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1. Bevezetés: elképzelések az élet keletkezéséről

A földi élet keletkezésének megmagyarázása 
sokáig kívül esett a tudomány vizsgálati körén. 
Ez érthető is, ha figyelembe vesszük, hogy a 
tudomány kísérleteken, illetve megfigyelése-
ken alapul. A tudomány múlt századi látvá-
nyos fejlődése ezen a téren is használható 
eredményeket hozott. Ma sem tudjuk azon-
ban pontosan, hogy a szervetlen molekulák 
hogyan álltak össze bonyolult szerves anya-
gokká, majd egysejtű élőlényekké. Sőt még 
azt a filozófiai kérdést sem tudjuk megvála-
szolni, hogy az élet a körülmények csodálatos 
összejátszása révén csak a Földön keletkezett-e, 
vagy ez az esemény a Naprendszerben, illetve 
az Univerzumban számos bolygón megtör-
tént-e. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy 
jóval közelebb vagyunk a megoldáshoz, mint, 
mondjuk, száz évvel ezelőtt.

Az élet alapköveinek képződésére vonat-
kozó első elképzelést még a húszas években 
Alekszander Ivanovics Oparin orosz biokémi-
kus vetette fel, amely szerint az élet reduktív, 
oxigénmentes környezetben a Nap ultraibo-
lya sugárzása energiájának segítségével jött 

rint nem segíti elő az aminosavak képződését. 
A másik probléma abból adó dott, hogy a szer-
ves vegyületekben, így az aminosavakban is a 
szénatomhoz négy atom, illetve atomcsoport 
kapcsolódik. Ebből következik, hogy az adott 
molekula tükörképe is felépíthető, és a jobb-
kezes és balkezes (az egymás mellé helyezett 
jobb és bal kéz analógiájára) molekulák kémi-
ailag egyenértékűek egymással. Laboratóriu-
mi kísérletekben a kétfajta molekula azonos 
gyakorisággal keletkezik, élő szervezetekben 
azonban a fehérjéket felépítő aminosavak 
mindig balkezesek: nem tudjuk, miért.

A következő kérdés a fehérjék kialakulása 
aminosavakból. Ezzel kapcsolatban megje-
gyezzük: Sidney Fox (Miami Egyetem) kimu-
tatta (lásd van Andel, 1994), hogy ha amino-
savakat tartalmazó vizes oldatot többször fel-
oldunk és elpárologtatunk, akkor bizonyos 
körülmények között az aminosavak fehérjék-
ké rendeződnek. Sőt a keletkezett fe hérjék 
kettős falú kicsiny gömböcskéket hoznak 
létre, amelyek az oldatból különböző anya-
gokat abszorbeálnak, növekednek és osz tód-
nak. A problémák (pl. a DNS kialakulása) 
to vábbi boncolása nélkül megjegyezzük: esze-
rint az elképzelés szerint az élet a sekélyebb 
tengervízben jött létre, és kialaku lásában, va-
lamint fenntartásában a napsugárzás fontos 
szerepet játszott. Amennyiben ez az elképze-
lés helyes (ma már vannak más el képzelések 
is, pl. hogy az élet az óceánfenéki melegfor-
rások környezetében alakult ki), akkor nyil-
vánvaló, hogy a folyamatban a vízzel érintke-
ző légkör, illetve az ég hajlat is fontos szerepet 
játszott. A továbbiakban jelen tanulmányt 
röviden ennek a kérdésnek szenteljük.

2. A légkör szerepe az éghajlat alakításában

Az élet keletkezésére vonatkozó fenti elképze-
lés helyességének alapvető feltétele, hogy 

mintegy négymilliárd évvel ezelőtt a fiatal 
Föld felszínén a víz cseppfolyós halmazállapot-
ban fordult elő. Nem volt olyan hideg, hogy 
a víz megfagyjon, és nem volt olyan meleg, 
hogy felforrjon. Ez viszont csak úgy lehetséges, 
hogy a bioszféra megjelenése előtti légkör a 
bolygónak megfelelő hőmérsékletet biztosí-
tott. Erre a melegítő hatásra mindenképpen 
szükség volt, mivel a Nap abban az időben 
mintegy 25 %-kal kevesebb energiát sugárzott, 
mint napjainkban, mint ez a csillagok fejlő-
désére vonatkozó vizsgálatokból következik. 
A szakemberek ezt a helyzetet a „hideg nap” 
paradoxonként szokták emlegetni.

