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Што е Земјата?
	
	 Верувањето за Земјата како центар 
на Вселената и нејзиното  претставување 
во облик на рамна плоча, долго време 
биле општоприфатени вистини кои биле во 
согласност со сетилните сознанија на луѓето 
за светот околу нив. Но, уште во античкиот 
период имало мислители кои тврделе дека 
Земјата има топчест облик, па  дури се обиде-
ле да ја дефинираат нејзината големина. 
Така на пример Аристотел во делото „За 
небото“ ја соопштил својата проценка дека 
Земјата има обем од 400 000 стадии но, не 
кажал  како дошол до ова сознание, ниту пак 
кажал колкава била должината на стадијот. 

Tочната должина на стадијот ниту денес не 
е позната, но, ако од бројните проценки се 
земе средната вредност од 172 метри, тогаш, 
според Аристотел, Земјата е топчеста со 
обем околу 69 000 километри, што е далеку 
од денес познатата големина.
 Првите прецизни мерења   на  земји-
ниот радиус ги извршил александрискиот 
астроном Ератостен во вториот век пред 
нашата ера. Тој дознал дека во местото 

Сијена (денешен Асуан) има еден длабок 
бунар каде што Сонцето само еднаш во 
годината се огледува и тоа точно напладне 
во најдолгиот ден во годината. Остроумниот 
Ератостен заклучил дека во тој момент 
Сонцето се наоѓа точно во зенитот, па 
познавајќи ги формулите поврзани со кругот, 
решил да го измери радиусот на Земјата. 
За таа цел тој отпатувал во Александрија, 
која од Сијена се наоѓа точно на север, 
и во денот на долгоденицата го измерил 
зенитското растојание на Сонцето. На тој 
начин Ератостен пресметал дека Земјата 
е топка со радиус од 6 844 километри што 
е  само 500 километри поголема должина 
од денес познатата должина на радиусот. 
Еден век подоцна, Посидоние извршил уште 
попрецизни мерења на земјиниот радиус со 
користење на ѕвездата Канопус, но со тек 
на времето сите наведени податоци како да 
биле заборавени и повторно преовладала 
претставата за Земјата како рамна плоча 
поставена во центарот на Вселената.
 За вистинските димензии и за ликот 
на Земјата се заинтересирале и арапските 
астрономи Абдулмелик и Иса. Тие во 827–та 
година прецизно го пресметале радиусот на 
Земјата преку мерењето на должината од 
еден степен на  меридијанот. Иако методата 
била едноставна и со голема прецизност, 
сепак резултатите не биле пошироко познати 
и прифатени и битно не влијаеле на општата 
претстава за Земјата во светски рамки.
 Со пронаоѓањето на телескопот и 
со неговата примена во набљудувањето 

Geocentri~en pogled na svetot
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на небесните тела настанала вистинска 
револуција во науката која резултирала со 
градење на еден сосем поинаков поглед на 
светот во кој живее човековата цивилизација. 
Тоа е времето кога живееле и твореле 
Никола Коперник, Галилео Галилеј, Исак 
Њутн, Јохан Кеплeр и плејада други значајни 
мислители и истражувачи. Телескопските 
набљудувања на Галилеј докажале дека 
Земјата не е центарот на ротација на целата 
Вселена, туку дека таа е една обична 
планета која, слично на останатите планети, 
кружи околу Сонцето кое е најголемото 
тело во планетарниот систем. Со тоа се 
потврдила претпоставката на Коперник дека 
Сонцето е центарот околу кој се вртат сите 
планети вклучувајќи ја и Земјата. Њутн ја 
објаснил силата со која се привлекуваат сите 
материјални тела во Вселената, а Кеплер 
ги формулирал трите закони за движење 
на планетите околу Сонцето. За многу 
кусо време, речиси одеднаш станало јасно 
дека човечкиот свет не е ограничен само 
од околните ридови и планини, туку дека 
неговите граници се шират многу подалеку 
во насока на небото, Сонцето, планетите и 

ѕвездите.
 Токму затоа повторно се јавил 
интересот за определување на основните 
димензии и карактеристики на Земјата како 
глобален дом на човековата цивилизација. 
Бидејќи станало јасно дека Земјата се врти 
околу својата оска на ротација, Њутн ја 
изнесува претпоставката дека таа не може 
да биде идеална топка, затоа што според 
гравитационата теорија и равенката за 
центрифугалната сила на Хајгенс, Земјата 
мора малку да е „сплесната“ на половите, а 
на екваторорт соодветно да е „испакната“. 
Оттогаш се извршени голем број мерења 
на екваторскиот и на поларниот радиус 
на Земјата и е утврдено дека нашата 
планета има облик на елипсоид со што 
во целост било потврдено мислењето на 
Њутн. Денес, Меѓународната астрономска 
унија ги дефинира следниве димензии на 
земјиниот елипсоид: екваторски радиус со 
должина од 6 378,14 км и поларен радиус 
со должина од 6 356,78 км, при што се  
смета дека двата поларни радиуси се исти. 
Но, денес исто така се знае дека реалниот 
лик на Земјата не формира точна слика на 
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елипсоид, туку има свои карактеристики, 
па затоа овој реален лик е наречен геоид. 
Овој реален лик може најсоодветно да се 
претстави ако на секое место на Земјата се 
постави вертикална површина во правецот 
на земјината тежа. Прецизните сателитски 

мерења на земјината површина покажаа 
дека во планинските предели линијата на 
геоидот е над линијата на елипсоидот, а во 
океаните и во морињата таа е под линијата 
на елипсоидот. Најголемата разлика на овие 
две површини е помала од 100 метри.
 Паралелно со уточнувањето на 
димензиите на Земјата како планета, 
научниците размислувале и за методите кои 
ќе им помогнат да ги измерат растојанијата на 
планетите во Сончевиот планетарен систем. 
Токму мерењата на овие растојанија даваат 
квалитетно нова слика на Вселената. Дотогаш 
човековата слика на Вселената (или небото 
како најчесто се зборувало) се базирала на 
сликата формирана од очите, но за нејзините 
недостатоци малку се знаело. Се покажало 
дека човечките очи не можат правилно да 
ги  гледаат далечните објекти. Ѕвездите 

и планетите се наоѓаат многу подалеку 
во просторот и човечките очи ги гледаат 
само како проекции, па сите ние имаме 
впечаток дека тие се еднакво оддалечени 
од Земјата. Во реалноста некои тела се 
поблиску, а други подалеку во просторот, па 
познавањето на овие растојанија ќе создаде 
една нова претстава за местото и за улогата 
на Земјата, Месечината, Сонцето, планетите 
и ѕвездите.
 Во 1619  година Јохан Кеплер го 
објавил денес познатиот трет закон за 
движење на планетите, со што научниците 
се здобиле со можност да ги определат 
растојанијата на сите планети во однос на 
Сонцето. Сепак, резултатите не можеле да 
се изразат во километри туку во мерната 
единица која била еднаква на растојанието 
од Земјата до Сонцето. Ако растојанието 
од Земјата до Сонцето како вредност се 
означи со 1, тогаш според пресметките 
на астрономите, планетите од Сонцето се 
наоѓале на следниве растојанија: Меркур 
0,39, Венера 0,72, Марс 1,52, Јупитер 5,20 
и Сатурн 9,54. Станало јасно дека според 
оддалеченоста од Сонцето Земјата е трета 
планета по ред, но сепак сè уште не се знаела 
оддалеченоста изразена во километри. Се 
покажало дека мерењето на ова растојане не 
е едноставна работа. Астрономите решиле 
да ја применат методата на паралакса што 
всушност значи мерење на аголот под кој се 
гледа радиусот на некое небесно тело гледа-
но од Земјата. Но заради малите инструменти 
не можело да се добијат прецизни резултати 
и требало да се чека дваесеттиот век за 
да се измерат вистинските вредности на 
паралаксата. По повеќе мерења од разни 
опсерватории во светот во 1964 година 
Меѓународната астрономска унија соопшти 
дека Земјата од Сонцето е оддалечена 149 
600 000 километри. Со прецизирање на оваа 

Ptolomeev model na Svetot
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величина која во астрономијата е позната 
како основна астрономсака единица, може 
прецизно да се определат и растојанијата на 
сите останати планети до Сонцето. Оттогаш 
па наваму, планетата Земја и Сончевиот 
планетарен систем целосно се дефинирани 
во просторот, а во светот започна да се 
пробива сознанието за единството на светот 
во кој живее човековата цивилизација и 
нејзината судбинска поврзаност со настаните 
во меѓупланетарниот простор.

 

	

 

ВнатреШност на 
Земјата
	
	 Откако станало јасно дека Земјата 
не е бесконечна рамна плоча во центарот на 
Вселената, туку сосем спротивно, дека таа 
е една релативно мала топчеста планета, 
луѓето сè почесто се обидувале да ги 
запознаат сите нејзини карактеристики затоа 
што полека, но сигурно, јакнело сознанието 
дека опстанокот на живиот свет е во директна 
зависност од стабилноста на планетата. Ова 
сознание дало силен поттик за развојот на 
науката кој резултираше со појава на голем 
број науки и научни дисциплини, како и со  
развојот на техниката и технологијата.
 Од третиот Кеплеров закон може 
да се пресмета масата на Земјата, па 
со познавањето на нејзините димензии 
може да се пресмета и нејзината просечна 
густина. Се покажало дека нашата планета 
има просечна густина од 5 520 кг/м3. Веднаш 
било поставено прашањето дали Земјата 
е хомогено тело, т.е. дали таа е топка со 
рамномерно распоредена густина, затоа 
што мерењето на просечната густина на 
површинските слоеви не преминувале 3 000 
кг/м3. Научниците се обиделе со сврдли да 

допрат што е можно подлабоко во земјината 
кора но, и покрај сите напори не стигнале 
подалеку од дваесеттина километри што е 
безначајно во споредба со земјиниот радиус. 
Затоа тие се свртеле кон други методи за 
запознавање на внтарешноста на Земјата. 
 Ако нашата планета има рамномерно 
распоредена густина, тогаш, теориски многу 
едноставно може да се пресмета нејзиниот 
момент на инерција. Но, мерењата 
покажале дека вистинскиот момент на 
инерција на Земјата  има вредност која е 
83% од теориската вредност. Овој резултат 
покажал дека ние живееме на планета 
која не е со рамномерна густина, туку таа 
расте со растењето на длабочината, но 
сепак густината не добива некои екстремни 
вредности. 

Колку чудно да звучи, сепак,  

вистинската слика за внатрешната структура 
на Земјата ја даде сеизмологијата или, 
како што популарно се нарекува, науката 
за земјотресите. Кога во внатрешноста 
на земјината кора ќе настане земјотрес, 
тогаш од местото на земјотресот познато 
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Dvi`ewe na tektonskite plo~i

под името епицентар, започнуваат да се 
шират таканаречените сеизмички бранови. 
Постојат два вида сеизмички бранови: 
надолжни и попречни. При настанување 
на надолжните сеизмички бранови, 
честичките на материјата се движат во 
насока на движењето на бранот, а при 
појава на попречните бранови, честичките 
се движат во вертикална насока во однос 
на движењето на бранот. Кога сеизмичките 
бранови се движат во хомогена средина ја 
задржуваат својата насока сè до границите 
каде што настанува промена на густината на 
средината при што се рефлектираат или се 
прекршуваат. Сеизмолозите докажале дека 
попречните бранови не се распространуваат 
во течна средина. Сите овие карактеристики 
на сеизмичките бранови многу помогнале 

во согледувањето на вистинската структура 
на материјата во внатрешноста на Земјата. 
Андрија Мохоровичиќ бил првиот човек кој 
докажал дека во внатрешноста на нашата 
планета се случуваат скоковити промени на 
густината на материјата. Со обработка на 
податоците за земјотресите кои го погодиле 
градот Топуско во 1909 година тој покажал 
дека на длабочина од 54 километри има 
скоковитa промена на густината на земјината 

кора. Две години подоцна, врз основа на 
податоците од големиот земјотрес во Тихиот 
Океан, Гутенберг докажал дека на длабочина 
од окoлу 3 000 километри има уште еден слој 
каде што густината скоковито се менува. 
Денес овие два слоја се нарекуваат Мохо-
дисконтинуитет и Гуте-дисконтинуитет, кои 
во основа дефинираат постоење на три 
основни слоја во длабочина на Земјата. 

Најгоре се наоѓа цврстата кора на 
земјината површина со дебелина од 5 до 
100 километри, и е многу тенка кора во 
споредба со радиусот на Земјата. Под оваа 
површина се наоѓа дебелата обвивка на 
земјиното јадро. Во обвивката густината на 
материјата и нејзината топлина постепено 
се зголемуваат. Цврстата кора на Земјата не 
е компактна и е поделена на 8 таканаречени 
тектонски плочи кои слободно „пливаат“ и 
се судираат меѓу себе. Тектонските плочи 
имаат континентални димензии, а нивното 
движење постојано го менува ликот на 
Земјата. Тоа најдобро може да се види 
во временски периоди кои се мерат со 
милиони години.  Движењето на тектонските 
плочи предизвикува уште една многу важна 
последица. На местата на судир на две 
тектонски плочи најчесто материјата од 
едната плоча се подвлекува под другата 
при што на линијата на судирот се јавуваат 
земјотреси, или пак вулкански ерупции. Во 
близина на Македонија поминува линијата 
на судирот на евроазиската со африканската 
тектонска плоча, па затоа во нашата земја 
честопати се случуваат силни, па дури 
и катастрофални, според последиците,  
земјотреси. 

Подеталните анализи на јадрото на 
Земјата покажаа дека тоа се состои од два 
дела. Таканареченото внатрешно јадро е во 
цврста состојба и има радиус од 1 300 км, а 
надворешното јадро е во течна состојба и се 
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магнетно поле на 
Земјата

Најновите истражувања покажаа дека 
јадрото на Земјата ротира во насока во која 
ротира и планетата, но дека има поголема 
брзина на ротација за околу 0,5 степени 
во текот на една календарска година. Како 
резултат на оваа појава материјата на 
јадрото ја „престигнува“ останата материја 
на внатрешноста на Земјата на секои 700 
години. Ваквото движење ја предизвикува 
појавата на динамо -ефектот и појавата на 

земјиното магнетно поле. Според мислењето 
на научниците, појавата на магнетното поле 
се должи токму на ротацијата на течното 
јадро за кое се смета дека има добра 
електрична спроводливост, а теорискиот 
модел предвидува токму побрза ротација 
на јадрото со брзина каква што неодамна 
експериментално беше докажана. 

Мерењето на магнетното поле 

простира во сферата со радиус од 3 500 км. Со 
попрецизна научна анализа на сеизмичката 
активност, но и со теориското моделирање, 
во внатрешноста на  основните слоеви се 
дефинираа и неколку потслоеви кои битно 
не ја менуваат опишаната претстава за 
структурата на внатрешноста на Земјата.

