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Összefoglalás: A tanulmány célja, hogy röviden vázolja az oxigén elem környezeti előfordulását, jelentőségét és felfede-
zésének történetét. Megmagyarázza, hogy miért játszik olyan fontos szerepet bolygónk élővilágában. A cikk azt a követ-
keztetést vonja le, hogy az oxigén nemcsak a légkör legfontosabb összetevője, hanem a Földön minden természetes ener-
gia-termelés forrása.   
 
Abstract: The aim of this paper is to give a short account of the environmental occurrence, significance and discovery of 
the element, oxygen. The reasons for its role in the life on our planet are discussed. One can conclude that oxygen is not 
only the key constituent of the atmosphere, but this element controls all important natural energy production processes on 
the Earth. 

 

 
Bevezetés 

Az embert a Földön különböző anyagok veszik körül, 

amelyek kémiai elemekből, illetve az ezekből felépülő 

vegyületekből állnak. Életünket, tevékenységünket alap-

vetően meghatározza az elemek, vegyületek mozgása, 

valamint kölcsönhatásuk egymással és nem utolsósorban 

az élő szervezetekkel. Így egyáltalában nem mindegy, 

hogy környezetünkben milyen vegyületek, elemek for-

dulnak elő. 

Földünkön a legnagyobb mennyiségben a vas fordul 

elő, döntő mértékben a bolygó izzó magjában. A vasat 

különböző vegyületeiben az oxigén követi, így a földké-

regben és a vízburokban az oxigén tömege a legnagyobb. 

Mintegy 33 10
18

 kg. Légkörünkben az oxigén, szabad 

állapotban (más elemekkel nem vegyülve) kereken 21 

térfogatszázalékban fordul elő (tömege 1,2 10
18

 kg). Azt 

mondhatjuk tehát, hogy bolygónk azon részein, ahol az 

élet zajlik, az oxigén a legnagyobb tömegben található 

elem. 

A légkör oxigéntartalma a bioszférának köszönhető. 

A napenergiát felhasználó baktériumok és növények 

ugyanis az életműködésükhöz szükséges szénhidrátokat, 

cukrokat a légköri szén-dioxid és a víz felbontásával 

állítják elő. A vízből a baktériumok és növények a hid-

rogént használják föl, míg az oxigént a környezetbe bo-

csátják. A kibocsátott oxigén viszont a bioszféra másik 

fontos részét, az állatvilágot látja el a légzés révén ener-

giával. Ebből következik, hogy oxigén nélkül fejlettebb 

élet egyáltalán nem létezne. Arról már nem is beszélve, 

hogy az oxigén az élővilágnak, a bioszférának is legfon-

tosabb eleme.  

Az oxigén jelenléte azonban nem csupán testünk bel-

ső energiáját biztosítja. Közismert, hogy tüzelésnél az 

ember az oxigént már közel egymillió éve használja. 

Nemcsak a belső (légzés), hanem a szükséges külső 

energiát (meleget) is az oxigénnek köszönhetjük. Tűz 

nélkül elképzelhetetlen az emberi történelem és gazdasá-

gi tevékenység. Sajnos ma már a tüzelőanyagok felhasz-

nálása olyan méreteket öltött, hogy a légköri oxigén 

koncentrációjának némi csökkenése is kimutatható. Az 

oxigénnek továbbá az ember szempontjából káros tulaj-

donsága, hogy előidézi a különböző gépek és műtárgyak 

rozsdásodását. 

Az oxigén a levegőben molekuláris állapotban fordul 

elő, amely két oxigénatomból tevődik össze. A felsőlég-

körben a napsugárzás hatására ezek a molekulák két, 

atomos oxigénre esnek szét, amelyek molekuláris módo-

sulatukkal háromatomos molekulákat, ózont képeznek. 