A probléma megértése céljából tekintsük 
a jelenlegi napállandót (a napsugárzásra me-
rőleges felületegységen időegység alatt átha-
ladó energia: 1370 W m-2) és számoljuk ki, 
hogy mekkora lenne légkör nélkül a Föld 
át lagos hőmérséklete, feltételezve, hogy az 
albedó (a beérkező és a visszavert napsugárzás 
aránya) 0,3-mal egyenlő. A számítás egyszerű-
en úgy végezhető el, hogy a beérkező és a 
felszín által kisugárzott (ez a Stefan–Boltz-
mann-féle törvény alapján írható fel) energi-
át egyenlővé tesszük, azaz feltételezzük, hogy 
a bolygó sugárzási egyensúlyban van. A szá-
mítás 255 K, azaz -18 °C-kal egyensúlyi hő-
mérsékletet eredményez, szemben a tényle-
gesen megfigyelt +15 °C-kal. A különbség a 
légkör jelenlétével, pontosabban a légköri 
üveg házhatással magyarázható. Tételezzük fel 
ezek után, hogy a napállandó 25 %-kal kisebb, 
akkor az egyensúlyi hőmérséklet -55°C-kal 
egyenlő. Ha tehát azt akarjuk, hogy az átlagos 
hőmérséklet négymilliárd évvel ezelőtt hason-
ló legyen a jelenlegi értékhez, akkor fel kell 
tételeznünk, hogy az üvegházhatás az élet 
ke letkezésekor jóval jelentősebb volt, mint 
napjainkban. Tobias Owen és munkatársai 
(1979) modellszámításai szerint ehhez mint-

létre. Ezt az elképzelést később John B. S. 
Hal dane brit genetikus is magáévá tette, majd 
John D. Bernal brit kristályfizikus javasolta 
(Bernal, 1971), hogy bizonyos agyagszilikátok 
felületén a molekulák bonyolultabb formák-
ká rendeződése sokkal valószínűbb. A gondo-
lat nagyszerűségét mi sem jelzi jobban, hogy 
lehetővé tette laboratóriumi kísérletek elvég-
zését, azaz az elképzelés bizonyos szintű ellen-
őrzését. A kísérletet Stanley L. Miller (1953), a 
Chicagói Egyetem akkori doktoran dusza 
végezte el, témavezetője, az akkor már neves 
tudós Harold C. Urey segítségével. A kísérle-
tekben nitrogén, ammónia és metán keveré-
ke (légkör) vízzel (óceán) érintkezett, míg az 
energiát elektromos kisülések szolgáltatták. A 
laboratóriumi berendezésben a ter mészetes 
fehérjemolekulákat felépítő húsz aminosav-
ból tíz keletkezett (az oxigén jelenlé te gátolta 
a folyamatot), ami abban az időben szenzá-
ciós eredménynek számított. Később azonban 
a kísérlettel kapcsolatban bizonyos nehézsé-
gek merültek föl. Így az űrkutatás ki derítette, 
hogy a Vénusz és a Mars légköre nem am-
móniából és metánból áll, hanem elsősorban 
szén-dioxidból épül fel, ami a kí sérletek sze-
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egy ezerszer akkora szén-dioxid parciális 
nyomás kellett, mint a jelenlegi érték. 

Mindez közvetve arra utal, hogy az őslég-
körben sokkal nagyobb volt a szén-dioxid 
koncentrációja, mint napjainkban. Más sza-
vakkal: az élet keletkezéséhez szükséges hő-
mérsékletet a nagyobb üvegházhatás biztosí-
totta.

