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Zasoby wodne w Republice Kirgiskiej i pañstwach
regionu Azji Centralnej

jako jeden z aspektów geopolityki

Wprowadzenie

Piêæ pañstw Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tad¿ykistan, Turk-
menistan oraz Uzbekistan) od uzyskania niepodleg³oœci w 1991 r.

boryka siê z wieloma problemami politycznymi, spo³ecznymi, ekono-
micznymi, ekologicznymi oraz demograficznymi1. W marcu 2005 r.
w Kirgistanie mia³a miejsce „tulipanowa rewolucja”, w wyniku której
zosta³ odsuniêty od w³adzy prezydenta Askar Akajew. Nie ustabilizo-
wa³o to sceny politycznej, bowiem w kwietniu 2010 r. prezydent Kur-
manbek Bakijew zosta³ zmuszony do oddania w³adzy w wyniku kolejnej
rewolucji. Tak¿e wiosn¹ 2010 r. na po³udniu Kirgistanu dosz³o do kon-
fliktu na tle etnicznym z mniejszoœci¹ uzbeck¹. W starciach pomiêdzy
Kirgizami a Uzbekami zginê³o 470 osób2. Scena polityczna zosta³a czê-
œciowo ustabilizowana przez przyjêcie w referendum nowej konstytucji.
Nadal instytucje polityczne nie s¹ na tyle dojrza³e, aby mówiæ o osi¹g-
niêciu najwa¿niejszych celów w demokratyzacji Kirgistanu. Wci¹¿ wiele
wyzwañ stoi przed Kirgistanem zarówno politycznych, ekonomicznych,
spo³ecznych, etnicznych. Nie bez znaczenia jest kwestia zasobów wod-
nych. Kirgistan znajduje siê w korzystniejszej sytuacji, w porównaniu
do wiêkszoœci pañstw regionu. W górnym biegu rzeki Syr-darii znajduje

1 Szerz. zob. H. Peimani, Conflict and Security in Central Asia and Caucasus,
Santa Barbara 2009.

2 Miêdzynarodowy raport: Kirgiski rz¹d odpowiedzialny za zamieszki na po³ud-
niu, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-05-11/miedzy-
narodowy-raport-kirgiski-rzad-odpowiedzialny-za-zam (10.11.2012).



siê Kirgistan, posiadaj¹cy mo¿liwoœci jej regulowania. W dolnym biegu
rzeka ta przep³ywa przez Tad¿ykistan, Uzbekistan i Kazachstan. Z kolei
górny bieg rzeki Amu-Darii znajduje siê w Afganistanie, Kirgistanie
i Tad¿ykistanie, a dolny przep³ywa przez Turkmenistan i Uzbekistan.
W przypadku Amu-Darii, pañstwa z górnego biegu tej rzeki nie posia-
daj¹ jeszcze wystarczaj¹cej infrastruktury umo¿liwiaj¹cej kontrolê jej
przep³ywu3.

Region Azji Centralnej w czasach radzieckich by³ traktowany jako
jedna ca³oœæ. Radzieckie inwestycje mia³y doprowadziæ do podniesienia
produkcji bawe³ny i ry¿u. Sposób zarz¹dzania zasobami wodnymi oraz
nieprzemyœlane dzia³ania doprowadzi³y do katastrofy ekologicznej, cze-
go najbardziej widocznym skutkiem jest wysychanie Jeziora Aralskie-
go4. Brutalna ingerencja w bieg rzek zaczê³a siê ju¿ w latach 30-tych,
a nabra³a rozmachu w latach 60-tych XX w. G³ównym celem mia³o byæ
wykorzystanie dop³ywów do Jeziora Aralskiego dwóch rzek Amu-darii
na po³udniu i Syr-darii na pó³nocy od irygacji pól bawe³nianych i ry-
¿owych. Doprowadzi³o to do wysychania Jeziora Aralskiego, które jesz-
cze w 1960 r. zajmowa³o 68,5 tysi¹ca km2, by w 2009 r. zmniejszyæ siê
do jedynie 13,5 tysi¹ca km2. W wyniku wysychania, Jezioro Aralskie
podzieli³o siê na dwie czêœci: pó³nocn¹ obejmuj¹c¹ Kazachstan oraz
po³udniow¹ le¿¹c¹ na obszarze Uzbekistanu. Zanikanie Jeziora Aral-
skiego doprowadzi³o do ponad dziesiêciokrotnego zwiêkszenia zasolenia,
co z kolei spowodowa³o, ¿e wody gruntowe nie s¹ zdatne do picia, a roz-
noszony przez wiatr osad solny doprowadzi do degradacji oraz chorób
uk³adu oddechowego okolicznych mieszkañców. Powa¿nymi konse-
kwencjami s¹ tak¿e zmiany klimatyczne. Do tej pory jedynie Kazach-
stan podj¹³ dzia³ania na rzecz odbudowania i uregulowania zlewiska
Jeziora Aralskiego, które wspieraj¹ organizacje miêdzynarodowe, w tym
Bank Œwiatowy5. Najwiêksze straty w gospodarce wodnej wynikaj¹ce
z katastrofy ekologicznej poniós³ Uzbekistan, w którym zasoleniu uleg³o
1,5 miliona hektarów ziemi, pog³êbiaj¹c tendencjê pustynnienia tego
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3 P. Lickiewicz, Jeœli bêdzie konflikt o wodê, http://www.psz.pl/Jesli-bedzie-
-konflikt-to-o-wode (9.11.2012).

4 Przez mieszkañców regionu nazywane jest Morzem Aralskim.
5 Od 1993 r. Bank Œwiatowy w ramach programu Aral Sea Basin, który wspiera

ratowanie Jeziora Aralskiego; szerz. G. Nizio³, Powraca woda do Jeziora Aral-
skiego, http://swiat.newsweek.pl/powraca-woda-do-jeziora-aralskiego,96546,2,1.html
(11.11.2012).



pañstwa. A¿ 90% obszaru Uzbekistanu obejmuj¹ pustynie Kara-kum
(Czarna Pustynia) na po³udniowym-zachodzie kraju oraz Kyzy³-kum
(Czerwona Pustynia) na pó³nocy, a od lat 80-tych XX w. powsta³a kolej-
na Ak-kum (Bia³a Pustynia) z zasolonego osadu po Jeziorze Aralskim.

Zasoby wodne podporz¹dkowane radzieckim planom irygacyjnym
wi¹za³y siê z ogromnym ich marnotrawstwem i katastrof¹ ekologiczn¹.
Obecnie poza t¹ k³opotliw¹ sched¹, dodatkowym wyzwaniem dla Azji
Centralnej jest nierównomierne umiejscowienie zasobów wody s³odkiej.
Bez wspó³pracy w tym zakresie mo¿e dojœæ do konfliktów i destabiliza-
cji regionalnej.

