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Заштита на озонската обвивка

Меѓународен ден  за заштита на озонската обвивка – 16ти септември
Фотографија: Скопје, Македонија



Озон молекули...
3 на 10,000,000 молекули

(i.e. 0.00003% во атмосферата)



Заштита-штит на планетата земја

Озонска обвивка = најголема концентрација на озон молекули
Озонската обвивка се протега над целата планета Земја

Варијации: во растојанието од површината на Земјата и дебелината на обвивката



Озон



Озонска обвивка ~ 20-40 км
(во делот на стратосферата) над површината на земјата



Стратосферски озон

Тропосферски озон
Зголемување на нивото на 
тропосферски озон од загадување

Озонска обвивка

Озон во атмосферата



УВ‐радијација/зрачење кое стигнува до земјината површина се дели на 
УВ‐А, УВ‐Б и УВ‐Ц.

Озонските молекули – озонот, силно го абсорбира УВ‐Б зрачењето.  
Оштетување на озонската обвивка овозможува повеќе УВ‐Б зарачење да 
стигне до површината на земјата.

УВ заштита од озонската обвивка



…производство на 
хемикалии...

ИНДУСТРИСКА РЕВОЛУЦИЈА



Супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка

Дихлородифлуорометан (CFC 12)

Хлородифлуорометан (HCFC‐22)

(ODS)  

Пример 1

Пример 2

R‐12



Супстанции што ја осиромашуваат озонската 
обвивка (ODSs)

‐Хемиски супстанции (хлорирани, флуорирани, или 
бромирани јаглеводороди)

‐Доколку супстанцата содржи само флуор (не содржи хлор 
и/или бром) тогаш истата не е ODS.

• Хлорофлуоројаглероди (CFCs)
• Хлорофлуоројаглеводороди (HCFCs)
• Халони
• Бромофлуоројаглеводороди (HBFCs)
• Метилхлороформ
• Карбон тетрахлорид
• Метил бромид



‐ Овие молекули се многу стабилни и само изложеност на силно 
(УВ) зрачење може да придонесе до нивно распаѓање.

‐ Кога доаѓаат близу озонската обвивка, истите отпочнуваат 
“ланчана реакција” (chain reaction).  При разлагање на HCFC 
молекулата истата испушта атомски хлор во контакт со сончевите 
УВ зраци.  Хлорот реагира со атом од кислород од озонската 
молекула и настанува реакција.

‐Присуството на хлор атоми во ODS е причината за 
осиромашувањето на озонската обвивка. 



Чаши од стиропор и опаковка на гриџки
Конзерви од аеросолкомпјутери

Клима уреди Мебел фрижидери



Противпожарни 
апарати Клима уред во 

возила
Разредувачи



Хемикалиите CFCs/HCFCs/халони и други што ја 
осиромашуваат озонската обвивка придонесуваат до 

негативни промени во природната рамнотежа на озонот кој 
се наоѓа во стратосферата



Дупка над Антарктикот

Октомври 1981 Октомври 1991

Вкупно озон:
Просечни месечни мерки

Добсонови единици

помалку повеќе озон

дупка дупка



МОНТРЕАЛСКИ ПРОТОКОЛ 
за субстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка (1987)

‐ меѓународен договор

‐ иницијално бил потпишан од страна на 24 земји а денес, е
ратификуван од страна на сите земји во светот. Тоа го прави
МП првиот договор во областа на животната средина кој е
ратификуван во целиот свет

‐ намалување на производството и употребата на голем број
ODS

‐ Листа на контролирани субстанции и мерки за нивно
намалување



Агенции на 
Обединетите Нации

Сервисери за 
разладна 
опрема

Царина
Царински работници

Канцеларии за заштита на 
озонската обвивка

Монтреалски 
протокол



Зашто сето ова 
се прави?



Септември 24, 2006

220 
Добсонови 
единици

дупка

Од септември 21‐30, 2006, просечната површина на озонската 
дупка беше најголема што дотогаш била измерена

Добсонова единица 
(DU) – количина на 
озон во вертикален 
столб на земјината 
атмосфера на ниво 
на морската 
површна и притисок 
од една атмосфера и 
температура од 00С



