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Şu neşirde beýan edilen pikirler Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň, onuň maksatnamalarynyň/taslamalarynyň
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| «Klimat gutusy» atly taslama barada
Klimatyň üýtgemegi Birleșen Milletleriň Guramasy tarapyndan iň ähmiýetli global meseleleriň biri diýlip ykrar edildi. Bu global meseledir, sebäbi klimatyň üýtgemeginiň netijeleri
dünýäniň ähli ýurtlaryna we sebitlerine täsir edýär we șunlukda, her bir adam belli bir derejede
planetada bolup geçýän üýtgeșmelere jogapkärçilik çekýär. Biz öndürilmegine tebigy baýlyklar
we energiýa, ýagny çig mal (nebit, kömür we tebigy gaz) gerek bolan önümleriň we hyzmatlaryň ahyrky ulanyjylary bolýarys. Bu önümler öndürilende atmosfera parnik gazlary zyňylýar
we netijede, parnik täsiri güýçlenýär hem-de howanyň temperaturasy ýokary galýar. Bu bolsa
biziň Ýer togalagynda galdyrýan uglerod yzymyzdyr.
Klimata ýetirýän zyýanymyzy azaltmak hem-de öz uglerod yzymyzy kiçeltmek üçin biziň degișli bilimlerimiz we düșünjelerimiz bolmalydyr. Şol bilimler we bașarnyklar adamda kiçi ýaşlardan terbiýelenmeli we her bir adam tebigaty hem-de onuň baýlyklaryny yhlas bilen gorap
saklamalydygyna mekdep ýașyndan düșünmelidir.
Șu maksady göz öňünde tutup, Global ekologiýa gaznasynyň (GEG), Russiýa Federasiýasynyň Tebigy baýlyklary we ekologiýa boýunça ministrligi hem-de “Koka-Kola” kompaniýasynyň goldamagy bilen, BMG-niň Ösüș Maksatnamasy (BMG ÖM) “Klimatyň üýtgemegi” temasyndan “Klimat gutusy” atly mekdep okuwçylaryna niýetlenen materiallaryň ýygyndysyny
taýýarlady. “Klimat gutusy” mekdep okuwçylar üçin öňki ýyllarda BMG ÖM we onuň hyzmatdașlary tarapyndan çap edilen “Gara deňiziň gutusy” we “Baýkal sandyjagy” atly ekologiýa
boýunça birnäçe gollanmalaryň yzyny dowam edýär.
«Klimat gutusynyň» içine așakdakylar girýär:
•

okuwçylar üçin özbașdak we toparda ýerine ýetirmek üçin öwreniș materiallary we dürli
görnüșli soraglary we ýumușlary, “Klimatyň üýtgemegi” boýunça soraglary öz içine alýan
hem-de mugallymlar üçin materiallaryň ýygyndysyny dürli synplarda sapakda ulanmak
maksady bilen usulyýet maslahatlaryny öz içine alýan suratlar bilen bezelen gollanma;

•

oýun görnüşli sorag ýazmaçlaryň (kartoçkalaryň) ýygyndysy;

•

XXI asynyň ahyryna çenli dürli sebitlerde klimatyň üýtgemeginiň tebigata we adama
mümkin boljak täsirlerini suratlandyrýan diwar kartasy;

•

biziň uglerod yzymuzy azaltmak usullary boýunça maslahatlary öz içine alýan ündewsurat;

•

ýygynydynyň ähli materiallaryny elektron görnüșinde özünde saklaýan optiki diski.

“Klimat gutusynyň” esasy maksady okuwçylara gyzyklandyryjy we oýun görnüşinde klimatyň global üýtgemegi bilen baglanyșykly meseleler boýunça zerur we ähmiýetli habarlary
ýetirmekden, mugallymlar üçin bolsa bu temany orta mekdepde öwredilýän dersleriň okuw
maksatnamalarynyň çäginde ulanmak boýunça usuly maslahatlary hödürlemekden ybarat.
“Klimat gutusyny” taýýarlamagyň üstünde awtorlaryň uly topary ișledi. Olaryň arasynda
dürli ulgamlaryň bilermenleri bar: ýagny, klimatologlar, geograflar, biologlar, ykdysadyýetçiler
we ussat çaga ýazyjylary. Mugallymlar üçin ýygyndyny mekdepde okuw sapaklarynda ulanmak
boýunça usuly maslahatlary işläp düzmekde ýardam beren tejribeli pedagoglar hem taslama
uly goșant goșdular.
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“Klimat gutusynyň” mekdep okuwçylaryna ýörite niýetlenendigi örän ähmiýetlidir. Bu belli
bir derejede klimat barada wajyp we käwagt çylșyrymly soraglary hem öz içine alýan suratlar bilen bezelen ensiklopediýadyr. Okyjylar geçmiş taryhyň dowamynda Ýer togalagynyň klimatynyň üýtgeșmeleri hem-de onda bolup geçýän häzirki zaman üýtmeșmeleriň ýüze çykmalary, olaryň tebigata we adama edýän täsirleri hem-de gutulgysyz netijelerine uýgunlașmak,
global möçberdäki maýylganlygyň howply täsirleriň öňüni almak boýunça çäreleri we dünýäniň
dürli sebitlerinde bu babatda eýýam durmuşa geçirilýän ișler barada okap we öwrenip bilerler.
Gollanmanyň aýratyn bölümi adamlaryň öz uglerod yzyny azaltmak boýunça etmeli ișlerine
bagyșlandy.
“Klimat gutusy” gollanmasy we onuň beýleki materiallary ýaș okyjylaryň özbașdak okap
öwreneri ýaly düzüldi. Käbir temalar kiçi ýașly mekdep okuwçylaryna, beýlekileri bolsa uly ýașly
okuwçylaryň öwrenișini nazarda tutup düzüldi. Eger käbir okyjylara gollanmanyň teksti gyzykly
bolsa, beýlekiler diňe täsin faktlar, suratlar ýa-da synag geçirmek boýunça pikirler bilen gyzyklanarlar. Her bir mekdep okuwçysy “Klimat gutusyndan” özi üçin gyzykly we täze habary tapar.
“Klimat gutusy” ilkinji gezek 2014-nji ýylda çap edildi we Russiýanyň mekdepleri üçin ýörite
niýetlenildi. Bu gollanma beýleki ýurtlarydaky mugallymlaryň we bilermenleriň hem öwgüli
seslenmelerini aldy. Şonuň üçin-de BMG-niň Ösüş Maksatnamasy bu gollanmanyň “Klimat gutusy” diýlip atlandyrylýan iňlis dilinde halkara neşiri çykarmaklygy we bu gollanmany beýleki
ýurtlar üçin uýgunlaşdyrmak boýunça täze taslamany amala aşyrmagy makul bildi.
2017 ýyla çenli “Klimat gutusy” Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa sebitiniň 8
ýurdunda klimatyň üýtgemegi boýunça hakyky halkara bilim taslamasy hökmünde hereket
edip başlady. Gollanmanyň siziň eliňizdäki nusgasy ýörite Türkmenistanyň mekdepleri üçin
taýýarlanyldy. Gelejekde taslama täze ýurtlaryň goşulmagy we“Klimat gutusyny” BMG-niň ähli
resmi dillerinde çap edilmegi meýilleşdirilýär.
"Klimat gutusy. Türkmenistan" atly materiallar toplumy we okuw gollanmasy biziň ýurdumyzyň alymlarynyň, usulyýetçileriniň, mugallymlarynyň maslahatlaryny we klimatyň üýtgemegi boýunça Türkmenistanda bar bolan maglumatlary göz öňünde tutmak bilen ýörite Türkmenistanyň mekdepleri üçin uýgunlaşdyryldy.
“Klimat gutusy” mekdep okuwçylary üçin klimatyň üýtgemegi bilen baglanyşykly mesele
boýunça gyzykly we peýdaly maglumatlaryň gymmatly çeşmesi bolup hyzmat eder hem-de
ýaş nesle tebigata aýawly çemeleşmegi, onuň baýlyklaryny rejeli ulanmagy öwreder diýip umyt
edýäris!
Taslama bilen www.climate-box.com internet saýtynda has içgin tanyşyp bilersiňiz.

“Klimat gutusy” taslamanyň
guramaçylary
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Hormatly dostlar!
2030-njy, 2050-nji, 2100-nji ýyllar – bu ýyllarda antropogen täsiri netijesinde bolup geçýan
klimatyň üýtgemegi, onuň netijeleri hem-de geljekde bolaýjak üýtgeşmelere uýgunlaşmagyň
zerurlygy has-da kӧp agzalýar. Kӧp adamlar üçin bu has uzakda duran gelejek bolup gӧrünýär.
Ýӧne ol “Klimat gutusynyň” ýaş okyjylary üçin beýle däldir! Bu ýyllar täze nesil üçin ähmiýetli
dӧwüriň sepgitleridir. Men 2030-njy ýylda nirede işlärin? Men 2050-nji ýylda nirede ýaşaryn?
2100-nji ýylda meniň çagalarym bagtly bolarmyka? Häzirki mekdep okuwçylary we talyplar şu
soraglary eýýäm ӧzlerine berip başlaýarlar.
Uly adamlar olara şol soraglara jogap tapmak üçin kӧmek edýärler we gowy bilim, işeňňirlik, tankydy (kreatiw) pikirler we täze tehniki usullar bilen görelde bolup ýaşaýarlar. Emma
klimatyň üýtgeşmeleri bilen planetada – biziň umumy ӧýümizde diňe tebigy şertleri üýtgetmän, biziň ӧwrenişen ýaşaýyş-durmuşymyz hem, maşgalalarymyzyň we goňşularymyzyň
ýa-da daşary ýurtlarda ýaşaýan beýleki adamlaryň abadançylygynyň hem üýtgemegine täsir
edýär. Adamzadyň gelejekdäki durmuş şertlerini aýdyň kesgitlemekde klimatyň üýtgemeginiň
aýratyn täsiri bardyr.
Şu sebäpler üçin hem “Klimat gutusy” şeýle ähmiýetli we dogry, öz wagtynda taýýarlanyldy! Biz şu günki günde edýän hereketlerimiziň geljegimize hem-de çagalarymyzyň we
agtyklarymyzyň geljegine edýän täsirine aýdyň düşünmelidiris. Adamyň Ýer ýüzüne, onuň klimatyna we baýlyklaryna edýän täsiri baradaky ylmy bilimler ýaşlykdan başlap okadylmalydyr
we bizi gurşap alýan tebigaty gorap saklamalydygymyzy çagalykdan ӧwrenmelidiris. Bilimi
dürli gӧrnüşde mälim etmek bolýar. “Klimat gutusy” bu çylşyrymly we ӧrän mӧhüm temany
düşündirmekde täže usuly ulanmagy hӧdürleýär. Bu ýerde häzirki zaman ylmy netijeler ýӧnekeý we aýdyň, ýagny, fotosuratlaryň, çyzgylaryň, kartalaryň we gyzykly söhbetleriň üsti arkaly
düşündirilýär. Şunlukda, mekdep okuwçylary üçin täze bilimleri almak aňsatlaşdyrylýar. Gollanmanyň her bӧlüminiň soňunda geçilen temany has-da berkitmek üçin ýumuşlar berilýär.
Globalizasiýa biziň ӧňümizde kӧp aýratynlyklary açýär, emma biz global giňişlikde bu täze
durmuş şertlerine entek ӧwrenişen däldiris. Müňlerçe ýyllaryň dowamynda adamzat öz golaý
tӧwereginde bolup geçýän ӧzgerişlere hereket etmäge we uýgunlaşmaga ӧwrenişdi. Bu biziň
durmuşda aman-sag galmagymyz üçin gerekli häsiýetimizdir. Bizdäki içki “howpy gӧrkezijilerimiz” biziň eşidip we gӧrüp bilýän çäklerimiziň daşynda işlemeýär. Muňa garamazdan, biziň häzirki hereketlerimiziň, esasan hem gazylyp alynýan ýangyç we tebigy baýlyklardan öndürilýän
energiýany ulanmagymyzyň global netijeleri bar we bu netijeler biziň ählimiziň Ýer ýüzünde diri
galmagymyzy howp astynda goýýar.
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Biz ӧz «howpy gӧrkezijilerimizi” we durmuş usulymyzy täzelemelidiris. Bu täzelenme klimatyň üýtgemek meselesiniň düýp sebäplerine biziň dogry düşunmegimize ýardam berýän
hem-de şu gün saýlan we alyp barýan ýaşaýyş-durmuşymyzyň netijesinde mümkin boljak geljegimizi anyklamaga mümkinçilik berýän ylma esaslanmaly. Biziň geljegimiz bize baglydyr:
ýagny, biz Ýer ýüzünde adamlaryň aglabasynyň uýgunlaşmagyna mümkinçiligi bolan has-da
ýyly we amatly klimat şertlerinde ýaşarysmy ýa-da ӧňüni alyp bolmaýan, Ýeriň maýlamagy
sebäpli bolup geçýän betbagtçylykaryň netijeleri adamlar we ekoulgamlar tarapyndan düzedip
bilinmejek dünýäniň üýtgemegine eltermi? Gӧz ӧňüne getirip gӧrüň: eger-de deňziň derejesi
bir metrden gowrak ýokary galan halatynda kenarýakasyndaky ýerleriň bir bölegi suw astynda galar. Polýar buzluklar has-da çalt erär we adatdan daşary howa ýagdaýlary ýygy-ýygydan
bolup geçer we ilatyň goralmadyk gatlaklaryna has zyýanly täsirini ýetirer. Eger-de biz ӧzümizi
“adatça” alyp barsak, eýýäm başga dünýäni gӧreris. Eýsem, biz bu dünýäde 2100-nji ýylda ýada 2050-nji ýylda öňki “adatça ýaşaýşymyz ýaly” ýaşap bilmeris.
Ylmyň we bilimiň kӧmegi bilen hem-de şonuň içinde “Klimat gutusy” ýaly okuw materiallarynyň kӧmegi bilen biz täze nesilimizi dogry çӧzgütleri saýlap almaga ӧňünden taýýarlap
bileris diýip umyt edýärin.
Tomas Stoker
“Klimatyň üýtgemeginiň fiziki ylmy esaslay” I iş toparynyň şärik ýolbaşçysy
Klimatyň üýtgemegi boýunça bilermenleriň hӧkümetara topary (KÜBHT),
2008 – 2015-nji ýyllar
Fizika professory, Bern uniwersiteti (Şweýsariýa)
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1. | Klimatyň üýtgemegi meselesi
Klimatyň üýtgemegi häzirki zamanyň iň wajyp meseleleriň biridir. Eger-de ýigrimi ýyl mundan ӧň bu meseläni diňe ylmy jemgyýetçilikde ara alyp maslahatlaşan bolsalar, şu günki günde
bu mesele kӧpler üçin has-da aýan boldy. Biz maýylganlygy mese-mälim duýýarys, howa bolsa, umuman alanyňda ӧňküden has-da kӧp üýtgäp durýär.
Biziň planetamyzyň klimatynyň üýtgeýändigi we ӧrän çalt üýtgeýändigi indi hiç kimi şübhelendirmeýär. Ӧzüňiz seredip gӧrüň: soňky 130 ýylyň dowamynda Ýer ýüzüniň ortaça temperaturasy 1°С, ýokarlandy. Belki az diýlip gӧrünýän bolsa-da, temperaturanyň şunuň ýaly
ujypsyzja hem bolsa ýokarlanmagy, planeta mӧçberinde onuň ýaşaýjylary, ýagny, ӧsümlikler,
haýwanlar we biziň ählimiz üçin howplydyr. Mundan başga-da, 1 gradus – bu bütin dünýä
boýunça ortaçadyr. Käbir sebitlerde bolsa, meselem Arktikada, has-da çalt maýlaýar!
Surat 1.1 1901-nji ýyldan 2018-nji ýyla çenli döwürde Ýeriň üstünde
temperaturanyň gözegçilik edilýän ӧzgermeleriniň kartasy.

Temperaturanyň üýtgemegi (0C 1901 – 2018-nji ýyllar aralygyndaky döwürde)
Ýeterlik maglumat ýok bolan zolaklar çal reňk bilen bellenendir

Planeta gyzýar!
XX asyryň başyndan Ýeriň ortaça temperaturasy 1°С ýokarlandy. Şoňky 18 ýylyň 17-si meteo gözegçilikleriň taryhynda iň maýyl ýyllaryň sanawyna girdi, 2016-njy ýyl bolsa
iň maýyl ýyllaryň biri boldy. Demirgazyk ýarymşarynda
1983-2018-nji ýyllaryň aralygyndaky ýaly maýylganlyk
soňky 1400 ýylyň içinde entäk bolmandyr.
”Ählumumy (global) maýylganlyk” däl-de, “klimatyň üýtgemegi” diýsek has dogry bolar,
sebäbi temperaturanyň ýokarlanmagy, ýagny, maýylganlyk, Ýer ýüzünde bolup geçýän klimatyň üýtgemek hadysasynyň diňe bir bӧlegidir. Klimat bilen bilelikde, tutuş tebigat deňagramlylygyny ýitirýär: buzluklar we kӧp ýyllyk doňaklyklar ereýär, Dünýä ummanynyň derejesi
ýokary galýar, suw almak, gurakçylyk we tupan-harasatlar ýygy-ýygydan bolup durýar, howa
has çalt üýtgeýär. Klimatyň üýteşmeleri täze şertlere ӧwrenişip bilmedik kӧp haýwanlaryň we
ӧsümlikleriň gyrylmagyna getirýär, ep-esli ykdysady zyýan çekdirýär hem-de adamlaryň saglygyna we hatda olaryň janyna howp salýar.
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Bu üýtgeşmeler barada köp sany ylmy çaklamalar bar. Alymlaryň bir topary biziň planetamyza bolup geçýän astronomiki prosesleriň (Günüň işjeňliginiň güýçlenmegi, Ýeriň okunyň
ýapgytlygynyň gyşarmagynyň üýtgemegi) täsirleri barada gürrüň edýärler, Beýleki bir topar
alymlar bolsa, adamyň ӧzüniň we onuň energiýany çendenaşa köp ulanmagynyň klimat betbagtçylyklara sebäp bolanlygyna aýratyn ünsi çekýärler. Biziň planetamyzda bolup geçýän
käbir üýtgeşmelere biz täsir edip bilýäris, käbirlerine bolsa, täsirimizi asla ýetirip bilmeýäris.
Eger-de biz Günüň işjeňligine ýa-da Ýeriň okunyň ýapgytlygynyň gyşarmagynyň üýtgemegine
öz täsirimizi ýetirip bilmeýän-de bolsak, parnik gazlaryň zyňyňdylarynyň mukdaryna täsirimizi
ýetirip bilýäris.
Howa we klimat bilen nämeler bolup geçýär? Ozal Ýeriň klimaty nähili üýtgedi we ol häzirki
wagtda nähili üýtgeýär? Bolup geçýän üýtgeşmele kim günäkär? Parnik gazlar diýlip nämä
aýdylýär we biziň muňa name dahylymyz bar? Geliň, bularyň ählisne düşünmäge synanyşalyň.

1.1. | Klimat we Howa
Adamlar kӧplenç ýagdaýlarda howa zeýrenýärler, emma klimata bolsa hiç haçan diýen ýaly
zeýrenmeýärler. “Oktýabr aýynyň soňky günleri harasatly şemal bolup durdy we uzak wagtlap ýagyş ýagdy. Soňra noýabr geldi, gaty sowuk, irden güýçli doňaklyk bolup, ýaňaklaryňy
we elleriňi agyrdyp üşüdýän buzly şemal boldy.” (J. Rouling “Harri Potter we Feniks Ordeni”).
Gӧrýäňizmi, çeper eserlerde hem kӧplenç klimat barada däl-de, howa hakda gürrüň edilýär.
Munuň özi adamkärçilik nukdaýnazardan düşnüklidir: howa barada bilmek üçin penjirämiziň
aýnasyndan daşara seretmek ýeterlikdir. Biz howany günde duýýarys, emma klimat bolsa –
bu bir düşnüksiz zat. Onuň üýtgeýändigi barada hemmeler diýen ýaly gürrüň edýärler: alymlar hem, syýasatçylar hem, telekeçiler hem gürrüň gozgaýarlar. Olar köplenç biri-birine çapraz
gelýär: ýagny, käbirleri “bu gowy” diýýär, ikinji bir topar bolsa, munuň tersine, “bu erbet” diýýär,
üçünji bir topar bolsa klimata hiç zat bolmaýar diýip nygtaýar.
Haçan-da siz ӧýden daşda ata-eneleriňiz bilen dynç alyp ӧýe geleniňizde, sizden ilki bilen
howanyň şowly bolandygy ýa-da bolmandygy barada soraýarlar. Eger-de siz dostlaryňyza öz
bolup gӧren ýeriňizde dynç almagy olara maslahat bereniňizde, megerem “Ol ýeriň klimaty
gowy” diýip maslahat berersiňiz.
Eýsem, “howa” bilen “klimatyň” näme tapawudy bar?
Howa – belli bir nokatda belli bir pursatda ýa-da çäkli wagtyň dowamynda
(meselem, günüň ýa-da aýyň dowamynda) bolan atmosferanyň ýagdaýy.
Ýagny, howa diýmek, bize her agşam berilýän howa maglumatyndan: howanyň temperaturasy we çyglylygy, atmosfera basyşy, bulutlylygy we birnäçe beýleki maglumatlardan belli
bolýan, birnäçe meteorologiýa elementleriniň gysga wagtlaýyn ýagdaýy diýmegi aňladýar. Şonuň üçin hem, meselem, tomsuna birden bütin hepdäniň dowamynda sowuk bolsa, ýagny
daşary çykar ýaly bolmasa, uzak wagtlap güýçli ýagyş ýagsa – biz muňa erbet howa diýýäris.
Klimat – bu belli bir nokatda uzak wagtyň
dowamynda (birnäçe on ýyllygyň içinde) bolup
geçýän howanyň ortaça ýagdaýy
Mysal üçin, adatça tomus yssy we gurak bolup, gyşyna salkyn we
ygally bolýar, gar ӧrän seýrek ýagýar. Bu Ortaýer deňziniň tӧwerekleriniň klimatynyň gysgaça suratlandyrylyşy. Mark Tweniň dogry belleýşine gӧrä: “Klimat – bu biziň garaşýan zadymyz, howa bolsa – biziň alýan
zadymyz.” Emma penjireden daşary seredip, klimata syn edip bolmaýar!
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Klimatyň esasy häsiýetnamalary aşakdakylar hasaplanýar:
• howanyň temperaturasy we onuň pasyllara baglylykda üýtgeşmeleri;
• ýylyň dowamynda ýagýan ygallaryň mukdary we düzgünleri;
• howa massalarynyň hereketiniň aýratynlyklary;
• agdaklyk ediji şemallar we beýlekiler.
Bu häsiýetnamalar adatça klimat kartalarynda gӧzkezilýär. (Surat 1.1.1).
Surat 1.1.1. Dünýäniň klimat kartasynyň mysaly.

Howa massasy – bu howanyň temperaturasynyň, basyşynyň we suw
buglarynyň mukdarly bilen takmynan birmeňzeş bolan, atmosferanyň
göwrümi boýunça uly bölegidir (uçastogydyr).
Howa gözegçilik etmek, ony öwrenmek we çaklamak bilen ýörite ylym – meteorologiýa
meşgullanýar. Klimaty öwrenmek bilen bolsa klimatologiýa ylmy meşgul bolýar.

Irlandiýanyň ýaşaýjylary “Irlandiýanyň klimaty
diýseň ajaýyp, emma howa ony zaýalaýar” diýip,
degişme äheňinde aýdýarlar.
Irlandiýa – Günbatar Ýewropada adybir adada
ýerleşýän dӧwlet. Irlandiýanyň howasy aýratyn
çalt üýtgemegi bilen tapawutlanýar. Emma gyşlar
bu ýerde ýumşak bolýar we ýylyň dowamynda
otlar şol ýaşyllygyna saklanýar. Şonuň üçin hem
köplenç ýagdaýlarda Irlandiýany «Zümerret adasy» diýip atlandyrýarlar.
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Howa haýsy meteorologik
elementler boýunça kesgitlenilýär?
Howanyň temperaturasy polojitel ýa-da otrisatel bolýar. Howanyň
polojitel we otrisatel temperaturasynyň arasyny bӧlýän nokat 0°С bolup,onda suw doňýar we buza ӧwrülýär.
Howanyň çyglylygy howadaky suw bugunyň mukdaryna baglydyr.
Haçan-da gyşyna çyglylyk ýokary bolanda, biz has-da kӧp üşeýäris.
Yssy wagtynda bolsa, ýokary çyglylykda howa dymyk bolýar.
Bulutlar – atmosferada has ownujak damjalaryň ýa-da buz kristallarynyň toplanmagy.
Ygallar – bulutlardan ýagýan (ýagyş, gar, buz ýagyşy, gar we doly, gar
tozgajyklary, çagba) hem-de ýeriň ýüzünde emele gelýän (nem, gyraw,
jyza, doňaklyk) ygallary tapawutlandyrýarlar.
Gӧzýetim – syn edilýän obýekt gӧzden ýitýän, aňyrsy görünmeýän
uzaklyk.
Ümür – ýeriň ýüzüne golaý howa gatlarynda suw bugunyň kondensat
bӧlekleriniň toplanmagy.
Atmosfera basyşy – howanyň agramy tarapyndan döredilýän
basyş.
Şemal – atmosfera basyşynyň dürlüligi netijesinde emele gelýän
howanyň kese ugur boýunça hereketlenmegi.

1.2. | Klimatlaryň gӧrnüşleri we klimat guşaklyklary
Ýer togalagynyň dürli nokatlarynda klimat tapawutlanýar. Ýadyňyza salyň: haçan-da daşarda gyș aýazlary bolanda, kӧp adamlar şol wagt deňizde suwa düşmek we güne ýanmak, garalmak üçin yssy ýurtlara gitmäge çalyşýarlar.
Gadymy döwürlerden bäri alymlar Günüň gӧzýetim derejesinden beýikligi we gündüziň dowamlylygy boýunça Ýeri klimat guşaklyklara bӧlüpdirler. “Klimat” sӧzi grek dilinden
terjime edilende, Günüň ýapgydy, eňňidi diýmegi
aňladýar. Hakykatdan hem, biziň planetamyzda klimat tapawutlary, ilkinji nobatda, Ýer ýüzünde Günüň
ýylylygynyň birmeňzeş paýlanylmazlygy bilen baglanyşyklydyr. Mundan başga-da, klimatyň aýratynlygyna deňiziň ýakynlygy, atmosferanyň aýlanyşy,
ygal ýagmagyň düzgüni we “klimaty emele getirýän” diýlip atlandyrylýan beýleki faktorlara baglydyr. Olar bolsa, ӧz gezeginde, geografik şertlere,
ilkinji nobatda hem geografik giňliklere, şeýle hem
deňiz derejesinden beýiklige baglydyr.
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Meňzeş klimatly çäkler giň zolaklary emele getirýär. Ýagny, olar “klimat guşaklygy”
diýlip atlandyrylýan, ekwatordan polýuslara tarap süýşmegi bilen biri-birini kem-kemden
çalyşýarlar (Surat 1.2.1.).
Surat 1.2.1. B.P. Alisow boýunça Ýeriň klimat guşaklyklarynyň kartasy.
Arktika
Subarktika
Aram
Suptropik
Tropik
Subekwatorial
Ekwatorial

Ekwatorial

Ekwatorial

Tropik
Suptropik
Aram
Subantarktika
Antarktika
Arktika we Antarktika

Suptropik

Subekwatorial

Subarktika
we subantarktika

Tropik

Ekwatorial

Aram

Russiýada we Gündogar Ýewropanyň, Kawkazyň we Merkezi Aziýanyň ýurtlarynda
kӧplenç ýagdaýlarda 1950-nji ýylda meşhur sowet klimatology B. P. Alisow tarapyndan
dӧredilen klimatlaryň klassifikasiýasyny ulanýarlar. Şol klassifikasiýa laýyklykda, Ýeriň her
bir ýarym togalagynda dӧrt sany esasy we üç sany hem geçiş klimat guşaklyklary tapawutlandyrylýar.
Klimat guşaklyklary – ӧzgelere garaňda birmeňzeş klimaty bolan, ýer
ýüzüniň giňlik zolaklary.
Esasy klimat guşaklyklar aşakdakylary öz içine alýar: ekwatorial, tropiki, orta we polýar
(Demigazyk ýarym togalakda – Arktika, Günorta ýarym togalakda – Antarktika). Olar
esasy diýlip hasaplanylýar, sebäbi bu ýerlerde uzak ýyllaryň dowamynda bu klimat guşaklyklara mahsus bolan şol bir howa massalary agdyglyk edýär.
Esasy guşaklyklaryň arasynda geçiş guşaklyklary hem bar: ýagny subekwatorial, subtropiki we subpolýar (Demirgazyk ýarym togalakda – subarktika we Günorta ýarym togalakda – subantarktika). Ӓhli geçiş klimat guşaklyklaryň adynda “sub” goşulmasy bar (latyn
dilinde “sub” sözi “aşagynda” diýmegi aňladýar).
Geçiş klimat guşaklyklarda howa massalary pasyllar boýunça üýtgeýär. Olar bu ýere
goňşy guşaklyklardan gezekli-gezegine gelýärler. Meselem, subtropik klimatda tomus, tropiklerdäki ýaly yssy bolýar we gyş pasly salkyn bolýar, sebäbi orta howa massalary tropik
guşaklygy çalyşyp gelýärler.
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Türkmenistan üçin çürt-kesik kontinental we çölleriň aýratyn gurak aram tipli klimaty
mahsusdyr: tomsy dowamly hem-de gurak we jöwzaly, güýzi salkyn we çygly, gyşy az garly
we onçakly sowuk bolmaýar. Gyş döwrüniň dowamlylygy ýurduň çetki demirgazyk-gündogarynda we günorta-günbatarynda iň az – bary-ýogy bir aý, çetki demirgazygynda we demirgazyk-gündogarynda bolsa takmynan dört aýa barabardyr. Günorta çetde ortaça aýlyk
temperatura 28-330C. Onuň gije-gündizdäki has uly amplitudasy tomsuň ahyrynda hasaba
alyndy.
Türkmenistanyň çäginde ýedi sany klimatik sebitleri tapawutlandyrmak mümkin: aşaky
Amyderýa; Demirgazyk Garagum; Günorta Garagum; Köpetdagdan aňyrky; Murgap-Tejen;
Günorta-Gündogar Garagum; Dagetegi-Daglyk klimatik sebitleri.
Surat 1.2.2. Türkmenistanyň klimat etraplary

Käbir klimat guşaklyklarda kontinental, deňiz, musson klimatly ýa-da Günbatar kenarýakalaryň klimatyny öz içine alýan ýӧrite klimat sebitler hem duş gelýär (1.2.1 tablisa seret).

Günorta we Demirgazyk ýarym togalaklarda pasyllar gӧni garşylykdadyr:
ýagny, Demirgazyk ýarym togalagynda dekabr – fewral aýlarynda ýylyň
sowuk pasly bolsa, Günorta ýarym togalagynda tomusyň jokrama yssy
wagty bolýar, we tersine.

16

Tablisa 1.2.1. Ýeriň klimatlary (B. Alisow boýunça).

Klimat
guşaklygy

Ekwatorial

Klimat
gӧrnüşi

Ekwatorial

Ortaça
temperatura

Atmosfera
ýgallaryň
düzgüni we
mukdary

Atmosferanyň aýlanyşy
we agdaklyk edýän
şemallar

+26 °С

Ýylyň
dowamynda,
2000 mm

Ýyly we çyglykly
ekwatorial howa
massalary atmosfera
basyşy pese düşen
sebitlerde emele gelýär

Afrikanyň, Günorta
Amerikanyň we
Okeaniýanyň
ekwatorial sebitleri

Mussonlar

Günorta we
Günorta-Gündogar
Aziýa, Günbatar
we Merkezi Afrika,
Demirgazyk
Awstraliýa

Gyşyna Tomsuna

+26 °С

Territoriýa

Subekwatorial

Triopiki
musson

+20 °С

+30 °С

Esasan-da,
musson
wagtynda,
2000 mm

Tropik

Tropiki
guraklyk

+ 12 °С

+35 °С

Ýylyň
dowamynda,
200 mm

Passatlar

Demirgazyk Afrika,
Merkezi Awstraliýa

+22 °С

Esasan-hem
ýylyň sowuk
wagtynda,
500 mm

Tomsuna – ýokary
atmosfera basyşdaky
antisiklonlar; gyşyna –
siklonlar

Ýerorta deňiz
tӧwerekleri,
Günorta Afrika,
Günorta-Günbatar
Awstraliýa,
Günbatar
Kaliforniýa

Gurak kontinental howa
massalary

Iki ýarym
şarynda 30 we
45° arasyndaky
materikleriň içki
bӧlekleri

Günbatar şemallar

Ýewraziýanyň
Günbatar bӧlekleri
we Demirgazyk
Amerika

Ýerorta deňiz

+7 °С

Subtropik

Aram

Subtropiki
guraklyk

0 °С

+40 °С

Ýylyň
dowamynda,
120 mm

Aram deňiz

+2 °С

+ 17 °С

Ýylyň
dowamynda,
1000 mm

+20 °С

Ýylyň
dowamynda,
400 mm

Günbatar şemallar

Polýar aýlawa çenli
40-45° aralygynda
materikleriň içki
bӧlekleri

Mussonlar

Ýewraziýanyň
Gündogar gyrasy

Siklonlar agdaklyk edýär

Ýewraziýanyň
Demirgazyk gyrasy
we Demirgazyk
Amerika

Aram
kontinental

-15 °С

Aram
mussonly

-20 °С

+23 °С

Esasanda, tomus
musson
dӧwründe,
560 mm

Subarktika

-25 °С

+8 °С

Ýylyň
dowamynda,
200 mm

Subpolýar

Subantarktika

-20 °С
и ниже

Около
0 °С

Ýylyň
dowamynda,
500 mm çenli

Siklonlar agdaklyk edýär

60° d.g.den Günorta
ýarym şarynyň
akwatoriýasy.

Polýar
(Arktiki ýada
Antarktiki)

Polýar
(Arktiki ýada
Antarktiki)

-40 °С

0 °С

Ýylyň
dowamynda,
100 mm

Siklonlar agdaklyk edýär

Demirgazyk
Buzluk Ummanyň
akwatoriýasy we
Antarktida materigi

Subpolýar
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Klimatlaryň gysgaça teswirlemesi
Ekwatorial klimat
Klimatyň bu gӧrnüşi üçin yssy we çygly ekwatorial howa masssalaryň agdaklygy mahsusdyr.
Howanyň temperaturasy bu ýerde üýtgemeýär
(+24-28°С), ýylyň dowamynda bu ýerde kӧp
ygal ýagýar (1500-den 5000 mm çenli). Ygallaryň
mukdary bugartmanyň derejesinden agdaklyk
edýänligi sebäpli, ekwatorial klimatda toprak
batgalyga ӧwrülýär we onda gür we beýik boýly
çygly tokaýlar ӧsýär. Klimatyň ekwatorial gӧrnüşi Günorta Amerikanyň Demirgazyk sebitleriniň ýokarsynda, Gwineýa aýlagynyň kenarynda,
Afrikada Kongo derýasynyň basseýninde we Nil
derýasynyň ýokary akymynda, Indoneziýa arhipelagynyň ep-esli bӧleginiň hem-de Aziýada oňa
ýanaşyp ýerleşýän Hindi we Ýuwaş ummanlaryň
bir bӧleginiň ýokarsynda emele gelýär.

Subekwatorial klimat
Klimatyň bu gӧrnüşinde her ýyl ýagyşly pasyllar bolýar – tomsuna bu ýerde yssy bolýar
we kӧp mukdarda ýygy-ýygydan ýagyn ýagýar.
Gyşyň düșmegi bilen has-da salkyn we gurak
pasyl gelýär. Subekwatorial klimatda ýagynlaryň mukdary deň derejede paýlanmaýar. Meselem, Gwineýanyň paýtagty Konakri şäherinde
dekabr-mart aýlarynda 15 mm ýagyn ýagýar we
iýun-sentýabr aýlarynda ýagýan ýagynyň mukdary 3920 millimetre ýetýär. Klimatyň bu gӧrnüşi
Hindi ummanynyň käbir bӧleklerinde, Ýuwaş ummanyň Günbatarynda hem-de Günorta Aziýada,
Afrikanyň hem-de Günorta Amerikanyň tropiklerinde giňden ýaýraýar.
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Tropiki klimat
Tropiki klimat guşaklykda ýokary basyşly antisiklonlar agdaklyk edýär we ýýlyň bütin
dowamynda kӧplenç açyk arassa howa bolýar. Bu klimat guşaklyk üçin iki pasyl mahsusdyr:
ýyly we sowuk. Temperatura kenarýakada +20°С-den materigiň düýbünde +50°С-a çenli
üýtgäp durýar. Gije-gündiziň dowamynda temperaturanyň üýtgemeginiň aratapawudy ӧrän
uludyr: tomsuna gündiz howa +40-45°С-ä çenli
gyzýar, gije bolsa +10-15°С-ä çenli sowaýar.
Tropiklerde kӧplenç çӧllükler duş gelýär
we Afrikada Sahara çӧli olaryň arasynda iň uly
çölleriň biri hasaplanýar. Has çygly sebitlerde
sawannalar we ýapraklaryny dӧkýän tokaýlar
peýda bolýar. Tropiki klimat Meksika, Demirgazyk we Günorta Afrika, Merkezi Awstraliýa,
Arabystan ýarymadasyna mahsusdyr.
Subtropik klimat
Subtropik klimat, esasan-da, tropiki we orta
giňlikleriň arasynda, ýagny 30° we 45° Demirgazyk we Günorta giňlikleriň arasynda ýerleşýän
sebitlerde has-da kӧp duş gelýär. Bu ýerlerde
adaty yssy tropik tomus we ýeterlik derejede salkyn gyşlar bolýar. Tomusda ortaça aýlyk temperatura +22°С-dan, gyşyna bolsa -3°С-dan ýokary
bolýar. Emma polýar howanyň güýç bilen girmegi sebäpli, -10… -15°С çigrek mümkin bolýar we
käwagt güýçli aýazlar (-25°С çenli) bolýar. Bu
klimatyň gӧrnüşi Ortaýera deňiz tӧwereklerine,
Günorta Afrika, Günorta-Günbatar Awstraliýa,
Demirgazyk-Günbatar Kaliforniýa sebitlerine
mahsusdyr.
Aram klimat
Klimatyň bu gӧrnüşi orta giňliklerde (4045°С Demirgazyk we Günorta giňlikden polýar
aylawlara çenli) emele gelýär. Demirgazyk ýarym
togalagyň orta gușaklyk ýüzüniň ýarysyndan
kӧprägini gury ýer tutýar, Günorta ýarym togalagy bolsa 98%-i ummanlardan ybarat. Aram klimata siklonlar sebäpli howanyň tiz-tizden güýçli
üýtgemegi mahsusdyr. Aram klimatyň esasy
aýratynlygy – dӧrt pasylyň barlygydyr: iki esasy
pasyllary – sowuk (gyş) we maýyl (tomus) we iki
geçiş pasyllary – ýaz we güýz. Iň sowuk aýyň ortaça temperaturasy, adatça, 0°С-dan aşak bolýar
we iň ýyly aýyň temperaturasy +15°С-dan ýokary bolýar. Aram klimatda gyşyna ýerde gar
ýatýar. Agdaklyk edýän günbatar şemallary
ýylyň bütin dowamynda ýagyn getirýärler; ýylda
kenarýaka sebitlerde 1000 mm-den köp, materigiň düýbünde bolsa 100 mm çenli ygal ýagýar.
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Subpolýar
(subarktika/subantarktika) klimaty
Subarktika klimat guşaklygy Ýeriň demirgazyk
ýarymşarynyň arktika we orta klimat guşaklyklaryň arasynda ýerleşýär. Tomsuna bu ýerlerde aram howa massalary, gyşyna bolsa – arktika
howa massalary hӧküm sürýärler. Tomus gysga
wagtlaýyn we sowuk bolýar – iýulda howanyň
temperaturasy +15°С –dan ýokary seýrek galýar,
gijesine bolsa 0…+3-e çenli düşýar. Bütin tomusyň dowamynda gijelerine ýeňil aýazlaryň hem
bolmagy mümkindir. Gyşyna howanyň temperaturasy gündiz we gije -35-45 °С-dan ybarat
bolýar. Subarktika klimaty agdaklyk edýän territoriýalarda ýyllyk doňaklygy bolan toprakly tundra we tokaý tundra ýerleşýär, ӧsümlikler we
haýwanlar seýrek duş gelýärler. Subarktika klimaty Russiýanyň we Kanadanyň demirgazygynda, Alýaskada (ABŞ), Günorta Grenlandiýada
we Ýewropanyň Uzak Demirgazygynda giňden
ýaýraýar.
Subantarktika klimat guşaklygy Günorta
ýarymşarynda, aram we antarktika guşaklyklaryň
arasynda, ýerleşýär. Subantarktika klimat zolagynyň agdaklyk edýän bӧleginde umman ýerleşýär. Ýagynlaryň ýyllyk mukdary 500 mm barabar bolýar.
Polýar klimaty
Demirgazyk giňlikde 70°-den we Günorta
giňlikde 65°-dan ýokary iki guşaklygy emele
getirýän polýar klimaty hӧküm sürýär: arktiki we
antarktiki. Ýyl boýy bu ýerde polýar howa massalary agdaklyk edýär. Birnäçe aýlaryň dowamynda Gün asla çykmaýar (bu wagt “polýar giýjesi”
diýip atlandyrylýar) we birnäçe aýlap gӧzýetimiň aňyrsyna gitmeýär (“polýar gündizi”). Garyň
we buzlugyň berýän ýylylygy alýanyndan kӧp
bolýar, şol sebäpli howa gaty sowaýar we gar
bütin ýyllap eremeýär. Bütin ýylyň dowamynda
bu ýerde ýokary atmosfera basyşy (antisiklon)
bolýar we şonuň üçin şemallar gowşak bolup,
bulutlar emele gelmeýär diýseň hem bolar. Ýagyn kӧp ýagmaýar, howa hem buz iňňejiklerden dolýar, tomsuna bolsa adatça uzak wagtlap
çisňäp durýar. Tomsuň ortaça temperaturasy
0°С-dan we gyşyň temperaturasy bolsa – 20-40
°С-dan ýokary geçmeýär.
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Planetada iň sowuk we iň yssy ýerler nirede?
Ýeriň ýüzünde iň sowuk ýer Antarktidanyň Gündogar tekizligidir. 2010-njy ýylyň
awgust aýynda Amerikan NASA emeli hemrasyndan şol ýerde iň pes temperaturanyň
täze derejesi, ýagny, -93.2°C hasaba alyndy. Muňa garamazdan, bu dereje resmi
taýdan rekord hökmünde kabul ediljegi näbellidir. Hereket edýän ylmy standartlara
laýyklykda, howanyň temperaturasynyň ӧlçegleri takyk bolar ýaly, olar kosmosdan dälde, planetanyň üstünde geçirilmeli. Şonuň üçin-de, häzire çenli halkara jemgyýetçiligi
tarapyndan kabul edilen iň pes temperaturanyň record derejesi 1983-nji ýylyň 21-nji
iýulynda Antarktidada “Wostok” atly Sowet (häzir Russiýanyň) ylmy stansiýasynda hasaba alnan temperatura -89.2°C belgide bolup galýar (Surat 1.2.3).
Planetada iň yssy ýer – ABŞ-daky Ӧlüm jülgesindedir. 1913-nji ýylyň 13-nji iýulynda bu ýerde howanyň kӧlegede bolan absolüt rekord temperatusy +56.7 °C belgide
hasaba alyndy (Surat 1.2.4).
Surat 1.2.3. Antarktidada Russiýanyň
“Wostok” atly ylmy stansiýasy.

Surat 1.2.5. NASA Aqua atly
Amerikan emeli hemrasy Ýeriň
fiziki poseslerini öwrenmek maksady bilen 2002-nji ýylda uçuryldy.

Surat 1.2.4. Ӧlüm jülgesi, ABŞ.

Surat 1.2.6. 2003-2013-nji ýyllarda NASA Aqua
atly we 2013-nji ýylda Landsat atly Amerikan emeli
hemralaryndan alnan Antarktidanyň ýüzündäki
howa temperaturasy baradaky maglumatlar.
Ozaky -89,2 оС minimum
temperatura 1983-nji ýylyň
21-nji iýulynda Russiýanyň
«Wostok» stansiýagy
tarapyndan hasaba alyndy

-93,2 оС minimal temperatura
2010-njy ýylyň 10-njy
awgustynda NASA Aqua
emeli hemrasy tarapyndan
hasaba alyndy

Günorta polýus
"Wostok"
stansiýasy

-93,0 оС minimal temperatura 2013nji ýylyň 31-nji iýulynda
hasaba alyndy
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Soraglar
1. Eger-de Demirgazyk ýarymtogalakda gyş pasly bolsa,
Günorta ýarymtogalakda ýylyň haýsy pasly bolýar?
2. Şemal diýip nämä aýdylýar? Siz haýsy şemallary bilýäňiz?
Olar biri-birinden nähili tapawutlanýar? Haýsy klimatlarda
şemallaryň haýsy gӧrnüşleri hӧküm sürýär we näme üçin?
3. Siz haýsy klimat guşaklykda ýaşaýarsyňyz? Siziň klimat
guşaklygyňyzdaky ýylyň dürli wagtlarynda bolýan howa
barada aýdyp beriň.
4. Ösümlikleriň we haýwanlaryň ýaşamagy üçin iň agyr
şertler haýsy klimat guşaklyklarda bar?
5. Nirede iň sowuk howa bolýar – Demirgazyk polýusdamy
ýa-da Günorta polýusda?
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş.

Oýun
Okuw esbaplary: klimatyň dürli gӧrnüşleriniň (ekwatorial,
tropiki, orta, polýar) aýratyn elementleriniň häsiýetlerini suratlandyrýan kartlar.
Gӧnükmäni ýerine ýetirmäge 12-den 24-e çenli adam çenli
gatnaşyp biler. Her gatnaşyjy belli bir klimatyň häsiýetini suratlandyrýan bir kartany saýlap alýar.
Dostlaryňyz bilen gürleşiň we klimatlaryň ähli häsiýetlerini
tapyp, topar bolup ýygnanyň. Soňra her topar beden-syna
hereketleri bilen ýerine ýetirilýän sessiz teatral oýun (pantomima) arkaly ӧzüne düşen klimat gӧrnüşini beýan edýär.

2-nji
ýumuş.

Meşhur amerikan ýazyjysy Mark Twen günleriň birinde
degişme äheňinde şeýle diýdi: “Eger siz Täze Angliýanyň
howasyny halamaýan bolsaňyz, birnäçe minut garaşyp
gӧrüň”.
Ýazyjy Täze Angliýanyň haýsy klimat we howa aýratynlyklary barada degişme bilen aýtdy?
ABŞ-nyň kartasyndan Täze Angliýa sebidini tapyň. Bu sebit
haýsy klimat guşaklyga degişli?

3-nji
ýumuş.

Amatly we amatsyz klimat şertleri näme?

4-nji
ýumuş.

Oýun

Toparlara bӧlüniň we klimatyň gӧrnüşleriniň birini saýlaň.
Siziň paýyňyza düşen klimatyň gӧrnüşiniň amatly taraplaryny suratlandyrýan gysgajyk degişme sahnalary
taýýarlaň.

Maksat: ӧzüňi ekwatorial klimatda bolýan ýaly duýmak we
günde ýagýan tropiki ýagşyň täsirini duýmak.
Oýnuň gidişi. Oýna gatnaşýanlar tegelenip durýarlar. Oýny
alyp baryjy tegelegiň merkezinde durýar we hemmelere hereketleri gӧrkezýär. Alyp baryjy hereketleri ýerine ýetirende
ӧz okunyň daşynda aýlanyp durýar. Diňe ähli gatnaşyjylar tarapyndan ӧňki hereket yzygiderli ýerine ýetirilenden soň, täze
hereket girizilýär. Haçan-da oýny alyp baryjy gatnaşyjynyň
gabadyna gelende ol öňki hereketini indiki herekete çalyşýar.
Beýleki gatnaşyjylar ӧňki hereketini ýerine ýetirmegi dowam
edýärler.
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Hereketleriň yzygiderliligi. Oýny alyp baryjy we birinji
gatnaşyjy (soň gezekleşip, ikinji, üçünji we beýlekiler) ellerini birikdirmeli we ýuwaş-ýuwaşdan aýlaw hereketini edip
başlamaly. Soňra barmaklar bilen şyrkyldy hereketi etmeli,
çapak çarpmaly, butlara çarpmaly we soňra bolsa, aýaklary
tarpyldatmaly. Haçan-da şu yzygiderlilik tamamlananda,
ähli hereketler tersine ýerine ýetirilýär. Bu hereketler bilen
oýna gatnaşyjylar ýagşyň ýagýan wagty döreýän sesleri
başdan tä tamamlanýança, meňzedip ýerine ýetirýärler.

5-nji
ýumuş.

Krossword
Keseligine:
1. Türkmenistanyň klimatik etraplarynyň biri (Hazarýaka).
2. Ýer üstüniň radiasiýany yzyna serpikdiriş ukyplylygy
(Albedo).
3. Belli bir nokatda belli bir pursatda ýa-da çäkli wagtyň
dowamynda (meselem, günüň ýa-da aýyň dowamynda)
bolan atmosferanyň ýagdaýy (Howa).
4. Howanyň esasy gӧrkezijileriň biri (Basyş).
5. Oba hojalygynda ekinleriň gögerişini, ösüşini,
hasyllylygyny kesgitleýän howanyň esasy görkezijileri –
baýlyklary (Agroklimatik).
6. Howanyň esasy gӧrkezijileriň biri (Ygallar).
7. XX asyryň ikinji ýarymynda ýaşap geçen we güýz paslyny has söýen, ol hakda ajaýyp eserleri döreden meşhur
türkmen şahyry (Ezizow).
8. Kartada howanyň birmeňzeş temperaturaly ýerlerini
birleşdirýän çyzyk (Izoterma).
9. Belli bir çäkde howa düzgüniniň köpýyllyk gaýtalanyp
gelýän ortaça ýagdaýy (Klimat).
10. Howanyň esasy gӧrkezijileriniň biri (Temperatura).
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1.3. | Geçmişde klimat nähili bolupdyr we näme üçin üýtgedi?
Ýer ýüzünde klimatyň hemişe üýtgeýändigi barada aňmak kyn däldir. Elbetde, dinozawrlar we buzluk dӧwürler baradaky multfilmleriň we kompýuter oýunlaryň gahrymanlary
toslanyp tapylandyr, emma şeýle bolsa-da, dinozawrlar hakykatdan hem ýaşapdylar. Olardan biziň günlerimize çenli gelip ýeten we miras galan birnäçe süňk galyndylary we daşa
öwrülen ýumurtgalar bulara aýdyň subutnama bolup hyzmat edýär. Dinozawrlaryň ýaşan
döwründe howa şu günkiden has-da maýyl bolupdyr. Buzluk dӧwürler hem bolupdyr, şonda howa has-da sowuk bolupdyr. Buzlaryň galyňlygy kӧp gatly jaýlaryň beýikliginden hem
uly bolupdyr!

Taryhyň birnäçe ýüz million ýylynyň dowamynda Ýeriň temperaturasy örän güýçli
üýtgäpdir - takmynan 10°С çenli (Surat 1.3.1). Bu ӧrän uly görkeziji hasaplanýar! Eger şu
wagt häzirkiden 10°С ýyly bolan bolsa-dy, onda Demirgazyk Ýewropada klimat düýbünde
başgaça bolardy we ýyllyk ortaça temperatura Stokgolmda Ortaýer denižiniň kenaryndaky
ýaly, ýagny Barselonadaky ýa-da Marseldäki ýaly bolardy. Siz munuň nämesi erbet diýip
sorarsyňyz? Onda Günorta Ýewropada hem edil Dubaýdaky ýaly yssy bolardy. Gyşda erbet däl diýsek hem, tomsuna gaty yssydyr! Arabystan ýarymadasynda bolsa ýaşaýyş asla
mümkin hem bolmazdy.
Surat 1.3.1. Soňky 500 mln. ýylyň dowamynda
Ýeriň temperaturasy baradaky maglumatlar.
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Gury ýeriň buz bilen
güýçli ӧrtülmegi

Gury ýeriň buz bilen bӧlekleýin
örtülmegi (500-100 mln ýyl mundan
ozalky dӧwürde Antarktidanyň ep-esli
bӧleginde buz ýokdy)
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Organizmleriň kӧpçülikleýin
gyrylmagy – bioheläkçilikler,
takmynan 370 we 240 mln ýyl
mundan ozal
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Alymlar geçmişiň klimaty barada nireden bilýärler?
Alymlar howanyň temperaturasyny hasaplap çykaranlarynda, geologik jynslaryň,
kӧlleriň, deňizleriň we ummanlaryň düýbünde galan çӧkündileriň seljerişini geçirdiler. Buzluklar gaýalaryň ýüzünde yz goýýarlar. Gadymy deňizleriň düýbünden bolsa
gadym eýýamlarda ӧsen we ýaşamak üçin belli bir temperatura şertleri gerek bolan
ӧsümlikleriň galyndylaryny tapyp bolýar.
Alymlaryň elinde soňky million ýyllaryň içinde bolup geçen üýtgeșmeler boýunça
has-da ygtybarly maglumatlaryň çeşmesi bar. Ol hem Antarktidanyň buzluklarydyr.
Buz howanyň kӧpürjiklerini özünde saklaýar, bu kӧpürjikler atmosferanyň düzüminde
bolan gazlar hem-de uzak geçmişde Ýer ýuzünde bolan howanyň temperaturasy barada şaýatlyk edip bilýärler (Surat 1.3.2). Maglumatlaryň iň uzyn hatary, ýagny, 800
müň ýylyň dowamynda bolup geçen üýtgeșmeler baradaky maglumatlar, Russiýanyň
“Wostok” stansiýasynyň kömegi arkaly alyndy. Agaçlaryň sütün bölegindäki ýaş halkalary hem soňky ýüz ýyllykda bolup geçen klimat üýtgeşmeleri barada anyk maglumatlaryň çeşmesidir. Maýyl ýyllarda halkalar giňräk bolýar, sowuk ýyllarda bolsa –
inçeräk. Mundan başga-da, geçmişiň klimaty barada deňiz we süýji suw mollýusklaryň
gapaklaryndan (balykgulaklaryndan) bilip bolýar.
Geçmişiň klimatyny ӧwrenýän ylma paleoklimatologiýa diýilýär.
Surat 1.3.2. Alymlar ýüz müň ýyllaryň dowamynda
bolan howanyň temperaturasyny we atmosferadaky
kӧmürturşy gazyň düzümini kesgitlemek üçin Antarktik
buzunyň bölegini alýarlar.
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1.3.1. | Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: millionlarça ýyllar
Soňky ýarym milliard ýylyň dowamynda klimatyň güýçli üýtgeşmeleriniň sebäpleri baradaky soraga jogap bermäge synanyşyp, alymlar ähli mümkin bolan geologik, astronomiki, biologik, geomagnit we älem faktorlary ӧwrendiler. Hatda beýleki planetalardan gelen
gelmişekler barada aýdylýan, belki olar her bir klimata degişli ýaragy ulanandyrlar diýen
myş-myşlary hem yzarlap gӧrdüler: Emma hiç hili daşarky gatyşmaklygyň yzlary tapylmady… Ýӧne soňky ýüzlerçe million ýyllaryň içinde planetadaky howanyň temperaturasy
Ýer togalagynda materikleriň ýerleşişine garaşlydygy aýdyň boldy!

Kontinentleriň hereketi
Ýeriň gabygy – bu biziň planetamyzyň ýokarky inçe gatlagydyr (Surat 1.3.3). Onuň aşagynda ӧrtük başlanýar –
ýagny, belli bir çuňlukda emele gelýän gyzgyn we şepbeşik
suwuklyk görnüșinde bolan planetanyň esasy bӧlegi. Bu
suwuklykda gaty litosfera plitalar “ýüzýärler”. Olar bӧlünip
bilýärler, biri-birinden daşlaşyp ýa-da birleşip hem bilýärler, ýӧne bu hadysa ӧrän haýal bolup geçýär – adatça ýylda birnäçe santimetr üýtgeýär, emma millionlarça ýyllaryň
dowamynda bu san ep-esli bolýar! Bu hadysa kontinentleriň
dreýfi diýlip aýdylýär.

Surat 1.3.3. Ýeriň içki gurluşy.
Ýadro
Aşaky mantiýa
Ýokarky mantiýa
Ýeriň gabygy

Pangeýa atly gadymy materik haýallyk bilen bӧleklere kontinentlere bӧlünipdir we olar biri-birinden daşlaşypdyrlar we birigipdirler (Surat 1.3.4). Hakykatdan hem, eger Afrikanyň günbatar tarapyna we Günorta Amerikanyň gündogar
tarapyna seretsek, olaryň ozal bir bütewi bolan plitanyň
bӧlegidigini aňyp bolýar.
Eger materikler ekwatora golaý ýerleşende, olarda buz toplanmaýar, eger-de olar polýuslara golaý bolsa, onda olarda buzluklar emele gelýär we biz bu hadysany Antarktikada
hem-de Grenladiýada gӧrýäris. Buzuň we garyň ak üsti günüň şӧhlelerini yzyna, ýagny, äleme, ugradýar we șeýlelikde, ol sowuklygyna galýar; ýeriň ýa-da suwuň garaňky ýüzi bolsa
gün șöhlesini doly diýen ýaly ӧzüne çekýär we gyzýar.
Surat 1.3.4. Soňky 500 mln
ýylyň içinde bolup geçen
kontinentleriň dreýfi.
А – Pangeýanyň emele gelişi;
B – Pangeýanyň bӧlünişi, Lawraziýanyň we Gondwananyň emele
gelişi;
Ç – Gondwananyň bӧlünişi, Hindostanyň, Awstraliýanyň we Antarktidanyň emele gelişi;
D – Günorta Amerikanyň emele
gelişi, Lawraziýanyň bӧlünişi;
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Buzuň we garyň ak reňkli üsti gün şӧhlelerini yzyna, ýagny, äleme,
ugradýar, şol sebäpli hem ol sowuklygyna galýar we ýeriň ýa-da
suwuň garaňky ýüzi şӧhleleri doly diýen ýaly ӧzüne çekýär we gyzýar.
Klimat gaty üýtgän wagtynda, esasan hem sowuk düşende, bioheläkçilikler emele
gelýärdi, onlarça million ýyllaryň dowamynda kӧp sanly janly organizmler ӧlüp, diňe täze
şertlere uýgunlaşan jandarlar diri saklanyp galypdyr.
Şular ýaly sowuk düşme wagtynda, 60 million ýyl mundan ozal, soňky dinozawrlar gyrlyp tükendi. Bu ähtimal müň ýyldan kӧpräk dowam eden yzygiderli proses bolup geçdi.
Dinozawrlaryň gyrylandygynyň takyk sebäbi belli däl we belki bu sebäpleriň ýeke däl-de,
birnäçe bolandygy hem mümkindir.

Näme üçin dinozawrlar gyrylyp tükendi?
Takmynan 60 million ýyl mundan ozal soňky dinozawrlar gyrlyp tükendi. Alymlar şu
wagta çenli munuň näme sebäpden bolandygyny takyk aýdyp bilmeýärler.
Ylmy nazaryýetleriň (teoriýalaryň) biri – dinozawrlar beýleki, has-da “kämil” janly
organizmler bilen bäsdeşlige çydamadylar. Meselem, awusiýdigiň ululygyndaky süýdemdirijiler bilen bäsdeșlikde, dinozawrlar gije, haçanda sowuk düşende, gymyldap
bilmeýärdiler, we bu süýdemdirijiler dinozawrlaryň ýumurtgalaryny iýýärdiler ýa-da
dinozawrlary ӧlüm howply ýaralaýardylar.
Beýleki bir teoriýa boýunça – Ýere, ýagny, häzirki zaman Karib deňiziň tӧwereklerinde
ӧrän uly meteorit gaçdy; bu gaçmagyň netijesinde ägirt mukdarda tozan atmosfera
zyňyldy we birnäçe wagtlap Günden biziň planetamyzyň ӧňi tutuldy. Howa sowady,
guşlar, süýdemdirijiler we beýleki kӧp organizmler bu üýtgeşmelere uýgynlaşdylar,
emma dinozawrlar çydamadylar.
Ýene-de bir wersiýa. Belli bolşy ýaly, käbir süýrenijilere degișli (krokodillar, pyşbagalar) kenarýakada guma gӧmülen ýumurtgalaryň goýmasyndan erkek ýa-da urkaçy
çykjakdygyny topragyň temperaturasy kesgitleýär. Bu baglanyşyk dinozawrlaryň ýumurtga goýmalaryna hem täsir etmegi mümkin bolandyr diýip biologlar çak etdiler,
sebäbi olar hem süýrenijilere degișlidiler, ýӧne ägirt gӧwreli süýrenijilere degișlidi. Eger
temperatura ӧz gyzgynlygy bilen diňe urkaçylaryň ýa-da erkekleriň dünýä inmegini
kesgitleýän bolsa, onda belli bir ýa-da birnäçe gӧrnüşleriň kӧpelmegi bes edilýär. Bu
ýagdaýda bolsa bu meseläniň betbagtçylyklar, ýangynlar, wulkanlaryň atylyşlary ýada meteoritleriň düşmegi bilen hiç hili baglanyşygy ýok!
Birmeňzeş we çygly klimatyň pasyllaýyn üýtgeşmeleri bar bolan klimata çalyşmagy,
ýagny, bu üýtgeşmeler kiçi hem
bolsa, belli bir şertleri dӧredýär we
bu şertlerde gysga wagtly sowuk
gijeleriň dowamynda şol wagt
ýaşaýan süýrenijileriň äpet gӧwresine gerekli möçberdäki ýylylyk
ýeterlik derejede bolmaýar. Şular
ýaly wagt uzak dowam edýär, kӧp
haýwanlar güýçden gaçýarlar we
soňunda, gyrylýarlar.
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Dinozawrlaryň Türkmenistandaky yzlary –
tebigatyň ajaýyp ýadygärligi
Türkmenistanyň Gündogar künjeginde – Köýtendag gerşiniň günorta-günbatar eňňidinde, Hojapil diýen ýerde, mezozoý erasynyň ýura döwrüne degişli hek daşlarynyň ýüzünde
gadymy dinozawrlaryň üç barmakly yzlarynyň 500-e golaýy saklanyp galypdyr. Olaryň
ululygy 60-80 santimetre barabar bolup, ýaşy, takmynan 140-150 ýyla ýetýär. Bu dinozawrlar klimatyň güýçli derejede üýtgemeginiň netijesinde köpçülipkleýin gyrlypdyrlar we
biziň günlerimize diňe olaryň daşlaryň ýüzünde galan yzlary saklanyp galypdyr. Şol yzlar
boýunça alymlar geçmişde Ýer ýüzünde klimatyň üýtgemeginiň sebäplerini ylmy esasda
öwrenýärler.
Türkmenistanyň çägindäki dag tekizlikleriniň birinde geologlar tarapyndan dinozawrlaryň
yzlarynyň 100-den hem gowragy tapyldy. Türkmenistanyň geologlary we paleontologlary
öz daşary ýurtly kärdeşleri bilen ýurduň günorta-gündogar künjeginde ýerleşýän Gowurdak daglarynyň demirgazyk-günorta eňňidinde gadymky äpet jandarlaryň – dinozawrlaryň yzlaryny öwrendiler. Şol gadymy yzlar 756-800 met belentlikdäki dag tekizliginde
daşyň ýüzünde oňat ýagdaýda biziň günlerimize çenli saklanyp galypdyrlar.
Türkmenistanda dinozawrlaryň yzlary geçen XX asyryň 60-njy ýyllarynyň ahyrynda ýurduň gündogarynda,ýagny Hojapil dag tekizligi diýilýän ýerde ilkinji gezek ýüze çykaryldy.
Alymlaryň çaklamalaryna görä, üç barmakly yzlaryň mukdary boýunça Türkmenistanyň
çäginde ozal, esasan, iki aýakly we ot iýýän dinozawrlaryň – iguanodonlaryň yzlary ýüze
çykarylypdy. Häzire çenli gadymy hažžyklaryň üç barmakly yzlaryna meňzeş bolan yzlar
Merkezi Aziýa sebitinde diňe Merkezi Täjigistanda tapylypdy.
Dag tekizliginde ýüze çykarylan dinozawrlaryň köp sanly yzlary ýaly yzlar ozal
Türkmenistanyň hiç bir künjeginde tapylmandy. Alymlar dag tekizliginde daşyň ýüzünde ýerleşýän yzlaryň kartasyny çyzdylar, şol kartada dinozawrlaryň ýörän ýodalarynyň
31 sanysy şekillendirildi. Bu ýerde dinozawrlaryň dünýädäki iň uzyn yzlary ýerleşýär.
Olaryň arasynda megalozawrlaryň yzlarynyň ýodajyklarynyň 26-sy bar. 2500 metr belentlikdäki dag tekizliginiň ýerleşýän ýeri bolan Köýten daglaryna ýetip, alymlar jülgäniň
dag eňňidinde ýokarlygyna we aşaklygyna uzap gidýän we Ýura döwrüne degişli bolan
çal daşlaryň ýüzündäki dinozawrlaryň yzlaryny görüpdirler.
Dinozawrlaryň belent dag tekizligi Hojapil obasynyň golaýynda ýerleşýär. Hojapildäki
täsin yzlar baradaky maglumatlar metbugatda ilkinji gezek 1980-nji ýylda peýda
boldy. Hünärmenler bu ýerdäki şol yzlaryň mundan 150 million ýyl ozalky ýokarky ýura
döwründe ýaşap geçen süýrenijilere – dinozawrlara degişlidigini ylmy taýdan subut
etdiler. Häzir Türkmenistanda «ýura döwrüniň seýilgähinde» dinozawrlaryň yzlarynyň
2500-e golaýynyň bardygy hasaba alyndy. Olar ozal ylymda mälim bolmadyk hem-de
türkmenozawrus, hojapilzawrus we
gissarozawrus diýlip atlandyrylan iki
aýakly gadymky hažžyklaryň üç sany
urugyna degişlidirler. Olaryň ähliside ösümlikler bilen iýmitlenipdirler.
Türkmenozawrus we hojapilzawrus
üç barmakly, gissarozawrus bolsa
dört barmakly dinozawrlar bolupdyr.
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Dinozawrlaryň iň ulusy türkmenozawrus bolan. Onuň aýak yzlarynyň ululygy 60-70
santimetre, ädiminiň aňry çäk (maksimal) uzynlygy – 220 santimettre, ortaça uzynlygy
bolsa 150-160 santimettre barabar bolupdyr. Hünärmenler bu dinozawrlary guş uýmaçlylar
otrýadyna degişli etdiler. Dogrusy, uzynlygy 20 metre barabar bolan we yzky ujaklarynyň
kömegi bilen hereketlenen iguanodontlar bolmaly. Olaryň bäş barmakly öňdäki ujaklary
has gysga bolupdyr we hažžyklar ýöränlerinde ol ujaklaryny peýdalanmandyrlar.

Meýdanynyň ululygy 500x200 metre barabar bolan dinozawrlaryň yzlarynyň palentologik ýadygärligi deňiz derejesinden 2100 metr belentlikde we 850 metr beýiklikde, Hojapil
obasynyň golaýynda, demirgazyk-ündogara tarap 17-20 gradus eňňitde ýerleşip, ol hek
gatlagyndan ybaratdyr. Türkmen alymy, meşhur palenntologg K. N. Amanniýazowyň pikirine görä, gadymy haýwanlaryň aýaklarynyň yzlary daşlaryň ýüzünde şeýle ýagdaýda
saklanyp galypdyr. Ýagny, dinozawrlar düýbünde hek (izwestnýak) gatlagy bolan ýalpak
suwly deňziň içinde gezipdirler. Soňra uzak wagtyň dowamynda olaryň çuň aýak yzlary
suwuň aşagynda galypdyr we özüniň ilki başky keşbini saklapdyr. Deňziň suwy çekilenden
soňra, Gün şöhlesi hek gatlagyny dinozawrlaryň aýak yzlary bilen bilelikde guradypdyr.
Deňziň suwunyň täzeden köpelmegi bilen dinozawrlaryň aýak yzlarynyň galyndylaryny
suw basypdyr. Olaryň üsti has ýumşak dag jynslary bilen gitdigiçe örtülipdir. Şeýle ýagdaý
onlarça million ýyllap dowam edipdir. Kaýnozoý erasynda, ýagny biziň ýaşaýan eramyzda, bu künjekleri güýçli dag emele gelmek hadysasy gurşap alypdyr. Dinozawrlaryň aýak
yzlarynyň ýerleşýän belent dag tekizligi ýokary göterilipdir we mezozoý erasynda ýaşan
äpet hažžyklaryň aýak yzlarynyň üsti açylypdyr, ýalaňaçlanypdyr. Şeýlelikde 150 million
ýyl mundan ozalky gadymy geçmişe özboluşly köpri döräpdir.
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Şeýle hem bolsa, iň ähmiýetli klimat hadysasy 50 mln ýyl mundan ozal bolup geçipdir.
Kontinentler polýuslardan daşlaşdylar. Gar we buzlar azlyk etdi hem-de temperatura ýokary galdy: ol häzirkisinden takmynan 12°С ýokary boldy. Emma şol wagta çenli aýratyn
litosfera plitasy bolan Hindistan “birden” Ýewraziýanyň içine dilnip salyndy. Gimalaý daglary emele geldi we şol wagt başlan litosfera plitalaryň hereketleri Antarktidanyň Günorta polýusynyň ýerine süýşmegine we ak buzuň gatlagy bilen ӧrtülmegine (30-40 mln ýyl
mundan ozal) sebäp boldy. Planetada temperatura birden düşüp başlady, sebäbi ak buzly
Antarktida günüň şӧhlelendirmesini yzyna, ýagny äleme, serpikdirdi!
10 mln ýyl mundan ozal planetada Grenlandiýa öz häzirki ýerine geçdi we ak buzluk
gatlagy bilen ӧrtüldi, bu hadysa temperaturany has-da pese düşürdi we häzirki ýagdaýa
getirdi.
Soňky 500 million ýylyň dowamynda Ýer ýüzünde howa häzirkisinden
has-da ýyly bolupdyr. 30-40 million ýyl mundan ozal Antarktida buz
bilen ӧrtüldi we 10 mln ýyl mundan ӧň bolsa – Grenlandiýa hem buz
bilen ӧrtüldi, netijede temperatura häzirki derejesine düşdi.

1.3.2. | Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: onlarça
we ýüzlerçe ýyllar
Her million ýylyň dowamynda Ýer ýüzüniň temperaturasynyň üýtgändigi hemmelere
mälimdir. Şeýle gyzykly hadysa ýüze çykdy: ortaça her 100 mün ýyl biz gysga wagtlaýýn
maýylganlyk dӧwrüni bașdan geçirýäris, galan wagty howa sowaýar, ýagny, buzlanma
dӧwri bolup geçýär. Häzirki wagtda biz maýylganlyk dӧwründe ýaşaýarys.

Теmperaturanyň
üýtgemegi (оС)

Surat 1.3.5. Soňky 800 müň ýylyň içinde Ýer ýüzünde
temperaturanyň ortaça gӧrkezijilere gӧrä üýtgemegi.
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Näme üçin şeýle bolýar? Alymlaryň çak edişine gӧrä, buzlanma dӧwürleriniň emele gelmeginiň we şol döwürleriň yzyndan gelýän maýylganlyk dӧwürleriniň sebäplerine astronomiki ýagdaýlar mahsusdyr (Surat 1.3.6).
Her 41 müň ýyl Ýeriň okunyň gyşarmasy 22° we 24.5° çäginde (häzirki wagt ol 23.5°)
üýtgäp durýar. Bu hadysa polýar sebitlerde polýar gijeleriň käwagt uzak bolup, kä halatlarda bolsa gysga bolýandygyny aňladýar. Günden Ýere düșýän jemi ýylylygyň mukdaryna bu
hadysa elbetde täsir etmeýär. Emma gyşyň gazaplylygy we dowamlylygy muňa baglydyr.
Ýeriň oky 19-23 müň ýyl aralygy bilen aýlaw hereketlerini ýerine ýetirýär. Ýadyňyza
düşüriň: haçan-da siz hyzlawugy (wolçok) towlap goýbereniňizde, ilki bilen onuň ýokarsy
gӧni ýokary seredýär, onsoň ol halkalary ýasap başlaýar, soňra bolsa hyzlawuk hereketini bes edýär we ýykylýar. Ýer hem şol hyzlawuga meňzeșdir. Elbetde, indiki million ýylyň
içinde şol aýlaw hereketiniň saklanylmagy barada gürrüň edilmeýär. Emma aýlawyň biraz
haýallanmagy eýýäm ýüze çykdy we Ýeriň oky ýyldyzly asmanda şol bir ýere seretmeýär.
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Surat 1.3.6. Ýeriň orbitasynyň we ӧz okunyň daşyndaky aýlawynyň
üýtgeşmeleri buzlanma dӧwürleriniň gelmegini kesgitleýär.

Т

T — Ýeriň okunyň gyşarmasynyň
üýtgeşmeleri;
E — Ýeriň orbitasynyň üýtgeşmeleri
(orbitanyň aýlawdan gyşarmasy);
P — Ýeriň aýlaw okunyň ugrunyň
üýtgemegi.

Р

Е
Okunyň gyşarmasy ýaly, Ýeriň aýlawy Günden ýylylygyň düşmegine täsir etmeýär, emma
polýar giňliklerde ýylyň sowuk dӧwrüniň gazaplylygyna we dowamlylygyna täsir edýär.
Günüň daşynda Ýeriň aýlanýan orbitasy ortaça 400 müň we 100 müň ýyllaryň dowamynda üýtgäp durýar. Haçan-da Ýeriň orbitasy aýlawyňka golaýlaşanda, Günden gelýän ýylylyk
akymynyň pasyllar boýunça üýtgemegi Ýeriň orbitasynyňkydan – ellipsden – az bolýar.
Haçan-da polýar sebitlerde gyşlar uzak we gazaply bolanda hem-de gar gӧrnüşindäki
ýgallaryň mukdary kӧp bolanda, tomsuna gar eräp ýetişmeýär, ol toplanýar we buzluklary emele getirýär. Bu ak buzluklar ýeriň ýa-da suwuň garaňky örtüginden tapawutlanyp,
Günüň ähli şӧhlelendirmesini yzyna gaýtarýarlar. Şonda has hem sowuk bolýar we buzluklar ulalýar: polýuslardan orta giňliklere tarap süýşýärler. Şonda buzluk dӧwri başlanýar
(Surat 1.3.7).
Onlarça müň ýyllyklar geçýär we aram hem-de ýokary giňliklerde has-da gysga we ýyly
gyşlar üçin şertler dӧreýär. Buzluklar yza gaýdýar we ähli zat ӧz ýerine geçýär. 13 müň ýyl
mundan ozal hem, soňky buzluk dӧwri gutaranda, şeýle bolupdyr.
Takmynan 5-7 müň ýyl mundan ozal, klimat häzirkisinden birneme maýylrak we çyglyrak
bolupdyr. Bu şertler gadymy adamlar we siwilizasiýanyň ӧsmegi üçin has-da ýakymlydy.
Emma şolar ýaly bir-iki gradus ýylama häzirki zaman siwilizasiýasy üçin amatly bolar diýip
bolmaýar! Häzirki adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri we talaplary üýtgedi. Mallarymyza
ýeterlik mukdarda ot-iýmiň bolmagy we tokaýlarda kӧp aw bolmagy indi biz üçin ýeterlik
däldir.
Surat 1.3.7. А) 125 müň ýyl mundan ozal buzluk eýýamy
wagtyndaky Demirgazyk Amerika we B) ol häzirki wagtda.

А

B
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Buzlanma dӧwürleriniň başlanmagy bilen Dünýä ummanynyň derejesi hem üýtgeýärdi.
Sowuk wagtda ummanyň derejesi 50-100 m peselýärdi – edil şol wagt gadymy adamlar
Ýewraziýadan Amerika geçipdirler. Olar, ähtimal, gury ýeriň üsti bilen we kä ýerlerde bolsa
buz bilen ӧrtülen darajyk bogazyň üsti bilen göçüş edendirler. Soňky ýüz müňlerçe ýyllaryň
içinde maýylganlyk dӧwürleriniň dowamynda ummanyň derejesi häzirkisi ýaly ýa-da ondan 5-10 m ýokary bolupdyr.
Birnäçe on müň ýyldan soň Ýer ýüzünde indiki buzluk dӧwri başlanýar. Alymlar takyk
wagtyny aýdyp bilmeýärler – 15, 20 ýa-da 30 müň ýyldan, sebäbi Ýeriň orbitasynyň we
aýlawynyň üýtgeýän dӧwürleriniň utgaşmalary diýseň çylşyrymlydyr.
Şu ýerde iki zat aýdyňdyr. Birinjisi: bu hadysalar bolup geçer. Belki, biziň geljekki nesillerimiz bu ýagdaýlara gowy uýgunlaşmagy başararlar, sebäbi aram we tropiki giňliklerde
howa häzirkiden gaty sowamaz. Ikinjisi: buzlanma dӧwri entäk bu golaýda bolmaz hem-de
bir ýylyň ýa-da ýüz ýylyň içinde howa duýdansyz sowamaz; buzluklaryň süýşmegi ýüzlerçe
we müňlerçe ýyllap wagty öz içine alýar. Soňky we indiki mün ýyllyklaryň klimatyna “buzluk
geljegi” täsir etmeýär.
Ýeriň soňky million ýylyň içindäki klimat taryhy buzlanma dӧwürleriň
başlaýșyny we tamamlanyşyny beýan edýär. Orta hasap bilen her 100
müň ýyldan howa maýlaýar. Bu dӧwür 20-40 müň ýyl dowam edýär, soňra
ýene-de sowuk howa gelýär. Täze buzlanma dӧwri gutulgysyzdyr, emma
oňa entäk 15-den 30 müň ýyla çenli wagt bar. Häzirki zamanda bolup geçýän we indiki
ýüz ýyllyklarda bolup geçjek klimatyň üýtgeşmelerine “buzluk geljegiň” täsiri ýokdur.

1.3.3. | Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: ýüzlerçe ýyllar
Soňky müň ýylyň dowamynda planetanyň dürli künjeklerinde howa käte ýyly käte
sowuk bolýardy. Birnäçe on ýyllyklaryň dowamynda howanyň temperaturasynyň üýtgäp
durmaklygy 3 – 4°С ýetýärdi we bu üýtgeşmeler mese-mälim bildirýärdi. Elbetde, müň
ýyl mundan ozal termometrler ýokdy we adamlar temperaturany diňe soňky 300 ýylyň
dowamynda ӧlçeýärler. Şonda-da bol hasylly (ýyly) we pes hasylly (sowuk) dӧwürler baradaky ýazgylar saklanyp galypdyr. Temperaturanyň üýtgeşmeleri barada alymlar suw howdanlaryň düýbündäki galyndylar arkaly we beýleki alamatlaryň kömegi bilen aýdyp bilýärler. Agaçlaryň sütünindäki ýaş halkalar hem anyk maglumatlaryň ygtybarly çeşmesidir.
Alymlar käbir ýyllaryň dowamynda bolup geçýän temperaturanyň dӧwürleýin üýtgäp
durmagyny Günüň aktiwliginiň üýtgemegi, wulkanlaryň atylmalary we ummanlardaky
hadysalar bilen düşündirýärler.

Günüň işjeňliginiň üýtgäp durmagy
Günüň şӧhleleriniň ýitiligi wagtal-wagtal üýtgeýär we ol 11 ýyllyk döwre (sikl) barabardyr. Emma XVII asyrda başlanan ylmy derňewler Günüň aktiwliginiň 40-45, 60-70, 100 we
200 ýyllyk üýtgemegini hem subut edýärler.
Adatça günüň şӧhlelenrmesi sähelçe üýtgeýär, ýӧne haçan-da birden birnäçe günüň
pes aktiwligi bolan dӧwürler biri-birini çalyşanda, Ýer ýüzi düýpli sowaýar. Meselem, 1640njy ýyldan 1715-nji ýyla çenli kiçi buzlanma dӧwri bolup geçdi.
Edil şol wagtda rus patyşasy Pýotr I Niderland patyşalygynda bolup, gyşyna adamlaryň kanallaryň galyň buz örtügi bilen ӧrtülen ýüzünden konkili süýşýändiklerini gӧrüp
geň galypdyr. Soňra bolsa sowuk dӧwri gutardy we adamlar konkini has seýrek ulanyp
başladylar (Surat 1.3.8).
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Surat 1.3.8. N.Fişer II. Niderlandlaryň ýaşaýjylary
buz bilen ӧrtülen kanaldan konkili süýşýärler.
“Modaly personajlar” atly haşamlaryň seriýasyndan alnan, Niderlandlar, 1892-1702-nji ýyllar.

Wulkanlaryň atylmagy
Tebigatda ӧz güýji we kuwwatlylygynyň artykmaçlygy bilen, eýsem, nähili hadysalar
haýran galdyrýar? Wulkanlar. Siziň pikiriňizçe, wulkanlar Ýeriň atmosferasyny gyzdyýarmy
ýa-da sowadýar? Ilki göräýmäge, gyzdyrýar. Sebäbi gyzgyn lawa we gyzyp duran gazlar
hakykatdan hem howanyň temperaturasyny ýokary galdyrýar, emma bu diňe wulkanyň
ýanyndadyr. Klimata has-da ähmiýetli täsir edýän wulkanyň külidir. Eger-de wulkan atylanda onuň küli stratosfera çenli 10-15 km ýokary beýiklige galsa, ol şol ýerde kӧp wagtlap
saklanyp durýar we Ýeriň ýüzüni Günden ýapýar hem-de planetada howa sowaýar.
Külüň sütünini stratosfera ýetirýän her bir wulkanyň güýçli atylmagy bir ýyldan soň
sowamany döredýär. Meselem, Napoleon urușlaryndan soň Ýewropada näme üçin birnäçe
ýyllap yzygyderli sowuk howa bolýar diýip adamlar geň galýardylar. Mälim bolșy ýaly, hä-
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zirki Indoneziýanyň çäginde ýerleșýän Tambor wulkanyň atylmagy muňa sebäp boldy.
1983-nji ýylda hem Meksikadaky El-Çiçon
wulkanyň atylmagyndan soň, we 1992-nji
ýylda Fillipinlerde Pinatubo wulkanyň atylmagyndan soň șeýle boldy.

Surat 1.3.9. Indoneziýada Sumbawa adasyndaky Tambora wulkany. 1815-nji ýylda onuň
betbagtçylykly atylmagy sebäpli, bu wulkanyň
bir bölegi opuryldy we diametry 6 km, çuňlügi
hem 1 km bolan oý emele geldi.

Emma, 2-3 ýyl geçenden soňra, küli așak
düșýär we Ýeriň klimatyna bolan wulkanlaryň täsiri indiki küli stratosfera ýetirýän
wulkanlaryň atylmagyna çenli bes edilýär.
Şular ýaly wulkanlaryň atylmagy seýrek
bolýar, köplenç bolýan atylmalar Ýeriň klimatyna täsir etmeýär.
Meselem, 2010-njy ýylda Islandiýada ady
kynçylyk bilen aýdylýan Eýýafýadlaýýekýudl
wulkanyň atylmagy muňa șaýatlyk edýär.
Șonda wulkan küli örän köp boldy, emma ol atmosferanyň diňe așaky gatlaklaryna düșdi:
șol sebäpli bütin Ýewropada uçarlar uçup bilmediler. Șonda wulkanyň küli ýere çalt düșdi
we ol Ýer șaryna giňden ýaýramady.

Umman akymlary
Müň ýyl mundan ozal, haçan-da Norwegiýanyň wikingleri Grenlandiýany açanlarynda,
șol ýerde maýylganlyk döwrüniň bolandygy subut edildi. Șonuň üçin wikingler bu ýere
“ýaşyl ýer” diýip at goýdular. Elbetde, Grenlandiýa bütinleý ýaşyl bolmandyr we buzluk,
häzirki wagtdakysy ýaly, bütin adany diýen ýaly örtýärdi. Emma günorta gyrasynda, buz
ýok ýerde, beýleki taraplara garanyňda howa maýylydy. Adada bular ýaly klimatyň bolmagyna umman akymlarynyň üýtgäp durmagy sebäp bolandyr: olar birden güýçlenýärdiler,
birden bolsa gowșaýardylar, birden-de biraz ýylap, birden sowaýardylar. Mälim bolșy ýaly,
planetanyň dürli künjeklerinde has ýyly we has sowuk döwürleriň bolmagyna täsir etmek
üçin bu hadysa ýeterlikdi.

Geçmișde Ýer ýüzüniň klimaty birnäçe gezek üýtgäp durdy. Emma entek hiç wagt
planetanyň ortaça temperaturasy häzirkisi ýaly, heniz görlüp-eşidilmedik șeýle çaltlygy bilen, ýagny 100 ýyllyň içinde 1°С barabar, üýtgemedi. Bu adatdan dașary tizlik
tebigy hadysalar üçin asyl mahsus däldir. Planeta üçin “çalt” we adam ömri üçin örän
haýal hasaplanýan üýtgeșmeler ýüzlerçe we müňlerçe ýyldan az wagtda hiç-haçan
geçmedi! Emma bir-iki ýylyň içinde klimatyň “opurylmasy” bilen baglanyșykly betbagtçylyklar hem hakykatdan we çaklamalardan dașda duran, diňe çeper filmler üçin
wakadyr.
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Soraglar
1. Milliard ýyl möçberinde klimatyň üýtgeşmeleriniň esasy
faktory näme?
2. Haýsy reňkdäki oturgyç – akmy ýa-da gara-goňur
reňkdäki Gün şöhlesine tiz wagtyň içinde gyzýar? Näme
üçin? Şu mysal arkaly biziň planetamyzda bolup geçýän
hadysalary nähili edip suratlandyryp bolar?
3. Haýsy ähmiýetli waka 50 mln mundan ozal litosfera plitalaryň süýşmeginde bolup geçipdir? Bu waka planetanyň
häzirki keşbine nähili täsir etdi?
4. Soňky 800 müň ýylyň içinde atmosferanyň temperaturasyny we himiki düzümini näme arkaly bilip boldy?
5. Buzlanma dӧwürleri näme üçin başlaýar?
6. Soňky buzlanma dӧwri haçan tamamlandy? Indiki bolarmyka? Ol duýdansyz indiki ýyl başlap bilermi?
7. Gadymy adamlar Ýewraziýadan Amerika nähili göçüp
bardylar? Olaryň gämileri bolmandyr, Bering bogazynyň ini
bolsa häzirki wagtda 86 km barabar, onuň beýleki kenarýakasy asla gӧrünmeýär.
8. Wulkanlar Ýeriň atmosferasyny gyzdyrýarmy ýa-da
sowadýar?
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş.

Aňyrsy kem-käs gӧrünýän kagyz bӧlegini dünýäniň fiziki
kartasynyň üstünde goýuň, Afrikanyň we Günorta Amerikanyň daşyny çyzyň we kesip alyň.
Olaryň bir bütewi gury ýer bölegi bolandygyny aňyp
bolýarmy?
Onuň ady näme? Oňa näme boldy?
Ol Ýeriň klimatyna nähili täsir etdi? Näme üçin?

2-nji
ýumuş.

Tejribe işi
Okuw esbaplary: Uly bolmadyk iki sany kagyz listi – ak we
gara reňkli, uzynlygy 4 sm we ini 0.5 sm bolan iki bӧlek
plastilin.
Tejribe işiň gidişi. Kagyz listlerini ýelimiň kömegi arkaly
biri-biri bilen birikdiriň – çep ýarysy ak, sag gapdalynda
garasy. Plastilin bӧleklerini kagyzyň arka tarapyndan liste
keseligine ýelmäň, bir bӧlegini ak, beýlekisini bolsa gara
tarapyna. Listi gapyrgalaýyn goýup, ony eliňiz bilen güýçli
gyzýan çyranyň gapdalynda saklap duruň. Çyra liste gapdalyndan ýagtylyk berer. Çyranyň kӧmegi bilen kagyz gyzanda plastiliniň haýsy bӧlegi ilki bilen gaçar? Näme üçin?
Ýeriň ýüzünde bolup geçýän meňzeş hadysanyň mysalyny
aýdyň.

3-nji
ýumuş.

Dinozawrlaryň ýaşan dӧwründe Ýer ýüzünde howanyň häzirkisinden maýyl bolandygy size mälimdir. Şol döwürde
Ýer ýüzüniň howasy maýlar ýaly, ähli buzlary eretmek üçin
Antarktida Günorta polýusyndan daşrak süýşüp “gaýtmaly”.
Dünýäniň fiziki kartasyny alyň we onuň mӧçberini gӧz
ӧňüňizde saklap, Antarktidanyň merkezi Günorta polýusyndan daşlaşyp, Günorta giňligiň 40°-a geçer ýaly,
näçe kilometr süýşmegini hasaplaň.
Meselem, Antarktida ýylda 2 sm süýşýär. Diňe Antarktidanyň süýşmegi netijesinde dinozawrlaryň ýaşamagy
mümkin bolar ýaly ýeterlik güýçli ýylylygyň näçe ýyldan
düşjekdigini hasaplaň.
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1.4. | Klimatyň häzirki üýtgeşmeleri
Soňky ýüz ýylyň dowamynda howanyň temperaturasy haýran galdyryjy ýagdaýda ýokary
galyp başlady. 100 ýylyň içinde planetada howa, takmynan, bir gradus maýlady! Demirgazyk
ýarymtogalagynda 1983-nji ýyldan 2018-nji ýyla çenli arasyndaky maýyl dӧwri entek soňky
1400 ýyllyň içinde asla bolmandy (Surat 1.4.1).
Surat 1.4.1. 2018-nji ýyla çenli 1961-1990 ýyllaryň ortaça derejesi bilen
deňeşdirilende, Ýer şarynyň dürli künjeklerinde temperaturanyň näçe
gradus üýtgändigi kartada görkezilýär.
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2018-nji ýylda howanyň temperaturasynyň 1961-1990-njy ýyllaryň ortaça temperaturasyndan üýtgemegi

Alymlar planetanyň häzirki maýlamagyny parnik täsiriniň güýçlenmegi bilen düşündirýärler.
Surat 1.4.2. Ýeriň energetiki deňagramlylygy we parnik täsiri.
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esasy bӧlegi siňýär we
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hadysanyň netijesinde Ýeriň
ýüzi we atmosferanyň aşaky
gatlaklary gyzýar
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Infragyzyl
radiasyýasy

Parnik täsiri
Atmosferanyň düzüminde bar bolan gazlar, tozan, suw bugy Ýeriň ýylylygyny siňdirmek
we onuň Ýer ýüzünden şӧhlelendirmegine päsgel bermek bilen baglanyşykly hadysasyna
parnik täsiri diýilýär. Haçan-da 200 ýyl mundan ozal alymlar bu täsiri suratlandyranlarynda, olar Ýeriň atmosferasy ir-iýmişleriň, gök önümleriň ýyladyşhana (parnik) şertlerinde
ӧsdürilmegine meňzeşligine aýratyn üns berdiler. Şonuň üçin hem Ýeriň ýyly şӧhlelendirmesini siňdirýän gazlara parnik gazlary diýilýär. Atmosferanyň düzüminde bar bolan parnik
gazlary ӧz içine kӧmürturşy gazlary, metan (aňsatlaşdyrmak üçin olary СО2 we СН4 görnüşlerinde himiki formulalary bilen belgilenilýär) we beýleki käbir maddalary hem-de suw
bugyny alýar. Olar Ýer ýüzünden çykýan infragyzyl şӧhlelerini saklaýarlar. Netijede, atmosferanyň aşaky gatlaklary gyzýar. Parnik täsiri bolmadyk ýagdaýda howanyň ortaça temperaturasy Ýer ýüzünde şu wagtdaky ýaly +14°С däl-de, diňe -19°С bolardy. Ýeriň ýylylygy
äleme geçip, atmosferany ýylatmazdy. Planetada ýaşaýşyň mümkinligi hem belli bolmazdy.
Kӧmür, nebit we tebigy gaz gazylyp alnanda we ýakylanda atmosfera örän köp mukdarda СО2 we СН4 zyňyndylaryň çykarylmagyna we parnik täsiriniň gitdigiçe güýçlenmegine
adam sebäp bolýar diýip, alymlar ençeme ýyl mundan ozal howsala bilen aýdypdyrlar. XX
asyryň ortalarynda bu ylmy çaklamar tassyklanyldy. Gazlaryň toplanmagy dünýä boýunça
çalt ýaýrap başlady (Surat 1.4.3).

Atmosferadaky СО2-niň konsentrasiýasy
(СО2-niň bölejikleriniň mukdary
beýleki million bölejiklerde)

Surat 1.4.3. Soňky 400 müň ýylyň içinde atmosferadaky
kӧmürturşy gazynyň düzümi.
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СО2-niň häzirki konsentrasiýasy
Azyndan 800 000 ýylyn dowamynda atmosferadaky СО2-niň
konsentrasiýasy şu çyzykdan ýokary geçmedi... 1950-nji ýyla çenli
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Häzirki zaman klimatyň üýtgemeginiň esasy sebäbi – parnik gazlar.
Adam ýaşaýyş- durmuşynyň netijesinde, ilki bilen gazylyp alynýan
ýangyjyň ýakylmagynyň, awto- ulaglaryň sanynyň kӧpelmeginiň we
tokaýlaryň çapylmagynyň netijesinde, kӧmürturşy gazy (CO2), metan (CH4) we azotyň zakisi (N2O) ýaly parnik gazlaryň atmosferada
jemlemesi Ýer ýüzünde soňky 800 müň ýylyň içinde bolmadyk iň ýokary derejesine
ýetdi! Atmosferadaky kӧmürturşy gazynyň tebigy düzümi taryhyň dowamynda CO2niň 180 we 300 bӧlekleriň arasynda million beýleki bӧlejiklere düşýän böleklerinde
üýtgäp durdy. Häzirki günde CO2-niň düzümi her milliona 400 bölejikden ybarat! Senagatyň ösüp başlan döwründen bäri (1750-nji ýyldan başlap) atmosferadaky kӧmürturşy gazynyň düzümi 40%, metanyňky – 120%, azotyň zakisiniňki – 20% ýokarlandy! Adamyň ýaşaýyş-durmuşy parnik täsirini güýçlendirýändigi baradaky çaklamany
şwed alymy S.Arrenius baryp-ha 1896-njy ýylda ilkinji gezek çaklapdy.
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Surat 1.4.4. Soňky 800 müň ýylyň içinde ortaça
gӧzkezijiler deňeşdirilende bolup geçen üýtgeşmeler:
А – howanyň temperaturasy;
B – kӧmürturşy gaznyyň (СО2 ) düzümi;
Ç – metanyň (CH4 ) düzümi;
D – Dünýä ummanynyň derejesi.

