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Бул макалада Тян-Шань карагайынын мисалында био-

индикациялык ыкманы колдонуу менен Бишкек шаарыны-

нын атмосферасынын абалына кыскача мүнөздөмө берил-

ди. Бишкек шаарынан 9 тажрыйба жүргүзүлө турган учас-

ток бөлүнүп алынган: №1 - участок: Чүй проспекти  менен 

Турусбеков жана Шопоков көчөлөрүнүн кесилиши, А.Маса-

лиев проспекти менен Д.Садырбаев жана Б.Баатыр көчө-

лөрүнүн кесилиши, №2 - участок  А.Масалиев, №3 - участок 

Кемаль Ататүрк атындагы парк, №4 - участок И.В. Пан-

филов атындагы парк, №5 - участок  театралдык сейил 

бак, №6 - участок Горький сейил багы, №7- участок ре-

волюциянын каармандарына арналган сейил бак, №8 – учас-

ток  эмгек даңкы сейил багы,  №9 - участок Э.Гареев атын-

дагы ботаникалык бак. Авторлор тарбынан В.Т. Ярмишко 

методу боюнча Тянь-Шань карагайлары бактын жышты-

гы, бутактарынын абалы, ийнелеринин жана тобурчагы-

нын узундугу, некроз, хлороздордун болушуна жараша ка-

тегорияларга бөлүнгөн. Алынган маалыматтардын Биш-

кек шаарынын азыркы күндөгү абалы канааттандыраар-

лык эмес деген жыйынтык чыгарган. 

Негизги сөздөр: шаар экосистемасы, биоиндикация, 

биоиндикатор, дендроиндикация, генеративдик орган, 

некроз, хлороз. 

В данной статье рассмотрено состояние качества 

окружающей среды города Бишкек, с помощью биоиндика-

тора Ель Тянь-Шаньская. Для проведения исследования в 

городе Бишкек были отобраны 9 участков: участок №1 

пересечение  проспекта Чүй и улиц Турусбекова и Шопоко-

ва, участок  №2 пересечения проспекта А.Масалиева и улиц 

Д.Садырбаева и Б.Баатыра, участок №3 парк им. К.Ата-

турка, участок №4 парк им. И.В.Панфилова, участок  №5 

театральный сквер, участок  №6 сквер им.Горького, учас-

ток  №7 сквер Борцам революции, участок  №8 сквер Трудо-

вой Славы, участок  №9 Ботанический сад им. Э.Гареева. 

Авторами с помощью методики В.Т. Ярмишко Ель Тянь-

Шанская делится на категории по состоянию ветвей, 

ствола, продолжительности жизни хвои, наличию хлороза 

и некроза хвои. В результате полученных данных можно 

сделать вывод, что в настоящее время состояние г.Бишкек 

не является удовлетворительным.  

Ключевые слова: городская экосистема, биоиндика-

ция, биоиндикатор, дендроиндикация, генеративные орга-

ны, некроз, хлороз. 

This article examines the condition of the environmen of 

Bishkek city using a bioindicator Spruce Tian-Shan. . For the 

study in Bishkek, 9 areas were selected: area No. 1 at the 

intersection of Chay Avenue and Turusbekov and Shopokov 

streets, area No. 2 at the intersection of A. Masaliev Avenue and 

D. Sadyrbaev and B. Baatyr streets, area No. 3 named after K. 

Ataturka , plot number 4 Park named I V. Panfilova, plot number 

5 Theater Square, plot number 6 . Gorky Square, plot number 7 

square of Fighters of the revolution, plot number 8 Square of 

Labor Glory, plot number 9 Botanical Gardens named after 

E.Gareev. The authors, using the technique of V.T. Yarmishko, 

Tien Shan spruce tree are divided into categories according to 

the condition of the branches, the trunk, the life span of the 

needles, the presence of chlorosis and necrosis of the needles. 

As a result of the data obtained, it can be concluded that 

nowadays condition of Bishkek is not satisfactory. 