Zasoby wodne Kirgistanu

Republika Kirgiska posiada bogate zasoby wody s³odkiej. Oko³o
85% powierzchni tego pañstwa zajmuj¹ potê¿ne góry, w których wsku-
tek topnienia lodowców i œniegu powstaje ponad 30 tys. cieków wod-
nych ró¿nej wielkoœci. Ca³kowity sp³yw s³odkich wód w kraju stanowi
ok. 50% wszystkich zasobów s³odkich wód Azji Centralnej. Ogó³em na
terytorium Republiki Kirgiskiej znajduje siê 8208 lodowców ró¿nych
rozmiarów, które zajmuj¹ powierzchniê 8094,5 m2. Takie zlodowacenie
w warunkach umiarkowanych szerokoœci jest zwi¹zane ze wspó³istnie-
niem sprzyjaj¹cego klimatu i rzeŸby terenu, przy czym rzeŸba jest g³ów-
nym czynnikiem lodowcowo twórczym.

Tabela 1
Najwiêksze lodowce Republiki Kirgiskiej

Nazwa lodowca Po³o¿enie
Nazwy rzek

wyp³ywaj¹cych
z lodowca

D³ugoœæ
w km

Powierzch-
nia

lodowca
w km2

Wysokoœæ
najni¿-
szego

punktu

1 2 3 4 5 6

Inylczek
Po³udniowy

Szczyt Zwyciêstwa Inylczek 60,5 632,3 2880

Inylczek Pó³nocny Szczyt Zwyciêstwa Jez. Merzbachera 32,8 215,2 3400

Kajyngdy Szczyt Zwyciêstwa Kajyngdy 29,0 97,2 3400

Kor¿eniewskiego Zaa³ajski D¿anaj-Dartak 21,5 89,4 3890

Muszkietowa Szczyt Zwyciêstwa Adyr-Ter 20,5 71,3 3440

Siemionowa Szczyt Zwyciêstwa Sary D¿az 20,2 64,5 3440

Lenina Szczyt Lenina Aczyk-Tasz 13,5 58,1 3760
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1 2 3 4 5 6

Muszkietowa Kakszaa³ Kotur 13,3 23,0 3940

Naliwkina Kakszaa³ Aj-Ta³aa 13,2 19,5 3960

Kejka³ Szczyt Zwyciêstwa Terekti 12,9 28,8 3380

�ród³o: S. Dudašvili, Turistskie resursy Kyrgyzstana, Biškek 2004, s. 51.

Kirgistan odgrywa bardzo istotn¹ rolê w podziale zasobów wody
s³odkiej w regionie. W celu stabilnego zaopatrzenia w wodê nawadnia-
nych ziem w pañstwach Azji Centralnej6 w czasach radzieckich na tery-
torium Kirgistanu zbudowano dziewiêæ du¿ych zbiorników wodnych
o znaczeniu regionalnym oraz inne urz¹dzenia irygacyjne. Rocznie gro-
madzi siê w nich ponad 34 mld m3 wody, z czego Kirgistan zu¿ywa za-
ledwie 9 mld m3. Problem zaopatrzenia w wodê i wspólnego korzystania
z zasobów wodnych transgranicznych rzek jest w krajach Azji Central-
nej szczególnie zaostrzony7. Wysoki stopieñ uzale¿nienia hydrologicz-
nego miêdzy pañstwami regionu charakteryzuje siê nie tylko du¿¹ liczb¹
uczestników, lecz tak¿e nierównomiernym charakterem rozmieszczenia
zasobów wodnych. Azja Centralna uchodzi za jeden z najlepiej zaopa-
trzonych w wodê regionów ziemi, jednak¿e nieefektywne wykorzysta-
nie wody bez u¿ycia przy tym nowoczesnych technologii, koniecznoœæ
sta³ego zwiêkszania ekstensywnej produkcji rolnej i przemys³owej na
potrzeby rosn¹cej populacji, a tak¿e zu¿ycie urz¹dzeñ irygacyjnych i sys-
temów retencyjnych ju¿ dziœ spowodowa³y ostry deficyt wody, zarówno
na terenach wiejskich i pustynnych, jak i w oœrodkach przemys³owych
i na przedgórzach.

Warto podkreœliæ, ¿e ponad po³owa (55,3%) terytorium Republiki
Kirgiskiej nale¿y do dorzecza Syr-darii. Do dorzecza Amu-darii nale-
¿y tylko jedna rzeka Kyzy³-Suu na po³udniowym zachodzie kraju
(3,9%). Po³udniowo-wschodnia czêœæ kraju (12,9%) jest obszarem Ÿród-
liskowym g³ównych dop³ywów rzeki Tarym – arterii wodnej zachod-
nich Chin.
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6 W 1991 r. prezydent Kazachstanu Nursu³tan Nazarbajew podczas szczytu
g³ów pañstw wówczas jeszcze Azji Œrodkowej zaproponowa³ odejœcie od radziec-
kiego okreœlenia „Azja Œrodkowa i Kazachstan” na rzecz pojêcia „Azja Centralna”
obejmuj¹cego wszystkie postradzieckie pañstwa tego regionu.

7 A. Kurtov, Vodnye konflikty v Central’noj Azii, „Obozrevatel” 2004, ¹7,
s. 23–35.



Tabela 2
Najwiêksze rzeki Republiki Kirgiskiej

Nazwa rzeki D³ugoœæ w km
Powierzchnia

dorzecza w km2

Naryn 535 58 400

Czu 260 22 200

Kökemeren 199 10 400

Sary-D¿az 198 11 400

Kyzy³-Suu 194 7 774

Czatka³ 189 5 700

At-Baszy 180 5 540

Kara-Ku³d¿a 172 4 420

Kurszab (Gülczö) 157 3 750

�ród³o: S. Dudašvili, Turistskie resursy Kyrgyzstana, Biškek 2004,
s. 57.

Zasoby wodne w ujêciu historycznym

W celu dok³adniejszego rozpatrzenia tego zagadnienia, warto prze-
analizowaæ temat zasobów wodnych, który ma d³ug¹ historiê. W Azji
Centralnej historia stosunków wodnych to przede wszystkim historia
irygacji. Warunki klimatyczne regionu wymusi³y pojawienie siê pierw-
szych skupisk ludzkich w oazach nadrzecznych. 5–6 tys. lat temu ko-
czownicy stworzyli swoje pierwsze sta³e osady, a nastêpnie poprowadzili
do pól kana³y nawadniaj¹ce, wystarczaj¹ce do pokrycia ówczesnego za-
potrzebowania na wodê, o d³ugoœci nieco przekraczaj¹cej 2 km. Tak po-
wsta³y pierwsze systemy nawadniaj¹ce w tej czêœci œwiata. By³o to
w epoce br¹zu, gdy limanowa8, a nastêpnie irygacyjna uprawa ziemi
rozpowszechni³a siê w dolinach rzecznych Zarafszanu, Surchan-darii,
Fergany (obecny Uzbekistan), Wachszu, Kofarnihonu, Hisaru, w okoli-
cach wspó³czesnego Chod¿entu (Tad¿ykistan), Murgapu (Turkmenistan),
nie mówi¹c o ¿yznych równinach w delcie Amu-darii. Wiele z tych ma-
gistral wodnych, poddanych na przestrzeni tysi¹cleci licznym prze-
kszta³ceniom, eksploatuje siê z powodzeniem w dzisiejszych czasach.
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8 Limanowa – z gr. liman – p³ytkie jezioro wysychaj¹ce latem i tworz¹ce nizin-
ne bagna i ³¹ki.



