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• Güýçli gurakçylyklar, 
süýji suwuň ýetmezçiligi

• Tokaý meýdanlaryň azalmagy 

• Gündogar Afrikanyň Beýik kölleriniň 
suw temperaturasynyň ýokarlanmagy

• Kilimadjaro 
buzluklaryň 
ýitmegi 

Uýgunlaşma örän gymmat 

Kenarýaka sebitleriň we şäherleriň 
suw almagy

Oba hojalygy üçin ýaramly 
meýdanlaryň azalmagy we däne 
ekinleriň hasylynyň peselmegi

XXII-nji asyrda Golfstrim akymynyň 
ugrunyň üýtgemegi we 
Demirgazyk Ýewropada hem-de 
Britan adalarynda howanyň güýçli 
sowamagy mümkin

• Güýçli ýagyşlar, güýçli suw joşgunlary 
• Guşlaryň migrasyýasynyň ýollarynyň we wagtlarynyň, 
ösümlikleriň güllemek wagtlarynyň üýtgemegi, we ş.m.
• Ösümlikleriň we haýwanlaryň täze görnüşleriniň, we 
olaryň arasynda dürli keselleriň döremegine sebäp 
bolýan howply mör-möjekleriň görnüşleriniň ýaýramagy. 
• Daglarda buzluklaryň yza süýşmegi we gyşyna 
syýahatçylaryň sanynyň azalmagy
• Kenarýaka sebitleriň we şäherleriň suw almagy

• Merkezi we Günbatar Aziýada gurakçylygyň we suw 
ýetmezçiligiň ýygy-ýygydan bolmagy
• Dag buzluklarynyň kemelmegi, sil almalar, harsaňlaryň 
gelmegi we buzluk kölleriň dolmagy sebäpli 
betbagtçylykly suw joşgunlary
• Derýalarda güýçli suw almanyň emele gelmegi
• Dünýä ummanyň derejesiniň ýokarlanmagy netijesinde 
deňiz kenarlarynda ýerleşýän uly şäherleriň we hasylly 
düzlükleriň suw almagy 
• Deňiz, derýa we ýerüsti ekoulgamlarda köpçülikleýin ýaramaz 
üýtgeşmeleriň emele gelmek mümkinçiligi 

Ortaýer deňiz ýurtlarda:
Yssy jöwza tolkunlary, güýçli tokaý 
ýangynlary we deňiziň derejesiniň 
ýokarlanmagy sebäpli suw ýetmezçiligi

ÝEWROPA

Adam üçin 
ýaramaz netijeler

AZIÝA

ARKTIKA

• Yssy jöwza, gurakçylyk tolkunlary 
we tomsuna güýçli tokaý ýangynlary 
• Awstraliýanyň demirgazygynda ýagyşly 
pasyllarda heläkçilikli suw alma 
• Merjen gaýalaryň uly derejede bozulmagy 
• Ýerli görnüşleri gysyp çykaryp biljek 
ösümlikleriň we haýwanlaryň täze 
görnüşleriniň ýaýramak howpy 

AWSTRALIÝA

Oba hojalygy üçin ýaramly 
meýdanlaryň azalmagy we däne 
ekinleriň hasylynyň peselmegi

