баратат. Мисалга эле Арстанбап жана Могол айыл
єкмєттєрїнєн алып кєрєлї. Арстанбап айыл єкмєтїндє 3200 їй-бїлє
же 16 миўден ашык
адам, Моаш
гол айыл єкмєтїндє
2700
є
тїтїн же
ж 13 миў адам
жашайт.
жашай Ар бир їйбїлє жылына 20
куб метрден отун
керектейт.
Ошонке
до бир эле Арстанбап
айылы
ст
жылына
64000
ж
куб
метр отун
к
пайдалананат.
п
Токойго
жакын
То
жашаган
адамжа

дардын сандарын алардын пайдаланып жаткан жыгач отундардын сандарына кєбєйтсєк, токойго кандай
басым жасалып жаткандыгын элестетип кєрсє болот, мындан сырткары
кээ бир атуулдар жана уюшкан топтор, токой мыйзамын бузгандар токтобой келе жатат. Буга эў биринчи
себептеринен болуп мыйзамдардын
сакталбашы жана кїч органдарынын
кээ бир кылмшкерлердин кызыкчылыгын коргогондугу, колго тїшкєн
уурулардын сот тарабынан болбогон
айып тєлєє менен бошотулушу адамдардын арасында кылмышты жасап

коюп акча берсеў бошоп кете бере
ишеним пайда болушу.
Экинчи себептеринин бири жумушсуздуктун кїч алышы менен
элдердин жашоо турмушунун кыйындашы, жаратылыш байлыктарын
коргоого жана сактоого жергиликтїї
бийликтин тартылбашы.
Бїгїнкї кїндє токой чарбалары
токой кызматкерлери эмгек акысы
учун гана мамлекеттик бюджеттен
каржыланат, ал эми токойду коргоо,
сактоо жана єндїрїї жумуштары токой чарбалары єз каражаттарынын
эсебинен аткарылгандыктан токой
жумуштарын сапаттуу аткарууга
мїмкїнчїлїк болбой келет. Дагы бир
оор маселе - токой зыянкечтеринин
кєбєйїшї токойдун санитардык абалын начарлатып, тїшїмдїїлїугїн
тємєндєтїїдє. Биологиялык жана
химиялык жол менен дарылоого жыл
сайын 15 миллион сомго жакын каражат талап кылынат, бирок мындай каражаттын жетишпегендигинен
токой чарбаларынын єз кїчтєрї менен кєрїлгєн чаралар жетишсиз болуп, зыянкечтердин жылдан жылга
кєбєйїїсїнє алып келїїдє.
Азыркы шартта абалдан кантип
чыгууга кандай сунуштар бар?..
• Токой чарба жумуштарын мамлекеттик бюджет тарабынан каржылоо.
• Токойчулардын эмгек акысын
жогорулатуу (азыркы мезгилде токойчулардын эмгек акысы орточо
эсеп менен 2500 сом.)
• Токой чарбалардын материалдык техникалык базасын чыўдоо.
• Жергиликтуу бийликти токойду
сактоого жана коргоого тартуу.
• Жергиликтуу кїч органдарына
токой мыйзамын бузган кылмышкерлерге каршы кїрєшїїнї кїчєтїїнї
милдеттендирїї.
• Токой чарбаларынын аймагында жашаган калкка электр энергиясынын баасын жеўилдетїї.
Андыктан биздин уникалдуу
жаўгак мємєлїї токойлорубуз дагы
да болсо ар тараптуу колдоолорго,
татыктуу реформаларга муктаж.