Historycy: S. To³stow9, Y. Gulyamov10, B. Andrianow11 i inni przyta-
czaj¹ przekonuj¹ce dowody, ¿e powierzchnia nawadnianych ziem w dol-
nym biegu Amu-darii i Syr-Darii w staro¿ytnoœci jest porównywalna
z analogicznym wskaŸnikiem z po³owy XX w. Ten okres maksymalnego
rozkwitu irygacji przypad³ na I–IV w. n.e., czyli na szczyt potêgi Kró-
lestwa Kuszanów – jednej z czterech wielkich azjatyckich despotii, moc-
no trzymaj¹cej w ryzach ludy i plemiona od Indii do Morza Aralskiego
i od Morza Kaspijskiego do Sinkiangu12. W tym czasie irygacyjna uprawa
ziemi zaczê³a stopniowo rozprzestrzeniaæ siê od stref deltowych na przed-
górza, a staro¿ytni in¿ynierowie budowali ujêcia wody przystosowane
do warunków nieprzewidywalnego i czêsto zmieniaj¹cego koryto D¿aja-
hunu (jak zwano wówczas Amu-dariê), skomplikowane urz¹dzenia wy-
korzystuj¹ce wodê z po³o¿onych wy¿ej warstw wodonoœnych (karizy13)
i pierwsze ma³e zbiorniki wodne (hauzy14). PóŸniejsze badania topogra-
ficzne wykaza³y, ¿e nie dysponuj¹c wspó³czesnymi narzêdziami lasero-
wymi i optyczno-mechanicznymi ówczeœni budowniczowie kana³ów
wytyczali je ze zdumiewaj¹co sta³ym spadkiem, aby robotnicy i zwie-
rzêta tracili przy pracy jak najmniej energii.

W XI–XIV w., po tysi¹cletniej przerwie wywo³anej d³ugotrwa³ymi
wojnami, sta³e obszary nawadnianych upraw zmniejszy³y siê o wiêcej
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9 S. P. Tol’stov, Drevnij Horezm, Izd. AN SSSR, Ì. 1946.
10 Â. G. Gulâmov, Istoriâ orošeniâ Horezma s drevnih vremen do naših dnej,

Izd. AN UzR, Taškent 1957.
11 B. V. Andrianov, Drevnie orositel’nye sistemy Priaral’â, Ì. 1969.
12 Królestwo Kuszanów (chiñ. Guishang, I–III w. n.e.) – staro¿ytne pañstwo na

terenie wspó³czesnej Azji Œrodkowej, Afganistanu, Pakistanu; pó³nocnych Indii; okres
rozkwitu przypad³ w latach 105–250. Wed³ug jednej z teorii Królestwo Kuszanów
zosta³o za³o¿one przez koczowniczy indoirañski lud Tocharów (chiñ. Yuezhi), przy-
by³y z terenów obecnego chiñskiego autonomicznego regionu Sinciang. G³ównym
oœrodkiem pañstwa Kuszanów by³o pierwotnie terytorium Baktrii.

13 Kariz – tradycyjny podziemny system hydrotechniczny w kisz³akach i mia-
stach Azji Œrodkowej, ³¹cz¹cy w sobie wodoci¹g i system nawadniaj¹cy. Jest to pod-
ziemny kana³ (poziomy gliniany tunel) ³¹cz¹cy warstwê wodonoœn¹ z miejscem
wykorzystania wody.

14 Hauz – budowla hydrotechniczna w œrodkowej i po³udniowej Azji oraz nie-
których krajach Bliskiego i Œrodkowego Wschodu, sztuczny zbiornik wodny, rezer-
wuar wody pitnej (przy meczetach, na placach miejskich, w ogrodach), zazwyczaj
prostok¹tny, umocniony przez posadzone na brzegach drzewa lub oblicowany ka-
mieniami. Hauzy budowano przewa¿nie na planie kwadratu lub ko³a. Jako licówkê
do œcian zbiornika wykorzystywano drewno orzecha lub drzew iglastych. Czasami
u¿ywano te¿ wypalanej ceg³y. Jednak¿e wiele dzielnic miast mia³o ziemne hauzy.



ni¿ 1/3 powierzchni. Z kolei arabscy przybysze wzbogacili miejscow¹
kulturê wybitnymi w tych czasach osi¹gniêciami matematyki i architek-
tury. Dziêki temu œredniowieczna irygacja w miêdzyrzeczu Amu-darii
i Syr-darii wkroczy³a w etap nowej jakoœci. Rozpowszechnienie wiedzy
matematycznej pozwoli³o opanowaæ ca³kiem nowe metody wytyczania
kana³ów nawet w trudno dostêpnych miejscach, a do praktyki budow-
nictwa na sta³e wesz³y materia³y bêd¹ce wówczas innowacjami – przod-
kowie betonu hydrotechnicznego, wypalana ceg³a i typowo arabskie
konstrukcje ³ukowe. W³aœnie wtedy wesz³y w ¿ycie liczne atrybuty
wspó³czesnej hydrotechniki15. Prac¹ o fundamentalnym znaczeniu jest
Irygacja Uzbekistanu16, która zawiera wiele przyk³adów dotycz¹cych
tego tematu, w tym ciekawe materia³y – statyczne i hydrauliczne dane
techniczne œredniowiecznych zapór, które – jak siê okazuje – w pe³ni
mieszcz¹ siê w ramach wspó³czesnych norm i zasad budowlanych.
Okres od XV do XIX w. charakteryzowa³ siê rozpadem scentralizowa-
nego pañstwa, niekoñcz¹cymi siê konfliktami i g³êbokim zastojem we
wszystkich sferach ¿ycia.

Ekspansja carskiej Rosji w po³owie XIX w. po³o¿y³a kres zachowa-
nym do tej pory feudalnym tradycjom. Do 1860 r. Rosja zdo³a³a zaanek-
towaæ obszerne terytoria nale¿¹ce obecnie do Kazachstanu i pó³nocnego
Kirgistanu. Nastêpnie obwód turkiestañski powiêkszy³ siê o ziemie Cha-
natu Kokandu. Emirat Buchary i Chanat Chiwy praktycznie utraci³y
suwerennoœæ. Nale¿y te¿ pamiêtaæ o cechach charakterystycznych libe-
ralnej rosyjskiej polityki – kolonialna administracja, œwiadomie d¹¿¹c
do uzyskania poparcia miejscowej elity, faktycznie nie ingerowa³a w jej
powszednie stosunki z ludnoœci¹, z wyj¹tkiem sytuacji nadzwyczajnych.
Np. w wy¿ej wspomnianej Irygacji Uzbekistanu podkreœlano obojêtnoœæ
rosyjskiego skarbu pañstwa wobec miejscowych potrzeb w zakresie na-
wodnienia, jako ¿e w ci¹gu 20 lat (w latach 1895–1915) przeznaczono
na te cele zaledwie 36,4 mln rubli z pañstwowej kasy.

Irygacja w tym okresie rozwija³a siê z powodzeniem przy aktywnym
udziale rosyjskich specjalistów (M. Jermo³ajew, S. Maksimow – realiza-
cja projektu budowy zapór i sieci irygacyjnej na terenie „carskiego
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15 Punkty zrzutu wody, wielowarstwowe urz¹dzenia odprowadzaj¹ce wodê, tamy
zabezpieczaj¹ce brzegi za pomoc¹ faszyny (zwi¹zanych pêczków wikliny u¿ywa-
nych przy pracach ziemnych do umacniania nasypów i zapór oraz budowy dróg
w terenie podmok³ym) i inne.

