
Заштита на озонската обвивка
&

Климатските промени

Фотографија: Наташа Кочова



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



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

ЗЕМЈА СОНЦЕ



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

(i.e. 0.00003% во атмосферата)



Стратосферски озон

Тропосферски озонЗголемување на нивото на 
тропосферски озон од загадување

Озонска обвивка

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

УВ заштита од озонската обвивка

Озонската обвивка го абсорбира УВ‐Б зрачењето од сонцето што може да доведе до 
рак на кожата и има негативно влијание врз живиот свет.  

Оштетување на озонската обвивка овозможува повеќе УВ‐Б зарачење да стигне до 
површината на земјата.



… 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.
‐Овие хемиски реакции се засилени во многу студените 

стратосферски облаци

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

молекула и доаѓа до уништување на озонот.

‐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



Ладење
CFC‐12, HCFC‐22,HCFC‐123,
CFC
HCFC‐вклучувајќи и мешавини
(R‐406A,R‐415B)





Индустриско ладење



Траспорт



Климатизација • Греење •
Одвлажнувачи



Возила (мобилна климатизација)



Станбени • Комерцијални • Индустриски



Топлотни пумпи
станбени • воздушно ладење • геотермални



Одвлажнувачи



Пени

CFC11 
HCFC‐141B



Пени: изолација  на објекти, кровни површини, зидови, 
подови, цевки



Производи 





Производство 
на изолирани врати

Конверзија 
на технологија елиминира
1 Mt/година од HCFC-141b



.



Разредувачи CFC‐113, HCFC‐141b, methyl
chloroform, carbon tetrachloride
• производство на електроника,
електронски производи,
прецизно чистење
• хемиско чистење, чистење во
текстилната индустрија.





Распрскувачи

CFC‐11, ‐12, ‐113, ‐114, HCFC‐22
аеросоли, дезедоранси, пени за 
бричење, парфеми, прочистувачи 
на прозорци, масла



Противпожарни апарати



Инхалатори



Фумиганти



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



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)
– концентрација на озон во 
вертикален столб на 
земјината атмосфера на 
ниво на морската 
површина и притисок од 
една атмосфера и 
температура од 00С

‐ 1 DU е број на озон 
молекули кои се потребни 
да создадат слој чист озон 
со дебелина од 0,01 
милиметар.



● Компримиран на притисок на нивото на морето, озонот во атмосферата 
ќе формира слој  ‐ озонска обвивка со просечна дебелина од 3мм (околу 
300 DU).

● Озонската дупка над Антарктикот е област каде концентрацијата на озон 
опаѓа во просек од околу 100 DU (1мм).

Глобален просек на озонот: 300 DU = 3mm Просек на озонската дупка: 100 DU = 1mm



Вкупно озон (август 21. 2017)



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



Кигали Амандман (октомври 2016)

‐ Кигали амандманот договорен од речиси 200 земји, ги
обврзува земјите‐членки да ги намалат HFC ладилните
средства што се користат во апарати како што се
климатизирани единици, фрижидери, чилери.

‐ Според амандманот на Кигали, развиените земји се обврзани
да ги ограничат и намалат HFC средствата почнувајќи од 2019
година.



Со Монтреалски протокол

Без Монтреалски протокол



Движењето на хемикалиите што ја оштетуваат озонската обвивка во атмосферата:
од тропските предели  до најголемите концентрации измерени над Антарктикот.  

NASA Goddard Space Flight Center

‐ Озонската дупка над
Антарктикот би била за 40%
поголема од тоа што е во
моментов

‐ Озонската обвивка над
Европа и Северна Америка би
била за 10% потенка (помала
концентрација на озон
молекули).

‐ Озонската дупка над Арктикот
во 2011 година би била иста
големина како таа над
Антарктикот.

‐ Поголем број на случаи на рак
на кожата.



Агенции на 
Обединетите Нации

Сервисери за 
разладна 
опрема

Царина
Царински работници

Канцеларии за заштита на 
озонската обвивка

Монтреалски 
протокол



Зашто сето ова 
се прави?



Заштита на озонската обвивка!
Климатските промени се од голема важност!

ВЧЕРА ДЕНЕС УТРЕ



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



Растенија

Оштетување на листови од лоза



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



Ефектите од УВ - влијанието 
врз морската средина

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



Здрав ембрион во развој УВ‐озрачен ембрион

Морски еж



Хумана популација

Ефекти врз кожата



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



На глобално ниво, до 2 милиони случаи на рак 
на кожата превенирани секоја година до 2030

Тоа е популацијата на Латвија!

1,937,700
Популација



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

пример: случаи на катаракта во САД
22 милион 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!