Рыспек АКИНШАЕВ,
Жалал-Абад областы

сыл жер
Мало кто знает о том, что в Кыргызстане есть водоем, который по
некоторым своим параметрам не
уступает мировой знаменитости,
известной еще с библейских времен, то
есть израильскому Мертвому морю.
И воды нашего озера Шор–Коль тоже
обладают удивительными и поистине
чудодейственными свойствами. Сюда
приезжают для отдыха и лечения (в
основном страдающие кожными заболеваниями) не только Кыргызстанцы,
но и жители СНГ ( Казахстан, Узбекистан, Россия).
Только попасть к Соленому озеру непросто,
потому что дороги — в том виде, в каком мы
себе ее представляем, — к нему нет. А ориентир
простой — возле села Ак–Терек на южном берегу Иссык–Куля имеется небольшой гумбез.
Вот от него и идет путь к местному «Мертвому»
морю. Проехать нужно всего двенадцать километров. Скажем, на вездеходе их можно было
бы преодолеть за считанные минуты. Однако
на обычном автомобиле нужно добираться не
меньше часа, и некоторые путешественники частенько поворачивают назад — далеко не каждая современная машина способна преодолеть
многочисленные колдобины и ухабы.
Воду Соленого озера трудно назвать водой. Точнее было бы сказать, что это соляной
раствор, поскольку концентрация солей здесь
просто колоссальная. Известно, что в Мертвом
море она достигает 42 процентов, и у нас рассол
около 70%. И очевидно является, самым соленым озером Кыргызстана. Площадь его зеркала
при близком к среднегодовому уровню составляет 6 га. Южный контур озера мигрирует более
чем на 150 м между весенним максимальным
и осенним минимальным уровнями. Питание
озера происходит в основном поверхностным
притоком по пересыхающему ручью на юге и
явно выраженном линейным выходом подземных вод вблизи уреза водоема в СВ его части на
протяжении около 50 м с общим притоком 3-5
литров в секунд (л/с).
Первое знакомство с фауной озера КараКель состоялось в мае 1964 года. В мае, августе,
ноябре 1965 года и апреле 1966г. были собраны
количественные пробы зоопланктона в прибрежье. В августе 1965 г. озеро обследовано со
шлюпки: измерены глубины, температуры, прозрачность, взяты пробы планктона. В феврале
1967 г. были получены материалы по развитию
планктона в подледный период.

Табият

Чудо солёного озера

Каракель является мелководным озером.
Наибольшая глубина (6-6,5 м) в средней части. Заливы северного берега имеют глубину до
4-4,5 м, южный залив – не более 1м. Основной
источник его пополнения –грунтовые воды.
Озеро замерзает. В озере богатая водная растительность, она представлена высшими растениями (рдестом) и водорослями (нитчатыми и диатомомыми).
Зоопланктон озера Каракель не отличается разнообразием, он представлен характерными формами ультрагалинных (по классификации Я.Я.Цееба,1961) озер – Artemia salina
и Cletocamptus retrogressus Schmanke - Witsch
(Harpacticoida). Кроме названных представителей ракообразных, в озере многочисленна
коловратка Pedalion mira. Наряду с этими типичными галлофилами, составляющими фон
зоопланктона, в озере обнаружены в единичных экземплярах формы, не свойственные высокоминерализованным озерам. Некоторые из
них являются видами, общими с населяющими
оз. Иссык-куль, - Diaptomus salinus, Chydorus
sphaericus (O.F. Muller), Alona rectangular Sars,
Filinia longiseta, из остракод – Hemicythere
sicula (Brady); другие (Bosmina lovgirostris O.F.
Muller, Daphnia longispina O.F. Muller, Moina
sp.) - с представителями фауны окружающих
мелких водоемов. Почти все они ( кроме Moina
sp. и остракод) найдены в северо-западной части озера, которая, по-видимому, отличается