16 Patrz: Irrigaciâ Uzbekistana, Izd.: Fan, Taškent 1975.



maj¹tku murgabskiego” o ca³kowitej powierzchni nawodnienia wyno-
sz¹cej 24 tys. ha).

W dolinie rzeki Murgab swoje wczesne badania rozpocz¹³ W. Wasi-
liew – ideolog i praktyk budownictwa irygacyjnego w Dolinie Czujskiej
(Kirgistan). Ogó³em w latach 1907–1915 wp³ynê³o ponad 21 tys. wnios-
ków od obywateli rosyjskich i cudzoziemców o d³ugoterminowe udo-
stêpnienie ok. 2 mln ha ziemi na terytorium Turkiestanu. Zapowiada³o
to nadchodz¹cy okres nieograniczonego rozwoju dzia³alnoœci zwi¹zanej
z gospodark¹ wodn¹, której pocz¹tkowy etap zosta³ przerwany przez
I wojnê œwiatow¹, a potem tak¿e przez rewolucjê.

Mimo to uda³o siê osi¹gn¹æ namacalne rezultaty zarówno w sferze
organizacyjnej, jak i technicznej. Wraz z zagospodarowywaniem no-
wych ziem, budow¹ i rekonstrukcj¹ kana³ów i innych budowli hydro-
technicznych, pocz¹wszy od 1908 r. w Ferganie, w okolicy obecnego
Chod¿entu, Termezu i Czyrczyku pojawi³y siê pierwsze stacje pomp
o niewielkiej mocy, gromadzono doœwiadczenie pierwszych in¿ynieryj-
nych ujêæ wody wspó³czesnego typu i pierwszych eksperymentalnych
systemów drena¿u zamkniêtego i pionowego. W ci¹gu dziesiêciu lat po
zdobyciu Turkiestanu, w 1877 r., a nastêpnie w 1888 r. w kancelarii gene-
ra³-gubernatora pojawi³y siê pierwsze akty normatywne17. Pod wzglêdem
poziomu opracowania wytycznych akty te nie ustêpuj¹ wspó³czesnym
aktom. Na czele tych struktur stali W. G. G³uszkow i A. N. Kostiakow,
przyszli cz³onkowie Akademii Nauk ZSRR i twórcy podstaw szko³y hy-
drologicznej i melioracyjnej w nauce radzieckiej. Dziêki G³uszkowowi
w 1912 r. hydrometryczna sieæ obserwacyjna Kraju Turkiestañskiego li-
czy³a ju¿ 50 posterunków wodowskazowych, 3 stacje meteorologiczne
i 14 stacji opadowych.

Podczas gdy historia rozwoju stosunków wodnych, a zw³aszcza iry-
gacji w Azji Centralnej w okresie przedrewolucyjnym jest mniej znana,
w czasach radzieckich poœwiêcono temu tematowi wiêcej publikacji.
W maju 1918 r., pó³ roku po rewolucji paŸdziernikowej, W³odzimierz
Lenin podpisa³ pierwszy akt prawny w zakresie gospodarki wodnej
– „Dekret o asygnowaniu 50 mln rubli na prace nawadniaj¹ce w Turkie-
stanie i o organizacji tych prac”. Dokument ten zak³ada³ priorytet rozwoju
irygacji w Kotlinie Fergañskiej, Dolinie Czujskiej i Dolinie Zarafszañ-
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skiej, a tak¿e na Stepie G³odowym18 i Dalwerziñskim19. Wkrótce po-
wsta³ Zarz¹d Prac Irygacyjnych w Turkiestanie.

Wybuch wojny domowej na kilka lat oddali³ Turkiestan od metropo-
lii, lecz w 1920 r. Zarz¹d Prac Irygacyjnych w Taszkencie przyst¹pi³
do wykonywania swoich obowi¹zków ju¿ jako Turkiestañski Zarz¹d
Gospodarki Wodnej. W tym samym roku zosta³ zatwierdzony s³ynny
plan Goelro, którego program rozwoju elektroenergetyki wywar³ znacz-
ny wp³yw na perspektywy budowy elektrowni wodnych w regionie.
Plan przewidywa³ budowê Kaskady Czyrczycko-Bozsujskiej20 i innych
du¿ych jak na te czasy obiektów takich jak elektrownie wodne Ücz-
-Korgon21 i Farhod22.

W 1923 r. we wspólnym dekrecie Centralnego Komitetu Wykonaw-
czego i Rady Komisarzy Ludowych Republiki Turkiestañskiej zatwier-
dzono utworzenie „towarzystw melioracyjnych”, powracaj¹c do idei
stowarzyszeñ u¿ytkowników wody, która na pocz¹tku XXI w. prze¿ywa
kolejne odrodzenie w Azji Centralnej. Jeszcze jeden dekret w duchu krót-
kotrwa³ego rozkwitu „nowej polityki ekonomicznej” (NEP) – o op³acie
za korzystanie z pañstwowych urz¹dzeñ irygacyjnych – zniesiono po
œmierci Lenina. Kolejne wydarzenie wi¹¿e siê ze skokiem jakoœciowym
– przejœciem od empirycznego systemu nawadnianej uprawy do systemu
uzasadnionego naukowo. Mia³o to miejsce w 1926 r., kiedy to po raz
pierwszy w Turkiestanie zosta³ opracowany i zrealizowany plan gospo-
darki wodnej w dorzeczu Maj³uu-Suu (Kotlina Fergañska). Wczeœniej,
w 1924 r., decyzj¹ Biura Politycznego Komitetu Centralnego Rosyjskiej
Partii Komunistycznej (bolszewików) „O narodowym rozgraniczeniu
republik Azji Œrodkowej” zniesiono samo pojêcie Turkiestanu jako po-
jedynczej regionalnej jednostki administracyjnej. Tym samym w³adze
pañstwa potwierdzi³y teoriê o prawie narodów do samookreœlenia, nie
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18 Step G³odowy – {93} pustynia gliniasto-so³onczakowa w Azji Œrodkowej
(Uzbekistan, po³udniowy Kazachstan). Jest po³o¿ony na lewym brzegu Syr-darii na
zachód od Kotliny Fergañskiej.

19 Step Dalwerziñski – równina na prawym brzegu Syr-darii w Kotlinie Fergañ-
skiej (Uzbekistan i Tad¿ykistan).

20 Kaskada Czyrczycko-Bozsujska – system 19 elektrowni wodnych po³o¿onych
w œrodkowym i dolnym biegu rzeki Czyrczyk w Uzbekistanie.

21 Elektrownia wodna Ücz-Korgon znajduje siê 12 km od miejscowoœci nad
rzek¹ Naryn (Kirgistan).

22 Elektrownia wodna na rzece Syr-daria w pobli¿u miasta Chod¿ent (wilajet
sogdyjski w Tad¿ykistanie i wilajet syrdaryjski w Uzbekistanie).



zapominaj¹c przy tym o zasadzie “centralizmu demokratycznego”, bar-
dzo podobnego do carskiej instytucji genera³-gubernatorstwa. Dlatego
w Azji Œrodkowej zachowa³o siê stanowisko sta³ego pe³nomocnego przed-
stawiciela Rady Pracy i Obrony ZSRR, powsta³a Œrodkowoazjatycka
Rada Gospodarcza, a nastêpnie tak¿e wyspecjalizowana regionalna struk-
tura – Zarz¹d Gospodarki Wodnej (Sriedazwodchoz). Jest to kolejne po-
twierdzenie faktu, i¿ w³adze centralne zawsze rozpatrywa³y regionaln¹
gospodarkê wodn¹ jako jedn¹ ca³oœæ.