3. A légkör összetétele az élet megjelenése előtt

A jóval nagyobb szén-dioxid parciális nyomás 
mellett a négymilliárd évvel ezelőtti légkör 
másik fontos jellemvonása minden bizonnyal 
az alacsony szabad oxigénkoncentráció volt. 
Ezt a nézetet elsősorban geológiai leletek bi-
zonyítják (közvetve a Miller-féle kísérletekből 
is következik), amelyek szerint a legrégebbi 
kőzetekben a vas redukált állapotban fordult 
elő. Elfogadott nézet, hogy a fiatal Föld lég-
köre alapvetően a Föld belsejéből kiszabadu-
ló gázokból tevődött össze. Nagyon valószínű, 
hogy a kibocsátott gázok összetétele közel 
egyensúlyban lehetett a redukált állapotú 
vassal (Holland, 1984). A vulkanikus gázok 
jelenleg vízgőzből, szén-dioxidból és kisebb 
mértékben kén-dioxidból és nitrogénből 
állnak. Redukált környezetben a hidrogént 
kb. fele arányban molekuláris hidrogén, a 
szén-dioxidot részben szén-monoxid, a kén-

dioxidot kénhidrogén helyettesíti, míg a 
nit rogén továbbra is molekuláris formában 
fordul elő.

Az őslégkör összetétele a kibocsátott gázok 
mennyiségének függvényében modellszámí-
tások segítségévek is tanulmányozható. James 
Kasting et al. (1979) szerint az oxigén kon-
centrációja ilyen modellekben erősen függ a 
hidrogén kibocsátásától, valamint kisebb 
mértékben a felszín oxidációs sebességétől. Az 
idézett szerzők vizsgálatukban 7×107 kg/év 
hidrogénemisszióval számoltak. Eredménye-
ik alapján a légköri oxigén szintjét elsősor ban 
az 1. táblázatban feltüntetett fotokémiai és 
termikus reakciók határozzák meg.

A táblázatból látható, hogy a folyamatot 
a víz fotokémiai bomlása indítja el, amely 
atomos és molekuláris hidrogén, hidroxil 
(OH) szabad gyökök és atomos oxigén kelet-
kezéséhez vezet. A szabad gyökök oxidálják 
a szén-monoxid-molekulákat, amely szén-
dioxidot hoz létre. A szén-dioxid a légkör fel ső 
rétegeiben fotokémiailag elbomlik, és 60 km-
es magasságban atomos oxigént hoz létre. 
Ebben a magasságban a molekuláris oxigén 
a CO2 bomlásából származó oxigénatomok-
ból keletkezik. A felszín közelében az O2 
köz vetlenül a víz felbomlásából származó 
termékekből jön létre. A modellszámítások 

azt is kimutatták, hogy minden szinten az 
N2 az uralkodó molekula, amely kémiailag 
inert, ezért a légkörben felhalmozódik. Az 
alacsony molekuláris oxigénkoncentráció 
an nak a következménye, hogy a napenergiát 
mind a víz, mind az oxigén a 0,2 mm alat ti 
hullámhosszsávban nyeli el, azaz a végtermék 
(oxigén) a kémiai ciklust „leárnyékolja”.

Az 1. ábra Kasting és munkatársai ered-
ményeit mutatja be. Az ábrából kitűnik, hogy 
a felszín közelében 1 cm3 térfogatban 107 
oxigénmolekula található (a jelenlegi érték 
5,629×1018 cm-3 a megfelelő érték). 60 km-es 
magasságban az oxigén a szén-dioxid bom-
lásának terméke. Az ábrából az is látható, 
hogy a legnagyobb koncentrációban előfor-
duló komponens a nitrogén, majd ezt köve-
ti a szén-dioxid. 40 km fölött a harmadik 
leg  lényegesebb összetevő a szén-monoxid, 
míg alacsonyabb légkörben a hidrogén. A 
hidrogén koncentrációja a felszín közelében 
kereken 2×1013 cm-3. Az élet előtti földi légkör-
ben tehát az oxigén koncentrációja a jelenle-

gi értékhez képest jelentéktelen volt. Ebből 
két fontos megállapítás következik. Az élet 
egyrészt, mint már említettük, a mai oxi datív 
környezettől eltérő redukáló viszonyok között 
keletkezett. Másrészt a mai oxigéndús légkör 
a bioszféra terméke.