Во внатрешното јадро на земјината 
топка густината на материјата достигнува 
вредност од 18 000 кг/м3 , темепратурата 
е околу 7 5000 К, а притисокот е 130 000 
пати поголем од притисокот на нивото на 
морската површина. Според односот на 
радиоактивните елементи и продуктите 
на нивното распаѓање кои се содржани во 
земјината кора, се проценува дека староста 
на Земјата е 4,5 милијарди години. На 
земјината површина има многу малку карпи 
со толкава старост затоа што земјата била 
доста активно тело при што на површината 
се случувале големи тектонски активности 
и материјата од внатрешноста преку 
вулканите била исфрлана на површината. 
Според хемиските анализи во вкупната 
маса на планетата Земја најмногу учествува 
железото со 34,6%, потоа кислородот со 

29,5%, силициумот со 15,2 %, магнезиумот  
со 12,7%, никелот со 2,4% и сулфурот со 
1,9%.
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Polarna svetlina

на Земјата покажа дека таканаречениот 
северен геомагнетен пол не се поклопува со 

географскиот Северен Пол. Геомагнетната 
оска има наклон околу 110 во однос на 
оската на ротација на Земјата, а северниот 
геомагнетен пол се наоѓа во северните 
подрачја на Канада. Мерењата покажаа 
дека јачината на магнетното поле не е со 
иста вредност за секоја точка на земјината 
површина. Најголема јачина геомагнетното 
поле има на половите и е со вредност од 0,63 
ерстеди, а во подрачјата на таканаречениот 
геомагнетен екватор неговата јачина е околу 
0,31 ерстеди.

Со испитување на магнетните 
карактеристики на талозите од лава или 
глина на дното на езерата, научниците 
утврдиле дека при процесот на ладење 
честичките на материјата се ориентирале 
во магнетното поле на Земјата, а при 
стврднувањето ја „запомниле“ насоката 
на магнетните силови линии. Со тоа 
научниците имале можност да ја утврдат 
насоченоста на магнетното поле во подолг 
временски период и дошле до откритие дека 
во далечното минато магнетното поле си ја 
сменило насоката, што значи дека  денес 
познатиот северен геомагнетен пол некогаш 
бил јужен геомагнетен пол. 

Голем број научни анализи докажаа 
дека магнетното поле има огромно влијание 
но и последица во појавата и во одржувањето 
на животот. Денес е познато дека магнетното 
поле на сите планети, вклучувајќи ја и 
Земјата, има силно влијание на движењето 
на наелектризираните честички во 
меѓупланетарниот простор. Во овој случај 
Земјата, како еден џиновски магнет, во 
нејзината околина создава магнетно поле 
чии ефекти можат да се измерат на големи 
растојанија. Наелектризираните честички 
какви што се електроните, протоните или 
јоните најчесто се исфрлени од околината 
или од површината на Сонцето и движејќи 
се со голема брзина (од 300 до 1 000 км/
сек) можат да бидат погубни за секој облик 
на живата материја. Кога некоја забрзана 
наелектризирана честичка ќе навлезе во 
магнетното поле започнува спирално да 
се движи околу магнетната силова линија. 
Нејзината патека наликува на жица која се 
намотува околу цилиндар низ чија средина 
поминува магнетната силова линија. 
Радиусот на основата на цилиндарот ќе 
зависи од брзината на наелектризираната 
честичка и од јачината на магнетното 
поле. На овој начин опасните за животот 
наелектризирани честички остануваат 
заробени во магнетното поле на Земјата.
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Регионот во меѓупланетарниот 
простор каде што се чувствува влијанието 
на земјиното магнетно поле врз 
наелектризираните честички се нарекува 
магнетосфера на Земјата. Магнетосферата 
не е статична и нема точно определени 
димензии. Страната која што е свртена кон 
Сонцето трпи најмногу промени при што 
пулсира во ритамот на сончевата активност 
во зависност од исфрлената плазма од 
околината и од површината на нашата 
ѕвезда. Во спротивната насока од Сонцето 
магнетосферата се издолжува како опашка 
и нејзиното присуство може да се почуствува 
на големи далечини.

  Во составот на магнетосферата е 
докажано присуство на два таканаречени 
Ван Аленови појаси именувани според 
американскиот научник Џемс Ван Ален. 
Овој научник теориски го предвидел 
внатрешниот Ван Аленов појас којшто се 
наоѓа на растојание од 2 400 км до 5 600 
км од површината на Земјата. Во него се 
заробени сите протони со енергии од редот 
на 108 електронволти и сите електрони со 
енергии од 20 до 50 килоелектронволти. 
Протоните и електроните со помали енергии 
најчесто се заробени во таканаречениот 
надворешен  Ван Аленов појас којшто 
од земјината површина е оддалечен од 
12 000 км до 20 000 км. Во составот на 
магнетосферата е откриено постоење на 
трет прстен во просторот оддалечен од 
планетата меѓу 50 000 и 60 000 км, и во 
него се заробени електроните со енергии од 
околу 300 килоелектронволти.

Магнетосферата сепак не може да 
понуди стопроцентна заштита на Земјата. 
При големите ерупции на сончевата 
површина исфрлените наелектризирани 
честички поради големата брзина успеваат 
да продрат подлабоко во магнетосферата. 

Ова особено се случува во регионите 
на магнетните полови каде што брзите 
електрони и протони можат да се пробијат 
до горните слоеви на атмосферата при што 

во судир со молекулите на атмосферата се 
добива карактеристична светлина на небото 
позната како аурора или поларна светлина. 
Оваа појава најчесто се гледа во поларните 
области, но при екстремно силни експлозии 
на сончевата површина, поларна светлина 
може да се види и во нашите краишта.

Во последниве неколку години во 
составот на магнетосферата се открија 
мали „прозори“. Тоа се региони со пречник 
од околу 100 километри кои повремено се 
јавуваат и исчезнуваат во магнетосферата. 
Овие прозори можат да пропуштат големо 
количество јонизирана материја до 
површината на Земјата. Заради малите 
димензии тие не претставуваат глобална 
опасност, но како што велат научниците, 
состојбата наликува на куќа со еден 
отворен прозор. Силниот ветер нема да 
им наштети на куќата и на просториите со 
затворени прозори, но ќе направи пустош во 
просторијата со отворениот прозор. 
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атмосфера на Земјата

Вообичаено гасовитата обвивка над 
цврстата површина на Земјата се нарекува 
атмосфера. За разлика од внатрешноста на 
Земјата, атмосферата многу подетално е 
истражена и  за неа има голем број податоци. 
Денес е познато дека  атмосферата 
волуменски е составена од 78% азот, 21% 
кислород, 0,93% аргон, 0,03% јаглероден 
диоксид и мало количество инертни гасови 
и метан. Според сознанијата на модерната 
наука првобитниот состав на атмосферата 
ни најмалку не наликувал на денес познатиот. 
Веднаш по формирањето и ладењето 
на планетата се создала и првобитната 
атмосфера составена од водород, хелиум, 
метан и амонијак. Појавата на жива материја 

во океаните и на површината на Земјата 
придонела за коренита промена во составот 
на атмосферата. Најголемиот дел од денес 
познатите количества азот и кислород во 
атмосферата имаат органско потекло т.е. се 
продукти на активноста на живата материја.

Атмосферата на Земјата не е 
статична и хомогена гасовита обвивка. Ако 

во проучувањето на атмосферата се оди во 
вертикална насока во однос на земјината 
површина можат да се препознаат неколку 
слоеви кои меѓуесебно се разликуваат по 
составот, по температурата и по притисокот.

Најдолниот и за животот најзначаен 
дел на атмосферата се нарекува 
тропосфера. Овој слој е распространет до 
10 километри над земјината атмосфера, 
но во него се содржани 75% од вкупната 
маса на атмосферата и целото количество 
водена пареа. Овој слој ги задоволува 
сите потреби на живата материја, во него 
се наоѓаат сите микроорганизми и секако 
сите отпадоци на „модерната“ индустрија. 
Во тропосферата температурните промени 
се случуваат со вертикални струења при 
што на секој километар над земјината 
површина температурата се намалува за 6 
до 7 степени. Ваквите струења на материјата 
зависат од површинската температура 
па затоа во екваторијалните подрачја тие 
имаат најголема брзина и достигнуваат 
висина и до 18 километри. Над слојот на 
тропосферата се наоѓа еден преоден слој со 
дебелина од еден до два километри. Во овој 
слој температурата практично не се менува 
па затоа е наречен тропопауза.

Од тропопаузата до 50 километри 
висина над земјината површина е 
распространет слојот на стратосферата. 
Карактеристично за овој слој е дека сè 
до висина од 35 километри просечната 
температура нема големи промени, но 
потоа температурата почнува нагло да се 
зголемува и на висина од 50 километри 
температурата на средината е 2730 К или 
00 според најупотребуваната целзиусова 
скала на температурата. Ова зголемување 
на температурата се должи на апсорпцијата 
на ултравиолетовото зрачење кое доаѓа 
од Сонцето од страна на озонот. Во 
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стратосферата нема вертикални, туку само 
хоризонтални струења на воздухот. Над 
стратосферата, исто како и во претходниот 
случај со тропосферата има еден преоден 
слој на атмосферата со дебелина околу 5 
километри кој е наречен стратопауза.

По завршувањето на стратопаузата 
започнува атмосферскиот слој познат под 
името мезосфера кој се наоѓа до висина од 80 
километри над земјината површина. Во овој 
слој температурата повторно значително се 
намалува и се приближува до 1800 К (околу 
– 900 С). Потоа следи слојот на мезопаузата 
со дебелина околу 5 километри.

На висина од 85 до 500 километри 
се наоѓа слојот на термосферата во која 
температурата нагло се зголемува со 
порастот на висината. Така на пример на 
висина од 200 километри над земјината 
површина температурата има вредност од 
1 3000 К. Основна карактеристика на овој 
слој на атмосферата е што има големи 
температурни разлики во текот на денот и 
ноќта, кои достигнуваат и 1 000 келвинови 
степени. 

По слојот на термосферата следи 
слојот кој е познат под името егзосфера 
чија горна граница не може прецизно да 
се определи. Во овој надворешен слој на 
атмосферата температурата има вредност 
од околу 1 8000 К.

Со порастот на висината над 
земјината површина, покрај температурата, 
по правило се мениуваат и притисокот, 
концентрацијата и составот на атмосферата. 
Така на пример, на висина од 8 километри 
притисокот е помал за трипати, а на висина 
од 100 километри притисокот е помал за 
милион пати од познатиот притисок на ниво 
на морската површина. На висина до 120 
километри азотот сè уште е во молекуларна 
состојба, за разлика од кислородот кој на 

таа висина е атомизиран. Со оддалечување 
од земјината површина брзо се менува и 
концентрацијата на молекулите и атомите 
во единица волумен, или со други зборови, 

густината на атмосферата. На пример 
на висина од 400 до 500 километри 
концентрацијата на молекули во единица 
волумен на атмосферата е за 1011 пати 
помала од концентрaцијата на молекулите 
во единица волумен на ниво на морската 
површина, а атмосферата речиси целосно 
е составена од кислород. Со порастот 
на висината составот на атмосферата се 
менува. Така на пример на висина од 700 
километри атмосферата се состои само 
од водород и хелиум чија концентрaција 
постојано се намалува, за да на висина од 
1 000 километри во еден кубен сантиметар 
има само 300 000 молекули и атоми, што 
за споредба е сто илјади милијарди пати 
помала концентрaција во истиот волумен 
на атмосфератa на ниво на морската 
површина.

Надворешните слоеви на 
атмосферата не формираат некоја јасно 
дефинирана граница. Над 1 000 километри 
атмосферата се состои од водород и може да 
се рече дека Земјата има водородна корона 
со пречник од неколку земјини радиуси. 
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оЗонска обВиВка   

  Делот од стратосферата каде што има 
големи концентрации на озон,  вообичаено 
се нарекува озонска обвивка. Тоа е делот од 
атмосферата кој се наоѓа на висина од 35 
до 50 километри над земјината површина. 
Озонската обвивка се покажа како еден 
од пресудните фактори во заштитата на 
животот на Земјата и денес е предмет на 
постојано следење и истражување.
 Озонот всушност е алотропска 
модификација на кислородот. Вообичаено 
во составот на атмосферата кислородот 
учествува како молекула составена од два 
атоми на кислород (О2). Но, во разни хемиски 
процеси може да настане и спојување на 
три атоми на кислородот и тогаш се добива 
една молекула на озон (О3). Тоа е бледосин 
гас со силен и карактеристичен мирис. Во 
пониските слоеви на атмосферата озонот 

Овој слој има многу мала густина, а од овој 
слој на атмосферата во меѓупланетарниот 
простор се упатуваат сите атоми и молекули 
кои имаат поголема брзина од 11 км/сек. Од 
овој податок може да се изведе заклучокот 
дека водородот и хелиумот постојано 

„истекуваат“ од атмосферата на Земјата. 
Според пресметките на научниците доколку 
би немало обновување на количествата 
водород и хелиум, тие во составот на 
атмосферата би исчезнале за околу 1 000 
години. Сепак тоа не се случува затоа што 
количествата водород се обновуваат со 
разложување на водената пареа под дејство 
на ултравиолетовите зраци на Сонцето, а 
количествата на хелиум се обновуваат преку 
радиоктивните реакции во земјината кора.

При навлегување на сончевата 
светлина во атмосферата во пониските 
и погустите слоеви доаѓа до нејзино 
расејување, а како резултат на тоа дневното 
небо е сто милиони пати повеќе осветлено од 
ноќното небо. Расејувањето на светлината 
е предизвикано од концентарцијата на 
молекулите од кои е составена атмосферата 
(таканаречено Релеово расејување) и од 
присуството на аеросолите (тврди и течни 
честички) со големина од неколку микрони. 
Релеовото расејување зависи обратно 

пропорционално од брановата должина на 
светлината, со што се објаснува и сината 
боја на небото, затоа што сините зраци 
од видливиот дел на светлината имаат 
најголемо расејување.

За разлика од Релеовото расејување, 
сончевата светлина рамномерно се расејува 
од аеросолите, па затоа колку е поголема 
концентарцијата на аеросолите толку е 
поматна атмосферата. Тоа значи дека 
прозрачноста и чистотата на атмосферата 
можат да се утврдат со едноставно 
набљудување на нејзината боја. Доколку 
небото има убава сина боја атмосферата е 
чиста и прозрачна, а доколку нејзината боја 
е заматена и белузлава концентрацијата 
на аеросолите е поголема и нејзината 
прозрачност е намалена.
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може да настане и во електричните празнења 
на грмотевиците и  луѓето го чувствуваат 
неговиот мирис. 
 Формирањето на озонот подразбира 
постоење на молекуларен кислород 
во атмосферата. Како што е истакнато 
во претходните поглавја, во составот 
на првобитната атмосфера на Земјата 
немало кислород. Но, со појавата на 
првосоздадените алги во океаните и со 
развојот на нивните метаболички процеси,  
во атмосферата започнале да се испуштаат 
и првите количества  молекуларен кислород. 

