
Борбордук Азиянын глобалдык экологиялык мааниси 

Жапайы мөмө жана
жаӊгак токойлору

Көптөгөн уникалдуу өсүмдүктөр 
жана жапайы бир түрлөр

Жаныбарлардын сейрек 
кездешүүчү түрлөрү

Жоголуп бараткан реликт,
эндемикалык төрлөрү

Бай генетикалык ресурстар

Тоолуу аймакта түрлөрдүн жана
экосистемалардын көп түрдүүлүгү



Борбор Азиядагы ири масштабтуу инфраструктура

Транспорт жана жолдор

Электр энергетикасы Мунай жана газ өнөр жайы Логистика

Массалык туризм Тоо өнөр жайы



Токойлорго жана жайыттарга
болгон жогорку жүктөм

Браконьерлик

Негизги коркунучтар жана жапайы жаныбарлар менен 
өсүмдүктөрдүн уникалдуу жана сейрек кездешүүчү 

түрлөрүнүн санынын азайышынын себептери

Климаттын өзгөрүшү кар менен
мөӊгүлөргө жана түрлөрдүн

жашоо чөйрөсүнө таасир этет

Тоют базасынын азайышы: жапайы 
жаныбарлардын санынын жана 

жайыттардын сапатынын төмөндөшү

Инфраструктураны өнүктүрүү

Малга кол салганы
үчүн атуу же кармоо



Жаратылышты коргоо боюнча 
кызматкерлердин техникалык жабдууларын 

жана көндүмдөрүн жакшыртуу

Жаратылышты коргоону кантип жакшыртууга болот?

Корголуучу жаратылыш
аймактарын кеӊейтүү

Түрлөрдүн табигый 
миграциясына 

тоскоолдуктарды азайтуу

Жергиликтүү өнүгүү жана бизнес-пландар 
менен карталарды жана жаратылышты 

коргоо пландарын координациялоо

Картага түшүрүү жана 
биологиялык ар түрдүүлүктүн негизги 
аймактарында плакаттарды орнотуу

КВА



Компаниялар жапайы жаратылышты сактоо
үчүн эмне кыла алышат?

Курчап турган чөйрөгө
таасирин баалоо (ОВОС)

Таасирди азайтуу үчүн
техникалык чечимдер

Кызматкерлерге сейрек 
кездешүүчү жана аялуу 

жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн 
түрлөрү жөнүндө маалымат берүү

Курчап турган чөйрөнү коргоо 
боюнча чараларды каржылоо жана 

экологиялык жоготуулардын 
ордун толтуруу

Корголуучу жаратылыш 
аймактарына жана 

түрлөрүнө зыян 
келтирүүнүн алдын алуу

Экологиялык маалыматты 
берүү, ачыктык



Жарандык коом уюмдары жана жарандар
кандай роль ойной алат?

Жаратылышты коргоо
боюнча коомдук кошундар

Түрлөрдүн илимий жана 
коомдук мониторингине 

салым кошуу жана патрулдоо

Экология маселелери боюнча 
коомдук угууларды уюштуруу 

жана катышуу

Маалымдуулукту жогорулатуу 
үчүн фестивалдар, промоушндар, 
көргөзмөлөр жана коомдук иштер

Токойлорду жана жаратылышты 
коргоонун жергиликтүү маанидеги 

микро аймактарын түзүү

Экологиялык мыйзам бузуулар 
аныкталган учурда компанияларга 

жана мамлекеттик органдарга 
кайрылуу



Жапайы жаныбарлардын санын, тоют 
базасын жана экосистемаларды эсептөө 

технологиялары жана ыкмалары

Алыстан байкоо жүргүзүү жана
жаныбарларды саноо боюнча

экспедициялар

Түрлөрдү байкоо жана
сүрөттөр жөнүндө егер-
лердин жана жергилик-

түү тургундардын
маалыматы

Браконьерлик жана
экологиялык бузуулар

 боюнча отчеттор

Корголуучу жаратылыш
аймактарынын ичиндеги

жана сыртындагы абал
боюнча маалыматтар

SMART патрулдоо,
SLIM мониторинг

Аймактык жана 
глобалдык масштаб-
тагы маалыматтар

ГИС жана карталар

Илимий отчеттор, 
карталар, статистика

Издерди жана биологиялык 
маркерлерди документтештирүү 

Сүрөт тузактар
GPS жакалар


