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Әлеуметтік экология және тұрақты даму: Оқу құралы. 

Садыкова Д.А. Алматы: ҚазмемқызПУ баспасы 

2012-187 бет 

Оқу құралында қоршаған орта және қоғамның тұрақты дамуының 

негізгі заңдылықтары, әлеуметтік экологияның мақсат міндеттері 

мен даму кезеңдері, заңдары, қоршаған ортаның экологиялық 

факторлары,ғаламдық  экологиялық мәселелер, тұрақты даму 

саласындағы ғаламдық бастамалар, концепциялары және 

Қазақстандағы тұрақты даму бағыттары қарастырылған. 

Жоғары оқу орындарының экология мамандығы студенттері мен 

ізденушілеріне және осы пән бойынша дәріс беретін 

оқытушыларға арналған. 
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АЛҒЫ СӨЗ 

XX ғасыр  адамзаттың  тарихи даму процесінің шешуші 

кезеңдері. Жаhандану, ақпараттық, ғылыми техникалық технологиялар, 
антропогендік  шектен тыс іс-әрекеттер келешекте тарихи қалыптасқан 

табиғи-әлеуметтік жүйелердің тепе-теңдігі мен орнықтылығына қауіп 

төндіретіндігін айқындатады. 
Кез-келген экожүйенің  экологиялық жағдайының өзгеруі мен 

тұрақтылығының сақталуы  тіршілік иелерінің бір түріне, яғни «Homo 

sapiens» - саналы адамға байланысты. Сондықтан бүгінгі күннің өзекті 
мәселелерін шешуде экология ғылымдарының сан алуан бағыттарымен 

бірге әлеуметтік экология пәнінің орны ерекше. 

XIX ғасырдың аяғында әлеуметтік экологияның екі түрлі 

анықтамасы қалыптасты: біріншісі «адамзат қоғамының  қоршаған  
табиғи ортамен  әсерлесуі туралы ғылым», екіншісі «жеке  адамның  

және  адамзат  қоғамының табиғи, әлеуметтік және мәдени ортамен 

әсерлесуі туралы ғылым». Бұл анықтамалардың негізгі мақсаты - 
адамның  қоршаған  ортамен  қарым-қатынасын зерттеу. Әлеуметтік 

экожүйеде адам  динамикалық тепе-теңдіктің нысаны және субъектісі 

болып табылады.  Әлеуметтік  экология - қоршаған табиғи  ортамен  
әсерлеуші, адамның іс-әрекетінен пайда болған қоғамның құрылымын, 

ерекшеліктерін және қызмет атқару тенденцияларын зерттейді. 

Әлеуметтік  экология - адамның қоғамдық және шаруашылық 

дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі табиғатпен жүйелі байланысын 
зерттейді және жаратылыстану ғылымдарының адам экологиясы  деп  

аталатын  ауқымды тармағының бір бөлігі болып табылады. Адам  

табиғатта тепе-теңдік  нысаны және субъектісі болып табылады. 
Әлеуметтік  экология  жаратылысы ерекше  нысандардың, қоршаған  

ортамен  әсерлеуші адам қолымен жасалған ортаның құрылымын, 

ерекшеліктерін және қызмет атқару тенденцияларын  зерттейді. 

Жер шарындағы халық санының өсуі мен оның  материалдық – 
энергетикалық қажеттіліктерін қамтамасыз ету мүмкіншіліктерінің 

арасындағы қарама–қайшылық, ал екінші жағынан – табиғи 

экожүйелердің белгілі дәрежеде шектеулігі  арасындағы  қарама-
қайшылықтардың одан әрі шиеленісе түсуі биосфераның   қалпына 

келмес, деградациялық сипаттағы өзгерістеріне, өркениеттік қалыпты 

табиғат жағдайларының түбегейлі өзгеруіне әсер етуіне және  
келешектегі даму жолдарын айқындауға байланысты мәлімет алуға 

себеп болды.Сондықтан әлеуметтік экология  тұрақты даму 

концепциясымен үндесіп жатыр. 

  Тұрақты даму адамзаттың бүгінгі қажеттіліктерін қамтамасыз 
етіп, болашақ  ұрпақтардың  ресурстарына нұсқан келтірмеу, яғни  

табиғатты тиімді пайдаланып болашаққа сақтау. 
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     Әлеуметтік экология және тұрақты даму курсының негізгі 

мақсаты-қоғам  мен  табиғат  арасындағы  қарым-қатынастарға  жан-

жақты талдау жүргізу, экологиялық мәселелерді мемлекеттік саясат 
пен қоғамның  іс-әрекетін  парасаттылықпен  бірге  жүргізіп  

қоғамдағы  әрбір  адамзаттың  сана-сезімі жоғары  деңгейге  жеткенде  

ғана  шешуге болатынын айқындау. Жер шарындағы  ғаламдық  
проблемаларды  бақылай  отырып  ондағы  тіршіліктің  тұрақтылығын 

сақтау. Адам, қоғам, табиғат  арасындағы  қарым-қатынастарды 

үйлестіре отырып, табиғат ресурстарын  тиімді пайдалануды адами - 
нооэкологиялық тұрғыдан  негіздеу. 

 

Курстың міндеттері: 

- әлеуметтік экология және тұрақты дамудың  экологиялық пәндер 
арасындағы  орнын  анықтау: 

- адамзат  өркениет  дамуының  қазіргі  кезеңінде әлеуметтік 

экологияның сұранысқа ие болу себептерін ашып көрсету: 
- адамның өзінің тіршілік ету ортасымен әсерлесуінің жалпы 

заңдылықтарын ашып көрсету: 

- адамды қоршаған ортаға антропогендік әсер етуіне байланысты  
әлеуметтік - экологиялық  проблемаларға талдау жасау: 

-  әртүрлі деңгейдегі биологиялық және геоэкологиялық жүйелердің 

орнықты қызмет атқаруының заңдылықтары туралы білім беру: 

 -  халықаралық және мемлекеттік институттардың Жер 
биосферасы мен оның жекелеген бөліктерінің орнықтылығын 

қамтамасыз етуге бағытталған қызметін көрсету. 
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 ӘЛЕУМЕТТІК   ЭКОЛОГИЯНЫҢ   ҚАЛЫПТАСУЫ    

ЖӘНЕ  ДАМУЫ 

Әлеуметтік   экологияның  пәні  және  міндеттері, қалыптасу  тарихы 

 
Экология  жер бетіндегі  барлық  тірі  ағзалардың  өзара және 

табиғи ортамен  зерттейтін  болса, әлеуметтік  экология  тіршілік  

иелерінің  бір түрін, яғни «Homo sapiens» - «Саналы адамның» 
қоғамдық және шаруашылық  дамуының  әртүрлі кезеңдеріндегі 

табиғатпен жүйелі байланыстарын зерттейді.  

 XIX  ғасырдың  аяғында әлеуметтік экологияның екі түрлі 
анықтамасы қалыптасты: біріншісі «адамзат қоғамының қоршаған 

табиғи ортамен  әсерлесуі  туралы ғылым», екіншісі «жеке  адамның  

және адамзат қоғамының табиғи, әлеуметтік және мәдени ортамен 

әсерлесуі туралы ғылым». Бұл   анықтамалардың  негізгі  мақсаты - 
адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттеу. Әлеуметтік 

экожүйеде адам  динамикалық тепе-теңдіктің нысаны және субъектісі 

болып табылады. Әлеуметтік экология қоршаған табиғи ортамен 
әсерлеуші, адамның іс-әрекетінен  пайда болған қоғамның  

құрылымын, ерекшеліктерін  және  қызмет  атқару  тенденцияларын  

зерттейді. Жер  шары халқының шектен тыс көбейіп кетуі, табиғат  

ресурстарының  сарқылуы, адамның  тіршілік  ету ортасының өнеркәсіп 
және ауылшаруашылық өндірісінің қалдықтарымен ластануы, табиғи  

ландшафттардың  бұзылуы, флора және фауна түрлерінің кемуі, табиғи 

тепе-теңдіктің өзгеруі мен экологиялық  зардаптардың қалыптасуы  
адамзат  қоғамының  экологиялық   сипаттағы және болашақтағы  даму  

бағыттары  туралы  нақты   мәліметтерін алуға әсер етті.  

Ғылыми- техникалық революцияның дамуы  табиғи орта мен 

қоғам арасындағы байланыста  адам  мүмкіншілігінің  сапасын  

арттырды және өзгеше жетістіктерін ашты.  

Әлеуметтік  экологияның  даму  кезеңдері 

Әлеуметтік экологияның даму кезеңдерінде 1962 жылы ДДТ- ны 

колданудың  теріс  экологиялық  зардаптарын  талдауға  арналған  

Р.Карсонның «Үнсіз көктем» кітабын атауға болады. Бір жерге орын 

ауыстырмай егін салуға (мономәдениетке) көшу ауыл 

шаруашылығының зиянкес атаулылармен күресу ушін  улы 

химикаттарды  қолдануды қажет етті. Химикаттар мен  алынған  

тапсырма орындалды, ал химикаттарды  кері әсері бар  дәрілік  зат 

(препарат) жинақталып  күрделі  қоспаға айналдырылды (синтезделді). 
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Өнертабыстың  авторы,  швейцарлық  ғалым Мюллер 1947  жылы  

Нобель  сыйлығын  алды, бірақ көп ұзамай ДДТ-ның тек қана зиянды 

түрлерді ғана емес, сонымен бірге тірі ағзаларға  жиналып, адам  

ағзасын қоса есептегенде барлық тіршілік иесіне жойғыш  әсер  

көрсетеді. Үлкен аймақтарда еркін козғала алатын және  тез 

бұзылмайтын дәрілік зат  Антарктида  пингвиндерінің  бауырынан  

табылған  болатын. 

Р. Карсонның кітабынан біздің ғаламшарда экологиялық 

тоқыраудың орын алып отырғанын көрсеткен  ҒТР-дың кері  

экологиялық зардаптары туралы  мәліметтерді жинау кезеңі басталды. 

Әлеуметтік экологияның бірінші кезеңін  адамдық тәжірибеге 

негізделген (эмпирикалык) деп айтуға болады, өйткені зерттеулерде 

бақылау арқылы алынатын эмпирикалық мәліметтер басымдылық 

көрсетті. Экологиялық  зерттеулердің  бұл  бағыты  ғаламдық  

мониторингке, яғни біздің  бүкіл  ғаламшардағы  экологиялық жағдай  

туралы мәліметтерді  бақылауға әсер етті. 

1972 жылы  әлеуметтік  экологияның екінші үлгілік кезеңін 

бастап берген, тұңғыш аталмыш «әлемдік үлгілерді» жасап шығарған 

Д.Медоуза тобымен дайындаған «Өсу кемелдері» кітабы  шықты. 

Аталған  үлгілерді кұрастырған  кезде  пайдаланылған  жүйелі  

қозғалыс әдісінің негізін қалаушы Д.Форрестер былай деп жазған: 

«Біздің әлеуметтік жүйелеріміз технологиялық  жүйелерге  қарағанда  

анағұрлым  күрделірек  және түсінуі қиын. Біз неге нақтылы өмірге 

жаңа заңдар мен  мемлекеттік бағдарламаларды  енгізбес бұрын біздің 

жүйелерді зерттеу үшін үлгілендірудің  сол  әдісін  пайдаланбаймыз  

және осы  үлгілермен  зертханалық тәжірибелер өткізбейміз? Көбінесе 

біздің әлеуметтік жүйелер туралы біліміміз, пайдалы үлгілерді  жасап  

шығаруға  жеткіліксіз деген жауап естиміз. Мен, біздің біліміміз 

әлеуметтік жүйенің пайдалы үлгілерін жасау үшін  жеткілікті деген 

ойды ұстанамын  және  керісінше, олар барынша тиімді әлеуметтік  

жүйелерді  тікелей  алдын-ала  тәжірибелік  үлгілендіру  кезеңінсіз, 

жасап  шығару  үшін  жеткіліксіз» (Д.Форрестер. Әлемдік козғалыс-М. 

1978-138бет). 
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«Өсу кемелі» кітабының ерекше жетістігі адамдар іс-әрекетінің   

әралуандығына  байланысты   материалдар  тұңғыш   рет   үлгіге 

жинақталуымен  және  ЭЕМ нің  көмегімен зерттелгендігімен 

айқындалды. 

20 жылдан артық уақытта әлемнің әртүрлі  мемлекеттерінде  

бірнеше ғаламдық  үлгілер жасалды. Д.Медоуза тобының үлгісі тура 

және кері байланыстардан тұрады.  

1992 жылы тұрақты дамудың басты үлгілерінің негізінде 

тұнғыш рет әлемдік қауымдастық  үйлесімді  стратегияны жасап 

шығарды  және 179 мемлекеттің  басшылары  қатысқан  Рио –де – 

Жанейроны  дамыту мен ондағы қоршаған орта бойынша халықаралық 

конференцияны өткізгеннен кейін, әлеуметтік экологияның  үшінші, 

ғаламдық – саяси  кезеңінің  басталғанын айтуға болады. 

 

«Рим клубы» 

«Рим клубы» — 1986  жылы құрылған халықаралық қоғамдық ұйым. 

Ғылыми-техникалық революция  дәуіріндегі адамзат  дамуының 

ерекшеліктерін  тереңдей  түсіну  мақсатында итальяндық экономист 

А.Печчен  ұйымдастырды.  Оған әлемдегі 30-дан  астам  дамыған  
елдердің 100-ге тарта   белгілі   ғалымдары, қоғам  қайраткерлері, 

бизнес өкілдері енген. Негізгі  жұмыс  бағыттары:  жаһандық  

мәселелерді  зерттеуді ілгерілету;  осы  мәселелерге байланысты 
қоғамдық пікір қалыптастыру; бұл мәселелерге  мемлекет 

басшыларының назарын аударып, сұхбат құру. «Рим клубы» 

баяндамалары ғылыми-техникалық және  экономикалық  дамудың  
жедел  қарқыны   сақталатын  болса  XXI ғасырдың  бірінші 

жартысында “жаһандық апат” қаупі бар деп дабыл қағуда. Олар: 

“органикалық өсу идеясын” ұсынады. Рим клубының  көзқарастарынан  

табиғат  пен  қоғам  дамуының  күрделі қарым-қатынасын реттеу 
жолдарын іздеуден   ғылыми-техникалық және әлеуметтік дамуды 

шектеу мөлшерін жан-жақты қарастыруға  бейімділік  байқалады. 

 

Әлеуметтік  экологияның   заңдары 

     Әлеуметтік  экологияның  мақсаты  табиғат  пен  адам  қарым-

қатынасының  эволюциялық  теориясынан  құрылуы, логика  және  

методология (ойлау мен әдістемелеу) табиғи ортаның қалыптасуы 

болып табылады. Әлеуметтік  экология  табиғат  пен  адамның өзара 
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байланысы мен қарым-қатынасын зерттейді.   Әлеуметтік  экология- 

қоғам мен табиғаттың  ара қатынасының  заңдылықтарын, ондағы  

негізгі  және  физикалық  заңдылықтарды айқындайды.    

«Заң» ұғымы  көбінесе  методологтардың мағынасында себеп-

салдардың  белгілі байланысымен аталады.  

Әлеуметтік - экологиялық  заңдылықтарды  қалыптастырудағы  

белгілі  бір әдістері  болып  әлеумет  пен  экологияны қалыптастыру 

жатады. Мысалы, әлеуметтік экологияның  негізгі  заңдары ретінде 

табиғи ортадағы өндірістік  қатынастардың   жағдайы  мен өндіріс 

күшінің ұқсастығының заңы беріледі, яғни саяси - экономикалық  

заңдардың  модификациясы  болып табылады. Әлеуметтік  экология - 

адам  мен  табиғаттың  өзара қарым- қатынасын,  адамның  жерде пайда 

болуындағы кезеңдерін зерттейді.  

Ағылшынның  дін  қызметшісі Т.Мальтустың  концепциясына  

тоқталатын  болсақ, ондағы  екі  жүз  жылдық  сөз  таластыру әлі 

басылған жоқ  және - Дарвин эволюциясының негізгі теориясында да 

болды.  

   «Осы Заң жайлы -мен, «Тұрақты  талпыныстан тұрады, бүкіл 

тіршілікке қатысты тезірек  көбейеді, олардың  ас мөлшерінің 

жұмсауымен жіберіледі»». (Тәжірибе, халық қоныстануының заңдары. 

Т. 1.-С.-Пб,1868-С.96). Мальтус өзінің  кітабында  өз заңын  

қалыптастырды. Мальтустың айтуынша, байлық пен кейбір елдердің 

қоныстануы көптеген жүз жылдық шаруашылықтарды  игере отырып  

қана өседі, соған қарамастан осы өсімнің өзара шекарасы болады, бірақ  

аумағы  көлемді  болса да оған ешбір ұлы халық  жетпеді. 

     Сондықтан  да,  Мальтус  халық  көбейуінің шектеулігін 

қажеттендірді. Мальтус  нақты табиғат заңымен оның 

қалыптасуындағы белсенді сипаттамалардың адам маңыздылығына 

көңіл бөле отырып, ондағы адамдардың осы зандарға  әлсіздігімен  

қарайтындығын корытындылады. Табиғат заңының әрекет етуін 

жоғары кою, ол әлеуметтік жағдайдың төмендеуіне әсер етеді. 

«Бастапқы  және үздіксіз  кедейшіліктің себебі, аз немесе мүлдем билеу 

мүддесіне тәуелсіз  немесе мүлікті бөлуді кажет етпейді». Мальтус  
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тұжырымы  бойынша «құнарлы топырақтың  азаю  заңыңда» ол былай 

деді: «техника үдетілгенде, өндіріс әдісі өзгергенде, бұл заңды мүлдем 

қолдануға болмайды. Ал, техника мүлдем өзгеріссіз  қалған  жағдайда  

ғана  бұл  заңды қолдануға болады». Шынымен де, жеке аймақтарда, 

яғни  техниканы дамыту  болмаған  жағдайда,  әрі  басқа да 

аймақтармен өзара әсері жоқ кезде Мальтустың көзқарасы нақты 

болып көрінеді. 

861 жылы, Ирландиядағы картоп аштығының болуы оның 

концепциясының айтуымен болды. Мальтустың айтуынша, өзінің 

өмірінде ауылшаруашылығының  өндірісіндегі  өнімнің өсуімен 

ондағы арифметикалық  дамуы  айтқанынан  жоғары  болып  шықты. 

Мальтус  арифметикалық  даму  мен  азық-түлік  өсуін айтқанда, ол 

ғылыми-техникалық өркендеудің мүмкіншіліктерін қарастырмады; 

оның айтуы бойынша елдің белгілі деңгейге дейінгі жағдайы, астық 

өндірудегі  жердің қажеттілігінен жеке меншікті принципінің  негізі 

әлдеқайда дейді, -яғни қоныстану көбейуге талпынады.  

Бүгінгі планетадағы (жер шарындағы) демографиялық жағдай, 

Мальтустың  айтуынша, дамыған елдерде демографиялық өсу баяу, ал 

дамушы елдерде керісінше өте жоғары. 

Ұлы орыс ғалымы К.И.Менчиковтың концепциясы бойынша,  ол:  

«әлемнің  өркендеуінің  дамуы  мен  пайда болуы үлкен өзендердің  

бассейініндей, теңіз жағасындай, одан әрі басты фактор болып - 

мұхитқа түседі» дейді.   . 

      К. Маркс  өмір  қоғамындағы  табиғат  жағдайларының  негізгі 

рөлін  айқындады, «негізінде, бірқалыпты климат  капитализмнің 

қалыптасуына әсер етеді» деді. К.Маркстің «Табиғат пен адам бірлігі» 

деген концепциясы диалектикалық - материалистіктерді  негіз етеді. 

1984 жылғы экономикалық-философиялық  колжазбаларда  К. Маркс 

былай деп жазды: «Адам табиғатпен өмір сүреді. Демек,  адам  өлмеу  

үшін  адам тұрғысындағы қарым-қатынас процесінде  қалуы  қажет, 

яғни  табиғат  оның  денесі. Адамның  физикалық  және  ішкі  өміріндегі 

табиғатпен  байланысы ажыраумы тиіс,  табиғат өздігінен ажырамайды, 

әрі адам табиғаттың бір бөлігі» деді. (К.Маркс, Ф. Энгельс Из ранних 
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произведений. - М., 1956. с.565). К.Маркс пен Ф.Энгельс жан мен 

денені, адам мен табиғатты, рух пен материяның  табиғатқа  қарама-

қайшылык  көрінісінің мәнсіз екендігін айтты. К.Маркс пен Ф.Энгельс: 

«Өзіміздің жеңісімізбен  табиғатты қатты мақтамаймыз. Әрбір осындай 

женіске олар кектенеді. Әрбір осындай жеңіс шыныменде бірінші кезде 

біз  ойлағандай  аяқталады, бірақ, екінші, үшінші кезекте мүлдем 

өзгеше алдағылардың шығу мүмкіндігін жойып жібереді. Демек, әрбір  

ағымда  деректі  еске түсіреді, біз табиғатқа билік етеміз, жаулап 

алушы немесе жеңіп алушы басқа елге билік етеді, біз осылай билік ете 

алмаймыз, біздер керісінше, өзіміздің канымызбен әрі миымызбен оны 

қаратамыз әрі оның ішіне кіре аламыз, бірақ оларға  қарағандағы  біздің 

айырмашылығымыз  біздер  олардың  заңын   қолдана білеміз» (Маркс 

.К., Энгельс Ф. Соч. Т.20. С. 494-496). 

К.Маркстің, «Адам мен табиғат бірлігі» концепциясында –« бұл 

тәуелсіз қарама-қайшылық бірлігі, бірақ  олардың  компонент 

байланысы ажырамайды.  Екі компонентте  белсенді, әрі  бір- біріне 

байланысты, әрқашанда бір-бірімен өзгерісте бола алады. Табиғаттың 

өзгеруі адамға, кейде  адамның ойлану негізімен байланысты, ал 

өмірде, іскер адамның сезімталдығы табиғат сияқты алда тұрады».   

XIX ғ. биологтар мен географтардың  жүргізген   тәжірибелі  

жұмыстарының  нәтижесі  адамның  табиғат  пен  қоршаған  ортаға  

өзара кері  әсерін көрсетті. 

XX ғ. басында әлеуметтік экологияға сәйкес терминология 

табылды. 1922 жылы Х.Берроуз: «Адам экологиясының – 

географиясы» атты адамға экологиялық зерттеуді жақындастыру 

ұсынысы XX г. 20-30 жылдарында қамтылды. 

Н.Ф. Реймерс тұжырымдаған «адам-табиғат» жүйесі заңы бойынша 

экологиялық  қуыс — экологиялық  жүйе  ішіндегі түрлер ортасы 

немесе оның популяциялық  тіршілік  жағдайының  жиынтығы. 
Сонымен, өзі мекендейтін  әрбір  түр  аумаққа, өндіру  функциясымен 

байланысты, қоректік  қажеттілігіне сәйкес орынды иеленеді. Осындай 

экологиялық байланыстар  биоценоздың  белгіленген   құрылымын  
жасайды. Биоценоздар - динамикалық  жүйелер, олар тұрақты даму 

жолында және оларға сукцессия тән. 
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  Сукцессия (латынша — suссеssіо — тұқым қуалау, бірізділік)  бір 

биоценозды өзгенің  тізбекті  түрде  ауыстыруы. Бұл  құбылыстың  мәні  

мынада, биоценоздың ішкі  ықпалының дамуы нәтижесінде олардың 
қоршаған ортамен өзара әрекеті біртіндеп «ескіреді» және биоценоздың  

өзге үлгілерімен ауысады. Көлді қамыс пен өсімдіктер басса, ол батпақ 

болып, құрғақшылық болса жайылымға айналады; өрттен кейін 
орманда топырақ жыныстарының ауысымы болады. 

Экологиялық  жағдайдың  маңыздысы сол, әр текті күрделі 

биоценоздардың түрлі  сыртқы әсерге  қарсы  тұруының  тұрақтылығы  
соғұрлым  жоғары болады. Табиғи  биоценоздардың  қосынды  түрлері  

эволюция процесінде бір-біріне бейімделгені  соншалықты, өздерінің  

биогеоценоз  құрылымдары жайында, толық қамқорлық жасағандай 

тұрақтылығымен анықталады. Жыртқыштармен оның  жемтігінің  
арасындағы  өзара  қатынастары  кері  байланыс  деп  аталатыны  мысал  

болады. Бір түр екіншіге  зиян  келтіреді  және  онсыз өмір сүре 

алмайды. Тағы бір мысал, әйтеуір  жәндіктің  бір түрінің  өсімдік  текті 
қорегі  мол болса, сол  жылы  оның  популяциясы  тез  көбейіп, саны 

артады. Тепе-тендіктен шығаруға ұмтылатын жағымсыз кері байланыс 

жүйесінде көрінеді. Бірақ, популяция санының шамадан тыс артып 
кетуі, өсімдік текті қорек қорларының азаюына әкеледі. Осындай 

жетіспеудің нәтижесі жүйедегі жағымсыз кері байланысты оның 

бастапқы қалпына қайтарып әкеледі. 

    Адамның ойлау қабілеттілігі қарапайым  шектеулі факторларды, 
уақытша жеңіп  шығуға мүмкіндік береді. Оларға жататындар: су, 

жыртқыштар мен паразиттер, мекендейтін  орны  мен өзге түрлермен 

бәсекелесі. Адам өзінің өмір сүруін су, жер және энергетикалық 
ресурстарды пайдалану арқылы сақтайды. Ол сонымен қатар, 

ғаламшардағы зат айналымының шұғыл жеделдеуіне елеулі ықпал етіп 

отыр. Өндіріс қызметі процесінің туындауы, жаңа  зат алмасуы  

техногенді  сипат  алуда  және ол - антропогенді зат алмасу, деп  
аталады. Бірақта, адам  мен  табиғат  арасындағы  биологиялық зат  

алмасулар тіршіліктің  тұрақты жағдайы болып қала береді. 

      Антропогенді зат алмасу биологиялық айналымнан өзінің тұйық 
еместілігімен принципті түрде ерекшеленеді, ашық сызықты сипатта, 

яғни тіршіліктің  «айналымынан» айрылған. Антропогенді  зат 

алмасуды енгізуде - табиғи ресурстар, шығаруда - өндірістік және 
тұрмыстық қалдықтар. Қоршаған ортаны ластау екіге бөлінеді. Табиғи 

ластану жанартаудың атқылауы, жер сілкіну, сел, су тасқыны, өрт 

сияқты т.б. табиғи процестер. Ал, антропогендік ластану адамның іс-

әрекетінен пайда болады. 
     Экологиялық шараның жетімсіздігінен табиғи ресурстарды тиімді 

түрде пайдаланудың  коэффициенті өте төмен, пайдалы  қазбаларға  
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қарағанда 2-10%-ті ғана құрайды. Ресурстар сарқылуда, халық саны 

өсуде (1960 ж.- 3 млрд, 1975 ж.- 4 млрд, 1987 ж. - 6 млрд). Оның үстіне 

тау-тау болып үйілген өндіріс қалдықтары мекен ортасын ластауда. 
Олар ыдырамастан тіршілік иелеріне  көптеген зиян келтіруде. Тіршілік 

табиғатында күрделі иерархиялық  ұйымдардың өзін-өзі реттеудің  

орасан  мол резервтері (қоры) қаланған, бірақ  сол резервті ашу үшін 
биосфера ағынының процесіне сауатты түрде араласа білу керек. 

Өндірістік жұмыстың барлығын жоспарлағанда экологиялық  

зардаптардың болатын мүмкіндігін қатаң ескеру керек. Бұрынғы 
жинақталған табиғат заңдары жайындағы білімді есепке ала отырып,  

қазіргі  эколог  ғалымдар  экология заңдары деп әдебиеттерде аталып  

жүрген  адамзат  қоғамы мен қоршаған ортаның өзара принциптерінің 

жалпы зандылықтарын белгіледі. 

Одум ережелері 

       В.Шелфордтың  толеранттылық заңын кейін американдық ғалым 

Е.Одум (1979 ж.) бірнеше ережелермен толықтырды: 
- организмдер кейбір факторларға  кең  ауқымды (яғни, бейімділігі  кең) 

және басқа факторларға тар ауқымды төзімділікте (яғни, басқа  

факторларға  қатысты  бейімділігі  аз) болуы мүмкін; 
- экологиялық  факторларға  бейімділігі  жоғары  организмдер әдетте 

табиғатта кең таралған; 

- егер, түр үшін бір экологиялық фактордың әсері оптималды болмаса, 

төзімділік шектері басқа экологиялық факторларға да өзгеріп, 
төмендеуі мүмкін.  Мысалы, топырақ  құрамындағы  азоттың мөлшері 

аз жағдайда астық тұқымдастардың құрғақшылыққа төзімділігі 

төмендейді, сәйкесінше топырақта азот жеткілікті жағдайға қарағанда 
ылғалды көп қажет етеді. В.Шелфорд  заңы  ашылғаннан  кейін  

көптеген зерттеу жұмыстары жүргізіліп өсімдіктер мен жануарлардың, 

сонымен қатар адамдардың да тіршілік  ету  шектері анықталды.  

 
  Табиғат  пен  қоғамның  қарым қатынасындағы әлеуметті 

экологиялық  проблемалары 

Қоғамдық  дамудың  табиғи  шарттарына ғылыми -техникалық  

өндіріс құралдардың әсері үлкен.  

Қоғамның  табиғатқа  шектен тыс әсері  табиғатты өзгертіп 

антропогендік  табиғат  кешендерін  қалыптастырды. Табиғи  ортаның 

жағдайы қоғамға тәуелді.  

Табиғи  орта  дамуында екі маңызды заңдылықты ерекшелеуге     

болады: 
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- біріншіден, табиғи  ортаға  қоғам  әсерінің  көбеюі; 

- екіншіден, табиғи  ортаға  қоғам  тәуелділігінің  көбеюі. 

Екінші  заңдылық  біріншісінің  салдары, яғни  тәуелділік  

үдемелі  қоғам  жағдайындағы  табиғи ортаның кері әсерінің  

нәтижесінде айқындалады.  

Қоғам  дамуында  табиғи   орта  жағдайларының  үйлесімділігі мен 

сәйкестігі заңының  орындалуына  байланысты орта қалыптасады.  

Табиғатты пайдалану және  қалпына келтіруде табиғат 

заңдылықтарын ескеру қажет. Қоғамның алға басу мүмкіншіліктерінің  

негізі осы.  

Адамзат қоғамы мен қоршаған орта арасындағы қатынастарды,  

өндірістік  қызметтің  қоршаған  ортаның құрамы мен қасиеттеріне 
тікелей және жанама әсерін, антропогенді факторлардың адамның 

денсаулығы мен адам популяциаларының гендік қорына экологиялық 

әсерін әлеуметтік экология зерттейді. Ол табиғатты тиімді 
пайдаланудың теориялық негізі болып табылады.  

Қолданбалы  экология  қоршаған ортаның практикалық  

мәселелерін  шешу  бағыттарын  қарастырады (қоршаған ортаны 

ластанудан қорғау, табиғат ресурстарын тиімді пайдалану, әр түрлі  
салаларындағы  технологияларды жетілдіру).  Қолданбалы  экологияда  

өнеркәсіптік, ауылшаруашылық, химиялық, медициналық және т.б. 

бағыттары дами бастады. Олай болса классикалық экологияда  
абиотикалық  және биотикалық  факторларға  және олардың табиғи 

экожүйелердегі әсеріне көп көңіл бөлінеді. Ал, әлеуметтік және 

қолданбалы экологияда ең алдымен антропогенді  факторлар, олардың 
табиғи және әлеуметтік жүйелердегі әсері қарастырылады. Жоғарыда  

айтылған тақырыптардағы қоғамның дамуымен байланысты әлеуметтік 

экологиялық проблемаларды шешу іс шаралары қатаң орындалуы 

қажет. 

 

Қоғамның   және   табиғаттың   әрекеттестік теориясы 

Қоғам және табиғаттың әрекеттестік жаңа өзгешелігі, олардың 

әрекеттестік теориясын  өзгерту  және дамуына арналған мына 

проблемаға лайықты болу керек. Қоғамның әрекеттестік теориясы және 

табиғаттың кешенді  өзгешелігі  қоғамдық  табиғи ғылымдарды 

қамтиды. Қоғамның ара қатынастары теориясына   қоғам жайлы  
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ғылымдардың кайсысы тиімді, философиялық па, әлде экономикалық 

па? Дұрысы: экономикалық ғылым. 

"Табиғи орта", "географиялық орта", "қоғам дамуының табиғи 

шарттары" деген тар түсініктің қазіргі  күнде  маңызды екендігі рас. 

"Қоғамдық  өмірдің  табиғи  шарттары", сонымен  қатар "географиялық 

орта" деген  ұғымға  адамдардың  еңбек  процесі мен күнделікті өмірі  

(табиғи  өмір  құралдарының   байлығы - азық, кұнарлы  топырақ  және 

т.б. еңбек түрлері – пайдалы  қазбалар, табиғи  сулар, орман  қорлары  

және т.б.)  факторлар жатады. "Табиғи орта" ұғымы табиғи 

кешендердің  жағдайы  болып  көрінеді. 

Табиғи  шарттардың  табиғи  факторлары  деп  аталатын  түрлері 
адамның  өзіне  тиімді  әсер етуін  қажет  етеді, әйтпесе ол табиғилығын 

жояды. Бұл қажеттілік  тек  теория  түрінде  емес, себебі табиғатқа   

антропогендік іс-әрекеттің  шексіз  әсер  етуі  салдарынан  кері 
зардаптар мен ластанулар пайда болуда. 

Қоғам  өмірінің  табиғи  шарттары адамдардың қызметіне көбірек 

тәуелді  болады. Себебі  қоғамдық – өндірістік  тәжірибе  қазіргі  кезде 

сапалы  және әр түрлі  жаңа түрден өрлеу алады. Қоғам өмірінде 

қоғамдық өндіріс табиғи шарттарының   төмендегідей түрлері 

қалыптасты:  

- табиғат  қорғаушылық  қызмет; 

-  табиғи байлығын   қалпына келтіру; 

-  табиғат көріністерінің рекультивациясы; 

-  тазалайтын  құрылыстардың  салынуы; 

-  шикізаттарды  екінші қайтара өңдеу және бұл өндіріс 

орындарының жұмыс жасауын қамтамаз ету. 

Осы  қызметтердің  барлығы  өндіріс  сферасының маңызды түрі 

ретінде қоғамның  маңызды  шарттарының  негізі  болады. 

Табиғат  нысандарын  адамдардың  өндірісіне  шаруашылық  

қызметі  үшін  өзгертулері, жер бетінің  химиялық  кұрамы, климаттың 

өзгеруі, жер бетінің  табиғи  нысандарына,  адамдардың  өндірістік  

қызметіне тура  немесе жанама  кері  әсерін  тигізеді. Табиғи  шарттар 
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өзгермеу үшін табиғи  кешендердің  жағдайын, оны  басқару қызметін  

айқындау қажет. 

Табиғат  шикізат жиынтығы ғана емес, адамдардың өндірістік қабілеті 

үшін тепе-тендікті сақтайтын өндіргіш күші, не керісінше табиғат 

өндіргіш күшке тәуелді.  

Мысалы: "өндіргіш күштер" ұғымы тірі және затқа айналған 

еңбекті (адам және өндіріс кұралдары) өзіне қосады. Бірақ денсаулық, 

өндіріс құралдарының  жағдайы   жұмыс  барысында адамға керек, 

коғамда осы табиғи  шарт  дұрыс, ғылыми  негізде қолданылса, өндіріс 

факторлары соншалықты  тәуелді  болады. Қоғамның  өндіргіш 

күштеріне экономикалық қана емес, экологиялық  жағынан да 

бейімделу керек. 

"Өндіргіш күш" ұғымы  коғамның  табиғи  қорының  өзекті  

жағдайына  сәйкес болуы  керек, әйтпесе, ол  бізге  практикалық  

қызметте  сенімсіздік  байқатады. Табиғи  сулар, топырақ, орман  

өндіріс  қалдықтарының  ластауымен, зиян келтіруімен әлсіреп бара 

жатса, қоғамның бай өндіргіш күші  туралы қайдан айта аламыз. 

Қоғамдық өндірістің жоғары дәрежесі экономикалық есеп-қисап 

шарттары, конструктивті қызмет  және  адамдардың  өндіріс  

қажеттілік  шарттарын қамтамасыз ету. 

Кейбір  экономистер "ұлттық  байлық" туралы сұрақты қайта 

қарау туралы  ұсыныс  жасауда.  Қоршаған  ортаның  өмірге  

қажеттілігін  қорғау және сақтау үшін қосымша шығындар шығару 

табиғи ортаның нашарлауымен  байланысты.  Ол үшін табиғатты 

қорғау еңбегін жұмсау қажет немесе  қоршаған  ортаны  ластандырып, 

жұмыс істемей қою керек. Мұндай  пікірде  заттың кұндылық теориясы 

қосылмайды,  ұлттың  байлығы өспейді де. 

Қоғамдық дәулет бағытында экологиялық нақтылық жаңа 

тұжырымдарды  талап  етеді, әсіресе табиғи су, ауа, топырақ және тірі 

табиғи қорлар. Олардың "өндірісіне" адам еңбегі жұмсалған жоқ, олар 

өз зандылығымен  дамиды.  Бірақ, оларға  ең қымбат құндылық тәуелді. 

Ол - адам денсаулығы, адам бос уақытын табиғи кордың тұтынуына 
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береді де, өзінің  өндірістегі  мүмкіндік  мөлшері  қанша  екенін, қанша 

уақыт жұмыс жасауға қабілеті бар екенін   анықтайды.  

И.Шкляревский: "сірә, біз ана өмірдің  тірі ауруы  шығармыз, 

өзін ұғыну қолымыздан келмеген" деген екен. "Тірі ауру" болу 

қоршаған табиғатқа саналылық, бүлдірмеу мен ластамау, оның 

жақсаруына жағдай жасау - ұлы ұғым. 

Қазір табиғаттағы проблемалық киындықты түсіну, ұғынудың ең 

қолайлы  кезеңі. Себебі, бұл проблема  Жер шары, адамзат  баласының  

бәріне де тиесілі, жауапкершілігі  үлкен  мәселе. Өйткені, әлем 

адамдарының көзқарастарында  ерекше  жақсы өзгеріс бар. Бұл  

жаhандық  және аумақты ой-пікірге бастайды.  

Кез-келген жергілікті  халық  әрекеттері, қоршаған  ортаның 

өзгеруі туралы  ісі  халықаралық  нормамен  ретке  келтіріліп  отыруы  

тиіс. Ластанған  орта, оның  жеке  компоненттерінің  зияны – ұлттық  

шекаралардан асып жатыр. Мемлекет аумағына, нәсіліне, әлеуметтік 

қатынасына   қарамастан  түсіністік  қажеттілігі  туындап  отыр. Бұрын  

ұлттық қарым-қатынастың  дамуына  экономикалық   байланыс  әсер 

етсе, қазір оған экологиялық  қажеттілік  келіп  қосылды. Сондықтан 

табиғи орта мен қоғам дамуындағы  өзара  әрекеттестікте  тепе-теңдік 

заңдылықтарын сақтай отырып  жұмыс  жасау қажет. 
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Биосфера және оның тұрақтылығы 

Биосфера (грек.bios - өмір және sphaira - шар) – барлық тірі 

ағзалардың тіршілік ортасы.  

        Биосфера қабығының  пайда болуы және оның тарихи дамуы – 
қазіргі жаратылыстану ғылымының өзекті мәселелерінің бірі.    

Биосфера ілімінің қалыптасуын  негізінен  атақты француз  

табиғаттанушысы Ж.Б.Ламарк (1744-1829) есімімен  байланыстырады. 
Биосфера  өзгеше  бір  жер қабықшасы екендігі туралы  анықтаманы  

және  биосфера терминін  ұсынған белгілі австриялық геолог Э.Зюсc, 

1875 ж. В.И.Вернадский Э.Зюстің ”биосфера” ұғымын  пайдалана 

отырып, оған  биогеохимиялық  мазмұн берді, өзінің геохимиялық   
зерттеу жұмыстарының  нәтижесінде  жер бетіндегі геохимиялық  

құбылыстардың  жүруі үшін және жер бетінің  қалыптасуында тірі 

ағзалар рөлінің өте зор екендігін атап көрсетті. Ол 1926 жылы жарыққа 
шыққан “Биосфера” атты еңбегінде биосфера жөніндегі  жалпы  ілімді  

қалыптастырды. 1926  жылы  Ленинград  қаласында, үш  жылдан соң 

Парижде және кейінірек Берлинде В.И.Вернадскийдің “Биосфера” 
деген жалпы атпен “Космостағы биосфера”, “Өмір аймағы” атты 

очерктері жарық көрді. Ж.Б.Ламарк болса тірі ағзалар мен олардың 

өмір сүретін ортасы арасындағы  өзара  қарым-қатынастары, өлімі 

туралы терең талдаулар жасаған. Атақты табиғаттанушы және географ  
А.Гумбольт (1769-1858 жж.) өзінің 5 томдық “Космос” деп аталатын 

еңбегінде сол кездегі жер мен космосқа талдау жасай отырып, барлық 

табиғи процестердің бір-бірімен байланысты болатындығы туралы 
пікірді дамытты. Кейінірек  В.В.Докучаев өсімдіктер мен жануарлар 

және жер арасында заңды байланыстар барлығын тұжырымдады. 

Биосфера бізді  қоршаған ортаның тіршілік қабаты. ХХ ғасырдың  

басында В.И.Вернадский биосфера туралы еңбегінде /1926 ж./ оның 
Жер жүйесінің ең бір жаhанды өлшемі екенін  айтқан болатын. 

Биосфера деп В.И.Вернадский Жердің жұқа қабығын (қыртысын), онда  

тірі ағзалардың  тікелей  ықпалымен болып жататын күллі процестерді 
түсіндіреді. Биосфера  туралы қағидалар мен фактілер биология  

(ботаника, зоология т.б.) және геология  ғылымдарының  дамуына 

байланысты жинақтала бастады.    
Биосфераны анықтайтын екі ұғым бар, оның бірі осы термин 

пайда болғаннан бері белгілі. Бұл  биосфераны жердегі барлық тірі 

ағзалардың жиынтығы  ретінде түсіну. В.И.Вернадский  тірі  және тірі  

емес жүйелердің  өзара әрекеттерін   зерттеп,  ажырамас  тірілер  мен 
тірі  емес  жүйелердің  байланыстары принципін ұсынды. Ол 

биосфераны тірілер мен  тірі еместер бірлігінің сферасы /саласы/ 
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ретінде түсінді. Биосферадағы тіршілік пен тірі емес заттың 

біртұтастығын көрсетті.  

Планетадағы ағзалардың барлық жиынтығын В.И.Вернадский 
тірі зат деп атап, “Жердің беткі бөлігінде  тірі ағзалардан артық күшті 

және үнемі әрекет ететін химиялық күш жоқ” деп жазды. Тірі заттың 

негізгі сипаттамасы ретінде  массаның, химиялық құрамы мен 
энергиясының жиынтығын қарастырды. В.И.Вернадский  

тұжырымдаған  константалық  заңы  бойынша: биосфераның тірі 

затының  мөлшері (берілген геологиялық кезең үшін) тұрақты 
(константа) шама болып  табылады.  

          В.И.Вернадский 1928-1930 жылдары биосферадағы процестерді 

салыстырмалы түрде қорытындылай келе, тірі заттың бес негізгі 

биогеохимиялық қызметі болатыны туралы түсінік берген: газдық, 
концентрациялық, тотығу-тотықсыздану, биохимиялық 

(энергетикалық) және адамның биогеохимиялық әрекеті. 

         Тірі зат бірқатар өзіне тән қасиеттерге ие бола отырып, 
биосферада деструктивтік, тасымалдаушы, шашырандылық, 

ақпараттық  және орта түзуші қызметтер де атқарады. 

В.И.Вернадский өмірінің соңғы жылдарын биосфера қабығының 
құрылымдық ерекшеліктерін талдауға арнады. Осындай  ғылыми 

зерттеулерінің нәтижесінде «Жердің және оны қоршаған ортаның 

биосферасының  химиялық  құрылысы» деген іргелі еңбегін жазды.  

Биосфера – Жер шарының бір айрықша қабығы, оның 
ерекшеліктері:  

- биосферада сұйық  күйдегі  судың  мөлшері айтарлықтай көп.  

- күн  энергиясының тасқыны ықпал  етеді.  
- биосфера үшін сұйық, қатты және газ күйіндегі заттардың бөліну 

беттерінің болуы тән.  

Жердегі  энергия  көзі  Күн болғандықтан, күллі  тірі  

организмдер жердің екі қабығы  литосфера  мен  гидросфераның  
жоғарғы  қабаттарында таралған. Жер  қабаттарының  қай-қайсысы 

болмасын күн сәулесін неғұрлым жақсырақ өткізсе, солғұрлым  тірі 

организмдер олардың тереңірек қабаттарына қоныстанған деуге 
болады. Бірақ  биосфера  жарық жететін жерлермен  шектелмейді. 

Ауырлық  күшінің  арқасында энергия ағыны одан да әрі таралады: 

жарықталған қабаттардан  теңіз  түбіне экскременттер  түйіршіктері, 
өлі және тірі организмдер үздіксіз түсіп  жатады.  

Литосфераға  тірі  организмдер болмашы тереңдікте ғана енеді. 

Олардың негізгі бөлігі топырақтың жоғарғы, қалыңдығы ондаған 

сантиметр қабатында шоғырланған, тек  бірен-сарандары  ғана  бірнеше  
метрге немесе ондаған метрге тереңдейді. Жер  қыртысындағы  

жарықтардың, құдықтардың, шахталардың, бұрғылау скважиналардың  
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бойымен  жануарлар мен бактериялар  әлдеқайда  көбірек, 2,5-3 км. 

дейінгі тереңдікке жетуі мүмкін. Сондай-ақ  литосфераны  құраушы  

тау жыныстарының механикалық қасиеттері де оларда тіршіліктің  
таралуына  бөгет  болады. Ақыр аяғында, Жер қойнауына тереңдеген 

сайын температура  жоғарылап, 3 км тереңдікте ол 1000С-қа жетеді. 

Демек, Жер бетінен 3 километрден  астам тереңдікте тірі организмдер  
күнелте алмайды. Биосфераның  құрылысы – негізгі үш құрамдас 

бөлігімен сипатталады. Олар: атмосфера, гидросфера және литосфера.  

Атмосфера мен литосферадай емес, гидросфера ең беткі 
қабатынан табанына  дейін  тіршілікке  толы. Ғалымдардың  зерттеу  

құралдары жете алған жерлердің барлығында тірі  организмдер 

табылған. Бұдан, организмдердің таралуы үшін сұйық күйдегі су 

жарықтан гөрі маңызды шектеуші  фактор болып табылады  деген  
қорытынды  жасауымызға  болады. Айталық, әлемнің  ең ыстық 

шөлдері формальді түрде биосферадан тысқары жатыр. Бірақ іс жүзінде 

оларды парабиосфералық аймақтар деп алуға болады, себебі ол жерде 
тіршілік аз да болса бар. Таулы жерлерде хлорофильді өсімдіктер  6200 

м-ден жоғары биіктікте тіршілік ете алмайды. Бұдан да жоғары 

биіктіктерде кейбір жануарлар, мысалы, өрмекшілер кездеседі. 
Өрмекшілер аяққұйрықтылармен  қоректенеді, ал олар өз кезегінде 

өсімдік тозаңшаларының  түйіршіктерімен  қанағаттанады. 

Биосфераның  биік таулы бөлігін  ЭОП аймағы деп атайды.  

Қазіргі биосфераның қалыптасуы ғасырлар бойы орын алған  
эволюцияның нәтижесі. Биосфера эволюциясы дегеніміз түрлердің 

және олардың  арақатынастарының  үздіксіз бір мезгілде  өзгеру және 

бір түрдің түсіп  қалып, бұрын болмаған екінші бір түрлердің пайда 
болу құбылыстары. Биосфера эволюциясы биотодан бұрын болған, 

химиялық эволюция тіршіліктің пайда болуын  дайындаған кезеңнен  

және  дұрысын айтқанда биологиялық эволюциядан тұрады. 

Қалыптасқан  көзқарастарға сәйкес олардың негізгі сатылары төменде 
келтірілген. Биоталық  эволюциядан бұрынғы кезеңнің біртіндеп  

алмасып отырған сатылары: 

– Ғаламшар мен оның атмосферасының түзілуі шамамен 4,5 
млрд. Жыл бұрын болды. Алғашқыда  пайда  болған  атмосфераның 

температурасы жоғары, тез қалпына келетін болған, сутектен, азоттан, 

су буынан, метаннан, аммиактан, инертті газдардан  құрылған, көміртек  
оксидінің, сутекті  цианның, формальдегид  пен  басқа  жай  

қосылыстардың  болуы  мүмкін. 

– Күннің сәулелену энергиясы мен атмосфера температурасының 

біртіндеп төмендеуі нәтижесінде заттектердің абиотикалық  айналымы 
пайда болды. Сұйық су пайда болатын гидросфера құралды, су 

айналымы, элементтердің судағы миграциясы мен ерітінділерде 
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бірнеше фазалық  химиялық реакциялар жүрді. Автокатализдің 

арқасында  молекулалардың  түзілуі мен өсуі орын алған. 

– Күннің ультракүлгін сәуле энергиясының, радиоактивтіліктің 
және әртүрлі энергиялық күш нәтижесінде көміртектен азоттың, 

сутектің, оттектің жай қосылыстары конденсация мен полимеризация 

процестеріне түсулері арқылы органикалық қосылыстар түзілген. 
– Бұл төртінші сатыны антропоген сатысы деп атауға болады, 

себебі Жердің геологиялық тарихының соңғы кезеңі. Осы антропогенді 

кезеңнің көрнекті оқиғасы эволюцияның басқару-шысы саналы 
адамның пайда болуы. Адамзат қоғамының пайда болуы мен дамуы 

техногенезге өте көп мөлшерде заттек пен энергия ағысын тартып, 

биоталық айналымның тұйықтылығын бұзды, антропогенді 

экологиялық дағдарысты тудырды және эволюцияның негативті 
факторына айналды. 

Тарихи тұрғыдан қарайтын болсақ, адам пайда болып, 

биосфераға әсерін тигізе бастаған шақтан осы кезеңге дейінгі уақыт 
аралығында биосфераның өзгеруін бес сатыға бөлуге болады. Бұл 

сатылар: 

– адамзаттың биосфераға әсері әдеттегі биологиялық түр 
ретінде ғана болған; 

– адамзаттың қалыптасуы кезеңінде экожүйелерді 

өзгертпейтін бірақ өте қарқынды түрде аңшылық орын алған; 

– табиғи процестердің өзгеруіне байланысты экожүйе де өзгере 
бастаған; 

– Жерді жырту мен ормандарды кесу арқылы табиғатқа зиян 

келтірілген; 
– Биосфераның барлық экологиялық құрауыштары түгелімен 

әлемдік өзгерістерге ұшыраған. 

Соңғы саты осыдан шамамен 300 жыл бұрын басталып, қазіргі 

кезге дейін келе жатыр. Сонымен, адамның іс-әрекетінің әсерімен 
биосферада болатын негізгі өзгерістер түрлеріне келесі жағдайлар 

жатады: 

– Жердің беткі қабатының құрылымының өзгеруі (даланы 
жырту, орманды кесу, мелиорация, жасанды көл мен теңізді құру 

және жер бетіндегі сулардың режиміне басқа да өзгерістер әкелу, 

т.б.); 
– Биосфераның құрамын, оны құратын заттектердің ба-лансы 

мен айналымын өзгерту (кен қазбаларды Жер қойнауынан алу, 

үйінділер жасау, әртүрлі заттектердің ауа мен су объектілеріне 

шығарынды ретінде тастау, ылғалдылық  айналумен  өзгерту); 
– Кейбір организмдер  түрлерін  жою  арқылы немесе 

жануарлардың жаңа тұқымдары мен өсімдіктердің жаңа сорттарын 
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шығарып, оларды жаңа мекендейтін орындарға ауыстыру арқылы 

биотаға өзгерістер енгізу; 

– Жер шарының кейбір аудандарындағы және ғаламшар 
деңгейіндегі энергиялық балансты өзгерту. 

Орыс академигі В.И.Вернадский биосфералық қалыптасу және 

даму эволюциясындағы «тірі заттардың» ролін өте жоғары бағалады. 
Әсіресе тірі организмдер оған қоса адам баласының іс-әрекетінің 

биосфера шегіндегі биогеохимиялық фактор ретіндегі ролін бағалай 

келіп, биосфера өзін-өзі реттеп отыратын табиғи жүйе екендігін 
дәлелдеді. Яғни, планетадағы ең жоғарғы сатыдағы дамыған 

тіршіліктің ұйытқысы түрлі организммен байланысты екенін баса 

айтты. Шын мәнінде тірі организмдер ғарыштық энергияны Жердегі 

химиялық энергияға айналдыра отырып, планетадағы тіршіліктің 
көптүрлілігіне әкелді. Осының бәрі биосферадағы химиялық 

элементтердің миграциясы болып табылады. Бұл процестер 

табиғаттағы зат және энергия айна-лымдарымен шектеліп, биосфера 
шегіндегі ғаламдық зат алмасулардың үздіксіз қозғаушы күшіне 

айналды. Ең басты мәселе биосферадағы айналымдардың  қалдықсыз 

жүруі нәтижесінде биосфера деп аталатын үйімізде ешбір басы артық 
зиянды қосылыстар түзілмейді, бәрі де қайтадан айналымға түсіп, 

табиғаттың өзін-өзі тазартуы  жүріп жатады. Ол процестердің ең басты 

қозғаушы күші – Күн екенін естен шығармауымыз керек.  

В.И. Вернадский табиғаттағы зат айналымдарының тұрақты даму 
процесіндегі  адамның  роліне ерекше мән берді. Тіптен, оның 

дәлелдеуінше, адам баласы теңдесі жоқ биосферадағы ең қуатты 

геологиялық күш ретінде бағалады. Яғни, болашақтағы биосфераның 
тағдыры адамзаттың ақыл-ойының сапасында немесе  деңгейінде  

екенін  болжай  келе, өзінің өте маңызды теорияларының бірін 

тұжырымдады. Ол – биосфераның жаңа тұрғыдағы  ұғымы  мен сипаты 

– ноосфера туралы болжамдар жасады. Ол «ноосфера» деген терминді 
ғылымға енгізген француз мате-матигі Леруа еді. 

Ноосфера – ақыл-ой сферасы екенін одан әрі зерттеулер 

жүргізген В.И.Вернадский, Э.Леруа, Т.Шарден сынды ғалымдар: 
«...Адамның ақыл-ой, мемлекеттер саясаты, ғылым жетістігі, т.б. 

адамзаттың биік адами деңгейі табиғат  пен  қоғамның гармониялық 

дамуын жүзеге асыратын ноосфера»  деген қорытындыға келген. Бірақ 
та, планета тұрғындары ноосфера идеясын айтушы ғұлама ақыл 

иелерінің болжай айтқан шындығын бағалай білмеді. Жұмыр жер адам 

баласының  бұрын-соңды болмаған небір  зорлық-зомбылығына 

ұшырады. Ғылыми техникалық прогресс қазіргі биосфераның 
тағдырын  басқаша  шешті. Небәрі соңғы 70-100 жыл ішінде адам 

баласының іс-әрекеті мен ықпалы табиғаттың геологиялық жылдар 
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бойы қалыптасқан табиғилығын мүлдем өзгертті. Жер шарында 

тіршілік жоқ жерлер, тіршіліксіз  құмдар, шөлдер, тақырлар пайда 

болды. Ауа-райы өзгеріп, табиғат байлықтары сарқыла бастады. Адам 
баласы табиғат байлықтарын меңгеру былай тұрсын, оған пайда көзі 

ретінде қарап, барынша ластап, айналымға келмейтін бөгде заттар мен 

қоқыстарды шығара бастады. Нәтижесінде, адам баласы өзіне - өзі кері 
әсерін тигізді. Яғни, жаппай қырып-жоятын атом қарулары, улы 

химиялық препараттар, канцерогенді, т.б. тіршілікке зиянды заттар 

табиғаттың тепе-теңдік заңдылықтарын  бұзып, планетаның өзіне  қауіп  
төндіре  бастады. Мәселен, ХХ ғасырдың аяғындағы көмір қышқылы 

газының атмосферадағы көлемі қалыптасқан тепе-теңдіктен 0,03%-тен  

0,034%-ке көбейіп отыр. Яғни, бұрынғы қалпынан 25%-ке өскен. 

Ғалымдардың  есептеуі бойынша бұл  көрсеткіш  ХХІ ғасыр басында 
25-35%-ке көбейіп, жалпы Жер шарының орташа температурасы +10С-

ға өсуі мүмкін. Мұндай жағдайда биосфера шегінде ғаламдық 

климаттық ауытқулар болып экологиялық апаттар (су тасқыны, топан 
су, құрлықты су басу, ауа райының өзгеруі, жер сілкінісі, өрттер, 

құрғақшылық, жұттар мен ашаршылық, т.б.) болуы әбден мүмкін 

екендігі дәлелденіп отыр. 
Академик В.И. Вернадский өзінің 1944 жылы жазған еңбегінде: 

«...Болашақ планетаның ұсқыны мен тыныс тіршілігі адам баласының 

ақыл-ойы мен парасатына байланысты дамиды және тәуелді болады. Ең 

бастысы адамзаттың санасыз ақыл-ойының  нәтижесіне байланысты 
биосфера тағдыры шешіледі»,- деген тамаша болжамын айтқан 

болатын. Шын мәнінде, қазіргі биосфераның  тұрақтылығы  тек адам 

баласының қолында екенін әрбір көзі ашық, көңілі сергек мүшесі 
түсініп отыр. 

 

Биосфера қызметінің заңдылықтары 

Географиялық қабық – күн сәулесінің  энергиясы  мен 
органикалық тіршілік әрекеттерінен түзілген және литосфера, 

гидросфера, атмосфера қабаттарының  өзара әрекеті мен сіңісуі 

нәтижесінде пайда болған табиғи кешен. Жердің тұтас географиялық 
қабықшасының  қалыптасу және даму заңдылықтарын танып білуде  

А.А.Григорьев, Л.С.Берг, А.Г.Исаченко т.б. көптеген  ғалымдар өз 

үлестерін қосты. Жер шарының географиялық қабықшасы туралы ілім 
концепциясын С.В.Калесник  (1901-1977жж.) жасады. Ол 

географиялық қабықшаның негізгі заңдылықтарын тұжырымдады:  

географиялық қабықтың тұтастығы, заттар айналымы, ырғақты 

құбылыстар, белдемдік (зональность), бейбелдемдік (азональность), 
полярлық асимметрия. 
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Заттар айналымы – заттардың литосфера, гидросфера  және 

атмосфера, соның ішінде ғаламшар биосферасына енетін қабаттарда 

болып жатқан процестерге  бірнеше  рет қайталап қатысуы. 
Биосферадағы  химиялық  элементтер табиғи  ортадан  ағзаларға, 

олардан  қайта ортаға үнемі  айналып жүріп отырады. Тіршілікке  

қажетті  элементтер мен органикалық емес қосындылардың  ортадан 
ағзаларға, ағзалардан ортаға айналуы қоректік элементтер айналымы 

болып есептеледі. Қозғаушы күшіне сәйкес зат айналым ішінде 

геологиялық, биологиялық және антропогендік зат айналымдарын 
бөліп қарастырады. Жер бетінде адам пайда болғанға дейінгі кезде 

алдыңғы екі айналым  жүріп отырған. 

Геологиялық  айналым (табиғаттағы үлкен заттар айналымы) 

қозғаушы күші экзогенді және эндогенді геологиялық процестер болып 
табылатын айналым. Эндогенді  процестер  жердің  жылулық 

энергиясы әсерінен жүреді. Ол жер қойнауындағы  гравитациялық және 

радиоактивтік процестерден, магманың қызуы және одан кейінгі 
салқындауынан, жер қыртысын құрастырған заттар көлемінің 

өзгеруінен болады. Экзогендік процестердің негізгі қайнар көзі жер 

бетіндегі ауа, су, литосфера материалының қозғалу энергиясына 
ауысқан күн сәулесінің энергиясы. Экзогендік процестер сыртқы 

процестер, негізінен Күн энергиясы  мен  Жердің  өзіне тарту 

(гравитация) күшіне байланысты  геологиялық  процестер  жиынтығы. 

Олардан үгілу қыртысы, тотығу зонасы, жер бетінің  борпылдақ  
жыныстары, су айдындарында  түрлі құрамды тұнбалар және бұлармен  

байланысты  пайдалы  қазбалар қалыптасады. Бұл екі күш өзара  

қарама-қарсы әрекет жасайды және олар әр жерде әр қарқында ұдайы 
болып жатады. Сонымен, геологиялық  айналым  тірі  ағзалардың 

қатысуынсыз, биосфера  мен  Жердің  ең  тереңіндегі қабаттары 

арасында жүзеге асатын айналым болып табылады. 

Биологиялық айналым (биосферадағы кіші зат айналымы) тірі 
ағзалардың әрекеттері арқылы жүретін зат айналымы. Үлкен 

геологиялық айналымнан  биосфера шегінде ғана жүретінімен 

ерекшеленеді. Негізгі энергия көзі фотосинтезді туындататын  күн 
радиациясы.  

Сақтаулы  қорлар (резервтік фонд) орналасуына  қарай зат 

айналымын екіге бөледі. Бірінші – газ тәрізді заттар айналымы. Оған  
көміртек, оттек, азот сияқты  газдар қатысып, шығын болған газдың 

орнын ауадағы немесе мұхитттағы сақтаулы қорлар толтырып 

отырады. Екінші- шөгінді заттар айналымы. Мысалы, фосфор немесе 

темір тез бұзылатындықтан айналымнан ұзақ уақытқа шығып қалады, 
оларды қайтадан зат айналымына қосу үшін биологиялық процестер 
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жүргізу қажет. Бұл айналымның сақтаулы қоры жер қабығында 

орналасады. 

Жер бетінде адамның пайда болумен байланысты антропогендік 
зат айналым  немесе зат алмасу  туындады. Антропо-гендік 

айналымның қозғаушы күші адамның  іс-әрекеттері  болып табылады. 

Геологиялық және биологиялық зат алмасулар салыстырмалы  түрде  
тұйық  болып  саналады. Антропогендік айналым тұйық  

болмағандықтан  негізінен  антропогендік зат алмасу деп 

қарастырылады және де табиғи  ресурстардың  азаюына, табиғи 
ортаның ластануына әкеліп соғады. Бұлар адамзаттың  экологиялық 

проблемаларының негізгі себептері болып саналады. 

Географиялық қабықтың тұтастығы – бұл оның 

компоненттерінің өзара байланыстылығы мен өзара тәуелділігі. Ол 
заттар мен энергияның үздіксіз айналымына және алмасуына 

байланысты. Белгілі бір құбылыстың уақыт ішіндегі мерзімділігі мен 

қайталануын ырғақтылық деп атайды. Ырғақтылық – географиялық  
қабықтың  өзіне  тән сипатты белгісі. Ол тірі және өлі табиғатқа тән. 

Табиғаттың барлық компоненттері мен табиғат комплекстерінің 

экватордан полюске қарай өзгеруі аса маңызды географиялық 
заңдылық. Барлық сыртқы процестер (үгілу, ағын судың әрекеті, 

топырақ түзілуі және т.б.) және оның нәти-желері географиялық 

зоналық заңына бағынады. 