Биргелешип токой башкаруу
Кыргызстан аз токойлуу
мамлекетке кирет. Ага карабастан
кыргыз токойлору абдан уникалдуулугу, табигыйлыгы менен айырмаланып турат. Карап кєрсєк тоолуу
жергебиздин жаратылыш шартына жараша Теўир-Тоо, ЫсыкКєл областтарынын аймагында
ийне жалбырактуу токойлорубуз
басымдуу кылса, алыскы Баткен
аймагында арча токойлору жайгашкан. Кїнєстїї Ош, Жалал-Абад
тарапта дїйнєдє кезикпеген жаўгак
мємєлїї токойлорубуз кєргєндїн
кєз жоосун алат. Ал эми cуу боюнда
жайгашкан токойлорубузда
не бир тїркїн дарактардын тїрлєрї
єcєт. Ошол баалуу токойлорубуз
чынында дагы ар тараптан колдоого алууга муктаж. Себеби аз токойлорубузга антропогендик таасирлер
болгон жїйєєлїї шарттар да жок
эмес.
Бириккен Улуттар Уюмунун
«Туруктуу єнїгїї їчїн курчап турган чєйрєнї коргоо» программасы
жана Балыкчы шаарынан Ысык-Кєл
облусунун Тоў районуна караштуу
Кєк-Мойнок айылдык округуна
тийиштїї Кызыл Кєпїрєгє чейинки Чу дайрасынын жээгиндеги аймактагы пилоттук БУУнун
волонтерлору аткарып жаткан
Бирдиктїї БУУ программасынын
алкагында «Кыргыз Республикасындагы суу боюндагы токойлорду
калыбына келтирїї» долбоору иштей баштаган. Аталган долбоордун
жїрїшїндє Кыргызстан токой пайдалануучуларынын жана жер пайдалануучуларынын Ассоциациясы
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аткаруучу катары жергиликтїї эл
менен бир топ жакшы алакаларды
тїзїп, элдин аў-сезимин ойготуп,
ошол єздєрї жашаган аймактагы
жаратылыш ресурстарын таанып,
алардын баалуулугун билїїгє зор
салымын кошуп келди. Эми да келечекте бул cee боюндагы токойлору калыбына келтирїї єз нугуна
тїшєт, ага жергиликтїї элди токой
башкарууну биргелешип жїргїзїї
шартына їйрєтїї зарылдыгы бар.
Турмуштук практика кєрсєткєндєй
токойлорубузду ошол токойго жанаша жашаган эл менен гана биргеликте сактап кала алабыз. Жамаатташып токой башкаруу практикасы
Кыргызстанда буга чейин тїштїк
жергесиндеги элде жайылтылып,
анын натыйжасы жаман эмес.
Долбоордун башкы максаты
болуп суу жээгиндеги токойлорду
башкаруунун
алардын деградацияга кабылышын азайтуу жана
калктын кирешелерин кєбєйтїш
їчїн сектор аралык подходунун
интеграциясы болуп саналат. Бекитилген критерийлердин негизинде
эксперттик топ аркылуу Балыкчы
шаарынан Ысык-Кєл облусунун
Тоў районунун Кєк-Мойнок айылдык округуна тийиштїї Кызыл
Кєпїрєгє чейинки Чу дайрасынын
жээгиндеги аймак пилоттук аймак
болуп тандалып алынган.
Бул долбоордун алкагында
Ысык-Кєл облусунун Тоў районунун Кєк-Мойнок айылдык округунун жергиликтїї коомчулугунун
токойлорду жамаатташып башкаруудагы потенциалын жогорулатуу
боюнча иштер аткаруучу болгон то-

некоторым опреснением, однако и здесь соленость воды достаточно высока и адаптация пресноводных видов к этим условиям заслуживает
внимания.
Никто не может сказать, как появилось
это озеро в наших краях. Что касается Мертвого моря, то ученые объясняют его уникальность
тем, что оно находится в самой низкой точке
суши на планете — израильская достопримечательность расположена на 400 метров ниже
уровня мирового океана. Исследователям нашего озера, видимо, еще предстоит найти ответ
на этот вопрос.
Несравненно озеро Каракель (Шор-Кол)
представляет ценность, как природный уникум,
являющееся Праиссыккулем и входит в зону
высоко-значимых биоценозов, отличается коренной структурой, наличием в составе редких
видов животных и эстетическими функциями.
Однако сейчас ситуация на озере становится
ужасной, большой наплыв людей, разбиваются
юрты, для приема отдыхающих, везде мусор (
целлофановые мешки, корки от арбузов, дынь,
остатки пищи), не организован своевременный
вывоз мусора, туалет сооружен кустарным методом, не размещены места парковки для автомобилей, дорога для проезда транспорта не
надлежащем виде (не асфальтированная, вследствие чего до самого озера пыль поднимается

