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Ózonréteg és UV sugárzás 
Valamikor a jómódú emberek kerülték a napozást. Napsütésnek főleg mezei munkások, jobbágyok, 

parasztok voltak kitéve, akik hamar lebarnultak, és a túlzott ultraibolya (UV) sugárzás is 
hozzájárulhatott ahhoz, hogy rövidebb ideig éltek, és a bőrük gyorsan ráncosodott.  

Később, az ipar fejlődésével, amikor a munkások főleg napfénytől elzárt munkahelyeken 
dolgoztak, a napbarnított bőr lett a jómód jelképe, nekik volt szabadidejük üdülni, napozni, miközben 
mások keményen robotoltak. A gyors lebarnulás érdekében már az 1930-as években használtak UV 
sugárzó kvarclámpát, amelynek mai változata a szolárium. Ezzel egyidejűleg vált gyakoribbá az ebből 
eredő bőrkárosodás, és annak felismerése, hogy milyen szerepe van az UV sugárzásnak. 

A természetes eredetű UV sugárzás forrása a Nap, amelynek a hullámhossz tartománya három 
részre osztható: 

– Az UV-C sugárzás hullámhossza 0,10–0,28 mikron között van, az egészségre ez a 
legveszélyesebb. Szerencsére a sztratoszférában lévő oxigénben elnyelődik, miközben felbontja az 
oxigén molekulákat, amelyekből ózon gáz képződik.  

– Az UV-B sugárzás hullámhossza 0,28–0,32 mikron közé esik. Ez is veszélyes, szerencsére ennek 
nagy részét a sztratoszférában képződő ózon elnyeli. Az ózon koncentráció csökkenése esetén 
azonban az egészségi kockázat megnő.  

– Az UV-A sugárzás hullámhossza 0,32–0,40 mikron között van. Ennek jelentős része eléri a talaj 
szintet, az állatok és emberek bőrében pigment képződést vált ki és hozzájárul a D-vitamin 
szintézishez, növényekben pedig a klorofill képzésben és a fotoszintézisben játszik szerepet. Az 
előnyös hatások ellenére, túlzott napozás esetén, ez is okozhat egészségi ártalmat. 

Az UV sugárzás ellen védő ózonréteget 1913-ban fedezte fel Charles Fabry, ezt követően Gordon 
Dobson kifejlesztette és 1924-ben szabadalmaztatta a róla elnevezett Dobson spektrométert, amellyel 
a sztratoszféra ózon tartalma mérhető.  

Az ózon az oxigén háromatomos módosulata, amely a sztratoszférában, kb. 20-40 km 
magasságban, ritka gázként szétoszolva van jelen. Ha a teljes ózon mennyiséget lehoznánk a felszínre, 
atmoszférikus nyomáson kb. 3 mm vastagon borítaná a földet. Ezt nevezik az ózonréteg 
„vastagságának”, amelyet Dobson egységben szokás kifejezni. Egy Dobson egység 0,01 mm effektív 
optikai rétegvastagságot jelent. „Ózonlyukról” akkor beszélünk, ha az ózonréteg mérőszáma 200 
Dobson egység (2 mm) alá esik. Ilyenkor talajszinten a veszélyes UV-B sugárzás felerősödik, és az 
eloszlása is kedvezőtlen módon megváltozik, benne a rövidebb hullámhosszúságú, keményebb, 
egészségre ártalmasabb komponensek aránya nagyobb lesz.  

Talajszinten is találkozhatunk ózonnal, amely származhat a gépkocsik kipufogó gázaiból, 
képződhet mesterséges ultraibolya fény hatására szoláriumokban, higanygőzlámpák közelében, 
ívhegesztő készülékek használatakor. Az ózon mérgező, belélegzése súlyos légzőszervi károsodást 
okozhat. Az ózon ugyanakkor az egyik legerősebb oxidálószer, ezért alkalmas ivóvíz fertőtlenítésére, 
szennyvíz és élelmiszer sterilizálásra is.  

A túlzott UV sugárzás által kiváltott tipikus egészség károsodás a heveny felégés (erythema), 
amelynek tünetei a bőrpír, kiütés, hólyagosodás, és a felégést követő hámlás. Ha a heveny felégés 
gyakran ismétlődik, késleltetett krónikus hatás alakulhat ki, szarusodás vagy bőrrák. A 
legveszélyesebb bőrrák a melanoma, amely az esetek jelentős részében halálos kimenetelű, míg a nem 
melanoma típusú bőrrákok általában gyógyíthatók. Ha a túlzott napozás nem éri el azt a mértéket, 
amely erythemát okoz, bekövetkezhet az azonnali lebarnulás (pigmentáció), mérsékeltebb napozás 
esetén pedig a késleltetett lebarnulás. 

Az UV-B sugárzás ellen a bőrünket meg tudjuk védeni bármilyen ruházattal, széles karimájú 
kalappal, még egy vékony papírlap is képes elnyelni az UV besugárzás túlnyomó részét.  

Veszélyes az UV sugárzás által okozott szemkárosodás is. Az UV sugárzás nem látható, úgy is 
juthat a szemünkbe, hogy nem vesszük észre. Rövid idejű intenzív UV besugárzás fájdalmas 
szemgyulladást okozhat. Ismételt, még gyulladást nem okozó besugárzás következménye hosszú idő 
alatt fájdalom mentesen alakulhat ki, és ez lehet – többek között – retinagyulladás, rosszindulatú 
elváltozás, szürke-hályog, kötőhártya és ideghártya károsodás.  