Tempo budownictwa hydrotechnicznego przyspieszy³o w drugiej piê-
ciolatce (1932–1937) pod wp³ywem intensywnego rozwoju przemys³u
ciê¿kiego w ZSRR, który sprzyja³ tak¿e rozwojowi mechanizacji rol-
nictwa. Umo¿liwi³o to przyst¹pienie do budowy du¿ych obiektów
hydrotechnicznych we wszystkich œrodkowoazjatyckich republikach z wy-
korzystaniem pojazdów, maszyn do robót ziemnych i mechanizmów
budowlanych seryjnie produkowanych przez krajowe zak³ady przemy-
s³owe. Dziêki temu w ci¹gu tych lat powierzchnia upraw nawadnianych
w ZSRR wzros³a o kolejne 550 tys. ha.

W czasie „Wielkiej Wojny OjczyŸnianej” dosz³o do szybkiego wzro-
stu potencja³u przemys³owego i mocy elektrowni wodnych kosztem
redukcji programów budownictwa irygacyjnego. Wp³ynê³o to na uru-
chomienie du¿ej elektrowni wodnej Farhod na rzece Syr-daria oraz licz-
nych ma³ych i œrednich elektrowni w pobli¿u centrów przemys³owych.
W ten sposób zosta³o wykonane strategiczne zadanie zabezpieczenia
dzia³añ wojennych przez pracê na ty³ach. Republiki azjatyckie zgroma-
dzi³y równoczeœnie du¿e doœwiadczenie w kompleksowym wykorzysta-
niu zasobów wodnych, które okaza³o siê przydatne póŸniej. W latach
wojny powierzchnia upraw nawadnianych w ca³ym ZSRR po raz pierw-
szy zmniejszy³a siê o pó³ miliona hektarów, znacznie obni¿y³a siê uro-
dzajnoœæ i plony w produkcji roœlinnej (by³o to skutkiem niedoboru si³y
roboczej, zmniejszenia liczby maszyn rolniczych i ca³kowitego braku
nawozów mineralnych). Jednak¿e nie mo¿na uznaæ tego okresu za
g³êboki kryzys irygacji, gdy¿ metod¹ budownictwa ludowego kontynu-
owano budowê Pó³nocnego Kana³u Taszkenckiego, Wielkiego Kana³u
Hisarskiego, Zbiornika Kassansajskiego i szeregu innych du¿ych obiek-
tów hydrotechnicznych.

Samo wymienienie wybudowanych w ci¹gu 15 lat (1951–1965) ujêæ
wody i zbiorników wodnych, kana³ów magistralnych i kolektorów, stacji
pomp i elektrowni wodnych by³oby materia³em na wiele tomów i kolej-
nym potwierdzeniem hase³ radzieckiej ideologii. Przyk³adem jest Kana³
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Karakumski nazwany imieniem Lenina i wiele innych budowli. W po-
równaniu do tego Kana³ Sueski o d³ugoœci zaledwie 161 km, nie mówi¹c
ju¿ o dwukrotnie krótszym Kanale Panamskim, by³ budowany przez
dziesiêciolecia. Przebiegaj¹cy przez pustyniê Kana³ Karakumski o d³u-
goœci 800 km zosta³ wybudowany w czasie nieznacznie przekracza-
j¹cym piêæ lat. Œwiatowa praktyka hydrotechniczna nie zna³a jeszcze
takiego tempa budowy. Poza tym gospodarka ekstensywna wymaga³a
opanowywania coraz wiêkszych po³aci ziemi.

Równowaga ekologiczna w dorzeczach wiêkszoœci rzek Azji Cen-
tralnej utrzymywa³a siê mniej wiêcej do po³owy lat 60 XX w. W kraju
z ogromnym potencja³em naukowym nie znalaz³ siê nikt, kto zwróci³by
uwagê spo³ecznoœci na to, ¿e œrodkowoazjatycki ekosystem wodny ma
ograniczone zasoby. Katastrofa ekologiczna by³a kwesti¹ czasu.

Wed³ug dokumentów hydrologicznych przez wiele lat pobór wód
z Amu-darii i Syr-darii wynosi³ œrednio ponad 50 km3 rocznie, co za-
pewnia³o utrzymanie równowagi ekologicznej nie tylko w basenie
Morza Aralskiego, lecz tak¿e na ogromnych przylegaj¹cych doñ prze-
strzeniach.

W latach 1960–1990 sumaryczny pobór wód w basenie Morza Aral-
skiego wzrós³ od 60,6 do 116,2 km3 rocznie, doprowadzi³o do zachwia-
nia równowagi hydrologicznej w obrêbie ca³ego basenu23. W ten sposób
Jezioro Aralskie prawie przesta³o istnieæ – zmniejszy³o kilkakrotnie po-
wierzchniê i rozpad³o siê na oddzielne zbiorniki wodne, których stan
stanowi tak¿e powa¿ny problem.

Skutki tej sytuacji mo¿na zilustrowaæ fragmentem raportu Œrodowisko,
woda i bezpieczeñstwo w Azji Centralnej, opracowanego przy wsparciu
Regionalnego Centrum Ekologicznego i Europejskiej Komisji Ekolo-
gicznej (EKE ONZ): „Wskutek dzia³alnoœci gospodarczej nieuwzglêd-
niaj¹cej naturalnych granic na ekosystem stanowi¹cy ponad po³owê
terytorium Azji Centralnej dzia³aj¹ procesy pustynnienia. Udzia³ zasolo-
nej powierzchni w terenach nawadnianych dochodzi do 50% w Uzbeki-
stanie i 37% w Turkmenistanie. W zwi¹zku z erozj¹ wietrzn¹, erozj¹
wodn¹ i wtórnym zasoleniem powierzchnia u¿ytków rolnych w Azji
Centralnej zmniejszy³a siê o 16,4 mln ha. Powierzchnia gleb dotkniê-
tych pustynnieniem i zdegradowanych stanowi w Kazachstanie 179,9
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mln ha, czyli 66% terytorium kraju, a w Turkmenistanie i Uzbekistanie
– do 90%”24.

Rozpad ZSRR przyniós³ piêciu pañstwom regionu zetkniêcie ze
skutkami za³amania gospodarczego. Wraz z tym zaostrzy³y siê problemy
wodne w regionie. Dopiero niedawno pañstwa Azji Centralnej uœwiado-
mi³y sobie koniecznoœæ prowadzenia zrównowa¿onej polityki wodnej
w postaci jednoznacznych narodowych strategii lub d³ugoterminowych
programów. Przy rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego by³e republiki zwi¹z-
kowe musia³y pogodziæ siê z zasadami podzia³u ziemi, maj¹tku i kopalin
u¿ytecznych, lecz woda nie uznawa³a barier i jej rozgraniczenie prowa-
dzi³o do nieuniknionych konfliktów.