Тоа значи дека токму живите организми 
се одговорни за појавата на кислородот 
во атмосферата кој потоа искачувајќи 
се во повисоките слоеви  под дејство на 
ултравиолетовото зрачење создава моле-
кули на озон и конечно формира посебен слој 
на атмосферата. Гледано глобално, озонот 
нема некои значителни концентрации во 
атмосферата. На секои 10 милиони молекули 
од вообичаениот состав на атмосферата 
има само 3 молекули на озон. Но, неговото 
задржување и концентрирање во делот на 
стратосферата во форма на озонска обвивка 
ја игра улогата на заштитен штит за живата 
материја на Земјата.  
 При својата вообичаена активност 
Сонцето во просторот зрачи  енергија не 
само во видливиот туку и во останатите 

делови на електромагнетниот спектар. 
За живите организми посебно е значајно 
што Сонцето интензивно зрачи енергија во 
ултравиолетовиот дел на спектарот која ако 
не е попречена на својот пат може да ги 
разори ќелиите на организмите. Озонот има 
способност да го апсорбира најголемиот дел 
од ултравиолетовите зраци, особено оние 
со повисоки енергии кои  се најштетни за 
живите организми. 
 Процесот на формирање и разлагање 
на озонот во стратосферата е познат под 
името Чепменов циклус. Во овој циклус 
ултравиолетовите зраци кои продираат во 
атмосферата се судираат со молекулите 
на кислородот при што се раскинува 
врската меѓу двата атоми кислород и тие 
продолжуваат слободно да се движат 
во средината. Овие слободни атоми на 
кислород брзо стапуваат во интеракција со 
другите молекули на кислород при што се 
градат молекули од три атоми на кислород 
што всушност е озонот. Во истиот циклус 
ултравиолетовите зраци можат да се судрат 
со молекула на озон, но тогаш се ослободува 
еден од трите атоми  на кислород кој понатаму 
во судир со друга молекула озон може да 
формира две молекули на кислород. Овој 
процес во нормални услови е во рамнотежа 
и на тој начин озонот во озонската обвивка 
успева да го апсорбира најголемиот дел од 
ултравиолетовото зрачење на Сонцето и да 
го заштити животот на земјината површина.
 Количествата на озон во озонската 
обвивка не се постојани туку се подложни 
на одредени флуктуации. Пресудна улога 
во тоа има сончевата активност, особено 
појавата на силни ерупции на сончевата 
површина или појавата на експлозии во 
хромосферата и короната на Сонцето 
кои се силни извори на ултравиолетово 
зрачење. Може да се рече дека дебелината 
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на озонската обвивка пулсира во ритамот 
на сончевата активност. Озонот е познат 
како нестабилна молекула и лесно може да 
ослободи еден атом на кислород кој може да 
стапи во реакции со азотот, со водородот и 
со хлорот кои се присутни во атмосферата. 

Азотниот диоксид и амонијакот, кои се 
продукти на овие реакции, во голема мера 
влијаат на количествата озон во пооделни 
региони на озонската обвивка. Но, гледано 
глобално овие природни процеси и реакции 
се во рамнотежа и во еден подолг временски 
период вкупното количество  озон не се 
менувало.
 Тоа всушност е вкупното количество 
озон во вертикален столб од атмосферата 
т.е. дебелината на озонската обвивка 
компримирана под притисок од една 
атмосфера на температура од 00С.

јоносфера
	
	 Регионот на земјината атмосфера кој 
се наоѓа на висина од 50 до 600 километри е 
познат под името јоносфера. Името го добил 
по големите концентрации на јонизирана 
материја која честопати се  движи и над  

еден милион јони во кубен сантиметар. 
Основни извори на јоните се реакциите на 
молекулите и атомите од атмосферата со 
високоенергетските зраци на Сонцето, потоа 
меѓусебните судири на атомите со високи 
енергии, како и метеорите кои влетуваат во 
високите слоеви на атмосферата. Основна 
карактеристика на јоносферата е нејзината 
голема динамичност која има дневни, но и 
подолгорочни циклуси.
 Јоносферата во основа може да 
се подели на три дела. Најнискиот или Д 
– слој се наоѓа во границите од 50 до 90 
километри над земјината површина. Овој 
дел на јоносферата се карактеризира со 
висока концентрација на електрони чија 
концентрација се менува во циклуси кои 
имаат дневен или сезонски карактер, или пак 
се поврзани со циклусот на активноста на 
Сонцето. Во овие области на атмосферата 
има релативно густа концентрација на 
атоми и молекули, па затоа има и голем 
број на јонизации и рекомбинации поврзани 
со судирите на електроните и околната 

материја. Затоа оваа област на јоносферата 
има улога на апсорбер на електромагнетното 
зрачење. 
 На висина од 90 до 140 километри 
се наѓа таканаречениот Е – слој на 
јоносферата. Овој слој се создава под 
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која може да ја поднесе јоносферата е 
во директна зависност од дебелината 
на електронскиот слој во долниот дел на 
јоносферата, па затоа е потребно познавање 
на динамиката и временските циклуси во 
јоносферата.

дејство на високоенергетското зрачење кое 
доаѓа пред сè од активноста на Сонцето, 
а е во доменот на икс и ултравиолетовите 
зраци. Под дејство на ова зрачење во овој 
дел на јоносферата се формираат јони на 
молекураниот и на атомарниот кислород, 
како и јони на молекуларниот азот и на  азот 
моноксид. За овој слој се карактеристични 
и големите варијации на концентрација на 
јоните во текот на денот и ноќта.
 Во деловите на атмосферата кои 
се повисоки од 150 километри се наоѓа 
таканаречениот Ф – слој на јоносферата. Во 
долните региони на овој слој се присутни 
јоните на молекулите на азотот и на 
кислородот, а на поголема висина најчести 
се јоните на атомите на азотот, на водородот 
и на хелиумот. Овие јони настануваат во 
реaкциите на судири на високоенергетското 
ултравиолетово зрачење на Сонцето со 
молекулите и атомите во овој слој на 
атмосферата. Овде силно се чувствува 
динамиката на сончевата активност, а 
се забележани динамички промени на 
фундаменталните карактеристи со должина 
од неколку минути до десетина години.
 Горната граница на јоносферата не 
е точно определена затоа што тешко можат 
да се раздвојат количествата на јонизирана 
материја, која е во составот на јоносферата, 
од заробената јонизирана материја, која е 
во составот на магнетосферата.
 Во животот на современиот човек 
јоносферата има голема улога, не само 
заради фактот што апсорбира голем 
дел од високоенергетското зрачење 
на Сонцето, туку и заради нејзината 
незаменлива улога во телекомуникациите. 
Високофреквентните бранови кои се 
корситат во телекомуникациите од едно до 
друго место на Земјата доаѓаат со рефлексија 
од јоносферата. Максималната фреквенција 

Хидросфера

	 Според сознанијата на науката 
Земјата е единствената планета во 
Сончевиот планетарен систем која има 
големи количества на течна вода. Водата е 
позната по тоа што во природата се наоѓа 
во течна, гасовита и цврста агрегатна 

состојба. Сите тие се дел од хидросферата 
на Земјата. Тоа значи дека хидросферата 
jа сочинуваат сите количества на вода 
од длабочините во земјината кора, преку 
морињата и поларниот мраз до водената 
пара во атмосферата. Водата на Земјата е 
поврзана во таканаречениот хидролошки 
циклус во кој водата постојано кружи 
менувајќи ја агрегатната состојба.
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 Во науката се смета дека водата има 
вулканско потекло, иако денес има  теории 
дека таа е поврзана со судирите на Земјата 
со кометите кои интензивно се случувале во 
далечното минато на планетата. Земјата ја 
имала таа среќа да се воспостави кружниот 
тек на водата при што се добиле неколку 
важни последици.  
 Прво, со кондензирање на водената 
пара од атмосферата во морињата и океаните 
била избегната  појавата на  таканаречената 
стаклена градина и енормното загревање на 
површината на планетата. 
 Второ, течната вода која зазема 71% 
од површината на планетата претставува 
џиновски резервоар на топлина кој во лето 
акумулира, а во зима емитира топлина 
со што придонесува за стабилизација на 
просечната температура на Земјата. 
 Трето со формирање на морињата 
и океаните голем дел од гасовите од кои 
била составена првобитната атмосфера 
се раствориле со што битно со променил и 
составот на атмосферата. Секако најважната 
улога на хидросферата била создавањето 
на елементарните органски соединенија 
и појава на првите форми на живот на 
планетата Земја.   
  Таканаречената питка вода има 
незаменлива улога во одржувањето на 
животот на Земјата. Сите живи организми 
содржат големи количества вода но таа исто 
така е важен дел од метаболичките процеси 
кои го одржуваат животот. Затоа заштитата 
на водите е еден од клучните приоритети 
за одржување на квалитетен живот на 
човековата цивилизација. 

осноВни услоВи За 
појаВа и одржуВање на 
жиВотот

 За да се разбере неопходноста 
од преземање на сите потребни мерки за 
глобална заштита на Земјата треба да се 
изнесат и некои ретко познати податоци 
кои зборуваат за посебноста на нашата 
планета. Со самиот факт што планетата во 
своите пазуви ја креирала, ja одржала и ja 
развила живата материја се до стадиумот на 

појава на свесни и интелегентни суштества 
какви што сè луѓето, Земјата си обезбедила 
посебно место не само во нашиот Сончев 
планетарен систем, туку и пошироко во 
нашата галаксија Млечен Пат, па и во целата 
Вселена.
 Астрономите денес знаат дека и околу 
некои други ѕвезди во нашата галаксија 
кружат планети. Но, тоа не докажува 
дека на нивната површина се појавила 
било каква форма на жива материја. За 
да се создадат елементарните услови за 
појава на живот мора да се исполнат низа 
предуслови. Прв услов е ѕвездата околу 
која кружат планетите да биде релативно 

Osnova na `ivotot DNK i proteini
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мала, стабилна и долговечна ѕвезда каква 
што e на пример  нашето Сонце. Ваквите 
ѕвезди околу себе имаат три температурни 
зони. Во првата зона температурата и 
високоенергетското зрачење на ѕвездата се 
превисоки за појава на живот на било која 
планета, а во третата зона  премногу ниската 
температура исто така е непремостива 
пречка за развојот на живата материја. Меѓу 
двете зони со екстремни температурни 
услови се наоѓа таканаречената екосфера 
во која температурата е во границите кои 
дозволуваат појава на живот на некоја таму 
постоечка планета. Во Сончевиот планетарен 
систем екосферата се наѓа во просторот 
меѓу планетите Венера и Марс. Земјата се 
наоѓа токму во средината на екосферата и 
има совршена орбита за обезбедување на 
идеални температурни услови на планетата. 
Научниците докажаа дека ако по некоја 
случајност Земјата во просторот се нашла 
само 5% поблиску до Сонцето, тогаш 
ефектот на стаклена градина во првобитната 
атмосфера ќе ја зголемел површинската 
температура, океаните ќе испареле и првата 
органска материја немала да се појави 
пред 3,7 милијарди години. Ако пак Земјата 
имала патека која ја оддалечувала само 1% 
подалеку од Сонцето, тогаш леденото доба од 
пред 1,7 милијарди години најверојатно ќе ги 

уништило сите живи организми на планетата. 
Кажано со други зборови, во првиот случај 
Земјата ќе станела планета слична на денес 
познатата Венера, а во вториот случај таа 
би наликувала на опустошениот Марс.
 Патеката по која Земјата кружи 
околу Сонцето речиси е кружна и токму овој 
факт е одговорен за појавата на стабилни 
температурни услови на површината на 
планетата во текот на повеќе милијарди 
години. Планетата која може да се смета 
за животородна мора да исполнува и некои 
други услови. Така на пример од брзината 
на вртење околу оската на ротација, 
како и од отклонот на оската во однос на 
нормалата на патеката ќе зависи должината 
на денот и ноќта, а со тоа и големината на 
температурните разлики во едно деноноќие 
кои неповолно влијаат на живата материја. 
Масата на планетата исто така има значајна 
улога во создавањето на погодни услови 
за живот. Од големината на масата зависи  
способноста на планетата да ја задржи 
својата  атмосфера. Така на пример, ако 
Земјата во минатото се наоѓала на денешната 
оддалеченост од Сонцето, а немала доволно 
маса ќе ја загубела атмосферата, а како 
последица на тоа на нејзината површина 
ќе имало просечна температура од – 210оС, 
што секако ќе ја уништела целата жива 
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планетата Земја – дом 
на чоВекоВата 
циВилиЗација

 Според сознанијата на модерната 
наука поминаа повеќе милиони години од 
моментот кога далечниот предок на луѓето 
се исправил на своите нозе и се запознал 
со својата околина на квалитетно нов начин. 
Исправената положба овозможила поинаква 
ориентација во просторот и разликување на 
настаните кои се случуваат лево и десно, 
горе и доле, напред и назад. Првите луѓе 
во денешна смисла на зборот настанале во 
регионот на Централна Африка пред околу 
200 000 години, а оттаму се рашириле по 
останатите континенти. Со забележувањето 
на периодичноста на настаните на небото 
како што е изгревањето и заоѓањето на 
Сонцето и на Месечината од една страна, 
како и периодичноста на животните циклуси 
на растенијата и на животните од друга 
страна, нашите далечни претци создале еден 
базичен збир на знаења кои дефинитивно 

материја на планетата. Планетолозите денес 
сметаат дека живот може да се појави на 
оние планети кои имаат маса во границите 
од 0,5 до 2 маси на Земјата. Планетите 
со овие вредности на масите секако ќе 
имаат магнетно поле слично на Земјата, а 
постоењето на магнетосферата е еден од 
битните предуслови за заштита на живите 
организми од погубното високоенергетско 
зрачење.
 Ова се само дел од условите кои 
треба да ги исполни планетата за да може 
на нејзината површина да се појави и опстои 
животот. Со порастот на условите секако 

се намалува и бројат на ваквите планети, 
но сепак, не може да се рече дека Земјата 
е единствената планета во Вселената на 
која се појавил живот. Но, исто така со 
полно право може да се рече дека Земјата 
е една многу ретка планета која во текот 
на 3,7 милијарди години успеала да одржи 
стабилни услови за креирање на органска 
материја од која потоа  се развил огромен 
број живи организми кои денес со едно 
име се нарекуваат биосфера на Земјата. 
Познатите принципи на селекција спред 
теоријата на еволуцијата довеле до појава 
на човекот како единствено живо суштество 
кое е способно да размислува за своето 

настанување, за своето минато и иднина, но 
и живото суштество кое со непромислените и 
неодговорните постапки за многу кусо време 
успеа да ја наруши глобалната рамнотежа 
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ги одвоил од животинскиот свет. Во тие 
моменти започнало да се раѓа и чувството на 
господарење со светот. Луѓето немале, или 
ги истребиле своите природни непријатели, 

а со способноста за учење и креативните 
зафати започнале да ја обликуваат 
околината според своите потреби. Во тие 
моменти започнало и искористувањето на 
природните ресурси на планетата Земја, но 
долго време речиси до современото доба тоа 
не претставувало некој поголем проблем. 
И покрај растењето на бројот на жители 
на планетата и нивните зголемени барања 
за задоволување на основните животни 
потреби, сепак, користењето на природните 
ресурси било во рамнотежа со обновливиот 
потенцијал на планетата. 
 Со појава на индустриското општество 
започнуваат да се појавуваат и првите 
поголеми проблеми. Машините ја зголемија 
ефикасноста во преработката на суровините 
создавајќи голем број производи кои веќе 
не беа во функција на задоволување на 
елементарните животни потреби на луѓето, 
туку сé повеќе тие служеа за задоволство 
или за задоволувањето на потребата на 
луѓето за владеење со што е можно поголем 
број предмети и извори на суровини. Во 
последните двесте години од постоењето на 
човековата цивилизација започна непланска 

и безмилосна експлоатација на природните 
ресурси на Земјата. Во таа брзина не се 
гледаше на последиците од технолошките 
процеси, ниту пак се размислуваше за 
обновување на природните ресурси на 
Земјата.
 За каква брзина на уништување 
на природните ресурси на планетата 
станува збор може да се заклучи ако на 
компаративен начин го споредиме времето 
на постоење на Земјата и појавата и 
дејствувањето на човековата цивилизација. 
Староста на планетата Земја се проценува 
околу 4,5 милијарди години. Тоа е огромен 
временски период кој тешко се споредува со 
вообичаеното човеково поимање на врмето. 
За полесно да се разбере долгата историја 
на Земјата може да се употреби скала со 
поинакви мерни единици за време. Ако 
времето од 4,5 милијарди години се замисли 
како еден човечки живот од 45 години, 
тогаш во оваа скала на времето човековата 
цивилизација се појавила пред 4 часа, а 
таканаречената индустриска цивилизација, 

