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LEVEGŐBUROK 
 

A légkör a Földet kb. ezer kilométeres vastagságban körülvevő gázburok (atmoszféra). 

 

 LÉGKÖR ANYAGA / ÖSSZETÉTELE 

Állandó gázok 

– mennyiségük hosszú ideig (akár évezredeken át) változatlan; 

– nitrogén (N2) 78 %-a a légkör összes gázának), oxigén (O2) 21 %-a a légkör összes gázának) + nemesgázok is ide tartoznak. 

Változó gázok 

– mindig jelen vannak a légkörben, de mennyiségük hosszabb idő (néhány év) alatt mérhetően megváltozik; 

– szén-dioxid (CO2) kis mennyiségben fordul elő, de fontos szerepe van a légkör hőmérsékletének szabályozásában; 

– ózon (O3) a légkör nagyobb magasságában található, kiszűri a káros UV sugárzás egy részét; 

– ide tartozik még pl. a metán (CH4) és a hidrogén (H2) is. 

Erősen változó gázok 

– mennyiségük rövid idő alatt (néhány nap, vagy óra leforgása alatt) megváltozhat; 

– vízgőz (H2O) mennyisége párás időben, pl. egy felhőszakadás után növekedhet meg; 

– szén-monoxid (CO) rosszul beállított fűtőkészülékek füstjéből a lakásba visszaáramolva fulladást okozhat, 

– kén-dioxid (SO2), nitrogén-dioxid (NO2) a savas esők két fő alkotóanyaga 

– ide tartozik még pl. az ammónia (NH3) és a kén-hidrogén (H2S) is. 

A légkörben található cseppfolyós és szilárd halmazállapotú vendéganyagok (pl. vízcseppek, jég, por, pollen (virágpor), korom, ipari 

szennyeződések stb.) a környezetszennyezés során, a szél szállító munkájával vagy vulkánkitörések nyomán kerülnek a levegőbe.  

 

 LÉGKÖR SZERKEZETE 

A légkört fizikai, kémiai tulajdonságai, hőmérsékleti sajátosságai alapján több rétegre (ún. szférára) osztjuk. 

Troposzféra 

– légkör legalsó rétege, kb. 12 km magasságig terjed; 

– itt zajlik az élet, itt közlekednek az utasszállító repülőgépek; 

– itt található a felhők többsége (a vízgőztartalom 99%-a), itt játszódnak le az időjárási jelenségek; 

– ez a réteg tartalmazza a légkör tömegének 80%-át; 

– a magasság emelkedésével fokozatosan csökken a hőmérséklet, a légnyomás és az oxigéntartalom (egyre ritkább lesz a levegő); 

– felső határa a tropopauza (–50-–60°C-ig hűlhet a levegő hőmérséklete). 

Sztratoszféra 

– kb. 50 km magasságig terjed; 

– ebben a szférában található az ózonréteg → ózon jelenléte miatt emelkedni kezd a hőmérséklet, 

megközelíti a felszín átlagos értékét (10-15°C) → az ózon ugyanis elnyeli a káros UV sugarak 

egy részét és ez a folyamat hőtermeléssel jár; 

– ebben a rétegben állandóak a szélviharok, sebes légáramlatok (futóáramlások) száguldják 

körbe a Földet nyugat-keleti irányba (ezek alakítják a valódi mérsékelt öv nyugatias szeleit); 

– felső határa a sztratopauza. 

Mezoszféra 

– kb. 85-90 km magasságig terjed; 

– ózonréteg megszűntével ismét csökken a hőmérséklet; 

– felső határa, a mezopauza a légkör leghidegebb része (–90-–120°C); 

– ebben a légrétegben égnek el a nagyobb meteorok („hullócsillagok”). 
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Termoszféra (ionoszféra) 

– a felső légkör szintén energiát nyel el, ezért rohamosan emelkedik benne a hőmérséklet (1000°C); 

– ritka anyaga elektromos töltésű részecskékből (ionokból) áll; 

– ez visszaveri a földről érkező rádióhullámokat, ezáltal segítve a rádiózást; 

– emellett a napból érkező részecskesugárzás (napszél) hatására ionizált állapotba kerül, és a pólusok felett különös, szép 

fényjelenséget (színesen világító fátylat, sugarakat), ún. sarki fényt rajzol az éjszakai égboltra; 

– felső határa a termopauza. 