Белгілі бір биогеоценоз ішіндегі микроорганизмдердің, 
өсімдіктердің және жануарлар  жиынтығының  мөлшері биомасса мен 

анықталады. Биомасса құрлықта бір жердің (1м-2 грамм мөлшерімен) 

немесе су айдынының көлемі ( 1м-2 грамм мөлше-рімен) бойынша  
өлшенеді. Биосферадағы бізді қоршаған тірі ағ-залар әлемі әр түрлі 

құрылыс деңгейіндегі түрлі биологиялық жүйелер түрінде кездеседі.  

Қазіргі кезде тірі материяның төмендегідей құрылыс деңгейлерін 

ажыратады: молекулалық, клеткалық, ұлпалық, мүшелік, организмдік, 
популяциялық, биоценоздық және биогеоценоздық, биосфералық. 

Биосфералық  деңгей Жер планетасындағы тіршілік атаулыны  

түгелдей қамтитын ең жоғары деңгей болып саналады. Бұл деңгейде 
организмдердің тіршілік әрекетімен байланысты  заттардың  барлық  

алмасуы  дүниежүзілік дәрежеде жүреді. 

Организмдердің айналадағы ортамен өзара қарым-қатынасы зат 
пен энергия алмасуы негізінде жүріп отырады. Биосферадағы  

заттардың  алмасуы (биологиялық алмасуы) әр түрлі ағзалардың  өзара 

әсері нәтижесінде жүреді де, олар бір-бірімен қоректік тізбектер 

арқылы байланысады.  
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Тірі заттегі - биосферадағы тірі организмдердің жиынтығы және 

биомассасы. В.И.Вернадский бірінші рет биосфераның тірі 

заттектерінің жалпы  массасын   есептеп шығарды (1015 т). Алайда,  
бұл  шама  біраз  артық болып шықты. Сондықтан оны                

Н.И.Базилевич, Л.Е.Родин және Н.Н.Розов  есептеп  шығарды (1012 т). 

Құрылық   биомассасының негізгі бөлігін жасыл өсімдіктер (99,2%), ал 
мұхитта — жануарлар мен микроорганизмдер (93,7%) құрайды. 

Материк бетіндегі тірі заттектің массасы  мұхит биомассасынан 800 есе 

артық. Биосферадағы мекен етушілер түрі және морфологиясы 
жағынан әр алуан. Қазіргі кезде жер бетінде организмнің 2 млн-нан 

артық түрі бар. Олардың            1,5 млн-нан астамы жануарлардың, 500 

мыңға жуығы  өсімдіктердің түрлері болып табылады Тірі ағзалар 

дүниесі құрылымы және  биосферадағы  функциялық ролі жөнінен тірі 
организмдердің ең ірі бірлестіктері. Тірі ағзалардың 5 түрі сараланады.  

Прокариот  жоғары дүниесі екі дүниені — архибактериялар мен 

бактерияларды қамтиды, олар: редуценттер ролін  атқаратын ядросыз 
организмдер, биологиялық азотұстаушылар, продуцент - хемотрофтар 

мен продуцент-фототрофтар (цианбактериялар). Эукариот жоғары 

дүниесі үш дүниені қамтиды, олар: Өсімдіктер – хлорофилі бар бір 
клеткалы және көпклеткалы организмдер, мұның  өзі  олардың  

фотосинтезді  жүзеге асырып, экожүйелерде  продуценттер 

(фотоавтотрофтар) болуына мүмкіндік береді. Жануарлар – дайын 

органикалық (тірі не өлі) заттекпен қоректенетін гетеротрофтық 
организмдер. Бұл өте-мөте әр алуан топ экожүйелерде консументтер 

мен редуценттер ролін атқарады. Жануарлардың барынша 

жылжымалылығы нәтижесінде олар органикалық заттектің орнын 
ауыстыруда (өсімдіктердің тұқымы мен тозаңын тасуды қоса) "көлік 

құралдары" болады, қоректері алуан түрлі болғандықтан (өсімдіктер 

мен әр түрлі жануарлар, микроорганизмдер, саңырауқұлақтар), - 

экожүйелердегі экологиялық  тепе-теңдікті  реттеушілер болып 
табылады. Саңырауқұлақтар – (микроскоптық ашытқы 

клеткаларынан, өңездерден алып түрлеріне дейінгі) организмдердің 

ұланғайыр тобы, олар органикалық заттектің, редуценттері рөлін 
атқарады, өсімдіктердің  топырақтан минералдық заттектер мен су 

сіңіруіне  жәрдемдесіп, олармен селбеспелік байланыстар түзеді және 

өсімдіктер мен жануарлар популяцияларының тығыздығын реттейтін 
паразиттер болып табылады. Зат алмасу барысында тірі ағзалар үнемі 

табиғиаттағы химиялық элементтердің таралуын  өзгертіп отырады. 

Миллиардтаған  жылдар  барысында фотосинтездеуші ағзалар күн 

энергиясының  орасан мол шамасыни  химиялық жұмысқа 
айналдырады. Оның қорының бір бөлігі көмір кен орындары және 

басқа да органикалық заттар – мұнай, торф т.б. түрінде жиналады. 



 
26 ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ  

Оқу құралы 

Фотосинтез есебінен атмосферада оттегі жиналады. Оттегіден озон  

қабаты  пайда  болды. Бұл газдың  молекулалары оттегінің үш 

атомынан тұрады, ол ультракүлгін сәулелердің молекулалық оттегіне 
әсер етуі нәтижесінде түзіледі. Тіршіліктің өзі ультракүлгін сәулелердің 

басым бөлігін ұстап қалатын атмосфераның қорғаныштық  қабатын  

жасады. 
Қазіргі  атмосферадағы көмірқышқыл газының көп бөлігі тірі 

ағзалардың  тыныс  алуы  немесе органикалық  отынның  жануы 

нәтижесінде түзілген. Атмосфералық азот та тіршіліктің нә-тижесі, ол 
бірқатар топырақ бактерияларының белсенді әрекетінен түзілген. Тірі 

ағзалардың әсерінен көптеген Жердегі тау жыныстары пайда болды. 

Ағзалар жекеленген элементтерді қоршаған ортадан олардың 

мөлшерінен  анағұрлым көп шамасын таңдамалы түрде сіңіріп, өз 
денесінде жинай алады. Мысалы, көптеген теңіз жануарлары өздерінің 

қаңқасында кальций, кремний немесе фосфорды жинап, өлгеннен соң 

су түбінде шөгінді жыныстарды: ізбес тас, бор, фосфолиттер т.б. түзеді. 
Оларды   органогенді элементтер  деп  атайды. 

Тіршіліктің әсерінен құрылықтың бетінде топырақ қабаты 

қалыптасқан. Топырақтағы минералдың комноненттер, ыдырап жатқан 
органикалық заттар мен көптеген микро және макроорганизмдердің 

бір-бірімен тығыз байланыстылығы сонша, В.И.Вернадский оны 

ерекше, табиғаттың биокосты заты деп атады. Әлемдік мұхиттың 

суларында да осындай  биокосты заты болады. Тірі ағзалар 
құрылықтың тау жыныстарының желденуі мен бұзылуында ерекше рөл 

атқарады. Олар өлі органикалық  заттарды негізгі ыдыратушылар. 

Тіршілік Жердің атмосферасын, мұхиттың суының құрамын өзгертіп, 
өзен қабатын, топырақ, көптеген тау   жыныстарын  жасады. 

Тау  жыныстарының  желдену жағдайлары өзгеріп, өсімдіктер 

жасайтын микроклимат үлкен рөл атқара бастады,   

Жердің климаты да өзгерді. Тіршілік биосферадағы биоло-гиялық 
зат айналымын жүзеге асыра отырып, өзінің және адамның тіршілік 

етуіне қажетті тұрақты жағдайларды қамтамасыз  етеді. 

Тірі ағзалар биосферада маңызды биогенді элементтердің зат 
айналымын жүзеге асырады. Олар кезектесіп тірі заттан бей-

органикалық материяға өтіп отырады. Бұл циклдер екі негізгі топқа 

бөлінеді: газдардың айналымы және шөгінді заттар айналымы. 
Біріншісінде элементтердің негізгі көзі атмосфера (көміртегі, оттегі, 

азот), екіншісінде таулы шөгінді жыныстар (фосфор, күкірт  және т.б.) 

болып  табылады. 

 

 



 
 27 

Көміртегінің айналымы. 

Фотосинтез үшін көміртегінің көзі атмосферадағы немесе суда 

еріген көмірқышқыл газы болып табылады. Өсімдіктер түзген 
органикалық заттың құрамында  көміртегі қоректену тізбегі бойынша 

тірі не өлі өсімдік ұлпалары арқылы өтіп, тыныс  алу немесе отынның 

жануы нәтижесінде көмірқышқыл газы түрінде атмосфераға  қайтады.  
Көміртегі  циклының ұзақтығы үш-төрт жүзжылдар бойы созылады. 

Азот айналымы. Өсімдіктер азотты ыдыраған өлі органикалық 

заттан алады. Бактериялар ақуыздардың азотын өсімдік-тер сіңіре 
алатын түрге өткізеді. Атмосферадағы бос азотты өсімдіктер тікелей 

сіңіре алмайды. Бактериялар  мен  көк жасыл   балдырлар 

атмосфералық азотты байланыстырып, топыраққа өткізеді. Көптеген 

өсімдіктер олардың тамырларында түйнектер түзетін 
азотфиксациялаушы бактериялармен симбиоз түзеді. Өлген 

өсімдіктерден немесе жануарлардың өлекселерінен бактериялардың  

басқа  топтарының  іс-әрекеті нәтижесінде бос түрге өтеді де қайтадан 
атмосфераға қайтады. 

Фосфор мен күкірттің зат айналымы. Фосфор мен күкірт тау 

жыныстарында болады. Тау жыныстарының бұзылуы мен эрозиясының 
әсерінен топыраққа өтеді де, оларды өсімдіктер пайдаланады. 

Редуцент-ағзалардың  тіршілік  қызметі  нәтижесінде олар қайтадан 

топыраққа қайтады. Азот пен фосфор қосылыстарының бір бөлігін 

жауын сулары өзендерге, одан теңіз   бен мұхитқа қарай шайып, оны 
балдырлар қолданады. Ең со-ңында өлі органикалық заттың құрамында 

олар су түбіне шөгіп, қайтадан тау жыныстарына кіреді. 

Оттегінің циклі. Жердегі оттегінің циклі шамамен 2000 жылда, 
судың циклі шамамен 2 млн. жылда жүріп өтеді. Бұл заттардың 

атомдары Жер шарында әр түрлі  тірі зат арқылы өткен. Биосфера ұзақ 

даму кезеңін басынан өткізді. Бұл процесс тіршілік формасын өзгертіп, 

судан құрылыққа шығып, зат айналымның  жүйесін өзгертті. 
Атмосферадағы оттегінің мөлшері біртіндеп артты. Соңғы 600 млн. 

жылда зат айналымдардың жылдамдығы мен сипаты қазіргі кездегі 

деңгейіне жақындады. Биосфера үлкен, үйлесімді экожүйе ретінде 
жұмыс істейді. Ондағы ағзалар тек қоршаған ортаға бейімделіп қана 

қоймай, өздері де тіршілікке қолайлы  жағдайларды   жасайды. 

Атомдардың биогендік таралу заңы В.И.Вернадский ашқан заң. Бұл заң 
бойынша химиялық элементтердің жер бетінде  және биосферада 

таралуы, тұтас алғанда, не тірі заттардың қатысуымен немесе тірі 

заттарды себепші болатын геохимиялық ерекшеліктері бар ортада 



 
28 ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ  

Оқу құралы 

өтеді. В.И.Вернадский мен Э.С.Бауэрдің биотектік энергияның  

максимум заңы – кез келген биологиялық немесе биологиялық енжар 

(әрі тірі, әрі өлі) жүйе, «тұрақты тепе-теңдіксіз, яғни қоршаған ортамен 
динамикалық жылжымалы тепе-теңдік» жағдайында бола тұрып және 

эволюциялық дами отырып өзінің ор-таға әсерін молайта түседі. 

В.И.Вернадскийдің тұрақтылық заңы – биосфераның тірі заттектер 
мөлшері (белгілі бір геологиялық кезең үшін) тұрақты болады. 

В.И.Вернадскийдің тірі заттектердің физикалық-химиялық бірлесу 

заңы –Жердің барлық тірі заттегі физикалық-химиялық біртұтас деп 
атап көрсетуімен сипатталады. 

 

Ғаламдық  проблемалар 

Әлемді тұтас қамтитын табиғи, табиғи - антропогендік немесе  
антропогендік құбылыстар. Ресейлік ғалым В.П.Максаковскийдің 

анықтамасы бойынша, ғаламдық  проблемалар  деп  бүкіл  дүниежүзін, 

бүкіл  адамзатты қамтитын, оның  қазіргісі  мен болашағына қауіп 
төндіретін және  өзінің шешілуінде бірігіп күш жұмсауды, барлық 

мемлекеттер мен халықтардың біріккен әрекетін талап  ететін 

проблемаларды  атайды. Ғаламдық  проблемалар сипаты жағынан 
әртүрлі болады. 

• Бейбітшілікті сақтау және қарусыздану 

• Азық-түлік  проблемасы 

• Энергетика және  шикізат проблема 
• Демографиялық проблема 

• Дүниежүзілік мұхитты игеру проблемасы 

• Экологиялық  проблемалар 
• Қауіпті ауруларды жою 

• Дамушы елдердің  арттақалушылығын жою 

• Ғарышты  бейбіт мақсатта  игеру 

• Қылмыспен және терроризммен күрес 
• Наркобизнеспен күрес 

Ғаламдық проблемалардың пайда болуына және одан әрі 

шиеленісуіне көптеген факторлар әсер етеді: 
-жаппай қырып-жоятын қару түрлерін молайту нәтижесінде 

адамзат өркениетінің тіршілігіне қауіп төнуі; 

- адамның шаруашылық әрекетінің табиғи ортаға кері ықпал етуі 
арқылы экологиялық  жағдайдың  төмендеуі; 

- дамыған елдер мен дамушы елдердің әлеуметтік-экономикалық 

даму деңгейлері арасындағы алшақтықтың ұлғаюы; 

- табиғат  ресурстарын  пайдаланудың күрт артуы; 
Жалпы адамзаттың тіршілік ортасының  экологиялық 

өзгерістерінен ғаламдық проблемалардың шиеленісуі  адамзат 
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өркениетінің өзін-өзі жоюына қауіп туғызуы мүмкін. Ғаламдық 

проблемалар бір-бірімен тығыз байланысты. Энергетикалық және 

шикізат проблемалары экологиялық проблемамен, экологиялық 
проблема  демографиялық проблемамен, ал демографиялық проблема 

азық-түлік проблемасымен  тығыз  байланысты.Экологиялық  проблема  

ғаламдық  сипатына қарай басты орында, себебі адамзат тіршілігінің 
қалыптасуы мен жойылуы экологиялық проблемаларды шешу мен 

алдын-алуға байланысты. Ғаламдық экологиялық проблеманың пайда 

болуына атмосфера мен гидросфераның өнеркәсіп және 
ауылшаруашылығы қалдықтармен, ал дүниежүзілік мұхит суларының 

мұнаймен ластануы, топырақ  қабатында ауыр металдар мен улы 

заттардың шоғырлануы, тұрмыстық қалдықтар көлемінің  артуы адам 

денсаулығына кері әсерін тигізіп, әртүрлі зардаптарын тигізуде. БҰҰ-
ның ғаламдық экологиялық  мониторинг жүйесінің мәліметтеріне 

қарағанда, өзендердің нитраттармен, фосфаттармен  және 

пестицидтермен, қалдық сулармен ластануы артуда. Адамзаттың 
қажеттілігі үшін тау-кен және құрылыс материалдарын өндіру, 

энергетика, қара және түсті металлургия, мұнай өндіру мен өңдеу, 

химия өнеркәсібі, целлюлоза-қағаз өндірісі, жеңіл және тамақ 
өнеркәсіптерін өндіру Жердегі тіршілік үшін  қауіптілігі шексіз. Химия 

өнеркәсібі ауаға стирол, фенол, ацетон, күкірт диоксиді, күкірт 

ангидриді улы қосылыстарды бөледі. Ал автокөліктер  қара  қоқшыл 

фотохимиялық  улы тұманның пайда болуына әсер етеді және  
атмосфера  ластануының  60%-ын қалыптастырады. XX ғасырдың  80-

жылдарынан бастап Жер шарында «климаттың ғаламдық жылынуы», 

«озон қабатының жұқаруы», «жылу эффекті» жиі айтылуда. 
Ғалымдардың болжамы бойынша Жер шарында 2020 жылға қарай ауа  

температурасы  қазіргі кезеңмен салыстырғанда 2,5°С-қа, ал 2050 

жылға қарай 4°С-қа жоғарлайды. Ғаламдық жылыну әлемдік мұздықтар 

көлемінің азаюына, жауын-шашын  мөлшері мен жел, мұхит 
ағыстарының өзгеруіне әсер етеді. Осының  нәтижесінде  дүниежүзі  

мұхит суының  деңгейі көтеріліп,  мұхит  жағалауларындағы  елді-

мекендер  мен  аралдарды  су басуы  және  адамзат  үшін   апатты  
экологиялық, экономикалық  проблемалар мен дағдарыстар  пайда 

болуы мүмкін. Сондықтан  әрбір  ғаламдық  проблеманы  ғаламдық 

деңгейде міндетті  түрде  шешу қажет,  себебі оның дамуы апатқа - 
өркениеттің жойылуына әсер етеді. Ғаламдық проблемаларды шешу 

үшін ғаламдық, аймақтық, ұлттық бағдарламалар жасалады, бірақ 

оларға келісушілік және үйлестірушілік жетіспейді. Дүниежүзінде  

ғаламдық   проблемаларды  шешуге жұмсалатын шығындардың 
жартысына жуығын экологиялық проблемаларды шешу шығындары  

құрайды.  
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      1-сурет                             Жер шарындағы ядролық сынақтар 

Ғаламдық  экологиялық  проблемалар 

Ғаламдық экологиялық проблемалар - ғаламдық, аймақтық  және  

ұлттық  деңгейлерде  айқындалған  экологиялық проблемалар кешені. 
Себебі, ғаламдық  экологиялық   проблемаларды  Жер шарындағы 

бүкіл елдердің қатысуымен, БҰҰ-ның басқаруымен  шешілуі  мүмкін. 

Ядоролық  қарудың барлық  түрлерін азайтпай экологиялық 
дағдарыстан айырылу мүмкін еместігі; биосфераның  жалпыға  ортақ  

ластануына  қарай ядролық соғыс ғана емес, тіпті жай соғысты 

жүргізудің мәнсіздігі; қазіргі өркениеттің технологиялық  құрылымын  
қайта  құру, өмір негізі болатын табиғат пен өзара іс-әрекеттің жаңа  

сапалы  әдістері  мен  құралдарын  жасау; қоршаған ортаны  қорғау  

проблемасы бойынша БҰҰ-ның аймақтық, ұлттық  жұмысының  

тиімділігін арттыру  және  оларға  төтенше  өкілеттік  беру арқылы  

мәселелерді шешу қажет.   

Озон  қабатының  жұқару  проблемасы (озоносфера) 

Озон қабаты Жер шарын ғарыштан келетін ультракүлгін 

сәулелерден қорғайды. Атмосферадағы  озонның мөлшері бар болғаны 
0,004%-ды құрайды. Стратосферада (10-50 км биіктіктегі) қалыңдығы 

2-4 мм-ді құрайтын қабат. Атмосферада электр зарядтарының, Күннің 

ультракүлгін сәулелерінің әсерінен оттегінің молекуласынан (02) озон 

молекуласы (О3) түзіледі. Озон қабаты биосфераның жоғарғы шекарасы 
болып есептеледі. Одан жоғары орналасқан қабаттарда тіршілік  

нышаны  білінбейді. Жер бетіндегі барлық организмдердің тіршілігіне  

қауіпті  Күннің  өте  қысқа  ультракүлгін  сәулелерін сіңіріп отыруына 
(6500 есе) байланысты озон қабатын  «қорғаныш қабаты»  деп те 

атайды. Озон қабатының  50%-ға  бұзылуы  ультракүлгін  сәулелерді  

10 есеге көбейтеді. Озон қабатынан  Күннің  ұзын  толқынды  
ультракүлгін  сәулелері (290-380 нм) өтіп кетеді. Біраз  мөлшерде тіпті 

бұл сәулелер  адам үшін  пайдалы: терімізді қарайтып күйдіреді, 
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организмнің қорғаныштық қызметі артады.  

Озоносфераның  бұзылуы  жер  бетіндегі  экологиялық  

проблемалардың   пайда болуына,  климаттың   жылынуы  мен  қатерлі 
тері, ісік  ауруының  күрт көбеюіне, көз катарактасына, жүйке 

жүйесінің әлсіреуіне, мұхиттағы планктонның  жоғалуына, өсімдіктер 

мен жануарлар әлемінің  мутациясына алып келеді. 1978  жылдан 
жүргізген  зерттеу жұмыстарының нәтижесінде   Антарктидадағы  

ғылыми  жұмыс  станцияларында  жүргізілген  зерттеулерден  

атмосферадағы  озон мөлшерінің  азайғандығы  мен  құрамының 
төмендегені  байқалған. Осы құбылыс- «озон қабатының жұқаруы» 

деген  атау алды  және  озон қабатының жұқару  картасын  жасауға  

негіз болды. Озон қабатының  жұқарған бөлігі  ауданы бойынша АҚШ 

жерінің ауданымен  шамалас  болып  шыққан. 1987 жылдың   
көктемінде  Антарктиданың үстіндегі  «озон  қабатының жұқаруы» 

барынша  үлкейіп, оның  ауданы  шамамен  7 млн км² -ді құрады, яғни, 

ауадағы  мөлшері қалыпты  нормадан 30-50%-ға төмендеген. 
Антарктидадағы бұл құбылыс қыркүйек-қараша айларында  байқалып, 

маусымның басқа кездерінде озонның мөлшері нормаға жақын болады. 

Ғалымдар озон қабатының жұқаруын атмосфера құрамындағы 
хлорфторсутекті қосылыстар-фреондардың көбеюі салдарынан 

болатынын дәлелдеді. Қыс кезінде Антарктида үстіндегі атмосфера 

қабатында полюс маңы құйыны пайда болады. Ол  материк  үстіндегі  

ауа қабатын  қозғалысқа  келтіреді. Қозғалыс әсерінен жоғары 
көтерілген фреон ғарыштық сәулелер әсерінен ыдырап, құрамынан 

хлор бөлініп шығады.Хлор озон молекуласымен  әрекеттесіп, пайда  

болған қосылыс төменгі температурада 90°С  қатады. Көктемде күн 
сәулесі әсерінен қосылыстар қайта ыдырап оттек пен хлор пайда 

болады. Хлордың  озон   молекуласын  ыдырату әрекеті  жалғасып (1 

хлор атомы 100 мың озон  молекуласын ыдыратады) озон мөлшері 

97%-ға дейін азаяды. Жазда полюс маңындағы  құйын  әрекеті азайып, 
озоны азайған  ауа Жер шарының басқа аймақтарына ауысады. Басқа  

аймақтардан келген ауа есебінен озон қабаты  келесі  көктемге дейін 

қалпына келгендей болады. 
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        2-сурет.            Озон  қабатының  жұқаруы (1982-1994жж) 

Кейін анықталғандай,  атмосферадағы  озонның  мөлшері 

Солтүстік жарты шардың орта және жоғары   ендіктерінде  қыс-көктем 

(қаңтар-наурыз) айларында, әсіресе Еуропа, АҚШ, Тынық мұхит, 
Ресейдің Еуропалық бөлігінде,  Шығыс Сібір, Жапония үстінде жылдан 

- жылға азайып келеді. 1992  жылы  Оңтүстік  Америка  құрылығы  мен 

оған жақын кеңістіктерде озон құрамының айтарлықтай төмендегені  

(50%-ға) тіркелді. 1995 жылы көктемде Арктиканың озонды қабаты 
шамамен 40%-ға дейін  азайған. Сонымен бірге Канаданың солтүстік 

аудандарында және Скандинавия түбегінің, Шотландия аралдарының, 

Қазақстанның, Якутияның үстінде «мини-тесіктер» қалыптасқаны 
тіркелген. Ғалымдар  озон қабатының жұқаруын  дыбыстан, жылдам 

ұшатын реактивті ұшақтар мен ғарыштық зымырандарды жиі 

ұшырудың да әсері болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.  Озон  
қабатының бұзылуы, яғни, «озон  тесігінің» пайда  болуы  биосферада  

елеулі өзгерістер тудыруы мүмкін. Сондықтан бұл жағдай күрделі 

экологиялық мәселенің бірі. Озон қабатының бұзылу процесіне 

ғарыштық  аппараттар, дыбыстан  да  жылдам  ұшатын ұшақтар және 
ондағы толық  жанып  бітпеген  отын өнімдері және ядролық 

жарылыстардан бөлінген заттар әсер етеді. Алайда озон  қабаты  үшін  

ең  қауіпті заттар - үй тұрмысы мен өнеркәсіпте пайдаланатын 
мұздатқыштар мен аэрозольді баллондарда пайдаланатын фреондар. 

Осы заттар атмосфераның жоғарғы қабаттарына  көтерілгенде  

қарқынды  түрде  озонды  бұзатын  хлор  немесе басқа  галогендердің  
атомын  түзетін  фотохимиялық  ыдырауға ұшырайды, ал олар әрі қарай 

озонның  оттегіне  айналу  процесін  жылдамдатады. Дүние жүзі 

бойынша шамамен 1,3 млн  тонна  озон  ыдыратушы  заттар  өндіріліп  

отырған. Оның  35%-ын  АҚШ, 40%-ын Еуропа елдері, 10-12%-ын 
Жапония, 7-10%- ын Ресей өндіреді. Озон  қабатының  бұзылуы адам 

денсаулығы мен қоршаған ортаға өте зиян екендігі ресми түрде де 

айтылуда. Озон қабатын сақтау үшін халықаралық  келісімдер қажет. 
Озон қабатының жұқаруын  тежеу мақсатында 1985 жылы  Вена 
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конвенциясында, 1987ж. Монреаль хаттамасында  озонды  ыдырататын  

қосылыстарды  шығаруды  шектеуге және  фреондарды өндіру және 

пайдалануды бақылау жайында 70 мемлекет арасында келісім жасалды. 
Ол құжат бойынша озон қабатына қауіпті фреондарды өндіру 2010 

жылға дейін тоқтатылуы керек болатын. Қазіргі кезде дүниежүзі 

қауымдастығы бұл шарттардың орындалуына басты назар аударуда. 
 

Парникті  эффект (жылу эффекті) 

Жанғыш  қазбаларды  өртеу  және басқа да өнеркәсіптер мен 
автокөліктерді  шектен  тыс  пайдалану  күкірті ангидрид, көмір 

қышқыл газ (С02 ), азот оксиді, көмірсутектер, яғни, метан (СН4), этан 

(С2Н6) және т.б. (жоғары концентрациясы болмаса бұл заттар жекелей 

аса қауіпті емес) газдары  парникті  эффектінің пайда болуына әсер 
етеді. Бұлтсыз  ауа райы  ашық  кезде Күн  сәулелері  Жер бетіндегі  

топырақ,  өсімдіктер  жамылғысына  тез сіңіріледі. Жер беті қызған соң 

жылу энергиясын  ұзын толқынды сәулелену түрінде  атмосфераға  
қайта  береді. Алайда,  бұл жылу энергиясы атмосферада  шашырамай  

жоғарыда  айтылған  газдардың  молекулаларымен  сіңіріліп (С02 жылу 

энергиясының 18%-ын сіңіреді), молекулалардың   қарқынды   
қозғалысына  және температураның көтерілуіне  алып келеді. 

Атмосфералық  газдар (азот, оттегі, су булары) жылу сәулелерін   

сіңірмей, керісінше  оларды  шашыратады. С02-нің  концентрациясы  

жыл  сайын 0,8-1,5 мг/кг-ға көтерілуде. Зерттеулер  бойынша  СО2-нің  
мөлшері ауада екі есе көбейсе, орташа температура 3°С-5°С-қа 

көтеріледі. Бұл өз кезегінде  климаттың  ғаламдық  жылуына, яғни, 

Антарктидадағы мұздықтардың  еруіне,  Әлемдік  мұхиттың  орташа  
деңгейінің  көтерілуіне, көптеген   жердің   су  астында  қалуына және 

басқа да жағымсыз жағдайларға алып келеді. 

        Парниктік  газдар, олардың  ішінде, әсіресе  көмірқышқыл газы 

жердің бетінен ұзын толқынды жылу сәулелерінің бөлінуіне кедергі 
жасайды. Г.Хефлингтің  пікірінше (1990), парниктік газдармен 

қаныққан атмосфера парниктің жоғарғы төбесі секілді, бір жағынан, 

күн сәулелерін ішке қарай көптеп өткізсе, екінші жағынан, Жердің  
бетінен бөлінген жылудың таралуына кедергі жасайды.  

Отынның түрлерін көптеп жағу нәтижесінде (жыл сайын  9 млрд. 

аса отын  жағылады), атмосферада  көмірқышқыл газының мөлшері 
жоғарылап бара жатыр, сол сияқты фреондар (хладондар),  метан мен 

азот оксидтері де көптеп бөлінуде, нәтижесінде ғылымда «парниктік 

эффект» деп аталатын құбылыс  Жер  беті  атмосфералық  ауаның 

температурасының біртіндеп жоғарылауына себеп болып отыр. БҰҰ-
ның  мәліметтері бойынша, 2050 жылға  қарай   Жердің  

атмосферасының  температурасы  2-4ºС қа жоғарылауы мүмкін.  
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Климаттың ғаламдық жылуы - биосфераның антропогендік 

ластануының  әсерінен  пайда  болуда.  Бұл климаттың және биотаның 

өзгеруі: экожүйедегі өнімділік процестерінің, өсімдіктер  
қауымдастықтары шекараларының, ауыл  шаруашылығы  

дақылдарының өнімділігінің  өзгеруінен  айқындалады. Әсіресе  

климаттық  өзгерістер  Солтүстік  жарты шардың  жоғары  және  орта  
ендіктерінде  жоғарғы  деңгейде  байқалады. Бұл аймақтардың 

табиғаты әртүрлі әсерлерді қабылдағыш келеді, сондықтан  да  оның 

қайта қалпына келуі өте баяу жүреді. Болжамдар  бойынша, 
температураның көтерілуі дәл осы  жерлерде  жоғары  болады. 

Тайганың  аумағы кей  жерлерде солтүстікке қарай 100-200 км-ге, кей 

жерлерде одан  азырақ  жылжиды. Температураның  көтерілуіне 

байланысты  мұхиттардың  деңгейі 0,1- 0,2 м  көтеріледі. Бұл өз 
кезегінде  үлкен  өзен  аңғарларының (әсіресе Сібір  өзендерінің) су 

астында қалуына алып келеді. 

       Мәліметтер  бойынша  келесі ғасырдың басына дейін Жер бетінің 
температурасы 1,4°С-қа көтеріледі. 1997 ж. Киото хаттамасына сәйкес, 

өнеркәсібі  дамыған  елдер  2008-2012  жылдары  1990  жылмен 

салыстырғанда  парникті  газдардың атмосфераға бөлінуін 55%-ға дейін 
азайту  керек. Алайда, бұл хаттаманың шешімдері әлі күнге дейін 

күшіне енген жоқ. Өйткені дамыған елдер бұл шешімнің дұрыстығына 

күмәнмен қарауда. 2000 жылы Гаага  қаласында өткен конференцияда 

әрбір  индустриалды елде  зиянды  заттарды  атмосфераға  бөлуді 
азайтудың  ұлттық саясаты жүргізілу керектігі туралы шешім 

қабылданды. Өкінішке орай, көптеген елдер көміртегінің 

атмосферадағы азаюын ормандар мен топырақтың  сіңіруінен  емес  
адам іс-әрекеттерінің әсері деп айқындауда. 
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Қышқыл  жаңбырлар 

Ғаламдық  негізгі экологиялық проблемалардың бірі 

атмосферадағы ластаушы заттардың  қашықтықтарға тасымалдануы. 
Алғашында бұл проблема радиоактивті заттардың үлкен 

қашықтықтарға таралуына байланысты  пайда болды. Негізінен күкірт 

диоксиді және оның қосылыстары, азот оксиді және оның 
қосылыстары, ауыр металдар (әсіресе сынап), пестицидтер, 

радиоактивті  заттар  сияқты улылығы жоғары заттардың  таралуына  

баса  назар аударған  жөн. Себебі  қышқыл  жаңбырлар жауын-шашын, 
қар (pH‹5.6) антропогендік факторлардың әсерінен пайда болған күкірт 

оксиді, азот оксиді сияқты қосылыстармен атмосфераны ластануынан  

пайда  болады. Бұл  заттар  атмосферада су буларымен қосылып, 

күкірт, азот  қышқылдарын түзеді де олар жауын-шашын мен бірге жер 
бетіне түседі. Қышқыл жауындар өсімдіктерге тікелей және жанама 

топырақ арқылы әсер етеді. Сонымен қатар басқа да тірі организмдерге 

кері әсерін тигізеді.     Күкірт диоксиді және азот оксидтерімен болатын 
қышқыл жаңбырлар орман  биоценоздарына  үлкен  зиянды әсерін 

тигізуде. Қышқыл жаңбырлардан  жалпақ  жапырақты  ормандарға  

қарағанда қылқан жапырақты ормандар қатты зардап шегеді. Қышқыл 
жаңбырлар топырақ қышқылдығын тудырады. Нәтижесінде 

минералдық тыңайтқыштардың пайдасы  азаяды. Әсіресе  бұл  шымды  

күлгін  топырақтарда қатты байқалады. Адам ағзасындағы  жағымсыз  

реакциялар ауа құрамындағы сульфаттардың концентрациясы 6-10 
мкг/м3, күкіртті газ - 50 мкг/м3 - ге жеткенде пайда болады.  Бұл  

қосылыстарды  әсіресе өсімдіктер өте сезгіш. Қыналардың кейбір 

түрлері күкірт қышқылының  концентрациясы 10-30 мкг/м3, қылқан 
жапырақтылар - шекті мөлшерден бар болғаны 3-4 есе көбейгенде 

тіршілігін жояды. Тұщы  сулардың  қышқылдығы  рН < 5,5 (табиғи 

суларда 5,6-ға жақын) көрсеткіште  балықтардың көбеюі төмендеп, рН 

= 4,5 жағдайда  көбею жүрмейді. Қазіргі таңда антропогендік әсерден 
бөлінетін  күкірт  диоксидінің  мөлшері  жылына  150 млн  тоннаны 

құрайды. Көмірді  пайдалану  күкірттің көп бөлінуіне алып келеді. Жер 

шарының  кейбір  аудандарында, әсіресе Еуропада, Солтүстік 
Америкада антропогендік  күкірттің түсуі көп мөлшерге жетті. Жер 

бетіне түскен қышқылдар мен сульфаттар  топырақ  құрамына  

(топырақтың  қышқылдануы), өсімдіктер мен  су айдындарының  
қышқылдануына  алып келуде. Атмосфераны  күкірт  диоксидінен 

қорғау, оларды ауа бассейнінің жоғары қабаттарында шашырату 

арқылы жүзеге асыруға болады. Ол үшін жылу электр орталықтары 

мұржаларының биіктігі 180, 250, тіпті 370 м биіктікте болуы керек.  
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Улы және фотохимиялық тұман 

Улы тұман «смог» ағылшын сөзі, түтін деген мағынаны білдіреді. 

Улы түтін өнеркәсіп және басқа қажеттіліктер үшін көмір мен мазутты 
пайдаланғанда қалыптасады.   

Үлкен қалаларға тән, жиі байқалатын құбылыс - улы туман 

(тұман мен түтіннің  қосылысы). Улы тұмандар үш түрлі - ылғалды, 
құрғақ және мұзды болып келеді. Ылғалды улы тұман (Лондондық тип) 

– газ тәрізді ластаушы заттар, шаң және тұман тамшыларының 

қосылыстары. Бұл қосылыстағы заттар  бір-бірімен  химиялық  
реакцияға  түсіп бастапқы түрлерінен әлдеқайда қауіпті қосылыстар 

түзеді. Атмосфералық ауаның 100-200 метр биіктігінде  улы, сарғыш  

түсті лас, ылғалды улы  тұман осылай пайда болады. Мұндай  тұман 

теңізге жақын, тұманды, ауаның  салыстырмалы  ылғалдылығы  жоғары  
елдерде түзіледі. Лондондық  тұман  типі- негізгі көзі көмір мен  

мазутты  пайдаланғанда түзілетін  күкіртті  газдың  атмосферада 

концентрациясының көбейіп кетуі. Бұл құбылыс Лондон қаласының 
ауа бассейінінде алғаш рет 1873 жылы есепке алынған. 1952 жылы 

Лондон қаласында  улы  қара тұмандық түтін 2 жұма  бойы  тұрып  

алған. Нәтижесінде 4000-нан астам  адам  қаза болған.  
Құрғақ  улы  тұман (Лос-Анджелестік тип) – озонның  пайда 

болуы кезінде химиялық реакциялардың әсерінен атмосфералық 

ауаның екінші рет ластануы. Құрғақ улы тұман Лос-Анджелесте 

(АҚШ) қалың тұман емес, көкшіл түтін түзеді. Улы тұманның үшінші 
түрі - мұзды улы тұман (Аляскалық тип). Ол  Арктика  мен  

Субарктикада  антициклон кезінде төменгі температурада пайда 

болады. Мұндай ауа райында ластағыш заттардың  аз  мөлшерде 
бөлінуінің өзі мұздың майда кристалдарынан тұратын  қалың  

тұманның  пайда  болуына  алып  келеді. Сондай-ақ улы тұман  ойыс, 

ойпатты  жерлерде орналасқан қалаларға, мысалы, Алматы, Ереван, 

Кемерово, Новокузнецк, Братск, Мехико және т.б.тән. Улы тұман 
кезінде, жарықтың  әсерінен  зиянды  заттардың  ауа,  ылғал 

компоненттерімен фотохимиялық реакциялары нәтижесінде қосымша 

улы өнімдер (альдегидтер, кетондар)түзіледі. Атмосфералық  ауаның  
тұмандануы  қала  микроклиматының нашарлауына – тұманды  

күндердің  көбеюіне, атмосфераның ластануына  әсер  етеді. Мысалы, 

1948 жылы  26  қазанда  Донора (АҚШ, Пенсильвания) қаласында 
қалың тұман мен түтіннің қосылуынан (улы тұман) жолдың көрінуі  өте  

нашарлап  қаланы қара  күйе  басып  қалған. Адамдардың тыныс алуы  

қиындап, тамақтары  ауырып, көздері  ашып, құсу  пайда  болған. 

Сонымен жаңбыр жауғанға дейін 3-4 күннің ішінде 14000 қала 
тұрғындарының  6000  тұрғыны  ауырып, 20 адам  қайтыс  болған. 

Сонымен қатар  көптеген құстар, иттер мен мысықтар да өлген. 1952 
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жылы Лондон қаласында  улы  қара тұмандық түтін 2 жұма  бойы  

тұрып  алған. Нәтижесінде 4000-нан астам  адам  қаза болған. Себебі  

ауасы  лас қалада жел болмай, атмосфералық ауа құрамындағы күкіртті 
ангидридтің мөлшері  қатты  көбейіп  кеткен. 

XX ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап Лос-Анджелес 

қаласында да жылдың  жылы  маусымында, әдетте жазда және ерте 
күзде ылғалдылығы 70%  құрайтын  тұман пайда бола бастады. Бұл 

тұманды фотохимиялык, тұман деп атайды. Атмосфера қабатында азот 

оксидтері, көмірсулар, озон, күннің радиациясының фотохимиялық  
реакцияға ұшырауы нәтижесінде пайда болатын улы түтін. Оның 

Лондондық тұманнан  айырмашылығы  автокөлік  газдарынан  пайда 

болады. Улы  тұман  кезінде  көріну қабілеттілігі нашарлап, үй  

жануарлары (ит, құс) өле бастайды. Адамдардың тыныс алуы қиындап, 
көздері жасаурап, тамақ пен мұрынның шырышты қабаттарының 

тітіркенуіне, өкпе  және басқа да созылмалы аурулардың қозуына алып 

келеді. Улы тұман өсімдіктерге, әсіресе бұршақ, қызылша, астық 
тұқымдастар, жүзім және сәнді өсімдіктерге де зияны көп. Алдымен 

жапырақтары ісініп, біраз уақыттан кейін жапырақтың төменгі жағы 

ақшылданады және сарғаяды да, өсімдік қурай бастайды. 
 

Дүниежүзілік мұхит проблемалары 

Жер бетінің 2/3 бөлігін алып жатқан дүниежүзілік  мұхит – 

адамзат үшін өмірлік  маңызы  бар  ресурс  көзі.  Мұхит суы 
планетадағы су қорының 97,5%-ын  құрайды. Жалпы көлемі 1 млрд 370 

млн км шаршы шақырым. Сондай-ақ  дүниежүзілік  мұхит  планета  

халқының тағам  ретінде  пайдаланатын  барлық  жануарлар  
белоктарының 1/6 бөлігімен қамтамасыз етеді. Ғалымдардың  есебі  

бойынша мұхиттың биологиялық  ресурстары  ең  кемінде  20 млрд  

адамды асырауға жетеді. Адам пайдаланатын теңіз биомассасының  

85%-ын балықтар құрайды. Жыл сайын 85-90 млн  тонна  балықтар, 
былқылдақденеліліер, балдырларды аулау арқылы адамзат шамамен 

өзінің қажеттілігінің 20%-ын қамтамасыз етеді. Дүниежүзілік 

мұхиттың, құрлықтар  секілді  ресурқа бай және ресурсы аз аймақтары 
болады. Ауланған  балықтың  90%-ы  қайраңдардан  алынады. Күн 

сәулесі  жақсы  түсетін  экваторлық  аймақтарда  тіршіліктің негізгі 

аймақтары  шоғырланған.  Мұхиттың  2/3 бөлігін  органикалық  
тіршілігі кедей аудандар  алып  жатыр. Мұхит  суларында 

Д.И.Менделеевтің  периодтық жүйесіндегі химиялық элементтер 

түгелдей кедеседі. Бұл ресурстар мұхит табанында, жағалауында 

кездеседі.  Мұхит жағалауынан алтын, цирконий, қалайы, платина, 
күміс, мырыш, гауhар, фосфорит, титан өндіреді.  Жағалауында  

шахталық әдіспен таскөмір, темір, мыс, никель, сынап кендері 
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өндіріледі. Мұнай,газ кен орындарының 350-ге жуығы орналасқан.  Ең  

ірі  кен  орындары  Парсы шығанағы, Кариб теңізі (Венесуэла 

шығанағы) және Мексика  шығанағында  орналасқан. Мұхит  
байлықтарымен  бірге  энергиялық  ресурстарын: толқындар  қуаты, 

судың түрлі  қабаттарындағы  температура  айырмашылығы, тұщы 

және ащы сулар араласатын аудандарындағы қысым және теңіздердің  
қайту  энергияларын  пайдаланады. 1967  жылы Францияда Ла-Манш 

бұғазына құятын Ранс өзенінің сағасына қуаты 240 мың кВт СЭС  

салынады.  Әлемдік  мұхит биосферадағы тепе-теңдікті сақтауда үлкен 
роль атқаратын болғандықтан, оны қорғау халықаралық экологиялық 

өзекті мәселелердің бірі. Әлемдік  мұхиттың  зиянды және улы 

заттармен, мұнаймен  және мұнай өнімдерімен, радиоактивті заттармен 

ластануы үлкен  алаңдатушылық тудырып отыр. Ластанудың 
масштабын мына  мәліметтерден  көруге  болады: жағалаудағы  суларға  

жыл сайын 320 млн т темір, 6,5 млн т фосфор, 2,3 млн тонна қорғасын 

бөлінуде. 1995 жылы тек Қара теңіз бен Азов теңіздерінің өзіне ғана 7,7 
млрд/м3 лас тұрмыстық және өнеркәсіптік ағын сулар төгілген. Әсіресе 

Парсы  және  Аден шығанақтарының сулары, Балтық теңізі мен 

Солтүстік теңіздің  сулары да қатты ластанған. Мұхитты жоғары 
дәрежеде  ластаушылардың бірі мұнай және мұнай өнімдері. Әлемдік 

мұхитқа жыл сайын орта есеппен 13-14 млн тонна мұнай өнімдері 

төгілуде. Мұнаймен ластанудың екі түрлі қаупі бар: біріншіден, су 

бетінде теңіз  фаунасы мен флорасына қажетті оттегіні жібермейтін 
пленка түзіледі; екіншіден, мұнайдың өзі жартылай ыдырауы ұзақ 

уақытқа созылатын улы зат болып есептеледі. Судың құрамында 

мұнайдың мөлшері 10- 15 мг/кг жағдайда планктон  мен  майда  
шабақтардың жойылу қауіпі туындайды. Үлкен танкерлердің  апатқа  

ұшырауы  кезінде  мұнай өнімдерінің суға төгілуін нағыз экологиялық 

апат деп айтуға болады. Әсіресе радиоактивті қалдықтарды (РАҚ) көму 

кезіндегі радиоактивті ластану өте қауіпті болып табылады. Алғашында  
радиоактивті  қоқыстардан  арылудың  жолы  мұхиттар  мен  теңіздерде  

көму  болды. Әдетте  бұлар 200 литрлік бөшкелерге салынып, үстіне 

бетон  құйып  теңізге тастайтын  белсенділігі төмен қалдықтар болды. 
Алғашқы радиоактивті қалдықтар АҚШ-тың  Калифорния қаласынан 

80 км қашықтықта көмді. 1983 жылға дейін  қалдықтарды  ашық  

теңіздерге  көмуді 12 ел жүргізіп келді. Тынық мұхит суына  1949- 1970  
жылдары  арасында  радиоактивті  қалдықтар  салынған 560 261 

контейнер  көмілген. Соңғы  уақытта дүниежүзілік  мұхитты  қорғауға  

арналған  бірнеше  нормативтік  құжаттар  қабылданды. 1972 жылы 

Лондонда жоғары және орташа  деңгейдегі  радиациялар  
қалдықтарымен  теңіздерді  ластауды тоқтату  бойынша  Конвенцияға  

қол  қойылды. Орташа және төмен  деңгейдегі  радиоактивті  
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қалдықтарды көму тек арнайы рұқсатпен жүргізілетін болды.1970-ші  

жылдардың басынан бері  10 теңізді  бірге игеретін әлемнің 120 

мемлекетін біріктіретін БҰҰ-ның «Аймақтық теңіз» экологиялық  
бағдарламасы жұмыс жасап келеді. Аймақтық: «Солтүстік - Шығыс 

Атлантика теңіз ортасын қорғау»  Конвенциясы (Париж, 1992 ж.); 

«Қара теңізді ластанудан қорғау»  Конвенция (Бухарест, 1992 ж.) және 
бірқатар басқа да келісімдер жасалды. 

 
4-сурет   Дүниежүзілік  мұхит  суларының  мұнай  

қалдықтарымен  ластануы (2012ж) 
 

Ормандар  аумағының  азаюы  

Қазіргі кезде дүниежүзінде ормандар құрлықтың 30%-ын, яғни 

жалпы ауданы 4 млрд га аумақты алып жатыр. Ормандар оттегінің 
басты көзі және оттегі тепе-теңдігін сақтауда үлкен роль атқарады. 

Сондықтан ормандарды, тропикалық  ормандарды «Жер шарының  

жасыл өкпесі» деп те атайды. Соңғы  50 жылда адамның қатысуымен 
Жер бетіндегі ормандардың 2/3 бөлігі, ал  соңғы 100 жылда Жер 

бетіндегі орман  массивтерінің  40% жойылған.  Жыл сайын дүние 

жүзінде 15-20 млн гектар (Финляндия аумағындай) тропикалық  
ормандар  жойылуда. Соңғы 10 жыл ішінде ормандардың жойылу  

қарқыны 90%-ға өсіп, жылына 1,8%-ды құрайды. Ең көп шығынға 

ұшырап  жатқан  елдердің  қатарына  Бразилия, Мексика, Үндістан, 

Тайланд жатады.  
Егер тропикалық  ормандар  осындай  қарқынмен жойыла берсе 

30-40 жылдан соң  Жер бетінде мұндай ормандар қалмайды.  

Тропикалық ормандар  аумағының  азаюы  әсерінен  
атмосферадағы  оттегінің  мөлшері  XX   ғасырдың  ортасымен  

салыстырғанда  жыл сайын 10-12 млрд  тоннаға  азайып,  ал  көмір  

қышқыл  газының  мөлшері 10-12%-ға  көбеюде, яғни, оттегі тепе-
теңдігінің бұзылу қаупі бар. Ормандардың жойылуының басты 

себептері: орман алқаптарының  ауыл шаруашылығы  дақылдарын  
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өсіру  үшін  өңделуі, ағаш отындарға сұраныстың артуы, ормандарды 

өнеркәсіп қажеттігі үшін қырқу және дамудың  үлкен  масштабты  

жобаларының  іске асуы. Дамушы  елдерде орман алқаптары  
жайылымдар  мен  егістік жерлердің көлемін  ұлғайту мақсатында  

кесіліп, бағалы  ағаш сүрегі жоғары дамыған елдерге сатылады.   

Дамушы  елдерде  кесілген  ағаштар отын ретінде пайдаланады. 
Ормандар  ауа  мен  топырақ  қабатының  ластануынан  да  зардап  

шегуде.  Латын   Америкасы  мен  Кариб  теңізі  бассейіні елдерінде  

экспортқа  шығару  үшін  мал  шаруашылығын  дамыту  саясаты  
тропикалық  ормандарға  үлкен  зиянын  тигізді. 

Дамушы  елдердегі  кедей  халық санының өсуі  энергетикалық   

дағдарыспен  бірге  ормандардың   жойылуының тағы бір себебі болып 

табылады. БҰҰ-ның мәліметтері бойынша, Азия, Африка және Латын 
Америкасы елдеріндегі ауыл тұрғындарының шамамен 90%, қала  

халқының 30% негізінен  ағаш  отындарды  пайдаланады. 

Коммерциялық орман  дайындау жұмыстары әдетте қырқылған  ағаш  
орнына  ағаш  егілмей, экологиялық  талаптар орындалмай жүргізіледі. 

        БҰҰ-ның Рио-де Жанейродағы конференциясынан (1992 ж.) кейін  

дамушы елдер  орман ресурстарын сақтау проблемасы бойынша 
халықаралық келісімге дайын екендіктерін растады. 1993 жылы 

Бандунг  қаласындағы (Индонезия) кездесуде әлемнің барлық 

климаттық аймақтарында орман шаруашылығының  дамуын  

қамтамасыз  ететін  бағдарламалар  жасау  және оны  бақылау  туралы  
халықаралық  комитет  құру  жөнінде ойлар айтылды. Қазақстан  

аумағының 4% ғана орманды  алқап. Мамандардың  пікірінше, еліміз 

орман  қорғау  бағыты  бойынша  әлемдік  тәжірибеден көп артта қалып 
қойған. Осы күнге дейін ұлттық орман  саясаты  қалыптасқан жоқ. 

Соңғы кездері  ағашты  заңсыз кесу  әрекеті қалыптасуда. Әсіресе, 

еліміздің  орман  қорының 40%-ын  құрайтын  сексеуілді  ағаштарды 

кесу жоғарғы деңгейге жетуде. Ал сексеуіл  экологиясы  нашар, ылғалы 
аз, топырағы құнарсыз, құмды  аймақтарда  өседі. 

      1992 жылы  орман  көшеттерін  отырғызу  жұмысы 80,7 мың 

гектар  болса, он   жылдан  соң  2002 жылы  бұл  көрсеткіш  8,9 мың 
гектарға дейін қысқарған. 

 

Су қоры. Жер беті және жер асты суының ластануы 

Дүние жүзілік су қорларының ластануы бүкіл адамзат қауымын 

алаңдатып отыр. Судың ластануы көп түрлі, әрі ең соңында су 

экожүйесін ластаумен аяқталады. Су айдындарының  ластануы 

төмендегі топтарға бөлінеді: 
-биологиялық  ластану 

өсімдік, жануар, микроорганизмдер және аш бейімді заттар 
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-химиялық ластану 

уытты және су ортасының табиғи құрамын бүлдіретіндер 

-физикалық ластану 
жылу-қызу,  электромагнитті өріс,   радиоактивті заттар 

Судың сапасы, ластану деңгейі үнемі бақылауға алынып 

отырады.Судың құрамындағы химиялық қоспалар, тұздық  құрамы, 
еріген бөлшектер, температура  әр түрлі  болуы  мүмкін. Дүниежүзілік  

денсаулық  сақтау  ұйымы  ауыз  судың 100-ден астам сапалық 

көрсеткішін ұсынған.Су бассейінің ластануының негізгі себептері-
тазартылмаған ағын суларды өзен- көлдерге жіберу. 

  Атап айтсақ; 

- тұрғын-үй коммуналдық шаруашылықтар; 

- өнеркәсіп орындары; 
- ауыл шаруашылығын химияландыру; 

-шаруашылықтың  басқа  да  салалары. 

Ағын суларға құйылатын лас сулар да бірнеше топқа бөлінеді. 

Оларды қоспалар（ерімейтін, коллоидты, еритіндер）лас 

сулар（минералдық, органикалық, бактериялдық, биологиялық）деп 

жіктеледі. Лас сулардың ішінде тұрмыстық сарқынды суларда 

органикалық заттар 58% минералдық заттар 42%-тей болады. 

Өнеркәсіпте пайдаланатын сулар мен синтетикалық жуатын  заттармен  
судың  ластануы  өте қауіпті. Бұл заттар-химиялық ластану 

көздері.Соның ішінде сулы экожүйелердің  пестицид, гербицид және 

басқа да химиялық  улы  препараттармен ластануы Қазақстанда кең 
етек алған. Мәселен, мақта мен күріш, жеміс-жидек, бау-бақша,теплица 

зиянкестеріне қарсы бұрыңғы Кеңес өкіметі кезеңінде өте көп 

химиялық заттар қолданылған. Нәтижесінде, су ластанып, оның сапасы 

мен микрофлорасы  және  микрофаунасы, ірі жануарлар,құстар зардап 
шеккен. Химиялық  заттардың  зиянды  қосылыстары  азық-түлікпен  

адам организміне  кері  әсерін тигізеді. Қазіргі кезде ашық өзен, көл 

суларымен бірге  жер асты сулары да сарқынды, шайынды сулармен  
және  еріген зиянды заттармен ластанып отыр. 

Негізгі ластаушы көздері мыналар： 

- өнеркәсіп өнімдерін сақтайтын қоймалар; 
- химиялық заттар және тыңайтқыштар; 

- тұрмыстық қалдықтар; 

- жер асты суымен жалғанатын құбырлар; 
- ірі құрылыс учаскелері; 

- сүзгі алаңдар,бұрғы-скважиналар болып табылады. 

Сонымен бірге  жер асты суларында әр түрлі жұқпалы ауру 
тудыратын  микробтар, вирустар  кездесед.і Судың  ластануы мен су 

тапшылығын  көптеген ғалымдар соңғы кездегі атмосферада көмір 
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қышқыл газы мөлшерінің көбеюіне байланысты температураның 

көтерілуімен байланыстырады. Осыдан бірін-бірі тудыратын 

проблемалардың тізбегін жасау қиын емес: энергияның көп бөлінуі 
(энергетикалық проблемаларды шешу) - парникті эффект — су 

тапшылығы — азық-түліктің жетіспеуі (өнімнің болмауы). Соңғы 100 

жылда температура шамамен 0,6°С-қа көтерілді. Көмір  қышқыл  газы, 
метан  және  басқа  да газдар жылу сәулелерін сіңіріп парникті 

эффектіні (жылу эффектін) күшейтуде. Одан да маңызды фактор - 

тұрмыстық және өнеркәсіптік мақсатта суды көп пайдалану және су 
шығынының артуы. Осының әсерінен Үндістан, Қытай, АҚШ-тың 

кейбір аудандарында жер асты суларының деңгейі айтарлықтай 

төмендеді. Кейбір жерлерде суғару жұмыстары үшін жаңбыр суын 

емес, тереңде орналасқан  қазба  суларын  пайдаланды. Қытайдың ұлы 
өзендерінің бірі Хуанхэ өзені  Сары теңізге тек ылғалды жылдары ғана 

жетеді. АҚШ-тағы ірі Колорадо  өзені  де  Тынық  мұхитқа аз мөлшерде 

су құяды. Амудария мен Сырдария өзендері де бұрынғыдай Арал 
теңізіне жете бермейді. Судың тапшылығы мен ластануынан көптеген 

аймақтарда экологиялық  жағдай төмендеп  азық-түлік  тапшылығына  

әсер етуде. 

Шөлейттену 

Экожүйедегі тепе-теңдіктің бұзылуына және белгілі бір 

аймақтағы органикалық  тіршіліктің  барлық  формаларының  

деградацияға ұшырауына әсер ететін  табиғи және антропогендік 
процестердің жиынтығы, яғни, адамның әсерінсіз  табиғи  экожүйенің  

орнына  қайта келмейтіндей өсімдіктер жамылғысын жоғалтуы 

шөлейттену деп аталады. Шөлейттену негізінен ылғалы тапшы 
аудандарда табиғи және көбіне антропогендік факторлардың  әсерінен 

(орман ағаштарын кесу, жайылымдарды үздіксіз пайдалану, суғару 

жұмыстары кезінде су ресурстарын үнемсіз пайдалану және т.б.) пайда 

болады. Шөлейттену әлемнің барлық табиғи аймақтарында жүруде. 
Жер шарындағы көптеген аймақтардағы шөлейттену үрдісі адам 

әрекетінен пайда болуда. Антропогендік іс-әрекеттен сирек өсімдік 

жамылғысының жұтаңдануы, топырақтың құнарсыздануы,жерді есепсіз 
жырту, ормандар мен  тоғайларды өртенуі немесе оталуы, жолдар мен 

құрылыс салу нәтижесінде топырақ  жамылғысы  құрамы өзгерді. 

Жарамсыз жерлерге  әсер  етуші табиғи факторлар ретінде жел 
эрозиясы мен топырақтың беткі қабатын құнарсыздандыратын  

құйындар мен аптапты аңызақтарды атауға болады. Дүниежүзінде 

жарамсыз жерге ұшыраған аумақтар ауданы  жыл сайын  ұлғайып  

келеді. 
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Қазіргі таңда әлемнің әртүрлі елдеріндегі шөлейттенудің басты 

себебі - табиғи ресурстарды шаруашылықта пайдалану құрылымының  

сол ландшафттың  табиғи  мүмкіншілігіне  сәйкес  болмауы,  халық  
санының  өсуі, антропогенді  қысымның артуы, кейбір елдердің 

әлеуметтік-экономикалық жағдайының төмендігі. БҰҰ-ның 1985 

жылғы мәліметтері бойынша, XX ғасырдың екінші жартысында  
антропогенді шөлейттенудің көлемі 9 млн км²-ге жеткен және жыл 

сайын 7 млн гектар жер пайдаланудан шығып қалуда, ал 30 млн км² 

аумақ жұтаңдануға таяу. Шөлейттену процесі жалпы жер көлемінің 
Азияда - 19%, Африкада - 23%, Аустралияда - 45%, Оңтүстік 

Америкада - 10%- ын құрайды. Сахара шөлі оңтүстікке қарай  жылына  

орташа  10 км  жылдамдықпен   жылжуда. Шөлейттену құбылысы  

дүниежүзінің 100-ден астам елін қамтуда.  

 
 

5-сурет. Дүниежүзінің шөлейттену аймақтары  

(Ә.Бейсенова «Дүниежүзіне аймақтық шолу географиясы» 2011ж) 

Әсіресе дамушы елдердегі шөлейттену  халық саны жедел өсіп 

келе жатқан елдерде жылына 6-7 млн га құнарлы жердің 

жарамсыздануы халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуді қиындатты. 
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Үндістан  жерінің 80%-ға жуыға қуаңшылыққа ұшырауда. Сонымен 

қатар Африканың Сахель зонасында да шөлейттенудің  түрлері 

байқалуда. Бұл аймақта 1973 жылы ұзаққа созылған  қуаңшылықтан 
аштық пайда болды. Қуаңшылық салдарынан Нигер, Сенегал өзендері 

құрғап, уақытша ағысын тоқтатты. 1980  жылы шөлейттену Африка 

жерін  түгел қамтыды. Осының әсерінен 1985 жылы 1млн-нан астам 

адам қазаға ұшырап,  10 млн адам экологиялық босқындарға айналды. 

         Орта Азияның  таулы  аудандарында, Арал  және  Балқаш көлі 

маңында, Орта  Азия  мен  Оңтүстік Қазақстанның биік  таулы 
зонасында  (Тянь-Шань, Памир) шөлейттену процесі қарқынды жүруде. 

Амудария мен Сырдария өзендерінің суларын  ауыл  

шаруашылығының  қажетіне  пайдалану Арал теңізінің сусыз 

жерлерінде сортаң, тақыр жазықтықтардың пайда болуына әсер етті. 
Шөлейттену  процессі  халықаралық  қауымдастықтың  назарын 

аударуда. БҰҰ мен  халықаралық  ғылыми  және қайырымдылық 

ұйымдары шөлейттену апатының алдын алу шараларын жүргізіп, 
жергілікті халыққа жан-жақты көмек көрсетуде. 

Тұрмыстық  және  өнеркәсіптік  қалдықтар 

Жер бетіндегі  қалалар  санының  артуы  айналадағы ортаның 

ластануына әсер етті. Урбандалу  дәрежесінің  артуымен  халықтың 

санының еселеп артуы тұрмыстық-коммуналдық  құрылыстар  мен 
өнеркәсіп, зауыт, фабрикалардың салыну қажеттілігін тудырды.Осыған 

байланысты қалдық сулар мен көлік түтіні, өнеркәсіп  қалдықтарының  

мөлшері артты.  Адам  күнделікті  тұрмыста  да  түрлі  тұрмыстық  
техникалардан, компьютерлерден, рентген аппараттарынан  да сәуле 

алады. Мысалы, адам баласы теледидар  қараудан бір жылда  0,5  мбэр  

сәуле  алады. Сонымен  бірге  ластанғыш заттардың негізгі көздері-
өнеркәсіп, автокөліктер, зауыт, жылу энергетикасы, соғыс қаруларын 

сынау, космос корабльдері мен ұшақтар т.б. Жоғарыда аталған 

нысандардан   атмосфераға  түскен  заттар  ауа  құрамындағы 

компоненттердің  қатысуымен  химиялық  немесе  фотохимиялық  
өзгерістерге   ұшырайды. Содан  соң пайда болған  химиялық  өнімдер  

суға, жерге  түсіп, барлық  тірі организмдерді, ғимараттарды, құрылыс 

материалдарын  бүлдіреді. Тұрмыстық  және өнеркәсіптік қалдықтар - 
түзілген жерлерінде пайдаланылмайтын, ауыл шаруашылығының басқа 

салаларында  өнім  ретінде  немесе  қайта  өңдеу арқылы пайдалануға 

болатын өнеркәсіп, тұрмыс, көлік және т.б. қоқыстар  тұрмыстық 
(коммуналдық) қалдықтар  адам  өміріндегі  заттарды (монша, кір жуу, 

асхана, емхана және т.б. қоса) пайдаланғаннан  кейін  қалатын, 

тұрмыста  пайдаға  аспайтын  қатты (сондай-ақ ақпа сулардың қатты 
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бөлігі - тұнбалары) қалдықтар. Тұрмыстық  қалдықтар әлемнің  

көптеген  елдерінің  проблемасы. Мысалы, АҚШ-та жыл сайын 150 млн 

тоннадан аса, Жапонияда - 72 млн тоннадан  аса  қалдықтар бөлінеді. 
Осыған байланысты қазіргі кезде көптеген елдерде қоқыстарды өңдеу 

қондырғылары (тәулігіне 900 тоннаға дейін) орнатыла бастады. 