Key words: urban ecosystem, bioindication, bioindicator, 

dendroindication, generative organs, necrosis, chlorosis. 

Киришүү. Жашыл өсүмдүктөрдүн негизги 

функциялары шаардын туруктуу өнүгүүсүн камсыз-

доого, адам баласы үчүн жашаган жеринде жагымдуу 

шарттарды түзүүгө,  шаардын  өнүгүүсү  үчүн  зарыл  

болгон табигый коомдоштукту жана био көп түрдүү-

лүктү сактоого негизделген. Аба катмарынын газ,  

чаң, түтүн менен булгануусунун жогорулашы,  топу-

рактын жана  атмосферанын  температуралык  жана,  

суу  режимдеринин  өзгөчөлүгү,  топурактын жагым-

сыз химиялык, физикалык-механикалык касиеттери, 

көчөлөрдүн, аянттардын асфальт төшөлмөлөрү,  жер  

алдындагы  коммуникациялар жана курулуштар,  

шаарлардагы  жашыл зоналарга  антропогендик  жүк-

түн  көптүгү  шаардын  экологиялык  чөйрөсүнүн  та-

таалдыгын шарттайт жана табигый чөйрөдө биоэко-

логиясы калыптанган өсүмдүктөрдөн айырмалап ту-

рат [6]. Жыл сайын калктын санынын интенсивдүү 

өсүүсү, транспорттук тармактардын өнүгүүсү урбо-

экосистемада бир канча экологиялык проблемаларды 

жаратууда. Мындай терс көрүнүштөрдүн натыйжа-

сында атмосферада ар кандай катуу, суюк жана газ 

абалындагы аралашма заттар (CH4, CO, SO2, N2O, 

озон O3, NO2, Rr, NO, суу буусу) пайда болот [1]. 
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Өнөр жай, автотранспорт жана башка булактар-

дан атмосферага келип түшүүчү зыяндуу заттардын 

көбөйүүсү белгилүү бир убакыт аралыгында эмес бир 

нече сааттын ичинде бул райондогу экологиялык кыр-

даалды өзгөртүшү мүмкүн экендиги окумуштуулар 

тарабынан тастыкталган. Ошондуктан экосистемалар 

жана алардын элементтеринин абалына тынымсыз бай-

коо жүргүзүү шарт. Мындай тынымсыз байкоо жүрг-

үзүүлөр - экологиялык мониторинг (лат. «мониторинг» 

- эскертүү дегенди түшүндүрөт) деп аталат [4].  

Курчап турган чөйрөнүн абалын аныктоо үчүн 

тирүү организмдин кыймыл-аракетине байкоо жүргү-

зүү биоиндикация ыкмасы деп аталат. Биологиялык 

индикаторлорго (байкоо жүргүзүү талап кылынган 

жан-жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү-

нө) бир катар талаптар коюлат. Эң оболу бул талап-

тар, экологиялык жагдайга талдап-иликтөөлөр жүргү-

зүлгөн ошол аймакка мүнөздүү болууга тийиш. Ал-

бетте алар да, тиричилик чөйрөсүндө белгиленген 

нормадан бир аз четтөөлөргө карата так айырмалап 

көрүүгө боло турган морфологиялык, физиология-

лык, сандык жана сапаттык өзгөрүүгө ээ болууга тий-

иш. Акырында келип, индикаторлор түрлөрүнүн био-

логиясы жана физиологиясы жакшы, талаптагыдай 

иликтөөгө алынышы зарыл. 