4. A légkör összetétele 
és az élet kezdeti fejlődése

Az Oparin-féle elképzelés alapján valószínű-
nek látszik, hogy az élőlények felépítéséhez 
szükséges szerves molekulák a felszín közeli 
vizekben keletkeztek, ahol a felépítésükhöz 
szükséges ultraibolya energia bőségesen ren-
delkezésre állt. Ez az energia azonban ron-
csolja az élő sejteket, így fel kell tételeznünk, 
hogy az akkori egysejtűek a víz mélyebb (10 
m) rétegében fejlődtek ki, illetve éltek. Az első 
élőlények minden bizonnyal sejtmag nélkü-
li baktériumok (prokarióták) voltak. Anyag-
cseréjükhöz, pontosabban szénhidrátok 
elő állításához, szükségük volt szénre/szén-
dioxidra és hidrogénre. Mint az előzőekben 

 H2O + hn → H + OH 
 H2O + hn → H2 + O 
 CO + OH → CO2 + H 
 CO2 + hn → CO + O 
 OH + OH → H2O + O 
 O + O+M → O2 + M z=60 km
 O + OH → O2 + H z<30 km

1. táblázat • Molekuláris oxigén képződéséhez vezető kémiai reakciók az élet keletkezése előtti 
légkörben (Kasting et al., 1979). A táblázatban hn a Napból érkező energiát (fotonokat), z a ma-
gasságot adja meg; M a kémiai reakcióban részt nem vevő harmadik molekula, általában N2.

1. ábra • A különböző gázok koncentrációja a bioszféra kialakulása előtti légkörben 
Kasting és munkatársai (1979) modellszámításai alapján
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láttuk, ezek az anyagok a légkörben bőségesen 
rendelkezésre álltak.

A szénhidrogének előállításának legegy-
szerűbb módja a szén-dioxid és a hidrogénmo-
lekulák közvetlen reakciója. Ebben a folya-
matban a hidrogéndonor maga a hidrogénmo-
lekula. A reakcióhoz nem szükséges energia, 
mivel lefolyása energiafelszabadulással jár. 
Energia azonban a napsugárzás UV tartomá-
nyában bőven rendelkezésre állt, így valószí-
nű, hogy a kén-hidrogén is fontos hidrogén-
forrást szolgáltatott (2. táblázat).

A forradalmi változás akkor következett 
be, amikor olyan egysejtűek jelentek meg 
(cia nobaktériumok), amelyek a hidrogént a 
víz felbontása útján nyerték, és az oxigént 
mint végterméket a környezetbe bocsátották. 
Tekintve, hogy elhalt cianobaktériumokból 
és mészkőből álló ún. sztromatolitok már 3,5 
milliárd éve is keletkeztek, megállapíthatjuk, 
hogy a fotoszintézis mai formája már ebben 
az időben is létezett.

Az oxigén felhalmozódása azonban csak 
jóval később, mintegy 2–2,5 milliárd évvel 
ez előtt kezdődött meg, amikorra befejeződött 
az oxidálható anyagok oxidációja. Ebben a 
hosszú átmeneti időszakban a szerves anyago-
kat nem a légző szervezetek, hanem a meta-
nogén baktériumok fogyasztották, amelyek 
az energiát más baktériumok (például ciano-
baktériumok) által előállított szerves anyagok 
kémiai átrendeződése útján nyerték. A meta-

nogén, heterotróf szervezetek a fotoszintézis-
sel ellentétes folyamatot indítottak el, és a 
szenet az akkori bioszféra számára hasznos 
szén-dioxid, illetve metán formájában vissza-
juttatták a környezetbe. Így jelentős mennyi-
ségű metán is került a légkörbe. Másrészt 
mintegy kétmilliárd évvel ezelőtt kifejlődtek 
azok az egysejtűek, amelyek „rájöttek” arra, 
hogy az oxigén nagyszerű energiaforrás, és 
meg indult az anyagcsere egy másik formája, 
a légzés. Közben azonban a bioszféra is nagyot 
változott, mivel a légző baktériumok már sejt-
maggal rendelkező eukarióták voltak, ame-
lyek ősei a mai növényeknek és állatoknak.