‐ Зголемување на просечната температура на Земјата 
(површината и океаните)

Ефектот на “стакленичка бавча”!

‐ Гасови кои ја затоплуваат Земјата со заробување на топлина во 
атмосферата кое придонесува за глобално затоплување.



Заштита на озонската обвивка – избегнување климатски 
промени

пример: глобално затоплување; подигање/пораст на нивото на морето
(мали островски држави)



Заштита на озонската обвивка – избегнување 
климатски промени

пример: Кирибати



Во состав на 33 корални атоли и гребени тоа се острови низ пределите
на Тихиот Океан. Површината е двојно поголема од Аљаска, а нивото на
морето не е поголема од шест метри надморска височина.

Овие острови се меѓу најранливите во светот (физички и економски) и се
склони на климатските промени и на екстремните временски настани
како поплави, земјотреси и тропски циклони.

Најновите климатски модели предвидуваат дека нивото на светските
океани до 2100 година би можело да се зголеми до 2 метри.



ПОЖАРИ



Македонија ‐ Август 2017
… силни ветрови и температури  кои достигнуваат 40 степени C.

Заштита на озонската обвивка – избегнување климатски 
промени

пример: глобално затоплување; емисии на стакленички гасови
(Македонија: август 2017)



Тетово – Полог
Повардарие

Македонска каменица



Заштита на озонската обвивка – избегнување климатски 
промени

пример: глобално затоплување; емисии на стакленички гасови 
(Британска Колумбија, Канада: јули/август 2017)



Канада (Британска Колумбија)
јули‐август 2017



Канада (Британска Колумбија)
јули‐август 2017



УРАГАНИ

Ураганот “Ирма” е најсилен досега надвор од Карибското море и Мексичкиот залив



Заштита на озонската обвивка – избегнување климатски 
промени

пример: глобално затоплување; екстремни тропски циклони
(Атлантски океан, Карипско море: август/септември 2017)





Заштита на озонската обвивка – избегнување климатски 
промени

пример: глобално затоплување; екстремни тропски циклони
(САД: август/септември 2017)



ПОПЛАВИ



Загуба на животи 
Загуба на работни површини

Заштита на озонската обвивка – избегнување климатски 
промени

пример: глобално затоплување
(Скопје, Македонија: август 2016)



Загуба на живеалишта

Заштита на озонската обвивка – избегнување климатски 
промени

пример: глобално затоплување
(Скопје, Македонија: август 2016)



Загуба на инфраструктура

Заштита на озонската обвивка – избегнување климатски 
промени

пример: глобално затоплување
(Скопје, Македонија: август 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”

‐→ Пакување на храна (кутии за храна од стиропор)
‐“ozone safe”, “free‐CFC”





Скопје



Скопје



Охрид



БИДЕЈЌИ БЕЗ ЗДРАВА ПЛАНЕТА...
НЕМА НИШТО ЗДРАВО!





Небото над Истанбул, мај 2016

Ви благодарам на вниманието!

Наташа Кочова 

Канцеларија за заштита на озонската обвивка

n.kochova@ozoneunit.mk





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.



‐Озонската дупка над Антарктикот би била за 40% поголема од тоа 
што е
‐ Озонеската обвивка над Европа и Северна Америка би била за 10% 
потенка (помала концентрација на озон молекули)
‐ Озонската дупка врз Арктикот во 2011 година би била иста 
големина како таа над Антарктикот
‐ поголем број на случаи со рак на кожата

The Antarctic hole would be 40 percent bigger than it is; the ozone layer 
over Europe and North America would be 10 percent thinner; the 2011 
Arctic hole would have been Antarctic‐sized; and we would be looking at 
about two million more cases of skin cancers by 2030, according to 
research conducted by Chipperfield and colleagues. 



Европската агенција за животна средина

Клучни  податоци од 2016 година во споредба со 2015 година се 
следните:  
‐ЕУ увоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка се 
намалени за 15% .
‐ЕУ извоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка се 
намалени за 17% .
‐ЕУ производство на супстанции што ја осиромашуваат озонската 
обвивка се намалени за 1% .
‐ЕУ уништување на супстанции што ја осиромашуваат озонската 
обвивка се намалени за 26% .
‐ЕУ вкупна потрошувачка (= производство + увоз – извоз –
уништување) на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка е
намалена за 13% .
‐Within the EU, ozone‐depleting substances are covered by Regulation (EC) 
No 1005/2009(known as the ODS Regulation). The EU ODS Regulation is 
more stringent than the rules of the Montreal Protocol and also 
encompasses additional substances.


