
28.03.2020. 

АТМОСФЕРА 

Атмосфера је ваздушни омотач Земље.  

Атмосфера омогућава живот на Земљи. Она штити Земљу од претераног хлађења, загревања и удара 

метеорита.  

ВАЗДУХ је смеша гасова и чини га:  

 78% азот; 

 21% кисеоник;  

 1% угљен диоксид и остали гасови. 

 У ваздуху се, такође, могу наћи честице прашине, чађи и пепела као и извесна количина водене паре. 

 

Атмосферу чине више слојева од којих издвајамо четири основна: 

 

 

 Термосфера - простире се од 80 до 800км висине. 
Температуре се у термосфери непрекидно повећавају чак и 
до 1000 степени, а ваздух је врло разрађен. Кроз њу лако 
пролазе радио-таласи и у њој се формира поларна светлост. 
 
 

 Мезосфера - простире се на висини до 80км. У њој су ниске 
температуре због слабог задржавања топлоте. У мезосфери 
сагорава највећи број метеора. 

 

 Стратосфера - налази се изнад тропосфере на око 50км 
изнад литосфере. Озонски омотач (озоносфера) налази се у 
стратосфери. Он упија ултраљубичасте зраке и тако штити да 
штетни делови сунчевог зрачења не дођу до живог света. 

 

 Тропосфера - најнижи слој атмосфере, простире се од 7km 
висине на половима до 17km на екватору.  У њој се налази 
80% укупне масе ваздуха. У тропосфери настају атмосферске 
појаве и процеси као што су: загревања ваздуха, падавине, 
облачност, влажност ваздуха и ветар. 

 
 

 



 

ТРОПОСФЕРА је за нас посебно значајна зато што се у њој налази 80% вазуха који је неопходан за 

опстанак свх живх бића. Осим што се у тропосфери налази 80% укупног ваздуха из атмосфере такође, у 

тропосфери настају атмосферске појаве и процеси који су неопходни за живот на Земљи. 

 

ОЗОНСКИ ОМОТАЧ или озоносфера штити живи свет од штетног  дела сунчевог зрачења тако што упија 

ултраљубичастезраке. 

 

 

 

Када би Земља остала без атмосфере живи свет на њој би потпуно нестао јер не би било ваздуха, штетни 

ултраљубичасти зраци би неометано допирали до земље, киша метеора би непрекидно бомбардовала 

њену површину, небо би било потпуно црно јер не би било рефлексије сунчевих зрака, а температуре би 

биле екстремно високе дању, а екстремо ниске ноћу.  
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