Odziedziczony w spadku po ZSRR system regionalnych stosunków
wodnych by³ zbli¿ony do optymalnego w warunkach jednego pañstwa.
Œciœlej mówi¹c, by³ on oparty na opracowanych w czasach radzieckich
kompleksowych schematach wykorzystania zasobów wodnych nie w gra-
nicach administracyjnych, lecz hydrologicznych (dzia³ów wodnych),
a tak¿e na limitach podzia³u wód miêdzy republikami i balansie zobo-
wi¹zañ wynikaj¹cych z umów miêdzy nimi a zwi¹zkowym centrum. Ta
ostatnia okolicznoœæ odgrywa³a w systemie szczególnie wa¿n¹ rolê
w zakresie zapobiegania powstawaniu napiêæ miêdzy podmiotami sto-
sunków wodnych. Jeœli na terytorium danej republiki planowano budowê
obiektu przemys³owego lub hydrotechnicznego o znaczeniu ogólnozwi¹z-
kowym, to wszystkie koszty ponoszone przez tê republikê (zwi¹zane
z wydzieleniem gruntu, dodatkowymi kosztami eksploatacji, przesiedle-
niem mieszkañców itp.) by³y w okreœlony sposób pokrywane ze wspólnej
puli. Po rozpadzie ZSRR pozosta³o mnóstwo wzajemnych nieuregulo-
wanych pretensji. Przesta³o istnieæ pañstwo, które by³o „porêczycielem”
tych rozwi¹zañ.

Zasoby wodne w Azji Centralnej po 1991 r. w œwietle prawa
miêdzynarodowego i krajowego oraz jednostronnych dzia³añ

poszczególnych pañstw regionu

Bogata spuœcizna hydrotechniczna nieoczekiwanie okaza³a siê dla
niektórych pañstw regionu ciê¿arem. Wynika³o to z faktu, i¿ du¿e hy-
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EÈG OON i RÈC, Almaty 2002.



drowêz³y (zbiorniki: Toktogulski, Andi¿añski, Kajrakkumski, Orto-To-
kojski i inne) by³y zaprojektowane jako obiekty o znaczeniu dla ca³ego
regionu. Wype³niaj¹c swoje zadania na rzecz kilku pañstw, hydrowêz³y
te, pocz¹wszy od 1992 r., by³y ju¿ utrzymywane tylko na koszt pañstwa,
w którym siê znajdowa³y. W przypadku posiadania przez zainteresowane
pañstwa wiêkszego bud¿etu ta niesprawiedliwoœæ mog³aby byæ wyelimi-
nowana wczeœniej. Jednak¿e rozdrobnienie ogólnozwi¹zkowej „skar-
bonki” na niedorównuj¹ce jej wartoœci¹ samodzielne bud¿ety znacznie
ograniczy³o finansowe pole manewru. Kryzys gospodarczy, który na-
st¹pi³ wkrótce potem, jeszcze bardziej ograniczy³ inwestycje w sektory
zwi¹zane z wod¹. Wed³ug danych Banku Œwiatowego wydatki na eks-
ploatacjê i obs³ugê techniczn¹ systemów nawadniaj¹cych i drena¿owych
w Kazachstanie zmniejszy³y siê w latach 90. 21 razy, a w Kirgistanie
bud¿et pañstwowy pokrywa³ zaledwie 1/3 minimalnych kosztów utrzy-
mania i obs³ugi technicznej tych systemów25. Mo¿na wiêc dojœæ do
wniosku, ¿e piêæ pañstw Azji Centralnej znajduje siê na ró¿nych etapach
transformacji. Ukazuje to tak wyrazisty przyk³ad jak ró¿nica pogl¹dów
na op³aty za u¿ytkowanie wody jako wskaŸnik przekszta³ceñ w stronê
gospodarki rynkowej. Kazachstan, Kirgistan i Tad¿ykistan wewnêtrznie
wprowadzi³y ustawy o op³atach jeszcze przed uzyskaniem niepodle-
g³oœci, lecz do tej pory nie zdo³a³y doprowadziæ taryf za wodê do pozio-
mu odpowiadaj¹cego wskaŸnikom rentownoœci utrzymania systemów
irygacji i zbiorowego zaopatrzenia w wodê. Podobna decyzja w Uzbekis-
tanie zosta³a podjêta dopiero w 2003 r. Turkmenistan, w przeciwieñ-
stwie do pozosta³ych, trwa przy innym podejœciu, opartym na w³asnej
interpretacji radzieckich tradycji bezp³atnego zaopatrywania w wodê.
Na podstawie przytoczonych wy¿ej przyk³adów mo¿na stwierdziæ, ¿e
przyczyn¹ wspó³czesnych problemów wodnych Azji Centralnej, obok
uwarunkowañ historycznych i gospodarczych, jest kryzys œwiadomoœci
spo³ecznej, jeszcze bardziej destrukcyjny, ni¿ zawirowania gospodarcze.

Praprzyczyn¹ konfliktów w analizowanym regionie jest prawo do
w³asnoœci wód, konstytucyjne normy pañstw Azji Centralnej mog¹
prowadziæ do rozdŸwiêków na tym tle, gdy¿ deklaruj¹ narodow¹ suwe-
rennoœæ wszystkich zasobów naturalnych, a zatem i nad wodami, w gra-
nicach swojego terytorium. Jednak¿e w samych sformu³owaniach
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ekonomiczne i ekologiczne, 2003.



przepisów konstytucji kryje siê pewien paradoks: jak dane pañstwo
mo¿e egzekwowaæ absolutne prawo w³asnoœci wód, jeœli nie ma ono
wystarczaj¹cych zbiorników, aby zapobiec ucieczce wody za granice
narodowej jurysdykcji? Dlatego, bior¹c pod uwagê tê okolicznoœæ, mo¿-
na zadaæ to pytanie w sposób bardziej racjonalny – jak pañstwo korzysta
ze swoich praw: wy³¹cznie w interesach narodowych czy z uwzglêdnie-
niem rozs¹dnych potrzeb swoich s¹siadów (?). W zwi¹zku z tym warto
przytoczyæ fragmenty niektórych miêdzynarodowych dokumentów. Np.
„Regu³y helsiñskie o u¿ytkowaniu wód rzek miêdzynarodowych”, nale-
¿¹ce do kategorii dokumentów tzw. „miêkkiego prawa”, czyli maj¹cych
charakter rekomendacji, zawieraj¹ nastêpuj¹ce podstawowe zalecenia:
Ka¿de pañstwo ma prawo do sprawiedliwego i rozs¹dnego udzia³u
w u¿ytecznym korzystaniu z wód o znaczeniu miêdzynarodowym w gra-
nicach swojego terytorium, przy czym ¿adnego pañstwa nie mo¿na
pozbawiæ mo¿liwoœci rozs¹dnego korzystania z wód, uzasadniaj¹c to
swoimi potrzebami26. Istotnym krokiem by³o przekszta³cenie wspomnia-
nych „regu³” w dwie konwencje: 1) o ochronie i u¿ytkowaniu cieków
transgranicznych i jezior miêdzynarodowych; 2) w sprawie transgranicz-
nych skutków awarii przemys³owych, obie sporz¹dzone w Helsinkach
17 marca 1992 r. W tych konwencjach okreœlono obowi¹zek prowadzenia
przez ka¿de pañstwo eksploatacji zasobów wodnych z uwzglêdnieniem
koniecznoœci zapobiegania negatywnym skutkom transgranicznym27.
Wa¿nym uzupe³nieniem tej konwencji jest protokó³ „Woda i Zdrowie”
(Londyn 1999), reguluj¹cy szereg zasadniczych rekomendacji28. Jedna
z nich g³osi: suwerenne prawo pañstw do przetwarzania w³asnych
zasobów, zgodnie z polityk¹ wobec œrodowiska i rozwoju, oraz odpo-
wiedzialnoœæ pañstw za to, aby dzia³alnoœæ w ramach ich jurysdykcji lub
kontroli nie wyrz¹dza³a szkody œrodowisku innych pañstw lub rejonów
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26 Regu³y helsiñskie o u¿ytkowaniu wód rzek miêdzynarodowych z 20 sierpnia
1966 r.