Қазақстан жағдайында  көптеген  қалалардың  ауа  бассейні  
автокөліктерден  шығарылатын  зиянды  заттармен  ластанып отыр. 

Мәселен, автокөліктерден  бөлінетін  қоқыс  заттар  қалалар бойынша: 

Қостанайда 119,4 мың т., Оңтүстік Қазақстанда 87,3 мың т., Алматыда 
85,0 мың т., Павлодарда 74,7 мың т., Көкшетауда 53,6 мың т., 

көрсеткішке жетіп отыр. Автокөліктерден  бөлінетін  көміртегі  оксиді 

барлық шығарылатын заттардың 70-80% пайызын  құрайды.  Соңғы 

2000 жылдың  мәліметі  бойынша  Өскемен  қаласының ауасында 
күкірт диоксиді және фенол, формальдегид, азот  диоксиді  қалыпты 

деңгейден 1-4 РЗШ-ға жетіп отыр. Сол сияқты ауаның ластануы Ақтау, 

Теміртау, Шымкент, Тараз қалаларында өсе түсуде. Әсіресе, улы 
формальдегидтің 3 есе көбейгені Шымкент, Тараз және Петропавл  

қалаларында  байқалып отыр. Ауадағы  аммиак  пен фенолдың мөлшері 

Теміртауда 2,3 РЗШ, Петропавлда 3 РЗШ-ке жетсе, ал Астанада  
фторлы  сутегі  4 РЗШ мөлшерін  көрсетуде. Қазақстан  жағдайында ауа 

бассейінінің ластануы көбінесе қатаң  континентальды  ауа райына 

байланысты. Жауын-шашын мөлшері өте аз болғандықтан, ауаның 

табиғи тазаруы нашар. Оның үстіне үнемі соғатын күшті желдер 
біркелкі емес. Мәселен, Алматы, Шымкент, Лениногор, Зырян 

қалаларының ауа бассейінінде табиғи ауа ағыстары болмайды, соның 

есебінен қалалар үнемі қалың зиянды улы тұмшамен оранып 
жатады.Өзендердің ішінде Ертіс су алабы Өскемен қорғасын-мырыш 

комбинаты, Лениногор қорғасын зауыты, Березов кені, Зырян зауыты 

секілді өндіріс орындарының сарқынды лас суларымен ластануда. Су 

құрамында қорғасын, мырыш, сынап, т.б. ауыр металдар шекті 
мөлшерден асып кетуі жиі байқалады. Қалалардың ластануымен  әр  

түрлі  аурулар  пайда  болуда. Ауыр  металдар мен химиялық  

қалдықтардың әсерінен тері аурулары, жұқпалы аурулар, қаназдық, 
ішек-құрт ауруларының саны артуда. Соңғы жылдары тірі 

организмдердің  улануына  алып  келетін қауіпті (улы) қалдықтардың 

мөлшері  көбеюде.  Бұл - ауыл шаруашылығында  пайдаланылмай  
қалған  улы  химикаттар, құрамында  канцерогенді және мутагенді 

заттары бар өндіріс орындарының қалдықтары. Бұрынғы КСРО 

территориясында химиялық «тұзақтар», яғни, кезінде көміліп 

ұмытылып кеткен, бертін келе тұрғын үйлер және басқа да нысандар 
салынған көптеген қауіпті қалдықтардың  орындары  бар. Уақыт  өте 

келе сол жердегі тұрғылықты халық әртүрлі ауруларға ұшырай 
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бастайды. Мұндай қалдықтар көмілген жердің санақ бойынша АҚШ-та 

32 мың жерде, Германияда – 50мың, Нидерландыда – 4 мың  кішкентай 

Данияның өзінде - 3200 көзі бар. Өнеркәсіптік қалдықтар - өнімдерді 
шығару және әртүрлі жұмыстарды орындау  кезінде  бастапқы  тұтыну 

қабілетін толық  немесе  жарым-жартылай жоғалтқан  шикізат, 

материалдар, жартылай  фабрикаттар  қалдықтары. Олар қайтымды  
және  қайтымсыз (технологиялық шығындар: буға айналу, түтін, кеуіп 

кету) болуы мүмкін. Мәліметтер бойынша  Еуропа елдерінде жыл 

сайын: қайта өңдеу өнеркәсіп  орындарында - 400 млн тонна, өндіріс 
орындарында - 160 млн тонна және т.б. қалдықтар түзіледі. 1990-шы 

жылдардың  бас кезінде барлық қалдықтардың (2,2 млрд тонна) 

жартысы ауыл шаруашылығындағы  өндіріс  орындарының  еншісіне 

тиді. 
 

Ауылшаруашылық экологиялық проблемалары  

XX  ғасырдың екінші жартысында ауыл шаруашылығында 
пайдаланатын жерлер үздіксіз айналымға түскендіктен сапасы 

төмендей бастады.Әсіресе  химияландыру науқаны күшейіп оның 

зардабы  адамдар арқылы  біліне  бастады. Бұл экологиялық жағдайлар 
дүние жүзінің көптеген мемлекетінде жаппай сипат алады.Статистика 

мәліметтері бойынша жыл сайын дүниеге келген сәбилердің 11,2 % 

физикалық жағынан нашар және ақыл есі кем туатыны анықталған. 

Дүниеге келген 100 мың баланың  әрбір 11 – 12 мыңы онкологиялық  
ауруларға  ұшыраған. Ауыл  шаруашылығында химияны қолдау 1960 – 

1990 жылдары өзінің биігіне шықты. Егерде  1960  жылдары адам 

басына шаққанда 5 кг химиялық өнім келсе, ал 1990 жылдары  ол 35 кг 
жеткен. Бұл  химиялық  заттарды  қолданудың еселеп өскенін 

көрсетеді. Яғни, ауру қарқыны 1960 жылдары 0,74 % - тен 1990 жылы 

30% - ке дейін өскен.1990 – 1999 жылдары ауыл шаруашылығындағы 

химияны қолдану біздің республикамызда бәсеңдей бастады.Оның 
көптеген факторлары бар. Бұл жағдай біршама экологиялық таза өнім 

алуға жол берген,екінші  жағынан  барлық  дақылдардың  түрінен 

алынатын өнім азая бастады.Мәселен,  Қазақстанда 1990 ж.67,2122 мың 
т минералды тыңайтқыштар,оның ішінде 42,3% азот, 55,4%  фосфор  

және 2,3 % кальцийдің үлесіне тиген. Органикалық  тыңайтқыштар  

22 445,3 мың т   жеткен. Ал,1999 жылдары бұл көрсеткіштер 4 – 5 есеге 
кеміген. Пестицидтерді қолдану 1990 жылдары еліміздің жерінің 20,9 

млн гектарын қамтып, 1999 жылдары оның көлемі  8,0 млн.гектарға 

кеміген.Бұл факторлар ауыл шаруашылығына,халықтың әлеуметтік – 

экономиканың жағдайына түрліше әсер етті. Пестицидтер – зиянкес тірі 
организмдерге қарсы қолданылатын химиялық  препараттар.  

Химиялық препараттарды құрамы мен құрылымына қарай 
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органикалық, фосфорорганикалық, сынап органикалық, мырыш 

органикалық, өнімдері, ционисті қосылыстар, карбоминді, мыс 

препараты,фенол өнімдері,күкірт оның қосылыстары деп жіктейді. 
Ал,осы химиялық препараттарды қолдану сипатына қарай: 

акарицидтер (кенеге қарсы), альгицидтер (су балдырына), 

антисептиктер (микроорганизмдерге), бактерицидтер  бактерия 
қоздырғыштарына), зооцидтер (кеміргіштерге қарсы), инсектицидтер 

(насекомдарға), нематоцидтер (құрттарға қарсы), гербицидтер (арам 

шөптерге қарсы) деп жіктейді.  
Жоғарыда аталған пестицидтер мен гербицидтердің әсер ету 

нысанына қарай жаппай әсер ететін және белгілі бір зиянкесті немесе 

арамшөпті ғана жоятын түрлер бар. Сол сияқты кейбір химиялық 

препараттар насекомдарды, кеміргіштерді немесе қансорғыш 
жәндіктерді өлтірмей үркітіп жіберетін түрлері бар.Оларды – 

репелленттер дейді. Ал,енді бір түрлері керісінше зиянкес 

организмдерді өзіне еліктіріп жинап алады.Оларды – 
аттрактанттар дейді. Бұл да зиянкестерден қорғану  жолдарына  

жатады. Ауыл шаруашылығында  химиялық препараттарды 

қолданудың бүгінгі күні шетелдік және отандық мол тәжірибелері  
жинақталады.Ұзақ жылдар бойы (70 жыл шамасы) пестицидтерді 

қолдану адам баласына мол өнім сыйлаумен қатар, ұрпақтан-ұрпаққа 

жалғасып жатқан моральдық, материалдық және денсаулыққа көп зиян 

келтірді. Бізді қоршаған табиғат ортасы түрлі химиялық 
қосылыстардың қоймасына айналды. Химиялық  заттар  адамның  өмір  

сүріп отырған ортасын ластай отырып, оның барлық   тіршілік  аясына 

тарады.Табиғаттағы зат айналымының заңына байланысты улы 
химикаттар ауа,су,азық-түлік арқылы жер бетіне кең тарады. Мәселен, 

адам  аяғы баспаған Антарктида мұздықтары құрамында ДДТ-ның бар 

екенін ғалымдар тапты. Бұл фактор  химиялық  зиянды  заттардың 

бүкіл жер  шарына  таралатындығын  дәлелдейді. Ең  қауіптісі улы  
химикаттар «ауа-су-топырақ-өсімдік-жануар-адам» жүйесі бойынша 

айналымға еркін түсіп тіршілік атаулыға  зардап  шектіріп  отырғаны.  

Бірақ  адам  баласы ауыл шаруашылығында химияны қолдануға  
тәуелді болып келеді. Оны жасаған да, қолданған да, зардап шегетін де 

адам баласы. Мәселен, ДДТ препаратын жасаған  П. Мюллер Нобель 

сыйлығына ие болды. Өйткені ДДТ сол кездің әлеуметтік, 
экономикалық және медициналық проблемасын шешіп берген еді. 

ДДТ-ны қолдану арқылы адам баласы өмір бойы зардап шеккен  

індеттер - сүзек, безгек, тиф, малярия ауруларынан құтылған болатын. 

Кейінгі жылдары ДДТ-ның тигізген зардабы пайдасынан асып кететіні 
дәлелденіп оны өндірістен алып тастауға тура келді (1970). Мәселен,  

ДДТ-ның табиғаттағы  айналым ұзақтығы 50 жыл. Ал, одан соң оның 
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ыдырап одан да қауіпті химиялық қосылыстарға айналатыны 

анықталған.  

Бұл заттар өз кезегінде өте қауіпті зардап әкелді. 
Ғалымдардың  зерттеуі бойынша пестицидтердің жиі қолдану 

қауіпті ісік, тұқым қуалау, мутациялау ауруларын еселеп көбейтудің 

бірден-бір себебі екенін дәлелдеп берді. Қазіргі кезде пестицидтердің 
зияны кеңейіп оның кері әсері де көбейе түсті. Айталық, аллергия, 

жүрек  қантамыры, өкпе-тыныс жолдары, ашық жаралар, т.б. осы 

пестицидтердің  әсері мол. Қазақстанда пестицидтерді өте көп 
қолданған аймақтарда (Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы, 

Қызылорда, т.б.) бұл факторлардың мысалы көптен саналды. БҰҰ-ның 

мәліметі бойынша пестицидтерден  улану  арқылы  500 мың адам өліп, 

5 мың әр түрлі зардаптары   тіркелген. Пестицидтерден сақтанудың 
бірден-бір жолы оны экологиялық сауатты пайдалану. Көкөністерге т.б. 

дақылдарға қолдануды, шектеу немесе тез ыдырайтын зияндылығы 

төмен препараттарды өміршең ету. Ең басты пестицидтерді  
пайдаланудың  жаңа  технологиясын практикаға ендіре және оған 

мемлекеттік, қоғамдық  мониторингтік  жүйесін  енгізе отырып қатаң 

бақылауға алу. 
 

Қала экологиясы 

Урбанизация -(адамның  Жер шарын  игеруі және өзіне қажетті 

нысандарды салуы) табиғатқа елеулі әсер етеді. Халықтың  сапалы  
тіршілігін  қамтамасыз ету үшін оның жолдарын, құралдарын, әдістері 

мен шешімдерін экологиялық негізделген  жағдаймен шешуді 

урбоэкология (қала салудағы экология) саласы  қарастырады. 
Қалалардағы  адам  мен табиғат үшін  қолайлы ортаны сол жерде өмір 

сүретін тұрғындардың психологиялық, әлеуметтік жайлылығы, 

қаланың үйлесімді, орнықты әлеуметтік және экономикалық дамуы 

қамтамасыз етеді. Қалалық орта -адам  үшін  жоғары  дәрежеде  және 
әрқалай әсер ететін табиғи, табиғи-антропогендік  және  әлеуметтік-

экономикалық  кешенді  факторлар болып табылады.  

           Жер бетіндегі адамдардың көпшілігі күнделікті өз 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға қолайлы қалада тұратыны мәлім. 

Алайда қалалар негізгі экологиялық  мәселелердің  де орталығы болып 

табылады. 2001 жылы тарихта  алғаш  рет қалаларда  тұратын  халық  
саны  планетадағы адамдардың  50%- нан  асты. Болжамдар бойынша 

2030 жылға қарай қалада тұратын адамдардың саны ауыл 

тұрғындарының санынан 2 еседей көп болады деп күтілуде. Соңғы 

ғасыр ішінде қалаларға байланысты ауқымды экологиялық 
қиыншылықтар байқала бастады, олар: 
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-көптеген қалалардағы ластанудың өсуі, ластағыштардың 

қоршаған орта мен адам организміне түсуі; 

-қала аумақтары мен қала халқы санының өсуі, халықтың тығыз 
орналасуы, мегаполистердің халық саны ондаған миллионға 

жететін одан да ірі урбоареалдарға айналуы; 

-табиғатты ығыстыру, табиғи ландшафтардың жасанды 
ландшафтарға ауысуы; 

-адамның табиғатпен тікелей байланысының (көзбен, иіс сезу, 

түйсік, дыбыс арқылы) жоғала бастауы, табиғи сезім мүшелерінің 
жағымсыз жасандыға ауысуы және олардың қарқынды түрде 

өсуі; 

- адамның табиғи биологиялық ырғағына әсер (түннің шектен 

- шектен тыс жарық болуы, шуыл, ұйықтау орнына түнде жұмыс 

істеу және т.б.). 

Қалалық  орта экологиясы - қалалық  ортаның  проблемалары  

және  оларды жетілдіру жолдары туралы кешенді ғылым. Осындай кең 

көлемдегі мәселелерді шешу оған қатысы бар адамдардың (қала 
басқарушылары, инвесторлар, архитекторлар, құрылысшылар, қала 

халқы) экологиялық білім деңгейіне, ғылыми зерттеулерге, 

азаматтардың қатысуына және олардың ақпаратпен қамтамасыз 

етілуіне байланысты. Мұндағы басты міндеттер мыналар: 
-қалалық ортаны құруда әлеуметтік, экономикалық және 

экологиялық факторларды біріктіру; 

-сапалы өмір сүру ортасы жоғары дәрежеде болу үшін қаланы және 
оның маңайын  жоғары сапалы экологиялық  инфрақүрылыммен  

қамтамасыз ету; 

- энергетиканы, өнеркәсіп орындарын, транспортты, суды 
пайдалануды, қалдықтарды және т.б. экологияландыру; 

- тұрғындар қажеттіліктерін экологияландыру және осы қалалық 

ортаны құруға қатысы бар барлық адамдар санасында 

экологиялық этика негізін құру. 
Қазірдің  өзінде  бірқатар  елдерде  қалалар  алып  жатқан  

аймақтардың үлесі көп. Мысалы, Бельгияда - 28%, Англияда - 12%, 

Данияда - 11% ел аумағы қалалардың үлесіне тиеді. Мұндай үлкен 
урбанизацияланған аумақтарда  қалалар мен табиғат арасындағы 

экологиялық  тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес.    Әлеуметтік - 

экономикалық  дамуы  нашар басқарылатын қалалардың қоршаған  
ортаға тигізетін  жағымсыз әсерлері көбейе түсті. Урбанизация  қазіргі  

кезде  негізгі  әлемдік тенденция болып  отыр. 1900-2000 жылдар  

аралығында  қала  халқы  шамамен  0,2-ден 2,9 млрд  адамға  көбейді.  

Ал  осы  уақыт  ішінде  халық саны 1 миллионнан  асатын   қалалар 17-
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ден 388-ге дейін көбейді. Қалалар  құрылықтың аз ғана бөлігін алып 

жатыр, алайда  мұнда  бүкіл  халықтың  жартысына жуығы тұрып 

жатыр.Урбанизация  процесінің  дамуына  байланысты қалалық 
ортаның  көптеген  проблемалары (урбанистикалық,  құрылыс- 

архитектуралық, технологиялық, әлеуметтік, экологиялық) пайда 

болды. Онда қала саны мен көлемінің өсуі, өнеркәсіп  орындарының, 
көліктің, тұрғындар  санының  артуы да бар. Ауыл  тұрғындарының  

қалаға  көшуіне  байланысты  ауыл  мен қала тұрғындарының саны 

үнемі өзгеріп отырады. Қала халқының  саны және қалалар  саны мен 
көлемдері де өсуде. Қала  халқының  сандық  пайызы әлемнің  

аймақтарында әртүрлі. Ең үлкен көрсеткіштер әлемнің дамыған елдері 

– Солтүстік  Америка  мен  Еуропаның үлесінде (70%-дан жоғары), ал 

ең  төменгі  көрсеткіш – Азия  және Африка елдерінің  еншісінде. 
Үлкен  қалалар  өздерінің  маңайымен  және  кішкене қалалармен 

қосылып, ұзындығы жүздеген километрге жететін урбанизацияланған 

ареалдардың (мегаполистердің) түзілуіне алып келді. Қазіргі кезде ең 
ұзын мегаполис «Босваш» (Бостон- Вашингтон) 500-дей қаланы 

біріктірді. Мұнда АҚШ халқының 20% (45 млн  адам) тұрады. Түнгі 

уақытта бұл аумақ Жер спутниктерінен  жарық  дақ  сияқты  көрінеді. 
Мұндай  урбоареалдардың  саны  әлемде 10-нан асты. Оның  

әрқайсысы 30- 40 агломерацияларды  біріктіреді. Қалалардың  

демографиялық және экономикалық тұрғыдан өсуі әсерінен  экожүйеге  

техногенді  әсердің  артуы тек қала маңында ғана емес, олардан 
біршама  қашықтықтарда да айқындала  бастады. Осыған  байланысты 

қаланың экологиялық  жағдайы  көптеген өнеркәсіпті қалаларда 

нашарлап кетті. Қалалар планетамыздың азғана бөлігін алып жатуына 
байланысты, қалған табиғаттың бөлігін аман сақтап қалуға мүмкіндік 

бар. Қалалар - адамзаттың  болашағы.  Урбанизацияның  экожүйелер  

үшін жағымсыз болуы міндетті түрде емес, ал оны экологияландыру 

жағымды құбылыс. Қала  және қалалық орта сонда өмір сүретін 
халықтың қажеттіліктерін өтеуге, денсаулығына, өмір сапасына қатты 

әсер етеді. Сондықтан қазіргі таңда қалалық ортаны экологияландыру 

адамзат үшін өмірлік қажеттілік болып табылады. 

Демографиялық  проблема 
Жер шары үшін ең үлкен проблема - тез өсіп келе жатқан халық 

саны. Жер шарында статистикалық мәліметтер бойынша 6,5 млрд  

халық  тұрады. Ғалымдардың  болжамы  бойынша дүниежүзі халқының 
саны 49 жылдан соң екі есеге ұлғаяды.  Адам баласы осы қарқынмен 

өсетін болса болашақта табиғи қорлар азайып болашаққа  жетпей  қалу 

қауіпі туындауы мүмкін. Сондықтан халық санының тепе-теңдігін 

сақтау мәселелері жан-жақты қарастырылуда. Осыған байланысты жер 
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бетіндегі мемлекеттерде «демографиялық жарылыс», «демографиялық   

дағдарыс»  саясатын  қолдануда. Халық санының  өсімі  шектен тыс 

Қытай, Үндістан  мемлекеттерінде, Африка,  Азия, Оңтүстік Америка 
елдерінде  «демографиялық  жарылыс» орын  алуда. Ал дамыған  

АҚШ, Еуропа елдерінде  «демографиялық дағдарыс»  саясатын  

қолдануда.  Африка халқы 29 жылда, Латын  Америкасы  39 жылда, 
Оман  халқы 18 жылда, Чад  халқы 20 жылда  екі  еселенсе, жалпы  

Еуропа  үшін  бұл  үрдіске  500 жыл, Испанияға 631 жыл қажет болар 

еді. Дамыған  елдер  мен дамушы елдер арасындағы  халықтың 
арасалмағы  XX ғасырдың 50 жылдары  1:2 болса, 1985ж  1:3,  2010ж  

1:4,5  болады деп айқындалуда.  Кезінде  (XVIII-XIX ғасырдың бас 

кезінде) экономист  Т. Мальтустың  өзі халық  санының бақылаусыз 

өсуі азық-түліктің  тапшылығына  алып  келетінін айтқан  болатын. 
Ғалымдардың  қарама-қайшы  пікірлері  Мальтус  болжамы бойынша 

Жер шары халқының өсуі геометриялық прогресс бойынша, ал азық-

түлік өндірісінің артуы арифметикалық прогресс бойынша жүреді. 
Сондықтан болашақта  халық санының  өсуі мен аштық пайда болады. 

Мальтус ілімін жалғастырушылар дамушы елдердегі қайыршылықты 

өндіргіш күштердің нашар дамуымен емес, халық санының шектен тыс 
көбеюіне байланыстылығымен  айқындайды. Қазіргі  таңда кейбір 

ғалымдардың айтуынша (мысалы, ағылшындық климатолог-ғалым 

Джеймс Лавлок) Жер үшін 1 млрд немесе соған жақын халық саны 

оптималды деп есептейді. Климаттың  өзгеруі  бойынша Үкімет аралық 
сарапшылар тобының (IPCC) болжамы бойынша - 2040 жылы Еуропада 

жаздың  күндері  2003  жылдың   жазғы  күніндей  температура  38°С- 

48°С-ты құрайтын болады. Мұндағы негізгі мәселе адамдардың көптеп 
өлуі емес, өсімдіктер өспей Еуропада азық-түлікті өсіру тоқтаудың 

алдында болады - дейді. Бұл ұйым  тобының  есебінше, 2040 жылы  

Сахара шөлі Еуропаның ортасына, тіпті Берлинге дейін жылжиды. 

Мешеу елдердің даму мүмкіндіктері шектеліп, халықтың тұрмыс 
деңгейі төмендейді. Халық  тығыз  қоныстанған  аймақтарда қоршаған 

ортаның жәй-күйі төмендейді, саяси тұрақсыздық байқалады. Дамушы 

елдердегі демографиялық проблеманың шиеленісуі қайыршылыққа  
апаратын  жол деуге болады. Осы  мәселелерді ескере отырып  қазіргі  

кезде  БҰҰ-ның  ресми  деректері  бойынша  Жер шарындағы 20 

мемлекетте  халықтың  табиғи  өсімін  арттыру мақсатында саясат 
жүргізсе,  85 дамушы  елдерінде  халық санының өсімін тежеуге 

бағытталған демографиялық саясат жүзеге асырлуда. 
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Азық-түлік проблемасы 

       Адамзаттың   қоршаған ортамен қарым-қатынасының негізі азық-

түлікті өндіру болып табылады. Ежелгі   Қытай  мен  Үндістан жерінде 
«күріш» өркениеті, Орталық   Америкада  «жүгері»  өркениетінің  

экономикалық негізін осы  аймақтардағы  басты  азық-түлік  дақылдары  

айқындап берген.  Жер бетіндегі  адамзаттың  тарихи  кезеңдеріне   
байланысты  мемлекеттер арасындағы  сауда, көлік  қатынастары, 

ауылшаруашылығының дамуы, ғылым  мен  техниканың  өркендеуі  

азық-түліктің  жаңа өнімдері  мен халықты  қамтамасыз  ету  
бағытындағы   мәселелер  бар  екендігін  айқындатуда. Ғалымдар  

дүниежүзі  елдерін  азық-түлікпен   қамтамасыз  етілу  деңгейін 

бірнеше топқа бөледі.(1 кесте) 

Елдерді азық-түлікпен қамтамасыз етілу дәрежесіне қарай 

                                    топтастыру                        1-кесте 
№ Елдердің  типтері Елдер 

1 Азық-түлік  өнімдерін  

экспортқа  шығаратын елдер 

АҚШ,Канада,Аустралия,ЕО, 

Финляндия, Венгрия 

2 Азық-түлік жетіспейтін, 

бірақ оны сырттан сатып алу 

мүмкіндігі бар елдер 

Жапония  

3 Азық-түлік өндірісі 

жергілікті сұранысты  әрең 
қамтамасыз ететін елдер 

Қытай,Үндістан,Оңтүстік Америка 

елдері 

4 Азық-түлік жетіспейтін, 

бірақ өзін-өзі қамтамасыз ету 

үшін су және жер 

ресурстарын қарқынды 

игеріп жатқан елдер 

Египет, Индонезия, Пәкістан, 

Филиппин 

5 Жан басына шаққанда азық-

түлікпен қамтамасыз етілу 

жағдайы төмен елдер 

Африканың  Сахарадан оңтүстікке 

қарай орналасқан дамушы елдері 

 

6 Халық санының артуы 

аумақтың ресурстық 

мүмкіндігінен жоғары болуы 

себепті азық-түлік дағдарысы 

басталған  елдер 

Гаити, Непал, Сальвадор 

 Ғаламдық  азық-түлік  проблемасының  өзектілігі  адамның  

қалыпты тіршілік етуі үшін қажет энергия мөлшері. ФАО мәліметтері 
бойынша  бұл көрсеткіш тәулігіне 2400 ккал  мөлшерінде болуы қажет, 
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ал тәулігіне 1000 ккал төмен энергия  алу  адам  денсаулығына  зиян 

келтіреді. Жер шарында 1 млрд-тан астам адам  азық-түліктің   

жетіспеушілігінен  зардап  шегуде. Аштықтан  жыл сайын 13-18 млн  
адам  көз жұмса, оның  ¾  балалар. Дамушы елдерде азық-түлік 

сапасының  төмендігі,  жетіспеушілігі, ал мешеу елдерде  аштық жиі 

байқалады. ФАО(БҰҰ-ның  азық-түлік  және  ауылшаруашылығы  
ұйымы) деректері  бойынша  дамушы  елдердегі  халықтың  20%- дан 

астамы жартылай  аштықта өмір сүруде.  Азық-түлікке  деген  

сұраныстың  артуы  урбандалуға да әсер етеді. Дамыған  елдерде  
жануартекті  азық-түліктің  көп пайдаланса, дамушы елдерде 

өсімдіктекті  тағамдарды  жиі  пайдаланады. Дамушы елдерде 

жергілікті  халықтың азық-түлігінің басым бөлігін энергетикалық  

құндылығы  төмен  дақылдар  құрайды. Сонымен бірге дамушы 
елдерде белгілі бір тағам түрін көп пайдаланады. Гватемала  

тұрғындары  тіршілікке  қажет  энергияның  70% жүгері  өнімдерінен  

алса, Батыс Явада күріштің үлесі 90% шамасында болады. Жалпы 
алғанда ғаламдық  азық-түлік  проблемасына бірнеше  факторлар әсер 

етеді: 

- физикалық-географиялық жағдай және халықтың орналасуы: 
- көлік және байланыс құралдарының дамуы: 

- әлемдегі саяси жағдай: 

- дүниежүзілік экономика мен сауда қатынастары: 

Қазіргі  кезде  азық-түлік  проблемасын шешу бағытында  жан-
жақты зерттеу жұмыстарын  жүргізуде.Соның бірі жер қорындағы 

жарамды жерлерді анықтау. Голландық ғалымдар жүргізген есептер  

бойынша құрлықтың 27,4%-ы, яғни 3714 млн га аумақ егістік  жер 
болып табылады. Бұл жан басына шаққанда 0,25 га деген  сөз. 

Болжамдар  бойынша, болашақта жер қоры азайып азық-түлік  

қымбаттап бұл кедей елдерде халықтың жаппай ашаршылыққа  

ұшырауына  алып  келуі мүмкін. Азық-түлік тапшылығының басты 
себебі - 1956 жылдан бері адам басына шаққанда егістік жерлерінің 

көлемінің қысқарып, басқа мақсаттарға  пайдаланылуы және 

топырақтың эрозияға ұшырауына  байланысты. «Жасыл  революция» -
ға байланысты 1970-ші  жылдары жаңа сорттарды енгізу, суғару, 

тыңайтқыштар мен гербицидтерді пайдалану арқылы өнімнің төмендеуі 

тоқтатылды. Алайда суғару үшін судың тапшылығына байланысты  
Аустралияда, Африкада  бұл  әрекеттер  іске  аспады. Қазіргі таңда 

суғару жұмыстары үшін судың тапшылығы Азияда, Америкада 

байқалуда. Сондай-ақ  балық қоры да күрт азайды. 1950 жылдан 1989 

жылға дейін әлем бойынша балық аулау 19 миллионнан 89 миллионға 

жетті. 
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«Жасыл революция» және оның салдары. 
«Жасыл революция» ғылыми-техникалық революцияның бір көрінісі - 

ауыл шаруашылығының қарқынды: 

-ауыл шаруашылығын техникаландыру (машина мен техникаларды  

пайдалану; 

-өсімдіктер мен жануарлардың жасанды жолмен алынған жаңа 

сорттарын қолдану; 

-химияландыру (улы химикаттар мен тыңайтқыштарды пайдалану); 
-мелиорация (суғармалы жерлердің көлемін ұлғайту) жолдармен 

дамуы. «Жасыл революцияның» екі түрі бар: 

XX ғасырдың 60-70 жылдары пайда болды. Оның бастамасын 

көтерген  мексикандық  селекционер  Норман  Берлоуг болды. Ол ескі 
сорттарға қарағанда өнімді 3 есе көп беретін жаңа «Мексикале» сортын 

сұрыптап шығарды. Н.Берлоугтан  кейін  басқа селекционерлер де жаңа 

жүгері, мақта, күріш сорттарын  сұрыптап  шығара бастады. Тек жем-

шөппен ғана емес, витаминдермен, антибиотиктермен, сондай-ақ 
салмағы тез артуы үшін - өсу стимуляторларымен  өсірілген  өнімділігі  

жоғары  жануарлар пайда болды. Осы революцияның арқасында 

астықты дақылдардың өнімділігі 2-3 есе артып, өнімдердің  
ассортименті  екі есе көбейді. Қазіргі шығарылып жатқан өнімдердің 

жартысынан көбі 1950 жылдарға дейін шығарылмаған. Кейбір дамушы 

елдер, мысалы, Үндістан  астыққа  деген  сұранысын өзі қамтамасыз 
ете бастады. «Жасыл революция» халықтардың тағамға деген 

сұранысын қанағаттандырғанмен, көптеген  жағымсыз  жағдайларға: 

топырақтың  деградацияға  ұшырауына, ауыл шаруашылығы  

өнімдерінің төмендеуіне және т.б. алып келді. 80-ші жылдардың 
ортасынан бастап ғалымдар, егер ауыл шаруашылығы  антропогендік  

энергияны дәл осылай жұмсай берсе екінші «Жасыл революцияның» 

болатыны туралы айта бастады. Оның негізінде - ауыл шаруашылы  
дақылдарын, мал  шаруашылығы  өнімдерін экологиялық технология 

бойынша өңдеуге ауысу принциптері жатыр.Селекционерлер 

«рекордшыл» сорттарға  қарағанда  қолайсыз  жағдайларда, 

тыңайтқыштың аз мөлшерінде, арам  шөптерге, зиянкестерге  және  
ауруларға шыдамды  біршама  жоғары  өнім  беретін  сорттарды  

шығаруға ауыса бастады. Бұл үшін  жергілікті мәдени өсімдіктер 

популяциясы  кеңінен қолданылуда. Екінші «Жасыл революцияның» 
бір бағыты, экожүйелерге антропогендік  әсердің  салдарларымен  

күресетін  «экологиялық таза»  әдістерді  қолдану. Ал негізінен - 

қоршаған ортаға әсерді  азайту, антропогендік  энергияны төмендетіп, 
өсімдіктер  зиянкестерімен күресу де биологиялық әдістерді пайдалану 

болып табылады. 
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Экологиялық  қауіп 

Экологиялық  проблемаларды түбегейлі шешу - көптеген 

аспектілері және бағыттары  бар жауапкершілігі мол экологиялық 
саясат жүргізу жағдайында ғана мүмкін. Кез- келген шаруашылық іс-

әрекет нәтижесінде экологиялық зардаптардың  мөлшерін минималды, 

мейлінше төмен жасауды білдіретін экологиялық  қауіп  концепциясы  
осы  ережелердің  бірі болып табылады. Бұл жағдайда қоршаған ортаға 

тигізетін зардаптың қауіпті деңгейі басты мәселе болып табылады. 

Экологиялық қауіп концепциясының талабына сәйкес алдымен 
адамның  тұрмыс-тіршілігі  мен  қоршаған  ортаға жағымсыз әсер 

ететін факторлар кешенін анықтау қажет. Осының негізінде әртүрлі 

шешімдердің ішінен ең қолайлысы таңдап алынады. Экологиялық қауіп 

— бұл қазіргі кезде немесе болашақта жоспарланып отырған адамның 
іс-әрекеті әсерінен, қоршаған табиғи ортаның экологиялық 

деградацияға немесе тұрақсыз, құбылмалы жағдайға ұшырау 

мүмкіншілігі. Экожүйе өздігінен дамиды, табиғи тепе-теңдік пен 
жүйенің орнықтылығын бұзатын факторлар болмаған жағдайда өзін-өзі 

толтырып, қалыпқа  әкеліп отырады. Тепе-теңдікті  бұзатын, қауіпті  

көздер - табиғи стихиялы құбылыстар (жер сілкіну, топан су), тірі  
табиғат (эпидемиялар, эпизотиялар), сондай-ақ  антропогендік  

факторлар (авариялар, апаттар) болуы мүмкін.      Экологиялық  қауіп - 

адам  қателігі, адамзат қоғамының іс-әрекеті нәтижесінде тіршілік  

ағымының  бұзылу  мүмкіндігі. Адам табиғатқа үстемдік жасау арқылы 
табиғаттан  керісінше  қарама- қарсы  нәтиже  алып  жатады. Бір жүйені 

жақсартамын немесе бір компонентті өзгерту арқылы   басқа  

жүйелердің мүмкіншілігін ескере  бермейді. Техникалық  ғимараттар  
мен коммуникацияларды  пайдалану  кезінде  экологиялық қауіп арта 

түседі. Жер шарында  құбыр желілерінің  зақымдануы, темір, 

өнеркәсіптегі  үлкен  апаттар  жиі  болып тұрады. АЭС-ғы қатерлі 

жағдайлардың 45%, әуе апаттарының 60%, теңіз апаттарының 80% 
адам қателіктеріне байланысты. Қоршаған ортаның  деградацияға  

ұшырау   болып  жатқан  экологиялық  жағдайларға бақылаудың  жоқ  

екенін  мысал  түрінде  айта кетуге болады. 1972 жылы  қант 
қамыстарына зиян келтіретін көртышқандармен күрес жүргізу үшін 

Ямайкаға мангустар (Herpestes) алып келінді. Бірақ ол  жануарлардың  

тек  көртышқандарды  ғана емес, жергілікті фаунаның көптеген  
түрлерін де құртып жіберетінін ешкім ескерген жоқ. Бар болғаны 10 

жыл ішінде Ямайкада биоценоздарда үлкен өзгерістер  жүріп, 

көртышқандар өздері үшін жаңа  экологиялық  қуыс  тауып дәл 

бұрынғыдай  қант қамысына зиян әкелуде.  Ал  жергілікті  жерде  
жануарлардың  пайдалы  түрлерінің  саны күрт төмендеп кетті. Шығыс  

Африкада  леопардтарды (Panthera pardus) жаппай қыру, үй 
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жануарларының қас жауына айналған павиандардың санының  кұрт  

көбеюіне алып келді. Ал Колорадо  штатында  койоттарды (Canis 

latrans) қыру  фермерлер  үшін  үлкен  проблемаға айналған 

қояндардың көбеюіне алып келді. 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ 

“Тұрақты даму” ұғымының пайда болу тарихы 

Бүкіл әлемдік құбылыстарды табиғатты және қоғамды адамның 
ой санасын  өзгерісте, қозғалыста, дамуда және  өзара байланыста 

қарастыратын философиялық ілім дамудың  философиялық теориясы 

яғни диалектика болып табылады. Ол бүкіл  дүниеге тән байланыстар 
мен дамудың жалпылама әмбебап  заңдылықтарын зерттейді. Көне грек 

(антикалық философияда) диалектиканың  алғашқы стихиялық 

формасы дүниеге келіп қалыптасты.  

Қозғалыстың түп табиғатын аңғаруға ұмтылу Элат мектебінің  
өкілдерінен-ақ  (Парменид, Зенон) байқалған. 

Сократ қарама-қарсы пікірлерді қарастырып ақиқатқа жетуді, 

яғни айтыса білуді дәлелді, дәйекті сөз жүйесі мен қарама-қарсы 
жеңуді  диалектика деп ұғынды. 

Платон  мен  Аристотель дүниенің дамуының қайнар көзінің 

себептерін табуға ұмтылды. 

Диалектикалық  дәстүрлер  негізін  қалаушылар Гераклит болды. 
Ол үшін дүние үнемі өзгерісте, қозғалыста  сіресіп қалған ештеңе жоқ. 

Дүниедегі бардың бәрі  қарама-қайшылықтан тұрады. Олардың  бәрі  

өзара  байланыста болады. Осы қарама-қайшылықты  байланыс  
қозғалыстың  дамудың қайнар көзі, бастауы  дүние дегеннің өзі 

мәңгілік пен өтпелілік өмір мен өлім, пайда болуы мен  жойылу, бірігу 

мен ыдырау.  
Диалектиканың екінші тарихи формасы классикалық 

философиясында  идеалистік  негізде  қалыптасты. Бұл адамның аса 

көрнекті өкілдері: Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель дүниеге деген 

метафизикалық көзқарасқа жалпы даму идеясын қарама-қарсы  қойды. 
Диалектиканы дамытуға Гегельдің қосқан үлесі мол. Ол бүкіл дүниеде 

бардың дамуының қайнар көзі абсолюттік идея деп білді.  

Абсолюттік идея үнемі дінді қозғалыста болды. Ол дамудың әр 
кезеңінде табиғат  адам болмысы түрінде нақты көрініс табады. Өзіндік 

дамудың қайнар көзі – ішкі қарама-қайшылық деп білді.  

Табиғат пен әлеуметтік өмірдің түрлі кезеңдерінің жағдайлары 
және формалар заңды түрде өзгертіп отыратын процесс есебінде 

қарастырады. Гегельдің  диалектикасы  обьективтік  идеализмге 

негізделген. Оның  пікірінше қозғалыста тұрған, дамуда болатын 

шынайы, адам санасынан тысқары тұрған заттар мен құбылыстар емес 
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руханилық  идея  түсініктер ақыл-ой ғана, яғни Гегельдің диалектикасы 

басы мен  төмен қарап теріс жүреді. Оны  аяғынан  тұрғызып, оны оң 

сипат беру қажет болды. Мұның мәні Гегель диалектикасына, 
материалдық тұрғыдан келіп, оның негізіне табиғат  пен адамзат 

қоғамының объективті диалектикасын жатқызу деген сөз. Бұл міндетті 

атқаратын неміс классикалық  философиясын жаңа мазмұнда, жаңа 
сипатта дамытушы К.Маркспен, Ф.Энгельс болды. Ол диалектиканың  

үшінші  формасын материалистік  диалектиканы  өмірге әкелді. Олар  

Гегельдік  диалектиканың мәнді дәнін  даму  идеясын  ғана сақтап қала 
отырып, нақты шынайы  материалдық  және  рухани дүниенің  біртұтас 

даму  диалектикасын қалыптастырды. Даму идеясын тарихи 

құбылыстарды, әлеуметтік  таптық қатынастарды  жеке меншіктің  

түбірлік  мәнін, мемлекеттің табиғатын зерттеуге  пайдаланды. Олар 
диалектиканың  табиғаттың, қоғамның, адам ақыл  ойының  дамуымен  

өзара байланысының ең жалпы заңдылықтары  туралы  философиялық  

ғылым екенін тұжырымдады.  
Философия тарихында объективтік диалектика және субъективтік  

диалектика ұғымдары қалыптасты.  

Объективті диалектика – объективті шындықтың процестерін 
құбылыстарына қатысты заңды байланыс.  

Субъективті  диалектика –  объективті дүниенің бейнеленуі 

объективті дүниемен, рухани дүниенің арасындағы қарым- қатынас  

диалектиканың осы екі бұтағының өзара байланысы. 
Даму деген – белгілі  бір  бағыттағы көбінесе ілгерілеу өрлеу  

бағыттарындағы қозғалыс. Ол материалдық және идеалдық 

объектілердің  заңды  сапалық  өзгерістерінің  тұрлаулы  процесі. Даму 
процесінде кез-келген объекті өзінің жойылу, бүліну пайда болуынан 

тұрады. Заттардың ішкі құрылымы өзгеріске ұшырайды және 

қасиеттері ауысады. 

Диалектиканың қарама-қарсы қалыптасқан даму концепциясы  
танымдық және ойлау әдісі – метафизика деп аталады. Метафизиканың 

негізгі  белгілері мыналар:  

1. Метафизика тұрғысынан алғанда объекті бөлшектері  
механикалық жай қосындысы ретінде қаралады.  

2. Объекті, сыңар жақты бір беткей  қабылданады.  Оның бір 

қырындай  әсерленіп, бір жақтары елеусізденіп көрінеді. 
3. Метафизика қозғалысты дамуы қарапайым ғана үлкею 

немесе кішірею есебінде қарастырады. 

Метафизикалық концепцияның классикалық мысалы, кең тараған 

«тепе-теңдік теориясы» Ағылшын философы Г.Спенсердің  пікірінше, 
дүниеде өмір сүріп отырған барлық құбылыстардың  негізі – тепе-

теңдік  жағдай. Белгілі бір  әсерлерге  байланысты объектінің тепе-
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теңдікте тұрған жағдайы  өзгеріске  ұшырайды. Ол өзгерістердің  мәні  

ұлғаю немесе кішірею, сөйтіп тепе-теңдік бұзылады. Бұдан әрі тепе-

теңдікті үдету оны  қалпына келтіру процесі жүреді, қозғалыс, өзгеріс, 
даму деген осыған келіп саяды. Дамудың диалектикалық  теориясында  

ғылым мен практика үшін ең маңыздысы – даму  процесінің  қайнар 

көзі, сипаты  және тенденциялары  жөніндегі мәселе. Бұл мәселелерге  
диалектиканың заңдары мен категориялары жауап береді. 

«Тұрақты даму»  терминінің  тарихына келетін болсақ, ол алғаш 

рет 1960 ж.  Канадада   ауланған    балық   көрінісіне   арналған  

«sustained  yeild»  термині  болды. 1970  жылдар ортасында  «sustained  

yeild» термині  пайда  болды.  Бұл  термин – «қолайлы  қорлардың 

үйлесімді қоры» деп түсіндірілді. 

   «Тұрақты даму»   терминін  1970 жылы  Барбара  Уорд  қолданды. 

Ол  өз  зерттеуінде  «қоршаған  ортаны  сақтамай, даму  болмайды» 

деп көрсетті. Ал, Рио-де-Жанейрода өткен конференцияда  оның  

халықаралық, экономикалық, әлеуметтік аспектілеріне  ерекше назар 

аударылған.  Нәтижесінде  ХХ-шы  ғасыр соңында «Тұрақты даму» 

сөзінің  жіктелу  үлгісі  маңызды  болды. 

           Неміс физик-радиотехнигі,  әрі  Нобель сыйлығының  лауреаты 

Л.Браун 1981ж. «sustainable  development» терминін  қалалардың  

дамуына, ауыл  шаруашылығына, өнеркәсіптер және басқа да адам іс-

әрекетінде пайдалана бастады. 

1992 жылы Рио - де - Жанейрода өткен БҰҰ конференциясында 

заңдастырылған «Тұрақты даму» термині ғылыми  және   

басылымдарда  талқыланды. 1989 ж. ақпараттық  ортаға «БІЗДІҢ  жалпы 

келешек» атты кітап аудармасымен  қабылданды, бұл  шығарылым  

ағылшын  термині «sustainable development» қазақ тіліне «Тұрақты  

даму» деп аударылған болатын. 

Дәл осы ағылшын термині « sustainable  development » - қазіргі  

уақыттың  қажеттілігін  қанағаттандырады, бірақ келешек  ұрпақтың  

қажеттіліктерін  қанағаттандырмауы  мүмкін.  

  Тұрақты  даму  қоршаған  ортаға  және  қоғамға  адамгершілік  

принципіндегі    топтардан  құрылады.  Тұрақты  даму - бұл келешек 

ұрпаққа  арналған  табиғи   байлықтың  түбін  қазбайтын экономикалық 
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даму. Тұрақты даму -  қоршаған  ортаға тұрақтылықты және тұрақты 

экономикалық  өсу  шегін  қамтамасыз ететін  экономикалық   даму.  

Тұрақты даму - адамзат және  қоршаған  ортаны үндестіру процесі. 

Тұрақты  даму - адам  және биосфера эволюциясы. Тұрақты даму - 

қоршаған  орта  туралы  қамқорлықты қамтамасыз етуге арналған даму.  

Тұрақты  даму  анықтамасын   Брунптланд комиссиялары екі 

қарама-қарсы  түсіндірулер – арқылы  анықтаған: бірінші жағынан 

"әдеттегі өсу шегінің" баяулатылған екпіні, екінші жағынан, "қоршаған 

ортаның сыйымдылық  шектерде  шикізат  шығынының  өсуі".  

Тұрақты  даму  бөлінеді: 

- тұрақты  әлеуметтік  даму: 

- экономикалық  тұрақты  даму: 

- экологиялық  тұрақты  даму: 

Тұрақты  әлеуметтік  дамуда  қорлардың пайдалануы адамдардың тең 

құқығын қамтамасыз ету мақсатында және әлеуметтік әділеттіліктерге 

тиісті бағытталған.  Әлеуметтік  капиталдың  ең  маңызды  түрлері  

болып  әлеуметтік  даму, тәртіп және т.б. саналады. 

Экономикалық тұрақты даму  адаммен  жасалған сүйемелдеу 

капиталы, адамдық капитал (соның ішінде ақпараттық және мәдениеттік) 

және табиғи капитал.  

Экологиялық тұрақты даму  адамдардың амандығы, шикізат 

қорларын сақтап және қоршаған ортаны ластанудан қорғауды қамтамасыз 

етеді.   

Тұрақты  даму   қазіргі уақыттың  қажеттілігін  қанағаттандыратын, бірақ  

келешек  ұрпақтың  қабілеттілігінің  меншікті қажеттіліктерін қанағаттандыруда  

қауіп туғызбайтын  даму  деп түсіну керек.   

Болашақта тұрақты дамуды  4  белгіге ерекшелеуге  болады.  

1.Сарқылатын, қалпына келетін (жер, орман) табиғи қорларының сақталуы. 

2.Сарқылмайтын ғарыштық энергия, (күн, жел) табиғи қорларының 

азаюын   баяулату. 
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3.Қалдықтарды азайтатын қор жинақтаушы 

технологияларды,   және  аз  қалдық   шығаратын  өндірісті  енгізу. 

Қоршаған ортаның  ластануы  шектен  тыс  артпауы  керек. 

4.Заңға сүйенген тұрақты дамудың негізін жасау, табиғатты қолдануды  

экономикалық механизмдендіру  арқылы қалпына келтіру  және  

қоршаған  ортаны  қорғау. 

Бұл  төрт  белгіні тұрақты даму  концепциясын өңдеу кезінде есепке 

алынуы керек. Тұрақты  даму концепциясы - бұл дамуда қоршаған  орта 

факторларының әсері ескеріледі. Тұрақты даму концепциялары өркениет 

тарихында  өте  маңызды  талаптар туралы дамудың  негізі  болатын  

принциптерді  келтіреді: 

-табиғат және қоғам арасындағы тепе-теңдік: 

-қоғам ішіндегі тепе-теңдік даму  жеке елдер мен  аймақтар; 

-өркениеттер мен ірі дүние жүзілік агломерациясы; 

-адамзаттың  қазіргі заманғы және келешек жағдайының аралық 

теңдігі; 

-келешек ұрпаққа арналған  табиғи  қорлардың  тіршілігін  сақтауы. 

Тұрақты  даму  бағдарламасы  5 негізгі қайшылықтан тұрады. Оларды шешу  

үшін  әр түрлі  даму  тәсілдерін  қолданады.  

-нақты өмір аралығындағы  табиғатпен үйлесімді өмір сүру 

қайшылығы, адамдардың  табиғат пен үйлесімді өмірде болуы; 

-нақты даму және қоршаған орта қайшылығы; 

-қазіргі заманғы және келешек ұрпақ арасындағы ынта қайшылығы; 

-бай және кедей елдер мен адамдар арасындағы қарама-қайшылық; 

-экономика ішіндегі қайшылықтар: өндіріс үлгілерінің орындаулары 

және оны  тұтынуға жағдай жасаушылар, тұрақты дамуды шығаруды 

және  азайтуды болжайды. 
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ОРНЫҚТЫ  ДАМУДЫҢ   ҒАЛАМДАНУЫ. 

ТҰРАҚТЫ  ДАМУ КОНЦЕПЦИЯСЫ 

 

Жоғарыда  айтылып  өткендей, адамзат қоғамының алдында 

тұрған экологиялық мәселелер оның дамуының барлық тарихи  
кезеңдерінде  орын  алып отырды. Бірақ  өндірістік қоғам мен 

демографиялық жарылыс кезеңінде адамзаттың табиғатқа кері әсерінің 

нәтижелері ғаламдық сипатқа ие болды. Экологиялық   мәселенің   

мәні — табиғаттағы  қалыптасқан тепе-теңдікті бұзбай, миллиардтаған  

адамдарды жерде қоныстандыру және олардың барлық қажеттіліктерін 

қамтамасыз ету. Қазіргі жердегі тіршілік адам қызметінің сипатына 

тәуелді. Адамзат өркениеті дамуының материалдық негізі  болып  
табылатын  дүниежүзілік  шаруашылық  қоршаған ортаға  әсер  етуде. 

Жекелеген  елдердің  қоршаған ортаға зиянды әсері ең алдымен, 

экономикасының даму деңгейімен  анықталады.  Қазіргі  кезеңде  
дамыған  мемлекеттермен бірге дамушы  мемлекеттер  жедел 

қарқынмен дамуда,бұл адамзаттың табиғатқа кері әсерін күшейтуде. 

Қазіргі кезең адамның  ерекше биосфералық қызметі — 
биосфераны қорғау мен сақтап қалу қызметімен анықталып отыр. 

Экологиялық  мәселелердің  алдын алу үшін  адам ретсіз дамудан 

тиімді, реттелген, табиғат пен қоғамның даму заңдарына негізделген 

дамуға  өтуі тиіс. Тек осы кезде ғана адамзат  қоғамының  дамуы  
үздіксіз, ұзақ  уақыттық, бірқалыпты жағдайда, табиғи және әлеуметтік 

дағдарыссыз дамиды. Мұндай  дамуды — тұрақты  даму  деп  атайды. 

Бірақ  бұл үшін  адамдардың сана-сезімі, олардың  мақсаты мен 
адамгершілік бағыттылығы өзгеруі тиіс. 

Планетадағы тіршілікті қорғау бүкіл адамзаттың бірігуін талап 

етеді.  

1987 жылы  БҰҰ-ның Дүниежүзілік қоршаған орта мен даму 
комиссиясы “Біздің жалпы болашағымыз” атты есебінде “қоршаған 

орта үшін қауіпсіз, жолдан экономикалық дәуірге” аяқ басуға 

шақырды. 
БҰҰ-ның 1992 жылы Рио-де-Жанейро қаласында өткен қоршаған 

орта және даму жөніндегі Дүниежүзілік конференциясында тұрақты  

даму концепциясы қабылданды. Бұл  тұжырымдама табиғат пен 
қоғамның өзара үйлесім негізінде  дамуын  көздейді, мұндай  жағдайда 

адамзаттың қазіргі  сұраныстарын  өтеу  болашақ  ұрпақтардың  

мүмкіндіктері  мен қажеттіліктерін шектемейтіндей болуы қажет. 

Тұрақты даму концепциясының негізгі тұжырымдары төмендегідей: 
- адамдар табиғатпен үйлесімді түрде,экологиялық сауаттылық 

пен салауатты  өмір сүру құқығына ие болуы керек; 

- қоршаған ортаны қорғау қоғамның  даму үрдісінің ажырамас 
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бөлігіне айналуы қажет, сондықтан оны жеке-дара қарастыру 

мүмкін емес; 

- қоршаған ортаны жақсарту мен сақтау қажеттілігін қазіргі 
ғана емес, болашақ ұрпақтың алдына қойылатын мақсаты 

ретінде қарастыруы қажет; 

- елдердің даму деңгейлері арасындағы алшақтықты азайту және 
кедейлік пен қайыршылықты жою; 

- елдер тұрақты дамуға қол жеткізу үшін өндіріс пен 

тұтыныудың осы мақсатқа кедергі келтіретін мәселелерін 
мүлде пайдаланбауы немесе шектеуі қажет. 

Сонымен  тұрақты  даму концепциясы өзара тығыз байланысқан  

үш құрамдас бөлікті: экожүйелерді пайдалану, тиімді экономика, 

әділетті қоғамды біріктіреді. Ал тұрақтылық принциптері табиғат, 
экономика, әлеуметтік элементтерді біртұтас жүйе ретінде 

қарастырады. 

“Тұрақты даму” дегенде қазіргі уақыттың қажеттілігін 
қамтамасыз ете отырып, болашақ ұрпақтардың өзінің қажеттіліктерін  

қамтамасыз  етуіне  қауіп  туғызбайтын  даму  деп  түсіну керек. “Біз 

ата-бабаларымыздың жерін мұраға алған жоқпыз.  Біз оны өзіміздің 
балаларымыздан қарызға алдық”. (БҰҰ материалдарынан). 

ТҰРАҚТЫ  ДАМУ  САЛАСЫНДАҒЫ  ҒАЛАМДЫҚ   

БАСТАМАЛАР 

«Климаттың өзгеруі туралы» Біріккен Ұлттар Ұйымының 

Рамалық Конвенциясы 

Осы конвенцияға қатысушылар: 
Жер климатының өзгеруі және оның қолайсыз нәтижелері 

адамзатты алаңдатып отырған  ортақ  мәселе екенін мойындай 

отырып,атмосферада адамзат іс-әрекетінің нәтижесінде буланған газдар 
концентрациясының айтарлықтай дәрежеде көбейіп отырғанына, 

мұндай көбею табиғи булануды күшейтетініне, бұл жағдай орта 

есеппен алғанда жер бетін және атмосфераны қосымша 

жылытатынына, оның адамзат пен табиғат экожүйесіне қолайсыз әсер 
етуі мүмкін екеніне алаңдай отырып, 

буланған газдардың ауқымды ең көп бөліну мөлшері бұрын да, 

қазір де дамыған елдердің үлесіне тиетіндігін, салыстырмалы түрде 
дамушы елдерде жан басына шаққанда мұндай бөлінудің төмен екенін, 

бірақ дамушы елдерде әлеуметтік қажеттілік пен тұтынушылықтың 

өсуіне байланысты мұндай орасан зор бөлінудің мөлшерін арта 

беретінін белгілей отырып, 
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жер бетіне және теңіз экожүйесінде буланған газдарды 

жұтатындардың және жинайтындардың рөлі мен маңызын ескере 

отырып, 
климаттың өзгеруін, анығырақ айтқанда, оның мерзімі, ауқымы 

және аймақтық ерекшеліктері бойынша болжам жасаудың мәлім емес 

сәттерінің көптігін біле отырып, 
климат өзгерістерінің орасан зор мөлшері барлық елдердің 

мейлінше жан-жақты қарым-қатынас жасауын, олардың іс-әрекетін 

және икемдігін халықаралық  көлемде ортақ іске жұмылдырып, бірақ 
олардың жеке жауапкершілігі мен нақты мүмкіндіктерін,сондай-ақ 

әлеуметтік және экономикалық жағдайларын ескерудің қажеттілігін 

мойындай отырып, 

1972  жылы  16 маусымда Стокгольмде қабылданған адамды 
қоршаған ортаның  мәселелері  туралы  Біріккен  Ұлттар  Ұйымы 

(БҰҰ) Конференциясының  Декларациясындағы  ережелеріне сүйене 

отырып, 
БҰҰ-ның Жарғысына және халықаралық құқық принциптеріне 

сәйкес мемлекеттер қоршаған орта және даму бойынша өз саясатына 

лайық өзінің ресурстарын игеруге тәуелсіз құқы бар екенін және өз 
бақылауындағы іс-әрекеттердің өзге мемлекетердің немесе ұлттық 

юрисдикция қызметінен тыс жерлердің қоршаған  ортасына  зиянын  

тигізуге болмайтынын ескере отырып, 

қоршаған  орта бойынша мемлекеттердің тиімді заңдарды іске 
қосуын, басқару саласындағы қалыпты өлшемдер, мақсаттар мен басты 

назардағылар дәл сол қоршаған орта мен  дамудың жақтарына сай 

болуын, кейбір елдерде қолданылатын қалыпты өлшемдердің басқа 
елдердің, әсіресе, дамушы елдердің экономикасы мен  әлеуметтік  

жағдайы тұрғысынан қарағанда орынсыздығын және негізсіздігін 

мойындай отырып, 

қоршаған орта және даму бойынша БҰҰ-ның Конференциясы 
туралы 1989жылғы 22 желтоқсандағы Бас Ассамблеяның 44/228 

қаулысына және адамзаттың қазіргі және болашақ ұрпағының мүддесі 

үшін орасан зор климатты қрғау туралы 1988 жылғы 6 желтоқсандағы 
43/53 қаулысына, 1989жылғы 22 желтоқсандағы 44/207 қаулысына 

және 1991 жылғы 19 желтоқсандағы 46/169 қаулысына сүйене отырып,  

1989жылғы 22 желтоқсандағы Бас Ассамблеяның аралдар мен 
жағалаудағы аймақтар, әсіресе төмен  орналасқан  жағалаудағы  

аймақтарда теңіз көтерерілгенде болуы мүмкін қолайсыз жағдайлар 

туралы 44/206 қаулысына,1989 жылғы 19 желтоқсандағы  Бас  

Ассемблеяның  Қуаңшылыққа  қарсы  күресу бойынша әрекет етудің  
жосапарын жүзеге асыру туралы 44/172 қаулысына сүйене отырып, 
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    озон қабаттарын қорғау туралы 1985 жылғы Вена конвенциясына 

және озон қабаттарын бұзатын заттар туралы  1987 жылғы Монреаль 

хаттамасына, оның 1990 жылғы  29  маусымдағы  өзгерілетін  және  
толықтырылған нұсқасына сүйене отырып, 

1990 жылғы 7 қарашада Дүниежүзілік климаттық конференцияда 

қабылданған  министрлердің  Декларациясын қаперге ала отырып,  
климаттың өзгерісі бойынша көптеген мемлекеттердің іске асырып 

отырған аналитикалық жұмыстарының бағасын, Дүниежүзілік 

метеорологиялық ұйымдардың, қоршаған орта бойынша БҰҰ 
Бағдарламасының және басқа  мемлекеттердің, БҰҰ-ның органдары 

мен ұйымдарының, сондай-ақ басқа да халықаралық және 

мемлекетаралық  органдардың ғылыми зерттеуінің нәтижелерін алмасу 

және  зерттеулерді үйлестіру процесіне қосқан маңызды үлестерін 
сезіне отырып, 

климаттық өзгеру мәселелерін шешу бойынша сол іс-шаралардың 

өз экономикасының мүмкіндігіне негізделгендігін, сондай-ақ олардың 
басқа экономикалық мәселелерді шешуге ықпал ету қасиетін мойындай 

отырып, 

барлық буланған газдарды,олардың булану эффектісіндегі күшею 
рөлін есепке ала отырып, келісілген жағдайда, аймақтық деңгейде, 

тұтас қамтитын стратегиялық жауап қатуды шешу  бағытындағы анық  

приоритеттер  негізінде дамыған елдердің бірінші кезекте іс –

шараларды кешіктірмей қабылдауы тиіс екенін мойындай отырып, 
климаттық өзгеру нәтижесінде қолайсыз жағдайларға айрықша 

сезімтал жерлер, ойпаттар мен шағын аралдағы елдер және төмен 

орналасқан жағалаулар, қуаң және жартылай қуаң аймақтар, сондай-ақ 
су тасқынына, қуаңшылыққа, шөлге бейім жерлер мен  құбымалы 

таулы  экожүйесі бар дамушы елдер екенін мойындай отырып, 

буланған  газдардың бөлініп шектеу шаралары бойынша бірқатар 

елдердің, нақтылай айтқанда,экономикалық  негізінен қазба отынның 
түрлерін экспортқа шығаратын және тұтынатын өндіріс әсіресе, соған 

байланысты дамушы елдердің  айырықша  қиын  жағдайын мойындай 

отырып, 
климаттың өзгеруіне сезімтал болу шаралары әлеуметтік-

экономикалық дамуы бойынша жалпы кешенді шаралармен үйлестіріп 

отырылуы тиіс екенін, оған қолайсыз жағдай тудырмаудың қажеттігін, 
қайыршылықты жойып, орнықты экономикалық өркендеуге  қол 

жеткізу ісінде дамқайыршылықты жойып, орнықты экономикалық 

өркендеуге қол жеткізу ісінде дамушы  елдердің  аса маңызды заңды  

қажеттіліктерін есепке ала отырып, 
    барлық елдердің, әсіресе дамушы елдердің орнықты әлеуметтік-

экономикалық дамуға қол жеткізуі үшін ресурстарды алуға зәру екенін, 
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дамушы елдердің осы мақсатқа қарай бағытталуын, олардың отынды 

пайдалануда қажеттіліктерін артып, жоғары тиімділікке жету 

мүмкіндігін және уланған газдардың бөлінуіне қарсы күрестің 
күшейетінін, әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан алғанда жаңа 

технология пайдаланудың ұтымды болатынын мойындай отырып, 

қазіргі және болашақ ұрпақтың мүддесі үшін климат жүйесін 
қорғауға белді беккем буа отырып, 

төмендегілер туралы келісімге келді: 

 

1-бап. Анықтама 

Бұл конвенцияның мақсаты: 

«Климаттық өзгерудің қолайсыз нәтижелері»дегеніміз климаттың 

өзгеруінен пайда болған физикалық орта мен биоортадағы өзгерістер; 
бұлар табиғи және реттеуге болатын экожүйенің қалпына келу 

өзгешелігіне және құрамына, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің 

қызметіне немесе адамның денсаулығы мен әл-ауқатына елеулі түрде 
нұсқан келтіреді. 