кой жана жер пайдалануучулар Ассоциациясы аркылуу ишке ашмакчы. Мындан тышкары долбоорго
ылайык Ысык-Кол облусунун токой
чарбаларында айылдык округдардын, райондук мамлекеттик администрациялардын,
жергиликтїї
коомчулуктун жана єкмєттїк эмес
уюмдардын катышуусунда ийне
жалбырактуу жана суу жээгиндеги
токойлорду жамаатташып башкаруунун механизмдерин киргизїїнїн
мїмкїнчїлїктєрїн тактоочу алты
тегерек стол єткєрїлмєкчї.
Андыктан
Кыргызстандын
токой жана жер пайдалануучулар
Ассоциациясы жогоруда айтылган
тегерек столду єткєрїїгє жана анда
токой секторунда реформа єткєрїї
їчїн негизги єнєктєшї болгон КР
єкмєтїнє караштуу Курчап турган
чєйрєнї коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин аймактардагы бєлїмдєрїнїн
бул иш-чарага активдїї катышуусуна кємєк кєрсєтєт деп ишенебиз.

Ж.Абдымамытова
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столбом, вдобавок дорога размытая дождем).
Озеро не исследовано для проведения лечения больных страдающими кожными заболеваниями. Неизвестно последствия такого лечения и для больных, и для самого озера. Были
конфликты с местными жителями, которые
утверждали, что после купания в озере бывают
случаи заражения здорового человека.
Озеро Каракель (Шор-Кол) представляет ценность, как природный уникум, являющееся Прииссыккулем и входит в зону высокозначимых биоценозов, отличается коренной
структурой, наличием в составе редких видов
животных и эстетическими функциями.
Данная целевая зона является основным фондом естественного природного потенциала территории. Для сохранения этого
потенциала главным принципом природопользования в этой зоне должен быть отказ от использования биоценозов.
Генеральной дирекцией регулярно проводится наблюдение совместно с инспекторами
управления охраны окружающей среды Тонского района экологического состояния вокруг
озера Каракель (Шор-Кол). И в целях сохранения реликтового озера Генеральная дирекция
БТ «Ысык-Кёль» вносит свои рекомендации:
•
Необходимо сохранить первозданное
коренное состояние биоценозов, их видовой
состав и структуру, наличие редких и эндемичных видов растений и животных.
•
В целях сохранения придать озеру
статус микрозаповедника!!!
•
Использовать
в
научноисследовательских и эколого-образовательных
целях.
Первоочередной задачей Дирекции является активное и эффективное поддержка
устойчивого равновесия между сохранением
биологического разнообразия, поддержкой
экономического развития и сохранения культурных ценностей согласно программе ЮНЕСКО «Человек и Биосфера». Поэтому крайне
необходимо, чтобы любая хозяйственная деятельность (с определенного вложения капиталовложения) должна получить заблаговременное согласие нашей дирекции чего, к сожалению
пока не происходит.

КЕНЕНБАЕВА А.Т. Зав.отделом
«Мониторинга окружающей среды и
использование земель ГДБТ «Ысык-Кёль»

 Сиз билесизби?

Токойдун токойдой сыры бар

Ар бир мїнєт сайын кєлємї
футбол аянтчасындай келген нымдуу
тропикалык токойлордун бєлїгї жок
болуп турат. Борбордук Азиядагы
токойлор 8000ден ашык ар тїрдїї
єсїмдїктєрдїн табигый чєлкємї
болуп саналат. Токой жыгачтарынан
5000ден ашык ар кандай буюмдар жасалат – турак їйлєр, эмеректер, калемдер, ашкана буюмдары, короо, китеп,
газета, кино белети, тиш жуугуч паста,
жада калса кийим жер.

Жердеги эў кары дарак АКШда
єсєт, ал 4700 жашта.Бул жердеги эў
байыркы жашоочу санаалган дарак
египеттиктер пирамидасын куруп жаткан кезде єсїп турган.
Дїйнєдєгї эў кичинекей дарак
Грецияда єсєт. Ал бийиктиги 5 см
келген чєп сымал мажїрїм тал .