Temperaturаnyň
üýtgeşmeleri (°С)

Antarktika buzluklaryň düzüminde kislorod izotoplaryň barlygy boýunça hasaplamalar.
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Dünýä ummanyň häzirki zaman derejesi nol derejesi hӧkmünde alyndy

Temperatura we parnik gazlarynyň toplanmagy bilen bilelikde, aşakdaky çyzgyda gӧrkezilen Dünýä ummanynyň derejesi hem üýtgeýärdi. Soňky ýüz müň ýyllarda sowuk dӧwürlerde ummanyň derejesi 50-100 m pesde bolup, ýyly dӧwürlerde bolsa ummanyň derejesi
şu günki derejesinde ýa-da ondan 5-10 m ýokary boldy.
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СО2-niň konsentrasiýasynyň ýokarlanmagy diňe adamyň hereketiniň netijesimi ýa-da bu
tebigy prosesmi?
Her ýyl fotosinteziň we janly organizmleriň dem alyşynyň netijesinde adamzadyň zyňyndylaryndan ep-esli derejede kӧp bolan mukdarda kӧmürturşy gazy bölünip çykarylýar (Surat 1.4.5). Mundan başga-da, wulkanlar atylýarlar we umman “dem alýar”… Emma parnik
täsiriniň dӧremeginiň esasy sebäbi adamyň hereketidigini izotop seljermeginiň kӧmegi
bilen anyk gӧrkezildi. Munuň sebäbi kӧmur, nebit we tebigy gaz ýakylanda emele gelýän
kӧmürturşy gazynyň molekulalary janly organizmleriň dem alyşynda çykarýan kӧmürturşy
gazyň molekulalaryndan tapawutlanýar.
Izotop seljerişi. Şol bir maddanyň atomlary belli bir bӧlejikleriň –
neýtronlaryň mukdaryny öz içine alyp biler. Olaryň mukdaryna seredip
atmosferadaky kӧmürturşy gazy nireden çykandygyny, ýagny janly
organizmleriň dem alyşyndan ýa-da kӧmüriň, nebitiň we tebigy gazyň
ýakylmagynda bölünip çykandygyny anyklak bilinýär.
Surat 1.4.5. Tebigatda СО2-niň aýlanyşy.
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1961-1990 ýý. ortaça temperaturasynyň üýtgeşmeleri (°С)

Surat 1.4.6. 1850-2018-njy ýyllaryň aralygynda Ýer ýüzünde
howanyň ortaça temperaturasynyň ýokarlanmagy.
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Gӧk, gyzyl we gara egri çyzyklar – ABŞ-nyň we Beýik Britaniýanyň meteorologiýa
merkezleriniň maglumatlary. Çal reňk bilen reňklenen zolak britan alymlarynyň bar bolan
maglumatlaryň takyklygyny kesgitlemekde ulanýan näbellilik çäklerini gӧrkezýär.

Planetamyzyň ummanlary, tokaýlyklary we toprak adama “kömek” etjek bolýarlar we
“biziň” atmosfaradaky СО2-niň ýarysyny özüne siňdirýärler. Emma beýleki ýarysy atmosferada toplanýar (Surat 1.4.5) we parnik täsirini güýçlendirýär. Netijede, atmosfera gyzýar
we munuň täsirinde bolsa umman hem gyzýar (Surat 1.4.7). Mundan bașga-da, planetanyň
tokaýlarynyň adam tarapyndan köp mukdarda çapylandygyny hem biz belläp geçmelidiris,
Şonuň netijedesinde galan agaçlaryň atmosferadan СО2 gazlaryny siňdirmäge mümkinçilikleri hem geçen ýyllara garanyňda azaldy.

suwuň temperaturasynyň
üýtgeșmeleri (°C)

Surat 1.4.7. Dünýä ummanynda 1901-2018-njy ýyllarda (ortaça
0-700 m çuňlukda) suwuň temperaturasynyň üýtgeșmeleri.

Ýeterlik maglumat ýok bolan zolaklar çal reňk bilen bellenendir.
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Ummanyň hut özi Ýer klimatynyň döremeginde esasy orun tutýar. Planetanyň klimat
ulgamynyň 90%-den gowrak möçberdäki energiýasy ummanda jemlenýär. Eger-de ummanyň temperaturasy öňki derejesinde saklanyp galyp we diňe atmosferanyň temperaturasy ýokarlanan bolsa-dy, onda howsala düșmäge entek ir diýsek hem bolardy. Bu ýagdaý
klimat ulgamynyň esasy böleginiň üýtgewsiz galandygyny aňladardy. Emma ummanyň
temperaturasy ýyl-ýyldan ýokary galýar! Șol sebäpli-de, klimatologlarlyň aýtmaklaryna
görä, sowuk gyș we ähli planetanyň ýüzünde howanyň sowamagy global maýylganlygyň
saklanmagyny aňlatmaýär. Bütin Ýer ýüzüniň klimatynyň ulgamyndaky ýylylyk we esasan
hem ummanyň ýylylygy ýyldan-ýyla ýokarlanýar (Surat 1.4.7).
Atmosferanyň gaz düzüminiň üýtgemeginden dașary, adam howany dürli aerozollar
bilen, ýagny adaty tozanyň we elektrostansiýalaryň, awtoulaglaryň we uçarlaryň zyňyndylaryndan, tokaýlaryň ýangynlaryndan we ot ýakmakdan emele gelýän maddalar bilen
hem hapalaýar. Bölejikleri bar bolan howa gün șöhleleri üçin päsgelçilik döredýär we bu
ýagdaý ýeriň ýüzüne golaý bolan temperaturany pese düșürýär. Garyň we buzuň ýuzüne
düșüp, aerozol bölejikleri (esasan hem gurum) ýer ýüzüniň yzyna șöhlelendirmek mümkinçiligini peseldýär we ýylylygy güýçlendirýär. Șeýlelikde, adam planetany hem ýyladýar, hem
sowadýar. Gynansak-da, parnik täsiriniň ýokarlanmagy bolan birinji faktory sowatmak täsirden ortaça 3 esse güýçli gelýär. Șonuň üçin hem adamyň döreden “global maýylganlygy”
barada gürrüň edilýär.
Görnükli klimatolog M. I. Budyko baryp-ha 1970-nji ýyllarda temperaturanyň ýokarlanmagyny takyk hasaplap, 2000-nji ýyldan bașlap adamzadyň kynçylyklary, ýagny, täze we
“geň” klimat üýtgeșmeleri bașlanar diýip, öňünden aýtdy. Onuň aýdyşy ýaly hem boldy.
Surat 1.4.8. XXI asyryň ahyrynda boljak bütindünýä parnik gazlaryň zyňyndylarynyň
iki görnüșinden, howanyň üýtgemegi we ýagyn ýagmagynyň çaklamalary: ýagny
amatlylygy iň ýokary derejede (çepde) we iň pes derejede (sagda).
1986-2005-nji ýyllaryň ortaça derejesi bilen deňeșdirilende
2081-2100-nji ýyllarda boljak ortaça ýer ýüzüniň golaýyndaky howanyň temperaturasynyň üýtgemegi

1986-2005-nji ýyllaryň ortaça derejesi bilen deňeșdirilende
2081 2100-nji ýyllarda boljak ýagynlaryň ortaça ýyllyk mukdarynyň üýtgemegi
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Adamyň kömür ýakyp bașlaly bäri Ýer ýüzüne golaý howanyň temperaturasy 1°С ýokarlandy we soňky 50 ýylyň içinde bolsa bu ösüș 0.75°С barabar boldy (Surat 1.4.6). Ilki
göräýmäge, bu ýagdaý hiç hili howply däl diýip pikir etmek hem mümkindir: bu bütin Ýer
togalagyndaky ähli pasyllar boýunça ortaça temperaturasydyr! Emma, hakykatda welin, kä
ýerlerde bu temperaturanyň ӧsüşi has-da ýokary bolýandygyna biz syn edýäris. Meselem,
Russiýada maýlama 1.5°С-a barabar bolan bolsa, ol Uzak Demirgazykda, Arktikada bolsa
eýýäm 2-3°С-a ýetýär (Surat 1.4.1).
Esasy zat – indi bu howply hadysalar has-da ýygy-ýygydan bolup geçýär we mundan
beýläk olaryň has-da ýygjamlaşmagyna garaşylýar! Şunuň bilen birlikdede, güýçli aýazlar
hem bolar, emma wagtyň geçmegi bilen olaryň seýrek bolmagyna garaşylýar. Elbetde, bu
ýagdaýyň oňyn (polojitel) täsiri hem bardyr, ýӧne häzirki wagtda biz oňaýsyz (negatiw)
täsirleri has-da kӧp gӧrýäris.
Häzirki wagtda ähli täsirleri – tebigy hem adam tarapyndan dӧredile täsirleri hasaba
alýan kompýuter nusgalarynyň kӧmegi bilen klimatologlar häzirki zamanda bolup geçýän
hadysalary we XXI asyrda boljak hadysalary ӧňünden kesgitlediler. Parnik gazlaryň zyňyndylaryna gӧrä şu ýüz ýyllykda howanyň temperaturasy ӧrän ýokarlanyp biler. Ýakymly üýtgeşmeler köp bolmaz, XX asyr bilen deňeşdireniňde 1.5–2°C-a barabar bolmagy mümkin.
Emma oňaýsyz ýagdaýda planetanyň temperaturasy 5°C-a çenli, Russiýada – 5-7°C, we
Arktikada 10°C ýokarlanar! Bu ýagdaý ýagynlaryň mukdaryna hem, ummanyň derejesine we howply howa hadysalaryň ýygylygyna hem täsir eder. Gӧrüşimiz ýaly, XXI asyryň
ahyrynda klimat adamyň amala aşyrýan hereketine ӧrän güýçli derejede baglydyr.
Elbetde, Günüň, wulkanlaryň, umman akymlarynyň we beýleki tebigy hadysalaryň täsiri
hem ӧrän ähmiýetlidir. Emma olaryň netijesinde emele gelýän klimat üýtgeşmeleri gysga
wagtlaýyn bolup, uzak wagtyň çäginde bolsa olaryň täsiri uly däldir.
Şol sebäpden hem, soňky 60 ýylyň dowamynda (XX asyryň ortalaryndan başlap) Ýer
ýüzünde bolup geçýän we geljek ýüz ýyllykda boljak klimatyň üýtgemegine adamyň amala
aşyrýan hereketleriniň esasy orun tutýandygy barada alymlaryň kӧpüsiniň ylmy garaýyşlary
deň gelýär.
Geçirilen seljermeler Türkmenistanyň çäginde gözegçilik edilýän klimatyň üýtgeşmeleriniň möhümligini, ähmiýetlidigini görkezdi. Soňky 55 ýylyň dowamynda ýurduň tutuş çäginde has güýçli depginli (intensiw) maýylganlygyň bolup geçýändigine gözegçilik edilýär.
Şeýle maýylganlyk Ýer planetasynda bolup geçýän maýylganlykdan has güýçli depginde
bolýar. Şunda döwrüň dowamynda temperaturanyň ýokarlanmagy 1,4ºС-ä barabar bolupdyr. Şol bir wagtda bolsa älem möçberinde howanyň temperaturasy soňky 100 ýylyň
dowamynda ortaça 1ºС ýokarlanypdyr. Howanyň temperaturasynyň has ýokary derejedäki,
ýagny 2ºС ýokarlanandygyna gyş paslynda gözegçilik edildi. Şunça ýyllaryň dowamynda
ýagýan ygallaryň mukdary, aýratyn hem ýaz aýlary ýagýan ygallaryň mukdary az-kem ýokarlanypdyr, tomusda ýagýan ygallaryň mukdary bolsa has azalypdyr.
Umuman, 1950-njy ýyldan 2010-njy ýyla çenli Türkmenistan boýunça atmosfera howasynyň temperaturasy
10 ýylyň içinde, takmynan, 0,3ºС, orta hasapdan bolsa
2ºС ýokarlanypdyr.
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Adamyň klimat ulgamyna edýän esasy täsiri kӧmür, tebigy gaz we nebit ӧnümleri
ýakylanda bölünip çykarylýan parnik gazlaryň zyňýndylaryndan ybaratdyr. Eger elektrostansiýalar, ulaglar, senagat, ӧý hojalygy tarapyndan ýangyçlaryň bu görnüşleriniň
ulanylmagy azalsa, onda adamyň klimata edýän täsiri hem azalar. Emma energetika
bilen iş tamamlanmaýar. Adam tokaýlary çapyp hem, ýagny agaçlaryň atmosferadaky
СО2 gazlary siňdirmegine “päsgelçilik döredýär”, turbageçirijilerden metanyň kӧp
mukdarda dӧkülmeginiň ӧňüni alman, güýçli täsirli sintetiki parnik gazlary senagatda
ulanyp hem klimata täsir edýär. Şol sebäpden hem klimat meselesiniň çӧzgüdini tapmak şeýle çylşyrymlydyr. Sebäbi munuň üçin dünýä ykdysadyýetini täzeden dӧretmeli
bolýar we ony has-da “ýaşyl”, ýagny adam we klimat üçin amatly etmeli bolýar.
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Soraglar
1. Geçmişde parnik täsiri bolupmydy? Näme üçin?
2. Näme üçin soňky 100 ýyllykda temperatura geň galdyryjy ýagdaýda ýokarlandy?
3. Atmosferada СО2-niň toplanmagynyň ýokarlanmagy
tebigy sebäpleriň ýa-da adamyň hereketiniň netijesinde
emele gelýär. Muny nähili subut edip bolýar?
4. Adam planetany hem ýyladýar, hem sowadýar diýip
näme üçin aýdylýar? Haýsy täsir has-da güýçli?
5. Soňky 50 ýylyň dowamynda howanyň temperaturasy näçe gradus ýokarlandy? Bu ýokarlanma nirede has-da
güýçli bolýar, bütin dünýädemi ýa-da Ýewropanyň Demirgazyk ýurtlarynda?
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Ýumuşlar
Ýogyn pürsüň byçgy bilen keseligine kesilen tekiz
gyraňly bӧlegini ýa-da uly tӧňňäni tapyň.
Agajyň ӧsüşiniň ýyllyk halkalaryna üns bilen synlaň –
inçe halkalar we has ýogyn halkalar bardyr.

Iň kӧne ýyllyk halkalary kesimiň ortasynda ýerleşýär,
ýaş halkalar bolsa – gyrasynda.
Soňky 20 ýylyň içinde näçe ýyly (ýogyn halkalar) we
sowuk (has inçe halkalar) ýylyň bolandygyny sanaň.
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2. | Klimatyň üýtgemeginiň tebigata we adama edýän
täsiri
Olaryň gutulgysyz netijelerine uýgunlaşmak mümkinmi?
Tebigatda ähli hadysalar ӧzara aragatnaşykda bolýar. Munuň bir bӧleginiň üýtgemegi,
nähili kiçi hem bolsa-da, beýleki kӧp bӧlekleriniň üýtgemegine eltýär. Șol sebäpden hem
planetada temperaturanyň ýokarlanmagy bilen biz muňa dahylly bolan beýleki üýtgeșmelere hem duș gelýäris. Dünýä ummanyň derejesi ýokarlanýar, buzluklar we hemișelik
doňaklyk ereýär, adatdan dașary howa hadysalaryň, ýagny, höwür, tüweleý, çagba, sil almak, gurakçylyk ýaly howa akymlaryň sany we güýçlüligi ýyl-ýyldan köpelýär. Ozal asla
bolmadyk ýerlerde täze howply ýokanç keseller we zyýan berýän mör-möjekler döreýär.
Bular we klimatyň beýleki üýtgemeginiň netijeleri șeýle garașylmadyk üýtgeșmelere uýgunlașmaga ukyply bolmadyk ösümlikler we haýwanlar üçin howplydyr. Olar öz gezeginde
uly ykdysady zyýan getirýärler we adamyň saglygyna hem-de ömrüne howp salýarlar.

Ýaňy-ýakynda dünýä boýunça klimatolog alymlaryň iň abraýly topary – Klimatyň üýtgemegi boýunça bilermenleriň hökümetara topary (KÜBHT) tarapyndan yglan edilen netijelerde dowam edyäň klimat üýtgeșmeleri gelejekde tebigat we adam üçin has-da howply
netijelere elter diýip bellenýilýär.
Klimat üýtgeșmeleriniň zyýanyny azaltmak üçin adamzat zerur öňüni alyş çärelerini,
ýagny uýgunlașmak çärelerini durmuşa geçirip bașlamalydyr.
Uýgunlașma – klimat üýtgeșmeleriniň zyýanyny peseltmek ýa-da amatly
mümkinçiliklerden peýdalanmak maksady bilen, hakyky ýa-da garașylýan
klimat üýtgeșmeleriň täsirine tebigy ýa-da antropogen ulgamlaryň
uýgunlașdyrylmagy. Meselem, howanyň adatdan dașary hadysalarynyň
öňünde durup biljek jaýlary gurmak; sillerden goraýan bentleri gurmak;
guraklçylyga çydamly oba hojalyk ekinleriň täze görnüșlerini döretmek we ösdürip
ýetișdirmek ýa-da beýleki çäreleri durmuşa geçirmek mümkindir.
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Ilaty göçürmeklik zerurlygy

Adam üçin
ýaramaz netijeler

Ýerli halkyň adaty durmuşyny
saklamak bilen bagly kynçylyklar

Adam üçin
ýaramaz netijeler

Tüweleýleriň, tornadolaryň we tropik
siklonlaryň getirýän zyýanynyň
köpelmegi

Azyk önümleriň ýetmezçiligi

Uly zyýan çeken sebitlerden ilatyň
köpçulikleýin migrasyýasy

Ýerli halkyň adaty durmuşyny
saklamak bilen bagly kynçylyklar

Oba hojalygynyň örän gymmatly
uýgunlaşmagy

AZIÝA

Uly zyýan çeken sebitlerden
ilatyň köpçulikleýin
migrasyýasy

AWSTRALIÝA

Senagat eýýamyndan öň, XVIII-nji asyryň
ortalary, bilen deňeşdirilende XXI-nji asyryň
aýagyna çenli temperaturanyň üýtgemegi

Süýji suw ýetmezçiligi we oba hojalyk
ekinleriň hasyllylygynyň peselmegi

Adam üçin
ýaramaz netijeler

• Yssy jöwza, gurakçylyk tolkunlary
we tomsuna güýçli tokaý ýangynlary
• Awstraliýanyň demirgazygynda ýagyşly
pasyllarda heläkçilikli suw alma
• Merjen gaýalaryň uly derejede bozulmagy
• Ýerli görnüşleri gysyp çykaryp biljek
ösümlikleriň we haýwanlaryň täze
görnüşleriniň ýaýramak howpy

Ýerli halkyň adaty durmuşyny
saklamak bilen bagly kynçylyklar

Adam üçin
ýaramaz netijeler

Gazylyp alynýan ýangyjyň ýakylmagy, awtotransport ulgamynyň ösmegi, we
tokaýlaryň çapylmagy netijesinde kömürturșy gazy (СО2), metan (СН4) we azot zakisi
(N2O) ýaly parnik gazlaryň atmosfereda jemlenmegi Ýer ýüzünde azyndan soňky 800
müň ýylyň içinde görülip eșidilmedik iň ýokarky derejesine ýetdi. Senagat eýýamy
bașlaly bäri – ýagny, 1750-nji ýyllardan bașlap – amosferada kömürturșy gazyň
mukdary 40%, metanyň mukdary 120%, we azot zakisiniň mukdary 20% ýokarlandy.
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Klimat gutusy
Türkmenistan

Russiýa Federasiýasynyň
maliýe goldawy bilen

Şu karta düzülende Klimatyň üýtgemegi boýunça Bilermenleriň hökümetara toparynyň (KÜBHT) Dördünji we Bäşinji klimat üýtgemeginiň ýagdaýyny kesgitleýji hasabatlaryň, BMG-nyň Ösüş maksatnamasynyň, Rosgidromet we Beýik Britaniýanyň meteorologiýa agentliginiň maglumatlary ulanyldy

ANTARKTIDA

Adam üçin
heläkçilikli netijeler
Oba hojalygy üçin ýaramly
meýdanlaryň azalmagy we däne
ekinleriň hasylynyň peselmegi

• Antarktidanyň Günbatar böleginiň buzluklarynyň azalmagy
• Pingwinleriň, beýleki guşlaryň we deňiz haýwanlaryň ýaşaýyş şertleriniň üýtgemegi

• Kilimadjaro
buzluklaryň
ýitmegi

• Gündogar Afrikanyň Beýik kölleriniň
suw temperaturasynyň ýokarlanmagy

• Tokaý meýdanlaryň azalmagy

• Güýçli gurakçylyklar,
süýji suwuň ýetmezçiligi

AFRIKA

ÝEWROPA

2°С = $100 milliarda
Ýeriň ortaça temperaturasynyň
bary-ýogy 2°С ýokarlanmagyna
uýgunlașmak boýunça çäreleri
geçirmegiň harajaty adamzat üçin
ýylda 70-100 milliard ABȘ dollaryna
barabar bolar.

• Güýçli ýagyşlar, güýçli suw joşgunlary
• Guşlaryň migrasyýasynyň ýollarynyň we wagtlarynyň,
ösümlikleriň güllemek wagtlarynyň üýtgemegi, we ş.m.
• Ösümlikleriň we haýwanlaryň täze görnüşleriniň, we
olaryň arasynda dürli keselleriň döremegine sebäp
bolýan howply mör-möjekleriň görnüşleriniň ýaýramagy.
Ortaýer deňiz ýurtlarda:
• Daglarda buzluklaryň yza süýşmegi we gyşyna
Yssy jöwza tolkunlary, güýçli tokaý
syýahatçylaryň sanynyň azalmagy
ýangynlary we deňiziň derejesiniň
• Kenarýaka sebitleriň we şäherleriň suw almagy
ýokarlanmagy sebäpli suw ýetmezçiligi
• Merkezi we Günbatar Aziýada gurakçylygyň we suw
ýetmezçiligiň ýygy-ýygydan bolmagy
• Dag buzluklarynyň kemelmegi, sil almalar, harsaňlaryň
gelmegi we buzluk kölleriň dolmagy sebäpli
betbagtçylykly suw joşgunlary
• Derýalarda güýçli suw almanyň emele gelmegi
• Dünýä ummanyň derejesiniň ýokarlanmagy netijesinde
deňiz kenarlarynda ýerleşýän uly şäherleriň we hasylly
düzlükleriň suw almagy
• Deňiz, derýa we ýerüsti ekoulgamlarda köpçülikleýin ýaramaz
üýtgeşmeleriň emele gelmek mümkinçiligi

Adam üçin
ýaramaz netijeler

XXII-nji asyrda Golfstrim akymynyň
ugrunyň üýtgemegi we
Demirgazyk Ýewropada hem-de
Britan adalarynda howanyň güýçli
sowamagy mümkin

Oba hojalygy üçin ýaramly
meýdanlaryň azalmagy we däne
ekinleriň hasylynyň peselmegi

Kenarýaka sebitleriň we şäherleriň
suw almagy

• Adatdan daşary ýagyn ýagmagy
• Derýalaryň akymlarynyň üýtgemegi
we elektrik energiýanyň üpjünçiligi bilen bagly
kynçylyklar (köp ýurtlar tutuşlygyna
diýen ýaly gidroenergiýa garaşlydyr)
• Amazon tokaýlyklarynyň we La Plata
ekoulgamlarynyň ýitme howpy
• Dag buzluklarynyň kemelmegi, sil almalar,
harsaňlaryň gelmegi we buzluk kölleriň
dolmagy sebäpli betbagtçylykly suw joşgunlary
• Kontinentiň aýratyn künjeklerinde suw
ýetmezçiligi
• Merjen gaýalaryň güýçli
bozulmagy

MERKEZI we
GÜNORTA AMERIKA

Adam üçin
ýaramaz netijeler
Uýgunlaşma örän gymmat

1,8
milliard
Klimatyň üýtgemegi sebäpli buzluklaryň
eremegi çaltlașar, şeýle hem ýagýan
ygallaryň düzgüni we mukdary üýtgär.
2080-nji ýyla çenli Ýer ýüzüniň 1.8 milliard
ilaty suw ýetmezçilik șertlerde ýașar.

• Deňiz buzluklaryň, Grenlandiýanyň buzluklarynyň meýdanlarynyň hem-de gar örtüginiň azalmagy
• Kenarlaryň opurylmagy (eroziýa)
• Tundranyň meýdanynyň kiçelmegi
• Kömürturșy gazlaryň we metanyň uly mukdarda zyňylmagy bilen mydamalyk doňaklygyň eremegi
• Ýeriň ýylamagy, ösümlikler örtüginiň we haýwanlaryň migrasiýasynyň üýtgemegi
• Deňiz we kenarýaka haýwanlar üçin kynçylyklar
• Ýerli görnüşlere ýaramaz täsir etjek täze görnüşleriň emele gelmek howpy

ARKTIKA

Ýer ýüzüniň ilatynyň üçden bir bölegi 100 kilometr towerek
kenaryaka zolakda ýașaýar. Suw baýlyklarynyň hiliniň
üýtgemegi ilki bilen bu adamlaryň durmușyna täsir eder.
Deňiziň derejesiniň ýokarlanmagy kenarýakada ýerleșýän
süýji suw çeșmeleriň duzlulygyny güýçlendirer we suw
joşgunlaryň hasabyna ýașaýyș ýerleriň meýdanyny azaldar.

Ilatyň
1/3 bölegi

Eger adamzat parnik gazlaryň zyňyndylaryny azaltmak üçin elinden gelýän ähli çäreleri etmese,
XXI-nji asyryň aýagyna çenli tebigat we adam üçin bolup biljek netijeler

2050-nji ýyla çenli klimatyň üýtgemegi, ilat sanynyň
köpelmegi tokaýlyk meýdanlaryň kiçelmegi hem-de
Dünýä ummanynyň derejesiniň ýokarlanmagy zerarly suw
joşgunlaryndan we beýleki tebigy betbagtçylyklardan ejir
çeken adamlaryň sany 2 milliarda ýeter.

2 milliard adam
2050-nji ý.

Karib deňziniň adalary

• Suw ýetmezçiligi
• Tokaý ýangynlaryň ýygylygynyň we möçberiniň artmagy
• (Kontinentiň orta sebitlerinde) tüweleýleriň (tornado)
ýygylygynyň we güýjüniň ýokarlanmagy hem mümkindir

• Adatdan daşary ýagynlar, suw joşgunlary
• Yssy jowza tolkunlary
• Buzluklaryň azalmagy, tokaý ýangynlary, ekoulgamlaryň
içinde bolup geçýän özgertmeler, ösümlikleriň we
haýwanlaryň täze görnüşleriniň ýaýramagy
(kontinentiň dürli künjeklerinde)

Galla hasyllaryň peselmegi

• Aýratyn adalaryň ekoulgamlarynyň üýtgemegi,
merjen gaýalaryň bozulmagy
• Adalaryň doly we bölekleýin suwa basylmagy
• Ummanyň turşulygynyň we temperaturasynyň
ýokarlanmagy sebäpli deňiz ekoulgamlaryna
howp salynmagy
• Syýahatçylaryň sanynyň peselmegi

KIÇI ADALAR

Temperaturanyň ýokarlanmagy bilen planetadaky ähli
tebigat ulgamlaryň deňagramlylygy bozulýar: buzluklar we
köpýyllyk doňaklyklar ereýär; Dünýä ummanynyň derejesi
ýokarlanýar; sil gelmeler, guraklyk we tüweleýler has-da
ýygjamlaşýar; howa hem çalt-çaltdan üýtgäp durýar.

DEMIRGAZYK AMERIKA

Adam üçin
ýaramaz netijeler

Soňky 130 ýylyň içinde Ýeriň ortaça temperaturasy 1°С
ýokarlandy. Demirgazyk ýarym şarynda bular ýaly
maýyl döwür soňky 1400 ýyllyň içinde entäk
bolmandyr. Täze müň ýyllygyň 18 ýylyndan 17-si bütin
meteorologiýa synlaryň taryhynda iň maýyl ýyllaryň
sanawyna girdi, 2016-nji ýyl bolsa iň maýyl ýyllaryň biri
boldy.

1 °С

KLIMATYŇ ÜÝTGEMEGI

Surat 2.1. Klimatyň üýtgemeli: XXI asyryň ahyryna çenli tebigat we adam üçin netijeleri, eger-de
adamzat parnik gazlarynyň zynyndylaryny azaltmak üçin mümkin bolor önli çareleri gözmege.

2.1. | Кlimatyň üýtgemeginiň… howa edýän täsiri
Soňky 50 ýylyň dowamynda alymlar bütin düňýä boýunça howanyň has-da adatan
dașary bolandygyny belläp geçýärler. Täzeliklerde häli-șindi ýene bolan betbagtçylyk barada beýan edilýär: Fillipinlerdäki weýrançylykly tüweleý, Awstraliýadaky gӧrlüp-eşidilmedik
gurakçylyk, Ýewropada güýçli suw joşgunlary, Müsürde 122 ýylyň içinde ilkinji gezek gar
ýagdy… Her gün temperatura täze ýokarky derejelere ýetýär: tomusda adatdan daşary
jӧwzanyň bolmagy, gyşyna maýyl temperaturanyň saklanmagy we onun ýerine ýigrimi graduslyk aýazlaryň gelmegi. Tebigatyň bular ýaly hadysalary, has takygy, klimatyň üýtgemegi
sebäpli döreýän şeýle hadysalar indi hiç kimi geň galdyrmaýar.
Howanyň ähli "üýtgäp durmalary" ylmy dilde howa anomaliýalary diýilip atlandyrylýar.
Meselem, tomus paslynda üýtgeşik sowuk howanyň bolmagy, ýada gyşyna heniz bolmadyk
maýyl howanyň bolmagy – bu Merkezi Russiýada giňden ýaýran howa anomaliýalary (Surat 2.1.1.).
Haçan-da howa anomaliýalary adamlaryň saglygyna, janyna we hojalyk durmuşyna
howply bolanlarynda, olara howply howa anomaliýalary diýilýär.
Howa anomaliýalary – belli bir pasyl, aý ýa-da gün üçin “adaty”
howanyň bozulmagy. Geçmişiň belli bir dӧwürinde, kӧplenç 1961-1990njy ýyllaryň aralygynda we belli bir sebitde bolup geçen howanyň ortaça
ýagdaýyna “adaty” diýlip düşünilýär.
Howply howa (gidrometeorologiýa) hadysalary diýip atmosferada, suwda, gury ýerde
ýa-da ummanda emele gelýän howa şertleri bilen bagly we olaryň täsiri adamlaryň,
haýwanlaryň, ӧsümlikleriň heläkçiligine getirip bilýän we ykdysadyýete düýpli zyýan getirip bilýän tebigy proseslere we hadysalara aýdylýar.
Dowamly yssy jӧwza ýa-da güýçli sowuk howa, örän güýçli şemal, tüweleý, tropiki tupanlar (taýfun), tozan (çäge) harasatlar, güýçli çabga, garyň kӧp mukdarda ýagmagy,
tüweleý ýa-da tornado, suw alma, guraklyk, gar harsaňy, sil we beýlekiler howply howa
hadysalaryň arasyna girýär.
Üns beriň: ýer titremeleriň, wulkanlaryň atylmagynyň we sunaminiň klimat hem-de
howa bilen baglanyşygy ýokdur we olar howply HOWA hadysalara degişli däldir!
Surat 2.1.1. Moskwada dekabrda ýagşyň ýagmagy
indi geň hadysa däl.
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Ýakyn Gündogarda 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda
bolup geçen güýçli tozan harasaty
Tozan (çäge) harasatlar kӧplenç çӧllerde we gurak sebitlerde bolup geçýär. Olar iki
gӧrnüşde bolýarlar.
Habub (arap dilinden terjime edilende “güýçli şemal” diýmegi aňladýar) – tupanly
akymdan dӧreýär we kӧplenç süýşüp gelýän çäge we tozan diwary gӧrnüşde emele gelýär.
Emma, edil tupanly akym ýaly, habub tupanly front ýaly uzak wagtlap saklanmaýar.
Tozan harasatlaryň ikinji gӧrnüşi hem bar. Oňa birnäçe günläp dowam edýän uzak
wagtly we giň gerimli harasatlar degişlidir. Yrakda bular ýaly harasatlar kӧplenç şamal
(arapça “demirgazyk” diýen manyny aňladýar) diýlip atlandyrylýan durnukly, demirgazyk–günbatar şemallar bilen baglanyşykly bolýar.
2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda şamal we habub häsiýetleri bolan güýçli
tozan harasaty Yragyň, Eýranyň we Pars aýlagynyň hem-de Gündogar Ortaýer deňiziň
beýleki ýürtlarynyň çäginden geçip gitdi. Täzeliklerde sagatda 80 km ýetýän şemalyň
güýjemegi barada habar berildi. Ýollaryň ýapylmagy, awiagatnawlaryň ýatyrylmagy
barada hem habar berildi. Adamlaryň müňlerçesi bolsa dem alyş kynçylyklary bilen
keselhanalara düşdüler.
Tozan harasatlar demgysma (bronhial astma) keseli bolan adamlar üçin hasda howply bolýar. Şunuň bilen bilelikde, bu harasatlar kesel dӧredýän mikroblaryň
ýaýramagynyň sebäbi hem bolup bilýarler. Olar ýeňil bӧlejikleriň peýdaly maddalary bilen baý bolan toprak ӧrtüginiň çykarylmagyna sebäp bolýarlar we şunluk bilen
topragyň hasyllygyny peseldýärler.
Soňky ýyllarda çäge harasatlary kӧplenç Ýakyn Gündogaryň we Demirgazyk
Afrikanyň, Demigazyk Hytaýyň, Mongoliýaýnyň we Gazagystanyň, Awstraliýanyň hemde ABŞ-nyň merkezi bӧlegi ýaly dünýäniň beýleki gurak sebitlerinde hem gabat gelip
başlady. 1960-njy ýyllaryň başynda çäginiň 90%-inde Sahara çӧli ýerleşen Mawritaniýada çäge harasaty ýylyň bütin dowamynda diňe iki gezek bolýardy. Indi bolsa,
Oksford uniwersitetiniň bilermenleriniň hasaplaryna gӧrä, olaryň sany ýylda 80-e ýetdi.
Alymlaryň aýtmaklaryna gӧrä, çäge harasatlaryň ýygy-ýygydan bolmagy oba hojalygyny ýӧretmekde ekologiýa taýdan nädogry hasaplanylýan, ýagny, mal bakylýan
ýerleri çendenaşa köp ulanmak ýaly usullary peýdalanmagyň döredýän netijesi bolup
biler hem-de global möçberli we ýerli temperaturalaryň ýokarlanmagy, gurakçylyklaryň
has-da ýygy-ýygydan duş gelmegi hem bolup biler.
Surat 2.1.2. 2015-nji ýylyň sentýabr aýýnda
Yragyň üstündäki tozan harasatynyň emelihemradan alnan suraty.

Surat 2.1.3. Ýetip gelýän tozan harasaty, Owganystan, 2013-nji ýyl.
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Howa gaharlanýar
Eýsem, howa näme
baglanyşygy bar?

bolýar

we

klimatyň

üýtgemeginiň

munuň

bilen

nähili

Geçirilen gözegçilikleriň dowamynda toplanan maglumatlara gӧrä, howa “täsinlikleriniň”
we howply howa hadysalaryň sany dünýä boýunça yzygiderli atrýar. Bu ýagdaý klimatyň
global üýtgemegi bilen bagly bolup biler diýip, alymlar çak edýärler. Planetanyň ortaça
temperaturasynyň ýokarlanmagy bilen ummanlaryň, kӧlleriň we derýalaryň suwynyň buga
ӧwrülmegi hem ýokarlanýar. Şol sebäpden-de, atmosferada çyglylygyň mukdary kӧpelýär we bu hadysa aýry-aýry sebitlerde güýçli ýagynlara eltýär. Mundan başga-da, ýokary
temperatura sebäpli ummanyň üstki suwlarynda adatdan daşary howply tropiki harasatlar
(taýfunlar) hem geçen asyryň ortalary bilen deňeşdireniňde, has-da ýygy bolup başlady.

Global maýylganlyk “jӧwza tolkuny” diýlip atlandyrylýan hadysalaryň gaýtalanmagyna
hem täsir edýär.
Jӧwza tolkuny – yzly-yzyna bäş günden kӧp bolan wagt döwri bolup,
onuň dowamynda gije-gündizki ortaça temperatura ýylyň şol günleri
üçin mahsus bolan temperatura kadasyndan iň azyndan (minimum)
5°С ýokary bolýan döwri.
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Iň abraýly halkara umumy ylmy neşirleriň biri bolan “Nature” žurnalynda ýaňy-ýakynda
çap edilen ylmy işde ӧň howply howa hadysalar 1000 günüň içinde bir gezek duş gelýän
bolsa, indi 4-5 esse kӧpeldi we her 200-250 günden bolýar diýip aýdylýar. Emma bütin
planetada klimatyň üýtgemegi we onuň netijeleri deň däldir. Şol ylmy işde ekwator we
tropikleriň arasyndaky howa anomaliýalary has-da weýrançylykly bolar diýip alymlar çak
edýärler. Bu giňliklerde ýerleşýän ýurtlarda adatdan daşary yssy günleriň sany 50 esse, we
çabga ýagynly günleriň sany 2.5 esse ýokarlanar. Beýleki tarapdan seredilende, Günorta
Ýewropada, Demirgazyk Afrikada, Ýakyn Gündogarda, Çilide we Awstraliýada gurak dӧwürler has-da ýygylaşar we bu ýurtlaryň we sebitleriň adamlary üçin içer suwuň we iýmitiň
ýetmezçilik edýän ýagdaýyny dӧreder.
Howanyň klimat kadasyndan üýtgemegi ӧz-ӧzünden klimatyň üýtgemegi hӧkmünde
hasap edilmeýändigini belläp geçmek ähmiýetlidir. Meselem, gaty sowuk gyşyň klimatyň
sowamagy bilen baglanyşygy ýokdur. Klimatyň üýtgemegini ýüze çykarmak üçin on ýyl we
ondan kӧp bolan uzak mӧhletiň içinde alnan maglumatlar gerekdir.
Howa anomaliýalary bütin dünýäniň ykdysadyýetine uly zyýan getirip bilýär we adam
heläkçiligine eltip bilýär.

ABŞ, 2005-nji ýyl

Braziliýa, 2005-nji ýyl

Ýewropa, 2003-nji ýyl

Ýakyn Gündogar, 2013-nji ýyl

55

Russiýanyň Uzak Gündogary, 2013-nji ýyl

Soňky ýýllarda bolup geçen howply howa anomaliýalary
Ýewropadaky jӧwza tolkuny, 2003-nji ýyl. 2003-nji ýylyň awgust aýynyň başynda Fransiýada, Italiýada, Germaniýada, Ispaniýada we Ýewropanyň birnäçe beýleki ýurtlarynda
soňky dӧwürde iň güýçli jӧwza tolkuny bolup geçdi. Yssy dӧwri iýunda başlady we ol awgustyň ortalaryna çenli dowam etdi. Fransiýanyň demirgazygynda gündizlerine yssynyň
derejesi bütin hepdäniň dowamynda kyrk gradusdan hem geçýärdi. Kolumbiýa uniwersitetiň (ABŞ) Ýer institutynyň bilermenleriniň hasaplamalaryna gӧrä, şol jöwza tolkuny
Ýewropanyň ýaşaýjylarynyň 50 müňden hem gowragynyň ömür tanapynyň üzülmegine
sebäp boldy. Fransiýanyň Saglyk we lukmançylyk milli ylmy-barlag institutynyň maglumatlaryna görä, 2003-nji ýylyň tomsunda Fransiýanyň ilatynyň ӧlüm-ýitimi ozalky ýyllar bilen
deňeşdirilende 60% ýokary boldy. Ozal gӧrüp-eşidilmedik şeýle adatdan daşary jӧwzanyň
gynançly netijeleri Fransiýanyň Saglygy goraýyş ministrligini howa hadysalarynyň adamyň
saglygyna edýän güýçli täsirine baha bermek we onuň ӧňüni almak boýunça hereketleriň
ýörite Maksatnamasyny işläp taýýarlamaga mejbur etdi. Şunuň ýaly meýilnamalar soňra
Ýewropa Bileleşiginiň düzümine girýän beýleki ýurtlarda hem işlenilip taýýarlanyldy.

temperatura anomaliýalary
-10 -5
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Surat 2.1.4. 2003-nji ýylda Ýewropada bolan adatdan daşary jӧwza. Kartada
2003-nji ýylyň iýulyndaky 2001-nji ýylyň ortaça temperaturasyndan has ýokary
bolan ortaça temperaturasy gyzyl reňk bilen görkezilem.
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Braziliýadaky gurakçylyk, 2005-nji ýyl. Amazonka derýasynyň jülgesinde ýerleşýän
sebit ýüz ýylyň dowamynda bolup geçen iň güýçli gurakçylykdan ejir çekdi. Derýalaryň
hanasy şeýle bir gurady hem-de ozal kanoeiň we motorly gaýyklaryň ýeke-täk ulag bolup
hyzmat eden ýerinden indi adamlar arkaýyn pyýada ýӧreýardiler we welosipedli gezdiler.
ABŞ-daky “Katrina” tüweleýi, 2005-nji ýyl. ”Katrina” tüweleýi ABŞ-nyň taryhynda
iň güýçli we elhenç betbagtçylyklaryň biri bolup galdy. Suw bentleri ýumrup, ägirt uly
Täze Orlean şäherini ýeriň ýüzünden süpürip aýyrdy. Luiziana ştatynyň günorta-gündogar
etraplarynda ýaşaýjylaryň 90% gӧçürildi. Soňky ýyllarda tüweleýler we taýfunlar täze, ýagny mundan ӧň bu betbagtçylyklary başdan geçirmedik ýerlerde hem duş gelip başlady.
Russiýanyň Uzak Gündogaryndaky suw joşgunlary, 2013-nji ýyl. Russiýanyň Uzak
Gündogarynda 2013-nji ýylda tomusyň aýagy we güýzüň başy adatdan daşary ýagynly
boldy. Ӧrän güýçli çabga ýagyşlary Amur derýäsynyň bütin basseýnini tutup, iki aýa golaý
dowam etdi we netijede derýanyň suwunyň derejesiniň adatdan daşary ýokarlanmagyna
sebäp boldy. Geçirilen gözegçilikleriň dowamynda toplanan maglumatlara gӧrä, Amur sebitinde awgustyň başynda ýagan ýagynlaryň mukdary ýyllyk kadanyň mukdaryna barabar
boldy we ondan hem geçdi. Kä ýerlerde derýadaky suwuň derejesi 9 metre çenli ýokarlandy! Bir ýarym müňe golaý ilatly ýerler suwuň aşagynda galdy, 20 müň adam suw alan ӧz
jaýlaryny taşlap, wagtlaýyn ýerleşdirilen ýerlerde ýa-da garyndaşlarynda ýaşamaly boldular.
Ýakyn Gündogardaky sowuk tolkuny, 2013-nji ýyl. 2013-nji ýýlda Ýakyn Gündogarda
we Afrikanyň demigazyk sebitlerinde bolan sowuk howa şol ýerlerdäki ýaşaýyş-durmuşy
hereketsiz goýdy we adam heläkçiligine getirdi. Garyň kӧp mukdarda ýagmagy sebäpli,
wagtlaýynça mekdeplerde sapaklar ýatyryldy, banklar ýapyldy, ýüzlerçeawiýagatnawlar saklanyldy, ýerli ýaşaýjylara bolsa öýlerinden gitmezlik maslahat berildi.

Howa anomaliýalary barada ӧňünden bilmek mümkinmi?
Gynansak-da, kӧplenç halatlarda howply howa hadysalaryny ӧňünden çaklamak mümkin
däl. Howany iň kӧp diýlende, iki hepde ӧňünden bilip bolýar. Her 14 gün atmosfera “täzelenýär” we howa akymlarynyň yzlaryny has-da uzak wagt üçin fiziki taýdan barlap bolmaýar. Ӧňünden diňe “gyş adatdakydan ortaça bir gradus sowugrak bolar” diýip çaklamak
mümkindir.
Emma howanyň gysga wagtlaýyn ӧňünden bilinmegi has-da takyk bolýar. Ýewropanyň
meteogulluklaryndan berlen ertirki howa maglumatlary 96% dogry bolýar, birigüne – 93%,
soňkygüne bolsa berlen howa maglumaty 90% dogry bolup çykýar.
Howply howa hadysalary ӧňünden bilmegiň uzak wagtlaýyn ähtimallygyny entek diňe umumy gӧrnüşde aýtmak mümkin. Meselem,
Ýewraziýanyň demirgazygy üçin
adatdan daşary temperaturalar häzirki wagtda 20 ýylyň içinde bir gezek
bolýan bolsa, XXI asyryň ortalarynda olar üç esse kӧp gaýtalanar diýlip
çaklanylýar. Ýagny, her 7 ýyldan soň
bolup geçer. Asyryň ahyrynda bolsa,
olaryň her 3-5 ýyldan gaýtalanmagy, ýagny adaty hadysa öwrülmegi
mümkin.
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Belki, ilatyň arasynda ýӧrgünli howa alamatlaryna ynanmagyň ähmiýeti bardyr?
Türkmenlerde (beýleki köp halklardaky ýaly) ýyl (müçe) hasabynyň 12 ýyllyk aýlawy bolup, her bir anyk ýyly haýsydyr bir haýwanyň ady bilen atlandyrypdyrlar: syçan, sygyr, bars,
towşan, luw ýa-da balyk, ýylan, at ýa-da ýylky, goýun,bijin ýa-da maýmyn, towuk ýa-da
takyk, it, doňuz ýa-da gara keýik. Bu haýwanlaryň her biri on iki ýyllyk aýlawyň aý ýylynda
höküm sürýär hem-de şol ýylyň özüne we şol ýylda doglan adamlaryň gylyk-häsiýetlerine
özboluşly alamat berýär. Türki dilli halklaryň gündelik ýaşaýyş-durmuşynda XX asyra çenli
12 ýyllyk ýyl hasaby esasy ýyl hasaby hökmünde ulanylyp gelipdir. Türkmenler şol ýyl hasabyny «müçe» diýip atlandyrypdyrlar.
12 ýyllyk aýlawyň dowamynda adamlar tebigatda bolup geçýän üýtgeşik hadysalara (güýçli aýazlara, gurakçylyklara, açlyga, malllaryň gyrylmagyna) gözegçilik edipdirler
we olary ýatlarynda saklapdyrlar. Şeýle hem adamlar jemgyýetçilik-syýasy durmuşynyň
möhüm pursatlaryny-da ýatda saklapdyrlar. 12 ýyllyk aýlaw boýunça dürli ýyllaryň howa
şertleriniň gazaplylygyny ýa-da ýumşaklygyny özara deňeşdiripdirler. Halk senenamasyna
laýyklykda it ýylynda gyş ýumşak, doňuz ýylynda bolsa, munuň tersine, gazaply we sowuk,
syçan ýylynda ortaça, bars we towşan ýylynda bolsa has aram ýagdaýda bolupdyr. Balyk
ýa-da luw ýylynda tomus ýagyşly, ýylan ýylynda gyş garly, tomus bolsa tersine, gurak,
ygalsyz bolýar. Goýun ýylynda otlar oňat ösýär, gar örtügi galyň bolmaýar, sygyr ýylynda
tomus ýagyşly, gyş aram ýagdaýda, towuk ýylynda tomus yssy, gyş bolsa aram ýagdaýda
bolýar we ş.m.
Adamlar öz gündelik ýaşaýyş-durmuşynda şol bilimlerden peýdalanypdyrlar. Mysal üçin, doňuz we luw ýylynda
adamlar sowuk, gazaply we garly gyşda hemişe ot-iýmiň
(agaçlaryň ýere dökülen ýapraklary, olaryň ýaşajyk pudaklary we ş.m.) boljakdygyny bilip, öz mallaryny tokaýlaryň
golaýynda saklapdyrlar. Ýylan ýylynda ekerançylar gurak
tomsuň boljakdygyny nazarda tutup, galla ekinlerini düme
we suwarylmaýan ýerlere ekmekden çetde durupdyrlar.
Gynansak-da, halk alamatlary howa ýagdaýlaryny öňünden çaklamagyň ilat arasynda giňden ýaýran belli usuly
bolup, ol indi howany köp babatlarda öňünden aýtmaga
mümkinçilik bermeýär.

Eýsem, biz indi näme işlemeli?
Biz howply howa hadysalary bilen nähili gӧreşmeli?
Bu sowala jogap bermek üçin hӧkman akademik ýa-da klimatolog, ýa-da halas ediji bolmak hökman däl. Sebäbi bu sowalyň jogaby diýseň ýӧnekeýdir: “Ilki ӧzüňden başlamaly”.
Biz has-da hüşgär bolmaly we biperwaýlyk etmeli däldiris. Hüşgär bolmaly diýenimizde, biz
oňa gӧni manyda düşünmeli – ylmyň soňky täzeliklerinden habardar bolmagy sypdyrmaly
däl, uzak mӧhletleýin taslamalary meýilleşdirenimizde, klimatyň üýtgemegini hasaba almaly diýen çagyryşdan boýun gaçyrmaly däl (meselem, Uzak Demirgazyga täze demir ýol
çekilende hemişelik doňaklygyň eremegini hasaba almak zerurdyr) hem-de biperwaýlyk
etmeli däldiris. Ӧzümizden edýän talaplarymyzy has-da berkleşdirmeli, ӧz häsiýetlerimizi
üýtgetmeli, meselem, energiýany tygşytlamaga başlamaly. Howanyň betbagtçylykly ýagdaýlarynda nähili hereket etmelidigini, ýagny, mysal üçin, yssydan ýaňa ӧzünden gidip
ýykylan adamlara ilkinji lukmançylyk kӧmegini bermegi ӧwrensek kem bolmazdy.
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Tüweleý, harasat, tupan, tornado howpy abananda ýada olaryň bolup geçýän wagtynda özüňi howpsyz alyp
barmagyň düzgünleri
Gelýän tupan
ýerine ýetirmeli:

barada

habardar

edilende,

aşakdaky

hereketleri

– gapylary, aýnalary, üçekdäki çykalgalary we wentilýasiýa çykalgalaryny ýapmaly;
– aýnalaryň ӧňüňden, balkonlardan we açyk werandalardan şemalyň äkidip biljek
zatlaryny aýyrmaly;
– gazy, suwy, elektrik togy kesmeli, peçlerde ody ӧçürmeli;
– ätiýaçlyk azyk iýmitleri we agyz suwy taýýarlap goýmaly;
– gerekli zatlary we resminamalary ýanyňyz bilen almaly;
– ýerzeminde ýa-da gorag üçun niýetlenen jaýda gizlenmeli.
Tüweleý, harasat ýada tupan duýdansyz gelende, aşakdaky hereketleri
ýerine ýetirmeli:
а) eger-de siz ӧýde bolsaňyz:
– aýnaň ӧňünden içeri süýşmeli;
– ӧýde galmaly we howpsyz ýerde gizlenmeli (iň howpsyz ýerler ýerzemin we jaýyň
birinji gatlary hasaplanýar);
b) eger-de siz daşarda bolsaňyz:
– gaýly howadan ýerasty geçelgede, dukanda, jaýyň girelgesinde gizlenmeli;
– tebigy gaçybatalga ýeri ( jar, çukur, ýap) tapmaly, düýbünde ýatmaly we ýere
mäkäm gysylmaly;
– mahabat tagtalaryndan, awtobus duralgalardan, agaçlardan, kӧprüleriň
sӧýeglerinden, elektrik simlerden daşda durmaly;
– hiç bir ýagdaýda üzülen elektrik simleri ellemeli däl.
Tebigy hadysa ýatyşandan soňra, gaçybatalgadan çykmaga howlukmaly däl,
sebäbi güýçli şemal mӧwji duýdansyz gaýtalanmagy ähtimal.
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Soraglar
1. Haýsy şäher üçin – ulymy ýa-da kiçi şäher üçin howa
maglumatyny taýýarlamak has-da kyn bolýar? Näme
üçin?
2. Siziň maşgalaňyz ýetip gelýän Täze ýyl baýramçylygyny
tebigatda geçirmegi meýilleşdirýär. Baýramçylyk çäreleri
howa şertlerine bagly boljakdyr, ýagny, siz açyk howada
şatlanyp, baýramçylygy geçirmeli ýa-da jaýyň içinde. Siz
haýsy gün 31-nji dekabrda boljak howanyň maglumatyny
takmynan bilip bilersiňiz?
3. Adatdan daşary jӧwzanyň adam üçin näme howpy bar?
4. Ýer titreme howply howa hadysalara degişlimi?
5. Biziň şu wagt syn edýän howply howa hadysalary –
güýçli ýeller, suw joşgunlary, “jӧwza tolkuny” we beýlekiler ozal hem bolupmydy?
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Ýumuş
1. Geografiýa mugallymyňyzdan siziň şäheriňize degişli klimat gӧrkezijileri sorap biliň.
2. Geçen tomus nähili boldy – adatdakydan has
maýylmy ýa-da has sowukmy?

61

2.2. | Klimat üýtgemeginiň… ӧsümliklere we haýwanlara
edýän täsiri
Hemmeler-hemmeler,
Dünýäde gerek,
Mör-möjekler hem,
Piller hem gerek.

Gelșiksiz elhenç haýwanlar
bolmasa bolmaz,
Gazaply wagșy haýwanlar hem
bolmasa bolmaz.

Dünýäde hemmeler gerek!
Asyl hemmeler gerek –
Bal ýasaýanlar hem,
Awy ýasanlar hem,
Hemmesi gerek.

Eger-de kim-de bolsa
Bize artykmaç görünse,
Onda biziň ýalňyșýanymyz
Bize elbetde aýan bolar…

B. Zahoder

Biodürlülik näme?

BIODÜRLÜLIK
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Biodürlülik – bu ösümlikleriň we haýwanlaryň, kӧmelekleriň we
mikroorganizmleriň görnüşleriniň, şeýle hem tebigy şertleriň köp sanly
utgaşmalarynyň (landşaftlaryň) hem-de meňzeş organizmleriň genleriniň
ägirt köp mukdarynyň nusgalarynyň dürlüligi. Başgaça aýdylanda, biodürlülik – Ýer ýüzünde ýaşaýşyň gӧrnüşleriniň (formalarynyň) we ýüze
çykmalarynyň dürlüligidir.
Alymlar biodürlüligiň esasy üç gӧrnüşini tapawutlandyrýarlar, ýagny:
• genetiki dürlüligi – bir gӧrnüşiň organizmleriniň arasyndaky dürlüligi;
• gӧrnüş dürlüligi – planetadaky ähli janly jandarlaryň arasyndaky dürlüligi;
• landşaftlaryň ýa-da ekoulgamlaryň dürlüligi – organizmleriň ýaşaýyş ýerleriniň şertleriniň
ähli utgaşmalarynyň arasyndaku dürlüligi.
Genetiki dürlülik näme? Mysal üçin, bir süriniň içinde ähli ýabany gazlar bize meňzeş ýaly bolup gӧrünýär.
Hakykatda bolsa, olar biri-birinden tapawutlanýarlar.
Ýadyňyza salyň: Nilsiň ýabany gazlar bilen başdan geçiren
syýahaty baradaky gyzykly taryhda her guş ӧzüni ӧzboluşly
ýagdaýda alyp barýardy. Elbetde, bu toslanan waka, emma
hakykatda hem şular ýaly bolýar. Bir gaz uklap ýatan sürüniň
ýanyna buzdan süýșüp ýetip barýan tilkini beýlekilerden ӧň
gӧrüp bilýär, beýleki gaz bolsa kӧlüň gyrasyndaky şirelije
otly ýeri has gowy ýatda saklap bilýär, üçünji bir gaz bolsa
ýyldyzlardan ugur alyp, ýoly beýlekilerden has-da ӧkde tapýar. Munuň özi tutuş süriniň utuşda bolýandygyny aňladýar.
Bu diňe ýabany gazlara degişli däldir.
Haýwanlaryň we ӧsümlikleriň her bir gӧrnüşi diri galmak üçin dürli wezipeleri çӧzmeli bolýar, käbir organizmler aýratyn başarnyklary bilen bir
konweýerden çykan birmeňzeş robotlar ýaly, wezipäni beýleki organizmlerden has gowy
çözýärler.
Genetiki dürlülik täze gӧrnüşleriň dӧremegine başlangyç berýär. Biologlaryň aýtmaklaryna gӧrä, iki aýynyň arasynda hereketlerinde we daşky keşbinde ilki sähelçe bolan tapawutlar wagtyň geçmegi bilen täze nesillerde has ýokarlanýar. Kӧp ýyllardan soňra bu
aýylaryň ençeme arka nesilleri iýmitlenmek, gyş ukusy üçin ýerleri (ýa-da asyl oňa ret edip
hem bilýärler) ӧzbaşdak tapyp başlaýarlar. Şeýlelikde iki sany dürli gӧrnüş, meselem, goňur
aýy we onuň Gimalaý aýy diýlip atlandyrylýan atdaşy dӧreýär.
Goňur aýy.

Gimalaý aýysy.

63

Megerem, has düşnükli aýtsak, biodürlülik – bu görnüşleriň we has uly sistematiki toparlaryň, mysal üçin, klaslaryň ýa-da tipleriň dürlüligi. Tozganyň atgulakdan, teneçiriň garynjadan we garganyň tilkiden tapawutlanýandygy hiç bir ylymsyz hem düsnüklidir. Emma näme
üçin bular (we ýene-de millionlarça janly organizmeriň gӧrnüşleri) şeýle tapawutlanýarlar?
Planetada her bir organizmiň ӧz aýratyn
Afrika sawannasy we onuň ýaşaýjylary
orny bar. Afrika sawannasynda otlaryň depesini zebralar iýýärler, ondan aşagraklary gnu
antilopalara ýetýär, keýikler ýeriň ýüzündäki
otlary gemirýär, kӧkleri hem-de miweleri
bolsa, Afrika doňuzlary gazyşdyryp iýýärler.
Şeýlelikde, ӧsümlik iýmitleri doly iýilýär we
hiç bir haýwan biri- birine päsgel bermeýär.
Diýmek, bu ýeriň ýaşaýjylarynyň kӧpüsi dok
we sagdyn bolýarlar, bütin ekoulgam uzak
wagtlap we durnukly bolup ýaşaýar. Bularyň
hemmesi diňe gӧrnüş durnuklylygyň netijesinde mümkin bolýar.
Eger-de her bir syýahatçy olha (Alnus) tokaýyny gaýyň agaç tokaýlygyndan ýa-da suw
astyndaky merjen gaýalary mangro jeňňelikden tapawutlandyryp bilse, onda ol ekoulgamlaryň biodürlüligini kynçylyksyz gӧrüp biler. Tebigatda ekoulgamlaryň sansyz gӧrnüşleri
edil kӧp reňkli dekorasiýalar ýaly bolup, olaryň ýüzünde ýaşaýyş aýlawynyň gutarnyksyz
tomaşa ýaýbaňlanýar. Eýsem, “dekorasiýalar” hem bu tomaşa çynlakaý edip gatnaşýarlar.
Bular ýaly dürlülik suw we iýmitlenme çeşmeleri, gaçybatalga hem-de migrasiýa ýollaryny
üpjün edip, kӧp sanly organizmleriň ýaşaýşy üçin şertleri dӧredýär. Mysal üçin, güýçli ýangynda käbir ӧsümlikler çygly ýerlerde diri galyp bilýärler. Eger çendenaşa kӧpelen mӧjekler
ýeralma hasylyny howp astynda goýan wagtynda, topragyň pasyllaýyn çüň doňan gatlagy
olary saklap bilýär. Diýmek, tebigy hadysalaryň dürlüligi näçe kӧp bolsa, görnşleriň diri
galmagyna we ekoulgamyň saklanmagyna mümkinçilikler hem kӧpelýär.
Planetanyň ýüzünde görnüşler deň derejede paýlanan däldir. Görnüşleriň dürlüligi
tebigatda iň ýokary derejede ekwatorda
ýerleşýär we polýuslara tarap peselýär.
Görnüş dürlüligi boýunça iň baý ekoulgamlar hasaplanýan ýagyşly tropiki tokaýlar
planetanyň ýüzüniň 7%-e golaý ýerini
tutýar we bu ýerde häzirki güne çenli belli
bolan görnüşleriň 90% ýerleşýär.

Näme üçin biodürlülik şeýle möhüm?
Ýadyňyza salyň, ýaňy-ýakyna (taryhy ӧçeglere salgylanyp) çenli adam näme iýen, jaýlary
we binalary nämeden guran, egin-eşigi nämeden taýýarlan, saglygyny näme bilen bejeren,
ulag hӧkmünde nämäni ulanan bolsa, bularyň ählisini öz daş-tӧweregini gurşap duran tebigatdan aldy. Siz “indi bolsa bu beýle däl”, - diýip, aýtmagyňyz mümkin? Emma bu düýpden beýle däldir. Meselem, häzirki zaman alymlary şu günki güne çenli hem täze derman
serişdelerini tropiki tokaýlardan gӧzlemäge ägirt uly ähmiýet we uly üns berýärler. Oba
hojalyk ekinleriniň täze sortlaryny dӧretmek üçin hem ýabany tebigatdaky görnüşler gerek
bolýar. Kӧp sanly täsin tehniki oýlap tapyşlaryň nusgalaryny hem injenerler haýwanlardan
we ӧsümliklerden, kӧmeleklerden we mikroorganizmlerden alýarlar.
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Emma şeýle hem bolsa, bu entek biodürlüligiň iň esasy orny däldir. Iň wajyp zat, biologiki
dürlüligiň ähli janly organizmleriň, şol sanda biziň hem ýaşaýşymyz üçin ýaşaýyş gurşawyny
dӧredýänligindedir. Munuň ӧzi nämäni aňladýar? Millionlarça ýyllaryň dowamynda biziň
planetamyzda ähli ӧsýän, ylgaýan, ýuzýän, emedekleýän we uçýan jandarlar Ýeriň atmosferasynyň düzümine ӧwrenişdiler. Atmosferadaky bu gazlaryň garyndysynyň mümkin boljak
üýtgemegi indi uly däldir. Emma atmosferadaky kislorodyň düzümi biraz pese gaçanda-da,
biz, edil beýleki haýwanlar ýaly, ӧzümizi biraz oňaýsyz duýýarys. Kislorod mundan has-da
pese düşse – onda… ӧzüňiz düşünýärsiňiz… Atmosferada kislorodyň düzüminiň belli bir
derejesini nämeler saklaýar? Ýaşyl ӧsümlikler!
Bionika ylmy janly organizmleriň gurluşy we ýaşaýşa ukyplylygy
baradaky bilimleri ulanyp, injenerçilik meseleleri çӧzmäge ýardam berýär.
Mysal üçin, delfinleriň deri örtüginiň gurluşyny ӧwrenmek deňiz gämileriň
daşky ӧrtügini täzeçe dӧretmäge mümkinçilik berdi we şunlukda, olaryň
tizligini 15-20% ýokarlandyrdy. Bionika ylmyny esaslandyran adamlaryň
biri Leonardo da Winçi edil guşlaryňky ýaly, ganatlaryny galgadyp uçýan atly uçar apparatyny – ornitopteri gurmaga synanyşypdyr.

Ӓhli ӧsümlikler we haýwanlar, mikroorganizmler we kӧmelekler ӧrän çylşyrymly gurlan
we inçelik bilen dolandyrylýan ulgamy emele getirýärler. Siz şeýle bir pursaty göz ӧňüňize getiriň. Ýagny, Mars planetasyna baryp, yzyňyza dolanmaly kosmos emeli hemrasynyň
içinde tutuş iki ýyllap bolýarsyňyz. Şol emeli hemranyň içinde dürli enjamlaryň, şaýlaryň
we mehanizmleriň ençemesi bar! Pikir edip görüň, eýsem, şol emeli hemra biziň planetamyza meňzeş dälmi? Onuň içindäki her bir “detal” ewolýüsiýanyň netijesinde millionlarça
ýyllaryň dowamynda dӧredi. Şol “detalyň” hereketi beýleki müňlerçe “detallaryň” hereketleri bilen özara sazlaşdyryldy. Indi bolsa, ekipažyň goýberen ýalňyşy ýa-da emeli hemra
meteoritiň degmegi sebäpli, birnäçe enjamlar zaýalansa näme bolar? Ilkibaşda olary ӧzüne
meňzeş detallar bilen çalşyryp bolar. Emma kosmos giňişliginde ýene bir betbagtçylykly
hadysa bolaýsa, onda näme bolup geçer?
Ýeriň biologik dürlüligi bilen hem ýagdaý edil şunuň ýalydyr. Her bir organizm möhüm
işi ýerine ýetirýär. Olaryň biri gün energiýasyny ӧzüne siňdirýär, beýlekisi ӧz energiýasyny
oljany awlamak üçin ýa-da ýyrtyjylardan gaçyp gutulmak üçin ulanýar. Organizmleriň üçünji biri bolsa guran agajy ýa-da ӧlen haýwanlaryň galyndylaryny dargadýar we ş. m… Her
biri, iň uly baobab ýa-da iň kiçi lişaýnik, iň agyr läheň we iň ýeňil meduza – bularyň ählisi Ýer
planetasyndaky ýaşaýşyň ӧrän wajyp düzüm bӧlekleridir. Şunuň bilen bilelikde hem, biziň
entek bilmeýän organizmlerimiziň görnüşleri hem bar! Belki, olar biziň pikir edişimiz ýaly
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beýle az hem däldir, ýӧne olar hem gerekdir. “Planetanyň taryhynda organizmleriň bütin
toparlarynyň ӧlüp-ýiten ýagdaýlary hem boldy. Şonuň üçin hem olaryň ýene birini ýitirsek,
bu entek betbagtçylyk däl” diýmegiňiz hem mümkindir. Saklanyň! Beýle diýmek dogry
däldir! Biz “emeli hemramyzyň” çydamlylyk derejesiniň çäklerini bilmeýäris! Mümkin, biz
eýýäm şol çäkden geçendiris. Adamzadyň uzak bolmadyk taryhynyň dowamynda tebigat
eýýäm ýuzlerçe we münlerçe däl-de, ondan hem kӧp bolan görnüşleri hemişelik ýyitirdi!
Ýene-de bir wajyp zat – biologik dürlüligiň ýagdaýyny tebigatyň durnuklylygynyň derejesini we sagdynlygynyň ýagdaýyny gӧrkezýän bir ӧzboluşly gural (pribor) gӧrnüşinde
gӧz ӧňüne getirmek mümkiin. Egerde janly organizmleriň görnüşleri kӧp bolsa, olaryň her
biri ӧz wezipesini berjaý edende, tropiki tokaýlar, ummandaky suwuň astyndaky merjen
gaýalary we tokaý batgalygy uzak wagtlap ýaşap bilerler!
Bu ýӧne ýerden däldir – adamy dar, diwarlary çal reňkde
reňklenen kamerada kӧp wagtlaýyn gulplap saklamak we oňa
asmana seretmegi, beýleki adamlar bilen gatnaşmagy gadagan
etmek ähli dӧwürlerde iň ýowuz jezalaryň biridi.
Eger-de Ýer ýüzünde owadan we ýakymly ysly (ýa-da gӧrnüksiz we ysy bolmadyk) dürli ӧsümlikleriň gӧrnüşleri, çeýe gornostaýlary we çalt uzynganatlar (ýa-da çemesiz bronenoses we
äwmezek pyşbagalar) azalsa, şonda biziň umumy ӧýümiz şol çal
reňkli we ýürekgysgynç kamera meňzär!

Biodürlilige abanýan howplaryň haýsylary bar?
Ӧz biologik dürlüliginde janly tebigatyň asuda ýașaýșyna howp salýan ilki bilen adamyň
özüdir! Tokaýlar çapylyp aýrylýar, sähralaryň topraklary sürülýär, sawannalar ýakylýar, batgalyklar guradylýar, awçylyk höwesjeň we senetçilik maksatlary üçin dowam etdirilýär, balyk
tutulýar we adamyň șuňa meňzeș hereketleri
dowam edýär. Elbetde, bularyň hemmesi ýabany tebigaty ýok etmek maksady bilen edilmeýär. Maksady bașgadyr – ýagny, planetanyň
köpelip barýan ilatyny iýmit bilen üpjün etmek,
agaç önümlerini almak, energiýany öndürmek,
mal saklamak, șäherleri we garaýollary, harby
poligonlary gurmak hem-de hapa dökmek üçin,
şeýle hem ýene köp zatlar üçin ýeri boșatmak.
Tebigy şertleriň üýtgemegi biologik dürlülige
uly täsir edýär. Temperaturanyň birden ýokary
galmagy we așak düșmegi, tokaýlaryň ýanmagy,
hemișelik doňaklygyň eremegi, batgaly düzlükleriň guramagy, ummanyň derejesiniň üýtgemegi we beýleki sebäpleriň köpüsi muňa degișlidir. Bu hadysalaryň näme üçin bolýandygyny siz eýýäm bilýänsiňiz.
Diňe bir adatdan dașary yssy tomus entek uly betbagtçylyk däldir. Ösümlik we haýwanat
dünýäsi ewolýusiýanyň müňlerçe ýyllarynyň dowamynda gysga wagtlaýyn klimat üýtgeșmelere we tebigatda bolup geçýän yzygiderli üýtgeșmelere öwrenișiklidir. Biologik dürlülik
üçin esasy howp salýan șol çalt we yzyna öwürip bolmaýan dașky șertlerdir. Muňa ilkinji
nobatda klimat üýtgeșmeleri degişlidir. Geliň, oňa düșünmäge synanyşalyň.
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Örän uly möçberli gyrylmalar we klimatyň üýtgeșmeleri
Häzirki zaman ylmy tarapdan ӧwrenilen janly tebigatyň kämilleșmek döwründe (bu
bolsa, azdan-känden üç milliard ýyldan köpräk wagtyň dowamynda), onlarça döwürleriň
dowamynda klimat birden duýdansyz üýtgeýärdi we bu hadysalar biodürliligiň uly mӧçberde garyplaşmagyna getirdi. Șular ýaly bäș dӧwür tapawutlandyrylýar. Olar, adatça, örän
uly möçberli gyrylmalar diýlip atlandyrylýar.
Iň agyr döwürleriň biri, takmynan, 250 mln ýyl mundan ozal bolup geçipdir. Șol wagt
Ýeriň ýüzünde bize tanyş bolan ösümlikler we haýwanlar ýokdy, ýașaýșyň dürlüligi hem
örän baý bolupdy. Șonda geologik ölçeglere görä, tiz wagtyň içinde, ýagny “bary-ýogy”
birnäçe million ýylyň dowamynda ösümlikleriň we haýwanlaryň ähli görnüșleri diýen ýaly
ýer ýüzünden ýitip gitdi (șol wagt ösümlikleriň gӧrnüşleri haýwanlaryňkydan ep-esli azlyk
edýärdi, sebäbi ummanlardaky we deňizlerdäki ýașaýys șertleri gury ýerdäkiden has baýdy).
Ýeriň geologik taryhynda biosferada elmydama görnüşleriň döremek
we gyrylyp gitmek bilen bagly ýagdaýlar bolup geçýärdi. Sebäbi hiç
bir görnüş baky ýașap bilmeýär. Bu gyrylyp gitmeklik täze görnüşleriň döremegi bilen öwezini doldurýar we netijede, biosferada görnüşleriň umumy sany köpelýär. Görnüşleriň ölüp-ýitip gitmegi ýa-da
gyrylmagy diýip, adamyň gatyșmazlygynda bolup geçýän ewolýusiýanyň tebigy hadysasyna aýdylýar.
Belli bir jynslaryň gyrylmagyna we beýleki jynslaryň döremegine haýsy syrly sebäpler
getirdikä? Alymlaryň dogry çak edișlerine görä, planetanyň ýüzünde bolup geçýän ägirt
üýtgeșmeler, ýagny kontinentleriň süýșmegi (dreýf) muňa sebäp boldy (biz bu barada eýýäm öňki bölümlerde gürrüň edipdik). Bu bolsa, dag gerișleriniň ýerleșmegini we
deňiz akymlarynyň ulgamyny içine alýan șol wagtda bar bolan tebigatyň șekilini üýtgetdi.
Gadymy sowamak eýýamyna derek klimatyň ýylamagy geldi. Klimat has-da gury boldy,
temperaturalaryň pasyllaýyn üýtgemegi has-da ýitileșdi. Mundan bașgada ýeriň ýüzüne
golaý atmosferadaky kislorodyň düzümi üýtgedi. Bu halatlar, biziň bilșimiz ýaly, belli bir
janly jynslaryň beýleki jynslar bilen köpçulikleýin çalyșmaklygyna getirdi.
Jynslaryň gyrylyp ýitmegi bilen baglanyşylan geçmiş soňra birnäçe gezek hem gaýtalandy, emma bular ýaly mӧçberde däl. 60 million ýyla golaý mundan ozal biziň planetamyzda
ýene-de bir şertleriň üýtgemegi ӧrän duýdansyz bolup geçdi. Bu üýtgeşlemer klimatyň
üýtgemegi bilen bilelikde geçdi we olar, ӧz gezeginde, haýwanlaryň we ӧsümlikleriň belli
bir jynslaryň beýlekiler bilen çalyşmak proseslerini güýçlendirdi. Dinozawrlar bilen bilelikde
janly organizmleriň beýleki toparlary hem, meselem, goýun şahlaryna meňzeýän ammonit deňiz mollýusklary we galyndylary daş bolup galan peýkamyň ujuna meňzeýän belemnitler hem ýitip gitdi. Şonda deňiz ýaşaýjylaryň deň ýarysy ýitip gitdi we gury ýerde
gyrlan jynslaryň sany bolsa entäk takyk belli däl, sebäbi organizmleriň galyndylary gury
ýerde gowy saklanmaýar.
Belemnitler.

Ammonitler.
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Klimatyň sowamagy bilen bagly üýtgeşmeler peýda bolanda, ýany bilen kӧplenç polýar
buz ӧrtükleri emele gelýär. Grenlandiýanyň we Antarktidanyň ägirt buzluk massiwleri häzir
hem kosmosdan alnan Ýeriň suratlarynda gӧrünýär. Eýsem, şol ӧrtükleri ýasamak üçin näçe
suw gerek bolarka? Elbetde, az däl. Ol bolsa nireden alynýar? Elbetde, ummandan. Buzluk
ӧrtükleriň dӧreýän wagtynda ummanlardaky suwuň derejesi pese düşýär, we kenarýaka
sebitlerde suwda we gury ýerde ýaşaýan organizmleriň ýaşaýyş şertleri dessine üýtgeýär.
Netijede, beýleki täsirlerden daşary, klimat üýtgeşmeleri biodürlüligiň ýagdaýyna hem
täsir edýärler, eýsem, bu täsir ilki bilen gowylyk tarapyna däl bolup çykýar. Ondan soň
Ýerde ýaşaýyş az-azdan ӧňki ýagdaýyna gelýär, emma ol indi ӧňki ýagdaýyna hiç haçan
meňzemez! Ýeriň ӧňki ýagdaýyna gelmek üçin millionlarça ýyl gerek bolýar, we ýitip giden
jynslar hem indi gaýdyp gelmeýär. Biz hem şol gyrylyp ýiten organizmler bilen bir hatarda
bolasymyz gelýärmi?

Haýwanlaryň haýsysy beýlekilerden ӧň klimat üýtgeşmeleri
duýýar?
Elbetde, biz siz bilen şu wagta çenli gürrüň eden zatlarymyz “bir wagt bolup geçen wakalar we gadymy rowaýatlar bolup gitdi”. Bular şu sӧzleri ýazan şahyryň wagtyndan hem
ep-esli wagt ӧň bolan wakalardyr. Häzirki zamanda klimatyň üýtgeşmeleri dürli gӧrnüşli
janly tebigata näme täsir edýärkä?
Soňky ýüz ýyllykda adam durmuşynyň täsirinde we klimatyň duýdansyz üýtgemeginiň
netijesinde, bütin planetada jynslaryň gyrylyp ýitmeginiň tizligi ençeme gezek tebigy ýagdaýyny ýeňip geçdi.
Ýaşaýyş dӧwri gysga bolan ownuk haýwanlar daşky gurşawyň şertleriniň täsirine has-da
garaşly bolýarlar we şol sebäpden klimat üýtgeşmelerine çalt uýgunlaşýarlar. Uly gӧwreli
organizmler hem klimat üýtgeşmeleri duýýarlar, emma olaryň uýgunlaşmagyny gӧrmek
üçin uzak wagt gerekdir. Bizi bolsa derňewçiler hӧkmünde häzirki wagtda bolup geçýän
ýa-da golaý geljekde boljak, hem-de biziň durmuşymyza täsir edip biljek hadysalar has-da
gyzyklandyrýar.
Mahaon kebelegi.
Slowakiýanyň daglarynda bellige alnan, uly bolmadyk
ortaça temperaturalaryň yzygiderli 1.5 – 2°С ýokarlanmagy
garaşylmadyk netijelere getirdi. Ýylylykda mes ýaşaýan Papilionidae maşgalasynyň podalirius we machaon owadan
kebelekleri ӧň ýaşan tokaýlyk sähra zolagyndan daşary hem
ýaýradylar we has-da salkyn we çygly çemenliklerde gӧrünip
başladylar. Mundan başga-da olar adaty boýunça ýylda iki
gezek dälde, üç gezek kӧpelip başladylar.
Beýleki Araschnia atly kebelekler ýazyna adaty goňur reňkde, tomsuna – gara reňkde we
güýzüne - ýene–de goňur reňkde çykyp başladylar. Munuň bilen entäk täsin ӧzgertmeler
gutarmady. Wagtyň geçmegi bilen bu kebelekleriň tomusky we güýzki nesilleri gara reňkde, ýagny adaty tomsuň reňkinde çykyp başladylar.
Şol bir ýerlerde, ýagny Slowakiýanyň daglarynda, bioIps typographus tomzagy.
loglar Ips typographus tomzagyň we Operophtera brumata
gurçugyň durmuşynda bolsa iki sany garşylykly tendensiýalaryny ýüze çykardylar. Ips typographus tomzagy temperaturanyň ýokarlanmagy bilen ӧz edýän hereketlerini has-da kӧpeltdi. Operophtera brumata iýermen gurçugy bolsa tersine,
ӧz halaýan agaçlary iýmegini azaltdy. Ӓhli halatlarda temperatura üýtgeşmeleriniň we mӧr-mӧjekleriň hereketleriniň arasyndaky gӧnümel aragatnaşygyň barlygy anyk ýüze çykýar.
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Kiçijik Kuba gurbagasy.
Kiçijik Kuba gurbagasy (Eleutherodactylus limbatus) tropiki
tokaýlyklarda ýaşaýar we bu erde günüň dowamynda we ýylyň
dowamynda temperaturanyň we çiglygyň üýtgemegi, eýsem,
az mukdarda bardyr. Eýesiniň (şol gurbaganyň) we onuň parazitiniň (zeň garabaşy) arasyndaky aragatnaşyklaryň aýratynlyklary alymlaryň ünsüni çekdi. Parazit, onuň eýesine garanyňda, daş gurşawyň üýtgemegini pes derejede duýýandygy
anyklanyldy. Şeýlelikde, klimatyň üýtgemegi sebäpli parazitleri
has-da howply bolup, hojaýyn jynsynyň, ýagny, biziň seredýän
Laternula gracilis mollýusk.
mysalymyzda, Kuba gurbagasynyň bütin populýasyýasyny, olar
howp astynda goýýandyklary anyklanyldy.
Günorta ummanyň sowuk suwlarynda temperaturanyň iň
pes derejede ӧsmegi turşulygyň ýokarlanmagyna we kislorod düzüminiň pese düşmegine eltýär. Kiçijik Antarktikaly Iki
taraply Laternula gracilis mollýusklaryň ýaş jynslary howply
ýerden gidýärler, üç ýyl ýaşanlar bolsa olaryň ýany bilen bedeniniň etleri ӧlmegi sebäpli ӧz ýaşaýyş ýerlerinden gidip bilmän
kӧpçulikleýin gyrylýarlar. Siziň sorag bermegiňiz mümkin: eýsem, molýusklar ӧwrenişip,
ӧz sanyny ӧňki ýagdaýyna getirip bilmeýärlermi?! Umman ulydyra! Gynansak-da, bu bolmaýar. Sebäbi bu molýuskyň kӧpelmek ukyby üç ýyl ýaşandan soň emele gelýär, ýagny,
munuň kӧpelmek wagty ýetende ol ӧz gymyldamak ukybyny ýitirýär!
Suwuň astyndaky merjen gaýalary klimatyň üýtgemegini Suw astyndaky merjen gaýasy.
ilkinjileriň hatarynda duýýarlar. Bular ӧrän duýgur organizmler. Juda ýyly ýa-da juda sowuk suw, ýagtylygyň ýetmezçiligi, garyndylaryň artykmaçlygy – bularyň hemmesi merjen
gaýalaryň ӧsmegine päsgelçilik berýär ýa-da onuň ӧsmegini
düýbünden bes edýärler. Merjen polipler gymyldap bilmeýär
we daşky gurşawyň üýtgeşmelerine kynçylyk bilen uýgunlaşýar. Şonuň üçin olar dogan ýerlerinde ýaşamaga we ӧlmäge
kaýyl bolýarlar. Merjen polipler üçin gün şӧhleleriniň energiýasyny siňdirýän mikro suw otlary hem suwuň temperaturasyna
Salpidae.
garaşlydyr. Awstraliýanyň Uly Barýer rifiniň kӧp bӧleklerinde
alymlar suw otlaryň gyrylmagyny we merjenleriň reňkden gaçmagyny belleýärler we bu hadysa bolsa merjeniň ӧlýändigini
aňladýar. Indoneziýada güýçli tokaý we torf ýangynlaryň tüssesiniň gapdalynda kӧplenç demir garyndylaryň atmosfera
zyňylmagy bolýar. Olar suw otlaryň joşgunly güllemegine täsir
edýär we gülläninde suw otlary merjenlere awuly bolýan maddalary çykarýarlar.
Polýar sebitlerde bolup geçýän ýylama pasyllaýyn deňiz buzluklaryň meýdanynyň azalmagyna eltýär. Buzuň aşaky gatlagynda ummanyň mikroskopik ӧsümlikleri – fitoplanktonlar – has-da gür bolup ӧsýärler. Bu ӧsümlik krill, utukyklary, pingwinleri we beýleki deňiz
guşlary, düwlenleri we günorta ýylmanak we gӧk läheňleri öz içine alýan iýmit hatarynyň
başy bolýar. Eger buz az bolanda fitoplanktonyň kӧpelmegine ýer ýetmezçilik edýär. Kril
iýmiti az bolan suwlarda ýaşap bilmeýär we jele gornüşli aňyrsy ýarym gӧrünýän Salpidae,
hakykatdan gadymy organizmler, onuň ýerini tutýar. Şunuň bilen iýmit hatary bӧlünýär!
Salpidae organizmleri birnäçe balyk gӧrnüşlerden we deňiz pyşdylyndan başga hiç organizmleri iýmeýär. Şonda gyş aýlary läheňler ýeterlik ýagy ýygnap bilmeýärler, beýleki
ýaşaýjylar hem iýmiti az bolan suwlary taşlap gidýärler. Bu bolsa biologik dürlüligine täsir
edýän tebigatyň çylşyrymly aragatnaşyklarynyň ýene-de bir şaýadydyr.
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Demirgazyk polýar buzluk örtüginiň azalmagy klimatyň
ýylamagynyň iň belli mysalydyr. Ak aýylaryň migrasiýasy üçin
we olaryň düwlenleri awlamagy üçin buz gerek. Düwlenleriň
özleri üçin hem buz derwaýsyzdyr – buz bolmasa olaryň ӧz
çagalaryny ulaltmaga ýeri ýok. Eger buzluk meýdanlary adatdan çalt azalýan bolsa, düwlenleriň sany hem azalmaly bolýar,
şunlukda, iýmitiň ýetmezçiliginde ak aýylar awlan düwleni tutușlaýyn iýmeli bolýarlar. Ӧňler aýylar diňe ýag gatlagyny iýýärdiler, we düwleniň läșiniň beýleki bölekleri Arktikanyň başga
ýașaýjylaryna, ýagny, Vulpes lagopus peseslere we köp sanly
gușlara galýardy. Indi bolsa olara zat galmaýar!
Ýewraziýanyň demirgazyk gyrasynda tokaýlyklar kem-kemden, ýüz ýyllyň içinde onlarça kilometr süýșüp, tundranyň ýerlerini alýarlar. Șonlukda köp sanly gușlaryň ýașaýan ýerleri we
olaryň iýmitlenme çeșmeleri hem üýtgeýär. Arktikanyň ýyly
gyșlary ýabany we öý sugunlar üçin hakyky betbagtçylyk bolup
durýar. Mylaýym howa we gyș ýagyșlary garyň ýüzüni buz örtügi bilen ýapýar we bu bolsa sugunlara esasy gyș iýimini, ýagel
lișaýnigi tapmaga kynçylyk döredýär.
Lemming tundranyň ýașaýjylarynyň arasynda iň köp sanly
gemrijisi bolup, ol hem klimatyň ýylamagyndan zyýan çekýär.
Onuň hinini wagtyndan öň ereýän garyň suwy alýar. Lemming
bolmasa hem ýyrtyjy gușlar we Vulpes lagopus pesesler aç
galýarlar.
Antarktikanyň kenarýaka ýerleri adatça örän az ösümlikli,
aýratyn dașlyk böleklerden ybarat, buzluk çölüne meňzeýän
bolsa, indi ol öň dașlyklaryň arasynda günörta kontinentiň
güýçli ýellerinden bukulyp goranýan, latynça Deschampsia antarctica atlandyrylýan, däne ekinleriň bol jeňňeligi bolup, alymlaryň öňünde çykýär.
Ýeriň beýleki ujunda, Baýkalyň we mongol Uly Hingan daglaryň arasynda ýatan Daur sähralarynda, howanyň global ýylamagy sebäpli ýerli klimatyň guraklygynyň güýçlenmegini alymlar belleýärler. Köller we kiçiräk derýälar ýitip gidýär, tokaý
zolaklary gurap barýar, sähranyň ösümlikleri wagtyndan öň gurap gutarýar. Bular ýaly üýtgeșmeleriň sähranyň ýașaýjylaryna
näme täsir edýändigini bilmek kyn däl. Suw howdanlaryň
düýbünde ýygnanýan gyrmançanyň içinde çuňda hereketsizlikde ýatan köp sanly liçinkalar we ișbiller tapylýar. Gușlar öz
uçýan ýollaryny we höwürtgeleme ýerlerini çalyșyp, beýleki ýerlere göçüp gidýärler. Ähli suw we suwuň gapdalynda ýașaýan
guşlar üçin, ýagny, uly jübtünler, çal hokgarlar, kümüș reňkli çarlaklar ýaly gușlar üçin iýim bolmaýar ýa-da ýetmezçilik edýär.
Anser cygnoides gazlary höwürtge ýasamagyny bes edýär. Suw
güzerleriň bolmazlygy sebäpli möjekler, tilkiler, torsuklar we
durnalar hem gidýärler. Et iýmekleri bilen baglanyșykly köp suw
talap edýän ýelekli ýyrtyjylar we beýleki haýwanlar, has-da ýaramly ýerlere gidýärler. Tomsuna otuň bolmazlygy meselem, Lepus tolai towșanlar üçin diňe açlygy dälde, oňa bukulmaga hem
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Ak aýy.

Demirgazyk suguny

Lemming.

Deschampsia antarctica.

Lepus tolai towșanlary.

Dag pişigi ýa-da manul.
ýeriň ýoklugyny aňladýar! Ýerli gurak șertlere gowy uýgunlașan
Marmota sibirica syçanlar we Spermophilus dauricus alakalar
üçin hem durmuş agyr düșýär. Ýygy-ýygydan bolýan ýangynlar
göwrümli we haýallyk bilen gymyldaýan Ýer haýwanlary üçin
ölüm howpyny salýar. Otlaryň gurap ýanmagy toýnakly mallar
üçin gyș iýimleriň ýoklugyny aňladýar, we müňlerçe antilopa
jerenleriň sürüleri Mongoliýadan Russiýa göçýärler. Bu ýagdaýda az mukdarda galan suw güzerlere agram düșýär, haýwanlaryň toplanmagy köpçülikleýin keselleriň ýaýramak howpyny
döredýär. Duýdansyz gelýän guraklyk tomus döwründen soň,
köp gar-ýagynly gyșlar gelýär we manul ýabany pișikler özlerine iýim tapmaýarlar. Hakykaty
aýtsak, ýylylygyň șertlerinde gowy ýașaýan diňe bir görnüş bar, ol daur kirpisidir. Oňa kadaly ýașamak üçin bäș aýdan gowrak bolan ýylylyk döwri gerek bolýar we șol sebäpli olar
öz ýaşaýan ýerlerini giňeldýärler.

Biodürlüligi nädip gorap saklamaly?
Geliň bilelikde bu barada pikir edeliň – bu ýagdaýy düzetmek üçin näme edip bolýar?
Ýabany tebigatyň ähli görnüșleriniň arkaýyn ýașamagy üçin galan territoriýalary gorap saklamalymy? Elbetde. Emma bular hem ýeterlik däldir! Adam ýüzlerçe ýyllaryň içinde bolup
geçýän klimatyň üýtgeşmelerini saklap bilmez, ýӧne ol bu üýtgeşmelere ӧz gatanjyny edip
bilýär we entäk düzedip bolmaýan netijelere ýetilmänkä, ol olary azaltmaga, borçlydyr.
Muny nädip etmeli? Usullar kӧpdir. Esasy usulyýet – tebigy baýlyklary dereje üçin, moda
gyzygyp ýa-da ýӧne endik boýunça artykmaç ulanmaklygyny bes etmeli. Ӧnümçilikde we
adaty durmuşda energiýany tygşytlaýan tehnologiýalara geçmek hem bize kӧmek edip
biler. Biz ähli baýlyklary tygşytly ulanyp bilsek indi kem bolmaz diýip pikir edýäris. We,
elbetde, biziň bütin planetamyzyň saglygy biologik dürlüligiň ýagdaýyna baglydygyny biz
ýatdan çykarmaly däldiris.
Ýeriň ýüzünde adam tarapyndan ulanylmadyk tebigy baýlyklar we täsir edilmedik daş
tӧweregiň ýerleri diýseň azdyr. Siz eýýäm bilýänsiňiz, ӧsümlikler we haýwanlar belli bir
şertlerde ýaşaýarlar. Diýmek, olaryň diri galmagy üçin olaryň “ӧýlerini” – ýaşaýýş ýerlerini
gorap saklamak gerekdir. Mundan başga-da, ӧsümlikler, haýwanlar, kӧmelekler diňe daşky
sreda bilen baglanyşykly dälde, eýsem, olar biri-biri bilen hem baglanyşyklydyr. Şonuň üçin
diňe käbir görnüşleri aýratynlykda goraman, bütin tebigy maşgalalary, landşaftlary hem
goramalydyr. Edil şol maksatlary gӧz ӧňünde tutulyp, aýratyn goralýan tebigy territoriýalar,
ýagny, goraghanalar, zakaznikler, milli seýilgähler we tebigat muzeýler dӧredilýär.

Milli seýilgähler: tebigaty gorap saklamagy ӧwrenýäris
Eýsem, milli seýilgäh diýmek näme? Bu syýahatçylara sapar bilen gelip gӧrmäge
mümkinçilik berlen gorag astyndaky ýer we bu ýeriň çäginde adamyň hereketleri çäklendirilendir. Milli seýilgähler adatça kӧp dürli landşaftlaryň (meňzeş we ýeke-täk) seýrek
gelýän, ýitirim bolmak howpyndaky haýwanlaryň, ӧsümlikleriň, ýeketäk geologiýa, suw
«Láhемаа» milli seýilgähi,
Estoniýa

“Jasper” milli seýilgähi,
Kanada
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“Krýuger” milli seýilgähi, Günorta Afrikan Respublikasy

obýektleriň bar bolan ýerlerinde dӧredilýär. Milli seýilgählere ulular hem çagalar barýarlar
we olaryň kӧpüsi edil şu ýerde global ekologiýa meseleleri barada ӧwrenýärler. Milli seýilgählerde nahalhanalar we malhanalar ýerleşdirilýär; olarda seýrek duş gelýän ӧsümlikler
we haýwanlar ӧsdürilýär we ulaldylýar we, onsoň, ӧsen we ulalan jynslar gorag astyndaky
ýerlere gӧçürilýär.
Klimatyň üýtgemegi milli seýilgählere täsir edýärmi? Sebäbi klimatyň global üýtgemegi ýangynlara, guraklyga, atmosferanyň temperaturasynyň ýokarlanmagyna we beýleki
hadysalara eltýär, we ol aýratyn goralýan ýerleriň tebigatyna hem täsir edýär.

ABŞ-da birinji milli seýilgähi 1872-nji ýylda
dӧredildi. Bu ady belli Ýellowstoun seýilgähidir.

Iň uzyn pyýada ýoly Greýt Smouki
Mauntins atly beýleki Amerikan milli seýilgähinde ýerleşýär.
Ӧz saýasynda kӧp janly organizmleriň
ýaşaýşyna mümkinçilik berýän, we klimat
üýtgemegi zerarly ӧrän kӧp zyýan çekýän
Uly Barýer rifi, Awstraliýanyň milli deňiz
seýilgähiniň bir bӧlegi hӧkmünde goralýar.
Ol hem BMG-nyň Bilim, Ylym we Medeniýet
Guramasynyň
Bütindünýä
mirasynyň
(UNESCO) sanawyna girizildi we dünýäniň
ýedi tebigy täsinlikleriň biri diýlip ykrar
edildi. Bu kosmosdan gӧrünýän, biziň
planetamyzda ýeke-täk janly gurluşdyr.
Namibiýada (Gunbatar Afrika) “NamibNaukluft” milli seýilgähi dünýäde iň beýik
bolan mämişi çägelik ürgünleri bilen ady
bellidir. Käbir ýerlerde olaryň beýikligi
çӧlüň ýüzünden 300 metre barabar bolýar.
Meýdany Şweýsariýanyň territoriýasyndan hem uly bolan bu ägirt uly seýilgähiň
çäginde kӧp dürli ӧsümlikler we haýwanlar
duş gelýär.
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"Ýugyd wa” milli seýilgähi, Russiýa.

Florida ştatynyň (ABŞ) “Ewergleýds” seýilgähinde ýaşaýan süýji suw haýwanlaryň maşgalalary golaýda ýerleşýän Florida aýlagyndan gelýän duzly suw akymlary sebäpli üýtgeşmeleri başdan geçirýärler. Alymlar we aýratyn goralýan ýerleriň işgärleri bu hadysalaryň milli seýilgähleriň durmuşyna howp
Ewergleýds” milli seýilgähi, Florida, ABŞ.
salýandygyna düşundiler we hereket etmegi makul bildiler. Şunlukda, ABŞ-nyň daşky
gurşawy goramak boýunça agentligi we
Milli seýilgähleriň gullugy “Klimat bilen
hyzmatdaş seýilgähler” atly ýӧriteleşdirilen
maksatnamasyny dӧretdiler. Bu maksatnamanyň kӧmegi bilen seýilgähleriň işgärleri
we gelýän adamlar klimat üýtgeşmeleriniň
sebäpleri we netijeleri bilen tanyşýarlar.
Munuň bilen bilelikde syýahatçylara global meseleleri çӧzmek üçin olaryň ӧzleriniň
edip biljek hereketleri barada aýdylýar.

Goraghanalar: adamsyz tebigat
Goraghanalarda tebigatda bolup geçýän üýtgeșmeleri syn edýän we olary ýazyp alýan
alymlar ișleýäler. Bu ýerlerde miweleri, kömelekleri ýygnamak, balyk tutmak hem gadagandyr. Goragnanalarda ýitip barýan haýwanlary idedýärler we köpeldýärler hem-de onsoň
olary tebigata goýberýärler.
Goraghana – adamyň ylmy ișden beýleki ähli hereketleri gadagan
edilen aýratyn goralýan ýerdir.
Biosfera goraghanalary adam tebigata pes derejede täsir edýän ýerlerde döredilýär.
Adat boýunça bu ýerlere degișli bolan ekoulgamlar we seýrek jynslar hem-de tebigy mașgalalar bu goraghanalarda goralýar. Taýga ýerlerde bu taýganyň özi bolýar, tebigy tropiki
zolakda – tropiki tokaýlardyr. Bu ýerleriň tebigatyny gorap saklamak bütin planetamyz üçin
uly ähmiýetlidir.
Biosfera goraghanalary ähli kontinentlerde bar. Siz belki Afrikada goralýan territoriýalar
barada kino görensiňiz. Edil șolar ýaly goraghana zolaklaryň saklanylmagy sebäpli biz häzirki wagtda bu kontinentiň köp dürli tebigat dünýäsini görüp bilýäris.
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Türkmenistanyň aýratyn goralýan tebigy ýerleri
Türkmenistanyň çäginde döwlet tebigy goraghanalaryň 9-sy, ýerli goraghanalaryň
(zakaznikleriň) 16-sy we tebigy ýadygärlikleriň 17-si ýerleşýär. Döwlet tebigy goraghanalary üç sany welaýatyň çäginde ýerleşendirler: Turan welaýatynyň (Repetek döwlet
biosfera, Amyderýa, Gaplaňgyr we Bereketli Garagum döwlet tebigy goraghanalary),
Daglyk-Orta Aziýa welaýaty (Köýtendag döwlet tebigy goraghanasy) we Köpetdag-Horosan welaýaty (Sünt-Hasardag we Köpetdag döwlet tebigy goraghanalary).
Şeýle hem Garagum çölüniň, Köpetdag-Horasan daglarynyň we Parapamiziň dag
eteginiň çatrygynda ýatan Bathyz döwlet tebigy goraghanasynyň ekoulgamlary hemde nusgawy we gurak zakaspiý çölüniň Hazar deňziniň akwatoriýasynyň gündogar
bölegi bilen sepleşýän ýerinde ýerleşen Hazar (ozalky Krasnowodsk) döwlet goraghanasynyň ekoulgamlary hem goralyp saklanýar.

