КЛИМАТТЫН ЄЗГЄРЇШЇ
1 °С

2016

2 млрд адам
2050-ж.

130 жыл
Акыркы 130 жылдын ичинде Жердин орточо температурасы
1 °Сге єстї. Тїндїк жарым шарында да 1 °С єстї. Тїндїк
жарым шарында тарыхта биринчи жолу
эў ысык
метеобайкоо 2015-жылы катталды.

Температуранын єсїшї менен планетада бардык
жаратылыш
системалары теў салмактуулуктан
чыгууда: мєўгїлєр жана кєп жылдык тоўдор эрїїдє,
Дїйнєлїк океандын деўгээли жогорулоодо, суу
каптоодо, кургакчылык жана ураган кєбїрєєк
кайталанууда, аба ырайы бат єзгєрїлмєлїї болууда.

Эгер адамзат болгон мїмкїнчїлїктєрдї колдонбосо, парниктик газдардын бєлїнїп
чыгуусун кыскартпаса, XXI кылымдын акырындагы жаратылыш жана адам їчїн кесепеттери
калктын
1/3 бєлїгї

2050-жылдары климаттын єзгєрїшїнїн кесепетинен,
калктын санынын єсїшїнєн, токойлордун санынын
кыскарышынан жана Дїйнєлїк океандын деўгээлинин
єсїшїнєн, суу каптоонун жана башка жаратылыш
кырсыктарынан жабыркагандардын саны 2 миллиардга
чейин єсєт.

1,8
млрд

Жердин калкынын
їчтєн бир бєлїгї деўиздердин,
океандардын жээктеринен 100 километрлик аймакта
жашайт. Аларга суу ресурстарынын сапатынын єзгєрїшї
биринчи кезекте таасир этет. Деўиздердин деўгээлинин
жогорулашы
жээктердеги таза суу булактарынын
туздуулугун жогорулатат, суунун капташынын натыйжасында
адамдар жашаган аймак кыскарат.

2 °С =$ 100 млрд

Климаттын єзгєрїшїнїн кесепетинен мєўгїлєрдїн
эриши тездейт, андан тышкары жаан-чачындын саны
жана режими дагы єзгєрєт. 2080-жылдары 1,8
миллиард адам суунун дефицит шартында жашайт.

Жерде орточо глобалдык температуранын жогорулоосуна адаптациялануунун
иш-чаралары адамзат їчїн 70-100 млрд
долларды жылына тїзєт.

Кен байлык отундарды жагуунун жыйынтыгында, автотранспорттун
єєрчїшїнєн, токойлордун кыйылышынан атмосферадагы кємїр кычкыл
газы (СО2), метан (СН4 ) жана азоттун окиси (N2O) сыяктуу парниктик газдардын концентрациясы рекорддук кєрсєткїчкє чейин єсєт, ал акыркы 800 миў
жылдан берки болбогон жогорку санга жетет. Башкача айтканда индустриалдык эпоханын башынан бери 1750-жылдан бери эсептеген мезгилден да
жогору болот.

АРКТИКА

+16 °C

• Гренландияда
•
•
•
•
•
•

мєўгїлєрдїн, деўиз муздарынын аянттарынын
кыскарышы, андан тышкары кардын кыскарышы
Жээктердин бузулушу (эрозия)
Тундранын аянтынын кыскарышы
Кємїр кычкыл газынын жана метандын кєп санда бєлїнїп
чыгышынын натыйжасында тїбєлїк тоўдордун эриши
Ысуу, єсїмдїктїїлїктїн єзгєрїшї, жаныбарлардын миграциясы
Деўиз жана суу жээктериндеги жаныбарлар менен байланыштагы маселелер
Жергиликтїї тїрлєргє терс таасир этїїчї жаўы тїрлєрдїн кириши коркунучу

+15 °C

+14 °C
Адамзат їчїн жагымсыз
кесепеттери

ТЇНДЇК АМЕРИКА

Эў кымбат адаптация

• Аномалдык жаан-чачындар, суу каптоо
• Ысык толкундар
• Мєўгїлєрдїн кыскарышы, токойлордогу єрттєр,

• Суунун дефицити
• Токойлордун єрттєнїшїнїн масштабынын жана жыштыгынын єсїшї
• Урагандардын жыштыгынын жана кїчїнїн єсїшї (торнадо)
(континенттин ортоўку бєлїктєрїндє)

єзгєрїшї, єсїмдїктєрдїн гїлдєє мєєнєтїнїн єзгєрїїсї ж.б.
Єсїмдїктєр менен жаныбарлардын жаўы тїрлєрїнїн
кириши, анын ичинде илдет чакыруучу коркунучтуу
курт-кумурскалардын кириши
Тоолордо мєўгїлєрдїн жоктугу жана кышкысын
туристтердин санынын азайышы
Жээктердеги шаарлар менен райондордун суу астында
калышы, суу каптоосу, деўиз деўгээлинин жогорулоосу

•

Жээктердеги райондорду
жана шаарларды суу капташы

экосистемалардагы єзгєрїїлєр, жаныбарлар
менен єсїмдїктєрдїн жаўы тїрлєрї
(континенттин ар башка бєлїктєрїндє)

ЕВРОПА

Айыл чарбасына жарактуу
кургак аянттардын кыскарышы,
дан єсїмдїктєрдїн тїшїмїнїн
тємєндєшї

Жер ортолук деўиздердин
єлкєлєрїндє:
Ысык толкундар, катуу токой
єрттєрї жана суунун дефицити