Az ózon elnyeli a Napból érkező, a bioszféra számára 

halálos ultraibolya sugárzást, amely lehetővé teszi a szá-

razföldi életet. Ózon, jóval kisebb mennyiségben, az alsó 

légkörben is keletkezik.  A felszín közelében az ózon, és 

a bomlása után létrejövő oxigéntartalmú atomcsoportok 

(tudományos nevükön szabad gyökök) különböző gázo-

kat oxidálnak, így kivonják őket a levegőből. Az oxigén, 

illetve a belőle keletkezett ózon ily módon az alsólégkör, 

a troposzféra tisztántartásáról is gondoskodik.  

A szabad oxigén a földi éghajlat szabályozásában 

közvetlenül nem vesz részt. Ugyanakkor a sarki jégben, 

illetve az óceánfenékben lévő különböző számú neutront 

tartalmazó izotópjainak vizsgálata segít bennünket a 

múlt éghajlatváltozásainak megítélésében. Ennek a jelen-

leg megfigyelt globális felmelegedés okainak feltárásá-

ban van különös jelentősége.   

Jelen tanulmány célja, hogy röviden felvázoljuk az 

oxigén környezeti előfordulását és jelentőségét, és azo-

kat az okokat, amelyek az oxigént az élet meghatározó 

elemévé teszik. Ezek ismerete elősegítheti, hogy vizsgá-
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lataink színterét, a légkört szélesebb távlatokban szem-

léljük.    

 

Felfedezés és elnevezés 

Az oxigént, pontosabban a levegőben lévő oxigént a 

tizennyolcadik század második felében egymástól füg-

getlenül az angol Joseph Priestley, illetve a svéd Carl 

Wilhelm Scheele fedezte föl. Felfedezését elsőként az 

angol kutató tette közzé. Közleményében leírja, hogy 

amikor magas hőmérsékleten folyékony higanyt égetett 

el, akkor fehér por (higany-oxid) keletkezett. A port 

vákuumban hevítve tüzet tápláló gáz jött létre. Az angol 

tudós azt is kimutatta, hogy ez a tüzet tápláló gáz a leve-

gő térfogatának mintegy negyedét foglalja el. A gázt a 

görög „oxys” (sav) és „genes” (nemző, csináló) szavak 

alapján oxigénnek 1777-ben Antoine Lavoisier, a mo-

dern kémia francia megalapítója nevezte el. Helytelenül 

úgy gondolta, hogy minden sav oxigént tartalmaz. 

Ugyanakkor, helyesen, először magyarázta meg, hogy az 

égés oxidációt jelent.  

A történethez hozzátartozik, hogy Robert Boyle ír 

vegyész, illetve Richard Lower angol orvos az oxigén 

felfedezése előtt már mintegy száz évvel korábban rámu-

tatott arra, hogy a levegő jelenléte az állatok életének 

elengedhetetlen feltétele. Majd 1872-ben Daniel Ruther-

ford skót orvos-kémikus azt tapasztalta, hogy zárt kam-

rákban tartott egerek előbb-utóbb elpusztulnak. Az oxi-

gén felfedezése után vált nyilvánvalóvá, hogy az állatok-

nak (és az embernek) anyagcseréjükhöz oxigénre van 

szükségük: a légzés tulajdonképpen oxidáció. 

 

Atomok és molekulák 

Az oxigénnek a bevezetőben vázolt kiemelkedő jelentő-

sége különleges tulajdonságainak köszönhető. Az oxigén 

atommagja nyolc elektromosan pozitív töltésű protont 

tartalmaz. Ebből következik, hogy a mag körül nyolc 

negatív töltésű elektron kering. Kettő a belső, hat a külső 

pályán. A Természetben előforduló oxigénatomok 

99,76%-a a protonokon kívül nyolc semleges neutronból 

áll, így atomtömegük kereken 16 egységgel egyenlő 

(kémiai jelük 
16

O). Ezen kívül az oxigénnek kis mennyi-

ségben két másik stabilis (ti. nem radioaktív) izotópja is 

előfordul. Így vannak kilenc (
17

O), illetve tíz (
18

O) neut-

ront tartalmazó változatai is. Ezek előfordulása rendre a 

teljes tömeg 0,039%, illetve 0,201%-a. 