по која што ништо не било исто како порано, 
се појавила пред само една минута.
 Во таа една единствена минута на 
постоење во оваа мерна скала на времето, 
луѓето успеаја да ја раскопаат планетата, да 
исцрпат и да преработат огромни количества 
минерали и природни горива, да доведат 
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униШтуВање на 
ЗемјиШтето и Шумите

 Земањето храна е секојдневна потре-
ба на луѓето. Околу 7 000 видови растенија 
(2,6% од сите видови растенија) во светот 
се користат за исхрана, а 95% од луѓето во 
исхраната користат месо. Производството 
на храна не е рамномерно распоредено на 
земјината површина. Во некои држави има 

производство на храна кое ги надминува 
потребите на населението, а во други, и 
тоа поголем број држави има недостаток 
на храна. Така на пример, секој ден 840 
милиони луѓе не земаат доволно храна, а 
нивниот број од ден во ден се зголемува. 
Според проценките на експертите ако бројот 
на жителите на планетата продолжи да се 

до изумирање на  неверојатно голем број 
растителни и животински видови кои на 
планетата живееле пред и по појавата на 
човекот, а истовремено луѓето толку се 
намножиле што сериозно се поставува 
прашањето на опстанокот на човековата 
цивилизација. Сосем е јасно дека планетата 
Земја нема неограничени количества рудни 
лежишта, резерви на нафта и природен 
гас, вода за пиење, ниту пак просторни 
капацитети за одржување и хранење на 
брзорастечката човечка популација. За многу 
кусо време човекот успеа да го доведе светот 
на работ на самоуништување. За среќа, во 
поново време овие научни факти како сите 
да започнаа сериозно да ги прифаќаат и 
да преземаат некакви мерки за исправање 
на направените грешки и успорување на 
процесот на уништување на планетата. 
Денес во голем број земји, вклучително и 
во Република Македонија, се прават напори 
за воведување на таканаречен степен на 
одржлив развој. Овој термин во суштина 
значи државата да обезбеди таква брзина 
на развој и искористување на природните 
ресурси на својата територија која ќе 
биде помала од брзината со која планета 
Земја може да ги обновува. Сите овие 
активности мораат да бидат координирани 
и во светски рамки, затоа што проблемот 
е глобален. Живеењето во согласност со 
можностите на природата подразбира и 
поинаков однос на секој поединец. Според 
мислењето на некои експерти веќе денес 
човековата цивилизација ги има надминато 
потенцијалите на Земјата за 20%. Тоа значи 
ако сакаме подеднакво да се обезбедат 
сите реални и измислени потреби на луѓето 
треба да имаме на располагање планета 
за 20% поголема од Земјата. Едноставно 
речено, ако секој човек на Земјата сака да 
има автомобил, телевизор во секоја соба, 

годишна промена на мобилниот телефон 
или пак сака да го прелета половина свет 
за неколкудневен одмор, тогаш навистина 
претстојат големи проблеми . Во продолжение 
ќе бидат наведени сегашните состојби како 
и мерките кои се преземаат за подобрување 
на квалитетот на животот на планетата 
Земја, но и во Република Македонија.
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зголемува со ова темпо во 2020 година 
производството на храна во светот ќе мора 
да се зголеми за 50%.
 Потребата за храна ги тера луѓето 
да воведуваат агротехнички мерки за 
зголемување на приносите по единица 

површина, или пак ги принудува да прона-
оѓаат нови површини за производство на 
храна. Во двата случаја природата како 
бумеранг им возвраќа на луѓето и ги потсетува 
за ограничените можности на планетата. 
 Во земјите со големо производство 
на храна во изминатите децении масовно 
се користеа пестицидите за уништување 
на некорисните растенија и другите 
штетници, но денес загаденоста на тлото 
и докажаната штетност на пестицидите по 
здравјето на човекот претставуваат главен 
проблем во производството на храна во 
земјите од Западна Европа. Развојот на 
тешката индустрија исто така придонесе 
за загадување на големи површини 
обработливо земјиште. Како примери можат 
да се наведат состојбите во Полска каде 
35% од обработливото земјиште е претерано 
кисело, а  на 40% од земјиштето на  Литванија 
забележана е висока концентарција на тешки 
метали. 

 Во посиромашните земји во насока 
на обезбедување на доволно храна се 
прави обид да се прошират обработливите 
површини пред сé со палење на шумите и 
исушување на мочуриштата. Како последица 
на овој неконтролиран процес во периодот 
од 1960 до 1990 година 20% од тропските 
шуми беа уништени. Овој факт е сериозна 
опомена за човештвото. Тропските шуми се 
познати како бели дробови на човековата 
цивилизација. За големината на направената 
штета може да се суди од податокот дека на 
целата Земја тропските шуми покриваат 720 
милиони хектари, а за споредба површината 
на Македонија е околу 2,5 милиони хектари. 
 Посебно треба да се истакне улогата 
на шумите во циклусот на кружење на 
јаглеродот. Научниците сметаат дека од 
вкупното количество јаглерод во природата, 
46% се наоѓаат во биомасата на шумите, 
а 25% во биомасата на пасиштата и на 
саваните. Со драстичното намалување 
на површините со шума одеднаш тие не 
апсорбираат јаглерод преку користењето 
на јаглерод диоксидот туку со согорувањето 
тие почнуваат да го емитуваат. Со 
зголемувањето на количеството јаглерод 

диоксид во атмосферата значително се 
влијае на климатските промени на Земјата.
 Во истиот временски период во  
земјите во развој беа уништени 37% од 
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Земја. Чистиот воздух е смеса на гасови 
во која доминираат азотот и кислородот, а 
во мали количини се застапени инертните 
гасови, јаглерод диоксидот, водородот, озо-
нот, водената пареа, како и мали количества 
на разни нечистотии. За луѓето, или пак 
за сите живи суштества на планетата, 
проблемите настануваат во моментот кога 
започнуваат да се менуваат соодносите на 
компонентите во чистиот воздух. Тогаш се 
зборува за загадување на воздухот.
 За најголеми загадувачи на воздухот, 
или подобро речено атмосферата, се 
сметаат индустриските капацитети, 
загревањето на становите и употребата на 
сообраќајните средства. Од соединенијата 

кои најчесто го загадуваат воздухот можат 
да се набројат: јаглерод моноксидот (СО), 
сулфур диоксидот (ЅО2) и азот диоксидот 
(NO2). Специфични загадувачи на воздухот 
се и оловото, кадмиумот, цинкот, манганот, 
арсенот, никелот, хромот како и другите 
тешки метали. Посебно треба да се внимава 
и на големиот број органските соединенија 
кои се јавуваат во индустриските или други 
човекови активности.
 Јаглеродниот моноксид е гас без боја, 
мирис и вкус, но затоа многу е отровен. Ако во 
воздухот кој се вдишува има концентрација 
од само 1% на јаглерод моноксид кај луѓето ќе 
предизвика смртни последици. Поголемите 

ЗагадуВање на ВоЗдуХот

 Чистиот воздух е битен предуслов за 
квалитетен живот и здравје не само на луѓето 
туку и на целиот екосистем на планетата 

Koncentracii na azot dioksid vo Evropa

таканареченото диво земјиште. Исто така 
за само осум години беа исушени околу 
50% од мочуриштата. Со уништувањето на 
шумите, дивите земјишта и мочуриштата 
се уништуваат и домовите на голем број 
растителни и животински врсти.
 Според мислењето на научниците 
секоја четврта врста на цицачи во светот, како 
и 50% од сите видови растенијата, денес се 
наоѓаат пред исчезнување. Тоа секако ќе го 
наруши синџирот на исхрана во природата 
и ваквото неконтролирано однесување на 
крајот на луѓето ќе им се врати со повторно 
намалување на ресурсите за исхрана.
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ефект на стаклена 
градина

 Големите концентрации на јаглерод 
диоксид во атмосферата имаат посебно 
значење во загадувањето и промената на 
човековата околина. Јаглерод диоксидот 
најчесто се наведува како главна причина за 
појавата на таканаречениот ефект на стакле-
на градина. Овој ефект всушност се состои 
во следново. Секоја секунда до површината 

плодното земјиште, но и површинските 
количества вода за пиење. Тоа предизвикува 
последици кај луѓето кои ја консумираат 
„закиселената“ вода, но слични последици 
се јавуваат и кај животните и растенијата.

Povr{inski temperaturi na Zemjata

концентрации  јаглероден моноксид влијаат 
и на намалувањето на концентрациите на 
озонот во таканаречената озонска обвивка и 
придонесуваат во глобалното загревање на 
планетата. Користењето на сообраќајните 
средства со користење на фосилни горива 
претставуваат главен извор на загадувањето 
со јаглероден моноксид.
 Високите концентрации на 
сулфурниот диоксид најчесто потекнуваат од 
масовната употреба на фосилните горива. 
Зимскиот смог кој се појавува во Централна, 
Источна и Југоисточна Европа е резултат 
од согорувањето на фосилните горива. 

Концентрациите на сулфур диоксидот во 
големите западноевропски градови од 1970 
година значително се намалени благодарејќи 
на спроведената голема редукција во 
користењето на фосилните горива во 
загревањето на домаќинствата.
 Сите испуштени количества на  
сулфур диоксид и на азот диоксид во 
атмосферата најчесто се задржуваат по 
неколку дена, а ветровите можат да ги 
однесат со илјадници километри подалеку 
од местото на емитување. За тоа време тие 
во реакциите со водената пареа формираат 
капки на сулфурна и азотна киселина кои 
потоа паѓаат во форма на познатите кисели 
дождови. Овие дождови го загадуваат 
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на Земјата допираат зраците на Сонцето кои 
се во видливиот дел на спектарот и имаат 
релативно високи фреквенции и енергии. Тие 
ја загреваат површината на Земјата, но 45% 
од топлината се зрачи назад во Вселената  
во подрачјето на инфрацрвената светлина. 
Во нормални услови е воспоставена  
рамнотежа на истовремено загревање 
и ладење на планетата и одржување на 
константни просечни температури.
Јаглеродниот диоксид има својство да не го 
пропушта инфрацрвеното зрачење во насока 
на Вселената, туку напротив, го рефлектира 
назад на површината на Земјата. Од овие 
причини се нарушува топлотната рамнотежа 
и површината започнува сè повеќе да се 
загрева. Бидејќи сличен процес се јавува 
и во стаклените градини за производство 
на зеленчук, целата појава е позната како 
ефект на стаклена градина.
 Процесот на глобално затоплување 
на површината на Земјата има многу 
големи последици. Според извештајот на 

Националната академија за здравство на 
Соединетите американски држави ниту една 
катастрофа позната во целокупната историја 
на човештвото нема да биде споредлива со 
погубното дејство на глобалното затоплу-
вање врз човековата цивилизација и целиот 
живот на планетата. Денес се смета дека 
најопсежна и најрелевантна студија за 
последиците од глобалното затоплување 
е онаа објавена по завршувањето на 
Меѓународната панел-дискусија за 
климатските промени одржана во 2001 
година во рамките на Обединетите нации. 
Според податоците објавени во студијата, 
ако продолжи овој тренд на покачување на 
температурата, тогаш во 2 100–тата година 
просечната температура на планетата ќе се 
зголеми најмалку за 1,4, а најмногу за 5,8 
степени. Тоа навистина претставува огромна 
промена на условите за живот на планетата, 
но и за сите други природни циклуси кои се 
во рамнотежа со милијарди години наназад 
во историјата на Земјата. 
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оЗонска дупка

 Kon krajot na {eesettite i po~etokot 
na sedumdesettite godini od minatiot vek, 
za prvpat vo javnosta se javija razmislu-
vawa i reakcii po povod nuspojavite na 
tehnolo{kiot razvoj koi mo`at da dovedat 
do globalni naru{uvawa na prirodnata 
ramnote`a, {to kako posledica bi imale 
ogromni reperkusii po `iviot svet. Vo 
taa nasoka toga{ e pokrenata kampawa za 
reducirawe na supersoni~nite avionski 
patni~ki letovi vo stratosferata, so cel 
da se spre~i uni{tuvaweto na ozonskata 
obvivka. Od druga strana, azotniot diok-
sid koj se sozdava pri nuklearnite eksplo-
zii, vlijael na namaluvaweto na negovata 
koncentracija duri za 4%. No, podocna se 
poka`a deka opasnosta za ovaa mnogu va`na 
prirodna formacija doa|a od drugo mesto.
 Na po~etokot na dvaesettiot vek 
bile sintetizirani organski molekuli koi 
vo sebe sodr`ele atomi na halogeni ele-
menti (hlor, fluor, brom). Istra`uvawata 
poka`ale deka ovie halogeni derivati na 
jaglenovodorodite se hemiski inertni i 
nemaat {tetno vlijanie po svojata okoli-

 Според црните прогнози изнесени 
во студијата, ваквиот пораст на просечната 
температура ќе предизвика топење на 
поларните капи, зголемување на нивото на 
морето за повеќе метри и потопување на 
голем број градови и крајбрежни региони. 

Сето тоа ќе биде проследено со појави на 
силни урагани, големи суши и масовно 
уништување на шумите, изумирање на 
растителните видови, миграција на животни-
те кон северните области, соленизација на 
водата за пиење и тн.
 Од изнесеното сосем е јасно дека 
претстојат страотни последици за животот 
на планетата. Како што веќе е споменато, 
во природата постои таканаречен циклус 
на кружење на јаглеродот кој во текот 
на целата историја на планетата бил во  
состојба на рамнотежа. Зголемувањето 
на концентрациите на јаглерод диоксидот 
исклучиво се должи на човековата активност, 
па затоа крајно сериозно треба да се 
разбере неопходноста за итно преземање 
на глобални мерки за заштита и рапидно 
намалување на емисијата на јаглероден 
диоксид во атмосферата.