Surat 2.2.1. Türkmenistanyň aýratyn goralýan tebigy ýerleri
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Türkmenistanyň çäginde biosfera goraghanalarynyň biri – Repetek döwlet biosfera goraghanasy ýerleşýär. Ol 1928-nji ýylda esaslandyrylan. Bu goraghana Merkezi we
Günorta-Gündogar Garagumyň edil sepleşýän ýerinde (çatrygynda) ýerleşýär. Onuň tutýan
umumy meýdany 34,6 müň ga. Bu ýerde 2 müň gektara golaý meýdanda gara sazaklygyň
(Haloxylon aphyllum) asyl nusgasyndaky (etalon) tebigy tokaýlygy ýerleşýär.
Goraghana 1979-njy ýylyň 19-njy fewralynda UNESСO-nyň “Adam we biosfera” maksatnamasynyň utgaşdyryjy geňeşiniň karary bilen döwlet biosfera goraghanasy diýen hukuk
derejesi berildi.
Surat 2.2.2. Repetek döwlet biosfera goraghanasy

Çöl relýefiniň pesliklerinde ýerleşen tokaýlar – sebitiň esasy biodürlüligini toplaýjylardyr.
Bu ýerde ösümlikleriň 100-den gowrak görnüşi ösýär. Goraghananyň sazaklyk tokaýlary
esasan, “Demirgazyk jülge”, “Ýamantokaý”, “Günorta jülge” we “Çarlak” ýaly jülgelerde
ösýärler. Repetek döwlet biosfera goraghanasy ajaýyp çöl landşaftynyň saklanyp galan
seýrek sebitleriň biridir (36-njy surat).
Goraghananyň faunasy hem köpdürlüligi bilen tapawutlanýar. Ol oňurgasyzlaryň 1343,
süýrenijileriň 22, guşlaryň 200-den gowrak, süýdemdirijileriň 29 görnüşlerinden ybarat. Iri
çägeli ulgamlar bilen utgaşýan sazak tokaýlary bir bitewi gorag toplumy emele getirip, jerenleriň, seýrek guşlaryň (bürgüt, ýylançyr, çöl serçesi) ýaşaýyş mesgeni hökmünde hyzmat
edýär. Esasan-da, gyş paslynda seýrek guşlaryň bir topary bu sebiti özlerine ýaşaýyş mesgeni edinýärler. Goraghananyň garamagynda haýwanlaryň ýitip barýan görnüşlerini gorap
saklamak maksady bilen döredilen Ýarajy ýerli goraghanasy ýerleşýär.
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Hazar döwlet tebigy goraghanasy (1994-nji ýyla çenli Krasnowodsk goraghanasy) Hazar deňziniň günorta-gündogar kenarýakasynda ýerleşýär. 1932-nji ýylda ornitologik goraghana hökmünde döredilip, onuň eýeleýän meýdany 269 müň ga. Goraghananyň dünýä
ähmiýeti meýdanynyň tutuşlygyna diýen ýaly suwda ýüzýän we suw-batgalyk guşlaryň
möwsümleýin göçýän döwürlerinde, olar üçin dynç alynýan we iýmitlenýän meýdany bolup hyzmat edýänligidir. Hazar döwlet tebigy goraghanasynyň biologik dürliligi özünde
görnüşleriň has-da bollugy bilen tapawutlanýar. Goraghanada ösümlikleriň 660, oňurgaly
haýwanlaryň 429, balyklaryň 48, ýerde-suwda ýaşaýanlaryň 2, süýrenijileriň 26, sýdemdirijileriň 42 görnüşi bardyr.
Hazar deňzi ajaýyp biologik dürlüligiň genofondyny özünde saklaýan dünýädäki iň uly
içerki suw aýtymydyr. Deňziň türkmen böleginde hasaba alnan biologik dürlüligiň sany 854
görnüşe barabar. Faunasy 600 görnüşden gowrak, şol sanda ihtiofaunasy – 80 görnüşden
gowrak, ornotofaunasy – 289 görnüş.
Hazar deňziniň biologik dürlüliginiň umumy mukdary ösümlikleriň we haýwanlaryň
1814 görnüşinden ybarat bolup, onuň türkmen bölegindäkisi 900 görnüşden we 50 taksonomiki birlikden durýar.
Goraghanada
Türkmenistanyň
Surat 2. 2. 3. Hazar döwlet
goraghanasy
Gyzyl kitabyna girizilen oňurgasyzlaryň üç görnüşi – gysgaganat boliwariýa hudaýatysy, garamtyl uzynmurt çekirtge, kaspi aňyrsy tutuksy
aýy pisint çekirtge ýaşaýar.
Oňurgaly haýwanlardan Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilenleriň sany 42 görnüşe ýetýär. Tebigaty
Goramagyň halkara Birleşiginiň Gyzyl
sanawyna (2000) bolsa 26 görnüş girizilendir. Goraghananyň garamagynda ýerli goraghanalaryň biri – Ogurjaly ýerli goraghanasy ýerleşýär.

Bathyz döwlet tebigy goraghanasy 1941-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Serhedabat etrabynda ýerleşen Bathyz belentliginiň haýwanat dünýäsiniň baýlygyny, ajaýyp ösümlik örtügini, gulanlaryň ýeke-täk saklanyp galan topragyny, iň iri seýrek pisse tokaýlygyny geljekki nesillere miras goýmak maksady bilen döredildi. Goraghana 87 müň 680 ga meýdany
eýeleýär. Onuň garamagynda Çemenibit, Pulhatyn we Gyzyljar ýerli goraghanalary hem
bar.
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Surat 2.2.4. Bathyz döwlet tebigy goraghanasy

Goraghanada seýrek pisse tokaýlygy, çöllük sähra, ýerüsti akymy bolmadyk akymsyz
çöketlikler ýaly, şertli atlar dakylan dürli landşaft keşpleriň üç görnüşi tapawutlandyrylýar.
Pisse tokaýlygy – Bathyzyň çäginde ýerleşýän daglyk mekandyr. Ol daşyndan seredeniňde
sawanna çalym edýär. Pisse agajy 500, hatda 700 ýyla çenli ýaşaýar. Onuň miwesi diýseň
tagamlydyr, düzüminde 60% ýagy bar, şol miweler bilen haýwanlaryň köpüsi iýmitlenýär.
Sähra – Bathyzyň landşaftynyň esasy görnüşidir. Bu ýerde pes boýly otlaryň toparyna
diňe gyrtyç bilen ýylak mahsus. Uzyn boýly otlardan köp ýyllyk saýawanly ösümliklerden
badrakema çomujy esasy orny tutýar. Bathyz sährasynyň esasy aýratynlyklaryň biri “çomujyň tokaýydyr”. Agamet astragaly hem sähranyň bol çöpüniň biridir.
Ýeroýlanduz – bu goraghananyň üçünji landşafty bolan gury çöketligiň adydyr.
Çöketligiň çuňlugy 500 m bolup, meýdany 300 km 2 töweregidir. Çöketligiň döremegine Tetis deňziniň aşagyndaky hereket edýän wulkaniki ojak sebäp bolupdyr. Ýeroýlanduzuň ýer üsti akymsyz çöketliginiň täsinligi, ajaýyplygy diňe bular bilen çäklenmeýär.
Bu ýerler iň gymmatly gorag haýwanlary bolan gulanlaryň we keýikleriň esasy ýaşaýan
mesgeni hökmünde tanalýar.
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Köpetdag döwlet tebigy goraghanasy. Täsin dag ulgamy bolan Köpetdag – mezozoý
erasynyň hek we kaýnazoýyň çökündi dag jynslaryndan düzülip, on müňlerçe ýyllardan öň
Ýeriň geologik ewolýusiýasynda döräpdir. Bu ýerdäki dag depeleriň, eňňitleriň, üsti tekiz
belentlikli meýdanlaryň, çuň jülgeleriň aňyrsyna göz ýetmeýär.
Köpetdagyň landşaftynyň dürlüligi özboluşly hem çylşyrymly, gurluş aýratynlygyna baglylykda bu dag ulgamyny Gündogar, Merkezi we Günbatar böleklere bölýärler. Olar bolsa
biri-birinden aýrylmaz, çylşyrymly tebigy ekoulgamlary bilen tapawutlanýarlar.
Goraghana 1976-njy ýylyň 19-njy awgustynda Merkezi we Gündogar Köpetdagyň hemde dagetek düzlükleriň ekoulgamlaryny dikeltmek, gorap saklamak we olary toplumlaýyn
öwrenmek, esasan-da arçalyklary, ýabany miweli agaçlaryň tokaýlaryny, şeýle hem umgalary, aýraklary, alajagaplaňlary, käkilikleri we beýleki görnüşleri gorap saklamak maksady bilen döredildi. Merkezi Köpetdagyň orta dag guşaklyklarynda 50 müň ga meýdanda
bir-birinden aýry dört sany gorag astyndaky meýdançalary bar. Olara Asylma, Babazaw,
Arçabil we Germap degişli. Şeýle hem, Guryhowdan (15 000 ga) we Mane-Çäçe (60 000 ga)
ýerli goraghanalry-da bar.
Goraghanada ýokary derejei ösümlikleriň 1200-e golaý görnüşi bolup, olar Türkmenistan boýunça ösýän ösümlikleriň görnüş düzüminiň 40%-ni tutýar. Faunasynda 1000-den
hem gowrak görnüş hasaba alyndy.
Surat 2.2.5. Köpetdag döwlet tebigy goraghanasy.
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Sünt-Hasardag döwlet tebigy goraghanasy 1978-nji ýylda Günorta-Günbatar Köpetdagyň tebigy toplumlaryny öwrenmek, dikeltmek we gorap saklamak maksady bilen döredilýär. Goraghana aýry-aýrylykda ýerleşýän Merkezi (13, 4 müň ga), Aýdere (3,6 müň ga)
we Çendir (9,4 müň ga) bölümlerinden ybarat. Merkezi bölümiň günortasyna ýanaşyp
Sünt-Hasardag ýerli goraghanasy (3,8 müň ga) ýerleşýär. Şeýlelik-de, goraghananayň
umumy tutýan meýdany 30 müň 261 ga bolup, Günbatar Köpetdagyň takmynan 2 %-ini
eýeleýär.
Günorta-Günbatar Köpetdagyň ösümlik dünýäsi görnüşleriniň baýlygy, endemikleriň
köplügi bilen tapawutlanýar (türkmen selmelegi, alwan, hoz, ýabany nar, Siwirsiň almasy
we ş. m.). Bu ýerde ösümlikleriň 1300-den gowrak görnüşleri ýüze çykarylypdyr we şolardan 150-si endemikdir. Faunasynda süýrenijileriň 35-den, guşlaryň 276-dan, gemrijileriň
23-den gowragy bar. Goraghananyň umumy meýdany 30,3 müň ga.
Surat 2.2.6. Sünt-Hasardag döwlet tebigy goraghanasy
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Gaplaňgyr döwlet tebigy goraghanasy Türkmenistanyň demirgazyk-günorta çetinde,
Daşoguz welaýatynyň çäginde ýerleşýär, 1979-njy ýylyň 16-njy awgustynda döredidi. Onuň
döredilmeginiň esasy maksady Üstýurt dag goçuny (aýragy), keýigi, itaýyny goramakdan,
olaryň sanyny saklamakdan we köpeltmekden ybaratdyr.
Goraghananyň tutýan meýdany 275,7 müň ga deň bolup, ol iki sany meýdança bölünýär:
Gaplaňgyr (53,4 müň ga) we Gulantakyr (222,3 müň ga). Şeýle-de, goraghananyň garamagynda ýerli goraghanalaryň ikisi – Şasenem we Sarygamyş ýerli goraghanalary bar.
Goraghananyň ösümlik dünýäsi ösümlikleriň 360-dan gowrak görnüşi öz içine alýar.
Olaryň ýarpysyndan gowragy selmeler, atanak güllüler, çylşyrymly güller, däneliler we
kösükliler maşgalalaryna degişlidirler. Gaplaňgyrda ojar, sözen, gandym, buýurgyn adaty
ösümliklerdir. Otjumak ösümliklerden bolsa birýyllyk selmelere, gyrtyja, käbir efemelere
we beýleki köp otlara duň gelmek bolýar. Ygalyň köp bolan ýyllarynda Gaplaňgyryň üsti
köp görnüşli efemeleriň galyň örtügi bilen örtülýär. Garaşor çöketligi hiç hili ösümligiň
ösmeýänligi bilen tapawutlanýar. Sarygamyş kölüniň ýakalaryndaky ak çägeliklere bolsa
ýylakly garaşyk-sazaklyklar giň ýaýrandyr.
Goraghananyň we ýerli goraghanalaryň meýdanlarynda seýrek duş gelýän ösümliklerden hywa şorasy (Salsola chiwensis), Krasnowod çägemigi (ýumşak tohumlyja) (Malacocoarpus crithmifolius) we Eýhwaldyň sözeni (Ammodendron enchwaldil) ösýär. Bular Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna (2011) girizilen ösümliklerdir. Hywa şorasy Tebigaty Goramagyň
halkara Birleşiginiň Gyzyl sanawyna (2000) hem girizildi.
Bu ýerde oňurgaly haýwanlaryň, balyklardan başga, 276 görnüşi duşýar. Olardan ýerde-suwda ýaşaýanlardan 1 görnüş – ýaşyl gurlawuk duş gelýär. Süýrenjileriň 17, guşlaryň
213 görnüşi duşýar. Olardan 58 görnüşi çölde we suw ýakalarynda höwürtgeleýär, galanlary bolsa uçup geçýän guşlar. Süýdemdirijileriň 45 görnüşi hasaba alyndy.
Surat 2.2.7. Gaplaňgyr döwlet tebigy goraghanasy

Amyderýa döwlet tebigy goraghanasy 1982-nji ýylda Amyderýanyň orta akymynyň
we oňa ýanaşýan çöl bölümleriniň ekologik ulgamlarynyň umumy düzüm böleklerini goramak, öňki derejesine getirmek maksady bilen döredildi. Onuň meýdany 49,5 müň ga
bolup, Birata, Seýdi we Farap etraplarynyň çäginde ýerleşýär. Goraghananyň garamagynda
Kelif ýerli goraghanasy bar.
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Goraghananyň çäginde ýokary derejeli ösümlikleriň 230 görnüşi hasaba alnandyr. Tokaýyň agaç-gyrymsy agaçly ösümlik örtügi hem-de iri otlary geçip bolmajak jeňňeli emele getirýär. Tebigaty Goramagyň Halkara Guramasynyň Gyzyl sanawyna petde ösümligi
goşulandyr (37-nji surat).
Gyzylgum çölüniň bölümlerinde guraklyga çydamly çöl ösümlikleri, köp sanly özge ýerlerde duş gelmeýänleriň ýerli görnüşleri gabat gelýär. Ösen sazak, gandymy bolan ulgamly-depeli çägelikler bilen bir hatarda, bu ýerde takyrlyklar, beýik gurlar hem duş gelýär.
Goraghananyň jeňňelleriniň florasyna garanyňda çöl florasy has baýdyr. Merkezi Aziýanyň
çöl etraplarynda häsiýetlendirişi ýaly, bizde hem görnüşi boýunça selmeler maşgalasynyň
wekilleri agdaklyk edýär. Çylşyrymlygüller, atahakgüllüler, kösükler hem görnüşleriniň
köplügi bilen tapawutlanýarlar. Çölüň ösümlik örtgüniniň esaslaryny sazak, borjak, gandym, sözen, şoralar hem-de köp sanly özge ýerlerde duş gelmeýänler düzýär.
Goraghananyň haýwanat dünýäsi dürli-dürlüdir. Oňurgasyzlaryň faunasy birnäçe ýüz
görnüşden ybarat. Möýleriň 80 görnüşi bolup, olaryň hem köpüsine ilkinji gezek ýazgy
berlendir. Mör-möjeklerden tomzaklar we kebelekler has oňat öwrenilendir. Tokaýlaryň
mör-möjekler faunasynyň köpüsini garynjalar we wyzzyldawuk tomzaklar düzýär. Agaçlaryň
ýokary başlarynda ädiktikerler köp sanlydyrlar.
Goraghananyň çägindäki Amyderýanyň suwlarynda, akabalarda, zeýkeşlerde we
derýanyň köne hanalarynda balyklaryň 36 görnüşi, şol sanda Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilenlerden uly we kiçi amyderýa pilburunlary, çortan çekilli akmarka duş gelýärler.
Ýerde-suwda ýşaýanlar iki görnüşden, ýagny gök gurlawuk we köl gurbagasyndan ybaratdyr. Süýrenjiler 28 görnüşden ybarat bolup, olar, esasan hem, çöl bölümlerinde duş
gelýärler. Olardan orta aziýada pyşdyly, hažžyk, gömül-gömül, torjumak suwulgan, okýylan
has köp ýaýrandyr.
Ýylyň dürli döwürlerinde guşlaryň 264-e golaý görnüşi goraghananyň çäklerinde hasaba alnandyr. Beýle dürlülük goraghananyň köp sanly guşlaryň migrasiýasy döwründe uçup
geçýän ýolunda ýerleşmegi sebäpli döreýär.
Süýdemdirijiler 44 görnüşden ybarat, olardan 4-si mör-möjek iýijiler, 5-si ýaryganatlylar,
1-si towşan şekilliler, 18-si gemrijiler, 13-si ýyrtyjylar we 3-si hem toýnaklylara degişlidir.
Surat 2.2.8. Amyderýa döwlet tebigy goraghanasy
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Köýtendag döwlet tebigy goraghanasy 1986-njy ýylyň 11-nji iýulynda döredildi. Ol
äpet Pamir-Alaý dag ulgamynyň Gissar gerşiniň bir şahasy bolan Köýten daglarynyň günbatar eňňidinde ýerleşýär. Goraghananyň tutýan meýdany 27139 ga barabardyr. Goraghananyň döredilmeginiň esasy maksady Köýtendagyň we oňa golaý ýerleriň täsin tebigatyny
goramakdan hem bozulan ekoulgamlaryny dikeltmegiň ylmy esaslaryny işläp düzmekden
ybaratdyr. Şeýle hem, onuň döredilmegi, juda seýrekligi üçin Tebigaty goramagyň halkara
birleşiginiň (TGHB) Gyzyl kitabyna girizilen burma şahly dag tekesini goramak zerurlygy
bilen baglydyr.
Köýtendagyň ady onuň relýefiniň mahsus aýratynlygyny örän jaýdar häsiýetlendirilýär.
Ol “kuhi” diýen pars we “teň” diýen türk sözlerinden gelip çykyp, “geçmeşi kyn dag” diýen
manyny aňladýar. Hakykatdan hem bu baglyk ýerler köp sanly jülgedir dereler bilen dilkawlanandyr.
Köýtendagyň ösümlik örtügi dag eteklerinde otjumak ösümlikler toplumynyň, ýokarda
bolsa güýçli bozulan agaç we gyrymsy agaçlaryň zerewşan arçasynyň agdaklyk edýän guşaklygy ýerleşendir (38-nji surat). Dagyň üstki böleginde ýassyk şekilli tikenli ýarymgyrymsy
ösümlikler mesgen tutýarlar.
Goraghananyň florasynda pamir-alaý görnüşleri agdaklyk edýärler, beýleki görnüşleri
hem hasaba alanyňda, bu ýerde 872 görnüşiň ösýändigi anyklanyp, şolaryň 10%-i diňe şu
ýerlerde ösýän (endemik) görnüşlerdir (köýtendag irisi, kelif astragaly, Nikitiniň esparseti
we beýlekiler). Halk hem ylmy medisinalarynda ulanylýan derman ösümlikleriň hem 130dan gowrak görnüşleri duş gelýär.
Köýtendagyň haýwanat dünýäsi hem baý we dürli-dürlüdir. Bu ýerde ýerde-suwda
ýaşaýanlaryň 2 (ýaşyl gurlawuk, köl gurbagasy), süýrenjileriň 25 (hažžyklar, zemzen, gyzardygulak, aslar, göklors, kepjebaş,
suw ýylany, okýylan we başgalar),
Surat 2.2.9. Köýtendag döwlet tebigy goraghanasy
guşlaryň 100 (sakally garaguş,
gajar, dazzarkel, mazar garaguşy,
gyrgy, depe syçançysy we başgalar) we süýdemdirijileriň 40-a golaý görnüşi duşýar. Juda seýrek we
gymmatly haýwanlaryň görnüşlerinden gara leglegi, uzynguýruk
siňekçini, hindi ütelgisini, geçigaplaňy, burma şahly dag tekesini,
köýten kör ýalaňaç balygyny we
başgalary ýatlamak bolar.
Goraghana geçmesi kyn bolan
dört sany: Garlyk, Hojapil, Hojaburjybelent we Hojagarawul ýerli
goraghanalary degişli.
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"Bereketli Garagum" döwlet tebigy goraghanasy Türkmenistanyň Prezidentiniň
2013-nji ýylyň 18-nji iýulynda kabul eden Karary esasynda döredildi.
Bereketli Garagym döwlet tebigy goraghanasy türkmen halkynyň deňzsiz-taýsyz
genji hazynasy, köpasyrlyk şöhratly taryhynyň şaýady, rysgal-berekediň çeşmesi bolan giň
sährada Watanymyzda Garaşsyzlyk ýyllarynda düýbi tutulan dokuzynjy, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bolsa döredilen ilkinji tebigy goraghanadyr.
Goraghananyň we oňa ýanaşyk ýerleriň ösümlik dünýäsinde 293 görnüşiň duş gelýändikleri hasaba alyndy. Olardan 210 görnüş ýokary derejeli ösümlikleriň 22 maşgalasyna
degişlidirler.
Bu goraghananyň bölümleri Garagum çölüniň merkezinde Aşgabat şäherinden 240 km
uzaklykda bolup, birinji, ýagny günbatar bölümi Ahal welaýatynyň Ak bugdaý we Tejen
etraplarynyň çäklerindäki çägelikde, ikinji gündogar bölümi bolsa Üňüzdäki çöketleriň, pes
daglyk gerişleriň, çägelikleriň, şorluklaryň çäginde ýerleşýär. Olaryň ikisi insiz zolak şekilli
çägeleriň, ýerli goraghana bilen utgaşyp, umumy gorag toplumyny emele getirýärler.
Bereketli Garagum döwlet tebigy goraghanasynyň eýeleýän meýdany Ahal welaýatynyň
demirgazyk çetinde ýerleşip, onuň umumy çägi 87 800 ga barabar hasaplanýar. Bu goraghananyň düzüminde iki bölüm we 1 sany döwlet tebigy ýerli goraghana bar. Täze döredilen
döwlet tebigy goraghananyň esasy wezipesi şulardan ybarat:
• merkezi Garagumdaky örän özboluşly, deňi-taýy bolmadyk tebigy toplumlary
öwrenmek boýunça düýpli ylmy-barlag işlerini geçirmek;
•

halkymyzyň gymmatly milli baýlygy hasaplanýan biologik dürlüligi gorap saklamak
we baýlaşdyrmak;

•

Garagumuň köp sanly we heniz doly ýüze çykarylmadyk tebigy baýlyklaryny şu günki we geljekki nesilleriň bähbidi üçin gorap saklamagyň we aýawly ulanmagyň ylmy
esaslaryny işläp düzmek;

•

atmosfera ygallarynyň wagtlaýyn ýerüsti akymlaryndan suw toplamagyň usullaryny
kämilleşdirmegiň ylmy esaslaryny işläp düzmek;

•

çöl öri meýdanlarynyň ekoulgamlarynyň önümliligini dikeltmek, olary rejeli peýdalanmak, geljekki nesiller üçin aýap saklamak;
Surat 2.2.10. Bereketli Garagum döwlet tebigy goraghanasy

83

•

tebigaty goramak we goraghana işi babatda ylmy işgärleriň we hünärmenleriň
taýýarlanylmagyna ýardam etmek;

•

ilat köpçüliginiň, ylaýtada ösüp gelýän ýaş nesilleriň arasynda ekologik aň-bilim işini
geçirmek.

Bereketli Garagum döwlet tebigy goraghanasynyň çäginde ösýän ösümlikleriň we mesgen tutan haýwanlaryň arasynda Tükmenistanyň Gyzyl kitabynyň üçünji neşirine girizilen görnüşleriniň birnäçesi bar. Olara türkmen dendrostellerasy, türküstan sersepili ýaly
gymmatly ösümlik görnüşleri, haýwanlardan bolsa Pawlowskiniň murtlak cekirtgesi, sähra
garaguşy, bürgüt, ütelgi (itelgi), togdary, gulaty, çöl serçesi, Blanfordyň atýalmany, itaýy,
köwük, garagulak, keyik bar.
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Ýerli goraghanalar (zakaznikler) we tebigy muzeýler
Ýerli goraghanalarda ähli tebigy toparlar däl-de, onuň diňe belli bir bölekleri, mysal
üçin, diňe ösümlikler ýada diňe haýwanlar, gaýalar ýada gowaklar goralýar. Ýagny, bu ýerlerde diňe goralýan obýektlere zyýan getirip biljek adam hereketleri gadagan edilýär.
Tebigy muzeýler – bu ýeke-täk ýa-da meňzeș bolan, ylmy, medeni öwrenmek we saglygy goramak taýdan gymmatly bolan tebigy obýektlerdir, mysal hökmünde, kölleri, aýratyn
agaçlary, geologiýa ýadygärlikleri, gadymy seýilhähleri aýdyp bolýar. Tebigy muzeýleriň çäginde goralýan obýektlere zyýan edip biljek hereketler gadagan edilýär.

Klimatyň üýtgemegine garşy göreşde ýörite goralýan tebigy ýerler nähili kӧmek edip bilýärler
Eýsem, milli seýilgähler (we beýleki her bir gorag astyndaky territoriýalar) klimatyň üýtgemegi bilen baglanyșykly meseleleriň cözgüdine näme goșant goșup bilýärler? Iň ähmiýetly
goșandy atmosfera kömürturșy gazlaryň zyňylmagyny azaltmakdan ybaratdyr. Käbir parklar, mysal üçin, șahsy ulaglary ulanman, köpçuligiň ulanýan we alternatiw ýangyçda ișleýän
awtobuslardan peýdalanmagy syýahatçylara hödür edýärler. Seýilgähleriň ișgärleri bolsa
dașky gurşawa iň pes derejede täsir edýän ulaglary ulanýarlar. Gelip gidýan adamlara hyzmat edilýän ýerlerde șemaldan, günden, gyzgyn tebigy çeșmelerinden alynýan energiýasy
hem ulanylýar. Tebigy ýagtylyk, ýagtylyk diodlary hem giňden ulanylýar we gulluk jaýlarda
bolsa gün plastinalaryň berýän energiýasy ulanylýar. Syahatçylara gaýtadan ișlenilen çig
mallardan ýasalan ýadygärlik sowgatlary hödurlenýär, kafelerde ýerli önümlerden bișirilen
naharlary buýurmak bolýar: olary daș ýerlerden getirmeli däl we olar dașky gurşaw üçin
howpsyz usulda taýýarlanylýar. Hajathanalardaky suw ýörite saýlanan enjamlaryň kömegi
bilen tygșytly ulanylýar. Ekologiýa taýdan sowatly we howpsyz hereketleriň kadalary barada syýahatçylar köp sanly görkezme esbaplaryň kömegi bilen öwrenýärler.

Ekosyýahatçylyk: adam bilen tebigatyň sazlaşygy
Siz gezelenje gitmegi ýa-da tebigatda dynç almagy halaýarsyňyzmy? Eger hawa diýseňiz, onda birnäçe ýyldan Siz öz dostlaryňyz bilen hakyky syýahatçy bolmagyňyz mümkin.
Belki, ekosyýahatçysy hem bolarsyňyz.
Syýahatçylaryň we ekosyýahatçylaryň arasynda näme tapawutlygy bar? Ilki bilen, olar
tebigata bolan garaýyslary bilen tapawutlanýarlar. Ekosyýahatçylyk düşünjesi täzelikde
peýda boldy, haçanda adamlar tebigatyň gymmatyny bilenlerinden soň. Eýsem, tebigatda dürli șekilde dynç alyp bolýar. Mysal üçin,
ýöne tokaýa ýa-da kölüň kenaryna awtoulagly
baryp, sazy gatydan açyp, islän ýeriňizde ot
ýakyp, gowy edip naharlanyp we gaýdanyňyzdan soň yzyňyzda giden bir hapany goýsaňyz
bolýandyr. Emma syýahatçylaryň arasynda diňe
ýabany haýwany görmek üçin, ýada seýrek duș
gelýän ösümligi tapmak üçin, gușlaryň saýramasyny eșitmek üçin, günüň ýașmagyna seredip we ýuwașlygy diňläp lezzet almak üçin hem
dagyň depesine çykmaga taýýar adamlar bar.
Olaryň esasy maksady – häzirki zaman adama
șeýle ýetmeýän tebigaty görmekden we eșitmekden ybaratdyr. Olar yzynda zir-zibilleri,
hapalary goýmaýar, we tersine, beýlekileriň goýan hapasyny aýyrýarlar, hem-de ähli gerekli
bolan kadalary berjaý edýärler. Ýyl-ýyldan ekosyýahatçylaryň sany köpelýär!
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Ekosyýahatçylyk ellenmedik, ýabany tebigaty görmäge, oňuň dürlüligine we onuň adama örän garașly bolýandygyna düșünmäge, hem-de “Men öz planetam üçin näme edip
bilýärin?” diýen sorag barada pikirlenmäge mümkinçilik berýär. Ekosyýahatçylaryň gatnașyjylary tebigatyň kanunlaryny öwrenýärler, ony gorap saklamaga ýardam berýän çärelere gatnașýarlar, we özleriniň dașky sreda edýän täsirlerini azaltmaga çalyșýarlar. Șunuň
bilen bilelikde, ekosyýahatçylyk täjirçilikleri bolsa öz girdeýjisiniň bölegini dașky gurşawyň
goramagyna we öwrenmegine berýärler.
Köp tebigy meýdanlar uzakda yerleșýän, adamlaryň garyp ýașaýan ýerlerinde, oba sebitlerinde ýerleșýärler. Ýa-da ýerli halkyň ýaşaýan ýerlerinde, mysal üçin, Günorta Amerikanyň jeňňelerinde ýa-da demirgazyk Taýlandyň dag sebitlerinde ýerleşýärler. Şonuň üçin
ekosyýatçylar adat boýunça dürli ýurtlaryň diňe tebigaty däl-de, eýsem medeniýetleri bilen
hem tanyşýarlar. Ekosyýahatçylygyň kӧmegi bu sebitleriň ilaty üçin iş we goşmaça serişdeleri gazanmagyna ýardam edýär.
Şunlukda, adamlara tebigatyň owadanlygyny we ýeke-täk aýratynlygyny gӧrmäge, daşky
gurşawda ähli zatlaryň baglanyşyklydygyny düşünmäge, biziň planetamyzda haýwanlaryň
we ӧsümlikleriň näçe gӧrnüşleriniň bardygyny we daşky gurşawyň ýagdaýy her bir adamyň,
ýagny, diňe uly adamlaryň dälde, eýsem her bir çaganyň hereketlerinden garaşlydygyna
bilmäge ekosyýahatçylyk ýardam berýär.
Kosta Rikadaky ekomyhmanhanasy.

Ekosyýahatçylyk we klimatyň üýtgemegi
Ilki seredenimizde, ekosyýahatçylyk we klimatyň üýtgemegi biri-biri bilen gaty bir baglanyşykly däl bolup hem gӧrünmegi mümkindir. Emma bu düýbünden beýle däl! Kӧp syýahatçylyk guramalar bu meselä aýratyn üns berýärler. Syýahat diýmek näme? Ilki bilen bu
hereketdir, ýagny uçarly, umman laýnerli, otly, awtoulagly ýada awtobusly bir ýere gitmek. Emma bu ulag serişdeleriň ählisi ýangyjy ulanýarlar we daşky gurşawy hapalaýarlar.
Ekosyýahatçylyk üçin iň gowy ulag serişdeleri welosiped, pyýada we at bilen gezelenç etmek,
derýanyň akymy bilen gitmek. Gitjek ýoluňyzy meýilleşdireniňizde awtoulaglary azrak ulanar ýaly we kӧplenç ekologiýa taýdan howpsyz ulag serişdeleri saýlamaga synanyşmaly.
Şonlukda biz atmosfera parnik gazlaryň we zyýanly maddalaryň zyňyndylaryny azaldyp
bileris.
Kӧp adamlar şowhundan, ulaglardan we beýleki şäher “gӧzelliklerinden” ýadap,
ekosyýahatçylar bolýarlar we oba ýere gidýärler, ýerli ir-iýmişleri ӧsdürmegi ӧwrenýärler
we ekologiýa taýdan arassa iýmit bilen iýmitlenýärler. Adatça şolar ýaly minifermalaryň
eýeleri energiýanyň alternatiw çeşmelerinden peýdalanýarlar, himiki dӧkünleri we ösümlikleri taýýarlaýarlar, goraýan himiki serişdeleri ulanmaýarlar we organiki galyndylardan
compost taýýarlaýarlar. Bular ýaly ekofermalar kӧp ýurtlarda bar we esasan-da Ýewropada, Awstraliýada, Täze Zelandiýada, ABŞ-da we Kanadada has-da giňden ýaýrandyr.
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Gyzyl kitap näme we ol näme üçin gerek?
Gyzyl kitap – bu seýrek duşýan we ýitmek howpunyň abanmagyna ýakyn haýwanlaryň,
ӧsümlikleriň we kӧmelekleriň görnüşleriniň sanawy. Kitabyň reňki bu gӧrnüşlere abanýan
howp barada, hem-de olary goramak we ýitirmän saklamagy ýatladýar.
Bütin planeta boýunça goralmagyna mätäç janly organizmler Halkara Gyzyl Kitabyna
girizildi. Onuň esasy nusgasy Şweýsariýanyň Morje (Morges) şäherinde ýerleşýär we ol Tebigat we tebigy baýlyklary gorap saklamak boýunça halkara bileleşiginiň kӧmegi bilen çap
edilýär. Kitabyň ilkinji neşiri 1963-nji ýylda çykdy. Daşyndan seredemizde bu adaty kitap
däl-de, ol sahypalary agdarylýan senenama (kalendar) görnüşindedi. Näme üçin? Sebäbi
wagtyň geçmegi bilen belli bir gӧrnüşler barada täze maglumat ýüze çykýardy, we kitaba
täze ӧsümlikleriň, haýwanlaryň we kӧmelekleriň täze maglumatlary içine alýan sahypalar
goşulýardy. Şeýlelikde Gyzyl kitaby hemişe üýtgedilip doldurylýardy.
Her bir gӧrnüş boýunça onuň ýaýraýşy, sany, bitýän we ýaşaýan ýerleriň aýratynlyklary,
goragy boýunça zerur bolan çäreler boýunça we kӧp beýleki maglumatlar Gyzyl kitapda
berilýär. Gyzyl kitabyň sahypalary dürli reňkde edilendir. Gara sahypalarda ýitip giden gӧrnüşleriň atlary berilýär. Olaryň arasynda Hydrodamalis gigas, Ectopistes migratorius, Raphus cucullatus Latin atly haýwanlar salyndy. Gyzyl sahypalar ýitip barýan we aýratyn seýrek
duş gelýän haýwanlary (Uzak Gündogar barsy, Amur gaplaňy, Uncia uncia barsy, zubr)
içine alýar. Sany güýçli depginde azalýan haýwanlar sary reňkli sahypada berlendir (ak aýy,
Rhodostethia rosea çarlagy, jerenler). Tebigatda sany az bolýan haýwanlar we ӧsümlikler ak
sahypalarda bellenildi. Geçmesi kyn bolýan ýerlerde ýaýraýanlygy sebäpli ýeterlik derejede
ӧwrenilmedik haýwanlar hem bar. Olaryň sanawy çal sahypalarda berilýär. Soňunda bolsa,
iň ynandyrýan, ýagny, gӧk sahypalarda adamlaryň eýýäm ýitip gitmekden halas eden gӧrnüşleriň sany berilýär (mysal üçin, derýä samyry, los).
Ýurtlaryň we sebitleriň her birisi ӧz seýrek duş gelýän we goralýan gӧrnüşleriň sanawlaryny düzýärler. Ozalky SSSR-de Gyzyl kitap ilkinji gezek 1974-nji ýylda dӧredildi.
Emma bu bir ýӧne sanaw gӧrnüşinde bolman, eýsem seýrek duş gelýän we ýitip barýan
ӧsümlikleri we haýwanlary aýan etmek we goramak üçin ýӧrite resminama gӧrnüşinde
çykaryldy.
Belli bir gӧrnüşi Gyzyl kitaba salmazdan ӧň belli bir ýaýraýýs ýeriň florasyny, faunasyny we kӧmelekleri ӧwrenmek boýunça, gӧrnüşleriň ýaşaýşyna howp salýan sebäplerini
anyklamak, olaryň ýaýraýyş ýerleriniň beýanyny bermek we olary näme usullar bilen goramak boýunça alymlar uly iş geçirýärler. Gyzyl kitabyň sahypalarynda diňe seýrek duş
gelýän we endemik (diňe belli bir çäkde duş gelýän) gӧrnüşler däl-de, eýsem, owadan
gülleýän ýada iýip bolýan, derman ӧsümlikler hem salynýar.
Haýwanlary we ӧsümlikleri goramak sebäpleri boýunça olar iki topara bӧlünýär: gӧni
we goşmaça. Dogrusy aýdylanda, adam ӧz hereketleri bilen haýwanlary we ӧsümlikleri ýok
edýändigini aňladýar, ýagny, aw, derman ӧsümlikleri ýygnamak, uly mukdarda balyk we
beýleki suwda ýaşaýan organizmleri tutmak. Goşmaça manyda global klimat üýtgeşmeler sebäplerini hem içine alýan, ýaşaýyş ýerleriň üýtgemegini gӧz ӧňünde tutýar. Olaryň
arasynda haýwanlaryň uýgunlaşmagy, ӧsümlikleriň introduksiýasy (haçan-da “täze gelen”
ӧsümlikler belli bir sebäplere gӧrä ýerli gӧrnüşleri gysyp çykarýarlar), haýwanlara iýim
bolýan ӧsümlikleriň ýok edilmegi we beýlekiler bellenilýär.
Gyzyl kitap Türkmenistanda 1985-nji ýylda peýda boldy. Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň birinji neşiri 1985-nji ýylda çap edildi. Oňa oňurgaly haýwanlardan süýdemdirijileriň
27 görnüşi, guşlaryň 35, süýrenijileriň 30, ýerde-suwda ýaşaýanlaryň 1, balyklaryň 8 görnüşi; 23 maşgala degişli ýokary derejeli ösümlikleriň 52 görnüşi girizildi we Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň ikinji neşirine girizilmegi zerur hem-de berk gorag astynda saklanmaly ýokary derejeli ösümlikleriň 23 görnüşiniň sanawy goşmaça berildi.
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Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň ikinji neşiri 1999-nji ýylda iki tomdan ybarat bolup
çapdan çykdy. Onuň „Oňurgasyz we oňurgaly haýwanlar “ 1-nji tomuna mör-möjekleriň
43 görnüşi, molýuskalaryň 1, tegelek agyzlylaryň we balyklaryň 13, ýerdesuwda ýaşaýanlaryň 23, guşlaryň 41, süýdemdirijileriň 30 görnüşi girizildi. „Ösümlikler“ 2-nji tomy 109
görnüşi, şol sanda, kömelekleriň 3 görnüşini, lişaýnikleriň 5, moh görnüş lileriň 2, paporotnikleriň 6, ýalaňaç tohumlylaryň 1, gülli ösümlikleriň hem 92 görnüşini öz içine alýar.
Gyzyl kitabyň ikinji neşiriniň birinji neşirde bolmadyk oňurgasyz haýwanlaryň, kömelekleriň, lişaýnikleriň, mohşekillileriň, paporotnikleriň, ýalaňaç tohumlylaryň goşulmagy
arkaly göwrümi giňeldi.

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň
üçünji neşiri. Birinji tom.

2011-nji ýylda Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň üçünji neşiri iki tomdan ybarat bolup
üç dilde (türkmen, iňlis, rus) çapdan çykdy. 1. Ösümlikler we kömelekler, oňa 115 görnüş
girizildi (kömelekler – 3, lişaýnikler – 5, mohlar – 2, paporotnikler – 8, gülli ösümlikler – 97);
2. Oňurgasyz we oňurgaly haýwanlar, oňa 149 gornüş/aşaky görnüş girizildi (mör-möjekler
– 43, möý şekilliler – 1, molýuskalar – 1, tegelek agyzlylar – 1, balyklar – 14, süýrenijiler – 20,
guşlar – 40, süýdemdirijiler – 29).

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň
üçünji neşiri. Ikinji tom.
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Soraglar
1. Ýeriň ýüzünde ӧz gӧrnüşleriniň dürlüligi boýunça iň baý
bolan ekoulgamyň adyny aýdyň.
2. Janly organizmleriň ýitmeginiň gӧni we goşmaça
sebäpleri diýmek näme? Mysal getiriň.
3. Siz ӧz sapagyňyzda biodürlüligi gorap saklamagyň
ähmiýeti barada gürrüňi nämelerden başlardyňyz? Haýsy
deliller mekdep okuwçylaryny we haýsylary uly adamlary
ynandyrýarlar?
4. Näme üçin Gyzyl kitabyň daşy edil şeýle reňkde edilýär?
Siz Gyzyl kitabyna girizilen ӧsümlikleriň, haýwanlaryň we
kӧmelekleriň haýsylaryny bilýärsiňiz? Olar näme sebäpden
ýitip gidýärler? Olary ýitirmän saklamaga kӧmek etmek
mümkinmi? Gyzyl kitapda sahypalaryň reňkleri nämäni
aňladýar? Näme üçin olar dürli reňkde edildi. Näme üçin
Gyzyl kitabyň her neşiri yzygiderli galňaýar?
5. Klimatyň maýlamagy demirgazyk sugunlara nähili täsir
edýär?
6. Kim ӧzüni ekosyýahatçy diýp hasaplap bilýär?
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Ýumuş
Synpyňyz bilen bilelikde, ӧz Gyzyl kitabyňyzy düzüň.
Goý, her okuwçy belli bir reňkde bolan nusgada goralmagyna mätäç bolan haýwanyň, ӧsümligiň ýa-da
kӧmelegiň suratyny çeksin we näme üçin şol gӧrnüşi
saýlandygyny düşündirsin.
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2.3. | Klimatyň üýtgemeginiň… tokaýlara edýän täsiri
Tokaý näme?
Biziň her birimiz tokaýyň nämedigini gӧz ӧňümize getirýäris. Emma bu düşünje boýunça
anyk kesgitleme bermek, mälim bolşy ýaly, kyn. Dünýäde tokaýlaryň nämedigini düşündirýän
dürli mazmundaky kesgitlemeleriň 800-den hem gowragy bar. Birleşen Milletler Guramasynyň
Azyk we oba hojalyk meseleleri boýunça guramasynyň (FAO) ulanýan iň giňden ýaýran usuly şu
gӧrkezijileri öz içine alýar, ýagny: 1) agaçlaryň beýikligi – 6 metrden az bolmadyk, 2) agaçlaryň
kronasynyň ýygylygy (agaçlaryň kronasynyň kӧlegesinde gӧrünýän ýeriň bӧlegi) – 10%-den az
bolmadyk we 3) iň az bolan meýdany – 0.5 gektar bolmak. Bu kesgitlemä laýyklykda, ýer ýüzüniň azyndan 5 mlrd ga meýdanyny ýa-da gury ýeriň umumy meýdanynyň 30%-i tokaýlar bilen
ӧrtülgidir. Dündädäki tokaýlaryň ýarysyna golaýy üç ýurduň, ýagny Russiýanyň, Kanadanyň we
Braziliýanyň çäklerinde ýerleşýär.

Tokaýlaryň gӧrnüşleri
Tokaýlar adat boýunça mydama gӧk ýada ýapraklaryny dӧkýän toparlara we agdaklyk edýän
agaç jynslary nukdaýnazardan – uly ýapraklylar, iňňe ýapraklylar we garyşyk tokaýlara bӧlünýär.
Tokaýlaryň esasy gӧrnüşlerine aşakdakylar girýär (Surat 2.3.1):
•
•
•

•

Mydama gӧk we iňňe ýaprakly agaçlaryň görnüşleri agdaklyk edýän boreal tokaýlar
(taýga).
Aram guşaklykda uly ýaprakly tokaýlary, ýapraklaryny dӧkýän tokaýlary, mydama gӧk
iňňe ýaprakly tokaýlary we iki gӧrnüşleriniň garyşyk tokaýlary ӧsýär. Has-da ýumşak
aram klimatlarda uly ýaprakly, mydama gӧk tokaýlary giňden ýaýraýar.
Ortaýer deňiz ýerlerindäki tokaýlar adat boýunça mydama gӧk uly ýaprakly we sklerofit
jynslary içine alýar. Grek dilinden terjime edilende, sklerofit diýmek “gaty ýaprakly ӧsümlik” diýmegi aňladýar. Bular ýaly agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň, hakykatdan hem, uly
bolmadyk, garaňky reňkde, gurak tomus aýlarynda yzgary saklamak üçin daşy mum
bilen ӧrtülen ýapraklary bar. Bu zolakda pür ýaprakly tokaýlar hem duş gelýär.
Tropiki we subtropiki tokaýlar yzgarly mydama gӧk, üýtgäp durýan yzgarly ýaprak
dӧkýän we pür ýaprakly tokaýlardan ybarat.
Surat 2.3.1. Agdaklyk edýän ӧsümlik gӧrnüşleriniň kartasy.

Ӧsümlikleriň gӧrnüşleri
Tropiki we subtropiki yzgarly mydama gӧk tokaýlar
Tropiki we subtropiki üýtgäp durýan yzgarly ýapraklaryny dӧkýän tokaýlar
Tropiki we subtropiki iňňe ýaprakly tokaýlar
Orta klimatyň uly ýaprakly we garyşyk tokaýlary
Orta klimatyň iňňe ýaprakly tokaýlary
Taýga (boreal) tokaýlary
Tundrа
Ortaýer deňiz ýerlerindäki iňňe ýaprakly we uly ýaprakly hem gyrymsy agaç
tokaýlary
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Tropiki we subtropiki sawannalar, gyrymsy agaçlar
Sähralar
Dag sähralary, çemenlikler we gyrymsy agaçlar
Suwa basylan sawannalar
Maňňal tokaýlary
Çӧllükler
Buzluklar

Surat 2.3.2. Türkmenistanyň tokaý
baýlyklarynyň kartasy.

Türkmenistanyň tokaýlary
Türkmenistanyň tokaýlary, esasan, gorag wezipesini ýerine ýetirýärler. Emma tokaýlarda hoz miwelileriň (pisse, grek hozy, badam) hem ösýändigi sebäpli, olary serişdeler tokaýlaryna degişli etmek-de mümkin. Mundan başga-da, arassaçylyk (sanitariýa) çäreleri
üçin tokaýlardaky agaçlar çapylanda olar gurluşyk materiallary hökmünde hem ulanylýar.
Tipleri boýunça tokaýlar dag, çöl, kenarýaka tokaýlara, ekerançylyk ýerlerdäki baglara
we tokaý zolaklaryna bölünýär.
Türkmenistanyň tokaýlarynyň tipleri we olaryň eýeleýän meýdany
Tokaýlaryň meýdany
№

Tokaýlaryň tipleri
müň. ga

%

1

Dag tokaýlary

146

3,43

2

Çöl tokaýlary

3958

92,82

3

Kenarýaka tokaýlary

26

0,61

4

Ekerançylyk ýerlerdäki baglar

29

0,68

5

Tokaý zolaklary

105

2,46
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Dag tokaýlary
Türkmenistanyň dag tokaýlary ýurduň durmuş-ykdysady durmuşynda möhüm orny
eýeleýär. Tokaýlar, iliknji nobatda, çygy saklamak, klimatyň amatsyz üýtgemesiniň öňüni almak, gaýtadan dikelýän çig mal çeşmesi hökmünde möhüm orna eýedir. Ýerasty suwlaryň
ätiýaçlyk gory hem tokaýlaryň goralyp saklanylyşyna we netijeli köpeldilişine köp babatlarda bagly bolup durýar. Daglarda tokaýlary emele getiriji esasy agaçlar (arça, dagdan, garagaç, pisse, badam) bütewi massiwleri emele getirmezden, bölekleýin görnüşde duşýarlar.

Çöl tokaýlary
Çöl tokaýlary sazaklyklardan (ak we gara sazaklar), ýylgynlaryň, gandymyň köp sanly
görnüşleriniň we Rihteriň çerkeziniň emele getirýän tebigy toparlanmalaryndan ybaratdyr.
Çöl tokaýlarynyň esasy massiwleri Günorta-Gündogar, Merkezi we Ünüz aňyrsy Garagumda ýerleşýär.

Kenarýaka tokaýlary
Kenarýaka tokaýlary, esasan, derýa jülgelerinde duş gelýär. Şol ýerde esasy tokaý emele
getiriji agaçlar derek, ýylgyn, söwüt we beýlekiler hasaplanýar. Kenarýaka tokaýlaryň tebigy
gorlary agaç, gyrymsy agaç we otjumak ösümlikler ýaly tebigy toparlanmalara bölünýär.

Ekerançylyk ýerlerdäki baglar we tokaý zolaklary
Türkmenistanyň Milli tokaý maksatnamasynyň çäklerinde tokaýlary köpeltmek we
dikeltmek boýunça giň gerimli işler köp ýyllaryň dowamynda üstünlikli durmuşa geçirilýär. Biziň ýurdumyzy sözüň doly manysynda sebitde daşky gurşawy goramak, has takygy,
tokaýlary köpeltmek boýunça nusgalyk işleri alyp barýan ýurt hökmünde atlandyrmak
mümkin. Tokaý bar ýerinde arassa howa, gözel tebigat we sagdyn daşky gurşaw bolýar.
Tokaýlar çeşmeleri suwlandyrýar, olarda floranyň we faunanyň wekilleriniň dürli görnüşleri
mesgen tutýar, klimat şertlerini we tebigy deňagramlylygy sazlaýar, tebigata öz gorlaryny
dikeltmäge ýardan berýär.
Tokaýlary dikeltmek boýunça ýurtda alnyp barylýan işler şu günki günde öz datly miwelerini berýär. Biz şäherleriň we ilatly ýerleriň daş-töwereginde tebigaty goramak boýunça
alnyp barylýan giň gerimli döwlet syýasatynyň netijelerini görýäris. Munuň aýdyň mysaly
hökmünde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň ähli ilatly ýerleriniň
daş-töweregini gurşap alýan «gök guşagy» görkezmek bolar. Bagy-bossanlygy döretmek
ugrundaky işler örän güýçli depginde durmuşa geçirildi. Şunuň netijesinde hem Ahal welaýatynyň çägindäki emelei usulda dördilen tokaýlar ägirt giň meýdany tutýar. Şol tokaýlarda ýerli we başga ýurtlardan göçürilip getirilen (introdusirlenen) tokaý agaçlary köpçülikleýin ösýär. Ýurtda her ýylda iki gezek – ýaz we güýz pasyllarynda ählihalk ýowary ýokary
guramaçylykda geçirilip, olarda Türkmenistanyň her bir raýaty Milli tokaý maksatnamasyny
durmuşa geçirmäge öz mynasyp goşandyny goşýar. Munuň özi türkmen halkynyň «tebigat
bilen sazlaşykda» ýaşaşmak babatyndaky asylly däpleriniň dowam etdirilmegidir.
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Tokaýlar klimata nähili bagly bolýar?
Tokaýlaryň ýaşaýşy we onuň geografik ýaýraýşy klimat şertlerine we, ilki bilen, howanyň
temperaturasyna we ygallaryň mukdaryna garaşly bolýar. Klimat tokaýlaryň ähli ýerlerde ӧsmegine mümkinçilik bermeýär. Tokaýlaryň ýaýraýan ýerleriň demirgazyk serheti
howanyň temperaturasyna bagly bolýar. Has-da sowuk bolýan ýerlerde tokaýlara derek
tundralar gelýär. Emma, esasan-da, düzlüklerde temperatura şertleri duýdansyz däl-de,
ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýar. Şonuň üçin tokaýlaryň we tundranyň araçäginde tundra we tokaýlar duş gelýän bӧlekleri bolan geçiş zolagy emele gelýär. Bu geçiş zolaga tokaý-tundra
zolagy diýlip atlandyrylýar (Surat 2.3.3).
Tokaýlaryň ýaýran ýerleriniň günorta serhetiniň ýerleşişi – ýagny, tokaýlyklaryň sähra
geçýän ýeri – ygallaryň mukdary bilen kesgitlenilýär. Yssy jӧwza şertlerinde ӧsümlikler mydama ýapraklaryndan sowamak üçin yzgaryny buga ӧwürýär. Eger tomus dӧwründe ýagyn
az bolsa, toprakda yzgar az ýygnanýar we agaçlar kronasyny ýokary beýiklige galdyrmakda uly kynçylyklar gӧrýär. Şonuň üçin mylaýym şertlerde we az mukdarly ygallallarda kiçi
boýly otly ӧsümlikler artykmaçlyk edýärler. Şeýlelikde sähralar emele gelýär.
Klimatdan başga meýdanlaryň tokaý ӧrtügine ýeriň relýef gurluşy, topragy, suw howdanlary we adamyň hereketleri hem täsir edýärler.
Surat 2.3.3. Tokaý-tundra.
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Orta we subpolýar klimat guşaklyklaryň tokaýlary
Kӧplenç pür ýaprakly agaçlaryň görnüşleri (sosna agajy, ýolka agajy, hwoýa ýaprakly agaç, pihta agajy, kedr agajy) agdaklyk edýän tokaýlara taýga (boreal) tokaýlary
diýilýär. Gyzykly zat: Ýewropada we Günbatar Sibirde sosna agajy we ýolka agajy agdaklyk edýär, we Merkezi hem-de Gündogar Sibirde bolsa hwoýa ýaprakly agaçlar kӧp
duş gelýär.
Bu hadysa Ýeniseý derýasyndan gündogar tarapynda uly Sibir territoriýalarynda
hemişelik doňaklyk ýerleriň barlygy bilen baglanyşykly. Bu zolak hwoýa ýaprakly
agajyň ӧsmegi üçin iň amatly ýerdir.
Temperatura şertleriniň tapawutlylygy, meselem, tomus aýlaryň ortaça temperaturalary, gar ӧrtüginiň düşmegi we saklanylmagy, taýga zolagynyň demirgazyk, orta we
günorta taýgalara bӧlünmegine eltýär.
Demirgazyk taýga tokaýlarda uly agaçlaryň beýikligi uly däl – 10-20 metr. Günorta
taýga tokaýlarda agaçlar 50 metr beýiklige ýetip bilýär (Surat 2.3.4). Orta taýga bolsa
diňe geografiki ýerleşişi boýunça dälde, eýsem, agaçlaryň ýagny, 20-25 m barabar
bolan ortaça beýikligi boýunça hem, demirgazyk we günorta taýgalaryň arasyndaky
ýeri tutýar.
Taýganyň günorta tarapynda uly ýaprakly tokaýlaryň zolagy ýerleşýär (Surat
2.3.5). Bu ýerde Quércus, Cárpinus, Ulmus agaçlaryň dürli gӧrnüşleri artykmaçlygy bile
ӧsýärler. Tokaýçylyk ylmynda bular ýaly jynslary gaty ýaprakly agaçlar, ýagny, agajy
gaty bolan ýaprakly jynslar diýlip atlandyrylýar. Gündogar Ýewropadaky we Merkezi
Aziýadaky ýasy ýaprakly tokaýlaryň günorta taraplarynda sähralar ýerleşýär, we geçiş
zolagyna tokaý-sähra diýlip atlandyrylýar.
Üns beriň, Gunbatar Sibirde (Surat 2.3.1) we Demirgazyk Amerikanyň merkezi sebitlerinde ýasy ýaprakly tokaýlaryň zolagy aslynda bolman, taýga gӧnümel sähralyga
geçýär. Bu sebitde kontinental klimat şertleri sebäpli ýagyn az bolýar, klimaty ӧrän
gurat, sebäbi suwy kӧp talap edýän ýasy ýaprakly tokaýlar bu ýerde dӧräp bilmeýär.
Surat 2.3.4. Günorta
taýga.

Surat 2.3.5. Ýasy ýaprakly
tokaý.
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Klimatyň häzirki zaman üýtgemeleri tokaýlara täsir edýärmi?
Eýsem, tokaý ӧrtügi klimatyň häzirki ýylamagyny duýýarmyka? Jogap – elbetde!
Klimatyň ýylamagy bilen baglanyşykly üýtgeşmeler tokaýlygyň ýaýraýyş ýerleriniň demirgazyk serhetinde has-da ýiti ýüze çykýar. Polýar Uralda agaçlar we gyrymsy agaçlar dag
eňňitlerinden ýokary galýarlar we kem-kemden dag tundralaryň guşaklygyny eýeleýärler
(Surat 2.3.5). Ýaprakly agaçlaryň ýaýraýan ýerleriň ýokarky serheti soňky 80-90 ýylyň içinde ortaça 35-40 metr ýokary galdy (käbir sebitlerde bolsa 50-80 m hem bar). Gyrymsy
agaçlaryň eňňitlerden ýokary süýşmegi 50 metre ýetip we Kolsk ýarym adanyň Hibin ýerinde (Murmansk sebiti) ondan ýokary derejelerde hem bellenilýär. Gyrymsy agaçlaryň çalt
ӧsmegi, esasan-da hem sӧwüt agaçlaryň ӧsmegi, Gündogar-Ýewropa tundralarynda syn
edilýär.
Surat 2.3.6. Polýar Uralda (Sob derýanyň howdanynda) ӧsümlik ӧrtüginiň üýtgeşmeleri).

Günorta Amerikanyň daglarynda agaçlar yssydan gaçýarlar
Günorta Amerikanyň dag sebitlerinde agaçlar we
gyrymsy agaçlar çydap bolmaýan yssy jӧwzadan
dag eňňitlerinden ýokarlygyna dyrmaşyp “gaçýarlar” – ol ýerde howa salkynrak bolup, olaryň ӧsmegine mümkinçilik dӧredýär. And daglarynda agaçlaryň
her ýyl ortaça 2.5 m – 3.5 m ýokary galýandygy
bellenilýär. Bir ýerde duran we diňe kӧpelmek usuly
bilen “ýӧreýän” ӧsümlik üçin bu ägirt batly ýӧriş.
Emma global klimatyň üýtgemegi bilen And daglarynda howanyň ýylamagy şeýle çalt
geçýär we agaçlar amatly temperaturada galmak üçin ýokarlygyna ýylda 6 metra
golaý ӧsmeli bolýarlar.
Alymlaryň gӧzegçilik edýän ösümlikleriniň 38 gӧrnüşinden Schefflera agaçlary
beýlekilerdeň has-da çalt süýşýär: ol her ýyl ortaça 30 metre golaý beýiklige galyp
bilýär. Fikus bolsa bu ýagdaýda heläk bolmaly agaçlaryň biridir: onuň ýokary galmagynyň tizligi ýylda 1.5 metrden geçmeýär.
Eger 2100-nji ýyla çenli planetamyzyň temperaturasy 4°C ýokarlansa, onda tropiki
gӧrnüşleriň 50% Ýer ýüzünden ýitip biler diýip, klimat modelleri bize aýdyň edýärler.
“National Geographic” zurnalyň materiallaryndan.
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Şunlukda, tokaýyň günorta serheti hem şüýşýär. Russiýanyň Ýewropa bӧlegindäki tokaý-sähra we sähralyk zolaklarynda dub tokaýlyklary kem-kemden ýitip barýar, esasan hem
tomus guraklyk sebäplerden. Baýkal sebitinde bolsa tersine, sosna tokaýlyklary ygallaryň
mukdarynyň kӧpelmegi sebäpli, sähra ekoulgamlarynyň ýerlerine gelýäler. Şeýlelikde, temperaturanyň ýokarlanmagy bilen bagly bolman, ýagny ciglylyk düzgüniniň üýtgemegi bilen baglanyşykda tokaýlaryň günorta serheti süýşýär.
Russiýanyň tokaýlarynda soňky on ýyllyklarda käbir agaç ösümlikleriň ӧsýän meýdanlaryň üýtgemegi peýda boldy we alymlaryň pikir edişlerine gӧrä, bu üýtgeşmeler klimatyň
ýylamagy bilen baglydyr. Mysal üçin, dub tokaýlyklary günorta sebitlerinde azalýar we tersine, demirgazyk sebitlerinde, ýaprak dӧkýän tokaýlaryň we demirgazyk taýganyň serhetinde bolsa kӧpelýär.
Bütin Russiýa boýunça ýel tokaýlyklaryň meýdanlary kiçelýär. Bu agajyň kӧk ulgamy
ýüzleý bolany üçin, ol guraklygyň ýygylygyna we dowamlylygyna has-da duýgur bolýar.
Şunuň bilen birlikde hem, Russiýanyň kӧp sebitlerinde gaýyň agaçlaryň meýdanlary kӧpelýär. Bu hadysa tokaýçylyk bilen meşgullanýan hünärmenlere ӧrän tanyşdyr. Munuň sebäbi
iňňe ýaprakly agaçlaryň ýanan ýada çapylan ýerlerinde ilki bilen gaýyň agaçlary we beýleki
kiçi ýaprakly agaçlar ӧsýär, soňra bolsa, birnäçe wagt geçeninde täze iňňe ýaprakly agaçlar
emele gelýär we kem-kemden kiçi ýaprakly agaçlary, ýagny gaýyň agajyny, Pópulus trémula osina agajy we Álnus agajyny gysyp çykarýarlar. Emma soňky on ýyllyklarda bu hadysa
indi bolmaýar: belki iňňe ýaprakly agaçlar gaýyň agaçlary çalyşyp ýetişmeýär.
Surat 2.3.7. Picea ýel tokaýy.

Kӧp çaklamalara laýyklykda planetanyň ähli tokaýlyk sebitlerinden Ýewraziýanyň we Demirgazyk Amerikanyň demirgazyk tokaýlyklarynda günorta we demirgazyk tokaýlyk serhetleriň süýşmegi sebäpli klimatyň ýylamagy bilen bagly iň uly bolan üýtgeşmeler bolup
geçer. Şeýlelikde, temperatura 2°C ýokarlananda, tokaýlaryň häzirki tundra zolagyna tarap süýşmegi sebäpli Russiýanyň ӧrtüginiň umumy meýdany giňeler (Surat 2.3.8). Eger-de
temperatura 4°C ýokarlananda, tokaýlaryň ӧz ýaýraýan ýerleriniň günorta serheti boýunça
çekilmegi bolup geçer, hem-de bu bolýan hadysa tokaýlyk ӧrtüginiň demirgazyga tarap,
tundra zolaklaryna süýşmeginden hem has-da uly mӧçberli bolar.
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Klimatyň üýtgemegi bilen dӧrän tokaýlyklaryň ýitmek hadysasy Gündorta Ýewropanyň
we Demirgazyk Sibiriň bӧlekleriniň orta zolagynyň ählisini diýen ýaly gurşap alar. Bu ӧrän
howsalaly habar we ol klimatyň ýylamagy bilen baglanyşykly iň ýaramaz ýagdaýyň hakykata ӧwrülen halatynda, tokaýlaryň ýitmegi hadysasynyň howplydygyny bize anyk gӧrkezýär.
Surat 2.3.8. Ýewropada 2100-nji ýyla çenli temperaturanyň 2°C we 4°C ýokarlanan
ýagdaýynda tokaý ӧrtüginiň üýtgeşmeleri barada çak edilýän maglumatlar.

Tokaýlaryň ýangynlardan we zyýankeşleriň çozmagynyň täsirinden hem-de ekstremal howadan guramagy
Tokaýlar üçin klimatyň üýtgemegi bilen baglanyşykly ýene bir uly kynçylyk bar – ol hem
uly mӧçberli ýangynlar we tomus wagtynda has-da yssy howa sebäpli zyýankeşleriň çozmagydyr. Yssy jӧwza we beýleki adatdan daşary howa hadysalary kӧplenç tokaýlaryň guramagynyň we ölmeginiň gös-göni sebäbi bolýar.
Tokaý ýangynlary, esasan-da, adamyň ot bilen seresapsyz hereket etmegiň netijesinde
bolýar. Emma olaryň dӧremegine belli bir howa şertleri gerek bolýar, ylaýta-da, birnäçe
günleriň we hepdeleriň dowamynda gury we ýyly howanyň gabat gelmegi. Bu şertlerde
ӧsen ýapraklardan, pürlerden we ownuk şahalardan, tokaýyň ӧrtüginiň aşagynda ӧsýän garaharsaň, lişaýnik we otlardan ybarat bolan tokaý düşegi guraýar. Tokaý ӧrtügi çalt otlanýar
we ýangyn uly meýdanlara ýaýraýar. Bu ýangynlara pesde ýaýraýan ýangyn diýilýär.
Pürli tokaýlarda ýangyn ýaýranda ot kӧplenç agaçlaryň ýokarky pürisine ýetýär. Ýel we
sosna agaçlaryň pürleriniň we ownuk şahalarynyň düzüminde kӧp mukdarda smola maddalary bar we şonuň üçin olar janly agaçlarda hem ӧsýän bolsa-da çalt otlanýar. Bu halatda
ýokarda ýaýraýan ýangyn emele gelýär (Surat 2.3.9), bu bolsa iň howply we weýrançylykly,
bütin tokaýyň ýok bolmagyna eltýän ýangyndyr!
Ýangynlar tokaýlara uly zyýan ýetirýär: kӧp agaçlar ӧlýär, olaryň ӧsüşi peselýär, tokaýlaryň düzümi ýaramazlaşýar, dürli zyýankeşler çozýar. Klimat üýtgeşmelerde ýangynly
hadysalaryň emele gelmek mümkinçiligi has-da kӧpelýär, sebäbi temperatura ýokarlanýar
we bu ýagdaý tokaý ýangyç materiallaryň çalt guramagyna eltýär. Şunlukda, ýangynlaryň
dӧräp biljek wagty, ýagny, maýyl howaly pasyllar has-da uzak wagt dowam edýär.

98

Surat 2.3.9. Tokaý ýangyny.

2010-njy ýylda Russiýanyň Ýewropa bӧleginiň merkezinde bolup geçen adatdan daşary
yssy tomus başga şertlere uýgunlaşan pürli agaçlary gowşatdy. Bu gowşan agaçlar olaryň
gabygynyň aşagynda ýaşaýan kӧp gӧrnüşli mӧr-mӧjekler üçin ýeňil olja boldular. Adaty
temperaturasy we çiglygy bolan ýyllarda bu mӧr-mӧjekleriň sany sazlanýardy. beýleki
gӧrnüşleri tarapyndan, ýagny, yyrtyjy mӧr-mӧjekler we guşlar tarapyndan sazlanýardy.
Emma gabykçy ýa-da gabyk iýiji tomzagyň sanynyň uly mӧçberde kӧpelişi uly meýdanly
tokaýlaryň soňuny aňladýar! Guran agaçlar ilki pürlerini, soňra bolsa ӧrtüguni hem ýitirýärler. Agaçlary ýumurýan kӧp sanly kӧmelekler ӧz gӧrünmeýän işini ýerine ýetirýärler we
netijede kӧkler gowşap, olaryň agaçlary saklamaga güýji bolmaýär. Güýçli şemal wagty
olar ýeke-ýekeden ýere gaçýar (Surat 2.3.10). Ýitip giden tokaýdan guşlar we awusiýdikler
hem gidýär, sebäbi gozalar ýitip gidýär we golaýda olaryň ýoklugy aýdyň bolýar. Şular ýaly
tokaýda samyrlar ýaşan bolsa, ol hem bolrak aw gӧzläp gidýar. Latynça ady Convallária
landyş we Óxalis kislisa ӧsümliklerinden dokalan gӧk düşegi ӧň günüň gӧni şӧhlelerinden goralýan bolsa, indi olara derek Calamagrostis, Rubus L., çitçiti otluklaryň jeňňellikleri
gelýär. Gysgaça aýdanymyzda, ähli gӧrnüşleriň ýygyndysy çalşylýar!
Emma ähli zat entäk ӧňki bolşuna
gaýtarylmagy mümkindir. Ýangynlardan soň bolşy ýaly, bir-iki ýüz ýyldan soň ýel tokaýlary doly mӧçberde
diýen ýaly ӧňki derejesine gaýdyp
bilýär. Emma munuň üçin bir şert gerek – başga ýerlerde ellenmedik tokaýlaryň we olara degişli ýaşaýjylaryň
doly derejede bolmagy. Soňky ýyllarda bular ýaly adatdan daşary temperaturanyň üýtgäp durmagy bilen
bagly hadysalaryň bolmazlygy gerek.
Guraklykdan başga-da tokaýlaryň
gyrylmagyna beýleki adatdan daşary
howa hadysalary hem täsir edýär:
ýagny, güýçli harasatly şemallar we
tüweleýler agaçlary düýbünden soguryp agdarýar (Surat 2.3.11), güýçli
çabga ýagyşlar tokaýlaryň aýratyn

Surat 2.3.10. 2010-njy ýylda guraklykdan
soň ýel tokaýlykda guran agaçlaryň düýbi
bilen agdarylyp ýatmagy.
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bӧleklerini ýuwüp çykarýar, ýada uzak wagtly suw almak zerarly agaçlar ӧlýär. Agaçlaryň
kӧp mukdarda zaýalanmagyna güýçli çig garyň ýagmagy ýada buz almak hadysasy hem
täsir edýär. Güýçli doly ýaganda şahalaryň ӧrtügi zaýalanýar we bu hadysa agaçlary gaty
gowşadýar we olaryň bӧleklerini guradýar.
2010-njy ýylyň iýun aýynda Russiýanyň Kostroma we goňşy sebitleriň çäklerinde güýçli tüweleý şemallar mӧwç urdylar. Olaryň tizligi sagatda 70-90 km ýetýärdi.
Ýaşaýyş jaýlary we gurluşyklar zyýan çekdiler, elekrtik simler ýolündy, ilatly ýerlerde
agaçlar ýykyldy. Sebitiň tokay agaçlaryna hem uly zyýan ýetirildi (Surat 2.3.11). N.A.
Nekrasow adyndaky Kostromanyň dӧwlet uniwersitetiniň alymlarynyň hasap etmeklerine gӧrä, harasatlar 21 müň gektar meýdandaky tokaýlary ýykdylar!
Surat 2.3.11. Kostroma sebitinde (Russiýa) bolup
geçen harasatly ýeliň agaçlary soguryp agdarmagy.

Tokaýlaryň we beýleki tebigy ekoulgamlaryň iň dürli klimat şertlerine uýgunlaşmaga
başarnyklarynyň barlygyny buza ӧwrülmeginiň taryhy, häzirki zaman ylmy maglumatlar
we çaklamalar subut edýärler. Emma bu uýgunlaşma, esasan hem, migrasiýa bilen, ýagny
tebigy zolaklaryň serhetleriniň we ӧsümlikleriniň gӧrnüşleriniň üýtgemegi bilen baglydyr.
Buza ӧwrülme dӧwürlerde tokaýlar uly bolmadyk territoriýalarda saklanyp bilýärdiler, we
Ýewraziýanyň ägirt ýerleri turndalar we tundra-sähralyklar bilen bürenýärdiler. Howa ýylanda tokaýlar ӧsümlik ӧrtüginiň esasy gӧrnüşi hӧkmunde ӧz derejesini yzyna alýardy. Emma
häzirki zaman ýylama ӧrän çalt depginde ýaýraýar.
Bu şertlerde ӧsümlik ӧrtüginiň gӧrnüşleri ýuwaş-ýuwaşdan çalyşman, betbagtçylyk
getirýän derejede geçmeginiň, hem-de ýangyn howply tokaýlaryň uly mӧçberde guramagynyň ähtimallygy has-da ýokary bolýar.
Şonuň üçin global ýylamagy iň soňky derejesine ýetirmän, planetadaky klimat ýagdaýyny kem-kemden kadalaşdyrylmagyny gazanmak gerek!
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Tokaýlar klimata nähili täsir edýärler?
Biz klimatyň we onuň üýtgeşmeleriniň tokaýlara edýän täsirini ӧwrendik. Emma,
gӧrşümiz ýaly, tokaýlaryň hem klimata täsiri bar eken!
Mysal üçin, gӧk tokaýlar günüň ýer ýüzüne berýän şӧhlelendirmesini üýtgedip bilýän
eken, we şunluk bilen Ýeriň siňdirýän ýylylygynyň mukdaryna täsir edýärler. Tokaýlaryň
bar bolan we bolmadyk ýerlerinde temperaturanyň tapawutlylygy, esasan hem, gyşyna
gӧrünýär. Tokaýlaryň ýok bolan ýerlerinde, gar bilen bürelen tekizliklerde günüň şӧhleleriniň ýagtylygy gowy düşýär we has-da garaňky, taýga tokaýlar bilen ӧrtülen tokalyk ýerlerde günüň ýagtylygy az bolýar.
Tokaýlar toprakda çyglygy saklamaga kӧmek edip, bugarma hadysasyna täsir edýärler,
şunlukda sebitiň klimatyny has-da ýumşak we çygly bolmagyna ýardam edýärler.
Tokaýlarda gar ӧrtügi uzak wagtlap saklanýar we şunlukda ýaz temperaturalaryň ýokary
galyp aşak düşmegi sazlaşdyrylýar we derýanyň ýazky joşmasy pese düşürilýär.
Emma klimat üçin iň ähmiýetli bolan tokaýlaryň häsiýeti uglerod aýlawy bilen baglanyşyklydyr. Tokaýlar atmosferadan çykýan kӧmürturşy gazlary ӧzüne siňdirýäler we bu
baglanyşykly uglerody dürli organiki maddalaryň gӧrnüşinde saklaýarlar. Gazylyp alynýan
ýangyçdan atmosfera düşýän şu kӧmürturşy gazlar häzirki klimat ýylamagynyň esasy
sebäbi bolup durýandygy hemmä mälimdir.
Gӧk ӧsümlikler kӧmürturşy gazlary ӧzüne siňdirip, kislorody çykarýandygyny kӧp
adamlar bilýändir. Bu hadysa fotosintez diýilýär we ol günüň ýagtylygynyň kuwwatlylygy
sebäpli mümkin bolýar. Tokaýlarda gӧk ӧsümlikleriň, ýagny agaçlaryň, gyrymsy agaçlaryň,
otlaryň hem kӧp bolanda, tokaýlar planetanyň atmosferasyny kislorod bilen baýlaşdyrýarlar diýip adamlaryň arasynda ýaýran pikir bar. Kӧpçülik habar beriş serişdelerde tokaýlara
salgylanyp kӧplenç “planetanyň ýaşyl ӧýkenleri” diýlip aýdylýar. Kislorodyň siňdirilmegi we
kӧmürturşy gazlaryň çykarylmagy – bular fotosinteziň bütinleý prosesiniň iki tarapydyr,
we, şol sebäpden tokaýlar atmosferany kӧmürturşy gazlardan hӧkman arassalaýarlar diýlip
pikir edilmegi mümkin. Emma bu garaýyş dogry däldir!
Tokaýlaryň we atmosferanyň arasyndaky kӧmürturşy gazlaryň alyşma hadysalaryna
düşünmek üçin, ilki bilen uglerodyň, ýagny kislorod bilen birigende kӧmürturşy gazlary
çykarýan elementiniň, tokaýda näme gӧrnüşde saklanýandygyna düşünmeli. Uglerod islendik organiki maddanyň düzümine girýär. Mysal üçin, gury agaçlaryň massasynyň ýarysyna
golaýy hut ugleroddan durýar.
Surat 2.3.12. Ýogyn sütünli agaçlar
uglerod fitomassasynyň gaznasyna
Organiki maddalaryň uly mӧçberde eýeleýän ekoul- esasy gatanjyny goşýar.

Uglerod gaznasy diýmek näme?

gamyň her bir düzüm bölegi uglerodyň gaznasy bolup
durýar. Bu gaznalara alymlar “pul” diýip atlandyrýarlar (iňlisçe “pool” sӧzi howdan diýmegi aňladýar). Tokaý ekoulgamynda 4 sany esasy uglerod gaznalary bar:
1) fitomassa ( janly ӧsümlikleriň massasy), 2) ӧlen agaçlar,
3) düşek (düşen ýapraklar, şahalar), 4) topragyň organiki
maddasy.
Fitomassanyň gaznasy – bu janly ӧsümlikleri: agaçlaryň
we gyrymsy agaçlaryň düýpleri, şahalary, ýokarky pürleri, ýapraklary we iňňeleri, otlaryň ýapraklary we kӧkleri, garaharsaň içine alýar (Surat 2.3.12). Adat boýunça,
agaçlaryň düýpleri fitomassa uly goşant goşýarlar, emma
demirgazyk taýga ýa-da batgaly sosna tokaýlarda garaharsaň ӧsümligiň orny hem uludyr.
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Ӧlen agaçlaryň gaznasy guran agaçlardan we
kӧklerden emele gelýär. Tokaýlyklary ӧwrenýän
alymlar şunuň ýaly guramak hadysasyny ӧlen
agaçlaryň dӧkülmesi diýip atlandyrlýarlar. Tebigy
dӧkülme ӧsýän agaçlaryň günüň ýagtylygynyň
düşüşine edilýän bäsdeşligiň netijesinde dӧreýär.
Has-da ownuk agaçlar ӧz uly doganlaryň kӧlegesinde galýar we fotosinteze gerek bolan ýeterlik
ýagtylygy alyp bilmän kem-kemden guraýarlar.
Şonuň üçin ýaş tokaýlar kӧne tokaýlardan hasda gür bolýar. Agaçlaryň dӧkülmesi dürli ýaramaz
ýagdaýlarda hem geçip biler: tokaý ýangynlarda,
gurakçylykda, tokaýlara zyýanly mӧr-mӧjekleriň
kӧpelmeginiň tiz ýaýramagynda, tehnogen hapalanmalarda. Bozulan tokaýlarda ӧlen agaçlarda
bolan uglerod gaznasy onuň janly tokaýlardaky
baýlygyndan kӧp bolup biler.
Tokaý düşegi topragyň ýüzünde ýatan organik
maddalaryň ownuk bӧleklerinden ybarat (Surat
2.3.14). Ilki bilen bular gury ýapraklary we iňňeli
ýapraklary, ownuk gury şahalary, janly ӧsümliklerden gaçýan gülleriň gülýapraklaryny, gozalary we
beýleki bӧlekleri içine alýar. Düşegiň gaznasynyň
kӧpelmegine janly ӧsümlikleriň dӧkülmesi diýlýär.
Ýapraklaryny dӧkýän agaçlaryň tokaýlarynda düşegiň kӧpelmegi kӧplenç güýz ýapraklaryň dӧkülme
wagdynda has-da güýçli depginde geçýär. Taýga tokaýlarda iňňe ýaprakly agaçlaryň dӧkülmesi
ýylyň pasyllary boýunça deňräk derejede bӧlünýär.
Uglerodyň uly baýlyklary topragyň gaznasynda
ýerleşýär. Munuň sebäbi – toprak minerallaryň we
organik maddalaryň garyndysyndan ybaratdyr we,
ilki bilen, çüýrüntgi diýlip atlandyrylýan, garaňky
reňkli maddalaryň gӧrnüşinde bolan, ӧsümlik
galyndylaryň (düşegiň, ӧlen agaçlaryň we kӧkleriň)
uzak wagtyň içinde bolup geçen ӧwürmesiniň netijesi bolup durýar. Çüýrüntgidäki uglerodyň paýy
58% barabar, ýagny fitomassa bilen deňeşdireňde,
ondan ýokary bolýar. Toprak näçe garaňky bolsa,
şonça-da uglerod onuň düzüminde kӧp bolýar
(Surat 2.3.15).

Surat 2.3.13. Ӧlen agaçlar ӧlen
agaç gaznasyna girýär.

Surat 2.3.14. Ýapraklaryň dӧkülmesinde
tokaý düşeginiň gaznasy gӧrnükli
derejede kӧpelýär.

Surat 2.3.15. Eger toprak garaňky
bolsa, onda onuň düzüminde uglerod
kӧp bolýandyr.

Taýga tokaýlyklarda fiomassanyň gaznasynda 21% uglerod baýlyklary, 4% ölen agaçlar,
3% – tokaý düşegi ýerleşýär, we 72%-i onuň topragynda ýerleşýär. Bu tokaýlyklarda topragyň uglerody beýlekilere garanyňda agdaklyk edýär.
Tropiki tokaýlarda ýagdaý başgaça bolýar – janly we ӧlen organiki maddalar uglerod
baýlygynyň 50 %-ni öz içine alýar.
Bu tapawutlylyk nireden emele gelýär? Taýga tokaýlarda ölüp barýan ösümlikleriň bölegi
kömeleklere we bakteriýalara bölünýär we bu bölünmegiň tizligi çalt däl. Ölen uly agaçlaryň
düýpleri onlarça ýyllaryň içinde dargaýar! Dargamagyň pes tizligi sebäpli tokaýda ölen organik maddalardan – ölen agaçlaryň, düşegiň we topragyň çüýrüntgilerinden ybarat bolan
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ep-esli gaznanyň ýygnanmagyna mümkinçilik döreýär. Haýwanlar tarapyndan, ilki bilen
hem, sarygarynjalar tarapyndan, tropiki tokaýlarda düşegiň we ölen agaçlaryň uly bölegi
ýok edilýär. Bu hadysa dargamagyň tizligini çaltlaşdyrýar we ekoulgamyň uglerodyna girýän ӧlen organiki maddalaryň gaznasynyň gatanjyny pese düşürýär.

Uglerodyň büjeti

Surat 2.3.16. Tokaý ekoulgamynyň
uglerod büjetiniň shemasy.

Indi bolsa, biz tokaýlyk ekoulgamyndaky
tokaý gaznasy barada ähli zatlary bilenimizden soň, geliň bu gaznalaryň ӧzara we atmosfera bilen baglanyşyklaryna bilelikde seredeliň (Surat 2.3.16). Ykdysadyýete meňzeşlikde,
alymlar bu shema, uglerodyň büjeti diýýärler,
we büjet düşünjesine kärhananyň ýa-da maşgalanyň maliýe baýlyklarynyň çykdaýjylaryny
we girdeýjilerini aňladýar.
Tokaý ekoulgamynda uglerod büjetiniň
ýeke-täk “girdeji” atly maddasy fotosintezden
ybarat bolup durýar. Tutuşlaýyn fotosintez organiki maddany emele getirýär. Ony ilkinji kim
ulanýar? Elbetde, ӧsümlikler. Fotosintezde
emele gelen maddalaryň deň ýarysy ösümlikleriň ӧzleriniň dem alyyş wagtynda dargaýar,
we bu maddalaryň uglerody bolsa atmosfera gaýdyp barýar. Organiki maddanyň galan
bӧlegi arassa fotosintez diýip atlandyrýarlar
we onuň uglerody fitomassanyň gaznasyny
doldurýar.
Tokaýlarda ýaşaýan kӧp sanly janly
organizmler ӧsümlikleriň organiki maddasyndan peýdalanýarlar. Bu bolsa agaçlaryň
ýapraklaryny iýýän kebelekleriň gurçuklary we
beýleki mӧr-mӧjekler, miweleri we tohumlary
ýygnaýan guşlar we gemrijiler, ot we ýaş şahalardan iýmitlenýän tokaý toýnaklylarydyr.
Taýga we aram tokaýlarda agaç fitomassasynyň ep-eslisi ӧlüp gidýär, we bu ӧsümlik
galyndylary kӧmeleklere we bakteriýalara olja bolup galýar (Surat 2.3.17). Bütin ӧsümligiň ӧlmegi (meselem, agajyň guramagy) ӧlen ӧsümlikleriň dӧkülmegi diýilýar, we aýratyn
bӧlekleriň ӧlmegi bolsa (meselem, güýzüne ýapraklaryň guramagy) – janly ӧsümlikleriň
dӧkülmesi. Bu dӧkülmeler ӧlen agaç gaznasynyň we düşegiň ӧwezini doldurýarlar.
Kӧmelekler we bakteriýalar dem alanda, organiki maddasynyň uglerody kislorod bilen
baglanyşýar we atmosfera kӧmürturşy gaz gӧrnüşinde gaýtarylýar. Netijede ӧlen agaçlar
we düşek dargaýar. Bu gaznalardaky maddalaryň az bӧlegi çüýrüntgä ӧwrülýär we topragyň
uglerod gaznasynyň üstüni doldurýar (bu hadysa çüýrüntgileme diýilýär). Janly ӧsümliklerden kӧklere degişli organiki maddalaryň gӧrnüşinde çykan uglerod topraga düşýär.
Topragyň organiki maddasy kӧmelekler we bakteriýalar arkaly dargaýar we atmosfera
kӧmürturşy gazlary çykarýar. Uglerodyň bir bӧlegi toprak we ýüzleý suwuň akymy bilen
ekoulgamdan çykarylýar: siz, belki, güýzüne tokaý çeşmelerden ýüzüp barýan dӧkülen
ýapraklary gӧrensiňiz.
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Ýetişen we kӧne agaçlara baý bolan toSurat 2.3.17. Trutowik kӧmelegi ӧlen agaçlary
kaýlaryň atmosferadan alýan kӧmürturşy
dargadýar we uglerody atmosfera gaýtarýar.
gazynyň mukdary olaryň çykarýan mukdary
bilen deňdir. Bu tokaýlardaky uglerod gaznalary wagtyň geçmegi bilen hemişelik bolup
galýar. Bu ýerde doly derejede gaznalaryň
howdan bilen meňzeşligi berjaý edilýär:
howdan gyrasyna çenli dolanda, onuň içine
goşmaça suw guýup bolmaýar. Ýetişen tokaýlarda uglerod gaznalary hem şolar ýaly
gyrasyna çenli doldurylan bolýarlar. Emma bu
ýagdaý bular ýaly tokaýlaryň atmosferanyň
gaz düzüminiň sazlaşdyrylmagynda hiç hili
orun tutmaýar diýmegi aňladýan däldir. Ýӧne
bu tokaýlarda uglerodyň aktiw siňmek dӧwri eýýäm geçdi we indi olar “ýapylan” uglerodyň
saklaýjylary bolýarlar we parnik täsirini emele getirip bilmeýärler.
Ýaş ӧsüp barýan tokaýlar ӧz uglerod büjeti boýunça ýetişen tokaýlardan tapawutlanýarlar. Ýaş tokaýlar uglerod baýlyklary atmosferadan çykaryp toplaýarlar. Bu uglerod gaznalarda ýygnalýar. Şonuň üçin ýaş tokaýlar doly derejede planetanyň “ýaşyl ӧýkenleri” diýip
aýdylsa bolýar!

Tokaýlaryň atmosfera edýan täsirindäki tapawutlar
Ýas we ýetişen tokaýlaryň arasyndaky tapawutlyklaryny biz anykladyk: ýaş ӧsüp barýan
tokaýlar atmosferadan kӧmürturşy gazy ӧzüne siňdirýärler we şonuň kӧmegi bilen kӧmür
ýakmakdan, gazyň we nebitiň çykarýan kӧmürturşy gazyň zyňyndylaryny arassalamakda
belli bir derejede ýerini dolýarlar. Ýetişen tokaýlar uglerody uly mukdarda bagly gӧrnüşde saklaýarlar we kӧmürturşy gazy emele getirmekde we onuň parnik täsirininde gatnaşdyrmaýar. Şol sebäpden, eger biz klimat
Surat 2.3.18. Günbatar Kanadada (Britan
Kolumbiýasy welaýatynda) XX asyryň birinji
üýtgeşmeleriniň ӧňüni almak üçin tokaýlary
ýarymynda güýçli depginli geçirilen agaç
ulanmagy meýilleşidrsek, onda biz aşakdaky
çapma.
çäreleri ýerine ýetirmeli bolýarys, ýagny:
1) ӧň ӧsmedik ýerlerde täze ýaş tokaýlary ekmeli; 2) bar bolan tokaýlary gorap saklamaly.
Ӧsen ýurtlarda (ABŞ, Kanada, Ýewropa
Bileleşiginiň ýurtlary we beýlekiler) kӧp ýaş
tokaýlar bar we olar atmosferadaky kӧmürturşy gazy ӧzüne siňdirýärler. Bu ýurtlaryň
ykdysadyýeti eýýäm gurnaldy we tokaý meýdanlaryň gysga wagtda birden azalmagyna
eltýän hereketler indi edilmeýär. Soňky on
ýyllyklaryň dowamynda kӧp ýurtlarda (ABŞ,
Kanada, Şwesiýa, Italiýa) täze tokaýlary ekýän
ýer eýeleri hӧweslendirýärler!
Taýga we orta tokaýlar entäk ӧsüp barýanlygy sebäpli we olar onlarça we kä halatlarda
ýüzlerçe ýyllaryň dowamynda uglerody ӧzlerine siňdirýanligi sebäpli, XX asyrda tokaý ӧrtüginiň bozulmasy bolan ýerlerinde häzirki wagtda tokaýlar täzeden ӧsüp dikelýär we üglerody toplamak prosesi berjaý edilýar. Ýüwaş ummanyň Kanada kenarýakasynyň ýanynda
iňňe ýaprakly tokaýlaryň dikelmegi muňa aýan mysal bolýar. XX asyryň başynda bu ýerler
beýikligi 80-90 metre ýetýän Duglas pihtasy we gyzyl kedrlerden ybarat ägirt iňňe ýaprakly
tokaýlar bilen ӧrtülendi. XX asyryň ortasynda bu tokaýlar çapyldy. Öňki çapylan ýerlerde şu
wagta çenli diametri 2 metrden kӧp bolan ägirt uly tӧňňeler tapylýar (Surat 2.3.18.).
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Soňra Kanadada ӧňki tokaý çapylan ýerlerde täze tokaýlaryň dikelmegine ýardam
beryän tebigy gozlaryny saklamak boýunça berk kanunlar kabul edildi.
Ӧsüp barýan ýurtlarda bolsa, esasan hem, Günorta Amerika, Günorta Gundogar Aziýa
we Okeaniýa ýurtlarynyň ýagdaýy düýbünden başga. Bu ýurtlaryň ilaty we ykdysadyýeti
çalt ӧsýär, şol sebäpden oba hojalyk meýdanlary taýýarlamak üçin, fabrikalary we ӧnümçilik kärhanalary ӧsdürmek üçin, şäherleri we şäherçeleri, ýollary gurmak üçin täze territoriýalar hemişe gerek bolup durýar. Bu goşmaça territoriýalar kӧplenç tropiki tokaýlary ýok
edilip olaryň ýerlerinde gurulýar. Agaçlaryň
Surat 2.3.19. Ӧň tokaýlyk bolan
çap edilen ýerleri çalt oba hojalyk ýerlemeýdan (Argentina, Iguasu welaýaty).
re ӧwrülýär, şol sebäpden hem tokaýlaryň
dikelmegi we yzyndan gelýän kӧmürturşy
gazynyň siňdirilmegi ýerine ýetirilmeýär. Argentinanyň tropiki tarapynda düşürilen surat (Surat 2.3.19) tokaýlaryň ýok edilmeginiň
başlanan wagtyny gӧrkezýär. Tokaýlyk ýerleri
ӧň harby goşuna degişlidi, emma 2000-nji
ýyllaryň başynda şäher dolandyryş edarasyna geçirildi. Şäher häkimligi bu ýerleriň oba
hojalyk ýerlere ӧwrülmegine rugsat berdi we
şonda agaçlaryň çapylmagy başlady.
Tokaýlaryň çapylmagy käbir tropiki sebitlerde ӧrän çalt depginli geçirilýär. 30 ýylyň
içinde (1972 – 2002-nji ýyllaryň arasynda)
Surat 2.3.20. 1972 – 2002-nji ýyllarda
Papua Täze Gwineýada ýagyş tokaýlyk meýtokaý ӧrtügini ýitiren Bugenwil adasynyň
danlaryň agaçlary 15%-e barabar çapyldy
territoriýalary (Papua Täze Gwineýa).
(Surat 2.3.20). Täze Gwineýanyň jeňňeleriniň ýene-de 9% meýdanynda tokaýlar wagty bilen zaýalanyp barýar. Şonuň üçin tokaýsyzlykdan emele gelýän parnik gazlaryň
zyňyndylary Täze Gwineýada şu 30 ýylyň
içinde 2 esseden hem kӧp bolan derejede
ýokarlandy.
Häzirki wagtda adam tarapyndan atmosfera zyňylýan kӧmürturşy gazlaryň 10%-e
barabar mukdary tropiki tokaýlaryň çapylmagy sebäpli bolup geçýär. Ӧsýän ýurtlarda tokaýlyklaryň ýok edilmegi sebäpden
çykýan parnik gazlaryň zyňyndylaryny azaltmak üçin global ulgamy dӧretmek baradaky
mesele Birleşen Milletler Guramasynyň çäginde ara alnyp maslahatlaşylýar.
Tropiki
tokaýlary
gorap
saklamak
boýunça ikitaraplaýyn halkara taslamalar
hereket edýär (mysal üçin, Awstraliýa we Indoneziýanyň arasynda). Käbir ӧsüp barýan
dӧwletler, meselem, Hytaý, Hindistan we
Kosta Rika, tokaýlyk meýdanlaryny kӧpeltmek bilen baglanyşykly taslamalaryny geçirýärler. Emma tutuşlaýyn seredeniňde, tropiki
tokaýlaryň uglerod baýlyklaryny saklamak ýagdaýy entäk howsalaly derejede bolup galýar.
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Tropiki tokaýlaryň ýitip gitmegi
Tropiki ýagyșly tokaýlar planetanyň iň ähmiýetli ekoulgamlaryň biridir. Görnüșleriň
dürlüligi taýdan bu iň baý ekoulgamy. Tropiki tokaýlar agajyň, iýmitiň, lukmançylyk
materiallaryň çeșmesidir. Olaryň ýer ýuzünde klimaty sazlașdyrmakda wajyp orny bar.
Tropiki tokaýlaryň ýitip gitmegi topragyň hasylly gatynyň dargamagyna, biodürlüligiň
azalmagyna, uly territoriýalarda we bütin planetada ekologiki deňagramlylygynyň bozulmagyna eltýär.
Dürli çäreleriň edilmegine garamazdan tokaýlar çalt ýitip gidýär. Has çalt depgin
bilen tokaý meýdanlary Günorta Amerikada we Afrikada azalýar we șol ýerlerde
2005-2010-njy ýyllaryň aralygynda 3.6 we 3.4 million gektar tokaýlar ýitirildi.
Häzirki gün çygly tropiki tokaýlar ýer ýüzüniň diňe 5%-ni ýapýarlar, we 100 ýyl
mundan ozal bolsa olar 12 %-ni ýapýardylar. Her ýyl çapylýan we ýakylýan tokaýlaryň
meýdany 130 müň km2 barabar bolýar, bu bolsa Angliýanyň territoriýasyndan hem
uludyr.
Tokaýlaryň ýok edilmeginiň esasy sebäpleriniň biri dünýäniň köpelip barýän ilatyny eklemek üçin olaryň ýerlerini oba hojalyk meýdanlara öwürmekdir. Çygly tropiki
tokaýlaryň ýerine kofe agajynyň, kokos palmasynyň ýa-da kauçuk agaçlaryň plantasiýalary gelýär. Günorta Amerikada peýdaly magdanlaryň ýerliksiz gazylyp alynmagy
hem çig tropiki tokaýlara uly howp döredýär.
Uly zyýan çeken tokaýyň täzeden dikelmäge mümkinçiligi ýok bolýar. Eger ýeriň
kiçiräk böleginde tokaýlar çapylyp aýrylsa, onda birnäçe ýyldan soň ol täzeden tokaýlyk
bilen örtüler. Emma tokaýyň uly meýdanynda agaçlar çapylsa, onuň ýerinde tokaýyň
hiç haçan ösüp bilmezligi hem mümkindir. Güýçli ýagyșlar topragyň iýmitlendirýän
maddalaryny ýuwup aýyrýar we yssy gün topragyň ýokarky gatyny ýakandan soň, ol
ýerde diňe hașal otlar ösüp bilýär.
Tokaýlary halas etmek üçin näme edip bolýar? Ilki bilen tropiki tokaýlaryň uly
meýdanlary bar bolan garyp ýurtlara (ilki bilen Peru, Ekwador, Indoneziýa) agaçlaryň
çapylmagyny talap etmeýän, ykdysadyýet taýdan amatly bolýan hojalygy alyp
barmagynyň alternatiw görnüșlerini hödür etmeli. Șeýle edilmese, topragyň magdanlaryny gazyp almak we iýmit önümçiligi goldamak maksatlary bilen ösümlikleriň ýok
edimegi dowam ediler.
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Tokaýlaryň uglerod deňagramlylygyny nädip dolandyrmaly?
Tokaýlarda uglerodyň deňagramlylygy köp sanly täsirlere baglydyr, we olaryň içinde
iň wajyplary – adamyň täsiri, betbagtçylyklar (tokaý ýangynlary, zyýan beriji mör-möjekleriň çozmagy we beýlekiler) hem-de klimatyň üýtgemegi bolup durýar. Görșümiz ýaly, tokaýlaryň uglerod deňagramlylygyny dolandyrmak mümkindir! Eger agaç çapylmagyny uly
derejede azaldyp bolsa, onda tokaýlar atmosferanyň uglerodynyň köpräk bölegini özlerine
siňdirip bilerler.
Bular ýaly taslamalaryň biri Ýabany tebigatyň Bütindünýä gaznasy (WWF) tarapyndan Russiýanyň Uzak Gündogarynda ýerine ýetirilýär. Taslamanyň maksady – Bikin
derýasynyň howdanyndaky kedr uly ýaprakly tokaýlary önümçilik maksatlary bilen çapylmagyny bes etmeklik; häzirki wagtda
ýerli halkyna agaç çapylmagy diňe odun
üçin rugsat edilýär (Surat 2.3.21). Goşmaça,
bu taslamanyň çäginde ýerli ýașaýjylara
tokaýlaryň adaty ulanyș görnüșleri hödürlenýär, ýagny: kedr hozlaryny, ir-iýmişleri,
kömelekleri, paporotnik, derman otlary ýygnamak.
Șunuň bilen bilelikde, tokaý ýangynlaryň
ýetirýän zyýanyny hem azaltmagyna çemeleșmeli. Ýangynlar köp sanda adamyň günäsi boýunça emele gelýärler. Bular biz gezelenje baranymyzda ýakylan ody öçürmän
galdyrmagymyz, guran tokaý düșege ýa-da
lișaýnikleriň üstüne öçürilmedik çilimi zyňmagymyz (Surat 2.3.22) we tebigatda bolan
wagtymyz beýleki ot bilen seresapsyz hereket etmegimiz hem ýangynlara sebäp bolup
biler. Köne adaty șygar “Tokaýy ýangyndan
goraň!” indi klimat üýtgeșmeleriň döwründe täzeçe ähmiýetli many berýär. Eger siz öz
dostlaryňyzy oty ýa-da derek tozgajyklaryny
ýakmaklygyň zyýanlydygyna ynandyryp
bilseňiz, mașgala bilen tokaýda dynç alyp
gaýtmaly bolanyňyzyda ýakan oduňyzy suw
guýup öçürseňiz, klimat üýtgemeginiň öňüni
almak ișine siz doly derejede öz gatanjyňyzy
goșduňyz diýip hasap edip bilersiňiz!
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Surat 2.3.21. Güýzüne Bikin
derýasynyň howdanyndaky uly
ýaprakly kedr tokaýy.

