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Mészáros Ernő akadémikus legújabb tudományos kötete 
bolygónk légkörének történetét ismerteti: végigvezeti az 
olvasót az ősrobbanástól napjainkig tartó meghatározó 
eseményeken, melynek során a könyv alcímében jelzett 
atomoktól a mai különleges földi gázkeverékig jutunk. 
 
Mitől is egyedülálló gázelegy a levegő?  A naprendszer 
légkörrel rendelkező bel-
ső és külső bolygóival el-
lentétben szabad állapot-
ban jelentős mennyiségű 
oxigént tartalmaz, ráadá-
sul a benne található gá-
zok nincsenek fizikai-
kémiai egyensúlyban.  
 
Ennek okait, fejlődéstör-
ténetét, a földi élet szere-
pét, beleértve az emberi 
tevékenységnek a légkör 
összetételére gyakorolt 
hatását mutatja be a 
könyv a Szerzőtől meg-
szokott tudományos ala-
possággal és igényesség-
gel, a legújabb kutatási 
eredményekre támasz-
kodva, de a nem levegő-
kémiai szakemberek 
számára is közérthető és 
olvasmányos módon. 
A bevezető részben meg-
fogalmazza a légkör tör-
ténetére irányuló vizsgá-
latok különleges össze-
tettségét és bonyolultsá-
gát: „… a légkört, a le-
vegőt nem lehet önmagá-
ban vizsgálni. Összetéte-
lének megértéséhez nem-
csak a légköri, hanem az egész földi környezet működés-
ével tisztában kell lennünk. Ha arra is kíváncsiak va-
gyunk, hogy miért ezek az elemek, vegyületek vesznek 
részt ebben az anyagáramlásban, akkor nemcsak a je-
lent, hanem a múltban lejátszódó eseményeket is ismer-
nünk kell. A Föld, ezen belül a légkört felépítő elemek, 
molekulák kialakulása ugyanis évmilliárdokkal ezelőtt 
ment végbe.” 

A második fejezet az ősrobbanástól indulva mutatja be az 
elemek és vegyületek keletkezését. Fontos mérföldkő 
ebben a folyamatban az első generációs csillagok kelet-
kezése az ősrobbanás után több százmillió évvel, majd a 
második generációs csillagok (pl. a Nap) kialakulása. A 
Szerző többek között ismerteti az elemek kozmikus gya-
koriságát atomtömegük függvényében. A hidrogén és a 

hélium után legnagyobb 
mennyiségben, sorrend-
ben az oxigén, a szén és a 
nitrogén fordul elő. „Va-
jon véletlen, hogy a Föld 
légköre a leggyakoribb 
kozmikus elemek moleku-
láiból áll, az élő szerve-
zetekről nem is beszélve? 
Nyilvánvalóan nem. Mint 
ahogy az sem, hogy a 
Föld szilárd burkát a kö-
vetkező, legnagyobb rész-
arányban előforduló ele-
mek, így a magnézium és a 
szilícium alkotják… A ne-
hezebb vas viszont a Föld 
bolygó magjának a legfon-
tosabb összetevője.”  
A harmadik fejezet a 
Naprendszer, a bolygók 
kialakulását tekinti át, 
számos tudományos ösz-
szefoglaló munkára hi-
vatkozva. Az éppen ki-
alakulóban lévő, fiatal 
Földön uralkodó körül-
ményeket a Szerző így 
jellemzi: „… semmi sem 
mutatta, hogy a bolygó 
valamikor kellemes ég-
hajlatú, az életet tápláló 
lakóhely lesz. Inkább a 

pokolra hasonlított. Vörösen izzó, legalább 1000 K hő-
mérsékletű, fortyogó olvadék volt. A különböző nagysá-
gú, kisebb-nagyobb objektumok becsapódása miatt 
ugyanis magas volt a hőmérséklet, amit csak fokozott a 
radioaktív bomlás miatti hőfelszabadulás… Az újszülött 
bolygó légköre kis nyomású vízgőzből, metánból, ammó-
niából és hidrogénből tevődött össze… ezt a gázburkot 
’gőzlégkörnek’ is nevezik.” Bolygónk jövőjét a víz jelen-
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léte alapvetően meghatározta, bár ennek eredete máig vi-
tatott: nagy valószínűséggel a földköpenyből szabadulha-
tott fel.  
A továbbiakban áttekintést kapunk a felhőcseppek kiala-
kulásáról és az óceánok megjelenéséről. Ez utóbbi fontos 
következménye volt a szén-dioxid részleges elnyelése. 
Földünk Naptól való távolságának egyik meghatározó 
következménye, hogy a szénatomok itt inkább szilárd fá-
zisban, míg a Naphoz közelebb keringő, ezért melegebb 
Vénuszon gázfázisban vannak jelen. Végül az őslégkör 
éghajlatával kapcsolatban megállapítja: „… az őslégkör 
üvegházhatása sokkal erősebb volt, mint napjainkban. Ez 
a következtetés jó egyezésben van az őslégkör összetéte-
léről elmondottakkal: az üvegházhatás szempontjából 
meghatározó szén-dioxid koncentrációja sokkal nagyobb 
volt, mint manapság.” Körülbelül 4 milliárd évvel ezelőtt 
a Föld kialakult bolygó volt. Légköre elsősorban nitro-
génből és szén-dioxidból állt. A légnyomás a maihoz ha-
sonló, a hőmérséklet a jelenleginél valamivel magasabb 
volt. „Azt is lehetett volna gondolni, hogy a bolygó fejlő-
dése gyakorlatilag befejeződött… Igazából ekkor kezdő-
dött a mai élettel teli bolygó története. És az élővilággal 
kölcsönhatásban Földünk mai légkörének kialakulása.” 
A negyedik fejezetben újabb mérföldkőhöz érkezünk: a 
fotoszintézis megjelenése lehetővé tette a légköri oxigén-
szint növekedését. A könyv Kasting modelljén keresztül 
mutatja be a környezet oxidációs állapotának változását. 
Ez a folyamat különböző okok miatt időben nem volt 
egyenletes, azonban mintegy 1,9 milliárd éve az oxigén 
légköri mennyisége hirtelen nagyot ugrott. Ez a bioszféra 
fejlődésére, első lépésként az eukarioták, vagyis a sejt-
maggal rendelkező egysejtűek megjelenésére jelentős ha-
tást gyakorolt. „A fotoszintézissel termelt oxigén először 
méreg volt az akkori óceáni élővilág többsége számára. 
Sok anaerob (oxigénmentes) környezetet kedvelő egysejtű 
elpusztult. Más baktériumok viszont ’rájöttek’ arra, hogy 
az oxidáció, a légzés sokkal hatékonyabb energiaterme-
lési folyamat, mint a fotoszintézis.” A légköri ózon, 
amely kiszűri a bonyolult szerves molekulákat szétron-
csoló UV sugarakat a Nap spektrumából, fotokémiai úton 
az oxigénből képződik. A növekvő oxigén koncentráció 
így az ózon mennyiségének növekedésével is járt, így az 
addig csak az óceánvizek kb. 10 méteres mélysége alatt 
létező élő szervezetek elkezdhették meghódítani a szá-
razföldeket is. A fejezet befejező részében a tektonikai 
mozgások éghajlatot befolyásoló hatásairól olvashatunk. 
Az ötödik fejezet a mai légköri összetétel kialakulását 
mutatja be. Látványos ábrán követhetjük a bioszféra fej-
lődésének legfontosabb állomásait a légköri oxigén és az 
ózon koncentrációjának időbeli változásainak függvé-
nyében, a kezdetektől a földtörténeti középidő végéig. 
Áttekintést kapunk az éghajlat alakulásáról a 600 millió 
és 60 millió év közötti időszakban. Ekkor alakult ki a 

