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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



Озонската обвивка се наоѓа на ~ 20-40 км (во делот на
стратосферата) над површината на земјата



УВ-радијација/зрачење кое стигнува до земјината површина 
се дели на УВ-А, УВ-В 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



Стратосферски / тroposferski ozon

+ Stratosferski ozon = ozonskata obvivka (90%)

Gi absorbira biolo{kо - {tetnite UV zraci od sonceto i
dozvoluva само mal del od ova zra~ewe da dojde do 
zemjinata povr{ina.  

- Troposferski ozon = povr{inski ozon (vo gradovi) (10%)

- Rezultat na hemiski reakcii: emisii od vozila, idustrisko
zagaduvawe kako i son~evata svetlina.

- Bidej}i ozonot reagira silno so drugi molekuli, visoki
nivoa na ozon se toksi~ni za `iviot svet.

- Клучна компонента на фотохемискиот смог што е проблем во
многу градови низ светот.



Стратосферски 
озон

Тропосферски 
озонЗголемување на нивото на 

тропосферски озон од 
загадување

Озонска обвивка

Озон во атмосферата



Sупстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка

Дихлородифлуорометан (CFC 12)

Хлородифлуорометан (HCFC‐22)

(ODS)  

Пример 1:

Пример 2:



- Овие молекули се многу стабилни и само изложеност на силно 
(УВ) зрачење може да придонесе за 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.

-Se procenuva deka eden atom na hlor mo`e da uni{ti 
pove}e od 100.000 molekuli na ozon - na ovoj na~in 
osiroma{uvaweto na ozonot se slu~uva pobrzo otkolku {to 
prirodno se sozdava. 

-Присуството на хлор атоми во ODS (субстанции што ја 
осиромашуваат озонската обвивка) е причината за 
осиромашивањето на озонската обвивка. 



- Научните докази покажуваат дека хемикалии
произведени од човекот се одговорни за забележаното
осиромашување на озонската обвивка.

- Овие хемикалии се користат во растворувачи, пени, 
аеросоли, мобилни уреди за климатизација, ладење
и во противпожарни уреди.

- Содржат различни комбинации на хемиски елементи од
кои хлорофлуорокарбонатите (CFCs) se najistaknati.



Чаши од стиропор и опаковка на гриџки
Конзерви од аеросолкомпјутери

Клима уреди Мебел фрижидери



Противпожарни 
апарати Клима уред во 

возила
Разредувачи



Индустријата и домовите 
испуштаат CFC/HCFCs

Сончевата светлина/зрачење 
ги разградува CFCs/HCFCs

во стратосферата

Разградените продукти го 
оштетуваат озонот



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

негативни промени во природната рамнотезата на озонот 
кој се наоѓа во стратосферата.



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.



- некои стакленички гасови се испуштаат преку човековите 
активности, како што се јаглерод двооксид (CO2), метан
(CH4), азотен оксид (NO), сулфур хексафлуориди (SF6)
хидрофлуоројаглеродите (HFCs), перфлуоројаглеродите 
(PFCs) го зголемуваат глобалното затоплување надвор од 
природни нивоа, кои претставуваат опасност за животната 
средина и човекот.

- Во последните 100 години, средната глобална температура е 
зголемена за 0.3º – 0.6ºC. Ова допринесува подигање на 
нивото на морето, ледениот брег се топи, врнежите се исто 
така афектирани што доведува до климатски промени и 
влијанието над биолошката разновидност. Овие промени 
имаат исто така и негативен ефект врз здравјето на луѓето .



Пример:
Климатските промени од страна на уреди за климатизација

Работниот циклус на опремата за ладење и климатизација троши 
значително многу електрична енергија. Ако производството на електрична 
енергија се базира на јаглерод  како резултат на индиректните емисии 
може да е околу 1 кг од CO2 по киловат-час (kWh).

1кг R22 = 1,820 кг CO2
1кг R134a = 1,430 кг CO2
1кг R410A = 2,088 кг CO2
1кг R404A = 3,922 кг CO2

CO2 емисии од 
производство на 
електрична енергија

Емисии од разладни уреди: 
инсталација/сервисирање + истекувања + 
грешки/неуспеси + отпадна опрема

CO2 емисиите се резултат на енергијата 
произведена со цел ладење, греење и од 

опремата за климатизација (клима уреди). 