Surat 2.3.22. Adamlar tarapyndan
ýakylan gury otuň ýanmagy.

Soraglar
1. Haýsy tokaýlara taýga diýilýär?
2. Haýsy agaç görnüşi Gündogar Ýewropa taýgasynyň
tokaý ӧrtüginde agdaklyk edýär we näme üçin?
3. Soňky on ýyllyklarda tokaý – tundra serheti nähili
süýşýär we näme üçin?
4. Eger häzirki asyryň ahyryna çenli howa 4°С ýylasa, bu
ýagdaýyň tokaýlara nähili täsiri bolar?
5. Adamyň hojalyk işleri tokaýlara nähili täsir edýär?
6. Tokaý ekoulgamynda bar bolan uglerodyň esasy gaznalary haýsylar?
7. Ӧsümlikler dem alyp bilýärlermi?
8. Haýsy organizmler ӧlen ӧsümlikleriň galyndylaryny
dargadýarlar?
9. Ýaşy uly tokaýlar atmosferany artykmaç kӧmürturşy
gazlardan arassalap bilýärlermi?
10. Näme üçin tropiki tokaýlar uglerod baýlyklaryny ýitirýärler?
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş.

Amaly iș.
Maksat: haýsy agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň howanyň
ýylamagyna has-da duýgur bolýandyklaryny anyklamak.
Esbaplar: agaçlaryň entek pyntyklamadyk șahalary, suwly
gaplar.
Amaly ișiň gidiși. Amaly iș sebitde garyň eremegine birnäçe hepde galanda geçirilýär. Köçede dürli agaçlaryň we
gyrymsy agaçlaryň (gaýyň, garagaç, söwüt, derek, kerkaw) birnäçe șahalary kesilip alynýar. Șahalar suwly gapda
goýulýar we olaryň ӧsüşine yzygiderli gözegçilik edilýär.
Pyntyklaryň ulalmagy, olaryň ýarylýan wagty, ýapraklaryň
ulalmagy bellenilýär. Dașarda ösýän agaçlarda pyntyklaryň
ölçegleri hem alynýar. Dașardaky we içerdäki șahalaryň
ýapraklananmagy ýörite düzülen grafiklerde bellenilýär.
Amaly ișiň soňunda agaçlaryň haýsy agaç ösümlikleriň
ýylylyga has-da duýgur bolýandyklary (ýagny ýylylygy bilen üýtgemek tizligi) barada netijelere gelinýär.

2-nji
ýumuş.

Amaly iș
Maksat: haýsy agaç ösümlikleriň agajynda uglerodyň hasda köp bolýandygyny anyklamak.
Esbaplar: dürli agaçlaryň birnäçe pürsleri (Quércus, Picea,
gaýyň agajy, Pópulus trémula), çyzgyç, terezi.
Amaly ișiň gidiși. Her pürsüň ӧlçeglerini alyp, hersiniň
gӧwrümini hasaplamaly (pürsüň uzynlygyny inine we
beýikligine kӧpeltmeli) we agramyny ӧlçemeli. Pürsüň
agramyny onuň gӧwrümine bӧlemizde, şonda biz agajyň 1
cm taraply bir kubunyň agramy näçe grama barabardygyny
bileris. Netijede alan sanymyzy 2-ä bӧlmeli we şonda şol
kubda uglerodyň agramyny bilip bolýar. Indi bolsa alan
sanlarymyzy ara-alyp maslahatlaşalyň we haýsy agaç ösümlikleriň uglerod gaznasynyň kӧpdügini kesgitläp bileris
we edil şol tokaýlary parnik täsirini azaltmak üçin ekilmegini maslahat berip bileris.
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3-nji
ýumuş.

Amaly iş
Maksat: ӧsümlikleriň ýagtylykda we bölüp çykarýan kislorodyň we kӧmürturşy gazlarynyň mukdaryny deňeşdirmek.
Esbaplar: germetik gapak bilen ýapylýan suwly (ortaça
göwrüminiň üçden bir bölegi bolan) iki uly aýna gaplary,
uly ýaprakly ösümlikleriň baldaklary, çöp çyra, otluçöp.
Amaly işiň gidişi. Her beýik, aňyrsy gӧrünýän gabyň içine ӧsümlikleriň baldaklaryny salyp, germetik gapak bilen
ymykly ýapmaly. Bir gaby ýyly, ýagty ýerde goýmaly, beýlekini bolsa garaňky ӧrtgi bilen üstüni ýapmaly. 1-2 günden
soň ýanyp duran çӧp çyra bilen haýsy gapda çyra has-da
ýagty ýanýandygyny barlamaly: gapagy aýrylan badyna
gaz uçup gitmänkä netijesine seretmeli. Çӧp çyrasy “ýagty”
gabyň gapagy aýrylandan soň içine salnanda, ody ýiti bolmalydyr. “Garaňky” gapda tersine, çӧp çyrasy içine salnandan soň ӧçýär. Şeýlelikde, ýagtylykda ӧsümligiň çykarýan
kislorody kӧmürturşy gazdan kӧpdügi we garaňkyda tersine bolýandygy barada netijä geliner.
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2.4. | Кlimatyň üýtgemeginiň… suw baýlyklaryna edýän täsiri
Tebigatdaky suw
Biziň planetamyzda duş gelýän kӧp sanly himiki birleşmeleriň arasynda suw iň esasy orun tutýandyr – biziň ӧýlerimizde krandan akýan, biziň çäýnekde gaýnadýanymyz we
derýalary, deňizleri we ummanlary doldurýan suw.

Suw dürli görnüşde bolup biler: gaty, suwuklyk we gaz hallarda. Gyşyna, haçan-da
howanyň temperaturasy 0°С-dan aşak bolanda, biz daşarda köplenç doňan suwy – buzy
görýäris. Krandan suw suwuk halynda akýar, we şol çäýnek gaýnanda gelýän buguň
çüwdürimi – bu suwuň gaz halydyr.
Eýsem-de bolsa, bulutlaryň içinde köplenç suw bir wagtyna üç halda hem bolup biler –
ýagny, bulutlaryň dürli keşpleri munuň bilen baglydyr!
Surat 2.4.1. Şwesiýanyň asmanynda kümüş reňkli bulutlar.

Iň ajaýyp emele gelen atmosfera täsinligi –
kümüş reňkli bulutlar. Olar ýer ýüzüniň
üstünde 76-85 km beýiklikde ýerşýärler we
olaryň haýran galdyrýan gӧrnüşleri temperaturasy bilen şekillendirýän buz kristallardan emele gelýärler. Kümüş reňkli bulutlary
polýar giňliklerde diňe gije, haçan-da olar
gӧzýetimiň aňyrsyna giren Günüň şӧhleleri
bilen ýagtylandyrylanda, gӧrüp bolýar.

Suwy ӧwrenýän ylma gidrologiýa diýilýär. Ilkinji gidrologiýa ylmy
derňewleri 5 müň ýyl mundan ӧň gadymy müsürliler tarapyndan Nil
derýasynda geçirildi diýip hasaplanylýar. Olar joşgunlaryň beýikligini
yzarlaýardylar we jaýlaryň, gaýalaryň we kenarýaka basganjaklarynda
bellik edýärdiler.
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Eger biziň planetamyzda suw bolmadyk bolsa, onda bu ýerde biziň häzirki düşünmegimizde ýaşaýyş hem bolmazdy: ӧsümlikleriň we haýwanlaryň kӧp gӧrnüşleri bӧlekleýin
suwdan ybarat, we olaryň bedenleriniň düzüminde suwuň paýy ep-esli bar. Mysal üçin,
biziň (ähli adamlar ýaly) bedenimiziň 60% suwdan ybarat. Bu gӧrkeziji ýaşa hem bagly: täze
doglan çagalaryň organizmleri 86% suwdan ybarat, we gartaşan adamlarda – diňe 50%.
Şol sebäpli adamlar üçin suw içmek ӧrän wajypdyr – belli bolşy ýaly, adam iýmitsiz bir aýa
golaý ýaşap bilýär we suwsuz bolsa – 3 günden 10 güne çenli.
Ýer ýüzündäki adam tarapyndan ulanylýan ýa-da ulanyp bilinýän ähli suwlar suw
baýlyklary emele getirýärler. Olaryň arasyna ähli derýalaryň, kӧlleriň, suw howdanlaryň,
deňizleriň we ummanlaryň, ýerastyndaky suwlar, toprak suwlary, (buzly) daglykaryň we
polýar buzluklaryň suwlary we eýsem, atmosferanyň suw burglary hem girýär.
Planetadaky ähli suwlaryň 97% ummanlarda
we deňizlerde ýerleşýär. Belli bolşy ýaly, ummanda suw duzly bolýar we içmek üçin ýaramsyz.
Derýalarda, kӧllerde, çeşmelerde we beýleki Ýer
ýüzündäki içimlik suwuň çeşmelerinde, we ýer
astyndaky suw çeşmelerde planetadaky ähli suw
gӧwrüminiň 1% -den hem az mӧçberi bardyr! Eýsem, bu erbet däl diýsek hem bolar, emma has
ägirt süýji suw baýlygy bolan buzluklar we Antarktidanyň we Grenlandiýanyň buz ӧrtükleri hem
bardyr. Dünýäniň ähli suwlarynda olaryň paýy
2% barabar bolýar we bu mukdar bilelikde alnan
derýalardaky we kӧllerdäki suwlardan takmynan 8 esse kӧp bolýar!
Şunluk bilen, esasy ekologiki meseleleriň biri süýji agyz suw baýlyklary gorap saklamakdyr, sebäbi adam suwsuz ýaşap bilmeýär!
Klimatyň global üýtgemegi bilen, hem-de kӧpelip barýan Ýeriň ilatyna gerek bolan iýmit
we gigiýena serişdelerine zerurlygynyň ӧsmegi bilen agyz suw ýetmezçilik bilen bagly meseleler has-da kynlaşýar. XX asyryň başyndan häzire çenli Ýer şarynyň ilaty 1.6 milliardyndan 7.2 milliarda ýetdi – ýagny 4.5 esse! Kӧp ýurtlarda soňky on ýyllyklaryň dowamynda ilatyň kӧpelmegi, ýaşaýşyň üytgemegi we oba hojalygyň ӧsmegi bilen baglanyşykda
suwdan peýdalanmak hem ýokarlandy. Adamyň ulanýan süýji suwunyň 70% meýdanlary
suwarmak üçin gӧnükdirilýär. BMG-nyň bilermenleriniň pikirine gӧrä, 2050-nji ýyla çenli
dünýä süýji suw baýlyklaryň 90% iýmit ӧnümçiligine gerek bolar.
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Mundan başga-da, BMG-nyň bilermenleri içer suwuň materikler boýunça deň paýlanylmadygyny hem belleýärler: Aziýada planetanyň ilatynyň 60% ýaşaýar we olar diňe 1/3 suw
baýlyklardan peýdalanyp bilýärler. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maglumatlaryna gӧrä, ähli dünýäde 800 milliona golaý adamlaryň (olardan 40% Afrikada) arassa içer
suwlary ýok.
2000-nji ýylda BMG tarapyndan “Müňýyllygyň ösüş maksatlary” bellenildi we şol maksatlaryň arasynda 2015-nji ýyla çenli arassa içimlik üçin suwy bolmadyk adamlaryň sanyny
iki esse azaltmak maksady hem bellenildi.

Klimatyň üýtgemegi suw baýlyklara nähili täsir edýär?
Ýer ýüzüniň ähli süýji suw çeşmeleri (derýalar, kӧller, batgalyklar, gar örtügi, buzluklar,
toprak suwy) klimat bilen ýakyn aragatnaşykdadyr. Belli bir derejede olar klimatyň önümi,
eýsem, şübhesiz olar tebigatyň beýleki düzüm bölekleri bilen baglydyr.
Biziň eýýäm bilşimiz ýaly, planetanyň kӧp sebitlerinde klimatyň ýylamagy zerarly güýçli
ýagyşlaryň ýygylygy hem ýokarlanýar we bu hadysa betbagtçylykly suw almasyna eltýär.
Beýleki sebitlerde tersine, ýagynlaryň azalmagyna garaşylýar we netijede, adatdan daşary
gurakçylyklar has-da köp peýda bolar diýip çak edilýär. Gynansak-da, artykmaç çyglykdan
ejir çekýän sebitler has-da çygly bolar, we gurakçylykly territoriýalar, esasan hem, materikleriň merkezinde ýerleşýän sebitler, guraklygyň netijeleri bilen has-da köp göreşmeli
bolarlar.
Klimatyň üytgemegi boýunça bilermenleriň hӧkümetara toparynyň belleýşine gӧrä, ilki
bilen Ortaýer deňiz ýurtlary, ABŞ-nyň günbatary, Afrikanyň günorta sebitleri, Braziliýanyň
Demirgazyk – Gündogary – dünýäniň iň gurak sebitleri bolup, üýtgäp durýan klimat sebäpli
suw ýetmezçilikden has-da ejir çekerler.
Surat 2.4.2. 1961-1990-njy ýyllaryň aralygyndaky döwrüň ortaça
gӧrkezijisi bilen deňeşdirilende, 2050-nji ýylda boljak ýurtlaryň
süýji suw bilen üpjünçiligi boýunça çaklama maglumatlary.

20 %-den kӧp
20 %-den 0 % çenli
0 %-den -20 % çenli
-20 % we ondan az

113

Alymlaryň hasaplamalaryna görä, Merkezi Aziýada 2050-nji ýylda Amyderýanyň basseýninde derýanyň akymy soňky 10 ýylyň dowamyndaky ortaça görkezijiden, takmynan,
30% az bolar. Çünki buzluklar 45-60% azalar, ýazky akym ýokary bolar, giçki güýzde bolsa
akym çürt-kesik az bolar. Munuň özi ýazda suw joşgunlarynyň, tomus aýlary, ýagny wegetasiýa döwründe bolsa gurakçylygyň boljakdygyny aňladýar. Belent daglaryň üstündäki
müdümi buzluklaryň eremegi opurulmalaryň we silleriň döremegine getirer
2050-nji ýyla çenli Syrderýanyň basseýninde suwa bolan her ýylky talap 3,0-3,9 %, Amyderýanyň basseýninde bolsa 3,8-5,0 % ýokarlanar. Şeýlelikde,suwa bolan talabyň kanagatlandyrylmazlygy
häzirki günlerdäki 8,8 %-den 2050-nji ýyla çenli 31,6-39,7 %-e,
Syrderýanyň basseýninde 24,8 %-e, Amyderýanyň basseýninde bolsa
45,8-54,5 %-e çenli ýokarlanar.
Has netijeli, düşewüntli uýgunlaşdyrma çäreleri oba hojalyk tejribesini kämilleşdirmekden,
suwarmagy kemeltmekden, oba hojalygynda suwy gaýtadan peýdalanmakdan, suwarylýan
ekin meýdanlarynyň çägini azaltmakdan ybaratdyr. Türkmenistanyň suw serişdeleri Amyderýanyň, Murgap, Tejen, Kaşan, Guşgy, Etrek, Sumbar derýalarynyň ýerüstki akymlarynyň
hem-de Köpetdagyň demirgazyk-gündogar eňňitlerinden akýan kiçeňräk suw akymlarynyň,
şeýle hem ýerasty suwlaryň hasabyna emele gelýär. Derýalary akymlary doly suratda ýa-da epesli möçberde Türkmenistanyň çäginden daşarda emele gelýär.
Türkmenistanyň derýalarynyň – Amyderýanyň, Murgabyň, Tejeniň, Etregiň we beýleki kiçi
derýalaryň akymy doly suratda diýen ýaly goňşy ýurtlaryň çäginde emele gelýär. Şu sebäplide, suw serişdeleriniň ylalaşylan möçberi diňe bir şol derýalaryň tebigy suwlulygy bilen däl-de,
eýsem suw akymlaryny paýlaşmak baradaky halkara ylalaşyklar bilen kesgitlenýär. Ýurduň ähli
suw serişdeleriniň 90%-ni üpjün edýän Amyderýanyň akymy soňky ýyllaryň dowamynda üýtgemän gelýär.
Özbegistanyň Gidrometerologiýa merkeziniň çaklamalaryna görä, Türkmenistanyň ýerüstki
suwlarynyň esasy çeşmesi hasaplanýan Amyderýanyň akymy 2050-nji ýyla çenli 10-15% kemeler. Türkmenistanyň kiçi derýalarynyň – Murgabyň, Tejeniň we Etregiň akymy bolsa, 2030-njy
ýyla çenli 5-8% azalar diýlip çaklanylýar. Munuň üstesine-de, wegetasiýa döwründe ýerli derýalaryň akymynyň 30%-e çenli azalmagynyň mümkinligi aýratyn möhüm hasaplanýar.
Surat 2.4.3. Amyderýa.
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Türkmenistanyň suw serişdeleriniň her ýylky umumy möçberi ortaça 25 кm3 barabar
hasaplanýar. Ýer üstki suw serişdeleriniň umumy möçberinde Amyderýanyň paýyna 22 milliard m3 (88%); Murgaba – 1, 631 milliard m3 (6,5%); Tejene – 0,869 milliard m3 (3,5%); Etrege, Sumbara we Çendire – 0,354 milliard m3 (1,4%); kiçi derýalara – 0,15 milliard m3 (0,6%)
düşýär. Türkmenistanyň Köpetdagyň demirgazyk-gündogar eňňitlerinden akyp gaýdýan
kiçijik dag derýajyklaryndan başga ähli derýalary serhetüsti derýalar hasaplanýar. Ýagny,
ýer üstki suw serişdeleriniň 95%-i ýurduň çäginden daşarda emele gelýär. Ýer üstki suw
serişdeleriniň esasy aýratynlyklarynyň biri-de, olaryň suwunyň dolulygyna alynýanlygydyr
ýa-da az möçberiniň dolandyrylýanlygydyr (sazlanýanlygydyr), soňra bolsa agyz suwy bilen üpjünçilikde, suwarmak, jemagat hojalygynyň maksatlary we ilatyň beýleki zerurlyklary
üçin peýdalanylmagydyr. Türkmenistan boýunça ýerasty suwlaryň tassyklanylan ätiýaçlygy
3,4 mln. m3/gije-gündize, barlag geçirileni – 6 mln, çaklanylýany bolsa – 9 mln. m3/gije-gündize barabardyr. Ýurduň suw balansynda ýerasty suwlaryň paýy 2,0 – 2,5%-e deňdir.
Suw serişdeleriniň yzyna gaýdýan akymy, esasan, suwarymly ýerlerden zeýkeşlere we zeýakabalara gelip gowuşýan suwlaryň hem-de az möçberde bolsa senagat-jemagat hojalygynyň
we durmuş akymlarynyň hasabyna emele gelýär. Zeýkeş-zeýakaba suwlaryň umumy möçberi
6 km3/ýyla barabardyr. Şunuň bilen baglanyşyklylykda, zeýkeş-zeýakaba suwlaryň az bölegi
suwuň az bolýan ýyllarynda (50 mln m3/ýyla golaý, suw serişdeleriniň umumy möçberiniň
0,2%-ni düzýär) suwaryş maksatlary üçin ulanylýar.
Surat 2.4.4. Altyn Asyr Türkmen köli.

Surat 2.4.5. Köýtendag köli.

Türkmenistanyň suw sektory klimatyň üýtgemegine has duýgur, ynjyk hasaplanýar.
Howanyň temperaturasynyň garaşylýan ýokarlanmasy, şeýle hem şunuň yzyndan derýalaryň
akymynyň kemelmegi ýurduň ykdysadyýetiniň has möhüm pudaklaryna düýpli we oňaýsyz
täsirini ýetirip biler.
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Aral deňzi
Aral deňzi – Ýer togalagyndaky içerki kontinental iri suw aýtymlarynyň biri. Ol Orta
Aziýanyň çöllük böleginde – Türan düzlüginde, Üstýurt tekiz daglygynyň gündogar künjeginde ýerleşýär. Aral deňzine Orta Aziýadaky uly derýalaryň ikisiniň – Amyderýanyň
we Syrderýanyň suwy gelip guýulýardy. Bu derýalaryň suwlary däp bolşy ýaly suwarymly
ekerançylyk maksatlary üçin peýdalanylýar. Aral deňziniň basseýniniň ähli derýalary serhet üsti suw akymlary hasaplanýar. Müňýyllyklaryň dowamynda Amyderýanyň hanasy
Aral deňzinden Hazara deňzine tarap daşlaşyp, Aralyň tutýan meýdanynyň kiçelmegine
getiripdir. Emma Aral deňziniň gaýtadan dolanyp gelmegi bilen ol häzirki äraçäklerine
çenli birsyhly dikelipdir. Häzirki wagtda gowaça we şaly ekilen meýdanlary suwarmak
üçin şu iki derýanyň suwunyň köp möçberi güýçli depgin bilen harçlanýar. Munuň özi
bolsa bu derýalaryň deltalaryna we Aral deňziniň özüne suwuň gelmegini çürt-kesik kemeldýär. Ýagyş we gar görnüşindäki ygallar, şeýle hem ýerasty suw çeşmeleri Aral deňzine bugaranda ýitirilýän möçberinden az möçberdäki suwy berýärler. Şunuň netijesinde
hem deňziň-kölüň möçberi kiçelýär, ondaky suwuň duzlulyk derejesi bolsa ýokarlanýar.
• 1960-njy ýylda Merkezi Aziýadaky Aral deňzi dünýädäki iri köllleriň arasynda ululygy boýunça dördünji orunda durýardy. 2007-nji ýyla çenli onuň möçberi ilkibaşky ululygyndan 10%-e çenli kiçeldi. Aral deňzini suwlandyrýan Amyderýanyň we Syrderýanyň
ugrundaky çöllük ýerleriň güýçli depginde we tygşytsyz suwarylmagy, Arala gelip
guýulýan möwçli derýa akymlaryny çeşmäniň akymyna öwürdi.
• Ozalky deňizden diňe üç sany uly suw howdanlary saklanyp galdy, olaryň ikisiniň
suwy bolsa şeýle bir duzly welin, olarda balyklar hem ýaşap bilmeýär. Bu ýerdäki bir
wagtky balyk awlaýan flot hem ýok. Ozal gülläp ösen balyk awlaýjy flot hojalyk çökgünligine sezewar boldy. Deňziň tuýan meýdanyndan suwuň çekilmegi, hananyň guramagy netijesinde ägir uly giňişlikde deňziň guran düýbi emele geldi. Bu ýerde ýel guran
duzlary we zäherli maddalary asmana göterip, olary gür ilatly ýerleriň üstünen inderýär.
Munuň özi bolsa adamlaryň saglyk ýagdaýyna zyýanly täsirini ýetirýär.
• Şeýle-de bolsa, 2005-nji ýylda gaçynyň gurulmagy bu suw howdanlarynyň iň demirgazygyndakysynyň meýdany tiz wagtyň içinde ulaldy, onuň suwunyň duzlulyk derejesi
bolsa peselip başlady. Häzir bu ýerde balyklaryň populýasiýalary we bagtalaşan meýdanlar gaýtadan dikelýär. Günortada ýerleşen iki sany uly suw howdanlarynyň düýpden gurap gitmezligi üçin bu ýerde birnäçe gidrotehniki desgalary, şol sanda hem olary
ozal suwlandyran Aral deňzi üçin hem gidrotehniki desgalary gurmak zerurlygy bar.
Bu meýilnamany amala aşyrmak üçin ummasyz maliýe serişdeleri hem-de syýasy ylalaşyklar we çözgütler zerur.
• Aralyň gynançly ykbalyny dünýädäki beýleki iri suw howdanlary – ilkinji nobatda
Merkezi Afrikada ýerleşýän Çad we Amerikanyň Kaliforniýa ştatyndaky Solton-Si kölleri
hem gaýtalaýar. Kölleriň ýitirilmegi, soňra bolsa Aral deňziniň kem-käsleýin dikeldilmegi
bilen baglanyşykly tejribe hemmeler üçin peýdaly bolmagy mümkin.
Surat 2.4.6. Merkezi Aziýada Aral deňziniň meýdanynyň kiçelmegi
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Klimatyň üýtgemegi buzluklara we Ýeriň buz örtügine hem belli täsiri bar. Meteorologiýa hemralaryň görkezmegine gӧrä, Ýeriň bütin Demirgazyk ýarymşarynda soňky 40 ýylyň
içinde gar bilen ӧrtülen meýdan ep-esli derejede azaldy. Başgaça aýdanymyzda, 1970-nji
ýylarda giçki güýz pasylynda ýada irki ýaz pasylynda gar oýnaşmak mümkin bolan ýerlerde,
indi gar ýok. Gar örtügiň iň köp derejede azalmagy Demirgazyk Amerikanyň günbataryndaky daglarynda we Şweýsariýanyň Alp daglarynda, esasan hem uly bolmadyk beýikliklerde bellenildi.

Surat 2.4.7. ”Elektro-L” meteorologiýa hemrasy.

Meteorologiýa hemrasy – klimatyň ýagdaýyny
yzarlamak üçin ýada howa maglumatyny kesgitlemek üçin ulanylýan Ýer barada kosmosdan
meteorologiýa maglumatlary almak üçin niýetlenen biziň planetamyzyň emeli hemrasy. Telewizion kanallaryň signallaryny geçirmek, awtoulag
nawigatorlaryň işleýşi we kӧp beýleki şuňa meňzeş meseleler beýleki emeli hemralaryň kӧmegi
bilen hem mümkin bolýar.
Ýagyn ýagmak düzgüniniň we mukdarynyň üýtgemegi, dag buzluklaryň eremegi we
planetamyzyň umumy temperaturasynyň ýokarlanmagy – bularyň hemmesi klimatyň üýtgemegi bilen bagly ýüze çykýan hadysalar derýalaryň akymynyň (ýagny, derýa akymynyň
göterip biljek suw möçberi) üýtgemegine eltýär. Adatça derýalaryň akymy pasyldan pasyla üýtgeýär, emma bu ýerde käbir köp ýyldap dowam edýän kanunylyklar bar. Klimatyň
üýtgemegi sebäpli derýanyň adaty işi hem bozulýar. Neijede uly suw joşhunlar bolup biler we derýalaryň kenarlarynda ilatly ýerleri suw alyp biler ýada tersine, derýanyň hanasy gurap biler. Orta giňliklerde derýalar wagtyndan giç doňup başladylar we wagtyndan
ir olar buzdan boşap başladylar. Bu üýtgeşmeleriň hemmesi hojalyk işi meýilleşdirilende
hökmany suratda hasaba alynmalydyr. Biziň bilşimiz ýaly, ykdysadyýetde derýa uly orun
tutýar. Bu ýükleri we ýolagçylary geçirmek üçin ulag arteriýasydyr, gidroelektostansiýalaryň
kuwwatlygynyň çeşmesidir, adamlar üçin süýji suwuň we ekin meýdanlaryny suwarmak
üçin çeşmesidir.
Suw howdanyň basseýni (suw toplaýjy basseýn, suw toplaýjy desga)
– ähli ýüzleý we toprak suwlary belli bir howdana we onuň dürli goşantlaryna ýygnanýan gury ýeriň bölegi.
Surat 2.4.8. Günorta Amerikada, Amazon
derýasynda iň uly suw ýygnaýan howdany – onuň
meýdany 7 mln km2 barabar.
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Surat 2.4.9. Nil – dünýäde iň uzyn derýä.

Ýer ýüzünde iň uly süýji suw baýlyklary bolan ýurtlar – Braziliýa (onuň çäginden dünýä
boýunça iň bol suwly derýa – Amazonka –
geçýär), Russiýa we Kanada.
Emma süýji suw baýlyklary dünýä boýunça
deň paýlanan däldir. 700 million adamlara golaý 43 ýurtlarda eýýäm guraklykdan we suw
ýetmezçilikden ejir çekýärler. Suw baýlyklary
bar bolan ýurtlarda hem, ýagny, Braziliýada
we Russiýada, süýji suwy ýetmezçilik edýän
gurakçylyk sebitler hem bar (Surat 2.4.8). Klimatyň üýtgeşmeleri bu tebigy “deňsizligi” hasda çuňlaşdyrýär: suw ýetmezçilik edýän sebitler
has-da gurak bolarlar we elmydama suw meseleri bilen baglanyşykly kynçylygy çekip ýaşarlar
(Surat 2.4.2 we 2.4.7).

Surat 2.4.10. Baýkal – Ýer ýüzünde iň
uly süýji suwly kӧl.

Surat 2.4.11. ABŞ-da suw baýlyklaryň azalmagynyň çaklamasy: а) klimatyň üýtgemegini hasaba almak bilen we b) klimat howplaryny hasaba almasyz.

а) Klimat üýtgeşmeleriň hasaba alynmadyk ýagdaýynda

b) Klimat üýtgeşmeleriň
hasaba alnan ýagdaýynda

2050-nji ýylda süýji suw ýetmezçilik howplary
Adatdan daşary
Ýokary
Ortaça
Pes

Adatdan daşary
Ýokary
Ortaça
Pes
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Surat 2.4.12. Russiýanyň günorta sebitleriniň we Merkezi
Aziýanyň ýaşaýjylary suw ýetmezçilik meselesi bilen duş geldiler.

Howplary nähili azaldyp bolar?
Ýakyn wagta çenli suw hojalygyna jogapkär ýolbaşçylar klimatyň üytgemegi sebäpli olar
bütin suw baýlyklaryny dolandyrmak ulgamyny täzeden işläp seretmeli bolarlar diýip pikir hem etmeýärdiler. Emma indi bu hökmany şertleriň biridir. Eger öňünden zerur öňüni
alyş çäreler gӧrülmese, garaşylmadyk güýçli guraklyklaryň, suw almanyň ýa-da agyz suw
baýlyklaryň azalmagynyň zyýany ägirt bolmagy mümkindir.
Ilki bilen, meteorologiýa maglumatlary elmydama kämilleşdirmek zerur. Olar belli bir
howply howa hadysanyň, ýagny, güýçli çabganyň ýada adatdan daşary guraklygyň gelmek
mümkinçiligini öňünden aýtmaga kömek edýär.
Ikinjiden, adamlar we infrastruktura üçin howplary azaldyp biljek köp sanly inženerlik
çözgütler bar. Bu çäreleriň arasynda suw akymynyň ugrukdyrmagyny aňsatlaşdyrmak üçin
derýalarda täze bentleri we howdanlary gurmak, kenarýaka sebitde ýaşaýan ilaty güýçli
suw almadan goramak üçin derýalaryň kenarýakalarynda ýörite böwetleri gurulmagy hem
mümkindir.
Üçünjiden, suw ulanmagy azaltmak gerek. Mysal üçin, mümkin boldugyça ýagyş suwy
ulanmak ýa-da suwy gaýtadan ulanmak maslahat berilýär. Deňiz suwuny süýjütmek
boýunça ýörite enjamlar we desgalar eýýäm döredildi (Surat 2.4.13). Elbetde, suwy tygşytlap ulanmalydygyny hem elmydama ýatda saklamalydyrys!
Surat 2.4.13. Deňiz suwuny süýjedýän kärhana,
Birleşen Arap Emirlikleri.
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Latyn Amerikanyň indeýleri üýtgäp durýan
klimata nädip uýgunlaşdylar?
Merkezi we Günorta Amerikanyň ýerli halklary üçin ýaşaýşyň esasy çeşmesi olaryň
öz ýaşaýan ýerleriň töwereginde ösdürýän oba hojalyk ekinleri bolupdy. Ýokary daglyk
sebitlerde, indeýleriň köp gadymy siwilizasiýalaryň dörän ýerlerinde, suw baýlyklaryň
paýlanyşygy deň bolmazlygy sebäpli, iýmitiň önümçiligi çäklidi. Ýagyş pasylynda suw
ýetmezçiligi ýokdy. Gurak pasyllarda ýagdaýlar nähili bolupdy?
Gurak pasylyň dowamynda suwuň esasy çeşmesi ýokary daglyk buzluklarda
başlanýan derýalardy. Emma bu derýalar diňe derýa töweregindäki jülgeleriň ilatyny
suw bilen üpjün edýärdiler. Mydama bu suwdan peýdalanmak üçin gadymy indeý tireleri dürli tehnologiýalary we enjamlary oýlap tapmaly bolýardylar.
Gadymy indeýleriň siwilizasiýalary ýagyş suwuny ýygnamagyň, arassalamagyň we
saklamagyň usulyny bilýärdiler, ýer üstünde we ýer astynda suwarmak kanallaryny
gurmagy başarýardylar, saklanýan suwuň mӧçberini ӧlçemek üçin enjam ýasap bilýärdiler. Eýsem, olar Ýuwaş we Atlantiki ummanlaryň derýa howdanlaryny birikdirmegini
hem başardylar. Olar howa maglumatyny ӧňünden aýtmagy hem başardylar. Ekiş we
hasyl ýygnamaga taýýarlyk görmek maksady bilen, olar haçan ýagyş pasylynyň geljekdigini, we haçan gury pasylyň boljakdygyny hem öňünden kesgitlemäge ӧwrendiler.
Amerikanyň ýerli halklarynyň injener
mümkinçilikleriniň kömegi bilen derýalaryň akymyny göneltmegini, we asylan
ýada söýegleri derýanyň düýbünde berkidilen köprüleri gurmagy hem başardylar. Gadymy indeýler boş wagtynda
ulanmak üçin we dini dabaralary üçin
akar suwdan peýdalanypdyrlar. Mysal
üçin, Çawin medenietiniň ruhany adamlary ýaguar haýwanyň arlamasyna
meňzeş sesi almak üçin (ýaguar olarda
hudaý hökmünde görülýärdi) buthananyň içindäki turbalardan akar suwy
goýberýärdiler.

Surat 2.4.14. Naskada (Perunyň günorta
kenarýakasy) ýerastyndaky akweduklary
üçin we gatlaryna toprak suwlary geçirmek
üçin suw toplaýan ulgamy.

Gurluşykda ulanylýan daş bloklary kesmek üçin hem suwdan peýdalanýardylar. Suw
çylşyrymly edilen deşiklere girip gijesine minus temperaturasynda ol ýerde doňýardy
we kem-kemden daşyň içinde gerek şekilde jaýryklary döredýärdi.
Eýsem, häzirki Meksikadan başlap demirgazykda Çili we günortada Argentina çenli
ýetýän uly territoriýany eýeleýän Merkezi we Günorta Amerikanyň indeýleri ýaramaz
klimat şertlerine uýgunlaşmak üçin dürli tehnologiýalary ulanmakda ilkinji ýol geçirijiler boldylar.
Häzirki wagtda üýtgäp durýan klimat we howa şertlerinde gadymy uýgunlaşmak
usullaryny ýatlamak we häzirki ylmy bilimleri bilen bilelikde täzelemek ӧrän peýdalydyr.
B.K. Beýts we beýl. materiallaryndan,
“Klimatyň üýtgemegi we suw baýlyklary”,
(KÜBHT), Ženewa, 2008.
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Soraglar
1. Suwy öwrenýän ylma näme diýilýär?
2. Haýsy ýurtda suw çeşmeleriniň iň uly ätiýajy bar?
3. Alymlaryň öňünden aýtmagyna görä, dünýäniň haýsy
sebitleri agyz suwunyň ýetmezçiliginden has köp ejir çekip
biler?
4. Siziň dogduk obaňyz haýsy derýanyň we haýsy deňziň
jülgesine degişli?
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Ýumuş
Dünýäniň fiziki-geografiki kartasyndan Amazonka
derýasyny tapyň. Onuň uzynlygy, suw ýygnanýan
jülgesiniň meýdanyny anyklaň we öz ýurduňyzdaky
iň uly derýa bilen deňeşdiriň.
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2.5. | Klimatyň üýtgemeginiň… oba hojalygyna edýän täsiri
Ilki bilen seredeňde, ählumumy maýylganlyk demirgazyk ýurtlarynda oba hojalygyň
ösmegine ýardam berjek ýaly bolup görünýär. Emma hemme zat beýle ýönekeý däl. Ozal
mysal üçin bugdaý ösdürip ýetişdirmek üçin örän sowuk bolan ýerlerde ýylama hökmany
suratda ozal oba hojalygy üçin örän oňyn klimat bolan ýerlerindäki ýylama bilen sazlaşýar.
Ol ýerlerde howa has yssyrak, köp etraplarda bolsa gurak bolar! Gök-önümler we miweler
ýüz ýyllyklaryň dowamynda ösdürilip ýetişdirilip gelinýän ýerlerde olary ýetişdirmek indi
has kyn düşer (ýa-da asla mümkin bolmaz).
Şeýlelik bilen, kä ýerlerde oba hojalyk has düşewüntli bolar, kä ýerlerde bolsa tersine.
Dürli ýurtlar üçin şeýle “global oba hojalyk üýtgedip gurmasynyň” ahyrky netijesini öňünden aýtmak örän kyn.
Oba hojalygyna klimatdan başga beýleki tebigy faktorlaryň täsir edýändigini göz öňünde tutmak gerek.
Mysal üçin, ABŞ, Ýewropa we Russiýa Federasiýasy üçin esasy dänelik ekinleriň biri –
güýzlük bugdaý. Klimat ýylanda bu ekini ösdürip ýetişdirmegiň iň amatly zolagy demirgazyga süýşer. Emma ol täze sebitlerdäki toprak bu ekini ýetişdirmek üçin onuň häzirki
ýetişdirilýän gara topragy ýaly amatly däl. Topraklaryň hilini gowulandyrmak üçin ol ýerlerde hasyllylygy gowulandyrmak boýunça uly işleri geçirmek gerek bolar, bu bolsa gymmat
düşýär.
Türkmenistanda agroklimatiki şertler gowaçanyň dürli sortlaryny, şol sanda örän gymmatly hasaplanýan inçe süýmli gowaçany, bugdaýy, arpany, mekgejöweni, bakja ekinlerini,
kartofeli, miweli agaçlary we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin amatlydyr.
Dünýäde oba hojalyk ekinleriniň hasylynyň mukdary we hili, köp babatlarda, howa
şertlerine bagly bolup durýar. Agroekoulgamlaryň klimatyň mümkin bolan üýtgemesine
bolan garaşlylygyny peseltmegiň iň gowy usullarynyň biri-de olary şol üýtgemelere uýgunlaşdyrmakdyr.
Milli medeniýetiň möhüm bir bölegi hökmünde ekerançylyk we maldarçylyk ýokary derejedäki uýgunlaşmasy, yssy we gurak howa şertleriniň kontinental klimatyň, topragyň,
relýefiň howany «ynjyklygynyň» aýratynlyklaryna ekologik çeýeligi bilen Türkmeistanyň çäginde gadym wagtlardan bäri tapawutlanmagy ýöne ýerden däldir.
Klimatyň ählumumy üýtgemegi ýurduň maldarçylyk pudagynyň ot-iým ätiýaçlygyna
hem oňaýsyz täsirini ýetirmegi mümkin. Gurakçylyk we howanyň ýokary temperaturasy bilen baglanyşyklylykda, öri meýdanlaryň hasyllylygygyň peselmegi ähtimal. Ot-iýmlik ösümlikleriň täze görnüşleriniň introduksiýasy we seleksiýasy üçin gymmmatly genofondyň
çeşmesi hökmünde tebigy öri meýdanlar, ýokary hilli we arzan ot-iýmleriň önümçiliginiň
maldarçylyk pudagyny ösdürmekde ägirt uly ähmiýete eýedir.
Temperatura režiminiň, çyglylygyň we beýleki birnäçe faktorlaryň üýtgemegi bilen baglanyşyklylykda, oba hojalygynyň önümliliginiň peselmegi mümkindir. Suwaryş maksatlary
üçin suwuň ýetmezçilik etmegi, şorlaşan ýerleriň meýdanynyň köpelmegi, gurakçylygyň
we epgek ýelleriň bolmagy esasy ekinleriň düşewüntliligini, pagtanyň, galla ekinleriniň we
şalynyň (ýurduň demirgazygynda) hasyllylygynyň peselmegine, öri meýdan ekoulgamlarynyň ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyna getirmegi mümkin.
Ösümlik örtüginiň ösüşi we öri meýdanlaryň hasyllylygy wegetasiýa döwrüniň meteorologik şertlerine baglydyr. Şunda esasy orun ýylylyga we çyglylyga bagly bolýar. Howanyň
temperaturasynyň ählumumy derejede ýokarlanmagy Türkmenistanda ösdürilip ýetişdirilýän esasy oba hojalyk ekinleriň – gowaçanyň we bugdaýyň hasyllylygynyň, birnäçe
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faktorlara garaşlylygyny ýitileşdirer. Has takygy, agroklimatiki etraplaşdyrmaga, suwaryşa,
howanyň temperaturasyna, ygallaryň mukdaryna, dökünlere, zyýankeşlere we kesellere
baglylygyny güýçlendirer.
Klimatyň üýtgemegi miweleriň we gök-önümleriň önümçiligine hem täsir edýär. Şänikli
miwelere, esasan hem ülje bilen çereşnýa ýetişmegi üçin sowuk günler gerek. Birnäçe ýyly
günler yzly-yzyna gelse, olaryň tozanlanma hem-de miweleriniň ýetişme mümkinçilikleri
peselýär. Öz wagtynda gelmedik doňaklyklar has hem uly zeper ýetirip bilýär. Şeýlelikde,
2012-nji ýylda giç gelen doňaklyk Amerikanyň Miçigan ştatynda hasylyň 90%-ni zaýalady.
Russiýa we Kanada ýaly aram we has ýowuz klimat guşaklarynda ýerleşýän ýurtlar ýene
bir mesele bilen çaknyşýarlar: tokaý we oba hojalyklarynyň arasynda bäsdeşligiň ösmegi.
Klimatyň üýtgemegi bilen häzir tokaýlar bilen örtülen ýerleriň täzeden оba hojalyk taýdan
özleşdirilmegi mümkin bolup bilýär. Netijede tokaýlaryň çapylmagynyň depginleri ýokarlanýar. Hatda oba hojalygy ekstremal ýagdaýa golaý etraplarda hem (oba hojalyk zolagynyň çet demirgazygy) oba hojalyk ekinleriniň 1 ga ýerde öndürijiligi tokaý bilen gurşalan
1 ga ýeriň öndürijiliginden ýokary bolýar. Şonuň üçin hem, täze oba hojalyk ýerleriň özleşdirilmegini meýilleşdirilmäge oýlanyşykly çemeleşmelidir.
Güýzlük bugdaýy – bu
bugdaý hemişeki ýaly ýazyna ekilmän, ýagny, tomsuň
aýagyndan başlap güýze
çenli ekilýär.
Gyş sowuklary düşmezden öň bugdaýyň
şineleri gowy ösüp, kök urup ýetişýär, ýaz
ýylysynyň düşmegi bilen bolsa, bugdaý ösmegini dowam edip, ýaz ekinlerinden biraz öň
ýetişýär.
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Dänelik ekinler – adamyň esasy iýmit önümi, senagatyň köp pudaklary üçin çig mal, oba hojalyk mallary üçin iýmit bolan däne berýän
ösümlikleriň möhüm topary. Dänelik ekinlere bugdaý, arpa, şaly, süle,
mekgejowen, sorgo, dary, greçiha we beýlekiler degişlidir.

Bütin dünýäde oba hojalygy täze klimat şertlerine uýgunlaşmaly bolýar. Halkara azyk
guramalarynyň bilermenleri şeýle netijä geldiler: 2030-njy ýyldan soň dünýäniň köp sebitlerinde oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygy klimatyň üýtgemegi zerarly peseler. Olaryň
öňünden aýtmaklaryna görä, has hem ýagyn derejesiniň peselmeginiň mümkinçiligi has
ýokary bolan tropiki sebitlerde netijeler ýowuz bolar.
Tropiki Afrikanyň ýurtlarynda güýçlenen guraklyklar, sil gelmeleri we ýagynlaryň derejesiniň üýtgäp durmagy zerarly geljekki onýyllykda azyk önümleri bilen üpjün etmek esasy meseleleriň biri bolar. Dünýä bankynyň hünärmenleriniň baha bermegine görä, bütin
dünýä boýunça ortaça temperatura 1,5-2°C ýokarlansa, 2030-2040-njy ýyllara çenli ýagyn
derejesi peselse, mekgejöwen, çowdary we jöwen ýaly ekinleriň meýdany 40-80%-e çenli
azalar.
Meksikada guraklyk zerarly bu ýer üçin esasy oba hojalyk ekini bolan mekgejöwen ekmek üçin ýerleriň meýdany azalýar.
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Günorta-Gündogar Aziýanyň esasy dänelik ekini şaly hasaplanýar. Ony hususan-da uly
derýalaryň deltalarynda ösdürip ýetişdirýärler. Ummanda suwuň derejesi ýokarlananda
derýalaryň pes ýerleri duzly suw bilen örtülýär, bu bolsa ekinleriň zaýalanmagyna getirýär.
Esasan hem deňiz derejesiniň ýokarlanmagyndan Wýetnamdaky Mekong derýasynyň jülgesi, ýagny şaly önümçiliginiň dünýä merkezleriniň biri ejir çeker. Deňiz derejesiniň hatda
30 sm galmagy hem bu ekiniň hasyllylygyny 11% azaldyp biler.
Diýmek, oba hojalygy üçin esasan hem tebigy betbagtçylyk köp bolýan ýerlerinde klimatyň üýtgemeginiň temperaturanyň ýokarlanmagy, ýagynlaryň paýlanmagynyň güzgüniniň üýtgemegi, deňiz derejesiniň ýokarlanmagy (kenarýaka peslikleri üçin) we köp guraklyklar we suw gelmeler has howply bolup durýar. Bu üýtgeşmeler oba hojalygyna täsir
edýär, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek meselesi bolsa has ýitileşýär.
Azyk howpsuzlygy ähli adamlaryň işjeň we sagdyn durmuşyny
saklamak üçin islendik wagt howpsuz iýmit, şeýle hem öwrenişilen
tagamly önümlere mümkinçiliginiň bolmagyny aňladýar.
Oba hojalygynyň Ýeriň işleýän adamlarynyň 1/3 bölegi üçin girdeji çeşmesi bolup durýandygyny ýatdan çykarmaly däl. Aziýanyň we Afrikanyň käbir ýurtlarynda ilatyň ýarysyndan köpüsi oba hojalyk pudagynda işleýärler! Klimatyň üýtgemegi diňe bir azyk önümleriň
önümçiliginiň derejesini peseltmeýär, eýsem ilatyň bu pudak bilen bagly girdejilerine täsir
edýär! Bu arabaglanyşygy dowam edip bolýar: eger yssynyň we guraklygyň netijesinde
ýetmezçilik edýän iýmit hapa eller bilen hapa gap-gaçlarda taýýarlansa we nädogry saklansa, onda ol adamlaryň saglygy üçin howply bolýar.
Diýmek, klimatyň üýtgemegi hatda demirgazyk ýurtlarynda hem oba hojalygy üçin diňe
gowy şertleri getirmez hem-de ýakyn geljekde biz şäheriň daşyndaky jaýlarymyzda ananas ösdürip ýetişdirip bilmeris. Şonuň üçin, uly ýitgilerden gaça durmak üçin oba hojalyk
pudagynyň üýtgemegini ünsli meýilleşdirmek hem-de eger şeýle mümkinçilik bar bolsa,
klimatyň ýylamagyndan peýda görjek bolmak gerek.
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Klimatyň üýtgemegi eýýäm kofe
öndürijilere täsirini ýetirdi
Howanyň ýylamagy kofe işewürligine zeper ýetirýänligi baradaky habary 77 ýurdy
özünde birleşdirýän Halkara kofe guramasy ýetirdi. Soňky 100 ýylyň dowamynda
dünýäde howanyň 1,0°С ýokarlanmagy kofe plantasiýalaryny örän kynçylykly ýagdaýa getirdi.
Braziliýa, Indoneziýa we Kosta-Rika ýaly ýurtlara kofe örän gowy girdeji getirýär.
Diňe Braziliýanyň özünde ýylyň dowamynda kofe däneleriniň 2 mln tonnadan gowragy öndürilýär! Emma temperaturanyň ýokarlanmagy, has ýygy guraklyklar we kofe
ösdürilip ýetişdirilýän ýerlerde emele gelýän täze zyýanly mör-möjekler ýygnalýan
däneleriň mukdaryny hem hilini peseldýärler.
Kofe ösdürip ýetişdirmek üçin has salkyn ýerleri tapmak beýle aňsat däl: Tropiki ýurtlarda munuň üçin dag belentliklerine çykmaly we laýyk geljek meýdançalary
gözlemeli bolýar. Şeýle ýerleriň azlygy sebäpli bu ýerleri düzlüklerden gymmat bolýar
we täze plantasiýalary özleşdirmek bolsa ähmiýetli çykdajylary talap edýär.
Şonuň üçin bu hoşboý ysly içgini halaýanlar üçin bir käse kofäniň bahasy ýakyn
geljekde hakyky bol-elinligiň alamaty bolar.
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Soraglar
1. Ýazlyk bugdaýyň güýzlük bugdaýdan näme tapawudy bar? Siziň sebitiňizde olaryň haýsysyny ekmek
gowy bolar? Näme üçin?
2. Siziň sebitleriňizde haýsy dänelik ekinleri ösdürilip
ýetişdirilýär? Klimatyň üýtgemegi olara täsir edermi?
3. Näme üçin deňiz derejesiniň ýokarlanmagy Günorta-Gündogar Aziýada şaly önümçiligi üçin howply bolup durýar?
4. Azyk howpsuzlygy näme? Mysal bilen düşündiriň.
5. Bütin dünýäde adamlaryň näçe bölegi oba hojalyk
pudagynda işleýär?
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Ýumuş
Geografiýa mugallymy bilen bilelikde öz sebitiňizde
ösdürilip ýetişdirilýän esasy oba hojalyk ekinleriniň
sanawyny düzüň.
Soňky ýyllaryň dowamynda siziň sebitiňizde şol
ekinleriň hasyllylygy barada maglumatlary gözläp
tapyň. Ol ýokarlanýarmy ýa peselýärmi? Şol bir wagtyň özünde hem, hasylsyzlyk boldumy, eger bolan
bolsa, ol näme bilen baglanyşykly boldy?
Klimatyň üýtgemegi siziň sebitiňizde belli bir ekinleriň önümçiligine nähili täsir edip biljekdigi barada
pikirleniň. Belki täze klimat şertleri haýsydyr bir täze
ekinleri ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berer?
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2.6. | Klimatyň üýtgemeginiň… kenarýaka sebitlerine
edýän täsiri

Kenarýaka zolakda dünýä ilatynyň 50%-den gowragy ýaşaýar, we dünýä önüminiň 70%den gowuragyny öndürýär. Bu ýerde birnäçe iri şäherler, portlar, syýahatçylyk zolaklary
ýerleşen we ol ýerde güýçli ykdysady iş bolup geçýär.
Onuň üstesine-de, kenarýaka zolaklar kenardan daşda ýerleşýän etraplar bilen ykdysady
taýdan golaý baglanyşykdadyr. Şonuň üçin hem, kenarýaka zolaklara bolan täsirler olardan
daşdaky durmuşyň ykdysadyýetine we şertlerine täsirini ýetirýärler.
Kenarýaka ýerleri klimatyň üýtgemeginiň täsirlerine has-da duýgyr bolýarlar. Umman
derejesiniň ýokarlanmagy, suw joşmalaryna we kenarlaryň ýuwulmagyna eltýän tupanlaryň
güýjemesi, şeýle-de howply howa hadysalarynyň möçberiniň köpelmegi – bularyň ählisi
kenarýaka ýerler üçin esasy howplar.

Dünýä ummanynyň derejesiniň ýokarlanmagy
Dünýä ummanynyň derejesi eýýäm 100 ýyl bäri üznüksiz ýokarlanyp gelýär. Tutuş XX
asyrda ol 17 sm ýokarlandy. Ähtimal, bu örän az ýalydyr, emma deňiz derejesine golaý
(ýa-da ondan aşakdaky) ýurtlar üçin bu ýagdaý adatdan daşary howply bolup biler! Bu
hadysanyň esasy sebäpleriniň biri – klimatyň global üýtgemegidir.
XIX asyryň ortalaryndan bäri dünýä ummanynyň derejesiniň ýokarlanmagy ortaça alnanda geçen iki müňýyllykdakydan hem ýokary bolandygyny Klimatyň üýtgemegi boýunça
döwletara hünärmenleriň topary belleýär. Soňky ýüzýyllygyň dowamynda ummanyň derejesi has hem çalt ýokarlanýar.
Özüňiz hasaplap görüň: Dünýä ummanynyň derejesiniň ýokarlanmagy 1901-nji we
2010-njy ýyllaryň arasynda ortaça ýylda 1,7 mm (ýagny ýüz ýylda 17 sm) barabar boldy,
1971-nji we 2010-njy ýyllaryň arasynda bolsa – ýylda 2,0 mm barabar boldy, we 1993-nji
we 2010-njy ýyllaryň arasynda – ýylda 3,2 mm barabar bolupdyr.
Ummanyň derejesiniň ýokarlanmagynyň iki sebäbi bar:
1) Grenlandiýanyň we Antarktidanyň buzlarynyň eremegi netijesinde dünýä ummanyna
goşmaça suw möçberiň girmegi;
2) Suwlaryň termiki giňelmegi. Suwuň temperaturasy ýokarlananda ol giňeýär we
giňişlikde has-da köp ýer tutýar.
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Klimatyň üýtgemegini çaklamak üçin alymlar klimatyň üýtgemegine getirýän dürli faktorlary hasaba alýan kyn matematiki modelleri ulanýarlar. Elbetde, ummanyň 30, 50 ýa-da
100 ýyldan näçe santimetr ösjegini bu modeller takyk hasaplap bilmezler. Emma ummanyň
onuň çäklerinde ýokarlanjak mukdaryny bolsa kesgitlemek mümkindir.
Klimatyň üýtgemegi boýunça Döwletara hünärmenler topary özüniň bäşinji kesgitleýji
nutugynda dürli çaklamalarda Dünýä ummanynyň derejesi: 2050-nji ýyla çenli 17-den 38
sm çenli we 2100-nji ýyla çenli 26-dan 82-sm çenli ýokarlanar diýip ýazýarlar. Ortaça, umman derejesiniň derejesi häzirki ýüzýyllygyň ahyryna çenli 40 – 63 sm çenli ýokarlanar, bu
bolsa kenarýaka zolaklara hakyky howpdur. Aýratyn hem, bu Ýuwaş ummanyň kiçi koral
adalaryna we Günorta-Gündogar Aziýanyň oýdaky kenarýakalaryna degişlidir. Ummanyň
derejesiniň ýokarlanmagynyň deň bolmaýandygy sebäpli ol tropiki meridianlarda has uly
bolar diýip çaklanylýar – XXII asyrda 1-3 m barabar ösmegi mümkin, soňky ýüzýyllyklarda
bolsa häzirki derjesinden 5-10 m ýokarlanmagy hem mümkin.

Kenarýaka etraplary suwuň astynda galarmy?
Dünýä ummanynyň derejesiniň ýokarlanmagy sebäpli deňziň gyrasyndaky düzlükleri
suw alar, kenarlar kem-kemden deňiziň astynda galar, kenarýaka etraplaryň suw üpjünçiligi
bolsa bozulyp biler. Bu bolsa Bangladeş, Nigeriýa ýa-da Indoneziýa ýaly kenarýakalarynda gür ilaty bolan ýurtlara hakyky howpy döredýär. Ummanyň derejesiniň ýokarlanmagy
sebäpli aýratyn uly şäherler, şol sanda Şanhaý, Bangkok, Mumbaý, Jakarta, Buenos-Aýres,
Rio-de-Žaneýro, Maýami, Täze Orlean zyýan çekerler.

Niderlandlaryň ýaşaýjylary
klimat urgusyna taýýarlyk görýärler
Niderlandlar pesliklerde ýerleşýär. Bu uly bolmadyk, emma senagat taýdan örän
ösen ýurduň territoriýasynyň uly bölegi kenarýaka zolaklarynyň guradylmagy arkaly
döredildi.
Suwuň sordurylmagynyň tehnologiýalary eýýäm birnäçe ýüzýyllyklaryň dowamynda kämilleşdirilip gelýär. Deňiz derejesiniň üýtgemegini öňünden anyklan ugurtapyjy
niderland inženerleri suw massasynyň gün-günden güýçlenýän itergisini saklamaga
ukyply gidrotehniki desgalaryň gurluşlaryny köpden bäri kämilleşdirýärler.
Köllerden suwy sorduryp almak üçin
şemal degirmenler ulanylypdyr.

Afslýoýdeýk – Ýewropada iň uly bent.

Ummanyň derejesi 1 m ýokary galanda Müsüriň ekin meýdanlarynyň 15%-i we Bangladeşiň ekin meýdanlarynyň 14%-i suwuň aşagynda galar. Bu bolsa millionlarça adamlaryň
göçmegine getirer! Ýer togalagynyň köp sebitlerinde agyz suwunyň esasy çeşmesi bolup
durýan kenarýaka ýerasty suwlaryna duzly suw düşer.
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Öňünden çak edilmegine görä, deňiz derejesiniň hatda 0,5 m ýokarlanmagy hem Hytaýda hasyl berýän düzlükleriň 40 müň km2 suwuň aşagynda galmagyna getirer. Ilatyň ortaça
gürlügi 800 adam/km2 ýetýän Huanhe, Ýanszy we beýlekiler ýaly uly derýalaryň eteklerindäki pes düzlükler iň gowşak goragly ýerler bolup galar.
Surat 2.6.1. Dünýä ummanynyň derejesi 5 m ýokary galanda dürli materiklerdäki kenarýaka ýerleriň suwuň astynda galmagy barada çaklamalar.
Suw alan

Suw alan

Günorta Amerika
Günbatar Ýewropa

Suwuň aşagynda galan
ýerler

Suwuň aşagynda galan
ýerler

Günorta-Gündogar Aziýa

Karib basseýny

Dünýä boýunça 41 sany kiçi ada döwletler bar diýlip hasaplanylýar. Olaryň köpüsi deňiz
derejesinden bary-ýogy onlarça santimetr beýiklikde ýerleşýär. Dünýä ummanynyň derejesi ýokary galanda, bu adalar bütinleý suwuň aşagyna gidip bilerler we olaryň ilatlary
mejbury ýagdaýda beýleki ýurtlarda gaçalga gözlemeli bolarlar.

Tupan duýduryşy
Soňky wagtlarda kenarýaka sebitlerde we açyk deňizde tupanlar has köp ýüze çykyp
başladylar.
Adatdan daşary tupanlar kenara golaý ýerlerde we açyk deňizde örän güýçli tupan tolkunlaryň, ýagny deňze ýarym-açyk bolan suw
howdanlarynda (aýlaglar, derýa peslikleri) suwuň
derejesiniň birbada güýçli galmagyna getirýärler.
Kenara gaýdýan tupan tolkunlary köplenç güýçli
ýagynlar we siller bilen bile gelýärler. Bu gämileriň
hereketlerine, nebit we gaz platformalarynyň işlerine päsgel berýär, kenarlaryň eroziýasyna getirýär we kenar ýakalarynda dynç almaga päsgel
berýär (Surat 2.6.2).
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Filippinlerdäki betbagtçylyk
2013-nji ýylyň noýabrynda Filippinlerde uly möçberde tebigy betbagtçylyk bolup
geçdi. Bu ýurt daglyk adalygynda ýerleşip, adatça Ýuwaş ummanyň taýfunlarynyň
aglabasyny öz üstüne alýar we Aziýa materigi öz göwresi bilen öňüni ýapýar. Şonda
hem şeýle boldy.
Ilki bilen Filippinlerde 1,8 müň adam alyp
giden “Ýolanda” supertaýfuny möwç urdy,
soňra bu adalara “Zoraýda” atly täze tupan
geldi. Filippin hökümetiniň maglumatlaryna
görä, supertaýfundan 6,94 mln filuppinliler
ejir çekdi hem-de 580 müň adam öýsüz galdy,
sebäbi bu tebigy betbagtçylyk 21,2 müň jaýy
düýbünden ýumurdy we 20 müň jaýa zeper
ýetirdi.
Emma käbir sebitlerde beýikligi 5 m-e ýeten tupan urgusy Filippinlere has elhenç
boldy. Mysal üçin, tupan urgulary Newa derýasynda hem köplenç ýüze çykýar we
Sankt-Peterburga sil getirýär, emma Sankt-Peterburgy ol sillerden bentler goraýar.
Filippinlerde bolsa beýle hadysa taýýarlyk ýokdy.

Kenarlaryň ýumrulmagy
Deňiz derejesiniň ýokarlanmagynyň ýene bir netijesi – kenarlaryň tolkunlar bilen ýuwulmagy we ýumrulmagy (Surat 2.6.3-2.6.5). Weýrançylyk Arktikanyň kenarlaryna has-da
güýçli degdi. Ozal kenarlar buzlar bilen goralýardy, indi bolsa ýylama zerarly buzlar azaldy
we tupanlar bolsa köpeldi, hem-de kenarlaryň ýumrulmagy dessine tizleşdi. Käbir sebitlerde kenar ýylda 15-20 metr we ondan hem uzak aralyga yza gaýdýar!
Surat 2.6.2. Tupan urgusy.

ýolda ýitirilen wagtyň
öweziniň doldurylmasy 4,5 m

5,0 m apy-tupanyň ýolda ýitiren
wagtynyň öweziniň doldurylmasy

0,5 m Joşgunyň iň ýokarky nokady

Deňiziň ortaça derejesi

Surat 2.6.3. Arktikada kenarlaryň ýumrulmagynyň mysallary.
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Elbetde, tolkunlar we siller kenarlary ozal hem “iýýärdiler”. “Ýedomanyň” nämedigini bilýärsiňizmi?
Şeýle söz bilen suwuň iýilen adalaryny atlandyrýarlar. Eger 100 ýyldan hem gowrak wagt mundan ozal düzülen karta seretsek, biz köp
adalaryň eýýäm ýoklugyny göreris (Surat 2.6.4.)! Häzir şol prosesleriň tizligi ýokarlandy. Eňňitden howply aralykda goýlan maýaklar
ýykylýar (Surat 2.6.5.), hatda uly ýaşaýyş şäherçeler hem iýilýär we
adamlary diňe göçüräýmek galýar!
Surat 2.6.4. Arktikada bolýan eroziýanyň
mysallary. Eýýäm ýok bolup giden adalar
gyzyl bilen bellenen, olary tupanlar “iýipdirler”.
1890-njy ýyldaky kartanyň bölegi, Laptewler
deňzi, Nowosibirsk adalary.

Eýýäm binalaryň, eroziýa sebäpli taşlanan
nawigasiýa maýaklarynyň ýa-da ýollaryň
bölekleriniň mysallary bar, sebäbi olary
düzetmek mümkin däl. Mundan başga-da,
hatda käbir ilatly şäherçeler hem halas edip
bolmaýar!
Surat 2.6.5. “Wankin” nawigasiýa belgisi eýýäm ýok. Gündogar-Sibir deňzi,
Uly Lýahow adasy.

Mysal üçin, Alýaskada Demirgazyk buzly ummanyň kenarynda inçe gury ýerde ýerleşen Kiwaluna obasyny terk edip, onuň 400 ýaşaýjysyny kenardan uzagraga göçürmeli
boldy. Oba gaty uly bolmasa-da, jemi 70 jaýa golaý, şeýle taslamanyň bahasy 200 mln.
ABŞ dollara barabar boldy.

Portugaliýanyň suwa düşülýän kenarlary ýitýär
Bu Ýewropa ýurdunyň kenarýakasy güýçli
eroziýanyň täsirine düşendigi ekologlary aladalandyrýar: eýýäm ýakyn wagtda portugal adalarynyň köpüsiniň ýitip gitmegi mümkin.
Barlagçylaryň maglumatlaryna görä, käbir
ýerlerde umman her ýyl kenaryň birnäçe metr
ýerini alýar. Ýurduň demirgazygyndaky Eşpinýu
sebitinde ýagdaý has hem agyr, bu ýerde soňky
onýyllygyň dowamynda 70 m barabar kenar ýeri
ýitip gitdi. Bu hadysany yzyna gaýtartyp bolmaýar!
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Kenarýaka ekoulgamlary üçin howp
Deňiziň derejesiniň ýokarlanmagy diňe bir adamlara we olaryň ykdysady işlerine däl-de,
eýsem gury ýerlerde we deňizlerde ýaşaýan kenarýaka ekoulgamlara hem täsir edýär.
Kenarýaka peslikleriniň ekoulgamlary has hem gowşak goralan bolýar. Adatça olar
deňiz derejesinde birnäçe santimetr beýiklikde ýerleşýärler. Bu peslikler – haýwanlaryň
we ösümlikleriň ýaşaýan ýerleri bolup, olar iýmit önümleriniň toplanmagynda esasy orun
eýeleýärler. Şeýle ekoulgamlara suw joşan wagtynda duzly deňiz suwlary bilen ýuwulýan
duzly marşlaryň ekoulgamlary hem degişlidir. Çygly tropiki klimatly zolaklarda kenarýaka
pesliklerinde ýerleşýän mangro tokaýlary hem ummanyň derejesiniň ýokarlanmagyndan
ejir çekerler.

Ummanyň ýylamagy suwasty merjen gaýalary üçin hem uly howp döredýär. Suwuň
temperaturasynyň belli bir derejeden ýokarlanmagy merjenler bilen simbiozda ýaşap, olara ulalmak we köpelmek üçin energiýa berýän mikroskopiki suwotlarynyň ýogalmagyna
getirýär. Suwotlaryň goldawy bolmasa, merjenler kynçylyk çekýär we reňklerini ýitirýärler. Deňiz suwunyň temperaturasynyň dowamly ýokarlanmagy köp janly organizmleriň
ýaşaýan ýerleri bolup hyzmat edýän merjen gaýalaryň tutuş ekoulgamynyň dargamagyna
getirip bilýar (Surat 2.6.6).
Surat 2.6.6. Klimatyň üýtgemeginiň merjen
gaýalaryna edýän täsiri.

Merjen gaýalaryň eko ulgamlaryna
howp abanýar

1

Ak gogur
Кулик-сорока

Deňiz oty

Передний риф

Guban balyklary

Deňiz
Твёрдый
Водоросли pyşdyly
коралл Морские Рыба-бабочка
губки
Рыба-ангел
Анемоны

Gorag astyndaky merjen gaýalary

Твёрдый
коралл

merjen rifleriniň
ekoulgamlary bilen bolan
deňiz organizmleriniň
ähli görnüşleriniň

dünýäniň merjen ga ýalary
so ňky on ýyllygyň
dowamynda ýitip gitdiler

360

Gaty merjen
görnüşleri uly Bar ýer
gaýasynda gabat gel ýär

0,1%

dünýä ummanynyň
şunça meýdanyny
merjen rifleri
eýeleýär.
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Склон

Plankton
Луцианы

Рыба-клоун

21%

20%

Atmosferadaky kömürturşy
gazynyň 1/3 bölegi ummana
siňýär. Munuň netijesinde
ýalpak suwly ýerlerde suwuň
turşylygy ýokarlanýar we
organizmlere ýaşaýyş üçin
zerur minerallary we
mikroelementleri almak has
kyn düşýär

СО2

Gaýanyň depesi

Пеликан

Içerki gaýa – ýalpa

2

Klimatyň üýtgemegi sebäpli
ummanda suwuň
temperaturasy ýokarlanýar,
deňiz suwunda kalsiý düzümi
azalýar. Kalsiý merjenlere we
gaýalaryň beýleki
organizmlerine skeleti gurmak
üçin gerek

Deňiz okuny

Рыба-попугай

Рыба-хирург

Suw ýylany

Дельфин

250

Ракообразные

250 milliondan hem
gowrak adamyň
ýaşaýyş-durmuşy gös-göni
ýa-da gytaklaýyn merjen
rifleriniň ekoulgamynyň
ýagdaýyna bagly bolup
durýar

Головоногие
Моллюски

27%

merjen rifleriniň
27%-i ýitip gitmek
howpunyň astynda
durýar

Klimatyň üýtgemegi we balykçylyk
Alymlary we balykçylary umman suwlarynyň temperaturasynyň we turşulygynyň ýokarlanmagy aladalandyrýar. Atmosferada CO2-niň konsentrasiýasynyň ýokarlanmagy bilen ummanyň ony sorup almagy hem ýokarlanýar we netijede bu hadysa deňiz suwunyň
turşulygyny (pH) ýokarlandyrýar. Häzirlikçe umman suwlarynyň pH we temperaturasynyň
üýtgeşmeleri onçakly uly däl, emma bu merjenleriň reňksizlenmegi üçin ýeterlik bolup durýar. Bu asyryň dowamynda suwuň turşulygy 0,06-0,34 birlik pH derejesine çenli ýokarlanyp,
bu görkeziji geçen asyr hem-de soňky 20 mln. ýyl bilen deňeşdireniňde örän ýokarydyr.
Üýtgeşmeleriň şeýle tiz depgininde deňiz organizmeriň köpüsi üçin täze şertlere uýgunlaşmak kyn bolar. Ummanda suwuň häsiýetiniň üýtgemegi eýýäm deňiz we süýji suw
balyklarynyň köpçülikleýin göçmegine getirýär. Şunlukda, olar tertipsiz däl-de, ýeterlik derejede maksada gönükdirilen görnüşde göçýärler. Ýyly suwda ýaşaýan balyklar has sowuk
beýikliklerdäki giňişliklere göçýärler. Netijede, bu balyklaryň ýaşaýan ýerleri üýtgeýär.
Migrasiýanyň sebäbi diňe bir suwuň temperaturasynyň ýokarlanmagy däl-de, eýsem
Surat 2.6.7. Adamyň klimat ulgamyna edýän täsiriniň netijesine XXI asyryň ahyryna çenli
ummanyň üst ýüzüniň turşulygynyň üýtgemegi boýunça iň amatly (çepde) we iň ýaramaz
(sagda) täsiri barada çaklama.

-0,6 -0,55 -0,5 -0,45 -0,4 -0,35 -0,3 -0,25 -0,2 -0,15 -0,1 -0,05
Surat 2.6.8. Ummanyň temperaturasynyň ýokarlanmagy bilen gara deňiz okuny demirgazyga süýşýär.
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ABŞ-nyň Milli umman we atmosfera barlaglar edarasynyň (NOAA) we Ratger uniwersitetiniň hünärmenleri klimatyň üýtgemegi we ummanyň ýylamagy netijesinde
balyklaryň we oňurgasyzlaryň göçüşlerini yzarlamak üçin OCEANADAPT atly interaktiw programmany işläp düzdüler. Ähli isleg bildirýänlere programma soňky 40-50
ýylyň dowamynda takmynan 650 deňiz görnüşleriniň ýaýran zolaklarynyň süýşýänligi
barada maglumatlary berýär. Bu çeşme esasan hem balykçylar we syn edilýän üýtgeşmeleri nazara almak bilen öz işini wagtynda uýgunlaşdyryp biljek balyk senagatynyň
wekilleri üçin has hem peýdaly bolup durýar.
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balyklar üçin esasy iýimit bolan fitoplanktonyň mukdarynyň azalmagy hem bolup durýar.
Ýeri gelende bellesek, klimatyň ýylaýan döwürlerinde Grenlandiýanyň kenarlarynda treskanyň, Norwegiýa takgazynyň, ýapon we adriatik sardinasynyň sany köpelýär, klimatyň
sowan wagtynda bolsa azalýar diýlip bellenildi.
Mesele häzirki günde adam tarapyndan balygyň gaýtadan dikelmek ukybynyň çäginde
tutulýanlygyndadyr. Bu mesele bu populýasiýalaryň uýgunlaşyp diri galyp bilermi diýen
aladany döredýär.
Kenarýaka ýaşaýyş gurşawyň ýitmegi, şol sanda hem merjen gaýalaryň we mangro
jeňňellikleriniň ýitmegi hem, balyklaryň önümliligine ýaramaz täsir edýän ähmiýetli faktorydyr.
Bütindünýä azyk guramasy 2,9 mlrd adamlar üçin balyk – bu her adam üçin ortaça
belok kadasynyň 15% diýip belleýär. Bangladeş, Kamboja, Ekwatoriýal Gwineýa, Fransuz
Gwianasy, Gambiýa, Gana, Indoneziýa we Serra-Leone ýaly kiçi adaly we ösýän döwletlerde
balyk iýmitde ulanylýan 50%-den az bolmadyk mukdarda haýwan belogynyň çeşmesidir.
Balykçylyga garaşly bolýan bu ýurtlardaky adamlar üçin ýerli balyk baýlyklarynyň islendik
biriniň azalmagy örän uly meselani döredýär.
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Soraglar
1. Eger ummanyň derejesi ýarym metrden gowrak ýokary
göterilse, haýsy ýurda has uly zeper ýeter – Şweýsariýamy
ýa-da Niderlandlar?
2. Näme üçin deňizleriň kenarlarynyň ýumrulmagy
güýçlendi?
3. Ýedoma diýmek näme?
4. Klimatyň üýtgemeginiň kenarýaka ekoulgamlaryna
ýetirýän täsiri barada mysallary getiriň.
5. Näme üçin balyk has belent giňişliklere “gidýär”?
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş.

Dünýäniň fiziki kartasynda Maldiw Respublikasyny we
Tuwalu döwletini tapyň. Olaryň deňiz derejesinden ýokary
beýikligini anyklaň we olar üçin dünýä ummanynyň derejesiniň ýokarlanmagy näme howpunyň bardygyny düşündiriň. Dürli materikleriň ada we kenarýaka döwletleriniň
arasynda geljekki 50-100 ýylda bütinleý ýa-da bölekleýin
suwuň astynda galmak howpy abanýanlaryny tapyň. Meseläni çözmegiň ýollaryny teklip ediň.

2-nji
ýumuş.

Eger dünýä ummanynyň derejesi 100 m ýokary göterilse,
Günorta Amerika materiginiň şekiliniň nähili üýtgejekdigini sudury kartada görkeziň: suwuň astynda galjak gury
ýerleri reňkli galamlar bilen reňkläň. Bu gury ýer bölekleri üçin geografiki atlary oýlap tapyň. Ýerli haýwanlara we
ösümliklere näme bolar, olar ýitip gidermi? Öz teklipleriňizi
depderiňizde ýazyň.

3-nji
ýumuş.

Iňlis dilini bilýän bolsaňyz, siz Internetde OCEANADAPT
(http://oceanadapt.rutgers.edu/) programmasyny ulanyp,
soňky 40-50 ýylyň dowamynda balyklaryň we deňiz
haýwanlarynyň dürli görnüşleriniň ýaýraýyş zolagynyň
üýtgänligini anyklap bilersiňiz. Esasan hem, haýsy görnüşler demirgazyga süýşdüler we näme üçin?
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2.7. | Klimatyň üýtgemeginiň… daglyk sebitlerine edýän täsiri
Daglar diýmek näme?
“Daglardan gowy diňe heniz üstünde bolup görülmedik daglar bolup biler”. Bu setirler iň meşhur we söýülýän sowet awtor-aýdymçylarynyň biri bolan Wladimir Wysoskiniň
sözleridir. Hakykatdan hem, daglar – tebigatyň ýaradan iň bir beýik zatlarynyň biri. Haçanda dagyň ýokarsynda duran wagtyňda, ruhuňy tolgundyrýan duýgy bilen deňeşdirilip biljek zat barmy: ýokarda – diňe gök asman, aşakda bolsa – bu beýiklikden seredeniňde
kiçijik bolup görünýän dünýä we ak bulutlar… Şeýle pursatlarda tebigatyň owadanlygyny
we güýjini şol bir wagtda bolsa onuň ejizligini aýratyn ýitilik bilen duýýarsyň.
Ylmy nukdaýnazardan alnanda, daglar – bu daş töweregimizi gurşap alýan düzlükden
belentlikde galyp duran relýefiň görnüşi. Daglar, eger-de wulkan bolmasa, ýekelikde seýrek
duşýarlar we köp ýagdaýda dag zynjyrlaryny we gerişlerini emele getirýärler. Dag gerişleri
hem öz gezeginde, dag ýurtlaryna ýa-da dag ulgamlaryna bileleşýärler.
Daglary beýik (3 müň metrden ýokary), orta (1-3 müň m.) we pes (1 müň metre çenli)
görnüşlere bölýärler. Pes daglaryň adatça togalak depeleri we ýapgyt eňňitleri bar. Beýik
daglar bolsa tersine, ýiti eňňitler we ýiti uçly depeler bilen tapawutlanýarlar.

Daglar we klimat
Daglar klimatyň döremeginde esasy orny eýeleýär. Olar ýokary beýiklikleri geçmekligi
üçin kyn bolan howa akymyna böwet döredýärler. Şol sebäpli hem dürli dag eňňitlerinde
meňzeş bolmadyk klimat şertleri bardyr: bir tarapynda ygal köp düşýär, beýlekisinde – az;
şeýle-de ol ýerde howanyň ortaça temperaturasy we landşafty güýçli tapawutlanýar.
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Daglaryň ýene bir ýeke-täk aýratynlygy – beýiklik guşaklygy bar. Ol aşakdaky görnüşde
ýüze çykýar: ýagny, daglarda beýikligiň ýokarlanmagy bilen klimat we landşaft zolaklarynyň çalyşmagy bolup geçýär (Surat 2.7.1).
Surat 2.7.1. Beýiklik guşaklygy: Jomolungma
dagy (Gimalaý) we Monblan dagy (Alp).
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Dag boşluklary
Alp sähralary we gyrymsy agaçlar
Pürli tokaýlar
Garyşyk tokaýlar
Dub we buk tokaýlary
Kaştan tokaýlary, baglar,
üzümlikler, meýdanlar
Gaty ýaprakly tokaýlar we gyrymsy agaçlar

Ýeriň iň beýik daglary
N. Rerih. Gimalai. Ewerest. 1938 ý .
Ýer ýüzünde iň beýik dag ulgamy –
Gimalaý. Onuň ady sanskrit dilinden
terjime edeniňde “garlaryň mekany” diýmegi aňladýar. On iki “sekizmüňlükleriň”
(8 müň metrden gowrak beýikligi bolan
daglar) onusy bu ýerde ýerleşýär. Gury
ýeriň iň beýik nokady, Jomolungma ýada Sagarmatha atlary bilen belli bolan
Ewerest dagy hem bu ýerde ýerleşýär.
Onuň beýikligi 8848 metr!
Gury ýerde iň uzyn dag ulgamy – And daglary. Günorta Amerikanyň bu ägirt uly
dag zynjyry Ýuwaş ummanyň tutuş kenarýakasyna uzalyp gidýär. And daglarynyň,
şeýle hem Ýeriň günbatar we günorta ýarym şarlarynyň iň beýik nokady – Akonkagua
dagy (6960 metr).
Ýewropanyň esasy dag ulgamy – Alp daglary. Bu daglar sekiz ýurduň, ýagny
Awstriýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Lihtenşteýniň, Monakonyň, Sloweniýanyň,
Fransiýanyň we Şweýsariýanyň çäklerinden geçýär. Fransiýa bilen Italiýanyň araçägindäki Monblan dagy (4807 m) – Alp daglarynyň we Günbatar Ýewropanyň iň beýik
nokady.
Demirgazyk Amerikanyň Kordilýer daglary birnäçe dag zynjyrlaryndan durýarlar.
Olaryň iň beýikleri Alýaska gerşi we Gaýaly daglar. Alýaskada ýerleşýän Mak-Kinli
dagy (6193 m) Demirgazyk Amerikanyň
Iki kelleli Elbrus wulkany (5642 m) –
we ABŞ-nyň iň beýik nokady bolup durýar.
Russiýanyň we Ýewropanyň iň belent
nokady.
Afrikanyň iň beýik dagy – Kilimanjaro wulkany (5895 m). Awstraliýanyň iň
beýik nokady – Kossýuşko dagy (2228
metr).
Russiýanyň iň beýik dag ulgamy Uly
Kawkaz bolup, ol Gara deňizden Hazar
deňzine çenli uzap gidýär. Uly Kawkazyň,
Russiýanyň we käbir çaklamalara görä,
tutuş Ýewropanyň iň beýik nokady – iki
kelleli Elbrus wulkany. Onuň beýikligi
5642 metr bolup durýar.

Mümkin, siz dag gerişleriniň, tropiki giňişlikde hem, köp ýagdaýda garlar bilen näme üçin
örtülendigi hakynda pikirlenýänsiňiz. Heniz daga ilkinji çykan adamlar ýokary çykdygyňça
howanyň temperaturasynyň peselip dem almagyň kynlaşýandygyny belläpdirler. Howa
ýylap ol ýokary galýar we öz ýylylygyny ýitirip giňeýär. Ýagny, deňiz derejesinden beýikligiň
artdygyça howanyň basyşy we onuň temperaturasy peselýär.
Ýokary galynanda her bir kilometr bilen howanyň temperturasynyň 6°С peselýändigi
mälimdir. Ýagny, eger-de beýikligi 4000 metr bolan dagyň eteginde temperatura +24°С
bolsa, onda onuň depesinde ol 0°С töweregi bolar. Ine näme üçin tropiki giňişlikdäki ortaça
ýyllyk temperaturasy 0-dan aşak düşmese hem daglarda ýokary beýiklikde gar ýatyr.
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Daglar diňe bir klimata täsir etmän, eýsem olaryň özleri hem oňa garaşlydyr. Dagly
sebitler klimat şertleriniň üýtgemegine ilkinjileriň biri bolup täsirini duýýarlar. Daglarda
klimatyň üýtgemeginiň esasy “görkezijisi” – buzluklar bolup, olar howanyň ýylamagy ýa-da
sowamagy bilen öz massasyny ýitirýärler ýa-da tersine, artdyrýarlar.
Surat 2.7.2. Ýeriň buzluk sebitleri.
Arktika adalary
Skandinawiýa
Merkezi
Ýewropa

Demirgazyk
Amerika

Afrika
Günorta
Amerika

Antarktida

Demirgazyk
Aziýa

Merkezi Aziýa

Täze
Gwineýa

Täze
Zelandiýa

Eräp barýan gözellik
Daglardaky buzluklar haçan-da dag belentliklerindäki jemlenen garlar buza öwrülende
döreýär. Buzluklaryň döremegi üçin ýylyň dowamynda eräp ýetişýän möçberinden has köp
garyň ýagmagy hem-de sowuk we çygly howa gerek bolýar. Temperatura ýokarlanyp daglardaky ygallar azalanda, buzluk massa ýygnamasyny bes edýär we eräp başlaýar.
Bütin dünýädäki dag buzluklary takmynan 15 müň ýyl mundan ozal, haçan-da buz
döwrüniň ýerine global ýylamanyň eýýamy gelen wagtynda, eräp başlapdyr, ýa-da başgaça aýdylanda yza çekilip başlapdyr. Wagtal-wagtal olaryň eremekligi wagtlaýyn aralaşmanyň esasynda üýtgeýär. Häzirki döwürde buzluklar bilen örtülen dag geçelgeleriniň
V-VII asyrlarda kerwen ýodalary bolup hyzmat edendikleri taryhdan belli. Soňra klimat has
sowaşypdyr we buzluklar ösüp başlapdyrlar, we XVII-XVIII asyrlarda bu geçelgeler barmasy
kyn ýerlere öwrülipdir. XVII we XIX asyrlar töwerekleri beýik rus serkerdesi Aleksandr Suworowyň kynçylyk bilen geçen Alp daglaryndaky Sen-Gotard atly meşhur geçelgesi şeýle
mysallaryň biri bolup durýar.
Surat 2.7.3. А. Popov. Alp daglaryndan geçiș. 1904 ý.
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Emma soňky 40 ýylyň içinde bütin dünýä boýunça buzluklar has-da çalt yza çekilýärler
(Surat 2.7.4). Alymlar howsala düşýärler: häzirki günlerde daglarda bolup geçýän buzluklaryň tiz depgin bilen eremegi tebigy aýlawlara hiç hili gabat gelmeýär! Iň howply tarapy
hem, daglarda buzlaryň möçberiniň azalmagy dag sebitleriň tebigaty we ykdysadyýeti üçin,
șunluk bilen dag eteklerinde ýașaýan Ýer ýüzüniň ilatynyň 1/6 böleginiň betbagtçylykly netijelere getirip biljegindedir!
Surat 2.7.4. 1945 – 2005-nji ýyllar aralygynda
dünýä boýunça dag buzluklarynyň massasynyň
üýtgemegi.

Surat 2.7.5. Alymlar buzluklary
şeýle öwrenýärler.
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Surat 2.7.6. Gangotri buzlugy.

Gimalaý daglarynyň buzluklary ortaça ýylda 1015 metr yza çekilýärler. Esasan hem, Gang derýasyndan öz gözbaşyny alyp gaýdýan Gangotri buzlugy çalt
ereýär. Ol her ýyl 30 metr kiçelýär. Gangotri – Gangyň
jülgesinde ýaşaýan 500 mln. adam üçin suwuň esasy
çeşmeleriniň biri.
Perunyň buzluklary hem tiz depginler bilen yza çekilýärler. Soňky 30 ýylyň dowamynda olaryň meýdany
iň kiçi hasaplamalara görä üç esse kiçeldi.
Bu betbagtçylyk Afrikadaky Kilimanjaro wulkanyna hem ýetdi: amerikan ýazyjysy Ernest Hemingueýiň “Kilimanjaronyň garlary” atly eserinde wasp edilen meşhur buz papagy
bütinleý diýen ýäly eräp gutardy!
Surat 2.7.7. Kilimanjaro wulkanynyň gar
papagy bütinleý diýen ýäly eräp gutardy.

1993-nji ýyl
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2000-nji ýyl

ABŞ bilen Kanadanyň serhedinde ýerleşýän “Gleýşer” milli seýilgähi (iňlis dilinde
glacier – buzluk) ony ilkinji açan adamlar tarapyndan Gaýaly daglarda tapylan köp sanly buzluklaryň şanyna şeýle atlandyryldy. Ol ýerde XIX asyryň ortalarynda görüp bolýan
150 buzlukdan XXI asyryň başyna çenli 25-si galdy. Dünýäniň bu gözel künjegine syýahat
etmäge howlukmak gerek: alymlaryň çaklamalaryna görä, geljekki onýyllykda seýilgähiň
buzluklary bütinleý ýitip gider.
Surat 2.7.8. “Gleýşer” milli seýilgähi, 2013-nji ýylyň awgust aýy.

Surat 2.7.9. ”Gleýşer” milli seýilgähinde
Grinnel buzlugynyň eremegi.

1938-nji ýyl

1981-nji ýyl

1998-nji ýyl

2009-njy ýyl

Aržantýer we Monblan buzluklary, Alp daglaryň köp sanly beýleki buzluklary ýaly 1870nji ýyldan çalt azalyp başlady. Şunça döwrüň dowamynda olar 1 kilometrden hem gowrak
yza çekildiler. Ýewropanyň daşky gurşaw boýunça agentliginiň hasaplamagyna görä, 2050nji ýyla çenli Alp daglarynyň buzluklarynyň 75% eräp gutarar.
1975-nji ýyldan 2005-nji ýyla çenli Täze Zelandiýada buzluklaryň göwrümi 11% azaldy.
Olaryň iň tiz ereýänleriniň içinde Tasman, Klassen, Mýuller we Mod buzluklary bar.
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Kawkazdaky Azau buzlugy hem ähmiýeSurat 2.7.10. Kawkazdaky Uly Azau buzlugy.
tli üýtgeşmelere sezewar boldy. XIX asyryň
Gyzyň elindäki surat 1956-njy ýylda düşürilen,
arkasyndaky bolsa 2007-nji ýyla çenli buzlukdan
ahyrynda ereme prosesinde ol iki bölege
bar galany.
bölündi we ol bölekler kiçi Azau we uly Azau
diýen atlary aldylar. Häzirki wagtda Uly Azau
indi gaty uly däl. 1957-nji ýyldan 1976-njy
ýyla çenli buzluk 360 metr çekildi, 1980-nji
ýyldan 1992-nji ýyla çenli buzluk 260 metr
çekildi. Kiçi Azau buzlugynyň çekilmeginiň
ortaça tizligi bu gün ýylda 16 metre barabardyr.
Russiýanyň Altaý daglyklarynda 1952-nji
we 1998-nji ýyllar aralygynda buzluklaryň
mukdary 7,5% azaldy. Olaryň XIX asyrdaky
ýagdaýy bilen deňeşdireniňde buzluklar
100-120 metr çekilipdirler.
Mysal üçin, Altaý döwlet uniwersitetiniň hünärmenleriniň gözegçilik edýän Sofiýa buzlugy soňky 150 ýylyň içinde 1,5-2 km çekilipdir. Munuň üstesine-de, buzluk ýylda 20-30 metr
tizlik bilen çekilýär.

Klimatyň üýtgemeginiň daglarda ýaşaýan adamlaryň durmuşyna
edýän täsiri
Daglarda adamyň ýaşaýyş-durmuşy kyn şertlerde geçýär. Uly beýiklikler, çylşyrymly
relýef we ýygy-ýygydan üýtgeýän howa düzlük bilen deňeşdireniňde daglyklarda hojalygy
ýöretmek üçin oňaýly däl.

Surat 2.7.11. Klimatyň üýtgemeginiň daglarda ýaşaýan adamlaryň durmuşyna edýän täsiri
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Gurakçylyklar
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Gadym wagtlarda adamlar biri-birinde uçut gaýaly beýik dag gerişleri bilen bölünýän
inçe dagara jülgelerde ýerleşipdirler. Şu sebäpden goňşy jülgeleriň (halklaryň) arasyndaky
gatnaşyk çylşyrymlaşypdyr. Häzirki döwre çenli hem daglyk ýerlerde ýaşaýan her bir halkyň
öz aýratyn dessurlary, medeniýeti we hojalygy ýöretmekleriniň aýratynlyklary bar. Üstesine
dag ýaşaýjylarynyň tertibi, olaryň esasy işi bolan oba hojalygy bilen syýahatçylyk gönüden-göni klimat şertleri bilen bagly bolup durýar. Klimatyň hatda azajyk hem üýtgemegi
dag etraplarynyň asudalygyna ters täsir edip biler.

Syýahatçylyk eňňitden aşak gaýdýar
Alp daglarynyň mysaly klimatyň üýtgemeginiň dag etraplarynyň özüne çekijiligine ýetirýän täsirini görkezýär. Häzir
bu ýerde iň düşewüntli pudaklaryň biri bolan dag lyja syýahatçylygy Alp ýurtlarynyň girdejileriniň 20%-ini emele getirýär. Awstriýada, Germaniýada, Şweýsariýada we Fransiýada
13 mln Alp ýaşaýjylary üçin garyň ýok bolmagy ykdysady
betbagtçylygy aňladýar: syýahatçylaryň 2/3 bölegi ol ýere
lyjada we snoubordda typmak üçin barýarlar.
Emma çaklamalar ynjaldyrmaýar: 2030-njy ýyla çenli Alp
daglarynyň 1000 metr bellikden aşakda gar ýagmasyny bes
eder hem-de onuň netijesinde ady belli dag lyja kurortlar ýapylmagy mümkin. Awstriýanyň dag lyja bazalarynyň ýarysy
1300 metre çenli belentlikde ýerleşýärler we olar garyň ýoklugy
sebäpli mejbury ýagdaýda ýapylmaly bolarlar. Bu umytsyz
çaklamalar eýýäm amala aşyp başlady: 2006-njy – 2007-nji
ýyllaryň gyşynda 660 sany Alp şypahanalarynyň 60-sy ýapyldy. Galanlarynyň köpüsi bolsa, emeli gar çykarýan gurluşlar
bilen işleýärdiler. Bu Alp daglarynda ozal hem Ýewropada iň
gymmat bolan dynç alşyň bahasyny has hem ýokary göterdi
we Alp daglarynda dynç almak islegini azaltdy.
Gar bolmasa näme etmeli? Sport industriýasy güýjüniň
ýetdiginden global ýylama uýgunlaşýar. Gar bilen bagly bolmadyk syýahatçylygyň we dynç alşyň beýleki görnüşleriniň
gözlegi gidýär. Lyjalar üçin niýetlenen ýerler indi attraksion seýilgählerine we ýyl boýy dynç
alynýan şypahanalara öwrülýär. Syýahatçylaryň Alp daglaryna sportuň gyşky görnüşleri
üçin däl-de, owadan kölleriň boýlarynda gezelenç etmek, ýerli önümleri dadyp görmek we
arassa dag howasyndan dem almak üçin gelýän döwürleri gelip biler.
Trift kölüniň köprüsi, Şweýsariýa.