A felhők nem nyelik el teljesen az UV-B sugárzást, azon a besugárzás 90%-a is áthatolhat, és még 
a vastag felhőzet is átengedi a besugárzás legalább 30%-át, ezért a túlzott UV sugárzás felhős időben 
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is veszélyes lehet. Ráadásul az UV sugárzás a levegőn is szóródik, ezért lehet árnyékban is lebarnulni. 
Szóródás lép fel különféle tárgyakon is, fokozott a visszaverődésből adódó kockázat strandon, vízben 
és havas vidéken.  

Mivel a különféle hullámhosszúságú UV-B komponensek biológiai hatása eltérő, a WHO (World 
Health Organisation) az IRPA (International Radiation Protection Association) és a CIE (Commission 
Internationale de l'Eclairage) adatai alapján kidolgozott egy módszert, hogy a lakosság számára 
közérthető módon lehessen előrejelzést adni az UV sugárzás várható veszélyességéről. Ehhez a 
különféle hullámhosszúságú UV sugárzások intenzitását a veszélyesség mértékének megfelelő 
együtthatóval felszorozva összesítik, és képezik a 0,3 mikron hullámhosszúságú referencia sugárzásra 
átszámított, biológiailag ekvivalens besugárzási intenzitást, majd ebből képezik az ún. UV indexet. Az 
UV index 1-es fokozata azt jelenti, hogy délben, felhőtlen égbolt mellett, a talajszintre jutó 
biológiailag effektív ekvivalens besugárzási intenzitás várható értéke négyzetméterenként 25 
milliwatt, 2-es index esetén ennek duplája, 3-as indexnél ennek háromszorosa, stb. 

Az UV-B sugárzás ellen védő ózonréteg a sztratoszférában a Napból érkező UV-C sugárzás 
hatására jön létre, főleg az Egyenlítő felett, ahol naponta mintegy 300 millió tonna ózon képződik, 
majd a sarkok felé szétterülve fokozatosan lebomlik és visszaalakul kétatomos oxigénné.   

Az ózon bomlását fokozhatják kémiai vegyületek, többek között az ipari eredetű halogének.  
A szabad klór atom először egy ózon molekulával lép reakcióba, amiből klóroxid és két atomos 

oxigén keletkezik (Cl + O3 = ClO + O2), majd a klóroxid újabb ózon molekulával lép reakcióba, létre 
jön egy szabad klór atom és két kétatomos oxigén molekula (ClO + O3 = Cl + 2O2), és ez a ciklus 
addig ismétlődik, amíg a klór ki nem ülepedig a sztratoszférából. 

Klór nem csupán ipari eredetű gázokból kerülhet az ózonrétegbe, mivel erdőtüzeknél és szerves 
anyagok lebomlásakor is keletkeznek klór vegyületek. 

Először az Antarktisz felett, az 1970-es években mutatták ki az ózonkoncentráció csökkenését, 
majd nemzetközi tanácskozások után elsőként Svédország tiltotta be az ózonréteget károsító aeroszol 
permetek (spray-ek) használatát. Rövidesen megszületett a Bécsi (1985), a Montreali (1987), és a 
Kyotoi (1997) Egyezmény is, és az aláíró országok kötelezték magukat az ózonréteget károsító kémiai 
anyagok kibocsátásának korlátozására, majd a kibocsátás betiltására.  

Van azonban néhány megválaszolatlan kérdés az ózon képződéssel és lebomlással kapcsolatban. 
Az ózon túlnyomórészt az Egyenlítő felett képződik, és a sarkok felé szétterülve fokozatosan 
lebomlik, akkor is, ha a bomlást káros anyag nem sietteti. Az Egyenlítő felől a sarkok felé áramló 
ózon egyik fele az északi, másik fele a déli féltekén sodródik, és ezek egymással nem keverednek. A 
déli féltekén azonban az ózon lebomlása sokkal gyorsabb, annak ellenére, hogy az ózont károsító ipari 
gázok túlnyomó részét az északi féltekén bocsátották a levegőbe. 

Bár erre a jelenségre több elmélet született, de egyik sem ad teljes magyarázatot. 
Ami az UV sugárzás egészségi kockázatát illeti, a bőrünket meg tudjuk védeni fényvédő krémmel 

is, azonban itt sem árt az óvatosság. A fényvédő krémek általában hosszú szénláncú molekulákat 
tartalmaznak, amelyek az UV-B fotonok hatására széttörnek és elnyelik azok energiáját. A széttörés 
bomlástermékeiként olyan szekunder molekulák képződhetnek, amelyek károsíthatják a bőrt. Az ilyen 
krémeket csak rövid ideig érdemes a bőrön hagyni, és a használatuk után tisztálkodással el kell 
távolítani a bekent bőrfelületről.  

A szemünk fontos védőeszköze a napszemüveg, amelynek a szűrőképessége az anyagától és a 
bevonatától függően nagyon eltérő lehet. A nagy tisztaságú optikai kvarcüvegek az UV sugárzás nagy 
részét átengedik, míg a gyenge minőségű üvegek – például a közönséges ablaküveg – az UV sugárzást 
elnyelik. Régi tapasztalat, hogy csukott ablaknál nem lehet lebarnulni.  

Régen a napszemüvegek olyan színes üvegekből készültek, mint amilyenekből a sörös és boros 
üvegeket gyártják, ezek kitűnő UV elnyelő képességűek voltak. Időközben divatba jött a műanyagból 
készült pehelykönnyű napszemüveg. Mivel a legtöbb műanyag az UV sugárzás jelentős részét 
átengedi, ezeket szűrő bevonattal látják el. Csak olyan napszemüveget érdemes vásárolni, amelyen 
feltüntetik, hogy megfelel a szabványos előírásnak. Azt azonban nem lehet garantálni, hogy a védő 
bevonat mennyire tartós, a használat során mennyire kopik le. Célszerű az ilyen napszemüveget 
évenként újra cserélni.  
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