Exoszféra 

– legkülső, magas hőmérsékletű légréteg – határát nem lehet pontosan megállapítani – átmenetet képez a légkör és a világűr között. 

 

 FELMELEGEDÉS 

Folyamata 

– napsugaraknak csak kb. a fele éri el a földfelszínt – többit a légkör gázmolekulái, szennyeződései és a felhőzet elnyeli, ill. visszaveri; 

– földfelszín is elnyeli a napsugarak egy részét, melyek ott hővé alakulnak és fokozatosan felmelegítik azt (a felszínt) → napsugárzás 

hatására felmelegedett földfelszín továbbadja az elnyelt hőt a felette lévő levegőnek → alsó légréteg felszín által felmelegített 

levegője keveredés útján jut a magasba (meleg levegő felszáll), így némi késéssel a légkör magasabb rétegei is felmelegednek = 

tehát a napsugarak a földfelszín közvetítésével melegítik fel a levegőt. 

A földrajzi helyzetnek és a napsugarak hajlásszögének a szerepe 

– felszín felmelegedésének mértékét elsősorban a napsugarak hajlásszöge határozza meg, az pedig főként a földrajzi fekvéstől függ; 

– minél nagyobb szögben érkeznek a napsugarak a felszínre, annál erőteljesebb a felmelegedés; 

– napsugarak hajlásszöge az Egyenlítő környékén a legnagyobb, ezért ott van a legmelegebb; 

– sarkok felé haladva a napsugarak hajlásszöge fokozatosan csökken, egyre kisebb a felmelegedés mértéke. 

A napsugarak hajlásszögét a domborzat módosíthatja 

– árnyékos északi lejtőket kisebb szögben érik a napsugarak, ezért hűvösebbek; 

– napsütéses déli lejtőket viszont nagyobb szögben érik a napsugarak, ezért melegebbek. 

Felmelegedést / lehűlést módosító egyéb tényezők 

– napsugárzás időtartama, felhőzet (az évszakok változása és a felhőzet szabja meg, hogy egy-egy nap hány óra hosszat „süt a Nap” 

a földfelszín egy adott területén) → nyáron, ill. derült időben hosszabb ideig éri besugárzás a felszínt, nagyobb lesz a felmelegedés / 

télen, ill. felhős időben rövidebb ideig éri besugárzás a felszínt, kisebb lesz a felmelegedés; 

– felszín anyaga (szárazföldnek csupán a felszíne melegszik át, ezért gyorsan felmelegszik, de gyorsan ki is hűl) → tengervíz fajhője 

nagyobb, vagyis sokkal több hőenergiára van szüksége a felmelegedéséhez, ezért nyáron lassabban melegszik fel (hűti a környező 

szárazföldeket), viszont sokkal jobban raktározza az elnyelt hőt, ezért télen lassabban hűl ki (fűti, melegíti a környező 

szárazföldeket) = ezt nevezzük hűtő-fűtő hatásnak; 

– felszín színe → sötétebb felszín (pl. sötét talaj, szántóföld, erdő) több napsugárzást nyel el, ezért jobban felmelegszik / világos 

földfelszín (pl. hó, homok) nagyobb mértékben veri vissza a napsugarakat, ezért kevésbé melegszik fel; 

– légáramlatok (szél) → távoli tájakról hozhatnak hidegebb és melegebb levegőt; 

– tengeráramlások → hideg tengeráramlások egész évben hűtik a környező partvidékek levegőjét / meleg áramlások egész évben 

melegítik a környező partvidékek levegőjét; 

– emberi tevékenység → napjainkban sajnos az emberi tevékenység okozta levegőszennyezés is befolyásolja bolygónk éghajlatát. 

Üvegházhatás is befolyásolja a felmelegedés / lehűlés mértékét 

– Napból érkező hő egy részét a földfelszín kisugározza (pl. éjjel); 

– kisugárzott hőenergia egy része a légkör „ablakain” keresztül távozik a világűrbe; 

– egy része azonban ne vész el a Föld számára, mert elnyelik és visszasugározzák a 

felszínre a légkör szennyeződései (pl. CO2, CH4, NO2), valamint a felhők és a vízgőz 

→ a légkörnek ezt a hővisszatartó tulajdonságát nevezzük üvegházhatásnak; 

– üvegházhatás nélkül a földfelszín átlaghőmérséklete +15°C helyett kb. –20°C lenne! 
 FÖLD 
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 HŐMÉRSÉKLET 

A hőmérséklet napi járása (a levegő hőmérsékletének egy napon belüli változása, vagyis a hőmérséklet fokozatos emelkedése, majd 

csökkenése) néhány óra késéssel követi a Nap látszólagos napi járását: délelőtt egyre magasabban jár a Nap, délután pedig egyre 

alacsonyabban, mégis kora délután van a legmelegebb, és hajnalban a leghidegebb. → Ennek oka az, hogy ennyi időre van szüksége 

a levegőnek ahhoz, hogy a felszín közvetítésével elkezdjen felmelegedni. 