Şweýsariýanyň Bern sebitindäki Trif kölüniň
mysaly ýerliklidir. 1990-njy ýyllarda bu ýerdäki
buzluk gowy kiçelip, suwy kiçijik köli dolduryp,
jülge ýuwaş-ýuwaşdan boşap başlady. Ozal, bir
beýiklikden beýleki beýiklige barmak üçin diňe
buzlugyň üstünden geçmek ýeterlikdi. Buzlugyň
dolulygyna eremegine garaşman, ýerli hökümet
onuň üstünden asma köpri geçirmek baradaky
çözgüde geldiler. Açylandan soň ol köpri sebitiň
esasy ýerine öwrüldi. Indi ol bu ýerde bütin
dünýäden syýahatçylary özüne çekýär!
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Perudaky Pastoruri buzlugy yza çekilýär
And daglarynyň üstündäki Pastoruri buzlugy golaý wagta çenli Peru döwleti syýahatçylary we daga dyrmaşyjylary özüne çekýärdi. Emma soňky 30 ýylyň içinde ol buzlugyň dörtden bir bölegi aýryldy we alymlaryň aýtmaklaryna görä, birnäçe
onýyllykdan onuň galan bölegi hem dolulygyna ýitip gider. Gardan we buzdan durýan
gözel peýzažyň ornuna indi gara gaýalar geldi. Üstesine, buzlugyň eremegi bilen baglylykda gruntuň durnuksyzlygy sebäpli döwlet gullukçylary daga dyrmaşmagy gadagan etdiler.
1990-njy ýyllaryň başlary bilen deňeşdireniňde Pastoruri buzlugyna syn etmäge
gelýän syýahatçylaryň sany 3 esse azaldy. Bularyň hemmesi Peru döwletiniň syýahatçylygyna we ýerli ýaşaýjylaryň girdejilerine ters täsir etdi. Emma Peru döwletiniň
işewürleri erjelligi elden bermän, bu gözelligi ulanmagyň ugruny tapdylar. Indi olar
buzlugy klimatyň üýtgemeginiň ters netijesi hökmünde görkezýärler we şeýlelik bilen
sebite ekologlary we bilesigeliji syýahatçylary çekýärler.
Işewürler klimatyň üýtgemeginden peýda görmegiň ýoluny tapan hem bolsalar,
munuň bilen tebigaty dikeldip bolmaýar!

Daglardaky tebigy betbagtçylyklar
Syýahatçylyk pudagyndaky zyýanlar entäk iň gorkunç zat däldir. Ondan ulurak howplar
hem bar. Bu tebigy betbagtçylyklar: harsaňlar, siller we klimatyň üýtgemegi zerarly daglarda has hem ýygy-ýygydan bolýan suw joşgunlary. Netijede – uly ykdysady zyýanlar we
adamlaryň janlaryna abanýan howplar.
Harsaň – daglaryň depelerinden gaçýar ýa-da typyp gelýän garyň ägirt
uly göwrümi. Gar harsaňlary betbagtçylykly netijelere getirip bilerler.
Mysal üçin, 1999-njy ýylyň fewralynda 170 müň tonna agramly harsaň
Awstriýanyň Galtur obasyny bütinleý weýran etdi we 30 adamyň janyny
alyp gitdi. 2012-nji ýylyň başynda Owganystanda harsaňlaryň bir tapgyry 100 adamyň ömür tanapyny kesip, ýaşaýyş jaýlaryny ýumurdy.
Sil – dag derýalarynyň jülgelerinde birden ýüze çykýan uly güýçli hapa we daşly akym.
Siliň emele gelmeginiň sebäbi adatça güýçli ýagyşlar, garyň tiz depginde eremegi bolup bilýär. Sil akymlarynyň emele gelmeginiň ýene bir giňden ýaýran sebäbi – buzluk
kölleriniň böwsülmegi. Edil harsaňlar ýaly siller hem uly weýrançylyga getirip bilerler.

148

Buzluk çekilende ondan erän suwlar akýar. Dag jülgesinde ýygnanyp, bu suwlar buzluk
köllerini emele getirýärler. Suw çenden aşa köp bolsa, kölüň dolmagy mümkin bolýar we
suw kenarlaryndan çykyp, güýçli sili getirýär. Alymlaryň çaklamalaryna görä, Nepalyň 20
sany, Butanyň 24 sany buzluk kölleri jülgäniň aşaklarynda ýaşaýan adamlaryň jany üçin
howply bolup biler. Eger ol köller joşup, suwlar jülgä guýulsa, adamlaryň köpüsi betbagtçylyga uçramagy mümkin ýa-da jaýsyz galyp bilerler. Şeýle siller soňky ýyllaryň içinde
birnäçe gezek bolup geçdi. Olar şol sanda Butandaky Thimohu, Paro we Punakha-Wangdu
derýalarynda bolup geçdi. Buzluklaryň yza süýşmeginiň netijesinde buzluk kölleriň geçmegi üçin, hem-de gelejekde Uly Kawkazda silleriň emele gelmegine mümkinçilikleriň döremegini rus alymlarynyň derňewleri takyklady.
Nepaldaky Tşo Rolla köli ereýän buzluklaryň suwundan emele geldi. Soňky 50 ýylyň
içinde ol ýedi esse ulaldy: bu sebitde buzluklar şeýle çalt ereýärler. Barlaglara görä,
Nepalyň 20-den gowrak, Butanyň bolsa 24 sany buzluk kölleri geljekde kenarlaryndan
çykyp biler. Eger degişli duýduryş çäreleri geçirilmese, bu şol ýurtlaryň adamlarynyň
janlary we ykdysadyýeti üçin betbagtçylykly ýagdaýy döreder.
Surat 2.7.12. Gimalaý daglaryndaky
buzly köller.
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Surat 2.7.13. Soňky 50 ýylyň
içinde Tşo Rolla köli 7 esse ulaldy.

Agyz suw baýlyklarynyň azalmagy
Agyz suwunyň geljekde ýetmezçiligi örän wajyp meseledir. Bu mesele eýýäm diňe dag
etraplaryna degişli bolman, eýsem dag eteklerindäki düzlüklere täsir edýär. Buzluklar
dünýäde agyz suwuň esasy çeşmeleriniň biri, sebäbi köp derýalar olardan gözbaş alyp
gaýdýarlar. Buzuň göwrüminiň azalmagy suw üpjünçiliginiň peselmegine getirer, we netijede, oba hojalygynyň, senagatyň we elektrik energetikasynyň ösdürilmegi mümkin bolmaýar. Eýýäm häzirki wagtda dag eteklerindäki sebitlerde agyz suwunyň ýetmezçiligi wajyp
syýasy jedelleriň sebäbi bolýar.
Daglar özünde uly howpy gizläp saklaýarlar. Ýer ýüzünde klimatyň üýtgemegi bilen bu
howplar güýçlenip biler. Temperaturanyň ýokarlanmagy, ýagyn mukdarlarynyň üýtgemegi, dag buzluklarynyň eremegi we has hem tiz gelýän we öňünden bilip bolmajak tebigy
betbagtçylyklar daglyk sebitleriň we dag eteginde ýerleşýän ägirt giň düzlükleriň tebigaty,
ilaty we ykdysadyýetleri üçin weýrançylykly netijelere getirýär.

150

Soraglar
1. Eger alpinistiň duran ýerinde howanyň temperaturasy -9°C,
şol wagtda bolsa dagyň eteginiň temperaturasy +18°C bolsa,
ol näçe beýiklige ýokary galypdyr?
2. Eger 5200 m belentligi bolan dagyň eteginde iň yssy gün
howanyň temperaturasy +30°C-a çenli ýetýän bolsa, onuň
üstünde uzakly ýyl gar ýatarmy?
3. Näme üçin dag buzluklaryna köplenç klimatyň üýtgemeginiň görkezijileri diýýärler? Howanyň temperatursy üýtgände
olara näme bolýar?
4. Näme üçin dag etraplary köplenç etniki köpdürlüligi bilen
tapawutlanýarlar?
5. Dag sebitleriniň hojalygynyň esasy pudaklaryny atlandyryň.
Klimatyň üýtgemegi olara nähili täsir edýär?
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş.

Dünýäniň sudury kartasynda her materik üçin iň beýik dag
nokatlaryny belläň. Olar haýsy dag ulgamlaryna degişli?
Olar haýsy döwletleriň çäklerinde ýerleşýärler?

2-nji
ýumuş.

Dag belentlikleriniň gözelligi we tekepbirligi meşhur şahyrlar, ýazyjylar, suratkeşler we kompozitorlar üçin hemişe ylham çeşmesi bolupdyrlar. Dag ulgamlary ýa-da aýratyn
dag belentlikleri suratlandyrylan meşhur edebi ýa-da nakgaşlyk eserlerini atlandyryň. Islendik halan eseriňizi saýlaň
we eger awtor global klimatyň üýtgemegi döwründe ýaşan
bolsa, bu eserde onuň nämäni we nädip çalyşmaly boljakdygy barada gürrüň beriň.
Kasusika Hokusaý «Inume, Kýusýu dag geçelgesi» - «Fudziniň otuz alty görnüşi» tapgyryndan.
Ýaponiýa, 1830 ý.
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3-nji
ýumuş.

Oýun
Oýna gatnaşyjylar iki topara bölünýärler.
1-nji topar – Tiz derýasynyň jülgesinde ýerleşän Beýik atly
dag obasynyň ýaşaýjylary. Soňky ýyllarda dag belentlikler
buzluklaryň eremegi sebäpli Tiz derýasy kenarlaryndan
çykyp oba suw indirip başlady. Şonuň bilen baglylykda,
sillerden goranmak we elektrik energiýasyny öndürip täze iş
ýerlerini döretmek üçin ýerli halk bent gurmagy ýüreklerine
düwüpdirler. Dag obasy baý däl, bent gurmak üçin pullary
ýok, ýaşaýjylary bolsa esasan öý hojalygynyň hasabyna
ýaşaýarlar. Soňky wagtlarda howanyň temperaturasynyň
ýokarlanmagy sebäpli Beýigiň ýaşaýjylary gülleri we ekzotik
miweleri dagda ýetişdirip başladylar.
2-nji topar – Tiz derýasynyň akymy boýunça aşakda, dag
eteklerinde ýerleşýän, Korowino obasynyň ýaşaýjylary.
Oba bol-elinlikde ýaşaýar, onuň ýaşaýjylary daýhançylyk
bilen meşgullanýarlar, Tiz derýasynyň suwuny bolsa
ekin meýdanlaryny suwarmak we içmek üçin ulanýarlar.
Korowino obasynyň ýaşaýjylary ekzotiki naharlary iýmegi,
tomaşa we syýahatçylyk etmegi halaýarlar. Korowino
obasynyň büjetinde täze taslamalary maliýeleşdirmek üçin
erkin pul bar.
Toparlaryň agzalary şu aşakdaky meseleler boýunça
maslahatlaşmaly: (Mugallym ýa-da okuwçylaryň biri sebidiň
ösüş ministriniň roluny oýnap biler, ol gürrüňdeşlikleri alyp
barar):
1) Eger Beýik obasynyň ýaşaýjylary habar etmezden bent
gursalar, Korowino obasy üçin nähili netijeler bolar?
2) Haýsy şertler bilen Korowino obasynyň ýaşaýjylary
bendiň gurulmagyna razylyk we pul berip bilerler?
3) Beýik obasy klimatyň üýtgemeginiň netijelerinden
başgaça goranyp bilermi?
4) Olar bilelikde nähili täze taslamalary we hojalyk
pudaklaryny ösdürip bilerler?
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2.8. | Klimatyň üýtgemeginiň… arktiki sebitlere edýän täsiri
Arktika – Ýeriň demirgazyk polýar sebiti bolup, onuň düzümine Demirgazyk buzly
umman we onuň deňizleri, Ýuwaş ummanyň we Atlantik ummanyň demirgazyk bölekleri, Kanada Arktiki Arhipelagy, Grenlandiýa, Spisbergen adasy, Fran-Iosifiň Ýeri, Täze
Ýer, Demirgazyk Ýeri, Nowosibirsk adalary we Wrangel adasy, şeýle hem Ýewraziýa we
Demirgazyk Amerika materikleriniň kenarýakalary girýär.
Arktikanyň umumy ykrar edilen serhetleri ýok. Köplenç Arktikanyň günorta serheti
hökmünde polýar tegelegini kabul edýärler (66° 33’ d.g.). Şeýle kabul edilende Arktikan
territoriýasynyň umumy meýdany 21 mln km2 bolup durýar. Arktikanyň serhetlerini kesgitlemegiň ikinji usuly (klimat usuly) – iýul aýynyň izotermasy boýunça. Izoterma – ýylyň
iň maýyl aýynda ortaça temperatura 10°C ýokary bolmaýan çäklerinden geçmeýän göz
öňüne getirilýän çyzyk. Bu klimat serheti agaç ösümlikleriň serhetlerine gabat gelýär we
ondan demirgazykda agaçlar ýaşap bilmeýär.
Arktika sebitinde Russiýa, ABŞ (Alýaska), Kanada, Norwegiýa, Şwesiýa, Finlýandiýa, Islandiýa, Daniýa (Grenlandiýa) ýaly ýurtlar ýerleşýär.

Umuman, Arktikada howa Ýer planetasyndakydan tiz maýlaýar
Ortaça Ýer ýüzi bilen deňeşdireniňde Arktikada klimatyň üýtgemegi has güýçli duýulýar.
Soňky onýyllyklaryň dowamynda Ýewraziýanyň arktiki kenarýakasynda howa 2-3°C ýylady.
Arktikada temperaturanyň üýtgäp durmagy hem aýdyň duýulýar. Eger aram klimatda
temperaturanyň “aşak-ýokary üýtgemegi” adatça 10°C derejeden geçmese, ýagny şu gün
ýyly, ertir şu günküden 10°C sowuk, bir hepdeden bolsa howa ýene ýylýan bolsa, Arktikada
şeýle üýtgeşme 20°C çenli ýetýär. Köplenç Arktikanyň bir sebitinde tomus XX asyryň tomsundan 5°C maýyl bolsa, onuň goňşy sebitinde bolsa, howa ozalkydan 5°C sowuk bolup
biler.
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Surat 2.8.1. Arktikanyň serhetleriniň
kesgitlenilmegi .
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iýulyň izotermasy

Russiýa

Arktikada howanyň ýyly bolmagy gowy ýaly görnüp biler, emma bu beýle däl! Haýsysy
gowy: aýdyň, şemalsyz howada -35°C aýazyň bolmagymy, ýa-da boraganly howada -20°C?
Elbetde boragansyz aýaz has gowy, sebäbi oňa hemmeler öwrenişdi. Bu ýerde mesele
aýratyn temperaturada däl, sebäbi Arktikada adamlary we haýwanlary gyzmakdan ejir çekdirýän yssy jöwza aslynda bolup bilmeýär.
Meteorologiýada adama bir wagtyň içinde aýaz we şemal täsir edende,
onuň şahsy duýgularyny görkezýän, şemal-sowuk indeksi atly düşünje
bar. Mysal üçin, -10°C temperaturada we şemalyň tizligi 30 km/sag
barabar bolanda, şemal-sowuk indeksi -20°C deň bolar, ýagny, adamyň
duýgylary we onuň bedeniniň reaksiýasy şol bellige, ýagny -20°C
aýazdaky duýgularyna deň bolar!
Arktikada adamlaryň durmuşyna we ekoulgamlara beýleki klimat parametrleri hem täsir
edýärler: şemalyň güýji (boraganlar we harasatlar), deňiz we derýa suwlarynyň azalmagy,
kenarlaryň güýçli opurylmagy, köp ýyllyk doňaklyklaryň eremegi. Mundan başga-da, bu
ütgeşmeler diňe temperaturanyň ýokarlanmagynyň netijesi bolman, ýagny, olaryň özleri
temperaturany galdyrýan işjeň güýçlerdir. Alymlar muňa gaýtarma aragatnaşygy diýýärler
we olar azyndan iki sany bolýar.
1. Temperaturanyň ýokarlanmagy zerarly buz meýdanlary ereýärler we döwülýärler,
buzluklaryň arasynda bolsa köp açyk suw emele gelýär, şonuň üçin howa çalt ýylap başlaýar.
Suwuň goýy reňkli üsti buzdan tapawutlylykda günüň şöhlesini serpikdirmeýär-de, özüne
çekip alýar. Suw ýylaýar, buzlar has-da tiz ereýärler we bu täsir güýçlenýär.
2. Açyk suw giňişligi näçe köp bolsa, çyglygyň bugarmagy we bulutlaryň mukdary şonça
köp bolýar. Ýadyňyza salyň, bulutly howada gijeler maýyl, açyk howada gijeler sowuk bolýar,
sebäbi bulutlar ýylylygy saklaýarlar. Arktikada hem edil şonuň ýaly: açyk suwlar we bulutlar
köp bolsa, temperatura ýokary bolýar, esasan hem gijesine. Bu bolsa buzlaryň eremegini
öňküsinden hem beter tizleşdirýär.
Arktikanyň ykdysadyýeti işiň iki sany bütinleý gapma-garşylykly görnüşini birikdirýär.
Bir tarapdan bu ýerli halkyň hojalyklaryny ýöretmekleriniň adaty usullary: awçylyk,
balykçylyk we sugun saklamak. Beýleki tarapdan bolsa, halkara bazary üçin tebigy
baýlyklaryň, ýagny nebit we tebigy gaz, demir, sink, altyn, almaz, agaç we deňiz
önümleri uly möçberde alynmak boýunça işleri. Öz nebit-gaz baýlyklaryny gazyp
çykarýan senagat pudaklary netijesinde Arktikanyň iň uly ykdysadyýetleri Russiýa
we ABŞ (Alýaska) bolup durýar. Işiň adaty görnüşleri Kanadanyň we Grenlandiýanyň
arktiki sebitlerinde agdaklyk edýär.
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Arktikanyň ýitip barýan buzlary
1979-njy ýyldan bäri alymlar Arktikanyň buzlaryna emeli hemra arkaly gözegçilik edýärler. Hemranyň maglumatlaryna görä Arktikanyň buzlary birbada azalyp başlady (Surat
2.8.2). Soňky 35 ýylyň dowamynda Demirgazyk Buzluk Ummanynda we onuň deňizlerinde
buzlaryň meýdany 15-20% kiçeldi.

Buzuň suwuň üst ýüzüni örtmegi, % hasabynda

Buzlugyň meýdanyny onuň ýyldaky iň az mukdary boýunça kesgitleýärler – adatça
buzuň iň az mukdary sentýabr aýyna gabat gelýär. 2012-nji ýylyň sentýabrynda absolýut
rekorda ýetildi – deňiz buzluklarynyň meýdany 3,41 mln km2 çenli azaldy (Surat 2.8.3).
Surat 2.8.2. Arktika buzluklaryň kartalary (tomus wagtynyň iň pes derejesi sentýabr
aýyna gabat gelýär).
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2000
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Elbetde, gyşda buz edil öňküsi ýaly Arktikany örtýar. Hatda 15-20°C derejede uly ýylama hem polýar sebitleriniň temperaturasyny položitel etmez, deňizler doňmagyny dowam
eder. Emma buzuň galyňlygy has-da ýukalar.
Arktiki we antarktiki ylmy-barlag institutynyň hünärmenleriniň çaklamalaryna görä,
deňiz buzlarynyň meýdanynyň we galyňlygynyň azalmagy Ýewropadan Aziýa we yzyna
ýükleri daşamak üçin Demirgazyk ýoluny has işjeň ulanmakda täze mümkinçilikleri açar.
Demirgazyk buzly ummanyň deňizleriniň üstünden geçýän bu ulag ugry – Sues kanalynyň
üstünden geçýän ýoldan has gysga. Ýük daşamaga çykarylýan çykdajylary azaltmak
mümkinçiligi bar!
Gämileriň geçmeklik mümkinçiligi Demirgazyk deňiz ýoly bilen sentýabr aýynda haçanda buzuň meýdany iň pes derejede bolanda ýokary bolýar. Ýöne 2.8.2 suratda görnüşi ýaly,
buz meýdanlaryň iň pes derejede bolmagy hem ähli bogazlaryň, ilki bilen Taýmyr bilen
Demirgazyk Ýeriň arasyndaky Wilkiý geçelgesiniň – ähli demirgazyk deňiz ýolunyň iň dar
ýeri – açylmagyny aňlatmaýar. 2007-nji ýylda hem hut şeýle bolupdy. We tersine, buzlaryň
sany has köp bolmagy we geçelgeleriň açyk bolmagy hem mümkindir. Häzirki wagtda
Ýewraziýanyň arktiki kenarynyň boýunyň ugrunda gämileriň buzlardan açyk ýüzmegi barada aýdardan heniz ir. Klimat modelleriň takmynan bellemegine görä, Arktika diňe 2050-nji
ýyldan soň, tomsuna buzdan erkin bolmagy mümkin.
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Şeýle-de Arktikadaky buzlaryň eremegi bilen gämiler we açyk deňizdäki şelfde ýerleşýän
nebit platformalary üçin howp salýan aýsbergleriň döreýänligini ýatdan çykarmaly däldir.
Gämi gatnaw we nebit gazyp alyjy kärhanalara gelejekde aýsbergler bilen çaknyşmagynyň
öňüni almaklyk üçin olarda bolan işjeň goragy göz öňünde tutmalydyrlar.
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Arktikanyň haýwanlary üçin howp
Polýar giňişliklerinde buzlaryň eremekligi deňiz haýwanlaryna şol sanda hem Arktikanyň
“hojaýynyna” – ak aýa uly täsir edýär. Elbetde buzuň özi oňa känbir gerek zat hem däl, ýöne
onuň esasy iýmiti bolan düwlenler hemișe buzuň gyrajygynda saklanýarlar.
Arktiki ýaz paslynda buzlaryň çäkleri demirgazyga şeýle bir çalt süýşýärler welin, aýylar
muna wagtynda hereket edip ýetișmeýärler we düwlenleriň bolýan ýerlerinde uly buzsuz
suw emele gelýär we olaryň arasyny kesýär (Surat 2.8.4.). Aýylar onlarça kilometrleri ýüzmäge ukyply emma ýüzlerçäni däl. Mundan başga-da, kiçijik aýyjyklar ony hem başaranoklar. Netijede köp sanly haýwanlar kenarda galýar. Olar köplenç açlyga sezewar bolýarlar,
oba ýerlerine we ýuwundylaryň dökülýän ýerlerine gidýärler, adamlara duş gelýarlar, we bu
ýagdaý bolsa iki tarap üçin hem howpludyr.
Bu meseläniň çözgüdi bar. Ilki bilen ähli
uly ýaşly adamlaryň aýylary gorkuzýan serişdeleri bolmaly; iň gowusy rezin okly
tüpeňler. Ikinjiden, obalary birnäçe ýyllaryň
dowamynda üýșürilen iýmit zyňyndylardan
arassalamaly we, mysal üçin, aýylaryň adamlaryň ýanyna däl-de, ýagny adamlardan daş
ýerlere barmaklary üçin, zyňyndylary obadan
1-2 km aralyga äkitmeli. Üçünjiden, aýylara
gözegçilik etmeli, onuň üçin ýörite taýýarlykly ýaragly adamlar, tehnika, radio aragatnașygy, emeli hemra (sputnik) telefony
bolmaly. Şonda aýylaryň adamlara hüjüm
etmeginiň we bikanun haýwan öldürilmeginiň öňüni alyp bolar.
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Surat 2.8.4. Buzlaryň gyralaryndan we
düwlenlerden 100 km uzaklykda gury
ýerde galan ak aýy klimatyň üýtgemegi
zerarly "uwlamak" isleýär.

Aslynda, düwleniň eti ýaly süýji we bol bolmasa-da, aýylar kenarda hem iýmit tapyp bilýärler, ýagny, ölen guşlary, ýumurtgalary, ownuk haýwanlary. Aýylar şeýle hem suwpişigini
hem awlap bilýärler, emma olar iri suwpişiginiň hötdesinden gelip bilmeýärler. Gowşak, ýaralanan haýwany ýa-da kiçijik suwpişigini tapmaly bolýar. Käwagtlar aýylara suwpişikleriniň
ýatýan ýerlerine kürsäp girip, olary gorkuzmak başardýar: șonda aljyraňňylyk we dyknyșyk
döreýär, we bu ýagdaý uly erkek suwpişikleriniň ýaş haýwanlary basmaklaryna getirýär.
Şeýle aw aýylar üçin, esasan hem, haçan-da suw pişikleri tekiz kenarda däl-de, eňňitlerde
ýa-da gaýa uçutlarynda ýerleşen bolsalar șowly bolýar. Şol ýerlerde köw gaýalardan aşak
gaçyp iri haýwanlar ýașlary basgylaýarlar.
Emma suwpişkleriniň şeýle birahat ýerlerde ýerleşmekligine ýene şol buzuň ýoklugy
iterýär. Suwpişiklerine diňe bir özleriniň üstünde göçüp gonan wagtlary dynç alyp güýç
ýitirmezlik üçin ýüzýän buzlar gerek bolman, eýsem olara kenarýakadaky buzlar hem
wajypdyr. Mundan öň kenarlarda köplenç bölekleýin kenarda ýatan we buz erňegini emele getirýän “doň” – galyň buzlar bardy. Indi bolsa olar azaldy we tupanlar suwpişikleriň
ýatmagy üçin ýatak ýerleri has çalt ýuwýarlar. Haýwanlar özlerine diňe bir aýylaryň däl,
eýsem adamlaryň hem howp salýan başga ýerlerinde dynç almaga mejbur bolýarlar.
Müňlerçe suwpişikleriniň täze ýerlerde, hatda howa menzilleriň golaýynda peýda bolan wagtlary boldy (Surat 2.8.5).
Uçaryň peýda bolan wagtynda aljyraňlylyk başlaýardy we onlarça haýwanlar pida bolýardylar. Meseläniň çözgüdi ýönekeý
boldy: uçaryň peýda bolmazyndan ozal suwpişikleriniň deňize gaçmaklary üçin ýörite ses döredilýärdi. Munuň üçin bolsa suwpişikleriniň hereketlerini yzarlamak gerek, adamlar we
tehnika gerek.
Barensew we Kar deňizlerinde Gyzyl kitaba girizilen atlantiki suw pişigi ýaşaýar. Bu haýwanlaryň ýatak ýerleri az we
olar diňe Frans Iosif Ýeriň uzak böleklerinde däl-de, eýsem
has elýeterli ýerlerinde hem ýerleşendirler. Ol ýerlerden bolsa ulag ýollaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär, nebitiň we gazyň
alynmagy üçin platformalaryň goýulmagy göz öňünde tutulýar. Arktikanyň bu böleginde suw pişikleriniň ýitip gitmezligi
üçin meseleleri başynda ýüze çykarmaly we çözmeli.
Surat 2.8.5. 2014-nji ýylyň sentýabrynda Alýaskanyň kenarýakasynda 35
müň suw pişikleri toplandy. Deňiz buzunyň eremegi zerarly düşlemäge
amatly ýer tapmak üçin suw pişikleri uzak aralygy ýüzüp geçmeli boldular.
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Ýene-de bir mesele – Ak deňizde grenland düwlenleriniň ýaşamagy (bu düwlenleriň
grenlandiýa gatnaşygy ýok, olary ýöne şeýle atlandyrýarlar). Aýylarda we suwpişiklerinden
tapawutlylykda düwlenler kenarda ýaşap bilmeýärler, çünki ol ýerde möjekler, güjükler we
beýleki ýyrtyjylar howp salýarlar. Uzak wagtlap grenland düwleni deňiz pomor senagatynyň
obýekti bolup gezdi, aýratyn hem – ýaşy iki hepdä ýetýän akja possuny bolan çagajyklary
ýokary bahalandyrylýardy. Häzirki wagtda bu senagat gadagan edilen. Şeýlede gämileriň
düwlenleriň ýygnanyşan ýerlerinden geçmegi zerarly köp düwlen ölýärdi. Häzirki wagtda
gämiler bu ýerden aýlanyp geçmäge borçludyr.
Düwlenleriň başga-da meseleleri bar: belkalarynyň tüýi örän ýyly, emma suwa durnukly
däl, suwa girmeklik ýa-da buzuň eremegi bilen emele gelýän batgalyklara girmekleri olara
ölüm howpludyr. Olar doňýarlar, keselleýärler we ölýärler. Megerem, geljekde buzlar has
azalsa belkalaryň ösüp biljek goraghanalaryny döretmek gerek bolar.
Öň Ak deňzindäki düwlenleri olaryň çagalarynyň – belkalaryň – akja tüýi üçin öldürýärdiler. Soňra bolsa haýwanlaryň üýşen
ýerinden geçýän gämiler howp döredip
başladylar. Indi bolsa düwlenleriň başga
bir kynçylygy bar – klimatyň gyzmagy we
Ak deňiziň buzluklarynyň azalmagy: berk
buzsuz olar neslini dowam edip bilmezler
Klimatyň üýtgemeginden diňe bir deňiz haýwnlary däl-de, eýsem demirgazyk sugunlary hem ejir çekýärler. Kol ýarymadasynda derýalardaky ýuka buz örtügi päsgel berýärler,
gyşyň başynda çopanlar öz sürilerini gerek ýerlere kowup bilmeýärler. Sugunlar derýany ýa
ýüzüp geçip bilýärler ýa-da buzuň galyň ýerinden geçip bilýärler. Gowşak buzly derýalar
olar üçin geçip bolmajak garşylyk. Taýmyrda derýalaryň has ir açylmaklary we tundranyň
eremekligi demirgazyk sugunlarynyň migrasiýasyna päsgel berýär we seýrek bolmadyk
ýagdaýda olaryň köpüsiniň ölmegine getirýär.
Klimatyň üýtgemegini dessine kesip bilmeris, şonuň üçin meseläniň çözgüdi adamzat
tarapyndan döredlen beýleki kynçylyklaryň ýok edilmegindedir. Meselem, gaz geçirijileriniň sugunlaryň migrasiýasyna päsgel bermezligi gerek. Häzirki döwürde doňaklykdaky gaz
geçirijiler ýerden ýokarda ýörite daýançlaryň üstünden geçirilýär, sugunlar turbalaryň ne
aşagyndan geçip bilýärler, ne-de ýokarsyndan böküp bilýärler. Şonuň üçin haýwanlaryň
turbalaryň aşagyndan geçip bilmekleri üçin “П görnüşli” geçelgeleri gerek. Şeýle edilende
sugunlara täze durmuş şertlerine öwrenişmek aňsat bolar.

Köpýyllyk doňaklygyň eremegi
Has uly meseläniň ýene biri – gadymy doňaklyklaryň eremegi.
Elbetde, adamlar eýýäm müňlerçe ýyllar bäri Arktikada we hemişe doňaklyk bolýan zolaklarda hem ýaşaýarlar, emma olar demirgazygyň ýerli ilaty – çukçalar, nenesler, ýakutlar,
ewenkiler, aleutlar, ýulilar, eskimoslar. Olar hiç hili öý gurunmadylar we olaryň durmuşyndan doňaklyklara hiç-hili zyýan ýetirilmedi. Haçan-da ruslar Artika gelip ýeriň birnäçe metr
çuňluga çenli doňýanyny we diňe tomusda onuň ýokarky gatlagynyň ereýändigini görenlerinde örän haýran galdylar. Woýewodlar patyşa ýeriň doňandygy we ol ýerde bugdaý ekip
bolmajagy hakynda hat ýazypdyrlar. Ýakutskda ýörite ýeriň doňan gatlagynyň çuňlugyny
bilmeklik üçin guýulary gazypdyrlar. 1686-njy ýylda 30 metr çuňluga ýetipdirler emma
doňaklygyň düýbüne ýetip bilmändirler. 150 ýyldan soňra guýyny çuňlaşdyryp başlapdyrlar
we 116 metre ýetipdirler, emma şol ýerde hem doňaklyk eken.
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Doňaklygyň nämedigine diňe XIX asyryň ahyrynda düşünip bildiler. Doňaklyk käbir ýerlerde 1500 m ýetýän eken, adatça – 2-7oC bilen doňan ýeriň 100 m galyňlygy bar.
Surat 2.8.6. Üsti açylan hemișelik doňaklygyň gatlagy
Șpisbergen arhipelagy (Norwegiýa).

Doňaklygyň ýok bolan ýerinde ýeriň aşagynda hemişe
“ýylydygyny” bellemek gerek – noldan birnäçe dereje ýokarda, şonuň üçin hem köp şäherlerde ýerasty turbalar
we ýerzeminler arkaly geçýän suw akabalary, çeşmeler we
kiçiräk derýalar doňanok. 2.8.12 Suratda gadymy doňaklyk
zolagnyň Russiýanyň çäginiň 60% eýeleýändigini görmek
bolýar. Topragyň ýokarky gatlagy tomsuna ereýär, emma
örän az çuňluga, ýagny doňaklygyň iň demirgazyk ýerlerinde 10 sm-den onuň günorta çäginde 1 metre çenli.
Doňaklykda gurluşyk etmek örän kyn, çünki fundament bilen kynçylyklar ýüze çykýar.
Doňan topragy gazmak mümkin däl, ony diňe ýuwaş-ýuwaşdan döwüp ýa-da ýyladyp we
erän läbigi çykaryp bolýar. Topragy oýup, kesip, ýaryp hem bolýar, emma bu zatlar gymmat
we ýörite tehnikany talap edýär. Doňan toprakda buz köp, kämahal onuň tutuş gatlagy duş
gelýär (Surat 2.8.7.), şonuň üçin ol erände örän gowşak “ýarymsuwuk” gatlak emele gelýär.
Bu bolsa binalary, köprüleriň direglerini ýa-da elektrik geçiriji liniýalary saklap bilmeýär.
Ýeriň çuňlukaryna gidip doňan toprakda berk saklanýan pürsleriň üstünde gurmaly bolýar.
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Mundan başga-da, tomusdaky eremeklik deňölçegsiz ýagdaýda gidýär. Ýeriň ýüzi ideal
deň däldir, toprak bolsa edil birnäçe metr saga ýa-da çepe gidilende dürli bolup biler. Göz
önüne getiriň: ýylyň maýyl wagtynda bir ýerde ýeriň içinden geçip bilmeýän suwlar üýşýär,
sebäbi ol ýerde doňan toprak bar ahyryn. Sowuk düşýär we suwlar ýerasty buz gatlaklary
ýa-da linzalary görnüşinde doňýarlar. Emma buzuň suwuň göwrüminden uly göwrümi
bolýar we şol sebäpli ýer çişýär. Ýollary we binalary ýumurýan düz däl ýerler emele gelýär
(Surat 2.8.8. we 2.8.9).
Emma munuň bilen bu proses tamamlanmaýar. Eger-de temperatura ösýän
bolsa, onda aýratyn bir ýyly ýylda eremeklik has güýçlener, we buz gatlaklary suwuk
akyp gidip biljek derejesinde erärler. Şonda ýeriň aşagynda boşluklar emele gelýär
– toprak çökýär, emele gelýän çukurlara
köprüleriň diregleri, elektrik geçiriji liniýalar
ýa-da binalar arkaýyn gaçyp bileler. Ýerasty
doňaklygyň eremegi netijesinde topragyň
endigan däl çökmegine“termokarst” diýilýär. Bu termokarst netijesinde eýýäm birnäçe gezek ýykylan uly göwrümli binalar
üçin örän howply, olar gurulan wagty beýle
zatlaryň bolmagyna düýbünden garaşylmaýardy (Surat 2.8.10, 2.8.11).
Surat 2.8.8. Zeper
demir ýolunyň bölegi

Surat 2.8.7. Buz gatlakly köp ýyllyk doňakly
jynslaryň dikligine kesimi.

ýeten Surat 2.8.9. Deňagramsyz ýellenme we ýagynlar
zerarly dargan harby nokadynyň binasy.

Eger-de klimat üýtgeýän bolsa, temperatura hem ösýär, onda wagtyň geçmegi
bilen her tomusda doňaklyklar çuň eräp başlar, şonda bolsa ozal kakylan pürsleriň
çuňlugy ýeterlik bolman biler we olar “ýüzüp” giderler, binalar çaýkanyp ýykylmaga
başlar.
Ýöne käwagt adamyň özi sözüň göni manysynda suw goşýar. Doňaklygyň has çalt
eremeginde suw geçirijisiniň ýa-da lagym suwlarynyň syzmagy netijesindäki suwlar uly
kynçylyklary döredip biler. Öýüň ýokarsyndan we onuň töweregindäki garyň hem arassalanmak kadalary berjaý edilmeli, ergin suwuň jaýyň aşagyna akmagyna ýol berilmeli däldir.
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Näme etmeli? Biz klimatyň üýtgemegini dessine saklap bilemzok ahyryn, emma
ýykan-ýumranlyklaryň tizligi bolsa örän uly! Topragyň gönüleýin doňdurulmagy we täze
şertlerden çekinmeýän has gymmat gurluşyklara az bolmadyk serişdeleri harçlamaly bolýar.
Surat 2.8.11. Jaýyň burçunyň ýumrulmagy.
Ýakutsk şäheriniň merkezi (Russiýa).

Surat 2.8.10. Çerskiý obasynda
(Russiýa) ýumrulan jaý.

Arktikadaky topragy iň ýönekeý enjamlaryň üsti bilen doňdurmaklyk mümkin. Käwagtlar
ýeriň aşagyndan wentilýasion turbalaryny geçirmek gyşyna sowuk howanyň doňan topragy has pes temperatura çenli sowatmagyna we onuň tomsuna ermezligine getirýär. Şeýle
usul gum düşekleri bolan ýollar üçin amatlydyr. Ol ýerde adatça her 50 sm-den diametri
20 sm bolan gum dü’eginiň içinde ýola keseleýin geçýän turbalaryny oturtmaklyk ýeterlik.
Köp ýagdaýlarda topragy termosifon
Surat 2.8.12. XXI asyryň dowamynda köp ýyllyk
doňaklygyň eremegi. 2050-nji ýyla çenli eremeli
diýlip atlandyrylýan enjamlar bilen doňduzolaklar gyzyl bilen, 2100-nji ýyla çenli eremeli
rýarlar. Bu iki ujy hem berk ýapylan aşaky
zolaklar mämişi bilen, köp ýyllyk doňaklygyň şu
ujy toprakda we ýokarky ujy ýerden 2-3
ýüzýyllygyň ahyryna çenli durjak zolaklary sary
metr ýokarda bolan wertikal turba (Subilen bellenen.
rat 2.8.13.) turbanyň içi sowadyj madda
bilen (hladagent), ammiak ýa-da suwuk
kömür kislotasy bilen bölekleýin dolduSibir (Russiýa)
Alýaska (ABŞ
rylan. Gyşyna termosifon topragy ýyly toprak (noldan birnäçe dereje aşakda) bilen
Kanada
20-40 oC sowuk bolan howanyň arasyndaky
temperaturanyň hasabyna doňdurýar. Ýokarda sowuk howanyň aşakda bolsa gyzgyn
bolmagy esasy zatdyr. Turbanyň aşagynda
topragyň temperaturasynda suwuk hlada2050-nji ýyla çenli ereme
2010-njy ýyla çenli ereme
gent buga öwrlýär, şunuň bilen hem her
2100-nji ýylda köp ýyllyk
doňaklyk zolagy
bir bugarmada boluşy ýaly sowama bolup
geçýär. Hladagentiň buglary ýokary galýar
emma ol ýer örän sowuk we buglar kondensirlenýär. Elbetde, şol ýagdaýda ýylylyk bölünip
çykarylýar, ýöne ol howanyň gaty az derejede ýyladýar. Topragyň temperaturasy birnäçe
dereje peselýär we bu bolsa onuň tomsuna eremezligine ýeterlikdir. Tomsuna termosifon işlänok, çünki tomsuna howa toprakdan gyzgyn we turbadaky hladagent aýlanmaýar.
Elbetde turbanyň metal diwarlary gyzgyny ýeriň aşagyna geçirýär, ýöne bu täsir gyşky
doňmaklykdan haýaldyr. Şeýdip hem ýollaryň aşagyndaky we gaz geçirijileriň diregleriniň
aşagyndaky we uly binalaryň aşagyndaky topragy doňduryp bolýar, ýöne termosifonlar
çen bilen her bir metrden goýulmalydyr (Surat 2.8.13 we 2.8.14). Emma termosifonlar barka
doňaklyklaryň eremegi gorkuly däl diýip pikir etmeklik ýalňyşlyk bolardy. Olary örän ýygy
goýmaly we özleriniň ýönekeýligine garamazdan termosifonlar örän gymmat. Russiýadaky
gaz geçirijileriň diregleriniň aşagyndaky topragy doňdurmaklyk üçin 10 mlrd dollar sarp
etmeli bolar.
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Şeýlelik bilen termosifonlar hem diňe wagtlaýyn çäre, çünki olar ýeriň temperaturasyny
diňe birnäçe dereje peseltmäge ukyplydyr. Has güýçli ýylamada olar hem güýçsiz bolup
galýarlar. Ýollary ýörite ýere kakylan direglere goýmaly, hakyky pürslerdäki estakadany ýasamaly bolýar, bu bolsa gurluşygy gymmada düşürer (Surat 2.8.14).
Topragy doňdurmak hemişe başardýan zat däl, tupanlardan we kenaryň güýçli eroziýasyndan doňdurmaklyk bilen halas bolup bolmaz. Ol ýa-da beýleki obýektleri halas edip
bolmaýan ýagdaýlary has ýygjamlaşýar. Adamlary täze ýerlere göçürmeli bolýar.
Ýenede bir wajyp pursat: tundrada müdimi doňaklyklaryň eremeginiň prosesinde topragyň aşagyndan atmosfera artygy bilen zyňylyp başlaýan parnik gazlary çykyp başlaýar, bu
bolsa parnik effektini güýçlendirýär we planetada global ýylamaklygy tizleşdirýär.
Surat 2.8.13. Doňdurýan
termosifonly ýol.

Surat 2.8.14. Ýere ýörite
oturdylan direglerde gurlan ýol.

Arktikadaky adatdan daşary howa
Indi siz howa şertleri bahalandyrylanda diňe bir temperaturanyň däl eýsem ýeliň hem
wajypdygyny bilýärsiňiz. Ýelsiz doňaklyk ähli gatnaşykda hem açyk howada birzady etmekligiň kyn bolýan we adaty ulagyň hereket edip bilmeýän howasy bolan syrgyn howasyndan
gowudyr. Şeýle şertlerde işlemeklik hem kyn, hem howply. Arktikada güýçli ýeller köpelýär,
we dowamly boraganlaryň bolan ýagdaýynda halas bolmak üçin ýörite tehnika, egin-eşik,
halas ediji enjamlar we ätiýaçlyklar gerekdir.
Çyglylyk ýokarlandy, maýyl howa bilen doňaklyklaryň gezekleşmegi ýygy-ýygydan bolup geçýär. Şeýle şertlerde ýollar, köprüler, elektrik geçiriji liniýalar buz örtügi bilen örtülýär
we döwülmelere ýada heläkçiliklere getirýär. Binalar we gurulan zatlar çalt çagşaýarlar,
çünki olar ownuk jaýryklar bilen örtülýärler. Kiçijek jaýryklara hem suw giren we doňan
wagty, buz jaýrygy giňeldýär we ol eräp gidýär, soňra jaýryk has köp suw bilen dolýar,
soňra ol hem doňýar we jaýryk has hem ulalýar. Näçe ýygy boldugyça şonça hem ýykylma
çalt bolup geçýär.
Pes ýerler üçin, meselem Ýamal ýarym adasy üçin has möhüm mesele haçan-da uly
çäkler bir we ondan köp bolan suw gatlagy bilen örtülende bolup geçýän güýçli ýazky
daşgynlaryň ýygylaşmagydyr. Ýamalda has köp gar ýagyp başlady, arktiki ýazynda bolsa
ol çalt ereýär. Mundan başga-da ol ýerde toprak suwlaryna deňiz suwunyň girenligi hem
bellenildi, bu bolsa ähli desgalaryň düýbüniň korroziýasyna getirýär.
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Klimatyň üýtgemeginiň Demirgazygyň oturymly halklaryna täsiri
Demirgazygyň az sanly ýerli halklary klimatyň üýtgemeginde ejir çekýärler, çünki olaryň
durmuşy we ykdysady hereketiň adaty görnüşleri gönüden-göni klimat şertlerine baglydyr.
Awçylyk, balykçylyk, ekerançylyk we sugundarçylk adamlary iýmit bilen üpjün edýär we
olar üçin girdeýjiniň esasy çeşmesi bolup hyzmat edýär we bu halklaryň däp-dessurlaryny,
medeniýetini, şeýle-de ýaşaýan çäklerini saklamaklyk üçin wajypdyr.
Surat 2.8.15. Arktikanyň gadymy oturumly
halklarynyň durmuşy.

Arktiki sebitdäki ýerli halklaryň işiniň esasy görnüşi – sugundarçylyk. Maýyl howanyň
ýygylaşmagy sebäpli toprakda demirgazyk sugunynyň buz örtüginiň aşagyndaky ýerleşýän lişaýniklere bolan ygtyýaryny çäklendirýän buz gatlaklarynyň döremegine getirýär. Gadymy doňaklygyň eremegi, gar örtüginiň üýtgeşmeleri we derýa buzunyň has ir
eremegi ýa-da has giç doňmagy demirgazyk sugunynyň gyşky we tomusky öri meýdanlarynyň arasyndaky göçme ýollarynyň bozulmagyna getirýär. Ýabany sugunlaryň migrasion ýolunyň üýtgemegi we ownuk demirgazyk halklarynyň awlaýan deňiz haýwanlarynyň
sanynyň azalmagy adamlaryň özlerine mejbur ýagdaýda täze iýmit we girdeýji çeşmelerini
gözlemeklerine getirýär.
Arktikanyň ýerli halkynyň üýtgeýän klimat şertlerine öwrenişmekleri üçin näme etmek
bolar?
1) Howanyň üýtgemegi we onuň bolup biläýjek netijeleri hakynda ýerli halkyň öňünden
boljak howplara taýýarlygyna mümkinçiligiň bolmagy üçin maglumat ýaýratmak.
2) Bu etraplarda ekosyýahatçylygy ösdürmek.
3) Demirgazykda lukmançylyk hyzmatlarynyň derejesini, aýratyn hem barmasy kyn bolan etraplarda we obalarda üznüksiz ýylylygy we elektroüpjünçiligi üpjün etmeli.

Maýylganlygyň oňyn (položitel) täsiri
Elbetde Arktikada klimatyň üýtgemegi käbir oňyn mümkinçilikleri hem berýär. Ýylanmaklyk üçin has az ýangyjy sarp etmek mümkin, Demirgazyk ýolunyň buzlardan has azat
bolan ýolundan peýdalanmak mümkin we Ýewropadan Ýaponiýa, Hytaýa we yzyna ýükleri
daşamak aňsat. Demirgazyk deňiz ýolunyň boýunda gämileriň hereket etmekleri üçin infrastrukturalary gurmak bolar – maýaklary, adatdan daşary ýagdaýlarda hereket etmek
üçin halas ediji serişdeler, gämileriň has güýçli tupanlary başyndan geçirmek üçin garaşyp
biljek ýa-da birden peýda bolan buz meýdanlaryndan gaçmak üçin portlary gurmak bolar.
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Mundan başga-da, has durnuksyz klimat ortaça temperaturanyň ösmegi bilen bilelikde
boraganlaryň ýa-da güýçli doňaklyklaryň tolkunlary hökmünde sowgatlary getirip bilýär.
Ýyladyş möwsümini gysgaldyp bolýar, ýöne senenama seredip däl-de, daşardaky hakyky
howanyň temperaturasyna seredip akylly-başly ýylatmagy öwrenmeli, ýaşaýjylaryň özleriniň ýyladyş radiatorlaryna sazlaýjylary hem gyzgynlygy sazlap bilmekleri zerur. Munuň üçin
ýörite işler we enjamlar gerekdir.

Arktikanyň ähli sebitlerinde oňaýsyz ýa-da ýaramaz
täsirler oňaýly täsirlere garanyňda has köpdür.
Klimatologlaryň we ykdysadyýetçileriň netijesi belli
– doňaklyklaryň eremegine, eroziýa, we beýleki ähli ýaramaz täsirlere öwrenişmeklik mümkin, emma bu örän
gymmada düşýär. Şonuň üçin hem ählumumy maýylganlygy çäklendirip biljek usullaryň tapylmagy örän
wajypdyr.
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Soraglar
1. Maýylganlyk nirede has güýçli? Bütin dünýädemi ýa-da
Arktikadamy?
2. Näme üçin, haçan-da arktiki ýazyň buzly giňişlikleri
döwýän we köp ýerde açyk suwuň peýda bolýan şertlerinde
howanyň temperaturasy tiz ýokarlanýar?
3. Näme üçin ak aýylar buzlaryň azalmagyndan ejir çekýärler,
olara buz gerekmi?
4. Häzirki wagtda Ak deňizdäki düwlenlere nähili howp
abanýar?
5. Näme üçin hemişelik doňaklygyň eremegi jaýlar üçin
howply?
6. Klimatyň üýtgemegi Arktikanyň ýerli halklarynyň durmuşyna nähili täsir edýär? Olara üýtgäp duran klimat şertlerine uýgunlaşmaga kömek etmek üçin näme edip bolar?
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş.

Tejribe
Maksat: doňanda suwuň göwrüminiň üýtgemegine gözegçilik etmek.
Materiallar: Germetiki ýapylýan aýna çüýşe, suw.
Tejribäniň gidişi. Çüýşäni suwdan dolduryň, ony dolaň
we doňduryja salyň. Suw doňanda çüýşä näme boldy? Ol
näme üçin boldy? Muny hemişelik doňaklyk bilen bolup
geçýän hadysalar bilen baglanyşdyryň.

2-nji
ýumuş.

Tejribe
Maksat: Doňanda we erände maddalaryň fiziki häsiýetleriniň üýtgemegine gözegçilik etmek.
Materiallar: gaýmakly plastik ýa-da kagyz guty.
Bellik. Eger toprak doňup soňra erese, ol eýýäm doňmazyndan öňküsi ýaly bolmaýar. Onda toprak erände suwa
we grunta bölünýän buz gatlaklary bolup biler.
Tejribäniň gidişi. Gaýmagyň plastik ýa-da kagyz gutusyny
alyň. Doňduryja salyň. Ol doňanda bir bitin bölek bolmaz,
onda buz gatlaklary görüner. Erände ozalky gaýmak ak
suwuklyga we goýurak ak substansiýa öwrüler (garylandan
soňra gaýmak ozalkysy ýaly bolar hem-de ony iýip bolar).
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2.9. | Klimatyň üýtgemeginiň… şäherlere täsiri
Dünýäniň ilatynyň ýarysy şäherlerde ýaşaýar
Gadym wagtlardan bäri her bir ýurduň ýa-da geografiki sebitiň ilaty obaly we şäherli
diýilýän böleklere bölünendir. Şäherlerde hünär bilen meşgullanmak üçin şertler taryhy ýerleşipdir we ilkinji önümçilikler ol ýerlerde bolupdyr we umuman alanyňda ol ýer şäher diwarlarynda bukulyp howpsuz ýaşamaklyk üçin ýer bolupdyr. Oba ýerlerinde bolsa oba hojalygy
bilen meşgullanypdyrlar: ösümlikleri ösdürip ýetişdiripdirler we mallary bakypdyrlar.
Surat 2.9.1. Bern şäheriniň köne şäher
kwartaly (Şweýsariýa), 1820 ýyl.

Emma XIX asyryň ahyryndan adamlar köpçülikleýin şäherlere çekildiler. Bu prosesi hünärmenler urbanizasiýa diýip atlandyrýarlar.

Urbanizasiýa – jemgyýetiň
ösmeginde
şäherleriň
ornunyň
ýokarlanmagy.
Şäherleşmegiň
öňünden
dörän sebäpleri – şäherlerde senagatyň
ösmegi, olaryň medeni we syýasy
wezipeleriniň ösdürilmegi, zähmetiň
kem-käsleýin bölünişi.
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2008-nji ýyla çenli urbanizasiýanyň netijesinde şäherde ýaşaýan ilatyň sany häzirki zaman
taryhyň bütin dowamynda 50%-den ýokary geçdi (Surat 2.9.2.). Diýmek, şäher ýerleriniň klimatynyň öwrenilmegi biziň planetamyzyň ilatynyň azyndan ýarysy üçin wajypdyr.
Surat 2.9.2. 2018-nji ýylda şäher ilatynyň paýy
we dünýäniň iň iri şäherleri.

Moskwa
Pariş

Stambul

Pekin

Nýu-Ýork

Týansin

Los-Anjeles

Lahor
Kair
Karaçi

Mehiko

Mumbaý
Bangalor
Bogota

Deli Çunsin
Dakka
Kalkuta
Çennai
Bangok

Tokio
Osaka
Şanhaý
Guançou
Şençžen
Manila

Lagos
Kinşasa
Jakarta

Lima
San-Paulu
Rio-de-Janeýro

Şäher ilatynyň paýy
(urbanizasiýa derejesi)

Buenos-Aýres

Has iri şäherleriň ilatynyň sany*
10 mln adam köp
5-10 mln adam
1-5 mln adam

80-100 %
60-80 %
40-60 %
20-40 %
0-20 %
maglumat ýok

*Ilatyn sany şäherýaka zolagyň ilatyny
hem hasaba almak bilen gorkezildi.

Dünýäde ilatyň sany 10 milliondan köp iň iri şäherler
№

Şaher

Döwlet

Ilatyň sany (mln. adam)

1

Tokio

Ýaponiýa

38,1

2

Deli

Hindistan

26,5

3

Şanhaý

Hytaý

24,5

4

Mumbaý

Hindistan

21,4

5

San-Paulu

Braziliýa

21,3

6

Pekin

Hytaý

21,2

7

Mehiko

Meksika

21,2

8

Osaka

Ýaponiýa

20,3

9

Kair

Müşür

19,1

10

Nýu-Ýork

ABŞ

18,6

11

Dakka

Bangladeş

18,2

12

Karaçi

Pakistan

17,1

13

Buenos-Aýres

Argentina

15,3

14

Kalkutta

Hindistan

15,0

15

Stambul

Turkiýe

14,4
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Surat 2.9.3. Şanhaý – dünýäniň köp ilatly şäherleriniň
biri: onda 25 milliondan gowrak adam ýaşaýar.

Näme uçin şäherleri ýylylygyň adalary diýip atlandyrýarlar?
Şäherler – bu biziň planetamyzyň özboluşly gyzgyn ekologiki nokatlarydyr. Şu ýerde “gysgyn”
sözüne göni manyda düşünmek bolýar: zawodlardan we awtoulagdan zyňylýan dürlu zyňyndylar dykyz gurluş sebäpli şäheriň üstünde atmosferanyň ýere golaý gatlagynda “doňýarlar”,
şeýlelik bilen hem olar parnik effektini döredýärler we şäherdäki howanyň temperaturasyny
gapdaldaky çäge garanyňda galdyrýar, şonuň üçin hem alymlar şäherleri ýylylygyň adasy diýip
atlandyrýarlar.
Ýylylyk adalary – gapdallary bilen deňeşdirilende howanyň
temperaturasynyň ýokarlygy mahsus bolan uly şäheriň merkezinde
ýerleşýän meýdan. Has köp şäher ýylylyk adasynyň effekti agşam
we gije wagtynda aýratyn hem ýaz we güýz wagty belli. Şäheriň
merkeziniň we gyralarynyň temperaturasynyň tapawudy şol wagtda
10-15 oС ýetip bilýär.
Ýylylyk adasynyň effekti iri megapolislerde biziň planetamyzyň temperaturasynyň ýokarlanmagy bilen has hem ýokarlanýar.
Şäher ýylylyk adasynyň hadysasy barada biz şahsy tejribämizden bilýäris: şäheriň merkezinde ýerleşýän binadan yssy tomus güni çykanymyzda biz diňe bir mylaýym şähere bolan agşamky gezelenje ýeňil eşikde aýlanmaga päsgel bermeýän maýyl howany
duýýarys. Şäheriň daşynda, iň yssy tomus gününde hem köçede şol bir wagtyň özünde
ýeňil eginbaşly hem bolsa daşarda bolmaklyk ýeterlik derejede birahatdyr. Bu bolsa şäher
gurşawynda ýere golaý howanyň haýal sowaýanlygyndadyr – ony günortan ýylylyk siňdiren binalaryň diwarlary we üçekleri ýyladýar.
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Surat 2.9.4. Şäheriň üstünde temperaturanyň
paýlanmagynyň shemasy (ýylylygyň şäher adasy).

Temperaturа °С
33
32
31
Işewur merkezi
Şähere golaý zolak

Oba
etraplary

Täjirçilik
gurluşygy

30
Şäher seýilgähleri

Şäheriň içindäki
ýaşaýyş kwartallary

Oba etraplary

Şäheriň
golaýyndaky zolak

Şäherleriň klimatynyň ilkinji barlaglary
Şäheriň klimatyny ilkinji bolup öwrenen diýip iňlis Lýuk Howardy hasap etmek
bolar (1772-1864).
1806-njy ýyldan 1831-nji ýyla çenli Howard
London şäheriniň çetlerindäki ýerleriň atmosfera basyşynyň, temperaturanyň we howanyň
çyglylygynyň, ygalyň möçberiniň we buglary her
günki ölçegini geçiripdir. Öz yzarlamalaryny ol
meteorologiki hadysalary aňladýan gazetleriň
maglumatlary bilen ýetiripdir. Ýöne Howard Londonyň klimatyny aýratyn öwrenmändir, ol Londony
howa gözegçilik etmekligiň direg bölegi hökmünde
saýlap, umuman klimaty öwrenipdir. Şäher klimatologiýasynyň düýbüni tutujyhasaplanýan alymyň
esasy açyşy onuň öz hasaplamalary bilen gözegçilik nokady Londonyň merkezi böleginde ýerleşen
Patyşalyk jemgyýetiniň meteorologiki ölçegleriniň maglumatlaryny deňeşdirilmegidir. Geçirilen
deňeşdiräniň netijesi häzirki derňewçileriň şäher
ýylylyk adalary diýlip atlandyrylýan effektini almaklyga kömek edýär.
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Klimatyň üýtgemegi şäher ýaşaýjylarynyň saglygyna nähili täsir
edýär?
Klimatyň üýtgemegi adam durmuşyna we saglygyna täsir edýär. Eger-de mundan öň
adamzat howpsuz özüni alyp baryşa, nesil yzarlaýjylyga, iş görnüşine, daşky gurşawa we
lukmançylyk-sanitar kömege bolan elýeterligine garaşly bolan bolsa, onda indi onuň klimatyň üýtgemelerine baglydygy mese-mälim duýulýar.
Şäherlerde, aýratyn hem iri şäherlerde klimatyň üýtgemegi örän ýagty görünýär. Meselem, Moskwada temperaturanyň ösmegi geçen ýüzýyllykda 2 oС (ortaça şu döwür üçin
temperatura bütin dünýäde 1.0 oС ýokarlandy). Dünýä boýunça beýleki iri şäherlerde hem
temperatura tiz ýokarlanýar (Surat 2.9.5).
Surat 2.9.5. 1980 – 2014-njy ýyllarda Awstraliýanyň iň iri şäherlerinde howanyň gündizki ýyllyk ortaça temperaturasynyň üýtgemegi. Gyzyl çyzyk onýyllyklaryň dowamyndaky
çyzyklaýyn trendi görkezýär.
Adelaida
0,78 оС/10 ýyl

Hobart
0,72 оС/10 ýyl

Brisben
0,16 оС/10 ýyl

Melburn
0,92 оС/10 ýyl

Kanberra
0,83 оС/10 ýyl

Pert
0,86 оС/10 ýyl

Darwin
0,34 оС/10 ýyl

Sidney
0,57 оС/10 ýyl

Bütindünýä saglygy goraýyş gurmasynyň hünärmenleri maýlamanyň netijesinde has
yssy howanyň ýygylygy iri şäherlerde has ýygy, güýçli we dowamly bolar diýip çaklaýarlar.
Basyşyň, temperaturanyň, çyglylygyň oýnap durmagy adam ýaşaýşy üçin birahat dumuş
şertlerini döredýändigi aýan we şeýle üýtgeşmeleriň netijeleriniň garry adamlar, çagalar we
gowşak saglykly adamlar üçin has pajygaly bolýan ýagdaýlary köpelýär diýip çaklaýarlar.
Howanyň yssy bolan ýagdaýynda howada allergiýany ýa-da dem gysmany döredýän ösümlikleriň tozanjyklarynyň we beýleki bölejikleriň düzümi köp bolýar.
Şäherlerde agşam çaglary gyzgyn howa adam
saglygy üçin aýratyn howpludyr. Eger-de gyzgynlyk tolkuny bir hepdeden köpe çekse, onda ol ýürek
kesellerine getirip ýa-da garry we saglyk ýagdaýy
pes adamlaryň bolsa ölümine getirmegi hem ahmal.
50 müňden gowrak adam 2003-nji ýylda Ýewropada
bolan gyzgynlykdan ejiz geldirler.

173

Iri şäherlerde yssy günlerde howp toparyna şäheriň merkezinde işleýän ýa-da ýaşaýan we hünär işi açyk howada kän
bolmaklygy talap edýän adamlar (meselem, işgärler, gurluşykçylar) degişlidirler.
Yssynyň gelýänligi hakynda lukmanlaryň taýýarlanyp ýetişmekligi üçin öňünden duýdurylmagynyň ähmiýeti uludyr.
Bütindünýä meteorologiki guramasynyň hünärmenleriniň bahalandyrmasyna göra, şeýle çaklama gyzgynyň düşmezinden
2 gün öň ýanynda aýdylmalydyr.
Ilata kömegiň döredilmeginde ABŞ, Kanada, Fransiýa we käbir beýleki döwletler has
öňe gitdiler. Mysal üçin, Amerikanyň Filadelfiýa şäherinde gyzgyn yssynyň tolkunynyň
ýokary göterilýän wagtynda mähirli we örän oňat hyzmat etmegiň zerurlygy wagyz-nesihat edilýär. Köpçülikleýin habar beriş serişdesi howa şertleriniň üýtgemegi barada wagtly
- wagtyna habar berýärler. Şeýle-de, nädip ýylylyk kesellerinden gaçyp gutulmalydygyny
öwredýärler. Gazetlerde “adatdan daşary ýagdaýda jaň edip boljak” liniýalaryň belgileri
neşir edilýär, şeýle-de ol şäheriň merkezinde daşdan görünýän iri mawy ekranlarynda
ýerleşdirilýär. Gaýrygoýulmasyz lukmançylyk kömeginiň gullugy we ýangyn howpsuzlyk
gullugynyň dolandyrylyşy öz işgärleriniň sanyny ýokarlandyrýarlar. Garry adamlar üçin
olary ýörite kömek gullugynyň mugt eltip berjek ýörite sowadylýan jaýlary döredilen,
olar şol ýerde gyzgyndan dynç alyp bilerler.
Yssy klimatda ýaşaýan adamlar üçin adaty bolan temperaturalar klimatyň has
ýumşak ýerlerinde anomal yssy diýlip hasaplanyp bilner. ABŞ-da, meselem, gyzgynlygyň tolkunyny kesgitlemeklik sebite baglydyr. Demirgazyk Gündogar ştatlarynda
yssynyň tolkuny diýip 90 oF (32.2 oС) derejedäki dowamly günler hasap edilýär. Klimatyň has yssy bolan Kaliforniaýa şäherinde gyzgynlyk tolkunynyň has ýokary çägi
3 gün ýa-da ondan hem uzak möhletde howanyň temperaturasynyň 100 oF (37.8 oС)
bolmagydyr. Milli howa gullygy ýaşaýjylary gelýän yssy howa döwri barada habarly
edýär.

Yssy howada seresaplylyk çärerleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tebigy matalardan edilen eşikleri saýlaň: olar endamyň dem almagyna mümkinçilik berip, gereginden artyk gyzmagyna ýol berenok.
Hemişe öz ýanyňyzda içi suwly çüýşäni göteriň, gaty sowuk däl suwuň bolmagy
makul bilinýändir. Yssyda her güne 3 litrden az bolmadyk mukdarda suwuklyk
içilmelidir.
Göni gün şöhleleriniň aşagynda mümkin boldugyça az boljak boluň. Günüň has
işjeň pursatlary sagat 12- 16 aralygydyr, şonuň üçin şol wagtlarda daşaryk çykmakdan saklanylsa gowy bolar.
Kelläňize hökman baş gap geýiň.
Çalt zaýalanýan iýmitleri almaň: ýokary temperaturada bakteriýalar örän çalt
köpelýärler, şonuň üçin hem zäherlenmä sezewar bolmak mümkin.
Gök önümlri, miweleri, dürli işdäaçarlary we sowuk çorbalary has köp iýiň.
Ýagly we duzly iýmitden ýüz öwürmek ýagşydyr.
Organizme sport maşklary bilen azyrak agram salyň.
Az gaharlanjak boluň: islendik stress gyzgynlyk, gün urgusynyň we ýürek-damar
keselleriniň howpuny döredýär.
Göni sowadyjynyň aşagynda oturmaň: jöwzaly daşardaky we salkyn jaýdaky
temperaturanyň gapma-garşylygy örän uly, şeýle üýtgemeler sowuklama we öýken
sowuklamasy üçin howplydyr.
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Klimatyň üýtgemesi adam saglygyna ýaramaz täsir edýär (Surat 2.9.6). Aýratyn howply
ýokanç keseller (meselem ensefalit, gyzdyrma) öň hiç haçan bolmadyk etraplaryna ýaýraýar
we olaryň potensiýal ýokanç döwrüniň dowamlylygy uzalýar.
Sakyrtga ensefaliti – wirus ýokanç keseli. Adamynyň organizmne
bu wirus keselli büräniň dişlemegi bilen geçýär. Ensefalit sakyrtgalary
– wirusyň esasy göterijileri – taýgada we Sibiriň, Uralyň we Russiýanyň
Uzak Gündogarynyň tokaý ýerlerinde duşýar. ýöne soňky ýyllarda ýokaşma ýagdaýlary Russiýanyň orta zolagynda, demirgazyk-günbatar
sebtinde, Powolžýede has köp hasaba alynyp başlandy. Sakyrtga ensefaliti Russiýanyň ýewropa böleginde, bu keseliň öň düýbünden görülmedik ýerinde
hem gabat gelýär. Alymlar muny klimatyň gyzmagy bilen bagly diýip hasaplaýarlar.
Ýyly gyş we ýaz sakyrtgalaryň ýaýramagyna gowy mümkinçilik berýär: olar gyşyna az
ölýärler we ýazyna çalt köpelýärler. Adatça ähli sakyrtgalaryň diňe az bölegi ensefalit
bilen kesellän. Ýöne sakyrtgalaryň umumy sany köpelse diýmek kesellisiniň hem sany
artýar.
Gyzzyrma (malýariýa) (italýan dilinden mala aria – “erbet howa”) ýa-da batgalyk gyzdyrmasy, – adamlara gyzzyrma çybynlarynyň çakmagy esasynda geçýän we
gyzdyrmalar we üşetmeler bilen dowam edýän ýokanç keselidir. Gyzzyrma keseliniň
geçmegi üçin zerur şert bolup “malýariýa” çybynlarynyň özleriniň şol etrapda bar bolmagy we bu keseliň oýaryjysynyň çybynyň organizminde oýanyp biljek kesgitli temperaturasy çykyş edýändir.
Maýariýa tropiki ýurtlara mahsusydr, emma yssy klimatda-da deňiz derejesinden
beýikligiň orny uludyr: kesel sowuk temperaturanyň çybynyň içindäki mugthozy haýal
işjeňleşdiýän dag sebitlerinde has az ýaýrandyr. Klimatyň gyzmagynda malýariýanyň
ýokuşmak nukdaýnazaryndan howply hasap edilýän ýaýraýyş zolagynyň çäkleri
ekwatordan demirgazyga we ýokaryk daglara hereket edýär. Derňewler malýariýanyň
ýuwaş-ýuwaşdan Keniýada, Kolumbiýada, Efiopiýada has beýik etraplara ýaýrap şonluk bilen millionlarça adamy ýokaşma howpunda goýýandygyny görkezdiler.
Şeýle-de “malýariýa möwsümi” has uzak dowam edýär – bu möwsüm, keseliň tutaşmasynyň has ýygy duşulýan ýylyň wagty. Hünärmenleriň bahalandyrmagyna görä,
häzirki wagt Russiýanyň 48° d. g. günortasynda bu möwsüm 75 güne çenli dowam
edýär. Orta zolakda onuň dowamlylygy 50 günden geçmeýär, emma XXI asyryň ortalaryna çenli onuň 10 – 15 gün ýokarlanjakdygyny alymlar eýýäm öňünden çaklaýarlar.
Diýmek ýakyn geljekde malýariýa garşy çäreleri geçirmek zerur bolar.
Türkmenistan Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitiniň «2015-nji
ýyla çenli gyzzyrmanyň eliminasiýasyna garşy göreşe geçirmek» atly strategiki meýilnamasyny goldady. Türkmenistanda gyzzyrmanyň eliminasiýasy boýunça Milli maksatnama
we strategiki meýilnama ýerine ýetirildi. Ýurtda gyzzyrma garşy geçirilen göreş çäreleriniň
netijelerine baha bermegiň esasynda 2010-njy ýylda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň seljerijileri (ekspertleri) Türkmenistany gyzzyrmany doly ýok eden ýurtlaryň sanawyna goşdular.
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Surat 2.9.6. Klimatyň üýtgemeginiň adam saglygyna täsiri.

Klimatyň
üýtgemegi

• Yssynyň
tolkunlary

• Kesellemegiň we ölüm-ýitimiň temperatura baglylygy

• Ekstremal howa
şertleri

• Howanyň hapalanmagy bilen
baglanyşykly bolan saglyga edilýän täsirler

• Aýry-aýry
möwsümlerde ortaça
temperaturanyň
we ygallaryň
ýokarlanyşy
• Aýry-aýry
möwsümlerde
ygalyň düşmeginiň
kadasy we
mukdary

• Suw we iýmit bilen baglanyşykly bolan
keseller
• Allergik keseller
• Mör-möjekler we gemrijiler bilen
baglanyşykly keseller
• Iýmitiň ýa-da suwuň ýetmezçilik etmegi
bilen baglanyşykly täsitler
• Ýaşaýyş keşbiniň üýtgemegi we görüpgonmak (migrasiýa) bilen baglanyşykly
bolan psihiki bozulmalar

Suw joşmalary hem özlerinde göze görünmeýän howpy saklaýarlar. Suw joşmalarynda
suw geçiriji we lagym suwlarynyň ulgamynyň işi bozulýar, onuň netijesinde bolsa içege keselleriniň howpy artýar. Mundan başga-da, käbir etraplarda suwuň ähli zady ýuwup gidýän
ýerlerinde awuly ýylanlar, käwagt bolsa 2011 ýylda Awstraliýada bolşy ýaly krokodiller bolup biler.
Daşky gurşaw we ýaşaýyş görnüşi bilen baglanyşykly psihologik stressler, aladalar
güýçlenýärler. Mümkin siz özüňizde hem erbet howada hiç ýere gitmezlik ýa-da hiç-zat
etmezlik isleginiň dörändigini duýan bolsaňyz gerek. Eger-de daşarda erbet howa has
ýygy-ýygydan bolsa näme?

Klimatyň üýtgemegi şäher hojalygyna nähili täsir edýär?
Şäher hojalygy üçin aýratyn howpy ulag energiýa we suw üpjünçilik ulgamynyň işini bozup biljek ekstremal howa hadysalary salýarlar. Suw joşmalar zerarly binalar, maşynlar we
demir ýollar, deňiz portlary we aeroportlar suwuň aşagynda galyp bilerler. Temperaturanyň
ýokarlanmagy sebäpli ýollaryň örtügi tiz zaýalanýar we ýollary ýygy-ýygydan abatlaşdyrmaly bolýar. Temperaturanyň birden peselmegi we elektrogeçirijilerde buzlaryň döremegi
simleriň üzülmegine getirip biler – öýler, mekdepler, hassahanalar ýa-da kärhanalar toksuz
galarlar.
Demirgazyk ýurtlaryň ýaşaýjylaryna mümkin, öz öýleriniň ýyladyşynda ýylyň sowuk
howaly wagtynda temperaturanyň gyzmaklygy sebäpli biraz tygşytlap bilmekleri mümkin.
Emma günorta şäherlerinde bolsa şäher gaznasynyň çykdaýjylary has köpeler, çünki
sowadyjylary has köp ulanmaly bolarys.
Soňky 10 ýylda alymlar klimatyň üýtgemeginiň şäherlere bolan täsirini öwrenmeklige
ünsi çekýärler. Bu düşnikli zat – çünki gyzmanyň mümkin bolan netijeleri hakynda dogry
göz öňüne getirmeler suw joşgunynyň zyýanynyň öwezini dolmak üçin aýrylyp goýlan
şäher býujetiniň serişdeleriniň azaldylmagyna getirip biler. Çekilen zyýanyň öwezini meselem, gyş wagtynda ýyladyşyň tygşytlanylmagynyň esasyna dolup bolar.
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Soraglar
1. Ýeriň haýsy ilaty köp – şäher ilatymy ýa-da oba ilaty?
2. Nirede has ýyly – şäheriň merkezindemi ýa-da gyrak
çetinde?
3. Ýylylyk adasynyň saglyga nähili zyýany bar?
4. Klimatyň üýtgemeginiň saglyga nähili ters täsirleri bar?
5. Yssy howada nähili seresaplylyk çärelerini görmeli?
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş.

Eger tomusky dynç alyş döwründe siz oba ýerlerinde dynç
alsaňyz, adam boýy ýeter ýerde, daşarda kölegede termometr asyň we ir säher onuň görkezijilerini belläň. Şol gün
ony iň golaý iri şäheriň gijeki temperaturasy boýunça howa
maglumaty bilen deňeşdiriň. Alnan sanlar tapawutlanýarmy? Näme üçin?

2-nji
ýumuş.

Kitaplary, gollanmalary we interneti ulanmak bilen ýylylyk
urgusynda, gün ýakanda, doňanda, allergiýa täsirinde,
sakyrgka dişlände adama nähili ilkinji kömek bermelidigi
barada gürrüň taýýarlaň. Kesellemezlik üçin nähili öňüni
alyş çärelerini görmeli?

178

2.10. | Klimatyň üýtgemeginiň… durmuş (sosial) meselelerine
täsiri
Şeýle üýtgeşik dünýä: ösen we ösüp barýan ýurtlar
Dünýäde 200-den gowrak döwletler bar. Ähli döwletler hem biri-birinden tapawutlanýarlar. Olaryň dürli geografiki ýerleşişi, çäkleri, klimaty, ilaty, ykdysadyýeti, durmuş derejesi
bar. Şol sebäpli hem, klimatyň üýtgemegi olara dürliçe täsir edip biler. Dürli klimat meselelerini çözmek üçin ýurtlaryň mümkinçilikleri hem dürli-dürlidir.
Ösüş derejesi boýunça ýurtlary iki uly topara bölýärler: ösen we ösüp barýan.
Ösen ýurtlar – ýaşaýyş üçin gowy şertleri bolan, kärhanalaryň, hyzmatlar ulgamynyň
we maliýe sektorynyň esasy orny eýeleýän güýçli ykdysadyýeti bolan baý döwletler. Bu
döwletleriň ýaşaýjylarynyň has ýokary girdeýjileri, ýokary hilli lukmançylyk barlaglary,
gowy ýokary bilim almak mümkinçiligi, geljegi bar bolan işi tapmaklyk mümkinçiligi,
şeýle-de restoranlara, söwda-satyga ýa-da syýahada sowup biljek erkin pullaryny tapmaga mümkinçiligi bar. Özen ýurtlaryň hataryna ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Täze Zelandiýa,
Ýaponiýa, Singapur, Fransiýa, Beýik Britaniýa we Ýewropanyň beýleki ýurtlary degişlidir.
Ösen ýurtlaryň düzümine Russiýanyň we Gündogar Ýewropanyň, Kawkazyň we Merkezi
Aziýanyň käbir ýurtlaryna girýän geçiş ykdysadyýeti bolan ýurtlary hem goşýarlar.

Ösýän döwletler diňe ýaňy-ýakynda özleriniň ykdysadyýetini ösdürmäge başladylar.
Olar häzir hem hojalygyň adaty pudaklaryna baglydyrlar: ekerançylyk, maldarçylyk, gazylyp
alynýan peýdaly baýlyklar. Bu ýerlerde durmuş derejesi pesdir, saglygy goraýyş ulgamy pes
derejesde ösen, ilat üçin durmuş maksatnamalarynyň sany az, şeýlede bilim almak we iş
tapmak üçin mümkinçilik az.
Ösüp barýan ýurtlaryň topary örän dürlüdir. Olaryň arasynda ykdysadyýeti çalt ösýän
ýa-da industrial döwletler bar – öz çalt ösýän
ykdysadyýetiniň kömegi bilen beýleki ösen
ýurtlaryň yzyndan çalt depginde ýetýän Hytaý,
Hindistan, Gündogar Koreýa, Türkiýe, Braziliýa, Argentina, Meksika we beýleki ýurtlar.
Biziň gündelik ulanýan köp zatlarymyz: egineşik, köwüş, gap-gaç, mebel, ýaşaýyş-durmuş
enjamlary, oýunjaklar – şu döwletleriň, ilki bilen hem Hytaýyň çäginde öndürilýär. Her ýylda
öndürilýän harytlaryň sany boýunça Hytaý diňe
ABŞ-dan yza galýar.
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Mundan başga-da, 47 sany pes ösen ýurtlar hem bar. Bu topara ownuk adaly döwletler,
deňize çykalgasy bolmadyk dagly döwletler, ýaramaz klimat şertleri bolan köp ilatly çäkler
degişlidir. Olar örän garyp sebitlerdir, olaryň ykdysadyýeti gowşak, adamlary we olaryň
adaty durmuşy bolsa tebigy heläkçilikleriň täsirine sezewar edilen. Pes ösen ýurtlaryň köp
bölegi Afrikada we Aziýada ýerleşendir, olaryň iň garyplary bolsa – Burundi, Kongo, Liberiýa, Sierra-Leone, Malawi, Efiopiýa, Tanzaniýa, Bangladeş, Zambiýa. Garyplyk ol ýerde gaty
erbetdir: ilatyň agramly bölegi her güne ABŞ-nyň 2 dollaryna ýaşaýar. Adamlaryň ýeterlik
derejesde iýmiti, arassa agyz suwy, hassahanasy we mekdepleri ýok. Bu döwletleriň hökümeti öz raýatlaryna sosial kömek pullaryny we pensiýalary töläp bilenok. Şonuň üçin hem
garyp ýurtlardaky maşgalalar mümkin boldugyça köp çaga edinýärler. Çagalar ata-enelerine hojalygy alyp barmaga, meýdanda işlemäge kömek ederler we olary garrylykda ekläp
saklarlar. Şol bir wagtyň özünde bolsa, pes derejeli sanitar şertleriniň esasynda, iýmit we
arassa suwuň ýetmezçiligi, we hassahana we mekdepleriň ýoklugy sebäpli bu ýerde köp
çagalar uly ýaşa çenli ýaşamaýarlar. Şonuň üçin maşgalada näçe köp çaga ösdügiçe şonçada ene-ata kömek kepillendiriler. Häzirki günde garyp ýurtlarda takmynan 800 mln adam
ýaşaýar (Dünýäniň ilatynyň 11%), şeýle-de bolsa olar dünýä önüminiň 1%-den az bölegini
öndürýärler!
Surat 2.10.1. Demirgazygyň (gök bilen) we Günortanyň (gyzyl bilen) ýurtlary.

Köplenç ösen we ösüp barýan ýurtlary Demirgazygyň we Günortanyň ýurtlary diýip
hem atlandyrýarlar. Karta seredip (2.10.1.) näme üçin beýle atlandyrylandygyny bilmek
kyn bolmasa gerek. Tas ähli ösen ýurtlar (Awstraliýa bilen Täze Zelandiýadan başga)
demirgazyk ýarym şaryň aram guşaklygynda ýerleşýär, ösüp barýan ýurtlar bolsa – has
günorta giňişlikde.
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Sosial deňsizlik
2011-nji ýylyň oktýabr aýynda planetanyň ilaty 7 mlrd adama ýetdi. Adamlaryň agramly bölegi – 5,9 mlrd adam, ýa-da Ýeriň ýaşaýjylarynyň 84% – ösüp barýan ýurtlarda we
diňe 16% ilat, ýa-da 1,1 mlrd adam (“altyn milliard” diýlip atlandyrylýan) – ösen ýurtlarda ýaşaýarlar. Baý döwletlerde ýaşaýan 16% adamlar dünýäde öndürilýan önümleriň köp
bölegini harçlaýarlar. Bu bolsa bu ýurtdaky ýaşaýjylaryň parnik gazlarynyň (“kömürtuşy
gazynyň yzy” diýilýän) dünýä goýberilmegine goşýan goşandynyň ösüp barýan ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň goşandyndan has ýokardadygyny aňladýar – sebäbi olar tarapyndan her günde sarp edilýän önümiň öndürilmegi üçin ummasyz möçberde serişdeleriň we
energiýanyň harçlanmagy gerek. Mysal üçin, orta amerikan adamsynyň durmuşyny saklamagy üçin ortaça Ýeriň bir adamsyna gidýän serişdeden 3,5 esse köp, we Hindistanyň
bir ýaşaýjysyna sarp edilýän serişdeden 9 esse köp gidýär. Şunlukda, 1 mlrd üpjünçiligi
gowy bolan adamlaryň klimatyň üýtgemeginiň netijelerine has köp jogapkärçilik çekýändigi hakynda netije çykaryp bolýar.
Baý we garyp adamlaryň durmuş hiliniň arasyndaky tapawut örän uludyr. Dünýäniň iň
baý 20 ýurtlaryndaky ortaça girdeýjiler iň garyp 20 ýurtduň girdejisinden 37 esse ýokardadyr. Bu Ýewropanyň ýa-da Amerikanyň her bir ortagörkezijili ýaşaýjysynyň alýan her
bir 100 dollaryna, Nepalyň ýa-da Efiopiýanyň ýaşaýjysynyň 2,5 dollar girdeýji alýanyny
aňladýar. Dünýäniň iň baý 500 adamsynyň girdeýjisi planetada ýaşaýan 416 mln. iň garyp
adamlaryň umumy girdeýjileriniň möçberinden köpdür.
Ähli zatdan beteri hem, ýokary tizlikli dogulmanyň netijesinde ösüp barýan ýurtlarda
ilatyň ösüş depgini olaryň baý goňşularynyňka garanyňda 3,5 esse ýokardadyr. Afrikanyň
ýa-da Aziýanyň köp garyp döwletlerinde ýaşaýjylaryň sany 40 ýylda ýa-da ondanam az wagtda iki esse köpelip biler. Munuň bilen planetanyň iň garyp ýaşaýjylarynyň sany hem artar.
Planetada baý we garyp adamlaryň arasyndaky tapawut ägirt uly. Dünýä ilatynyň
16%-ni düzýän ösen ýurtlaryň ýaşaýjylary, dünýä ýüzünde öndürilýän önümiň köp
bölegini we ähli energiýanyň 70%-den gowragyny sarp edýärler. Başga bir tarapdan,
bütin dünýäde 2,5 mlrd adam bir gününe 2 dollardan hem az pula ýaşaýar. Şol bir wagtyň özünde hem, 1 mlrd adamyň arassa agyz suwuna elýeterligi ýok, 500 mln adam
bolsa yzygiderli açlyk çekýärler.
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Garyplyk – bu az ösen ýurtlaryň kysmaty diýip düşünmek ýalňyşlyk bolsa gerek. Baý
ýurtlarda hem yza galan etraplar we jemgyýetiň garyp gatlaklary bar. Amerikada, meselem,
2010-njy ýylda garyplaryň sany 46 mln adam töweregi diýlip çaklandy, bu bolsa ýurduň
ähli ilatynyň 15%. Germaniýada ilatyň 1/7 bölegi, 11,5 mln adam garyplyk derejesinde ýada ondan hem aşakda ýaşaýar. Ösen ýurtlarda has garyp adamlar – ösüp barýan ýurtlardan
gazanç üçin gelen migrantlardyr, oba ýerleriň ýaşaýjylary we şahtalaryň we zawodlaryň az
girdeýjiligi sebäpli ýapylýan köne önümçilik kärhanalarynyň şäherleriniň ýaşaýjylarydyr.
Emma amerikaly garyp bilen afrikaly garyp
dürli ýaşaýarlar! ABŞ-da 4 adamdan ybarat ýylda 22 müň dollar girdeji alýan maşgala garyp
hasaplanýar (adama günde 15 dollar töweregi).
ABŞ-da bahalaryň derejelerinde bu hakykatdan
hem az pul. Emma Afrikanyň ýaşaýjysy üçin
aýratyn hajathanaly we hammamly jaýy bar bolan Amerikan adamy edil Rokfeller ýaly bolup
görünýär.
Durmuş şertleriniň deňsizligi, planetanyň ýaşaýjylarynyň arasynda girdejileriň we
mümkinçilikleriň paýlanmagynyň deňagramsyzlygy – Ýer ýüzünde iň ýiti sosial meseleleriň
biri bolup durýar. BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň “Adam ösüşi boýunça hasabat – 2013”
resminamada dogry bellenip geçilişi ýaly, “her
bir adamyň doly durmuşda ýaşamaga hukugy bar. Hiç kim başga synpa degişliligi ýa-da
başga ýurtda ýaşap, başga etniki topara ýa-da
jynsa degişlidigi zerarly garyplykda ýaşamaly
däl”.Gynansak-da, klimatyň üýtgemegi sosial
deňsizligi diňe ýitileşdirýär.

Klimatyň üýtgemegi sosial meseleleri ýitileşdirýär
Biz ähli sebitiň we dünýäniň ähli ýurtlarynyň klimatyň üýtgemeginiň täsirini duýýandyklaryny belledik, emma olaryň käbirleri, meselem, kenarýaka, arktiki, dag ýerleri ýa-da
oba hojalyk etraplary aýratyn güýçli derejede klimatyň üýtgemeginiň netijesinden ejir
çekýärler. Bu zatlar ýerli ilartyň durmuş we hojalyk keşbiniň tebigy şertlere we klimata baglylygy üçin bolup geçýär, şonuň üçin islendik üýtgeme ykdysadyýet we jemgyýet üçin uly
meselelere getirýär.
Garyp ýurtlaryň we sebitleriň ýaşaýjylary, esasan oba hojalygy bilen meşgullanýarlar.
Tebigatyň islendik urgusy – guraklyk, suw joşma ýa-da harasat – pursadyň özünde bu
adamlary girdeýji çeşmesinden kesýär. Bangladeş, Gaiti ýa-da Çad ýaly ýurtlar diňe bir
klimatyň üýgeýänini özünde ilkinji bolup duýmak bilen çäklenmän, eýsem, bolup biläýjek
howpy öňünden duýdurmak üçin ýeterlik pullary we serişdeleri ýokdur.
Garyp ýurtlarda klimatyň üýtgemegi aýallara aýratyn güýçli täsir edýär. Aýallar çagalary
terbiýeleýärler, ýarawsyz we garry adamlary idedýärler, maşgalany naharlaýarlar, hasyl ýetişdirýärler, suw we ýangyç ýygnaýarlar. Olaryň zähmetiniň netijesi ähli zatdan beter klimat
üýtgeşmelerine baglydyr.
Käbir beýleki etraplarda girdejileri ýokary hem bolsa, saglygy howa şertlerine güýçli
bagly bolan çagalara, garry adamlara we maýyplara aýratyn howp abanýar.
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Adalatsyzlyk Ýeriň temperaturasynyň ýokarlanmagyna iň pes derejede jogapkär
adamlaryň ählumumy maýylganlygyň netijesinde hemme kişiden köp ejir çekip biljegindedir.

Klimat bilen bagly göçüp-gonmalar (migrasiýalar)
Klimatyň üýtgemegi tupanlarda, guraklyklardan we sillerden gaçýan onlarça million
adamlaryň migrasiýasynyň sebäbi bolup bilýär. Ekologlaryň hasaplamalaryna görä, 2010njy ýylda dünýäde daşky gurşawyň üýtgemegi bilen bagly sebäplere görä öz öýlerini terk
etmäge mejbur bolan klimat migrantlarynyň 40 mln sanysy bar eken. Çaklamalara görä,
2050-nji ýyla çenli olaryň sany 200-250 mln-a barar.
Mümkin bolan howp abanýan etraplaryň arasynda – Günorta-Gündogar Aziýada Mekong we Gang derýalarynyň deltalary. Olar dykyz ilatlaşdyrylan oba hojalyk etraplary bolup durýar. Bu derýalarda suwuň derejesiniň çaklamalara görä 2 metr galmagy ekerançylyk
işi alnyp barylýan ýerleriň meýdanlarynyň suwuň aşagynda galmagyna getirer. Bu meýdanlarda işleýän ýerli ilaty ýaşamak we işlemek üçin täze ýerleri gözlemäge mejbur eder.
Oba hojalygyna has hem ters täsir
edýän, köplenç bolup geçýän guraklyklar we siller oba etraplarynyň köp ilatyny
gazanç etmek üçin şäherlere göçmäge
mejbur eder. Şeýle migrasiýa şäherlerde garyp migrantlaryň etraplarynyň,
ýagny köne jaýly ýerleriň döremegine
getirer. Ol ýerde bolsa hapaçylyk we jenaýatçylyk höküm sürýär.

Surat 2.10.2. Rio-de-Žaneýro şäheriniň köne jaýlary (Braziliýa).

Karib
adalarynyň
ýaşaýjylary
güýçlenýän tropiki tupanlar we tornadolar zerarly has köp öz dogduk mekanlaryny terk edip gidip başladylar. ABŞ
bilen Kubadan başga bu sebitiň hiç bir
ýurdunda bu tebigy hadysalara garşy
durup biljek serişdeler ýok.
Surat 2.10.3. Gurakçylyk zerarly
dogduk mekanlaryny terk eden
migrantlaryň lageri. Somali, 2011 ýyl.
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Surat 2.10.4. Filippinlerde
«Haýýan» tupanynyň
netijeleri, 2013-nji ýyl.

Awstraliýa we Täze Zelandiýa Okeýaniýanyň adaly ýurtlaryndan gelen klimatiki migrantlar bilen çaknyşdylar. Awstraliýadan daş bolmadyk ýerde ýerleşen Tuwalu we Kiribati
arhipelagynyň adalary ummanda suwuň derejesiniň galmagy netijesinede ýuwaşlyk bilen
suwuň aşagyna gidýärler. Gark edilen adalaryň ýaşaýjylary mejbury ýagdaýda gaçmaklyk
bilen halas bolmaly bolýarlar. Täze Zelandiýa eýýäm her ýylda klimatyň üýtgemeginiň pidasy bolan 75 adama ýaşaýşa bolan hukugy bermäge razylaşdy. Awstraliýanyň ekologlary
hem öz döwletine klimatiki bosgunlar üçin ýörite migrasion kwotany bölüp bermegini
soraýarlar. Maldiw adalarynyň döwleti Şri-Lanka bilen adalaryň suwuň aşagyna gitmek
howpy döräninde ol ýere göçmeklikleri barada ylalaşdylar.

Kiribati ada döwletiniň çäkleri esasan hem merjen adalaryndan durýar. Adalaryň
deňiz derejesinden belentligi bary-ýogy 2 metr, şonuň üçin dünýä ummanynyň derejesiniň ýokarlanmagy zerarly takmynan 50 ýylyň içinde adalar suwuň aşagynda galar.
Häzirki wagtda adalarda 100 müň töweregi adam ýaşaýar.
2012-nji ýylda ýurduň häkimýeti Fiji Respublikasynda ýerleri satyn alyp, ol ýere
suwuň aşagynda galyp biljek adalaryň ýaşaýjylaryny göçürmegi ýüregine düwdüler.

Täze dawalar
Klimatyň üýtgemegi adamlaryň arasynda uly dawalaryň döremeginiň sebäbi bolup
biler. Esasan hem ýer hukuklary, suwuň ýetmezçiligi we ilatyň klimat migrasiýasy zerarly
dawalaryň bolmagy mümkin.
2.10.5 suratda getirilen karta dünýäniň dürli sebitleri üçin klimatyň üýtgemeginiň
mümkin bolan netijelerini görkezýär. Gyzyl “gyzgyn” nokatlar klimatyň üýtgemegi zerarly
dawaby ýagdaýlarynyň ýüze çykmagy has mümkin bolan ýerlerdir. Bu ýerlerde dowamly
guraklyklar, deňiz derejesiniň ýokarlanmagy, topragyň şorlaşmagy, hasylsyzlyk, energiýa
çeşmeleriniň elýeterli dälligi ýaly sebäpler zerarly syýasy we sosial çökgünlikleriň, şeýle
hem migrasiýa akymlarynyň ösmeginiň töwekgelçilikleri has hem ýokarydyr.
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Surat 2.10.5. Klimatyň üýtgemegi bilen
baglylykda dünýäde ýüze çykmagy çaklanýan
çökgünlik ýagdaýlary.

Klimatyň üýtgemegi bilen baglylykda dünýäde ýüze çykmagy
çaklanýan çökgünlik ýagdaýlary
Arassa suwuň çeşmeleriniň azalmagy

Iýmit önümleriniň
önümçiliginiň peselmegi

Has ýygy we işjeň howply
howa hadysalary (tupanlar, guraklyklar we ş.m.).

Ilatyň ekologiki
migrasiýasy

"Gyzgyn" nokat

esasly

Sosial kömek bermek üçin halkara hyzmatdaşlyk
Klimatyň üýtgemegi zerarly döreýän sosial töwekgelçilikleri peseltmek üçin jemgyýetiň has duýgur, ejiz gatlaklaryna kömek bermegiň ýörite maksatnamalaryny amala aşyrmak zerur bolup durýar. Muňa – oba ýerlerinde ýaşaýan adamlaryň täze hünär eýeläp
dolulygyna oba hojalygyna bagly bolmazlygy üçin okadylmagy we hünär ugrunyň üýtgedilmegi; oba hojalyk medeniýetiniň guraklyga has durnukly täze görnüşleriniň oýlap
tapylmaklygyna gönükdirilen ylmy derňewler; tebigy betbagçylykda ilatyň has öňünden
habarly edilmek ulgamynyň girizilmegi – ýaly çäreleri mysal edip bolar. Ýöne bu çäreleriň
ählisi üçin garyp döwletlerde we garyp ilatda ýetmezçilik edýän pul serişdeleri gerek!
Häzirki wagta çenli maksady ösüp barýan ýurtlara sosial meseleleri we klimatyň üýtgemeginiň ýaramaz netijeleri bilen baglanyşykly meseleleri çözmäge kömek etmek bolan
birnäçe gaznalar we maliýe gurallary döredildi. Bu meseleleriň çözülmegi üçin serişdeleri
hödürleýän esasy donorlar ösen ýurtlaryň hökümetleri, iri işewür-kärhanalar we halkara
gurmalary, ilki bilen hem BMG bolup durýar.
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Soraglar
1. Ösen we ösüp barýan ýurtlaryň arasynda näme tapawut bar?
Näme üçin ýurtlaryň bu toparlaryna şeýle at beripdirler?
2.Ýeriň adamlarynyň köpüsi ösen döwletlerde ýaşaýarlarmy ýada ösüp barýan döwletlerde?
3. Haýsy ýurtlar klimatyň üýtgemeginden has gowşak goralan?
Näme üçin?
4. Näme üçin klimatyň üýtgemeginiň şertleri planetanyň garyp
ýaşaýjylaryna has uly täsir edýär? Klimatyň üýtgemegi zerarly
dünýäde haýsy sosial meseleler ýitileşýär?
5. Haýwanlar we ösümlikler klimatyň tiz çalyşmagyna uýgunlaşyp bilmeýärler, adamlar muny başararmy?
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş.

Dünýäniň sudury kartasynda ykdasdyýetiniň ösüş derejesi
boýunça 20 sany iň öňdebaryjy ýurtlary belläň. Şol kartada parnik gazlarynyň zyňylmagy boýunça öňde barýan 20
ýurdy bellaň (maglumatlary Wikipedia-dan hem tapmak
bolýar).
Gabat gelen köp boldumy? Dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň näçesi Ýeriň klimatyna zeper ýetirýän «hapa goňur»
reňkde?
Näme üçin hut şol ýurtlaryň has köp derejede klimatyň
üýtgemeginde günäkärdigini düşündiriň?

2-nji
ýumuş.