Сауд Аравиясынын чєлдєрїндє
климаттык шартты єзгєртїї максатында пластик дарактар олтургузулган. Бул идеянын мааниси – тїнкїсїн
бул дарактарда суу чогулат да кїндїз
атмосфераны акырындан салкындатып, жай бууланат.
Арктикада жер жїзїндєгї бардык
єсїмдїктєрдїн уруктарын сактоочу жай курулууда. Анда 4,5 миллион
уруктун їлгїсї чогултулган, аны болсо миў жылдан кийин да эксе болот.
Чагылган кєп учурда дуб, карагай
жана кызыл карагайга тиет, ал эми
кайыўга сейрек , терек, кара жыгач
жана жаўгак дарагына дээрлик тийбейт.
Токой – атмосферадагы кємїр
кычкы газды сїрїп чыгара турган
кємїртектин булагы. Бир гана дарак бир жылда: 33кг кємїртекти жоготот, 20кг чаўды тазалайт,700кг
кычкылтекти бєлїп чыгарат, 80кг
зыяндуу заттарды , 100миў кубометр
абаны чыпкалайт, єзїнїн жанындагы
абанын температурасын 4 градуска
тємєндєтєт.
Планетанын єсїмдїктєрїнїн бардык тїрїнїн 20%ы жоголуп кетїї коркунучунда.Британия Королдугунун
Ботаникалык багы,Лондон жаратылыш тарыхы музейи
жана Эл
аралык жаратылышты коргоо бирикмесинин изилдєєлєрї боюнча жер бетиндеги ар бир бешинчи єсїмдїк жоголуу коркунучунда турат.
Андыктан токойду, андагы
биотїрдїїлїктї сактай билели!
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 Табият тартуусу
суу

Татаал гїлдїїлєр тутумуна кирген каакым эрте жазда чыгып, апрель айынан сентябрь айына чейин гїлдєп
єсєт. Бийиктиги 10-50 см, жалбырагы тамырына чейин
єсєт, гїлї сары алтын тїстїї. Тамыры, сабагы, жалбырагынан ак сїт чыгып турат. Шалбааларда, жайыттарда, жол жээктеринде жайнап єсєт. Каакымдын кєп
тїрлєрї бар жана анын бардыгы медицинада дарылыкка
пайдаланылат.
Тамырын эрте жазда жана кїздє казып алса болот. Казылып алынган тамырды топурактан тазалап жууп алып,
кургатып майдалап алыш керек.

Медицинада колдонулушу: Байыркы Г
Грецияда каакымды б
беттин
сепкилин жана башка теринин тактарын кетирїїдє пайдаланышкан.
Орустардын элдик медицинасында бул єсїмдїк «ємїр эликсири»
катары баалынап, анны ар кандай
дарттарды дарылоого колдонуп келишкен. Боор ооруганда
єт тазалоочу каражат катары
каакымдын тамыры керектелет.
Мындан тышкары заара тазалоочу
касиети дагы зор. Ак сїтїн сепкил,
сєєл сыяктуу теринин дарттарын
кетирїїгє колдонушат. Тамыры менен жалбырагынан кайнатма жасап,
организмде зат алмашуу бузулганда,
атеросклероз, авитаминоз, анемия
жана башка ооруларда колдонууга
болот. Гїлї менен жалбырагынын
кайнатмасы менен тундурмасын
боор,єт,бєйрєк ооруларында жана
кан басым жогорулаган
учурда
жардам берет.
Колдонуу ыкмасы: Каакым тамырынын кайнатмасы- 30грамм
кургатылган тамырды майдалап,
400мл кайнак суу куюп 15 минута кайнатуу керек. Анан чыпкалап

Жарыя!!!

Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнє караштуу Айлана чєйрєнї коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги, Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлиги
жана “БИОМ” экологиялык кыймылы, Бириккен улуттар уюмунун Азык-тїлїк жана айыл чарба уюму (FAO) аркылуу National Forest Programme Facility программасынын колдоосу астында Кыргызстандын 14 жаштан 24 жашка чейинки жаштары арасында сынак жарыялайт

«Жаш токойчу»
Сынактын максаты: Экологиялык тарбия жана
кесипкєй багытка тїрткї бере турган туруктуу
єнїгїї, токой экологиясы, токойчулук жана токой экотутумун коргоо жана калыбына келтирїї
ыкмалары боюнча билїї жана тажрыйба топтоо
чєйрєсїндє билимди жайылтуу жана тереўдетїї
боюнча жаштардын мїмкїнчїлїктєрїн арттыруу.