Porast na koncentraciite na jaglerod dioksid

Koncentracii na hemiski soedinenija koi vli-
jaat na ozonot
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na kako i po zdravjeto na ~ovekot. Poradi 
svojata hemiska stabilnost na{le {iroka 
primena vo industrijata.
 Kako supstancii koi se koristele 
ili s# u{te se koristat vo proizvodstvoto, 
a imaat vlijanie na osiroma{uvaweto na 
ozonskata obvivka, gi sre}avame:
 - CFCs ( zasiteni acikli~ni jag-
levodorodi koi sodr`at atomi na hlor i 
fluor )
 Popularno, ovaa grupa  soedinenija 
se ozna~uva so kratenkata CFC. Kako hemis-
ki inertni, tie mo`at da opstanat vo atmos-
ferata od 40 do 150 godini. Na po~etokot 
nau~nicite smetale deka molekulite na 
CFC se premnogu te{ki i ne mo`at da do-
prat do visokite sloevi na atmosferata. 
No iako pote{ki od vozduhot, procesite 
na struewa vo atmosferata gi podigaat 
ovie molekuli vo visokite sloevi do stra-
tosferata. Ovie procesi se mnogu spori, 
traat pove}e desetici godini i zatoa pomi-
nale nezabele`ani. Vo stratosferata, pod 
dejstvo na ultravioletovoto zra~ewe tie 
do`ivuvaat fotohemisko razlagawe, pri 
{to se osloboduvaat halogeni radikali. 
Tie pak stapuvaat vo reakcija so molekula 
na ozon pri {to se osloboduva atom na ha-
logeniot element, hlor ili brom. Toga{ 
zapo~nuva veri`na reakcija koja kako rezul-
tat go ima uni{tuvaweto na ozonot. Imeno, 
eden sloboden atom na ovie halogeni ele-
menti mo`e da uni{ti i do 100 000 moleku-
li na ozon.
 Uni{tuvaweto na ozonot, koe denes 
se slu~uva vo stratosferata, e posledica 
na ispu{taweto na CFC nekolku decenii 
porano. Komercijalnata primena na ovie 
supstancii datira od triesetite godini na 
minatiot vek, prvo so proizvodstvoto na 
CFC–12, a potoa i so derivatite na etanot, 
CFC–113, CFC–114 i CFC–115.
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 - Haloni (zasiteni acikli~ni jag-
levodorodi koi sodr`at atomi na hlor, 
brom i fluor)
Tie vo svojata molekula pokraj  hlorni ato-
mi sodr`at i bromni atomi, {to gi pravi 
osobeno opasni vo uni{tuvaweto na ozon-
skata obvivka. Glavno vo industrijata gi 
sre}avame kako sredstva za gasnewe po`ari 
i kako supresanti pri eksplozii.
 - Jaglerodtetrahlorid ( CCl4 )
Sredstvo koe vo minatoto se koristelo 
vo uredite za gasnewe po`ari, a podocna 
kako rastvoruva~ vo industrijata, vo zem-
jodelstvoto, vo naftenata industrija i vo 
farmacijata. Denes negovoto koristewe e 
reducirano po otkritieto deka e toksi~en i 
kancerogen. 
 - Metilhloroform ( C2H3Cl3 – ne-
zasiten jaglevodorod koj sodr`i atomi na 
hlor )
Od pedesettite godini na minatiot vek se 
koristi kako prilagodliv rastvoruva~ vo in-
dustrijata za pove}e nameni, kako zamena za 
jaglerodtetrahloridot. Poradi doka`anata 

kancerogenost, negovata primena e zabra-
neta vo pove}e zemji.
 - HCFCs (nezasiteni jaglevodorodi 
koi sodr`at atomi na hlor i fluor)
Tie vo svojata molekula gi nemaat zameneto 
site vodorodni atomi so atomi na halogen 
element i kako takvi pobrzo se raspa|aat 
u{te vo troposferata kade {to imaat po-
mala destruktivnost vrz ozonskata obvivka. 
Vo ovaa faza se koristat kako tranzicioni 
alternativi za CFCs.
 - Metilbromid (CH3Br – nezasiten 
jaglevodorod koj sodr`i brom)
 Toa e biocid so {irok spektar koj 
se koristi vo zemjodelstvoto od {eeset-
tite godini na minatiot vek, kako za{tita 
od mnogu bolesti na zemjodelskite kulturi, 
nematodi, insekti i plevel. Pri direkten 
kontakt so visoki koncentracii na ovaa sup-
stancija doa|a do o{tetuvawe na nervniot 
i respiratorniot sistem kaj ~ovekot.
 Proizvodstvoto na halogeniranite 
jaglevodorodi do`ivuva poseben podem 
vo pedesettite godini od minatiot vek, so 
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na ozonot vo stratosferata vo osumdeset-
tite godini od minatiot vek stanale tolku 
izrazeni,  taka {to procesite na negovo 
prirodno sozdavawe ne mo`ele pove}e da 
ja pokrijat nastanatata zaguba. Ovie pro-
cesi na razgraduvawe osobeno bile iz-
razeni vo specifi~nite temperaturni 
uslovi na koi se nao|a ozonskata obvivka 
nad Antarktikot. Ovde stepenot na destruk-
cija na ozonot stanal tolku izrazen, {to 
nau~nicite po~nale da zboruvaat za pojava 
na dupka vo ozonskata obvivka. Na po~etokot 
ovaa pojava ne predizvikala {iroko vni-
manie, zatoa {to pojavata na dupkata se 
slu~uvala nad nenaseleno podra~je. No, 
od godina vo godina nejzinata povr{ina se 
zgolemuvala i nabrgu stanala realna opas-
nost za naselenieto na Nov Zeland, Ju`na 
Avstralija i ju`nite delovi na ^ile i Ar-
gentina, koga zafa}ala povr{ina pogolema 
od povr{inata na Severna Amerika. 
 Denes se smeta deka ozonskata ob-
vivka e globalno osiroma{ena i n# ne 
{titi dovolno od {tetnite vlijanija 
na UV-zra~eweto. Ozonskata dupka nad 
Ju`niot Pol ne e   postojana formacija koja 
so tekot na vremeto pove}e ili pomalku gi 
menuva svoite dimenzii. Denes e poznato 
deka povremeno se pojavuva pomala dupka 
vo ozonskata obvivka nad Severniot Pol. 
Ponekoga{ dupki vo obvivkata se javuvaat 
i na drugi lokacii, no tie ne se zadr`uvaat 
podolgo i ne pretstavuvaat realna opas-
nost.
 Sonceto e yvezda koja zra~i maksi-
malno koli~estvo energija vo bliskata ul-
travioletova oblast na elektromagnetniot 
spektar. Pokraj toa za vreme na maksimu-
mite na son~evata aktivnost na negovata 
povr{ina i vo negovata atmosfera se ja-
vuvaat silni eksplozii koi zra~at golemi 
koli~estva energija vo ultravioletoviot 

primena vo ladilnata tehnika, proizvod-
stvoto na cvrsti i meki peni, aerosoli 
vo kozmetikata i farmacijata, kako i kaj 
rastvoruva~ite, proizvodstvoto na stiro-
li, elektronski komponenti i drugo. Samo 
vo SAD vo 1973 se proizvedeni 400 000 
toni CFCs. Ova tempo na primena trae s# 
do osumdesettite godini, koga so stapuvawe 
na sila na Montrealskiot protokol nivna-

ta upotreba postepeno se reducira. Imeno, 
po nau~nite otkritija na [ervud Roland i 
Mario Molina vo 1974 godina za {tetnite 
vlijanija na ovie soedinenija vrz ozons-
kata obvivka, a osobeno po otkritieto na 
britanskite nau~nici za uni{tuvaweto na 
ozonskata obvivka nad Antarktikot za 40%, 
sevkupnata javnost preku me|unarodnite 
instrumenti na Vienskata konvencija za 
za{tita na ozonskata obvivka od 1985 go-
dina i Montrealskiot protokol za sup-
stanciite {to ja osiroma{uvaat ozonskata 
obvivka od 1987 godina, gi obvrza zemjite-
~lenki na namaluvawe na nivnata upotreba 
i proizvodstvo. Roland i Molina za ova 
epohalno otkritie ja dobija Nobelovata na-
grada za hemija vo 1995 godina.
 [tetnite vlijanija od navedenite 
hemiski supstancii i osiroma{uvaweto 

Koncentracija na ozon nad Evropa
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del na spektarot. Silnoto ultravioletovo 
zra~ewe ima doka`ano negativno vlijanie 
na `ivata materija. Taka na primer, spored 
misleweto na nau~nicite sekoja promena 
od 1% vo debelinata na ozonskata obvivka 
predizvikuva zgolemuvawe na pojavata na 

rak na ko`ata za 2–3%. 
 Spored biolo{kite efekti {to gi 
imaat na okolinata i spored branovata 
dol`ina, ultravioletovite zraci se delat 
na: UVA  (315 - 400 nm), UVB (280 - 315 nm), 
UVC ( 100 - 280 nm )
 UVA-zracite se so najgolema branova 
dol`ina vo grupata, nosat najmala energija 
od ostanatite, no i najlesno se probivaat 
niz atmosferata na Zemjata. Toa se zraci 
koi se odgovorni za pigmentacija na ko`ata, 
no i za nejzino zabrzano stareewe, kako i 
za nesakani efekti kaj plastikata i boite. 
U~estvuvaat so 0,5% vo vkupnoto son~evo 
elektromagnetno zra~ewe koe doa|a do vi-
sokite sloevi na atmosferata. Okolu 97% 
od vkupnoto ultravioletovo zra~ewe koe 

dopira do povr{inata na Zemjata spa|a vo 
ovaa grupa.
 UVB-zracite, iako u~estvuvaat so 
1,5% vo celokupniot spektar, vo najgolem 
del se apsorbiraat vo ozonskata obvivka. 
Toa e biolo{ki dosta aktivna komponenta, 
koja mnogu {tetno deluva kako na ~ove~koto 
zdravje, taka i na ekolo{kite sistemi 
voop{to. Nejzinoto u~estvo vo povr{inskoto 
ultravioletovo zra~ewe e nekade okolu 3% 
i mnogu zavisi od sostojbata na ozonskata 
obvivka nad mestoto na ekspozicija, kako i 
od drugi faktori kako {to se geografskata 
{iro~ina, nadmorskata viso~ina, vremen-
skite sostojbi i stepenot na refleksija na 
zra~eweto na samata lokacija.
 UVC-zra~eweto iako nosi najgolema 
energija i e biolo{ki najagresivno, vo ce-
lost se apsorbira vo Zemjinata atmosfera 
i nema {tetno vlijanie po ̀ iviot svet. Nego 
go sre}avame samo kako ve{ta~ki proizvod 
kaj odredeni tehnolo{ki procesi.
 Detektiraweto na ultravioleto-
vite zraci se izveduva od merni punktovi, 
naj~esto meteorolo{ki stanici, koi go mer-
at intenzitetot na ova zra~ewe vo tekot 
na denot i potoa ja informiraat javnosta. 
No, registriraweto na ultravioletovite 
zraci od ostanatite izvori vo Vselenata e 
ote`nato poradi svojstvata na atmosfera-
ta na Zemjata. Za taa cel, vo orbita okolu 
Zemjata se lansirani pove}e ve{ta~ki 
sateliti, takanare~eni ultravioletovi 
opservatorii, kako {to se Orbitalnata 
son~eva opservatorija (OSO-1) lansirana 
1962 godina i Me|unarodniot ultraviole-
tov istra`uva~ (International Ultraviolet Ex-
plorer- IUE) lansiran 1978 godina. Mnogu 
drugi sateliti, orbitalni stanici pa duri 
i Spejs [atlot so programata Astro-1 go 
istra`uvale ova zra~ewe od Vselenata. 
Lansirani se  i specijalizirani ve{ta~ki 

Ozonska dupka nad Antarktikot
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sateliti koi od svoite orbiti ja nabqudu-
vaat sostojbata na ozonskata obvivka. Ta-
kov satelit e, na primer, opservatorijata 
TOMS.
 Potrebata javnosta da se informira 
so ednostavni i razbirlivi informacii 
za ultravioletovoto zra~ewe i mo`nite 
{tetni posledici po lu|eto, gi navelo 
nau~nicite da definiraat parametar koj }e 
bide indikator za izlo`enosta na UV-zra-
cite. Parametarot se narekuva Globalen 
solaren UV-Indeks ( skrateno UV-Indeks ). 
Toj e povrzan so efektivnoto dejstvo na ul-
travioletovite zraci vrz ~ove~kata ko`a, a 
negovata definicija e standardizirana i 
prepora~ana od Svetskata zdravstvena or-
ganizacija (WHO). Svetskata meteorolo{ka 
organizacija (WMO), Programata na Obedi-
netite nacii za `ivotna sredina (UNEP) i 
Me|unarodnata komisija za nejonizira~ko 
zra~ewe (ICNIRP) .
 UV-Indeksot e merka za koli~estvoto 
na ultravioletovoto zra~ewe koja odgovara 
na negovoto dejstvo na ~ove~kata ko`a i se 
definira kako efektivno zra~ewe dobieno 
so integrirawe na spektrite na zra~ewe na 
branovite dol`ini od 290 do 400 nm. Se iz-
razuva numeri~ki, kako ekvivalent na vre-
menski izbalansiranoto i usredneto dejst-
vo na zra~eweto (W/m2) pomno`eno so 40.
 Vrednostite na UV-Indeksot gi de-
lime vo pove}e kategorii i toa:
 – nizok, 0, 1 i 2. Ovaa kategorija 
pretstavuva najmala opasnost od UV-zra-
cite. Lu|eto mo`at da ostanat na sonce i 
pove}e od eden ~as. Se prepora~uva upotre-
ba na o~ila za sonce. Sepak, lu|eto so mnogu 
osetliva ko`a kako i doen~iwata treba da 
se za{titat od podolgotrajno izlagawe na 
sonce i da koristat za{titen krem.
 – sreden, 3,4 i 5. Ovie vrednosti 
pretstavuvaat mala opasnost za pove}eto 
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lu|e. Se  prepora~uva koristewe na {apki 
so po{irok obod, o~ila za sonce i za{titni 
kremovi. Poosetlivite lu|e kako za{tita  
treba da dodadat i obleka so dolgi raka-
vi, zatoa {to mo`at da dobijat izgorenici 
samo za 20 minuti.
 – visok, 6 i 7. Kaj ovie vrednosti 
ve}e se zakanuva poseriozna opasnost. Za  
pove}eto lu|e se prepora~uva koristewe na 
{apki, o~ila za sonce, za{titni kremovi i 
obleka so dolgi rakavi. Ne se prepora~uva 
izlo`uvawe na sonce na doen~iwa pome|u 

10 i 16 ~asot.
 – mnogu visok, 8, 9 i 10. Golema opas-
nost od izlagawe na sonce za site lu|e. Tre-
ba da se namali izleguvaweto na otvoreno 
pome|u 10 i 16 ~asot. Se prepora~uva ko-
ristewe na sekakva za{tita, kremovi, o~ila 
i  soodvetna obleka. Poosetlivite lu|e 
mo`at da dobijat izgorenici za pomalku od 
10 minuti.
 – ekstremno visok, 11 i pove}e. Se 
prepora~uva maksimalno da se namali 
izlo`uvaweto na sonce pome|u 10 i 16 ~asot 
i strogo koristewe na site za{titni merki. 
Osetlivata populacija i novoroden~iwata 
nikako da ne izleguvaat na sonce vo ova 
vreme, zatoa {to mo`at da dobijat izgore-
nici za pomalku od 5 minuti.

 Globalnoto koli~estvo na ozonot 
na celata planeta vo poslednive dvae-
setina godini e vo opa|awe i toa prose~no 
3% vo sekoja dekada, a najniski vrednosti 
se izmereni vo vtorata polovina na 1992 
godina. No, ne treba da se zaboravi deka 
koli~estvata {tetni materii patuvaat do 
stratosferata nekolku decenii i efektite 
od nivnoto deluvawe treba vo idnina da se 
o~ekuvaat. Nivniot maksimum se o~ekuva da 
se dostigne vo narednite godini, a potoa da 
dojde do blago podobruvawe kako rezultat 
na za{titnite merki i ograni~uvaweto na 
emisijata na {tetnite materii vo atmos-
ferata. Nekoi predviduvawa velat deka so 
dosledna primena na propi{anite merki 
za za{tita na ozonskata obvivka sostojbata 
}e se vrati vo normala okolu 2050 godina.