Adottságainak megfelelően az oxigén a periódusos 

rendszer tizenhatodik oszlopának a tetején helyezkedik 

el. Mint ismeretes, a periódusos rendszerben azok az 

elemek vannak azonos oszlopban, amelyek kémiai tulaj-

donságai hasonlóak. A kémiai hasonlóság annak a kö-

vetkezménye, hogy az adott csoport elemeinek külső 

elektronpályáján, korszerűbb elnevezéssel elektronhéján, 

azonos számú elektron kering. Így az oxigén oszlopában 

helyezkedik el a kén (S), a szelén (Se), a tellúr (Te) és a 

polónium (Po). A polónium kivételével, ezek az elemek, 

az oxigénnel együtt, nemfémes elemek, és a kőzetek 

felépítésében fontos szerepet játszanak.  

A külső pályát vegyértékhéjnak is nevezzük, mivel a 

rajta lévő elektronok száma határozza meg, hogy az 

atom milyen más atomokkal alkothat molekulákat. A 

kémiai egyesülés során ugyanis az atomok arra „töre-

kednek”, hogy külső elektronhéjuk telített legyen. Az 

oxigénatom telítéséhez két elektron szükséges. Az oxi-

gén az oszlopában lévő többi említett elemtől abban 

különbözik, hogy csak elektronfelvételre képes, így 

vegyértéke (másként kifejezve: oxidációs foka) mindig 

negatív és kettővel egyenlő. Szobahőmérsékleten az 

oxigén az elemek nagy részével egyesül, vegyületet ké-

pez. Ilyenkor a másik elem elektronokat ad le, oxidáló-

dik. Ugyanakkor az oxigén elektronokat vesz fel, azaz 

redukálódik. Az oxidáció fontos ismérve, hogy mindig 

energia felszabadulással jár. Szervezetünk ezért a légzés 

során energiát termel.  

Oxidáció az égés is. Ha az oxidáció során olyan 

mennyiségű energia szabadul fel, hogy az oxidálódó 

anyag eléri gyulladási hőmérsékletét, akkor tűz keletke-

zik. Erre a gyors oxidációra a fa vagy más tüzelőanyagok 

elégetése szolgáltat példát. A levegőnek kitett fémanya-

gok rozsdásodása, illetve a szerves anyagok oxigén je-

lenlétében végbemenő bomlása viszont a lassú oxidációt 

példázza. Végül, az oxigénatom annyira reakcióképes 

(lásd később), hogy saját hasonmásával is egyesül, két 

atomból álló molekulákat (O2) alkot. 

Az oxigén fontos tulajdonsága, hogy forráspontja 

-183
o
C. Így, a környezetben előforduló hőmérsékleteken, 

gázformában fordul elő. Az oxigéngáz sűrűsége normál 

hőmérsékleten (0
o
C) és nyomáson (1013 hPa) 1,43 g/l, 

azaz mintegy hétszázszor kisebb, mint a víz sűrűsége. 

Gázhalmazállapotban az oxigén színtelen és szagtalan. 

Az oxigén gázállapotban az elektromágneses sugárzás 

ultraibolya tartományában nyel el. Így a magasabb lég-

körben a napsugárzás spektrumából kivonja a 200 nm-

nél rövidebb hullámhosszakat. Az elnyelt sugárzás 

(energia) következtében gerjesztett állapotba kerül. A 

megnövekedett energia a molekulákat szétbontja, és 

atomos oxigén keletkezik. A molekuláris és atomos oxi-

gén egyesülése hozza létre a háromatomos módosulatot, 

amit ózonnak nevezünk.  

 

Ózon 

Az ózont 1839-ben Christian Friedrich Schönbein fedez-

te fel. Megfigyelte, hogy elektromos kisülések alkalmá-

val különös szagú gáz keletkezik. Ezért a gázt a görög 

szaglani („ozein”) szó után nevezte el. Mint a tudomány 

történetében számos esetben, a felfedezőnek fogalma 
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sem volt felfedezése jelentőségéről. Ez akkor vált nyil-

vánvalóvá, amikor az angol Walter N. Hartley 1881-ben 

rámutatott, hogy a napsugárzásból a 300 nm-nél rövi-

debb hullámhosszú, un. ultraibolya (UV) sáv hiányzik, 

mivel ezeket a nagyenergiájú sugarakat az ózon elnyeli. 