Siz halkara gaznada işleýärsiňiz diýip göz öňüne getiriň. Ol
gaznanyň klimatyň üýtgemeginiň netijeleri bilen göreşmek
boýunça taslamalar üçin puly bar. Garyp ýurtlara nähili kömekleri siz ilki bilen maliýeleşdirerdiňiz?
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3. | Klimatyň howply üýtgemeginiň
nädip öňüni almaly?
Siz eýýäm soňky ýyllarda Ýeriň atmosferasynda parnik gazlarynyň möçberiniň örän çalt
artýandygyndan habarly (Surat 3.1.1.). Atmosferada kömürturşy gazynyň düzümi soňky
müň ýylyň dowamynda (şolaryň arasynda gyzmaklygyň buzara döwri, we buzluk sowuklamalary) million beýleki bölejiklere 180 we 300 СО2 böleginiň arasynda bolandygyny bilýäris. 2013-nji ýylda atmosferada CO2-niň derejesi – iň azyndan 800 müň ýylyň içinde
birinji gezek – milliona 400 bölejik görkezijisinden hem geçdi.
Surat 3.1.1. 1960-njy ýyldan başlap atmosferada
kömürturşy gazynyň konsentrasiýasynyň ýokarlanyşy.
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Adamzat taryhynda ilkinji gezek

Beýleki millon
bölejikleriňkiden
400 bölejik 2013-nji ýylyň
9-njy maýy

Atmosferadaky СО2-niň düzümi beýleki millon bölejikleriňkiden 400
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Her bir adam her ýylda atmosfera parnik gazlaryny zyňmak bilen bolup geçýän klimat üýtgeşmelerine öz goşandyny goşýar. Hut biziň özümiz öndürilmegi üçin energiýa,
ýagny gaýtadan dikeldip bolmaýan uglewodorod baýlyklary (nebit, kömür we tebigy gaz)
gerek bolan harytlaryň we hyzmatlatyň ahyrky sarp edijileri bolup çykyş edýäris. Olaryň
alynmgynda we ulanylmagynda adamyň herekedi bilen bagly bolan ähli parnik gazlarynyň
75%-i zyňylýar. Adamzat nähili ýol bilen atmosferadaky gazlaryň düzümini azaldyp biler?
Munuň birnäçe esasy ugurlary bar.
Birinji ýoly – energiýanyň klimata howpsuz çeşmelerine geçmeklik. Eger-de ýeriň
jümmüşinden alynýan uglewodorod ýangyçlarynyň görnüşleri hakynda gürrüň edilse,
olaryň iň ekologiki bolany – tebigy gazdyr.
Ýöne energiýany gazylyp alynýan ýangyjyň ulanylmazlygynda hem öndürip bolýar.
Gadymy wagtlardan bäri adamzat günüň gyzgynyny, ýeliň we akýan suwuň güýjini, biomassany ulanýar – energiýanyň bu çeşmeleri gaýtadan dikeldip bolýandyr. Döwrebap tehnologiýalar olary has giňden ulanmaga mümkinçilik berýär.
Ikinji ýoly – has tygşytly enjamlary oýlap tapmak we öz endiklerimizi üýtgetmek bilen
energiýanyň gündelik ulanylýan bölegini azaltmak.
Üçünji ýoly – ösümlikleri kömege çagyrmak. Ösümlikleriň kömürturşy gazyny siňdirýändigi bellidir. Onda, tokaýlaryň çapylmagyny azaldyp, täze baglary we beýleki ösümlikleri
ekip adamlar atmosferadaky parnik gazlarynyň mukdaryny azaldyp bilerler.
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3.1. | Energiýanyň «ýaşyl» çeşmeleri
3.1.1. | Energiýa näme?
Dünýäde ähli döredilen zat – adam ýa-da tebigat tarapyndan – energiýanyň kömegi bilen döredilýär. Islendik zady, energiýanyň islendik görünşini alanymyzda biz ony bir ýerden
alýarys.
Iň ýönekeý şokolady alalyň. Dükana ol adamlaryň ony taýýarlan we gaplan zawodyndan gelip gowuşan. Onuň üçin bolsa adamlar zawoda adamlaryň kösük we şeker çiňrigini ösdürýän meýdanyndan getirilen kösük-kakaosyny we şekerini ulandylar. Şokoladyň
üstünde zähmet çeken ähli adamlar birzat iýdiler we birzat geýindiler. Şokolada döremäge
kömek eden ähli enjamlar we stanoklar gaýtadan işlenen gazylyp alynýan baýlykdan edilen
we haýsy hem bolsa bir energiýanyň kömegi bilen herekete getirilen. Başgaça aýdylanda
bizde ähli bar bolan zatlar başga biriniň şol zat üçin energiýa sarp etmegi astynda dörändir. Iň bärkisi biziň özümiz hem özüniň ösmegi üçin himiki baglanyşyklardan energiýa alan
kiçijik düwünçekden ösdük!

Onda näme bolýar, biz öz ýaşaýşymyz üçin hemişe tebigatdan nämedir bir zat alýarys
we onuň ornuna bolsa tebigata hiç bir zat bermeýäris.
Elbetde ýok! Biz alnan energiýany energiýanyň başga bir görnüşine öwürýäris we ony
dünýä gaýtaryp berýäris. Şeýlelikde, energiýa öz-özünde hiç haçan ýitip gitmeýär, ol öz
ýagdaýyny üýtgedýär, çalyşýar. Mehaniki we ýylylyk energiýalarynyň öwrülişiginiň we
geçirilişiniň has umumy kanunalaýyklyklaryny öwrenýän ylym termodinamika diýip atlandyrylýar. Energiýanyň saklanmak düzgüni bolsa, termodinamikanyň birinji kanuny diýlip
atlandyrylýar.
Termodinamikanyň beýleki kanunlary bolsa, bize öwrülişik pursatynda energiýanyň
haýsydyr bir böleginiň, mümkin örän ujypsyz böleginiň, ýitip gidýändigini, ony eýýäm
yzyna gaýtaryp bolmaýandygyny düşündirýärler.
Geliň, häzirki döwürde adamzadyň energiýany nähili peýdalanýandygyny seljereliň.
Näme üçin energiýanyň sarp edilmegi bilen klimatyň üýtgemeginiň möhüm meselesi özara şeýle güýçli baglanyşykly? Adamzat energiýa mynasybetli Ýer ýüzünde ähli ýaşaýşy özgerdip, ony ýaşyl, gülleýän we bagtly edip bilermi? Esasy zat, eýýäm şu gün şol öwrülişigi
biziň özümiziň başlap bilmegimiziň mümkinligindedir.
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3.1.2. | Energiýanyň esasy çeşmeleri
Adamzat energiýany hemişe peýdalanypdyr we alymlar bu prosesiň üstünde gadym
wagtlardan pikirlenip başlapdyrlar. Hut şol wagt hem olar energiýanyň iň ýönekeý görnüşini, mehaniki energiýany, öwrenmäge başlapdyrlar we ony “diri güýç” diýip atlandyrypdyrlar. Ýuwaş-ýuwaşdan energiýany beýleki görnüşleriniň hem üsti açylypdyr: elektrik, elektromagnit, ýylylyk, ýader energiýanyň täze görnüşleriniň üstüni açmak bilen adamzat onuň
çeşmelerini tapmagy öwrenýär we onuň peýdaly ulanylmagynyň usullaryny oýlap tapýar.
Biziň gündelik durmuşymyzda biz enjamlaryň köp sanyny ulanýarys. Telewizor, kompýuter, sowadyjy – bu enjamlaryň ählisi biziň öýlerimize elektrik togunyň çekilenligi sebäpli
işleýär, bu biz üçin energiýanyň iň adaty görnüşi. Ol nireden alynýarka?
Elektrik energiýasyny adamlar olaryň tebigatda duşan energiýalarynyň formalaryny özgertmek arkaly almagy öwrendiler. Biziň planetamyzdaky energiýa çeşmelerini iki uly toparlara bölmek bolýar: gaýtadan dikiledilmeýän (ýa-da adaty) we gaýtadan dikeldilýän
(ýa-da alternatiw) (Surat 3.1.2).
Energiýanyň gaýtadan dikeldilmeýän çeşmeleri tebigatda olaryň sarp edilmegine garanyňda örän haýal ýagdaýda gaýtadan dikelýärler. Bular peýdaly uglewodorod magdanlary ýa-da gazylyp alynýan ýangyç diýlip atlandyrylýan kömür, nebit, tebigy gaz, torf.
Gaýtadan dikeldip bolmaýan energiýa çeşmelerine ýadro energetikasynda ulanylýan radioaktiw himiki elementler hem degişlidir (uran, plutoniý we başgalar).
Surat 3.1.2. Esasy tebigy energiýa çeşmeleri.

ESASY ENERGIÝA ÇEŞMELERI

DIKELDIP BOLMAÝAN

DIKELDILÝÄN

Radio işjeň elementler
(uran, plutoniý we ş.m..)

Gidroenergiýa

Uglewodorodlar

Daşgyn energiýasy

Nebit

Geotermal energiýa

Tebigy gaz

Gün energiýasy

Daş kömri we gyzyl kömür

Şemal energiýasy

Torf

Biomassa
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Gaýtadan dikeldip bolýan çeşmeler tebigatda hemişe bolup geçýän proseslerden energiýa alýarlar. Gün şöhlesi, ýel, akýan suw, ýagyş, daşgynlar-gaýtgynlar, ýeriň gyzgyny energiýanyň köp bölegini bermäge ukyply, munuň üstesine-de bu energiýalar soňlanmajak
energiýalardyr, olar diňe göz öňüne getirip bolmajak gelejekde haçan-da gün sistemasynyň
özüniň durmuş ýoluny tamlamlan wagty gutararlar. Şeýle-de gaýtadan dikeldip bolýan
energiýa biomassany hem degişli edýärler (meselem ösdürilýän çig mal ýa-da haýwanlaryň ýaşaýşa ukyplylyk önümleri, şeýle-de geçmişde giňden ulanylan agaç külkesinden
alnan kömür), çünki olar tebigy usulda çalt gaýtadan dikelýärler.

3.1.3. | Uglewodorod energiýa çeşmesi
Planetada janly organizmleriň ewolýusiýasy ýönekeýden çylşyrymla tarap hereket edýär.
Bir wagtlar Ýerde Günüň energiýasynyň kabul edip, ony öz-özlerine, ýagny diri massa
öwürýän iň ýönekeýje organizmler we ösümlikler ýaşapdylar. Emma biziň günlerimize hem
olaryň ýaşaýyşlarynyň yzlary gelip ýetipdir. Bizden öňküleriň ýygnan energiýasy ýitip gitmedi. Olar peýdaly magdanlarda, ýagny ýitip giden janly organizmleriň galyndylaryndan
emele gelen maddalarda ýaşamagyny dowam edýär. Olar nebit, tebigy gaz, daş kömri we
torf bolup durýar.
Bularyň ählisi – biziň ata-babalarymyzyň
peşgeşi, olaryň ýaşaýşynyň netijesi. Biz oňa seresaplylyk we minnetdarlyk bilen garamaly. Elbetde hiç bir mirasyň hem hemişelik däldigini
ýatda saklamaly! Eger biz ony pikirlenmän sarp
etsek, nesillerimize goýmaga zat galmaz.
Uglewodorod çig mallary – kömür, nebit
ýa-da tebigy gaz ýakylanda energiýa işlenip
çykarylýar. Bu hadysa ýylylyk elektrik beketlerinde (ÝEB) bolup geçýär. ÝEB-niň maşyn zalynda içi suwly gazan oturdylan. Ýangyç ýananda gazandaky suw gyzýar, gaýnaýar we buga
öwrülýär. Şol bug hem basyşyň täsirinde bug turbinasynyň perlerini herekete getirýär. Turbina hem, öz gezeginde, elektrik toguny öndürýän generatory aýlaýar. Şundan soňra elektrik togy geçiriji simler arkaly binalar we desgalara paýlanýar.
Uglewodorod energiýa çeşmeleri (gazylyp alynýan ýangyç) – bu
nebit, tebigy gaz (şol sanda slanes we kömür plastlaryndan alnan
slanes gazy), daş kömri, ýangyç slanesler we beýleki ýangyç minerallary we maddalary. Olar ýeriň astyndan ýa-da açyk görnüşde alynýar.
Ýangyjyň gazylyp alynýan görnüşleri millionlarça ýyllaryň dowamynda
janly organizmleriň galyndysyndan ýeriň daşky gatlagynda emele gelýär. Olary ýakmak bilen adam ýylylyk energiýasyny alýar we ulanýar.
Elktrik energiýasyny almak prosesini suwy gyzdyrmak bilen utgaşdyrmak örän amatly
bolýar. Sebäbi gyzdyrylan suw turbalaryň üsti bilen öýleriň, hassahanalaryň, mekdepleriň
we çagalar baglarynyň, senagat kärhanalarynyň we beýleki otaglaryň ýyladyş ulgamlaryna
berilýär. Şeýle elektrik stansiýalaryna ýylylyk elektrik stansiýalary diýilýar (ÝES).
ÝES-den gelýän ýylylygy ähli ýaşaýyş jaýlaryna ugratmak mümkinçiligi ýok bolan halatynda bug gazanlary gurulýar, olar ýangyç energiýasyny diňe ýylatmak üçin ulanylýar.
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Surat 3.1.3. Ýylylyk elektrik bekediniň işiniň yzygiderli çyzgysy.
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ÝEB-niň işiniň
yzygiderli çyzgysy

Gyzanda suw
buga öwrülýär
Bug
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turbany
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elektrik
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Elektrik geçiriji liniýalar
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energiýasy jaýlara
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ulaglaryna barýar

Suw
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Ähli ýerlerde uglewodorod ýangyjyny soňky wagtlarda, ýagny senagat rewolýusiýasynyň
başlanmagy bilen peýdalanyp başladylar. Ondan öň köp müňýyllyklaryň dowamynda, esasan hem odunlaryň, günüň, şemalyň, suwuň energiýasy ulanylypdyr. Emma käbir ýerlerde
magdanlar ozal hem ulanylypdyr.
Häzirki wagtda bütin dünýäde sarp edilýän energiýanyň 81,4% gazylyp alynýan ýangyçdan alynýar we onuň görnüşlerinden nebit – 31,7%, kömür – 28,1% we tebigy gaz – 21,6%
uly orun tutýarlar (Surat 3.1.4.).
Uglewodorod çig malyny ulnamak bilen baglanyşykly iki sany esasy mesele bar. Birinjiden, ol soňsuz däl we onuň gorlary soňlanýar, ilki bilen nebit we gazyň gorlary. Ikinjiden
bolsa, tebigy gazyň, nebitiň we aýratyn hem
kömrüň ýakylanynda atmosfera klimata
howply bolan, diýmek adamyň saglygyna
we tebigat üçin howply bolan parnik gazlary
zyňylýar. ÝES atmosfera howany hapalaýjy
zatlary we parnik gazlaryny zyňýar.
Biz parnik gazlarynyň gönüden-göni ýagdaýda biziň saglygymyza zyýanly däldigini
bilýäris, emma atmosferada jemlenip olar
parnik effektini güýçlendirýärler, bu bolsa
planetada temperaturanyň galmagyna we
klimatyň beýleki üýtgeşmelerine getirýär.
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Surat 3.1.4. Dünýä boýunça esasy energiýa
çeşmeleriniň paýy, 2017-nji ýyl.

2,5 %
Gidroenergiýa

1,5 %
Beýleki täzelenýän çeşmeler*

9,7 %
Bioýangyç

4,9 %
Ýadro energiýasy

28,1 %
Kömür, torf

21,6 %
Tebigy gaz

31,7 %
Nebit

*gaýtadan dikelýän beýleki çeşmeler:
Şemalyň, günüň energiýasy, geotermal energiýa, pes potensially ýylylyk we beýlekiler.

Adamlar haçan ilkinji gezek gazylyp alynýan
ýangyjy ulanyp başladylar?
Ýerde hereket edýän daş şahtalarynyň iň gadymysy 1113-nji ýylda Gollandiýada
açyldy. Emma daş kömrüniň, gyzyl kömrüň we torfuň ondan hem öň ulanylandygy
barada şaýatlyklar bar.
Asyryň ortalarynda kömür Ýewropanyň köp şahtalarynda alynýardy we şonuň üçin odundan hem arzan bolup galdy. Netijede kömri gündelik durmuşynda hatda garyp maşgalalar hem ulanyp başladylar.
Emma şol döwürde jaýlarda tüsse çykarýan turbalaryň
ýoklugy sebäpli otaglarda tüsse ýygnanyp dem almak
agyrlaşýardy. Senagat rewolýusiýasynyň başlanmagy
bilen kömrüň ulanylmagy birden köpeldi.
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XIX asyrda ýylda 700 mln tonna kömür gazylyp alynýardy, soňra nebitiň gezegi
geldi.
Nebit hem adamzada gadym eýýamlardan bäri mälim. Emma ony ýangyç hökmünde ulanmaga diňe XIX asyryň ortalarynda, 1855nji ýylda himik B. Silliman nebitden kerosin alyp
bolýandygyny açandan soňra başladylar.
Bu nebit şöhratyna şeýle hem şol döwürde
guýularyň ýerine burawlama skwažinalaryň kömegi
bilen onuň açyk alynmagy ýardam beripdir.
Tebigy gaz eýýäm XX asyrda köpçülikleýin
ulanylyp başlapdyr.
Alymlaryň hasaplamalaryna görä, döwrebap möçberde energiýany öndürmek üçin
gazylyp alynýan ýangyjyň ýakylmagy parnik gazlarynyň bölünip çykmagyna täsir edýär.
Diýmek, klimaty goramak üçin adamzat uglewodorod çeşmelerinden peýdalanmagyny
goýup, klimat üçin howpsuz energiýa çeşmelerini ulanmaly.

(Parnik gazlarynyň bölünip çykmagy
(СО2-ekwiwalentiň tonnasy GWt/sagada
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Surat 3.1.5. Dürli uglewodorod energiýa çeşmeleriniň ulanylmagyndan parnik
gazlarynyň bölünip çykmagy.
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Ýewropa bileleşiginiň ýurtlarynda dürli ýangyçlardan peýdalanýan elektrik
stansiýalarynyň galyndylarynyň atmosfera zyňylmagy, (g/GJ)
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16
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89
16
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Azot
oksidleri
(NOx)
183
292
195
93

Kükürt
okisi
(SO2)
1361
765
1350
1

Türkmenistanyň nebit-gaz senagatynyň önümçilik işiniň käbir basgançaklarynda
parnik gazlarynyň bellibir möçberdäki zyňyndysy emele gelýär.
Tehnologik enjamlaryň döwrebaplaşdyrylmagy bilen baglanyşyklylykda, Türkmenistanda parnik gazlaryň atmosfera zyňylmagy düýpli suratda kemeldi.
Nebit-gaz pudagynda tehnologik we ykdysady netijeliligi ýokarlandyrmagyň ileri
tutulýan maksatlarynyň hataryna öňdebaryjy energiýa netijeli tehnologiýalary hem-de
dünýä ylmynyň soňky gazananlaryny önümçilige – geologiýa gözleg işlerinden, nebitli
we gazly ýataklary özleşdirmekden we işläp düzmekden nebiti we gazy daşamaga, saklamaga we peýdalanmaga çenli ähli basgançaklarda giň gerimde ornaşdyrmak hasaplanýar.
Surat 3.1.6. Türkmenistan nebit-gaz ulgamynda energiýa
tarapdan netijeli tehnologiýalary ornaşdyrýar.

«Howanyň üýtgemegi boýunça Türkmenistanyň Milli strategiýasyna» laýyklykda,
nebit-gaz toplumynda energiýa netijeliligi we energiýanyň tygşytlanmagyny ýokarlandyrmak üçin esasy ugurlar şular bolup durýar:
• hapalaýan maddalaryň zyňyndy mukdarlaryna gözegçilik etmegiň häzirki zaman
usullaryny ornaşdyrmak;
• zyňyndy maddalaryň syzyp çykmagyny ýüze çykarmak üçin awtomatik ulgamlary ulanmak;
• esasy nebit we gaz geçirijilerde olaryň syzmasyny we çykmasyny azaltmak;
• pes we orta basyşly gaz paýlaýjy ulgamlarda syzyp çykmalary azaltmak;
• kärhanalaryň içindäki we esasy nebit we gaz geçirijilerindäki enjamlary öz wagtynda abatlamak we çalşyrmak;
• alaw hojalygyny döwrebaplaşdyrmak, nebit ýataklarynda ugurdaş gazlary ikilenç
ulanmak, şeýle hem kärhananyň öz hajatlaryna ulanmak üçin täze tehnikalary
we tehnologiýalary ornaşdyrmak;
• nebitiň we gazyň daşalyşyny we sarp edilişini hasaba alyş ulgamyny kämilleşdirmek;
• az önümli nebit ýataklarynda kiçi gysyjy desgalary gurmak;
• tebigy gazyň içerki sarp edilişine gözegçiligi güýçlendirmek;
• strategik nyrh emele getirmek arkaly energiýa serişdelerini we önümlerini rejeli
ulanmak ulgamyny döretmek.
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3.1.4. | Atom energetikasy
Atom elektrik stansiýalarynyň parnik gaz zyňyndylary ýok diýen ýalydyr. Mümkin olar
meseläni çözer?
Ylym wagtyň geçmegi bilen bu materiýanyň gurluşyna has içgin seretdi. Ilki bilen ähli
zatlaryň owunjak meňzeş bölejiklerden – molekulalardan durýandygy anyklanyldy. Soňra
bolsa molekulalaryň özleriniň hem atomlaryň toplumyndan durýandygy anyklanyldy.
Atomlaryň dürliligi himiki elementler diýlip atlandyryldy, belgilenildi we tablisa – Mendeleýewiň periodik tablisasyna girizildi.
Dürli jisimleriň molekulalary kesgitli şertlerde atoma bölünip molekulalary täze jisime
öwürmäge ukyply – şeýle proses himiki reaksiýa diýlip atlandyrylýar. Himiki reaksiýanyň
dowamynda atomy bile saklan energiýa daşyna çykýar. Täze birleşmeler köp ýa-da az energiýany talap edip biler, şol sebäpli himiki reaksiýada energiýa ýa siňdirilip ýa-da giňişlikden
çykarylyp iliner. Ýönekeý ýangyjyň ýanmagy – munuň özi hem ýylylyk energiýasyny bölüp
çykarýan himiki reaksiýadyr.
Ýöne, eger-de molekulanyň gurluşyna garyşman atomyň
gurluşyna garyşylsa näme bolar? Ol hem öz gezeginde
böleklerden durýar ahyryn: alymlar onuň daşynda elektronlaryň aýlanyp duran ýadrosynyň (arasynda berk baglanyşan
protonlar we eletronlar) bardygyny anykladylar. Käbir himiki
elementleriň ýadrolary böleklere bölünmäge ukyply. Şonda, ilki bilen köp mukdarda ýylylyk energiýasy (biziň jemläp
hem-de ulanyp biljek), ikinjiden bolsa aýratynda bölekleriň
şöhlelenegi – radiasiýa. Şeýle hadysany radioişjeň bölünme
(radioişjeňlik) diýip atlandyrdylar.

Proton

Neýtron
Elektron

Radioişjeňlik biziň planetamyzyň tebigatynda bar. Sebitine baglylykda tebigy radioişjeňligiň derejesi sagatda 5-20 mikrorentgen aralygynda üýtgäp bilýär. Radiasiýanyň şeýle
mukdary adam we ähli diri tebigat üçin tebigy gerek diýip hasap edilýär. Ýöne radiasiýanyň
mukdarynyň köpeldilmegi ölüm howpludyr!
1975-nji ýylda ABŞ-da atom elektrik stansiýalarynda howply heläkçilikleriň
ýygylygynyň hasabyny geçirdiler. Ol hasaplar beýle heläkçiligiň 10 müň ýylda bir gezek
bolup biljekdigini görkezdiler. We şondan dört ýyl soňra ABŞ-da Garrinsberg şäheriniň
ýanynda Tri-maýl-Aýlend atom elektrik stansiýasynda şeýle heläkçilik boldy. Ýetirilen
göni zyýan 1 mlrd dollar, gytaklaýyn zyýan bolsa – 100 mlrd dollar boldy. Heläkçili-ge uçranlaryň sany bolsada az boldy! Ýedi ýyldan soňra şeýle heläkçilik SSSR-de
alymlaryň beýle heläkçiligiň diňe 10 müň
ýyldan bir gezek bolup biljekligi hakynda
duýduran ýerleri bolan Çernobyl şäherinde
bolup geçdi.
“Interatom” nemes kärhanasynyň öňki
dolandyryjysy Klaus Taube şeýle bahalandyrmalara garşy, ýader ýangyç elementleriniň eremegi bilen boljak heläkçilik ähtimallygynyň islendik sanly maglumatyny
ylmy taýdan galp owadanlanan manysyzlyk
diýip hasaplap boljakdygyny aýtdy.
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Adam ýadro reaksiýasyny dolandyrmagy we onda ýüze çykýan energiýany ulanmagy
öwrendi. Hut şeýle proses hem atom elektrik stansiýalarynyň esasyny düzdi. Atom elektrostansiýasy energiýa çeşmesi hökmünde radioişjeň ýadro bölünmesiniň çylşyrymly prosesini ulanýar. Uly bolmadyk ýadro ýangyjyndan alynýan energiýasy örän uludyr, şonda
hem atmosfera parnik gazlary zyňylmaýar. Klimata täsiri nukdaýnazaryndan alynanda
atom energiýasy howpsuz ýalydyr. Emma atom elektrik stansiýalary üçin uranyň saýlanyp
alynmagy üçin hem köp energiýa sarp edilýänini we şonda az bolmadyk parnik gazlarynyň
zyňylýanyny ýatdan çykarmaly däldir.
Atom elektostansiýalarynyň bir möhüm kemçiligi bar. Emeli gurnalan dargamada emele gelýän täze ýadrolar (olary bölünip aýrylan diýip atlandyrýarlar) hem radioişjeňdirler.
Olary ýangyç hökmünde ulanmaklyk bähbitsizdir, şeýle tebigata yzyna dolamaklyk bolsa
bolmaýar – olar howply! Bular radioişjeň galyndylardyr. Elbetde alymlar olaryň gömülmeginiň dürli usullaryny bilýärler we oýlap tapýarlar. Eger-de bu usullar, niýetlenişi ýaly, gowy
işlän bolsalardy, atom stansiýalary zyýansyz diýip aýdyp bolardy. Emma durmuşda ähli zat
düýbünden beýle däl.

Hut şu ýadro energiýasynyň ulanylmagy bilen bagly stansiýanyň ýapylanyndan soňra
hem galýan adatdan daşary howpy atom elektrik stansiýalaryny näme etmeli diýen soňlanmaýan jedelleriň sebäbi bolup çykyş edýär: olary ösdürmelimi ýa-da gadagan etmeli.
1986-njy ýylyň 26-njy aprelinde Çernobyl
AES-nyň ýarylmagy bütin dünýäni geň
galdyrdy. Köp adamlar ýogaldylar we ölüm
howply keselleri gazandylar. Ýeriň 5 mln ga
töweregi oba hojalygy üçin ýaramsyz bolup
galdy (Ukraina goňşysy bolan Slowakiýanyň
çäkleri bilen deň ägirt uly çäk).Betbagtçylygyň
bolan ýeriniň töwereginde 30 kilometrlik
zolak döredildi. Ýüzlerçe kiçi ilatly nokatlary
ýumurmaly boldy.
Köp ýyllaryň geçmegi bilen, stansiýanyň
taslamaçylary täze has dörebap enjamlarda geçmişiň ýalňyşlyklary gaýtalanyp bilmez
diýip ynandyryp başladylar.
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Emma häzirki zaman klimatyň üýtgeýän şertlerinde we bize nähili tebigy betbagtçylyklaryň garaşýandygyny öňünden bilip bolmaýar.
Ýaponiýada atom stansiýalary gurlanda ol ýerde ýygy-ýygydan bolup geçýän ýer titremelerden gorag göz öňünde tutulan. Emma 2011-nji ýylyň 11-nji martynda örän güýçli
ýer titremäniň we onuň yzyndan bolan güýçli sunami tolkunynyň netijesinde reaktorlaryň
adaty we adatdan daşary sowadyjy ulgamlary durdy we ýylylyk partlamalary başlandy.
Radio işjeň maddalaryň örän köp bölegi deňze we atmosfera düşdi. Onuň yzlary dürli
ýurtlarda tapylyp başlandy. Häzirki wagta çenli hem “Fukusima-1” AES-niň ýerleşýän kenarýakasynda radiasiýa derejesi adaty derejeden 100 esse ýokary. Zyýanlanan çäklerden
80 müň töweregi adamlary göçürmeli boldy. Hökümetiň ýagdaýyň durnuklaşandygy baradaky habarlaryna garamazdan, betbagtçylykdan iki
ýyl soň stansiýanyň aşagyndaky ýerasty suwlaryna
radioişjeň maddalar goşulyp, olaryň konsentrasiýasy
artdy, radioişjeň suwly gazanlardan suwuň akmagy
dowam etdi.
Atom energiýasy – örän kuwwatly energiýa. Şonuň
üçin ol howply bolup durýar. Gözegçilik astyndan
çykaýsa, ol şeýle bir weýrançylykly netijelere getirýär
welin, oňa howpsuz we arzan diýip bolmaýar!

3.1.5. | Dikeldilýän energiýa çeşmeleri
Ozal belläp geçişimiz ýaly, dikeldilýän energiýa çeşmeleri tükeniksiz diýen ýaly ýa-da
tebigy ýol bilen dikelýän tebigy prosesleri we çeşmeleri ulanýar. Olaryň hataryna gün ýagtysy, şemal, akar suw, daşgynlar, Ýeriň ýylysy girýär. Bu görnüşleriň ählisini alternatiw ýa-da
ýaşyl diýip atlandyrýarlar, sebäbi olar ekologiki we klimat taýdan howpsuz, ýagny uglerod
energiýa çeşmeleriniň gapma-garşylygy bolup durýarlar.
Halkara energetiki agentliginiň bahalandyrmagyna görä, häzirki günde dünýäniň elektrik energiýasynyň 20% gaýtadan dikelýän energiýa çeşmelerinden peýdalanmak bilen öndürilýär. Bilermenler geljekde gaýtadan dikelýän energiýa çeşmesini ösdürmegiň üç ugruny
taýýarladylar. Dürli ugurlara laýyklykda 2035-nji ýyla çenli klimat üçin howpsuz gaýtadan
dikelýän elektrik energiýa çeşmelerinden dünýäniň elektrik energiýasynyň 25%-48% alnar.

Gün
Gün – hut tebigatyň özüniň Ýerde ýaşamak üçin
döreden energiýa çeşmesi. Näme üçin Gün energiýasyny ulanmagyň göni ýollaryny gözlemeli däl?
Günortan çykýan gün Ýeriň her inedördül metrini
megawatt töweregi kuwwatlyk bilen ýyladýar.

Surat 3.1.7. Biomassadan
bio ýangyç öndürýän zawod.

Gün şöhleleriniň aşagynda islendik aýnalanan
otaglar ýylaýarlar. Eger siziň aýnaňyza gün düşüp,
otag sowuk bolsa, tutulary açyp, aýnanyň tozanyny süpüriň – bu otaga ýylylyk getirer. Gadym
döwürlerde obalarda adamlar agaç gabsalary
ulanypdyrlar.
Gündiz penjire gün üçin açylyp, gije ýylylygy
saklamak üçin ýapylyp goýlupdyr.
Ylmyň ösmegi bilen adamlar “Güni tutmagy” has gowy öwrendiler. Onuň energiýasyny
ulanmagyň iki sany esasy görnüşi bar.
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Kuwwatlyk ölçeg birligi
Watt – enjamyň kuwwatlygyny, ýagny onuň belli bir wagtda ýerine ýetirip bilýän işini ölçemek üçin ölçeg birlik.
1 watt (Wt) – adaty ykjam telefonyň geçirijisiniň kuwwatlygy
1 kilowatt (kWt, 1000 Wt) – uly bolmadyk ýyladyjynyň kuwwatlygy. Takmynan şeýle
kuwwatlyk bilen Gün günortan ýeriň her inedördül metrini ýyladýar.
1 megawatt (MWt, 1000 kWt) – demir ýol lokomotiwleriniň ortaça kuwwatlygy 3-10
megawatt.
1 gigawatt (GWt, 1000 MWt) – dünýäde iň iri elektrik stansiýalarynyň kuwwatlygy
adatça gigawatlarda ölçenýär.
1 terawatt (Twt, 1000 GWt) – ýyldyrym urgusynyň iň uly kuwwatlygy. 2011-nji ýylda
adamzadyň öndüren elektrik energiýasynyň umumy kuwwatlygy 22 müň TWt bolupdyr.
Gün toplaýjylary günüň ýylylygyny tutýarlar. Toplaýjylaryň içinde turbajyklardan akyp
suw gyzýar (kä halatlarda suwuň ýerine howa, ýa-da ýörite serişde – antifriz bolup biler).
Şeýle gün toplaýjylaryny jaýy ýylatmak ýa-da suwy gyzdyrmak üçin ulanyp bolar.
Fotowoltaika – gün energiýasyny tutmagyň we toplamagyň ikinji ýaýran usuly. Fotoelementler gün ýagtylygyny elektrik energiýasyna öwürýär. Her kim üçin bireýýäm fotoelementli hasaplaýjylar, bag çyralary endik boldy. Olar gündiz energiýa toplap, gije sarp
edýärler. Edil şonuň ýaly fotoelementleriň has uly mukdaryny “gün fermalary” emele getirýärler.
Fotoelektrik elementler dürli ulag ulgamlary, ýagny gaýyklar, awtoulaglar we hatda
uçarlar üçin hem ulanylyp bilner. Italiýada we Ýaponiýada fotoelementler otlularyň depesinde goýulýar. Olar kondisionerler, yşyklandyryş we adatdan daşary ulgamlar üçin elektrik
energiýasyny öndürýär.

Gün toplaýjylary ýeriň giňligine deň bolan gözýetim burçunda
jaýlaryň üçeklerinde goýulýar.

Gün energiýasynyň esasy artykmaçlyklary – onuň elýeterligi, tükeniksizligi we howpsuzlygy. Gün toplumlary
ulanylanda atmosfera parnik gazlary we
hapalaýjy maddalar bölünmeýär, diýmek
ol klimat üçin zyýansyz bolup durýar.
Energiýany almaklygyň bu görnüşiniň
hem kemçilikleri bar – howa we günüň
wagtyna baglylygy we gün panelindäki
seýrek elementleri ulanmaklyk bilen bagly gurluşynyň gymmat baha durmagydyr.
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Emma täze tehnologiýalary öndürmeklik bilen gün enjamlarynyň bahasy ýuwaş-ýuwaş
peselýär, olaryň ulanylmagy üçin mümkinçilikler bolsa ulalýar. Ýene-de bir kemçilik – gaýtadan işlenen düzüminde zyýanly jisimleri saklaýan gün elementleriniň gaýtadan ulanylmagy.
Ýene-de bir kemçilik – gün paneliniň öndürilmeginde energiýanyň we köp mukdarda arassa suwuň sarp edilmegi. Şol sebäpli hem oýlap tapyjylar täze, has tygşytly fotoelementleri
tapmaklyga synanyşýarlar, öndrijiler bolsa ulanylan panelleriň kabul edilişiniň we gaýtadan
işlenişiniň tehnologiýasyny pikirlenip tapmaly bolýar.

Gün energiýasy:
Gyzgyn suw we elektrik energiýasy
Yssy klimatly ýurtlarda gün energiýasy bireýýäm elektrik energiýasyny öndürmek üçin
ulanylýar. Ýyly ýurtlaryň jaýlarynyň üçeklerinde
gününň energiýasynda gyzdyrylýan suw çeleklerini görmek bolýar. Ol gyzgyn suw gündeki zerurlyklar üçin ulanylýar.
Ysraýylda her bir bina suw gyzdyrmak üçin
gün toplaýjylary bilen enjamlaşdyrylmalydyr.
Emma has sowuk Germaniýada hem hakyky gün
şäheri – Fraýburg bar. Ol ýerde etraplaryň köpüsi
alternatiw gün energiýasynyň hasabyna ýaşaýar.
Biziň günlerimizde şeýle mysallar köpelýär!

Köp hünärmenler gün energetikasyny geljegiň energiýasy we energiýanyň adaty
uglewwodorod çeşmeleriniň esasy alternatiwleriniň biri hasaplaýarlar. Dürli ýurtlaryň hökümetleri gün energetikasynyň ösdürilmegini goldaýarlar, we hususy kärhanalar gün elektrik
beketleriniň gurulmagyna köp maýa goýýarlar. Gatybir günli ýurt däldigine garamazdan
Germaniýa bu ugurda düýnä lideri boldy. Gün energetikasy ugrunda beýleki öňdebaryjy
döwletleriň arasynda Ispaniýa, Italiýa, Fransiýa, ABŞ, Ýaponiýa, Hytaý bar.

Gün energiýasy Gün ýaşandan soň işleýärmi?
Solana elektrik bekedi Amerikanyň Arizona ştatynda Feniks şäherinde takmynan
100 km günorta-gündogarda ýerleşýär.
Gün energiýasyndan ol 280 MWt çenli
energiýa öndürmäge ukyply bolup, parabola aýnalaryny ulanýan elektrik beketleriniň dünýäde iň kuwwatlysy bolup durýar. Emma toplumyň esasy aýratynlygy
onuň kuwwatlygy däl-de, Gün gözýetime
girenden soň hem 6 sagadyň dowamynda energiýa öndürmek ukybyndadyr. Şol
sebitde hut şol wagt aralygynda iň köp
energiýa sarp edilişi bolup geçýär. Bu
ýylylyk saklamak üçin ýörite çelekleriň
barlygynda mümkin boldy.
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Ýel (şemal)
Ýene bir gaýtadan dikelýän energiýa çeşmesi – ýel (şemal). Hereket edýän bir zadyň mehaniki energiýasyny elektrik energiýa öwrüp bolýar – ine şu ýörelge şemal energetikasynyň
esasyny düzýär. Çagalar dürli reňkli perlere güýmenýärler, emma uly ýel perlerini gurup,
olary bir ýelli ýerde toplasaň, turbinalaryň aýlanmagy adamlar üçin elektrik energiýasynyň
çeşmesi bolup hyzmat eder.
Ýel degirmenleri gadymy döwürlerde hem bar bolsa-da, olar orta asyr Ýewropada örän
meşhur bolupdyrlar. Köp ýyllaryň dowamynda, olar suw degirmenleri bilen bir hatarda
adamzadyň ulanan ýeke-täk enjamlary bolupdyrlar. Ýel degirmenleri esasan hem däneleri döwmek, agajy gaýtadan işlemek, meýdanlary ekmek üçin ulanypdyrlar. Niderlandlarda köp sanly ýel degirmenleri deňizden alnan ýerlerden suwy çykarmak üçin ulanylypdyr,
soňra ol suw oba hojalygynda peýdalanylypdyr. Döwrebap ýel gurluşlary ýel degirmenlerine meňzeş gurulandyr.
Adatça ýel gurluşlaryny hemişe güýçli şemal öwüsýän kenarýaka ýerlerinde gurýarlar. Soňky wagtlarda bolsa, adamlar diňe
bir gury ýerde däl, eýsem suwuň üstünde
hem ýel degirmenleriniň gurmagy öwrendi.
Kenardan 10-12 km uzaklykda şeýle atlandyrylýan ofşor ýel degirmenleri gurulýar.
Ýel generatorlarynyň başnýalaryny 30 metre çenli çuňluga kakylýan pürsleriň üstünde gurýarlar. Iň täze tehnologiki iş – ýüzýän
platformalarda gurulýan ýüzýän ýel degirmenleriniň önümçiligi.
Iri ýel fermasy birnäçe ýüz sany giň - birnäçe ýüz kwadrat kilometr çäkde ýerleşdirilen ýel degirmeninden ybarat bolup biler.
Şeýle ýel fermalary umumy energotora birikdirilýär we elektrik energiýasyny uzak aralyga geçirýärler. Has ownuk ýel fermalary ýada aýratyn ýelçiler köplenç uzak aralykdaky
etraplaryň ýa-da kiçiräk obýektleriň elektrik
togy bilen üpjün edilmegi üçin ulanylýar.

Dünýäde iň iri offşor şemal parky
Dünýäde iň iri offşor şemal parky "Wolni Ekstenşn" 2018 ýylda işe girizildi. Ol Beýik Britaniýa
degişli bolan Wolni adasyndan 14 km uzaklykda
Irland deňizinde ýerleşendir. Umumy kuwwatlygy
659 MWt bolan bu elektrik stansiýasy 87 şemal turbinalaryndan ybarat. Stansiýa iň kuwwatly şemal
parklarynyň sanawynda ýokarda duran 2013-nji
ýylda Beýik Britaniýada gurlan "London Erreý" stansiýasynyň ornuna geçdi.
Ol 175 turbinany özünde saklap, onuň
kuwwatlygy 630 MWt deňdir.
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Häzirki günde ýeliň energiýasynyň hasabyna dünýäde sarp edilýän ähli elektrik energiýasynyň 2,3% öndürilýär. Ýöne ýel energetikasy örän çalt depginde ösýär, hemişe täze,
we has döwrebap ýeliň energiýasyny has netijeli peýdalanmaga mükinçilik berýän tehnologiýalar peýda bolýar. Halkara energiýa agentliginiň bilermenleriniň çaklamagyna görä
2035-nji ýyla çenli ýel we gün energiýasy bileleikde dünýä üçin gerek bolan elektrik energiýasynyň 18%-ni öndürip biler.

Eýýäm häzir Ýewropanyň käbir ýurtlarynda ýel energetikasy ähmiýetli orun tutýar. Mysal üçin, Daniýada ýel elektrik
beketleriniň kömegi bilen ähli energiýanyň 40%-den gowragy öndürilýär.

Surat 3.1.8. Kanzas ştatynda, ABŞ (ýokarky)
we Awstriýada (aşaky) şemal parklary.
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Suw
Akýan suwuň energiýasyny dürli usullar bilen ulanmak mümkin.
Gadymy degirmenleriň işleýiş ýörelgesi boýunça işleýän gidroenergetika has ýaýrandyr:
derýa akymy peri aýlaýar, we bu aýlawyň energiýasy elektrik energiýasyna öwrülýär.
Hemme zat ýönekeý ýaly, emma energiýany almaklygyň bu usulynyň hem öz kem taraplary bar. Netijeli we güýçli gidroelektik bekedini (GEB) döretmek üçin beýik böwet gurmaly we derýanyň ähli güýjini generatoryň perlerini aýlamaga gönükdirmeli. Şonda hem
GEB-iň gurluşygy derýanyň tebigy durmuşyny bozýar we mikroklimatyň üýtgemeginiň
üýtgäp derýa ýaşaýjylarynyň ölümine getirip biler. Başga sözler bilen aýdylanda GEB-leriň
gurluşygyna örän ünsli çemeleşmeli we ekologiki deňagramlylygy saklamagyň zerurlygyny
unutmaly däl.
Surat 3.1.9. Gidroelektrik stansiýasynyň shemasy (GES).
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Mundan başga-da uly bentleriň mäkämligine gowy gözegçilik etmeli. Eger betbagtçylygyň netijesinde ýumrulsa, onda boşan suwlar güýçli akym bilen derýa akyp, öz ýolundan ähli zady aýrar we derýa akymynyň aşagynda birnäçe kilometrde kenarlaryndan çykar.
Şeýlelikde, Bansao GEB-iniň bendiiniň ýumrulmagy netijesinde 1975-nji ýylda Hytaýda 170
müň adam wepat boldy.
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Has ýakyndaky, 2009-njy ýylda Saýano-Şuşen
GEB-inde bolan heläkçiligi hem ýada salmak bolar.
Ol betbagtçylygyň netijesinde 75 adam ýogaldy
we Ýeniseý derýasyna turbina ýagynyň uly möçberi akdy.

Surat 3.1.10. Kokra derýasynda miniGES, Sloweniýa.

Bentsiz gidroelektrogeneratorlar hem bar.
Olara mini-GEB ýa-da mikro-GEB diýýärler. Olar
kiçi derýalarda ýa-da çeşmelerde gurnalýar we
akymyň energiýasyny akkumulýatora ýygnaýar.
Olaryň kuwwatlygy uly däl. Olar uly bolmadyk
hojalyklary, ýa-da goraghana ýerlerinde kordonlary üpjün etmek üçin ýeterlik bolar (Surat 3.1.9).
Şeýle hem bolsa, uglewodorod ýangyjy bilen
işleýän ýylylyk elektrik stansiýalary bilen deňeşdireniňde gidroenergetika energiýa öndürmegiň klimat üçin howpsuz görnüşi hasaplanýar.
Üstesine-de gidrostansiýalarda elektrik energiýasyny öndürmegiň bahasy ýylylyk elektrik
stansiýalarynyňkydan iki esse arzan. Şol sebäpden köp ýurtlar elektrik energiýasyny öndürmek üçin öz derýalarynyň mümkinçiliklerini doly peýdalanmak isleýärler. Käbir ýurtlarda energiýanyň 90-100% GEB-lerde öndürilýär. Olar: Paragwaý, Norwegiýa, Täjigistan,
Urugwaý, Uganda, Zambiýa, Kamerun, Braziliýa.
Hytaý hem gidroenergetikasyny işjeň ösdürýär. Bu ýurtda dünýäniň kiçi gidroelektrik
stansiýalarynyň ýarysyna çenli ýerleşendir. Ol ýerde, Ýanszy derýasynda dünýäniň iň iri
GEB-i “Üç jülge” ýerleşýär we ol 22,5 GWt energiýa öndürýär (Surat 3.1.10). Ondan hem
uly stansiýa bolan “Grand Inga” GEB-iniň gurluşynyň Afrikadaky Kongo döwletinde Kongo
derýasynda gurulmagy meýilleşdirilýär we ol 39 GWt energiýa öndürer.
Surat 3.1.11. «Üç jülge»
GEB-i, Hytaý.

Surat 3.1.12. «Ýasireta» GEB-i,
Paragwaý bilen Argentinanyň
serhedindäki Parana derýasy

Tolkun elektrik stansiýalary ummanlardaky tolkunlaryň güýjini ulanmaga ukyplydyr.
Tolkunda bökýän ýüzgüjiň hem energiýasyny özgerdip boljak eken! Öňki döwürlerde
deňizçilere howp salyp biljek möwç urýan tebigat häzirki günde adamyň dosty bolup biler.
Tolkunlygyň güýji ýeliň güýjünden onlarça esse ýokardadyr, diňe ony ulanmaklygy öwrenmek galýar.
Daşgyn elektrik stansiýalary bolsa daşgyn we gaýtgynlar ýaly haýran galdyryjy
hadysalary ulanýarlar. Ähli planetalar, ýyldyzlar we beýleki kosmos jisimleri biri-biri bilen
grawitasiýa güýji bilen baglanyşýarlar we biri-birine täsir edýärler. Ýer Günüň daşyndan we
özüniň okunyň daşyndan aýlanar, aý hem edil şolar ýaly Ýeriň daşyndan aýlanýar, Günüň,
Ýeriň we Aýyň özara ýerleşişi üýtgäp durýar. Bu bolsa dünýä ummanyna täsirini ýetirýär.
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Tolkyn energiýasyny ulanmak bilen tejribeler XVIII asyryň ahyryndan bäri geçirilip
gelinýär. Tolkun degirmeni üçin patent açmagyň ilkinji arzasy 1799-njy ýylda berildi.
Emma onuň senagata girizilmegi üçin köp wagt gerek boldy. Ilkinji resmi tolkun elektrik stansiýasy 2008-nji ýylda Portugaliýanyň Agusadora etrabynda kenardan 5 km
uzaklykda açyldy. Ol elektrik stansiýasynyň kuwwatlygy 2,25 MWt.
2013-nji ýylda Russiýanyň kompaniýasy tapgyrlaýyn önümçilik üçin niýetlenen tolkun elektrik stansiýasyny halkara sergide görkezdi.

Güýçli daşgynlaryň ýerinde bentler gurulýar. Ilki bilen ol daşgynyň öňünde päsgelçilik
döredip ony suwuň derejesi iň ýokary nokada ýetýänça aýlaga göýbermeýär. Soňra böwet
açylýar we ummanyň suwy açyk ýola aýlanyp gidýär. Bendiň dürli taraplaryndaky suwuň
derejesi deňleşende böwet ýene ýapylýar. Indi suwuň serpilmegine garaşmaly. Ummanyň
suwy yza çekilende onuň “gapana düşen” bölegi edil şonuň ýaly aýlaga ymtylar hem-de
göýberilende ýene aýlawlary emele getirip akar.

Dünýäde iň uly daşgyn elektrik bekedi Fransiýada Rans derýasynyň kenarynda ýerleşýär.
Ol 1967-nji ýylda guruldy we dünýäde ilkinji
daşgyn elektrik bekedi boldy. Bu ýerde suwuň
daşgynynyň we serpilmesiniň tapawudy 8 metre barýar we iň uly görkezijisi 12 metre barabar. Her biriniň diametri 5,35 metr we agramy
470 tonna bolan 24 sany generator 240 MWt
energiýany öndürýärler.

Ýeriň ýylylygy
Geotermal energiýa ýeriň ýylylygyny ulanýar. ony sözüň dar manysynda gaýtadan dikeldilýän diýip hasaplamak bolmaz, emma biziň ýerimiziň jümmüşinde gyzgynlyk gorlary
ýeterlik derejede uludyr. Wulkan işjeňliginiň bar bolan ýerlerinde ýerasty suwlar jaýryklaryň
üsti bilen ýeriň ýüzüne çykyp bilýärler we belli bir wagt aralygyndan güýç bilen atylyp suw
ýa-da bug görnüşinde çykýarlar – şeýle hadysa geýzer diýlip atlandyrylýar.
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Eger-de laýyk ýerinde ýeriň gyzgyn suwly köllerine barýan guýyny burawlasaň onda
olaryň suwlaryny gyzgynlyk üçin ýa-da elektroenergiýany döredilmegi üçin ulanmak bolar,
eger-de suwuň peýdaly düzümi bar bolsa – onda suw üpjünçiligi üçin hem ulanmak bolýar.
Gidrotermal energiýanyň ulanylmagynyň kynlygy – ulanylan suwy ýeriň aşagyna gaýtarmak zerurlygyndadyr, köp halatda bu suwlaryň himiki düzümi olary derýalara we köllere
guýmaklyga rugsat bermeýär, mundan başga-da ýeriň aşagynda gyzgyn suwlaryň ulanylmagynyň netijesinde boşluklar emele gelip, topragyň çökmekligi bolup biler.
Guýularyň üsti bilen ýörite suwlary ýeriň jümmüşine guýmak mümkin, soňra olar tebigy
ýeriň aşagyndaky “gyzdyrgyçda” gaýnap goňşy guýynyň üsti bilen bug görnüşinde ýokaryk
dolanyp geler. Şeýle energetikany petrotermal energetika diýip atlandyrýarlar. Petrotermal taslamalary ABŞ, Awstraliýa, Ýaponiýa, Germaniýa we Fransiýa ýaýbaňlandyrýarlar.

Geotermal
elektrik
beketleriniň
iň
kuwwatly we iň meşhur topary ABŞ-da,
San-Fransiskonyň demirgazygynda ýerleşýär.
Ol “Geýzers” adyny göterýär we 22 sany geotermal elektrik beketlerinden durýar, olaryň
umumy kuwwatlygy 1517 MWt bolup durýar.
Filippinlerde we Islandiýada – meşhur işjeň
wulkanlaryň ýurdunda geotermal elektrik beketleri sarp edilýän energiýanyň ¼ bölegini
üpjün edýärler. Şeýle hem Täze Zelandiýa, Indoneziýa, Ýaponiýa we Italiýa öz geotermal
çeşmelerinden işjeň peýdalanýarlar.
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Surat 3.1.13. Geotermal elektrik
bekediniň turba geçirijisi.

Pes potensially ýylylyk
Pes ýylylygy güýçli ýylylyga öwürmäge ukyply bolan enjam bar. Ol
enjamyň “Dogany” her öýde diýen ýaly bar, ol sowadyjy.
Sowadyjynyň işlemeginiň birnäçe ýörelgesi bar. Olaryň esasysy
şunuň ýaly: hladagent sowadyjydan ýylylygy alýar. Soňra kompressor
hladagenti özüne çekip, ony basyş astynda gysýar.
Şunluk bilen, fizikanyň kanunyna laýyklykda giňişlige ýaýraýan
ýylylyk bölünip çykýar. Eger biz sowadyjynyň daşyny elläp görsek,
ol gyzgyndyr! Hut şonuň üçin sowadyjylar ýyladyjy enjamlarda daş
durmaly we olara gün şöhleleri düşmeli däl. Sebäbi ol bölünip çykan
ýylylyk sowadyjynyň diwarlarynda köp durman, tizräk howa geçirilmeli. Sowadyjyda sowuk saklanyp galýar we ýylylyk zyňylýar. Muny
tersine hem edip bolar: alnan ýylylyk saklanyp, sowuk bolsa zyňylar.
Şeýle enjam eýýäm bar, oňa ýylylyk sorujy diýilýär. Ýylylyk sorujysy
pes ýyladylan howadan, suwuklykdan ýa-da başga maddadan ýylylyk
almaly. Olar uly bolmadyk çuňluklarda ýeriň ýylylygyny hem alyp bilýärler. Eger gyş günlerinde öýden çykýan ýylylygy ýa-da hammamda
ulanylýan gyzgyn suwy ýylylyk sorujydan geçirseň, onda gidip barýan
ýylylygyň köp bölegini öýe gaýtaryp getirip bolýar. Emma ýylylyk sorujy suwy gaty gyzgyn
edip bilmeýär – ol köplenç 50-60°C çenli gyzdyrýar, şonuň üçin hem ony özbaşdak energiýa çeşmesi hökmünde däl-de, ýangyjy tygşytlamak üçin goşmaça energiýa çeşmesi hökmünde ulanýarlar.

Ýylylyk sorujylarynyň konsepsiýasy XIX asyrda W.
Tomson (lord Kelwin) tarapyndan işlenilip düzüldi we
awstriýaly P. Ritter tarapyndan kämilleşdirildi. Emma
gönüden-göni amaly ulanyşa ýylylyk sorujy, XX asyrda girizildi. Bir gün, oýlap tapyjy R. Weber doňduryjy
kamera bilen tejribe geçirýärkä kameranyň gyzgyn turbasyny elläp gördi we ondaky ýylylygy ulanmak barada
pikirlendi. Ol bu ýylylyk bilen suwy gyzdyryp başlady,
emma onça köp gyzgyn suw gerek däldi. Soňra ol bu
turba bilen otagyň içindäki howany ýyladyp başlady.
Soňra oýlap tapyjy ýerden ýylylyk sorup başlady we tiz
wagtda maşgalasyna eýýäm gerekmejek köne kömür
pejini satdy!

Britan fizigi Wilýam Tomson
(lord Kelwin).

Biomassa
Biziň günlerimzide hem ösümlikler ata-babalarynyň kesbini dowam edip, gün energiýasyny toplap, fotosinteziň kömegi bilen ony öz bedenlerinde saklaýarlar. Ýakylan ot ýada peç bizi ýyladýar, sebäbi adamyň oduna öwren agajy köp ýyllaryň dowamynda günüň
energiýasyny toplap, howany bolsa kömürturşy gazyndan boşadypdyr. Agaçlar ömrüniň
dowamynda biz üçin zähmet çekipdirler we otda ýitip gidenlerinde hem bize öz peýdasyny
berip gidýärler.
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Eger bir wagtlar emele gelen peýdaly magdan ýanmasa, biomassany täzeden alyp bolýar.
Ýangyç üçin köne agajy çapyp, biz onuň ýerine
täzesini ekip bilýäris, birnäçe onýyllyklardan soň
ol ösüp ýetişer. Ýangyç hökmünde dürli otlar we
däneler hem ulanylýar, olar bir tomsuň içinde ýada ondan hem tiz wagtda ösüp ýetişýär.
Emma geliň ýada salalyň: biziň köpümiz oduň
başynda oturyp, alawyň tansyna syn edip, ençeme agaçdan peýda gördük. Onuň ýerine biz
näçe agaç ekdik? Uly dünýäde hemme zat şeýle bolup geçýär.
Dürli zerurlyklary üçin tokaýlary çapmak – agyr iş däl, emma ony çapýanlar hemişe ýerine täze agaçlary ekýärlermi? Bu bolsa örän zerur bolup durýar!
Ýangyç hökmünde diňe bir agaçlary däl, eýsem ösümlikleriň zyňyndy hasaplanýan böleklerini ulanyp bolýar. Mysal üçin, eşik üçin pagta, däne ýa-da iýmit üçin önümler ösdürilip
ýetişdirilende, gabygyny, çigitlerini, samanyny ýygnap gaýtadan işläp bolar.
Bioýangyç – ösümlik ýa-da haýwanat çig malyndan, bedenleriň
ýaşaýyş durmuş önümlerinden ýa-da organiki senagat galyndylaryndan, ýagny biomassadan alynýan ýangyç. Häzirki wagtda adamlar içki
ýanma hereketlendirijiler üçin suwuk bioýangyjy (mysal üçin, bioetanol,
biodizel), gaty bioýangyjy (odun, briket, ýangyç däneleri, saman) we
gaz görnüşli bioýangyjy (biogaz) alyp öwrendiler.
Ösümlikler ýaşaýan döwründe ýakylan döwründäki emele gelýän kömürtuşy gazyny
siňdirýärler. Eger-de ösümlikler öleninden soňra tebigatda galan bolsalar, onda olaryň
çüýreme hadysasynda ýene-de şonça gaz çykardy. Biomassa howpsuz energiýa çeşmesi hasaplanýar. Ýöne eger-de ýangyç hökmünde önümçliginiň galyndysy ulanylýan bolsa,
meselem, neçjarçylyk üçin, ine bu biomassanyň şowly ulanylyşynyň mysaly, eger-de sagdyn tokaý odun üçin çapylýan ýolsa – bu bisarpalygyň mysaly.

Biomassadan energiýanyň önümçiliginiň iň ýönekeý we ýaýran görnüşi – bu onuň ýakylmagydyr. Emma ody diňe gury we şepbikli odunlar bilen ýakmak ýeňil, onuň üstesine-de
odunlar belli bir şekilde ýatmalydyr. Şonuň üçin, oýlap tapyjylar dürli çyglylykdaky we
düzümdäki ösümlik çig malynyň netijeli we tygşytly ýakylmagyny üpjün edýän tygşytly
enjamlary oýlap tapmaga synanyşýarlar.

210

Ösümlik süýümini diňe bir ýakyp bolman eýsem ondan ýeňil daşap bolýan we adaty
enjamlarda ulanyp boljak uniwersal ýangyjy öndürip bolýar. Düzüminde ýag saklaýan ösümliklerden dürli suwuk dizel ýangyjyny (ýa-da biodizeli) öndürmek mümkin.
Şeker krahmal saklaýjy ösümliklerden spirt almak mümkin, ol bolsa ýangyç hökmünde
ulanylýar (bioetanol).
Braziliýa bioetanoly we şeker çiňrigini öndürmek hem-de peýdalanmak boýunça
dünýäde öňdebaryjy ýurtlaryň biri hasaplanýar. Etil spirti häzirki wagtda ýurduň awtoulag ýangyjynyň 18% kanagatlandyrýar.
Surat 3.1.14. Braziliýada
bioetanol öndürýän zawod.

Surat 3.1.15. Braziliýanyň ýangyç doldurylýan stansiýalarynda ulagy bioýangyç bilen dolduryp bolýar.

Täsin energiýa çeşmeleri
Awstraliýada maňzyň gabygyny ýangyç hökmünde ulanýan
dünýäde ilkinji elektrik gurluşy işe girizildi. Şeýle generatoryň
gurluşygy awstraliýalylar üçin 3 million awstraliýa dollaryna
düşdi. Emma sagatda 1680 kg gerekmejek maňyz gabygyny
gaýtadan işleýän we 1,5 MWt elektrik energiýa öndürýän bu
elektrik stansiýasynyň ýokary öndürijiligi onuň gysga wagtyň
içinde öz bahasyny ödäp biljekdigine umyt etmäge mümkinçilik berýär.
Hindistanyň alymlary energiýanyň ýene bir alternatiw çeşmesini oýlap tapdylar. Olar batareýalaryň içinde bananlary, beýleki miweleri we gök-önümleri hem-de olaryň
galyndylaryny ulanmaga başlapdyrlar. Şeýle batareýalaryň
dördüsinden diwar sagady, elektron oýun ýa-da hasaplaýjy
kalkulýator işläp bilýär. Bu täzelik ilki bilen öz-özleri üçin batareýalara zarýad bermäge miweleri we gök-önümleri tapyp
bilýän oba ýerlerinde giňden ulanylýar. Adamyň özbaşdak
elektrik energiýany öndürip başarjak günleri hem uzak däl!
Amerikan alymlary plastmassa goýumly ýörite köwüş oýlap
tapdylar: adam ýöreýän wagtynda aýak plastinkalara basyş
edýär, olary gysylmaga we giňelmäge mejbur edýär,bu bolsa 3 Wt elektrik energiýasyny öndürmäge mümkinçilik berer. Elektrik energiýasynyň
bu göwrümi ýöräp barýan wagtyňda aýdym-saz ýa-da radio diňläp, batareýalaryňy
tygşytlamak üçin ýeterlik bolar!
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Biomassany ulanmagyň ýene bir usuly – fermentleme.
Oba hojalyk haýwanlary ösümlikleri iýýärler, olary siňdirýärler we özünden soň tezeklerini goýýarlar. Şol tezekler hem
elektrik energiýasyny öndürmek üçin ulanylyp bilner. Eger ýapyk gapda tezek bilen dürli gök-önüm galyndylaryny ýygnap,
ol gaby 50-60°C çenli gyzdyrsaň, bakteriýalar organiki maddany iýip, gaz metanyny işläp çykararlar. Ony bolsa, ýangyç
hökmünde ulanyp bolýar.
Her ýylda Ýerde 170 mlrd t golaý esasy biologiki massa döreýär we şol mukdara
golaýy hem ýok edilýär.

3.1.6. | Dürli energiýa çeşmeleriniň artykmaçlyklary we
kemçilikleri
Biz energiýanyň birnäçe çeşmeleri barada bilenimizden soňra düşünesimiz gelýär:
olaryň haýsylary – iň gowusy? Haýsylary – ekologiki taýdan arassa? Haýsylary – klimat üçin
zyýansyz?Haýsysy – iň arzan?

Energiýa çeşmeleriniň deňeşdirme
görkezijileri (parametrleri)
•

Ulanylyşda we gazyp almakda zyňylýan parnik gazlary.

•

Ulanylyşda we gazyp almakda adamyň saglygy we daşky gurşaw üçin howply
zyýanly maddalaryň zyňylmagy.

•

Ýangyjyň alynýan ýerinden elektrik bekedine çenli daşalmagynyň bahasy.

•

Ýylylygy we elektrik toguny uzak aralyga geçirmegiň bahasy.

•

Energetika bekediniň gurluşygynyň, işiniň we onuň hyzmat ediş möhletiniň tamamlanmagy bilen sökülmeginiň bahasy.

•

Ekologiki çykdaýjylar (heläkçilikleriň öňüni almak, adamlaryň bejergisi we ölenleriň maşgalasyna kömek üçin, zyňyndylaryň öwezini dolmak üçin ösümlikleriň
oturdylmagy ýaly çykdaýjylar).

•

Energiýa öndürmek boýunça kärhanalaryň ýerleşýän klimatiki we geografiki şertleri. Suw haýsy suw howdanyndan geler, onuň arassalygyny üpjün etmeklik nähili
derejede ýeňil? Bu ýerde ýeller nirä öwüsýär, howply howa ýa-da seýsmiki şertler
bolýarmy? Çig malyň daşaljak ulag ýollary nähili derejede amatly? Gönüden-göni
golaý aralykda haýsy tebigy obýektler we ýaşaýyş nokatlary ýerleşýär?

•

Galyndylaryň arassalaýyş we gaýtadan işleýiş enjamy. Beketde nähili derejede
döwrebap enjam oturdylyp biliner? Arassalaýyş ulgamy ýeterlik derejede kämilmi, galyndylaryň gaýtadan işlenilmegi we saklanylmagy üçin meýdan ýeterlikmi?
Bekediň işiniň ilkinji ýyllarynda galyndylaryň “göze görünip duran meselesi” ýüze
çykmaz, ýöne birden şu sorag ýüze çyksa olary nirä aýyrmaly?
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Bu soraglara jogap tapmak aňsat däl. Sebabi biziň ýangyjy deňeşdirmek üçin ulanmaly
görkezijilerimiziň sany örän köp. Tehnologiýanyň netijeligi we energiýanyň bahasy barada klimatyň üýtgemelerini, ekologiýany we saglygy göz öňünde tutman üzňelikde seretmek mümkin däl. Şol sebäpli hem energiýa beketleriniň gurulmagy we işlemegi boýunça
çözgütleri kabul edilmezden öň dürli barlaglaryň geçirilmegi zerur: tehniki, ekologiýa taýdan we ş.m. Geliň ýene bir gezek energiýanyň esasy tebigy çeşmeleriniň artykmaçlyklaryny
we ýetmezçiliklerini ýatlalyň we deňäliň.

Kömür
Kömür – uniwersal ýangyç: ony islendik klimatda, dürli kuwwatlygy bolan
elektrik stansiýalarynda, hatda indiwidual bug gazanlarynda hem ulanyp
bolýar. Daşamak üçin kömür iň howpsuz ýangyç, ol partlamaýar, ony açyk
platformalarda daşap bolýar.
Kömür elektrik stansiýalary iň «hapalary». 1 MWt kuwwatlygy bolan
kömür ÝES-i her ýyl atmosfera düzüminde tozan we zyýanly madda bolan
36,5 mlrd m3 ýangyç gazlaryny bölüp çykarýar. Şeýle hem, ammarlara
ýerleşdirmeli bolýan külüň köp mukdary galýar. Iň esasysy hem, kömür
elektrik stansiýalarynda öndürilýän energiýanyň birligine CO2-niň bölünip
çykmagy beýleki uglewodorod energiýa çeşmeleri bilen deňeşdireniňde iň
uly göwrümlidir.
Kömüri gazyp almak usulynyň özi hem howpsuz däldir. Çykýan ýerasty
gazlaryň partlamalary zerarly şahtaçylar wepat bolýarlar. Şahtalardan duzlanan
we hapa ýerasty suwlary çykarýarlar, olar bolsa derýalara we köllere düşýärler
(1 t kömür üçin 3 t suw çykarylýar). Netijede, känleriň işlenilýän ýerlerinde
ösümlikler we haýwanlar gyrylýar, suw howdanlary we toprak hapalanýar.
Nebit
Ulanmak üçin nebit örän ýönekeý bolup, ony turba geçirijiler arkaly ýa-da
ulag sisternalarynda uzak aralyklara daşap bolar. Nebit reziniň, plastmassanyň,
reňk berijileriň, ýuwujylaryň we beýleki önümleriň önümçiliginde ulanylýar.
Nebit gorlary tükenýär, ony almagyň bahasy bolsa artýar. Nebit ýangyn
howply önüm we onuň dökülmegi iri ekologiki betbagtçylyga getirip biler.
Ol öz gabygy bilen ähli janly zatlary örtüp, eko ulgamy bozýar. Eger nebit
derýada ýa-da deňizde dökülse, ol örän uzak aralyklara ýaýraýar. Mundan
başga-da, nebit önümleri ýakylanda CO2-niň uly göwrümi bölünip çykýar.
Tebigy gaz
Tebigy gaz – daşky gurşaw we klimat üçin iň howpsuz we iň arassa
uglewodorod ýangyjy. Ony ulag bilen daşamak aňsat.
Hatda kiçi göwrümde hem gaz partlama howply bolup durýar. Ol beýleki
ýangyçlara garanyňda azrak, emma şonda-da ýeterlik göwrümde parnik
gazlaryny bölüp çykarýarlar. Tebigatda gazyň gorlary hem tükeniksiz däl!
Häzir, slanes gazyny almagyň tehnologiýasynyň özleşdirilmegi bilen gorlar
“köpeldi”, emma muňa garamazdan gazyň mukdary çäklendirilendir.
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Atom energiýasy
Atom energiýasy öndürilende parnik gazlary bölünip çykarylmaýar.
Ýadro ýangyjynyň gorlary ýeterlik derejede uly, sebäbi bu ýangyjyň az
göwrüminden energiýanyň köp bölegini alyp bolýar.
Atom energiýasy diňe iri stansiýalarda öndürilýär we diňe elektrik
energiýasy görnüşinde daşalýar. Sebäbi şeýle howply stansiýany gyzgyn
suwy we ýylylygy ulanýan uly şäherde goýmaly däl. Olar asyrlar boýy
howpuny ýitirmeýän galyndylary emele gelýär, şonuň üçin olary ýörite
jaýlamak zerurdyr. Parnik gazlaryny bölüp çykarmasa-da, ol başga
görnüşli zyňyndylary, ýagny işlenen radio işjeň suwuny emele getirýär.
Atom energiýasynyň iň esasy kemçiligi – uly bolmadyk näsazlyklarda hem
betbagtçylykly netijeleriň bolýandygyndadyr.
Gün
Gün energiýasy dikeldilýän energiýadyr we ony Ýeriň köp etraplarynda
ulanyp bolýar. Onuň zyýanly zyňyndylary we parnik gaz zyňyndylary ýokdur.
Gün akymlary durnukly däl, energiýa akymyny özgertmek üçin goşmaça
akkumulýatorlar gerek, mysal üçin, gije ýa-da bulutly howada. Günüň
fotoelementleri häzirlikçe gymmat, alymlar olary arzanlatmagyň ýollaryny
gözleýärler. Işlenen fotoelementleriň ýok edilmegi bilen bagly meseleler bar,
sebäbi olaryň düzüminde zyýanly maddalar bar. Gün elektrk stansiýalary
köp meýdany tutýar.
Ýel (şemal)
Ýeliň energiýasy täzelenýän, zyňyndysyz, parnik gazsyz we zyýanly
maddasyz energiýadyr.
Ýel beketleri üçin hemişelik güýçli şemallar gerek. Şemal elektrik stansiýasyny
hatda gowşak şemallarda hem ulanyp bolar ýaly, goşmaça akkumulýatorlar
we özgerdijiler gerek bolýar. Perleriň aýlanmagy howanyň yrgyldamagyny we
gohy emele getirýär, ol bolsa adamlary we haýwanlary gorkuzyp bilýär. Käbir
adamlary bolsa göze ýakymly görnüşleri zaýalaýan şemal stansiýalaryň ägirt
uly durky gorkuzýar. Şeýle hem, guşlaryň aýlanýan perlere düşmezligi üçin,
olary gorkuzmak ulgamyny gurnamak zerur.
Suw
Gidroenergetika, daşgynlaryň, serpilmeleriň we tolkunlaryň täzelenýän
energiýasy. Ony almak aňsat, onuň parnik gazlar zyňyndylary we zyýanly
maddalary ýok.
Suwuň energiýasyny ulanmak suw howdanlaryna golaý bolmagy talap
edýär. Iri GEB-ler gurlanda bentler döredilýär, suw saklaýjylary hökmünde
onuň töweregindäki ýerlere suw göýberilýär. Bu bolsa kyn we gymmat.
GES-leriň gurulmagy derýa we kenarýaka eko ulgamlaryna ters täsir edýär.
Şeýle-de, derýanyň akymy boýunça aşakdaky ilatly nokatlara suw indirmek
howpy hem bar.
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Ýeriň ýylylygy we pes potensially ýylylyk
Ýer guýularynyň energiýasy täzelenýär we ol ähli ýerlerde elýeterli. Parnik
gazlaryny we zyýanly maddalary bölüp çykarmaýar.
Çuňňur ýerasty çeşmelerden energiýa almak prosesi häzirlikçe gymmat
we kyn. Geotermal çelekleriň dowamly peýdalanmagynda toprak çökýär
(buguň we suwuň çykarylmagy). Şeýle ýylylyk diňe bir goşmaça energiýa
çeşmesi bolup biler.
Biomassa
Biomassa elýeterli we ony ulanmak ýeňil. СО2 atmosfera zyňylmagy
ösümlikleriň tebigy çüýremeginde emele gelýän zyňyndylara barabar.
Biomassa öndürilýän ýerlerde (oba we tokaý hojalyklary) onuň ulanylmagy
zyňyndylary ýok etmek meselesini hem çözýär. Umuman, energiýa
zyňyndylardan öndürilýär! Dersden gazdan başga-da dökün alyp hem bolýar.
Çig biomassany ulag bilen daşamak amatsyz bolup durýar. Gaz ýangyjy
öndürilende turşama temperaturasyny saklamaly, partlama howply
ýagdaýlara ýol bermeli däl, bakteriýalaryň daşyna çykyp, keselleriň çeşmeleri
bolmazlygyna gözegçilik etmeli. Mundan başga-da, gazyň ýakymsyz ysy
bar!
Käbir işewür oba hojalyk önümini öndürijiler indi adaty azyk ekinleriniň
deregine öz meýdanlaryny biomassa öndürmek üçin ulanýarlar, sebäbi bu
iş girdeji getirýär. Netijede önümçilik we dünýäniň ilatynyň azyk önümleri
bilen üpjünçiligi peselýär.
Eger-de gaýtadan dikeldilýän energiýalar tükenmeýän we ekologik taýdan arassa bolsa,
onda näme üçin kömür, nebit, gaz we atom elektrostansiýalarynyň deregine ýaşyl tehnologiýalary ulanmaly dälmiş?!
Entek gaýtadan dikeldilýän energiýanyň giňden ösmegi üçin çäklendirmeler bar. Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerinde eletrostansiýalaryň işlemekligi klimat şertlerine baglydyr (ýeliň güýji, derýalaryň barlygy, güneşli günleriň sany), olaryň ulanylmagynyň
hemmetaraplaýyn, hemişelik oýlap tapyp boljak hasaplamasy ýok. Her bir aýratyn ýagdaýda stansiýa özüniň aýratynlyklaryna eýe bolar. Başga sözler bilen aýdylanda, gaýtadan
dikeldilýän baýlyklaryň energiýasyny ulanmaklyk üçin olaryň döredilýän we gurulýan wagtynda has köp zähmeti (we puly) sarp etmeli. Ýöne energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden öndürilmeginiň täze tehnologiýalary sebäpli netijelilik ýokarlanýar, önümçiligiň
bahasy bolsa – peselýär.
Energetiki pudak, aýratyn hem nebitiň, gazyň we kömrüň ulanylmagy bilen bagly pudaklar örän girdeýjili, çünki energiýa hemişe talap edilýän zat. Bu pudakda ummasyz pul
serişdeleri aýlanýar. Şol sebäpli hem häkimiýet, işewürlik wekilleriniň we tebigaty goramak
baradaky jemgyýetçilik guramalarynyň arasynda köpsanly çaknyşyklar bolup geçýär. Bu
ýagdaý dünýäniň ähli ýurtlarynda hem meňzeşdir, emma ol ýagdaýa asyrlaryň masştabynda seredilse, ondan umuman adamzadyň jemgyýetçilik bähbidine düşünmeklige tarap gidip barýandygyny ynam bilen aýtmak mümkin. Adam pikirlenmesiniň inersiýasy ahyrynda
täze tehnologiýalaryň girizilmegini togtadar. Älem jahan bize öz energiýasyny bermäge
taýýar, emma biz tebigy mümkinçilikleri öz klimatymyzy gysga wagtlyk bähbitlere kowalaşyp ýumurman tersine ony gowulaşdyrmaklygy öwrenmeli!
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Türkmenistanyň toprak-klimat şertleri gün, ýel, geotermal energiýasy we biomassanyň energiýasy ýaly energiýanyň dikeldilýän (alternatiw) çeşmelerini elektrik
energiýasyny, bioýangyjy, ýylygy we sowugy öndürmekde giňden peýdalanmak örän
amatlydyr.
«Howanyň üýtgemegi boýunça Türkmenistanyň Milli strategiýasyna» laýyklykda,
ýurduň energiýa balansynda energiýanyň dikeldilýän çeşmeleriniň ornuny ýokarlandyrmak maksady bilen, şu çäreler durmuşa geçiriler:
•

ylmy-barlag işläp taýýarlamalaryny we dikeldilýän energetikanyň tehnologiýalarynyň synaglaryny mundan beýläk-de goldamak, şeýle hem olary Türkmenistanyň howa şertlerine laýyk getirmek;

•

ýakyn geljekde uzakda ýerleşýän we az ilatly etraplarda dikeldilýän energetikanyň kiçi we orta kuwwatly desgalaryny ornaşdyrmak;

•

orta we uzak möhleti göz öňünde tutýan geljekde ýurduň öz önümçilik
kuwwatlyklaryny ornaşdyrmak we energetika balansynda dikeldilýän energetikanyň paýyny artdyrmak;

•

energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ulanmak üçin ykdysady höweslendirmeleri döretmek.
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Soraglar
1. Gadym döwürde haýsy energiýa çeşmeleri ulanylypdyr?
2. Gün batareýalaryny ulanmagyň haýsy usullaryny bilýärsiňiz?
3. Elektrik energiýany ol ýa-da beýleki çeşmelerden almak
üçin onuň bahasyny kesgitlemekde täsir edýäň faktorlary sanap beriň.
4. Elektrik hereketlendirijiler özünden soň howply zyňyndylary
goýmaýarlar. Olary ekologiki taýdan iň amatly diýip hasap
etmek bolarmy?
5. Ýasy gün toplaýjylary jaýlaryň üçeklerinde ýeriň giňişligine deň gözýetimiň burçunda gurnalýar. Näme üçin diýip pikir
edýärsiňiz?
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş.

Tejribe
Maksat: Alternatiw yşyklandyryşy gurmak.
Materiallar: Suwly reňksiz plastik çüýşe, kiçiräk stol, ýorgan.
Tejribäniň gidişi. “Jaýjagaz” ýagtylylyk girmez ýaly ýorgan
bilen stoluň üstüni örtüň. Suwly çüýşäni alyň we jaýjagaza giriň. Çüýşäni ýorganyň arasyndaky yşa salyň, siz jaýjagazyňyzy yşyklandyrýan çyra tapdyňyz. Şeýle hem, aýalaryň arasynda gysylan reňksiz plastik çyzgyç ýanyp biler.

2-nji
ýumuş.

Elektrik energiýasyny öndürmegiň ýollarynyň sanyna görä
toparlara bölüniň. Her topar öz ýoluny esaslandyrmak we
goramak üçin nutuk taýýarlamaly we beýlekileriň ýetmezçilikleri barada maglumat bermeli. Soňra dürli elektrik beketleriniň, şol sanda siziň ýaşaýan ýeriňizde ulanylýanynyň
peýdasy we zyýany barada çekişme taýýarlaň we geçiriň.
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3.2. | Energonetijelilik we energiýany tygşytlamak
Planeta hakynda alada etmegiň iň birinji usuly – bu özüniň alynmagyndan gelýän
zyýanyň iň az bolan energiýa çeşmeleriniň ulanylmagydyr.
Ikinji usul – energiýany sarp etmekligi azaltmak. Biz iki sany golaý, emma tapawutly
düşünjeler bilen tanyşalyň – energiýa netijeligi (energoeffektiwlik) we energiýany tygşytlamak. Haçan-da enjam zerur bolan netijä ýetmek üçin beýleki özüne meňzeş enjamlaryň
sarp edýän energiýasyndan az energiýa sarp etse, onda bu enjam energonetijelidir.
Meselem, iki çyra siziň otagyňyzy deň ýagtylandyryp biler, ýöne şol bir wagtda olar dürli
elektroenergiýany sarp edip bilerler. Az energiýa sarp edýän çyra has energonetijelidir.
Surat 3.2.1. Dürli çyralaryň
energonetijeliliginiň deňeşdirilişi.

Adaty gyzýan çyra

Lýuminissent çyra
(Düzüminde simap bar,
ýörite utilizasiýa zerur)

Yşyk diod
(LED)

Energonetijelilik – bu sarp edilýän (ýa-da bar bolan) energiýa bilen
bu sarp edilýän (ýa-da bar bolan) energiýa bilen sarp etme netijesinde
alynýan önümiň arasyndaky baglanyşykdyr.
Energotygşytlylyk – ulanylýan energiýanyň möçberini azaltmaklyga
gönükdirilen we hojalyk işine gaýtadan dikeldilýän energiýanyň çeşmelerini dolanyşyga çekmäge gönükdirilen çäreler.
Elektrik energiýasyny tygşytlamak üçin çyrany gerek bolmadyk wagty öçürmeli, aýnalary,
ýagtylandyryjylary we çyralaryň özlerini wagtly-wagtynda ýuwup durmaly, olar çalşylanda
has tygşytly çyralary almaly.
Ýagny, köp ýagdaýda energiýany tygşytlamaklyk üçin hiç zady oýlap tapmaklyk gerek
däl, eýsem diňe öz endikleriňi üýtgedip energiýany boş ýere harç etmegiňi bes edäýmeli!

Dünýä boýunça ortaça ýagtylandyrmak üçin elektrik energiýasynyň 20% binalar tarapyndan sarp edilýär. Elektrik tygşytlaýjy çäreler elektrik togunyň sarp edilmegini we
elektroenergiýa bolan tölegi azaldyp bilýär, şularyň ählisi hem giňişligiň ýagtylandyrylmagyna zeper ýetirmezden ýerine ýetirilip biliner. Halkara energetika gullugynyň
bahalandyrmagyna görä 2030 ýyla çenli binalaryň ýagtylandyrylmagyndan tutuş
Afrikanyň bir ýylyň dowamynda sarp edýän energiýasyny tygşytlap boljak.
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Meselem, biziň ählimiz irden dişimizi arassalaýarys. Şol wagtda suw kranyndan suwuň
akyp durmagy gerekmi? Ýok! Ol bize agzymyzy çaýkaýan pursadymyzda gerek. Ýöne siz
özüňize we öz maşgalaňyza üns beriň: hemme kişide haçan-da dişini ýuwan wagty suw
krany ýapylanmy? Suwuň krana gelmegi üçin suwy taýýarlaýyş stansiýasy, nasoslar ulgamy,
söz bilen aýdylanda diňe energiýanyň özi hem az sarp edilmedi ahyryn, suw hakynda
gürrüň hem etmäliň!
Haçan-da siz telewizory öçüreniňizde (köplenç beýleki enjamlary hem), olary garaşyjy ýagdaýda goýýarsyňyz.
Ýöne bolsa köpümiz şeýle ýagdaýda telewizoryň energiýany, az derejede hem bolsa, sarp etmegini dowam
edýändiginden habarly däl. Elektrik energiýasy üçin maşgalanyň çykdaýjysy şol sebäpli biraz artýar. Daşyndan bu
örän ujypsyz ýaly bolup görünýän bolmagy hem mümkin,
ýöne tutuş öýüň, şäheriň, ýurduň möçberinde şeýle ýol bilen sarp edilýän energiýanyň möçberi näçekä? Şol sebäpli
hem energiýa tygşytlamaklyga çynlakaý göz bilen garaýan
ýurtlarda tehnikany garaşyjy ýagdaýda goýman ony dolulygyna öçürmekligi maslahat berýärler.
Ykjam telefonyň zarýadlanylmagy (ýylda) 0,3kg CO2 – niň, eger-de zarýad beriji hemişe elektrik toguna ötürilen we ulanylmaýan bolsa, onda 2,4 kg CO2 zyňylmagyna
jogapkärdir.

Ykjam telefonlaryň ulanylmagy bilen
baglylykda СО2 bölünip çykmagy
Ýylda 47 kg – günde 2 minut ulanylanda
Ýylda 1250 kg – günde 1 sagat ulanylanda
Bir minut – takmynan 57 g
Bir sms hat – 0,014 g
Google-de gözleg – 0,2 g (Google-den ýyldaky zyňyndylar – 1,3 mln t)
IT – senagaty dünýä boýuna zyňylýan kömürtuşy gazynyň 2-2,5% jogapkärdir. Has
wajyp roly personal kompýuterler we monitorlar oýnaýarlar – IT senagatynyň ähli zyňyndykarynyň 40%.
Elbetde biziň ählimiz häzirki günde dünýäde “ýaşyl hosting” ýaly ugruň ösdürilýändigini
bilýän däldiris, – internet hostinginiň klimata we daşky gurşawa bolan negatiw täsiri peseltmek maksady bilen ýaşyl tehnologiýany ulanýan görnüşidir. Düzgün boýunça ol özüne
kömürturşy gazynyň zyňylmagynyň öwezini dolmaklygy, gaýtadan dikeldip bolýan energiýa çeşmeleriniň (Günüň, ýeliň, suwuň, Ýeriň ýylylygynyň) ulanylmagyny, agaçlaryň we
beýleki ösümlikleriň oturdylmagyny we energiýanyň tygşytlanylmagy üçin edilýän beýleki hereketleri özünde jemleýär. Eger-de IT-industriýanyň ösmekligi şu depginde dowam
etse, onda 2020-nji ýyla çenli hasaplaýjy ulgamlaryň işleriniň täsiriniň jemlenen hapalamagy awiasiýa zyňyndylaryndan geçer. Käbir hünärmenler ýaşyl hostingiň görnüşi hökmünde bulut tehologiýasyny hödürleýärler. Olar hasaplaýyş işlerini has netijeli ulanmaga
mümkinçilik berýärler (ilkinji nobatda elektroenergiýanyň sarp edilişini azaltmak).

220

Bulut tehnologiýalary
Diňe bir hakyky dünýä däl, eýsem wirtual dünýä hem ösýär. Uzak bolmadyk geçmişde internet ulanyjylary öz eýeligine “bulut tehnologiýasy” diýlip atlandyrylýan zady aldylar. Häzirki wagtda olary, aýratyn hem Facebook, Twitter we Google docs, Gmail we
ş.m. hyzmatlaryň esaslandyrylan “hereketlendirijileri” ulanýarlar.
Web-saýtlarynyň we serwer programmalarynyň
köpüsi belli bir kompýuterde we serwerlerde işleýärler. “Bulut” – bu sarp edijä programma üpjünçiligi we
maglumat saklamaklyk görnüşinde hyzmatlary hödürleýän kesgitli bir ulgamyň işlemegini üpjün edýän kompýuterleriň torudyr. Muňa programmalaryň belli bir
kompýuterden we onuň konfigurasiýasyndan garaşsyz
ýagdaýda işleýän global wirtual kompýuteri hem diýsek
bolýar.

Bulut

Internede giň gerimli elýeterligiň ösmegi sebäpli programmanyň hut biziň kompýuterimizde işlemegi üçin zerurlyk wajyplygy barha güýjüni ýitirýär. Çünki ähli “bulutlaryň” bilelikde işlemeklige sazlanandygy sebäpli, programmalara bu kompýuterleriň
jemi güýji elýeterdir, göýä bu programma aýratyn alynan kesgitli kompýuterde ýerine
ýetirilýän ýaly. Döwrebap programma üpjünçiliginiň gitdigiçe has köp bölegi web-tehnalogiýalaryna esaslanan, “bulutlar” bolsa web-programmalaryň artykmaçlygyny
täze derejä galdyrmak üçin bu estafetany gapyp alýar.
Adamzadyň tehniki oýlap tapmalary gün-günden kämilleşýär. Emma gaty az bölegi
ulanylýar. Täze oýlap tapyşy könelişeniň ýerine ulanmak üçin uly adamlara öz endikleriniň
inersiýasyndan üstün gelmek gerek ahyryn.
Ilki bilen täze oýlap tapyş bilen tanyşmaga wagt tapmak gerek.
Ikinjiden, meselem, köne stanogy aýryp täzesini goýmak üçin pul we güýç harçlamaly,
stanogyň başynda işläp öwrenişen adamlary bolsa täzesini ulanmagy öwretmeli. Soňra bu
pullar öz-özüni ödäp peýda getirerler, ýöne elbetde bu zatlar çalt bolup geçmeýär, şonuň
üçin hem hiç kim geljek üçin kösenesi gelenok.
Üçünjiden, köne enjamlarynyň söwdasy esasynda pul gazanan adamlar öz işini ýitirmek
islänoklar, aýratyn hem ol oňa köp girdeýji getiren bolsa. Olaryň täze oýlap tapyşlardan
saklanyp olaryň ulanylmagyna adamlary bu oýlap tapyşlaryň garşysyna sazlap ýa-da oýlap
tapyjy bilen kanuna garşy gelýän usullar bilen göreşip başlap päsgel berip bilerler.
Ähli energoeffektiw tehnologiýalaryň beýan edilmegi üçin galyň tomlar gerek bolar.
Biziň geljekde işlemeli boljak durmuşyň her bir pudagynda netijä gelmek üçin enjamyň
tehniki häsiýetnamasy bilen tanyşmaly we onuň has netijeli işlenip düzülmegini goldamaly.
Şeýlelik bilen netijeliligiň syry mehanizmiň özünde jemlenmän, eýsem köp zat prosesiň
gurnalyşyna hem baglydyr.
Energonetijelilik we energotygşytlylyk örän möhüm. Her bir maşgala üçin – bu kommunal çykdaýjylaryň azaldylmagy. Energetiki kärhanalar üçin bolsa ýangyja bolan çykdaýjyny
azaltmaklyk, elektroenergiýanyň gymmatyny peseltmeklik. Ýurt üçin – bu serişdeleriň
tygşytlanylmagy, senagatyň önümçiliginiň we bäsdeşlige ukyplylygyň ýokarlandyrylmagy.
Klimat üçin – bu atmosfera parnik gazlarynyň zyňylmagynyň azaldylmagy.
Ortaça Russiýanyň her bir ýaşaýjysy günde 2 kWt/sag sarp edýär. Tygşytly ýaşaýjy bolsa
güne 1kWt/sag bilen oňýar, biderek harç ediji üçin bolsa günde 3 kwt/sag gerek.
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3.2.2. Suratda Russiýanyň orta tapdaky ýaşaýjysynyň öz öýündäki energobýujetiniň nämeden durýandygy görkezilen.
1 kwt/sag energiýanyň ortaça öndürilmegi 800gr kömürturşy gazynyň zyňylmagy bilen
baglanyşykly. Ýurduň ýewropa böleginiň merkezinde zyňylmalar 2 esse az, çünki ol ýerde köp elektroenergiýany tebigy gazda işleýän TES-ler, GES we AES-ler berýär we kömür
düýbünden ulanylmaýar. Tebigy gazyň ulanylmagynda CO2 gazlarynyň zyňylmagy azdyr,
kömüriňki bolsa has köp; kombinirlenen siklde işleýän döwrebap stansiýalarynda – az,
könelerinde – köp.
Russiýanyň köp kömür ulanylýan, ýangyjyň daşalmagy köp energiýany talap edýän
demirgazyk we uzak gündogar etraplary hakynda gürrüň edilende, 1 kwt/sag energiýanyň
tygşytlanmagy, takmynan 3 kg CO2 zyňylmagynyň azalmagyna eltýär diýip hasap edip bolar. Şonda üç adamdan ybarat “ortaçadan” “tygşytly” sarp edijä geçen maşgalanyň ýyllyk
tygşytlygyny ýylda 3t CO2 diýip hasap etmek bolar.
Surat 3.2.2. Ýaşaýyş jaýlarynda elektrik energiýasyny
tygşytlamagyň potensialy.
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AEB

3.2.1. | Ulagyň ekologiki görnüşleri
Elektrostansiýalardan başga, transport uglewodorod ýangyjynyň hemişelik sarp edijisidir. Elbetde ägirt uly elektrostansiýa bilen deňeşdirilende bir kiçijik ulagyň sarp edýän
ýangyjy az, emma ulaglaryň sany elektrostansiýalaryň sanyndan has köp derejede köpdür.
Umumy aýdylanda, ulaga bütindünýä zyňylýan parnik gazlarynyň 15%-i, şol sanda 10%
awtoulaglaryň paýyna düşýär.
Ýeňil awtoulaglarynyň agramly bölegi ýangyç hökmünde benzin ulanýar. döwrebap
awtoulagy 1 litr benziniň ýakylmagy üçin 200 litr kislorody sarp edýär. Bu bolsa adamyň
bir günüň dowamynda dem alýan kislorodynyň mukdaryndan hem köpdür. Bir ýylyň
dowamynda awtoulag ortaça 15 müň kilometr geçmek üçin 1,5-2 t ýangyç we 20-30 t
kislorod ýakýar.
Içinden ýandyrylma hereketlendirijiniň işlemek prosesiniň netijesinde atmosfera düzümine azot, suw buglary, kömürtuşy gazy (möçberi boýunça zyňyndynyň 1-12%
düzýän), şeýlede zäherli we kanserogen (gurum we benzapiren) birleşmeler girýän gazlary
goýberýärler.
1 tonna benziniň CO2 zyňyndysy – gazylyp alynmagyndan tä ýakylýanýa – 3769 kg CO2.
Ulagyň klimatyň üýtgemegine täsiri ägirt uludyr, çünki ulagyň köp görnüşi önümi
ýakylanda atmosfera kömürturşy gazyny bölüp çykarýan gazylyp alynýan ýangyçlary
ulanýarlar. Emma ulagyň dürli görnüşleriniň dürli täsir derejesi bardyr. Şeýlelik bilen iň
howpsuz diýip demirýol ulagyny hasaplamak bolar. Awtoulaglar ulagdan zyňylýan parnik
gazlarynyň tas 80%-e jogapkärdirler. (Surat 3.2.3).

Ulagyň klimata täsirini azaltmak üçin näme edip bolar?
Surat 3.2.3. Ulaglaryň dürli görnüşleriniň
bölüp çykarýan parnik gazlarynyň paýy.

Ulaglaryň dürli görnüşleriniň bölüp çykarýan parnik gazlarynyň paýy
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Awtoulag

Has görnükli we has degerli usul – bu käbir hereketleriň telefon ýa-da wideo/audio
gepleşik bilen çalşyrylmagydyr. Megerem, internediň bar bolan ýerinde, dünýäniň ähli nokadynda dostlaryňyz bilen gürleşmäge mümkinçilik berýän Skype programmasy has meşhurlygyna galýandyr.
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Häzirki zaman demir ýol ulag ulgamynyň tehnologlary soňky onýyllygyň dowamynda
has öňe gitdiler. Gurluşlarda has ýeňil we has tagaşykly materiýallar ulanylýar, hereketlendirijiler kämilleşdirilýär.
AGV Fransuz otlusynda her bir wagonyň öz herketlendirijisi bar. Şeýle gurluş hereketlendirijiniň energoeffektliligini 20% ýokarSurat 3.2.4. Energonetijeli ýokary tizlikli «Sinkansen»
landyrýar.
otlusy, Ýaponiýa.
Ýaponiýadaky ýokary tizlikli demir
ýollaryň tory “Sinkansen” diýlip atlandyrylýar. Soňky waglarda oňa öz otlularynyň tizligini ýokarlandyrmak we
energiýany sarp etmekligi 40% azaltmak başartdy. Kelle wagonynyň “burnuň” uzaldylan şekili bolan has ýeňil,
täze otlulary has aerodinamiki we has
energoeffektlidir (Surat 3.2.4).
Köp daşary ýurt demir ýol edaralary
öz ýolagçylaryny hut demir ýol ulag ulgamynyň ekologikiligi barada işjeň habardar edýärler (Surat 3.2.5).
Eger-de siz nirädir bir ýere uçarda
uçmakçy bolsaňyz onda siz uçarlaryň
täze parkyny ulanýan howa kärhanalaryny saýlaň. Olar daşky gurşawyň
ýagdaýyna we klimata özüniň köne
modellerine garanyňda has az täsir
edýärler.

Surat 3.2.5. Otlunyň ýolagçylaryna otlunyň beýleki ulag
serişdeleri bilen deňeşdireniňde klimatyň üýtgemegine
az täsiri barada habar bermegiň mysaly, Italiýa).

Eger-de öňki döwürde uçarlaryň
täze modelleriniň döredilmeginde ilkinji göz öňüne tutulýan zat tizlik bolan
bolsa, indi bu soraga has ulgamlaýyn
çemeleşilýär. Ýangyjyň sarp edilmeginiň we kömürturşy gazynyň möçberiniň azaldylmagy olaryň öndürilmeginde düzüjiler tarapyndan üns
merkezine alynýan esasy meseleleridir.
Düzüjiler täzeden turbowintli uçarlary
göz astyna alýarlar. Eger-de ýigrimi ýyl
mundan ozal beýle uçarlaryň wagty geçen diýlip hasaplanan bolsa (reaktiw üçarlar tizligi boýunça çaltdy) onda häzirki günde adamlar uçaryň köne modeliniň kämilleşdirilmegi
hakynda pikirlenýärler.
Käbir awiakärhanalar uçuş sebäpli atmosfera zyňylýan kömürturşy gazynyň öweziniň
doldurlylmagynyň hyzmatlaryny hödürleýärler. Internet-hyzmatlary islendik uçuşda CO2
gazynyň zyňylmagyny hasaplaýarlar we şol bir wagtyň özünde olaryň öwezini dolmaga
mümkinçilik berýärler. Meselem, “Luftganza” kärhanasy tarapyndan Berlinden San-Fransisko bolan dowamly uçuş (18 müň km.) her bir ýolagçy üçin CO2-niň 1,4 t zyňyndy edýär. Iki
tarapa uçmaklykdaky öwezini dolmaklygyň tygşytly petek üçin möçberi 29 ýewrodyr. Ýolagçylar tarapyndan tölenen goşmaça serişdeler klimatyň üýtgemegi bilen bagly tebigaty
goramak taslamalaryna berilýär (Surat 3.2.6.).
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Surat 3.2.6. “Lýuftganza” kompaniýasynyň uçarynyň Berlin-San-Fransisko-Berlin
uçuşy üçin tygşytly petekde СО2 zyňyndynyň we öwezini dolmagyň hasaplanyşy.

