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Биотүрдүүлүк  адамдын негизги  муктаждыгын 
камсыз кылат жана коргоп турган айлана чөйрөнүн 
өзгөрүүсүнүн негизи. Бул макалада, Кыргызстандагы 
биоартүрдүүлүктү сактап калуу аспектилери жана 
экологиялык билим берүүнүн ойногон ролу жазылган. 

Негизги сөздөр: биоартүрдүүлүк, экологиялык 
билим берүү, жоголуп бара жаткан жаныбарлардын 
түрү. 

Биологическое разнообразие является главным 
источником удовлетворения многих потребностей 
человека и служит основой его приспособления к 
изменяющимся условиям окружающей среды.  В данной 
статье рассмотрены  основные аспекты сохранения 
биоразнообразия в Кыргызстане и роль экологического 
образования  в данном процессе. 

Ключевые слова:  биологическое разнообразие, 
экологическое образование, исчезающие виды живот-
ных. 

Biological diversity is the main source of satisfaction 
for many human needs and serves as the basis of its 
adaptation to changing environmental conditions. This 
article describes the main aspects of biodiversity 
conservation in Kyrgyzstan and the role of environmental 
education in the process. 

Key words: biodiversity, environmental education, 
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Кыргызстан Орто Азиядагы мамлекеттердин 
ичинен эндемикалык жаныбарлары жана уникал-
дуу өсүмдүктөрү менен айырмаланып турган ай-
мактарга кирет. Өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн 
камсыз кылууда туризмди, айыл чарбасын өнүк-
түрүү приоритеттүү тармактардан болуп саналат. 
Кыргызстан туристтерди эл аралык денгээлде   
бийик тоолору, көлдөрү жана кайталангыс био-
артүрдүүлүгү менен кызыктырат. Бирок акыркы 
учурда экономиканы өнүктүрүү алдынкы орунга 
чыгып, ал эми өлкөнүн экологиялык абалына 
көнүл кош мамиле жасалууда. Азыркы учурда 
табигый ландшафттардын аянты жылдан жылга 
азайууда,  табигый ресурстар азайып, биоартүр-
дүүлүк кыскарууда. Адамзат коому табигый чөй-
рөнү туп орду менен өзгөртүүдө. Бул  көрүнүштөр 

бара бара адамдардын физикалык жана руханий 
деградацияланышына алып келет. Экология жана 
экономика бири бирин аныктап туруучу про-
цесстер болуп саналат. Экономиканы өнүктүрүү 
жаратылыш ресурстарынын жардамы менен (тоо-
кен  казып алуу тармагы, гидроэнергетика) ишке 
ашат, ошол эле учурда өлкөнүн экономикасы 
айлана чөйрөнүн экологиялык абалын аныктап 
турат.   

Бул көрүнүштөрдү жоюу үчүн коомдо адам-
дардын экологиялык аң сезимин өстүрүү зарыл. 
Экологиялык аң сезимди өстүрүү экологиялык 
үзгүлтүксүз билим берүү процессии аркылуу ишке 
ашат. Экологиялык билим берүүдө өсүп келе 
жаткан жаш муундарга туура тарбия берүү,  калк-
тын экологиялык сабатсыздыгын жоюу, мамлекет-
тик, эл аралык деңгээлде экологиялык иш чаралар-
ды өткөрүү жана аларды массалык маалымат 
каражаттары арылуу чагылдырып туруу чоң 
мааниге ээ. 

Бул максатта  Орто жана Борбордук Азиянын 
тоолорун мекендеген, жок болуп кетүү чегинде 
турган жаныбарлар – илбирсттерди сактап калуу 
жана коргоо максатында, 12 мамлекеттердин өкүл-
дөрүнүн катышуусунда өткөрүлгөн Эл аралык 
Форум  чоң мааниге ээ болду десек болот. 

Биздин ата-бабаларыбыз илбирсти ыйык, 
күчтүү, шамдагай  жаныбар катары  баалап келиш-
кен. Илбирс Бишкек шаарынын символикалык 
белгисинде, баалуу монеталардын беттеринде, 
партиялардын символикалык белгилеринде чагыл-
дырылган.  