Ily módon kivonja a Nap spektrumából azt a sávot, 

amely szétroncsolná az élővilág bonyolult szerves mole-

kuláit. A 20. század elején végzett speciális mérésekből 

az is kiderült, hogy az ózonmolekulák többsége a maga-

sabb légkörben, a mintegy 15-55 km-es magasságú ré-

tegben, a sztratoszférában található. A megfigyelések azt 

is kimutatták, hogy ebben a légköri tartományban a hő-

mérséklet lassan növekszik a magassággal, pontosan az 

ózon UV sugárzást elnyelő képessége miatt.  

Az ózon keletkezése viszonylag egyszerű folyamat. 

Az oxigénmolekulák UV sugárzás hatására végbemenő 

bomlását és az ezt követő reakciót az oxigénatomok, 

illetve molekulák között az angol Sidney Chapman már 

1930-ban leírta. Ezzel szemben az ózon bomlása a sztra-

toszférában, ahogy ez a 20. század második felében kide-

rült, sokkal bonyolultabb, mint azt Chapman elképzelte. 

Ez azt jelenti, hogy a kémiai mechanizmusban nemcsak 

az oxigén módosulatai vesznek részt. Szerepet játszanak 

az alsó légkörből érkező más nyomgázok
1
 is. Paul 

Crutzen holland-német levegőkémikus mutatott rá 1970-

ben, hogy ezek közül legfontosabb a talajeredetű 

dinitrogén-oxid (N2O), amely a sztratoszférában nitro-

gén-monoxiddá (NO) bomlik el. Az ózont lebontó gázok 

egy része az emberi tevékenység során kerül a levegőbe. 

Az amerikai Sherry Rowland és a mexikói származású 

Marino Molina laboratóriumi kísérletei világossá tették 

(az erről készült cikk 1974-ben jelent meg), hogy a hűtő- 

és vivőanyagként használatos klórtartalmú freonok az 

UV sugárzás hatására a sztratoszférában elbomlanak. A 

bomlás során klóratomok jönnek létre, amelyek kivonják 

az ózont a levegőből. Munkájukért, Crutzennel együtt, 

1995-ben kémiai Nobel-díjban részesültek.  Sőt a kutatá-

sok arra is fényt derítettek, hogy a freonokból származó 

klór hozza létre különleges meteorológiai feltételek mel-

lett a tavaszi antarktiszi ózonlyukat is, amely ékesen 

bizonyítja, hogy az ember a környezetet ma már földi 

léptékben is módosítja. Szerencsére nemzetközi egyez-

ményeknek köszönhetően, a freonok gyártása és felhasz-

nálása az utóbbi években jelentősen csökkent. 

A sztratoszferikus ózon részben az alsó légkörbe, a 

troposzférába jut, ahol elbomlik. Ózon azonban a tropo-

szférában is keletkezik. Az atomos oxigén forrása ebben 

az esetben a nitrogén-dioxid felbomlása a talaj közelébe 

még lejutó 400 nm hullámhosszú napsugárzás hatására. 

Tekintve, hogy ez a gáz nagy részben a járművekből 

származik, a talajközeli ózon jelentős hányada légszeny-

nyeződésnek tekinthető. Az ózon erős oxidálószer, így 

                     
1
 Az 1 térfogatszázaléknál kisebb, általában jóval kisebb kon-

centrációjú gázok elnevezése.  

közvetlenül nem jó molekuláival kapcsolatba kerülni. 

Károsítja a növényzetet, a különböző anyagokat (pl. 

gumicsöveket) és izgatja az emberek szemét és nyálka-

hártyáját. Nagyobb koncentrációban, más szennyező-

anyagokkal együtt, sírást is kiválthat. 