UV-Indeksot nad zemjite vo Evropa

ЗагадуВање на Водата 
За пиење

 Vodata e osnovna na `ivotot. Sekoj 
`iv organizam ima golemi koli~estva voda, 
a za odr`uvawe na `ivotnite ciklusi neo-
phodno e sekojdnevno zemawe odredeni 
koli~estva voda. Samo za ovaa namena seko-
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jdnevno vozrasen ~ovek mora da ispie od 2,5 
do 3 litri voda. Istorijata poka`ala deka 
raspolo`livite koli~estva voda bile pre-
sudni vo pottiknuvaweto ili usporuvaweto 
na razvojot na sekoja ~ovekova zaednica od 
semejstvoto do celata civilizacija.
 I pokraj faktot {to re~isi dve 
tretini od povr{inata na Zemjata e pokri-
ena so voda, sepak vodata za piewe ili 
takanare~enata slatka voda ja ima vo mnogu 
pomali koli~ini. Pri toa, sekoga{ treba da 
se ima na um deka koli~estvata na voda za 
piewe ne se zgolemuvaat, tuku sosem spro-
tivno, tie s# pove}e se namaluvaat kako {to 
doka`aa sovremenite istra`uvawa.
 Brojot na naselenieto na planetata 
Zemja bele`i brz porast, no u{te pobrzo 
raste potro{uva~kata na vodata za piewe. 
Kako ilustracija mo`e da poslu`i podatokot 
deka potro{uva~kata na vodata za piewe na 
svetsko nivo dvojno se zgolemila vo peri-

odot od 1950 godina do denes. Procenkite 
na nau~nicite velat deka vo ovoj moment 
okolu 1,1 milijarda lu|e namaat pristap 
do kvalitetna voda za piewe, 2,5 milijardi 
lu|e nemaat obezbedeno elementarni sani-
tarni uslovi, a pove}e od pet milioni lu|e 
godi{no umiraat od bolesti koi se prediz-
vikani od upotrebata na ne~ista voda. No, 
toa ne e se. Prognozite na nau~nicite se 
u{te popesimisti~ki. Ako trendot na po-
rast na naselenieto prodol`i vo istata 
nasoka kakva {to e denes, toga{ vo 2025 go-
dina dve tretini od svetskata populacija 
}e po~ustvuva seriozen nedostatok od voda 
za piewe, a svetskite rezervi na kvalitet-
na voda }e se namalat za edna tretina.
 Vo edna od najserioznite analizi za 
sostojbite so vodata za piewe na planetar-
no nivo, izrabotena od grupa nau~nici za 
potrebite na Obedinetite Nacii, se veli 
deka mnogu e blisku vremeto koga potrebite 
za voda }e bidat pogolemi od postoe~kite 
rezervi. Vo toj moment }e prestane global-
niot razvoj i nu`no }e zapo~ne potragata po 
voda, pri {to vo analizata se poso~uva i 
opasnosta za pojava na me|udr`avni vojni.
 Pokraj zabrzanoto tempo na iscrpu-
vawe na rezervite na kvalitetna voda za 

piewe, poseben svetski problem pretstavu-
va zagaduvaweto na vodite. Deka stanuva 
zbor za seriozen problem zboruva i podato-
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kot deka koli~estvoto na zagadena voda za 
piewe e pogolemo od koli~estvoto na voda 
vo basenite na desette najgolemi reki vo 
svetot.
 Kako zagaduva~i na zemnite i podzem-
nite koli~estva voda naj~esto se poso~uvaat 
zemjodelcite koi upotrebuvaat ve{ta~ki 
|ubriva i isfrlawe na otpadnite vodi od 
naselenite mesta i industriskite pogoni 
direktno vo rekite i ezerata. Na toj na~in 

sekoj den vo rekite i ezerata se isfrlaat 
{est milioni toni otpad. Divite i nesood-
vetno uredenite deponii isto taka pret-
stavuvaat golemi zagaduva~i na podzemnite 
vodi. Otpadot i podzemnite vodi se povr-
zani neraskinlivo i pogubno. Porano ili 
podocna otpadocite doa|aat vo dopir so 
podzemnite vodi, gi zagaduvaat i gi pravat 
neupotreblivi.
 Od dosega ka`anoto jasno se sogledu-
vaat i merkite koi treba da se prezemat vo 
sekoja dr`ava. Sosem e jasno deka glaven 
prioritet treba da se dade na izgradbata na 
pre~istitelni stanici za otpadnite vodi, 
ureduvawe na deponiite i izbegnuvawe 
na koristeweto na pesticidi i ve{ta~ki 
|ubriva vo zemjodelieto. Isto taka vo zem-
jodelieto treba da se vovede praksata 
navodnuvaweto da se vr{i so pre~isteni 

otpadni vodi.  [tedeweto na vodata tre-
ba da stane navika na sekoj poedinec, a so 
soodvetni primeri vo taa nasoka treba da 
se vospituvaat i mladite generacii.

органски ЗагадуВачи

 Me|u grupite na hemikalii koi 
poka`ale osobini na dalekuse`no 
prekugrani~no vlijanie se i perzistent-
nite organski zagaduva~i ili popularno 
poznati kako POPs. Me|u supstanciite koi 
poka`uvaat osobini na perzistentnost i 

toksi~nost se dvanaeset soedinenija i toa: 
devet pesticidi (aldrin, toksafen, DDT, 
hlordan, dieldrin, endrin, heptahlor, 
heksahlorbenzen, mireks), industriski 
hemikalii (polihlorirani bifenili) i 
nusproizvodi na odredeni industriski 
procesi. Generalno, osobinite koi gi kara-
kteriziraat ovie supstancii mo`at da se 
opi{at vo nekolku to~ki:
 1. tie se ekstremno stabilni i te{ko 
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razgradlivi vo `ivotnata sredina;
 2. se bioakumuliraat vo ̀ ivite orga-
nizmi i vo sinxirot na ishrana;
 3. toksi~ni se za lu|eto i ̀ ivotnite i 
predizvikuvaat hroni~ni efekti (poremetu-
vawa na reproduktivniot, imunolo{kiot i 
endokriniot sistem);
 4. se transportiraat vo `ivotnata 
sredina na golemi distanci od izvorot na 
emisija.

 POPs kako i nivnite rezidui, mo`at 
da se najdat nasekade vo svetot. Tie, otka-
ko }e se oslobodat (obi~no isparuvaat vo 
potoplite kraevi od planetata) preku t.n. 
efekt na „skakulec“ se {irat do poladnite 
oblasti, na primer Arktikot, Antarktikot, 
kade {to nikoga{ nitu pak bile proizvedu-
vani, nitu koristeni. Ovie soedinenija 
te{ko se raspa|aat vo po~vata, osobeno 
vo kraevite so niski temperaturi. Zatoa 
nivnoto prisustvo vo `ivotnata sredina 
trae pove}e od deset godini.
 Od druga strana pak, nivnata osobi-
na na bioakumulacija vo masnite tkiva na 
~ovekot i na `ivotnite gi pravi ekstremno 
opasni po zdravjeto na humanata populaci-
ja.
 Sekoja od POPs -hemikaliite ili 
grupi na hemikalii (polihlorirani bife-
nili PCBs i dioksini i furani) na svoj 

na~in ja degradiraat `ivotnata sredina i 
vlijaat vrz zdravjeto na lu|eto.

 ALDRIN
 Po~etokot na proizvodstvoto na ovoj 
pesticid datira od 1950 godina. Se koris-
tel do sedumdesettite godini od minatiot 
vek kako za{tita od termiti, skakulci, crvi 
koi go o{tetuvaat korenot na p~enkata i 
drugi {tetnici. Biodegradacijata na ovaa 
supstancija e bavna i dava mo`nost da nav-
leze brzo vo po~vata i podzemnite vodi, 
poleka da ispari vo vozduhot. Rastenijata 
go zemaat od po~vata i go skladiraat, a 
dieldrinot, kako produkt na aldrinot, se 
skladira i vo masnoto tkivo na `ivotnite i 
go napu{ta organizmot mnogu bavno.

	 DIELDRIN
 Prvpat e sintetiziran vo 1948 godi-
na, a se koristel za kontrola na termiti i 
tekstilni {tetnici i kontrola na bolesti 
predizvikani od insekti i {tetnici koi 
`iveat vo po~vata koja se obrabotuva. Se 
karakterizira so visoka perzistentnost 
vo po~vata (negoviot poluvek na raspa|awe 
e okolu pet godini). Ostatocite na diel-
drin mo`e da se najdat vo vozduhot, vo-
data, po~vata, pticite, ribite, cica~ite 

(vklu~uvaj}i go i ~ovekot). Hranata e glaven 
izvor na izlo`enost na humanata populaci-



40

ja. Naj~esto go napa|a centralniot nerven 
sistem kaj lu|eto.

	 TOKSAFEN
 Upotrebata na toksafenot datira od 
1949 godina kako insekticid pri odgledu-
vaweto na pamukot, cerealnite `itarici, 
ovo{kite, orevot i zelen~ukot, kako i za 

kontrola na ektoparazitite kaj stokata. 
Negoviot poluvek na raspa|awe vo po~vata 
mo`e da se dvi`i od 100 dena do 12 godini. 
Kaj lu|eto najverojaten izvor na toksafen e 
kontaminirana hrana, kulturi odgleduvani 
na kontaminirana po~va, voda od kontamini-
rani izvori, prestoj vo blizina na deponii 
kade {to e odlo`en toksafen. Toksafenot 
ne e mnogu toksi~en za lu|eto pri nivna di-
rektna izlo`enost, sepak vitalnite organi 
se ~uvstitelni na negovoto prisustvo (crn 
drob, tiroidea). Se apsorbira preku diges-
tivniot trakt i di{nite pati{ta pri {to 
predizvikuva o{tetuvawe na belite drobo-
vi, nervniot sistem i bubrezite.

	 MIREKS
 Vo pedesettite godini od minatiot 
vek zapo~nuva da se koristi za kontrola 
na mravki. Pokraj ova, mireksot e poznat 
reduktor na zapalivosta na plastika, guma, 
boi, hartija i elektri~ni proizvodi. Toa e 
eden od najstabilnite POPs so poluvek na 
raspa|awe od 10 godini, a poradi negovata 

osobina relativno lesno da isparuva mo`e 
da bide transportiran na golemi rasto-
janija. Mireksot ne se rastvora vo voda, no 
lesno navleguva vo po~vata i ~esti~kite na 
sedimentot. Ne poka`uva osobina da patu-
va niz po~vata do podzemnite vodi, no se 
vgraduva vo organizmot na ribite i drugite 
organizmi koi `iveat vo kontaminiranata 
voda ili se hranat so drugi kontamini-
rani organizmi. Lu|eto doa|aat vo kontakt 
so ovaa hemikalija preku kontaminirana 
po~va vo blizina na deponii so opasen ot-
pad i konsumirawe riba ili drugi `ivotni 
koi `iveat vo blizina na vakvite deponii. 
Mireksot e stimulans na centralniot ner-
ven sistem i predizvikuva naru{uvawe na 
endokriniot sistem.
	
	 ENDRIN
 Od pedesettite godini na minatiot 
vek nao|a {iroka primena kako za{tita od 
{tetnici vo najgolema merka kaj pamukot i 
kako rodenticed. Vo po~vata opstanuva dolg 
period (do 12 godini). Posebno e toksi~en 
kaj ribite, kaj koi {to se evidentirani vi-
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soki koncentracii. Lu|eto glavno endrinot 
go vnesuvaat preku hranata, iako momental-
nite procenki na koli~inite koi se vnesu-
vaat preku hranata se pod granicite koi se 
smetaat za bezbedni od svetskite zdravst-
veni stru~waci.

	 HEPTAHLOR
 Heptahlorot naj~esto e koristen vo 
borbata protiv po~venite insekti i termi-
ti, no i protiv skakulci, malari~ni komar-
ci itn. Vo po~vata, rastenijata i `ivotin-
skite organizmi, heptahlorot metabolira 
vo heptahlor epoksid, za koj e doka`ano 
deka e kancerogen. ^ovekot go vnesuva hep-
tahlorot preku hrana (konsumirawe na kul-
turi koi se odgleduvani na po~va tretirana 
so heptahlor, riba, mle~ni proizvodi, meso 
bogato so masnotii od ̀ ivotni koi bile eks-
ponirani na heptahlor, doen~iwata preku 
mlekoto od majkata koja bila izlo`ena na 
visoki koncentracii na heptahlor), vo 
domovi koi bile tretirani so heptahlor 
zaradi za{tita od termiti. Deluva kako 
stimulans na centralniot nerven sistem 
predizvikuvaj}i gr~evi.
 

 HLORDAN
 Vo 1945 godina za prvpat hlordanot 
e apliciran zaradi za{tita od lebarki, 
mravki, termiti i drugi {tetnici koi se 
javuvaat vo doma}instvata. Podocna nao|a 
primena i kako insekticid so {irok spe-
ktar koj se koristi za za{tita na zemjodel-
skite kulturi. Poka`uva osobina na per-
zistentnost vo po~vata (negoviot vek na 
poluraspa|awe vo po~vata e pribli`no 4 
godini), te{ko se rastvora vo voda poradi 
{to ne navleguva vo podzemnite vodi, no 
isparuva vo vozduhot. Lu|eto se izlo`eni 
na hlordan preku konsumirawe na kulturi 
koi bile odgleduvani na kontaminirana 

po~va, ribi i {kolki koi `iveele vo vodi 
kontaminirani so hlordan, inhalacija na 
zagaden vozduh ili kontakt so po~va blizu 
do objekti koi se  tretirani so hlordan 
zaradi za{tita od termiti, ili vo blizina 
na deponii koi sodr`at hlordan. ^ovekot 
mo`e da go apsorbira od gastro-intesti-

nalniot trakt, so inhalirawe ili intaktno. 
Doka`an e kako supstancija koja predizvi-
kuva naru{uvawa na endokriniot sistem.

 HEKSAHLORBENZEN
 Heksahlorbenzenot e voveden vo 
1945 godina kako fungicid za tretman 
na semeto kaj `itnite kulturi, kako i pri 
inicirawe na ognomet, proizvodstvo na mu-
nicija i sinteti~ka guma. Denes glavno se 
javuva kako nusprodukt  vo proizvodstvoto 
na hloriranite soednenija i nekoi pesti-
cidi. Drug potencijalen izvor na emisija 
na heksahlorbenzenot e i inceneracijata 
na otpad i metalurgijata. ^ovekot mo`e 
da go vnese vo organizmot preku: mle~ni 
proizvodi ili meso od stoka koja pasela na 
kontamirani livadi, kontakt so kontamini-
rana po~va, piewe na kontaminirana voda, 
vdi{uvawe na mali koncentracii od kon-
taminiran vozduh. Naj~est efekt na ovaa 
hemikalija kaj humanata populacija e po-
javata na zaboluvawe na crniot drob (por-
phyria cutanea tarda).
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sre}avaat vo komercijalnite proizvodi. 
Ovie supstancii se hemiski stabilni i 
otporni na toplina, zaradi {to na{le 
{iroka primena kako transformatorski i 
kondezatorski masla, hidrauli~ni fluidi 
i fluidi za razmena na toplina i masla za 
podma~kuvawe. Se karakteriziraat so vi-
soka perzistentnost vo `ivotnata sredina 
(nivniot poluvek na raspa|awe vo vozduh 
iznesuva od tri nedeli do dve godini, pa 
sî do {est godini vo aerobni po~vi i sedi-
menti). PCBs se toksi~ni za ribite, prediz-
vikuvaat naru{uvawa na reproduktivniot 
sistem i supresija na imunolo{kiot sistem 
kaj divite `ivotni. Mo`e da se identi-
fikuvaat kako hemikalii koi vlijaat na 
endokriniot i imunolo{kiot sistem kaj 
lu|eto.

