Кумтөр жана
биологиялык
ар түрдүүлүк

КИЙИНКИ КАДАМДАР
2012-ж. ноябрында «Кумтөр» тарабынан анын « Фауна жана Флора Интернешнл» (ФФИ, справканы караңыз) уюму менен өнөктөштүк мамилелерин
расмий бекемдеген Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду.
Бул Меморандумдун алкактарында «Кумтөр» жана «Фауна жана Флора
Интернешнл» Сарычат-Эрташ мамлекеттик коругунун ишмердүүлүгүн андан
ары өнүктүрүү жана кеңейтүү максаттарында биологиялык ар түрдүүлүктү
сактоо боюнча долбоорду жүзөгө ашырууга киришишти. Ага чейин бир катар
жергиликтүү жана эл аралык экологиялык уюмдар, анын ичинде ФФИ да,
ЭФК, ЕРӨБ жана «Кумтөр» тарабынан колдоо менен Сарычат-Эрташ коругунун кубаттуулугун арттыруу жана анын Деталдык беш жылдык планын иштеп
чыгуу максатында тыгыз кызматташышкан, планга ак илбирстин популяциясын
сактоо боюнча иш чаралар да камтылган.
Башка кызыкдар тараптардын катышуусу менен катар эле FFI менен азыркы
кызматташуу Сарычат-Эрташ коругун өнүктүрүүгө, Планды жүзөгө ашырууга
көмөктөшмөкчү, ошондой эле «Кумтөргө» биологиялык ар түрдүүлүктү камсыз
кылуу тармагындагы өз ишмердүүлүгүн деталдаштырууга жана маселелердин
чөйрөсүн алардын маанилүүлүк даражасы боюнча аныктоого өбөлгө түзмөкчү.

КОММУНИКАЦИЯЛАР

ФОТОЛОРДУН
АВТОРЛОРУ
Мукаба:
• Ак илбирс.
FFI/Panthera.
• Памир (Марко Поло) аркары.
Владислав Ушаков.
• Петроглифтер.
«Призма»/ Дон Пробстель.

«Кумтөр» биологиялык ар түрдүүлүк маселелери боюнча кызыкдар тараптардын жолугушуусуна катышууга жана уюштурууга даяр. Андан тышкары,
«Кумтөр» биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого тийиштүү өткөрүлүүчү иш
чаралар жөнүндө маалымат берип турмакчы. Мындай билдирүүлөр эң ар
түрдүү форматтарда, компаниянын «Байланышта» маалымат бюллетенин да,
Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча жылдык отчетторун да жайылтуу аркылуу
берилмекчи, алар менен кыргыз, орус жана англис тилдеринде компаниянын
www.kumtor.kg.сайтынан таанышууга болот.

Башкы офис
720031 Бишкек Ш., Ибраимов көч., 24
Телефон: (312) 90-07-07

Каракол ш. Регионалдык офис
Каракол ш., Биринчи май көч., 61
Телефон: (3922) 5-77-99

Барскоон а. Маалымат борбору
Телефон: (775) 97-97-60

Балыкчы ш. Маалымат бюросу
Телефон: (312) 90-07-39, кош.: 5124

Боконбаев а. Регионалдык офис
Телефон: (779) 05-57-78

• Кумтөр кенинин жака-белиндеги
өсүмдүктөр.
Владислав Ушаков, Александр Федоров,
Алимжан Жоробаев.
• Кумтөр кениндеги жумушчулар.
Алимжан Жоробаев.
• Карта.
«Призма»/«Кумтөр».

Ички кош бет:
• Кумтөр кенинин жака-белиндеги
өсүмдүктөр.
Владислав Ушаков, Александр Федоров,
Алимжан Жоробаев.
• Үлгүлөрдү алуу.
Ольга Зайченко.
• Кумтөр кенинин жанындагы Лысый
мөңгүсү.
Владислав Ушаков.
• Ак илбирс
К.Маккарти / Panthera/SLT

Мукабанын арткы бети:
• Кумтөр кенинин жака-белиндеги
өсүмдүктөр.
Владислав Ушаков.
• Кызыкдар тараптар катышкан семинар,
Октябрь, 2012.
Алимжан Жоробаев.