 

Szabad gyökök 

Az oxidációt a levegőben nagyon sokszor nem maga a 

bőségesen rendelkezésre álló oxigén, hanem az oxigén-

tartalmú szabad gyökök váltják ki. A szabad gyökök 

olyan atomcsoportok, amelyek külső elektronhéján pá-

ratlan számú elektron kering. Ezért az atomcsoport na-

gyon reakcióképes: a páratlan számú elektron igen gyor-

san párt keres magának. A legegyszerűbb szabad gyök a 

hidrogénatom, de szabad gyöknek tekinthetők olyan 

gáznemű vegyületek is, mint a nitrogén-monoxid vagy a 

nitrogén-dioxid. Ez egyszerűen úgy ítélhető meg, ha a 

vegyületben lévő elemek elektronjainak a számát össze-

adjuk. Ha az eredmény páratlan szám, akkor szabad 

gyökkel van dolgunk. Így a nitrogén-monoxidban a nit-

rogén elektronjainak száma hét, az oxigéné nyolc. A 

kettő összege tizenöt, azaz páratlan szám.  

Szabad gyöknek tekinthető az oxigén is. Elektronjai-

nak száma ugyan páros, de elektronjai mégis párosítat-

lanok. Ez azzal magyarázható, hogy az elektronok úgy 

viselkednek, mintha forognának.
2
 Mivel „balra forgó”, 

illetve „jobbra forgó” elektronok vannak, két elektron 

akkor párosítatlan, ha mindketten az egyik csoporthoz 

tartoznak. Az oxigénatom külső elektronhéján keringő 

két elektron ilyen értelemben párosítatlan, következés-

képen igen könnyen vegyületet alkot egy másik oxigén-

nel, vagy más atomokkal. Ennek hiányában környeze-

tünk alapvetően más lenne, mint a jelenlegi környezet. 

A szabad gyököket 1900-ben Moses Gomberg orosz 

származású amerikai vegyész fedezte fel, akinek 1900-

ban sikerült széntartalmú szabad gyököket elkülöníteni. 

Azóta tudjuk, hogy a szabad gyökök a kémiai folyama-

tok szabályozásában milyen fontos szerepet játszanak. A 

szabad gyökök légköri szerepét csak mintegy negyven 

éve ismerjük. A Science c. folyóiratban 1971-ben jelent 

meg H. Levy amerikai vegyész tanulmánya, amelyben 

rámutatott, hogy a szabad gyökök a levegő kémiai reak-

cióinak elsődleges kiváltói. 

Az oxigéntartalmú szabad gyökök légköri keletkezé-

sének alapfeltétele az ózon jelenléte. Az ózonmolekulák 

napfény hatására végbemenő szétesése ugyanis nagy 

energiájú, gerjesztett oxigénatomok keletkezésével jár, 

amelyek képesek a vízgőzzel két hidroxilgyököt (OH) 

                     
2
 Az elektronoknak ezt a tulajdonságát a tudomány spinnek 

nevezi. A kifejezés az angol forgás (spin) szóból származik. A 

névadást az magyarázza, hogy az elektronnak olyan nyomaté-

ka van, mintha forogna.  
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alkotni.  A hidroxilgyök kifelé elektromosan semleges, 

így nem tévesztendő össze a hidroxidionokkal (OH
-
), 

amelyek lúgos anyagok oldódásakor keletkeznek. A 

talajközeli levegőben, ahol bőségesen vannak szerves 

vegyületek, a hidroxilgyök elősegíti olyan két oxigént 

tartalmazó szabad gyökök keletkezését, amelyek a nitro-

gén-monoxidot gyorsan nitrogén-dioxiddá alakítják át. 

Ezek a peroxilgyökök, amelyek kapcsolódhatnak hidro-

génhez (HO2), vagy valamilyen R szerves gyökhöz: RO2. 