27 M. Bar, Protokó³ EKG ONZ w sprawie odpowiedzialnoœci cywilnej i odszko-
dowania za szkody wynik³e z transgranicznych skutków awarii przemys³owych na
wodach trans granicznych, Wroc³aw 2003, s. 9–11.

28 Konferencja londyñska zakoñczy³a siê podpisaniem dwóch wa¿nych dokumen-
tów stanowi¹cych zobowi¹zanie pañstw-sygnatariuszy do wdro¿enia zmian w zakre-
sie: Protokó³ „Woda i Zdrowie” – stworzenie skutecznego systemu monitorowania
zagro¿eñ zdrowia wynikaj¹cych ze ska¿enia wody, systemu zabezpieczenia przed
ska¿eniami wody wykorzystywanej w celach rekreacyjnych i w rolnictwie oraz sys-
temu reagowania w przypadku ubytków zdrowia spowodowanych ska¿eniem wody.



poza granicami dzia³ania narodowej jurysdykcji. Podczas gdy przed-
stawiona powy¿ej konwencja k³adzie przede wszystkim nacisk na
kwestie prawne ochrony wód, to póŸniejsza Konwencja o prawie nie-
¿eglownego wykorzystywania miêdzynarodowych cieków wodnych
(Nowy Jork 1997) wydaje siê jednoznacznie formu³owaæ wytyczne dla
ca³ej sfery miêdzypañstwowych stosunków wodnych. Jej podstaw¹ jest
zasada sprawiedliwego i rozs¹dnego u¿ytkowania zasobów wodnych
cieków miêdzynarodowych w po³¹czeniu z obowi¹zkiem wspó³pracy
i niewyrz¹dzania szkody sobie nawzajem przez pañstwa29. Nie ograni-
czaj¹c siê do ogólnych deklaracji, normy konwencji zalecaj¹ konkretne
procedury w celu zapobie¿enia konfliktom wywo³anym przez czyjeœ
jednostronne dzia³anie. Nale¿¹ do nich przede wszystkim zobowi¹zania
do wymiany informacji, regulacji spornych kwestii na drodze konsul-
tacji i negocjacji, a w skrajnych przypadkach na drodze standardowych
procedur arbitra¿owych.

W praktyce dochodzi do oczywistych sprzecznoœci. Akty konstytu-
cyjne i ustawodawcze pañstw Azji Centralnej jednoznacznie deklaruj¹
przywi¹zanie do norm prawa miêdzynarodowego, a czêœciowo tak¿e
pierwszeñstwo umów i konwencji miêdzynarodowych nad prawem kra-
jowym. Równoczeœnie nieprzerwana w ostatnim dziesiêcioleciu seria
jednostronnych dzia³añ w sferze gospodarki wodnej, nawet uwarunko-
wanych obiektywnymi okolicznoœciami, przeczy pe³nej i bezsprzecznej
przynale¿noœci regionu do obszaru dzia³ania prawa miêdzynarodowego.
Tego typu praktyka pog³êbia i tak trudn¹ sytuacjê w rzeczywistym ure-
gulowaniu zarz¹dzania zasobami wodnymi w Azji Centralnej.

Podsumowanie

Zasoby wodne odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê we wzajemnych stosunkach
pañstw Azji Centralnej. Jak wspomniano wy¿ej, wzajemn¹ zale¿noœæ
tych pañstw w zakresie wspólnego korzystania z zasobów wodnych ce-
chuje du¿a liczba uczestników i nierównomierny charakter rozmieszcze-
nia zasobów wodnych. Wiêkszoœæ zasobów wodnych regionu nale¿y do
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29 Szerz. Konwencja o prawie nie¿eglownego wykorzystywania miêdzynarodo-
wych cieków wodnych Nowy Jork, 28 maja 1997 r., http://www.stosunki.pl/sites/de-
fault/files/images/020konwencja_o_prawie_niezeglownego_wykorzystania_ciekow
_wodnych.pdf (10.11.2012).



basenu Morza Aralskiego – dorzeczy Syr-darii i Amu-darii, które ³¹cz¹
szeœæ pañstw – Kazachstan, Kirgistan, Tad¿ykistan, Turkmenistan, Uz-
bekistan i Afganistan. Pod wzglêdem zaopatrzenia w zasoby wodne kraje
regionu mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Pierwsza grupa to Tad¿ykistan
i Kirgistan – kraje nazywane wodnymi mocarstwami lub dawcami
wody30. Druga grupa to Kazachstan, Uzbekistan i Turkmenistan. Od po-
dejœcia Kirgistanu do zasobów wodnych zale¿y bezpieczeñstwo wodne
jego s¹siadów31.

Naturalny system wodny uzale¿ni³ procesy integracyjne wœród naro-
dów zamieszkuj¹cych region od zapanowania nad bogactwami natural-
nymi. W czasach radzieckich procesy te rozwija³y siê w nastêpuj¹cy
sposób: w górnym biegu rzeki budowano elektrownie i zbiorniki wodne
w celu wieloletniej regulacji sp³ywu rzek na potrzeby upraw nawadnia-
nych prowadzonych w strefie rozproszenia sp³ywu. Pod koniec lat 90.
w regionie istnia³ ju¿ unikatowy system wodny i energetyczny, sprzy-
jaj¹cy rozwojowi przemys³u i rolnictwa.

Wysoki stopieñ regulacji zasobów wodnych zosta³ osi¹gniêty na dro-
dze ograniczonego zu¿ycia wody, przy czym priorytet w kwestii iloœci
wykorzystywanej wody nale¿a³ do Kazachstanu, Uzbekistanu i Turkme-
nistanu, gdzie prowadzono produkcjê roln¹.

Wskutek tego, za spraw¹ uwarunkowañ geograficznych i historycz-
nych, w regionie ukszta³towa³a siê sytuacja, w której jedna grupa krajów
(Kazachstan, Uzbekistan i Turkmenistan) boryka siê z niedostatkiem
wody na cele przemys³u i rolnictwa, a druga grupa (Kirgistan i Tad¿yki-
stan), maj¹c wystarczaj¹c¹ iloœæ wody, potrzebuje zasobów energetycz-
nych, których z kolei nie brakuje w grupie pierwszej.