Изилдөө ыкмалары жана объектиси. Илимий 

изилдөөлөрдүн негизги объектиси болуп Бишкек 

шаарындагы Тянь-Шань карагайы (Picea tianchanica) 

алынды. Тянь-Шань карагайынын экологиялык аба-

лына анализ жасап, баа берилип, шаар экосистемасы-

нын Тянь-Шань карагайына тийгизген таасири изил-

денди, анализ дендроиндикациялык ыкманын неги-

зинде жүргүзүлдү. Бул изилдөө ар бир жыл мезгилин-

де Тянь-Шань карагайындагы (Picea tianchanica) био-

логиялык белгилердин өзгөрүүсүн байкоо менен жүр-

гүзүлдү. Ал үчүн Бишкек шаарынан  9 тажрыйба жүр-

гүзүлө турган участок бөлүнүп алынды: №1 - участок: 

Чүй проспекти менен Турусбеков жана Шопоков кө-

чөлөрүнүн кесилиши, №2 - участок  А.Масалиев прос-

пекти менен  Д.Садырбаев жана  Б.Баатыр көчөлөрү-

нүн кесилиши, №3 - участок Кемаль Ататүрк атында-

гы парк, № 4 - участок И.В. Панфилов атындагы парк, 

№5 - участок театралдык сейил бак, №6 - участок 

Горький сейил багы, №7 - участок революциянын 

каармандарына арналган сейил бак, №8 - участок  эм-

гек даңкы сейил багы,  №9 - участок Э.Гареев атында-

гы ботаникалык бак.
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Изилдөөнүн жыйынтыгы. В.Т. Ярмишко методу боюнча Тянь-Шань карагайынын бактын жыштыгы, 

бутактарынын абалы, ийнелеринин жана тообурчагынын узундугу, некроз, хлороздордун болушуна жараша 

категорияларга бөлүнөт жана таблица түрүндө көрсөтүлөт. Анализдөө үчүн алынган карагайдын саны 15, 10,8,5. 

Алынган жыйынтыктар төмөнкү таблицада көрсөтүлдү. 

Мүнөздөмөсү №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1-категория. Соо карагайлар 

Карагай жыш, жашыл түстө, ийнелери жабыркабаган,  

өсүүсү нормалдуу, куурап бараткан жана куурап  

калган бутактары жок. 

 

5 

 

10 

 

3 

 

3 

 

6 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

2-категория. Алсызданган карагайлар 

Бийиктиги башка карагайларга салыштырмалуу 

кыска, өзөгү курт-кумурскалардан жабыркаган, 

бутактары аз, ийнелери бир аз жабыркаган, күрөң 

түстө. 

 

7 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3-категория. Аябай алсызданган 

Бутактарынын бир бөлүгү куурап калган, ийнелери 

жабыркаган жана түсү өзгөргөн 

 

3 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

3 

 

1 

 

- 

 

3 

 

Жыйынтык. №1,3,4,9-участоктордо өскөн кара-

гайлардын бийиктиги башка карагайларга салыштыр-

малуу кыска, өзөгү курт-кумурскалардан жабырка-

ган, бутактары аз, ийнелери бир аз жабыркаган, бул 

аймактын экологиялык абалы начар. №7,8- участок-

тордо өскөн карагайлардын абалы башка участоктор-

го салыштырмалуу нормалдуу, бутактардын жышты-

гы орто, куурап калган бутактар дээрлик кездешпейт. 

№2,5,6-участоктордо өскөн карагайлар дээрлик жа-

быркоого учураган эмес, өтө алсыз, куурап бараткан 

жана куурап калган карагайлар кездешпейт. Демек, 

изилденүүчү аймактын экологиялык шарты карагай-

лар үчүн жагымдуу, антропогендик факторлор жана 

зыяндуу заттардын таасири жок. Мындан сырткары 

бадалдардын өсүүсү да жакшы экендиги күзөтүлдү, 

бул топурактын жакшы абалда экендигин түшүндү-

рөт. 

Тян-Шань карагайынын биоиндикация үчүн 

колдонулуучу морфологиялык өзгөрүүлөрү. 

Иштин максаты: Биоиндикация методу аркы-

луу атмосферадагы зыяндуу заттарды аныктоо. 

Керектелүүчү каражаттар: жарык микроско-

бу, карагай ийнелери. 