«Климаттың  өзгеруі »дегеніміз  адамдардың  тікелей  немесе  

жанама  түрдегі  іс-әрекетінің  нәтижесінде пайда болған климаттағы 
өзгерістер; бұлар орасан  зор  атмосферадағы  өзгерістер, оны 

салыстыруға болатын уақыт  аралығындағы  табиғи  және  

антропогендік  өзгерістерден  байқаймыз. 

«Бөліну» дегеніміз нақтылы бір уақытта, нақтылы бір аймақтық 
үстіне уланған газдардың төніп баруы немесе олардың атмосфераға 

тасталынуы. 

«Буланған газдар»дегеніміз табиғи да, антропогендік жолмен де 
пайда болған атмосферадағы газ тәрізді құрмалар, олар инфрақызыл 

сәулені жұтады және шағылдырады. 

«Экономикалық  интеграциялық  аймақтық  ұйымы»дегеніміз 

тәуелсіз мемлкеттің белгілі бір аумақта құрған ұйымы: оның ауқымына 
осы Конвенцияның немесе хаттамаларының реттеп отырған мәселелері 

де енеді және ол ішкі әрекеттеріне лайықты құжаттарға қол 

қоюға,ратификация жасауға және бекітуге немесе сол құжаттарға 
қосылуға өкілетті. 

«Жинағыш» дегеніміз климат жүйесінің құрамы немесе 

құрамдастары, оларда буланған газдар шоғырланады немесе буланған 
газдар жиналады. 

«Жұтқыш» дегеніміз атмосферадағы буланған газдардың немесе 

аэрозолды, буланған газдарды сіңіріп алатын кез келген процесс, іс-

әрекеттің түрі немесе механизмі. 
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«Шығу көздері»дегеніміз кез келген процестің немесе әрекеттің 

нәижесінде буланған газдардың шоғыры немесе аэрозолдың, буланған 

газдардың атмосфераға бөлініп шығуы. 

2-бап. Мақсаты 

Бұл Конвенцияның түпкі мақсаты және Қатысушы жақтар 

Конференциясы қабылдай алатын барлық құжаттардың мәні  жүйесіне 
қауіпті антропогендік әсер етуге жол бермейтіндей деңгейде 

атмосферадағы буланған газдардың шоғырлануын тұрақтандыратын 

жағдайға жету үшін Конвенцияның осыған сәйкес ережелерін 

орындауға қол жеткізу. 

3-бап. Принциптері 

 Конвенция мақсатына жету жолында, оның ережелерін іске 

асыруда қатысушы жақтар  өз қызметіне мыналарды басшылыққа 
алады: 

1.Қатысушы жақтар  адамзаттың қазіргі және болашақ 

ұрпағының игілігі үшін әділеттік негізде және бәріне ортақ, бірақ 
салаланған жауапкершілігіне және қолда бар мүмкіндігіне орай климат 

жүйесін қорғауға тиіс. 

3. Қатысушы жақтар алдын ала болжау мақсатында немес 
климаттың өзгеру себебін мейлінше залалсыздандыруды және оның 

зиянды нәтижелерін азайтуды алдын ала ескерту шараларын жүргізу 

керек. 

5. Халықаралық экономикалық жүйенің ашық және игілікті 
жағдайын қалыптастыруға ықпал ету үшін Қатысушы жақтар өзара 

қарым-қатынас жасау керек,бұл жағдай қатысушы жақтарды, 

әсіресе,оның ішінде дамушы елдер орнықты өсіп-өркендеуге және 
дамуға алып келер еді де, сөйтіп климаттың өзгеру проблемаларына 

олардың жауап қатуына оңтайлы мүмкіндік жасар еді. 

4-бап. Міндеттемелер 

1.Барлық Қатысушы жақтардың ортақ, бірақ жекелеген 
жауапкершіліктерін және өзінің нақтылы ұлттық, әр аймақтық басты 

қажеттіліктерін ескер отырып,белгіленген мақсаттары мен даму 

жағдайлары: 
б) Монреаль хаттамасымен реттелмейтін буланған газдардың 

антропогендік бөлінуін шектеуге, азайтуға немесе тоқтатуға әкелетін 

процестер мен әдістерді, технологияны  беруді қоса отырып, барлық 
салаларда, энергетикада, тасымалдауда, ауылшаруашылығында, орман 

шаруашылығында және қалдықтарды  жоюда, оларды жасауға, 

қолдануға және таратуға ықпал етеді: 
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в) климаттың  өзгеру  нәтижелеріне  ыңғайлану  мақсатында  

дайындық шараларын жүргізу үшін қарым-қатынас жасайды: жағалау 

аймақтарында су ресурстары бойынша және ауылшаруашылығында 
жұмыс жүргізу үшін, құрғақшылықтан, шөлге айналудан,су тасқынына 

ұшыраудан қорғау және қалпына келтіру жұмыстары бойынша тиісті 

кешенді жоспарлар құрады және дамытады: 
г) өзінің тиісті әлеуметтік-экономикалық және экологиялық 

саясатын жүргізуде,соған лайық шаралар қабылдауда климаттың 

өзгеруіне байланысты ой-пікірлерді тиісті әдістерді, мүмкіндігіне қарай 
ескереді мәселен, ұлттық деңгейде жасалған: 

д) климат жүйесімен және климаттың өзгеруімен,сондай-ақ оған 

жауап берудің түрлі стратегиялық экономикалық және әлеуметтік 

нәтижелерімен байланысты ғылыми, технологиялық, техникалық, 
әлеуметтік-экономикалық, заң бойынша деректерді толығымен ашық 

және жедел алмасуға ықпал етеді, қарым-қатынастар жасайды. 

5. Дамыған елдерге жататын Қатысушы жақтар және II қосымша 
мен Қатысушы жақтар өзге Қатысушы жақтарға, әсіресе, дамушы 

елдердің қатарына жататындарына  олардың  Конвенция  ережелерін  

орындау  үшін экологиялық таза технологияны алуына және оған 
жіктеуіне байланысты қолдау көрсету, жеңілдету сондай-ақ 

қаржыландыру үшін нақтылы іс-шаралар  жүргізеді.                                        

Нью-Йоркте 1992 жылы 9 мамырда жүзеге асты. 

(ағылшын тілінен қазақ тіліне тәржімелегендер: 
ф.ғ.к.,Ш.Ибраев, ф.ғ.к.,А.Сейдімбеков 

«Жербесік-Орнықты -Даму»,1996.) 

 

Киото хаттамасы 

Киото хаттамасы - жаһандық экологиялық проблемаларды 

шешуге арналған, 1997 жылы Жапонияның Киото қаласында 

қабылданған халықаралық құжат. Киото хаттамасы – халықаралық  
деңгейде  экологиялық  проблемамен бірлесе күресуге бағытталған 

тұңғыш құжат. 

 1980 жылы әлемдік қоғамдастықтың назары ғаламдық жылыну 
проблемасына ауды. Атмосфераның ластануы, жыл сайын ауа 

температурасының  жоғарлауы, полюстердегі мәңгілік мұздардың 

еруіне алып келіп, соның салдарынан мұхит суларының деңгейі 
көтеріліп, жағалау бойына  орналасқан ірі қалалар, елді мекендер су 

астында қалады деген қауіп айтыла бастады. Бұл алдымен адамның 

табиғатқа тигізіп жүрген антропогендік  іс-әрекет, көмірқышқыл газы 

мен метанның ауаға шамадан тыс бөлінуінің әсері. Шынында да, жыл 
сайын атмосфераға метан мен көмірқышқыл газы жерді қатты қызып 

кетуден сақтайтын инфракүлгін сәулелерді жұтып, планета 
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температурасының көтерілуіне алып келді. Әсіресе, жылу, жарық 

беретін стансалардан, қаладағы кәсіпорындардан бөлінген  

көмірқышқыл  газы  атмосфералық  қабатқа өтетін газдың 1/3 бөлігін 
құрайды. Планетадағы жасыл алқаптар – ормандар көмірқышқыл 

газдың біраз бөлігін қажетіне жаратқанымен, барлығын жұтуға шамасы 

жетпейтін болды. Зиянды газдардың ауаны шектен тыс ластауы 
Солтүстік Америка мен Еуропаның дамыған елдерінде және Қиыр 

Шығыстың индустриясының дамуы жоғары дамыған аймақтарда 

көбірек орын алуда. Атмосферадағы антропогендік өзгерістердің Жер 
шарының жылыну проблемасына  алып  келетіндігін  ресми  мойындау 

1980-жылдардың соңы мен 1990-жылдардың  басында  Біріккен  Ұлттар  

Ұйымының  Климат өзгеруін  зерттейтін  үкіметаралық сараптау 

тобының баяндамаларынан бастау алады. 1992 жылы  Рио-де-
Жанейрода  өткен  Жаһандық  орнықты даму  саммитінде  

антропогендік  өзгерістерге  ұшырамау үшін ауаға бөлінетін  газдың 

мөлшерін тұрақтандыру, климаттық балансты сақтау міндеті  қойылды. 
Бұл конвенцияға 186 ел  қосылатындығын  білдіріп, ол 1994 жылдан 

бастап күшіне енді. 

Жалпы, климаттың антропогенді өзгеруінің әсері қай деңгейде 
болуы мүмкін деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Ғалымдар Жер 

шарындағы  климат жылылығы 2ºС жоғарылағанның өзінде Жер 

шарында 500 млн. адам ауыз судан  тапшылық  көреді, 3ºС  жылығанда  

3 млрд. адам  ауыртпалық тартады деп есептейді. Себебі, климат 
өзгеріске ұшыраған сайын тегеурініне шыдас бермейтін қатты 

дауылдар, топан сулардың пайда болуы жиілей беретін болады. Бұдан, 

әрине, бірінші кезекте ауыл шаруашылығы үлкен зиян шегетіндігі 
айқын. Ал ол өз кезегінде азық-түлік тапшылығына алып келеді. 

Әлемдік мұхит деңгейінің өсуінің де қауіптілігі аз емес, географиялық 

картаның суреті қазіргі уақытқа мүлде ұқсамай,  Голландия сияқты 

елдер мен Нью-Йорк секілді жағалауға жақын орналасқан қалалар мен 
көптеген әсем аралдардың су астына кету қаупі бар. Нидерланды, 

Ұлыбритания сияқты аралдағы  мемлекеттер, Кариб  бассейніндегі 

және Оңтүстік-Шығыс Азиядағы арал  мемлекеттер үшін бұл 
қиындықтың салмағы тым ауыр болмақ. Жердің орташа температурасы 

қазіргі кезде 14ºС, Фаренгейт бойынша  57ºС  көрсететіні есептеп  

шығарылды. Негізінен  атмосфераға булы газдардың көтерілуі табиғи 
нәрсе. Алайда, ғалымдар адамдардың тіршілігінің   нәтижесінде  булы 

газдардың көтерілуі молайып кеткендігін алға тартады. Әсіресе, ол 

соңғы 50 жылда өте жоғарлаған. Олардың ішінде көмірқышқыл  

газының көтерілуінің салдары Жер шарының жылынуына алып келеді 
дегенімізбен, бұл орайда ғалымдардың пікірінің де түрлі екендігін атап 

айту қажет. Біріккен Ұлттар Ұйымының 130 елінен 1000-ға жуық  
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ғалымдары  бар “Климат  өзгеруін зерттейтін үкіметаралық 

сарапшылар  тобының” (КӨҮСТ) 2007 жылғы төртінші соңғы есебінде 

1906-2005 жылдар аралығында жер температурасының жылынуы 
0,74ºС болады делінген. Мұхит  суларының  терең  қабаттарындағы  

суық сумен араласуынан  Жер  шарының  оңтүстігінде  олардың 

жылыну деңгейі төмен, ал солтүстіктегі құрлықта жылыну жоғары. 
Спутник арқылы жүргізілген зерттеулер 1960 жылдан бері екі 

полюстегі мұз қабаттарының аумағы 10% пайызға азайғандығын 

көрсеткен. Әсіресе, Солтүстік жартышарда оның аумағы 15% пайызға 
дейін кеміп, мұздың қалыңдығы 40% пайызға жұқарған. Гренландия 

мен Арктика мұздары өте жоғары жылдамдықпен еруде.  Вашингтон  

университетінің  ғалымдары  Игнатиус Ригор мен Джо Валластың 

соңғы 25 жылдың ішінде жүргізген зерттеулері де көңіл аударарлықтай. 
Мұз көлемінің азаюы мен жұқаруының Солтүстік мұзды мұхитындағы 

ағыстар мен Арктикаға ғана емес, Солтүстік Атлантикаға да әсері бар 

екендігі айтылады. Ғалымдар арада 30-40 жыл өткенде Солтүстік 
мұзды  мұхитының  жылдың жылы мезгілдерінде толығымен мұз  

құрсауынан  босанатындығын алға тартады. Әлемнің ең биік мұзарт  

шыңды  Гималай  тауларының да мұздақтарына  еру қаупі төнген. Егер 
дәл бүгінгі қарқынмен ол әрі қарай жүре берсе, онда 2060-жылдары 

мұздақтардың үштен екісі, ал 2100 жылдары барлығы еріп  кетеді. 

Экожүйедегі ауытқулардың фауна мен флораға әсері де 

айтарлықтай. Жыл құстары ерте келіп, кеш кетуді бастаса, 
өсімдіктердің 30-40% пайызына ортасының өзгеруіне байланысты 

жойылып кету қаупі туған. Өйткені, жүздеген, мыңдаған  жылдар 

бойына қалыптасқан тірлік ырғағының ауысуына  тез  арада  ілесе  
алмау жер бетіндегі түрлердің жұтаңдануына алып келмек. Ауа 

температурасы 1ºС-қа  жылыған күнде ормандардың да басына қауіп 

төнеді екен. Орман жүйесі болса көміртегінің 80% пайызын табиғи  

сіңіруші, ал  орман  ағаштары типтерінің ауысуы орасан мол мөлшерде 
көміртегін  бөлу арқылы жүреді. КӨҮСТ-тің соңғы есебінде сондай-ақ  

орташа  температураның  өсу деңгейі сақталады, бірақ оның 

жылдамдығы мен ұзақтығы болашақта булы газдардың эмиссиясының 
азаюына тәуелді деген ұйғарым жасалған. Белгілі  ағылшын экономисі 

Лорд Николас Штерн 2050 жылы миллиондаған адам ұзаққа созылған 

құрғақшылық пен өзге де климаттық ауытқулар: су басу мен жойқын 
дауылдардан, аштықтан  қашқан “климат босқыны” болуы мүмкін  

деген  қауіп айтады. Нобель сыйлығының лауреаты, БҰҰ КӨҮСТ-нің 

басшысы Др.Пачаури адамзат баласының қазіргі жағдайды өзгертуге 10 

жылдай ғана уақыты бар деп есептейді. Сайып келгенде климаттың 
антропогенді өзгеруінің салдары көлік және басқа да 

инфрақұрылымдарға да орасан зор зиянын тигізбек. Бұлардың бәрі, 
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тұтастай алғанда, жаһандық тұрғыда алға шығатын экономикалық, 

әлеуметтік, саяси проблемалардың қаншалықты күрделі болатындығын  

бүгінгі күннің өзінде ұғындырса керек. Ал эмиссия көлемі  жөнінен 
ТМД мемлекеттері ішінде Ресей мен Украинадан кейін тұрған біздің 

еліміз үшін ол әсер жоқ десек, шындықты бұрмалағанымыз болып 

шығар еді. Киото хаттамасының экономикалық негіздемесі ретінде 
англо-америкалық экономист Рональд Коуздың  экономикалық  

жекеменшік құқық теориясы алынған. Коуз теориясына дейін қоршаған 

ортаның ластануын  зерттеушілер  онымен  күресте мемлекет өндіріс 
қалдықтарындағы зиянды заттар концентрациясының  ең  жоғары  

нормасын және  ауаға   шығарылатын  зиянды  заттардың  ең  жоғары 

нормасын анықтап, одан асып кеткенде нормативті бұзғаны үшін 

айыппұл салып, жауапқа тартып отыру қажет деп келді. Ал Коуз және 
оны жақтаушылар жоғарыда  көрсетілген  шаралардың дұрыс 

болмайтындығын   атап көрсетті. Олар бекітілген  нормадан  

ауытқымаса да  қоршаған  ортаға  зиян  келтіретін кәсіпорынның  
ешкімге  жауап  бермейтінін, әрі жоғарыдағы нормалар барлық  

кәсіпорындар үшін бірдей  алынғандығын  көлденең  тарта  отырып, 

мұндай  үдеріс  пайдалы  емес   деп санайды. Сондықтан,  реттеу  
шығарылған өнім  қоғамға қаншалықты қажет деген өлшеммен  

өлшенуі  керек дейді. Сол себептен, Коуз дау тудырушы нысан ретінде 

кәсіпорынның өзін емес, қоршаған ортаға зиян келтіретін кәсіпорынды  

пайдалану  құқығын қарастырады. Мұндай  құқық  кәсіпорынның  
кімге тиесілі екеніне қарамастан, келісім мен сату және сатып алу 

нысанына айналады. Коуз  идеясы  бойынша, бұл құқық сату-сатып алу 

актілерін жасау арқылы тиімді пайдаланатын атап көрсетті. Коуз 
көзқарасы қоршаған ортаны ластаумен күрестегі ұстанымдарды 

түбегейлі өзгертті. Енді, мемлекет, жоғарыда көрсетілгендей, зиянды 

қалдықтар шығуының нормативін жасаумен шұғылданбайды, тек 

зиянды заттар шығуының ең жоғары көлемін хаттама негізінде 
белгілейді, сол көлемде ластауға лицензия беріп, оны аукцион арқылы 

ең көп ақша төлегеніне сатады. Кейін лицензияға сәйкестік қана 

қадағаланып отырады. Сонда зиянды қалдықтар мен зиянды заттар 
концентрациясын  бөлу  ақылы  болып, мемлекеттік аукциондарда 

лицензияны  сатып  алушы  фирма  оны  басқаларға  өсіріп сатуға да 

мүмкіндік  алады. Осылайша кейбір дамыған елдер атмосфераға  
зиянды заттар бөлудің ұлттық  рыноктарын  құра бастады. 

Егер, мемлекет өзіне тиесілі квотаны толық жұмсамайтын болса, 

онда  өзінен  артылған бөлігін  өзге  елге сата алады. Хаттаманың тағы 

бір маңызы дамыған  елдер  мен өтпелі экономикадағы елдер булы 
газдардың атмосфераға  шығарылуын азайтуды бірігіп атқаратын 

мүмкіндігі бар. Ол қалай  жүзеге асады?  Мәселен, бір елдің 
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атмосфераны ластау деңгейі төмен де, енді біреуінікі жоғары. Төмен 

деңгей көрсеткен ел атмосфераға газ шығарудан өзі жинаған  

бірліктерін  жаңағы  мұқтаж  елге беріп, пайдасын  көреді.  Киото 
хаттамасына енудің  экономикалық  жағынан тиімділігі қоршаған 

ортаны дүниежүзі мемлекеттерінің бірге  қорғау мүмкіндіктерінің  

нақтылануы. 

  Қоршаған ортаға және тұрақты дамуға қатысты Рио-Де-Жанейро 

декларациясы 

– Қоршаған ортаға және тұрақты дамуға қатысты БҰҰ 

конференциясы өткізіле отырып, 1992 ж. 3-14 маусымы аралығында 

Рео-Де-Жанейрода, төмендегідей мақсат тұта отырып,  мемлекеттер, 
қоғамның негізгі секторлары мен адам-дар арасындағы 

ынтымақтастықтың жаңа деңгейлеріне шығу жолдары арқасында жаңа, 

глобальдық әділетті серіктестікті орнату үшін; 

– күш сала отырып барлығының мүдделерін құрмет тұтып және 

қоршаған орта мен дамытудың глобальдық біртұтастығын қорғауды 

қамтамасыз ететін халықаралық келісімдерге қол жеткізу үшін; 

– мойындай келіп ортақ үйіміз жер сипатының тұтастығы өзара 

байланыстылығын жариялайды: 

1-принцип 

Адам қамын ойлау орнықты даму үшін қарастырылатын талап-
мүдделердің өзегі болмақ. Олар табиғат пен жарасымдылық тауып 

салауатты және баянды өмір сүруге құқықты. 

 2-принцип 

Мемлекеттер БҰҰ жарғысы мен халықаралық құқық 
принциптеріне, қоршаған орта мен дамуға қатысты өздерінің дербес 

саясаттарына сай ресурстарын игеруге егеменді құқыққа ие және 

олардың құзыр немесе бақылау аясында сол қызмет атқару 
жауапкершілігі өзге мемлекеттердің немесе ұлттық юри-дикция 

шеңберінен тыс жататын жерлердің қоршаған ортасына зардап әкелуге 

себепші болмайды. 

3-принцип 

Бүгінгі және келешек ұрпақтың дамуы мен қоршаған ортаға қатысты 

қажеттері әділ ескеріле отырып қана дамуға деген құқық жүзеге 

асырылуы тиіс.                         
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4-принцип 

Даму үздікісіз жүзеге асу үшін қоршаған ортаны қорғау даму 

процесінің тұтас бір бөлігін құрауы тиіс және одан бөлек қарала 
алмайды. 

5-принцип 

Өмір деңгейі алшақтығын азайту және дүние жүзі халықтарының 
басым көпшілігінің қажеттерін ойдағыдай өтеу жо-лында, сонымен 

қатар орнықты дамудың міндетті шарты болып табылатын жарлықты 

түбімен жоюға бағытталған, аса маңызды мәселелер төңірегінде  

барлық  мемлекеттер мен барлық халықтар ынтымақтасады. 

6-принцип 

Дамушы елдердің қажеттері мен айрықша жағдайларына, оның 

ішінде дамуы мейлінше кенже қалған және қоршаған ортасы 
солғұрлым ушыққандарға арнайы ерекшелік беріледі. Қоршаған орта 

мен даму саласындағы халықаралық іс-шаралар бар-лық елдердің 

мүдделері және қажеттерімен астасып жатқаны жөн. 

7-принцип 

Жер экожүйесінің тұтастылығы мен салауаттылығын сақтау, 

қорғау және қалпына келтіру мемлекеттер глобальдық серіктестік 

рухында ынтымақтасады. Глобальдық қоршаған ортаның бүлінуіне 
қосқан үлес салмақтарына қарай, мемлекеттер  жалпы  ортақ, бірақ 

түрлі  жауапкершілікте болады. Олардың иелік жасап отырған 

технология мен қаржы ресурстары ортаға өз қоғамдарының жасап 
отырған қысымшылықтарын есепке ала отырып, орнықты дамуға қол 

жеткізу жолындағы халықаралық ұмтылыс іс-шаралар аясында 

дамыған елдер өз жауапкершілік-терін мойындайды. 

8-принцип 

Орнықты дамуға және барлық адамдардың жоғарылау өмір сүру 

сапасына қол жеткізу үшін өндіріс пен тұтынудың өміршең емес 

моделін мемлекеттер қысқартып және көзін жойып, сондай-ақ тиесілі 

демографиялық саясат жүргізіп отырғандары жөн. 

9-принцип 

Ғылыми технологиялық білімдермен алмасу жолымен ғылыми 

негізде өзара түсінікті ұлғайту арқасында сонымен бірге технологияны 
дамыту,  үйрену, тарату және онымен өзара бөлісуді күшейту 

арқасында орнықты дамудың іштей толығу дүниесін нығайту үшін 

мемлекеттер ынтымақтасуы қажет.                           
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                                                 10-принцип 

Қоршаған орта мәселесі, тікелей қатысы бар азаматтардың 

қажетті деңгейде жұмылуы арқасында ең тиімді шешімін табады. 
Қауіпті материалдар туралы ақпараттармен қоса қоршаған ортаға 

қатысы бар мемлекет билігі бар құзырындағы ақпаратқа, олардың 

қауымдарындағы іс-әрекетерге және шешім қа-былдау процесіне 
қатысу мүмкіндігіне әрбір адамның ұлттық деңгейде араласуға тиесілі 

мүмкіншілігі болады. Ақпаратты кеңінен таратып, жою арқасында 

жұртшылықты жұмылдыру мен хабардар етуді мемлекет қуаттайды 
және дамытып  отырады. Түзеттіру және шара қолданумен қоса заң 

мен әкімшілік мүм-кіндіктерін  пайдаланудың тиімді жолдары 

жүргізіледі.                                              

                                         11 – принцип 

Мемлекеттер қоршаған орта саласында тиімді заң жүзіндегі 

актілер қабылдайды. Қоршаған ортаға  атысты стандарттар, басқару 

негіздері және приоритеттер өздері қолданыс табатын қоршаған орта 
мен даму аясын қамтығандары жөн. Кейбір елдердегі енгізілген 

стандарттар қолдануға келмеуі,  еш дәлелмен айқындалынбаған  

экономикалық  және әлеуметтік шығындармен аттасып жатуы мүмкін.  

 

12 – принцип 

Мемлекеттер қоршаған  орта  жағдайының бүлінуі мәселесін 

тиімдірек шешу үшін барлық елдерде орнықты даму мен 
экономиканың  ғарыштануына әкеп  соқтыратын қолайлы және ашық 

халықаралық экономикалық жүйені жасау жолында ынтымақта-сулары 

тиіс. Сонымен қатар сауда саясаты саласында қоршаған ортаны қорғау 

мақсатымен қабылданған шаралар халықаралық сауданы жасырын 
түрде шектеуге немесе оған қатысты байқаусыз не еш дәлелсіз 

қиындық тудыруға әкеп соқтырмауы тиіс. Импорттаушы  елдер  

құзырынан сырт жатқан қоршаған орта мәселелерін шешуге 
бағытталған шаралар соншалық мүмкін болғанша халықаралық 

консенсусқа негізделініп отырады.                    

 

13 – принцип 

Мемлекеттер қоршаған ортаның ластануы  мен басқадай 

зардаптарынан зиян шегушілерге сүйенетін өтем мен жауапкершілікке 

байланысты ұлттық заңдар жасап дайындауға тиісті. Мемлекеттер өз 
құзырларындағы немесе бақылауларына бағынышты іс-әрекет 

арқасында құзырларында сырт жататын аймақ-тарға әсер етуші 
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қоршаған ортаның  зиянды зардаптары үшін төленетін келешекте 

жасап дайындау мақсатында жедел және неғұрлым табанды түрде 

ынтымақтасып отырады. 

14–принцип 

Адам баласы денсаулығына зиянды саналатын немесе қоршаған 

ортаны құлдыратып, азып тозуына әкеп соқтыратын кез-келген қызмет 
түрлері мен заттарды басқа мемлекеттерге тасымалдау мен  тиеп 

жіберуді болдырмау немесе ауыздықтау мақсатында мемлекеттер 

тиімді ынтымақтастықты орнатқандары жөн.           

                                               15–принцип 

Мемлекеттер қоршаған ортаны қорғау мақсатында қолда-

рындағы бар мүмкіндіктерінен шыға отырып, алдын алу шараларын 

кеңінен қолданып отырады. Елеулі немесе орны қайтып толмас зиян 
келтірілген жағдайда қоршаған ортаның азып-тозуына  бөгет қоюға 

бағытталған экономикалық тиімді шаралар қабылдауды артқа 

ысырудың себебі ретінде толық ғылыми айқындылықтың болмауын 
пайдалануы жөнге жатпайды. 

 

16–принцип 

Халықаралық сауда мен инвестиция тәртібін бұзбай және қажетті 
деңгейде  қоғам  мүддесін ескере отырып, ластаушы ластануға 

байланысты келтірген шығынды өтеуі тиіс деген принципті есепке ала 

отырып, ұлттық  билік  органдар қоршаған ортаға қатысты 

шығындануды халықаралықтандыру және экономикалық тетіктерді 

пайдалану жолында ат салысуға ұмтылып отырулары тиіс. 

17–принцип 

Қоршаған ортаға зардабын, елеулі теріс әсер тигізетін және 
білікті жетік ұлттық органның шешімімен бекітілуге жататын қаралу 

ықтималдығы мол  қызмет түрлеріне қатысты қоршаған орта зардабын 

бағалау ұлттық тетік ретінде жүзеге асырылады. 

 

18– принцип 

Мемлекеттер өзге мемлекеттердің қоршаған орталарын күтпеген 

жерден зиянды зардап шеккізуге душар етуі мүмкін, кез-келген табиғи 
апат немесе басқа да төтенше жағдайлар жөнінде оларды  дереу  

хабардар етеді. Одан зардап шеккендерге көмек көрсетуге 

халықаралық қауымдастықтың қолдан келер әрбір мүмкіндігі 

пайдаланылады. 
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19– принцип 

Мемлекеттер елеулі трансшекаралық зардабы боларлық іс-

әрекеттері жөнінде тиесілі ақпаратты одан зардап шегіп қалуы мүмкін 

мемлекеттерге алдын ала және уақытында хабар жіберіп отырады.            

                                              20– принцип 

Қоршаған ортаны басқару және даму процесінде қыз-
келіншектер өміршең маңызды  рөл атқарады. Сондықтан да, олардың 

толыққаны араласуы орнықты дамудың  жүзеге асуы үшін маңызды 

болмақ. 

21– принцип 

Орнықты дамуға қол жеткізу және бар адамдар үшін жарқын 

болашақты орнату жолындағы глобальдық серіктестікті нығайту 

мақсатында  дүние жүзі жастарының жасампаздығы, мұраттары мен 

батылдықтары  бағытталынып, жұмылдырылғаны жөн. 

22– принцип 

Байырғы халық және олардың қауымдары, сондай-ақ басқа да 

жергілікті қауымдардың өкілдері өздерінің білімдері мен дәстүрлі 
өнегелері болғандығы  үшін  ғана қоршаған ортаны басқару мен даму 

процесінде өміршең сипаттарын, мәдениетін және мүдделерін тануы 

және қолдау көрсетіп отыруы, сонымен бірге орнықты дамудың жүзеге 

асуы жолында олардың тиімді қатысуын қамтамасыз еткен жөн. 

23– принцип 

Езгіде болу, үстемдік астында қалу және  басып  алуға  ұшырау 

жағдайларын басынан кешіруші халықтардың қоршаған орталары мен 

табиғи ресурстары қорғалынуы тиіс. 

24– принцип 

Соғыс орнықты даму процесіне о бастан  бұзып бүлдіру ықпалын 
тигізеді. Сол себепті, мемлекеттер қоршаған ортаның  қарулы 

қақтығыстар кезінде қорғалуын қамтамасыз ететін халықаралық 

құқықты құрмет тұтулары тиіс және қажет болған жағдайда одан әрмен 

дамыту жолында ынтымақтасулары тиіс. 

25– принцип 

Бейбітшілік, даму және қоршаған ортаны қорғау өзара бір-

бірімен байланысты, бірінен-бірі ажыратылмайды. 
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26– принцип 

Мемлекеттер қоршаған ортаға қатысты дауларын бейбіт жолмен 

және БҰҰ жарғысына сәйкес тиесілі әдіспен шешіп отырады. 

27– принцип 

Мемлекеттер мен халықтар осы декларацияға енген 

принциптердің орындалуы жолында, сондай-ақ орнықты  даму  
бағытында  халықаралық құқықты одан әрмен жетілдіріп отыру үшін 

ниетті еріктілік пен серіктестік рухына ынтымақтасады. 

(Ағылшын тілінен қазақ тіліне тәржімелеген  ТұяқбаевМ., ф-м.ғ.к. 

“ЖЕРБЕСІК-Орнықты даму”. 1996. №1) 

 

XXI  ғасырдың  күн  тәртібі 

1992 жылдың маусым айында Рио-де-Жанейро қаласында өткен 

БҮҰ-ның қоршаған орта мен даму бойынша өткен конференциясы 

“Тұрақты даму” концепциясын және “XXІ ғасырдың күн тәртібіне” 

атты ауқымды бағдарламасын  қабылдады. Бұл  бағдарламада  шешілуі  

болашақта  тұрақты  дамуды  қамтамасыз ететін жалпы мәселелер 

қарастырылған. Оған әртүрлі ғаламдық проблемаларды қамтитын 100-

ден аса бағдарламалар кіреді. Мысалы: аштық пен кедейлікті жеңу, 

қоршаған ортаның проблемаларын шешу, қоғамның  рөлін жоғарлату. 

XXI ғасырдың күн тәртібі - бұл XXI ғасырдағы  адамзаттың  ғаламдық   

проблемаларын  кешенді қарастырып, әсер ету бағдарламасы. Бұл 

құжатта  жануарлар  мен  өсімдіктерді  сақтау, орманды қорғау, жердің 

құнарсыздануының және атмосфера мен гидросфераның  ластануының  

алдын алу  мүмкіндіктері көрсетілген. 

«XXI ғасырдың күн тәртібі» өз ішіне «бір қалыпты жетілуге» 

жетудің басты бағдарламасын  құрайды. Онда барлық елдердің «бір 

қалыпты жетілуге» керекті  мәселелері  қарастырылған  және  олардың 

бастысы табиғат және  табиғат  ресурстарына  ұқыпты  қарау, 

халықаралық  жағдайды жақсарту  үшін  нақты,  сенімді  және  шынайы  

әлемдік  экономика құрылымы қажет. Әлемнің кейбір бөліктерінде 

тұтыну деңгейі өте жоғары екендігі  белгілі. Бұл  біздің  қоршаған  

ортаға өте жоғары деңгейде күш түсіреді. Сонда да тұтынушылар 

сұранысының басты қажеттіліктері қанағаттанарлықсыз болып отыр. 
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Кедей адамдар өздерінің тамақка, медициналық қызметтерге, тұрғын 

үйге және білім алуға деген өз сұраныстарын толығымен 

қанағаттандыруға жағдайы жоқ. Тұтыну құрылымын қамтамасыз ететін 

талаптарға көзделген кешенді страгегияны жандандыруды, калдық 

деңгейін төмендетуді және өндірістік үрдісте органикалық   

ресурстарды  пайдалануды талап етеді.  

«XXI ғасырдың күн тәртібі» дамыған елдерде БҰҰ-ның алға 

қойған мақсатын, экологиялық  бағытталған  комек  көрсету  үшін  

дамушы  елдерге ұлттық  азықтың  балдық  0.7%  пайызын  бөлуге 

шақырды. Өндіріс пен тұтыну  құрылымын  өзгерту  үшін  әртүрлі  

Концепциялар алға қойылды. 

Олардың  біріншісі — «экотиімділік», яғни қоршаған ортаны 

ластау мен қалдықтар ресурстарын төмендету, энергетикалық және 

шикізаттық ресурстарды  тиімді  қолдану  және  экономикалық 

тиімділікті барынша толық  жетілдіру  болып  табылады. 

Екінші концепцияның  негізі  «экокеңістік»- даму тұрақтылығын 

бұзбай қолданылатын энергияның, судың, аймақтардың, қалпына  

келмейтін табиғи  ресурстардың  керекті  мөлшері  табылды.  Қоршаған  

орта бір жағынан  ресурстар  көзі  ретінде  қарастырылады, ал 

қызметтердің орындалуы қоршаған ортаның  ластануымен байланысты 

деградациямен шектеледі. Экокеңістіктің концепциясы өндіріс пен 

қолданыс жүйесін, технологияларды  тиімді  қолданғанда  жақсарту  

шаралары  туралы айтылды. 

Экокеңістік  түсінігі  әлемдік  қолданыс пен өндірістің  үстіңгі  

шекарасын және белгілерін болжауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге 

экокеңістік адамның  сұранысының  арақатынасына  және  қоршаған  

ортаның  қызметіне әсер етуге, тұтыну  құқықтарын  таратуға 

негіздендіру. Тұрақты дамуға жетуге  арналған  стратегиялық   әртүрлі 

болуы және адам әрекеттеріне, қоршаған  ортаның  нақты  

құрылымдарына, яғни  талапқа сәйкес болуы шарт. 

Осыған  орай  үш  даму  стратегиялары  ұсынылады: 

-Бірінші - жер биотасының табиғи тепе-теңдік жүйелерінің адам 

шаруашылығымен әрекеттестік стратегиясы, биологиялық 
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әртүрліліктің мекендеу  ортасын  сақтау, олардың  соңғы  мақсаты  

болып  келеді. 

-Екінші - адам  шаруашылығы  мен жасанды экожүйелердің 

әрекеттестік  стратегиясы. 

-Үшінші - шаруашылық етуші адам (өндіріс) жасанды орта 

экожүйелерімен  әрекеттестік  стратегиясы. 

 

ХХІ ғасырдың күн тәртібінің” негізгі бағыттары 

(М.Китинг бойынша) 

1 – кесте  
Мәселе Мәселенің қысқаша мәні 

1 2 

Кедейлікпен күрес Дүние жүзінде 157 милиардер, шамамен  2 мың миллионерлер 
және 1,1 млрд.-тан астам күндік табысы 1 АҚШ долларынан 
кем  адамдар бар. Кедейлікті болдырмау жолдары: еңбек 
ақыны қамтамасыз ету;  кедейлердің өзін-өзі қамтамасыз етуі 
мен бай елдерден тәуелділігін кеміту; еңбекке жарамды 
халықтың санын арттыру; табиғат ресурстарын сақтау мен 
тұрақты даму; білім беру жүйесін жетілдіру; отбасын 
жоспарлау; қаржылық көмек.  

Тұтынудың 
құрылымын өзгерту 

Адамзаттың бай бөлігінің шектен тыс ысырап етуі-қор-шаған 
ортаның бұзылуы мен табиғат ресурстарының сар-қылуының 
себебі болып табылады. Сонымен қатар кедей адамдар өмірге 
қажетті минималды мөлшерімен қамтамасыз етілмейді. 
Энергетикалық және шикізаттық пайдалануды қысқарту, 
экологиялық таза технологияларды дамыту. 

Халық және 

тұрақтылық 

1993 жылы дүниежүзіндегі халық саны 5,5 млрд.-тан астам 

болды. Ғалымдардың болжамы бойынша 2020 жылы 8 млрд. - 
қа жетеді. 

Адамдардың 
денсаулығын сақтау 
мен жақсарту 

Халықтың денсаулығы қоршаған ортаның жағдайына 
байланысты болады. 2000 жылға қарай денсаулық сақтау 
саласындағы стратегиялық міндеттер: 
1) ЖҚТБ-пен күреске жұмылдыру; 
2) Туберкулезбен және басқа зілді аурулармен күрес; 
3) Бала өлімін кеміту; 

4) Халық денсаулығын бақылайтын тиімді ұйымдар құру; 
5) Еркектер мен әйелдердің өздерінің балаларының саны мен 
туылу уақытын анықтауға құқығын қамтамасыз ету; 
6) Халықты ауыз су, таза азық-түлікпен қамтамасыз ету; 
7) Балалардың денсаулығын қорғау 
8) Қоршаған ортаны денсаулыққа зиян қалдықтардан қорғау.  

Тұрақты тұрғын 

жерлер 
(урбанизация) 

2000 жылға қарай дүние жүзі халқының жартысы қалаларда 

тұрады. Қоғамның урбанизациясы экономикалық даму 
процесінің бір бөлігі болып табылады. Қалаларда жалпы 
ұлттық өнімнің 60 пайызы өндіріледі. Қала халқы санының 
артуы дамыған және дамушы елдерде бірдей. 
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Атмосфераны 

қорғау 

Атмосфераға қалдықтарды шығарудың негізгі көзі энергияны 

өндіру мен тұтыну. 

Жер ресурстарын 
тиімді пайдалану 

Топырақтардың құнарлылығы су және жел эрозиясымен 
химиялық, физикалық деградация нәтижесінде төмендейді. 
Топырақтың  деградациясының себептері шектен тыс мал жаю; 
ормандардың  кемуі; ауыл шаруашылық қызметі; жерді шектен 
тыс пайдалану және т.б. 

Орманды жою-мен 
күрес 

Ормандар топырақ пен суды, атмосфераны қорғауда. 
өсімдіктер мен жануарлардың биологиялық алуан түрлілігін 
сақтауда маңызды рөл атқарады. Үкіметтерге орман 
шаруашылығының тұрақты дамуына арналған ұлттық 
бағдарламаларды жасап, жүзеге асыру қажет.  

Шөлдену мен 
құрғақшылықпен 
күрес 

Шөлдену – бұл ауа-райының өзгеруі мен адам қызметінің 
нәтижесінде топырақтың деградациялану процесі. Бұл 
процеске көбіне құрғақ жерлер ұшырайды. Шөлдену  мал 

жайылымдарының деградациясы  мен азық-түлік өнімдерінің 
кемуіне әкеліп соқтырады. Құрғақшылық пен шөлдену 
кедейлік пен аштықтың да себебі болып табылады. 

Мұхиттарды қорғау 
мен тиімді 
пайдалану 

Теңіз  суының ластануының шамамен 70 пайызын құры-
лықтағы үлкен және кіші қалалар, өнеркәсіп, құрылыс, ауыл 
шаруашылығы мен туризм құрайды. Мұхиттар шектен тыс 
балықтар мен былқылдақ денелілерді (жылына 90 млн.т. дейін) 

аулаудан, жағалаулар мен маржан рифтерінің жағдайының 
нашарлауынан зардап шегеді. 

Тұщы суды қорғау 
мен тиімді 
пайдалану 

Бүгін тұщы су мәселесі маңызды экологиялық мәселелердің 
бірі болып отыр. 2000 жылға қарай төмендегі міндеттер 
шешілуі тиіс: 
1) қалалардың әр бір тұрғынын бір адамға шаққанда ең 
кемінде күніне 40 л. ауыз  сумен қамтамасыз ету; 
2) өнеркәсіптік, тұрмыстық шайынды суларды 

залалсыздандыру ережелерін анықтап, жүзеге асыру; 
3) барлық ауылдық аудандардың тұрғындарын экологиялық 
қауіпсіз сумен қамтамасыз ету. 

Улы химиялық 
заттарды 
қолданудың 
қауіпсіздігін 
арттыру 

Химиялық заттар бүкіл дүние жүзінде қолданылады. 10000-нан 
астам химиялық заттар бар. Олардың 1500-нің үлесіне дүние 
жүзілік өндірістің 95 пайызы келеді. 
Қазіргі уақытқа дейін әрі улы әрі қауіпті өнімдермен сауда 
жасау туралы жалпы келісім жоқ. 

Қатты қалдықтар 
мен шайын-ды 
суларды жою 

Тұрмыстық қалдықтар мен шайынды сулардың мөлшерінің 
жылдам артуы қала халқының денсаулығы мен  қоршаған 
ортаға қауіп тудырады. Жыл сайын 5,2 млн. адам оның ішінде 
4 млн. балалар шайынды сулар мен қатты қалдықтарды дұрыс 
тазартпау нәтижесінде ауырып қайтыс болды. 2025 жылға 
қарай қалдықтардың мөлшері 4-5 есе артуы мүмкін. 

Радиоактивті 
қалдықтарды жою 

Радиоактивті қалдықтар туғызатын қауіп оларды өсіру 
мөлшерін кемітуді, қауіпсіз тасымалдау мен жоюды талап 
етеді. Жыл сайын АЭС-дің жұмысы нәтижесінде           200 
мың м3 жоғары радиоактивті қалдықтар түзеді. 
 
  

Балалар мен Даму бағдарламалары жастарға қауіпсіз болашақты және оның 
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жастардың тұрақты 

дамуды қамтамасыз 
етудегі рөлі. 

ішінде денсаулыққа қолайлы қоршаған ортаға, жоғары өмір 

сүру жағдайына, білім алу мен жұмысқа кепілдік беруі керек. 
Жастар планета халқының 1/3-не жа-қын бөлігін, ал көптеген 
дамушы елдерде – жартысын құрайды. Білім беру дәрежесін 
арттыру қажет. Жастарға білім беруде қоршаған ортаны қорғау 
мен даму мәселе-леріне көп көңіл бөлінуі керек. 

Тұрақты даму 
мақсатындағы 

ғылым мен білім 
беру 

Қазіргі кезде ғылыми-зерттеулер адамзаттың тіршілігін сақтау 
мақсатында жұмыс істейді. ХХІ ғасырда биосферада қауіпті 

өзгерістер болуы мүмкін. Ғалымдар төмендегі мәселелерді 
зерттеуде: 
Ауа-райының өзгеруі, ресурстарды тұтынудың артуы, 
демографиялық тенденциялар, ортаның деградациясы, энергия 
мен ресурстарды пайдалану, биосфераның космостық 
зерттеулері, ортаның адам денсаулығына әсері және т.б. 
Бағдарлама әр түрлі жастағы адамдардың қор-шаған ортаны 
қорғау мен даму мәселелері бойынша білім алуын қамтамасыз 

етуі керек. Экологиялық білім беру – адамзаттың тұрақты 
дамуының қажетті шарты. 

 

«XXI ғасырдың күн тәртібі»-нің  Орталық  Азиядағы               

тапсырмасының орындалуын  бағалау 

Бүгінгі күнде әлемнің көп елдері тәуелсіз табиғи қорғау саясатын 

жүргізе отырып, экология саласында аймақтық деңгейде  әріптес  бола  

алады.  Сонымен қатар, экологияға негізделген тұрақты дамуға көшу 

Орталық  Азияның  даму  барысындағы  приоритеті  болып  табылады. 

1993  жылы  Орталық  Азия  басшылары «Арал  проблемаларын 

шешуде бірге жұмыс жасауға, экологиялық  сауықтыру  және  Арал  

өңірінің әлеуметтік – экологиялық  дамуын  қамтамасыз ету, 

экологиялық  апатқа қарсы  негіз  салған  келісім-шарт  жасады. 

1997 жылы ақпанда Орталық Азия елдерінің Елбасылары Алматы 

декларациясына қол қойды, ол құжат 1998 жыл «Қоршаған ортаны 

қорғау жылы» деп жарияланды. Бұл құжат Орта Азия Елбасыларының  

аймақтық тұрақты  даму  стртегияларының  саяси  бостандығын 

айқындады. 1998 жылдың  наурызында  Орталық  Азия  елінің 

мемлекет басшылары «Экологияны және табиғатты  тиімді  пайдалану 

саласында бірігіп  қызмет ету» келісім-шартына қол қойды.  

1998 жылдың сәуірінде Алматыда Орталық Азия қоршаған орта 

министрлерінің конференциясы өтті. Онда Еуропалық қоршаған орта 

министрлерінің конференциясына дайындық және кызметтестік жайлы 

сұрақтар  қарастырылды.  Сонымен  бірге  қоршаған  ортаны бірлесе 
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отырып  қорғауға ынталы екендігін және ұлттық бөлімдер жүйесі 

барлық аймақта «Аймақтық  экологиялық  орталық (АЭО)» 

кұратындығын айқындады. 

2000 жылдың 14-16 ақпаныңда Тегеранда болған «Азия және 

Тынық мұхит  үшін  экономикалық  және әлеуметтік комиссия» 

аймақтық экологиялық бірлестік  қоршаған  ортаны  қорғау  әсеріне  

аймақтық  жоспар қажеттілігін  дәлелдеді.  21-22 маусымда Бурабайда 

(Қазақстан) «Қоршаған ортаны қорғау» жөніңдегі аймақтық жоспар 

концепциясы тұрақты даму мемлекет аралық комиссия отырысында 

ұсынылды. 

2000 жылдың тамызында БҰҰ-ның бағдарламасы бойынша 

Бангокте ұлттық  және  аймақтық  жоспарын дайындайтын семинар 

өтті. Бұл семинарда серіктестіктер мен ұлттық эксперттер Орталық 

Азияға әсер ету жоспарын   дайындау  кағидаларын қолдады. 2001 

жылдың шілдесінде барлық  елдер  ұлттық  жоспарларын  дайындады. 

Мұнда  негізгі  бес мәселе қамтылған;  ауа ластану, су ластану, жер 

және таулардың құлдилауы. Орталық   Азия  елдерінде  қоршаған  

ортаны қорғау ынтымақтастығы жемісті жұмыс атқаруда. Атап айтсақ:  

1.Арал  өңірінде бірігіп жұмыс жасау ұсыныстары. 

 Арал өңіріндегі апатпен күрес субрегиональды іскерлік 

ретінде қарастырылады, ол  Орта  Азия  елдерінің  тәуелсіздігін  

жарияламай  тұрып басталған.  Тәуелсіздікті  жариялаған  соң  

«Халықаралық  координациялық су тұтынудың   жылдық  квотасын»   

белгілеу үшін су шаруашылық комиссия құрылды, бірақ ол 1993 

жылға дейін халықаралық қаржыландыруды алған жоқ. Қаржылық 

ұйымдардың ең алдымен дүниежүзілік банк қатысуымен, Арал 

теңізінің проблемасы жайында халықаралық  отырыс   жасалды  және  

ол  халықаралық  координациялық  су шаруашылық   комиссиясының  

жұмыстарын  өзіне  қабылдады. 
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                  6-сурет  Арал теңізінің экологиялық жағдайы 

 

2.Кедейшік.   

Кедейшілік  пен  қоршаған  ортаның  жәй-күйі  өзара тығыз 

байланысқан. Соған қарамастан кедейлікте өмір сүрушілер негізгі 

ауыртпалықтарын экологиялық зардаптардан алады. Олар тірі қалу 

мақсатында табиғи Халық  санының өсу шегі қоршаған орта сапасын 

шарасыз нашарлауға алып келуде. Адамдардың табиғи қорларды 

шектен тыс пайдалануы  салдарынан  келешек  ұрпаққа  ештеңе 

қалмау қауіптілігі туып отыр.  Халық саны жоғары, тығыз орналасқан 

аймақтарда табиғи қорлардың ұзақ мерзімді  тұрақты  қолдануынан  

проблемалар туындауда.  

Кедейлік  және экологиялық зардап өзара кешенді түрде 

байланысқан. Бұл байланыс әлеуметтік, экономикалық, мәдениет, 

физикалық және мінез-құлықтық факторлардан тұрады. Адамдардың 

экологиялық мінез-құлқын түсіндіруге   арналған  табиғи  қорларды  

иелену немесе  қолдану аспектілері, қоғамдық қорларға рұқсат, күш 

немесе әлсіздік бірлестіктері мен жергілікті мекемелердің, сонымен  

бірге шек койылған  уақыт  шарттарының  шешімдерін  таңдауы  

қажет. 

3.Саясат және қоршаған ортаны қорғау мен кедейшілікті азайту 

бағдарламасы.  

Кедейшілік Орта Азия елдерінде шешімін табу қажеттілігі бар    

проблемалардың   бірі.  Бірақ  кедейлікті  жылдам  қысқарту  үшін  
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жаңа жұмыс орындары мен табыстардың өсу шегіне талап  

қойылады. Жалғыз экономикалық  өсу  шегі  кедейліктің  жойылуына  

жеткіліксіз. Сонымен бірге  қосымша  кедейлікпен  күреске  

халықаралық, аймақтық  және ұлттық  стратегия  қажет. 

Көпшілік елдерде ұлт саясаты денсаулық қорғау саласында 

болады, бірақ  ол концепциялар әрқашан талапқа сәйкес  бола 

бермейді. Көптеген дамушы  елдерде  денсаулық қорғау мен кедейлік, 

әлеуметтік – экономикалық  даму  және  экология мен байланыс ұғымы  

жеткіліксіз. 

Адамзат  тарихында бізге дейін қазіргідей әртүрлі күрделі және 

экологиялық мәселелер мен кемшіліктер болмаған. Адам баласы үшін  

алғаш тарихта  даму  жолын  дұрыс  тандау, сонымен  бірге  оларды  

қоршап тұрған  ортамен  биосфераны тануға байланысты мәселелер  

болатын. Ал қазіргі кезеңде ең маңызды мәселе адам өмірінің  

қажеттілігі  мен  қоршаған  ортаны қорғау болды.  

Әлеуметтік  салаларда  қызметтердің  көптеген  түрлері  

биосфераның күй-жағдайына  тәуелді  болды және  әлеуметтік  

тұрғыдан  қарағанда  өте  жоғары зерттелуі керек. Біз  оны тек 

қоғамдық  тұрғыдан  ғана емес, сонымен бірге  табиғаттың зардап 

шегуі  тұрғысынан қауіптіліктің алдын алуымыз қажет.  

Биосфера қоршаған ортаның ресурсы болғандықтан, бейбітшілік  

қоғамға көшу тұрақты дамуға тек қана халықаралық бірлестікте 

болудың  тиімділігін  ғана  көрсетті. Осыған  байланысты  Қазақстан  

Республикасының  халықаралық қатынастағы тұрақты даму приоритеті 

мынаған  келіп  тіреледі: 

- халықаралық  серіктестік  қоғамдық  дамуга  көшу туралы  

мәселе; 

-биосфераға  антропогендік тұрғыдан  қысым  мәселесі; 

- елімізге көмек көрсету жағынан сыртқы экономикалық қызмет 

мәселесі. 

Адамдардың дұрыс дамуына  негізгі  құндылықтар: таза су, 

уланбаған  ауа, денсаулыққа  пайдалы  қоректену  өнімдерін беретін 

топырақ. Бұл табиғи игіліктер бізді үлкен  ғылыми-  техникалық   
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дамуға    жеткізеді.    Сондықтан  адамдардың    өмірі    мен  

денсаулықтарына қауіпті техникалық даму тенденцияларын  қайта  

қарау қажет. 

Адамзат  өз тарихының  жаңа  дәуірінде  өмір  сүруде. Бүгінгі  

күнде биосферадағы  өзгерістер  адамдардың  ғарышпен әрекеттестігіне  

байланысты болып отыр. АҚШ-тың  Массачусет  университетінің  
профессоры Дж.Форстер  дүниежүзілік   қоғамдық   динамикасын  

сипаттайтын  өзгергіш   мөлшерлердің  ара қатынасын  талдады.  Бұл 

өзгергіштердің   болжамдық есеп кіріспесі, болжамдық  графиктері, 
тенденциалар, жоғарғы  және төмен түсетін  экологиялық  факторлар 

XXI  ғасырда айқын  белгіленді. Бұл қоршаған  ортаның  жағдайына  

айқын  мінездеме береді. 

Тиімді  қолдану жүйелерінің  динамикалық әдісі Дж.Форестердің 

оқушысы  Д. Медоуза және де бірлескен авторлардың, 1972 жылы  

шыққан «Өсу шектері» еңбегінде айқындалды.  Халықаралық ұйымдар 

мен іскер адамдарды, саясатшылар мен ғалымдарды осы үрейлі  

жаhандық жағдайлардың  апатты  дамуы  өзіне  назар  аудартып  отыр. 

XX ғасырдың 80-жылының соңында шетелдік әдебиеттерде,  

экономика және экология, әлеуметтану және саясаттану, жаhандану 

мен кұқық және басқа да  гуманитарлық  ғылымдарда  тұрақты  даму 

кең таралды. Барлық планетада адамдардың қажеттіліктерінің 

қанағаттандырылуы мен жақсаруы табиғи ортаның таза сақталуына 

бағытталды. . 

Осы концепцияның негізі: 

-біріншіден, экономиканың дамуы қауіпті ластанумен және 

табиғи ортаның  ластануымен  байланысты  болмауы; 

-екіншіден, халықтық, әлеуметтік - экономикалық және 

экологиялық дамуы  бірлікті мойындап барлық елдермен тығыз 

байланыста болуы; 

-үшіншіден, адамдардың  қоғаммен  және табиғатпен үйлесімді  

болуы; 

-төртіншіден, әлеуметтік - экономикалық даму негізінде 

зорлық- 

зомбылықтың, дұшпандық  әрекеттер  болмауы, қоғамның  

бостандық  және адамгершілік  негізде  дамуы  қажет. 
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Тұрақты даму және «XXI ғасырдың күн тәртібі» мәселесіне 

қабылданып, ғалымдар мен саясатшылардың жоспарлауында алдағы 

өркениеттік  даму  жолында  дағдарысқа  ұшырамауын  қамтамасыз 

етеді. Бұл  дағдарыс - кез-келген дамыған жүйеге тән құбылыс. Барлық 

дамушы жүйе өзінің даму барысында, осы дағдарыс жағдайымен 

кездеседі. 

Дағдарыстан  шығу  жолының  4  себебін көрсетуге  болады: 

- ішкі  ресурстар  дамуының  нормалануы; 

- баланс  жасалмаған  ішкі  жүйелердің  өзара  үйлесімсіздігі; 

- ішкі  дамудың  жетіспеуі, даму  шекарасы; 

- жүйеге сыртқы әсер және белсенді мақсатқа бағытталған 

кездейсоқтық. Осы мақсат XXI ғасырдың күн тәртібі  

мәселесінің  40 –шы  тарауында: "Экологиялық  жүйелердің  

тұрақты  дамуының  көрсеткіштерінің негізі" деп атап 

көрсетілген.  
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1 – сызбанұсқа.  Қоғамның тұрақты дамуы 

 

Ерекше қорғалатын аймақтар 

Қорықтар мен қорықшалар 

Ландшафтарды  қорғаудың  ең  жоғарғы  формасы – қорықтар 

ұйымдастыру. Бүкіл дүниежүзілік тәжірибелерге сүйенсек жер 

шарының жекелеген  елдерінде  қорық  ұйымдастыру  ХІХ  ғасырдың  
бастапқы кездерінен бастап жүзеге аса бастағаны көрсетіледі. Ал, оны 

алғашқы нәтижелердің  бірі – тіптен 1872 жылы  Америка  жерінде  

ұйымдастырылған алғашқы  ұлттық  саябақтар. Одан  соң  Канада, 

Африка, Австралия, Жаңа Зеландия,т.б. материктерде  қорықтар мен 

Халық 

Демография 

Жастық топтар 

Туу – өлім миграция 

Қоршаған  орта экономика 

атмосфера энергия өндіріс тұтыну 

су топырақ сауда қаржы 

Үкіметтің қаулылары 

Экологиялық  Әлеуметтік Экономикалық 



 
 87 

ұлттық саябақтар ұйымдастырылғаны  белгілі. Ресейде 1874 жылы 

Аскания – Нова ұлттық бағы құрылған болатын. 

Қазіргі  кезде жер шарында қорықтарға қарағанда ұлттық 
бақтардың саны әлдеқайда көп. Оның  себебі, шет  елдерде қорықтар 

аймақтары шектелген  табиғат қорғау жүйесі болғандықтан, табиғатты 

қорғау үшін ұлттық  бақтар ұйымдастыру әлдеқайда ұтымды екенін дер 
кезінде түсіне білді. Шын мәнінде, табиғатты қорғау оның аймағымен 

шектелмеуі тиіс, керісінше барлық жер адам баласы үшін саялы бақ, 

құтты қонысы болуы керек. Осы орайда, Канада, Африка, Австралия, 
Англия, т.б. өркениетті елдерде мемлекеттің барлық аумағы ұлттық 

байлық деп қорғауға алынған. Мәселен, Англияның  кішкене ғана 

жерінде 189 ұлттық қорықша, 10 ұлттық саябақ, 81 корольдік  қорықтар  

болса, ал  Германия   жерінде  735 қорықшалар, 400-ден астам 
ландшафтық аймақтар, 9100 табиғат ескерткіштері бар. Сол сияқты 

Франция жерінде 22 ұлттық парк, 20 қорық бар екенін ескерсек,  

жоғарыдағы «өркениетті» елдердің  табиғатты жоғарғы деңгейде 
қорғайтынын байқауға болады. 

Бұрынғы Кеңес үкіметінің жағдайына тоқталсақ, КСРО, қазіргі 

ТМД елдері  бойынша  141  мемлекеттік  қорық, 2700 қорыққор, 12 ғана 
ұлттық саябақ, бірнеше мың табиғат ескерткіштері болған. Әрине, шет 

елдермен салыстырғанда бұл өте аз. Оның да өзіндік себептері бар. Десе 

де, табиғат қорғау ісінде шетелдік тәжірибелер мен парасатты 

көзқарастарымыздың жетпей жатқанын мойындауымыз тиіс. 
Ал, Қазақстан Республикасы бойынша 9 мемлекеттік қорық, 66 

қорыққор ( оның 44 зоологиялық, 20 ботаникалық, 2 палентологиялық ), 6 

ұлттық парк және 24-тен астам табиғат ескерткіштері бар. Әрине, біздің 
аумақтың көлеміне шаққанда қорғалатын жерлер барлық жердің 3% 

пайызын қамтиды. Мұның өзі табиғат қорғау  проблемасының өз 

шешімін таппай отырғанын көрсетсе керек. Дегенмен, республикамызда 

қорықтар ұйымдастыру  соңғы  жылдары  қолға алына бастады. Мәселен, 
соңғы жылдары  Батыс Алтай мен Алакөл қорығының ұйымдастырылуы, 

Алтынемел, Ордабасы, Қарқаралы, Іле Алатауы ұлттық  парктерінің 

құрылуы осының айғағы болса керек. 
Негізінен  ландшафтарды  қорғаудың  10 категориясы бар: 

қорықтар, қорыққорлар, ұлттық  саябақтар, табиғат  ескерткіштері, 

қорғалатын  ландшафтар, табиғат  ресурстарының  қорыққорлары, 
биосфералық қорықтар, микроқорықтар ( омыртқасыз жәндіктер мен 

өсімдіктерге арналған ),табиғат нысандары  және көп мақсатта  қорғауға 

алынған жерлер. 

Қорықтар - бұл  табиғат  нысандарын  қорғаудың ең жоғарғы 
формасы. Қорық аймағы  шаруашылық  айналымынан  босатылып, онда  

кен өндіру мен құрылыс  жұмыстарын  жүргізу, аң-құс  атып, балық 
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аулау, шөп шабу мен мал жаю және ағаш дайындау сияқты табиғат 

байлықтарын нұсқан келтіретін әрекеттерге  тыйым салынған. Сонымен 

қатар, қорық жеріне улы химикаттарды  шашуға және басқа жерлердің 
өсімдіктері мен жануарларын  жерсіндіруге  болмайды. Бір сөзбен 

айтқанда, қорық  ұйымдастырылған  жердің  табиғаты, сол аймақтың 

ландшафттық-географиялық  белдеуінің үлгісі ретінде қорғалуы қажет. 
Бұл  жерлердегі  экологиялық  процестердің барлығы  адам араласуынсыз  

табиғи  жағдайда  өтеді. Адам оның бақылаушысы, зерттеушісі  ғана. Сол  

себепті де қорықтарды соңғы кезде ашық аспан астындағы нағыз 
«табиғат зертханасы» деп те атап жүр. Өйткені, мұнда ұзақ жылдар 

бойына табиғат комплекстерін табиғи  жағдайда  ғылыми  терең  зерттеу, 

«табиғат  жылнамаларын » жүргізу сияқты  алуан түрлі жұмыстар  жүзеге  

асырылады. Қорықтарда тек саны азайып, жойылып  кетуге жақын тұрған  
жануарлар  мен аса бағалы өсімдіктер ғана қамқорлыққа алынып  қоймай,  

өлкеміздің  көрікті  табиғат  ландшафттары, жалпы табиғат кешендері сол 

қалпында сақталады. Міне, сондықтан да болашақ ұрпаққа табиғат 
байлықтарын көркейген қалпында  табыс етуде қорықтардың алатын 

орны ерекше. 