Niekonfliktowe w czasach ZSRR wspó³istnienie republik zapewnia³
system scentralizowanych dostaw, np. noœników energii i p³odów rol-
nych do Kirgistanu. Rozpad Zwi¹zku Radzieckiego, wynikaj¹ce zeñ prze-
miany geopolityczne i gospodarcze w Azji Centralnej naruszy³y dawny,
wystarczaj¹co trwa³y schemat u¿ytkowania wód i funkcjonowania syste-
mu energetycznego, i pañstwa regionu stanê³y przed realnym zagro¿e-
niem narodowego bezpieczeñstwa produkcyjnego i energetycznego.
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30 O. Boârkina, Problemy upravleniâ vodnymi resursami v central’noaziatskom
regione – neot’emlemyj element nacional’noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii na
evrazijskom prostranstve, „Mestnoe ustojèivoe razvitie” 2011, ¹4.

31 I. Zhakipova, The International Conference „Vodno-Marsh Grounds of the
Central Asia and the Ramarsky Convention”, http://www.ekois.net (10.09.2012).



Zmiany w sp³ywie rzek transgranicznych, wa¿ne w interesie energe-
tyki wodnej, z zimowymi zrzutami wody w pañstwach po³o¿onych w gór-
nym biegu rzek i ze zmniejszonym przep³ywem w okresie wegetacji
g³ównych roœlin uprawnych w pañstwach po³o¿onych w dolnym biegu
jest g³ównym problemem w stosunkach miêdzy pañstwami regionu.
Rolnictwo w Azji Centralnej, a zw³aszcza w Uzbekistanie i Turkmeni-
stanie, charakteryzuje siê tym, ¿e uprawa wszystkich gatunków roœlin
wymaga nawadniania praktycznie w ci¹gu ca³ego okresu wegetacyjne-
go. Plany rozwoju energetyki wodnej w Azji Centralnej na szerok¹ skalê,
a szczególnie budowy du¿ych elektrowni wodnych na terytorium Kirgi-
stanu i Tad¿ykistanu, wywo³uj¹ skrajnie negatywne reakcje s¹siadów.

Problemy podzia³u wód s¹ jednym z najtrudniejszych zadañ w proce-
sie negocjacji porozumieñ o przebiegu granic miêdzy pañstwami Azji
Centralnej. Stworzone w latach radzieckiej przesz³oœci liczne powi¹za-
nia gospodarcze sta³y siê nie tylko czynnikiem rozwoju wspó³pracy, lecz
równie¿ narzêdziem wzajemnych nacisków, mimo ¿e w latach niepod-
leg³oœci pañstwa Azji Œrodkowej zawar³y porozumienia o wspólnym
zarz¹dzaniu transgranicznymi zasobami wodnymi32. Z powodu nieokreœlo-
nego stanowiska pañstw Azji Centralnej, braku koordynacji w rozwi¹zywa-
niu wodnego problemu oraz s³abych i niedopracowanych wspólnych
programów jego regulacji transgraniczne zasoby wodne stopniowo staj¹
siê aspektem geoekonomicznym i geopolitycznym. Zaostrzaj¹cy siê
problem wody w Azji Centralnej zwróci³ na siebie uwagê „g³ównych
aktorów” w regionie: Chin i Rosji oraz poza regionem USA i Unii Euro-
pejskiej33.

W tym kontekœcie najwa¿niejszym zadaniem stoj¹cym przed ca³ym
regionem jest zapewnienie zintegrowanego podejœcia do wykorzystania
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32 Miêdzyrz¹dowe porozumienie miêdzy Kazachstanem, Kirgistanem, Tad¿yki-
stanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem „O wspó³pracy w sferze wspólnego
zarz¹dzania u¿ytkowaniem i ochron¹ zasobów wodnych ze Ÿróde³ miêdzypañstwo-
wych” (A³ma-Ata 1992); miêdzypañstwowe porozumienie miêdzy Turkmenistanem
i Uzbekistanem „O wspó³pracy w sferze gospodarki wodnej” (Turkmenabad 1996);
miêdzyrz¹dowe porozumienie miêdzy Kazachstanem, Kirgistanem i Uzbekistanem
„O wykorzystaniu zasobów wodno-energetycznych dorzecza rzeki Syr-darii” (Bisz-
kek 1998); Protokó³ miêdzy rz¹dami Kazachstanu, Kirgistanu, Tad¿ykistanu, Turk-
menistanu i Uzbekistanu o wykorzystaniu wodno-energetycznych zasobów regionu
w IV kwartale 2008 r. I w 2009 r. (A³maty 2008).

33 Szerz. A. Dhaka, South Asia and Central Asia: Geopolitical Dynamics, Man-
gal Deep Publications 2005.



potencja³u wodno-energetycznego z uwzglêdnieniem interesów ka¿dej
z œrodkowoazjatyckich republik. Do tego potrzeba przede wszystkim
dobrze opracowanej podstawy prawnej. Istniej¹ce dziœ umowy dwu- i wie-
lostronne oraz porozumienia regionalne nie daj¹ po¿¹danego rezultatu,
gdy¿ nie ka¿da strona ich przestrzega. Nale¿y stworzyæ odpowiednie
ramy polityczno-prawne dla konstruktywnego dialogu o efektywnym
wykorzystaniu transgranicznych zasobów wodnych w ramach regionu.
Poza tym sukces rozwi¹zywania problemów u¿ytkowania transgranicz-
nych wód w du¿ym stopniu bêdzie zale¿a³ od finansowania projektów
ukierunkowanych na zwiêkszenie wydajnoœci u¿ytkowania zasobów
wodnych34. Aby wspólne zasoby wodne sta³y siê jeszcze jednym czyn-
nikiem sprzyjaj¹cym integracji pañstw Azji Centralnej, konieczne jest
zrozumienie, ¿e wspólne korzystanie z zasobów wodnych nie jest gr¹,
w której wygrana jednego pañstwa nie oznacza automatycznie pora¿ki
pozosta³ych. Dziœ problemom stosunków wodnych trzeba przeciwstawiæ
zjednoczenie, koordynacjê i integracjê wszystkich zainteresowanych
uczestników procesu konsumpcji i u¿ytkowania wody. Jeœli utrzyma siê
jednostronna polityka wobec zasobów wodnych w Azji Centralnej mo¿e
doprowadziæ do konfliktów, które dodatkowo mog¹ wznieciæ konflikty
etniczne. Ostatni konflikt pomiêdzy Kirgizami a Uzbekami ukazuje z ca³¹
moc¹, ¿e takie zagro¿enie jest bardzo realne.

Water resources in the Kyrgyz Republic and the states of Central Asia
as a geopolitical aspect

Summary

The paper analyzes the concept of water resources as one of the aspects of geo-
politics. It addresses the contemporary state of water relations, as well as their evo-
lution in various periods of Central Asia’s history. It also presents the disputes
concerning the joint management of cross-border water resources by Central Asia’s
republics. Domestic and international regulations are examined alongside the unilat-
eral policy of Central Asia’s states, which may result in conflicts over water re-
sources.
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34 Wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej W. Putina we wrzeœniu 2012 r. w Re-
publice Kirgiskiej (a nastêpnie w Tad¿ykistanie) i podpisanie dokumentów zwi¹zanych
z budow¹ szeregu elektrowni wodnych w Republice Kirgiskiej i (przypuszczalnie)
Roguñskiej Elektrowni Wodnej w Tad¿ykistanie.
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