Деградација и ублажување на последиците врз животната 
средина:

CFCs и HCFCs средствата за ладење се извор на 
осиромашување на озонската обвивка, бидејќи тие содржат 
атоми на хлор. 

HCFCs и HFCs средствата за ладење се извор на глобалното 
затоплување како што се и други стакленички гасови. 
Употребата на овие средства за ладење е наследено од 
претходните генерации. Постојаното користење придонесува за 
деградација на животната средина и климатските промени и 
претставува закана за идните генерации. Со цел да се спаси 
нашата животна средина и нашата иднина, нужна е употребата 
на eнергетски ефикасни уреди кои не користат HCFC.
* во блиска иднина и HFC доколку се најдат соодветни 
алтернативи.



Генерација на средства за 
ладење

Халогенирани јаглеводороди: HCFCs → осиромашување на озонската обвивка → 
закана за животот на земјата → транзиција кон уреди кои не користат HCFC

(во тој случај нема оштетување на озонската обвивка)

Емисии на стакленички гасови: HCFCs, HFCs → глобално затоплување →
климатски промени → употреба на енергетски ефикасни уреди за климатизација 

(во тој случај се намалува глобалното затоплување)

Идна генерација на средства 
за ладење



Ozonska dupka

Ozonska dupka - rapidno namaluvawe
na koncentracijata na molekulite na
ozonot vo stratosferata, no ne i negovo
kompletno otsustvo. Za “ozonska dupka”
zboruvame pri koncentracija na
molekulite na ozonot nad odredena
lokacija pod 220 DU.

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



Rапидно опаѓање на озонот

- 1970тите: zабележano значително уништување на озонот во
стратосферата.

- 1985 год.: golema “ozonska dupka “ otrkriena nad
Antarktikot. 

- 1992 год.: озонот над Антарктикот бил исцрпен до 60% од
претходните набљудувања.

- Севкупниот пад на нивото на стратосферскиот озон е проценет
на 3% во период од една декада.

- До средината на 1990-тите год. осирмашувањето на озонската
обвивка почнала да се протега и на други географски локации -
С.Америка, Европа, Азија, поголем дел од Африка, Австралија и
Јужна Америка...прашање на глобална загриженост!



Дупка над Антарктикот
Октомври 1981 Октомври 1991

Вкупно озон:
Просечни месечни мерки

Добсонови единици

помалку повеќе озон

дупка дупка



Ozonska obvivka - {tit na planetata zemja

- Rapidno opa|awe na ozonot nad severniot i ju`niot pol i
formirawe na t.n. ozonski dupki vo odreden period od godinata
(sep.-dek.)

Na 12.09.2011 = 26 mil. km2 i 102 DU Na 08.10.2011 = 95 DU



Необична озонска дупка над Антарктикот (2002 г.)

24 септември 2001 24 септември 2002 24 септември 2003

Вкупно Озон (Добсонови единици)



Септември 24, 2006

220 
Добсонови 
единици

дупка

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



Озонска дупка - Антарктик

Септември 13, 2015



Оштетување од озон врз 
млечокОштетување од озон

Осиромашена озонска обвивка: влијание врз растенијата

- Promena na formata na rastenijata i naru{uvawe na 
distribucijata na hranlivite materii



Оштетување на листови од лоза



- Vlijanie na rastot na rastenijata
- Promena na formata na rastenijata i naru{uvawe na 

distribucijata na hranlivite materii

Лабораториски експеримент:



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



- Vlijaниe na rastot na rastenijata
- Namalena vkupna zelena masa
- Промена во живеалиштата на организмите

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



- Poremetuvaње на sinxirot na ishrana vo moriwata
- O{tetuvawa kaj ribite i rakovite vo ranite razvojni fazi i 

namaluvawe na ribniot fond
- Namaluvawe na imunitetot na `ivotnite

Осиромашена озонска обвивка: влијание врз 
животинскиот свет



Здрав ембрион во развој
УВ-озрачен ембрион

Морски еж



Efektite od УВ - vlijanieto 
vrz morskata sredina   

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



Efektite od УВ - vlijanieto 
vrz morskata sredina   

Има тековни, нови докази дека изложеност на појаки
УВ-Б озрачувања може да биде штетно за
микроскопскиот живот во морињата/океаните (пр.
фитопланктони, планктони, рибните ларви, како и
шкампите/ракчињата и водните растенија) кои ја
формираат основата на морскиот синџир на исхрана во
светот.