КУМТӨР ЖАНА БИОЛОГИЯЛЫК А
КУМТӨР
Кумтөр дүйнөдөгү эң бийик тоолуу
алтын кендеринин бири, борбордук
Тянь-Шандын түштүгүндө деңиз
деңгээлинен 4 миң метр бийиктикте
жарым-жартылай мөңгү каптаган
түбөлүк тоң зонасында жайгашкан.
«Кумтөрдө» алтын 1997-жылдан
бери ачык ыкма менен казылып
алынууда. 2012-жылы «Кумтөр» кен
ишканасын пайдалануу мөөнөтү
2026-жылга чейин узартылган.
«Кумтөр» «Центерра Голд Инк.»
компаниясынын туунду ишканасы
болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү «Кыргызалтын»
мамлекеттик ишканасы аркылуу
«Центерранын» 33%га жакын акцияларына ээлик кылат.

БИЗДИН
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР
«Кумтөр»
биологиялык
ар
түрдүүлүктү сактоого ар тараптуу
көмөктөшүүдө. Бул үчүн компания
ишкананы
эксплуатациялоонун
бардык мөөнөтүндө жерди пайдалануу маселелеринде комплекстүү
мамилени
колдонот.
«Кумтөр»
биологиялык ар түрдүүлүктүн жана
экосистемалардын абалына таасир
берүүчү
чыгарып
салууларды
олуттуу кыскартууну же четтетүүнү
камсыз кылууга умтулат. «Кумтөр»
жергиликтүү
экосистемаларды
бекемдөө жана аларда жүргүзүлгөн
ишмердүүлүктү андан ары өркүндөтүү
үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктү пайдаланат. Андан тышкары, «Кумтөр»
бардык кызыкдар тараптар менен
конструктивдүү
диалогду
жана
кызматташууну колдоп туруунун
маанилүүлүгүн тааныйт.

РЕГИОНДУН
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Тянь-Шань өзүнө ак илбирс жана
аркар сыяктуу сейрек жана жок
болуп бара жаткан түрлөрдү
камтыган бай жана уникалдуу
биологиялык ар түрдүүлүккө ээ
регион катары белгилүү. Территория
ишканага
концессияга
берилгенден кийин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 1995-жылдан
баштап «Кумтөрдүн» кайтарылуучу
концессиялык аянтына чектешкен
Сарычат–Эрташ
мамлекеттик
коругун түзгөн. Сарычат-Эрташ
БУУнун эгидасы астында 2001жылы уюштурулган Ысык-Көл
биосфералык
территориясынын
курамына кирүүчү коруктардын
бири болуп саналат. Бирок,
областтын
территориясында
аңчылык чарбалары, ошондой
эле мал өстүрүүчү жана жаюучу
чарбалар да бар.

БИЗДИН
ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН
КЕСЕПЕТТЕРИ
Албетте, ишкананын ишмердүүлүгү
курчап турган чөйрөгө таасир
тийгизет. Анткени менен, жада
калса кен ишканасында кен
казып алуу башталгандан кийин
да өсүмдүктөр жана жаныбарлар
дүйнөсүнүн
түрлөрүнүн
саны
олуттуу өскөн. Көбүнчөсү бул
бүтүндөй
«Кумтөр»
концессиялык аянты боюнча аңчылыкка
тыюу салуудан, ошондой эле кен
ишканасына чектешкен территорияларда мал жаюунун олуттуу
кыскаруусунан улам жүргөн. Бирок,
аңчылык, браконьерчилик, жайыт-

тарга ашыкча мал жайылуусу, айыл
чарба жерлерин ашкере пайдалануу жана алар менен күрөшүүнүн
институционалдык каражатарынын
жетишсиздиги аларды жалпысынан Тянь-Шанда биологиялык ар
түрдүүлүктү камсыз кылуу ишинде
башкы коркунучтардын тизмесине
киргизүүгө мүмкүндүк берди.