A hőmérséklet évi járása is elmarad a Nap látszólagos évi járásától: tavasszal egyre melegebb van, mert egyre „magasabbról süt a 

Nap”, egyre hosszabb ideig / ősszel egyre hidegebb van, mert egyre „alacsonyabbról süt a Nap”, egyre rövidebb ideig = június végén 

áll legmagasabban a Nap, december végén pedig a legalacsonyabban. → Mégis július végén, augusztus elején van a legmelegebb, 

januárban pedig a leghidegebb, mert ennyi időre van szükség, míg a légkör kellően felmelegszik, ill. lehűl. 

A középhőmérséklet az azonos időközönként mért vagy számított hőmérsékleti értékek átlaga = össze kell adni az értékeket, majd 

osztani kell az adatok számával. (Minden egyes nulla [0°C] is egy-egy adatnak számít, az osztásnál is így kell őket figyelembe venni!) 

A hőingás a legmagasabb és a legalacsonyabb hőmérsékleti érték különbsége = ki kell vonni a legnagyobb értékből a legkisebbet. 

(Negatív szám kivonása összeadás lesz!) 

Az azonos hőmérsékletű pontokat összekötő vonalat izoterma vonalnak nevezzük. 

 

 LÉGNYOMÁS 

= a levegőnek a földfelszínre gyakorolt nyomóereje (mértékegysége a hektopaszkál = hPa). 

Az azonos légnyomású pontokat összekötő vonalat izobár vonalnak nevezzük. 

A légnyomás függ a tengerszint feletti magasságtól (minél magasabban vagyunk, annál alacsonyabb a légnyomás, hiszen egyre 

kevesebb és egyre ritkább levegő van felettünk) + függ a levegő hőmérsékletétől (a hidegebb, ezért sűrűbb levegőnek nagyobb a 

nyomása, mint a melegebb, ezért ritkább levegőnek). 

Ciklon [A] 

= Alacsony légnyomású légköri képződmény; 

– belsejében felszálló légmozgás uralkodik 

(meleg levegő kitágul – ritkább lesz – könnyebb lesz – felszáll); 

– felszálló meleg levegő sok párát visz magával, amiből a magasban felhők keletkeznek, 

ezért a ciklonokhoz jelentős mennyiségű csapadékhullás kapcsolódik; 

– ciklonokban mindig kívülről befelé áramlik a levegő – de nem nyílegyenesen, hanem a Föld forgásának kitérítő hatása miatt az 

északi félgömbön az óramutató járásával ellentétes irányba (a déli félgömbön pedig fordítva). 

Anticiklon [M] 

= Magas légnyomású légköri képződmény; 

– belsejében leszálló légmozgás uralkodik 

(hideg levegő összehúzódik – sűrűbb lesz – nehezebb lesz – leszáll); 

– leszálló légmozgásnál nem keletkeznek felhők, így ott csapadékhullás sem jellemző; 

– anticiklonokban mindig belülről kifelé áramlik a levegő – de nem nyílegyenesen, hanem 

a Föld forgásának kitérítő hatása miatt az északi félgömbön az óramutató járásával megegyező irányba (a déli félgömbön fordítva). 

 

 IDŐJÁRÁSI FRONTOK 

= eltérő hőmérsékletű légtömegek határvonala (ahol a hideg és a meleg levegő találkozik). 

Hidegfront 

– gyorsan mozgó hideg levegő érkezik meleg levegőjű területre → hirtelen a magasba emeli az ott talált könnyebb, meleg levegőt → 

ez heves csapadékhullással (zápor, zivatar, jégeső) jár → átvonulása után hűvösebb, de tiszta, szép, napos idő várható. 

Melegfront 

– lassan mozgó meleg levegő érkezik hideg levegőjű területre → szép lassan felsiklik a nehezebb, hideg levegő tetejére → ez napokig 

tartó, csendes csapadékhullással (csendes eső, havazás) jár. 