Сынактык эмгектердин
номинациялары:
1. Окуу-изилдєє номинациясы (изилдєє иштери, эссе);
2. Визуалдык номинация (сїрєттємєсї менен фотосїрєттєр, дубал гезиттери, плакаттар,
сїрєттєр;
3. Практикалык номинация (токой экотутумун
сактоо жана калыбына келтирїї боюнча акциялардын жана демилгелердин жыйынтыгы.

Сынактык эмгектердин багыттары:
• Туруктуу єнїгїї жана экологиялык коопсуздук алкагында токой экотутумунун мааниси;
• Токой таануу, токойчулук жана токой экотутумун сактоо;
•
Токой
жаныбарларынын
жана
єсїмдїктєрїнїн экологиясы.

Сыйлыктар:

Ар бир номинация боюнча биринчи, экинчи
жана їчїнчї орундарга атайын сыйлыктар ыйгарылат. Сынактын бардык финалисттерине диплом
жана эстелик белектер тапшырылат. Сынактын бардык финалисттери Республикалык єспїрїмдєрдїн
токой конференциясына (Бишкек, 2012-жылдын
июль айы) чакырылып, бардык чыгымдар уюштуруучулар тарабынан берилет. Эў мыкты изилдєє
иштеринин авторлору бардык чыгымдарды жабуу
менен 2012-жылдын сентябрында Москвада єтє
турган Эл аралык єспїрїмдєрдїн токой сынагына
катышуу мїмкїнчїлїгїнє ээ болот.

Сынакты єткєрїї мєєнєтї:

Сынакка катышуучу эмгектерди берїїнїн
акыркы мєєнєтї 2012-жылдын 1-июлу.
Эмгектерди тємєнкї дарек боюнча жєнєтїї
керек: 720001, Кыргызстан, Бишкек, Абдымомунов к. 328, 105-каб, же аймактык єкїл аркылуу.
Электрондук тїрїн тємєндєгї электрондук почтага жєнєтїї керек: jashtokoychu@gmail.com
Сынактын жобосу, эмгекти тариздєєнїн тартиби жана кошумча маалыматтарды бул сайттан тапса болот: http://www.nature.kg, www.biom.kg
Сынакка катышуу боюнча бардык суроолорду тємєндєгї байланыш телефондор аркылуу
билїїгє болот:
“БИОМ” ЭК Ветошкин Дмитрий Анатольевич 0312614501, 0543084590.
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аалып комнатанын температурасында кармап, эртеў
р
менен кечинде эки маал
м
ттамакка чейин 20-30
минута мурдараак 1
м
сстакандан ичїї керек.
Тамыры
менен
чєбїнєн 10грамм майч
далап алып, 400мл муздатылган кайнак сууга 10-20 саат-

ка коюп, анан тундуруп алып тамак
алдында 4-6 ирет ичиш керек.
Каакым гїлїнїн кайнатылган
тундурмасы – 10 грамм гїлдї 200мл
cууга 15 минута кайнатып, жарым
саат тыныктырып, тундуруп алабыз.
Бир аш кашыктан 3-4 жолу ичїї сунушталат.
Тамыры менен каакым чєбїн 10
граммын 50мл єсїмдїк майына 10
саат аралаштырып коюп, колдонобуз.
Каакымдын тамырынан жасалган боек менен жїндї кызыл тїncr
боеп алууга болот.

Ошондой эле каакымдын жаш
жалбырагын салатка кошууга болот, бутербродго кошуп, андан
сорпо жана жашылчаларга кошулма татымдарды жасоо сунушталат.
Бул салаты жасоо ыкмасы: каакым
жалбырагын 100 грамм туздалган
муздак cууга жарым саат салып кармайбыз. Анан 25 грамм петрушкага кошуп майдалап туурап, жашыл пияз аралыштырып 15грамм,
єсїмдїк майын кошобуз. Бир аз
уксус, туз аралаштырып укроп cээп,
столго койсок болот.
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