Илбирсттер Кыргызстандын Кызыл китебине 
киргизилгендигине  карабастан,  бул жаныбарлар-
дын териси баалуу болгондуктан браконьерлер 
тарабынан олтурулуп, саны кескин түрдө азаюда. 

Азыркы учурда илбирсттерди коргоо макса-
тында өзгөчө коргоого алынган жаратылыш ай-
мактарында, биоартүрдүүлүктүү коргоо боюнча эл 
аралык уюмдарда  (НАБУ), Мамлекеттик Айлана 
чөйрөнү коргоо боюнча Агенттиктин алдында 
түзүлгөн илбирстти коргоо боюнча Секретариатта 
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колго алынаарлык илимий иш чаралар жүргү-
зүлүүдө. 

Илбирсттерди коргоо маскатында Бишкек 
шаарынын жогорку окуу жайларында билим алып 
жаткан студенттер, илим изилдөөчүлөр тарабынан  
уюштурулган илимий иш чаралар (Бишкек гума-
нитардык университети жана Айлана чөйрөнү 
коргоо боюнча мамлекеттик агенттиги, Кыргыз-
Германия жаратылышты коргоо уюму НАБУ) 
коомдун экологиялык аң сезимин өстүрүүгө чон 
өбөлгө түзөт. 

Кыргызстандагы жок болуп кетүү чегинде 
турган жаныбарларды, өсүмдүктөрдү коргоодо 
экологиялык билим системалуу, үзгүлтүксүз жана 
жөнөкөйдөн татаалды көздөй өнүгүүсү керек. Бул 
максатта жогорку окуу жайларында «экология 
жана жаратылышты пайдалануу» багытында 
билим алып жаткан студенттердин өндүрүш прак-
тикасын, курсттук, дипломдук  иштерин   коомдун 
экологиялык аң сезимин өстүрүүгө багыттоо 
керек. 

Билим берүү тармактарындагы экологиялык 
билим берүү бирдиктүү  бир стандарттын жарда-
мы мене ишке ашуусу керек. Билим берүү струк-
тураларында экологиялык билим жөнөкөйдөн 
татаалга карай бала бакча, мектеп, орто окуу 
жайы, жогорку окуу жайы жана калктын арасында 
билим берүү деген пункттардан туруусу зарыл. 

  Илимий мекемелер жана билим берүү 
тармактары  бирдиктүү бир иш аракеттерди кы-
луусу керек. Тилекке каршы азыркы учурда илим-
дин жетишкендиктери билим берүү тармак-
тарында аз колдонулуп же колдонулбай келет. 

 Жергиликтүү экологиялык көйгөйлордү, 
аларды чечүүнүн  жолдорун караган экологиялык 
окуу, окуу усулдук  куралдарды  иштеп чыгуу 

керек жана материалдык техникалык базаларын 
жаныртуу керек. 

Жогорку окуу жайларында   «экология жана 
жаратылышты пайдалануу» багытында билим 
алып жаткан студенттердин жардамы менен 
калктын экологиялык сабатсыздыгын жоюууда 
түшүндүрүү иш чараларын жүргүзүү керек. Бул 
процессти ишке ашырууда студенттерге жогорку 
денгээлде экологиялык билим берүү керек. Жок 
болуп кетүү чегинде турган жаныбарларды коргоо 
максатында алардын гендерин изилдөө   лаборато-
рияларын уюштуруу керек жана атайын ресурст-
тук борбор уюштуруу  керек. 

Орто жана жогорку окуу жайларында эколо-
гиялык акцияларды, конкурсттарды уюштуруу, 
коомдун көңүлүн бурдуруу максатында эколо-
гиялык флешмоб өткөрүү, журналисттердин ара-
сында экологиялык көйгөйлөрдү чагылдырган 
материалдарга сынак жарыялоо да коомдун эколо-
гиялык аң сезимин өстүрүүгө жардам берет жана 
коомдун айлана чөйрөгө болгон мамилесин  
өзгөртөт. 

Сөзүмдүн акырында,  бизди курчап турган 
чөйрөнү жана андагы жаратылыш байлыктарын 
өсүп келе жаткан муундарга таза жана табигый 
түрдө өткөрүп берүү ар бирибиздин милдетибиз 
деп эсептейм. 
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