Eger-de eneňiz-ataňyz awtoulag satyn almakçy bolsalar, olara energoeffektliligi barada
aýdyň. Olara Ýewro-4 klasyndan aşakda bolmadyk awtoulagy saýlamalydygyny maslahat
beriň, (ýewropa ekologiki standartlar awtoulaglaryň bölüp çykarýan gazlarynda uglewodorodlaryň, azot oksidiniň, bogujy gazyň we gaty bölejikleriň düzümini kesgitleýär).
Awtoulaglaryň klimata täsirini azaltmak üçin ekosürmek düzgünlerini berjaý etmeli we ulag uglerod yzyny azaltmaly. Ekosürmeklik düzgünleri diňe bir ekologiki manyny
aňlatmaýar, eýsem eýelerine ykdysady taýdan hem peýdaly. Bu hakynda awtoulag ulanýan
ulylara aýdyň!
Awtomobil hereketlendirijileriniň ekologikiligi we netijeligi hakyndaky sorag döwrebap
soraglaryň biri bolup galýar. Uzak bolmadyk geçmişde hem ulag üçin esasy ýangyç çeşmesi bolup mazut, solýarka we benzin bolan bolsa, onda häzirki döwürde olaryň ornuna
gazda işleýän ulaglar gelýär – munda sarp edilýän ýangyjyň möçberi azalmaýar, emma
zyňyndylaryň özi az mukdarda hapalaýjy maddalary düzüminde saklaýarlar.
Şeýle-de, mümkin siz gibrid awtoulaglary,
elektromobilleri we bioýangyjy ulanýan awtomobilleri bilýän bolmagyňyz mümkin. Ulag serişdeleriniň täsin görnüşi hem bar – suwda we
howanyň herekedinde (ýelmobil) işleýän ulaglar.
Şeýle-de gün elektroulaglary hem bardyr. 1975nji ýyldan bäri gün ulaglarynyň köp görnüşleriniň duşýan “Tur de Sol” atly köpgünlik ralli ýaryşy
geçirilýär. Biziň günlerimizde olar indi seýrek zat
däl. ABŞ-da, Bolgariýada, Şweýsariýede we Germaniýada gün ýangyç doldurylýan stansiýalary
açylýar!
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Surat 3.2.7. Elektrik ulaglary goýulýan
ýer.

Ekosürüjiligiň kadalary:
Ulagyň uglerod yzyny azaldýarys
• Durulanda we uzak wagtlyk dykynlarda hereketlendirijini öçürmeli.
• Awtoulagyň ýagdaýyna gözegçilik etmeli: tekerleriň dogry sazlanylmagy ýangyç
harçlanyşyny 5-10% azaldýar, awtoulagyň wagtly-wagtynda tehniki hyzmaty bolsa –
10% çenli azaldýar.
• Tekerlerdäki basyşy wagtly-wagtyna sazlap durmaly: şäher şertlerinde hem basyş
derejesi kadadan 25% aşakda bolan tekerler awtoulagyň ugranda görýän garşylygyny
10% ýokarlandyrýar.
• Awtoulaglarda klimat-sazlama-kondisioner ulgamyny aýawlylyk bilen ulanmak:
gurşap alýan giňişlikdäki temperatura talap etmeýän bolsa ulanmazlyk, eger-de klimat ulgamy ýakylan bolsa aýnalary açmazlyk.
• Emaý bilen duruzyja basmak, bu az möçberde ýangyç harçlamak bilen awtoulagyň
inersiýa hereketiniň artykmaçlygyny ulanmaga mümkinçilik berýär.
• Ýolugra ýoldaşlary alyp gitmek. Günbatar ýurtlarynda muňa “karpul” diýilýär. Özüňiz
bilen 3-4 adamy alyp gitmek bilen siz zyňyndylary 3-4 esse azaldýarsyňyz.
• Bir setirde hereket etmek: hemişe setirleriňi üýtgetmeklik ýangyjyň harçlanmagynyň
artmagna we oňa laýyklykda kömürturşy gazynyň zyňylmagynyň hem artmagyna
getirýär.
• Wagtyndan öň çykmak, dykynlaryň bar wagtynda bir ýere gitmeklikden saklanmak,
gitjek ýoluňyzy öňünden meýilleşdirmek.
• Uly bolmadyk emma durnukly tizlik bilen sürmek. Togtadyjy pedaldan az peýdalanmak, öz badyna köp hereket etmeli, emaý bilen togtatmaly we bat almaly, ýoldaky
ýagdaýy çaklap başarmaly (ýol yşygynyň gyzyl belgisinde bat almaly däl). Ulagy rahat
surmek ýangyjyň tygşytly sarp edilmegine getirýär.
• Artykmaç ýüki ulagyň üstünde daşamaly däl. 120 km/sag tizlikde ýük üçin boş gap
ýangyjyň sarp edilmegini 5-10% köpeldýär, dag lyžasy üçin gap – 10-20%, welosiped
– 30%, ýük üçin doly gap – 35-40%.
Döwrebap awtoulag.
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Häzirki günde ekologiki autoulaglaryň döredilmeginiň üstünde ähli iri awtoulag öndürijileri – “Toýotadan” we “Audidan” başlap “Ferrari” we “Rolls-Roýs”-a çenli – işleýärler,
onuň satyn alynmagynda ulagyň ekologiki taýdan arassalygy onuň hili, howpsuzlygy we
bahasy ýaly wajyp faktorlaryň birine öwrüldi. Kärhanalar öz aralarynda energoserişdelerini
mümkin boldugyndan köp tygşytlamaklyga we daşky gurşawa ýaramsyz täsiriň iň az derejä
getirilmegine synanyşýar.
Şäher derejesinde awtoulag ulanýan adamlary jemgyýetçilik ulagyny ulanmaklyga itermeklik bilen parnik gazlarynyň zyňylmagyny azaltmak mümkin. Ýöne munuň üçin şäher
ulagy tiz we rahat bolup, şäheriň ähli etraplaryny gurşap almalydyr, merkezini gyra çetleri
bilen birleşdirmelidir we şahsy awtoulagyň ynamly we arzan alternatiwasy bolup hyzmat
etmelidir. Eger-de jemgyýetçilik ulagyny tebigy gaza, gibrid we elektrohereketlendirijilere
geçirilse onda parnik gazlarynyň zyňylmagyny belli bir derejede peseldip şäherde howanyň
hilini ýokarlandyryp bolar.

Karpul – ulagda bilelikde gitmek
Karpul (iňlisçe carpool) – ýolugra ýoldaşlaryň mugt äkidilmegi, adatça gündelik
syýahatda.
Hereket etmegiň bu usuly şäheriň ulag ulgamyna bolan agramy ýeňilleşdirmäge
kömek edýär.
Karpul hakyndaky ilkinji ähmiýetli ýatlama 1940-njy ýyllardan öz gözbaşyny alyp
gaýdýar. Şonda ABŞ-nyň häkimligi goşuny ýangyç bilen üpjün etmeklik üçin awtoulag
eýelerine özleriniň islendik syýahadynda ýolugra ýoldaşlary almaklaryny hökmany etdiler. Şeýlelik bilen ýurt benziniň köp möçberini tygşytlardy. Emma bu ideýanyň ýeketäk ýetmezçiligi bardy: ol döwürde diňe barly adamlarda awtoulag bardy, olar bolsa öz
ulaglaryna öňýeten ýolagçyny mündirmek islemeýärdiler.
1970-nji ýyllarda Los-Anjelesde karpuluň hereket etmegi üçin ilkinji zolaklar peýda
boldy, häzirki wagtda olary edil Demirgazyk Amerikada köp boluşy ýaly, Ýewropada hem köpdür (olar ýörite bellikler bilen belgilenilýär, şeýlede ýol böleginiň ýüzüne
çekilen ak romb bilen belgilenilýär). Biziň günlerimizde karpul ýollarda awtulaglaryň
azalmagyna itergi berýär, duralga ýerlerine bolan talaby azaldýar, dünýä masştabynda
bolsa parnik gazlarynyň zyňylmagyny azaldýar).
Surat 3.2.8. ABŞ-da ýolagçyly awtoulaglar üçin
şossede bellenen karpul – guşaklar.
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Welosiped – ulagyň iň ekologiku görnüşi
Ulanylyşda iň ekologiki we ýönekeý, onuň üstesine bolsa sagdynlyk üçin iň peýdaly
ulag görnüşi bolsa – welosiped. Alymlar eger-de her gün mekdebimiz ýa-da işimize awtoulagyň ýerine welosipedli baran bolsak, onda parnik gazynyň şahsy zyňyndylaryny ýylda 1 mt azaldyp bolardy diýip hasap çykardylar.
Aýratyn hem Golandiýada, Daniýada, Norwegiýada, Şwesiýada we Germaniýada
welosipedler meşhurdyr. Ýaşaýjylaryň 1/3 bölegi işine welosipedli barýarlar. Amsterdamda ýaşaýjylaryň 40% welosiped her günde peýdalanýarlar, bu şäherde welosiped
ýodasynyň umumy uzynlygy bolsa 400 km barabardyr.

Birleşen Milletler Guramasynyň 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde bolup geçen 72-nji mejlisiniň 82-nji maslahatynda Bitarap Türkmenistanyň başlangyjy boýunça we 56 döwletiň awtordaşlygynda her ýylyň 3-nji iýunyny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek barada biragyzdan kabul eden taryhy Rezolýusiýasy Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýäde
parahatçylygy, dost-doganlygy we netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen oňyn
başlangyçlarynyň uly ykrarnama mynasyp bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.
Adamzat tarapyndan 200 ýyldan hem gowrak wagtyň dowamynda ulanylýan we ekologiýa
taýdan arassa hasaplanýan ulag serişdesi hökmünde welosipediň esasy artykmaçlyklarynyň
hatarynda onuň daşky gurşawa aýawly çemeleşmäge we saglygy berkitmäge edýän kömegi
hem bar. Türkmenistanda welosiped sportynyň özboluşly taryhy bar. 1894-nji ýylda Aşgabatda
welosipedçileriň ilkinji jemgyýeti döredilipdir. Şundan bir ýyl geçenden soňra, ýagny 1895-nji
ýylda welosipedçileriň ilkinji ýaryşlary geçirilip başlapdyr. Türkmenistanda sportuň bu görnüşi-
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ni ýaýratmagyň başy başlanypdyr. Şu günki gün bolsa, onuň bir asyrdan hem gowrak taryhy
däpleri öz mazmunyny täzeledi. Ýakyn ýyllarda ilatymyzyň welosiped sporty bilen giňden meşgullanmagyny gazanmak, Türkmenistany şaýollarda welosiped sporty boýunça dünýä çempionatynyň we beýleki abraýly halkara ýaryşlarynyň geçirilýän mekanyna öwürmek we ýurdumyzy
sportuň bu görnüşi boýunça dünýäde öňdäki orunlara çykarmak şol Maksatnamanyň esasy maksady bolup durýar. Bu Maksatnamanyň esasy wezipeleri ilatymyzy, şol sanda çagalary,
ýetginjekleri we ýaşlary welosiped sporty bilen meşgullanmaga giňden çekmekden, halkara
derejesinde ussat türgenleri taýýarlamakdan, welosiped sporty ulgamynyň gurluşyny kämilleşdirmekden we maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmakdan ybaratdyr.
2018-nji ýylyň 3-nji iýunynda dünýäniň köp sanly ýurtlarynda, şol sanda Türkmenistanda
hem, ilkinji gezek Bütindünýä welosiped güni dabaraly bellenip geçildi. 3-nji iýunda – awtoulagsyz günde Türkmenistanyň ekologiýa gözegçiligi gullugynyň hünärmenleri awtoulaglaryň
hereketiniň çäklendirilmeginiň atmosfera howasyna edýän täsirini seljermek maksady bilen,
Aşgabat şäheriniň ýedi sany hemişelik gözegçilik geçirilýän nokadynda barlag üçin nusgalyk
aldylar. Giň möçberli çäräniň geçirilmeziniň öň ýanynda, ýagny 2-nji iýunda sybag üçin alnan
nusgalyklardaky howanyň düzüminde tozanyň, formaldegidiň, fenolyň we azotyň dioksidiniň
mukdary rugsat edilýän kadadan az boldy.
Hünärmenler ozalky we häzirki alnan howa nusgalyklarynyň düzümini deňeşdirmegiň netijesinde awtoulaglaryň daşky gurşawa çykarýan zyňyndy gazlarynyň düzüminde tozanyň
mukdarynyň 2,06 mg/m3, formaldegidiň – 0,17 mg/m3, fenolyň – 0,2 mg/m3, azotyň dioksidiniň – 0,16 mg/m3 kemelendigini subut etdiler. Ýagny, zyýanly zyňyndy gazlaryň esasy çeşmesi
hasaplanýan awtoulaglaryň hereketini çäklendirmek bilen baglanyşykly geçirilen çäräniň örän
netijeli bolandygyny bellemek gerek. Munuň netijesinde Aşgabat şäherinde howa has arassa
boldy. Şu sebäpli-de awtoulagsyz günüň yzygiderli geçirilmegi Aşgabat şäherini ýokary derejedäki ekologik amatlylygy bolan «ýaşyl» şähere öwürmäge ýakyndan ýardam eder.
Surat 3.2.9. Türkmenistanyň ilaty doly suratda
meýletinlik bilen welosipede mündiler.
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Türkmenistanyň welosiped sportuny wagyz etmek boýunça
tejribesi ― Ginnesiň rekordlar kitabynda
Her ýylyň 3-nji iýunyny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek hakynda
BMG-niň Rezolýusiýasynyň tassyklanmagy dünýäniň sport, jemgyýetçilik we habar
beriş serişdeleriniň wekilleriniň sagdyn durmuş ýörelgelerini, has takygy, welosiped
medeniýetini wagyz etmek boýunça Türkmenistanyň durmuşa geçirýän çäreleriniň tejribesine bolan gyzyklanmasyny has-da artdyrdy. Ýagny, 2018-nji ýylyň 1-nji iýunynda
ilkinji gezek bellenip geçilýän Bütindünýä weosiped gününiň öň ýanynda Türkmenistanyň paýtagtyndaky köp ugurly «Aşgabat» stadionynda welosiped sport boýunça
köpçülikleýin okuw sapagy (trening) geçirildi. Bu köpçülikleýin okuw sapagyny Ginnesiň ekordlar kitabynyň wekilleri dünýäde welosport boýunça iň köp adamly aň-bilim
çäresi diýip yglan etdi.
Bu köpçülikleýin aň-bilim çäresine 3 müň 246 adam gatnaşdy. Munuň özi şu günki günde gatnaşan adamlaryň sany boýunça welosport babatynda iň uly türgenleşik
okuwydyr. Okuw sapagynyň barşynda bu ýere ýygnananlara häzirki zaman logistikasynda ulagyň bu görnüşiniň orny we ähmiýeti, şeýle hem şäheriň köçelerinde howpsuz
hereketiň düzgünleri barada peýdaly maglumatlar berildi.
Bu çäre Türkmenistanda şäherlileriň hereket etmegiň has peýdaly we ekologik usuly
hökmünde welosipede artykmaçlyk berýändiginiň mäkäm ornaşýan çemeleşmeleriniň
aýdyň subutnamasydyr.
Türkmenistanda şunuň ýaly meýilleriň
ösmegi işi şäherlerde welosiped ulagy strukturasyny ösdürmäge gönükdirilen daşary
ýurt kompaniýalaryň ünsüni hem özüne
çekdi. «SMOOVE» fransuz kompaniýasynyň
wekilleri Aşgabat şäherinde we «Awaza»
milli syýahatçylyk zolagynda weloprokatyň
awtomatlaşdyrylan ulgamyny ornaşdyrmagyň mümkinçilikleri bilen tanyşdy. Olaryň
pikirine görä, Türkmenistanda welosipetde
gezelenç etmek üçin döredilen ajaýyp şertler
howpsuzlygyň we şäherleriň ýol infrastrukturasynyň kadalaryna doly laýyk gelýär.

3.2.2. | Durmuş tehnikasy we elektrik enjamlar
Dünýäniň köp ýurtlarynda ýaşaýyş durmuş enjamlarynyň olaryň netijeliligi boýunça
ýörite markirowka ulgamy hereket edýär.
Ýewropanyň energo-effektiwlik etiketkasy 1995-nji ýyldan bäri Ýewropa bileleşiginiň
ýurtlarynda satylýan käbir ýaşaýyş durmuş enjamlarynyň we lampalary üçin hökmanydyr.
Bu etiketkanyň maksady – satyn alyjylara energonetijeliligini şeýle-de olara meňzeş
harytlaryň käbir häsiýetlerinii ýa-da birnäçe öndürijileri deňeşdirmeklige mümkinçilik
berýär. “A” ýa-da “A+”, “A++” “A+++” energoeffektlik klasyna degişi harytlar has energoeffektlidir.
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Surat 3.2.10. Ýewropa Bileleşiginiň çäklerinde satylýan
sowadyjylaryň täze görnüşleriniň nyşany etiketkasy.

Enjamyň energiýa netijeliliginiň klasy

Enjamyň 365 günüň dowamynda 24 sagat işlemegini göz öňünde tutsak, ülňä
laýyklykda ölçenen elektrik energiýasynyň
ýyllyk çykdajysy kWt/sag

1

2

3

1

Ter önümleri saklamak üçin umumy
peýdaly göwrüm (litrde)

2

Doňdurylan önümleri saklamak üçin
umumy peýdaly göwrüm (litrde)

3

Goh derejesi (desibelde)

1992-nji ýylda ABŞ-nyň daşky gurşawy goraýyş baradaky
agentligi tarapyndan energonetijeliligiň (energotygşytlylygyň)
belgisi “Energy Star” işlenilip düzüldi. Şertleriniň dogry ýerine ýetirileninde bu markirowkany ulanmaga hukuk berýän ülňi (standart) az energo harçlaýjylygy bolan kompýuter monitorlary üçin
niýetlenendi. Häzirki döwürde kompýuterleriň 98%-de bu markirowka bar. Häzirki günde beýle markirowka harytlaryň başga-da
65 görnüşine berilýär: enjamlardan başlap gurluşyk binalaryna
çenli (meselem, ABŞ-da 1,4 mln öýler we 20 müňden gowrak zawod-fabriklerde energonetijeliligiň bu belgisi bardy).

Surat 3.2.11. ABŞ-da
işlenip düzülen «Energy
Star» energonetijelilik
belgisi.

2002-nji ýylda “Energy Star” meýilnamasynyň kömegi bilen,
amerikanlar parnik gazlarynyň zyňylmagyny 53,5 mln t CO2 möçberinde azaltdylar, bu bolsa 14 mln sany ulagyň ýyldaky zyňyndysyna deňdir, we 5,3 MWt möçberinde energiýanyň ulanylmazlygydyr. Bu bolsa umumy
alynanda 7 mlrd dollar tygşytlamaga mümkinçilik berdi. 2012-nji ýylda parnik gazlarynyň
zyňyndylarynyň azaldylmagy eýýäm 254,7 mln t deň boldy.
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Energonetijeliligi hakynda bu etiketka, sarp edijä diňe bir enjamyň tygşytlylygy hakynda
habar bermeýär, eýsem onuň mümkinçilikleri hakynda hem habar berýär. Çünki kir ýuwujy
enjam ilki bilen eşikleri gowy ýumwaly we sykmaly ahyryn, diňe şondan soňra bolsa – serişdeleri tygşytlamaly. Soňky ýyllarda satyn alyjylar diňe bir gowy işleýän däl, eýsem olaryň
puluny, diýmek Ýeriň baýlyklaryny tygşytlamagy başarýan enjamlary saýlamaga çalyşýarlar.
(Surat 3.2.11).
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Surat 3.2.12. Energonetijeli belgilemäniň we iň az energonetijelilik
ülňeleriniň ÝB ýurtlarynyň sowadyjylar we doňduryjylar bazarynda täsiri
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Energonetijelikden başga-da bu elektrik enjamynyň saglyga bolan täsirini bahalandyrmaklykda hem ýalňyşmaly däldiris. Energiýany netijeli peýdalanmaga mümkinçilik berýän
enjamlary inženerler taýýarlaýarlar we bu oýlap tapyşyň adam saglygyna nähili täsir edip
biljekligini diňe lukmanlar ýa-da biologlar bilip bilýärler. Dogry, goşmaça täsirler bada-bat
ýüze hem çykyp durmaýarlar. Şonuň üçin hem belli bir täze zadyň zyýany diňe birnäçe
wagt geçeninden soňra ýüze çykýar. Täze tehnologiýalaryň kemçilikleri olaryň ulanylmagynyň mümkin däldigini aňlatmaýar – çünki gurluşlary kämilleşdirip bolýar ahyryn. Ýöne
biz islendik ýagdaýda-da täze enjamlara ünsli – ters pikirsiz, ýalan düşünjesiz, emma seresap bolup seretmelidiris.
Mysal üçin, ýaňy-ýakynda ulanylyşda örän rahat we energiýany tygşytly sarp edýän induksion aşhana plitalary ýaýradylyp başlandy – olar ähli daş töweregi däl-de diňe gazanyň
aşagyny gyzdyrýarlar. Ýöne onuň aýlawly magnit meýdanlarynyň adama täsiri heniz doly
öwrenilmedikdir.
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3.2.3. | Ýaşyl gurluşyk. Passiw we işjeň jaýlar
Ähli adam awtoulagda ýa-da ýaşaýyş
durmuş enjamlaryndan peýdalanýar diýip
bilmeris – bu ýaşaýyş görnüşiniň meselesi.
Emma ýaşamak üçin ýer bolsa ähli adama
gerek. Daýhan külbeleri, we göçüp-gonup
ýören halklaryň çatmalary ylmy taýdan
subut edilmese hem halk bilimini göz öňüne
tutmak bilen galdyryldy. Häzirki döwürde
erteki filmlerinde duş gelip bolýan rus peji
energonetijeiligiň ajaýyp nusgasy bolupdy.
Galyň diwarlar gyzgyny gowy saklapdylar
we germewli tüsseçykar tüsseden onuň ähli
gyzgynlygyny almaga mümkinçilik beripdi.

Surat 3.2.13. Wiiki – Helsinkide iň pes energiýa
sarp edýän jaýlaryň kwartaly (Finlýandiýa).
Jaýlaryň
fasadyna
gün
energiýasyny
akkumulirleýän paneller goýlan.

Ýöne geliň biziň döwrümize gaýdyp
geleliň. 1974-nji ýylyň başynda nebit bahalarynyň birdan üýtgemegi bolup geçdi,
ýaşaýyş jaýynyň energiýa üpjünçiligi üçin
çykdaýjylar ösdi we bu oýlap tapyjylaryň
işjeňligine getirdi. Eýeleriniň ekolologiki çemeleşmäni durmuşa geçirýän ilkinji
täsin öýjagazlar peýda boldy, olar alternatiw energiýanyň çeşmesini ulanýardylar.
Soňra bolsa ýöriteleşdirilen synag binalarynyň gurluşygy başlandy, käbir ýurtlaryň
hökümetleri şeýle taslamalary giňeldip
başladylar.

2002-nji ýylda dünýäniň 80 ýurdundan gurluşyk we gozgalmaýan emläkler
pudaklaryndan 30 müňden gowrak kompaniýalary özüne birleşdirýän ekologik gurluşyk
boýunça Bütindünýä geňeşi resmi taýdan esaslandyryldy. Oňa gatnaşyjylar binalaryň
ömrüniň ähli döwürlerinde – gurluşygynda, ulanylanda, abatlananda we haçan-da möhleti gelip sökülende gerek bolan serişdeleriň mukdaryny azaltmagyň täze usullaryny hemişe gözleýärler. Parnik gazlaryň zyňyndylaryny we suwlaryň hapalanmagyny peseltmegiň, zir-zibilleriň mukdaryny azaltmagyň, daş-töwerekdäki ýaşaýyş gurşawyny goramagyň
zerurlygy hasaba alynýar. Şunuň ýaly binalaryň gurluşygy biraz gymmat düşýär, emma
munuň ýaly nyrhyny artdyrmak eýýäm 5-10 ýylyň dowamynda harajaty ödeýär.
Energotygşytlaýjy öýüň näderejede netijeliligine baglylykda, ony passiw hem-de işjeň
jaý diýip atlandyrýarlar. Passiw jaý ýyladyş ulgamyna mätäçlik çekmeýär ýa-da özüne meňzeş adaty öý üçin zerur bolan energiýanyň 1/10 bölegini sarp edýär. Işjeň jaý bolsa diňe bir
az energiýany sarp etmän, eýsem ony özi öndürýär hem – käbir şertlerde bolsa ony merkezi elektrik toruna hem berip bilýär. Şeýle-de “Akylly” öý adalgasy duşýar – beýle diýmek
energoharçlamagyň awtomatiki derňewiniň we käbir enjamlaryň awtomatiki dolandyrylmagynyň bolup geçýänligini aňladýar.

Passiw jaý
Demirgazyk ýurtlarda passiw jaýlaryň esasy ideýasy – binanyň ýylylyk ýitirijiligini azaltmakdyr. Hakykatda passiw öýüň gyzdyrylmagy onda ýaşaýan adamlar we ondaky ýaşaýyşdurmuş enjamlarynyň hasabyna alnyp barylýar. Goşmaça ýylylygyň gerek bolan wagtynda
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energiýanyň alternatiw görnüşleriniň ulanylmagy makul bilinýär. Şeýle jaýyň gurluşygynda
seýrek bolmadyk ýagdaýda gaýtadan işlenen çig maldan taýýarlanýan kerpiç ulanylýar.
Diňe bir diwarlar teploizolirlenmän eýsem pol, potolok, üçek, ýerzemin we fundament
hem teploizolirlenýär. Gurluşda “sowuk köprüsi” diýlip atlandyrylýan ýerleriň bolmazlygy
gowy barlanýar – umuman alanyňda gowy ýyladylan binalaryň sowamagynyň sebäbi bolan
kiçijik bölekleriň we germewleriň bolmazlygy barlanýar. Şeýle tehnologiýalary ulanmaklyk
bilen öýüň ýylylygy ýitirmegini 20 esse diýen ýaly azaldyp bolýar.
Äpişgeleriň gurluşy hem örän jikme-jik oýlanyşylan: aýnalar germetiki, we olar daşyndan içine gyzgyn goýberýän emma içinden bolsa yzyna serpikdirýän ýörite örtükler bilen
örtülen. Iň uly äpişgeler güneşli tarapa gönükdirilendir.

Jaýlar üçin ekologiýa şahadatnamalary
Soňky ýyllarda binanyň ekologiki şahadatnamalaşdyrylmagynyň ülňileri
(standartlary) has giň gerime eýe boldy. Dünýäde iň meşhur we ýaýran
ulgamlar – BREEAM (Beýikbritaniýa), LEED (ABŞ) we DGNB (Germaniýa).
BREEAM Ekologiki şahadatnamalaşdyrylmagyň ulgamy 1990-njy ýylda
oýlanylyp tapylan. Häzirki günde dünýäde bu şahadatnamany alan 200
müňden gowurak bina hasaplanylýar. Hiliň bahalandyrylmagy öýüň
dolandyrylyşy, ýaşaýjylaryň saglygy we özüni duýuşy, energoeffektliligi,
transport, suw, ulanylýan materiýallar, galyndylar, ýer böleginiň ulanylmagy
we hapalanmagy bilen geçirilýär.
LEED ekologiki şahaldatnamalaşdyrylmagyň ulgamy 1998-nji ýylda
oýlanylyp tapylan. Ölçegi 6 sany bölümi öz içine alýar: çägiň durnukly
ösdürilmegi, suwuň, energiýanyň sarp edilişiniň effektliligi, atmosfera
howasynyň goragy, materiýallar we serişdeler, içki gurşawyň hili, innowasiýalar.
Binalar şahadatnamalaşdyrylmagyň dört derjesine dalaşgärlik edip bilerler:
toplanan utuklaryň möçberine baglylykda adaty, kümüş, altyn, we platina.
DGNB ekologiki şahadatnamalaşdyrylma 2009-njy ýylda oýlanylyp tapyldy. Ol toplumlaýyn meýilnamalaşdyrylyşyň ýörelgesine esaslanan: hökmany
ekologiýa, ykdysadyýet we maddy-medeni we işleýiş taraplary, şeýle-de
binalaryň ýerleşişi bahalandyrylýar.

LEED platina şahadatnamasy bolan
Ýakyn Gündogardaky ilkinji bina
1995-nji ýylda gurulan Dubaýyň Söwda Senagat Palatasynyň binasy (Birleşen Arap
Emirlikleri) köp mukdarda energiýany we suwy sarp edýän köne binanyň döwrebap,
ekologiki we energoeffektiw binasyna öwrülmeginiň mysaly hökmünde görkezilýär.
1998-nji ýyldan 2013-nji ýyla çebli bu binada her bir
adama sarp edilýän energiýanyň möçberi 63% azaldy,
suwlar bolsa – 92%, bu bolsa hasaplary tölemeklikde 5,8
mln ABŞ-nyň dollaryny tygşytlamaga mümkinçilik berdi.
Gaýtadan üýtgedileninden soňra bu bina “Energy Star”
şahadatnamasyny aldy we Bütin Ýakyn Gündogarynda
ilkinji LEED platina şahadatnamasyny aldy.
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Adaty öýlerdäkilere garanyňda serişdeleri has Surat 3.2.14. Suratda infragyzyl şöhlenetijeli sarp edýan ýyladyş, sowadyş, we wentilýa- ler passiw jaýyň (sagda) ýylylygyny
siýa ulgamy oýlanylyp tapyldy. Mysal üçin öýden toplamagyň adaty öý (çepde) bilen
çykýan we daşyndan öýe girýän howa ýörite ýylylyk deňäniňde nähili netijelidigini görkezýär.
çalşyryjynyň içi bilen biri-biriniň gapdaly boýunça
geçip otagyň gyzan howasynyň öz gyzgynyny sowuk
gyş howasyna berýän gurluşlar oýlanyplyp tapyldy.
Tomsuna bolsa daşynda gelýän gyzgyn howa, ýeriň
aşagy bilen öýe geçip sowuk ýer bilen galtaşýany
üçin biraz sowap ýetişýär. Elbetde käwagtlar beýle
öýleri hem goşmaça ýylatmak ýa-da sowatmak gerek, emma oňa has az energiýa gerek. Elbetde, wagtyň geçmegi bilen beýle gurluşyň kemçiligi ýüe çykaryldy: howa geçelgesi näme diýseňiz
hem aladalary talap edýär we eger-de ol tozanlaşan bolsa ýa-da gurluşykda tebigy däl
materiýallar ulanylan ýa-da birzat hili pes ýerine ýetirilen bolsa – howa ýeterlik derejede
arassa bolup bilmez. Şeýle-de bu öýlerdäki mebeliň hem howa zyýanly maddalary bölüp
çykarmazlygyna hem düşünmeli. Öýleriň ýokarsynda gün kollektorlary oturdylýar, eger-de
bu amatly bolsa onda ýel dwigateli hem goýulýar. Ýagtylandyrylanda örän tygşytly çyralar
– swetodiod, käbir ýerlerde bolsa öýi gün şöhlesini ýyganamak bilen hem ýagtylandyrmagyň hötdesinden gelýärler. Şeýle-de jemlenen ýagdaýynda göze ilerlikli tygşytlamany
berip biljek birnäçe dürli ownuk zatlar bar.
Passiw öýleriniň gurluşygy ýuwaş-ýuwaşdan has giň gerime eýe bolýar – şeýlelik bilen
2006-njy ýyla çenli bütin dünýä boýunça (has köp Ýewropada) eýýäm 6 müň passiw jaýlary,
edara binalary, dükanlar, mekdepler we çagalar baglary guruldy. 2009-njy ýylda Ýewropa
Bileleşiginiň ýurtlary tarapyndan kabul edilen direktiwa 2020-nji ýyla çenli ähli täze gurulýan öýleriň energetiki bitaraplyga golaý bolmaklygyny talap edýär.

Beýik Britaniýanyň premýer ministriniň energonetijeli öýi
Dauning Strit 10-12 – bu Londonyň merkezindäki iň meşhur öýleriň biridir. Bu
Beýik Britaniýanyň premýer-ministriniň rezidensiýasy. Häzirki wagtda 300-ýaşly bina
täze energotygşytlaýjy we ekologiki tehnologiýalaryna geçmekligi göz önünde tutýan
bölekleýin döwrebaplaşmaklygy başyndan geçirýär. Bu tehnologiýalar şulardyr:
• Temperaturany
we
jaýdaky
ýagtylandyrmany
dolandyrmaga mümkinçilik berýän dolandyrmaklygyň
akylly ulgamy
• Hereket datçigi oturdylan ýagtylygyň awtomatiki
sazlanmasy
• Elektroenjamlardan
suwuň
gyzdyrylmagy
üçin
çykarylýan gyzgynlygyň aradan aýrylmagy
• Kämilleşdirilen teploizolirleme
• Suwy az harçlaýan garyjy kran
• Bagy suwarmaklyk üçin ýagyş suwunyň ýygnalmagy
• Gurluşyk we böleklemek işi üçin şahadatnamalaşdyrylan
agaç külkesiniň ulanylmagy
• Gurluşyk galyndylarynyň 90%-den köp böleginiň
gaýtadan işlenilmegi
Döwrebaplaşdyrmak meýilnamasyna laýyklykda Beýik Britaniýanyň premýerministriniň rezidensiýasy eýýam BREEAM energonetijelilik şahadatnamasyny aldy.
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ABŞ-da ekomekdep
Sidwel Frendz (ABŞ) orta mekdebinde energiýanyň harç edilmegi 60%, suwuňky –
90% azaldyldy.
Mekdebiň howlusynda aşhanadaky we
elýuwardaky suwlaryň guýulyp bölekleýin arassalanyp hajathanalarda gaýtadan
ulanylýan emeli batgaly-howdany hem bar.
Oglanlar üçekde naharhana üçin gök-önümleri we gök ösümlikleri suwarmak üçin ýagyş
suwuny ulanyp ösdürýärler. Tehniki zerurlyklar üçin agyz suwy indi ulanylanok!
ABŞ-nyň bu sebitinde howa örän köp yssy bolýar. Şonuň üçin hem mekdebiň binasynyň gapdalynda daşardaky ýyly howany içki jaýlara girmezinden ozal sowadýan
sowadyjy binalaryň ulgamy bar. Has yssy günlerde synp otaglarynda sowadyjylary
işletmeli bolýarlar. Gün şöhleleriniň akymyny sazlaşdyran enjamlar oturdylan: olar ilki
bilen otagyň goşmaça ýagtylyk gerek bolan garaňky ýerlerine gönükdirilýär. Güneşli
taraplara çykýan aýnalarda içki giňişligi artyk gyzmagyndan goraýan ýörite garaňkyladyjylar döredilen!

Işjeň jaý
Işjeň jaý özüne ýokarda bellenilip geçilen passiw öýlerde ulanylýan energiýa tygşytlaýjy
tehnologiýalaryň käbirini jemleýär: teploizolirlenmegi ýa-da aýnalaryň güneşli tarapynda
goýulmagy. Mundan başga-da işjeň binanyň özi energiýany gaýtadan dikeldilip bolýan
çeşmelerden öndürýär. Dünýäde ilkinji işjeň jaý Daniýada guruldy we häzirki günde işjeň
öýler boýunça tutuş etrapça döredilen – www.activehouse.info.

Daniýada işjeň jaýyň mysaly
“Durmuş üçin jaý” diýlip atlandyrylýan Daniýadaky
ýaşaýyş jaýlary – CO2-niň zyňylmasy ýok bolan işjeň
jaýlaryň mysallarynyň biridir.
Öýüň özi energiýasnyny gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden energiýany ýylda 9kWt sag/m2 möçberde öndürýär – bu bolsa özüniň sarp etmegi üçin gerek bolan möçberinden hem has köpdür. Gün ýylylyk nasosy
we gün kollektorlary ýyladyş we suwuň gyzdyrylmagy
üçin energiýany, 50m2 meýdany bolan gün panelleri bolsa elektroenergiýany öndürýär. Poldan potologa çenli aýnalar tutuş binanyň ýüz tarapynyň 40%
tutýar – adaty öýüň penjirelerinden 2 esse uly. Şeýlelik bilen jaýlar gün şöhlesinden
has köp derejede tebigy ýagtylygy we ýylylygy alýarlar. Ähli otaglar temperaturany,
howanyň çyglygyny we CO2 derejesini hasaba alýan datçikler bilen enjamlaşdyrylan.
Dolandyrylyşyň akylly ulgamy jaýlarda has amatly mikroklimaty saklaýar. Dolandyryş
ulgamy awtomatiki ýagdaýda aýnalary açýar we gerek bolan wagty arassa howany
goýberýär, we haçan-da siz otagdan çykan wagtyňyz çyrany öçürýär.
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3.2.4. | Ýaşyl şäherler
Bütin dünýä boýunça aýratyn binalarda energo netejeli tehnologiýalaryň girizilmeginiň
köp mysallary bar. Ýöne bu hemmesi däldir! Adamlaryň has iri göwrümli taslamalar üçin
birleşýän wagty geldi.
Ekologiki şäherler... Adamzat ol hakynda öňden arzuw edýär. Daşky gurluş bilen sazlaşykda gurnalan tutuş şäheri göz öňüne getiriň. Onda ýaşaýan adamlar diňe hakykatdan
hem zerur bolan serişdeleri, arassa tebigat hakynda alada etmek bilen sarp etjek bolýarlar.
Şäherdäki ähli energiýa gaýtadan dikeldilip bolýan çeşmeleriň üsti bilen öndürilen. Galyndylar gaýtadan işlenilip ikinji durmuşa eýe bolýarlar. Bu şäherdäki adamlar planeta we
birek-birek hakyndaky aladanyň zerurlygyna bütin jany-teni bilen düşünýärler, şol sebäpli
hem olaryň arasynda parahatçylyk we ylalaşyk höküm sürýär.
Köp adamlar bu arzuwlaryň durmuşa geçmekligini islärdiler. Ýaşyl şäherleriň taslamasynyň has oýlanyşykly edilmegi başlaýar. Şeýle şäherlerde arassa howa we arassa suw bar.
Akdyrylýan hapa suwlar arassalanýarlar we ýene-de kommunal mätäçlikler üçin ulanylýar.
Ähli galyndylar hem gaýtadan işlenilýär we ulanylýar. Şäheriň merkezindäki seýilgähleriň
we kölleriň köplügi adanyň ýylylygyň täsirini azaltmaga kömek edýär. Şäheriň iş, senagat
we ýaşaýyş zolaklary öýe, işe ýa-da mekdebe barmaklyk, hatda welosipedli hem barmaklyk
amatly bolar ýaly edilip gurnalan. Öýleriň üçeklerinde baglar gurnalan ýa-da gün panelleri we ýagyş suwlaryny ýygnamaklyk üçin gaplar oturdylan. Passiw we işjeň öýleriň gurluşygynda ýaşaýyş we jemgyýetçilik binalarynyň gurluşygy ulanylýar.
Bir pursatda ähli şäherleri ekologiki şäherlere öwürkmeklik mümkin däl, ýöne şeýle
meýilnamalaryň amala aşyrylmagy bütin dünýäde alnyp barylýar.

Samsýo (Daniýa)
Samsýo Daniýa adasynyň ýaşaýjylary özüni
dolulygyna gaýtadan dikeldilýän çeşmeleriň
energiýalary bilen üpjün edýärler we energiýanyň
bölegini satýalar. Şeýle netijäniň gazanylmagy
üçin 10 ýyl we 80 mln dollar maýa gerek boldy,
emma ähli goýumlar elektroenergiýanyň satylmagy netijesinde öz bahasyny ödedi.
Adada ýaşaýanlar gury ýerde 10 sany ýel gurluşlaryny, deňizde bolsa 11 sanysyny gurnadylar.
Umumy goşulanda bu ýel generatorlary ýylda 28
GWt/sag energiýany öndürýärler.
Gyzgynlyk almak üçin adada gaýtadan dikeldilýän biomassa ulanylýar: çöp-çalamlar, agaç
külkeleri we ösümlikleriň beýleki galyndylary bug
gazanynda ýakylýarlar.
Adanyň meýdany 114 m2, ol demirgazykdan
günorta 50 km uzalyp gidýär we özüniň iň inli
ýerinde 20 km ýetýär. Adanyň köp böleginde
oba hojalygy bilen meşgullanýan 4 müň adam
ýaşaýar. Traneberg atly iri ilatly merkezinde baryýogy 800 adam ýaşaýar, emma ol özüni buýsanç
bilen şäher diýip atlandyrýar.
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Masdar-Siti (Birleşen Arap Emirlikleri)
Masdar (arap dilinden terjime edilende “Çeşme”) – Birleşen Arap Emirliklerinde täze eko şäher.
Şäher Abu-Dabi emirliginde ýurduň paýtagtyndan 17-km uzaklykda ýerleşdirilen we halkara
howa menzilinden hem uzakda däl.
Çölde ýaşyl şäheri gurmak pikiri Abu-Dabi
häkimligine degişlidir. Bu ähli energiýany gaýtadan dikeldilýän çeşmeleriň üpjün edýän, atmosferada parnik gaz zyňyndylary ýok bolan we şäher
herekediniň ähli galyndylary gaýtadan işlenilýan
dünýäniň ilkinji şäheri bolar.
Taslamanyň umumy býujeti – 22 mlrd ABŞ
dollara deň bolar. Taslama 2006-njy ýylda ýola
goýuldy we tiz wagtda şäheriň gurluşygy tamamlanmaly. Şäheriň ilaty 45-50 müň aralygy bolar diýlip çaklanylýar, ýene-de 60 müň töweregi
bolsa her günde Masdara işe gelerler diýlip çaklanylýar. Esasy kärhanalar we kompaniýalar ekologiki aras-sa tehnologiýalaryň we harytlaryň
önümçiligine we oýlanylyp tapylmagyna ýöriteleşerler. Şäher-de awtoulag ulagy dolulygyna gadagan edilen. Ýaşaýjylar pyýada, tigirde,
jemgyýetçilik ulagynda ýa-da täze, kompýuter tarapyndan dolandyrylýan taksilerde hereket ederler. Şäheriň daşynda gyzgyn howa ýelinden goranmak üçin beýik diwar gurulýar.
Içinde bolsa köp kölegeli köçeler bolar.
Masdarda eýýäm ylmy-tehnologiki institut hereket edýär. Şeýlede bu ýerde energiýanyň
dikeldilýän çeşmeleri boýunça Halkara agentliginiň düýp edarasy ýerleşýär.

Trežer-Aýlend adasy (San-Fransisko, Kaliforniýa, ABŞ)
1939-njy ýylda Kaliforniýa ştatynda Trežer-Aýlend
atly emeli ada döredildi. Onuň üstünde howa menziliniňň gurulmagy meýilleşdirilýärdi, emma Ikinji Jahan Urşy päsgel berdi. ABŞ-nyň harby-deňiz güýçleri adada 1996-njy ýylda dargadylan harby bazany
gurdular.
Häzir Trejer-Aýlendde ekologiki gurluşygyň ideýasynyň barlagyny geçýärler. Adada 13,5 müň adam
ýaşar diýip çaklaýarlar. Elektrik toguny 2020-nji ýyla
çenli binalaryň 70%-niň ýokarsyny tutjak gün batareýasynyň kömegi bilen öndürmek çaklanylýar (bu
her ýylda 30 GWT/sag elektrik toguny berer). Elektrik energiýasynyň ýene-de bir çeşmesi – ýel elektrostansiýalarydyr. Şäher ýaşaýjylary şäheriň çäginde
ýerleşjek organiki hojalykda öndürilen gök-önümleri we miweleri satyn alyp bilerler, diňe ekologiki
awtoulaglarda hereket ederler we ekoöýlerde ýaşarlar. Adada galdyrylýan jaýlar eýýäm LEED ulgamy
boýunça şahadatnamalaşdyrylan.
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Şerford (Angliýa)
Şerford – milli iňlis stilinde oýlanylyp tapylan
täze ekologiki şäher. Maksatnama laýyklykda
taslama 2020-nji ýyla çenli tamamlanmaly.
Taslamanyň amala aşmagyny Şazada Çarlz
goldaýar. Bu adada ähli binalar Angliýada, onuň
üstesine-de gurluşyk ýerinden 80 km-den daş
bolmadyk ýerlerde taýýarlanan ekologiki taýdan
arassa materiýallar bilen galdyrylar. Şeýlelik bilen
gurluşykdan galýan uglerod yzyny azaltmak
mümkin: çünki materiýallary atmosfera parnik
gazlaryny zyňyp uzak aralyklara daşamak zerur
bolmaz.
Şäher ýaşaýjylaryň rahatlygyna ähmiýetli bir zyýan ýetirmezden awtomobil ulagynyň
belli bir bölegini aradan aýyrmak üçin pyýada we tigirli aňsat we çaltlyk bilen hereket edip
bolar ýaly edilip meýilleşdirilen. Öýleriň ýokarsyndaky giňişlikler hem ulanylar: ol ýerlerde
elektrik batareýalary oturdylar we dürli ösümlikler ösdürilip ýetişdiriler.

Wankuwer (Kanada)
Kanadanyň Wankuwer şäheri Demirgazyk
Amerikada ekologiýa taýdan iň amatly şäherleriň biri hökmünde mälimdir. Şäher häkimeti öňe
tarap hereket etmek baradaky çözgüde geldiler
hem-de irnik (ambisioz) meýilnamany – Wankuweri iň bir "ýaşyl" şähere öwürmek meýilnamasyny kabul etdiler. Ýerli ýaşaýjylaryň işjeň ýagdaýda gatnaşmaklarynda işlenip düzülen şol
meýilnama özünde şeýle çäreleri jemledi: doly
suratda energiýanyň gaýtadan dikelýän çeşmelerine geçmek we 2060-njy ýyla çenli galyndylary
100% gaýtadan işlemek we ikinji gezek ulanmak;
welosipedliler we pyýadalar üçin zerur bolan ýodajyklaryň ulgamyny ösdürmek; "ýaşyl" binalary
gurmak: jemgyýetçilik ulaglarynyň klimat üçin
dostlukly, ýaramly görnüşlerine geçmekl şeýle hem ýerli fermerleriň bazarlaryny we şäher
baglaryny döretmek. Bulardan başga-da, şäher häkimeti haýyr-sahabat guramalary bilen
hyzmatdaşlykda bu ulgamda ýerli başlangyçlary goldamak, höweslendirmek üçin ýaşyl
şäher üçin Gaznany döretdiler. Şunuň ýaly çäreleriň durmuşa geçirilmegi bilen Wankuwer
2007-nji ýyldaky derejesi bilen deňeşdirilende 2050-njy ýyla çenli atmosfera zyňylýan parnik gazlarynyň möçberini 80% azaldyp biler.
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Soraglar
1. Haýsy sagatlarda has köp energiýa sarp edilýär?
2. Yssy ýurtlarda energiýa tygşytlylyk meseleleri döwrebapmy?
3. Şäher ýaşyl diýlip atlandyrylar ýaly ony nähili taslamalaşdyrmaly?
4. Siziň jaýyňyzyň nirelerinde ýylylyk ýitip bilýär? Munuň nähili
öňüni alyp bolar?
5. “Passiw”, “işjeň” we “akylly” jaýlaryň nähili tapawutlary bar?
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş.

Ata-eneňizden soňky ýylyň elektrik energiýasy üçin töleg
kagyzyny alyň. Sarp edilen kilowatlaryň mukdaryny ýazyp
alyň we grafik düzüň.
Esasy durmuş enjamlarynyň elektrik energiýany sarp
edişini biliň: sowadyjy, ýuwujy maşyn, tozan sorujy, telewizor, çyra we beýlekiler. Munuň üçin şulary ýerine ýtiriň:
1) enjamyň resminamasynda onuň kuwwatlygyny tapyň;
2) ol enjamyň günde işleýän wagtyny çen bilen sanaň;
3) ol wagty aýda günleriň sanyna köpeltmeli; 4) enjamyň
kuwwatlygyny onuň işleýän wagtyna köpeltmeli.
Şol kagyzda ikinji grafigi düzüň – siziň elektrik enjamlaryňyzyň jemi sarp edýän elektrik energiýasy. Grafikleri
deňäň, olaryň tapawutlarynyň sebäbini tapyň. Ata-eneleriňiz bilen azrak energiýa sarp etmek üçin näme edip boljakdygy barada pikirleniň.

2-nji
ýumuş.

Siziň ýaşamak isleýän ekologiki şäheriňiziň kartasyny çekiň. Onuň ady näme bolar? Ol haýsy geografiki nokatda
ýerleşer? Onda köçeler nähili ýerleşer? Onda nähili kärhanalar bolar (ýa-da olar asla bolmazmy)? Şäheriň haýsy
böleginde jaýlar gurular we näme üçin? Ol şäherde siziň
öz öýüňiziň nähili boljakdygyny çekiň. Ol nämeden gurlar?
Haýsy jaý görnüşine degişli bolar? Bu barada beýannama
ýazyň.

3-nji
ýumuş.

Wikipedianyň “Durnukly şäherler” sahypasynda we beýleki
internet çeşmelerinde dünýäniň dürli şäherlerinde ekologiki başlangyçlar barada öwreniň. Ekologiki şäherleriň biriniň
häzirki ýagdaýy barada jikme-jik maglumat tapyň hem-de
bu barada mekdepde nutuk ediň.
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3.3. | Uglerod yzy
Adamyň energiýany peýdalanmak bilen amala aşyrýan islendik işi klimata täsir edýär.
Biz awtoulaglary dolandyrýarys, beýleki şäherlere we ýurtlara uçarlarda syýahat edýäris,
telewizor we kompýuterleri ulanýarys, nahar taýýarlaýarys we soňra ony sowadyja
salýýarys.Biz kagyz ýa-da mebel öndürmek üçin tokaýlary çapýarys. Biz ýyladyş ulgamyny
gyşyna ýakýarys we kondisioneri tomsuna işledýäris, we biziň öýüminiziň ýagtylygy tutuş
ýyl ýanyp dur. Şeýdip biz ýer ýüzünde uglerod yzyny goýýarys.
Uglerod yzlary – bu adam, gurama, çäre, önüm, şäher, döwlet tarapyndan göni ýa-da
gytaklaýyn öndürilen ähli parnik gazlarynyň zyňylmagynyň jemi.

Kömürturşy gazy adam hereketi bilen bagly ähli parnik gazlarynyň zyňylmagynyň 75%-ni düzýär. Düşüniň: klimat üçin hiç hili “mugt” zat ýokdur!

Parnik gazlarynyň zyňylmagynyň azaldylmagyny – aýratyn hem uglerod yzynyň – ekologiki jogapkärçilikli özüňi alyp barşyň görkezijisi hökmünde görmek bolýar.
Hasaplamanyň we kabul etmekligiň aňsatlygy üçin ähli parnik gazlaryny CO2-niň ekwiwalendine öwürýärler, ýagny hereketiň kesgitli görnüşinden näçe möçberde kömürturşy gazy
öndüriljegini hasaplaýarlar. Bu möçberi CO2-ekw birliginde görkezýärler.

Uglerod yzy
• E-mail-hat – 4 g
• eger göwrümli goşundy bar bolsa şol bir hat – 50 g
• dükanda plastik paket – 10 g
• ýerli önümçiligiň 0,5 litrlik suwuň gaby – 110 g
• ortaça çüýşe – 160 g
• doňdurma – 500 g
• jins balagy – 6 kg
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Gönüleýin zyňyndylar – gazylyp alynýan ýangyjyň ulanylmagyna bagly bolan kömürturşy gazynyň möçberidir. Meselem, göni önümçilik yzy – bu zawodyň ýa-da fabrigiň işi
döwründe ýa-da awtoulagyň işi döwründe näçe parnik gazynyň zyňylandygydyr.
Gytaklaýyn zyňyndylar – energiýanyň öndürilmeginde we onuň siziň satyn alýan we
size gerek bolan önümiň öndürmegi üçin daşalmagynda atmosfera zyňylan CO2 möçberi.
Uglerod yzynyň hut şul bölegine biz öz täsirimizi ýetirip bilýäris: biz pikirlenip bileris, birgezeklik bulgury satyn alman hem bileris, pikirlenip – şu gün awtoulagda gitmän, pyýada
ýöräp hem bileris, pikirlenip – diňe ýarysy doldurylan kir ýuwujy enjamy işletmän hem
bileris.
Uglerod yzlarynyň (aýratyn hem gytaklaýyn zyňyndylaryň) hasaplamasy örän kyn, çünki
dürli faktorlaryň köpdürliligini göz öňünde tutmaly we maglumatyň uly möçberini tapmaly.
Mundan başga-da, şol bir harydyň önümçilik üçin yzy meňzeş bolar we sarp ediji üçin
bolsa dürli bolar, çünki harydyň trasport we administratiw çykdajylaryny hem göz öňünde
tutmalydyr.
Meselem, öz bagyňda ösen we onuň ösen bagynyň aşagynda iýilen almanyň uglerod yzy,
0gr CO2 düzýär. Eger-de siz öz sebitiňizde möwsümde (ýagny, tomusda we ýazyň başynda)
bişen almalary alýan bolsaňyz, onda almanyň uglerod yzy 10 gr CO2 düzer. Import edilen
almanyň (mysal üçin italiýadan getirilen) uglerod yzy 150 gr CO2 düzer.
Ekologiki jogapkär söwda kärhanalary öz uglerod yzyny klimat taslamalaryna serişdeleri
maýalaşdyrmak ýa-da meşhur öwezini dolujy kärhanalardan şahadatnama almak arkaly
öwezini dolýarlar. Pes ýa-da CO2 zyňyndylary ýok bolan, ýa-da zyňyndylarynyň öwezi
doldurylan harytlar ýa-da hyzmatlar “dostluklydygyny” subut edýän belligi bolan degişli az
uglerodly ýa-da ugledrody ýok belgilerine eýe bolup bilerler (Surat 3.3.1.). Bu bellik sarp
edijileriň şeýle harydy ýa-da hyzmaty saýlamagyna täsir edýär.

Surat 3.3.1. Ugelrodsyz
belgileriň mysallary.
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Soraglar
1. Uglerod yzy näme?
2. Uglerod yzy haýsy birliklerde hasaplanýar?
3. Haýsysynyň uglerod yzy uly: öz mellegiňde ýetişdirilen ýer
tudanasynyňmy, ýa-da daşary ýurtdan getirilen we owadan
gaplanan ýer tudanasynyň? Näme üçin?
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş

Test «Meniň uglerod yzym»
А. Siz dükanda miweleri, gök-önümleri satyn alanyňyzda
şulary saýlaýarsyňyz:
– Ýerli, gaplanmadyk (1 utuk);
– ýurduň günorta etraplaryndan, gaplanmadyk (2 utuk);
– Fransiýadan, Niderlandlardan, Argentinadan ýa-da beýleki ýurtlardan, gaplanmadyk (3 utuk);
– import, aýratyn gaplara gaplanan (4 utuk)?
B. siziň zat almaga äkidýan torbaňyz:
– Kendir ýa-da pagta (1 utuk);
– kagyz paket (2 utuk);
– polietilen paket, ýanymda göterýän (3 utuk);
– dükanda kassada satyn alýan polietilen paketim (4 utuk).
Ç. Özüňize içgileri nähili gapda alýarsyňyz:
– kagyz (1 utuk);
– çüýşe (2 utuk);
– allýuminiý (3 utuk);
– plastmassa (4 utuk)?
D. siz nähili kitaby saýlaýarsyňyz:
– dükanda alnan täze (4 utuk);
– elektron (3 utuk);
– ozal biriniň okanyny (2 utuk);
– kitaphana kitaby (1 utuk)?
E. Dostuňyza sowgat taýýarlaňyzda:
– açyk reňkli owadan kagyz alýarsyňyz, materialynyň parhy
ýok (4 utuk);
– eko markalama belgili kagyz, onuň gaýtadan işlenme
mümkinçiligini görkezýär (2 utuk);
– ulanylan gutujyk ýa-da paket, ony öňünden bezemek bilen (2 utuk);
– gapsyz sowgat bermek (1 utuk).

"Meniň uglerod yzym" diýen test barlagynyň jogaplary:
5-den 7 utuga çenli: Siňegiň penjesiniň ululygy ýaly yz. Berekella! Size diňe uçmakdan, wyzzyldamakdan
we beýlekileri hem öz edişiňiz ýaly etmegi ynandyrmakdan başga zat galanok.
8-den 10 utuga çenli: Pişijegiň yzy. Super! Gowşamaň, pejiň üstünde ýatmak bilen örän az iş galdy.
11-den 13 utuga çenli: Atyň toýnagynyň yzy ýaly. Duran ýeriňde tapyrdamaňy bes et.
14-den 16-a utuga çenli: Piliň yzy. Gaýrat etmek, jan etmek gerek! Siz kynçylyk bilen barýarsyňyz, emma
sizde öňe gitmek üçin güýç bar.
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3.4. | Men planeta nähili kömek edip bilerin?
Öz uglerod yzymyzy kiçeldýäris
Tebigata we klimata diňe bir parnik gazlary däl, eýsem biziň endiklerimiz hem täsir
edýär. Geliň, nädip uglerod yzymyzy kiçeldip planeta kömek edip biljegimize seredeliň.

Otagdaky howanyň temperaturasy we ýylylyk rahatlygy
Sowuk gyşy bolan ýurtlarda tas ähli binalar diýen ýaly ýyladyş ulgamyna we ýyladyşyň
saklanylmagyna mätäçdirler. Köne öýlerdäki ýyladyş ulgamynyň köpüsi haçan-da gyzgynlyk energiýasynyň bahalary pes wagty we netijelilige känbir ähmiýet berilmeýän wagty
guruldy. Gündogar Ýewropanyň, Kawkazyň we Merkezi Aziýanyň şäherlerinde ýylylyk energiýasy esasan gazyň ýa-da kömüriň ýakylmagy bilen alynýar, bu bolsa klimata täsir edýän
parnik gazlarynyň zyňylmagyna getirýär.
Ýyladyş üçin energiýanyň alternatiw görnüşleri – bu gün kollektorlarynyň we ýylylyk
nasoslarynyň ulanylmagydyr, emma beýle tehnologiýalar biziň ýurtlarymyzda heniz ýaňy
ösüp başlady we olary giňden ýaýran we elýeter diýip atlandyrmak bolmaýar.
Iňýönekeýusul – bu tempoizolirlemek.
Gyzgynlygyň ýitirilmegine indiki iki faktorlar
täsir edýär: jaýdaky temperatura bilen daşardaky temperaturanyň tapawudy we diwaryň,
aýnalaryň, pollaryň teploizolirleme häsiýeti.
Ýylylygyň kiçi bölegi wentilýasiýa ulgamynyň
üsti bilen çykyp gidýär. Ýylylyk ýitirmeler şeýle-de göze görünmeýän kemçilikler,
taslamasyndaky ýalňyşlyklar, hili pes gurluşyk işleri, gurluşyň we teploizolirleýji materiýallaryň könelmegi sebäpli bolup biler.
Diwarlaryň, geçitleriň, penjireleriň nähili derejede ýylylyk saklaýanyny we ýylylyk
syzdyrmalarynyň nirede bolup geçýändigini anyklamak üçin teplowizorlar – islendik
düzlügiň temperaturasynyň ýaýraýşyny bahalandyrýan enjam, meselem ýaşaýyş jaýyň
diwarlaryny – ulanylýar. Temperaturanyň
paýlanylmagy edil kesgitli temperatura kesgitli reňk mahsus bolan kameranyň ekranynda (we ýadynda) çykarylýar. Onuň suratynyň
gapdalynda hemişe suratdaky reňkiň we
temperaturanyň meňzeşligini görkezýän
şkalany goýýarlar.
Islendik ýaşaýyş jaýda ýylylygy ýitirmek
nukdaýnazaryndan alynanda iň gowşak ýeri
– daşky diwar gatlagyň birleşmeleridir. Elbetde aýnalaryň oturdylmagynyň hili hemtäze abatlaşdyrylan öýlerde hem gyzgynyň
ýitmegine jogäpkärçilikdedir.
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Surat 3.4.1. 1960-njy ýylda gurlan bäş gat jaý
panelleriniň arasyndaky ýylylyk ýitirmesi zerarly
yşyklanýar. Onuň çözgüdi diňe fasadynyň
ýokary hilli bejergisi we häzirki zaman suwag
ulgamlarynyň ulanylmagy bolup biler.

Surat 3.4.2. Sankt-Peterburgda kerpiç jaýyň
şemal geçýän burçy. Sepleşýän ýerinde,
balkonlaryň aýnalarynda we diwarlarda
ýylylygyň ýitmesi bildirýär.

Surat 3.4.3. Suratdaky gyzyl tegmiller
aýnanyň aşagyndaky radiatorlar. Birinji
gatyň aýnasynyň aşagynda ýylylygyň
ýitirilýän zolaklary görünýär (radiatoryň
çenden aşa gyzmagy).

Öýi ýa-da jaýy ýylatmak
• Döwrebap plastik ýa-da agaç penjire gurluşlary sowukdan gowy goraýar, olara ideg etmek we ulanmak ýeňil.
• Eger olary çalyşyp bolmasa, olary ýylatmak bilen boluň. Ramalarynyň
ugruna ýakylan şem ýa-da ýeňiljek ýelek bilen geçiň we howa geçýän ýerleri
tapyň. Ol jaýryklary suwamaly. Muny gowusy güýzde etmeli,sebäbi suwag
temperaturanyň üýtgäp durmagyny halamaýar. Ony gury ramalara çalmaly.
• Gyşyna penjireleriňizi örtüň. Häzirki zaman ýyladyjylarynyň artykmaçlygyna penjireleriň ygtybarly ýylylyk izolýasiýasyny we ýelmenen ýyladyşly penjireleriň açylyp-ýapylmak
mümkinçiliklerini degişli etmek bolar.
• Eger otagda ýylylygy saklamak kyn bolsa galyň tutulary ulanyň.
• Ýylylygy öýden çykarmaýan ýylylyk serpikdirýän ýelmentgiler hem bar. Olary çarçuwalaryň (ramalaryň) arasyndaky giňişliklere goýup, dogry berkidilen ýagdaýynda tomsuna
aýryp hem bolar. Bu tehnologiýanyň kemçiligi – yşyklandyryşyň biraz azalýandygy. Örtük
görünýän ýagtylygyň 80%-ni geçirip bilýär. Eger öýüň aýnasy şonsuz hem az ýagtylykly
ýerlere düşýän bolsa, onda ol has garaňky bolar. Emma bu ýagdaýda hem ýetmezçilikleri
we artykmaçlyklary bar: ulular gyşda günüň ýagty wagty öýünde bolmaýar diýen ýaly, çagalar bolsa gurnaklara we toparlara gatnaýarlar. Şonuň üçin şeýle örtük tersine gowy hem
bolup biler.
• Eger girelge gapysy sowuk geçirýän bolsa, iň gowusy onuň ýerine täze gapy goýmaly.
Eger siz gapy çalyşýan bolsaňyz, gapy goýýan kärhana saýlamagy başaryň. Ýatda saklaň,
eger gapylaryň hilleriniň kän bir tapawudy ýok bolsa, onuň ýylylyk saklaýjylygy, şeýle hem
ses saklaýjylygy diňe goýluşyna bagly.
• Eger gapyny çalyşmak mümkin bolmasa, onda onuň içini ýuka penoplast, watin ýa-da
başga ýylylyk saklaýan material bilen dolduryň we deriniň ornuny tutýan material bilen
örtüň. Esasy ünsi ýylyk goýberýän gapynyň aşagyndaky yşa beriň. Ondan dynmak üçin
gapa ýörite çotga ýelmäp, bosaga goýup ýa-da ony beýigräge galdyryp bolar.
• Eger otagda sowuk bolsa, diwarlary hem ýylatmak gerek. Bir zady bellemek gerek,
daşky diwarlaryny, mysal üçin “öl” fasad tehnologiýasy bilen ýylatmak has hem netijeli
bolup durýar. Diwara ýylylyk geçirmeýän material ýelmenýär, soňra ol suwag ýa-da reňk
bilen örtülýär.
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• Ýylylygy saklamagyň ýene bir usuly – agaç goşlaryny dogry ýerleşdirmek. Iň sowuk
diwarlarda şkaflar goýulmaly, şonda ol otaga sowuk howanyň girmeginiň goşmaça goragy
hökmünde hyzmat eder. Otagdaky goşlar ýyly howanyň aýlanmagyna päsgel bermeli däl,
şonuň üçin batareýalaryň öňünde hiç zat goýmaň.
• Poly ýylatmagyň iň arzan we ýönekeý usuly – keçe esasly linoleum düşemek. Emma
ony hiç haçan pola ýelmemeli däl, sebäbi keçe ýylylyk saklaýjy häsiýetini ýitirer. Şeýle hem
islendik pol üsti örtükleriniň aşagyna aralaýjy plýonkany we ýyladyjyny goýmak bolar.
• Otagda ýylamanyň hilini ýokarlandyrmagyň has aýdyň usuly – köne ýyladyş radiatorlaryny döwrebap görnüşlere çalyşmak. Şeýle işleri ýylama möwsümi başlamazdan ozal
geçirilmelidir. Täze radiatorlary almagy meýilleşdireniňizde, güýjüni sazlap bolýan görnüşlerini saýlaň.
• Eger çalyşmak mümkin bolmasa, onda köne batareýalary has hem gowy işletmek bolar. Munuň üçin olaryň köne reňk örtügini aýyrmaly, ýylmamaly we goýy reňke reňklemeli
– ýylmanak we goýy reňkli tekizlik 5-10% köp ýylylyk berýär. Şeýle hem fanera bölegini
alyp, ony kümüşsöw reňke reňkläp, ýa-da folga kagyzyny alyp, ony batareýanyň ýeňsesine
ýelmemek bolar. Şeýle ýylylyk serpikdiriji örtük ýylylygy otaga gönükdirer we siz ýöne ýere
diwarlary ýylatmarsyňyz. Batareýalary wagtal-wagtal süpürip durmaly, sebäbi tozan ýylylyga päsgel berýär. Tutular ýa-da goşlar ýylylygyň otaga girmeginiň öňüni almaly däl.
• Öz otagyňyzy çendenaşa ýylatmaň! Howany goşmaça ýyladanyňyzdan ýylyrak geýneniňiz gowudyr.
• Otagy şemalladanyňyzda, ony tizlik bilen ýerine ýetiriň: aýnany we gapyny az wagtlykdoly açyp goýuň.

Nahar taýýarlamak
Elektrik plitasy – örän kuwwatly elektrik enjam: ähli gözleri we duhowkasy
işlän wagtynda ol 20 kWt çenli energiýa sarp edýär, bu bolsa elektrik çäýnegiň we ütügiň sarp edýäninden 10 esse köp.
• Ýatda saklaň, siziň ulanýan pitileriňiziň we saçlaryňyzyň düýbi tekiz we
galyň bolmaly. Nädogry ýa-da gyşyk düýbi naharyň taýýar bolmak prosesini
40% uzaldýar.
• Ýylylyk ýitmez ýaly piti edil plitanyň gözi ýaly ölçegde bolmaly.
• Gapagy hem ulanyň! Açyk gapda nahar taýýarlanylanda energiýa 2,5 esse köp
harçlanýar.
• Nahar taýýar bolmazdan 5 minut öň käbir halatlarda elektrik plitasyny öçürip galan
ýylylygy ulanyp bolar.
• Ýörite elektrik enjamlarynyň ulanylmagy (kofe demleýjiler, tiz gaýnadyjylar) 30-40%-e
çenli energiýany tygşytlap, wagtyň sarp edilmegini hem azaldyp biler.
• Eger şüle gaýnatmazdan öň dänäni birnäçe sagat suwa ýatyrsaňyz, şüle çalt gaýnar we
peýdaly düzüjileriniň köpüsini özünde saklar. Greçihany bir sagat töweregi suwa ýatyryp
bolar, tüwini has uzak waglyk suwa ýatyrsak, nohut we noýba ýaly däneleri bişirjek günüňiziň öň ýanyndaky gün agşam suwa ýatyrmak bolar. Şeýlelikde, öz wagtyňyzy hem tygşytlarsyňyz, sebäbi gaýnap duran dänä hem gözegçilik etmeli.
• Gaýnatmak üçin artykmaç suw guýmak gerek däl.
• Bir käselik gyzgyn suw gerek bolsa, doly çaýnegi goýmak zerurlygy ýok.

248

Sowadyjy
Sowadyjy – siziň öýüňizde energiýany iň köp harçlaýan enjam, onuň hiline we ulanylyşyna siziň büjetiňiz gönüden-göni bagly. Eger döwrebap
sowadyjyny onuň 20 ýyl ozalkysy bilen deňeşdirsek (şol göwrümli we şol
häsiýetli), energiýa sarp edijiliginiň tapawudy 3 we hatda 5 esse bolar. Bu
esasan-da maýyşgaklygyny ýitiren köne dykylardan howa geçýän bolsa. 1-2
adamlyk tygşytly maşgala üçin täze sowadyjy satyn almak elektrik energiýasyna bolan çykdajylary 1,5 esse azaldar.
• Açmazdan ozal sowadyjyda näme gerekdigi barada pikirleneliň. Otagyň ýyly howasynyň sowadyja girmegi üçin 1 sekunt ýeterlik.
• Eger sowadyjy uly bolsa, oňa ýapylan gaýnatma bankalary salyp goýsaň gowy bolar.
Sebäbi sowadyjy açylanda sowuk howanyň ýerine ýyly howa girýär, eger ýer ýok bolsa, ýyly
howa üýtgeşik “gezelenç” edip bilmeýär.
• Sowadyja hiç haçan ýyly nahar salmaly däl! Sowadyjynyň özüni hem mümkin boldugyça batareýalardan, plitadan we göni gün şöhlelerinden uzakda goýmaly.
• Çyglyk bugaryp çykyp sowadyjynyň diwarlarynda kondensirlenmez ýaly, önümli gaplary ýapmaly.
• Sowadyjyny el usuly bilen ýygy-ýygydan eredip durmaly!

Yşyklandyryş
• Häzirki zaman yşyklandyryş tehnikasyny ulanmak bilen energiýany 40%
çenli tygşytlap bolar.
• Köplenç potologyň aşagynda uly çyranyň ornuna biziň okaýan ýa-da
işleýän ýerimize düşýän nokatlaýyn yşyklandyryşy ulanmak gerek. Göçme
çyralardan peýdalanyp bileris.
• Ýylmanak ak tekizlik özüne gönükdirilen ýagtylygyň 80%-ini serpikdirýär,
goýy ýaşyl – 15%, gar bolsa – 9%. Otag üçin agaç goşlary, diwar kagyzlary we örtükler
saýlananda has açyk reňklere üns bermeli.
• Ýagtylandyrmany köpeltmegiň iň ajaýyp usullarynyň biri gaty ýönekeý: çyralary we
aýnalary wagtynda süpürip durmaly.
• Ýagtylygyň iň köp bölegi otaga penjiräniň ýokarky böleginden girýär. Şonuň üçin ol
ýeri hiç zat bilen ýapmazlyk zerurdyr.

Durmuş enjamlary
Elektrik sarp etmegiň göwrümini durmuş elektrik enjamlaryny ulanmagyň
tertibiniň hasabyna azaldyp bolar.
• Täze audio, wideo ýa-da kompýuter tehnikasyny saýlanymyzda energiýany az harçlaýanlaryna üns bermeli. Elbetde zat satyn almak baradaky
çözgütleri maşgalada ene-ata kabul edýär, ýöne bilýän zatlarymyzy aýtmaga
hemişe mümkinçilik bar, belki olar gulak asarlar.
• Ulanmaýan wagtymyzda ähli elektirk enjamlary doly öçürmeli. Telewizor ýaly enjamlar
pult bilen öçürilende olar garaşýan tertibe geçýärler, şol wagt hem az bolsa-da energiýa
harçlanýar.
• Ykjam enjamlara zarýad berýän gurluşlarymyzy rozetkada galdyrmaly däl.
• Uly kesikli simli we ýokary hilli uzaldyjydan peýdalanmaly. Pes kesikli bolsa sim gyzyp
başlaýar we elektrik energiýa enjamyň peýdaly işine däl-de ýylylyga gidýär.
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Suwuň sarp edilişi
• Akar suwuň aşagynda ýuwunmaly, wanna bolsa diňe “baýramçylyklarda”
girmeli.
• Minutda suwuň 10 damjasy – ýylda 263 litr. Kranlary wagtynda bejermeli!
• Kranlaryň her görnüşiniň öz aýratynlyklary bar. Rezin dykyly kranlar has
köp suw geçirip bilerler, emma ol reziniň kiçijik bölegini çalyşmak islendik
kişiniň elinden geler. Şarly ýa-da keramiki kranlar örän uzak wagtlap hyzmat
ederler, emma munuň bir şerti bar. Olardan öň turbalara filtrler goýulmaly, sebäbi olaryň
ýylmanan bölekleri suwdaky posy halamaýarlar. Keramiki kranlary emaý hereket bilen ýapmaly. Ýakynda bazarlarda termostatiki kranlar peýda boldy – olar gymmat, ýöne suwuň
gerek temperaturasyny çalt sazlamaga mümkinçilik berýärler, diýmek suwy biderek sarp
etmeýärler.
• Eger suw üznüksiz gerek bolmasa, ony ulanmagyň prosesinde krany ýapmak endigini edinmeli. Käbir maşgalalarda akyp duran suwuň aşagynda ýer alma arassalaýarlar we
kir ýuwýarlar, emma muny legene suw ýygnap hem ýerine ýetirip bolýar. Eger köp bolsa,
gap-gaçlary hem bile ýuwmaly – ilki hemmesini sabynlamaly, soňra durlamaly. Döwrebap
rakowinalarda dykylar bar, diýmek rakowinanyň özi hem suw ýygnap berýär.

Egin-eşik ýuwmak we ütüklemek
• Kir ýuwulanda suwy 90°C çenli gyzdyrmak we doly aýlaw goýmak zerur
däl. Şeýle reje doly hapalanan eşikleri ýuwmak üçin niýetlenen. Eger eşikler
adaty ýagdaýda geýlip, üýtgeşik hapalanmadyk bolsa, tygşytly ýuwuş rejesi
hem ýeterlik bolar. Mundan başga-da, döwrebap ýuwujy tozgalarda sowuk
suwda hem ýuwmanyň hilini üpjün edýän fermentler bar. Şeýle ýuwuş 90°C
temperaturada bir ýarym sagat ýuwanyňdan 10 esse energiýany tygşytlamaga mümkinçilik berýär.
• Kir ýuwýan maşyny doldurmaly, diňe bir jins balaklaryny ýuwmak tygşytly
däl.
• Kir ýuwýan maşynyň barabanyndaky eşikler deňagramly paýlanmaly,
ýogsam maşyn tiz ýuwuş rejesine geçip bilmeýär. Aýlananda sentrefuga az
ýüki duýýar we ýuwmak aýlawy tizräk gutarýar. Maşynyň ownuk bölekleri bolsa, uzagrak
hyzmat eder.
• Ütüklän wagtyňyzda eşikleri materiallaryna görä saýlamaly – kiçi temperaturadan
başlap, soňra ýokary temperaturany talap edýän eşiklere geçip bolýar. Käbir ownuk eşikleri
bolsa, ütügi öçürenimizden soňra ütüklemek üçin goýmaly.
• Käbir eşikler ýuwulandan soň gowy edilip asylsa, olary ütüklemek hem gerek bolmaýar.

Çig malyň gaýtadan ulanylmagy
Biz töweregimizde zatlaryň bolçulygyny görmäge öwrenişipdiris, emma
bu olaryň mugtlygyny aňlatmaýar. Biziň ulanýan ähli zatlarymyz energiýanyň
we adamlaryň zähmetiniň kömegi bilen öndürildi. Önüm öndürilende galan
galyndylar we zir-zibil zyňylýan ýerler, ýaşamak üçin amatsyz etraplary döredýär we klimata täsir edýär.
• Täze zady satyn almazdan onuň hakykatdan hem gerekligi barada pikirlenmeli. Belki ol az wagtlyk gerekdir we ony birinden wagtlaýyn almaga
mümkinçilik bardyr.
• Aýawly çemeleşme zatlaryň ömrüni uzaldýar.
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• Eger bir zat haýsydyr bir sebäbe görä gerekmeýän bolup galsa, onuň kime gerek
boljakdygy barada pikirlenmeli. Biziň çagalykda ulanan eşiklerimizi we oýnawaçlarymyzy
çagalar baglaryna, çagalar öýlerine ýa-da howludaky çagalara berip bolar. Internetde öz
zatlaryny sowgat berýän jemgyýetler bar, we geň galaýmaly şol zatlar öz täze eýelerini tapýarlar. Çüýşejiklerden we gutujyklardan başarjaň adamlar täze bir zat ýasaýarlar. Käbirleri
bolsa köne gurjaklary we oýnawaçlary dikeldýärler. Käbir adamlar bolsa birnäçe işlemeýän
enjamlardan bir işleýän enjam ýasaýarlar.
• Gaýtadan okalmajak kitaplary kitaphanalara we soňky ýyllarda meşhur bolan bukkrossing nokatlaryna eltip bolar. Bukkrossing: kitap dükanlarynda we kitaphanalarda ýörite
tekjeler: ol ýere öz kitabyňyzy goýup, ornuna başga biriniň goýan kitabyny alyp bolýar.
• Eger zat dolulygyna döwlen bolsa, onuň ýasalan materialyny gaýtadan işlemäge berip bolar. Ýewropa şäherlerinde hapanyň aýratyn ýygnalmagy ozaldan bäri hakykat boldy.
Emma ozalky sowet ýurtlarynyň köp şäherlerinde beýle tejribe entäk ýok. Internetde gözläp
bolar, siziň şäheriňizde gaýtadan işlemek üçin çig mal kabul edýän nokat bolmaly. Şeýle
hem jaýyň ýaşaýjylarynyň tagallalary bilen dolandyryjy bilen gürleşip bildirişleri ýaýradyp
bolýar. Bilelikde çig mal kabul edýän nokada gitmek peýdasyz bolmaz ýaly köp plastik,
metal we kagyz toplap bolar.
• Dükanlara öz torbalaryňyzy alyp gitmeli we kassada satylýan plastik paketlerden ýüz
döndürmeli. Bu amatlygy aýratyn ýagdaýlar üçin goýaly. Plastik paketden ýüz döndürip
bolýan ýerlerde şeýle hereket etmeli. Käbir ýurtlarda plastik paket üçin aýratyn töleg
alynýar ýa-da öz torbasy bilen gelenlere arzanladyş berilýär.
• Günde ulanylýan ýuwujy tozgasyny, şampuny, käbir däneleri gowusy uly gaplarda almaly. Ene-ataňyza bu barada ýatladyň!
Tablisa. 100% täze sellýulozadan we 100% ikinji gezek işlenilen çig maldan ýasalan kagyzlary
deňeşdirme (kagyzyň 1 tonnasy hasabynda).

100% sellýulozadan
alnan kagyz

100% gaýtadan
işlenen çig maldan
alnan kagyz

Tygşytlyk

Agajyň
ulanylmagy

3t

0t

3 t (24 agaç)

Energiýanyň
ulanylmagy

11,1 müň kWt/sag

6,5 müň kWt/sag

4,7 müň
kWt/sag

Parnik gazlarynyň
bölünip çykmagy

2581 kg СО2

1625 kg СО2

956 kg СО2

Hapalanan suwlar

72,2 müň litr

39, 1 müň litr

33,1 müň litr

Gaty galyndylar

1033 kg

506 kg

528 kg
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Eger biz 1 t kagyz tygşytlasak, onda biz 13 t nebit, 4100 kWt/sag elektrik energiýasyny,
32 t suwy tygşytlarys. Bir A4 kagyzyň önümçiligi we çap edilmegi – bu 28 g СО2, bir А4
kagyzyň nusgasynyň alynmagy – 380 g СО2.

Gaýtadan işlenen çig mal ulanylanda
önümçilikde energiýa tygşytlylygy
Alýuminiý – 95 %		

Mis – 70–85 %		

Gurşun – 60–80 %

Sink – 60–70 %		

Magniý – 95 %		

Polat – 70 %

Kagyz – 64 %		

Plastik – 80–88 %		

Çüýşe – 68 %

Şeýlelik bilen, öz uglerod yzyňyzy kiçeltmek üçin az energiýa ulanjak boluň, artykmaç
gaply, gerekmejek zatlary we predmetleri almaň, hapany gaýtadan işlemäge beriň, pyýada
ýöräň we welposipedde hereket ediň. Öz etraplaryňyzda öndürilen iýmit önümlerini alyň.
Ahyrsoňy... bir zady ýatdan çykarmaň, biziň ilkinji kömekçilerimiz – ösümlikler. Olary aýawly
saklaň, mümkin boldugyndan öýüňizde we howlyňyzda ekiň!
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Tebigaty we serişdeleri
СО2GORAŇ

Gaýtadan ișlenilen ýada gaýtadan ișlenilip
bolýan goșlary ulanyň.

Zyňyndylary gaýtadan ișlenilip ulanmak
üçin seljerip goýuň.

Öz uglerod yzyňyzy СО2AZALDYŇ

• getirmegine az kuwwatlylyk harç edilen
ýerli azyk önümleri satyn alyň.

• energiýany az talap edýan öý hojalyk
enjamlary alyň;

• öz torbaňyzy alyp gidiň – bir saparlyk gaplary
azrak ulanyň;

Printerleri azrak ulanyň we kagyzlary tygșytlaň.

DÜKANDA

D Ü KA N

Dükana tarap öz torbamyz bilen!
Bir saparlyk paketlerden
dynalyň!

Haçanda siz ene-ataňyz bilen dükana gideniňizde:

MEKDEP

Öz uglerod yzyňyzy
СО2AZALDYŇ

СО2GORAŇ!

Klimat gutusy
Türkmenistan

Russiýa Federasiýasynyň
maliýe goldawy bilen

Öz uglerod yzyňyzy
СО2AZALDYŇ!

Nahar bișireniňizde, gazanyň ýada sajyň
üstüni gapak bilen ýapyň: șonda 2.5 esse
az energiýa sarp edilýär.

Suwy hakykatda gerek bolan
mukdarda gaýnadyň.

Sowadyjyny açmazdan öň içinden nämeleri
aljak bolýanyňyz barada pikir ediň.

Kir ýuwanyňyzda mümkin boldugyça pes
temperaturalary (30–40oС) ulanyň.

Kompýuter, telewizor we beýleki elektrik
enjamlary garașylýan rejede açyp galdyrmaň,
açmak/öçürmek düwmeleri ulanyň ýada
tokdan soguryp öçüriň.

El telefonlara kuwwatlyk berýän
enjamlary ulanmadyk halatyňyzda elektrik
tokdan soguryň.

Energiýany tygșytlaýjy çyralary ulanyň.

Öýden gideniňizde çyralary öçüriň.

Gyșyna elektrik ýyladyjy enjamlary ulanmaz
ýaly, öýüňizi ýa-da jaýyňyzy ýyly saklaň.

ÖÝDÄKI ENERGIÝANY
TYGȘYTLAMAK

СО2AZALDYŇ
СО2GATNAȘYŇ
СО2GORAŇ!

Muny nähili ýerine ýetirip bolýar? CO2AZALDYŇ! CO2GATNAȘYŇ! CO2GORAŇ! atly maslahatlary okaň.

Welosiped sürmek
gaty gowy!

Agaçlary ekiň –
olar kömürturșy gazlary
özüne siňdirýärler!

Bașga șähere syýahat edeniňizde, eger
ol daş bolmasa, uçara derek demir ýol
otlusyny saýlaň.

Köpçülik transport ulaglardan peýdalanyň.

Köplenç pyýada ýöräň we tigirli aýlanyň.

MEKDEBE GIDEŇIZDE, DYNÇ
ALYȘDA WE SYÝAHAT EDENIŇIZDE

Ähli zatlary tygșytlap ulanyň, șonda olar
uzak wagtlap size peýdaly bolar.

Suw kranyny berk ýapyň.

bio
ylar
zyňynd

Gerek bolmadyk kagyzlary
gaýtadan taýýarlanýan ýerlere
beriň, ondan täze gazetleri
çykarmak mümkindir!
Tokaýlary gorap saklalyň!

kagyz

GÜNDE BERJAÝ EDILMELI
MASLAHATLAR

plastik

СО2GATNAȘYŇ

Öz dostlaryňyza we tanyșlaryňyza
bu maslahatlar barada aýdyp beriň

Bu ündewsuraty öz mekdebiňizde ýada
öýüňiziň girelgesinde asyp goýuň.

MEKDEPDE

Öz uglerod yzymyzy azaltmak boýunça maslahatlar

Klimatyň
üýtgemegi
CO2 (kömürturșy gazy) – bu klimatyň üýtgemegine täsir edýän esasy parnik gazy bolup, durýar.
Ol energiýany öndürmek üçin gazylyp alynýan ýangyç serișdeleriň, ýagny, nebidiň, kömüriň we tebigy
gazyň ýanmagynyň netijesinde atmosfera çykarylýar. Șonuň üçin, eger gündelik energiýanyň
we tebigy baýlyklaryň sarp edilișini azaldyp bolsa, onda CO2 zyňyndylaryny hem azaltmak
we planetamyza kömek etmek mümkindir.

Uglerod yzy – bu adamzadyň energiýa serişdelerini ulanma ýa-da satyn alma
hereketleri netijesinde galdyran ähli parnik gazlaryň zyňyndylarynyň jemidir.

Surat 3.4.4. Klimatyň üýtgemegi. Öz uglerod yzyňy kemeltmek boýunça maslahatlar.

Soraglar
1. Daşary sowuk, öýde bolsa öwrenişilen ýylama ýok. Adam öz
öýünde üşeýär. Ýylamagyň teklip edilen usullarynyň haýsysyny
siz has netijeli we tygşytly hasap edýärsiňiz we näme üçin?
1) Ýyly jemper we jorap geýmek;
2) aýagyňy halynyň aşagyna salmak;
3) bir zat iýmek;
4) gyzgyn çaý içmek;
5) elektrik ýyladyjyny işletmek;
6) tans etmek, bökmek we ylgamak;
7) peçde ýa-da kaminde ot ýakmak;
8) gyzgyn suwa düşmek;
9) gün şöhleleriniň düşýän ýerinde oturmak.
2. Haýsy şertlerde we haýsysy has tygşytly – wanna düşmekmi
ýa-da akar suwuň aşagynda ýuwunmak?
3. Suw hasaplaýjylaryň goýulmagyny energotygşytly çäre
diýip hasap edip bolarmy we näme üçin?
4. Köp gatly jaýda suw ulanmak bilen biz energiýa
harçlaýarysmy?
5. Siz öz öýüňizde haýsy energotygşytlylyk çärelerini görýärsiňiz?
6. Sowadyjyny ulananyňyzda haýsy kadalary berjaý etmeli?
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş.

Dört sütünden durýan tablisany çyzyň. Birinji sütünde töweregiňizde, ýagny öýde, daşarda, mekdepde energiýanyň
tygşytsyz peýdalanylan ýagdaýlaryny belläň. Ikinji sütünde ol ýagdaýlarda energiýany saklap ony netijeli ulanyp
boljakdygyny düşündiriň. Üçünji sütünde gabat gelen
tygşytlylyk ýagdaýlaryny belläň. Dördünji sütünde bolsa,
siziň hut özüňiziň energiýany tygşytly we netijeli ulanan
ýagdaýyňyzy belläň. Tablisaňyzy synpdaşlaryňyzyňky bilen
deňeşdiriň. Gözegçiligiň netijesi boýunça nutuk taýýarlaň.

2-nji
ýumuş.

Öz zatlaryňyzyň hasabyny geçiriň (mümkin bolsa ene-atalaryňyz bilen). Onuň üçin olaryň öndürilen ýerleri barada
maglumat tapyň we onuň öndürilen şäherini kartada belläň.
Başga toparda siziň ýöne alan, ulanmaýan zatlaryňyzy
belläň. Size gelýärkä olaryň geçen ýoluny hasaplaň. Netijede siz alan maglumatlaryňyzyň bir bölegini görkezýän
tablisa düzersiňiz: öndürilen ýeri, öz zatlaryňyzy bölýän
görnüşleriňiz (zerur, zerur däl, käwagt peýdaly, gaýtadan
işläp boljak, döredijiligiň dürli görnüşine laýyk we ş.m.)

3-nji
ýumuş.

Synpy 7 topara bölüň we bije boýunça olaryň her biri bir
maksatlaýyn topar saýlar: kiçi mekdep okuwçylary; uly
mekdep okuwçylary; öý hojalykçylary; pensiýadakylar; senagatçylar; syýasatçylar; mugallymlar. Her topar öz maksatlaýyn topary üçin energonetijeliligiň we energotygşytlygyň
öňe sürülmeginiň taslamasyny düzmeli. Size şular gerek:
1) öz maglumat kampaniýaňyzy geçirmek üçin bir ýa-da
birnäçe şygar düzmek;
2) energotygşytlyga çagyrýan stend çekmek;
3) Siziň maksatlaýyn toparyňyza energotygşytlyk pikirlerini berýän çäreleriň maksatnamasyny işläp düzmek.
Maksatnama iň duýdansyz pikirleri goşuň! Maksatlaýyn topara görä, bu gurjaklaryň spektakly, kitap, döwlet reformasy boýunça teklip bolup biler.
Taslamalaryň goragyndan soň iň gowy stendleri mekdepde ýa-da öýleriňiziň girelgesinde asyp goýuň.
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3.5. | Klimatyň üýtgemegi we durnukly ösüş çygrynda global
hyzmatdaşlyk
1970-nji ýyllaryň ahyryna çenli klimatyň üýtgemek meselesi bilen esasan şol ugurda
işleýän alymlar gyzyklanypdy.
1979-njy ýylda klimat boýunça ilkinji bütindünýä konferensiýasynda adamzat hereketiniň klimatyň üýtgemegine uly täsir ýetirýändigi hakynda maglumatlaryň getirilýän nutuklarynyň birnäçesi hödürlenilipdi. Ilki bilen bu hakykat žurnalistleriň ünsüni özüne çekdi,
diňe soňra giň jemgyýetiň we ahyrynda döwletleriň ünsüni özüne çekdi.
1988-nji ýylda klimatyň üýtgeme meselesi BMG tarapyndan adamyň öňünde duran ýiti
meseleleriň biri hökmünde kabul edildi.

Klimatyň üýtgemegi hakyndaky meseläniň öwrenilmegi üçin bütin dünýäniň iň görnükli
alymlary işe çekildi. Şol 1988-nji ýylda hem klimatyň üýtgemegi boýunça hökümetara
hünärmenleriň topary (KÜBHT) döredildi. Bu hünärmenler toparynyň öňünde bar bolan
ylmy maglumatlary derňew edip adam hereketiniň klimata nähili ýol bilen täsir edýänini
görkezmeli diýen wezipe goýuldy.
KÜBHT-nyň ilkinji hasabaty 1990-njy ýylda
ýaýradyldy. Onda klimatyň üýtgemeginiň howpunyň
hakykylygy we atmosferada bolup geçýän zatlaryň
adamyň işi bilen baglylygy tassyklandy. Soňra KÜBHTnyň ýene dört sany hasabaty çykaryldy we ahyrkysy
2013-nji ýylda çykdy. Ol hasabatlarda bütin dünýäniň
alymlarynyň iň soňky ylmy barlagalaryna esaslanyp,
klimatyň üýtgemeginiň alamatlary anyklandy.
Köp alymlar bir zada düşündiler, klimatyň üýtgemegi bilen göreşip bolýar we göreşmeli. Şeýle göreşe
bütin dünýä ýurltary goşulmasa, ol mümkin däl. Muny
ýerine ýetirmegiň iň gowy ýoly bolsa BMG-nyň üsti bilen.
Şonuň üçin 1992-nji ýylda BMG-nyň ýörite halkara maslahatynda ýurtlar klimat meseleleri boýunça
hyzmatdaşlyk etmek barada gürleşdiler. Ýurtlaryň bu
ylalaşygy bir halkara resminamada birleşdirildi we
onuň ady Klimatyň üýtgemegi boýunça BMG-niň
çärçuwaly konwensiýasy.
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Klimatiki konwensiýanyň parnik gazlarynyň global zyňyndylarynyň käbir ýurtlar üçin
uzak möhletleýin maksatlar we zyňyndylaryň
çäkleri bolmazdan azaldylmagy we çäklendirilmegi ugrunda zerur çäreleri we hereketleriň
umumy ugruny hödürleýänligini bellemek bolar. Şol sebäpli 1995-nji ýylda konwensiýanyň
taraplarynyň ilkinji konferensiýasynda konwensiýanyň taraplary üçin geljekde anyk hereketleri
göz öňünde tutýan goşmaça halkara resminamasynyň döredilmegi hakynda çözgüt kabul edildi.
Bu täze resminamany işläp düzmek boýunça
halkara gürrüňdeşlikler örän çylşyrymly bolupdyr.
Şeýle-de bolsa, ýurtlar ylalaşyga geldiler, 1997-nji
ýylyň dekabrynda Ýaponiýanyň Kioto şäherinde
halkara ylalaşyk kabul edildi we ol Kioto protokoly diýen ady aldy.
Klimat konwensiýasynyň Kioto protokolyndan
tapawutlygy we aýratynlygy – ösen döwletleriň
2008-nji we 2012-nji ýyllar aralygynda parnik
gazlaryny bölüp çykarmagy 1990-njy ýylda kabul edilen düýp derejeden çäklendirmäge
borçnama almagyndadyr.
Meselem, Ýewropa Bileleşigi özüniň zyňyndylaryny 8% azaltmaga, Ýaponiýa – 6%, Russiýa we Ukraina – 1990-njy ýyldaky zyňydynyň derejesinden geçmezlige borçlandylar.
Paýyna dünýädäki parnik gazlarynyň iň köp möçberi düşýän ABŞ döwleti Kioto protokoly
boýunça geçirilýän gepleşiklere işjeň gatnaşdy, emma soňra 2001-njy ýylda oňa birleşmekden ýüz öwürdi.
Şeýlelik bilen, 2012-nji ýylyň ahyryna
çenli eýýäm iki sany halkara ylalaşyk hereket edýärdi: klimatyň üýtgemegine garşy
göreşde adamzadyň işleriniň umumy
ugurlaryny kesgitleýän halkara resminama hökmünde Klimat konwensiýasy we
Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary, Russýia we
Ukraina ýaly senagat taýdan ösen we geçiş
ykdysadyýetleri ýurtlaryň anyk borçlaryny
berkiden Kioto protokoly.
Senagat taýdan ösen we geçiş ykdysadyýeti bolan ýurtlaryň borçlulyk döwri 2012-nji
ýylda tamamlandy, indi bolsa 2013-nji ýyldan başlajak gepleşikleriň täze döwrüni geçirmek
zerurlygy ýüze çykypdy. Şonuň üçin hem 2013-nji ýylda ösen döwletler täzeden 2013-2020
ýyllar döwründe parnik gazlarynyň zyňylmagynyň azaldylmagy boýunça öňküsinden hem
köp borçnamalar almagy hakynda ylalaşdylar.
Ýöne şol wagta çenli dürli ahwalatlara esaslanyp birnäçe ýurtlaryň Kioto protokolyna
bolan garaýşy üýtgedi. 2013 – 2020-nji ýyllar üçin ylalaşyga ABŞ, Kanada, Ýaponiýa, Täze
Zelandiýa, we Russiýa ýaly ýurtlar gatnaşmadylar. Olaryň bahanasy şeýleräk: dünýä 1990njy ýyllardaka garanyňda üýtgedi, zyňyndylaryň tas ähli ösüşi diýen ýaly ösen ýurtlara dälde, iri ösüp barýan ýurtlara degişli – Hytaý, Hindistan, Braziliýa, GAR we ş.m., we Kioto
protokoly bolsa olaryň zyňyndylar hakyndaky borçlaryny düýbünden göz astyna alanok.
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Şeýlelikde, adamzadyň klimatyň üýtgemegi bilen göreşiniň birnäçe tapgyryny
belläp bolar:
• 1992-nji ýyl – Klimatyň üýtgemegi boýunça BMG-nyň çarçuwaly konwensiýasy. Ýurtlar klimatyň üýtgemegine garşy hereket etmek üçin hyzmatdaşlygy
alyp barmak boýunça ylalaşdylar we parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň derejesini 1990-njy ýylyň derejesine getirmegi maksat edindiler.
• 2008-2012-nji ýyllar – Kioto protokolynyň borçnamalarynyň ilkinji döwri. 37
sany ösen döwletler we Ýewropa Bileleşigi parnik gazlaryny bölüp çykarmaklarynyň derejesini 1990-njy ýyl bilen deňeşdireniňde 5% peseltmäge borçlandylar.
• 2013-2020-nji ýyllar – Kioto protokolynyň borçnamalarynyň ikinji döwri.
Ösen döwletler parnik gazlarynyň zyňylmagynyň derejesini 1990-njy ýyl bilen
deňeşdireniňde 18% peseltmegi çözgüt edindiler. Emma gatnaşyjylaryň düzümi
birinji döwürden tapawutlanýar.
• 2015-nji ýyl – 2020-nji ýyldan soň parnik gazlaryň zyňylmagyny peseltmek
boýunça global tagallalara goşant goşjak ýurtlaryň arasynda Pariž ylalaşygy
baglaşyldy.
• 2020-nji ýyldan soň – Pariž ylalaşygy güýje girýär.
2015-nji-ýylyň dekabrynda ýurtlar BMG-niň Parižde 2020-nji ýyldan soňky döwür üçin
klimat boýunça hemme zady öz içine alýan ylalaşygyny döretmek üçin geçiren konferensiýasynda duşuşdylar. Şu konferensiýanyň netijesinde Pariž ylalaşygy kabul edildi. Täze
resminamanyň esasy maksady – klimatyň üýtgemeginiň has elhenç netijesiniň öňüni almak üçin global temperaturanyň ösmegini senagat döwründen öňki derejeden 2oC çäkde
çäklendirmek (we mümkinçiliklere görä 1,5oC saklamak) bolup durýar.
Bu maksada ýetmek üçin ýurtlar özleriniň 2030-njy ýyla çenli parnik gazlarynyň
zyňylmagyny azaltmak hakyndaky uzakmöhletleýin maksatanamalaryny ("meýilleşdirillýän her döwletiň kesgitleýän goşandy" diýip atlandyrylýar) hödürlediler we ylalaşdylar.
Şeýle-de,ýurtlar az uglerodly ösüşiň uzakmöhletleýin strategiýalaryny, hem-de gutulgysyz
klimatiki üýtgemelerine uýgunlaşmagyň meýilnamasyny işläp düzmelidirler.
Pariž ylalaşygy 2020-nji ýyldan güýje girmeli. Şol wagta
çenli bolsa ýurtlar ylalaşygy
ýerine ýetirmekligiň düzgünlerini oýlap tapmaly we ony
kabul etmeli.
Klimatyň
üýtgemegi
ugrunda halkara hereketi adamzadyň has iri hereket
giňişligi bilen birleşýär – global gülläp ösüş üçin zerur bolan durnukly ösüşe ýetmek
hereketleri. Durnukly ösüşiň
üç sany düzüjisi bar: ykdysady
ösüş, sosial abadançylyk we
ekologiki howpsuzlyk. Klimatyň üýtgemegi olaryň her biri bilen golaý baglydyr (Surat 3.5.1.).
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2015-nji ýylyň sentýabrynda BMG-nyň Baş Assambleýasynda 193 ýurt “2030-njy ýyla
çenli durnukly ösüş çygrynda gün tertibini” kabul etdi. Onuň bilen bilelikde Durnukly
ösüşiň 17 sany maksady hem kabul edildi. Bu maksatlar ýurtlaryň hereketini we adamzat
we planeta üçin wajyp ugurlar boýunça halkara hyzmatdaşlygy höweslendirmäge niýetlenendir (Surat 3.5.2.).
Surat 3.5.2. Durnukly ösüşiň
17 maksady.

