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“ОЗОН КАТМАРЫН КОРГОЙБУЗ”



Экологиялык маалымат

 Ар бир кыргыз жараны таза чөйрөдө жашоого укуктуу, аны коргоого жана 

маалымдоого милдеттүү.

 Орхус (1998, Даня)Конвенциясында белгиленгендей, экологиялык маалымат 

айлана-чөйрөнүн абалына тиешелүү ар кандай билдирүүлөрдү камтыйт - аба 

жана атмосфера, суу, топурак ж.б.

 Конвенциянын максаты: адамдын ден-соолугу жана жыргалчылыгы үчүн

жагымдуу чөйрөгө болгон укуктарын коргоого, маалыматка жетүүгө,

коомчулуктун чечимдерди кабыл алууга катышуусуна жана экологиялык

маселелер боюнча сот адилеттигине жетүүгө колдоо көрсөтүү болуп саналат.

…адамзаттын ж.б. жашоо шартын тескеп туруучу эң негизги

катмар бар ал- ОЗОН катмары- Жер шарын курчап турат,

калыңдыгы 4мм тегерегинде, жайгашкан жери: 20-40км,

молекуласы үч кычкылтек атомунан турган зат, О3, ал Күндүн

УКК нурлануусунун молекулалык кычкылтекке О2 таасиринин

натыйжасында пайда болот.



Иштин актуалдуулугу: Экология маселеси акыркы 40 жылдагы   

илимди жана коомчулукту ойлондурууда. 200 ж. ичинде  Жер 

шарындагы органикалык эмес заттардан органикалык заттарды 

синтездөөчү организимдер 25% азайган…кургакчылык, 

ташкындоо, катуу шамалдар ж.б.

КР мыйзамдары «Атмосфера абасын коргоо», «Экологиялык 

экспертиза жөнүндө” 22 .06. 2017ж. № 399 жоболор…

Азыркы мезгилдерде …млн.өлчөмдөгү пайдаланып бүткөн 

газдар абага “ыргытылууда”.....ЖЭС, автотранспорт... 

Иштин максаты: …Стратосфералык озон катмарын коргоо...

...жана изилдөө...

Маселенин чечилиши: 1987-жылы 16-сентябрда Озон катмарын бузуучу 

заттар боюнча Монреаль протоколу кабыл алынган. Кийин БУУнун 

демилгеси менен бул күн Озон катмарын коргоо күнү катары белгилене 

баштаган.



Ысык-Көл илимий станциясы: 1978-жылы Ысык-Көл

районуна караштуу Бает айылында түзүлгөн.

Максаты: Орто Азиянын атмосферасындагы озон

катмарынын убактылуу өзгөрүшүн, ультракызгылткөк

нурлануусун, аэрозолдук атмосферанын оптикалык

калыңдыгын жана абадагы микроөлчөмдүү

бөлүкчөлөрдүн концентрациясы изилдөө болуп

саналат.



Ысык-Көл окуу-илимий станциянын сырткы көрүнүшү



Илимий станция боюнча:

 Ж. Баласагын атындагы КУУнун ОК чечими менен жана

2021-жылдын 28. 09. №293 буйругуна ылайык «Атмосферага

мониторинг жүргүзүү борбору» илимий станциясы, «Ысык-

Көл» илимий станциясы деген атка өзгөртүлүп, 1-ноябрь

2021-жылдан ноябрынан баштап «Электроника жана

наноэлектроника» кафедрасынын курамына кирген.

 Белгилей кетсек, 2021-жылга чейин «Иссык-Куль» илим

изилдөө станциясы Ж.Баласагын атындагы КУУнун илимий

изилдөөлөрүнүн курамында «Атмосфералык мониторинг

борбору» (илимий жетекчиси, КР УИАнын академиги,

техника илимдеринин доктору, профессор Токтомышев С.Ж.)

деп аталып келген.