A legegyszerűbb esetben ilyen szerves gyök a metilgyök 

(CH3), amely a metánból keletkezik hidroxilgyök hatásá-

ra. A nitrogén-dioxid a rövidhullámú látható napsugárzás 

hatására leadja egyik oxigénjét, amely a molekuláris 

oxigénnel ózonná egyesül. Ilyen esetekben (pl. városi 

szennyezett levegő) az ózonkeletkezés meghaladja az 

ózonfogyást, és a talajközeli ózon mennyisége mintegy 

nyomjelzője a levegő szennyezettségének.  

A hidroxilgyökök koncentrációja nem túlságosan 

nagy. Számuk 1 cm
3 

levegőben átlagosan mindössze 1 

millió, szemben a levegőmolekulák számával, amely 

meghaladja a 10
19

-t. Ennek ellenére szerepük igen lé-

nyeges. Kémiai reakciókkal kivonják a metánt, a szén-

monoxidot és a szerves gázokat a levegőből, hogy csak a 

legfontosabbakat említsük. Ezeket az anyagokat a hidro-

xilgyökök a bioszféra számára felvehető szén-dioxiddá 

oxidálják. Ily módon az oxigéntartalmú gyökök fontos 

szerepet játszanak a levegő minőségének alakításában. 

Ugyanakkor a kén-dioxidból és nitrogén-dioxidból az 

OH gyökök savgőzöket hoznak létre. A kénsavgőz na-

gyon könnyen cseppfolyósodik, ezért a vízgőzzel igen 

apró, a milliméter ezredrészénél kisebb kénsav oldat-

cseppeket, un. aeroszol részecskéket alkot, amelyeket az 

ammónia ammóniumionok formájában semlegesít. Az 

így keletkezett ammónium-szulfát részecskék szórják a 

napsugarakat. Másrészt, mint kondenzációs magvak, 

felhőcseppeket képeznek, amelyek tovább gyengítik a 

felszínre érkező napsugárzást. A felhőkből hulló csapa-

dék továbbá vizet biztosít a szárazföldi ökoszisztémák-

nak. Azt mondhatjuk tehát, hogy az ózon hatására kelet-

kező szabad gyökök szerepet játszanak az éghajlat sza-

bályozásában, valamint a víz körforgalmának alakításá-

ban.  

Oxigéntartalmú szabad gyökök azonban nemcsak a 

környezetben, hanem testünkben is előfordulnak.  Ezek 

az élőszervezetben is nagyon reakcióképes szabad gyö-

kök az anyagcsere folyamán lezajló oxidáció mellékter-

mékei. Lehetnek szerves vagy szervetlen molekulacso-

portok. Fontos szerepet játszanak a sejtek kommunikáci-

ós rendszerének szabályozásában, amelynek a sejtek 

egymás közötti információ-cseréjében van jelentősége. 

Ennek hibái megbetegedéshez, így rákképződéshez, 

illetve cukorbetegséghez vezetnek. Egyes környezeti 

ártalmak, például erős UV sugárzás hatására a szabad 

gyökök jelentősen felszaporodhatnak, ami bőrrák kiala-

kulását okozhatja.   

 

A legfontosabb oxigénvegyület: a víz 

A földi élet szempontjából alapvetően fontos tény, hogy 

az oxigén egyik vegyülete, a víz a bolygón jelentős 

mennyiségben előfordul. A víz nemcsak az élőlények 

elengedhetetlen táplálója, hanem feltehetően az élet böl-

csője is. Másrészt légkörünk (és kisebb mértékben vize-

ink) meghatározó sajátossága, a szabad oxigén jelenléte 

is a víznek köszönhető. A víz ezen kívül különlegesen jó 

oldószer. Ebből következik, hogy a vízben számos olyan 

ion jelenik meg, amely elengedhetetlen az élőlények 

számára. Oldott anyagok jelenléte nélkül az ivóvíz is 

élvezhetetlen lenne. Sőt a víz az oxigént is oldja, amely 

nélkül megszűnne a vízi ökoszisztémák élete. 