БИЗДИН СТРАТЕГИЯ
2012-ж. октябрында кызыкдар
тараптар менен өткөрүлгөн семинардын жыйынтыктары боюнча,
«Кумтөр» тарабынан биологиялык
ар түрдүүлүктү сактоо боюнча
Стратегия жана Иш чаралар
планы иштелип чыкты. Стратегия
жана План 2013-жылдын башталышында бекитилет жана ишке
киргизилет. Алар биологиялык ар
түрдүүлүк маселелеринин компаниянын курчап турган чөйрөнү
коргоо боюнча Иш чаралар системасына жана Ишкананы эксплуатациядан чыгаруу боюнча концептуалдуу пландарга андан ары
интеграциясын камсыз кылышат.
Иштелип чыккан документе биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо
жана бекемдөө маселелери регионду өнүктүрүүнүн туруктуулугу
көз карашынан оң натыйжаларга
жетишүү үчүн маанилүү өбөлгөлөр
катарында таанылат. Мындан
тышкары,
анда
«Кумтөрдүн»
өндүрүштүк
ишмердүүлүгүнүн
биологиялык ар түрдүүлүктүн
абалына таасир этүүсүн кыскартууга кызыкдар бардык тараптар
менен кызматташууну жана өз ара
аракеттенүүнү өнүктүрүү боюнча
иш чаралардын так программасы
келтирилет.

АР ТҮРДҮҮЛҮК
БИОЛОГИЯЛЫК АР
ТҮРДҮҮЛҮКТҮ БЕКЕМДӨӨ
БОЮНЧА ИШ ЧАРАЛАР
Жандуу жаратылышка кеңири
мониторингди киргизүүдөн жана
бардык
кызыкдар
тараптар
менен
кызматташуудан
тышкары, «Кумтөр» региондогу
биологиялык ар түрдүүлүктү
бекемдөө боюнча бир катар
биргелешкен иш чараларды да
иштеп чыкты. Алардын катарына
Биологиялык ар түрдүүлүктү
изилдөө боюнча борборду түзүү,
региондун
флорасы
менен
фаунасынын маанилүү түрлөрүн
үйрөнүү
боюнча
изилдөө
иштерин жүргүзүү, өсүмдүктөр
жана жаныбарлар дүйнөсүнүн
конкреттүү
түрлөрү
боюнча
иштер үчүн колдоо көрсөтүү,
маалыматтык технологияларды
жана системаларды пайдаланууну талап кылган маселелерди
чечүү, экотуризм менен байланышкан иш чараларды пландоо
жана жүзөгө ашыруу, сынамык
ветеринардык
долбоорду
жүзөгө ашыруу, биологиялык
ар түрдүүлүккө коркунучтарды
четтетүү
боюнча
кызматташууну кеңейтүү, саздаган территорияларда
биологиялык
ар түрдүүлүктү сактоо жана
бекемдөө боюнча иш чараларды
иштеп чыгуу, ошондой эле регионалдык жана жалпы улуттук
өзгөчө корголуучу жаратылыш
территорияларына
колдоо
көрсөтүү кирет. Бул маселе
боюнча кеңири маалымат Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо
боюнча
Стратегияда
жана
Планда берилген.

Кумтөрдүн концессиялык аянтынын жайланышы ,
чалгындоо лицензиясы, Сарычат-Эратский коругу
жана мерчемделип жаткан буфердик зоналар

1903-жылы негизделген «Фауна жана Флора Интернешнл»
(FFI) ядүйнөнүн 40тан ашуун өлкөсүнүн территориясында
иштеп жаткан дүйнөдөгү эң эски эл аралык жаратылыш
коргоочу уюм болуп саналат. Уюмдун ишмердүүлүгү жоголуп
бара жаткан биологиялык түрлөрдү жана экосистемаларды коргоого, иштин так илимдин маалыматтарына
негизделген экологиялык коопсуз методдорун киргизүүгө
багытталган. FFI адамдардын жашоо деңгээлин жогорулатууга да умтулат. Кыргыз Республикасынын Курчап
турган чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиги
анын Кыргызстандын территориясындагы курчап турган
чөйрөнү коргоо ишиндеги сиңирген эмгегин таануу белгиси
катарында уюмдун ишмердүүлүгүн Ардак грамота ыйгаруу
менен белгиледи.