Изилдөө үчүн ар бир изилденүүчү аймактан 200 

карагай ийнеси алынды. Алынган ийнелерди жабыр-

каган жана жабыркабаган деп бөлүндү жана микрос-

коптун жардамы менен изилденди (хлороз же некроз-

дун болуусу). Алынган жыйынтыктар төмөнкү табли-

цада көрсөтүлдү. 

 

Мүнөздөмөсү №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Жашыл, жабыркабаган ийнелер 60 181 171 145 65 156 140 184 175 

Өтө жабыркаган ийнелер, сары-күрөң 

түстө, ийнелерде майда тактар кездешет 

120 - 7 31 - - 35  - 

Ийнелер бир аз жабыркаган,  

жашыл күрөңтүстө 

20 19 22 24 35 44 25 16 25 

 

Жыйынтык. №1-участокто Тян-Шань карагай-

ынын абалынын начарлыгы жакшы байкалат. Тянь-

Шань карагайынын морфологиялык өзгөрүүсүнүн  се-

беби болуп автотранспорттон чыккан газдар (азот 

кычкылы, этилен) эсептелет. Анткени карагайлардан 

2 м аралыкта авторасса жайгашкан. Кыш мезгилинде 

бул трассаларга туз менен кумдун аралашмасы себи-

лет, ал белгилүү өлчөмдө бактарга келип түшөт. Мын-

дай көрүнүш бактардын механикалык жабыркоосуна 

жана ткандардын химиялык күйүүсүнө алып келет. 

Зыяндуу заттар менен булганган атмосферада карагай 

ийнелери жабыркайт жана жашоо мөөнөтү кыскарат. 

№1,3,4,7-участоктордо карагай ийнелеринин түсү өз-

гөргөн жана формасы ийилген, бир нече кара тактары 

бар, көпчүлүк карагайлардын механикалык жабыр-

коосу күзөтүлдү. Карагайдын жыштыгы начар, куу-

рап калган бутактар кездешет. 

Корутунду. 2018-2019-жж. магистирдик окуу 

учурундагы изилдөөлөрдүн жыйынтыгында  Бишкек 

шаар экосистемасынын абалы канааттандырарлык 

эмес экени белгилүү болду. 

Шаар экосистемасынын экологиясынын өзгө-

рүүсү менен климаттык шарттар комплекстик түрдө 

өзгөрүүсүнүн натыйжасында абанын температурасы 
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1-30Сга жогорулайт, жаан-чачындардын жана нөшөр-

лөгөн жамгырлардын саны көбөйөт, булуттуулук жо-

горулайт, күн радиациясынын өлчөмү азаят жана бу-

лардын ар бир жыл мезгилине карата бөлүштүрүлүү-

сү да өзгөрөт [2].  

Өндүрүштөн жана авто унаалардан бөлүнүп 

чыккан газдар атмосферанын газдык курамын өзгөр-

түп, жыйынтыгында шаардын үстүндө «жылуулук 

шапкасы» деп аталган көп сандагы зыяндуу заттар чо-

гулган тосмо пайда болот [1]. 

Жарык режиминин урбоэкосистемадагы өзгөчө-

лүгү, көчөлөрдү кошумча жарыктандыруусу бак-да-

рактардын фотопериодизмине жана табигый биоло-

гиялык ритмдерге түз таасирин тийгизет. Ал эми 

бийик кабаттуу дубалдар тескерисинче күн нурунан 

тосуп фотосинтез процессин өзгөртөт [5]. 

Калктын өндүрүштүк жана тиричилик иш араке-

тинин таасиринен шаар экосистемасында күчтүү тех-

ногендик заттардын агымы пайда болуп, түздөн-түз 

топурактын генетикалык горизонтун бузуп, анын бул-

гануусуна, зыяндуу заттар менен кычкылдануусуна 

эрозиясына алып келип, анда өсүүчү бак-дарактардын 

морфометрикалык жана генетикалык белгилеринин 

өзгөрүүсүнө алып келет [3].  
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