A 

M 

M 

A 
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 SZÉL 

= földfelszínnel párhuzamos légmozgás → magas és alacsony légnyomású helyek között lezajló, a földfelszínnel párhuzamos 

légcsere, amely a légnyomáskülönbség kiegyenlítődésére törekszik. 

Mindig a magas légnyomású hely felől fúj a szél az alacsony légnyomású hely felé – de a valóságban a Föld forgásának kitérítő ereje 

(Coriolis [korioli]-erő) befolyásolja az irányát. 

A szél irányát (és nevét) az az égtáj jelöli, amerről a szél fúj (ahonnan érkezik). 

A szél lökésekben terjed, ezért sebessége átlagsebesség. 

 

 NAGY FÖLDI LÉGKÖRZÉS 

Alacsony és magas légnyomású övek szerepe a szélrendszerek kialakulásában 

– sarkvidékeken a legkisebb a felmelegedés, az Egyenlítő közelében pedig a 

legnagyobb → ezért a sarkvidékeken egész évben magas [M] légnyomás uralkodik, az 

Egyenlítőnél viszont mindig alacsony [A] a légnyomás; 

– ezen kívül magas [M] légnyomású övek alakulnak ki a 30° szélességi köröknél is, 

alacsony [A] légnyomású övek pedig a 60° szélességi körök mentén ← létrejöttükben 

a magasban uralkodó viharos szelek (futóáramlások) által kergetett, és a Föld 

forgásának kitérítő ereje miatt a 30° ill. 60° szélességi körökhöz kisodródó anticiklonok 

és ciklonok játszanak szerepet. 

– a szél a magas [M] légnyomású területek (anticiklonok) felől fúj az alacsony [A] 

légnyomású övek (ciklonok) felé – de az uralkodó szelek irányát is módosítja a Föld 

forgásának kitérítő ereje (Coriolis [korioli]-erő); 

– a felszín közelében három egész évben uralkodó szélrendszer alakul ki. 

Passzátszelek 

– a forró övezet uralkodó szelei; 

– 30° szélességek mentén mindig magas [M] légnyomású anticiklonok uralkodnak, az Egyenlítőnél pedig a nagy felmelegedés miatt 

egész évben alacsony [A] a légnyomás; 

– passzátszelek a magas légnyomású 30° szélességek felől az Egyenlítő felé fújnak, de irányukat a Föld forgásának kitérítő ereje 

keletiesre módosítja → ezért az északi félgömbön északkeleti irányból fúj a szél (északkeleti passzát), a déli félgömbön pedig 

délkeleti irányból fúj a szél (délkeleti passzát). 

Nyugatias szelek 

– a mérsékelt övezet uralkodó szelei; 

– fő hajtómotorjai a troposzféra felső légrétegeiben uralkodó, a Földet nyugat-keleti irányba nagy sebességgel körbefutó, vad, viharos 

szelek (futóáramlások), melyek magukkal ragadják a felszín közeli légrétegek levegőjét is; 

– a bennük kialakuló anticiklonok és ciklonok a Föld forgásának kitérítő hatása miatt kisodródnak a 30° ill. 60° szélességi körökhöz. 

Sarki szelek 

– a hideg övezet uralkodó szelei; 

– pólusok (sarkpontok) környékén a nehéz, hideg levegő felhalmozódása miatt állandóan magas [M] a légnyomás, a 60° szélességek 

mentén pedig mindig alacsony [A] légnyomású ciklonok uralkodnak; 

– magas légnyomású sarkvidékekről a leszálló légmozgású hideg levegő szétáramlik, de irányát a Föld forgásának kitérítő ereje 

keletiesre módosítja → ezért az északi félgömbön északkeleti irányból fúj a szél (északkeleti sarki szél), a déli félgömbön pedig 

délkeleti irányból fúj a szél (délkeleti sarki szél). 

 

 MONSZUN SZELEK 

= az évszakonként (fél évente) ellentétes irányból fújó szeleket (ha az irányváltás legalább 120°-os) monszunnak nevezzük. 

Két fajtája létezik → trópusi (forró övezeti) monszun és mérsékelt övezeti (szubtrópusi) monszun. 