5. Az élet hatása a környezetre és a légkörre

Az élet keletkezését a kedvező környezeti 
(légköri) feltételek tették lehetővé. Az élet 
lét rejötte viszont megváltoztatta a környeze-
ti feltételeket. Új korszak kezdődött a Földön: 
a további fejlődést a bioszféra és a környezet 
kölcsönhatása sok tekintetben meghatározta. 
Különösen igaz ez a megállapítás a legfonto-
sabb környezetei elemegyüttesre – az éghaj-
latra –, melyet a prokarióták a légkör kémiai 
összetételének megváltoztatásával befolyásol-
tak. Ezt nem oxigéntermelésükkel, hanem az 
üvegházhatású gázok mennyiségének módo-
sításával érték el. A keletkező oxigén ugyanis 
hosszú ideig a redukált állapotú környezet 
oxidációjára fordítódott (lásd következő feje-
zet). James Lovelock (1988) elképzelése szerint 

a fotoszintetizáló baktériumok alapvető sze-
repe az volt, hogy csökkentsék a legfontosabb 
üvegházhatású gáz, a szén-dioxid koncentrá-
cióját. A metanogén szervezetek viszont üveg-
házhatású gázokat, így metánt bocsátottak a 
légkörbe. A két ellentétes hatás közel másfél 
milliárd évre egyensúlyba került, és az egyen-
súlyt a légköri oxigén borította fel mintegy 
2–2,5 milliárd évvel ezelőtt.

A 2. ábra a hőmérséklet és a légköri ösz-
szetétel változását mutatja a bolygó fejlődése 
szempontjából oly fontos időszakban. A bi-
zonyos feltételezésekkel végzett modellszámí-
tások eredményei alapján látható (felső rész), 
hogy az élet keletkezése előtt a Föld átlagos 
hőmérséklete viszonylag magas volt, 25–30 

°C között változott, kissé emelkedő tendenciá-
val. A viszonylag meleg éghajlatot a vulkánok-
ból kikerülő szén-dioxid biztosította, amely-
nek koncentrációja, mint már említettük, a 
mai 0,035 % körüli értékhez képest igen nagy-

nak tekinthető. A hőmérséklet emelkedése 
annak volt köszönhető, hogy a Napból egy-
re több energia érkezett (ez a Nap-típusú 
csillagok fejlődéséből következik). Élettelen 
Földön a hőmérséklet menete nyil ván nem 
változott volna (szaggatott görbe). Az élet meg-
jelenése után azonban átlagos értéke kb. 15 

°C-ra esett vissza a szén-dioxid mennyiségének 
csökkenése miatt (az ábra alsó része). Ugyan-
akkor a metanogén baktériumok megjelené-
se a légkörbe egyre több üvegházhatású 
metánmolekulát juttatott, ami megállította, 
sőt hosszú időre stabilizálta a hőmérsékletet.

A modell segítségével a baktériumok szá-
ma is meghatározható volt. Lovelock azzal a 
feltételezéssel élt, hogy a baktériumok növe-
kedése 25 °C-on a maximális, míg 0 °C-on, 
illetve 50 °C-on megszűnik. Mint a 2. ábrából 
kitűnik, a baktériumok száma 3,6 milliárd 
évvel ezelőtt rohamosan emelkedett, majd 
lé nyegében állandóvá vált. A szabad oxigén 

 Folyamat Energiaszükséglet Baktérium

1 CO2+2H2S→CH2O+H2O 50,2 pl. Chlorobium
2 CO2+H2O+1/2 (H2S)→CH2O+1/2(H2SO4) 117,2 pl. Chromatium
3 CO2+2H2O→CH2O+H2O+O2 470,7 pl. cianobaktériumok

2. táblázat • A fotoszintézis lehetséges formái. Megjegyzés: az energiaszükséglet kJ/mol-ban 
van kifejezve. A táblázatban az egyszerűség kedvéért a szénhidrátokat formaldehid reprezen-

tálja (lásd Warneck, 1999).
2. ábra • A hőmérséklet és a légköri összetétel változása az élet keletkezése után 

Lovelock (1988) modellszámításai alapján
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azonban jelentősen redukálta a légköri metán 
mennyiségét, másrészt bizonyos baktériumok 
kihalásához vezetett. A metán kivonása ismét 
csökkentette a hőmérsékletet, míg a baktéri-
umok részleges kihalása némileg megemelte 
a szén-dioxid koncentrációját.