A vízmolekulában az oxigénhez a két hidrogénatom 

105 fokos szögben kapcsolódik egymáshoz. Az oxigén 

és a hidrogén jelentős tömegkülönbsége miatt az oxigén 

vonzza maga felé a hidrogénatomoknak a kémiai kötés-

ben részt vevő elektronját. Ily módon a vízmolekula 

polárossá válik, azaz az oxigént tartalmazó oldala nega-

tív, a másik pozitív töltésűvé válik. Ennek következtében 

a szomszédos molekulák vonzzák egymást. Ez az ún. 

hidrogénkötés összetartja a szomszédos molekulákat. 

Ennek a szilárd fázis, a hatszögesen kristályosodó jég 

felépítésében van nagy jelentősége. A hatszöges szerke-

zetre a légköri hókristályok szolgáltatnak példát. Amikor 

a hőmérséklet emelkedik, és a kristály megolvad, a belső 

szerkezet felbomlik, és a molekulák közelebb kerülnek 

egymáshoz. Ez okozza, hogy a jég térfogata nagyobb, 

mint a folyékony vízé. A Természetben ennek a sziklák 

mállása szempontjából van jelentősége, amikor a kőzet 

réseiben lévő víz megfagy. Másik, bioszferikus példát a 

sejtek megfagyását követő szétroncsolódásuk szolgáltat-

ja.  

A folyékony víz sűrűsége 4
o
C-on a legnagyobb, így a 

mintegy 4
o
C hőmérsékletű víz lesüllyed. Ebből követke-

zik, hogy felülről kezd befagyni, mivel a 0
o
C hőmérsék-

letű könnyebb víz a felszínre emelkedik. Majd a jég (pl. 

tavakban) jó hőszigetelésével télen megvédi a hidegtől a 

vízi élővilágot.  

A víz a Földön mindhárom fázisban előfordul. A ten-

gerek és óceánok felszínéről jelentős tömegű vízgőz 

kerül a levegőbe. Ez a vízgőz részben a szárazföldek 

fölött kicsapódik, és eső (hó) formájában élteti a száraz-

földi bioszférát. A víz a folyókban jut vissza az óceá-

nokba. Így zárul az életünk számára oly fontos körfor-

galma. 

 

Az oxigén a szilárd földkéregben: szilikátok 

Az oxigén kötött formában a Föld szilárd kérgében is 

jelentős mennyiségben fordul elő. A legtöbb oxigénatom 

szilíciumhoz kapcsolódva szilikát ásványokat alkot. 
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Ezért az igen gyakori magmás (vulkanikus eredetű) kő-

zeteknek a szilikátásványok meghatározó összetevői.  

A szilikátok építőeleme az egy központi szilícium-

atomból, illetve négy oxigénből álló SiO4 tetraéder. Az 

elnevezést az indokolja, hogy az említett atomok egyen-

lő oldalú háromszögekből álló mértani testet alkotnak. A 

tetraéder közepén a szilícium, csúcsaiban egy-egy oxi-

gén helyezkedik el. A szilícium négy pozitív, az oxigén 

két negatív töltéssel rendelkezik. Ennek megfelelően a 

tetraédereknek kifelé négy negatív vegyértéke van, ame-

lyek általában fémekhez, így káliumhoz, nátriumhoz, 

kalciumhoz vagy alumíniumhoz kapcsolódnak (pl. föld-

pátok). A tetraéderek lehetnek egymástól függetlenek, de 

bonyolult láncokat és rétegeket is alkothatnak. Ilyenkor a 

szilikátok szerkezetét a tetraéderek kapcsolódása hatá-

rozza meg. 