Egyenlítő 

60° 

60° 

 30° 

 30° 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

M 
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A trópusi monszun valójában a passzát szél „eltérített” változata 

– az északi és a déli félgömb passzát szelei igazából nem pontosan az Egyenlítőnél (0° szélességi körnél) találkoznak, hanem az ún. 

hőmérsékleti egyenlítőnél, vagyis a Föld legmelegebb (és legalacsonyabb légnyomású) pontjait összekötő görbe vonalnál, amely 

minden nap máshol húzódik (mikor nálunk nyár van, akkor az északi félgömbön / mikor nálunk tél van, akkor a déli félgömbön); 

– a téli félgömb passzát szele az Egyenlítőt átlépve tovább fúj a hőmérsékleti egyenlítőig, de a nyári félgömbre érve (miután átlépte az 

Egyenlítőt) elkanyarodik, mert ott másként hat rá a Föld forgásából származó kitérítő erő; 

– az év másik felében viszont a másik félgömb passzát szele jut uralomra, az lépi át az Egyenlítőt, de a Föld forgásából származó 

kitérítő erő azt is eltéríti; 

– tehát egyik félévben az egyik, másik félévben a másik passzát jut uralomra, így annak a széliránya érvényesül; 

– trópusi monszun szél jellemző pl. Indiára (nyáron délnyugati irányból fúj és bőséges mennyiségű csapadékot hoz az óceán felől ↔ 

télen északkeleti irányból fúj és száraz levegőt hoz a kontinens belseje felől). 

A mérsékelt övezeti monszun irányváltozásának oka a tengerek és szárazföldek felmelegedésében és lehűlésében mutatkozó 

eltérés (tengervíz nyáron lassabban melegszik fel, de télen lassabban is hűl le, mint a szárazföld) 

– nyáron a hidegebb tengervíz felett magasabb légnyomás alakul ki → a szél a magas légnyomású tenger felől az alacsony 

légnyomású szárazföld felé fúj (és csapadékot szállít); 

– télen a szárazföld a hidegebb, ezért ott alakul ki magasabb légnyomás → a szél a magas légnyomású szárazföld felől az alacsony 

légnyomású tenger felé fúj (és nem szállít csapadékot); 

– mérsékelt övezeti monszun a kontinensek keleti oldalán alakul ki, pl. Japán, Kína délkeleti partvidéke, Florida. 

 NYÁR TÉL 

 

 

 

 PÁRATARTALOM, FELHŐZET, CSAPADÉK 

A levegőben mindig van valamennyi vízgőz (pára). 

A tényleges páratartalom (vízgőztartalom) azt mutatja, hogy hány gramm vízgőz van egy köbméter levegőben (g/m3). Ez az érték 

azonban nem fejezi ki azt, hogy mi mennyire érezzük nedvesnek, párásnak, vagy éppen száraznak a levegőt. 

Minél magasabb a levegő hőmérséklete, annál több vízgőzt képes befogadni, vagyis azonos tényleges páratartalom mellett a 

melegebb levegő szárazabbnak, a hidegebb levegő viszont nyirkosabbnak tűnik. A levegőt tehát nem csak akkor érezzük 

nedvesebbnek, ha több vízgőzt juttatunk bele, hanem akkor is, ha változatlan tényleges páratartalom mellett csökken a hőmérséklete. 

Éppen ezért a gyakorlati életben a viszonylagos (relatív) páratartalommal fejezzük ki a levegő nedvességtartalmát, ami azt mutatja, 

hogy az adott hőmérsékleten maximálisan befogadható vízgőzmennyiségnek hány százaléka van jelen a levegőben (%). 

Ha a levegő valamilyen okból kifolyólag hűlni kezd – pl. hideg terület fölé érkezik, vagy a magasba emelkedve fokozatosan csökken a 

hőmérséklete (100 méterenként 1°C-kal, ill. a felhőképződés megindulása után már csak 0,5°C-kal) –, akkor előbb-utóbb elérheti azt a 

hőmérsékletet, amikor már nem képes több vízgőzt befogadni (teljesen telítetté válik, 100%-os lesz a relatív páratartalma). Ezt a 

hőmérsékleti értéket harmatpontnak nevezzük. 

Ha a harmatpont elérése után tovább csökken a levegő hőmérséklete, vagy a már telítetté vált levegő további nedvességet vesz fel, 

akkor megindul a felhő- vagy ködképződés → a felesleges vízgőz apró vízcseppek formájában kicsapódik a légkörben található szilárd 

anyagokra (sókristályokra, porszemekre…). A magasban összegyűlő vízcseppek felhőket alkotnak, a felszín közelében pedig köd 

képződik ugyanígy. 