Surat 3.5.1. Durnukly
ösüşiň üç düzüjisi.

Ykdysadyýet
Durnukly
ösüş
Ekologiýa
Jemgyýet

Hususanda, 13-nji Maksat klimatyň üýtgemegi bilen göreş üçin gyssagly çäreleriň görülmegine gönükdirilen. Durnukly ösüş maksatnamalaryň beýlekileri hem klimatyň üýtgemegi bilen bagly, meselem 7-nji Maksat “Ähli adam üçin ynamly we durnukly we döwrebap
energiýanyň elýeterligini üpjün etmek”.
Tehnologiki ösüşiň häzirki zaman dünýasinde şolardan 80% oba ýerlerinde ýaşaýan 1,3
mlrd adam elektrik toguna düýbünden elýeterligi ýok. Bu garyp ilat ýer ýüzünde ýaşaýan
7mlrd adamyň 18% köp bölegini düzýär.
Ýene-de has köp adam, çen bilen 3 mlrd, naharyň taýýarlanmagy üçin adaty biomassany
– odun, gury çybygy ulanýarlar. Bütindünýä saglygy goraýyş gurmasynyň bahalandyrmagy boýunça, iýmit taýýarlamak üçin netijesi bolmadyk enjamlaryny ulanmak bilen biomassanyň ýakylmagynda howa zyňylýan hapalaýjy jisimler ýylda 1,5 mln adamyň wagtyndan
ozal ölmegine getirýär, ýa-da her günde 4 müň adamyň – bu her günde gyzzyrma, inçekesel we SPID keselleriniň jeminden ölýan adamlaryň sanyndan hem köpdügini belleýärler. Bu garyp adamlar Afrikanyň ýurtlarynda dünýäniň iň uly çöli bolan Sahara çölünden
günortada, Günorta Aziýada we Latyn Amerikasynda ýaşaýarlar.
“Energiýa garyplygynyň meselesi” diýlip atlandyrylýan mesele, ekologiki arassa, netijeli, bahasy boýunça elýeter we ynamly energoserişdeleri bilen üpjün etme global gülläp
ösüşiň esasy tarapy we Ýeriň klimatyna düşýan agramň ýeňledilmeginiň usuly bolup çykyş
edýär. Başga bir tarapdan bolsa, klimat ugrunda maksada okgunly syýasat energiýa serişdeleriniň rejeli we netijeli peýdalanylmagyna getirýär. Şeýleleik bilen, biri-biri bilen golaýdan baglanyşykly bolan energetika we klimat meseleleri BMG-niň we bütin adamzadyň
gün tertibinde esasy orunlaryň birini eýeledi.
Halkara hyzmatdaşlyk hakynda aýtmak bilen, diňe ýurtlaryň we döwletleriň edýän
zatlaryny göz öňünde tutmaklyk bolmaýar, çünki ýönekeý adamlar hem bu meseläniň
wajyplygyna düşünýärler we onuň çözgüdi üçin birleşýärler.
Her bir adam klimatyň üýtgemelerini peseltmek üçin öz uglerod yzyny azaltmak bilen şahsy
goşandyny goşup biler.
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Ýumuşlar
1-nji
ýumuş.

Bu ýerde siz özüňizi halkara gürrüňdeşlik geçiriji hökmünde
synap görmeli. «Halkara gürrüňdeşlik geçirijiniň 10 wesýetini» okaň we ýatda saklaň

Halkara gürrüňdeşlik geçirijiniň 10 wesýeti
1. Ünsüňizi maslahatlaşylýan meselä beriň, ünsüňizi
bölmäň. Başga zada gitmäň, başga temalara bökmäň.
2. Diňläp, esasy pikiri bermäge çalşyň. Şekile däl-de mazmuna üns beriň.
3. Dogry düşünmek üçin gürrüňdeşiňiziň aýdan zadyny
öz sözüňiz bilen gaýtalaň («Eger ýalňyşmasam, siz şeýle
diýjek bolduňyz…»,«Men size dogry düşündimmi…»).
4. Soraglary beriň.
5. Gürrüňdeşiňiziň dymyşlygyna hormat goýuň, arakesmelere bozmaga howlukmaň.
6. Maglumaty öz we keseki medeniýet nukdaýnazaryndan
düşündiriň.
7. Başganyň özüni alyp barşyna öz pikiriňizi berjek bolmaň.
8. Bahalandyrmany we baha bermäni soňa goýuň.
9. Gürrüňdeşiň werbal däl habarlaryny görmegi başaryň
(yşarat, el hereketleri, duruşlar, intonasiýa we beýlekiler.).
10. Bir el hereketiniň, beden hereketiniň, alamatyň esasynda çözgüt kabul etmäň.
Ýogsamam, başga medeniýete wekilçilik edeniňizde
gürrüňdeşiňize meňzejek bolsaňyz gowy bolar. Gürrüňdeşlik boýunça ýoldaşyňyzyň hereketlerini gaýtalamak,
ähli bähbitli taraplar üçin oňyn netijäniň ähtimallygyny ýokarlandyrýar. Belki, hameleon stili size bu ugurda üstünlik
gazanmaga kömek eder. Islendik ýagdaýda, mylakatlylyk,
gürrüňdeşiňi we onuň medeniýetini sylamak täsin netijeleri görkezip biler. Edil şol kadalar gündelik durmuşyňyzda
hem hereket eder.
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2-nji
ýumuş.

Oýun
Göz öňüne getiriň, siz Klimatyň üýtgemegi boýunça
BMG-niň maslahatyna gatnaşýarsyňyz we dünýä ýurtlarynyň klimatyň üýtgemegi bilen bagly meselelerini
maslahatlaşjak bolýarsyňyz. Gysgaça garşy alyş çykyşyny
taýýarlaň. Ony siziň döwletiňiziň ýolbaşçysy maslahatda
hemmeler üçin okamaly.
Çykyşda şular barada bellemeli:
– klimat we ýurduň esasy tebigy çeşmeleri;
– ýurduň ilatynyň durmuşy;
– ykdysadyýetiň öňdebaryjy pudaklary;
– klimatyň üýtgemeginiň tebigata, adamlara we
ykdysadyýete täsiri;
– maslahatdan siziň ýurduňyzyň garaşýan netijeleri.
Garşy alyş çykyşyndan soň maslahata gatnaşyjylar klimatyň
üýtgemeginiň tebigata we maslahata gatnaşýan ýurtlaryň
ilatyna ýetirýän ýaramaz täsiriniň öňüni almak boýunça öz
pikirlerini aýdarlar.
Oýnuň ahyrynda gatnaşyjylar ýeňijini saýlaýarlar. Ol maslahata has işjeň gatnaşyp, çykyşy has dogry, esaslandyrylan
we gyzykly bolan adam.

3-nji
ýumuş.

Klimatyň üýtgemegi boýunça BMG-niň çarçuwaly konwensiýasyny taýýarlamak boýunça halkara gürrüňdeşlikde siz
Ýuwaş ummanyň ada döwletleriniň birine wekilçilik edýärsiňiz. Meselelere esaslanyp nutuk taýýarlaň.
1) Siziň pikiriňizçe, klimatyň ýylamagynyň haýsy netijeleri
siziň ýurduňyz üçin has howply?
2) Eger ummanyň derejesi siziň adaňyzy suwuň aşagyna
alar derejesine birden galan halatynda näme etmeli?
3) Haýsy halkara guramalara we haýsy döwletlere siz kömek sorap ýüz tutmakçy?
4) Ada dolulygyna suwuň aşagyna gitse, öz ýurduňyzyň
medeniýetini nähili saklajak bolýarsyňyz?
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Mugallymlar üçin
usuly maslahatlar

BÖLÜM

Mekdepde “Klimat gutusy”
okuw-oýun materiallaryny
ulanmak boýunça

4. | Mekdepde “Klimat gutusy” okuw-oýun
materiallaryny ulanmak boýunça
mugallym üçin usuly maslahatlar
“Klimat gutusy” – bu “Klimatyň üýtgemegi” diýen tema boýunça okuw-oýun materiallaryň toplumy bolup, ol toplum 2-11 klaslarda okaýan okuwçylar hem-de “Tebigy ylymlar”,
“Daşky gurşaw” dersleri boýunça okadýan mugallymlar üçin niýetlenendir.
"Klimat gutusy" toplumynyň Türkmenistan üçin uýgunlaşdyrylan nusgasy Birleşen
Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy tarapyndan amal edilýän "Klimat gutusy:
klimatyň üýtgemeginiň meseleleri boýunça bilim we magaryf" atly sebit taslamasynyň
çäginde işlenip düzüldi.
“Klimat gutusynyň” wezipeleri:
- okaýanlara daşky dünýä, tebigy we sosial taraplaryň bitewiligi we tapawutlary, adam
we onuň tebigatdaky orny barada bilim bermek;
- tebigaty goramak we oňa aýawly çemeleşmek pikirlerini öňe sürmek;
- ösüp gelýän ýaş nesilde tebigy sarp edijiniň ekologiýa medeniýetini kemala getirmek,
energo we çeşme tygşytlamak ukyplaryny emele getirmek;
- mugallymlara klimatyň üýtgemegi bilen bagly temalar boýunça sapaklary taýýarlamaga we geçirmäge ýardam bermek.
“Klimat gutusy” okuw-oýun materiallar toplumy şulary öz içine alýar:
- okaýanlar üçin gyzykly materiallary, interaktiw we özbaşdak ýumuşlary, şeýle hem “Klimatyň üýtgemegi” boýunça soraglary öz içine alýan gollanma;
- materiallar toplumyny sapaklarda we dürli synplarda ulanmak boýunça mugallymlar
üçin usuly masalahatlar;
- soragnamalaryň toplumy;
- “Klimatyň üýtgemegi: eger adam parnik gazlarynyň zyňylmagyny azaltmasa XXI asyryň
ahyrynda adam we tebigat üçin netijeleri” kartasy;
- “Klimatyň üýtgemegi: öz uglerod yzyňy azaltmak barada maslahatlar” ündewsuraty
(plakaty);
- gollanmanyň ähli materiallarynyň elektron görnüşlerini öz içine alýan optiki disk.

Mekdep okuwçylary üçin "Klimat gutusy" atly gollanma
Gollanma “Klimatyň üýtgemeginiň meseleleri”, “Klimatyň üýtgemeginiň adama we tebigata edýän täsiri. Olaryň gutulgysyz netijelerine uýgunlaşyp bolarmy?” we “Klimatyň
howply üýtgemeginiň nädip öňüni almaly” bölümlerini özünde jemleýär. Ol okuwçylara
klimatyň görnüşlerini, tebigy zolaklary kesgitlemekde ukyplaryny ösdürmäge ýardam berer, tebigy toplumlaryň geografiki bölekleriniň arabaglanyşygy barada gürrüň berer we
geografiki obýektleri we hadysalary bellemegi, suratlandyrmagy we düşündirmegi; howa,
aýratyn geografiki obýektlere, proseslere we hadysalara, tebigy we antropogen hadysalaryň netijesinde olaryň üýtgemegine gözegçilik etmegi; energiýanyň alternatiw görnüşlerini ulanmagy; howply ýagdaýlarda özüňi alyp baryş kadalaryna eýermegi; durmuşda we
mekdepde çeşmelerden tygşytly peýdalanmagy öwreder. Gollanmanyň her bir bölümindäki maglumat bilim maksatnamalarynyň köp temalaryna çuňlaşmak üçin goşundy bolup
durýar. Olar aýratyn tablisa görnüşinde berlendir.
Tebigy hadysalar barada faktlaryň, klimatyň üýtgemeginiň kenarýaka, dag etraplaryna,
arktiki etraplarda, tokaýlarda, şäherlerde we ýurtlarda täsiriniň netijeleriniň mysallary
okaýanlara maglumaty özbaşdak derňemäge, tebigy prosesler we hadysalar üçin çaklamalary düzmäge mümkinçilik berer.
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Gollanma mugallyma ylmy dünýägaraýşyň esaslaryny kemala getirmekde, okuwçylaryň
intellektual başanyklaryny we bilesigeliji gyzyklanmalaryny ösdürmekde ýardam berer.
Gollanma okaýanlara dünýä astronomyň, geografyň we ekologyň gözleri bilen seretmäge kömek eder. Dürli reňkli suratlaryň, shemalaryň, grafikleriň bolmagy Ýer planetasynyň
geçmişdäki we häzirki keşbinde klimatyň üýtgemeginiň sebäpleriniň mysalynda ewolýusiýa; klimatyň emele gelmeginiň prosesleriniň giňişlikleýin tapawutlary; dürli materikleriň
we ummanlaryň tebigy toplumlarynyň geografiki aýratynlyklary; tebigatdan peýdalanmagyň tejribeleri; ekologiki meseleleriň ýüze çykmagynyň tebigy we antropogen sebäpleri;
tebigaty gorap saklamagyň we adamlary tebigy betbagtçylyklardan hem-de tehnologiki
hadysalardan goramak çäreleri; parnik täsiri we durmuşyň bioköpdürlüligi, Ýerde adamyň
uglerod yzy barada bilimleri berkitmäge ýardam berer.
Gollanmada hödürlenýän soraglar we ýumuşlar alnan bilimleri tejribede ulanmaga
mümkinçilik berer.
Gollanma 2–11-nji synplaryň okuwçylary tarapyndan ulanylyp bilner, ýöne esasan hem
10–13 ýaşly okuwçylary üçin esasy bilim prosesinde we goşmaça okuw-terbiýeçilik işinde
peýdaly bolup biler.
Eger mugallym gollanmanyň materiallaryny okuwçylaryň işlerini, talaplaryny, gyzyklanmalaryny we mümkinçiliklerini göz öňünde tutmak bilen okuw sapaklaryna girizse, okuw
üstünlikli bolar. Käbirleri üçin gollanmanyň tutuş teksti gyzykly bolsa, beýlekiler üçin onda
berlen täsin faktlar, suratlar ýa-da tejribeleri geçirmek boýunça pikirler gyzykly bolup biler.
Islendik okuwçy gollanmadan özi üçin özüne gyzykly täze zatlary tapar. Mugallymlara hem
topluma döredijilikli çemeleşip, materiallary goşmaça bilimde we sapakdan daşary işlerde
ulanmak teklip edilýär: synpdan daşary çäreleri, tebigaty goramak aksiýalaryny, ders hepdeligini, bäsleşikleri, wiktorinalary we gurnaklary geçirmekde.
Awtorlar topary “Klimat gutusy” toplumy bilen işlemegiň okuwçylary, olaryň mugallymlaryny, ata-enelerini öz durmuşlarynda daşky gurşawa bolan aýawlylyga iterer diýip umyt
edýärler.

Bilim maksatnamalary
Başlangyç umumy bilim
“Umumybilim berýän mekdepleriň I – X synplary üçin ýaşaýyş-durmuş esaslary dersi
boýunça okuw maksatnamasy” Düzüjiler: M. Akyýewa, S. Durdyýew, S.I.Kostina we başg.
“Tebigaty öwreniş” dersi boýunça okuw maksatnamasy. Orta mekdepleriň III-V synplary üçin. Düzüjiler: Ž. S. Maştakowa, S. K. Durdyýew, B. G. Nowruzowa.
Umumy orta bilim
“Umumybilim berýän mekdepleriň VI-XII synplary üçin biologiýa dersi boýunça okuw
maksatnamasy” Düzüjiler: M. Akyýewa, S. Durdyýew, O. Utukyýewa we başg.
“Umumybilim berýän mekdepleriň XI-XII synplary üçin ekologiýa dersi boýunça okuw
maksatnamasy“ Düzüjiler: S.Durdyýew, S.I.Kostina, Ş. G. Aşyrmyradowa we başg.
“Umumybilim berýän mekdepleriň VI-XII synplary üçin geografiýa dersi boýunça okuw
maksatnamasy” Düzüjiler: B.Çaryýew, A.Berdiýewa, T.Babaýewa we başg.
“Umumy orta bilim berýän mekdepleriň VII- XII synplary üçin fizika dersi boýunça okuw
maksatnamasy” Düzüjiler: Ataýewa B. N., Ataýew A., Awliýakulow J., Çaryýew. A., Çolukow.B. we başg.
“Umumybilim berýän mekdepleriň VIII-XII synplary üçin himiýa dersi boýunça okuw
maksatnamasy” Düzüjiler: Annadurdyýewa N. R., Annaýewa Ý. D., Amangulyýew M. B.
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4

3

Synpy

Tebigaty
öwreniş

Bölümi

1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär?
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
3.1. Energiýanyň «ýaşyl» çeşmeleri.

Howa. Howanyň ýönekeýje alamatlary: reňki, durulygy, ysy, daşky
keşbi (formasy). Howanyň ähmiýeti. Ekologik howpsuzlyk we ony
berjaý etmegiň düzgünleri.

Ýaşaýan ýeriňiziň tebigaty.
Tomus paslynda adamyň zähmeti. Tebigata aýawly garamak.
Tomusda tebigatda özüňi alyp barmagyň ekologik düzgünleri.

Tomus

Günüň ösümlikleriň, haýwanlaryň we adamyň ýaşaýşyndaky
ähmiýeti. Türkmenistanyň tebigatynda möwsümleýin üýtgeşmeler,
özgerişler

Ýaz pasly we onuň aýratynlyklary. Gündiziň uzalmagy, howanyň
maýlamagy. Gündiz bilen gijäniň ýazdaky deňleşmesi. Suw
joşgunlary, siller.

Ýaz

Ýeriň Günüň
daşyndan
aýlanmagy

Türkmenistanyň Gyzyl kitaby bilen tanyşmak. Gyş paslynda
tebigatda özüňi alyp barmaпyň ekologik düzgünleri.

1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
3.1.5. Energiýanyň gaýtadan dikelýän çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri
3. 2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak.
3.2.1. Ulagyň ekologik görnüşleri
3.2.4. Ýaşyl şäherler.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
аzaldýarys.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär?
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär?
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa..
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär?
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň ýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär?
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň ýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär.

1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň ýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär.

Howanyň tebigata we adama edýän täsirleri. Howanyň ählumumy
(global) möçberde üýtgemegi we onuň ýetirýän täsirleriniň
netijeleri barada düşünje.

Öz ýaşaýan ýeriňde güýz paslynda tebigatdaky bolup geçýän
üýtgeşmeler, özgermeler. Güýz paslynda tebigatda özüňi alyp
barmagyň ekologik düzgünleri

1.1. Klimat we howa.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär?

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady

Howa ýagdaýlary. Howa, onuň düzüm bölekleri (howanyň
temperaturasy, bulutlylyk, ygallar, ýel).

Tema

Gyş

Güýz

Janly we jansyz
tebigat

Bölümçe

TEBIGATY ÖWRENIŞ
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5

4

Synpy

Tebigaty
öwreniş

Bölümi

Suw aýtymlary Türkmenistanyň kartasynda: Hazar deňzi, Sarygamyş
köli, “Altyn asyr” Türkmen köli, Amyderýa, Murgap, Tejen, Sumbar,
Etrek derýalary, Garagum derýasy, suwaryş kanallary.
Suwy goramak, adam tarapyndan suwuň rejeli peýdalanylmagy.

Tebigatda suw

1.1. Klimat we howa. .
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
1.1. Klimat we howa. .
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.

Ýeriň üst ýüzünde gyzdyrylan wagtyndaky howanyň ýagdaýy,
howanyň hereketi. Ümüriň, çygyň, gyrawyň, ýagyşyň we ygallaryň
beýleki görnüşleriniň emele gelmegine howanyň temperaturasynyň
edýän täsiri.

Ýel – ýeriň üst ýüzüniň keşbini özgerdijidir, jarlaryň we çäge
üýşmekleriniň emele gelmegi. Göçýän (hereket edýän) çägeler bilen
göreşmek. Adam tarapyndan ýeliň güýjüniň peýdalanylyşy.

Howa

1.1. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň ýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
2.7. Klimatyň üýtgemegi dag sebitlerine nähili täsir edýär.

Ýeriň daşky gabygy (atmosfera, gidrosfera, litosfera).

2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň ýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.

1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.

2.7. Klimatyň üýtgemegi dag sebitlerine nähili täsir edýär.

2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň ýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
2.7. Klimatyň üýtgemegi dag sebitlerine nähili täsir edýär.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady

Ýer – biziň
umumy öýümiz

Ýeriň ýylylyk balansy barada düşünje.

Daglar. Türkmenistanyň kartasynda. Ýurdumyzyň daglarynyň we
belentlikleriniň ösümlik hem-de haýwanat dünýäsi. Daglaryň
tebigatdaky we adamyň ýaşaýyş-durmuşyndaky ähmiýeti, daglaryň
gözelligi.

Ýeriň üst
ýüzüniň şekilleri
(formalary)

Ýer – gün
ulgamynyň
planetasy

Türkmenistanyň fiziki kartasy diýen düşünjäniň kesgitlemesi. Biziň
Watanymyzyň tebigatynyň aýratynlyklary (Garagum çöli, daglar,
belentlikler, Hazar deňzi, derýalar, köller). Ýer planetasynda tebigaty
goramak.

Tema

Biziň watanymyz
Türkmenistan
– globusda we
kartada

Bölümçe

TEBIGATY ÖWRENIŞ
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5

Synpy

Türkmenistanyň
täsin tebigaty

Tebigaty
öwreniş

Bölümi

Ösümlikleriň ýaşamagy üçin zerur bolan şertler: ýagtylyk, ýylylyk,
howa, suw, toprak, iýmit.
Haýwanlaryň ýaşamaklary üçin zerur bolan şertler (howa, suw,
ýylylyk, iýmit).

Çölleşmä garşy göreş. Tebigata aýawly çemeleşmek.

Repetek, Bathyz, Hazar, Köpetdag, Amyderýa, Sünt-Hasardag,
Köýtendag, Gaplaňgyr, Bereketli Garagum döwlet tebigy
goraghanalary, olaryň aýratynlyklary. Adamyň işiniň tebigata edýän
oňaýly we oňaýsyz täsirleri.

Ösümlikler,
haýwanlar we
daşky gurşaw

Garagum çöli –
gymmatly baýlyk

Türkmenistanyň
döwlet tebigy
goraghanalary

Gazma baýlyklar barada düşünje, olaryň köpdürlüligi, adam üçin
ähmiýeti.

Dag jynslary

Topragyň janly tebigat we adamyň hojalyk işi üçin ähmiýeti.
Topragy gönüden-göni ýok bolmakdan, ýel we suw akymlaryndan,
zäherli himiki serişdeler tarapyndan hapalanmadan we
şorlaşmakdan gorap saklamak.

Türkmenistandaky we öz ýaşaýan ýeriňizdäki suw çeşmeleri (deňiz,
köller, derýalar, suw howdanlary, suwaryş kanallary). Adamyň
suwdan peýdalanyşy. Suwdan rejeli peýdalanmagyň usullary. Suwuň
ösümlikleriň we haýwanlaryň ýaşaýşy, adamyň ýaşaýyş-durmuşy
üçin ähmiýeti. Suwy hapalaýyjy çeşmeler.

Suw

Toprak

Ýeliň howa edýän täsiri. Howa ýagdaýlary, meteorologlaryň işleriniň
adamyň ýaşaýşy we oba hojalyk işi üçin ähmiýeti. Adamyň howadan
peýdalanyşy. Howany hapalanmakdan goramak.
Howanyň ählumumy (global) möçberde üýtgemegi we onuň
ýetirýän täsirleriniň netijeleri barada düşünje.Türkmenistanda
howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly ýüze çykýan ýagdaýlaryň
öňüni almak boýunça durmuşa geçirilýän işler.

Tema

Howa

Bölümçe

TEBIGATY ÖWRENIŞ

2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň ýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.

2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň ýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär.
3.5. Klimatyň üýtgemegi we durnukly ösüş babatynda global
hyzmatdaşlyk.

1.1. Klimat we howa. .
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.

2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň ýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.

3.1. Energiýanyň «ýaşyl» çeşmeleri.
3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.1.3. Energiýanyň uglewodorod çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri
3.2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak.
3.2.1. Ulagyň ekologik görnüşleri.

2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
3.5. Klimatyň üýtgemegi we durnukly ösüş babatynda global
hyzmatdaşlyk.

3.1.5. Energiýanyň gaýtadan dikelýän çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
аzaldýarys.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady
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Jemgyýetiň
baş maksady
– sagdyn
ýaşamakdyr.

6

Iýmitlenmek we
saglyk

Okuwçy tebigatda

Okuwçy öýde

II bölüm
Beden
saglygy we
howpsuz
durmuş
endikleri

5

Nädogry iýmitlenmek netijesinde döreýän keseller we olaryň öňüni
alyş çäreleri.

2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
3.3. Uglerod yzy
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
аzaldýarys.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.

Ekinleri suwarmagyň düzgünleri. Suwy tygşytly ulanmak.

Tebigatda dynç almak. Tebigatda özüňi alyp barmagyň düzgünleri
we medeniýeti.

3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak.
3.2.2. Durmuşda ulanylýan tehnikalar we elektrik enjamlary.
3.1.3. Energiýanyň uglewodorod çeşmeleri.
3.3. Uglerod yzy
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
аzaldýarys.

1.1. Klimat we howa.

2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär

Elektrik enjamlaryndan peýdalanmagyň düzgünleri.

Günüň, howanyň we suwuň adam organizmi üçin ähmiýeti.

Suw we ynsan saglygy.

Suw we adam

3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
аzaldýarys.

Tebigatda özüňi alyp barmagyň düzgünleri. Ösümlikleri aýawly
saklamak.

2.7. Klimatyň üýtgemegi dag sebitlerine nähili täsir edýär.

2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär

Suwuň adamyň ýaşaýyş-durmuşyndaky ähmiýeti. Suw damjasy –
altyn dänesi. Suwy aýap sakla.

Ýer titrän ýagdaýda özüňi howpsuz alyp barmagyň düzgünleri.

3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
аzaldýarys.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady

Tebigat – biziň öýmüz.

Tema

Howpsuzlygyň
käbir düzgünleri

Tebigat we biz

Bölümçe

Gün, howa we suw
– biziň iň gowy
dostlarymyz

Saglyk
endikleri

Bölümi

4

3

1

Synpy
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10

Nesil saglygy

III bölüm
Nesil saglygy

8

9

Sagdyn
durmuş
ýörelgesi
– saglygyň
ýokary derejä
ýetmeginiň
ýoludyr.

Bölümi

7

Synpy

“Saglyk” döwlet maksatnamasy. Türkmenistanda saglygy goraýşy
ösdürmegiň döwlet Maksatnamasy.

Daşky gurşawyň we klimatyň ynsan organizminiň fiziki işjeňligine
edýän täsirleri.

Türkmenistanda
saglygy goraýyş.

Saglyga oňaýly
täsir edýän
faktorlar

Adatdan daşary ýagdaýlar mahalynda özüňi guramaçylykly alyp
barmagyň umumy düzgünleri. Ilkinji kömek bermek üçin zerur
serişdeler.

Adatdan daşary
ýagdaýlarda
özüňi hopsuz alyp
barmak.
Syýahatçylyk we
howpsuzlyk

Mekdep okuwçylarynyň tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan
daşary ýagdaýlarda özlerini howpsuz alyp barmak başarnyklary.

Adatdan daşary
ýagdaýlarda
adamyň
howpsuzlygy we
ony goramak

Türkmenistanyň nika, maşgala we eneligi goramak baradaky
kanunçylygy.

Ýetginjekleriň saglygyna daşky gurşawyň we durmuş (sosial)
faktorlaryň täsirleri.

Ýetginjekleriň
saglygyna täsir
edýän käbir daşky
faktorlar

Türkmenistanyň
nika, maşgala
we eneligi
goramak baradaky
kanunçylygy

Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” döwlet maksatnamasy, onuň
esasy maksady we wezipeleri.

Öý şertlerinde ulanylýan himiki serişdeler, olaryň görnüşleri, adam
saglygy üçin peýdasy we zyýany.

Tema

Giriş

Öýde, mekdepde
we köçede özüňi
howpsuz alyp
barmak

Bölümçe

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady

II bölüm. Klimatyň üýtgemegi tebigata we adama nähili täsir edýär.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.

II bölüm. Klimatyň üýtgemegi tebigata we adama nähili täsir edýär.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.

II bölüm. Klimatyň üýtgemegi tebigata we adama nähili täsir edýär.

II bölüm. Klimatyň üýtgemegi tebigata we adama nähili täsir edýär.

II bölüm. Klimatyň üýtgemegi tebigata we adama nähili täsir edýär.

3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň dürli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak.
3.2.2. Durmuşda ulanylýan tehnikalar we elektrik enjamlary.

ÝAŞAÝYŞ DURMUŞ ESASLARY
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12

Oba hojalyk
ekoulgamy
(agroekoulgam)

Adamynyň
hojalyk
işjeňliginiň
biosfera
edýän täsiri

Agroekoulgamlaryň toprak örtügine edýän täsiri.
Öri meýdanlarynda mallaryň bakylmagyny
kadalaşdyrmak. Maldarçylyk üçin howply bolan
tebigy hadysalar.
Ekerançylykda haşal otlara garşy göreşmekligiň
oňaýly usullary.

Stokgolm konwensiýasy. Ekerançylyk üçin howply
bolan tebigy hadysalar we olaryň zyýanly täsirlerini
peseltmekligiň ýollary.

Ekerançylykda haşal otlara garşy
göreşmekligiň oňaýly usullary.

Ekerançylyk üçin howply bolan
tebigy hadysalar we olaryň zyýanly
täsirlerini peseltmekligiň ýollary.

Biosferanyň radioaktiw hapalanmagy we
onuň howplulygy. Tebigy baýlyklardan rejeli
peýdalanmagy dolandyrmagyň esaslary.

Biosferanyň radioaktiw
hapalanmagy we onuň howplulygy.

Ekerançylygyň ekologiýa meseleleri.

Topraklaryň hapalanmagy we şorlaşmagy.
Topragyň eroziýasy we oňa garşy göreş çäreleri.
Toprak baýlyklaryndan rejeli peýdalanmak we olary
goramak.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär

1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.4. Häzirki wagtda klimatyň üýtgemegi.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň üýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.

3.1.1. Energiýa näme?
3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.1.3. Energiýanyň uglewodorod çeşmeleri
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.

3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.3. Uglerod yzy.

3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.1.3. Energiýanyň uglewodorod çeşmeleri
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri
3.2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak
3.3. Uglerod yzy
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
аzaldýarys.

Ozon gatlagyny goramak. Klimatyň üýtgeemeginiň
netijelerine uýgunlaşmak boýunça Türkmenistanda
alnyp barylýan işler.

Howa gurşawynyň tebigy hemde antropogen hapalanmagynyň
esasy çeşmeleri. Olaryň ekologik
häsiýetnamalary.

Toprak baýlyklary we olaryň
ekologik şertleri.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
аzaldýarys.

Biosferadaky hadysalarda adamyň orny we
hyzmaty, olaryň täsirleri.

Biosferadaky hadysalarda adamyň
orny we hyzmaty, olaryň täsirleri.

Biosfera

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady
1.1. Klimat we howa.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.

Tema
Ekologik faktorlaryň gös-göni we gytaklaýyn
täsirleri, olaryň gerimi (diapozony).

Ekologik faktorlaryň gös-göni we
gytaklaýyn täsirleri, olaryň gerimi
(diapozony). Çäklendiriji faktor.

Ekologik
täsirler
(faktorlar)
we gurşawyň
mümkinçilikleri

10

Bölümçe

Bölümi

Synpy

EKOLOGIÝA
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12

Synpy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
ýurdumyzyň ekologiýa kanunçylygynyň
ösdürilişi we döwrebap kämilleşdirilmegi. Tebigy
baýlyklardan rejeli peýdalanmaklyga degişli
hukuklar we tebigaty goramak.

Türkmenistanyň tebigaty goramak
hakyndaky kanunçylyk namalary.

Daşky gurşawy goramak boýunça
halkara hyzmatdaşlygy.

Türkmenistanyň
ekologiýa
kanunçylygy

Daşky
gurşawy
goramak
boýunça
halkara
hyzmatdaşlygy.

Türkmenistanyň BMG-niň daşky gurşawy goramak
boýunça konwensiýalaryna goşulmagy we
döwletimiziň olardan gelip çykýan borçnamalary
gyşarnyksyz berjaý etmegi.
Biodürlüligi goramak boýunça halkara
konwensiýalaryň kabul edilmegi we olaryň
ähmiýeti.

Türkmenistanda durnukly ösüşi üpjün etmek
babatynda durmuşa geçirilýän işler, olaryň
ekologik, ykdysady-durmuş ähmiýeti.

Tehnoulgamlarda tebigy baýlyklardan we
energiýadan tygşytly peýdalanmagyň ýollary.
Çig mallary tygşytlaýjy we az galyndyly häzirki
zaman tehnologiýalar. Nanotehnologiýa. Senagat
galyndylaryny özleşdirmegiň ekologik meseleleri.

Senagat tehnoulgamlary we olaryň
şäher gurşawyna edýän täsiri.

Durnukly ösüş. Adamzadyň
durnukly ösüşiniň üpjün edilmegi,
durnukly ösüşiň maksatlarynyň
(2016-2030) kabul edilmegi

2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň ýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär

Ilatly ýerleri bagy-bossanlyga öwürmegiň we
tokaýlaşdyrmagyň ekologik abadançylygy üpjün
etmekdäki ähmiýeti.

Şäherleri we beýleki ilatly ýerleri
bagy-bossanlyga öwürmegiň
ekologik kadalary, onuň ähmiýeti.

3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we durnukly
ösüş.

2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
аzaldýarys.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
3.3. Uglerod yzy
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
аzaldýarys.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.9. Klimatyň ýtgemegi şäherlere nähili täsir edýär.
3.1. Energiýanyň «ýaşyl» çeşmeleri.
3.1.3. Energiýanyň uglewodorod çeşmeleri.
3.1.5. Energiýanyň gaýtadan dikelýän çeşmeler.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.2.1. Ulagyň ekologik görnüşleri.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň ýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär
2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.

Şäher ekoulgamynda suw baýlyklaryndan tygşytly
peýdalanmak. “Türkmenistanyň ilatly ýerlerini
arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça Baş
maksatnama”, onuň maksady we wezipeleri. “Agyz
suwy hakynda” Türkmenistanyň Kanuny.

Şäher ekoulgamynda suw
baýlyklaryndan tygşytly
peýdalanmak we agyz suwunyň
hiline gözegçilik etmek.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.9. Klimatyň ýtgemegi şäherlere nähili täsir edýär.
3.2.1. Ulagyň ekologik görnüşleri.
3.3. Uglerod yzy
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
аzaldýarys.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady

Şäher gurşawynyň hapalanmagy. Ulaglaryň şäher
gurşawyna täsiri. Awtoulaglar – şäher gurşawyny
esasy hapalaýjylar hökmünde. Awtoulaglaryň
ekologiýalaşdyrylmagy.

Tema

Şäher gurşawynyň hapalanmagy.
Şäher ekoulgamynyň esasy
häsiýetnamalary.

Bölümçe

Adamzadyň
häzirki
zaman dünýä
möçberli
(global)
ekologik
meseleleri

Şäher
ekoulgamy

Bölümi

EKOLOGIÝA
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Synpy

Gün ulgamy we onuň gurluşy barada düşünje. Ýer - Gün ulgamynyň
planetasynyň biridir. Aý - Ýeriň hemrasy. Ýeriň Günüň we öz okunyň
daşyndan aýlanmagy.

Ýer üstüniň suratda, aerofotosuratda, kosmosdan alnan suratda
şekillendirilişi. Şertli belgiler, olaryň görnüşleri we ähmiýeti.

Ýeriň içki gurluşy–Ýer gabygy, mantiýa, ýadro. Temperaturanyň
çuňluk boýunça üýtgeýşi. Ýer gabygynyň gurluşy: materik we okean
ýer gabyklary. Materikleriň we okeanlaryň aşagynda ýer gabygynyň
galyňlygy.

Gidrosfera we onuň düzüm bölekleri. Tebigatda suwuň aýlanyşygy.
Suwuň kiçi we uly aýlawly hereketleri. Dünýä okeanynyň suwunyň
temperaturasy. Dünýä okeanynyň dürli böleklerinde suwuň
temperaturasynyň we duzlulygynyň tapawutly bolmagynyň sebäpleri.
Ýel-tolkunlaryň döremeginiň esasy sebäbidir. Sunami. Daşgynlar we
gaýtgynlar. Dünýä okeanynyň hapalanmagynyň çeşmeleri. Derýalaryň
hojalyk ähmiýeti, olary rejeli peýdalanmak. Türkmenistanyň derýalary.
Türkmenistanyň kölleri we olary hapalanmakdan gorap saklamak.

Atmosfera we onuň düzümi. Atmosfera gatlaklary we olaryň
aýratynlyklary (troposfera, stratosfera, atmosferanyň ýokarky gatlaklary).
Howanyň temperaturasyny ölçemek. Temperaturanyň gije–gündiziň
dowamynda üýtgemegi. Gije– gündiziň dowamyndaky ortaça
temperaturalar.

Ýer– Gün
ulgamynyň
planetasydyr.

Ýeriň plany we şertli
belgiler.

Litosfera.

Gidrosfera

Atmosfera

Ýer üstüniň
şekillendirilişiniň
görnüşleri

Ýeriň gurluşy.
Ýeriň
bardalary

Tema

Beýik geografik açyşlar, olaryň Ýer baradaky bilimleriň ösmegindäki
ähmiýeti. Häzirki zaman geografik barlaglar.

Bölümçe

Materikleriň we
okeanlaryň açylyşy.

Fiziki
geografiýa
Giriş

Bölümi

GEOGRAFIÝA

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.

1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär
2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri
3.3. Uglerod yzy
3.4. Men planeta nähili kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys

1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär
2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.
2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri.
2.6. Klimatyň üýtgemegi kenarýaka sebitlere nähili täsir edýär
2.7. Klimatyň üýtgemegi dag sebitlerine nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.
2.3. Klimatyň üýtgemeginiň tokaýlara täsiri
2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri
2.5. Klimatyň üýtgemeginiň oba hojalygyna täsiri

1.1. Klimat we howa
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary
1.3. Ozal klimat nähili we näme üçin üýtgäpdir
1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady
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Synpy

Ýeriň gurluşy.
Ýeriň
bardalary

Bölümi

Howa barada düşünje. Howanyň üýtgemeginiň sebäpleri. Howa
massalary we olaryň hereketi. Deňiz we kontinental howa massalary.
Howanyň ýagdaýynyň öňünden kesgitlenilişi.

Klimat barada düşünje. Klimatyň häsýetlendirilişi. Klimatyň döremegine
täsir edýän sebäpler. Klimatyň görnüşleri. Dürli klimat şertlerine adamyň
uýgunlaşyşy. Klimaty bilmekligiň zerurlygy. Parnik hadysasy we klimatyň
üýtgemegi barada düşünje we olaryň döremeginiň sebäpleri. BMG-niň
Klimatyň üýtgemegi baradaky çarçuwaly konwensiýasy. Ozon gatlagyny
goramak baradaky Wena konwensiýasy.

Okeanlaryň klimata täsiri. Dag gerişleriniň ugruna, ýer üstüniň absolýut
beýikligine, agdaklyk edýän ýellere baglylykda klimatyň üýtgemegi.

Klimat

Klimatyň ýeriň
geografik giňligine
baglylygy

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.7. Klimatyň üýtgemegi dag sebitlerine nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.

1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.

Atmosfera basyşy. Atmosfera basyşy– howanyň möhüm düzüm
bölegidir. Beýiklik boýunça basyşyň üýtgemegi. Atmosfera basyşynyň
ölçenilişi. Ölçeg gurallary. Kadaly atmosfera basyşy. Ýokary we pes
atmosfera basyşy.

Atmosfera ygallary, olaryň döremeginiň sebäpleri. Atmosfera ygallarynyň
görnüşleri.Ygallaryň mukdarynyň ölçenilişi. Gar örtüginiň galyňlygynyň
ölçenilişi.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.3.1. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: millionlarça ýyllar.
1.3.2. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: onlarça we ýüzlerçe müň
ýyllar.
1.3.3. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: ýüzlerçe ýyllar.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady

Howanyň temperaturasynyň ýylyň dowamynda üýtgemegi. Ýylyň
dowamynda temperaturanyň üýtgemeginiň sebäpleri. Ortaça aýlyk
temperatura. Ortaça köpýyllyk temperaturalar. Temperaturanyň ýyllyk
amplitudasy.

Tema

Howa

Atmosfera ygallary.

Atmosfera

Bölümçe

GEOGRAFIÝA
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Synpy

Adamyň tebigy
topluma ýetirýän
täsiri.

Adam– biosferanyň
bölegi. Tebigaty
goramak.

Tebigatyň
adamyň
ýaşaýyşyna
we saglygyna
täsiri

Biosfera

Bölümçe

Tebigatyň
düzüm
bölekleriniň
özara
baglanyşygy

Ýeriň gurluşy.
Ýeriň
bardalary

Bölümi

1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.3.1. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: millionlarça ýyllar.
1.3.2. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: onlarça we ýüzlerçe müň
ýyllar.
1.3.3. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: ýüzlerçe ýyllar.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.

Ýeriň tebigy zonalary. Tebigy zonalar barada düşünje. Ýer şarynyň tebigy
zonalary. Beýiklik guşaklygy. Adamlaryň hojalyk işleriniň tebigy zonalara
ýetirýän zyýanly netijeleri.

Adamyň tebigatdaky orny. Ýer şarynyň dürli böleklerinde adamyň
tebigata täsiri. Türkmenistanda tebigaty goramak we tebigatdan rejeli
peýdalanmak barada kabul edilen kanunlar.

3.2. Energonetijelilik we energiýa tygşytlygy.
3.2.1. Ulagyň ekologiki görnüşleri.
3.2.2. Durmuş tehnikasy we elektrik enjamlar.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nähili kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we
durnukly ösüş.

3.3. Uglerod yzy
3.4. Men planeta nähili kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we
durnukly ösüş.

3.1.2. Esasy energiýa çeşmeleri.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nähili kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

Adamyň hojalyk işinde Dünýä okeanynyň baýlyklaryny peýdalanmak,
onuň oňyn we zyýanly netijeleri.

“Antropogen tebigy toplym” düşünjesi. Tebigy toplumlaryň üýtgemegi.
Daş-töweregimizi gurşap alan tebigata nähili çemeleşmeli? Tebigaty
ylmy jähtden öwrenmek. “Ekologiýa” ylmy barada düşünje.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri
2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.
2.3. Klimatyň üýtgemeginiň tokaýlara täsiri

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady

Ýeriň ýaşaýyş bardasy. Ýerde ýaşaýyşyň döremegi. Ýer şarynda janly
organizmleriň (bedenleriň) ýaýraýşy we köpdürlüligi. Organizmleriň
özara baglanyşygy. Ýerde ösümlikleriň we haýwanlaryň ýaýraýşynyň
endigansyzlygy. Ösümlikleriň we haýwanlaryň ýaýramagyna adamlaryň
ýetirýän täsiri.

Tema

GEOGRAFIÝA
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Synpy

Dünýäniň
ilaty we
syýasy
kartasy

Ýer şarynyň
tebigatynyň
esasy
kanunalaýyklyklary

Bölümi

Dünýäniň ilaty

Adamyň hojalyk işleriniň esasy görnüşleri. Olaryň tebigy toplumlara
edýän täsiri.

Ýerde ýaşaýşyň döreýşi we ösüşi. Ýeriň emele gelişi baradaky taglymat.
Geohronologik şkala (arheý, proterozoý, paleozoý, mezozoý, kaýnozoý
eralary we olaryň basgançaklary).

Ýeriň geografik
bardasy we biosfera

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nähili kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we
durnukly ösüş.

Klimat guşaklyklary. Esasy we geçiş klimat guşaklyklary. Klimat
guşaklyklarynyň we sebitleriniň kartasy. Klimatyň üýtgemegi. Klimat
we adamyň hojalyk işi. Atmosferanyň arassalygyny üpjün etmegiň
meseleleri. BMG-niň Klimatyň üýtgemegi baradaky çarçuwaly
konwensiýasy. Ozon gatlagyny goramak baradaky Wena konwensiýasy.

1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir
edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.3.1. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: millionlarça ýyllar.
1.3.2. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: onlarça we ýüzlerçe müň
ýyllar.
1.3.3. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: ýüzlerçe ýyllar.

1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.

Howanyň elementleri (düzüm bölekleri) we olaryň Ýer üstünde
paýlanyşy. Ýer üstünde howanyň temperaturasynyň, atmosfera
basyşynyň, ygallaryň paýlanylyşy we olara täsir edýän sebäpler. Howa
akymlary (massalary), olaryň görnüşleri we hereketleri. Passat ýelleri.
Mussonlar (möwsümleýin ýeller).

Gidrosfera we onuň düzüm bölekleri. Dünýä okeany-gidrosferanyň esasy
bölegidir. Dünýä okeanynyň suwlarynyň häsiýeti.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.

Klimat we ony emele getiriji sebäpkärler. Klimatyň gün ýylylygynyň
düşüşine baglylygy. Ýer üstüne düşýän gün şöhleleriniň möçberiniň
dürlüligi. Klimatyň emele gelmeginde okeanlaryň we gury ýer
bölekleriniň ähmiýeti. Klimat kartalary.

Atmosfera we
klimat

Gidrosfera

1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi
1.3.1. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: millionlarça ýyllar
1.3.2. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: onlarça we ýüzlerçe müň
ýyllar
1.3.3. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: ýüzlerçe ýyllar
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady

Materikleriň we okeanlaryň emele gelşi. Materik we okean ýer gabyklary,
olaryň gurluşyndaky tapawutlar. Materikleriň we okean çöketlikleriň
emele gelişi baradaky çaklamalar. Litosfera plitalary. Ýer gabygynyň
durnukly we hereketli bölekleri.

Tema

Litosfera we Ýer
üstüniň gurluşy

Bölümçe
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7

Synpy

Materikler we
okeanlar

Bölümi

1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.3.1. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: millionlarça ýyllar.
1.3.2. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: onlarça we ýüzlerçe müň
ýyllar.
1.3.3. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: ýüzlerçe ýyllar.
2.7. Klimatyň üýtgemegi dag sebitlerine nähili täsir edýär.
1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
2.6. Klimatyň üýtgemegi kenarýaka sebitlere nähili täsir edýär.

Ýer üstüniň gurluşy we gazylyp alynýan baýlyklary. Materikde düzlük
ýer keşbiniň agdaklyk etmegi. Demirgazyk Amerikada bolup geçen
gadymy buzlanma.Kordilýer daglary-ýer gabygynyň hereketli bölegidir.
Wulkanlar, ýer titremeleri. Gazylyp alynýan baýlyklary.

Klimaty. Klimaty emele getiriji sebäpkärler. Klimat guşaklyklary we olar
üçin häsiýetli howa şertleri. Klimat we adamyň hojalyk işi.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.

Günorta Amerikanyň klimaty. Klimaty emele getiriji sebäpkärler. Klimat
guşaklyklary we olar üçin häsiýetli howa şertleri.

Demirgazyk
Amerika

3.1. «Ýaşyl» energiýa çeşmeleri.
3.1.1. Energiýa näme?
3.1.2. Esasy energiýa çeşmeleri.
3.1.6. Dürli energiýa çeşmeleriniň artykmaçlyklary we kemçilikleri.

Ýer üstüniň gurluşy we gazylyp alynýan baýlyklary. Ýer üstiniň gurluşynyň
aýratynlyklary. Materigiň düzlük gündogar we daglyk günbatar bölekleri.
Gazylyp alynýan baýlyklary.

Günorta Amerika

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.

Klimaty. Içerki suwlary. Klimat guşaklyklary we olar üçin mahsus bolan
howa şertleri. Esasy derýa ulgamlary. Köller. Ýerasty suwlary we olaryň
ähmiýeti.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir
edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir
edýär.
2.3.Как изменения климата влияют на леса.

Afrikanyň tebigaty. Çygly ekwatorial tokaýlar.
Sawannalar we seýrek tokaýlar. Tropiki çöller we ýarym çöller.
Subtropikleri.

Adamyň tebigaty üýtgedişi. Tebigy betbagtçylyklar. Goraghanalar we
milli parklar.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.3.1. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: millionlarça ýyllar .
1.3.2. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: onlarça we ýüzlerçe müň
ýyllar.
1.3.3. Klimatyň üýtgemeginiň sebäpleri: ýüzlerçe ýyllar.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady

Afrikanyň klimaty. Howanyň temperaturasynyň geografiki giňişliklere
baglylygy. Atmosfera sirkulýasiýasynyň ygallaryň düşüşine täsiri.
Okean akymlarynyň we passatlaryň temperaturanyň we ygallaryň
paýlanyşyndaky orny. Ýer üstüniň klimata täsiri.

Tema

Awstraliýa we
Okeaniýa

Adamyň tebigata
edýän täsiri

Afrika

Bölümçe
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Synpy

Materikleriň
we
okeanlaryň
geografiýasy
(dowamy)

Bölümi

Klimaty. Ýewraziýanyň klimaty we onuň emele gelmegine täsir edýän
esasy sebäpkärler. Materikde howanyň temperaturasynyň we atmosfera
ygallarynyň paýlanyşy.
Klimat guşaklylary we sebitleri. Klimatyň görnüşleriniň gysgaça
häsiýetnamasy.

Antarktidanyň tebigy şertleriniň özboluşlylygy. Klimaty we klimat
guşaklyklary. Ösümlik we haýwanat dünýäsi.

Ýuwaş, Atlantik, Hindi, Demirgazyk Buzly okeanlary. Okeanlaryň
klimaty, akymlary, tebigy guşaklyklary we organiki dünýäsi. Mineral
we biologiki baýlyklary. Okeanlarda adamyň hojalyk işiniň görnüşleri.
Ekologik meseleleri.

Antarktida

Okeanlar

Tema

Ýewraziýa

Bölümçe

1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir
edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nähili kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir
edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady
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1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.

Türkmenistanyň çäklerinde ýer gabygynyň emele
geliş taryhy we geologik aýratynlyklary. Türkmenistanyň seýsmiki zonalary. 1948-nji ýyldaky Aşgabat
ýer titremesi. Türkmenistandaky läbik wulkanlar.
Garagum çöli we onuň emele gelişi, çägeli
çöllükleriň ýer üstleriniň gurluşy. Horezm pesligi,
Günorta-Günbatar Türkmenistan pesligi, Murgap
we Tejen derýa aýaklary, Amyderýanyň orta akymy,
Peslik Garagum (Merkezi Garagum), Üňüz aňyrsy
Garagum (Beýik Garagum), Günorta-Gündogar
Garagum, Sandykly çöli we beýleki çägeli düzlükler.
“BMG-niň“Çölleşmä garşy göreş baradaky”
konwensiýasy.
Uly we Kiçi Balkanlar, Köpetdag, Köýtendag,
Gowurdak gerişleri, Bathyz we Garabil belentlikleri.
Gazma baýlyklaryň Türkmenistanyň çäklerinde
ýerleşişi. Gazma baýlyklaryň esasy görnüşleri:
ýangyç, magdan we magdan däl gazma baýlyklar.
Olaryň esasy ojaklary.

Türkmenistanyň geologik
gurluşy.

Türkmenistanyň
düzlük bölegi.

Daglar.
Belentlikler.

Türkmenistanyň gazma
baýlyklary.

Türkmenistanyň
geologiýasy we ýer
üsti gurluşy

3.1. «Ýaşyl» energiýa çeşmeleri
3.1.1. Energiýa näme?
3.1.2. Esasy energiýa çeşmeleri.
3.1.3. Uglewodorod energiýa çeşmeleri.
3.1.5. Täzelenýän energiýa çeşmeleri.
3.1.6. Dürli energiýa çeşmeleriniň artykmaçlyklary we kemçilikleri.
3.2.1. Ulagyň ekologiki görnüşleri.
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we durnukly ösüş.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.7. Klimatyň üýtgemegi dag sebitlerine nähili täsir edýär.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň üýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.

Türkmenistanyň dünýäniň sagat guşaklyklarynda
tutýan orny.

Türkmenistanyň
geografiki
ýerleşişi. Sagat
guşaklyklary.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady

Türkmenistanyň fiziki
geografiýasynyň
umumy
häsiýetnamasy.
Geografik ýerleşişi.

8

Tema
Türkmenistanyň tebigatynyň özboluşlylygy.
Türkmenistanyň meýdanynyň we tebigatynyň
öwrenilişiniň gysgaça taryhy.

Bölümçe

Giriş

Türkmenistanyň
fiziki geografiýasy

Bölümi

8
(ikinji
ýarymanda)

Synpy
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9

8

Synpy

Oazisleriň ösümlikleri. Oazislerdäki ekerançylyk
meýdanlary. Agaç ösdürip ýetişdirmek-bagbançylyk.
Derýa jülgeleriniň ösümlikleri: agaç-gyrymsy we
ot-otjymak ösümlikler, jeňňellikler. Türkmenistanyň
Prezidenti “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri”
atly kitaby bilen tanyşmak.
Amyderýa ýakasynyň haýwanaty. Hazar
deňziniň biologik baýlyklary. Biologiki baýlyklary
peýdalanmakda ýüze çykýan ekologik meseleler.
Türkmenistanda biodürliligi gorap saklamak. «Paýhas
çeşmesi” atly kitapda daglaryň, derýa jülgeleriniň we
oazisleriň haýwanat dünýäsi baradaky atalar sözi we
nakyllar. BMG-nyň biodürlilik baradaky konwensiýasy.

Oazisleriň
we derýa
jülgeleriniň
ösümlikleri.

Oazisleriň
we derýa
jülgeleriniň
haýwanat
dünýäsi.

Türkmenistanyň
ösümlik örtügi we
haýwanat dünýäsi

Topraklaryň hil aýratynlyklary. Türkmenistanyň çäklerinde toprak emele gelmegine täsir
edýän sebäpkärler we topraklaryň ýaýraýşynyň
aýratynlyklary.

Türkmenistanyň
topraklary we
ýer baýlyklary.

Suwy hapalaýan esasy çeşmeler. Türkmenistanyň
“Suw hakyndaky” Kanuny.

Suw
baýlyklaryny
goramak.

Türkmenistanda ýyl pasyllarynyň tapawutlary. Klimat
şertleri. Türkmenistanyň çäklerinde klimatyň adamyň
ýaşaýşyna we hojalyk işlerine täsiri. Agroklimat
baýlyklary. BMG-nyň klimatyň üýtgemegi baradaky
konwensiýasy. Ozon gatlagyny goramak baradaky
Wena konwensiýasy.

Türkmenistanda
ýyl pasyllary.
Klimatyň
ähmiýeti.

Derýalar, olaryň suw akymyna klimatyň täsiri.
Ýylyň dowamynda derýalaryň suw akymynyň
üýtgeýşi. Hazar deňziniň hojalyk ähmiýeti.
Hazar deňziniň hapalanmagynyň öňüni almakda
Hazarýaka ýurtlaryň hyzmatdaşlygy. Hazar deňziniň
deňiz gurşawyny goramak boýunça çarçuwaly
konwensiýasy.

Türkmenistanyň çäklerinde howanyň temperaturasy.
Ýanwar we iýul izotermalary. Atmosfera ygallary.

Klimat
aýratynlyklary.

Türkmenistanyň
suw baýlyklary.

Gün radiasiýasy, Gün şöhle energiýasynyň jemi,
ýylylyk radiasiýa energiýasynyň deňagramlylygy
(balansy).

Tema

Klimaty
emele getiriji
sebäpkärler.

Bölümçe

Türkmenistanyň
fiziki geografiýasy
(dowamy)

Türkmenistanyň
suwlary

Türkmenistanyň
klimaty

Bölümi

2.3. Klimatyň üýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.

2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.

2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär
2.9. Klimatyň üýtgemegi şäherlere nähili täsir edýär.

2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär

2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.
2.6. Klimatyň üýtgemegi kenarýaka sebitlere nähili täsir edýär.
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we durnukly ösüş.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär..
2.9. Klimatyň üýtgemegi şäherlere nähili täsir edýär.
2.10. Klimatyň üýtgemegi durmuş meselelerine nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady
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Synpy

Türkmenistanda tebigatdan
peýdalanmagyň
we ony goramagyň
esaslary
Klimatyň, suw baýlyklarynyň, litosferanyň we ýer
üstüniň gurluşynyň adamyň hojalyk işine täsiri.

Türkmenistanda howany, suwy we topragy hapalaýjy
çeşmeler (hojalyk-önümçilik pudaklary). Tebigaty
goramak boýunça kanunlar we resminamalar.
Tebigaty goramak boýunça geçirilýän işler. Daşky
gurşawy goramak boýunça halkara konwensiýalary
we olara Türkmenistanyň goşulmagy. Howanyň,
suwuň, topragyň hapalanmagynyň öňüni almak
çäreleri.

Daşky gurşawyň
adamyň hojalyk
işlerine täsiri.

Tebigaty
goramak
boýunça
kanunlar we
resminamalar.

Milletiň saglygy- ýurduň iň ýokary baýlygydyr.

Daşky gurşawyň adam saglygyna täsiri. Adam
saglygyna ýaramly we ýaramsyz tebigy şertler.
Ata-babalarymyzyň (gadymy türkmenleriň) tebigata
bolan gatnaşygy.

“Saglyk” Milli
maksatnamasy.

Adam-tebigatyň
bir agzasydyr.

Türkmenistanyň
şertlerinde adam
we tebigat

Türkmenistanyň tebigatynyň özboluşlylygy.
Etraplaşdyrmagyň edähetleri (prinsipleri). Çölleriň
tutýan meýdanlary. Peslik we belent çöllükler.
Çölleriň klimaty, topraklary, suwlary, ösümlik we
haýwanat dünýäsi.

Yssy we gurak klimat şertlerinde gün radiasiýasynyň
(şöhlesiniň) adam bedenine täsiri. “Çagalaryň
klimatyň üýtgemegine uýgunlaşmagy we sazlaşykly
berkemegi” baradaky konsepsiýa.

Türkmenistanyň çäklerini
tebigy sebitlere
bölmek.
Çölleriň umumy
häsiýetnamasy.

Türkmenistanyň
tebigy sebitleri

Türkmenistanyň döwlet goraghanalary we çäkli
goraghanalary. “Türkmenistanyň tebigaty goramak
baradaky” Kanuny. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna
girizilen ösümlik we haýwanat görnüşleri. Türkmenistanyň tebigaty goramak baradaky Milli
meýilnamasy we onyň durmuşa geçirilişi.

Tema

Türkmenistanyň
şertlerinde
adam
ekologiýasy.
Abiotik
hadysalar

Türkmenistanyň tebigy
baýlyklaryny
goramak
we rejeli
peýdalanmak

Bölümçe

Türkmenistanyň
ösümlik örtügi we
haýwanat dünýäsi

Bölümi

3.1.6. Dürli energiýa çeşmeleriniň artykmaçlyklary we kemçilikleri.
3.2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak.
3.2.1. Ulagyň ekologik görnüşleri.
3.2.4. Ýaşyl şäherler.
3.3. Uglerod yzy
3.4. Men planeta nähili kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy azaldýarys
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we durnukly ösüş.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.3. Klimatyň üýtgemegi tokaýlara nähili täsir edýär
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa.
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary
1.3. Geçmişde klimat nähili we näme üçin üýtgedi
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri

3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nähili kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy azaldýarys.
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we durnukly ösüş.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady
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10

Synpy

Ilatyň durmuş
goraglylygyny üpjün
etmek‒

Durmuş
hyzmaty
toplumynyň
geografiýasy

Türkmenistanda ilatyň durmuş hal-ýagdaýyny
gowulandyrmak-döwletiň Baş wezipesidir.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ulaglar ulgamynyň geografiýasynda
bolup geçýän özgerişler. Türkmenistanyň dünýä ulaglar
ulgamyna girmegi. Gadymy ýüpek ýolunyň dikeldilmegi.

Maldarçylyk toplumynyň halk hojalyk ähmiýeti. Maldarçylygy
ösdürmegiň tebigy we durmuş-ykdysady şertleri, döwlet
syýasaty. Dowardarçylygyň ösüş we ýerleşiş aýratynlyklary.

Maldarçylyk toplumy
Dowardarçylyk

Halk hojalygynda
ulaglar we
aragatnaşyk
ulgamynyň ähmiýeti

Suw hojalyk toplumynyň düzümi we ösüşi. Suwarymly
ekerançylyk şertlerinde suwy rejeli peýdalanmak. Esasy suwaryş
ulgamlary. Türkmen köli we onuň hojalyk ähmiýeti.

Türkmenistanyň suw
hojalyk toplumy

Elektroenergetika-Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň
girewidir. Elektroenergetikanyň ösüş derejesi, düzümi. Elektrik
stansiýalaryň görnüşleri we olaryň ýerleşişi. Elektroenergiýanyň
sarp edilişi. Türkmenistanda gün energiýasyny peýdalanmagyň
geljegi.

Elektroenergetika.

Türkmenistanda oba hojalyk önümçiligini ösdürmegiň tebigy we
durmuş-ykdysady şertleri.

Nebiti çykarmak we gaýtadan işlemek. Nebiti gaýtadan
işlemegiň geljegi. Tebigy gazy çykarmak, daşamak we sarp
etmek. Türkmenistanyň daşary söwdasynyň düzüminde nebitiň
we tebigy gazyň orny.

Ýangyç senagaty

Oba hojalygy–
ykdysadyýetiň
möhüm pudagydyr

Senagat – Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň möhüm pudagydyr.
Ýurduň senagatynyň pudaklaýyn we meýdan-çäk düzümi.

Tema

Senagatyň
pudaklaýyn düzümi.

Bölümçe

Türkmenistanyň ulaglar
we aragatnaşyk
ulgamynyň
geografiýasy

Agrosenagat
toplumy

Türkmenistanyň senagat
önümçiligi.

Bölümi

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.10. Klimatyň üýtgemegi durmuş meselelerine nähili täsir edýär.

3.2.1. Ulagyň ekologik görnüşleri.
3.3. Uglerod yzy..
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy azaldýarys.
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we durnukly ösüş.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.

3.1. Energiýanyň «ýaşyl» çeşmeleri
3.1.1. Energiýa näme?
3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.1.5. Energiýanyň gaýtadan dikelýän çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak.
3.2.1. Ulagyň ekologik görnüşleri.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy azaldýarys.

3.1.2. Esasy energiýa çeşmeleri.
3.1.3. Uglewodorod energiýa çeşmeleri.
3.1.6. Dürli energiýa çeşmeleriniň artykmaçlyklary we kemçilikleri.
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we durnukly ösüş.

3.1. «Ýaşyl» energiýa çeşmeleri.
3.1.1. Energiýa näme?
3.1.2. Esasy energiýa çeşmeleri.
3.1.3. Uglewodorod energiýa çeşmeleri.
3.1.6. Dürli energiýa çeşmeleriniň artykmaçlyklary we kemçilikleri.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady
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Bölümi

Türkmenistanyň durmuşykdysady
sebitleri

Synpy

10

2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.
3.1. Energiýanyň «ýaşyl» çeşmeleri.
3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak.

2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy azaldýarys

Esasy önümçilik pudaklarynyň ösüşi we geografiýasy. Gaz
çykarmak we elektroenergetika senagatynyň aýratyn orny.
Oba hojalygynda pagtaçylygyň, däneçiligiň we maldarçylygyň
ähmiýeti.

Gaz çykarmak we himiýa senagat pudaklary. Oba hojalygynda
pagtaçylygyň, däneçiligiň ähmiýeti. Amyderýanyň sebitiň
hojalygyndaky ähmiýeti.

Esasy önümçilik pudaklarynyň ösüşi we geografiýasy.
Senagatda oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän
kärhanalaryň agdaklyk etmegi. Oba hojalygynda
pagtaçylygyň, däneçiligiň we maldarçylygyň ähmiýeti. Sebitiň
ykdysadyýetinde Amyderýanyň ähmiýeti. Sebitde ekologik
ýagdaýyň gowulanmagy.

Günorta Türkmenistan (Murgap)
durmuş-ykdysady
sebiti (Mary
welaýaty)

Gündogar Türkmenistan durmuşykdysady sebiti
(Lebap welaýaty)

Demirgazyk Türkmenistan durmuşykdysady sebiti
(Daşoguz welaýaty)

2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.
3.1. Energiýanyň «ýaşyl» çeşmeleri
3.1.1. Energiýa näme?
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

2.9. Klimatyň üýtgemegi şäherlere nähili täsir edýär.
3.2.3. Ýaşyl gurluşyk. Passiw we aktiw jaýlar.
3.2.4. Ýaşyl şäherler.

Durmuş-ykdysady sebitiň geografik ýerleşişi, tebigy şertleri
we baýlyklary. Ýurduň paýtagty Aşgabat şäheriniň sebitiň
ykdysady ösüşine täsiri.

Aşgabat şäheriMerkezi Aziýada uly
syýasy we ykdysady
merkezdir

3.1. Energiýanyň «ýaşyl» çeşmeleri.
3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.1.3. Energiýanyň uglewodorod
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy azaldýarys.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady

Ýangyç-energetika senagaty - sebitiň hojalygynyň esasy
pudagydyr. Oba hojalygynda maldarçylygyň ähmiýetiniň uly
bolmagy.

Tema

Günbatar Türkmenistan durmuşykdysady sebiti
(Balkan welaýaty)

Bölümçe
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11

Synpy

Adaty däl (alternatiw) energiýa baýlyklary: gün, ýel
energiýasy, ýer jümmüşiniň (geotermal) energiýasy.
Tebigy-rekreasion baýlyklar we olaryň peýdalanylyşy. Türkmenistanyň tebigy-baýlyk mümkinçilikleri.

Tebigy
baýlyklaryň
beýleki
görnüşleri.

Dünýäniň
sebitler we
döwletler
boýunça
häsiýetnamasy

Ýewropa . Günbatar Ýewropa. Germaniýa. Günorta
Ýewropa. Italiýa. Gündogar Ýewropa. Gündogar Ýewropa
ýurtlary. Russiýa Federasiýasy. Aziýa Günorta Aziýa.
Hindistan. Günorta-Gündogar Aziýa. Indoneziýa.
Gündogar Aziýa. Ýaponiýa. Hytaý Halk Respublikasy.
Demirgazyk Amerika. Latyn Amerikasy. Afrika . Awstraliýa
we Okeaniýa.

Dünýä hojalygynda ulaglar ulgamynyň orny. Ulaglar
ulgamynyň ösüşi. Ulaglaryň düzümi: gury ýer, deňiz
we derýa, howa ulaglary, turbageçirijiler. Ylmy– tehniki
öwrülişigiň ulaglar ulgamyna täsiri.

Dünýäniň
ulaglar
ulgamynyň
geografiýasy.

Dünýäniň
ykdysady
we durmuş
geografiýasy
(dowamy)

Ýangyç senagaty (nebit, gaz, kömür senagat pudaklary).

Ýangyç
senagaty.

Dünýä
hojalygynyň
geografiýasy

Ilatyň migrasiýasy we onuň görnüşleri. Içerki we daşarky
migrasiýalar. Migrasion syýasat.

Ilatyň ýerleşişi
we migrasiýasy.

Daşky gurşawyň antropogen hapalanmagy: sebäpleri we
netijeleri. Tebigaty goramak meselelerini çözmegiň esasy
ýollary. Tebigaty goramak işi we ekologiki syýasat. Türkmenistanda ekologik meseleleriň çözülişi.

Ýangyç, magdan we magdan däl gazma baýlyklary.

Dünýäniň
tebigy
baýlyklary.
Mineral
baýlyklar.

Daşky gurşawyň
hapalanmagy
we ekologik
meseleler.

Jemgyýetiň durmuşynda tebigy baýlyklaryň orny.Tebigatyň
we jemgyýetiň arasyndaky “madda çalyşygy”. “Tebigatdan
peýdalanmak”, “tebigy baýlyklar bilen üpjünlik”
düşünjeleri. Tebigy baýlyklaryň ýaýraýşy we dünýä
döwletleriniň olar bilen üpjünligi.

Tema

Häzirki zaman
dünýäsinde
tebigat we
adam

Bölümçe

Dünýäniň ilaty

Häzirki zaman
dünýäsinde
tebigat we
adam

Bölümi

1.1. Klimat we howa.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär.
2.5. Klimatyň üýtgemegi oba hojalygyna nähili täsir edýär.
2.9. Klimatyň üýtgemegi şäherlere nähili täsir edýär.

3.2.1. Ulagyň ekologik görnüşleri.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy azaldýarys.
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we durnukly ösüş.

3.1.3. Energiýanyň uglewodorod çeşmeleri.
3.1.5. Energiýanyň gaýtadan dikelýän çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.3. Uglerod yzy.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.

2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
2.2. Klimatyň üýtgemegi ösümliklere we haýwanlara nähili täsir edýär.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy azaldýarys.
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we durnukly .ösüş.

3.1. Energiýanyň «ýaşyl» çeşmeleri.
3.1.1. Energiýa näme?
3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak.

3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri
3.1.3. Energiýanyň uglewodorod çeşmeleri
3.1.4. Atom energetikasy.
3.1.5. Energiýanyň gaýtadan dikelýän çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak.

3.1. Energiýanyň «ýaşyl» çeşmeleri.
3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy azaldýarys.
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6

Synpy

Ösümlikler.
Bakteriýalar.
Kömelekler.
Lişaýnikler

Bölümi

Tebigy ösümlik toparlanmalary (fitosenoz). Ösümlik
toparlanmalarynyň gurluşy (toparlanmada ösümlikleriň görnüş
sany, düzümi, gürlügi, gatlaklylygy-ýaruslylygy we beýlekiler) we
özgermegi. Adamyň tebigy ösümlik toparlanmalaryna ýetirýän täsiri.
Tebigy ösümlik toparlanmalaryny gorap saklamak we olaryň ösüş
şertlerini gowulandyrmak. BMG-niň “Klimatyň üýtgemegi baradaky”
çäklendiriji konwensiýasy.

Ösümlikler we
daşky gurşaw

Gülleriň we miweleriň tebigatdaky we adamyň durmuşyndaky
ähmiýeti. Ýabany ösýän gülli ösümlikleriň ýygylmagy netijesinde
tebigata we adamyň ýaşaýşyna ýetirilýän zyýan. Gülli ösümlikleri
öwrenmek we aýawly saklamak. Ýer ýüzünde howanyň üýtgemeginiň
ösümlik dünýäsine täsiri.

Gül we miwe

Medeni ösümlikleriň adamyň ýaşaýşynda we halk hojalygynda
tutýan orny. Medeni ösümlikleriň gelip çykyşy. Ösümlikleri
medenileşdirmekde adamyň hojalyk işiniň ähmiýeti. Oba hojalyk
ekinlerini suwarmagyň häzirki zaman usullary.

Fotosintez, onuň tebigatda we janly organizmleriň ýaşaýşynda
ähmiýeti. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda
ýurdumyzda ýabany ösümlikleri gorap saklamak, rejeli peýdalanmak,
köpeltmek we ýurdy gür baglyga, bagy-bossanlyga öwürmek
babatda alnyp barylýan işler.

Ýaprak

Oba hojalyk ekinleri

Tohumyň gögermegi üçin zerur bolan şertler. Tohumyň dem alşy.

Tohum

Gülli ösümlikleriň ähmiýeti. Olary aýawly ulanmagyň ýollary.
Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen gülli ösümlikler. Älem
möçberinde howanyň üýtgemeginiň biodürlülige täsiri.
Türkmenistanyň döwlet tebigy goraghanalary we çäkli döwlet tebigy
goraghanalary.

Ösümlikler janly tebigatyň düzüm bölegi hökmünde. Tebigatda,
adamyň ýaşaýşynda we halk hojalygynda ösümlikleriň ähmiýeti.
Türkmenistanda giňden ýaýran ýabany we medeni ösümlikler.

Ösümlik dünýäsi
bilen umumy
tanyşlyk

Ýapyk tohumly ýada gülli ösümlikleriň
köpdürlüligi

Organizm we onuň daş-töwerek bilen arabaglanyşygy

Tema

Giriş

Bölümçe

BIOLOGIÝA

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri
2.3. Klimatyň üýtgemeginiň tokaýlara täsiri
2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri
2.5. Klimatyň üýtgemeginiň oba hojalygyna täsiri
2.7. Klimatyň üýtgemeginiň dag etraplaryna täsiri

2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri
2.5. Klimatyň üýtgemeginiň oba hojalygyna täsiri

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.
2.3. Klimatyň üýtgemeginiň tokaýlara täsiri
2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri
2.7. Klimatyň üýtgemeginiň dag etraplaryna täsiri

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.
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8

Synpy

Biologiýa (adam we
onuň saglygy)

Haýwanat dünýäsi
barada umumy
maglumat

Bölümi

Süýdemdirijileriň umumy häsiýetnamasy we ýaýran ýerleri.
Süýdemdirijileriň köpdürlüligi. Türkmenistanyň döwlet
goraghanalary we çäkli goraghanalary. Olarda alnyp barylýan işler.
Türkmenistanyň Gyzyl kitaby, onuň maksady we ähmiýeti.
Ýer üstünde haýwanat dünýäsiniň ewolýusiýasynyň esasy döwürleri
(etaplary). Älem möçberinde howanyň üýtgemeginiň haýwanat
dünýäsine ýetirýän täsiri.

Süýdemdirijiler
klasy

Haýwanat
dünýäsiniň
ewolýusiýasy

Türkmenistanda we älem möçberinde howanyň üýtgemegine
baglylykda adamyň gan aýlanyşyna we gan ulgamyna täsiri.

Guşlar klasynyň umumy häsiýetnamasy we aýratynlyklary. Guşlaryň
tebigatyň dürli pasyllarynyň hadysalaryna uýgunlaşyşlary.

Guşlar klasy

Gan we gan aýlanyş
ulgamy

Süýrenijiler klasynyň umumy häsiýetnamasy. Olaryň ýaşaýan ýerleri
we ýaşaýyş aýratynlyklary.

Süýrenijiler klasy

Adam we ony gurşap alan faktorlar. Älem möçberinde howanyň
üýtgemeginiň adam saglygyna täsiri. “Çagalaryň howanyň
üýtgemegine we oňa durnuklylygynyň berkleşmegi” boýunça
konsepsiýa.

Ýerde-suwda ýaşaýanlaryň ýaşaýyş şertleriniň özboluşlylygy,
bedeniniň daşky gurluşynyň, daýanç-hereket organlarynyň
aýratynlyklary

Ýerde-suwda
ýaşaýanlar klasy

Giriş. Adam
organizmi barada
umumy maglumat

Balyklaryň umumy häsiýetnamasy. Ýaşaýan tebigy gurşawy.

Bognaýaklylaryň içki gurluşynyň aýratynlyklary.

Bognaýaklylar tipi

Balyklaryň klaslary

Haýwanlaryň köpdürlüligi, sistematikasy, gurluşy, ýaşaýjylygy,
ýaýraýşy, daşky gurşaw bilen baglanyşygy, tebigatda we adamyň
ýaşaýşynda tutýan orny.

Tema

Türkmenistanda duş
gelýän haýwanlar
barada düşünje.

Bölümçe

BIOLOGIÝA

1.3. Ozal klimat nähili we näme üçin üýtgäpdir.
1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.

1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.
2.3. Klimatyň üýtgemeginiň tokaýlara täsiri.
2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri.
2.5. Klimatyň üýtgemeginiň oba hojalygyna täsiri.
2.9. Klimatyň üýtgemeginiň şäherlere täsiri.

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.
2.3. Klimatyň üýtgemeginiň tokaýlara täsiri.
2.7. Klimatyň üýtgemeginiň dag etraplaryna täsiri.

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri
2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri
2.7. Klimatyň üýtgemeginiň dag etraplaryna täsiri

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri
2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri
2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri

2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri
2.3. Klimatyň üýtgemeginiň tokaýlara täsiri
2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri
2.5. Klimatyň üýtgemeginiň oba hojalygyna täsiri
2.7. Klimatyň üýtgemeginiň dag etraplaryna täsiri
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Biologiýa (adam we
onuň saglygy)

Umumy biologiýa.
Umumy biologik
kanunlar,
kanunalaýyklyklar.

Umumy biologiýa.

10

11

12

Ekologiýanyň
esaslary

Bölümi

Synpy

Türkmenistan döwletiniň BMG-niň daşky gurşawy goramak bilen
baglanyşykly konwensiýalaryna gatnaşmagy: “Çölleşmäge garşy
göreş” , “Biologik dürlülik barada”, “Ozon gatlagyny goramak
barada” “Klimatyň üýtgemegi barada” we beýleki konwensiýalar.

Ýer ýüzünde ýaşaýşyň döreýşi baradaky taglymat. Arheýden
kaýnozoý eralaryna çenli. Ýer ýüzünde ýaşaýşyň ýüze çykyş we
ösüş taryhy. Arheý we proterozoý eralary. Ösümlik we haýwanat
dünýäsinde ýüze çykan uly aromorfozlar. Adamyň amaly işlerinde
ekologik bilimiň ulanylyşy. Türkmenistandaky ekologik howpsuzlygyň
meselelerini çözmek babatda halkara guramalary we daşary
döwletler bilen hyzmatdaşlyk. Türkmenistandaky ekologik meseleler.
Türkmenistanyň Prezidentiniň daşky gurşawy goramak baradaky
tagallalary. Türkmenistan döwletiniň BMG-niň daşky gurşawy
goramak bilen baglanyşykly halkara konwensiýalaryna gatnaşmagy:
“Çölleşmäge garşy göreş” , “Biologik dürlülik barada”,“Ozon
gatlagyny goramak barada”, “Klimatyň üýtgemegi hakynda” we
beýleki konwensiýalar.

Organiki dünýäniň
ösüşi. Adamyň gelip
çykyşy

Biosfera we adam

Ewolýusion taglymatyň ýüze çykmagy. Ewolýusion taglymatyň
biologiýa ylmyny ösdürmekdäki ähmiýeti. Ewolýusiýanyň
subutnamalary: paleontologik, embriologik, morfologik,
biogeografik subutnamalary.

Umumy biologiýanyň biosferanyň ähli bölümleriniň
arabaglanyşygyna we janly tebigatyň bitewiligine düşünmekde
ähmiýeti.

Howany arassa saklamagyň ähmiýeti. Türkmenistanda howany
arassa saklamak we durnuklylygyny üpjün etmek üçin geçirilýän
çäreler.

Tema

Ewolýusiýa

Janly tebigatyň
gurluş
derejeleri: öýjük,
organizm,görnüş,
biosenoz, biosfera.

Dem alyş ulgamy

Bölümçe

BIOLOGIÝA

3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we
durnukly ösüş.

1.3. Ozal klimat nähili we näme üçin üýtgäpdir.
1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.
2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.
3.2.3. Ýaşyl gurluşyk. Passiw we işjeň jaýlar.
3.2.4. Ýaşyl şäherler.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nähili kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we
durnukly ösüş.

1.3. Ozal klimat nähili we näme üçin üýtgäpdir.

1.3. Ozal klimat nähili we näme üçin üýtgäpdir.
1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.
2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.

3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nähili kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.
3.5. Klimatyň üýtgemegi babatynda global hyzmatdaşlyk we
durnukly ösüş.

“Klimat gutusy” gollanmanyň bölüminiň ady

287

Dürli sredalarda
elektrik togy

Elektromagnit
tolkunlary

Atom we atom
ýadrosy

Elektrodinamika

Elektromagnit
yrgyldylary we
tolkunlary

Atom we atom
ýadrosynyň
gurulyşy

10

Ýadro energetikasynyň ösüşi. Ýadro energiýasyny ulanmakda
ekologiýa meseleleri.

Radiotolkunlar. Radiotelefon aragatnaşygynyň esasy prinsipleri..
Radiolokasiýa. Telewideniýe barada düşünje. Mobil aragatnaşyk we
Türkmenistanda aragatnaşyk ulgamynyň ösüşi.

Ýarymgeçirijilerde elektrik togy. Ýarymgeçirijileriň hususy we
garyndyly geçirijiligi. Ýarymgeçirijili abzallaryň ulanylyşy. Türkmenistanda termoelektrogeneratorlary (TEG) ulanmagyň
mümkinçilikleri.

Ýylylyk hereketlendirijileriniň PTK-sy. Ýylylyk elektrostansiýalarynyň
PTK-syny ýokarlandyrmagyň ýollary. Ýylylyk hereketlendirijileriniň
Türkmenistanyň halk hojalygyndaky ähmiýeti. Ýylylyk
hereketlendirijileri we tebigaty goramak.

Termodinamikanyň
esaslary

3.1.4. Atom energetikassy
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we
ýetmezçilikleri.

3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys

3.1.5. Energiýanyň gaýtadan dikelýän çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we
ýetmezçilikleri.
3.2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak

3.1.5. Energiýanyň gaýtadan dikelýän çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we
ýetmezçilikleri.
3.2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak

1.1. Klimat we howa.
1.3. Ozal klimat nähili we näme üçin üýtgäpdir.
1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.

3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.1.5. Energiýanyň gaýtadan dikelýän çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we
ýetmezçilikleri.

Tebigatda we tehnikada ýylylyk hadysalary. Ýylylyk maşynlaryny
ulanmak bilen baglanşykly ýüze çykýan ekologiýa meseleleri.

Mehaniki iş. Kuwwat. Energiýa. Kinetik energiýa. Potensial energiýa.
Mehanikada energiýanyň saklanma kanuny.

1.1. Klimat we howa.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri
2.4. Klimatyň üýtgemeginiň suw çeşmelerine täsiri.

Bugarma. Kondensasiýa. Ümrüň, gyrawyň, bulutlaryň emele gelmegi.
Gyraw nokady. Çyglylygy ölçeýji abzallar. Türkmenistanda howanyň
çyglylygy. Çyglylygyň önümçilikde, oba hojalygynda we durmuşda
hasaba alnyşy.

Saklanma kanunlary

3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we
ýetmezçilikleri

Ýylylyk hereketi. Jisimiň içki energiýasy. Içki energiýany üýtgetmegiň
usullary. Ýylylyk berlişiniň görnüşleri. Ýylylyk geçirijilik. Konweksiýa.
Şöhlelenme. Tebigatda we tehnikada ýylylyk berliş.

Ýylylyk hadysalary

3.1.1. Energiýa näme?
3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we
ýetmezçilikleri

Energiýa barada düşünje. Mehaniki energiýa. Akar suwuň, Günüň,
ýeliň energiýasy we olaryň ulanylyşy.

1.1. Klimat we howa.

1.1. Klimat we howa.
1.4. Klimatyň häzirki zaman üýtgeşmeleri
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Iş we kuwwat.
Energiýa

Mehanika

Molekulýar fizika
we termodinamika

Atmosfera basyşy. Beýiklige görä atmosfera basyşynyň üýtgemegi.

Gaty jisimleriň,
suwuklyklaryň we
gazlaryň basyşy

Mehanika

Tema
Jisimiň temperaturasy bilen onuň molekulalarynyň hereket tizliginiň
arasyndaky baglanyşyk. Molekulalaryň özara täsirleri. Maddanyň
dürli hallary we olaryň molekulýar gurluş esasynda düşündirilişi.

Bölümçe

Maddanyň gurluşy
barada başlangyç
maglumatlar

Bölümi

9

8

7

Synpy

FIZIKA
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12

11

Synpy

Ýadro reaktory. Termoýadro reaksiýalary.Ýadro ýaragy. Ýadro
energetikasynyň ösüşi. Ýadro energiýasyny ulanmakda ekologiýa
meseleleri.

Atom we atom
ýadrosynyň
gurulyşy

Üç fazaly tok barada düşünje. Üç fazaly transformatoryň gurlyşy
we işleýişi. Elektrik energiýasynyň öndürilişi, aralyga geçirilişi we
paýlanylyşy.

Elektromagnit tolkunynyň giňişlikde ýaýraýyş aýratynlyklary. Radio
tolkunlar we aragatnaşyk serişdelerindäki aşaýokary ýygylykly ( AÝÝ)
tolkunlar. Radiolokasiýa. Radioastronomiýa. Telewidenýe barada
düşünje. Türkmenistanda aragatnaşyk serişdeleriniň ösüşi.

Elektromagnit
yrgyldylary

Elektrodinamika

Howanyň çyglylygy. Absolýut we otnositel çyglylyk. Ümriň, gyrawyň,
bulutlaryň emele gelmegi. Gyraw nokady. Çyglylygy ölçeýji abzallar.
Çyglylygyň önümçilikde, oba hojalygynda we durmuşda hasaba
alnyşy.

Atmosfera basyşy. Aneroid barometri. Atmosfera basyşynyň
beýiklige baglylygy.

Tema

Elektromagnit
tolkunlary

Molekulýar-kinetik
teoriýanyň esaslary

Molekulýar
fizika we
termodinamika

Elektromagnit
tolkunlary

Suwuklyklaryň
we gazlaryň
mehanikasy

Bölümçe

Mehanika

Bölümi

FIZIKA

3.1.4. Atom energetikassy
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

3.2.2. Durmuşda ulanylýan tehnikalar we elektrik enjamlary.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.2.2. Durmuşda ulanylýan tehnikalar we elektrik enjamlary.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

1.1. Klimat we howa.
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9

8

Synpy

Organiki däl
himiýa

1.1. Klimat we howa.
1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
3.2.2. Durmuşda ulanylýan tehnikalar we elektrik enjamlary.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

Howa we onuň düzümi. Maddalaryň howada we arassa kislorodda
ýanyşy. Ýangyny söndürmegiň usullary.

Kükürt, onuň tebigatda tapylyşy. Fiziki we himiki häsiýetleri:
kislorod, metal, wodorod bilen özara reaksiýalary. Türkmenistanyň
kükürt saklaýan mineral çig mallary barada düşünje. Magdanlynyň
“Türkmenmineral” kärhanasy. Kükürt oksidleri atmosferany
hapalaýjylar hökmünde, kislota ýagyşlary we dumanlar.

1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.
2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

1.1. Klimat we howa.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

Suwy aýawly saklamagyň we rejeli peýdalanmagyň meseleleri. Suw
arassalaýjy desgalar. Mehaniki, himiki we biologiki arassalamak.
Içilýän suwlara bildirilýän sanitar talaplar. Klimatyň üýtgemeginiň
netijesinde agyz suwunyň gorlarynyň azalmagy.

Elementleriň
himiýasy.
VI A toparçanyň
elementleri

2.4.Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär
3.3. Uglerod yzy.

Suw. Suw tebigatda. Suwuň fiziki häsiýetleri. Himiki häsiýetleri:
metallar, metal däller we olaryň oksidleri bilen özara täsirleşmeleri.

Suw. Erginler

3.1.2. Energiýanyň esasy çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.2. Energiýa netijelilik we energiýany tygşytlamak.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary
2.1. Klimatyň üýtgemegi howa nähili täsir edýär.
3.2.2. Durmuşda ulanylýan tehnikalar we elektrik enjamlary.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

Kislorodyň umumy häsiýetnamasy. Kislorodyň tebigatda ýaýraýşy.
Alnyşy. Ýaşaýyş jaýlaryny himiki taýdan hapalaýan çeşmeler: gaz
plitalary, temmäki tüsseleri we ş. m. Kislorodyň tebigatda aýlanyşy.

1.2. Klimatyň görnüşleri we klimat guşaklyklary.

Himiki reaksiýalar. Himiki reaksiýalaryň ýüze çykmagy, geçmegi we
alamatlary.

Wodorodyň umumy häsiýetnamasy. Wodorodyň tebigatda ýaýraýşy.
Alnyşy. Wodorod energetikasy. Energiýanyň alternatiw çeşmeleri
klimatyň üýtgemeginiň zyýanly netijelerini ýeňip geçmegiň usuly
hökmünde.

Kislorod. Howa.
Ýanmak

Gazlar.
Kislorod.
Wodorod

2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär
2.10. Klimatyň üýtgemegi durmuş meselelerine nähili täsir edýär
3.3. Углеродный след.
3.1.6. Преимущества и недостатки различных источников энергии.
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Himiýanyň adamzat durmuşyndaky orny. Maddalar. Arassa
maddalar we garyndylar.

Tema

Wodorod

Himiýa dersi

Bölümçe

Organiki däl
himiýa
Ilkibaşlangyç himiki
düşünjeler

Bölümi

HIMIÝA
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12

Umumy
himiýa

Organiki
himiýa

10

11

Organiki däl
himiýa

Bölümi

9

Synpy

Krahmal. Molekulasynyň gurluşy. Krahmalyň tebigatda duş gelişi.
Fiziki we himiki häsiýetleri. Krahmalyň ulanylyşy. Sellýuloza.. Agajy
gaýtadan işlemek bilen alynýan önümler.

Uglewodlar

Himiki önümçilik we
ekologiýa

Türkmenistanyň Prezidentiniň daşky gurşawy gorap saklamak
barada alyp barýan syýasaty we türkmen halkynyň milli medeni
mirasy. Himiki önümçiligiň taşlandylarynyň we zyňyndylarynyň
daşky gurşawa täsiri. Çig mal we mineral resurslar, olaryň gaýtadan
işlenilişi.

Dispers sistemalarynda dispers fazanyň bölejikleriniň möçberi we
tebigaty boýunça klassifikasiýasy. Atmosferanyň ozon gatlagyna
aerozollaryň täsiri.

Nebit. Nebitiň düzümi, häsiýetleri, tebigatda tapylyşy. Nebitden
alynýan önümleriň ulanylyşy. Nebiti gaýtadan işlenilende tebigatyň
tämizligini saklamak. Nebiti gazyp almagyň, nebiti we gazy daşamagyň we gaýtadan işlemegiň klimatyň üýtgemegine täsiri.
Klimatyň üýtgemek hadysasynda metanyň we kömürturşy gazyň
orny.

Uglewodorodlaryň
tebigy çeşmeleri

Dispers sistemalary

Tebigy kauçuk. Molekulalarynyň gurluşy. Tebigatda duş gelişi.
Asetilen. Asetileniň alnyşy we ulanylyşy.

Metan, onuň gurluş formulasy. Metanyň molekulasynyň tetraedr
gurluşy.

3.1.3. Energiýanyň uglewodorod çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.2.4. Ýaşyl şäherler.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

2.3. Klimatyň üýtgemeginiň tokaýlara täsiri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.

3.1.3. Energiýanyň uglewodorod çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.3. Uglerod yzy.

3.1.3. Energiýanyň uglewodorod çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.3. Uglerod yzy.

3.1.3. Energiýanyň uglewodorod çeşmeleri.
3.1.6. Energiýanyň ähli çeşmeleriniň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri.
3.3. Uglerod yzy.

3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.

Fosfor. Fosforyň tebigatda duş gelýän ýerleri we onuň alnyşy.
Fosforyň fiziki we himiki häsiýetleri. Onuň oksidleri. Fosfor oksid-leri
suwy we howany hapalaýjylar hökmünde, olaryň kislota ýagyşlarynyň we dumanlaryň emele gelmegine täsiri.

Uglerod. Uglerodyň allotropiki görnüşleri. Adsorbsiýa. Uglerodyň
fiziki we himiki häsiýetleri. Tehniki uglerodyň öndürilişi. Hazaryň
tehniki uglerod öndürýän kärhanasy.

1.4. Häzirki zamanda klimatyň üýtgemegi.
2.2. Klimatyň üýtgemeginiň ösümliklere we haýwanlara täsiri.
2.4. Klimatyň üýtgemegi suw serişdelerine nähili täsir edýär
3.3. Uglerod yzy.
3.4. Men planeta nädip kömek edip bilerin? Öz uglerod yzymyzy
azaldýarys.
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Azot, onuň tebigatda ýaýraýşy. Fiziki we himiki häsiýetleri.
Azot oksidleri suwy we howany hapalaýjylar hökmünde, olaryň
kislota ýagyşlarynyň we dumanlaryň emele gelmegine täsiri. Azot
oksidleriniň adamyň saglygyna täsiri.

Tema

Doýmadyk
uglewodorodlar

Doýan
uglewodorodlar

IV A toparçanyň
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