Оштетување од озон врз 
млечокОштетување од озон

Осиромашена озонска обвивка: влијание врз растенијата

- Промена на формата на растенијата



Оштетување на листови од лоза



Лабораториски експеримент



Литови под ниско (А) и високо (В) УВ‐Б зрачење во период од 16 дена



- Намалена вкупна зелена маса
- Промена во живеалиштата

Дрво – сребрена Ела



Влијание од зголемената УВ‐Б радијација врз агро‐културите

Можни промени 
во растенијата Последици Чувствителни култури

ориз

овес

соја

грав

соргум ‐ житарица

↑ кревкост на 
растението 

Ограничување на 
растот

↓ на родот

↓ фотосинтеза

↓ ефикасност при употреба 
на вода

↑ чувствителност на суша

↓ зелена маса

↓ спроводливост на
листови

Измени во цветањето 
(инхибирано или 
стимулирано)
↓ производство на сува 
материја

1 % зголемување на УВ‐Б зрачење допринесува до 10% намалување на производството на храна



Морскиот свет 
и 

екосистемите



Здрав ембрион во развој
УВ‐озрачен ембрион

Морски еж



Ефектите од УВ — влијанието
врз морската средина

УВ‐Б зраците можат да продрат во проѕирна вода до
длабочина од 20 м.



Хумана популација: Ефекти врз кожата

Осиромашена озонска обвивка: влијание врз човекот



Изложување на високо УВ‐Б зрачење:
(и во кратки временски периоди) придонесува до изгореници на кожата!

1 % намалување на концентрацијата на озон молекули може да доведе до 2% 
зголемување на инциденцата на појава за рак на кожата!

Осиромашена озонска обвивка: влијание врз човекот



Заштита на озонската обвивка – намалување на 
случаи од рак на кожата

Пример: рак на кожата без Монтреалскиот протокол:
300% зголемување до 2100



УВ индекс
Едноставна, стандардизирана скала на мерење на степенот/нивото на УВ 

зрачењето кое може да доведе до изгореници на кожата

Секое оштетување на озонската обвивка доведува до 
зголемување на УВ‐Б зрачењето кое достигнува  до 

површината на планетата Земја



Заштита на озонската обвивка – намалување на 
бројот на луѓе со катаракта

пример: случаи на катаракта во САД
22 милиони случаи до 2100 (USEPA, 2010)



Намалување на имунитетот
- херпес вирусот (herpes simplex)
- намалување на ефектот на вакцините
- зголемен ризик од инфекции

Автоимуни заболувања

Осиромашена озонска обвивка: влијание врз човекот



УШТЕ ЕДНА ЗАКАНА…

ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛУВАЊЕ!

‐Уште едно важно влијание над животната средина е феноменот на 
глобално затоплување. Ефектот на “стакленичка бавча”.
а)
‐ Околу 20% од вкупната сончева радијација се рефлектира од 

атмосферата на земјата.
‐ 20% се дисперзира во атмосферата
‐ 9% се рефлектира од земјината површина или прашина
‐ Останатите 51% навлегува во атмосферата и ја достигнува самата 

површина на земјата.
б)  повеќето од ова зрачење се врака назад во атмосферата
в)  кога ова повторно зрачење ја напушта Земјата, истото повторно се 

поврзува со атмосферата. Голем дел од ова зрачење е потиснато назад 
кон површината на земјата од страна на присуство на стакленички 
гасови. Оваа рефлектирана енергија дополнително ја загрева 
површината на земајта што доведува до глобално затоплување.



Климатските промени се од голема важност!

ВЧЕРА ДЕНЕС УТРЕ



ДОБРЕДОЈДОВТЕ
НА 

СЕВЕРНИОТ 
ПОЛ



Заштита на озонската обвивка – избегнување климатски 
промени

пример: избегнување на емисии на стакленички гасови
(Скопје, Македонија, 2016)

Загуба на животи 
Загуба на работни површини



Загуба на живеалишта

Заштита на озонската обвивка – избегнување климатски 
промени

пример: избегнување на емисии на стакленички гасови
(Скопје, Македонија, 2016)



Загуба на инфраструктура

Заштита на озонската обвивка – избегнување климатски 
промени

пример: избегнување на емисии на стакленички гасови
(Скопје, Македонија, 2016)



КОРИСНИ СОВЕТИ

‐→ При купување на козметички производи 
(дезедоранси, парфеми, пени за бричење...) 
внимавајте на логото “ozone friendly”

‐→ Разладните уреди (фрижидери, замрзнувачи...) 
да не содржат субстанции што ја осиромашуваат
озонската обвивка
внимавајте на логото “ozone friendly”





“БИДЕЈЌИ БЕЗ ЗДРАВА ПЛАНЕТА
НЕМА НИШТО ЗДРАВО.”





Ви благодарам на вниманието!

Наташа Кочова 

Канцеларија за заштита на озонската обвивка

n.spasovska@pops.org.mk

02 3251‐564

Небото над Истанбул, мај 2016