6. Záró megjegyzés

Mint láttuk, az élet keletkezését egyebek 
mellett az éghajlat (Naptól mért távolság) és 
az őslégkör összetétele alapvetően befolyásol-
ták. A bioszféra viszont a későbbiek során 
meghatározta a légkör összetételét, biztosítva 
ily módon saját fejlődését. Magasabb rendű, 

valamint szárazföldi élethez ugyanis az oxigén 
elengedhetetlen. Másrészt a bioszféra egyrészt 
közvetlenül, másrészt az üledékképződésen 
keresztül (Lovelock, 1988) szabályozta a lég-
köri üvegházhatást: a Nap energiakisugárzá-
sának megfelelően csökkentette a légköri 
szén-dioxid koncentrációját. Mindez alapve-
tő volt az ember kialakulásához, és annak a 
számunkra kedvező környezetnek a fenntar-
tásához, amelyet ismerünk, és olyan termé-
szetesnek tartunk.

Kulcsszavak: kezdeti bioszféra, őslégkör, légkör 
és éghajlat
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Bevezetés

Az üvegházhatású gázoknak – főként a veze-
tő ipari országokban – az utóbbi két évtized-
ben bekövetkezett növekvő mértékű kibo-
csátása és az ennek megfékezését célzó erőfe-
szítések elmaradása (Kiotó, 1997 stb.) egyre 
fokozódó érdeklődést, sőt feszültséget kelt 
nem csupán a meteorológiával foglalkozó 
szak emberek és jövőkutatók, hanem a kormá-
nyok, sőt a lakosság széles körében is. Ezzel 
összhangban az éghajlattal kapcsolatban álló 
tudományterületek képviselői is egyre na-
gyobb mértékben terjesztik ki kutatásaikat az 
éghajlat egyes elemeinek vizsgálatára, továb-
bá a várható következmények elemzésére.

A Föld múltjának megismerésére irányu-
ló geológiai kutatások vizsgálják a kontinen-
sek helyzetének, alakjának, méretének válto-
zásait, a folyamatosan képződő és elnyelődő 
óceáni lemezeket, a főként ezekhez kötődő 
vulkanizmussal, a hegyláncok felgyűrődésével, 
továbbá a tengeri és szárazföldi üledékképző-

dés különböző kérdéseivel együtt. Ez utóbbin 
belül kiemelt figyelmet fordítanak az üledék 
jellegének, mennyiségének, eloszlásának 
változásaira, minthogy ezek a képződmények 
őrizték meg számunkra kövület formájában 
a mindenkori élet nyomait, amelyeknek egy-
irányú változásain, fejlődésén a földtörténeti 
múlt tagolása ma is alapszik. Az aktualizmus 
elvét szem előtt tartva az üledékek jellege és 
a bennük lévő ősmaradványok alapján már 
a geológiai kutatás korai szakaszában rekonst-
ruálni próbálták a képződmények keletkezé-
si körülményeit, beleértve az adott időszak 
és terület hőmérsékletének és csapadékmeny-
nyiségének értékelését is. A tudomány fejlő-
dése a későbbiekben lehetővé tette, hogy a 
radioaktív elemek bomlási termékeinek mé-
rése alapján a földtörténeti időszakok tartama 
években is kifejezhetővé váljék, majd a stabil 
izotópok rendszeres mérésének köszönhető-
en a környezet állapotára vonatkozó egyéb 
körülmények is egyre pontosabban számsze-
rűsíthetők lettek. Ezek sorában kiemelkedő 
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