Ұлттық  саябақтар 

Демалушы адамдар табиғаты әсем жерлерге көптеп ағылып 

жатады. Мысалы, Африканың  ұлттық  саябағын  көру үшін  жылына  

ондаған  миллион  адам  барады. Табиғат аясында  демалу қажеттілігін 

қанағаттандыру көптеген мемлекетік мәні бар мәселеге айналды. Батыс 
мемлекеттердің  кейбірінде  демалыс орындарынан түсетін пайданың 

мөлшері өндірістің басқа салаларынан түсетін пайдадан әлдеқайда 

артық болып отыр. Мысалы,  Кенияның ұлттық  саябағына  келген 
туристерден түскен пайда  1971 жылы  50 миллион, АҚШ саябақтары  

11,2 миллиард пайда  түсірді. Туристерден  түскен  пайда  кейбір 

елдерде жалпы мемлекеттік пайданың үш бөлігінің бір, кейде екі 

бөлігінің бір бөлігін қамтиды. Осыған байланысты АҚШ-тың кейбір 
ауыл шаруашылық және табиғи  ормандары  туристерден, 

демалушылардан қосымша ақша түсіру үшін ғана пайдаланылады. 

 Осы жолдармен  демалыс мақсатында пайдалану табиғатқа  көп 
зиян  келтіреді. Өсімдіктердің  тіршілік  жағдайын нашарлатып, жан-

жануарлардың жер аударуына  немесе  жойылып  кетуіне әкеледі, 

ластанудың әсерінен жалпы биологиялық  бірлестіктің дамуына кедергі 
жасайды. 

В.П.Чижов (1977ж) демалыс  орындарын  үшке  бөледі:  

күнделікті  демалыс  орындарын- саябақтар, скверлер; қысқа мерзімді 

демалыс орындарын - демалыс және мереке күндері демалатын жерлер; 
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каникул және кезекті демалыс уақытын  өткізетін - ұзақ мерзімді 

демалыс орындары. 

Қысқа мерзімді демалыс орындары әдетте қаладан электр 
пойызбен, автокөлікпен тез жететіндей, қашық  емес жерге орналасады. 

Кезекті демалыс немесе демалыс кезінде адамдар уақытын демалыс 

үйлерінде, емдеу-сауықтыру орындарында  демалу немесе табиғаты 
әсем жерлерге туристік  серуен  жасау  ретінде  өткізеді.  

Демалуға  арналған орындарды саябақ, орман-саябақ  және  

демалыс орындары  деген  топтарға  бөледі. Саябақтарда  демалатын  
адамдардың саны 1 гектар  жерге 150-ден, орман-саябақтарда 20-дан, 

демалыс орындарында он адамнан артық болмауы  керек.  

 

Тұрақты дамудың индикаторлары  

Тұрақты дамудың ұлттық және халықаралық институттары 

Тұрақты даму индикаторлары - тұрақты даму мақсаттарының 

өркендеуін қадағалау процесі және қойылған мақсаттарға  жету 

деңгейінің лайықты белгілердің және көрсеткіштердің өңдеуін талап 

етеді. Осындай индикаторлар жүйесі "табиғат - шаруашылық - халық» 

бағдарламаларын суреттеуде немесе өңдеуде  өте маңызды. 

Тұрақты даму индикаторларын өңдеу проблемасын саяси 

үйлестік департаменті мен Біріккен Ұлттар Комиссиясы және  

қоршаған  орта  проблемаларымен  айналысатын  ғылыми комитет 

(ЗСОРЕ) айқындайды. 

Тұрақты даму индикаторларының жобасы: 

-әлеуметтік индикаторлардың тобы: кедейшілікпен күрес; 

демографиялық динамика және тұрақтылық; білімнің жақсаруы, қоғам 

тәрбиелеу және мәліметтілік: қоршаған  орта, адам денсаулығының 

жақсаруы; қоныстанған орыңдардың дамуы және жақсаруы; 

- экономикалық  индикаторлардың тобы: тұрақты  дамуының  

тездетуіне  арналған  халықаралық конференция және сонымен 

байланысты жергілікті  саясат:  тұтыну  мінездемелерінің  өзгертуі; 

қаражаттық қорлар мен механизмдер; экологиялық технология 

тапсыру, ынтымақтастық және потенциал жасауы; 

- экологиялық  индикаторлардың  тобы: су корларының сапасын  

сақтау  және оларды жабдықтау; мұхиттың, теңіздердің, жағалаудың  

аумақ  қорғанышы;  жоспарларға  және  жер алаңы қорларының орынды 
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қолдануынын кешенді тәсілі; әлсіз экожүйелерді орынды басқару, 

шөлейттену  және құрғақшылықпен күрес; тұрақты ауылшаруашылық  

басқаруына  және ауылдық аймақтардың  дамуына көмектесу; 

ормандарды сақтау үшін күрес; биологиялык әр түрлілікті сақтау; 

экологиялық  кауіпсіз  биотехнологияларды  қолдану; атмосфера  

қорғанышы; улы химиялық  заттарды, кауіпті калдықтарды, 

радиоактивті қалдықтарды экологиялық  қауіпсіздіксіз қолдану. 

индикаторлардың  институциональдық  тобы: экология 

сұрақтар  есебі тұрақты дамуды жоспарлауға және басқаруға арналған; 

дамитын елдерде ұлттық механизмдер және  халықаралық  

ынтымақтастық  потенциал жасауына арналған; институциональдық 

халықаралық реті; халықаралық заңға сүйенген механизмдер; 

шешімдер алу ақпараты: халықтың негізгі топтарының  рөлін  

күшейту. 

Халықаралық деңгейде қазіргі кезде жобамен 134 тұрақты 

дамудың индикаторы өңделген. Бұл төмендегідей негізгі топтарға 

бөлінген: 

- тұрақты дамудың  әлеуметтік  аспектілерінің  индикаторлары; 

- тұрақты  дамудың  экономикалық  аспектілерінің 

индикаторлары; 

- тұрақты  дамудың  экологиялық  аспектілерінің индикаторлары 

(су, жердің, атмосфералардың, басқа табиғи қорлардың  және  

қалдықтардың сипаттамалары); 

- тұрақты дамудың институциональдік аспектілерінің 

индикаторлары (саясатты бағдарламалау және жоспарлау, ғылыми 

өңдеулер, халықаралық заңға сүйенген аспаптар, ақпараттық  

қамтамасыз ету, халықтың негізгі топтарының рөлін күшейтуі). 

Халықаралық индикаторлар мақсаттық бағыттылығына 

байланысты үш категорияға белінеді: 

- өзімен қозғалушы күш индикаторлары - бұл индикаторлар 

адамдық  белсенділікті  ұсынады, процестерге  және сипаттамаға, 

сонымен қатар тұрақты  дамуға  дұрыс  және де жағымсыз әсер ете 

алады. Осы индикаторлар саланың  немесе  экономиканың  деңгейіне 
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талапқа сай болады. Өзімен қозғалушы күш индикаторларына мысал 

келтірсек,  бұл  халық өсу шегі немесе парникті газдардың  өсу шегі. 

- күй-жағдайы  индикаторлары- қазіргі  осы  ауданда тұрақты  

даму сипаттамасын айқындайды. Бұған халық тығыздығы,  халық  

пайызы, отын  қорлары және т.б. жатады. 

- сезіну индикаторларына- тұрақты даму сипаттамаларын 

өзгертуіне саяси таңдау және басқа реакциялар жатады. Бұл 

индикаторлар Тұрақты даму проблемаларының  шешімінде  қоғам  

нәтижелілігін   көрсетеді. Сезіну индикаторларына мысалы, денсулық 

жақсаруына шығындар, заң шығару, нормалау және жөнге салу және 

т.б. 

Тұрақты даму индикаторларының жобалық өңдеуі, осы 

терминологияның  нақты  болуына және де ол XXI ғасырдың күн 

тәртібімен келісуін талап етеді. Халықаралық  жобамен ұсынылып 

отырған индикаторлардың  көптігі олардың көптеген елдерде  

қолдануын  қиыншылық туғызады, себебі осыған байланысты  қажетті  

хабар  және статистикалық  мәліметтердің аз немесе болмауы. Дәл 

осылай,  тұрақты даму стратегиясында 56 индикатор қолданылды. 

Тұрақты даму индикаторлары өздеріне  маңызды емес  тұрақты  даму 

мақсаттарына жету және бұл  дамуды  түзету  үшін кажет. Олар 

жоспарлауға арналған, базамен және тұрақты даму бағытында қызмет 

етеді. Ұлттық деңгейде тұрақты даму индикаторлары негізгі үш топқа 

бөлінеді: 

-экономикалық: 

-әлеуметтік: 

-экологиялық  индикаторлар. 

Тұрақты даму экономикалық индикаторларының  экологиялық  

және  қорлық  дағдарыстардың айырмашылығы бар. 

Қорлық дағдарыс - бұл қордың немесе бірнеше түр қорының 

таусылуы. Осы  дағдарыстан  шығуы  мүмкін, егер таусылған  қор 

орнына жаңа технологияларды жасау немесе қорларды жаңа 

технологиялық циклдерден шығару. 
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Экологиялық  дағдарыс – табиғи  экожүйелермен қамтамасыз етілетін 

қоршаған  орта  тұрақтылығы  мен  реттелуінің  жоюлуы. Экологиялық  

дағдарыс  ұғымы  алғаш  рет XX ғасырдың 70-жылдарында сол  

уақытта өндірістік күштердің  өсуі  мен  қоршаған  ортаны қорғаудың 

арасындағы қарама-қайшылықтардың  шиеленісуі болып  жатқан 

дамыған капиталистік елдерде қолданыла бастады. 

Тұрақты  дамудың  әлеуметтік  аспектілерінің  индикаторлары  

қоршаған ортаның тұрақтылығы бұрынғы қалпына келу бағытында 

тиісті қызмет ету керек. Болашақта тұрақты  даму  индикаторлары  мен  

олардың  аймақтық  және жаhандық  мақсаттарға арналған жүйелер 

халықаралық деңгейде тиісті келісіммен болуы және халықаралық 

стандарттарға  сәйкес болуы керек. Тұрақты даму индикаторларының 

өте маңызды қасиеті олардың ғылыми негізі болуы кажет. 

2000 жылы  Қазақстан  Республикасының  Үкіметі «2001-2004 

жылдардың тұрақты дамуына арналған институциональдық  күшейту» 

бағдарламасын қабылдады. Бұл  бағдарлама  Қазақстан  халықаралық  

жобаларының  бірі, ең ұзақ мерзімді және өз мақсаттарымен  күрделі. 

Бағдарламаның  негізгі  мақсаты - тұрақты  даму институттарының 

дамуы арқылы мекеме арасындағы және сектор аралық  тосқауылдарды 

жою, тұрақты дамумен  ойдың, акпараттық  және  сараптамалық  

деңгейін өсіруі. 

2001-2004 жылдардың тұрақты дамуына арналған 

институциональдық күшейту бағдарламасы  тұрақты  даму 

институттарының дамуын күшейтеді, экологиялық  ұйымдық қызмет 

және ой деңгейінің артуы, басқару жүйесі толық   жетіледі.   

Бағдарлама   аясында   тұрақты   дамуға   арналған  ынтымақтастық  

тосқауылдардың  өзара  әсерін  жеңуімен талдау және кепілдемелердің 

дайындауы өткізіледі.  XXI ғасырдың  Қазақстандық  күн  мәселесін 

өндеуі, сонымен қатар тұрақты даму ұлттық кеңесін  жасауына  

көмектесу. 

Бағдарламамен  басқару Басқару Комитетімен  жүзеге  асады, бұл  

Комитетке  министірліктердің және ведомстволардың  өкілдері кіреді, 

оның мәжілісіне  Парламент  мүшелері, халықаралық  ұйымдарды  
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шақырады. Жаhандық күн тәртібі - XXI ғасырдың күн тәртібіне 

енгізілетін компоненттерімен мониторинг өткізіледі және тұрақты 

даму бағдарламалары жүзеге асады.  

Аймақтық ынтымақтастық топ қызметі негізгі  бағыттарымен  

халықаралық  ұйымдарға көмек көрсете келе және тұрақты даму 

стратегиясын орындайды. Аймақтық процестерде  жүзеге асады, 

мысалы, НАТО  жобасына  Қазақстандық  Комитетенің «Орталық  

Азиялық аймақтың тұрақты дамуы» табиғи  ресурстар және қоршаған 

ортаны қорғау  министірліктері (МПРООС) және т.б. Дәл осы 

процестер сияқты аймақтық,  халықаралық  ынтымақтастық және 

жаhандану кеңейеді, көп жақты өкілеттіктермен бағытталған 

құрылымдардың  жасау  қажеттілігі айқындалады. 

Сондықтан, тұрақты даму институттарының үш деңгейі бар: 

1. Ашық форум. 

2. Саяси  институттар. 

3. Техникалық  институттар. 

Ашық форум- тұрақты дамудың Азиялық - Тынық мұхиттық 

ұлттық комитеттердің  күшті  аймақтық деңгейі. Олардың негізгі 

қызметі ең басты аймақтың тұрақты дамуымен жоспарын  құрады, 

институттарды  екі топқа бөледі, саяси және техникалық деңгейлер. 

Саяси институттар- көп жақты ынталарға, алдыңғы бағыттарға  

және  стратегияларға көмектесу мақсатымен аймағы жоғалған елдерді 

бұрынғы қалпына келуіне арналған форумдармен қалыптасады. 

Техникалық  институттар- қоршаған  ортаның  аймақтық 

стратегиялардың қалыптастыруымен  шұғылданады, ашық  форумда  

техникалық  талқылаулар  және  ғылыми көмек көрсету  

қамсыздандырады.
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Оқу құралы 

Тұрақты дамудың  аспектілері 

Экологиялық қауіпсіздік 

Адамзат  тарихында  алғаш рет барлық даму жолдары адамзат 

таңдаудың  алдында  болды. Әдеттегідей, пайда болатын жағдайда 

адамдар өздері табиғи ортасын таңдайды. Жаhандық  тұрақты  даму 

проблемаларының  сапалы  ерекшелігі, адамдардың  тіршілігінде өте 

маңызды роль атқарады. Ереже секілді  анықтамада тұрақты дамудың 

жаhандық  проблемалары  бірінші жоспарға қойылды. Тұрақты 

дамудың жаhандық  проблемалары биосфераның күй-жағдайымен  

айқындалады. 

Жаhандық  экологиялық  проблемаларды  талқылаудың, яғни 

сараптаудың  негізі  қоршаған  ортаның  биотикалық  реттеу  теориясы  

ең  басты  рольді атқарады. Биотикалық  реттеу теориясында келесі 

принциптерді белгілеп қою керек. Биота - тірі организмдердің жердегі 

өмір жүйесі. Өзінің қалыптасуы мен  өзінің тұрақтылығын кеңейту 

үшін  қоршаған ортасына әсер етеді. Тұрақты   дамудың  күрделі  

ұғымын  талдай отырып олардың аспектілерін, құрастырушы 

элементтерін айтуға болады. 

Саяси - заңға сүйенген аспекті:  

а) қазіргі заманда демократияның дамуы, халықтық үкімет, 

конституциялық  үкіметтер, заңға сүйенген  мемлекеттер, нағыз 

азаматтық  қоғамның  дамуы;  

ә) парасатты заң шығару және салық салудың жүйесі; 

б) әлеуметтік, әділеттілік, бостандықпен қамтамасыз ету және 

барлық  адамдардың  заң  алдындағы теңдіктері: 

в) патриотизмді  және интернационализмді бірлік, халықтар 

достығы, азамат және қоғамның  өзара  жауаптылығы;    

г) үкімет және қоғамдық кұрылымдардың үйлесімділігі және 

қоғам;  

д) ноосфераның дамуын қамтамасыз ету. 
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Экономикалық аспектісі:  

а) халықтық, шаруашылық, мемлекеттік, қоғамдық  және  жеке  

меншік арқылы үйлестіру, тауарлық - нарықтық мәдениетті экономика;  

ә) демонополизация  және  өндірушілердің, сатушылардың еркін  

бәсекелестігі;  

е өнеркәсіптік өндірістік өнім, планетамыздағы барлық 

тұрғындардың негізгі тіршілік б) ауылшаруашылық жән 

қажеттіліктерін қанағаттандыруына арналған мәдениетті игіліктер. 

Экологиялық аспекті:  

а) қоғамның және табиғаттың эволюциясын қамтамасыз ету, 

адамның  және  биосфераның  салыстырмалы үйлесімі арқылы  қалпына  

келуге, құрылуға, барлық кездегі негізгі тіршіліктің қажеттіліктерін 

қанағаттандыруы;  

ә) табиғи қорлардың теориялық өңдеуін нәтижелі қолданып, 

олардың әдістерінің практикалық  орындалуы;  

б) ноосфералық  дамудың  экологиялық кауіпсіздігін қамтамасыз 

ету;  

в) аз қалдықты және қалдықсыз өндірістің биетехнологиясын 

тұйық  циклмен  кеңінен  дамыту; 

 г)  кодекстің  экология талаптарын сақтауы. 

Әлеуметтік  аспекті: 

 а) аштықты  және кедейшілікті, жұмыссыздықты  түп  

тамырымен  кұрту, яғни азайту;  

ә) егде адамдарға, ауруларға  және мүгедектерге қамқорлық,  

б) мектепке дейінгі балаларды және жасөспірімдерді 

тәрбиелеу;  

в) ең жақсы жоғары оқу мекемелерінің, кәсіпшілік  

орталардың  кең және арзан дамуы. 

Халықаралық аспекті:  

а) дүниежүзілік  соғыстарды және аймақтық дауларды 

кақпайлау, саяси  құралдармен  бейбітшіл  шешім қабылдау;  
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Оқу құралы 

 ә) барлық серіктестік елдерді өнеркәсіптермен қамтамасыз 

ету, ауыл шаруашылыққа,  халыққа,  мәдениетке және  ғылымға  екі 

жақты немесе көп  жақты әсер етеді; 

 б) экономиканың  даму аспектілерінде нашар дамыған 

елдерге  әр түрлі, жан-жақты көмек көрсетуі; 

 в) БҰҰ-ның қорғаушылық  қызметі, оның белсенді қызмет 

көрсетуі. 

 

Хабарлы аспекті:  

а) ғылымның жоғары дәрежеде дамуы, техникалардың  

жүзеге  асырылуы;  

ә) табиғи және қоғамдық ғылымдардың теорияларының 

карым-қатынасының жеңуі;  

б) бұқаралық  хабар кұралдарының  кең  таралуы; 

 в) стратегиялық тұрақты дамуды  нақты бағаламаудың 

фактілерінің сыншысында идеологиялық жұмыска электрондық, 

бұқаралық  хабар құралдардың кең таралуы; 

 г) ақпараттық қорларды басты орында ұсыну:  

с) болмыстық  сананың  дамуының  адамдарға ғылыми 

болжау кабілеттіліктері. 

Даму үшін сандық өсу шегінен аса қажетті. Тұрақты дамудың 

негізгі приоритеттеріне ең алдымен  адамдардың, халықтың  өмірі  

сапалық  жағынан  жоғары  болуы тиіс. «Өмір сапасы»- ол адамды, 

жанұяларын әлеуметтік тұрмыс  жағынан  жақсартады  немесе 

жақсартуға үлес қосады. Сонымен бірге затсыз игіліктердің өте кең 

аспекті: жеке қауіпсіздік, кепілдік, мүмкіншілік, сапалы білімдер, 

сапалы дәрігерлік қызмет ету, мәдениеттілік даму және эстетикалық  

сапалары  биіктен  көрініс табады. 

Білім, медицина, мәдениет, ғылымды  қосқанда  дамуда  және 

әлеуметтік жүйенің толық жетілдіруінде приоритет гуманитарлық  

аспектімен тиісті қайталанған болуы шарт. Одан қоғамның физикалық, 

өнегелі және рухани денсаулығын анықтайды,  соңында  өмір  сапасын 

қалыптастырады. Тіршілікті  тәртіпті  дамытуға  әрбір  адам немесе 
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әлеуметтік топ тиісті құқықпен қамсыздандырылған болуы қажет. 

Одан кейін, қоғамның тұрақты дамуын психологиялық тұрғыдан толық 

жабдықтау. Адамдардың мақсаттары көптеген экономикалық, заң 

шығаратын, әкімшілік өлшемдерден тұрады. Адам  идеологиясыз өз 

идеологиясымен өмір сүре алмайды және ол қоғамды құрайды немесе 

біріктіреді. Экологиялық қоғам дамуы үшін жаңа әлеуметтік, 

экономикалық идеология құру және тұрақты бекіту қажет. 

Нақты айтсақ,  қауіпсіздік дегеніміз - бұл адамның 

денсаулығына, амандығына көңіл бөлуі мен өмірге қабілеттілігінің 

негізгі құқығы, өмірін қамсыздандыру  мақсатында  қайнарларды, 

қорларды  әлеуметтік  ретке келтіруде  қауіп-қатерге  қарсы  тұру. 

Қауіпсіздіктің негізгі қауіп-қатері үшке бөлінеді: 

- әскери қауіптілік:  ядролық соғыс, көпшілікті қарумен кұрту, 

халықаралық  қару-жарақ  тасымалдары, ірі соғыстар мен  дау-

жанжалдар: 

- экономикалық және  әлеуметтік қауіптілік - халықтың аштық  

тудырушы  қайыршылық  күйі, шамадан  тыс өсу шегі және 

урбанизация, бүкіл  халықаралық  миграция және т.б.; 

- экологиялық қауіптілік – атмосфера  құрамынының өзгертуі  

мен  олардың  зардаптары, тұщы табиғи сулардың, мұхиттардың және 

жағалаудағы   айдыңдардың  ластануы, орманның  жойылуы  және  

шөлдендіру, топырақ  эрозиясы  мен жерлердің  құнарлылығының  

жойылуы және т.б. 

Қазіргі заманда өркениет бар болғанмен, ол  қауіпті аймақтарда 

орналасқан. Сондықтан,  экологиялық мәселелер шешімдерді  талап  

етеді. Жаhандық  экологиялық  мәселелердің шешіміне арналған 

жалпы мақсатты жобалар төмендегіше сипатталады: 

1. Жаhандық  энергетикалық  және  биогеохимиялық  айналымын 

зерттеу (энергетиканың даму болашағы және оның өсуі; бұрынғы және 

қазіргі өнеркәсіп қалдықтарынан ластанудың сандық  анықтамасы). 

2. Жаhандық өзгертулердің бағалауына арналған бақылау 

жүйелерінің негізделуі (жерде және ғарышта орналасқан бақылаудын 
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жаңа жүйелерінің дамуы; қазіргі және алда жоспарланған бақылау 

жүйелерінің жаhандық өзгеру бағалауымен  сәйкес талдауы). 

3.Биоәртүрлілікте  басты  өзгерулерді талдау (биоәртүрлілікпен 

суреттеу және бақылау; биогеохимиялық айналым мен биоәртүрлілікке   

байланысты талдау). 

4.Экологиялық  өзгерулерді  түсіну  негіздерінің  теориялық және 

методологиялық өңдеуі (экожүйелердің тұрақсыздығын зерттеу:  

жаhандық  экологиялық  өзгерулердің  алдын-ала  хабар беруіне 

арналған  методологиялық  талдауы). 

5.Халықаралық  деңгейде талдауы  (халықаралық геосфералы-

биосфералық бағдарлама; қоршаған ортаны сипаттауда, зерттеуде  

халықаралық келісімдер). 

Жаhандық қауіпсіздікпен басқару жобасы: 

-ең маңызды жобамен  зерттеу, яғни дүниежүзілік бірлестіктің 

өмір сүруіне әсер ете  алатын, экологиялық, демографиялық, 

экономикалық, саяси, гуманитарлық және әлеуметтік аспектілерімен 

бірге әсер ете алатын; 

- әрбір жобадағы  компонеттерінен қауіптілікті өңдеуі және 

бағалаулары,  олардың арасындағы өзара әрекеттестігі; 

- келісімдердің, бағдарламалардың және жаhандық қауіпсіздік  

мақсаттарының  шешіміне  арналған институттардың нәтижелі 

колдануы, халықаралық  ынтымактастықты  кеңейту жолдарын  

қарастыру. 

Жаhандық экологиялық проблемаларды шешу жолдары 

және  экологиялық  кауіпсіздікті нығайту,  коршаған ортаны қорғау 

халықаралық деңгейдегі мәселе. 

Қоршаған ортаны қорғау - бұл принциптер және халықаралық 

құқық нормаларының жиынтығы. Олар әртүрлі қайнардың  қоршаған 

ортасына шек қоюға және зиян нәрселерді жоюына, сонымен  қатар  

мемлекеттің  табиғи  қорларын орынды қолдануын айқындайды. 

Қоршаған ортаның халықаралық құқық дамуы негізінде келісіммен 

жүзеге асады . ЮНЕП-те осы бағытта 152 келісім-шарттар тіркелген. 
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Біздің еліміз қоршаған  ортаны қорғау халықаралық шараларға 

белсенді қатысуды қабылдайды. 

Алғаш рет халықаралық экологиялық кұқық қағидалары адамның 

қоршаған    ортаға    әсері    мәселелері    бойынша    1972    жылы БҰҰ-

ның  конференциясының Стокгольм декларациясында жиынтық түрде 

жасалған болатын. Бұл конференцияда "Планетаның ар жағынан 

бақылау" бағдарламасы  ұсынылды. Бағдарламада маңызды орынға 

қоршаған  орта  мониторингінің жаhандық  жүйесі  ие  болған. 

(ҚОМГЖ) 

Бірінші  қағида (ең басты): мемлекет өз ұлттық саясатымен өзіне 

меншікті қорларды еркін қолдануы адамның қоршаған орта 

проблемаларымен сәйкестігі  жеке мемлекеттердің  немесе 

аудандардың қоршаған ортасына зиян келтірмеу жауапкершілігіне 

жатады. 

Екінші қагида: жердің табиғи қорларын ауаны, суды, жерді, 

флораны, фаунаны  және оның қажеттілік өлшемімен  адам  қызметін 

нақты жоспарлауы мен басқару табиғи экожүйелердің үлгі жолымен 

бүгінгі ұрпақ пен келешек игілігіне тиісті сақталған болу керек. 

Үшішіі қағида:өңделген  немесе өңделмеген  шикізат қорларын   

халықаралық  кеңістікте  барлық  адамзат алуы керек. 

Соңғы он жылда адамзат халық санының өсуі, халықтың 

қоныстануы, өндіріс және  тұтыну үлгілерінің  қоршаған ортаға  

әсерлігін  айқындады.  

90-шы  жылдары  БҰҰ-да  өткізген конференцияда маңызды 

кезеңде мына келісімдер болды. Соның бірі 1992 жылы Рио - де - 

Жанейрода (Бразилия) өткен қоршаған ортаға және дамуға (ҚОСР-2) 

арналған конференция. Бұл конференцияға 179 елден 940 мың өкіл 

қатысқан. 8000 журналистер конференцияның жүруін баяндаған және 

де кездесулерге, лекцияларға, семинарларға, көрмелерге 400 мыңға 

дейін адам барған. "Рио-де-Жанейро декларациясында" біздің 

планетамыздың барлық елдеріне арналған  тұрақты  дамудың  

бағдарламасын  ұсынған. Халықаралық  бірлестік  қоршаған  ортаны  

қорғау  өлшемдеріне  интеграция қажеттілігін білді және табиғи 
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қорларды орынды қолдану бағдарламаларына, кедейшілікпен күрес 

және дамудың төменгі деңгейін жеңу, жоғары дәрежеде жаhандық 

және аймақтық  экологиялық  проблемаларға назар аударылған. 

Тұрақты  дамуға жету үшін өмірде барлық адамдарға мемлекет  

көбірек  жоғары сапалы өндіріс пен экологиялық тұтынуды қабылдауға 

болмайтын қажетті демографиялық саясатты пайдалану қажет. Осы 

конференцияда тұрақты даму стратегиясы қабылданған болатын.  

Тұрақты даму стратегиясының мақсаты - жаhандық 

өзгерулерге, өмірге лайықты негізгі жолдарын және тәсілдерін жасап 

шығару. Стратегия қоршаған ортаны қорғауда  ұлттық бағдарламалар 

негізгінде  бағыт береді. Ол негізгі екі мақсат қояды: 

- адамзаттың тірі қалуы; 

- өмір мәнінің философиялық  анықтамасы. 

Айқындалған  мәселелердің талқылануы, планетаның 

экологиялық  проблемаларының  шешімін қорытындылау мақсатында    

2002 жылы   Йоханнесбургте ( ЮАР ) халықаралық форум өтті. Бұл 

форум «РИО +10» деп аталған. БҰҰ-ның  халықаралық  комиссиясы 

қоршаған орта мен тұрақты  дамуға арналған келесі қағидалар мен 

ережені барлық елдерге ұсынды: 

1. Адамның негізгі құқығы. Барлық адамдар өздерінің 

денсаулығы мен амандығы үшін қоршаған ортаға құқығы бар. 

Мемлекет қоршаған  ортаны және табиғи  қорларды сақтайды және 

бүгінгі және келешек адамдардың  ұрпағы үшін қолданады. 

2. Экожүйелердің тұрақты қолдануын сақтау. Мемлекеттер 

биосфера жұмыс жасауы үшін  қажетті экожүйелер және экологиялык 

процестерді пайдаланады, олар өсімдік пеп жануарлар әлемінің 

әртүрлілігін сақтайды, тірі табиғи қорларды және экожүйелерді 

қолданар алдында үйлесімді тұрақты өнімділік алу қағидасын 

сақтайды. 

3. Экологиялық нормалар және мониторинг. Мемлекет 

қоршаған  ортаны  қорғауда нақты  нормаларды пайдаланады және 

экологиялық мониторинг өткізеді. 

4. Алдын ала хабарландыру. Мемлекет өзінің жоспарлаған 
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қызметі туралы барлығын дер кезінде акпараттандырады. 

5. Тұрақты  даму және көмек. Мемлекет қоршаған ортаны қорғау 

жоспарының шарттарын  камсыздандырады. Мемлекет басқа  

мемлекеттерге, әсіресе  дамушы  елдерге қоршаған ортаны қорғау және 

тұрақты даму үшін көмек береді. 

6. Ынтымақтастықтың жалпы міндеті. Мемлекет басқа 

мемлекеттермен кұқық пен міндеттерін жүзеге асыру мақсатында 

қамқорлық көрсетеді. 

 Әрбір конференциялар қоршаған ортаны қорғау бағытында 

нақты әрекет бағдарламаларын жасаған, ұлттық жоспарлар дамуын 

қамтамасыз еткен. 

 

Табиғи экожүйелерге рұқсат   шегі және экожүйелердің 

 тұрақтылығы. 

Табиғи экожүйелерге рұқсат   шегі және экожүйелердің 

тұрақтылығы  ұғымның  әртүрлі  түсінігін белгілеуі: рұқсат етуге 

жасанды әсерлер және табиғи экожүйелерге, қоршаған ортаға, 

биосфераға  рұқсат  етудің жасанды жүктелуі. Кез-келген көрінген 

әсерде қандай болмасын  экологиялық  жүйе айқындалады. Егер 

экологиялық жүктелуде жағымсыз зардаптарға әкелсе, онда жердегі 

мекендеуші организмдердің, адамның өзгеруі,   табиғи орта 

сапаларының  нашарлауына әсер етсе  оны рұқсат ету деп есептеуге 

болады. 

Қоршаған табиғи ортаға рұқсат ету жасанды әсер деген түсінік 

береді. Ол бөлек және біркелкі мен әртекті әсерлерден, қоршаған орта 

сапасына әсер етпейді, яғни табиғи  ортаны  өзгертуге  мүмкіндік  

береді. Бұл әсердің маңызы өте  зор, ол ең алдымен адамға және 

экожүйеге қолайсыз зардап әкелмейді. Рұқсат етудің әсер ұғымы келесі 

ұсынулармен байланысты: 

- табиғи ортаның жоғарғы және колайлы сапасы туралы; 

- рұқсат ету және экожүйелердің ауыспалы кезеңі туралы; 

- табиғи орта сапаларына рұқсат ету туралы тербелулер; 

- рұқсат ету және организмге, көбеюлерге, бірлестікке 

биосфераға ауыспалы кезеңнің жүктеулері туралы. 



 
102 ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ  

Оқу құралы 

Табиғи жүйелерге зиянды факторлардың  әсері  екі деңгейге  

бөлінеді: 

- әсердің өтпелі деңгейі (жүйенің апат болуы немесе жүйенің 

қалпына келмеуі , мысалы: қандай болмасын түрлердің жойылып 

кетуі); 

- әсердің  рұқсат ету деңгейі.  Бұл жағдайда экожүйелердің және 

бөлек популяциялардың әдеттегідей жұмыс жасауына әсер 

етпейтін табиғи орта сапаларының шамалы ғана өзгеруі туралы 

көрсеткіші. 

Экологиялық күй-жағдайға  қалыптасу  үшін, рұқсат ету әсері 

рұқсат ету жүктелуі талапқа сай болуы қажет. Жасанды әсерлердің дәл 

осылай жасанды жүктелулердің мөлшерінің сандық сипаттамаларын 

білу керек. Яғни, ол бірлестікке, экожүйеге рұксат ету әсерлердің және 

рұқсат етудің жүктелуінің анықтамасы  болып  санитарлық-гигиеналық  

талаптардан  өзгеше  көрінеді. Экологиялық нормалауының 

міндеттеріне  қоршаған табиғи орта сапасы жатады. Ол табиғи 

экологиялық жүйелердің және биологиялық бірлестіктердің  

қорғанышы  болып  келеді. 

Жалпы сипатталған экожүйенің күй-жағдайлары оның 

экологиялық тұрғыдан жақсаруына нақты нормасының болуымен  

сипатталады. Бұл жағдайды су экожүйесінің мысалымен  қарастырсақ, 

су қорларын қорғау және су сапасына мониторинг қызметін көрсету 

арқылы суға зиянды заттар мен улы заттарды тастауға рұқсат ету үшін 

пайдаланылады. Сонымен атмосфералық ауаны, топырақты, су 

нысандарына ағынды сулардың   заңмен бекітілген шығаратын, 

ластайтын заттардың  шекті  рұқсат  ету мөлшерін катаң тәртіп 

белгілеуімен жүзеге асады.  

Тұрақтылық қорын бағалау және оның көрсеткіші 

Ұлттық  бағдарламаның  экологиялық  қауіпсіздік  зерттеулері  

параметрлер  мен  өлшеуіштердің  белгілі  мөлшерде  анықтамаларын, 

өзгерістер шегін және экожүйелердің жалпы жағдайын анықтауды 

талап етеді. Олардың  ішінде  индикаторларды  зерттеу  тәжірибесі, 
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табиғи ортаның  күй-жағдайлары, халықтың денсаулығы және олардың 

өзара байланысы жатыр. 

Біздің елде  мұндай  өлшемдер  экологиялық  ретсіз жер аймағын 

анықтау  үшін  қолданылады. Қазақстан  Республикасының «Қоршаған  

ортаны қорғау» туралы заңы 1997 жылы қабылданды. Бұл заң бойынша 

адамның іс-әрекетінің немесе басқа да жағдайдар нәтижесінде зиянды 

өзгерістер қоршаған табиғи ортада орын алуы, халық денсаулығына 

зияндылығын тигізуі, табиғи экологиялық жүйелердің жалпы 

жағдайына қауіпті, жануарлар мен өсімдіктердің генетикалық 

корларына әсер етуіне байланысты Қазақстанның жер аймағы төтенше 

экологиялық апатты аймақ болып жарияланды. Қазақстанның 

шаруашылық  жер  аймағында  немесе  басқа да  факторлардың әсері 

нәтижесінде коршаған табиғи  ортада  маңызды орын алғандықтан 

халықтың денсаулығы күрт төмендеді. Оның ішінде флора және фауна 

нашарлады, терең кайталанбас өзгерістер орын алғандықтан, 

табиғаттың  тепе-теңдігі бұзылды, табиғи экологиялық жүйелер,  

залалды жерлер - экологиялық апатты аймақ боп жарияланды. 

Зиянды экологиялық  аймақты  анықтау  дамытылған өлшемдер 

негізінде  экологиялық жағдай құру негіздері мен факторларының 

төменділігін анықтау мақсатымен  өткізіледі  және  нақты 

бағдарламаларды зерттеп,тұрақтылық әрекеті және тексерілген 

экологиялық аймақта зияндылық  көрсеткішін төмендетеді. 

Экологиялық жағдай жасау экологиялық  өсу бойынша мынадай 

түрлерге бөлінеді: 

- салыстырмалы қанағаттанарлық; 

- ынталылықты; 

- дағдарысты; 

- апатты. 

Экологиялық тазалық: 

- мекендеу орталығының сапасы мен халықтың денсаулығы; 

- қоршаған табиғи ортаның жалпы жағдайлары. 

Адам мекендеген ортаның жағдайы санитарлы-гигиеналық және 

жалпы экологиялық өлшемдердің бірігуімен анықталады. Ол осы 

өлшемдердің жиынтығымен  анықталады.  Халық  денсаулығының 
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нашарлауын дәрігерлік-демографиялық белгілермен анықтайды. 

Мекендеген ортаның өзгерістерін атмосфералық ауаның, судың, 

топырақтың ластануынан және иондалган сәуленің әсерінен 

анықтайды. 

Табиғи ортаның және табиғи экожүйелердің сипаттамасын 

сыртқы ортаның, судың, топырақтың ластану белгілері, табиғи 

қорлардың құнарсыздануы, экожүйелердің төмендеуімен анықтайды. 

Табиғи ортаның сапасы  жалпы  экологиялык, санитарлы-гигиеналық  

талаптармен  айқындалады. Қоршаған ортаның күй-жағдайы төмендеуін 

сипаттайтын көрсеткіштер жиынтығы. Көрсеткіштің өлшемі 

интервалды параметрлермен белгіленеді  және  осы  белгілер  қауіпті  

экологиялық аумақ болып есептеледі. 

Параметрлерді  құжатта  қолданып, уақытша  анықтап  қарастыру 

қажет. Көп жағдайда  көрсеткіштер «негізгі» және «қосымша» болып 

бөлінеді. Аумақтың жалпы жағдайын негізгі көрсеткіштермен 

қосымша көрсеткіштері есепке ала отырып анықтайды.  

Атмосфералық ауаға арналған белгілер жүктемелер болып келеді 

(жауын-шашынның көп жауу) және ластайтын заттардың деңгейлері 

(концентрациялардың  барынша көп болуы). Жер беті өсімдіктері  

орман және су экожүйелерінің параметрлері мынадай заттармен: азот 

диоксиді, күкірт, фторлы сутек  және  азонмен  әрекеттеседі. 

Экологиялық төтенше  аймағын  анықтау және су объектісінің 

экологиялык ластануына су қорларының және су экожүйелерінің 

дағдарысына химиялық және биологиялық көрсеткіштері әсер етеді. 

Топырақтың басты экологиялық ластануы химиялық және 

биологиялық жолмен ластанады. 

Литосфераның жоғарғы бөлігін есептеу интенсивті және 

масштабты жолмен геологиялық ортаны бағалау болып табылады. 

Өсімдіктердің өсуін бағалау жағдайлары географиялық  экожүйелердің  

жағдайымен ерекшеленеді. Бұл кезде мына параметрлер ескеріледі: 

биоәртүрліліктің азаюы, орман популяциясының тығыздығы, егістік 

аумағы және т.б. Өлшем жағдайы жануарлар әлеміне қосатын деңгей 

көрсеткіштеріне зооценоз, популяция және басқа да түрлері жатады. 
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Маңызына қарай параметрлердің түрлеріне қарай: биоәртүрліліктің 

азаюы, популяция тығыздығы, аңшы-кәсіпшілік т.б. төмендейді. 

Биогеохимиялық бағалау кезінде биогеохимияның  өзгеруі химиялық 

элементтің құрамындағы компоненттер қоршаған табиғи ортаға әсерін 

тигізеді. 

Экожүйелердің тұрақтылығын бағалау. Экологиялық жүйеге 

тұтас тән ерекшелік — биоценоздағы организмдерге қойылған 

мысалдар тең болуы шарт. Көпшілік  биологиялық түрлер үшін 

жоғалым саны 3-15 % шамасында болады. Сондықтан экологиялық 

жүйелердің «жоғалуы» заңды экологиялық жүйелердің «жоғалым 

мөлшеріне» жататын радиация мөлшері экожүйенің дербес бұрынғы 

калпына келуі мүмкін емес, адамның маңызды іс-әрекет етуіне талап 

қойылады. 

Әдетге тірі ағзалар әрбір деректі аймақтан және көптеген 

өсімдіктер мен жануарлар радиосезгіш топтардан бастау алады. 

Экожүйенің тұрақтылығын анықтау мынандай жолмен анықталады: 

- экожүйені  маңызды элементпен анықтау; 

- радиоактивтілік сәулеге экожүйе элементтерінің 

тұрақтылығын анықтау; 

- радиоактивтік  сәуленің экожүйеге мөлшерін анықтау. 

Қоршаған  ортаның  қауіпсіз  тіршілік  әрекетін қамтамасыз ететін 

шарттар мен факторлар 

Экологиялық  шарттар - адам денсаулығының күй-жағдайын және 

оның ұзақ өмірінің анықтаушы факторлардың бірі болып табылады. 

Экологиялық шарттар денсаулық кабілеттігіне және адамдардың бұл 

сферада қабылдау шешіміне әсер етеді, сонымен қатар олар әлеуметтік 

интеграция болашағын және экономикалық дамуды анықтайды. 

Экологиялық өзгерістер: ластану мен қоршаған орта қасиеттерінің 

нашарлауы, климаттың тербелулері және экстремальді жылдық 

құбылыстар адам денсаулығына және дамуына әсерін тигізеді. 

Экологиялық шарттар маңызды дәрежеде  жұқпалы аурулардың 
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таралуына  жағдай  жасайды: жыл сайын 20-25 % барлық өлімдер бүкіл 

әлемдегі жұқпалы аурулардан тарады. 

Жер пайдалануын өзгертудің нәтижесінде жаңа табиғи орталар 

ауру жұқтыратын организмдердің көбею қабілетін жасайды. Мысалы, 

жер суландыратын жұмыстар мен ағаш бөгеттердің кезінде 

аурулардың таралуына әсер еткен. Адамның денсаулық деңгейін 

анықтаушы шарттарының өзгеруі болашақтың дамуының түзілуіне 

және кедейлікті жеңуіне әсер етеді. Ал, олар оз кезегінде адам 

мекендеу ортасымен және оның әлеуметтік жағдайымен  байланысты 

болады. 

Демографиялық өзгертулер және денсаулық. 

 Экологиялық өзгерістерге қалалардың күй-жағдайларын 

жақсартудың  әсері бар. Ертеден келе жатқан холера ауруының 

қауіптілігін 19-шы ғасырда Еуропада су құбыры және канализациялар 

арқылы жойған. Қиралған үйлер жағдайының қиындығы, әсіресе, 

қалалық жерлерде инфекция таратуына әкеп соқтырады. Ең төменгі 

деңгеймен тапқан табыстары адамдардың пәтер-үйдің қымбатшылығы 

және жанұялардың үлкендігі нәтижесінде осы проблемалар пайда 

болады. Балалар арасындағы  өлім-жітім дамушы кедей елдердің 

қалаларында жоғары болған. Бұл айырмашылық экологиялық 

жағдайына байланысты мынадай аурулармен тіркелген: туберкулез, 

сүзек және де т.б. 

Ірі қалалардың сауда аралық байланысы, экономикалык 

интеграциялануының күшеюі, орталық пен транспорттық 

байланыстардың жақсаруы көптеген аурулардың таралуына  әсер етеді, 

соның ішінде ең қауіпті  ЖҚТБ ауруы. Ашық аумаққа, жаңа  

қалалардың қоршаған ортаны  игеруі, ауылдық жерлердің игерілуі 

халық санының өсуіне әсер етті. 

Қоршаған  ортаның ластануы және денсаулыкка қауіптілігі. 

Әлемде ауа ластануынан жыл сайын 2,7-3 миллион адам өмірден өтеді. 

Ең қауіпті ластаушылар: күкірт  тотығы - бұл көп мөлшерде  күкірті  

бар мұнай және көмір жануының нәтижесінде пайда болатын газ: ауада 

өлшенген шағын бөлшектер -  тұрмыс зат мақсатында ашық оттың 
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қолдану нәтижесінде, энергетикалық  және өнеркәсіпте, дизель 

қозғалтқыштардың пайдалану кезінде пайда болады; көміртек тотыгы -

автокөліктердің пайдаланылған газдарының құрамында болады; озон – 

бұл күн сәулесінің, транспорттық көліктердің пайдаланылған 

газдарының нәтижесінде пайда болған  тұманның  әсері. Озон қабаты 

бүкіл Жер шарын қамтиды және 10-15 км биіктікте орналасқан, 

жоғарғы концентрациясы 20-25 км кашықтықта. Озон қабатының 

жұқаруы атмосфераның жер бетіндегі барлық тіршілікті ультракүлгін 

сәулелерден қорғау мүмкіндігін азайтады. Озон қабатының жұқару 

себептері ғылымға әлі белгісіз, ол табиғи себептерден де немесе 

антропогенді әсерлерден де болуы мүмкін. Атмосфералық ауадағы 

қорғасын - этилді бензиннің немесе көмірдің жану нәтижесінде пайда 

болады. Атмосфералық  ауаның  ластануы тек  адам денсаулығына ғана 

емес, басқа да жағымсыз әсерді көрсетеді. Атмосфералық тұнбаларда  

химиялық  заттардың  еруі қышқылды жауын-шашыы проблемасын 

тудырады. Қышқылды  жаңбырлардың  кері  әсерлері  алуан түрлі: 

топырақ, су  жүйелерінің, өсімдіктер, архитектура ескерткіштері, 

құрылыстар жэне де басқа объектілер оның салдарынан бүлінеді. 

Органикалық тегі берік ластайтын заттардың әсері. Қоршаған ортаның 

ластануы автомобильдік және өнеркәсіпті, тыңайтқыштарды қолдану 

және пестицидтер нәтижесінде, сонымен қатар қалдықтардың көму 

концентрациясы  көп мөлшерлі химиялық заттардың үлкен әсерін 

тигізеді. Химиялық заттардың жиыны бізді қоршаған ортада 50-100 жыл 

бұрын болған жоқ. 

Адамдар сапасыз ауылшаруашылық өнімдерін, малдан, құстан 

және балықтан жасалған өнімдерді тұтыну арқылы ластайтын  

заттардың ірі өндірушілері болып саналады. Мысалы, жаңа химиялық 

заттардың қолдануы жөнінде АҚШ-пен салыстырғанда Еуропалық 

бірлестікте үлкен сақтык тенденцияда болады. 

Эндокриндік  -  синтетикалық химялық зат, организмге тиген 

жағдайда гормондардың  қалыпты  өндіру процесіне енеді де, кейде әр 

түрлі бейнемен олардың санын өзгертеді. Мұның әсерінен ойдың 

қабілетгілігін төмендетеді, жағымсыз әсер етеді.  
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Фталаттар - бұл, поливинилхлоридтің құрамында бар 

пластификаторлар, пластикалык пакеттердің даярлауы кезінде, күре 

тамырға салу инъекцияларға арналған жүйелерді, сонымен қатар 

сабында, шаштарға арналған лактарда жэне тырнақ, басқа да 

косметикалық өнімнің жасалуына қолданылады. 

ПХД - олар ластанған өзендердің бассейндерінде, қалдық  қоқыс 

тастайтын жерлерде және қалдықтарды көмуге арналған полигондарда 

қолданылады. 

Диоксиндер - қалдықтарды өртеу кезінде және өнеркәсіптің 

нәтижесінде   пайда   болады.   Еуропалық   Одақтың   бүгінгі   

ұсыныстары   химиялық заттардың мұқият тексерулерін көбірек 

зерттеу нэтижелері қажетгілігін көрсетеді. Оған қажетті заң шығару 

мен қабылдауы қажет.  

 

Тұрақты даму мақсаттарына жету механизмдері 

Тұрақты дамуға арналған қозғалыстардың деңгейлік алғы 

шарттарының  жиынтығын Қазақстан дамытуда. Бұл табиғи қорлардың 

байлығы, тіршіліктің кеңістік масштабтары және аумақтың 

экологиялық сиымдылығы, өнеркәсіптің  даму деңгейі, білім және 

ғылым, ұлттық мәдениет, мінез-құлық және ішкі рухани дүние, тарихи 

түбірлер және т.б.  

XXI ғасырда Қазақстан Республикасы терең әлеуметтік, 

экономикалық және экологиялық сфералардың дағдарыс шарттарымен 

сипатталады. Реформалардың айқындалған бағыты  аясында  барлық  

қоғамның  бірігу жолдарында дағдарыс жойылуы мүмкін. 

Қазақстанның тұрақты даму моделіне өтуі ұлттық  байлық, рухани-

өнегелі құндылық және адам білімі үшін өте маңызды өлшем болып 

табылады. Қоғамдық  түрде мақсатқа жету  концепциясы  мына 

қағидалық  мақсаттардың шешімдеріне тиісті екенін алдын ала ескеру 

қажет: 

- елдің бүгінгі әлеуметтік - экономикалық дағдарыстан шығуын 

ескеру қажет; 

- экономикалық  өсу шегі барысында шаруашылық қызмет 
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кағидасының экологизациясын және әлеуметтік проблемалардың 

шешімдерін іске асыру; 

- биосфераның бұрынғы қалпына келуін қамтамасыздандыру 

және сақтау, оның жергілікті экожүйелердің келешек ұрпақ 

қажеттіліктеріне хабардар болуында  табиғи  ресурстардың  

деңгейлік күй-жағдайын есепке алу; 

- экологиялық қауіптілік туралы, табиғаттың шек қойылған 

мүмкіншіліктеріне халық білімінің деңгейін көтеру, тіршілік 

игілігін және табиғи қорларды үнемді қолдану қажеттілігін 

айқындау. 

Мұндай тұрақты даму үлгісіне Қазақстанның  өтуі осы заманғы 

әлеуметтік-экономикалық және экологиялық жағдайлармен 

анықталады, сонымен қатар нақты ұлттық әрекеттердің жоспарына 

негізгі қағидаларды енгізу қажет. Бұл концепция  жоспар кұруға  

арналған әрекеттердің негізгі бағыты ретінді анықталуы қажет. 

Айқындалған  жоспарда  нақтылы және конструктивті түрде тиісті 

мақсаттық бағдарлар және жақын арадағы және болашақта даму 

механизмдерінің ашылуы, олар қойылған мақсаттың кезеңді 

орындалуын, Қазақстан Республикасының дағдарыстан шығуын 

тұрақты даму үлгісіне өтуін қамтамасыз етеді. 

           Тұрақты дамуға өтудің мәні экономикалық, әлеуметтік және 

экологиялық проблемалардың  жинақталған шешімінде ғана емес, 

қоғамның рухани-өнегелі құндылықтардың жаңа жүйесін кұруында 

және құру мақсаттарының ақыл-ой сфераларына (ноосфера) жетуінде. 

Бұл ең алдымен қоғамның құндылық жаңа жүйелерін және ойлаудың 

жаңа бейнесін жасау және оны халықпен  қабылдануы.  

Тұрақты даму мақсаттарының жету негізіне - қоғам, табиғат, 

шаруашылықтың қосылған даму механизмдері бекітіледі.  

Бастапқы кезенде тұрақты дамудың жалпы идиологияларына заң 

шығаратын және нормативті актілердің жүйесі қосылады. Келесі 

кезеңдерде, экономикалық және әкімшілік   нормативті заңға сүйенген 

тұрақты даму мақсаттарының  орындалу  кезеңі. Онда  жүйелердің  

қаражаттық және салық  экологизациясын, кұрылысты, инвестициялық 
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және сыртқы, экономикалық  саясатты жүзеге асыру  қажет. 

Әлеуметтік – экономикалық  жүйе басқаруларының  үлгі құруларында 

келесі шарттар тиісті сақталу керек: 

- егер пайдасы оның себебінен болатын зиянның шамасынан  

артпаса, ешқандай іс жүзіндегі қызмет ақталған емес; 

- экономикалық және әлеуметтік факторларды есепке алып кез-

кезген зиянды қызмет мүмкіндігінше ең төмен деңгейде болуы 

тиіс (қызметті ықшамдау); 

- егер кез-келген адам қызметі үшін шамадан тыс тәуекелде 

болса, тіпті егер бұл қызмет қоғам үшін пайдалы болса да, ол 

қызмет ақталмайды. 

Тұрақты даму үлгісіне жақындауға арналған бағалау дәрежелері 

және нәтижеліліктің мақсаттық бағдарлар және шек қоюларға  тиісті 

орналастырулар  және  олардың  жетілуінің қоғамдық бақылау 

қағидаларын  анықтау.  

Мақсатты нысана, өмір сапасын сипаттайтын, экономикалық 

даму деңгейін және экологиялық амандықты сипаттайтын 

көрсеткіштермен белгіленеді. Бұл көрсеткіш деңгейлерге тиісті 

сипаттама беріп, экономикалық, әлеуметтік, экологиялық, әскери және 

кез-келген басқа аспектілерде Қазақстан Республикасының қауіпсіз 

дамуын мүмкіндігінше қамтамасыздандыру қажет. 

Қорытушы көрсеткіш болып экологиялық амандыққа қоғамның 

көңіл бөліп, табиғат қорғаушы өнімдердің орындалуына бағытталған 

шығарылушы жалпы ішкі өнімнің көлемімен салыстырмалы 

құралдардың мөлшері болуы мүмкін. Табиғи ресурстардың шамасын 

орынды қолдану және сақтау проблемаларын шешу кезінде 

өндірістердің бөлек түрлерінің және технологиялардың табиғи 

сыйымдылық көрсеткіштері және табиғи қорлармен қамтамасыздық 

көрсеткіштері алынады. ¥сынылып отырған шек қою және оларды 

сипаттайтын көрсеткіштер қоршаған табиғи ортаға шекті рұқсат 

етілген жасанды әсерлердің тигізетін әртүрлілігінде анықталған болуы 

керек. Олардың шешімдерін қабылдау механизмдері экономикалық, 

әлеуметтік және экологиялық аймақтарындағы зардаптарды тиісті 
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есепке алынуын және шығындардың толық бағалануын  ескеру қажет. 

Қызметтің маңызды бағыты - тұрақты дамуды қамтамасыз етумен 

экологиялық білім деңгейін және халықтың мәдениетін жоғарылату 

болып келеді.  

Тұрақты даму үлгісіне өту - өте ұзақ процесс. Бұл процестің ұзақ 

жалғасуы осы «тұрақты даму» ұғымының мәнінде көрсетілген. Осы 

ойлардың орындалуы келешек ұрпақ назарын болжау шартына 

енгізілген болуы мүмкін. Үздіксіз тұрақты даму үлгісіне өту процесі 

қоғамның даму өлшемімен тұрақтылық даму туралы ұсыныс түрі 

өзгертіледі деп нақты айтуға болады. Бүгінгі ұсынулардың аясында 

тұрақты дамуға өту концепциясының орындалуы үш кезеңнен тұрады: 

бірінші кезеңде бірінші кезектегі мақсаттарды шешу қажет. 

Әлеуметтік-экономикалық дамуды тұрақтыландыруды тиісті 

мақсаттарының бір уақытта шешімі жанында нормативті заңға 

сүйенген базаның шаруашылық қызмет экологизациясымен және 

шұғыл мақсаттардың шешімінде төтенше экологиялық жағдай 

аймақтағы қоршаған орта денсаулығын жақсартуды қамтамасыз ету. 

екінші кезеңде тұрақты дамудың негізгі элементтерінің 

орындалуы. Әлеуметтік-экономикалық даму процесінің 

экологизациясымен  және  қамтамасыз етумен коршаған ортаның күй-

жағдайының нормативті деңгейіне еліміздің қалыптасу деңгейі. 

үшінші кезең қоғамның, табиғаттың және шаруашылықтың 

дамуын үндестіру проблемасының тиісті түрде шешілуі. Бұл дәуірді, 

Қазақстан Республикасына тұрақты жалпы сипаттама деп қарастыруға 

болады. Алдын ала екі кезеңге ескерілген шаралармен Қазақстанның 

тұрақты даму процесі жүзеге асады. 

 

ҚАЗАҚСТАН  ТҰРАҚТЫ  ДАМУ  ЖОЛЫНДА 

Қазақстанның экологиялық жағдайлары, алдын-алу 

шаралары 

Қазақстаның табиғат жағдайлары алуан түрлі. Батыстан шығысқа  

қарай -  2.925 км  ( Каспий теңізімен орал ойпатынан Алтайға дейін ), 
солтүстіктен  оңтүстікке қарай Батыс Сібір жазығымен Орал 

тауларының жоталарынан Тянь-Шань тауларымен Қызылқұм шөліне 

дейін 1600 км. Қазақстанның жалпы ауданы (2.7 млн. шаршы км ) 
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Франциядан 5 есе артық. Бірнеше ландщафтық белдеулер мен белдеу 

тармақтары бір-бірін  алмастырады: орманды дала (6 %), дала (28 %), 

шөлейт (18 % ), шөлді (40 %). Қазақстанның оңтүстік шекараларын 
биік таулар көмкеріп жатыр. Қазақстан халқы 16 млн-нан  астам  

адамды  құрайды.  Адам іс-әрекетінен пайда болған  экологиялық  

проблемалар  Қазақстанды  да шет қалдырған жоқ. Еліміздегі    
экологиялық  аймақтар пайдалы қазбаларды, жер ресурстарын тиімсіз 

игеру,су, ауа компоненттерінің ластануы және тірі ағзалардың әртүрлі 

ауру көздеріне  айналуы  экологиялық зардаптардың белең алуынан 
туындауда. 

Каспий маңы, мұнай өндіру мен өңдеу салаларына маманданған 

облыстар  аймағына Қазақстанның негізгі мұнай өндірушілері болып 

табылатын Атырау және Маңғыстау облыстары жатады. Халқының 
саны 1.47 млн, адам немесе халықтың  5 % пайызынан кем бөлігін 

құрайды. Ал ұлттық өнімнің шамамен 16 пайызын береді. Каспий 

теңізінің солтүстігінде  мұнай қоры – 3-3.5 млрд. тонна және газдың 
қоры – 2-2.3 м³. Ағымдағы  мұнай өндіру барлық қордың 1 % құрайды. 

1996 ж  елдің  мұнай  өндіру  саласын қаржыландыру жүргізілді, жақын 

жылдары одан да артады. 
Каспий  теңізінде бағалы балық бекіре  мекен етеді. Ол ең 

жоғарғы саналы уылдырықтың  95 пайызын береді де, оның санын 

кемітеді. Сондықтан биокөптүрлілікті сақтау мәселесіне көңіл 

аударылуы керек. 
Қазақстанда мұнай өндіру 100 жылдан бері жүргізіліп келеді. 

Ескірген технологияларды қолдану орасан зор экономикалық 

шығындар мен  қоршаған ортаның бұзылуына әкеліп  соқтырды. 
Топырақтың  деградациясы, судың мұнаймен ластануы адамның 

денсаулығына және экожүйелерге әсер етіп, шөлдену процесінің 

жүруіне, биокөптүрліліктің жойылуына әсер етуде. Тыныс алу 

жолдарының қабыну аурулары мұнай өндіретін  аудандардағы орташа 
саны облыспен салыстырғанда жоғарғы канцерогенді көмірсутектің 

концентрациясының  жоғары болуы бұл зонадағы қатерлі ісіктен 

болатын өнімнің басқа аймақтармен салыстырғанда 2-4 есе жоғары  
болуына әкеледі.    Мұнай өндірілген жылдары 5 млн тоннаға жуық 

мұнай төгілген. Бұл грунт пен беттік судың ластануына өсімдіктің 

жойылуы мен адамның ұшқыш органикалық қосылыстармен 
ластануына әкелді.  

Еліміздің шығыс облыстары өнеркәсібі жоғары дамыған аймағы 

ірі, түсті  және қара металлургия, энергетикалық кешені шоғырланаған. 

Бұл аймақтағы мәселелер қоршаған ортада өндірістік қалдықтардың 
жиналуы, урбанизацияланған, территориялардағы атмосфералық 

ауаның ластануы, ормандардың деградациясы қорғауға алынған 
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территорияның жеткіліксіздігі. Бұл аймаққа Солтүстік шығыс облыстар 

– Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Ақмола жатады.  Халқының 

жалпы саны 7 млн – нан астам. Аймақ тау - кен өндіру көмір 
өнеркәсібімен жылу энергиясын өндіретін орталық болып табылады. 

Аймақтың экономикасында ауыр өнеркәсіп маңызды орын алады. 

Территорияның басым бөлігін (4 млн. га  ) ормандар алып жатыр, бұл 
бүкіл Қазақстанның орман ресурстарының 50 пайызын құрайды. 

Ресурстардың көп бөлігі Шығыс Қазақстан облысына келеді.  

Ертіс, Нұра, Есіл өзендерінің, бассейндерінің су ресурстары 
негізгі су көзі. Шығыс Қазақстан  облысында Семей ядролық полигоны 

орналасқан. Аймақтың экономикасының  дамуына ресурстардың күйі 

әсер  етеді. Ертіс және Нұраның өзен бассейндері 4.1млн  халықты 

сумен қамтамасыз етеді. Және ішкі өнеркәсіптік қажеттілік үшін 1700 
мВт  энергия өндіреді. Бассейн аралы су беруді жоспарлау Қара 

Ертістен суды Қытай халық Республикасына беру мәселені 

шиеленестіруі мүмкін. Тек бір Шығыс Қазақстан облысында 1.5 млрд 
тонна улы өнеркәсіп қалдықтары сақталған. Олар 32 га жерді алып 

жатыр. Бірнеше жыл бұрын  Нұра  өзенінің  суын пайдалану 25 жылдан 

бері сынаптың жиналуы себепті тоқтатылған. Су түбінде ластану 
мөлшері 200 мг/кг құраған. Ертіс өзеніне жалпы ластану және Шығыс 

Қазақстан мен Павлодардағы керосиннің төгілуі қаупі төндіруде. 

 

 
Қазақстандағы энергетика өндірістері 

2 – кесте  
№ 

р/с 

Іске 

қосылған 

жыл 

Өндірістер 

1. 

 

 

2. 
3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

1950-1960 

 

 

1966-1970 
1971-1975 

 

 

1973 

1976-1980 

1981-1985 

Жезқазған ЖЭО, Өскемен СЭС, Бұқтарма СЭС (бірінші 

агрегаты), 

Шардара СЭС, 

Қапшағай СЭС, Жамбыл және Ақсу ГРЭС 
Ақтау АЭС (қуаты 150 мың кВт электроэнергия), 

 

Екібастұз ГРЭС-1,2 энергблогі, 

Екібастұз ГРЭС-1, ГРЭС-2 (толығымен іске қосылды), 

Шульба СЭС. 

 

 
Әртүрлі отын түрлерін қолданғанда ЖЭС-нан атмосфераға тасталатын 

зиянды заттардың мөлшері, г/кВт сағ. 

3 – кесте 
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Ластаушы компонент Отын түрі 

Тас 

көмір 

Қоңыр 

көмір 

Мазут Табиғи газ 

Күкірт газ. 

Азот оксидтері. 

Қатты бөлшектер. 

Фтор қосылыстары.  