Uly zyýan çeken sebitlerden 
ilatyň köpçulikleýin 
migrasyýasy 

Adam üçin 
heläkçilikli netijeler

Ýerli halkyň adaty durmuşyny 
saklamak bilen bagly kynçylyklar 

Adam üçin 
ýaramaz netijeler 

Süýji suw ýetmezçiligi we oba hojalyk 
ekinleriň hasyllylygynyň peselmegi 

Adam üçin 
ýaramaz netijeler 

Oba hojalygynyň örän gymmatly 
uýgunlaşmagy 

Ýerli halkyň adaty durmuşyny 
saklamak bilen bagly kynçylyklar 

Uly zyýan çeken sebitlerden ilatyň 
köpçulikleýin migrasyýasy 

Azyk önümleriň ýetmezçiligi 

Adam üçin 
ýaramaz netijeler 

Ýerli halkyň adaty durmuşyny 
saklamak bilen bagly kynçylyklar 

Adam üçin 
ýaramaz netijeler 

Ilaty göçürmeklik zerurlygy 

Adam üçin 
ýaramaz netijeler

DEMIRGAZYK AMERIKA
• Adatdan daşary ýagynlar, suw joşgunlary
• Yssy jowza tolkunlary
• Buzluklaryň azalmagy, tokaý ýangynlary, ekoulgamlaryň 
içinde bolup geçýän özgertmeler, ösümlikleriň we 
haýwanlaryň täze görnüşleriniň ýaýramagy 
(kontinentiň dürli künjeklerinde)
 
• Suw ýetmezçiligi
• Tokaý ýangynlaryň ýygylygynyň we möçberiniň artmagy
• (Kontinentiň orta sebitlerinde) tüweleýleriň (tornado) 
ýygylygynyň we güýjüniň ýokarlanmagy hem mümkindir 

MERKEZI we
GÜNORTA AMERIKA

• Adatdan daşary ýagyn ýagmagy
• Derýalaryň akymlarynyň üýtgemegi 
we  elektrik energiýanyň üpjünçiligi bilen bagly 
kynçylyklar (köp ýurtlar tutuşlygyna 
diýen ýaly gidroenergiýa garaşlydyr)  
• Amazon tokaýlyklarynyň we La Plata 
ekoulgamlarynyň ýitme howpy
• Dag buzluklarynyň kemelmegi, sil almalar, 
harsaňlaryň gelmegi we buzluk kölleriň 
dolmagy sebäpli betbagtçylykly suw joşgunlary
• Kontinentiň aýratyn künjeklerinde suw 
ýetmezçiligi
• Merjen gaýalaryň güýçli 
bozulmagy 

• Antarktidanyň Günbatar böleginiň buzluklarynyň azalmagy 
• Pingwinleriň, beýleki guşlaryň we deňiz haýwanlaryň ýaşaýyş şertleriniň üýtgemegi

• Deňiz buzluklaryň, Grenlandiýanyň buzluklarynyň meýdanlarynyň hem-de gar örtüginiň azalmagy
• Kenarlaryň opurylmagy (eroziýa)
• Tundranyň meýdanynyň kiçelmegi
• Kömürturșy gazlaryň we metanyň uly mukdarda zyňylmagy bilen mydamalyk doňaklygyň eremegi
• Ýeriň ýylamagy, ösümlikler örtüginiň we haýwanlaryň migrasiýasynyň üýtgemegi
• Deňiz we kenarýaka haýwanlar üçin kynçylyklar
• Ýerli görnüşlere ýaramaz täsir etjek täze görnüşleriň emele gelmek howpy

KIÇI ADALAR
• Aýratyn adalaryň ekoulgamlarynyň üýtgemegi, 
merjen gaýalaryň bozulmagy 
• Adalaryň doly we bölekleýin suwa basylmagy  
• Ummanyň turşulygynyň we temperaturasynyň 
ýokarlanmagy sebäpli deňiz ekoulgamlaryna 
howp salynmagy 
• Syýahatçylaryň sanynyň peselmegi

Soňky 130 ýylyň içinde Ýeriň ortaça temperaturasy 1°С
ýokarlandy. Demirgazyk ýarym şarynda bular ýaly 
maýyl döwür soňky 1400 ýyllyň içinde entäk 
bolmandyr.  Täze müň ýyllygyň 18 ýylyndan 17-si bütin 
meteorologiýa synlaryň taryhynda iň maýyl ýyllaryň 
sanawyna girdi, 2016-nji ýyl bolsa iň maýyl ýyllaryň biri 
boldy.