	 DIOKSINI	I	FURANI
 Ovie dve grupi hlorirani jag-
levodori se nusproizvodi koi se javuvaat 
pri tehnolo{ki procesi (proizvodstvo na 
hemikalii, pesticidi i drugi hlorirani 
supstancii, crna i oboena metalurgija, 
proizvodstvo na elektri~na struja, i dr.), 
nekontrolirano spaluvawe na otpad i in-
ceneracija na otpad na neadekvatna tem-
peratura. Tie se lipofilni, srednoispar-
livi i otporni na degradacija (poluvek na 
raspa|awe od 10 do 12 godini). Vo odredeni 
uslovi poka`uvaat svojstva na bioakumu-
lacija i biomagnifikacija. Nau~nata evi-
dencija uka`uva na brojni negativni efek-
ti vrz zdravjeto na lu|eto (naru{uvawe na 
centralniot nerven sistem, naru{uvawe na 
funkcijata na crniot drob i na bubrezite, 
namaluvawe na imunolo{kiot sistem, i na  
enzimite).
  

PREZEMENI	AKTIvNOSTI
 Mo`e da se zaklu~i deka od golemi-

 DDT	 (DIHLORODIFENIL-
TRIHLOROETAN)
 Prvata aplikacija na DDT datira 
od Vtorata svetska vojna vo kontrolata na 
{ireweto na malarija, tifus i drugi boles-
ti koi se prenesuvaat preku insektite. Ne-
govata primena prodol`ila vo kontrolata 
na {irewe na malarija, kako i vo za{titata 
na odredeni zemjodelski kulturi (pamuk). 
Negovata stabilnost i perzistenost (50% 
ostanuva vo po~vata 10–15 godini po nego-
vata aplikacija) se pri~ini {to toj mo`e da 
najde nasekade vo svetot (rezidui na DDT 
se detektirani na Arktikot). Glavniot iz-
vor na DDT e hranata i zaradi negovata ni-
ska biorazgradlivost i visoki lipofilni 
osobini tragi od DDT i negovite analozi se 
identifikuvani vo potko`noto masno tkivo 
^ovekot mo`e da go apsorbira preku gas-
trointestinalniot trakt i po pat na inhal-
acija. Kratkotrajnite akutni efekti na DDT 
se ograni~eni, no dolgotrajna ekspozicija 

predizvikuva hroni~ni posledici po zdrav-
jeto na lu|eto. 

	 POLIHLORIRANI	BIFENI-
LI	(pCBs)
 Polihloriranite bifenili za 
prvpat se sintetizirani vo 1929 godina 
kako grupa od 209 kongeneri od koi 130 se 

Molekula na DDT
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problemot so zagaduvaweto na planetata 
Zemja i poleka no sigurno zapo~naa da se 
odr`uvaat konferencii i da se sklu~uvaat 
me|unarodni dogovori so koi se vovedu-
vaa kriteriumi i zabrani i se planiraa 
aktivnosti so cel da se namalat, ili po 
mo`nost da se otstranat, nanesenite {teti 
vo globalni ramki.
 Kako {to e obi~aj vo svetskata 
politika ovie aktivnosti i dogovori ne 
bea ednoglasno prifateni,  osobeno ne 
od najgolemite zagaduva~i. Dolgo vreme 
vo svetot egzistira{e zabludata deka 
za{titata na `ivotnata sredina e vo di-
rekten sudir so interesite na stopanskiot 
razvoj, porastot na op{testveniot proiz-
vod i `ivotniot standard, otvoraweto 
na novi rabotni mesta i tn. Praksata vo 
najrazvienite zemji, no vo ponovo vreme i 
vo zemjite vo razvoj, go poka`a sprotivnoto. 
Konceptite za razvoj bazirani na porast na 
proizvodstvoto i enormnoto tro{ewe na 
prirodnite resursi dojde do svoite kra-
jni granici. Takanare~enite nadvore{ni 
tro{oci povrzani so zagaduvaweto na 

sredinata, iscrpuvaweto na prirodnite 
resursi i naru{uvaweto na zdravjeto na 
lu|eto po~naa da gi nadminuvaat prihodite 
koi se ostvaruvaa vo taka isplaniraniot 
porast na proizvodstvoto. Kapitalot vo 

ot broj zagaduva~ki supstancii koi  posto-
jano se osloboduvaat vo `ivotnata sredi-
na POPs se me|u najopasnite. Zaradi toa, 
me|unarodnata zaednica so podgotovkata 
na Stokholmskata konvencija za POPs pri-
stapi kon prezemawe {iroka akcija za kon-
trola, redukcija i eliminacija na dvaenae-
sette soedinenija. Republika Makedonija 

sledej}i ja svojata orientacija za obezbedu-
vawe na ~ista i zdrava `ivotna sredina 
pristapi kon implementacijata na ram-
kovnata konvencija. Od po~etokot na 2002 
godina Ministerstvoto za `ivotna sredina 
i prostorno planirawe na Republika Make-
donija aktivno rabote{e na podgotovkata 
na Nacionalniot implementacionen plan 
za redukcija i eliminacija na POPs. Vo de-
kemvri, 2004 godina e izraboten strate{ki 
dokument koj gi sodr`i detalnite nasoki za 
idno dejstvuvawe na poleto na upravuvawe-
to so POPs na nacionalno nivo. Vo nego se 
vgradeni principite na Stokholmskata kon-
vencija ~ija ~lenka e Republika Makedonija 
od mart 2004 godina.

меѓународна акција

 Vo poslednive nekolku decenii vo 
svetot kone~no se sfati serioznosta na 
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za planirawe na takov industriski razvoj 
koj }e bide vo soglasnost so ritamot na 
prirodata.
 Deset godini podocna vo Johanes-
burg za prvpat se odr`a Samit na svetskite 
lideri posveten na odr`liviot indus-
triski razvoj. Toa be{e eden od najgolem-
ite svetski sobiri posveten na globalnata 
za{tita na Zemjata. Na sobirot u~estvuvaa 
nad 60 000 delegati, gosti, rakovoditeli 
na golemi svetski kompanii i okolu 170 
svetski lideri. Kone~no stana jasno deka 
svetot zapo~na da ja razbira opasnosta i da 
prezema konkretni merki vo za{titata na 
planetata Zemja. 

najbogatite zemji denes se orientira kon 
za{titata na `ivotna sredina i razvojot na 
novi tehnologii bazirani na za{teda na ma-
terijalite i energijata, a koi se vo soglas-
nost so prirodata. Tokmu vo tie podra~ja na 
stopanstvoto se otvaraat i novi rabotni 
mesta i se ostvaruva planiraniot porast 
na op{testveniot proizvod. Vo golem broj 
dr`avi ovoj trend e poddr`an i so soodvet-
na dano~na politika i dolgoro~no investi-
rawe. 
 Prvata me|unarodna konferencija 
na Obedinetite Nacii posvetena na prob-
lemite povrzani so `ivotnata sredina se 
odr`a vo Stokholm vo 1972 godina. Toga{ 
za prvpat vo istorijata na edno visoko 
me|unarodno nivo be{e uka`ano na opas-
nostite koi gi nosi zagaduvaweto na `ivot-
nata sredina na globalno nivo.
 Vtorata konferencija na Obedi-
netite Nacii za `ivotna sredina se odr`a 
vo 1982 godina vo Najrobi. Na ovaa konfer-
encija za prvpat be{e uka`ano na posledic-
ite od nekontroliraniot industriski razvoj 
i iskoristuvawe na prirodnite resursi.

  Vo 1992 godina vo Rio de @aneiro 
se odr`a tretata konferencija na Obedi-
netite Nacii kade {to za prvpat se progov-
ori za takanare~eniot odr`liv razvoj, ili 

Виенска конВенција и 
монтреалски протокол
 

 Vienskata konvencija usvoena vo 
1985 godina pretstavuva prv me|unaroden 
ramkoven dokument ~ija cel e pottiknuvawe 
na globalna akcija vo nasoka na za{tita 
na ozonskata obvivka. Dve godini podocna 
vo Montreal e donesen Protokol, ~ija cel 
e preku to~no definirani aktivnosti da 
se prezemat konkretni merki za kontrola 
na uvozot, izvozot i na potro{uva~kata na 
supstanciite {to ja osiroma{uvaat ozons-
kata obvivka od edna strana i redukcija i 
kompletna eliminacija na ovie opasni soe-
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dinenija od druga strana.
 Me|unarodnata akcija e poddr`ana 
so finansiskite resursi koi gi obezbedu-
va Multilateralniot fond na Protoko-
lot, formiran so usvojuvaweto na London-
skiot amandman od 1990 godina. Ovoj fond 
ovozmo`uva nerazvienite zemji i zemjite so 
ekonomija vo tranzicija da koristat finan-
siska asistencija vo implementacijata na 
nacionalnite aktivnosti za namaluvawe na 
emisijata na osiroma{uva~ite na stratos-
ferskiot ozon vo atmosferata. Pokraj ovoj 
amandmam vo periodot od 1992 do 1999 godi-
na Protokolot e dopolnet so u{te tri aman-
dmana (Kopenhagen–1992, Montreal–1997 i 
Peking–1999 godina) koi go prilagoduvaat 
osnovniot dokument kon sovremenite tren-
dovi i potrebite na zemjite-~lenki.
 Republika Makedonija gi 
ratifikuva{e Vienskata konvencija i Mon-
trealskiot protokol vo 1994 godina, so 
{to gi prezede site obvrski koi proizle-
guvaat od niv. Zaradi toa, vo 1997 godina 
be{e formirana Kancelarija za za{tita 

na ozonskata obvivka vo ramkite na Minis-
terstvoto za `ivotna sredina i prostorno 
planirawe. Ovaa edinica ima uloga na 
koordinator na nacionalnite aktivnosti 
na poleto na redukcija i eliminacija na 

supstanciite {to ja osiroma{uvaat ozons-
kata obvivka vo Republika Makedonija. Vo 
tekot na nejzinoto sedumgodi{no postoewe 
se implementirani pove}e proekti vo site 
oblasti kade {to ovie soedinenija nao|aat 
aplikacija, {to rezultira so pad na nivna-

ta potro{uva~ka za pove}e od 90% vo Re-
publika Makedonija.
 Ovie brojki poka`uvaat deka Repub-
lika Makedonija mo`e da se vbroi vo zem-
jite koi ne samo {to vo golema merka gi 
ispolnuvaat obvrskite kon Montrealskiot 
protokol, tuku  odat  ponapred so postig-
natite rezultati.

стокХолмска 
конВенција За popS

 Vo maj 2001 godina zemjite od svetot 
pod pokrovitelstvo na UNEP go stavija svo-
jot potpis za pokrevawe na me|unarodna ak-
cija za kontrola, za redukcija i za kone~na 
eliminacija na grupa od dvanaeset hemi-
kalii. Pri~inata za prezemawe na edna 
agresivna akcija na globalno nivo se oso-
binite koi gi poka`uvaat ovie soedinenija 
na perzistentnost, dalekuse`no vlijanie, 
toksi~nost, bioakumulativnost vo `ivite 
organizmi, vklu~uvaj}i go i ~ovekot. Zatoa, 
glavnata cel na Konvencijata e za{tita na 
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~ovekovoto zdravje i `ivotnata sredina od 
perzistentni organski zagaduva~i. 
 Odredbite na Stokhomskata konven-
cija se odnesuvaat na prezemawe  konkret-
ni merki za namaluvawe, zamena i kone~na 
eliminacija na perzistentnite organski 
zagaduva~i. Upotrebata i prometot na odre-
deni POPs hemikalii direktno ja zabranu-
va, dodeka za nekoi POPs (DDT) ostava 
mo`nost zemjite (na primer regionot na 
Afrika) da pobaraat konkretni izzemawa i 
go prolongiraat rokot.
 Vo odnos na PCB i opremata koja 
sodr`i nekoj od kongenerite koi pripa|aat na 
ovaa grupa zagaduva~ki supstancii, Konven-
cijata e decidna: da se isfrli od upotreba 
opremata koja sodr`i PCBs do 2025 godina. 
Od druga strana pak, POPs-otpadot treba 
zadol`itelno da se sobere, da se  trans-

portira, da se skladira i da se otstrani na 
ekolo{ki prifatliv na~in. Nenamernata 
emisija na POPs (dioksini, furani, PCBs, 
heksahlorbenzen) koi se generiraat pri 
nekontrolirano i nesoodvetno sogoruvawe 
na otpad, i pri odredeni procesi na proiz-
vodstvo na hemikalii, vo metalurgijata, vo 
proizvodstvoto na elektri~na energija i  
vo drugi granki, treba da se minimizira, 
a kade {to e vozmo`no i kompletno da se 
eliminira.
 Pokraj merkite na restrikcija, Kon-
vencijata gi obvrzuva zemjite-~lenki da 
podgotvat strate{ki dokument vo koj{to 
to~no bi se identifikuvala sostojbata vo 
zemjata so POPs-hemikalii i bi se dale 
to~ni nasoki za ponatomo{no deluvawe na 
ova pole. Republika Makedonija, so cel da 
ja presretne ovaa obvrska od Stokholmska-
ta konvencija, vo periodot od 2002 do 2004 
godina izraboti Nacionalen implementa-
cionen plan za redukcija i za eliminacija 
na POPs. Planot generalno e podelen vo 
dva dela: prviot del e nacionalen POPs 
profil, sodr`an od pravnata i institu-
cionalnata ramka za upravuvawe so POPs 
vo zemjata, a vtoriot del e preliminarni 
inventari za prisustvo i emisii na ovie 
supstancii. Kako edna od celite na ovie 
aktivnosti vo mart 2004 godina e ratifi-
kuvana Stokholmskata konvencija od strana 
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na Sobranieto na Republika Makedonija. 
Osum meseci podocna, Vladata na Repub-
lika Makedonija go usvoi Nacionalniot 
implementacionen plan za redukcija i za 
eliminacija na POPs, so obvrska Minis-
terstvoto za `ivotna sredina i prostorno 
planirawe da gi sprovede akciite plani-
rani so ovoj dokument.
 Vo tekot na 2005 godina Kancelari-
jata za perzistentni organski zagaduva~i 
pri Ministerstvoto za `ivotna sredina i 
prostorno planirawe aktivno raboti na 
podgotovkata na detalni inventari na opre-
mata koja sodr`i PCBs vo Elektrostopanst-
vo na Makedonija i obuka na profesionalci 
koi imaat direkten kontakt so opremata za 
bezbedno rakuvawe na istata.
 Zna~i, akcijata e vo tek, mo`ebi 
na samiot start, no rezultatite se 
zabele`itelni. Makedonija e vo prvata gru-
pa zemji koi ja ratifikuvaa Konvencijata 

so izrabotka na Nacionalen implementa-
cionen plan za redukcija i eliminacija na 
POPs.  So toa ja postavi osnovata za idna 
akcija i za prezemawe konkretni ~ekori za 
redukcija i eliminacija na POPs.