6,0 

21,0 

1,4 

0,05 

7,7 

3,4 

2,7 

1,11 

7,4 

2,4 

0,7 

0,004 

0,002 

1,9 

- 

- 

  

Өнеркәсіптік  қызмет  нәтижесінде ауа күкірт тотықтарымен, 
фенолдармен, формальдегидтермен, қатты  бөлшектермен  және  

қорғасынмен  ластанған. Семей ядролық  полигонында 1989 жылға 

дейін 470 ядролық жарылыс жасалып, 300 000 га территорияда 
радиоактивті жауын-шашын түскен. 1997 ж бағалы қылқан  жапырақты  

ормандардың  үлкен  территориясы өртеу әсерінін жойылды. Бұл 

биоалуантүрліліктің  кемуіне әкеліп соқтырды. Ал  оңтүстік аймақтар 
тұрақты сумен  қамтамасыз етуді қажет ететін ауылшарушылық 

бағытымен сипатталады. Оңтүстік аудандардағы негізгі экологиялық 

мәселелер су ресурстарының жетіспеуі, су көздерінің шайынды 

сулармен  ластануы, жайылымның деградациясы, табиғи және мәдени 
ескерткіштердің бұзылуы. Бұл аймаққа Алматы, Жамбыл, Оңтүстік 

Қазақстан  және  Қызылорда облыстары жатады. Халық саны шамамен 

5 млн. Негізгі қызметі ауылшаруашылығы. Ол суару үшін Арал және 
Алакөл-Балқаш бассейінінің өзендерінің суын пайдаланады. Аймақтың 

біраз бөлігі ауа – райы күрт континентальды шөл аймағында жатыр.  

Ауылшаруашылығының  ұлттық  өнімділігіндегі үлесі 12% 

пайыз. 1990 жылы мал  шаруашылығындағы, ауылшаруашылығындағы  
өнімнің  61% пайызын  құраса, ал 1996 жылы бұл көрсеткіш 38% 

пайызға дейін кеміп кеткен. Суармалы жерлер 17 млн га  жерді  алып  

жатыр. Бірақ оның көлемі  тұздану мен өнімділігін жоғалту 
нәтижесінде үнемі кеміп келеді. 

Аймақтың экологиялық мәселелері негізгі су ресурстарын тиімсіз 

пайдаланумен, ластануымен  байланысты. 1980-1996 жылдар 
аралығында 10 млн га-дан  астам  жайылымдық жерлер өнімділігін 

жоғалтып, 17 млн га егістік жерлер өндірістен шығарылды. 

Кеңінен белгілі аймақтық экологиялық мәселе – Арал теңізі. Арал  

теңізінің  кеуіп қалған түбінен сарапшылардың  мәліметтері бойынша 
50-70 мың тоннадан астам тұз көтерілуде. Ауыз судың сапасының 

нашарлығы балалар арасындағы инфекциялық аурудың жоғары 

болуына әкеліп соқтыруда. 
Су ресурстарын тиімсіз пайдалану, Қытайға судың көптеп 

берілуіне байланысты Балқаш көліне де Арал тағдыры тууы мүмкін. 

Қазір су ресурстарына деген қажеттілік 50% пайызға ғана орындалып  
отыр. Аймақтың әлеуметтік және экономикалық дамуы экологиялық 
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мәселелермен тығыз байланысты. Халықтың  ауруға шалдығу деңгейі 

соңғы жылдары  2-3 есе артқан. Халықтың өсуі мыңға шаққанда 15.3 – 

ке кеміген. Балалар өлімінің деңгейі мыңға шаққанда 30.4 құрайды. 
Негізгі себеп – суға байланысты аурулар. Экологиялық жағдайлар 

аймақтың әлеуметтік- экономикалық дамуына кедергі келтіреді. 

Қазақстандағы өоршаған ортаның жағдайы туралы ақпараттарды 
сараптай және қорытындылай келе ұлттық деңгейде  ең алдымен 

шешуді талап ететін маңызды экологиялық мәселелерге мыналар 

жатады: 
1. Су ресурстарының тапшылығы 

2. Жайылымдар мен егіс танаптарының азаюы 

3. Урбанизацияланған территориялардың атмосфералық 

ауасының ластануы 
4.  Мұнай өндіретін аймақтардағы қоршаған ортаның ластануы 

5.  Қоршаған ортаның өндірістік және тұрмыстық қалдықтармен 

ластануы 
6. Ормандармен ерекше қорғауға алынған территориялардың 

жетіспеуі 

7. Су қорларының шайынды сулармен ластануы 
8. Радиациялық ластану    

 

Қазақстан  трансшекаралық  өзендердің экологиялық 

проблемалары. Халықаралық ынтымақтастықтың заңгершілік 

 және құқықтық аспектілері 

 
Дүниежүзілік су қорларының ластануы бүкіл адамзат қауымын 

алаңдатып отыр. Қазақстандағы  өзен-көлдердің  ластануы төмендегі топтарға 

бөлінеді: 

-    биологиялық ластану: өсімдік, жануар, микроорганизмдер; 

- химиялық  ластану: уытты  және  су  ортасының табиғи 

құрамын бүлдіретіндер. 

- физикалық  ластану: жылу, қызу, электромагнитті өріс, 
радиоактивті заттар. Судың сапасы, ластану деңгейі дүниежүзілік 

мемлекеттерде үнемі бақылауға алынып отырады. Өйткені судың 

құрамындағы химиялық құрамы, тұздық құрамы, еріген бөлшектер, 
температура әр түрлі болуы мүмкін. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау  ұйымы  ауыз судың 100 ден 

астам  сапалық көрсеткішін  ұсынған.Қазақстанда ауыз су сапасы 30 
түрлі міндетті көрсеткішпен анықталады. Өзен-көлдердің ластануы 

тазартылмаған ағын суларды жіберу арқылы айқындалды. Қалдық 

сулар, өнеркәсіп орындары, ауылшаруашылығын химияландыру, 
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тұрғын үй  коммуналдық шаралар,  шаруашылықтың  басқа 

салаларының  әсерінен  пайда болады. 

Лас сулар бірнеше топқа бөлінеді: 
1. Ерімейтін, коллойдты, еритіндер ( қоспалар )  

2. Минералдық, органикалық,  биологиялық, бактериалдық ( лас 

сулар ) . 
Сарқынды суларда органикалық заттар 58 %, минералдық заттар 42 %. 

Судың ластанудағы ең қауіпті химиялық ластану . Соның ішінде синтетикалық 

жуатын заттармен өнеркәсіп  пайдаланатын сулармен ластану өте қауіпті. 

Қазақстанда ауыл шаруашылық минералды тыңайтқыш қалдықтарымен 

ластану кең етек  алған. Қазіргі кезде ашық өзен, көл суларымен қатар жер 

асты сулары да ластанып отыр. Олардың негізгі ластаушы көздері  өнеркәсіп 

өнімдерін сақтайтын  қоймалар, химиялық заттармен тыңайтқыштар, 

тұрмыстық заттар, жер  асты сумен жалғанатын құбырлар, ірі құрылыс 

учаскелері, сұзгі алаңдар, бұрғы-скважиналар, жер асты суларда әр түрлі 

жұқпалы ауру тарататын микробтар мен вирустар кездеседі. 

Қазақстандағы өзен-көлдердің ластануы өнеркәсіп шоғырланған 

аймақтарда полигондар мен мұнай өндіретін жерлерде жаппай  сипат алуда. 

Сонымен бірге еліміздің шекаралық аймақта орналасқан өзен-көлдері көрші 
мемлекеттердің  өнеркәсіп қалдықтарымен т. б. қалдықтармен ластану 

дәрежесі жоғарлауда.  

Қазақстандағы ең ірі су алабы  Ертіс өзені, Өскемен қорғасын – мырыш 

комбинаты, Лениногор  қорғасын зауыты, Зырян зауыты, Березов кенінен 

шыққан сарқынды сулармен ластануда. Осының әсерінен судағы ауыр 

металдар мөлшерінен асып кетуі жийі байқалады. Сырдария, Шу, Талас, 

Қаратал, Ақсу, Лепсі, Тентек, Көксу  өзендері өнеркәсіп қалдықтарын біршама 

таза деп есептелгенімен, ауылшаруашылығын химияландырылған қалдық 

сулармен ластанып отыр. Соңғы жылдары Каспий теңізінде мұнай өндіруге 

байланысты судың мұнай қалдықтарымен  ластану  дәрежесі жоғарылауда. 

Сонымен бірге Еділ мен Жайық өзендерінің лас сулары теңіз суын уландыра 
түсуде. 1999 ж 20-30 мың   итбалық,100-ген құстардың өлуі  теңіз  суының  

бүгінгі сапасын көрсетіп отыр. Каспий  мұнай игеру саласына бүкіл әлемді 

дүрліктіріп шетел инвесторлары өз қызығушылығын тудыруда. Каспий 

жағалауындағы 5 мемлекеттердің ең басты мақсаты  Каспийдің  қара алтынын 

игеруге ұмтылу. Ал олардың суының сапасы мен  ластануына көңіл бөлуі, 

экологиялық нормаларды сақтауы күмән туғызып отыр. Қазір теңіздің 

мұнаймен ластану аймағы 200 мың га. Қоймаларда 200 мың тонна, мұнай 

қалдықтарында 40 мың тонна көмірсутегі жинақталған. Қорғалжын, 

Наурызым, Марқакөл, Алакөл , Зайсан көлдері өнеркәсіп қалдықтарымен  

полигондар  есебімен  ластануда. Ақтөбе облысындағы  Елек  өзені амин 

өнеркәсібі есебінен бормен ластануда. Қарағанды металлургия комбинаты 
өндіріс бірлестіктерінен шыққан сулар Нұра өзенін барынша ластауда. Тараз 

фосфор заводы Талас, Аса өзендерін фтор және сары фосформен ластап 

отыр.Оңтүстік Қазақстан облысындағы Бадам, Сайрам өзендері қорғасын, 

фосфор, химия өнеркәсіптерінен бөлінетін қалдықтарымен ластануда. Су 

ресурстарының биологиялық ластануы Арал аймақтарында, Батыс  



 
 117 

Қазақстанда  жиі кездеседі. Трансшекаралық экологиялық проблемаларға су 

бөлу, трансшекаралық су объектілерін, атмосфералық ауа мен топырақты 

ластау, қауіпті технологияларды, заттар мен қалдықтарды өткізу, пайдалы 

қазбалардың шектес жатқан кен орындарын  игеру, бірегей  табиғи  

кешендерді сақтау мәселелері жатады.  Трансшекаралық экологиялық 

проблемалар елдің экологиялық қауіпсіздігіне әсер ететін сыртқы қауіп болып 

табылады, оларды шешу халықаралық шарттар шеңберінде көршілес 

мемлекеттердің бірлескен іс-қимылдарымен қамтамасыз етіледі. 2003 жылдың 

басында Қазақстан қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау мен 

оларды аулаққа шығаруды   бақылау туралы Базель конвенциясына қосылды, 
бұл қауіпті қалдықтарды декларациялау жөніндегі жаңа кеден ережелерін 

белгілеуге және кейіннен олардың шикізат пен өнім түрінде республика 

аумағына түсуін болдырмауға мүмкіндік береді.  

Қазақстан трансшекаралық өзендерді ұтымды пайдалану және 

қорғау проблемасын  шешуге бірыңғай құқықтық тәсілдерді  
қалыптастыруға  мүмкіндік  беретін  трансшекаралық  ағын сулар мен 

халықаралық  өзендерді  қорғау  мен пайдалану жөніндегі Хельсинки 

конвенциясына  қосылды.  Алайда, Орталық Азия елдерінің қалған 

елдері бұл конвенцияға қосылмағандықтан, трансшекаралық ағын 
сулар ағыны дұрыс та әділ пайдалануды қамтамасыз ету, қауіпті 

заттардың құйылуынан ықтимал трансшекаралық әсердің  алдын алу, « 

ластаушы төлейді» қағиданы орындау жөнінде шаралар қолданған жоқ. 
Трансшекаралық  сипаттағы экологиялық қатерлердің алдын алу 

және жою үшін: 

1.2005-2007 жылдары Қазақстан мен іргелес мемлекеттердің 
шекаралас   аудандарын экологиялық бақылау  жөніндегі 

бірлескен зерттеулер жүргізу; 
2. Орталық Азия мемлекеттерінің Хельсинки   конвенциясына қосылуы 

жөніндегі Қазақстанның бастамасын өткізу арқылы трансшекаралық су 

проблемаларын шешу; 

3.Бірегей табиғи кешендерді сақтау мақсатында 2005-2006 
жылдар барысында ішінде Батыс Тянь-Шань  мен Алтай-Саян 

өңірінде шекаралық биосфералық аумақтар құру қажет. 

 Қабылданған шаралардың нәтижелері ықтимал трансшекаралық, 
экологиялық қатерлерді анықтауға, азайтуға және жоюға 

жәрдемдесетін болады.БҰҰ-ның толыққанды мүшесі бола 

отырып,  Қазақстан жаһандық серіктестіктің  негізінде  

мемлекеттік  экологиялық саясатты  тиімді жүргізудің кілті 
ретінде халықаралық ынтымақтастықты пайдалануы тиіс. 

Қазақстанның  әлемдік қоғамдастыққа барған сайын жақындай 

түскенін ескере отырып, 1992 жылы Рио-де-Жанейрода негізі салынған 
және 2002 жылы Йоханнесбургте өткен дүниежүзілік Саммитте 

расталған тұрақты даму қағидаттары халықаралық қатынастардағы 
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ынтымақтастық пен серіктестік саясатының  негізі болуы тиіс.Осы 

саясаттың негізгі бағыттары: 

- халықаралық келісімдердің ережелерін практикалық іске асыру; 
- қоршаған ортаның сапасын бағалаудың және жай-күйін 

бақылаудың жалпы тәсілдерін, әдістерін, өлшемдері мен 

рәсімдерін әзірлеу; 
- үйлестірілген  іргелі және қолданбалы экологиялық 

зерттеулерді жүргізу; 

- экологиялық қауіпсіздік проблемасын шешуде халықаралық 
тәжірибені  пайдалану; 

- қоршаған ортаны қорғау мен елдің тұрақты дамуы 

саласындағы нақты бағдарламалар мен жобаларды шешуге 

халықаралық ұйымдардың қаражатын тартуды жандандыру.  
Мұндай саясатты практикалық  іске  асыру  Қазақстанның дамуы 

мен қоғамдық  құрылымның  дамыған  демократиялық  

мемлекеттерімен  үйлесімділігі үшін оған прогрессивтік қолдау табуға 
ықпал етуі тиіс. Маңызды халықаралық экологиялық конвенцияларға, 

сондай-ақ халықаралық деңгейде табиғат қорғау қызметіне 

республиканың неғұрлым кеңірек қатысуын қамтамасыз ету үшін  
қоршаған ортаны  қорғау саласындағы барлық әзірленетін 

бағдарламаларда  халықаралық  ынтымақтастықтың  басымдықтары 

және оларды іске асыру жөніндегі тиісті іс-шаралар белгілеуі тиіс. 

Техникалық және өзгеде көмекті алу оны тиімді пайдалануды 
талдаумен бірге жүргізіледі. Тек қана ақпараттың жеткілікті көлемін 

қамтамасыз ету және жергілікті жағдайларды неғұрлым тереңірек  

түсіну  үшін ғана емес, сонымен бірге, олар табиғат қорғау қызметін 
басқару жөніндегі дағдыларды игеру үшін бірлескен жобаларға 

қатысуға жергілікті сарапшылар мен мекемелерді тарту қажет.      

      

ҚР қоршаған  ортаны  қорғаудың  проблемалары  

және оны шешу жолдары. 

Жер шарындағы экологиялық проблемаларды шешу үшін жер 

шарындағы мемлекеттер бірігіп шаралар жасауда. Себебі экологиялық 
проблеманы шешу жеке адамның ғана емес бүкіл адамзаттың 

проблемасы. Елімізде экологиялық проблеманы шешу үшін, еліміздегі 

табиғат байлықтарын дұрыс пайдалану мәселесіне зор көңіл бөлініп, 
1918 жылдың өзінде-ақ табиғатты қорғайтын арнаулы Комитет 

ұйымдастырылды. Соның нәтижесінде табиғат байлықтарын дұрыс 

пайдалануға және қорғауға бағытталған алғашқы заңдар белгіленіп 

қабылданды.1962 жылы 16 маусымда Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 
Президумының « Қазақстан табиғатын қорғау » туралы жарлығы 

шешті. Жарлықта  пайдалы қазбаларды, суды ( жер беті мен жер асты 
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сулары), ормандар мен құстар, атмосфералық ауа, топырақ, сирек  

ландшафтылар және тағы басқаларды қорғау қарастырылды. Жарлықта 

қосымша арнайы нұсқау жазылып, онда әр түрлі табиғат байлықтарын  
пайдалану, орман, топырақтың құнарын сақтау, ауа мен су қоймаларын  

қорғау, балық  аулау мен аңшылық туралы ережелер бар. Қазақстан 

Республикасы  Президентінің «Қазақстан Республикасының 2004-2005 
жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы туралы» 

Жарлығы-2003 жылы 3 желтоқсан күні Астанада қабылданды. Осы 

жарлықта Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және елдің экологиялық дамуы жөніндегі мемлекеттік 

шаралардың кешені айқындалды. Табиғатты қорғау мәселесіне қазір де  

зор көңіл бөлінуде. Халықаралық табиғатты қорғау одағының шешімі 

бойынша әр елде табиғат қорлары мен табиғатты  қорғау  үшін  сирек 
кездесетін, құрып кету қаупіндегі жануарлар мен өсімдіктердің түрлері 

есепке алынған. Біздің елде «Қызыл кітап» 1978 жылы 

ұйымдастырылған. Мұнда  аңның 21 түрі және осы тектес түрдегі 
кздесетін аңдар мен  торғайлардың 8 түрі көрсетілген, оларды сақтап 

қана қймай, бұлардың санын көбейтудің  барлық  шаралары 

қолданылды. Қалпына келтірілген жануарлар мен өсімдіктердің түрлері 
« Қызыл кітаптан » алынған. Табитғатты қорғау, жастардың 

денсаулығын, салауатты өмірін қалыптастыру  бағытында көптеген 

шаралар қабылданды.  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2030» Даму 
бағдарламасында  еліміздегі ең маңызды бағыттардың бірі табиғатты 

қорғау шараларын қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау, халықтың 

экологиялық білімін дамыту, насихаттау жұмыстарын жандандыру 
мәселелері қамтылды.Осындай проблемаларды шешу үшін жергілікті 

халықтың экологиялық білімі мен сауаттылығын арттыру арқылы 

тәрбие беру жұмыстары еліміздің барлық аймақтарында даму қажет. 

Әйтпесе көрікті табиғатымыздың ерекшеліктері келешек ұрпаққа 
жетпей қалуы мүмкін және тартымды  туристік  аймақтарды жоғалтып 

алу қауіпі туындайды. Табиғатты қорғау мен табиғат қорларын тиімді 

пайдаланудың екі бағыты бар: мемлекеттік және жалпыхалықтық. 
Мемлекеттік бағыт тиісті заңдармен, әрі үкіметтің қарарларымен 

анықталса, ал жалпыхалықтық бағыт өзінің тікелей қатысуымен және 

қоғамдық ұйымдар арқылы іске асырылады. 
     Сондықтан еліміздегі табиғатты қорғау, ұқыпты пайдалану, 

экологиялық тепе-теңдікті сақтау бағыттарын  ерекше көңіл бөлінуі 

қажет. 
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Қазақстанның қазіргі кездегі климатының өзгеру  

мәселелері 

1992 қабылданған климатының өзгеру туралы БҰҰ– ң 
халықаралық Рамалық конференциясы дүниежүзілік мемлекеттердің 

алдына климаттарының  жылынуымен оның зиянды зардаптарын 

болдырмау мәселелерін қойды. Климатының өзгеруі туралы конвенция 
адамзат назарын төтенше бұзылуларға аударып отыр.  Олар ең алдымен 

планеталардың атмосферасымен өзара әрекеттесетін және 

атмосферадан  тарайтын күн  энергетиясының жолын өзгертеді. 
Осының  нәтижесінде  ғаламдық  климаттың   өзгеру  қауіпі  туып отыр.  

Осыдан туындайтын негізгі салдар  жер  бетінің  орташа  

температурасының көтерілуі  және ауа-райының кең ауқымды 

аймақтың өзгеруі және т.б. эффектілері болуы  мүмкін. 
Қазақстанның  климаттық  жағдайлары  үшін  БҰҰ Рамалық 

конвенциясында  климатының  өзгеруі туралы  мәселе  ғана  өзекті  

болып  қоймай, шөлдену  процесі мен  биоалуантүрлілікті  сақтау 
туралы конвенциялардағы мәселелерде өзекті болып табылады. 

Қазақстанның  географиялық  орналасуы, оның  климатының қатаң 

континентальды және құрғақ болуының басты  себебі  болып табылады. 
Республика  территориясының  50 %  астам  бөлігін  шөл және шөлейт  

ландшафт  зоналары  алып жатыр. Сондықтан сумен қамтамасыз ету 

мәселесі еліміздің экономикасының  өзекті мәселесі болып табылады. 

Табиғат ресурстарының тың және тыңайған жерлерінің кең 
алқабының  игерілуі, өзен суларының егістікті суғаруға, жайлымдар 

мен шабындықтарды суғаруға, электр энергиясын өндіруге жұмсау 

нәтижесіндегі зор  антропогендік қысым Арал мәселелерімен 
Қазақстанның жалпы су ресурстарының кемуіне әкеліп  соқты. 

Қазақстанның  климатын бақылау, оның жылдан-жылға 

құрғақтануымен анықталады. Жалпы территорияның барлық 

жерлерінде жер бетіндегі ауа қабатының  орталық айлық 
температурасының өсуі байқалған. Өткен 100 жылда  орталық 

жылдық температурасының өсуі әрбір 10 жыл сайын 0.1ºС – қа артып 

отырған. Антропогенді ықпалдың әсерінен шөлейт ландшафтар шөлге 
айналып  қоймай, республиканың негізгі жері дала зонасы да шөлге 

айналып жатыр. Температураның  артуы тау мұздықтардың кемуіне 

әкеледі. Іле Алатауында  соңғы 35 жыл ішінде мұздану процесі 30 % - 
ке немесе әр жылға шаққанда 1 % - ке кеміген. Мұздықтардың азаюы, 

құрғақшылық   еліміздегі су ресурстарының 30 %- ға кемуіне әсер 

етеді. Мұздықтардың еруі үлкен мұздық көлдердің пайда болуына 

әкеледі. Осыдан сел тасқыны, көлдердің тасуы, тау бөктерінің 
микроклиматының құрғақшылық бағытында өзгеруіне, өсімдік және 

жануарлар тіршілігінің қалыптасу жағдайының өзгеруіне әкеледі. 
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Қазақстандағы  тұрақты  даму мәселелері 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясындағы  
жасаған  баяндамасында, тұрақты  дамуға  жетудің түйінді мәселелерін 

шешудегі еліміздің белсенді қызметін дәлелдейтін нақты мысалдар 

келтірді. 1992-1998 жьлдар  аралығында  Қазақстан  тарихта  бірінші  
болып  ядролық  полигонын  жауып, ядролық  қарудан  бас тартты, 

Аралды сақтап қалуға арналған  интеграциялық процестердің  ұйтқысы  

болды. 
Қазіргі уақытта экологиялық, экономикалық, әлеуметтік 

мәселелерді  интеграциялау саласындағы саяси  іс-шараларды анықтау 

жолдары іздестірілуде Олар: 

- бұзылған экожүйелерді қалпына келтіруді қамтамасыз  ету;    
- суды тиімді пайдаланудың нақты шараларын анықтау; 

- жерді пайдалану, ауыл шаруашылығының тұрақты дамуын 

жүзеге асыруға, биологиялық  алуантүрлілікті сақтауға бағытталған 
үйлесімді  іс-шараларды қабылдау.  

Биологиялық  алуантүрлілікті сақтау концепциясына сәй-кес 

биологиялық алуантүрлілікті қорғаудың Ұлттық баяндамасы 

қабылданды. 
Тұрақты дамуды қамтамасыз ету құралдарымен байланысты 

мәселелерге мыналар жатады: 

- қаржы ресурстары және оларды пайдалану механизмі; 

- экологиялық қауіпсіз технологияларды қолдану; тұрақты 

дамуды  ғылыми  және  ақпараттық қамтамасыз ету. Бұл мәселе-лердің 

біздің  Республикамыздың  тұрақты дамуын қамтамасыз етуде маңызы 

ерекше. 

Бұл мәселелерді шешудің міндеттері «Қазақстан 

Республикасының экологиялық қауіпсіздік» концепциясында 

қарастырылған  (Қазақстан  Республикасының Президентінің 

шешімімен бекітілген, 30 сәуір, 1996 жыл). Республиканың 

экологиялық  қауіпсіздігі  дегенде ең алдымен қоршаған ортаға 

антропогенді немесе табиғи әсердің нәтижесінде жеке адамға, қоғамға, 
табиғат пен мемлекеттің өмірлік маңызды қажеттіктерін нақты және 

мүмкін болатын қауіптен қорғауды қамтамасыз ету процесін түсінеміз 

Экологиялық қауіпсіздік жүйесіне  биосфера мен сыртқы антропогенді 

және табиғи факторлар арасындағы тепе-теңдікті  ұстап  тұруға 

бағытталған медициналық, биологиялық, экологиялық, құқықтық іс-

шаралардың  жиынтығы жатады. Алда тұрған маңызды мәселенің  бірі  

адамды  қоршаған  ортаға мүмкін болатын  шекті экологиялық 

қысымды, яғни  экожүйелердің өзара байланыстары, қарым-

қатынастары, олардың  біртұтастығы  сақталатын  антропогенді  
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фактордың  әсер  етуінің  максималды  деңгейін  анықтау болып 

табылады. 

Қазіргі  кезде  Қазақстан аумағының  көптеген бөліктері жоғарғы 

деңгейдегі  антропогенді  әсерге  ұшыраған. Арал  маңы аймағы  
экологиялық қауіп  аймағы болып табылады. Мұнда шаруашылық  

қызметінің нәтижесінде  қоршаған орта қайтымсыз  өзгерістерге 

ұшыраған, Аралдың экожүйесі бұзылып, халықтың денсаулығының 
төмендеуі мен өлімнің артуы байқалып отыр. 

Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігінің 

стратегиялық мақсаты мен міндеттерін ең экологиялық білім немесе 

тәрбие беру жүйесін жасау мен дамыту жатады. 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясы – негізгі заң 

Халықаралық нормаларға сай ол мемлекеттің экологиялық 
ынтымақтастарды  реттеудегі жалпы бағытын анықтайды. Дүние 

жүзінің көптеген мемлекеттерінің конституциялары 1948 жылы БҰҰ 

қабылдаған «Адам құқығының жалпыға бірдей Декларациясында», 

сонымен қатар адам құқығы бойынша басқа да Халықаралық  
фактілерде көрсетілген идеаларға сүйенеді. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында: “Әрбір азамат 

оның өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортаға құқығы 
бар” – делінген. 

«Халықаралық дәрежеде адамның қолайлы қоршаған ортаға 

деген құқығын» БҰҰ-ның әр түрлі бөлімдері қамтамасыз етеді. Олар 

қоршаған ортаның жағдайын сауықтыруға арналған көптеген 
бағдарламалар жасады: «Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы" 

(ВОЗ) – «Қоршаған ортаның гигиенасы», «Азық-түлік жәна ауыл 

шаруашылық ұйымы» (ФАО) – «Ауыл шаруашылық  химикаттары  мен  
қалдықтары», "БҰҰ-ның білім, ғылым және мәдениет  мәселелері  

бойынша  ұйымы" (ЮНЕСКО) — «Адам және биосфера». 

Белгіленген  бағдарламалардың  жүзеге  асуының 1972 жы-лы  

құрылған БҰҰ-ның  қоршаған орта бойынша бағдарламасы (ЮНЕП) 

және БҰҰ-ның қоршаған орта  мен  даму  жөніндегі Халықаралық 

Комиссиясы жалпы басшылық жасайды. 

Құқықтық мемлекеттегі адамдардың  арасындағы  қарым-

қатынастар жалпыға бірдей міндетті құқық нормалары болып 

табылатын заңдардың көмегімен реттеледі. Адамның табиғатты 

өзгертушілік қызметі тек соңғы жылдары ғана құқықтық тұрғыдан 

шектеле бастады. Қолайлы, таза қоршаған ортаға деген құқық жаңа 

құқықтарға жатады. 
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Экологиялық заңдардың орындалуын мемлекеттік құры-лымдар 

жүйесі, экологиялық сараптама қамтамасыз етеді  (2–сызбанұсқа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 – сызбанұсқа.     Экологиялық  сараптама. 

  

Табиғи ресурстары және табиғатты тиімді   

пайдалану 

Табиғат  дегеніміз   мезгіл  мен  кеңістікке шексіз, тұрақты  

қозғалыста, өзгеруде, дамуда, болатын биоорганикалық және 

органикалық  дүние. Бұл  адамзат қоғамның өмір сүруіне қажетті 

әлемдегі бүкіл материалдық-энергетикалық, информациалық және әр 
түрлі табиғи құбылыстардың жиынтығы.  

Экологиялық  сараптама 

Мемлекеттік 

Қоғамдық 

Ғылыми  

Нормативтік 

Санитарлық 

Құқықтық 

Экологиялық сараптаманың 

принциптері 

Министрліктер, мемлекеттік  

комитеттер, ведомоствомен 

бақылаушы құрылымдарының  

өзара байланысы 

Мемлекеттік  

экологиялық 

сараптаманы жүргізудің 

міндеттілігі 

Экологиялық  және медико-

биологиялық  басымдылығы 

Экологиялық  

сараптаманың  

қорытындыларының  

ғылыми негізділігі 

Жариялық 
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Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас мәңгілікті және 

сонымен қатар тұтас күрделі мәселе. Табиғат арқылы адамзат өзінің 

көптеген қажеттілігін қамтамасыз етеді. 
Адам күрделі “Табиғат-қоғам” жүйесінің бір бөлігіне жатады. 

Қоғамның материалдық, мәдени тағы да басқа мұқтаждығын 

қанағаттандыру материалдарын  табиғи  ресурстар  деп  аталады. 
Оларға  атмосфералық ауа, су, топырақ, кен  байлықтары, күн  

радиациясы, ауа  райы, өсімдіктер мен жануарлар әлемі, жер 

қабатындағы жылу энергиясы т.б. жатады. 
Табиғатты қорғау дегеніміз табиғат рессурстарын пайдалану 

барысында оның  тиімді жолдарын іздеу, қайта түлету, сол сияқты 

бүліну, ластану жолдарына қарсы бағытталған халықаралық, 

мемлекеттік және қоғамдық ауқымдағы іс-шаралар жатады. Табиғатты 
қорғаудың негізгі мақсаты оның байлығын тиімді пайдалана отырып, 

болашақ ұрпаққа  жеткізу. Ол үшін біз табиғат қорларын жете білуміз 

қажет. 
Биосфераны сақтау және экологиялық проблемаларды шешу 

жолдары -  Қоршаған орта және даму жөніндегі Рио-де-Жанейро 

декларациясының бағдарламаларына   сәйкес Қазақстанның  
экологиялық  қауіпсіздік  проблемалары - оларды  әлемдік, ұлттық 

және жергілікті шешудің маңыздылығы мен деңгейіне байланысты 

айқындайды. 

Адам баласы өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін тас 
материалдары мен табиғи суларды алғаш рет пайдаланған кезден 

бастап, литосферамен, жер ресурстарымен тығыз байланысты. 

Алдымен оның геологиялық қызметі жер бетінің өзімен ғана шектелген 
болатын, кейіннен адам металды, мұнайды, көмірді,артезиан  суларын 

өндіре бастады. Қазіргі уақытта жер бетіне көптеген миллиондаған 

тонна пайдалы қазбалар жеткізіледі, тұщы және минералданған сулар 

тартып шығарылды, қошаған ортаның жағдайын  нашарлататын, оны 
техногенді өнімдермен ластайтын, тау-кен жұмыстарының, 

өнеркәсіптің басқа салаларының көптеген қалдықтары жинақталуда. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын  көму және қоймаландыру 
проблемасы өте маңызды болып  табылады. Бұл бос жыныстар, қалдық 

қоймасының, күл, шлак қоймасының, қоқыстар үйіндісінің және т.б. 

террикондары. Қазақстан Республикасында 21 млрд. тоннадан артық 
өндіріс және тұтыну қалдықтары жинақталған, оның ішінде – 5,2 млрд. 

тонна улы қалдықтар, олардың 4 млрд. тоннаға жуығы тау-кен 

өндірісінің үйінділері, 1,1 млрд. тоннасы – байыту қалдықтары және 

105 млн.тонна –металургиялық қайта жасау қалдықтары. Жыл сайын 
1млрд. тоннаға жуық өнеркәсіптік қалдықтар құралады, олардың ішінде 
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100 млн. тоннадан артық емес мөлшері және 14 млн.м3 тұрмыстық 

қалдықтар пайдаланады.                                                                                      

Адамзатты  табиғи қорлармен қамтамасыз ету проблемасы  және 
табиғи  ресурстардың сарқылу мәселелері жылдан-жылға өзекті 

мәселеге айналып келеді. Бұл олардың мөлшерінің шектеулілігіне және 

оларды пайдаланудың  артуына  байланысты. 
         Б.Скиннердің (1989) мәліметтері бойынша халық санының қазіргі 

өсу жылдамдығы жылына 1,7% болған жағдайда ресурстарды 

пайдалану әрбір 41 жыл сайын екі еселену  керек. Бірақ,  мысалы,  
алтын  өндіру жылына 4%-ға артып отырса, оның екі еселену периоды 

18 жыл, минералдық ресурстардың қолданылуы  орташа  шамамен  

жылына 7%-ға артып отырса, ал екі еселену периоды 10 жыл болып  

отыр. Адамзат қоғамы көмірді 800 жылдан бері өндіріп келеді, бірақ, 
оның  жартысы  соңғы   30  жылда  өндірілген. 

     Көміртегінің қосылыстарынан тұратын ресурстарды пайдалану 

жылдамдығы ерекше назар аударады. Себебі, олар энергия мен 
көптеген азық-түлік алудың негізгі көзі болып табылады. Сонымен 

қатар, оларды пайдалану ғаламдық мәселелер: парниктік эффект, 

қышқылдық жаңбырлар және т.б. туғызатын атмосфераның  
ластануымен  тығыз  байланысты. 

      Қазіргі кезде табиғатта миллиондаған жылдар барысында жиналған 

жанғыш қазба байлықтар бір жылда жағылады. Ғалымдардың жасаған 

болжамдары бойынша жанғыш отындарды пайдаланудың қазіргі 
жылдамдығы сақталса, онда барланған мұнай қоры шамамен 30—40 

жылға, газ — 40—50  жылға,  көмір  —  70—80  жылға  жетеді. 

        Қазақстанда барлық өнеркәсіп салаларынаң жедел дамуына 
қажетті минералдық шикізат ресурстары жеткілікті,бірақ оларды 

ұтымды пайдалана отырып,қоршаған ортаның ластануын үнемі 

қадағалау өте өзекті проблема.  

     Қазіргі уақытта жер бетіне көптеген миллиондаған тонна 
пайдалы қазбалар жеткізіледі, тұщы және минералданған сулар 

тартылып шығарылды, қоршаған ортаның жағдайын нашарлататын, 

оны техногенді өнімдермен ластайтын, тау-кен  жұмыстарының, 
өнеркәсіптің  басқа салаларының  көптеген қалдықтары жинақталуда. 

Қалдықтар - адам баласының кез-келген шаруашылық іс-әрекеті әр 

түрлі қалдықтармен биосфераны ластайды, бұл халықтың денсаулығы 
мен өміріне, флора  мен  фауна  түрлерінің  қысқарылуына, қоршаған 

ортадағы тепе-теңдікке қауіп-қатер тудырады. Кен үйінділерін, 

өнеркәсіп тастандыларын, қоқыстарды, қала шөп-шаламдарын тек 

қоршаған ортаны бұзатын ластағыштар деп санауға болмайды, олар 
құнды шикізат көздеріне жатады. Қазіргі кезеңдегі ғылым мен 

техниканың даму деңгейіне сәйкес әбден жетілдірілген технологияның 
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жоқтығына байланысты оларды өңдеп құнды өнімдер алу әзірше жолға 

қойылмаған, сондықтан бұларды сақтауға, жоюға, тасуға, көмуге, 

зиянсыз түрге айналдыруға көптеген қаражат, энергия, уақыт 
жұмсалып жатыр. Қалдықтар шығаратын негізгі көздерге өнеркәсіп, 

ауылшаруашылығы, үй-жай шаруашылығы жатады. Осыған 

байланысты қалдықтар үш топқа — өнеркәсіптік, ауылшаруашылық, 
тұрмыстық болып бөлінеді. Қалдықтардың мөлшерін азайту үшін 

әртүрлі халық шаруашылығы салаларының арасында байланыс 

ұйымдастырып, шикізатты кешенді түрде пайдалану мәселелерін шешу 
қажет. Қалдықсыз технологияларды дамыту мәселесі бірінші кезектегі 

мәселеге айналып отыр. 

      Қалдықсыз өндіріс - өндіріс барысында табиғатқа зиянды 

қалдықтар шығарылмайтын  процесс. Шаруашылық  іс-әрекет  үшін  
(өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық индустриясын қоса) шартты 

ұғым. Шын мәнінде кез келген қалдықсыз өндірісте  пайдаланылған 

энергия түрінде болса да (әйтпесе термодинамика принциптері 
бұзылатын еді) қалдықтар болады. Қалдықсыз өндіріс  үшін  қалдығы  

аз өндіріс термині дәлірек келеді.  

 Қалдықсыз технология - 1) адам мұқтаждығы көлемінде табиғи 
ресурстар мен энергияны және қоршаған ортаны қорғау саласында 

білімді, әдістерді, құралдарды  практикалық қолдану; 2) шикізат пен 

энергияны тиімді пайдаланып өнімді шығару; бұл  жағдай дайындалған 

өнімді өндіру және пайдалану кезінде қоршаған ортаға  шығарылатын  
ластағыш  заттектер мен қалдықтар көлемін бір мезгілде азайтуға 

мүмкіндік береді; 3) жеке өндіріс немесе өндірістер жиынтығы, 

олардың практикалық қызметі  нәтижесінде қоршаған ортаға теріс әсер 
болмайды. Шикізатты және энергияны максималь пайдалануды 

қамтамасыз ететін және қоршаған ортаға теріс әсерді экологиялық 

зиянсыз дәрежеге жеткізетін немесе жоюға мүмкіндік беретін 

ұйымдастырушылық-техникалық шаралар, технологиялық процестер 
және шикізат пен материалдарды дайындау әдістері; 4) қатты, сұйық, 

газ тәріздес және жылулық қалдықтар мен шығарындыларды ең аз 

беретін технология; 5) теория жүзінде қалдықтардың барлық түріне ең 
аз  қол  жететін технология; 6) технологиялық процестер тізбегі, онда 

бір өндірістің  қалдықтары басқа өндіріс үшін шикізат болады.      
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Қазіргі замандағы ғаламдық экологиялық 

 проблемалар 

Климаттың өзгеруі “Қызу әсерінің” салдарынан болатын 
климаттың өзгеруі жалпы әлемдік көлемдегі проблема болып табылады 

және қоршаған ортаның  жай-күйіне  барынша ықтимал қатер 

төндіреді. 
Қазақстан 1995 ж. климаттың өзгеру жөніндегі БҰҰ үлгілі 

Конвенциясын бекітті ал 1999 ж. осы Конвенцияда “Киото” 

хаттамасына қол қойды. 
Аталған хаттаманы бекіткен және ол күшіне енген жағдайда 

Қазақстан қызған  газдардың  шығарындыларын қысқарту жөніндегі 

сандық міндеттемелерді  өзіне жүктейді. 

Қазақстанның Киото хаттамасының бекітуінің мақсатқа 
сайлылығын айқындау үшін 2004 жылы барысында, “Қызған газдардың 

шығарындыларын қысқарту жөніндегі сандық міндеттемелердің 

Қазақстанның экономикасына әсері” мәселелері бойынша зерттеулер  
жүргізілуі  қажет. 

Талассыз  экологиялық  тиімділігінен  басқа  Киота хаттамасын 

бекіту біздің ел үшін  халықаралық  инвестицияларды  тарту, басқа 
елдердің  экономикасына  активтерді  орналастыру мүмкіндігімен 

инвестор роліндегі бірлескен жүзеге асыру жобаларына және “Таза 

даму” процестеріне қатысу, өндірістің энергия тиімділігін арттыру 

үшін  жаңа технологияларды қолдану, сыртқы энергетикалық рынокта 
елдің экономикалық мүдделерін қорғау үшін көміртегі кредиттерін 

шоғырландыру, қызған  газдардың  шығарындыларына  квоталар сату 

жөніндегі перспективаларды ашады. 
Киота хаттамасы бекіткеннен кейін нақты жобалар мен іс-

шараларды іске асыруды көздейтін Қазақстан Республикасында қызған 

газдардың шығарындыларын азайту жөніндегі 2015 ж. дейінгі 

бағдарлама әзірленетін болады. 
Озон қабатының бұзылуы. Жердің озон қабатының бұзылуы 

адам, жануарлар, өсімдіктер мен микроорганизмдер тіршілігі үшін 

ықтимал қатер болып табылады. 1973 ж. бергі байқаулар Қазақстанның 
үстіндегі озон қабатының  қалыңдығы 5-7 пайызға азайғанын 

көрсетті.Біздің ел озон қабатын сақтау  туралы  халықаралық 

келісімдерге 1998 ж. қосылды. 
Жердің шөлейттенуі және тозуы. Қазақстанның көп бөлігі 

күншуақты аймақта орналасқан, аумағының 66 пайызы түрлі деңгейде 

шөлейіттену процестеріне бейім.  

Биоәртүрлілікті сақтау. Қазақстан экожүйесі Орталық Азияда  
және тұтастай алғанда континентте биологиялық әртүрлілік 

бірегейлілігімен ерекшеленеді. Өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің 
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жоғалуы генетикалық деңгейдегі әртүрлілікті жоғалтуға және 

экожүйелердегі тиісті өзгерістерге әкеледі. Биоәртүрлілікті  іс  жүзінде  

жоғалтудың  негізгі себебі, өмір сүру ортасының жойылуы және тозуы, 
ең бастысы ормандарды жою, топырақтың эрозиясын, ішкі және су 

айдындарының ластануы, өсімдіктер мен жануарлар түрлерін тым көп 

тұтыну болып табылады. 
Дүние жүзілік су қорларының ластануы бүкіл адамзат қауымын 

алаңдатып отыр. Бұл  мәселе  Қазақстанға да тән. Судың ластануы көп 

түрлі әрі ең соңында су экожүйесін бүлдіруімен аяқталады. 
Ағынды сулардың  төгіндісі 4,5 астам млрд.м³ құрайды. Ағынды 

сулардың аса көп төгіндісі Қарағанды (1,1 млрд. м³), Павлодар (1,1 

млрд.м³) және Оңтүстік-Қазақстан (1,0 млрд. м³) облыстарында жүзеге 

асырылады. 
Еліміздің, мұнай, тамақ өнеркәсібі миллиондаған текше метр 

суды пайдаланып, оның 70-80 % көлемін ластанған түрде қоршаған 

ортаға қайта шығарады. Ақаба судың құрамында  көбіне ас тұзы, 
жууға, дезинфекциялауға қолданылған қосылыстар, нитриттер, 

фосфаттар, сілтілер, шикізат пен жем қалдықтары болады. 

Егіншілікпен айналысатын аудандарда ауыл шаруашылығы 
судың негізгі ластаушы көзі болып табылады. Су топырақтың бұзылу 

өнімдерімен, тыңайтқыштармен, улы химикаттармен, мал шаруашылық 

кешендерінен шайылған сулармен ластанады. 

Қазақстан Республикасының аумағында барлығы 5400-ден астам 
су пайдаланушы  кәсіпорындар жұмыс  істейді. Ағынды сулардың 

негізгі көлемдері Павлодар, Оңтүстік  Қазақстан, Қарағанды, 

Маңғыстау облыстарының аумағында қалыптасады. Қазақстанда су: 
шаруашылық-тұрмыстық. - 5,3%, өндірістік - 16,6%, жерді суландыруға 

- 73,3%, ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау - 1,6% пайдаланылады. 

Елімізді сумен қамтамасыз етудің ең маңызды проблемалары: 

–  ауыз судың төмен сапасы; 
– қайта айналымдық сумен жабдықтауды жеткіліксіз пайдалану; 

– жерді суландыру тармақтарының техникалық төмен жағдайы; 

– трансшекаралық проблемалар. 
Судың  жетіспеуінің алдын  алуға  бағытталған іс-шараларға ең 

алдымен суды тиімді пайдалану мен оны аймақтық   таралуын өзгерту 

жатады.  
Судың сарқылуы мәселесін шешу үшін төмендегі іс-шараларды 

жүзеге асыру қажет: 

1) суды тиімді  пайдалану технологияларын қолдану; 

2) өндірісте суды бірнеше рет қайталап пайдалану (тұйық цикл); 

3) ауыз су мақсатында берілетін суды өндірістік процестерде 

пайдаланбау. Бұл әсіресе, жоғары сапалы жер  асты суларына қатысты. 
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Қоршаған ортаны қорғау туралы заң 

1-тарау 
Негізгі терминдер мен анықтамалар 

Осы заңда мынадай негізгі терминдер мен анықтамалар 

пайдаланылады: 
қоршаған  орта - табиғи нысандардың, оның ішінде өзара 

қарым-қатынастағы атмосфералық ауаны, суды, топырақты, жер 

қойнауын, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін, сондай-ақ климатты 
қоса алғанда, табиғи ресурстардың жанды және жансыз жиынтығы: 

қоршаған ортаны қорғау - табиғат пен адамның өзара үйлесімді 

іс-қимылына,қоршаған ортаның сапасын жақсартуға, табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану мен молықтыруға бағытталған 
мемлекеттік және қоғамдық шаралар жүйесі: 

қоршаған ортаны қорғау нысандары - қоршаған ортаның 

заңдарымен қорғалатын құрамдас бөліктер: 
табиғи ресурстар - қоғамның материалдық, мәдени және басқа 

қажеттерін қанағаттандыру үшін қоршаған ортаның шаруашылық, т.б. 

қызмет процесінде пайдаланатын құрамдас бөліктері; 
табиғат пайдалану - адамның шаруашылық және өзге де 

қызметінде табиғи ресурстарды тиімді пайдалануы; 

қоршаған ортаның сапасы - қоршаған ортаның құрамы мен 

қасиеттерінің сипаттамасы; 
қоршаған ортаның мониторингі - адамды қоршаған табиғи 

ортаның жай-күйін бақылау және адамдардың денсаулығы мен өзге де 

тірі организмдерге зиянды немесе қауіп туғызатын қатерлі ахуалдар 
туралы ескерту; 

қоршаған ортаның сапасын нормалау - адамның өмір сүруі 

үшін қоршаған ортаның жарамдылығын айқындайтын  және  

биологиялық  алуан түрліліктің сақталуы мен экологиялық жүйелердің 
тұрақты пайдалануын қамтамасыз ететін қоршаған орта сапасының 

көрсеткіштерін белгілеу; 

қоршаған ортаны ластау - қоршаған ортаға ықтимал қауіпті 
химиялық және биологиялық заттардың, радиактивті материалдардың, 

өндіріс пен тұтыну қалдықтарының түсуі, сондай-ақ қоршаған шудың, 

тербелістің, магнитті өрістердің және өзге де зиянды физикалық 
ықпалдардың әсері: 

экологиялық талаптар - Қазақстан Республикасының заңдық, 

өзге де заңға қосымша нормативтік-техникалық актілерінде қамтылған 

қоршаған ортаға теріс әсер ететін шаруашылық және өзге де қызметте 
орындауға міндетті шектеулер мен ондай қызметке тыйым салу; 

экологиялық қауіпсіздік - жеке адамның, қоғамның өмірлік 
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маңызды мүдделері мен құқықтарын қоршаған ортаға антропогендік 

және табиғи ықпал ету нәтижесінде туындайтын қатерден қорғалуының 

жай-күйі: 
экологиялық жүйе- организмдердің және олар мекендейтін 

жансыз ортаның өзара байланысы біртұтас функционалдық жиынтығы: 

 

3-бап. Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері 

Олар: 

адамның өмірі  мен денсаулығын қорғаудың басымдылығы, 
халықтың өмірі, еңбегі мен демалысы үшін қолайлы қоршаған ортаны 

сақтау және қалпына келтіру; 

экологиялық жағдайы қолайсыз аумақтардағы экологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз  ету және бұзылған табиғи экологиялық 
жүйелерді қалпына келтіру; 

    биологиялық алуан түрлілікті және экологиялық, ғылыми, 

мәдени жағынан ерекше маңызы бар қоршаған орта объектілерін 
сақтауды қамтамасыз ету; 

    халықтың, қоғамдық бірлестіктер мен жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарының қоршаған ортаны қорғау саласына белсенді 
түрде және демографиялық жолмен қатысуы; 

    жер, оның қойнауы, су, атмосфералық ауа,ормандар мен өзге 

де өсімдіктер, жануарлар дүниесі; 

    табиғи экологиялық жүйелер, климат және Жердің озонды 
қабаты қорғалуы тиіс; 

Экологиялық, ғылыми және мәдени жағынан ерекше құнды 

қоршаған орта объектілері, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар қорғалуы тиіс. 

2-тарау. Азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері 

5-бап. Азаматтардың қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
құқықтары мен міндеттері 

     1.Әрбір азаматтың және Қазақстан Республикасының 

аумағында тұратын азаматтығы жоқ адамдардың, сондай-ақ  
шетелдіктердің өз өмірі мен  денсаулығына қолайлы  қоршаған ортаға, 

оның жай-күйі туралы дұрыс ақпарат алуға,қоршаған ортаны қорғау 

туралы заңдардың бұзылуы салдарынан өз денсаулығы мен мүлкіне 
келтіретін залалдың  өтеуін  алуға  құқығы  бар. 

   2.Азаматтардың: 

белгіленген тәртіппен табиғи ресурстарды пайдалануға,  оларды 

қорғауға және молықтыру жөніндегі шараларды жүзеге асыруға, 
қоршаған ортаны  қорғау  мен  сауықтыруға қатысуға: 

    қоршаған ортаны қорғайтын қоғамдық бірлестіктер мен 
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қоғамдық қорлар құруға: 

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жиналыстарға, митингілерге, 

пикеттерге, шерулер мен демонстрацияларға, референдумдарға 
қатысуға: 

қоршаған орта мәселелері бойынша мемлекеттік органдар мен 

ұйымдарға хаттар, шағымдар, арыздар мен ұсыныстарды беруге және 
оларды қарауды талап етуге: 

қоғамдық  экологиялық сараптама өткізу туралы ұсыныс  жасап, 

оған қатысуға: 
кәсіпорындарды, құрлыстар мен экологиялық жағынан зиянды 

өзге де объектілерді орналастыру, салу, қайта  құру және пайдалануға 

беру туралы, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалардың қоршаған орта 

мен адам денсаулығына теріс ықпал ететін шаруашылық, қызметін 
шектеу, тоқтата тұру, тоқтату туралы шешімдердің әкімшілік немесе 

сот тәртібімен  күшін  жоюды  талап етуге; 

айыпты  ұйымдарды, лауазымды  адамдар мен азаматтарды 
жауапқа тарту туралы мәселелер қоюға, қоршаған ортаны қорғау 

туралы заңдардың бұзылуысалдарынан өз денсаулығы мен мүлкіне 

келтірген залалдың өтелуі туралы сотқа талап-арыз беруге: 
заң актілері мен өзге де нормативтік құқықтық актілерде 

көзделген басқа да құқықтарын белгіленген тәртіппен іске асыруға 

құқығы бар. 

3. Әрбір азамат қоршаған ортаны қорғауға және табиғи 
ресурстарға ұқыпты қарауға,қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды 

орындауға, өзінің экологиялық білім деңгейін арттыруға және 

жеткеншек ұрпаққа экологиялық тәрбие беруге жәрдемдесуге міндетті. 
 

6-бап. Қоғамдық бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы құқықтары мен міндеттері 

1. Қоғамдық бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау саласында 
өз қызметін жүзеге асыру кезінде: 

     өздерінің  экологиялық бағдарламаларын әзірлеуге, бекітуге 

және насихаттауға, азаматтардың құқықтары  мен мүдделерін қорғауға, 
оларды ерікті  негізде қоршаған ортаны  қорғау саласында белсенді 

қызметке тартуға: 

      қоршаған ортаны қорғау мен сауықтыру, табиғи ресурстарды 
ұтымды пайлалану мен молықтыру жөніндегі жұмыстарды орындауға, 

экологиялық, ғылыми және мәдени  жағынан ерекше құнды қоршаған 

орта объектілерін қорғауға, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

ұйымдастыру мен олардың қызметіне қатынасуға: 
экологиялық тәрбие мен білім беру жөніндегі жұмыстарды, 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулерді белгіленген 
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тәртіппен орындауға: 

мемлекеттік экологиялық сараптама өткізуді талап етуге және 

қоғамдық экологиялық сараптама өткізуге: 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы қоғамдық бақылауды  

жүзеге асыруға: 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардан қоршаған ортаның жай-
күйі   және оны сауықтыру жөніндегі шаралар туралы дер кезінде, 

толық және анық ақпарат алуға: 

қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекеттік органдармен 
және халықаралық ұйымдармен ынтымақтасуға және өзара іс-қимыл 

жасауға, олармен келісімдер жасаса отырып, олар үшін шарттар 

бойынша заңдарда көзделген белгілі бір жұмыстарды орындауға: 

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заң жобаларын талқылауға 
қатысуға: 

кәсіпорындарды, құрлыстар мен экологиялық жағынан зиянды 

өзге де объектілерді орналастыру,салу, қайта құру және пайдалануға 
беру туралы, сондай-ақ заңды сол сияқты жеке тұлғалардың қоршаған 

орта мен адам денсаулығына теріс әсер ететін шаруашылық және өзге 

де қызметтен шектеу, тоқтата тұру, тоқтату туралы шешімдердің 
әкімшілік немесе сот тәртібімен күшін жоюды талап етуге: 

кінәлі ұйымдарды, лауазымды адамдар мен азаматтарды жауапқа 

тарту туралы мәселелер қоюға,қоршаған ортаны қорғау туралы 

заңдардың бұзылуы салдарынан азаматтардың денсаулығы мен мүлкіне 
келтірген зиянды өтеу туралы сотқа талап-арыз беруге: 

Өздерінің заңдарда және өзге де нормативтік құқықтық актілерде 

көзделген басқа да құқықтарын белгіленген тәртіппен іске асыруға 
құқығы бар. 

2.Қоғамдық бірлестіктер өздерінің қызметін қоршаған ортаны 

қорғау және қоғамдық бірлестіктер туралы заңдарға сәйкес жүзеге 

асыруға міндетті. 

16-бап. Табиғатты пайдалануға рұқсат беру 

Табиғат пайдалануға берілетін рұқсат қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы арнайы уәкілетті мемлекеттік орган табиғат 
пайдаланушыларға беретін және табиғат пайдаланушылардың табиғи 

ресурстарды (алып қоюға), қоршаған ортаға ластайтын заттарды 

шығару мен тастауға, өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыруға, 
табиғат пайдаланудың нақты мерзімі мен көлемі,нормалары,ережелері 

және қолданылатын технологиясы көрсетілген құқығын 

куәландыратын құжат болып табылады. 
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20-бап. Табиғат пайдаланушылардың негізгі міндеттері және 

олардың құқықтарын қорғау 

Табиғат пайдаланушылар: 
Табиғи ресурстарды нысаналы қызметіне және олардың берілу 

шарттарына сәйкес пайдалануға: 

қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды молайту 
жөніндегі шараларды белгіленген тәртіппен жүргізілуге: 

табиғи ресурстарды пайдаланғаны, қоршаған ортаны ластағаны, 

табиғи ресурстарды қорғағаны мен молайтқаны үшін белгіленген 
ақыны дер кезінде төлеуге: 

қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекеттік бақылауды 

жүзеге асыратын органдардың талап етуі бойынша қажетті  ақпарат 

беруге: 
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа да 

талаптарды сақтауға міндетті. 

 

X тарау. Шаруашылық және өзге қызметке қойылатын 

экологиялық талаптар 

46-бап. Қоршаған ортаға әсерді бағалау 
Қоршаған ортаға әсерді бағалау және шаруашылық шешімдерінің 

қабылданатын нұсқалардың экологиялық және өзге де зардаптарын 

анықтау, қоршаған ортаны сауықтыру, табиғи экологиялық жүйелер 

мен табиғи ресурстардың жойылуын, азып-тозуын, бүлінуін және 
сарқылуын болдырмау жөніндегі ұсыныстар әзірлеу мақсатында 

жүргізіледі. 

Қоршаған ортаға теріс әсер ететін кәсіпорындарды,құрлыстар 
мен өзге де объектілерді қайта бейімдеу,уақытша тоқтатып 

қою,меншігін ауыстыру және тарату қоршаған ортаны қорғау жөнінде 

арнайы уәкілетті мемлекеттік органдармен келісім бойынша не 

олардың қоршаған ортаға жасалатын әсерді бағалау жөнінде жүргізген 
тексерулерінен, анықталған жолсыздықтар жойылғаннан және 

келтірілген зиянның орны белгіленген тәртіппен толықтырылғаннан 

кейін ғана жүргізілуі мүмкін. 
Қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу тәртібі экологиялық 

сараптама туралы заңмен анықталады. 

47-бап. Табиғи ресурстарды пайдалану кезіндегі экологиялық 
талаптар 

Жерді, жер қойнауын, суды,атмосфералық ауаны, ормандарды 

және өзге де  өсімдіктерді, жануарларды ерекше құнды қоршаған 

ортаны қорғау объектілерін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 
және экологиялық жағдайы қолайсыз аумақтарды пайдалану кезіндегі 

экологиялық талаптар заңдарымен және өзге де нормативтік-құқықтық 
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актілермен белгіленеді. 

59-бап.Қоршаған ортаны зиянды физикалық әсерден қорғау. 

Ұйымдар мен азаматтар қалалар мен басқа да елді-мекендедің 
өндірістік,қоғамдық тұрғыдан үй жануарларына, көшелерінде, 

аулаларында, алаңдарында, халық  демалатын  өңірлерде  жабайы 

жануарлар мекендейтін жерлерде шудың,  тербелістің, магнит өрісінің 
зиянды ықпалы мен өзге де зиянды физикалық әсерлердің алдын алу 

мен жою жөнінде қажетті шаралар қолдануға міндетті. 

 
62-бап. Климатты және Жердің озон қабатын қорғау 

Климатты және Жердің озон қабатын қорғау Қазақстан 

Республикасының заңдарында  және Қазақстан Республикасы бекіткен 

халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асады. 
 

ҚР Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

туралы заңы 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен қорғауға алынған 

жерлер экологиялық, ғылыми және мәдени жағынан ерекше құнды, 

Қазақстан Республикасының ұлттық байлығы болып табылады.  Осы 
Заң ерекше қорғалатын табиғи аумақтар  қызметінің  құқықтық, 

экономикалық, әлеуметтік және ұйымдық негіздерін белгілейді. 

1-бап. Еркеше қорғалатын табиғи аумақтар ұғымы 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар - ерекше құқықтық қорғау 
режимі  бар не мемлекеттік табиғи-қорық қорын сақтау  мен қалпына 

келтіруді қамтамасыз ететін шаруашылық қызметі режимімен  

реттелетін жер, су, орман және жер қойнауы учаскелері. 

2-бап .Мемлекеттік табиғи-қорық қоры 

 Мемлекеттік табиғи-қорық қоры- қоршаған ортаның табиғи 

эталондар, уникумдар мен реликтер, ғылыми зерттеулерге, ағарту, 

білім беру ісіне, туризмге және рекреацияға арналған зат-болмыс 
ретінде экологиялық, ғылыми және мәдени жағынан ерекше құнды, 

Мемлекттік қорғауға алынған объектілерінің жиынтығы. 

5-бап.Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға меншік 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мемлекеттік меншікте 

болады. 
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Азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар саласындағы  құқықтар мен міндеттер 

 

6-бап.Азаматтардың ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

саласындағы құқықтары мен міндеттері 

Азаматтардың: 
ерекше қорғалатын табиғи  аумақтарды белгіленген тәртіппен  

пайдалануға, мемлекеттік табиғи-қорық қорын қорғау және 

қалпына келтіру  жөніндегі  шараларға қатысуға; ерекше қорғалатын 
табиғи  аумақтарды қоғамдық бірлестіктері мен қоғамдық қорларын 

құруға;       

ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды  дамыту мен орналастыру  

схемаларын  әзірлеу, оларды  құру жөнінде ұсыныстар енгізуге; 
ерекше қорғалатын  табиғи аумақтар бойынша қоғамдық 

сараптамаға  қатысуға. 

7-бап.  Қоғамдық бірлестіктердің  ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар  саласындағы  құқықтары мен міндеттері 

1.  Қоғамдық бірлестіктердің: 

   ерекше қорғалатын табиғи аумақтар  бойынша  
бағдарламаларды әзірлеп насихаттауға,азаматтардың құқықтары мен 

мүдделерін қорғауға, оларды қорық ісі саласындағы белсенді қызметке 

ерікті негізде  тартуға; 

  ерекше қорғалатын  табиғи аумақтарды дамыту  мен 
орналастыру  схемаларын, оларды құру жөніндегі негіздемелер әзірлеу 

ісіне ұсыныстар енгізіп, оған қатысуға; 

  ерекше қорғалатын табиғи аумақтар бойынша мемлекеттік 
сараптамалар жүргізуді талап етуге  және  қоғамдық сараптама 

жүргізуге; 

  ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда мемлекеттік табиғи-

қорық қорын қорғау, қалпына келтіру мен пайдалану жөніндегі 
жұмыстарға белгіленген тәртіппен қатысуға; 

  ерекше қорғалатын табиғи аумақтар бойынша қоғамдық 

қорларын құруға.  

12-бап.Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың түрлері 

1.Қазақстан Республикасында мақсатына,қорғау режиміне және 

пайдалану ерекшеліктеріне қарай ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың мынадай түрлері бөліп көрсететіледі: 

1) биоөрістік  аумақтарды қоса алғанда, мемлекеттік табиғи 

қорықтар; 

2) мемлекеттік ұлттық табиғи парктер; 
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3) мемлекеттік табиғи парктер; 

4) мемлекеттік табиғи ескерткіштер; 

5) мемлекттік қорық  өңірлері; 
6) мемлекеттік табиғи заказниктер; 

7) мемлекеттік зоологиялық парктер; 

8) мемлекеттік  ботаникалық бақтар; 
9) мемлекеттік дендрологиялық парктер; 

10) мемлекеттік қорғалатын табиғи аумақтардың ормандары; 

11) ерекше  мемлекеттік маңызы бар немесе ғылыми жағынан 
ерекше  құнды су қоймалары; 

12) халықаралық маңызы бар сулы-батпақты алқаптар; 

13) жер қойнауының экологиялық, ғылыми, мәдени және өзге де 

жағынан ерекше құнды учаскелері.  