•
•

XXII кылымда Гольфстримдин
агымынын багытынын єзгєрїшї
да мїмкїн жана Тїндїк Европада
жана Британ аралдарында
катуу сууктун болушу

МАЙДА АРАЛДАР
• Айрым бир аралдардын экосистемаларынын
єзгєрїшї, коралл рифтеринин бузулушу
• Аралдарынын толугу менен же жарымжартылай суу астында калышы
• Океандын температурасынын жана
кычкылдуулугунун єсїшїнїн негизиндеги
деўиз экосистемалары їчїн коркунучтар
• Туристтердин агымынын кыскарышы

Адамзат їчїн жагымсыз
кесепеттери
Адамдарды кайрадан
отурукташтыруунун керектиги

Адамзат їчїн жагымсыз
кесепеттери
Жергиликтїї калктын салттуу
тиричилик образын сактап
калуу маселелери

АЗИЯ

Жергиликтїї калктын салттуу
тиричилик образын сактап
калуу маселелери

• Борбордук Азияда жана Батыш Азияда суунун дефицити
жана кургакчылыктын тез кайталануусу
• Тоодогу мєўгїлєрдїн кыскарышы, селдин,
катастрофалык суу каптоолордун муздуу
кєлдєрдїн толушунун эсебинен жаралышы
• Дарыялардагы суу каптоолор
• Дїйнєлїк океандын деўгээлинин єсїшїнїн
эсебинен деўиз жээгиндеги шаарлардын жана
дїў жерлердин, єрєєндєрдїн суу астында калышы
• Деўиз, дарыя жана кургактыктагы экосистемалардын
массалык негативдїї єзгєрїшїнїн ыктымалдуулугу

• Токойлордун аянттарынын
кыскарышы

БОРБОРДУК ЖАНА
ТЇШТЇК АМЕРИКА

• Чыгыш Африканын кєлдєрїнїн
суусунун температурасынын єсїшї

• Килиманджаронун
мєўгїлєрїнїн
жоголушу

+12 °C

+11 °C

+10 °C

+9 °C

• Катуу кургакчылык,
таза суунун жетишсиздиги

Адамзат їчїн жагымсыз
кесепеттери

• Аномалдык жаан-чачындар
• Дарыянын агымынын єзгєрїшї
жана ал менен байланыштагы маселелер:
электр энергиясы менен камсыз кылуу
(кєпчїлїк єлкєлєр практика жїзїндє
гидроэнергиядан кєз каранды)
• Амазониянын токойлорунун жана
Ла-Платанын экосистемаларынын
жоголуп кетїї коркунучу
• Тоодогу мєўгїлєрдїн кыскарышы,
селдин, катастрофалык суу
каптоолордун муздуу кєлдєрдїн
толушунун эсебинен жаралышы
• Континенттин айрым бир
райондорунда суунун дефицити
• Коралл рифтеринин
катуу бузулушу

Адамзат їчїн жагымсыз
кесепеттери

АФРИКА

Кариб
деўизинин аралдары

Дан єсїмдїктєрїнїн
тїшїмдїїлїгїнїн тємєндєшї
Ураган, торнадо жана тропикалык
циклдердин тийгизген таасиринен
жоготуулардын єсїшї

+13 °C

• Катуу нєшєрлєп жааган жаан, катуу суу каптоолор
• Канаттуулардын миграциясынын мєєнєтї, жолдорунун

Адамзат їчїн жагымсыз
кесепеттери

+8 °C

Айыл чарбасына жарактуу
кургак аянттардын кыскарышы,
дан єсїмдїктєрдїн тїшїмїнїн
тємєндєшї
Кырсык болгон аймактардан
калктын массалык миграциясы

+7 °C

АВСТРАЛИЯ
• Ысык толкундар, жайкысын катуу
токой єрттєрї жана суунун дефицити
• Жаан-чачындуу мезгилде Австралиянын
тїндїгїндє катастрофалык суу каптоолор
• Коралл рифтеринин катуу бузулушу
• Жергиликтїї жаныбарлар менен
єсїмдїктєрдї сїрїп чыгаруучу жаўы
тїрлєрдїн киришиндеги чоў тобокелдик

Адамзат їчїн жагымсыз
кесепеттери
Айыл чарбасынын эў кымбат
адаптациясы
Жергиликтїї калктын салттуу
тиричилик образын сактап
калуу маселелери

Адамзат їчїн жагымсыз
кесепеттери

Кырсык болгон аймактардан
калктын массалык кєчїрїлїшї

Таза суунун жетишсиздиги жана
айыл чарба маданий
єсїмдїктєрдїн тїшїмїнїн
тємєндєшї

Тамак-аш сатууда дефицит

+6 °C

+5 °C

+4 °C

+3 °C

+2 °C

АНТАРКТИКА

• Антарктиданын батыш бєлїгїнїн
мєўгїлєрїнїн кыскарышы
• Пингвиндердин, башка канаттуулардын жана
деўиз жаныбарларынын тиричилик шартынын єзгєрїшї

XXI кылымда индустриалдык эпохага
чейинки XVIII кылымдын ортосу менен
салыштырганда температуранын єзгєрїшї

+1 °C

Климаттын єзгєрїшї боюнча тєртїнчї жана бешинчи баалоочу докладдардын, БУУнун Єнїктїрїї программасынын материалдары, Улуу Британиянын Метеорологиялык
агенттигинин материалдары колдонулуп карта тїзїлдї,

Климаттык
кутуча

Кыргыз Республикасы

Полноправные люди.
Устойчивые страны.