Ha a felmelegedés hatására magasba szálló levegőben megindul a kicsapódás, akkor először vízcseppek, majd – további lehűlést 

követően – előbb-utóbb (0°C alatt) jégkristályok keletkezhetnek. Ez esetben az egyre nagyobbra hízó jégkristályok (a gravitáció 

hatására) idővel legyőzik a meleg levegő felhajtóerejét, és kihullnak a felhőből. Ekkor hulló csapadékokról beszélünk (pl. eső, hó, 

hódara, havaseső, jégeső, jégdara, jegeseső, ónoseső). 

Ha a kicsapódás a lehűlő felszín hideg tárgyain következik be (pl. talajon, fűszálakon, bokrokon, autók tetején, szélvédőjén), akkor 

felszíni csapadékokról beszélünk → harmat (0°C felett), dér (0°C alatt), zúzmara (megfagyott köd, több méteres magasságig – nem 

csak a felszínen lévő tárgyakat borítja!). 
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Levegőburok – 6 

 LÉGSZENNYEZÉS 

Kén-dioxid (SO2) – nagy része a fűtéssel és a hőerőművek működésével kerül a levegőbe – a savas esők egyik alkotója. 

Nitrogén-dioxid (NO2) – nagy része a közlekedési eszközök kipufogójából kerül a légkörbe, kisebb mértékben a hőerőművekből – 

szintén a savas esők alkotója lehet. 

Szén-monoxid (CO) – nagyrészt a közlekedésből, kisebb hányadban pedig a fűtéssel és az ipari égetéssel kertül a levegőbe – 

akadályozza a vér oxigénszállítását (belélegezve fulladást okozhat). 

Ózon (O3) – felszín közelében a kipufogógázokból alakul ki a napsugárzás hatására – mérgező. 

Ólom (Pb) – elsősorban az ólmozott benzint használó járművek füstjéből kerül a levegőbe – mérgező (vérképzést + idegrendszert 

károsítja), leülepedve bejut a növényekbe, a zöldségekkel pedig az emberi szervezetbe, ahol a csontokban rakódik le. 

Füst, korom – az ipar, a hőerőművek és a közlekedési eszközök a fő bűnösök – a porszemeken megtapadó más káros anyagok 

további veszélyt jelentenek. 

A savas esők egyrészt közvetlenül károsítják a természetet (elsősorban a növényzetet → elpusztulnak, mintha leforráznánk őket), 

másrészt a talajban feldúsulva elsavanyítják (tönkre teszik) azt → a növények a gyökereiken keresztül csak kevesebb tápanyagot 

tudnak felvenni + kevésbé képesek védekezni a kártevők ellen. 

A fokozódó üvegházhatás (az üvegház gázok, elsősorban a szén-dioxid (CO2), de az alsó légkörben keletkező ózon, nitrogén-dioxid, 

metán (CH4)… egyre nagyobb részaránya miatt) globális felmelegedést indíthat / indított el. Ennek következményei egyenlőre nehezen 

kiszámíthatóak → olvadnak a gleccserek és a sarkvidéki jégtakarók – nagy mennyiségű, hideg édesvíz jut az óceánokba – ez 

drasztikus hatással lesz a tengerek ökoszisztémájára (élővilágára), módosulhatnak a tengeráramlások, megemelkedik a tengerek 

vízszintje – megváltozik az éghajlata (nem csak a hőmérséklet, hanem a csapadék… is), sok sűrűn lakott terület kerülhet víz alá stb. 

A vékonyodó ózonernyő miatt a korábban mértnél nagyobb mennyiségű, káros UV- (ultraviola-/ibolyántúli-)sugárzás éri a földfelszínt. 

Az ózonréteg egyensúlyát főként a freon (klór- és fluoratomokat tartalmazó szénhidrogén-származék) bontja meg, ami régi 

hűtőberendezésekből és hajtógázas dezodorokból került a légkörbe (és kerül most is a szegény, fejlődő országokban) + a 

szuperszonikus repülőgépek és a rakéták is károsítják. A káros mértékű UV-sugárzás tönkreteszi az élő sejteket (pl. égési sérüléseket, 

bőrrákot okoz). 

A légszennyezés nem áll meg az országhatároknál, hanem azokat átlépve kiterjed az egész Földre, és nagyon összetett folyamatokat 

indukál, tehát a légszennyezés súlyos globális probléma. 