28-бап. Ерекше қорғалатын табиғи  аумақтарды пайдаланудың   

мақсаттары 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар: 
1) ғылыми; 

2) мәдени-ағартушылық; 

3) оқу; 
4) туристік және рекреациялық; 

5) шектелу шаруашылық мақсаттарында пайдаланылуы мүмкін.  

 

ҚР экологиялық кодексі 

Қоршаған ортаны қорғау туралы заң 

1-тарау 

Негізгі терминдер мен анықтамалар 
Осы заңда мынадай негізгі терминдер мен анықтамалар 

пайдаланылады: 

1-Бөлім. Жалпы ережелері 

1-тарау. Негізгі  ережелері 
1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негiзгi ұғымдар 

1. Осы Кодексте мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады: 

1) атмосфераға  ластаушы  заттарды шығарудың жылжымалы 
көзі - әр түрлі отынмен жұмыс істейтін, ішкі жану қозғалтқыштарымен 

жарақтандырылған көлік құралдары, техника және өзге де жылжымалы 

құралдар мен қондырғылар; 
  2) байқау пункті - қоршаған ортаның метеорологиялық, 

агрометеорологиялық және гидрологиялық сипаттамаларын байқаудың 

стационарлық немесе жылжымалы пункті; 

  3) белгіленген мөлшер - Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттары бойынша міндеттемелер шеңберінде 
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айқындалған парниктік газдар сіңірулері ескерілген, парниктік газдар 

шығарындыларының жалпы көлемі; 

4) белгіленген мөлшер бірлігі - Қазақстан Республикасының 
климаттың өзгеруі саласындағы халықаралық шарттарына сәйкес 

Қазақстан Республикасы үшін парниктік газдар шығарындыларының 

көлемін айқындауға пайдаланылатын көміртегі бірлігі; 
5) биологиялық әртүрлiлiк - бiр түр аясындағы, түрлер 

арасындағы және экологиялық жүйелердегi өсімдіктер мен жануарлар 

дүниесi объектiлерiнiң әртүрлiлiгi; 
6) биологиялық ресурстар - генетикалық ресурстар, организмдер 

немесе олардың бөлiктерi, популяциялар немесе экологиялық 

жүйелердiң адамзат үшiн нақты немесе ықтимал пайдасы немесе 

құндылығы бар кез келген басқа да биотикалық компоненттерi; 
7) бірлесіп жүзеге асыру тетігі - парниктік газдар 

шығарындыларын шектеу және (немесе) азайту бойынша сандық 

міндеттемелері бар елдердің заңды тұлғалары арасында көміртегі 
бірліктерін беруге мүмкіндік беретін, Қазақстан Республикасының 

бірлесіп жүзеге асырылатын инвестициялық жобаларды іске асыру 

жөніндегі халықаралық шарттарында көзделген рәсім; 
8) валидация (детерминация) - аккредиттелген тәуелсіз ұйым 

жүзеге асыратын, парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіру 

жөніндегі жобаларды әзірлеу шеңберінде жобалық шешімдер мен 

құжаттамалардың әдістемелерін пайдаланудың және оларды дайындау 
тәртібінің Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында 

белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру; 

9) верификация - парниктік газдар шығарындыларын азайту 
саласында қабылданған ұлттық және халықаралық стандарттарға 

сәйкес аккредиттелген тәуелсіз ұйым жүзеге асыратын, парниктік 

газдар шығарындыларының көлемін азайтуға қатысты деректерді 

растау процесі; 
10) генетикалық түрлендiрiлген организмдер - тұқым қуалайтын 

генетикалық материалдың өсiмiн молайтуға немесе оларды беруге 

қабiлеттi, табиғи организмдерден ерекшеленетін, гендiк инженерия 
әдiстерi қолданыла отырып алынған және құрамында гендiк-

инженерлiк материал (гендер, олардың фрагменттерi немесе гендер 

комбинациясы) бар организмдер; 
11) генетикалық түрлендiрiлген өнiмдер - құрамында жансыз 

генетикалық түрлендiрiлген организмдер немесе олардың 

компоненттерi бар, гендiк инженерия әдiстерi пайдаланыла отырып, 

өсiмдiктерден және (немесе) жануарлардан алынған өнiмдер; 
12) ең озық қолжетiмдi технологиялар - қоршаған орта 

сапасының нысаналы көрсеткiштерiн қамтамасыз етуге дейiн 
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шаруашылық қызметтiң қоршаған ортаға терiс әсерiнiң деңгейiн 

азайтуға бағытталған, ұйымдастыру және басқару шараларын 

қамтамасыз ететiн, пайдаланылатын және жоспарланатын салалық 
технологиялар, техника мен жабдық; 

13) жойылуы қиын органикалық ластауыштар - ыдырауға төзімді, 

биожинақтағыштығымен сипатталатын және ауа, су және көшпелі 
түрлері арқылы трансшекаралық таралу объектісі болып табылатын, 

сондай-ақ құрлық экожүйелерінде және су экожүйелерінде жинақтала 

келіп, өздерінің шығарынды көздерінен алыс қашықтықта шөгетін, тірі 
организмдердің иммундық, эндокриндік жүйесінің бұзылуына және 

онкологиялық ауруларды қоса алғанда, түрлі ауруларға алып келетін 

неғұрлым қауіпті органикалық қосылыстар; 

14) квота бірлігі - квота көлемін есептеу үшін қолданылатын 
көміртегі бірлігі; 

15) коммуналдық қалдықтар - елдi мекендерде, оның iшiнде 

адамның тiршiлiк әрекетi нәтижесiнде түзілген тұтыну қалдықтары, 
сондай-ақ құрамы мен түзілу сипаты жағынан осыларға ұқсас өндiрiс 

қалдықтары; 

16) коммуналдық шаруашылық саласындағы уәкілетті орган – 
коммуналдық қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік 

саясатты әзірлеу және іске асыру мәселелері бойынша басшылықты 

және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы 

орган; 
17) көміртегі бірлігі - көміртегі қостотығының бір тоннасына тең 

келетін есептік бірлік; 

18) көміртегі бірліктері мемлекеттік тізілімінің операторы - 
көміртегі бірліктерінің мемлекеттік тізілімін жүргізуді жүзеге 

асыратын ұйым; 

19) көміртегі бірліктерінің қайталама айналымы - парниктік 

газдар шығарындылары нарығы субъектілерінің арасында көміртегі 
бірліктерін беру, сату және басқа да айналымы процесінде 

қалыптасатын құқықтық қатынастар; 

20) көміртегі бірліктерінің мемлекеттік тізілімі - көміртегі 
бірліктерін айналымға енгізуге, сақтауға, беруге, сатып алуға, резервке 

қоюға, жоюға, айналымнан шығаруға байланысты операцияларды 

есепке алу жүйесі; 
21) қалдықтарды есепке алу - қалдықтардың сандық және 

сапалық сипаттамалары және олармен жұмыс iстеу тәсiлдерi туралы 

ақпаратты жинау және беру жүйесi; 

22) қалдықтарды жою - қалдықтарды көму және жою жөнiндегi 
операциялар; 
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23) қалдықтарды залалсыздандыру - механикалық, физикалық-

химиялық немесе биологиялық өңдеу арқылы қалдықтардың қауiптi 

қасиеттерiн азайту немесе жою; 
24) қалдықтарды кәдеге жарату - қалдықтарды қайталама 

материалдық немесе энергетикалық ресурстар ретiнде пайдалану; 

25) қалдықтарды көму - қалдықтарды қауiпсiз сақтау үшiн 
арнайы белгiленген орындарда шектеусiз мерзiм iшiнде жинап қою; 

26) қалдықтардың түрi - шығу көзiне, қасиеттерiне және жұмыс 

iстеу технологиясына сәйкес ортақ белгiлерi бар, қалдықтар 
сыныптауышы негiзiнде айқындалатын қалдықтар жиынтығы; 

27) қалдықтарды орналастыру - өндiрiс және тұтыну 

қалдықтарын сақтау немесе көму; 

28) қалдықтарды өңдеу - сұрыптауды қоса алғанда, қалдықтардан 
кейіннен тауарларды немесе өзге де өнімдерді өндіру (дайындау) үшін 

пайдаланылатын шикізат және (немесе) өзге де материалдар алуға, 

сондай-ақ қалдықтармен жұмыс iстеудi жеңiлдету, олардың көлемiн 
немесе қауiптi қасиеттерiн азайту мақсатында қалдықтардың 

қасиеттерін өзгертуге бағытталған физикалық, химиялық немесе 

биологиялық процестер; 
29) қалдықтарды сақтау - қалдықтарды кейiннен кәдеге жарату, 

қайта өңдеу және (немесе) жою үшін арнайы белгіленген орындарда 

жинап қою; 

30) қалдықтарды сыныптау - қалдықтардың қоршаған ортаға 
және адам денсаулығына қауiптiлiгiне сәйкес оларды деңгейге жатқызу 

тәртiбi; 

31) қалдықтармен жұмыс iстеу - қалдықтардың түзілуінің алдын 
алуды және оларды барынша азайтуды, қалдықтарды есепке алу мен 

бақылауды, олардың жиналып қалуын, сондай-ақ қалдықтарды 

жинауды, қайта өңдеудi, кәдеге жаратуды, залалсыздандыруды, 

тасымалдауды, сақтауды (жинап қоюды) және жоюды қоса алғанда, 
қалдықтармен байланысты қызмет түрлерi; 

32) қалдықтар сыныптауышы - қалдықтарды сыныптау 

нәтижелерi қамтылған, қолданбалы сипаттағы ақпараттық-
анықтамалық құжат; 

33) қауiптi емес қалдықтар - қауiптi қасиеті жоқ қалдықтар; 

34) қауiптi қалдықтар - құрамында қауiптi қасиеттерi 
(уыттылығы, жарылыс қаупi, радиоактивтiлiгi, өрт қаупi, жоғары 

реакциялық қабiлетi) бар зиянды заттарды қамтитын және дербес 

немесе басқа заттармен қосылған кезде қоршаған ортаға және адамның 

денсаулығына тiкелей немесе ықтимал қауiп төндiретiн қалдықтар; 
35) қауiптi қалдықтар паспорты - қалдықтардың шығу көзi 

бойынша пайда болу процестерiнiң, олардың сандық және сапалық 
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көрсеткiштерiнiң, олармен жұмыс iстеу қағидаларының, оларды 

бақылау әдiстерiнiң, осы қалдықтардың қоршаған ортаға, адам 

денсаулығына және (немесе) тұлғалар мүлкiне зиянды әсер ету 
түрлерiнiң стандартталған сипаттамасы, қалдықтарды шығарушылар, 

меншiгiнде қалдықтар бар өзге де тұлғалар туралы мәлiметтер 

қамтылған құжат; 
36) қауіпті химиялық заттар - адам денсаулығына және қоршаған 

ортаға тікелей немесе ықтимал зиянды әсер ете алатын қасиеттері бар 

заттар; 
37) қолайлы қоршаған орта - жай-күйi экологиялық қауiпсiздiктi 

және халықтың денсаулығын сақтауды, биологиялық әртүрлiлiктi 

сақтауды, ластануды болғызбауды, экологиялық жүйелердiң тұрақты 

жұмыс iстеуiн, табиғи ресурстарды молықтыруды және тиiмдi 
пайдалануды қамтамасыз ететiн қоршаған орта; 

38) қондырғы - парниктік газдар шығарындыларының нақты көзі; 

39) қондырғы операторы - жұмыс істеуі парниктік газдар 
шығарындыларын көздейтін, Қазақстан Республикасы аумағында 

меншігінде немесе заңды пайдалануында қондырғысы бар заңды тұлға; 

40) қондырғы паспорты - парниктік газдар шығарындыларын 
жүзеге асыратын қондырғының географиялық орналасқан жері туралы 

деректерді, пайдаланылатын технологияның қызмет түрлері мен 

сипаттамаларын, шығарындылардың базалық көлемі мен оларды 

есептеу әдістемесін, сондай-ақ мониторинг жоспары мен 
қондырғыларды есепке алу үшін қажетті өзге де мәліметтерді қамтитын 

құжат; 

41) қоршаған орта - атмосфералық ауаны, Жердiң озон қабатын, 
жер бетiндегi және жер астындағы суларды, жердi, жер қойнауын, 

өсімдіктер мен жануарлар дүниесiн, сондай-ақ олардың өзара іс-

әрекетiнен туындайтын климатты қоса алғанда, табиғи және жасанды 

объектiлердiң жиынтығы; 
42) қоршаған ортаға келтiрiлетiн залал - табиғи ресурстардың 

жұтаңдануы мен сарқылуын немесе тiрi организмдердiң қырылуын 

туындатқан немесе туындататындай етiп қоршаған ортаны ластау 
немесе табиғи ресурстарды белгiленген нормативтерден артық алу; 

43) қоршаған ортаға эмиссиялар - ластаушы заттардың 

шығарындылары, төгiндiлерi, қоршаған ортада өндiрiс және тұтыну 
қалдықтарын орналастыру, зиянды физикалық әсер ету, күкіртті 

қоршаған ортада ашық түрде орналастыру және сақтау; 

44) қоршаған ортаға эмиссияларға арналған лимиттер - қоршаған 

ортаға белгiлi бiр мерзiмге белгiленетiн эмиссиялардың нормативтiк 
көлемi; 
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45) қоршаған ортаға эмиссияларға квота - нақты табиғат 

пайдаланушыға белгiлi бiр мерзiмге бөлiнетін қоршаған ортаға 

эмиссияларға арналған лимиттiң бөлiгi; 
46) қоршаған ортаны қорғау - қоршаған ортаны сақтау мен 

қалпына келтiруге, шаруашылық және өзге де қызметтiң қоршаған 

ортаға терiс әсерiн болғызбауға және оның зардаптарын жоюға 
бағытталған мемлекеттiк және қоғамдық шаралар жүйесi; 

47) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган - 

қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану саласындағы 
мемлекеттiк саясатты әзiрлеу мен iске асыру мәселелерi бойынша 

басшылықты және салааралық үйлестiрудi жүзеге асыратын орталық 

атқарушы орган, сондай-ақ оның аумақтық органдары; 

48) қоршаған ортаны ластау - қоршаған ортаға ластаушы 
заттардың, радиоактивтi материалдардың, өндiрiс және тұтыну 

қалдықтарының түсуi, сондай-ақ шудың, тербелiстердiң, магнит 

өрiстерiнiң және өзге де зиянды физикалық әсерлердiң қоршаған ортаға 
әсері; 

49) қоршаған ортаның авариялық ластануы - жеке және (немесе) 

заңды тұлғалардың шаруашылық және өзге де қызметтiң экологиялық 
қауiптi түрлерiн жүзеге асыруы кезiнде болған авариядан туындаған 

және зиянды заттарды атмосфераға шығару және (немесе) суға ағызу 

салдары немесе жер бетi учаскесiнде, жер қойнауында қатты, сұйық 

немесе газ түрiндегi ластаушы заттардың жайылуы немесе иiстiң, 
шудың, тербелiстiң, радиацияның пайда болуы немесе сол уақыттағы 

жол берiлетiн деңгейден асатын электромагниттiк, температуралық 

әсер ету, жарықтың әсерi немесе өзге де физикалық, химиялық, 
биологиялық зиянды әсер ету арқылы қоршаған ортаны кенеттен 

абайсызда ластауы; 

50) қоршаған ортаның ластану учаскелерi - жер бетін, жер 

қойнауын және жерасты суларын ластауды болдырмайтын, 
қалдықтарды орналастыру және сарқынды суларды ағызу үшін 

жабдықталған және соған арналған объектілерді қоспағанда, 

белгiленген нормативтерден артық қауiптi химиялық заттармен 
ластанған жер бетiнiң шектеулi учаскелерi және су объектiлерiнiң 

учаскелерi; 

51) қоршаған ортаның сапасы - қоршаған орта жай-күйінің 
сипаттамасы; 

52) қоршаған орта сапасының нормативтерi - қоршаған ортаның 

және табиғи ресурстардың адам өмiрi мен денсаулығы үшiн қолайлы 

жай-күйiн сипаттайтын көрсеткiштер; 
53) қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткiштерi - 

қоршаған ортаның сапасын бiртiндеп жақсарту қажеттiгiн ескере 
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отырып, қоршаған ортаның белгiлi бiр уақыт кезеңiне нормаланатын 

параметрлерiнiң шектi деңгейiн сипаттайтын көрсеткiштер; 

54) мекендеу ортасы – қандай да бір организмнiң немесе 
популяцияның табиғи мекендейтiн жерiнiң тұрпаты немесе орны; 

55) мемлекеттік бақылау жасау желісі - қоршаған ортада болып 

жатқан физикалық және химиялық процестерді қадағалауға, оның 
метрологиялық, климаттық, аэрологиялық, гидрологиялық, 

гелиогеофизикалық, агрометеорологиялық сипаттамаларын айқындауға 

арналған қадағалаудың стационарлық және жылжымалы пункттер, 
зертханалар, орталықтар жүйесі; 

56) мемлекеттiк экологиялық бақылау - уәкiлеттi органның өз 

құзыретi шегiнде қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан 

Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасы Президенті 
жарлықтарының және Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 

қаулыларының талаптарын жеке және заңды тұлғалардың сақтауын 

қамтамасыз етуге бағытталған қызметi; 
57) озонды бұзатын заттар - өз бетінше немесе қоспада болатын, 

шаруашылық және өзге қызметте пайдаланылатын не осы қызметтің 

өнімі болып табылатын және озон қабатына зиянды әсер етуі мүмкін 
химиялық зат; 

58) озонды бұзатын заттарды залалсыздандыру - озон қабатын 

қоса алғанда, қоршаған ортаға зиянды әсер етпейтін, үнемі түрленуіне 

немесе компоненттерге бөлінуіне әкелетіндей бұзу арқылы озонды 
бұзатын заттардың қауіпті қасиеттерін жою; 

59) озонды бұзатын заттарды кәдеге жарату - қалпына келтіруге 

болмайтын озонды бұзатын заттарды қайтадан пайдалану немесе 
залалсыздандыру мақсатында, оларға техникалық қызмет көрсету 

барысында немесе есептен шығару алдында тетіктерден, 

жабдықтардан, контейнерлерден және басқа да құрылғылардан 

алынатын озонды бұзатын заттарды жинауға және сақтауға 
бағытталған іс-шаралар кешені; 

60) өндіріс қалдықтары - шикізаттың, материалдардың, өзге де 

бұйымдар мен өнімдердің өндіріс процесінде түзілген және бастапқы 
тұтыну қасиетін толық немесе ішінара жоғалтқан қалдықтары;  

61) өндiрiс пен тұтынудың орнықты моделi - қайта 

жаңартылмайтын ресурстарды тұтынуды азайту, қайта жаңартылатын 
ресурстарды қалпына келтiру және қоршаған ортаның антропогендiк 

ластануын азайту кезiнде өндiрiстiң өсуiмен сипатталатын әлеуметтiк-

экономикалық модель; 

62) парниктік газдар - атмосфераның табиғи және (немесе) 
антропогендік түрде шығатын, жылу беретін инфрақызыл сәулені 
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сіңіретін және (немесе) оның шығу көзі болып табылатын, газ тәрізді 

құрамдас бөліктері; 

63) парниктік газдарды сіңіру бірлігі - парниктік газдардың 
сіңірілуін есептеу үшін қолданылатын көміртегі бірлігі; 

64) парниктік газдарды түгендеу - парниктік газдар 

шығарындылары мен сіңірулерінің көлемін айқындау; 
65) парниктік газдар шығарындылары көздерінің және 

сіңірулерінің мемлекеттік кадастры - парниктік газдар шығарындылары 

көздерін, олар шығарған шығарындылар мөлшерін, сондай-ақ 
қондырғы операторы үшін белгіленген шекара шегіндегі парниктік 

газдар сіңірулері мөлшерін есепке алу жүйесі; 

66) радиоактивтi қалдықтар - мөлшерi мен жинақталуы Қазақстан 

Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы 
заңнамасында белгiленген радиоактивтi заттар үшiн регламенттелген 

мәндерден асатын радиоактивтi заттарды қамтитын қалдықтар; 

67) сараптама объектiсiн iске асыру - жоспарлау алдындағы, 
жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасында көзделген 

шешiмдерге сәйкес өнеркәсiптiк және өзге де объектiлердi салу, 

пайдалану, жою, қызметтер көрсету, бұйымдар мен технологиялардың 
шаруашылық айналымға түсуi жөнiндегi жұмыстардың басталуы мен 

жүргізілу барысы, сондай-ақ нормативтiк құқықтық актiнiң қолданысқа 

енгiзiлуi, сараптама объектiсiнiң өзге де нақты жүзеге асырылуы; 

68) сарқынды сулар - өндірістік немесе тұрмыстық 
мұқтаждықтарға пайдаланылған және бұл ретте олардың бастапқы 

құрамын немесе физикалық қасиеттерін өзгерткен қосымша қоспа (кір) 

қосылған сулар. Атмосфералық жауын-шашын түскен сәтте елді 
мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумағынан, көшелерге су 

себу кезінде немесе одан кейін ағатын сулар, пайдалы қазбаларды 

өндіру кезінде пайда болған сулар да сарқынды сулар болып 

есептеледі; 
69) су объектілері - құрлық бетінің рельефінде және жер 

қойнауында шоғырланған, шекаралары, көлемі мен су режимі бар 

сулар; 
70) сұйық қалдықтар – сарқынды сулардан басқа сұйық түрдегі 

кез келген қалдықтар; 

71) табиғат пайдаланушы - табиғи ресурстарды пайдалануды 
және (немесе) қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыратын жеке 

немесе заңды тұлға; 

72) табиғи объектiлер - шекарасы, көлемi және тiршiлiк режимi 

бар табиғи объектiлер; 
73) табиғи ресурстар - тұтыну құндылығы бар табиғи объектiлер: 

жер, жер қойнауы, су, өсiмдiктер мен жануарлар дүниесi; 
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74) табиғи ресурстарды қорғау - табиғи ресурстардың әрбiр түрiн 

олардың тұтыну қасиеттерiн жоғалтуға әкеп соғатын тиiмсiз 

пайдаланудан, құрып кетуден, жұтаңданудан қорғауға бағытталған 
мемлекеттiк және қоғамдық шаралар жүйесi; 

75) табиғи ресурстардың сарқылуы - табиғи ресурстар 

қорларының сандық және сапалық сипаттамаларының iшiнара немесе 
толық жоғалуы;  

76) таза даму тетігі - парниктік газдар шығарындыларын шектеу 

және (немесе) азайту бойынша сандық міндеттемелері жоқ елдер 
аумағында парниктік газдар шығарындыларын шектеу және (немесе) 

азайту бойынша сандық міндеттемелері бар елдердің заңды тұлғалары 

қаржыландыратын, парниктік газдар шығарындыларын шектеу және 

(немесе) азайту жөніндегі жобаларды жүзеге асыру тетігі; 
77) тәуелсіз ақпарат беруші - парниктік газдар шығарындылары 

мен сіңірулерін реттеу саласында жобалық тетіктерді есепке алу, 

мониторингтеу және іске асыру жөніндегі кәсіби қызметті жүзеге 
асыратын заңды тұлға; 

78) тұрмыстық қатты қалдықтар - қатты нысандағы коммуналдық 

қалдықтар; 
79) тұтыну қалдықтары - өнімдерді, бұйымдарды және өзге де 

заттарды тұтыну немесе пайдалану процесінде түзілген қалдықтар, 

сондай-ақ өзінің бастапқы тұтыну қасиеттерін толық немесе ішінара 

жоғалтқан тауарлар (өнім); 
80) шаруашылық және өзге де қызметтiң экологиялық қауiптi 

түрi - нәтижесiнде қоршаған ортаны авариялық ластайтын немесе 

ластауы мүмкiн жеке және (немесе) заңды тұлғалардың қызметi; 
81) шығарындылар квоталарымен сауда - парниктік газдар 

шығарындыларын азайтудың және сіңірудің нарықтық тетігі 

шеңберінде парниктік газдар шығарындылары квоталарын сатып алу 

және сату; 
82) шығарындыларды азайту бірлігі - бірлесіп жүзеге асыру тетігі 

шеңберінде жүзеге асырылатын жобаны іске асыру нәтижесінде 

алынған көміртегі бірлігі; 
83) шығарындылардың сертификатталған азайту бірлігі - таза 

даму тетігі шеңберінде жүзеге асырылатын жобаны іске асыру 

нәтижесінде алынған көміртегі бірлігі; 
84) шығарындыларды ішкі азайту бірлігі - парниктік газдар 

шығарындыларын азайтудың және (немесе) сіңірудің ішкі жобаларын 

іске асыру нәтижесінде қол жеткізілген, парниктік газдар 

шығарындыларын азайтудың және (немесе) сіңірудің көлемін айқындау 
мақсатында қолданылатын көміртегі бірлігі; 
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85) экологиялық ағарту iсi - қоғамда экологиялық мәдениет 

негiздерiн қалыптастыру мақсатында экологиялық бiлiмді, қоршаған 

ортаның, табиғи ресурстардың жай-күйi, экологиялық қауiпсiздiк 
туралы ақпаратты тарату; 

86) экологиялық аудит – аудиттелетiн субъектiлердiң 

шаруашылық және өзге де қызметiн экологиялық тәуекелдердi анықтау 
мен бағалау және олардың қызметiнiң экологиялық қауiпсiздiк деңгейiн 

арттыру жөнiнде ұсынымдар әзiрлеуге бағытталған тәуелсiз тексеру; 

87) экологиялық бiлiм беру - жеке адамның қоршаған ортаның 
жай-күйi үшiн экологиялық жауапкершiлiгiн қамтамасыз ететiн бiлiм 

мен дағды жүйесiн, құндылық бағдарларын, адамгершілік-эстетикалық 

көзқарасын қалыптастыруға бағытталған, жеке адамды тәрбиелеудiң, 

оқытудың, оның өз бетінше бiлiм алуының және дамуының үздiксiз 
процесi; 

88) экологиялық (жасыл) инвестициялар - бірліктердің 

белгіленген мөлшерін беруден, Парниктік газдар шығарындаларына 
квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталар көлемінің резервін 

басқарудан алынған қаражатты парниктік газдар шығарындыларын 

азайтуға немесе сіңірілуін арттыруға бағытталған жобаларға, 
бағдарламаларға және іс-шараларға инвестициялау; 

89) экологиялық жүйе (экожүйе) - бiрыңғай функционалдық 

тұтастық ретiнде өзара іс-әрекет ететін организмдердiң және олар 

мекендейтiн тіршіліксіз ортаның өзара байланысты жиынтығы; 
90) экологиялық қауiп - антропогендiк және табиғи әсерлер 

ықпалынан, оның iшiнде дүлей зiлзалаларды қоса алғанда, зiлзалалар 

мен апаттар салдарынан қоршаған ортаның жай-күйi бұзылуының, 
өзгеруiнiң болуымен немесе ықтималдығымен сипатталатын, жеке адам 

мен қоғамның өмiрлiк маңызы бар мүдделерiне қауiп төндiретiн жай-

күй; 

91) экологиялық қауiпсiздiк - қоршаған ортаға антропогендiк 
және табиғи әсер ету нәтижесiнде туындайтын қатерлерден жеке 

адамның, қоғамның және мемлекеттiң өмiрлiк маңызы бар мүдделерi 

мен құқықтарының қорғалуының жай-күйi; 
92) экологиялық қауiптi объект - салынуы және қызметi 

адамдардың денсаулығы мен қоршаған ортаға зиянды әсерiн тигiзуi 

мүмкiн немесе зиянды әсерiн тигiзетiн шаруашылық объектiсi және 
өзге де объект; 

93) экологиялық қауiптi техника мен жабдық - шаруашылық 

немесе өзге де қызметте пайдаланылатын және қоршаған ортаға қауiп 

төндiретiн тетіктер, машиналар, құрылғылар, аспаптар; 
94) экологиялық қауiптi технологиялар - өндiрiс процесiнде 

жүзеге асырылатын және қоршаған ортаға қауiп төндiретiн шикiзатты, 
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материалды немесе жартылай фабрикатты өңдеу, жасау, олардың жай-

күйiн, қасиеттерiн, нысанын өзгерту әдiстерiнiң жиынтығы; 

95) экологиялық менеджмент - қоршаған ортаны қорғауды 
әкiмшiлiк басқару, ол кәсiпорынның экологиялық саясатын әзiрлеуге, 

енгiзуге, орындауға, талдауға және қолдауға арналған ұйымдастыру 

құрылымын, жоспарлауды, жауапкершiлiктi, әдiстердi, рәсiмдердi, 
процестер мен ресурстарды қамтиды; 

96) экологиялық мониторинг - қоршаған ортаның жай-күйiн және 

оған әсер етудi жүйелi түрде қадағалау мен бағалау; 
97) экологиялық нормалау - қағидалардың (нормалардың) және 

олардағы қамтылған қоршаған орта жай-күйiнiң және оған әсер ету 

дәрежесiнiң сандық және сапалық көрсеткiштерiнің (нормативтерiнің) 

жүйесi; 
98) экологиялық рұқсат - жеке және заңды тұлғалардың қоршаған 

ортаға эмиссияларды жүзеге асыру құқығын куәландыратын құжат; 

99) экологиялық сараптама - көзделiп отырған шаруашылық және 
өзге де қызметтiң қоршаған орта сапасының нормативтерiне және 

экологиялық талаптарға сәйкестiгiн белгiлеу, сондай-ақ осы қызметтiң 

қоршаған ортаға тигiзуi мүмкiн қолайсыз әсерлерiнiң және олармен 
байланысты әлеуметтiк салдарлардың алдын алу мақсатында 

экологиялық сараптама объектiсiн iске асыруға жол берiлуiн айқындау; 

100) экологиялық таза өнiм белгiсi - таңбаланған өнiмнiң 

экологиялық таза өнiм стандарттарына сәйкестiгiн растайтын тiркелген 
белгi; 

101) экологиялық талаптар - осы Кодексте, Қазақстан 

Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерi мен 
нормативтiк-техникалық құжаттарында қамтылған, қоршаған ортаға 

және халықтың денсаулығына терiс әсер ететін шаруашылық және өзге 

де қызметтi шектеу және оларға тыйым салу; 

102) экологиялық таңбалау - Қазақстан Республикасының 
техникалық реттеу туралы заңнамасында белгiленген тәртiппен 

сәйкестiгi растаудан өткен өнiмге экологиялық таза өнiм белгiсiн беру; 

103) экологиялық тәуекел - белгiлi бiр факторлардың әсері 
салдарынан қоршаған орта және (немесе) табиғи объектiлер жай-

күйiнiң қолайсыз өзгерiстерге ұшырау ықтималдығы; 

104) эмиссиялардың техникалық үлестiк нормативтерi - ел 
экономикасы үшiн қолдануға болатын шығындар кезiнде қоршаған 

ортаға эмиссияларды нақты техникалық құралдармен қамтамасыз ету 

мүмкiндiгiн негiзге ала отырып айқындалатын, олардың уақыт 

бiрлiгiндегі немесе шығарылатын өнiм бiрлiгiндегі немесе басқа да 
көрсеткiштердегі шамалары; 
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105) эмиссиялар нормативтерi - қоршаған орта сапасы 

нормативтерiнiң сақталуын қамтамасыз етуге жол берiлетiн эмиссиялар 

көрсеткiштерi. 
     

3-бап. Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері 

Олар: 
адамның өмірі мен денсаулығын қорғаудың басымдылығы, 

халықтың өмірі, еңбегң мен демалысы үшін қолайлы қоршаған ортаны 

сақтау және қалпына келтіру; 
экологиялық жағдайы қолайсыз аумақтардағы экологиялық 

қауіпсіздікті өамтамасыз ету және бұзылған табиғи экологиялық 

жүйелерді қалпына келтіру; 

биологиялық алуан түрлілікті және экологиялық, ғылыми, 
мәдени жағынан ерекше маңызы бар қоршаған орта объектілерін 

сақтауды қамтамасыз ету; 

халықтың, қоғамдық бірлестіктер мен жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының қоршаған ортаны қорғау саласына белсенді түрде және 

демографиялық жолмен қатысуы; 

жер, оның қойнауы, су, атмосфералық ауа,ормандар мен өзге де 
өсімдіктер, жануарлар дүниесі; 

 табиғи экологиялық жүйелер, климат және Жердің озонды 

қабаты қорғалуы тиіс; 

Экологиялық, ғылыми және мәдени жағынан ерекше құнды 
қоршаған орта объектілері, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар қорғалуы тиіс. 

2-тарау. Азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері 

5-бап. Азаматтардың қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

құқықтары мен міндеттері 

1.Әрбір азаматтың және Қазақстан Республикасының аумағында 
тұратын азаматтығы жоқ адамдардың, сондай-ақ  шетелдіктердің өз 

өмірі мен  денсаулығына қолайлы  қоршаған ортаға, оның жай-күйі 

туралы дұрыс ақпарат алуға,қоршаған ортаны қорғау туралы заңдардың 
бұзылуы салдарынан өз денсаулығы мен мүлкіне келтіретін залалдың  

өтеуін  алуға  құқығы  бар. 

2.Азаматтардың: 
белгіленген тәртіппен табиғи ресурстарды пайдалануға,  оларды 

қорғауға және молықтыру жөніндегі шараларды жүзеге асыруға, 

қоршаған ортаны  қорғау  мен  сауықтыруға қатысуға: 

қоршаған ортаны қорғайтын қоғамдық бірлестіктер мен 
қоғамдық қорлар құруға: 

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жиналыстарға, митингілерге, 
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пикеттерге, шерулер мен демонстрацияларға, референдумдарға 

қатысуға: 

қоршаған орта мәселелері бойынша мемлекеттік органдар мен 
ұйымдарға хаттар, шағымдар, арыздар мен ұсыныстарды беруге және 

оларды қарауды талап етуге: 

қоғамдық экологиялық сараптама өткізу туралы ұсыныс  жасап, 
оған қатысуға: 

кәсіпорындарды, құрлыстар мен экологиялық жағынан зиянды 

өзге де объектілерді орналастыру, салу, қайта құру және пайдалануға 
беру туралы, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалардың қоршаған орта 

мен адам денсаулығына теріс ықпал ететін шаруашылық, қызметін 

шектеу, тоқтата тұру, тоқтату туралы шешімдердің әкімшілік немесе 

сот тәртібімен  күшін  жоюды  талап етуге; 
айыпты ұйымдарды, лауазымды адамдар мен азаматтарды 

жауапқа тарту туралы мәселелер қоюға,қоршаған ортаны қорғау 

туралы заңдардың бұзылуысалдарынан өз денсаулығы мен мүлкіне 
келтірген залалдың өтелуі туралы сотқа талап-арыз беруге: 

заң актілері мен өзге де нормативтік құқықтық актілерде 

көзделген басқа да құқықтарын белгіленген тәртіппен іске асыруға 
құқығы бар. 

3. Әрбір азамат қоршаған ортаны қорғауға және табиғи 

ресурстарға ұқыпты қарауға,қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды 

орындауға, өзінің экологиялық білім деңгейін арттыруға және 
жеткеншек ұрпаққа экологиялық тәрбие беруге жәрдемдесуге міндетті. 

16-бап. Табиғатты пайдалануға рұқсат беру 

Табиғат пайдалануға берілетін рұқсат қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы арнайы уәкілетті мемлекеттік орган табиғат 

пайдаланушыларға беретін және табиғат пайдаланушылардың табиғи 

ресурстарды (алып қоюға), қоршаған ортаға ластайтын заттарды 

шығару мен тастауға, өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыруға, 
табиғат пайдаланудың нақты мерзімі мен көлемі,нормалары,ережелері 

және қолданылатын технологиясы көрсетілген құқығын 

куәландыратын құжат болып табылады. 

20-бап. Табиғат пайдаланушылардың негізгі міндеттері және 

олардың құқықтарын қорғау 

Табиғат пайдаланушылар: 
Табиғи ресурстарды нысаналы қызметіне және олардың берілу 

шарттарына сәйкес пайдалануға: 

қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды молайту 

жөніндегі шараларды белгіленген тәртіппен жүргізілуге: 
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табиғи ресурстарды пайдаланғаны, қоршаған ортаны ластағаны, 

табиғи ресурстарды қорғағаны мен молайтқаны үшін белгіленген 

ақыны дер кезінде төлеуге: 
қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекеттік бақылауды 

жүзеге асыратын органдардың талап етуі бойынша қажетті  ақпарат 

беруге: 
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа да 

талаптарды сақтауға міндетті. 

 
X тарау. Шаруашылық және өзге қызметке қойылатын 

экологиялық талаптар 

46-бап. Қоршаған ортаға әсерді бағалау 

Қоршаған ортаға әсерді бағалау және шаруашылық шешімдерінің 
қабылданатын нұсқалардың экологиялық және өзге де зардаптарын 

анықтау, қоршаған ортаны сауықтыру, табиғи экологиялық жүйелер 

мен табиғи ресурстардың жойылуын, азып-тозуын, бүлінуін және 
сарқылуын болдырмау жөніндегі ұсыныстар әзірлеу мақсатында 

жүргізіледі. 

Қоршаған ортаға теріс әсер ететін кәсіпорындарды,құрлыстар 
мен өзге де объектілерді қайта бейімдеу,уақытша тоқтатып 

қою,меншігін ауыстыру және тарату қоршаған ортаны қорғау жөнінде 

арнайы уәкілетті мемлекеттік органдармен келісім бойынша не 

олардың қоршаған ортаға жасалатын әсерді бағалау жөнінде жүргізген 
тексерулерінен, анықталған жолсыздықтар жойылғаннан және 

келтірілген зиянның орны белгіленген тәртіппен толықтырылғаннан 

кейін ғана жүргізілуі мүмкін. 
Қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу тәртібі экологиялық 

сараптама туралы заңмен анықталады. 

47-бап. Табиғи ресурстарды пайдалану кезіндегі экологиялық 

талаптар 
Жерді, жер қойнауын, суды,атмосфералық ауаны, ормандарды 

және өзге де  өсімдіктерді, жануарларды ерекше құнды қоршаған 

ортаны қорғау объектілерін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 
және экологиялық жағдайы қолайсыз аумақтарды пайдалану кезіндегі 

экологиялық талаптар заңдарымен және өзге де нормативтік-құқықтық 

актілермен белгіленеді. 
59-бап.Қоршаған ортаны зиянды физикалық әсерден қорғау. 

Ұйымдар мен азаматтар қалалар мен басқа да елді-мекендедің 

өндірістік,қоғамдық тұрғыдан үй жануарларына, көшелерінде, 

аулаларында, алаңдарында, халық  демалатын  өңірлерде  жабайы 
жануарлар мекендейтін жерлерде шудың,  тербелістің, магнит өрісінің 

зиянды ықпалы мен өзге де зиянды физикалық әсерлердің алдын алу 



 
150 ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ  

Оқу құралы 

мен жою жөнінде қажетті шаралар қолдануға міндетті. 

 

13-бап. Жеке тұлғалардың қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

құқықтары мен мiндеттерi 

  1. Жеке тұлғалардың: 

1) өздерiнiң өмiрi мен денсаулығына қолайлы қоршаған ортаға; 
2) қоршаған ортаны қорғау мен сауықтыру жөнiндегi шараларды 

жүзеге асыруға; 

3) қоршаған ортаны қорғау қоғамдық бiрлестiктерi мен қорларын 
құруға; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген 

тәртiппен мемлекеттiк органдардың қоршаған ортаға қатысты 

мәселелер бойынша шешiмдер қабылдау процесiне қатысуға; 
5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы жиналыстарға, митингiлерге, пикеттерге, 

шерулер мен демонстрацияларға, референдумдарға қатысуға; 
 6) мемлекеттiк органдар мен ұйымдарға қоршаған ортаны қорғау 

мәселелерi бойынша хаттар, шағымдар, арыздар мен ұсыныстар беруге 

және оларды қарауды талап етуге; 
7) мемлекеттiк органдар мен ұйымдардан уақтылы, толық және 

дұрыс экологиялық ақпарат алуға; 

8) қоршаған ортаны қорғау мәселелерi бойынша нормативтiк 

құқықтық актiлер жобаларын әзiрлеу кезеңiнде оларды талқылауға 
қатысуға және әзiрлеушiлерге өз ескертпелерiн ұсынуға; 

9) қоршаған ортаға байланысты жоспарлар мен бағдарламаларды 

дайындау процесiне қатысуға; 
10) қоғамдық экологиялық сараптама өткiзу туралы ұсыныс 

жасап, оған қатысуға; 

11) кәсiпорындарды, құрылыстар мен экологиялық жағынан 

қауiптi өзге де объектiлердi орналастыру, салу, реконструкциялау және 
пайдалануға беру туралы, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың 

қоршаған орта мен адам денсаулығына терiс әсер ететiн шаруашылық 

және өзге де қызметiн шектеу мен тоқтату туралы шешiмдердiң 
әкiмшiлiк немесе сот тәртiбiмен күшiн жоюды талап етуге; 

12) Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының 

бұзылуы салдарынан өздерiнiң денсаулығы мен мүлкiне келтiрiлген 
зиянның өтелуi туралы сотқа талап-арыз беруге құқығы бар. 
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2. Жеке тұлғалар: 

1) қоршаған ортаны сақтауға, табиғи ресурстарға ұқыпты 

қарауға; 
2) табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға, қоршаған ортаны 

қорғауға және экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге бағытталған 

шараларды iске асыруға жәрдемдесуге; 
3) өз кiнәсiнен экологиялық қауiпсiздiкке төнуi мүмкiн қатердi 

болдырмауға; 

4) өз қызметiн Қазақстан Республикасының экологиялық 
заңнамасына сәйкес жүзеге асыруға мiндеттi. 

3. Жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгiленген өзге де құқықтары мен мiндеттерi болады. 

14-бап. Қоғамдық бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы құқықтары мен міндеттері 

1. Қоғамдық бірлестіктердің қоршаған ортаны қорғау саласында 

өз қызметін жүзеге асыру кезінде: 
өздерінің экологиялық бағдарламаларын әзірлеуге, бекітуге және 

насихаттауға, азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға, 

оларды еркіті негізде қоршаған ортаны қорғау саласында белсенді 
қызметке тартуға: 

қоршаған ортаны қорғау мен сауықтыру, табиғи ресурстарды 

ұтымды пайлалану мен молықтыру жөніндегі жұмыстарды орындауға, 

экологиялық, ғылыми және мәдени жағынан ерекше құнды қоршаған 
орта объектілерін қорғауға, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

ұйымдастыру мен олардың қызметіне қатынасуға: 

экологиялық тәрбие мен білім беру жөніндегі жұмыстарды, 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулерді белгіленген 

тәртіппен орындауға: 

мемлекеттік экологиялық сараптама өткізуді талап етуге және 

қоғамдық экологиялық сараптама өткізуге: 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы қоғамдық бақылауды  

жүзеге асыруға: 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардан қоршаған ортаның жай-
күйі   және оны сауықтыру жөніндегі шаралар туралы дер кезінде, 

толық және анық ақпарат алуға: 

қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекеттік органдармен 
және халықаралық ұйымдармен ынтымақтасуға және өзара іс-қимыл 

жасауға, олармен келісімдер жасаса отырып, олар үшін шарттар 

бойынша заңдарда көзделген белгілі бір жұмыстарды орындауға: 

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заң жобаларын талқылауға 
қатысуға: 
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кәсіпорындарды, құрлыстар мен экологиялық жағынан зиянды 

өзге де объектілерді орналастыру,салу, қайта құру және пайдалануға 

беру туралы, сондай-ақ заңды сол сияқты жеке тұлғалардың қоршаған 
орта мен адам денсаулығына теріс әсер ететін шаруашылық және өзге 

де қызметтен шектеу, тоқтата тұру, тоқтату туралы шешімдердің 

әкімшілік немесе сот тәртібімен күшін жоюды талап етуге: 
Кінәлі ұйымдарды, лауазымды адамдар мен азаматтарды жауапқа 

тарту туралы мәселелер қоюға,қоршаған ортаны қорғау туралы 

заңдардың бұзылуы салдарынан азаматтардың денсаулығы мен мүлкіне 
келтірген зиянды өтеу туралы сотқа талап-арыз беруге: 

Өздерінің заңдарда және өзге де нормативтік құқықтық актілерде 

көзделген басқа да құқықтарын белгіленген тәртіппен іске асыруға 

құқығы бар. 
2.Қоғамдық бірлестіктер өздерінің қызметін қоршаған ортаны 

қорғау және қоғамдық бірлестіктер туралы заңдарға сәйкес жүзеге 

 

Практикалық  сабақтарға әдістемелік нұсқау 

Тақырыбы: Әлеуметтік экологияның даму тарихы 

Мақсаты: Әлеуметтік экология түсінігін қалыптастыру, даму 
тарихын айқындау. 

Негізгі сұрақтары: 

1.Әлеуметтік экологияға ғылым саласы ретінде анықтама беру 

2.Экологиялық проблемалар әлеуметтануының Чикаголық 
мектебі 

3.Әлеуметтанушылардың дүниежүзілік конгрестері 

Әдістемелік нұсқау: Студенттер тақырыпқа сәйкес дайындаған 
мәліметтер  туралы  айтады. 

Әдебиеттер:1,5,7,9,10,14 

Тақырыбы: Әлеуметтік экологияның даму кезеңдері 

Мақсаты: Әлеуметтік  экологияның  даму  кезеңдерін  айқындау   
Негізгі сұрақтары: 

1.Эмприкалық кезең 

2.Модельдік кезең 
3.Ғаламдық-саяси кезең 

Әдістемелік нұсқау: Студенттер тақырыпқа сәйкес дайындаған 

мәліметтер  туралы  айтады. 
Әдебиеттер:7,8,9,10,11,15 

Тақырыбы: Әлеуметтік  экологияның  заңдары 

Мақсаты: Әлеуметтік экологияның  заңдары туралы түсінік 

қалыптастыру.   
Негізгі сұрақтары: 

1. «Қоғам-табиғат »жүйесіндегі негізгі заңдылықтар 
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2. Н.Ф.Реймерс заңы 

3.Одум Е және Одум Г заңдары 

4. Тіршілік үшін күрестегі максималдылық заңы 
5.Д.Ж.Маркович тұжырымдаған әлеуметтік экологияның заңдары 

Әдістемелік нұсқау: Студенттер тақырыпқа сәйкес дайындаған 

мәліметтер  туралы  айтады. 
Әдебиеттер:8,9,10,12,15,20,27 

Тақырыбы: Әлеуметтік  экологиядағы  қоршаған  орта  ұғымы 

Мақсаты: Әлеуметтік  экологиядағы  қоршаған  орта  туралы 
түсінік қалыптастыру.   

Негізгі сұрақтары: 

1. Қоршаған ортаның табиғи компоненті 

2. Географиялық қабықтар 
3.Экожүйе 

4. Қоғамдық қатынастар 

5.Еңбек сферасы 
Әдістемелік нұсқау: Студенттер тақырыпқа сәйкес дайындаған 

мәліметтер  туралы  айтады. 

Әдебиеттер:1,2,3,5,10,14 
Тақырыбы: Табиғи  ортаның  қазіргі  жағдайы 

Мақсаты: Табиғи ортаның қазіргі жағдайы туралы түсінік 

қалыптастыру, экологиялық зардаптарын анықтау.   

Негізгі сұрақтары: 
1. Ғаламдық проблемалар 

2. Географиялық  қабықтардың  ластануы 

3.Ядролық сынақтар 
4. Демографиялық саясат 

5. Урбанизация 

Әдістемелік нұсқау: Студенттер тақырыпқа сәйкес дайындаған 

мәліметтер  туралы  айтады. 
Әдебиеттер:2,3,7,10,15,20,25 

Тақырыбы: Тұрақты  даму  проблемасы 

Мақсаты: Тұрақты  даму  проблемасы  туралы түсінік 
қалыптастыру.   

Негізгі сұрақтары: 

1. Орнықты даму идеологиясының қалыптасу тарихы 
2. Дамудың философиялық түсініктемелері 

3. «Орнықты даму» терминінің  анықтамалары 

4. Орнықты дамудың  экономикалық, экологиялық, әлеуметтік 

түрлері 
Әдістемелік нұсқау: Студенттер тақырыпқа сәйкес дайындаған 

мәліметтер  туралы  айтады. 



 
154 ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ  

Оқу құралы 

Әдебиеттер:1,2,3,17,15,22,25,27 

Тақырыбы: Тұрақты  даму  саласындағы  негізгі  міндеттер 

Мақсаты: Тұрақты  даму саласындағы  негізгі  міндеттер туралы 
түсінік қалыптастыру.   

Негізгі сұрақтары: 

1. Орнықты даму принциптері 
2. Орнықты даму саласындағы негізгі міндеттер 

3. Кедейшілікті жою проблемалары 

4. Экономикалық өсуді дамыту 
5. Халықтың денсаулығын нығайту шаралары 

Әдістемелік нұсқау: Студенттер тақырыпқа сәйкес дайындаған 

мәліметтер  туралы  айтады. 

Әдебиеттер:1,2,11,14,16,23,26,27 
Тақырыбы: Тұрақты  даму  саласындағы  ғаламдық бастамалар 

Мақсаты: Тұрақты  даму саласындағы  ғаламдық бастамалар 

туралы түсінік қалыптастыру.   
Негізгі сұрақтары: 

1. Ерекше қорғалатын аймақтар 

2. Рио-де-Жанейро декларациясы 
3. Киото хаттамасы 

4. БҰҰ-ның Рамалық конвенциясы 

5. 21 ғасыр күн тәртібі 

Әдістемелік нұсқау: Студенттер тақырыпқа сәйкес дайындаған 
мәліметтер  туралы  айтады. 

Әдебиеттер:1,2,3,15,17,25,27,28 

Тақырыбы: Қоғамның тұрақты даму индикаторлары 

Мақсаты: Қоғамның тұрақты даму индикаторлары туралы түсінік 

қалыптастыру.   

Негізгі сұрақтары: 

1. Даму индикаторлар ұғымы 
2. Доу-Джонстың тұрақтылық индексі 

3. Парақорлық индексі 

4. Экологиялық индикаторлар 
5. Адами даму индексі 

Әдістемелік нұсқау: Студенттер тақырыпқа сәйкес дайындаған 

мәліметтер  туралы  айтады. 
Әдебиеттер:1,2,3,5,7,8,12,13,17 

 Тақырыбы: Қазақстан тұрақты даму жолында 

Мақсаты: Қазақстанның  тұрақты  даму  жолын  айқындау.  

Негізгі сұрақтары: 
1. ҚР Экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы 

2. Ұлттық  экологиялық  проблемалар 
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3. ҚР экологиялық кодексі 

4. Трансшекаралық өзендер экологиясы 

5. Қазақстан табиғат ресурстарын басқару 
Әдістемелік нұсқау: Студенттер тақырыпқа сәйкес дайындаған 

мәліметтер  туралы  айтады. 

Әдебиеттер:1,2,3,6,7,9,20,22,26 
1.Курсты пысықтауға арналған сұрақтар 

1.Тұрақты даму саласына байланысты ғаламдық бастамалар? 

2.Әлеуметтік экологияның даму тарихы? 
3.Экологиялық проблемалар әлеуметтануының Чикаголық  

мектебі? 

4.Әлеуметтанушылардың дүниежүзілік конгрестері? 

5.Адамдардың кеңістік-мезгілдік қарым-қатынастарының 
тіршілік ету ортасына тәуелділігі жөніндегі Мак-Кензи,Р.Парк 

идеялары? 

6.Әлеуметтік экологияның даму кезеңдері? 
7.Эмпирикалық кезең? 

8.Даму индикаторлары ұғымы? 

9.Экономикалық индикаторлары? 
10.Доу-Джонстың тұрақтылық индексі? 

11.ҚР экологиялық  қауіпсіздік тұжырымдамасы? 

12.Ұлттық экологиялық проблемалар? 

13.Аймақтық экологиялық проблемалар? 
14.Ғаламдық экологиялық проблемалары? 

15.Дүниежүзі азық-түлік проблемасы? 

16.Дүниежүзілік мұхит проблемасы? 
17.Демографиялық проблема? 

18.Энергетика және отын проблемасы? 

19.Бейбітшілікті сақтау проблемасы? 

20.Кедейшілікпен күрес проблемасы? 
21. «Рим клубы» халықаралық зерттеу орталығының құрылуы? 

22.Мыңжылдық Саммиті декларациясы? 

23.Әлемнің алғашқы «модельдері» 
24. «Қоғам-табиғат» жүйесіндегі әсерлесулердің негізгі 

заңдылықтары? 

25.Әлеуметтік экология заңдары? 
26.Н.Ф.Реймерс тұжырымдаған «адам-табиғат» жүйесінің 10 

заңы? 

27.ОдумЕ және ОдумГ. «қоғам-табиғат» жүйесіндегі 

әрекеттесулердің заңдылықтары? 
28.Тұщы судың ғаламдық ресурстарын тиімді пайдалану? 

29.Халықтың денсаулығын нығайту? 
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30.Орнықты даму принциптері? 

31.Энергия ресурстарын тиімді пайдалану? 

32.Биосфералық резерваттар концепциясы? 
33.Орнықты даму саласында экономикалық өсуді дамыту? 

34.Ерекше қорғалатын аймақтар? 

35. «21 ғасырдың күн тәртібі»? 
36.Адами даму индексі? 

37.Биологиялық әралуандылық индексі? 

38.Шөлейттену факторлары? 
39.Озон қабатының жұқаруы? 

40.Урбандалу 

41.Агломерация 

42.Трансшекаралық өзендер проблемасы? 
43.Биосфера қабығы 

44.Гидросфера қабығы 

45.Атмосфера қабығы 
46.Литосфера қабығы 

47.Қазақстан су ресурстарын басқару 

48.Экологиялық мониториг 
49.Экологиялық сараптама 

50.ҚР экологиялық кодексі 

         51.Тұрақты дамуды басқарудың принциптері мен міндеттері? 

52.ҚР апатты экологиялық проблемалардың алдын-алу? 
53.Тұрақты даму саласындағы ғаламдық бастамалар? 

54. «Орнықты даму»терминінің мағыналық жүктемесі 

55.Ядролық сынақтардың экологиялық зардаптары? 
56.Демографиялық қысым, урбанизация, олардың табиғи  

жүйеге әсері? 

57.Топырақ қабатының ластануы 

58.Мутациялық процестер? 
59.Ресурстық дағдарыс және оның салдарлары? 

60.Қоршаған ортаның радиациялық ластануы? 
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Негізгі  терминдер  мен  анықтамалар 

Абиотикалық факторлар – абиотические факторы-тірі 

организмге ықпал етуші температура, ауа, ылғал, жарық, жер бедері, 
топырақ пен су қасиеті сияқты бейорганикалық әсерлер кіреді. 

Абориген – абориген-табиғатта ұзақ жылдар бойы түп-кілікті 

және тұрақты мекендеген бір елдің ежелгі байырғы тұрғылықты 
халқы. 

Автотрафтылар-өздігінен бейорганикалық заттардан 

органикалық заттар түзіп қоректенетін организмдер 
Адам экологиясы- адамның тіршілігіне қатысты экология 

Авиатозаңдату – авиаопыление – ұшақ арқылы зиянды 

организмдерге қарсы күресте қолданылатын тәсілдер. 

Авиатыңайту – авиаподкормка- минералдық немесе 
микробиологиялық тыңайтқыштарды ұшақ арқылы қолдану. 

Авиахим күресу – авиахимборьба-зиянкестерге және өсімдік 

ауруларына қарсы күресте пестицидтерді немесе репе-ленттерді 
ұшақ арқылы қолдану. 

Автотроф – автотроф- күнкөзінің (фотосинтез)немесе 

химиялық құбылыстардың (хемосинтез)энергиясы арқылы 
бейорганикалық заттарды түзейтін организм. 

Агриофиттер – агриофиты – жаңа тіршілік жағдайына тез 

бейімделген табиғи ортада таралған өсімдіктер. 

Агрохимия – агрохимия – ауыл шаруашылық дақылдары-ның 
жоғары өнімін арттыру үшін өсімдіктердің қоректенуін, егістіктегі 

әр түрлі зиянкестерден қорғайтын химиялық препараттарды қолдану, 

топырақ химиясын ондағы өтетін химиялық және биохимиялық 
құбылыстарды зерттейтін ғылым саласы. 

Агроценоз – агроценоз – антропогенді әсерлер нәтижие-сінде 

қалыптасқан және белгілі құрамы бар егін егіп пайдаланатын 

дақылдар бірлестігі. 
Әлсіз түр – вид уязвимый – ортаның тіршіліктің, адам 

әрекетінің мардымсыз өзгерісіне төтеп бере алмай, тез азайып 

кететін түр. 
Биологиялық (биогеохимиялық) айналым (биосферадағы кіші зат 

айналымы)- қозғаушы күші  тірі ағзалардың  әрекеттері болып 

табылатын зат айналымы. 
Бейімделу – адаптация – организмдер және олардың 

органдарының (ішкі және сыртқы) құрылысы мен бет бейнесінің, 

атқаратын қызметінің эволюциялық даму жолында қоршаған 

ортаның алуан түрлі жағдайына бейімделуі. 
Бентос – бентос  – сулы ортаның түбінде тіршілік ете-тін 

организмдер жиынтығы. 
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Бентофаг – бентофаг – сулы ортаның түбінде тіршілік ететін 

өсімдік және жануарлармен қоректенетін организмдер. 

Биогеоценоз – биогеоценоз – зат пен энергия алмасу негізінде 
организмдерді және өлі қосындыларды біріктіретін табиғи жүйе 

бірлестігі. 

Биокөрсеткіштер – биоиндикаторы – 1) тіршілік ету 
ортасындағы өзгерістерді немесе ластану дәрежесін анықтауға 

мүмкіндік жасайтын бір түр дараларының тобы; 2) қоршаған ортада 

пайдалы қазбалардың бөлу ерекшеліктерін білдіретін түрлер. 
Биоценоз – биоценоз – тіршілік жағдайы бірыңғай ортаға 

бейімделіп, өмір сүретін организмдердің тұрақты табиғи жүйесінің 

бірлестігі. 

Ботаникалық бау – ботанический сад – жер шарындағы 
өсімдіктер әлемінің байлығын, коллекциясын жинау, оларды өсіру 

арқылы ғылыми-зерттеулер жүргізілетін, оқу-үйренуге маманданған, 

қолданбалы ғылыми мекеме. 
Биогенді заттар – вещество биогенное – организм әрекетінен 

жер бетінде пайда болған химиялық қосындылар, екіншісі: тіршілік 

үшін қажетті химиялық қосылыстар. 
Биологиялық тепе-теңдік – биологиялық жүйенің динамикалық 

күш- қуат тұрақтылығын сақтау. 

Биом – белгілі бір аймақта тіршілік ететін өсімдіктер мен 

жануарлар түрлері. 
Биомасса – түзілген органикалық заттар мен барлық даралар 

жиынтығында түзілген энергияның жалпы мөлшері немесе бір түрге 

түрлер тобына жататын организмдердің белгілі бір жер көлеміндегі 
массасының жалпы саны. 

Биосфера (грек .bios - өмір және sphaira - шар) – Жер 

планетасының тірі ағзалар тіршілік ететін, ең үлкен экожүйе. 

 Биосфера эволюциясы – түрлердің, олардың 
арақатынастарының үздіксіз бір мезгілде өзгеру және бір түрдің 

түсіп қалып, бұрын болмаған екінші бір түрлердің пайда болу 

құбылыстары. 
 Биогенді зат – тірі емес заттар,  тірі ағзалардың тіршілік 

әрекеті нәтижесінде пайда болған (кейбір шөгінді жыныстар: әктас, 

бор  т.б. және мұнай, газ,тас көмір). 
Биокосты (биосіреспе) зат– тірі ағзалар және геологиялық 

процесс ара-қатынастары арқасында пайда болған биокосты  денелер 

(топырақ, лай, кепкен қабық т.б.). 

Биологиялық (биогеохимиялық) айналым (биосферадағы кіші 
зат айналымы) – қозғаушы күші  тірі ағзалардың  әрекеттері болып 

табылатын зат айналымы. 
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Бор кезеңі – жалаңаш тұқымды өсімдіктер көптеп жойылып, 

жабық тұқымдылар кең өріс алды. Теңіз суы кейін ше-гініп, өсімдіктер 

қурап азайа түсті. Осының салдарынан алып бауырмен 
жорғалаушылар ортаның қолайсыздығынан жойы-лып, олардың 

орнына құрылым дәрежесі әлде қайда жоғары омыртқалылар, құстар 

мен сүтқоректілер шықты. 
Геологиялық айналым - (табиғаттағы үлкен заттар 

айналымы)- қозғаушы күші экзогенді және эндогенді геологиялық 

процестер болып табылатын айналым. 
Ген инженериясы – керекті бір клетканың генетикалық 

қасиеттерін өзгерту мақсатында табиғатта жоқ жаңа гендерді 

құру. 

Генофонд – түрдің немесе басқа жүйелік топ популяциясы 
гендерінің жиынтығы. 

Геохронология – Жер қыртысын құраушы тау жыныс-тарының 

жасын және жүйелік қалыптасу уақытын зерттейтін ғылым саласы. 
Геохронологиялық кесте – Жер қыртысын құрайтын тау 

жыныстарының және жануарлар мен өсімдіктер даму тарихы 

қалыптасқан жасы туралы кесте. 
Гомоестаз – табиғаттың өзін-өзі реттеуі. 

ГРИНПИС – (Greenpeace –«Зеленый мир») тәуелсіздік 

халықаралық қоғамдық ұйым, 1971 жылы Канадада құрылған, не-гізгі 

мақсаты қоршаған ортаның дегредациясына жол бермеу. 
Даму – организмнің немесе оның жеке бөліктері мен мүшелерінің 

уақыт өткен сайын күрделеніп өзгеру құбылысы. 

Жерсіндіру – өсімдіктер мен жануарларды жаңа орта 
жағдайларына үйретіп бейімдеу құбылысы. 

Жаңартылатын қорлар – возобновляемые ресурсы – 

биологиялық қорлардың қалпына келтірілуі. М.: орманды қорғап, күтіп, 

жаңа ағаштар отырғызып, қалпына келтіру. т.с.с. 
Зат айналымы – биосфераның пайда болуы және оның 

тұрақтылығы, әрі біртұтастығы, барлық организмдер мен ай-

наладағы орта арасындағы болатын биологиялық айналым. Олар: 
продуценттер, консументтер және редуценттер арқы-лы жүзеге 

асады. 

Зат және энергия алмасу – тірі организмнің негізгі қасиеті. 
Клетканың сыртқы ортамен байланысын жүзеге асыру 

құбылысындағы ассимиляциялық және энергетикалық алмасу 

реакцияларының жиынтығы. 

Консументтер – тұтынушылар, дайын органикалық заттарды 
пайдаланып қоректену, оларды бір түрден екінші түрге айландырады 
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да жер бетіндегі тіршіліктің жандана түсуіне жағдай 

жасайтындар. 

Косты (сірескен) зат – тірі емес, тірі ағзалардың тіршілігінсіз 
қалыптасқан (магматикалық  жыныстар   т.б.). 

Қолайлы (Оптимум) факторлар – кез келген организмнің 

тіршілік жағдайына өте қолайлы әсерлер жиынтығы. 
Қорғаныш рең (мимикрия) – жануарлардың бір түрінің  реңімен 

пішіні басқа жануарларға, өсімдікке немесе басқа затқа ұқсас болуы. 