légkör mai összetétele, egyensúlyba kerültek az oxigén 
forrásai és nyelői. A szén-dioxid koncentrációja – rövi-
debb időszakoktól eltekintve – 1 térfogatszázalék alá 
csökkent. A nitrogén nyomása pedig már a fiatal Föld 
időszakától kezdve lényegében a maihoz volt hasonló. A 
Szerző ezután ismerteti a bioszféra evolúciójának egy 
fontos jellemzőjét: a tömeges kihalásokat, melyek során 
időről-időre családok és fajok pusztulnak ki, a földtörté-
neti skálán nézve igen rövid idő alatt. Ezek az események 
minden alkalommal a bioszféra új fejlődési szakaszait 
nyitották meg. „… a tömeges kihalások arra figyelmez-
tetnek bennünket, hogy a Föld, így a légkör története sem 
mentes véletlenszerű katasztrófáktól. A katasztrófák ideje 
azonban viszonylag rövid, és a Föld-légkör rendszer, így 
az éghajlat rövidesen visszatér normál állapotába.” 
A hatodik fejezet a földtörténeti újidő, a kainozoikum 
eseményeit mutatja be. A Föld átlagos hőmérsékletének 
változásait követhetjük nyomon először az elmúlt 60 mil-
lió évben, majd a jelenkorhoz közeledve az utolsó 1 mil-
lió, majd részletesen az utolsó 150 ezer évben. A hőmér-
sékleti változékonyság mögött a Föld pályaelemek és a 
napfolttevékenység ingadozásai, az óceáni áramlások 
változásai, a legutóbbi időszakban pedig az emberi tevé-
kenység összetett hatásai állnak. A közelmúlt és a jelen 
légkörtudományi vizsgálataiban a jégtakarókból vett 
minták közvetlen adatokat szolgáltatnak többek között 
arra vonatkozóan, hogy milyen összefüggés van a nyom-
gázok és az aeroszol részecskék koncentrációja, valamint 
a légkör hőmérséklete között.  
A hetedik fejezet a légkör fő összetevőinek – oxigén, nit-
rogén, argon - anyagmérlegét mutatja be. A fosszilis tü-
zelőanyagok elégetése során egyrészt növekszik a légköri 
szén-dioxid koncentráció, másrészt csökken az oxigén 
koncentrációja. Becslések szerint az elmúlt 20 év során 
mintegy 40 ppm mértékű volt ez a csökkenés, ami évente 
0,002 térfogatszázaléknak felel meg. Ez elhanyagolható-
nak mondható a 21%-os oxigénkoncentrációhoz képest, 
ugyanakkor mintegy 3 nagyságrenddel nagyobb, mint a 
megfigyelt természetes csökkenés. 
 
„A Föld légköre különleges gázkeverék, amelynek külön-
leges története van. Különlegességét a földi élet jelenlé-
tének köszönhetjük. Légkörünk az élettel kölcsönhatás-
ban fejlődött, és állapotát ma is a bioszféra irányítja. 
Kevés kivételtől eltekintve a légköri gázok biológiai for-
rásokból kerülnek a levegőbe, és meghatározott tartóz-
kodási idő után ide is térnek vissza. Közben működtetik a 
Föld-légkör rendszert, lehetővé téve az életet.”   
Mészáros Ernő kötete az Akadémiai Kiadó gondozásá-
ban jelent meg, és elektronikus formában is elérhető a 
MeRSZ online okoskönyvtárban: https://akademiai.hu 
/1754/tudomany/foldtudomanyok/a_foldi_legkor_tortenet
e_PTUDX00009 

  