Еко-системи

Осиромашена озонска обвивка: влијание врз 
животинскиот свет



Humana populacija
Efekti vrz ko`ata:

- kratkotrajni (izgorenici od sonce, suva ko`a) 
- dolgotrajni (suva ko`a, stareewe na ko`ata, pegi, son~eva

kerateza).

Осиромашена озонска обвивка: влијание врз човекот



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

Karcinom na ko`ata: 
- nemelanomen karcinom na ko`ata
- melanom (malingnen karcinom na ko`ata)

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



ПОДАТОЦИ ОД КОРИСТ

- Секоја година, дијагностицирани се помеѓу 2-3 милион нови
случаи на карцином на кожата ширум светот. Тоа е приближно
1/3 од вкупниот број на дијагностицирани нови случаи на
карцином.

- САД проценува дека до 2065 год. активностите поврзани
околу заштитата и обновата на озонската обвивка би
превенирале околу 6.3 милиони смртни случаи поврзани со
карцином/рак на кожата.

1 U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air and Radiation. November 1999. The Benefits and Costs of the Clean
Air Act, 1990-2010. EPA 4W-R-99-001. www.epa.gov/air/sect812/prospective1.html.



ПОДАТОЦИ ОД КОРИСТ

- Ефикасното спроведување на Монтреалскиот Протокол
проценува дека до 2100 година, може да спречи годишно околу
2 милиони дополнителни случаи, на рак на кожата само во
САД и северозападна Европа.

- Постои временски застој (#години/децении) помеѓу почетното
оштетување на кожата од страна на УВ-Б зрачењето до почеток
на појава на рак на кожата.

.



Efekti vrz okoto:

- fotokeratitis (sne`no slepilo)

- katarakta (perde)

Осиромашена озонска обвивка: влијание врз човекот



- Веројатно најважниот долготраен ефект на УВ-Б
зрачењето на окото е зголемениот ризик од катаракта.
Според истражувањата од страна на Светската Здравствена
Организација (WHO), околу 51% од слепилото во целиот
свет а предизвикана од катаракта.

- Секоја година околу 16 милиони луѓе го губат видот како
резултат од развој на катаракта.



Namaluvawe na imunitetot: 
- virusot na herpes (herpes simplex)
- namaluvawe na efektot na vakcinite
- zgolemen rizik od infekcii

Автоимуни заболувања: 
- дијабетес тип 1
- мултиплекс склероза
- ревматоиден артритис
- воспалителна болест на цревата

Осиромашена озонска обвивка: влијание врз човекот



UV 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.



Kako da se za{titime od УВ-radijacijata
Vrednosti na УВ indeksot i za{tita

Nizok - 0, 1, 2: mo`e da se ostane na 
sonce pove}e od eden ~as, da se nosat 
o~ila za sonce;
Sreden - 3, 4, 5: da se koristat {apki so 
po{irok obod, o~ila za sonce, za{titni    
kremovi.
Visok - 6 i 7: da se koristat {apki so 
po{irok obod, o~ila za sonce, za{titni 
kremovi i obleka so dolgi rakavi;
Mnogu visok - 8, 9 i 10: da se izbegnuva 
izleguvaweto na sonce od 10 do 16 ~asot,  
koristat {apki so po{irok obod, o~ila 
za sonce, za{titni kremovi. Mo`e da se 
dobijat izgorenici za samo 10 minuti 
izlo`enost;
Ekstremno visok - 11 i pove}e: da se 
izleguva na sonce vo periodot od 10-16 
~asot i strogo da se primenuvaat site 
za{titni sredstva.



Kako da se za{titime od УВ-radijacijata

Korisni soveti
 Pri kupuvawe na kozmeti~ki

proizvodi (dezodoranski, parfemi,
peni za bri~ewe) vnimavajte na
logoto “OZONE FRIENDLY”

 Razladnite uredi (fri`ideri,
zamrznuva~i) ne sodr`at supstancii
{to ja osiroma{uvaat ozonskata
obvivka ako go zabele`ite logoto
“OZONE FRIENDLY”



Ви благодарам на вниманието!

Наташа Кочова

n.spasovska@pops.org.mk

02 3251-564