 

Oxigén az élő szervezetekben 

Az élőlényekben a molekulák gyakorlatilag hatféle 

atomból épülnek fel: szénből, hidrogénből, nitrogénből, 

oxigénből, foszforból és kénből. Alapvető elemük az 

igen reakcióképes szén. A szénatom külső elektronhéján 

négy elektron kering. Ezért saját magával könnyen hoz 

létre kémiai kötéseket. Így bonyolult láncokat és gyűrű-

ket képes alkotni. A hidrogén és a nitrogén után az élő-

lények molekuláiban a legnagyobb mennyiségben az 

oxigén fordul elő. Fontos építőköve mind a sejteket fel-

építő fehérjéknek, mind a sejtek szaporodását szabályo-

zó, az öröklődést hordozó nukleinsavaknak (RNS: ribo-

nukleinsav, DNS: dezoxiribonukleinsav). Az elnevezést 

az indokolja, hogy ezek a savak a sejtmagban (nukleusz-

ban) fordulnak el és ribózt (a cukor egy fajtája) tartal-

maznak. A DNS molekulában kevesebb oxigén fordul 

elő, mint az RNS-ben. Ezt fejezi ki a „dezoxi” kifejezés. 

A 20. század elején végzett intenzív kémiai kutatások 

kimutatták, hogy a fehérjéket húszféle aminosav építi 

fel, amelyek ismérve, hogy egy karboxil- (-COOH) és 

egy aminocsoport (-NH2) ugyanazon szénatomhoz kap-

csolódik.
3
 Mint Emil Fischer német vegyész először 

ismerte fel, az aminosavakat ún. peptidkötések (-CO-

NH-) egyesítik. Az aminosavak sorrendje meghatározza 

a fehérje jellegét és funkcióját. A fehérjék az élő szerve-

zetekben fontos szerepet játszanak. Egyebek között kata-

lizálják a különböző élettani folyamatokat (enzimek).  

A fehérjék szálakból állnak, amelyek spirálisan csa-

varodnak egymás köré. Az amerikai James Watson és az 

angol Francis Crick vizsgálatai 1953-ban világossá tet-

ték, hogy a DNS molekula kettős spirált alkot, amely 

kiterítve létrához hasonlít. A létra szára cukor, míg a 

fokait hidrogénkötéssel bázisok tartják egyben. Ezek jele 

                     
3
 A vízszintes vonalkák egy-egy vegyértéket jelölnek.  

az A, C, G és T.
4
 Az A bázist kivéve, a bázisok felépíté-

sében az oxigén fontos szerepet játszik.  

Az élő szervezetek anyagcseréjében a szénhidrátok 

(cukrok) elengedhetetlen szerepet játszanak. Ezek általá-

nos kémiai jelölése: (CH2O)n, ahol n valamilyen egész 

szám. A szénhidrátokat a napsugárzás energiáját fel-

használva növények, illetve megfelelő baktériumok 

szén-dioxidból és vízből hozzák létre. A növényevő álla-

tok energiájuk fedezésére oxigén segítségével ezeket a 

szénhidrátokat bontják el. 

 

Záró megjegyzések 

A Világegyetem, pontosabban a benne lévő csillagok az 

energiát nukleáris reakciókkal, magfúzióval termelik. A 

magfúzió igen hatékony energiatermelő folyamat. Kivál-

tásához azonban igen magas hőmérséklet szükséges, 

illetve szabályozása, pontosan a felszabaduló hatalmas 

energia miatt, számunkra pillanatnyilag megoldhatatlan 

feladat. A Természet azonban gondoskodott róla, hogy a 

Földbolygó, így az ember számára megfelelően alacsony 

hatékonyságú, szabályozott energiaforrás álljon rendel-

kezése. Ezt az „emberszabású” energiaforrást, a megfog-

hatatlanul hatalmas energiákat előállító, nukleárisan 

hajtott Univerzumban, az oxigén jelenléte biztosítja. 

James Lovelock, neves angol gondolkodó Gaia hipotézi-

se szerint a környezet, ezen belül a légkör élőlényként 

viselkedik, mivel képes, természetesen a Napból jövő 

energia segítségével, rendezetlenségének, tudományos 

szóval entrópiájának a csökkentésére. Mint az élővilág 

egyes szerveinek, minden légköri összetevőnek is meg-

van a saját szerepe. Ezek közül a legfontosabb az oxigé-

né, amely az élet energiatermelésének forrása. 
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4
 Rendre adenin (A), citozin (C), guanin (G) és timin T). 