рамкоВа конВенција За 
климатски промени и 
кјото протокол

 Otsekoga{ klimata na na{ata pla-
neta bila ppodlo`na na prirodni vari-
jacii, no vo poslednive nekolku dekadi se 
zabele`uvaat promeni koi predizvikuvaat 
negativni efekti na celiot ekosistem. 
Potro{uva~kata i emisijata na supstan-
ciite klasificirani kako stakleni~ki 
gasovi poka`uva nagorna linija vo tekot 

na industriskata era, a posebno se izra-
zeni pri odredeni aktivnosti na ~ovekot 
(uni{tuvawe na {umite ili upotreba na 
fosilni goriva). Pova`ni pretstavnici od 
ovaa grupa se jaglerod dioksid (CO2), metan 
(CH4), azoten  oksid (N2O), hidrofluoroja-
glerodi (HFCs), perfluorojaglerodi (PFCs), 
sulfurheksafluorid (SF6). Pokraj ovie, vo 
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grupata na soedinenija, predizvikuva~i na 
efektot na staklena gradina, spa|aat i hlo-
rofluorojaglerodite (CFCs) i hidrohloro-
jaglerodite (HCFCs). Ovie hemikalii se st-
rogo kontrolirani i nivnata potro{uva~ka 
i promet se ograni~eni i  reducirani so 

Montrealskiot protokol kako supstancii 
{to ja osiroma{uvaat ozonskata obvivka. 
Toa e pri~ina {to tie, i pokraj toa {to 
poseduvaat potencijal na globalno zato-
pluvawe, ne se kontrolirani so doluspo-
menatite me|unarodni dogovori od ovaa 
oblast. Ispu{tenite stakleni~ki gasovi 
formiraat eden vid {tit okolu Zemjata, 
zarobuvaj}i ja toplinata i predizvikuvaj}i 
dopolnitelno zagrevawe na povr{inata na 
zemjata i atmosferata.
 Nau~nata evidencija na ovaa pojava 
ja inicirila Prvata konferencija za klima 
na globalno nivo vo 1979 godina. Ottoga{ 
se vo tek pregovorite na globalno nivo 
pod pokrovitelstvo na UNEP i Svetskata 
meteorolo{ka organizacija (WMO) se do 
1992 godina koga na Svetskiot samit vo Rio 
de @aneiro e donesena Ramkovata konven-
cija za klimatski promeni. Zemjite-~lenki 
na Konvencijata imaat obvrska da podgot-
vat inventari na emisiite na stakleni~ki 
gasovi i da dostavuvaat izve{tai popular-
no nare~eni Nacionalna komunikacija.
 Konkretni merki so strogi 

ograni~uvawa se sodr`ani vo Kjoto pro-
tokolot od 1997 godina. Ovoj dokument 
vsu{nost ja dopolnuva Konvencijata i de-
cidno gi definira nejzinite odredbi, so 
{to obezbeduva ramka za prezemawe ak-
cii za spre~uvawe na negativnite efekti 
predizvikani od globalnoto zatopluvawe 
vrz `iviot svet.
 Republika Makedonija ja 
ratifikuva{e Ramkovata konvencija za 
klimatski promeni vo dekemvri 1997 godi-
na, a Kjoto protokolot vo fevruari 2005 go-
dina. Aktivnostite vo nasoka na redukcija 
i/ili eliminacija na stakleni~kite gasovi 
startuva{e so podgotovkata na Prvata na-
cionalna komunikacija, kako prv naciona-
len izve{taj za uslovite vo zemjata povr-
zani so klimatskite promeni i inicijalen 
~ekor vo implementacijata na Ramkovata 
konvencija. Na toj na~in e napraven golem 
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~ekor kon sproveduvawe seopfatna analiza 
vo site oblasti vklu~eni vo Nacionalniot 
izve{taj, zajaknuvawe na institucional-
nite i tehni~kite kapaciteti vo ovie oblas-
ti i podigawe na javnata svest vo vrska so 
klimatskite promeni. Vo tek e izrabotkata 
na Vtorata komunikacija.

набљудуВање на 
Земјата

	 Атмосферата, копното и водата се 
природни живеалишта, а магнетосферата, 
озонската обвивка и јоносферата се 
природните заштитни слоеви на Земјата кои 
успеале да го одржат и да го развијат животот 
до најсложените форми каква што е човекот. 
Но, токму човекот со своите непромислени 
активности успеа да ја наруши рамнотежата 
на овие глобални системи на планетата и 
за многу кусо време го доведе во прашање 
опстојувањето на огромен број животински и 
растителни видови, за на крај, ако продолжи 
со неконтролираните постапки, да го доведе 
во прашање и сопственото постоење.
 За среќа, речиси во последен момент, 
луѓето започнуваат да разбираат дека Земјата 
е сè што имаме. Овој мал и топол остров 
во бесконечната, студена и смртоносна, за 

луѓето, Вселена, сепак нема бесконечни 
извори на минерални лежишта, енергетски 
извори, плодни површини за производство 
на храна и резерви на вода за пиење. 
Неконтролираниот пораст на населението 
и неговите стремежи за задоволување, 
не само на основните животни потреби, 
туку и на  низа „задоволства“ својствени 
за човековата цивилизација, едноставно 
речено планетата не може да ги издржи. 
Дури и да го нема глобалното загадување 
и затопллување на планетата, или пак, 
уништувањето на озонската обвивка, сепак, 
човештвото многу брзо ќе се судри со 

глобалниот цивилизациски проблем, а тоа е 
прашање за голо опстојување на Земјата.
 Следејќи ги локалините и 
поединечните интереси, научниците во 
светот,  до неодамна не беа заинтересирани 
и не ги согледуваа последиците од 
нарушувањата на глобалните системи на 
Земјата. Но, кога започнаа посериозно да 
се занимаваат со анализа на состојбите 
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и последиците кон крајот на минатиот век, 
ја разбраа опасноста и започнаа со сите 

сили да ја алармираат светската јавност. 
Проучувањето на глобалните системи бара 
координирана и глобална акција.
 Денес на целата планета има 
распоредено околу 100 000 поединечни 
инструменти за следење на локалните 
промени во параметрите на земјата, водата 
и атмосферата. Исто така, околу Земјата 
кружат околу 50 вештачки сателити кои 
индивидуално, а тоа значи меѓусебно 
некоординирано, ги следат состојбите 
во екосистемите на планетата. Сето тоа 
всушност значи некоординираност и 
нерационалност во користењето на човечките 
и технички капацитети. Согледувајќи го 
овој голем проблем, научната јавност 
започна да презема активности во насока 
кон поврзување на поединечните технички 
капацитети во одделните земји или пак 
разните институции внатре во земјите, во 
единствени глобални мрежи за собирање и 
обработка на информациите на планетарно 
ниво.
 За таа цел, во 2003 година 

во Вашингтон се организира првата 
меѓународна конференција на тема глобално 
набљудување на Земјата и се формира 
денес познатат Група за набљудување на 
Земјата (GEO). Во неа денес членуваат 
педесеттина земји и триесеттина значајни 
меѓународни организации. Во рамките на 
оваа група се изработи десетгодишен план 
за глобално набљудување на Земјата. 
Во планот се потенцира фактот дека не 
само што меѓусебното поврзување на 
системите за набљудување ќе значи голема 
рационализација, туку тоа ќе даде можност 
за развој на многу нови технологии и развој 
на низа интердисциплинарни програми и 
проекти базирани на новоформираните 
датотеки на глобални информации. Овие 
активности сигурно ќе доведат до голем број 
откритија и разбирање на законитостите 
според кои функционираат и се менуваат 
глобалните ситеми на Земјата, а тие 
секако ќе придонесат за побрзо враќање на 
екосистемите во границите на нормалното 
функционирање, но и во развојот на системи 
за рано предупредување и контрола на 
последиците врз луѓето, врз растенијата 
и врз  животните какви што на пример се 
последиците од големите урагани, пожари, 
земјотреси, вулкански ерупции и сл.
 На самитот одржан во Јапонија во 
2004-тата година минситрите од земјите-
членки на Фрупата за глобално набљудување 
на Земјите дефинираа девет подрачја од 
животот на луѓето во кои глобалната мрежа 
за набљудување на планетата се очекува да 
даде значителен придонес. Тие подрачја се:
 1. Заштита на животната околина и 
човековото здравје.
 2. Заштита од природни и од човекот 
предизвикани катастрофи.
 3. Рационално управување со енер-
гетските ресурси.
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улогата на Земјините 
ВеШтачки сателити
 

 Zagaduvaweto e globalen problem. 
Negativnite efekti od ovaa ~ove~ka ak-
tivnost ne se ~ustvuvaat samo vo regionot 
kade se nao|a zagaduva~ot, tuku tie zafa}aat 
mnogu po{iroki podra~ja, pa i celata pla-
neta. 
 Prezemaweto na racionalni i koor-
dinirani aktivnosti vo namaluvaweto na 
{tetnite vlijanija na zagadenosta bara i 
precizna nau~na analiza, za {to se potreb-

 4. Следење на климатските карактери-
стики и глобалните промени.
 5. Следење на циклусот на водите 
и рационално управување со водените 
ресурси.
 6. Следење на временските инфор-
мации, изработка на временските прогнози 
и навремени предупредувања.
 7. Следење на состојбите на 
екосистемите на земјината површина и во 
морињата.
 8. Развој на одржливо земјоделство и 
борба  против ширењето на пустините.    
 9. Заштита и развој на биолошката 
разновидност.
Како што се гледа подрачјата на 
применливост на информациите собрани 
од глобалните мрежи на набљудувањто 
на Земјата се многу широки и сеопшто 
поврзани, а со тоа се значајни за сите луѓе 
и држави. Токму затоа членовите на Групата 
за набљудување на Земјата ги повика сите 
земји, поединци и институции да се вклучат 
во развојот на систетемите за набљудување 
и да ја споделат користа од добиените 
информации.

ni i verodostojni podatoci. Tokmu na ovoj 
plan ve{ta~kite sateliti mo`at da ja da-
dat klu~nata poddr{ka, zatoa {to tie edin-
stveno se sposobni da gi sledat sostojbite 
na celata planeta.
 Od ovie pri~ini kon krajot na mina-
tiot i po~etokot na ovoj vek bea izraboteni 
seopfatni programi za lansirawe na grupa 
sateliti koi }e imaat za zada~a koordini-
rano da gi sledat sostojbite i da davaat 
informacii za izvorite i za nivoto na 
zagadenost na po~vata, vodata i vozduhot, 
kako i tekovnite promeni vo nivoto na ozon-
skata obvivka i globalnoto zatopluvawe na 
planetata Zemja. Satelitite me|usebno se 
koordinirani i vo javnosta se poznati kako 
Mre`a za globalno nabquduvawe na Zem-

jata. Satelitite se opremeni so najnova 
tehnologija i se skapi, pa zatoa vo nivnata 
izrabotka i lansirawe u~estvuvaat pove}e 
razvieni zemji kako i Evropskata unija.
 Vo izminatite godini Amerikans-
kata vselenska agencija NASA vo sorabotka 
so Kanada, Japonija i Brazil razvi edna 
od najzna~ajnite programi za satelitsko 
sledewe na nastanite na Zemjata. 
 Vo 1999 godina e lansiran sateli-
tot Tera namenet za sledewe na sostojbite 
na kopnenata povr{ina. Negova zada~a e 
sledewe na promenite na temperaturite na 
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phodnite podatoci vo mali vremenski in-
tervali satelitot e postaven vo orbita 
koja e na visina od 777 kilometri nad zem-
jinata povr{ina, a eden krug okolu Zemjata 
}e zavrtuva na sekoi 99 minuti. Pri sekoe 
zavrtuvawe na satelitot ~etirite nau~ni 
instrumenti }e pribiraat podatoci za 27 
hemiski soedinenija. So pomo{ta na ovie 
informacii nau~nicite se nadevaat deka 
}e dobijat mnogu pojasna slika za vlijani-
eto na ~ove~koto zagaduvawe na atmosfera-
ta, globalnoto zatopluvawe i promenite vo 
ozonskata obvivka. 
 Aura e prviot satelit koj mo`e da 
ja sledi atmosferata po vertikala, od 

kopnenata povr{ina i na vegetacijata, kako 
i sledewe na sne`nata obvivka i polarnite 
kapi. 
 Spored programata vo 2002-ta godi-
na vo orbita okolu Zemjata be{e ispraten 
satelitot Akva. Kako {to ka`uva negovo-
to ime  zada~a na satelitot e da gi sledi 
fenomenite povrzani so ciklusot na vodata 
na planetarno nivo. Toj postojano gi sledi 
vrne`ite, isparuvawata na vodite, prisus-
tvoto na ledeni santi vo moriwata kako i 
povr{inskata temperatura na okeanite. 
Satelitot e postaven vo takanare~enata ni-
ska orbita i treba da dade golem pridones 
vo nau~noto razbirawe na povrzanosta na 
tempernite uslovi vo okeanite i atmos-
ferata i nivnoto vlijanie vrz globalnite 
klimatski promeni.
 Vo 2004 godina be{e lansiran 
satelitot Aura namenet za prou~uvawe na 
zemjinata atmosfera. Toa e eden golem 
satelit so dimenzii na pomal avtobus op-
remen so najsovremeni instrumenti, pa 
nau~ncite od negovata rabota o~ekuvaat 
dosega najprecizni podatoci za sostojbite 
vo atmosferata. Za da gi obezbedi neo-
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so pre~nici pogolemi od 2,5 kilometri. 
Meteoast 7 }e ispra}a mnogu pogolem broj 
informacii na sekoi 15 minuti, a }e mo`e 
da gi sledi oblacite so golemina nad 1 
kilometar. Ovoj satelit e opremen so in-
strumenti za sledewe na temperaturite 
na okeanite, za sobirawe na informacii 
za ledenite povr{ini, za promenite vo 
ozonskata obvivka, kako i za merewe na 
temperaturite na kopnoto i vegetacijata. 
Site ovie informacii se o~ekuva da dadat 
mnogu pojasna slika za sostojbite povrzani 
so ~ove~koto vlijane na globalnata klima i 
pojavata na globalnoto zatopluvawe.
 So prezemaweto na ovie aktivnos-
ti se ~ini kone~no e vospostavena realna 
povrzanost me|u naukata i politikata i deka 
se pravat vistinskite ~ekori vo nasoka na 
namaluvawe na globalnoto zagaduvawe i 
namaluvawe na site opasnosti koi gi nosi 

ovaa nepromislena ~ove~ka aktivnost. 
 Sudbinata na ~ove~kata civilizaci-
ja se  u{te e pod kontrola. Ima nade` za 
site nas. 

povr{inata na Zemjata do nejzinite gorni 
granici. Pokraj toa satelitot }e pominuva 
nad edna ista lokacija na sekoi 15 minuti 
so {to za prvpat }e mo`at da se izrabotat 
mapi na zagadenost, temperaturni promeni 
i sostojbi vo ozonskata obvivka so golema 
preciznost. Nau~nicite se nadevaat deka 
so pomo{ta na ovie mapi }e uspeat da gi 
otkrijat mehanizmite i zakonitostite vo 
globalnata dinamika na ozonskata obvivka 
i koncentraciite na vodena parea, a so toa 
da go definiraat i mehanizmot so koj ovie 
soedinenija bi mo`ele da se iskoristat vo 
reguliraweto na globalniot porast na tem-
peraturata.
 Vakvi programi za globalno sledewe 
na planetata imaat i drugite zemji i orga-
nizacii. Taka na primer grupacijata od 18 
zemji koja e poznata pod imeto Eumetsat 
zapo~na so satelitsko sledewe na kli-
matskite promeni u{te pred 27 godini. Pred 
dve godini vo organizacija na ovaa grupacija 
na zemji be{e lansiran satelitot Meteoa-
sat 7, koj e satelit od takanare~enata vtora 
generacija. Dosega{nite sateliti ispra}aa 
podatoci vo tri spektralni podra~ja pozna-
ti kako vidliv spektar, infracrven spe-
ktar i spektar na vodenata parea na sekoi 
30 minuti, a mo`ea da gi sledat oblacite 
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