130 ýyl

20191 °С

Gazylyp alynýan ýangyjyň ýakylmagy, awtotransport ulgamynyň ösmegi, we 
tokaýlaryň çapylmagy netijesinde kömürturșy gazy (СО2), metan (СН4) we azot zakisi 
(N2O) ýaly parnik gazlaryň atmosfereda jemlenmegi Ýer ýüzünde azyndan soňky 800 
müň ýylyň içinde görülip eșidilmedik iň ýokarky derejesine ýetdi. Senagat eýýamy 
bașlaly bäri – ýagny, 1750-nji ýyllardan bașlap – amosferada kömürturșy gazyň 
mukdary 40%, metanyň mukdary 120%, we azot zakisiniň mukdary 20% ýokarlandy.

2050-nji ýyla çenli klimatyň üýtgemegi, ilat sanynyň 
köpelmegi tokaýlyk meýdanlaryň kiçelmegi hem-de 
Dünýä ummanynyň derejesiniň ýokarlanmagy zerarly suw 
joşgunlaryndan we beýleki tebigy betbagtçylyklardan ejir 
çeken adamlaryň sany 2 milliarda ýeter.

Ýer ýüzüniň ilatynyň üçden bir bölegi 100 kilometr towerek 
kenaryaka zolakda ýașaýar. Suw baýlyklarynyň hiliniň 
üýtgemegi ilki bilen bu adamlaryň durmușyna täsir eder.  
Deňiziň derejesiniň ýokarlanmagy kenarýakada ýerleșýän 
süýji suw çeșmeleriň duzlulygyny güýçlendirer we suw 
joşgunlaryň hasabyna ýașaýyș ýerleriň meýdanyny azaldar.

Ilatyň 
1/3 bölegi

Ýeriň ortaça temperaturasynyň 
bary-ýogy 2°С ýokarlanmagyna 
uýgunlașmak boýunça çäreleri 
geçirmegiň harajaty adamzat üçin 
ýylda 70-100 milliard ABȘ dollaryna 
barabar bolar.

2°С = $100 milliarda 
Temperaturanyň ýokarlanmagy bilen planetadaky ähli 
tebigat ulgamlaryň deňagramlylygy bozulýar: buzluklar we 
köpýyllyk doňaklyklar ereýär; Dünýä ummanynyň derejesi 
ýokarlanýar; sil gelmeler, guraklyk we tüweleýler has-da 
ýygjamlaşýar; howa hem çalt-çaltdan üýtgäp durýar.

Eger adamzat parnik gazlaryň zyňyndylaryny azaltmak üçin elinden gelýän ähli çäreleri etmese, 
XXI-nji asyryň aýagyna çenli tebigat we adam üçin bolup biljek netijelerKLIMATYŇ ÜÝTGEMEGI

ANTARKTIDA

Klimat gutusy
Türkmenistan

Senagat eýýamyndan öň, XVIII-nji asyryň 
ortalary, bilen deňeşdirilende XXI-nji asyryň 
aýagyna çenli temperaturanyň üýtgemegi

Şu karta düzülende Klimatyň üýtgemegi boýunça Bilermenleriň hökümetara toparynyň (KÜBHT) Dördünji we Bäşinji klimat üýtgemeginiň ýagdaýyny kesgitleýji hasabatlaryň, BMG-nyň Ösüş maksatnamasynyň, Rosgidromet we Beýik Britaniýanyň meteorologiýa agentliginiň maglumatlary ulanyldy

Karib deňziniň adalary

Klimatyň üýtgemegi sebäpli buzluklaryň 
eremegi çaltlașar, şeýle hem ýagýan 
ygallaryň düzgüni we mukdary üýtgär. 
2080-nji ýyla çenli Ýer ýüzüniň 1.8 milliard 
ilaty suw ýetmezçilik șertlerde ýașar.

1,8
milliard

2 milliard adam
2050-nji ý.

AFRIKA

Galla hasyllaryň peselmegi 

Tüweleýleriň, tornadolaryň we tropik 
siklonlaryň getirýän zyýanynyň 
köpelmegi

Adam üçin 
ýaramaz netijeler 

Russiýa Federasiýasynyň 
maliýe goldawy bilen

 


