
A légkör összetétele és 
szerkezeteszerkezete



A légkör kialakulása
• A Föld kialakulása után a bolygóközi anyag 

több elemét vonzotta magához → elsődleges 
légkör (főleg hidrogén és hélium) → 
megszökött 

• A másodlagos légkör a fokozatosan lehűlő 
Föld körül már megmaradt → vulkáni gázok Föld körül már megmaradt → vulkáni gázok 
alkották
– Oxigén a fotoszintézis során képződött → ózon 

kialakulása → UV sugarak elnyelése
– Szén-dioxid mennyisége csökkent:

• Fotoszintézis felhasználta
• Szénképződés
• Üledékes kőzetek képződése



A légkör összetétele
• A levegő különböző gázok keveréke
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A levegő gázainak aránya



A légkör szerkezete
• Több ezer kilométer vastag gázburok → nincs éles felső határa
• Tömegének 95%-a az alsó 20 km-es rétegben sűrűsödik össze
• Hőmérséklet-változás alapján rétegekre (szférákra) osztható



Troposzféra (0-11 km)

• A légkör legalsó rétege
• A légkör csaknem teljes vízmennyisége
• Az időjárás-jelenségek színtere (kis 

kivétellel)kivétellel)
• Felső határán közlekednek a polgári 

repülőgépek
• Hőmérséklete felfelé haladva fokozatosan 

csökken → felső határán átlagosan -50°C



Sztratoszféra (11-50 km)

• Itt található a földfelszínt védő ózonréteg (20-30 km)
• Hőmérséklete az ózon hőelnyelő hatásának 

következtében emelkedik → felső határán a 
hőmérséklet hasonló a felszín átlaghőmérsékletéhez 
→ +10°C



Mezoszféra (50-85 km)
• Itt ég el a legtöbb meteor
• Hőmérséklete felfelé haladva újra csökken → felső 

határán van a légkör leghidegebb része → kb. -90°C



Termoszféra/Ionoszféra (85-500 km)

• Elnyeli az UV sugarak egy részét → 
nagyon magas hőmérséklet 

• Nagyon ritka anyaga elektromos töltésű 
részecskékből (ionokból) áll → a napszél részecskékből (ionokból) áll → a napszél 
anyagai gerjesztik → sarki fény