Қорықтар – табиғи құбылыстар барысында адам әрекетіне 
жол бермейтін аймақтар немесе табиғатта жойылу қалпында 

тұрған түрлерді қорғап, қалпына келтірумен айналыса-тын ғылыми 

мекеме. 

Қызыл кітап – дүние жүзінің барлық аймақтарында сирек 
кездесетін және жойылып кету қаупі бар өсімдіктер мен 

жануарларды тізбекке алып, олар жөнінде деректер жиналған 

«Қызыл кітап». Кітапқа мынадай түрлер: жойылып бара жатқан, 
сирек кездесетін, саны азайып бара жатқан түрлер тіркеледі. 

 Ноосфера – сана, ақыл-ой қабаты.   

Литосфера – жердің сыртқы қатты қабығы, тіршілік таралған 
жердің беткі бедері. 

Мониторинг – биосфераның және экологиялық жүйелердің 

өзгерістерін қадағалайтын ұзақ мерзімді бақылау жүйесі. 

Мутант – организмнің мутация әсерінен тұқым қуалаушылық 
қасиетінің өзгерген түрі. 

Орманды дала –  қоңыржай климаты және субтропикалық 

белдеуде кездесетін табиғи аймақ. 
Орта жағдайы – организмдер тіршілік ететін ортаның 

ерекшеліктері. 

Өзгергіштік – организмдердің тұқым қуалайтын және тұқым 

қуаламайтын факторлар әсерімен белгілерін өзгертуге бейімділігі 
немесе түр ішіндегі даралар арасында болатын айырмашылықтар. 

Өздігінен реттелу – клетканың қалыпты құрамының 

тұрақтылығын сақтау құбылысының өздігінен жүруі. 
Популяция – эволюция барысында қалыптасқан, ареал-дық 

белгілі бір бөлігінде ұзақ тіршілік еткен, еркін будандаса алатын 

белгілі бір түр дараларының бірлестігі; өздігінен көбе-йіп отыратын 
оқшауланған бір биологиялық түрге жататын топ; эволюцияның 

негізгі өлшем бірлігі. 

Популяция тығыздығы – әр бір түрдің аудан немесе көлем 

бірлігіне келетін даралар мөлшері. 
Постэмбрионалдық даму – (ұрықтан кейінгі даму)-организмнің 

жұмыртқа қабықшасының жарып шыққаннан кейін, ал ұрығы 
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құрсақта дамитын сүтқоректілерде туа салысымен дамуы. Дұрыс 

даму, түрленіп даму болып бөлінеді. 

Продуценттер (түзушілер) – күннің жарық энергиясын сіңіру 
арқылы бастапқы өнім болып саналатын органикалық заттарды 

түзетін организмдер. 

Редуценттер (ыдыратушылар) – органикалық заттарды 
минералды заттарға ыдырататын және сол арқылы табиғатта 

қажетсіз заттардың жиналуына жол бермейтін организмдер. 

Су – тіршіліктің көзі, клеткадағы зат айналым әрекет-терін 
жетілдіруге маңызы өте зор. Клетка салмағының 75 па-йызы судан 

тұрады. 

Сукцессия – бір биогеоценоздың екіншісіне ауысуы. 

Тайга – солтүстіктегі қылқан жапырақты орман. 
Тектоника – жер қыртысы құрылысын зерттейтін сала. 

Шектеуші факторлар – организмдердің тіршілігіне қо-лайлы 

әсерлердің ең төменгі, әрі ең жоғарғы шегінен шығып кететін 
факторлар. 

Шөлейтті аймақ – құрғақшылық климат жағдайларын-да 

қалыптасқан, ағын суға тапшы өзендері тұрақсыз, өсім-діктері 
сиректеу,құрлықтың 43 пайызын алып жатқан аймақ. 

Экожүйе – қоршаған орта арасындағы тірі организмдер мен 

қарым-қатынасы қалыптасқан бір тұтас табиғат жүйесі. 

Экотоп – организмдер бірлестігінің мекендеген жері. 
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КУРСТЫ ПЫСЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН ТЕСТ СҰРАҚТАР 

1. Неміс физигі Л.Браун қай жылы «Тұрақты даму» терминін енгізген? 

А) 1981ж+ 

Б) 1985ж 

В) 1990ж 

Г) 2000ж 

2. 1970ж ортасында «Тұрақты даму» терминін қолданған ғалым? 
А) Л.Браун 

Б)Б.Уор+ 

В)Н.Баранский 
Г) Ч Дарвин 

3. «Тұрақты даму»- 

А) Келешек  ұрпаққа  арналған  табиғи  байлықтың  түбін  
қазбайтын  экономикалық  даму 

Б) Қоршаған  ортаға  тұрақтылығы  және тұрақты экономикалық  

өсу шегін  қамтамасыз ететін экономикалық даму 

В) Адамзат және қоршаған ортаны үндестіру, адам және 
биосфера эволюциясы 

Г) Барлығының жауабы дұрыс+ 

4.Тұрақты дамудың құрастырушылары: 
А) Тұрақты әлеуметтік даму 

Б) Экономикалық тұрақты даму 

В) Экологиялық тұрақты даму 

Г) Барлығының жауабы дұрыс+ 

5. Тұрақты әлеуметтік даму: 

А) Адаммен жасалған адамдық және табиғи капитал 

Б) Адамдардың амандығы шикізат қайнарларын сақтап және 
қоршаған ортаны ластанудан қорғауды қамтамасыз етеді 

В)Қорлардың пайдалануы адамдардың тең құқығын қамтамасыз 

ету мақсатында және әлеуметтік әділеттерге бағытталып 
әлеуметтік амандық, мәдени даму,тәртіп+ 

Г) Барлығының жауабы дұрыс 
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6.Ғаламдық  экологиялық  проблемалар: 

А) Ғаламдық,аймақтық және ұлттық деңгейлерде айқындалған 

экологиялық проблемалар кешені+ 
Б) Атмосфера қабатының ластануы 

В) Су қабығының ластануының алдын алу 

Г) Әрбір жеке мемлекеттерге байланысты проблемалар 
7.Ғаламдық  проблемалар дегеніміз? 

А) Әлемді тұтас қамтитын табиғи, табиғи-антропогендік немесе 

таза антропогендік құбылыстар+ 
Б) Ядролық соғыстарды болдырмау 

В) Міндетті түрде шешу қажетті мемлекеттік проблемалар 

Г) Жер шарындағы тірі ағзалардың мекендеген бөлігі 

8. «Әлеуметтік экология» пәні биологиядан... жылы бөлінді? 
А) 1960ж+ 

Б) 1985ж 

В) 1989ж 
Г) 1996ж 

9.Гидросфера- 

А) Газ қабығы 
Б) Су қабығы+ 

В) Тау жыныстары 

Г) Тіршілік қабығы 

10.Қоршаған орта сапасы дегеніміз? 
А)Қоршаған ортаның қауіптілік дәрежесін алдын-ала анықтау 

Б)Өмір сүру ұзақтығымен,денсаулық өлшемімен және 

белгіленген тұрғындар тобы үшін қалыпты аурулардың 
деңгейімен сипатталатын адам өмірінің қажеттілігіне сәйкес орта 

дәрежесі+ 

В)Адамдардың денсаулық жағдайына байланысты өмір сүру 

ортасы  
Г) Адамды қоршаған ортаның санитарлық-гигиеналық 

жағдайларының және сапасының көрсеткіштері 
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11. «Жердегі табиғат байлығын халық санының шектеумен 

байланысты» пікірді өз концепциясында атап өткен ғалым? 

А)К.Менчеков 
Б)Г.Мальтус+ 

В) К.Маркс  

Г) Л.Браун 

12. «Құнарлы топырақтың азаюы» заңының авторы: 

А) Г.Мальтус+ 

Б)Х.Беррауз 
В)В.Казначев 

Г)Ф.Энгельс 

13. «Әлемнің өркендеуінің дамуы мен пайда болуы үлкен өзендердің 

бассейініндей, кейінен теңіз жағасындай, одан әрі басты фактор болып 
мұхитқа түседі» деген пікірді өз концециясында атап көрсеткен ғалым? 

А) Г.Мальтус 

Б) К.Маркс 
В)К.Менчиков+ 

Г)Л.Браун 

14.Тұрақты дамудың принциптері: 
А)Адамзаттың қазіргі заманғы және келешек жағдайының аралық 

теңдігі 

Б)Келешек ұрпаққа арналған табиғи қорлардың тіршілігін 

сақтауы 
В)Егер адамзат ақылға табиғат пен өз әмірін бағындырса 

бақытын табады 

Г) Барлығының жауабы дұрыс+ 

15. Тұрақты даму бағдарламасы қанша қайшылықтардан тұрады? 

А) 2 

Б)5+ 

В)3 
Г)4 

16.ДДТ ны қолданудың кері экологиялық зардаптарын талдауға 

арналған «Үнсіз көктем»  кітабының авторы: 
А)Р.Карсон+ 

Б)К.Маркс 

В)Г.Мальтус 
Г)Л.Браун 
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17.Алғаш рет «әлемдік үлгілерді» жасап шығарған Д.Медоуза тобымен 

дайындалған «Өсу кемелдері» кітабы қай жылы жарыққа шықты? 

А) 1985ж 
Б)2000ж 

В)1972ж+ 

Г)1965ж 

18. «Біздің әлеуметтік жүйелеріміз технологиялық жүйелерге қарағанда 

анағұрлым күрделірек және түсінуі қиын» деген пікірдің авторы? 

А)Р.Карсон 
Б)Д.Форрестер+ 

В)Г.Мальтус 

Г) Л.Браун 

19.Тұрақты дамудың басты үлгілерінің негізінде алғаш  рет  әлемдік 
қауымдастық үйлесімді стратегияны қай жылы жасалған? 

А) 1992ж+ 

Б)2000ж 
В)1998ж 

Г)1966ж 

20.Әлеуметтік экологияның қанша бағыты бар? 
А) 3 

Б)4 

В)10+ 

Г)7 

21. «Ғаламдық  экология» монографиясы қай жылы жарыққа шықты? 

А)1989ж 

Б)1977ж+ 
В)1986ж 

Г) 2000ж 

22.В.П.Казначевтің  анықтамасы  бойынша   адам  экологиясы 

зерттейді: 
А) Халық денсаулығын сақтау мен дамытуды  

Б)Мақсатты түрде басқаруды 

В)Әсерлесу заңдылықтарын 
Г) Барлығының жауабы дұрыс+ 

 

 
 



 
166 ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ  
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23.Тұрақты дамудың экономикалық аспекті: 

А)Халықтық, шаруашылық,мемлекеттік,қоғамдық және жеке 

меншік ақылды үйлестірә 
Б)Демонополизация және өндірушілердің,сатушылардың 

бәсәкелестігі 

В)Ауылшаруашылық және өнеркәсіптік өндірістік өнім, Жер 
шары халықтарының негізгі тіршілігін қанағаттандыруға 

арналған мідениет игіліктері 

Г)Барлығының  жауабы дұрыс+ 

24.Әлеуметтік,әділеттік,бостандықпен қамтамасыз ету және барлық 

адамдардың заң алдындағы теңдіктері 

А)Экономикалық аспекті 

Б)Экологиялық аспекті 
В) Саяси,заңға сүйенген аспекті+ 

Г)Әлеуметтік аспекті 

25.Тұрақты дамудың хабарлы аспекті 
А) Бұқаралық хабар құралдарының кең таралуы+ 

Б)Саяси құралдармен бейбітшіл шешім қабылдау 

В)Аштықты,кедейшілікті,жұмыссыздықты азайту 
Г)Ноосфералық дамудың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету? 

26.Тұрақты дамудың әлеуметтік аспекті: 

А)Аштықты,кедейшілікті және жұмыссыздықты азайту+ 
Б)Дүниежүзілік  соғыстарды және аймақтық жанжалдардың 

мәселелерін шешу 

Г)Ақпараттық қорларды басты орында ұстау 

27.Экономиканың даму аспектілерінде мешеу елдерге жан-жақты 

көмек көрсету 

А)Хабарлы аспекті 

Б)Халықаралық аспекті+ 
В)Экономикалық аспекті 

Г)Саяси-заң аспекті 

28.Тұрақты дамудың саяси-заңға сүйенген аспекті? 
А) Демократияның дамуы 

Б)Азаматтық  қоғамның  дамуы 

В)Бостандықты қамтамасыз ету 
Г) Барлығының жауабы дұрыс 
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29.Қауіпсіздік дегеніміз- 

А)Адамның денсаулығына,амандығына көңіл бөлуі? 

Б)Өмірге қабілеттілігінің негізгі құқығы 
В)Өмірін қамсыздандыру мақсатында қорларды әлеуметтік ретке 

келтіру? 

Г) Барлығының жауабы дұрыс+ 

30.Қауіпсіздіктің негізі: 

А) Әскери  

Б)Экономикалық және әлеуметтік  
В)Экологиялық 

Г)Барлығының жауабы  дұрыс+ 

31.Экологиялық қауіптілік? 

А)Урбанизация 
Б)Соғыстар 

В)табиғаттың ластануы+ 

Г)Миграция 

32.Әскери қауіптілік? 

А)Ядролық соғыс+ 

Б)Ашаршылық 
В)Мұхиттардың ластануы 

Г)Топырақ эрозиясы 

33.Экономикалық қауіптілік? 

А)Шөлдену 
Б)Халықаралық қару-жарақ тасмалы 

В)Халықтың шектен тыс өсуі+ 

Г)Атмосфера құрамының өзгеруі 

34.Қоршаған ортаның халықаралық құқық дамуы бойынша ЮНЕП те 

қанша келісім-шарттар тіркелген? 

А) 100 

Б)125 
В)152+ 

Г)200 
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35.Қандай конференцияда «Планетаны бақылау» бағдарламасы 

ұсынылды? 

А) «Халықаралық және адамның қоршаған ортаға 
әсері»конференциясында+ 

Б) «Арал теңізінің болашағы»конференциясында 

В) «Рио-де Жанейро» конференциясында 
Г) «Балқаш көлін сақтау» конференциясында 

36.Экологиялық құқық қағидасы: 

А)мемлекет өз ұлттық саясатымен өзіне меншікті қорларды еркін 
пайдалануы 

Б)Табиғи қорларды адам қажеттілігі үшін жоспарлауы 

В)мемлекеттердің табиғи ортаға зиянын тигізбеу жауапкершілігі 

Г)Барлығының жауабы дұрыс+ 

37.1992ж Рио-де Жанейроде өткен қоршаған орта және тұрақты дамуға 

арналған конференцияға қанша елден қанша өкіл қатынасты? 

А) 200 елден 300 мың өкіл 
Б)179 елден 940 мың өкіл+ 

В)230 елден 10 мың өкіл 

Г)100 елден 50 мың өкіл 

38.Рио-де Жанейро конференциясында қабылданған  негізгі құжаттар? 

А) « Қоршаған орта және даму туралы Рио-де Жанейро 

декларациясы» 

Б)Барлық ормандарды басқару мен сақтауға және тұрақты дамуға 
қажетті қағидалар туралы арыз» 

В)Климат өзгеруінің рамалық конвенциясы» 

Г) Барлығының жауабы дұрыс+ 

39.Тұрақты даму стратегиясының мақсаты: 

А)Ғаламдық  өзгерулерге, өмірге сәйкес негізгі жолдарын және 

әдіс-тәсілдерін жасап шығару+  

Б)Табиғи қорларды тиімді пайдалану 
В) Адам өмірі мен денсаулығы үшін  тұрақты орта жасау 

Г)Экожүйелердің тұрақты қолдануын сақтау 
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40.Рио-де Жанейро конференциясының  қорытынды нәтижелері туралы 

форум қай жылы қандай мемлекетте болды? 

А) 2000ж Йоханнесбург (ОАР)+ 
Б) 1999ж Лондон (Ұлыбоитания) 

В) 2000ж Токио (Жапония) 

Г) 2010ж Канберра (Аустралия) 

41.Тұрақты дамуға байланысты қағида мен ережелер? 

А) Адамның негізгі құқығы 

Б) Экожүйелердің тұрақты қолдануын сақтау 
В)Экологиялық нормалар мен мониторинг 

Г) барлығының жауабы дұрыс+ 

42.Тұрақты даму және көмек қағидасы? 

А)Барлық адамдардың  өзінің денсаулығы мен амандығы үшін 
қоршаған ортаға құқығы бар 

Б)Мемлекет өзінің жоспарлаған қызметі туралы барлығын дер 

кезінде ақпараттандырады 
В)Тірі табиғи қорларды  және экожүйелерді қолданар алдында 

үйлесімді тұрақты өнімділік алу қағидасын сақтайды 

Г)Мемлекет басқа мемлекеттерге, әсіресе дамушы елдерге 
қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму үшін көмек береді+ 

43.Экожүйелердің тұрақты қолдануын сақтау ережесі? 

А)Тірі табиғи қорларды және экожүйелерді қолданар алдында 

үйлесімді тұрақты өнімділік алу+ 
Б)Мемлекет ынтымақтастықта ерікті көмек көрсетеді 

В)Мемлект табиғи қорларды қорғайды 

Г)Мемлекет қоршаған ортаны қорғауға экологиялық мониторинг 
өткізеді 

44.1992ж Рио-де Жанейро конференциясында қабылданған құжат? 

А) «XXI ғасырдың күн тәртібі»+ 

Б) «Тұрақты даму» 
В) «Атмосфераны қорғау» 

Г) «Шөлдену мен құрғақшылықпен күрес» 

 
 

 

 
 

 



 
170 ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ  

Оқу құралы 

45. «XXI ғасырдың күн тәртібі» бағытындағы адамдардың 

денсаулығын сақтау мен жақсарту 

А) Энергетикалық және шикізатты пайдалануды азайту? 
Б)Қоршаған ортаны адам денсаулығына зиян қалдықтардан 

қорғау+ 

В)Топырақ құнарлылығын сақтау 
Г)Еңбекке жарамды халықтың санын арттыру 

46. «XXI ғасырдың күн тәртібі» бағытындағы кедейлікпен күрес 

А) Халық санының тұрақтылығын сақтау 
Б)Еңбек ақыны қамтамасыз ету, отбасын жоспарлау+ 

В)Орманды сақтау, шөлденумен күрес 

Г)Жер ресурстарын тиімді пайдалану 

47. «XXI ғасырдың күн тәртібі» бағытындағы тұрақты тұрғын жерлер 
мәселесі? 

А)Білім беру жүйесін жетілдіру 

Б)Қала халқы санының дамыған және дамушы елдерде тең 
дәрежеде  болуы+ 

В)СПИД –пен күреске жұмылдыру 

Г)Теңіз суының ластануынан қорғау 

48. «XXI ғасырдың күн тәртібі» бағытындағы қатты қалдықтар мен 

шайынды суларды жою? 

А)Тұрмыстық қалдықтар мен шайынды сулардың мөлшерінің 

жылдам артуы қала халқы мен қоршаған ортаға кауіп тудырады+ 
Б)Радиактивті қалдықтар туғызатын қауіп олардың өсу мөлшерін 

кемітуді және қауіпсіз тасмалдау мен жоюды талап етеді 

В)Жастарға қауіпсіз болашақ,денсаулыққа қолайлы орта, білім 
алу мен жұмысқа кепілдік беру 

Г)Улы әрі қауіпті өнімдермен сауда жасау туралы келісім-шарт 

жасамау 

49.Тұрақты даму стратегиясы 
А) Жер биотасының табиғи тепе-теңдік жүйелерінің адам 

шаруашылығымен әрекеттестігі 

Б)Адам шаруашылығы мен жасанды экожүйелердің әрекеттестігі 
В) Адамның жасанды орта экожүйелерімен әрекеттестігі 

Г) Барлығының жауабы дұрыс 
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50. «XXI ғасырдың күн тәртібі» нің Орталық Азиядағы тапсырмасының 

орындалу бағыты: 

А) «Арал проблемаларын шешуде бірге қызмет  етуге, 
экологиялық сауықтыру және Арал өңірінің әлеуметтік-

экологиялық  дамуын қамтамасыз ету» Орталық Азия елдері 

басшыларының келісімшарты 
Б)1998 жыл «Қоршаған ортаны қорғау жылы» деп жарияланды 

В)1998ж «Экологияны және табиғатты тиімді түрде пайдалану 

саласында біріге жұмыс жасау» Орталық  Азия елдері  
басшыларының  келісімшарты 

Г) Барлығының жауабы дұрыс 

51.Қай жылы Алматыда Қоршаған ортаны қорғау министрлерінің  

конференциясы болды? 
А)1986ж 

Б)1998ж+ 

В)2000ж 
Г)2010ж 

52.2000ж 14-15 ақпанында Тегеранда өткен Азия және Тынық мұхит 

үшін экономикалық және әлеуметтік комиссия қандай мәселені 
дәлелдеді? 

А)Экологиялық проблемаларды шешуде бірлесе жұмыс жасауды 

Б)Қоршаған ортаны қорғау әсеріне аймақтық жоспар 

қажеттілігін+ 
В)Арал проблемасын шешуді 

Г)Табиғатты тиімді пайдалануды 

53.Қоршаған ортаны қорғаудағы ұлттық бөлімдер жүйесі? 
А)Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 

Б)Аймақтық қоршаған ортаны қорғау  басқармасы 

В)Қоршаған ортаны қорғау департаменті 

Г) Аймақтық экологиялық орталық+ 

54.2001ж шілде айында Орта Азия елдерінде дайындалған ұлттық 

жоспарда қамтылған мәселелер? 

А)Ауа ластануы 
Б)Судың ластануы 

В)Жер және таулардың өзгеруі 

Г) Барлығының жауабы дұрыс+ 
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55.ҚР Халықаралық қатынаста ғы тұрақты даму мәселелері: 

А)Халықаралық серіктестік қоғамдық дамуға көшу туралы 

мәселе 
Б)Биосфераға антропогендік жағынан қысым мәселесі 

В)Елімізге көмек көрсету жағынан сыртқы экономикалық қызмет 

мәселесі 
Г) барлығының жауабы дұрыс+ 

56.Тұрақты даму бағытындағы дағдарыстан шығу  себебі: 

А)Ішкі ресурстар дамуының нормалануы 
Б)Баланс жасалмаған ішкі жүйелердің өзара үйлесімсіздігі 

В) Ішкі дамудың жетіспеуі, даму шекарасы 

Г) Барлығының жауабы дұрыс+ 

57.Ғаламдық проблемалар? 
А) Экологиялық 

Б)Бейбітшілікті сақтау 

В)Азық-түлікпен қамтамасыз ету 
Г)Барлығының жауабы дұрыс+ 

58. «XXI ғасырдың күн тәртібі» концепциясының негізі? 

А)Экономиканың дамуы қауіпті ластанумен және табиғи ортаның 
ластануымен байланысты болмауы 

Б)Қоғамның бостандық және адамгершілік негізде дамуы 

В)Халықтық әлеуметтік-экономикалық және экологиялық дамуда 

барлық елдермен тығыз байланыста болу 
Г) Барлығының жауабы дұрыс+ 

59.Табиғи қор дағдарысы? 

А) Табиғи қордағы бірнеше немесе бір қордың  азаюы+ 
Б)Табиғи экожүйелер реттелуінің жойылуы 

В)Қоршаған орта тұрақтылығының жойылуы 

Г)Барлығының  жауабы  дұрыс+ 

60.Экологиялық дағдарыс? 
А)Өндіргіш күштердің азаюы 

Б)Қоршаған орта тұрақтылығы мен реттелуінің жойылуы+ 

В)Әлеуметтік жағдай деңгейінің төмендеуі 
Г)Қоршаған орта арасындағы қарама-қайшылықтар 
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61.Тұрақты даму институттарының қанша деңгейі бар? 

А)2 

Б)3+ 
В)4 

Г)6 

62.Тұрақты дамуға арналған қоршаған ортаны қорғаудың  ұлттық 
жоспарының бағыты? 

А)Атмосфералық ауаның қала 

орталықтарында,агломерацияларда ластану деңгейі 
Б)Сирек және жоғалатын жануарлар мен өсімдік әлемінің сапалы 

және сандық әртүрлілігіне қауіп-қатер төнуі 

В)Су нысандары мен ауыз судың сапасы, Арал теңізі мен Каспий 

теңізінің болашағы 
Г)Барлығының жауабы дұрыс+ 

63. Атмосфераның  жер бетінен 9-15 км қашықтықта орналасқан  

аумағы? 
А)  Гидросфера. 

  В)  Ионосфера.  С) Мазосфера. 

  D)  Тропосфера. + 
  Е) Стратосфера. 

64. Парниктік  эффект негізінен қандай  заттың  атмосфераға  

шығарылуынан болады? 

А)  Гелий  
  В) Көмірқышқыл газы  + 

  С) Хлорсутек  

  D)  Күкіртсутек  
  Е) Аргон 

65. Таралу масштабына байланысты атмосфера ластануының  жіктелуі: 

А)  Химиялық, биологиялық 

  В) Физикалық, механикалық 
  С) Жергілікті, аймақтық, әлемдік + 

  D)  Табиғи, антропогендік 

  Е) Табиғи, жергілікті, әлемдік 
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Оқу құралы 

66. Қоршаған ортаны қорғаудың обьектілері қалай бөлінеді? 

А)  Ұлттық, халықаралық + 

В) Жергілікті, аймақты, әлемдік 
С) Ұлттық, аймақтық 

D)  Аймақтық, жергілікті 

Е) Ұлттық, экологиялық 
67. ҚР- ның  экологиялық жағдайдың төмендеуі, табиғи ортаның  

деграциялау үрдісі келесі әлеуметтік мәселенің пайда  болуына  алып 

келді: 
А)  Халықтың ауруы мен өлімінің жоғарылауы + 

В)  Қала тұрғындары санының  артуы мен қаланың  өсуі 

С)  Радиоактивті қалдықтарды көму  

D)  Шөлдені, жел эрозиясы 
Е) Атмосфералық ауа, ауыз су сапасының  төмендеуі? 

68. Табиғи судың сапасы келесі  көрсеткіштермен бағаланды: 

А)  Санитарлық- биологиялық ластануына байланысты. 
  В)  Физикалық ластану арқылы болжамдау. 

  С)  Физика – химиялық ластану көрсеткіші. 

  D)  Физикалық, химиялық, санитарлық- биологиялық. + 
  Е) Химиялық ластану арқылы болжамдау. 

69. Оңтайлы шешімдері табу үшін табиғат пен қоғам қатынасындағы 

мәселелер көрсетілетін теориялар мен эмоциялар, көзқарастар 

жиынтығы – бұл: 
  А)  Экологиялық сана+ 

  В) Экологиялық менеджмент 

  С) Экологиялық білім беру 
  D)  Экологиялық сараптама 

  Е) Экологиялық тәрбиелеу 

70. Қазақстанның  басты су артериясы: 

  А)  Сырдария  
  В) Жайық 

  С) Еділ 

  D)  Есіл 
  Е) Ертіс + 
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71. Орнықты даму дегеніміз – бұл: 

А) Келешек ұрпақтың  қажеттіліктерін шектеместен, бүгінгі  

ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру   + 
В) Демографиялық, әлеуметтік дамудың  жоғары көрсеткіші 

С) Экономикалық өркендеудің жоғары сатысы 

D)  Келешек ұрпақтың  қажеттіліктерін шектеп, бүгінгі ұрпақтың  
қажеттіліктерін  қанағаттандыру  

Е) Бүгінгі ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру  

72. Биосфералық  қорықтар туралы  халықаралық  конференцияда 
Севилья стратегиясы қай жылы қабылданды? 

А)  1987 ж. 

В) 1993 ж. 

С) 1995 ж. + 
D) 1949 ж. 

Е) 1990 ж. 

73.  Қайсысы климаттық факторға жатпайды? 
A) темпераура 

B) жарық 

C) атмосфералық қысым 
D) сутекті орта    + 

E) жел 

74. Табиғи ластануға жатады: 

A) Химиялық ластану 
B) Өндіріс қалдықтары 

C) Шулық ластану 

D) Жер сілкінісі, су алу және т.б.    + 
E) Атомдық станциялар шығындары. 

75. Планета тұрғындарының санының көбеюі неге байланысты?  

A) Туылғандар мен өлгендердің төмендеуі 

B) Туылғандар мен өлгендер санының азаюы 
C) Бірқалыпты туылу, өлудің азаюы және өмір сүрудің жалғасуы  

+ 

D) Туылғандардың төмендеуі және өлгендердің азаюы 
E) Туылғандар мен өлгендер санының шектен тыс көбеюі 

 

 
 

 



 
176 ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ  

Оқу құралы 

76. 1935 ж. Алғаш рет «Экожүйе» түсінігін ұсынды: 

A) С. Форбс  

B) Д. Н. Докучаев 
C) А. Тенсли   + 

D) К. Мебиус 

E) Э. Геккель 

77. Homo Sapiens түрінің өкілдері: 

A) Детритофагтар 

B) Полифагтар  + 
C) Монофагтар 

D) Олигофагтар 

E) Автотрофтар 

78. Адамдардың биосфераға оң әсері: 
A) Жерді рекультивациялау, тұщы судың азаюы. 

B) Ормандарды кесу, тұщы судың азаюы, жердің кебуі мен 

тұздануы т.б. 
C) Табиғи ресурстарды қалпына келтіру, жерді 

рекультивациялау, жер асты суының қорын қалпына келтіру 

шаралары.   + 
D) Жердің кебуі мен тұздануы, жер асты суының қорын қалпына 

келтіру.  

E) Табиғи ресурстарды қалпына келтіру, орманды кесу. 

79. Демографиялық көрсеткішке қайсысы жатады? 
A) Өсу жылдамдығы  + 

B) Өмір сүру жасы 

C) Халықтың тығыздығы 
D) Жалпы саны 

E) Өлім қарқындылығы 

80. Құнарсызданған жерлердің түпкілікті жақсартылуы қалай аталады? 

A) Минерализация 
B) Мелиорация   + 

C) Рекультивация 

D) Эрозия 
E) Дифляция 
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81. Каспий зонасындағы экологиялық баланстың бұзылуы себебі: 

A) Ақаба сулармен ластану 

B) Суаруға өзен суларын алу 
C) Мұнайды өңдеу және мұнаймен ластану   + 

D) Қышқыл жаңбырлар, коррозия 

E) Атомдық энергетика 

82. Қорық дегеніміз не? 

A) Шаруашылық қызметінен мүлдем алынған территориялар 

немесе акваториялардың бөліктері 
B) Жартылай қорғау режимімен сипатталатын территория 

C) Табиғатты сауықтыру және эстетикалық мақсатта қорғау үшін 

бөлінген территориялар 

D) Жеке табиғи объектілер (сарқырамалар, үңгірлер және т.б.) 
E) Адамдарды сауықтыратын жер 

83. Адамзат тіршілігне қажетті табиғи қорлар: 

A)  Шикізаттық 
B) Азық – түлік  + 

C) Орман 

D) Энергетикалық 
E) Экологиялық 

84. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың басты мақсаты? 

A) Биоалуандылықты сақтау және генетикалық қорды қорғау  + 

B) Қоршаған ортаның ластануының алдын алу жұмыстарын 
ұйымдастыру 

C) Ғылыми –зерттеу жұмыстарын тереңнен жүргізу 

D) Қошаған табиғи ортаны қорғау 
E) Туристік – рекреациялық қызметтерді ұйымдастыру 

85. Табиғатты қорғау дегеніміз: 

A) Тазалығыш аппараттарды қолдана отырып қошаған ортаны 

қорғау 
B)  Қоршаған ортаны ластанудан қорғауға арналған жұмыстар 

жиынтығы  + 

C) Экологиялық системада тепе – теңдікті сақтау 
D) Биосфера мен атмосфераны ластанудан қорғау 

E) Қоршаған ортаның тазалығын айтамыз 
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Оқу құралы 

86. Биосфераны ластаушы химиялық заттарға жатады:  

A) Мутагендер 

B) Қоқыстар 
C) Кір сулар 

D) Азотты қалдықтар + 

E) Күл 

87. Атмосфераны қорғаудың әлеуметтік нәтижелері? 

A) Табиғи ортаның тазаруы 

B) Халықтың денсаулығының жақсаруы + 
C) Таиғи ортаға зиянның азаюы 

D) Өндіріс шығындарының қысқаруы 

E) Атмосфера қорғау шығындарының үнемі 

88.Экология термині бірінші рет қай жылы енгізілген ? 
A) 1805 

B) 1700 

C) 1866 + 
D) 1952 

 E) 1929 

89.Қайсысы климаттық факторға жатады? 
А) механикалық құрам 

B) атмосфералық қысым + 

C) сулы ортаның тұздылығы 

D) сутекті орта  
E) тығыздық 

90.Өсімдік өсуіне әр түрлі факторлардың әсерін зеттеуде минимум 

заңын кім ашты? 
A)  Ю.Либих  + 

B) В.Шельфорд 

C) В.Радкевич 

D) Ю.Одум 
E) В.Вернадский 
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91.Белгілі бір географиялық  территорияда тіршілік етуге бейімделген, 

генетикалық шығу тегі бір, бір түрге жататын особьтардың жиынтығы 

қалай аталады? 
A) биоценоз 

B) түр 

C) демография 
D) популяция + 

E) бірлестік 

92.Қоршаған ортаның химиялық ластануы: 
A) Ауыр металдар,пестицидтер,пластмасса + 

B) Жылулық,шу, радиоактивті,электромагнитті 

C) биогенді,микробиологиялық, гендік инженерия 

D) жылулық, микробиологиялық 
E) ауыр металдар, гендік инженерия 

93. Су қоймаларын ластаушы заттар қалай ажыратылады? 

A)  табиғи,антропогендік 
B) жергілікті,аймақтық,әлемдік 

C) радиоактивті,жылулық 

D)химиялық,биологиялық,физикалық + 
E) жергілікті,радиоактивті 

94.ҚР-ғы  шөлденген жер ауданы қанша пайызды құрайды? 

A) 50 пайыз  

B) 60 пайыздан  жоғары  + 
C)  75 пайыз  

D)  35 пайыз  

E)30 пайыз  

95.Семей ядролық  сынақ полигоны – бұл қандай зона: 

A) химиялық 

B) ауыр металдармен ластану 

C) токсинді ластану 
D)өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба сулармен ластануы 

E) радиоактивті  + 
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Оқу құралы 

96.Биосфера қандай кеңістікті қамтиды? 

A) стратосфера мен гидросфераны 

B) бүкіл гидросфера мен литосфераның жоғарғы қабаты  
C)  атмосфераның төменгі,бүкіл гидросфера мен литосфераның 

жоғарғы қабаты + 

D) атмосфераның төменгі қабаы 
E) тропосфераны 

97.Қазақстан дүние жүзі бойынша қандай пайдалы қазбалар жөнінен 

бірінші орында тұр? 
A) мыс 

B) вольфрам,қорғасын,барий  + 

C) темір,мырыш,мыс локалдыт 

D) алтын, күміс,платина 
E) мұнай, газ  

98. «Қызыл кітап» туралы пікірді қалыптастырған алғашқы ағылшан 

табиғат зерттеушісі  
A) Э. Геккель 

B)  П.Скотт + 

C) Г.Крутцен 
D) Р.Смит 

E) В.Вернадский 

99. Халықаралық « Қызыл Кітаптың» алғашқы басылымы жарық 

көрген жыл: 
A) 1963 + 

B) 2005 

C) 2000 
D) 1978 

E) 1984 

100.Негізгі парникті газға қандай газ жатады? 

A) көмір қышқыл газы +                 
B) күкірт диоксиді 

C) көміртегі (ІІ) тотығы 

D) озон 
E) метан 

ыр металдар, гендік инженерия 
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101.Тұман бөлшектері қандай сүзгіште тазаланады? 

A) электросүзгіште + 

B) химиялық газды тазарту 
C) ылғалды шаңұстағышта 

D) құрғақ шаңұстағышта 

E) термиялық жолмен 

102.Табиғи ресурстарды кешенді пайдалану: 

A) ұтымды пайдалану 

B) табиғи ресурстарын қорғау 
C) басым түрлерді пайдалану 

D) барлық түрлерін біркелкі пайдалану 

E) пайдалы қасиеттерін табиғатқа зиян келтірмей пайдалану  + 

103. Тірі органимздердің  бір – бірімен  және  олардың қоршаған 
ортамен  байланысын зерттейтін ғылым: 

А)  адам экологиясы 

В) анатомия 
С) нооэкология 

D)  экология + 

Е) биология 

104. «Экология» термині  қай  ғалымның есімімен байланысты? 

А)  Э. Геккель + 

В) В.Н. Сукачев 

С) Ю. Либих 
D)  К. Мебиус 

Е) В.И. Вернадский 

105. «Табиғатта барлығы бір – бірімен байланысты – табиғат 
барлығынан жақсы біледі» - заңын кім ашты? 

А) Шварц 

В) Зюсс 

С) Либих 
D)  Коммонер + 

Е) Олли 
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Оқу құралы 

106. Қай  атмосфера қабатында атмосфералық ауаның 84%  бар? 

А)  Мезосфера. 

В)  Ионосфера . 
С) Магнитосфера  

D)  Стратосфера +  

Е) Тропосфера  

107. Жер бетінің  тіршілік ету аймағын «биосфера» термині деп 

қарастырған ғалымды атаңыз:  

А)  Ю. Одум 
  В) В.И. Вернадский  

  С)  Э. Зюсс  + 

  D)  Э. Геккель  

  Е ) В.В. Докучаев 

108. «Үлкен экология» терминін ғылымға енгізген кім?  

А)  Б. Коммонер 

В)  М. Будыко + 
С) В. Вернадский 

D)  Н. Вавилов 

Е) Н. Реймерс 

109. Озон қабатының  маңызы қандай? 

А)  атмосферадағы зиянды қалдықтарды сіңіруі 

В) ультракүлгін сәулелерді сіңіру + 

С) планетаның  оттегімен байытылуы 
D)  метеоридтерден қорғау  

Е) инфрақызыл сәулелерді сіңіру 

110. Бір тіршілік иесінің  екінші тіршілік иесін жоюға  бағытталған 
әрекеті қарым – қатынастың қай түрінде жатады? 

А)  арамтамақтық 

В) бәсекелестік  

С) жыртқыштық  + 
D)  коменсализм 

Е) симбиоз 

 

 

 



 
 183 

111. Озон қабатының қалындығы қанша? 

А)  2-3 м. 

В) 2-3 км. 
С) 10 км. 

D)  10м. 

Е) 2-3 мм.+ 

112. Қалдық суды биологиялық тазалығында не  қолданылады? 

А)  Адсорбер. 

В) Аэротенк. + 
С) Катионит. 

D)  Абсорбенттер. 

Е) Нейтрализатор. 

113. Халықаралық байланыс деңгейінде  орындалатын мониторинг:  
А)  Глобальды.+ 

В) Локальды. 

С)  Ұлттық. 
D)  Аумақтық. 

Е) Болжамдық. 

114. Саналы адамдық қызметтер дамудың басты факторы ретінде  
анықталатын табиғат пен қоғамның  өзара қарым- қатынасының 

саласы: 

А)  Ноосфера  + 

В) Биогеоценоз 
С) Урбаносфера 

D)  Геосфера  

Е) Экосфера 

115. ЮНЕСКО –ның «биосфералық қорық» статусын алған 

Қазақстандағы алғашқы қорық:  

А)  Ақсу – Жабағылы + 

В)  Марқакөл 
С) Наурызым 

D)  Қаратау 

Е) Үстүрт 
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Оқу құралы 

116. Өзі үшін қолайлы  экологиялық факторлар  шамасының  

ауытқуына ағзаның  төзу қабілеті қалай аталады? 

А)  Минимум заңы  
В) Толеранттық заңы + 

С) Гаузе теоремасы 

D)  Экологиялық корреляция заңы  
Е) Максимум заңы 

117. Қалдық сулар иісін жою процесі қалай аталады?  

А)  Кристаллизация. 
В) Флотация. 

С) Дезодорация.+ 

D)  Коагуляция. 

Е) Сорбция. 

118. Тіршіліктің  жалпы даму  заңдылықтарын зерттейтін экологияның 

саласы:  

А)  инженерлік экология  
В) практикалық экология  

С) теориялық экология + 

D)  кеңістіктік  экология  
Е) қолданбалы экология 

119. Атмосфераның  ең төмеңгі қабаты: 

А)  Мезосфера  

В)  Стратосфера  
С)  Тропосфера + 

D)  Ионосфера  

Е)  Озон қабаты 

120. Бұзылған жерлерді  қалпына  келтіру процесі: 

А)  Мелиорация  

В)  Рекультивация  + 

С)  Эрозия  
D)  Гумификация  

Е)  Жер кадастары  
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121. ҚР- ғы  қоршаған ортаны ең көп ластайтын өнеркәсіп салаларын 

атаңыз: 

А)  Химия   
В)  Машина - құрылыс  

С)  Тамақ 

D)  Қара және түсті металлургия + 
Е)  Құрылыс материалдары   

122. Төмендегі аталған факторлардың  қайсысы жасанды  ластану 

көздеріне  жатады?  
А)  вулкандер  

В)  автомобильдердің  газдары, смог + 

С)  радиация  

D)   шаңды  дауылдар  
Е)  жер сілкіну  

123. Барсакелмес қорығы  қайда  орналасқан? 

А)  Павлодар облысында  
В)  Атырау облысы  

С)  Шымкент облысы  

D)  Арал теңізі  +  
Е)  Таулы Алтайда  

124.  В.И. Вернадский бөліп қарастырған бірінші  функциясы қалай 

аталады? 

А)   концентрлік  
В)  тотығы – тотықсыздану  

С)  адамдардың  іс -әрекеттері   

D)   газды  + 
Е)  биохимиялық 

125. Климаттың  ғаламдық жылынуына  алып келетін парникті газ 

негізі  

А) Азот нитраты  
В) Фреондар 

С) Күкірт диоксиді   

D) Күкіртті ангидридтер 
Е)  Көміртегі диоксиді + 
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Оқу құралы 

126. Адам  денсаулығына зиянды әсер ететін факторлар арасында  1- 

орында  тұр:  

А)  әртүрлі ластаушы  заттар + 
В)  қоршаған орта  

С)  тұқым қуалайтын аурулар   

D)  өмір сүру  салты   
Е) психологиялық және  әлеуметтік жағдай 

127. Өндірістік қалдықтар  тасталу  режиміне  байланысты  қалай  

бөлінеді? 
А) Периодтық  және  периодтық емес. + 

В) Қыздырылған және  суытылған. 

С) Тазаланбай тасталынатын.   

D) Тазаланып тасталынатын.   
Е) Ұйымдастырылған және  ұйымдастырылмаған. 

128. Өсімдік өсуіне әр түрлі  факторлардың  әсерін зерттеуде  минимум 

заңын кім ашты? 
A) В.Вернадский   

B) В. Радкевич 

C) В. Шельфорд 
D) Ю. Либих  + 

E) Ю. Одум 

129. 1935 ж. Алғаш рет «Экожүйе»  түсінігін ұсынды:  

A)  А. Тенсли  + 
B)  Э. Геккель  

C)  К.Мебиус 

D)  Д.Н. Докучаев  
E) С. Форбс 

130. Организмдермен олардың  тікелей ортасы арасындағы  биогенді  

заттардың  айтарлықтай  аз, бірақ белсенді тікелей алмасуы  қандай 

қорға жатады? 
A) Экологиялық қор  

B) Алмасу қоры  + 

C) Резервті қор  
D) Табиғи қор  

E) Биологиялық қор 
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131. Табиғаттағы заттардың  үлкен айналымы:  

A) Химиялық айналым 

B) Биогенді элементтердің айналымы 
C) Биогеохимиялық  

D) Геологиялық   + 

E) Биологиялық 

132. Биосфера ілімінің негізін қалаған ғалым: 

A) Ю. Либих  

B) В.Н. Сукачев  
C) В.И. Вернадский   + 

D) К. Мебиус  

E) В. Шелфорд 

133. Парниктік эффект негізінен қандай заттың  атмосфераға  
шығарылуынан болады? 

A) Гелий  

B) Аргон  
C) Көмірқышқыл газы  + 

D) Күкіртсутек   

E) Хлорсутек  

134. Таралу масштабына байланысты атмосфера ластануының жіктелуі: 

A) Табиғи, антропогендік  

B) Химиялық, биологиялық 

C) Физикалық, механикалық 
D) Жергілікті, аймақтық, әлемдік    + 

E) Табиғи, жергілікті, әлемдік 

135. Организмге улы  заттардың  әсерін зерттейтін ғылым:  
A) Токсикология.  + 

B)  Экология. 

C) Биология 

D) Жалпы химия 
E)  Зоология 
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Оқу құралы 

136. ҚР- ның  экологиялық жағдайдың  төмендеуі, табиғи ортаның  

деградациялау үрдісі келесі әлеуметтік мәселенің пайда  болуына  алып 

келді: 
A) Қала   тұрғындары  санының артуы мен қаланың өсуі 

B)  Шөлдені, же эрозиясы  

C) Атмосфералық ауа, ауыз су сапасының  төмендеуі 
D) Халықтың ауруы мен өлімінің  жоғарылауы + 

E)  Радиоактивті  қалдықтарды  көму  

137. Туылу  саны  өлім – жітім санымен шамамен теңелсе популяция 
қалай  аталады? 

A) Өскен  

B) Орын басқан 

C) Қысқарған 
D) Жаңарған 

E) Тұрақты + 

D) Биоалуандылықты сақтау және генетикалық қорды қорғау  + 
E) Ғылыми-зерттеу жұмыстарын тереңнен жүргізу 

138. Табиғатты қорғау дегеніміз: 

А) Қоршаған ортаны ластаудан қорғауға арналған жұмыстар 
жиынтығы  + 

B) Биосфера мен атмосфераны ластаудан қорғау 

C) Экологиялық системада тепе-теңдікті  сақтау 

D) Қоршаған ортаның тазалығын айтамыз 
E) Тазалағыш аппаратты қолдана отырып қоршаған ортаны 

қорғау 

139. Шағын аймақтық климат қалай аталады? 
A) Атмосфера 

B) Рельеф 

C) Микроклимат + 

D) Температура 
E) жел 

140. Атмосфераны қорғаудың әлеуметтік нәтижелері 

А) Өндіріс шығындарының қысқапуы 
B) Табиғи ортаның тазаруы 

C) Табиғи ортаға зиянның азаюы 

D) Атмосфера қорғау шығындарының үнемі 
E) Халықтың денсаулығының жақсаруы + 
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141.Қорықтың ұйымдастырылуын қандай экологиялық факторға 

жатқызуға болады? 

A) биотикалық 
B) абиотикалық және антропогендік 

C) антропогендік + 

D) абиотикалық 
E) биотикалық және антропогендік 

142.В.И.Вернадскийдің бөліп қарастырған 1-ші функциясы қалай 

аталады? 
A) тотығу-тотықсыздану 

B) биохимиялық 

C) адамдардың биогеохимиялық іс-әрекеті 

D) концентрлік 
E) газды + 

143. Биосфераға антропогендік әсер : 

A)   қоршаған ортаға  физикалық, химиялық және  антрпогендік  
өзгерістер келтірмейтін адамдардың  экономикалық, әскери, 

рекреациялық  және  мәдени қажетін  жүзеге асырмайтын іс- 

әрекеттер 
B) қоршаған ортаға физикалық, химиялық  және антропогендік 

өзгерістер келтірмейтін адамдардың  экономикалық, әскери, 

рекреациялық  және мәдени қажетін жүзеге асыруға байланысты 

іс- әрекеттер 
C) қоршаған ортаға физикалық, химиялық  және антропогендік 

өзгерістер келтіретін  адамдардың  экономикалық, әскери,  

рекреациялық  және  мәдени қажетін жүзеге асыруға  байланысты  
іс - әрекеттер+ 

 D) адамдардың экономикалық, әскери, рекреациялық  және  

мәдени қажетін қанағаттандырмайтын іс- әрекеттер 

 E) қоршаған ортаға физикалық, химиялық және  антропогендік 
өзгерістер келтіретін адамдардың экономикалық,  әскери, 

рекреациялық және  мәдени қажетін жүзеге асырмайтын іс -

әрекеттер   

144. Ғаламдық экологияның  зерттеу нысаны 

A) Ағза қауымдастығы  

B)  Әлеуметтік  орта  
C) Биосфера   + 

D) Адам және  оның  популяциялары   

E)  Ағзалар түрі мен даралары  
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Оқу құралы 

145. Жер бетінің  тіршілік  ету  аймағын «биосфера» термині  деп 

қарастырған ғалымды атаңыз: 

A) Ю. Одум 
B)  Э. Геккель 

C) В.И. Вернадский   

D) В.В. Докучаев    
E)  Э. Зюсс + 

146.ҚР-ғы  шөлденген жер ауданы қанша пайызды құрайды? 

A) 30 пайыз  
B) 60 пайыздан  жоғары  + 

C)  50 пайыз  

D)  75 пайыз  

 E) 35 пайыз  

147.Семей ядролық  сынақ полигоны – бұл қандай зона: 

A) ауыр металдармен ластану 

B) токсинді ластану 
C) химиялық 

D) радиоактивті  + 

E) өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба сулармен ластануы 

148. Тірі ағза сыртқы ортамен биотикалық және абиотикалық қарым-

қатынасын Ч.Дарвин қалай атады? 

A) мутация 

B)   мониторинг 
C) тіршілік үшін күрес + 

D) аменсализм 

 E) мутация 

149. Тропосфераның  жоғары шетінен жоғары қарай 50 км дейінгі 

орналасқан атмосфера аймағы:  

A) Мезосфера. 

B) Стратосфера.+ 
C) Литосфера.    

D) Гидросфера.   

E) Тропосфера. 
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150. Табиғи судың  сапасы келесі  көрсеткіштермен бағаланады: 

A) Физикалық, химиялық, санитарлық- биологиялық.+ 

B) Санитарлық- биологиялық ластануына байланысты.   
C) Химикалық ластану арқылы болжамдау.   

D) Физикалық ластану арқылы болжамдау.   

E)  Физика- химиялық ластану көрсеткіші. 

151. Тазарту белгісі бойынша  өндірістік  қалдықтар келесілерге 

бөлінеді:  

A) Ыстық және салқын.  
B) Тазартуға жіберілмейтін,  тазартуға жіберілетін .+ 

C) Ұйымдастырылған және  ұйымдастырылмаған.    

D)Тазартудан соң  шығаралатын.    

E) Периодтты  және периодсыз. 

152. Экологиялық төзімді түрлер қалай аталады?  

A)  эврибионтты + 

B)   эвритермді 
C)  стенофагты   

D)  стенобионтты 

E)  стенотермді  

153. Тұман бөлшектері қандай  сүзгіште тазаланады? 

A) Электро сүзгіште  + 

B) Термиялық жолмен 

C) Құрғақ шаңұстағышта.    
D) Химиялық газды тазарту.     

E) Ылғалды шаңұстағышта. 

154. Табиғи  ресурстарды  кешенді  пайдалану:  
A) Барлық түрлерін біркелкі пайдалану. 

B) Ұтымды пайдалану.   

C) Табиғат ресурстарын қорғау.    

D) Пайдалы қасиеттерін табиғатқа зиян келтірмей пайдалану.  + 
E) Басым түрлерді пайдалану.  

155. Шіріген өсімдіктермен қоректенетін организмдер: 

A) зоофагтар 
B) автотрофты 

C) полифагтар 

D) фитофагтар 
E) детритофагтар + 
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156. Биологиялық жүйелердің өзгерістерге қарсы тұруы және 

қасиеттердің тұрақтылығын сақтау қабілеті: 

A) Агротенк 
B) Адгезия 

C) Сукцессия 

D) Адаптация 
E) Гомеостаз+ 

157. Озон қабаты – биосфера тіршілігінің қажетті жағдайы, өйткені 

озон қабаты: 
A) космостық сәуленің нәтижесінде қалыптасады 

B) өсімдіктердің тіршілік етуіне әсер етеді 

C) күн радиациясының кірісін ұлғайтады 

D) атмосфераның ластануына тосқауыл қояды 
E) ультракүлгін сәулелердің өтуіне тосқауыл болады  + 

158. Судың санитарлы-биологиялық көрсеткіштеріне жатады: 

A) Түсі, коли-индекс 
B) Коли-титр, коли-индекс, виркстар, бактериялар+ 

C) Тұз құрамы, рН 

D) Коли-титр, иіс, түсі, тұз құрамы, рН 

159. Бұзылған жерлерді қалпына келтіру процесі: 

A) Жер кадастары 

B) Мелиорация 

C) Рекультивация + 
D) Эрозия 

E) Гумификация 

160. Адам популяцияларының саны мен тығыздығының артуы арқылы 
қалалардың өсуі мен дамуын атайды? 

A) урбанизация+ 

B) анропогенез 

C) антропогенді стресс 
D) биоалуантүрлілік 

E) антропогенді қысым 
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161. «Үлкен экология» терминін ғылымға енгізген кім? 

A) Н. Вавилов 

B) М. Будыко + 
C) В. Вернадский  

D) Н. Реймерс 

E) Б. Коммонер  

162. Ақтау қаласында АЭС-ң базасында теңіз суын тұщыландыратын 

завод қай жылы  іске қосылады? 

A) 1955 ж. 
B) 1983 ж. 

C) 1966 ж. 

D) 1981 ж.+ 

E) 1973 ж. 

163. Озон қабатының маңызы қандай? 

A) метеоридтерден қорғау 

B) атмосферадағы зиянды қалдықтарды сіңіру 
C) инфрақызыл сәулелерді сіңіру 

D) планетаның оттегімен байытылуы 

E) ультракүлгін сәулелерді сіңіру + 

164. Адамның қызметінің нәтижесінде туындаған фактор қалай 

аталады? 

A) Шектеуші 

B) Эколгиялық 
C) Абиотикалық 

D) Антропогендік + 

E) Биотикалық 

165. Зат және энергия айналымы жүретін, барлық организмдер бірге 

қызмет ететін, бір-бірімен және  қоршаған ортамен әрекеттесетін орта 

келесідей аталады: 

A) Ареал 
B) Экологиялық ниша 

C) Экологиялық жүйе + 

D) Биоценоз 
E) Биогоценоз 
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166. Атмосфералық ауаның химиялық құрамы:  

A) 50% азот, 27.25% оттегі, 1.2% аргон 

B) 24% азот, 52% оттегі, 2.6% аргон 
C) 21% азот, 79% оттегі 

D) 78.08% азот, 20.94% оттегі 0.93% аргон + 

E) 65% азот, 14% оттегі, 0.03% аргон 

167. Тазалаудың электрохимялық әдісі нені қолдпнуға негізделген? 

A) Аниониттер мен катиониттерді 

B) Электр тогын + 
C) Аниониттерді 

D) Катиониттерді 

E) Әк сүтін 

168. Су ресурстарын тікелей реттеудің көп тараған түрі: 
A) Су қоймаларын салу  + 

B) Сорғыштар көмегімен су алу 

C) Каналды салу 
D) Өзен ағынын аудару 

E) Еріген ағынды жинақтау 

169.Саналы адамдық қызметтер дамудың басты факторы ретінде 
анықталатын табиғат пен қоғамның өзара қарым-қатынасының саласы: 

A) Экосфера 

B) Ноосфера + 

C) Геосфера 
D) Биогеоценоз 

E) Урбаносфера 

170.ЮНЕСКО-ның «биосфералық қорық» статусын алған 
Қазақстандағы алғашқы қорық: 

A) Қаратау 

B) Марқакөл 

C) Ақсу-Жабағылы + 
D) Наурызым 

E) Үстірт 
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171. Жаратылыстану ғылымында экологиялық көзқарастың қалыптасу 

кезеңдері: 

A) ІХ-Х ғ 
B) ХVIII-XIX ғ + 

C) V-VІ ғ 

D) Х-ХІІ ғ 
E) VII-VIII ғ 

172.Экологиялық валенттілігі төмен түрлер қалай аталады? 

A) эврибионтты 
B) стенотермді 

C) стенобионтты + 

D) эвритермді 

E) стенофагты 

173.Биосфераны ластаушы химиялық заттарға жатады: 

A) азотты қалдықтар + 

B) күл 
C) кір сулар 

D) қоқыстар 

E) мутагендер 

174. Дайын органикалық заттармен қоректенетін  ағзаларды қалай 

атайды? 

A) фитофагтар  

B) автотрофтар  
C) хемотрофтар  

D) фототрофтар  

E) гетеротрофтар + 

175. Популяция түсінігіне  қандай анықтама беруге болады? 

A) Белгілі бір қатал жағдайда өмір сүруші ағзалар 

B) Дайын органикалық заттармен қоректенетін ағзалар  

C) Біркелкі жағдайда мекендейтін,  ұрпақтан ұрпаққа белгілі бір  
кеңістікті жайлаған, ортақ генофоны болатын  таралым 

түрлерінің жиынтығы  + 

D) Әртүрлі жағдайда  (ортада ) өмір сүре алатын ағзалар 
E) Жалпы таралу аймағына сай  біріккен тірі ағзалар жинағы  
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176. Белгілі бір территорияны  қамтитын және жалпы  генофонды  

иеленетін  бір түр особьтарының жиынтығы? 

A)Ареал 
B) Экожүйе 

C) Биоценоз 

D) Гомеостаз 
E) Популяция  + 

177. Организм таралу шегі немесе  облысы дегеніміз? 

A) Популяция  
B) Экологиялық ниша  

C) Ареал  + 

D) Экологиялық фактор 

E)  Зоогенді фактор 

178.Берілген нұсқалардың қайсысы  паразитизмге мысал бола алады? 

A) бит, кене, саңырауқұлақ + 

B) шаян мен актиния 
C) шыршалы орманды қайың 

D) балдырлар 

E) қына  

179. Экожүйе келесі құрамдас бөліктерден тұрады: бейорганикалық 

заттар, органикалық қосылыстар, климаттық режим, продуценттер, 

консументтер, редуценттер.  Осылардың қайсыларын абиотикалық  

компонентке  (құрамғA) жатқызуға болады? 
A) Бейорганикалық және органикалық заттар  

B) Редуценттер және бейорганикалық заттар 

C) Бейорганикалық заттар және  климаттық режим + 
D) Климаттық режим, бейорганикалық және органикалық заттар  

E) Климаттық режим және органикалық заттар 

180. Ноосфера ілімін қалаған? 

A) Э.Геккель 
B) Э.Зюсс 

C) В. Формозов 

D) В.И.Вернадский + 
E) Ч.Дарвин 
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181. Парниктік эффект»  бұл? 

A)Жердің климатының сууы 

B) СО2- ң ауада көбеюі + 
C) Ауадағы оттекті баланстың бұзылуы  

D) Оттегінің атмосферадағы мөлшерінің азаюы 

E) Ауадағы СО-ң  көбеюі 

182. ҚР-ғы  қоршаған ордтаны ең көп ластайтын  өнеркәсіп салаларын  

атаңыз? 

A)Химия 
B) Қара және түсті металлургия + 

C) Машина-құрылыс 

D) Тамақ 

E) Құрылыс материалдары 

183. Төмендегі аталған факторлардың қайсысы жасанды ластану  

көздеріне  жатады? 

A) автомобильдердің газдары, смог+ 
B) радиация 

C) шаңды дауылдар 

D) жер сілкіну 
Е) вулкандар 

184.  Қазақстан Республикасында орнықты  (тұрақты) даму 

тұжырымдамасы қай жылы қабылданды? 

A)1994 
B)1995 

C)2005 

D)2000 
E)1997 + 

185. Жарық сүйгіш өсімдіктердің  түрлері қалай аталады? 

A)гидрофиттер 

B) гигрофиттер 
C) ксерофиттер 

D) гелиофиттер + 

E) сциофиттер 
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186. Симбиоз-бұл: 

A) жануарлардың өсімдік  тұқымдарын таратуы  

B) популяцияның бірлесіп өмір сүруі 
C) нейтралды қатынас 

D) бірлестік 

E) ағзалардың селбесіп тіршілік етуі + 

187. Эрозия- бұл: 

A) радиоактивті  ластану 

B) орман төсенішінің түзілуі 
C) топырақтағы минералды  заттардың түзілуі  

D) топырақтың беткі құнарлы  қабатының жойылуы + 

E) қарашіріктің минералдануы  

188. Тұрғын мекендер үшін суды пайдалану  нормасының өлшем 
бірлігі? 

A) м3/жыл 

B) м3/мин 
C) л/тәул + 

D)м3 тәул 

E) л/жыл 

189. Планета су қорлары мынадан құралады: 

A) мұздықтар, атмосфералық ылғалдылық 

B) жер ылғалдылығынан, беткі сулардан 

C) жер асты бұлақтар, теңіздер, мұхиттар, өзен, су қоймалары. 
D) жердің беткі, асты сулары,  мұздықтар, атмосфераның  және 

жердің ылғалдылығынан + 

E) теңіз, өзен, су қоймалары 

190. Биосфераның абиотикалық  бөлігі – бұл: 

A) Топырық, су, ауа ортасы + 

B) Гидробионтті  су ортасы 

C) Микроағзалармен  байытылған топырақ түрі 
D) Тропосфера және страторфера  

E) Топырақ, жер беті жануарлары 
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191. Адам денсаулығына зиянды әсер ететін  факторлар арасында  1-

орында тұр: 

A) қоршаған орта 
B) әртүрлі ластаушы заттар + 

C) өмір сүру салты 

D) тұқым қуалайтын аурулар 
E) психологиялық және әлеументтік жағдай 

192. Өндірістік қалдықтар  тасталу режиміне байланысты  қалай 

бөлінеді? 
A) Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған 

B) Тазаланбай тасталынатын 

C) Қыздырылған және суытылған 

D) Периодтық және периодтық емес + 
E) Тазаланып тасталынатын 

193. Биожүйе өнімінің  көп немесе аз болуы  олардың аз мөлшерде  

пайдаланатын заттарының  жеткіліксіз болуына да байланысты. Бұл заң 
қалай аталады? 

A) Шредингер заңы 

B) Вериадский заңы 
C) Гаузе заңы 

D) Минимум заңы + 

Е) Толеранттық заң  

194. Негізгі парниктік газға қандай  газ жатады? 
A) көміртегі  (II) тотығы 

B) метан 

C) озон 
D) күкірт диоксиді 

E) көмір қышқыл газы + 

195. Тұрмыста пайдалануда болған  сарқынды сулар  құрамында 

мыналар  болады: 
A) Сутегі периоксиді 

B) Фенаминдер, беттік активті заттар (ПАB), микроорганизмдер, 

қара және түсті металлургия өнімдері.+ 
C) Тас, құм, топырақ 

D) Тұз қышқылы 

E) Жауын-шашын сулары 
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196. Әртүрлі денелердің бетінің жарықты шағылыстыру қабілеті қалай 

аталады?  

A) Альбедо + 
B) Тотықтыру  

C) Тотықсыздандыру  

D) Биолюминесценция  

197. Шіріген өсімдіктермен қоректенетін организмдер: 

A) Полифагтар 

B) Зоофагтар  
C) Автотрофты  

D) Детритофагтар + 

198.Киото хаттамасы қай жылы қабылданды? 

А) 2000ж 
В)2005ж 

С)1997ж+ 

Д)1994ж 

199. «Демографиялық жарылыс» дегеніміз не? 

А) Халықтың шектен тыс көбеюі+ 

В) Халықтың шектен тыс азаюы 
С) Халықтың  қоныстануы 

Д) Халықтың табиғи өсімі 

200. Йоханнесбургта қай жылы халықаралық кездесу болды? 

А) 2002ж+ 
В)2000ж 

С)1999ж 

Д)2010 
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