


























































Тебе ойдундарында жана Ак-Сай ереенунде байкалат. Кыр- 
гызстандын кепчулук белугунде мелуун континенталдуу к ли 
мат. Ы сы к-Келдун кепчулук жээги, айланасындагы тоолордун 
кыркаларына чейин дениз жээгиндеги климаттардын тибине 
кирет. Ж ы лды к температуранын амплитудасынын эн аз маани- 
си Кара-Баткак менгусунде -18,3°С.

Суткалы к орточо температура 0 Сден ж огору болгон меенет 
бийик тоолуу аймактарда 130 кунге, туздук жана жапыз тоолуу 
райондордо 250-310 кунге барабар. Суткалы к орточо темпера
тура 10 Сден ж огору болгон эн узак меенет Фергана ереенунде 
байкалат. А л  эми Ички Тянь-Ш анда ал меенет Кыргызстан 
боюнча эн кыска. М исалы , Ю Сден ж огору температуралардын 
ж алпы  суммасы Фергана ереенунде -4000-4900°, Чуйде -3700 
-4000 , Таласта -3000  -3300 , Ы сы к-К елде -2500-2600  , На- 
рында -2000°, Суусамырда -  1100°.

Булуттуулук . Булуттар кун нурунун жер бетине тушушуне 
жана жер бетинин кайра эффективдуу нур чыгаруусуна тос- 
коол кылыш ат. Кыргызстандын аймагында булуттуулуктун  
ж ы лды к орточо керсеткучу 5 -6  балл, эн чон мааниси (8 -1 0  
ба лл ) кыштын аягында жана эрте жазда, эн кичине мааниси 
жай жана куздун башталышында (2 -3  ба лл ) байкалат. Мындай 
режим мелуун кендиктин фронтунун эрте жаздан баштап тун- 
дукту карай ж ы лыш ына байланыш туу болот. Тоолордо булут- 
тун пайда болуш у ж алпы  фронттун активдешуусунен тышкары 
абанын конвективдик кетерулуулерунен да болот. Ж алпысынан 
Кыргызстандын аймагында байкалган ачык кундер ж ы лды н 
ичинде 50% тен жогору.

Тоолуу  аймактардагы байкалган аба ырайынын мунездуу 
езгечелугу темендегудей: эртен менен кепчулук учурда кун 
ачык болуп тушке жакын асманда акырындан булуттар кебейе 
баштайт. Туш тен кийин асманды толугу  менен булут  кап- 
тап, анан жамгыр жаайт. Кечинде булуттар тарап, кун ачыла 
баштайт. Тункусун кун ачык.

Ны мдуулук. Кыргызстандын аймагынын кескин тилмелен- 
генине байланыш туу ны м дуулуктун таралыш ы ар турдуулугу 
менен айырмаланат, бирок салы ш ты рм алуу ны м дуулук 50 - 
70% тин тегерегинде термелет. Кыргызстандын аймагы боюнча 
салы ш ты рмалуу ны м дуулуктун эн аз елчему ию ль, август жана 
сентябрь айларында, эн кеп елчему январь, февраль жана март 
айларында байкалат.

Ж ай айларында салыш ты рмалуу ны м дуулуктун  елчему 
Фергана ереенунун тоо этектеринде жана капталдарында 33%
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тен 56 % ке, Чуй жана Талас ереендерунде 38% тен 57 % ке че
йин езгерет. Салы ш ты рмалуу ны м дуулук ички региондордо 
бир аз кетерунку (43%  тен 63% ке чейин). Ж айкы  ны м дуулук
тун эн ж огорку керсеткучу Ы сы к-Келдун жээгинде (5 5 -7 0 % ) 
жана 3000 жден ж огору бийиктикке туура келет.

Кыш кы салыш ты рмалуу ны м дуулук тоо капталдарына 
Караганда ереендерде ж огору болот. М исалы , Чуй ереенунде 
600 м бийиктикте 80% болсо, 800 м бийиктикте 70% . Кыргыз 
А ла-Тоосунун тундук капталындагы 1600 м бийиктикте 50 - 
60% . Кыш ында Долон ашуусунда -  65% , Ак-Сайда 75% . Де- 
мек, салы ш ты рмалуу ны м дуулуктун ж ы лды к айырмачылыгы 
(амплитуда) ереендерде ж огору, тоолордо темен. М исалы, Чуй 
ереенунде ны м дуулуктун амплитудасы 30% , Ак-Сайда 20% , 
Ы сы к-Келдун жээгинде 10% .

Ж аан-чачындар. Кыргызстандын аймагында жаан-чачын- 
дын елчемунун мааниси ар кайсы жерлерде ар башка. Бир жер- 
де жаан-чачындын ж ы лды к саны 1000-1500 мм болсо, экинчи 
жеринде 100-150 мм. Ж алпы сы нан Кыргызстандын аймагы 
тегерегиндеги туздуктерге Караганда бийик жайгашкандыктан 
мында жаан-чачындын саны да кебуреек. Ж аан-чачын езгече 
чет жактарындагы батыштан, тундук-батыштан келген нымдуу 
аба массаларынын жолунда жайгашкан кырка тоолордун батыш, 
туштук-батыш жана тундук-батыш капталдарында. Фергана кыр
ка тоосунун туштук-батыш капталдарында жаан-чачындын ж ы л
дык саны 1000 лшден ашат (Ак-Терек-Гава -  1090 мм, Демидов- 
ка -  1084 мм, Чаар-Таш -  1057 мм ж. б.). Кыргыз Ала-Тоосунун 
кырына жакын да жаан-чачындын саны бир кыйла (Тее- 
А ш уу -  1003 мм)  жогору. Жаан-чачын кеп жааган райондор- 
го Чаткал кырка тоосунун тундук-батыш капталы (1000 жаден 
жогору), Кемин ереенунун теру жана Ы сык-Келдун чыгыш 
жагы (900 мм),  Сары-Ж аздын чыгыш  белугу (700-800 мм)  ки 
рет. Ж аан-чачын азыраак жааган ереендерге Чуй жана Талас 
(250 жжден 500 ммте чейин) ереендеру, Оштун туздуктеру жана 
жапыз тоолору (300 лшден 700 ммте чейин) кирет. Ички Тянь- 
Ш андын, Борбордук Тянь-Ш андын ички ереендерунде да жаан- 
чачындын саны аз (20 0 -3 00  мм).  Ж аан-чачын эн эле аз жаа
ган жер Ы сык-Келдун батыш жээги (Балыкчыда 100-140 мм). 
Фергана ереенунун туштук жактарында да жаан-чачын аз жаа
ган жерлер бар (Баткен -  156 мм).

Ж аан-чачындын ж ы л мезгилдери боюнча белунушу да ар 
турдуу. Аларды н кебуреек жааган мезгили жаз айларына (март, 
апрель) жана кеч кузге (октябрь, ноябрь) туура келет. Бийик
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