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Оштећење озонског омотача –обрада
Ваш задатак:
-погледати презентацију и преписати текст у зеленим пољима
-погледатуи ТВ час (за ученике који ову наставну јединицу нису 
слушали у школи)
-научити 



ОШТЕЋЕЊЕ ОЗОНСКОГ 

ОМОТАЧА



Шта је озон? Озон (O3) је троатомски молекул 

који се састоји од три атома 

кисеоника.

Озон је много нестабилнији од 

уобичајеног двоатомског облика, O2.

Шта је озонски омотач? 

UV

стратосфера

тропосфера

- озон

- кисеоник

Озонски омотач штити 

Земљу од штетног дејства 

ултра-виолетних зрака.



Брзе чињенице о озонском омотачу

• Озонски омотач (озонски слој или озоносфера), грч. ozo — миришем и грч. 

spaira — лопта, је слој у Земљиној атмосфери који садржи релативно 

високе концентрације озона (O3). 

• Овај слој апсорбује 93-99% Сунчеве светлости високих фреквенција 

(ултравиолетна светлост), која је штетна за живи свет на Земљи. 

• Преко 91% озона у атмосфери је присутно у овом слоју. 

• Озонски омотач се простире у доњем слоју стратосфере од око 10 до 50 

километара изнад Земље. 

• Његова дебљина варира у зависности од локације и годишњег доба.

• Највећа концентрација озона запажа се на висини између 20 и 25 

километара изнад Земље.



Оштећења озонског омотача

Прва оштећења озонског омотача примећена су 1985. године изнад 

Јужног пола, Антарктика. Научници су утврдили да је стањен озонски 

омотач, што је проузроковало појачано ултраљубичасто зрачење.

Ова оштећења су названа „озонске рупе“, што није правилан назив, јер 

када би збиља постојале праве „рупе“ живи свет на Земљи би био 

уништен.



Како настају оштећења озонског омотача?

Хлорфлуороугљоводоници:

• су незапаљива, врло стабилна, нетоксична једињења,

• масовно се користе у индустрији спрејева, производњи 

расхладних уређаја, за чишћење електричних постројења,      

у производњи пластичних пена, у стерилизацији медицинских 

инструмената, у производњи амбалаже од стиропора...

• су познати као фреони.

сунчева светлост

атом хлора



Монтреалски протокол

Међународним протоколом из 1987. године (Монтреалски протокол) 

производња фреона је драстично смањена.

Нажалост обнављање озона тече 

много спорије, па се очекује 

побољшање тек за 50 до 100 година.

Процене су да је уништавање 

озонског омотача достигао врхунац 

2010. године, после кога следи 

спори опоравак.

Које су последице 

оштећења озонског 

омотача по живи свет? 

Дуго излагање ултраљубичастом зрачењу 

изазива:

• рак коже,

• катаракту,

• код биљака успорава процес фотосинтезе,

• Уништавање фитопланктона у морима, 

океанима и копненим водама.



ШТА СВАКО ОД НАС МОЖЕ ДА УРАДИ?

• Избегавајте коришћење спрејева који садрже 

CFC. 

• Проверавајте ознаке на производима које 

купујете, како би били сигурни да не садрже 

супстанце које оштећују озонски омотач. 

• Користите фрижидере и клима уређаје који 

штеде електричну енергију и који не садрже 

супстанце које оштећују озонски омотач.

• 40% од укупно произведене електричне енергије 

троше фрижидери и клима уређаји. Енергија 

уштеђена на овај начин смањила би емисију 

гасова са ефектом стаклене баште.