 “Иссык-Куль» илимий-изилдөө станциясы 1980-жылдан бери иштеп 

келе жатат, Борбордук Азиянын ички тоолуу бөлүгүндө жайгашкан, 

бул аймактагы озондун жалпы курамын изилдейт жана Борбордук 

Азиянын (Гималай,Тянь-Шань, Памир-Алай, Тибет тоолору) тоо 

экосистемасын изилдөөчү, актуалдуу маселени  спектроскопиялык 

ыкмаларды колдонуп чечүүчү жалгыз лабораториялардын бири болуп 

саналат.  

 колдонулушу мүмкүн:

 - озон боюнча дүйнөлүк борборлордун маалымат базасын кеңейтүү

үчүн (Ысык-Көл №347-WOUDC, www.woudc.org);

 - озон катмарынын абалын жана климаттын өзгөрүшүн

болжолдоонун моделдерин иштеп чыгуу жана оңдоо үчүн;

 - эл аралык уюмдар жана климаттын аномалдуу өзгөрүшү менен озон

катмарын коргоого байланышы бар мамлекеттер, стратегиялык

программаларды ишке ашыруучу түзүмдөр үчүн...



Озон катмарын өлчөөчү прибордун көрүнүшү



2019- 2021-жж мезгилде  жогорку-стратосфералык 

атмосферадагы озондун орточо суткалык маанилеринин өзгөрүшү 

, Ысык-Көл и.с.



1980-2021-жж. Озон катмарынын жалпы курамынын 
орточо айлык маанилери. Ысы-Көл и.с.



Озон катмары бузулган жылдар:

 - 2011-жылдын июлунда;

 - 2012-жылдын апрель жана декабрь;

 - 2016-жылдын февраль жана март айлары;

 - 2019-жылдын декабры;

 - 2020-жылдын март, апрель, май, декабрь

айларында;

 - 2021-жылдын январь, февраль мартында 



Сратосфералык озон катмарынын олуттуу төмөндөшү 

2020-жылы  дүйнө жүзү боюнча байкалган, спутник 

өлчөөлөрү.

 Тундук Озон тешиги                             Түштүктөгү Озон тешиги



КР президенти Садыр Жапаров БУУнун Өнүктүрүү
программасынын администратору Аким Штайнер 

менен жолукту

Кыргызстан тарабынан демилгеленген 2023-2027-жылдарды тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн беш 

жылдык аракеттери деп жарыялоо жөнүндө токтомдун кабыл алынышынын, ошондой эле парник 

газдарынын эмиссиясын кыскартуу боюнча өлкөнүн максаттарына жетүүсү үчүн эл аралык 

колдоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи



Билим берүү министрлиги алгачкы жолу БУУнун 

деңгээлинде атайын иш-чара өткөрдү

БУУнун деңгээлинде «Дени сак планета, дени сак мектептер, 

дени сак муун: Планетардык ден соолук түшүнүгүнүн 

негизинде билим берүүнү трансформациялоо» темасы



2019-2021-жылдар үчүн чак түшкү UV-B нурлануунун орточо 

мааниси: 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30. Ысык-Көл и.с.



УКК нурларын өлчөөчү прибордун көрүнүшү



2003-2021-жж. УКК нурдануусунун орточо 
айлык көрсөткүчүнүн чектөөлөрү



1984-2021-жж. БА атмосферасындагы 
аэрозолдун оптикалык калыңдыгы



ААОК каттоочу прибор



2019-2021-жж. илимий маалыматтар 
атмосферада   парник газдарынын өтө

тез жогорулаганын жазышууда .

Бул боюнча илимий станциядан 
алынган изилдөө чекиттери  

жок, себеби акыркы маалыматтар 

2008 жылдан баштап техникалык ж.б. 

себептерге байланыштуу парник 
газдарды өлчөөчү куралдар иштен 

чыгып, өчүрүлө баштаган...



Жалпы жыйынтыктар:

Мамлекеттик деңгээлде кол коюлган  

программаларды ишке ашыруу;

Студенттердин экологиялык маданиятын 

калыптандыруу;

Жылдын мезгилдери боюнча өлчөөлөрдү 

жүргүзүү;

Алынган жыйынтыктарды коомчулукка 

жеткирүү;

Иш боюнча жаны методдорду иштеп чыгуу.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЯ

РАХМАТ…


