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Ερμθνεία του οριςμοφ 

Η όξινθ βροχι είναι ζνασ όροσ ετυμολογικά που αναφζρεται ςε όξινο περιεχόμενο βροχισ 

μόνο. Όμωσ, ακόμθ και το αποςταγμζνο νερό, αν ζρκει ςε επαφι με τον ατμοςφαιρικό αζρα 

διαλφει διοξείδιο του άνκρακα (CO2), που είναι από τα φυςικά ςυςτατικά τθσ ατμόςφαιρασ τθσ 

Γθσ, με αποτζλεςμα το ςχθματιςμό ανκρακικοφ οξζοσ (H2CO3), το οποίο, ωσ αςκενζσ οξφ, κάνει 

όξινο το διάλυμα που προκφπτει:   CO2 + H2O → H2CO3 

Άρα και θ βροχι (και τα άλλα υδατϊδθ μετεωρολογικά κατακρθμνίςματα) ςχεδόν πάντα δίνει 

όξινθ αντίδραςθ, γιατί περνϊντασ μζςα από τον ατμοςφαιρικό αζρα απορροφά τουλάχιςτον 

διοξείδιο του άνκρακα (CO2), που είναι από τα φυςικά ςυςτατικά τθσ ατμόςφαιρασ τθσ Γθσ. Η 

μικρι, ςχετικά, αυτι οξφτθτα από ζνα αραιό και αςκενζσ οξφ δεν ζχει ορατζσ ςυνζπειεσ ςτο 

φυςικό και οικιςτικό περιβάλλον. Ωςτόςο, ο όροσ όξινθ βροχι δεν αναφζρεται ς’ αυτό το 

φυςικό επίπεδο οξφτθτασ, που φτάνει τιμζσ του pH μζχρι . Ίςωσ κα ιταν ακριβζςτεροσ ο όροσ 

όξινθ ρυποφόρα κατακριμνιςθ, αλλά διεκνϊσ ζχει επικρατιςει ο όροσ όξινθ βροχι (acid rain). 

Το πρόβλθμα δθλαδι είναι θ παρουςία ςτθ βροχι ρφπων με ζντονθ όξινθ αντίδραςθ. Τζτοιοι 

ρφποι είναι τα προερχόμενα, ςυνικωσ από καυςαζρια, οξείδια του αηϊτου και του κείου, τα 

οποία διαλυμζνα δίνουν ιςχυρά όξινα και οξειδωτικά διαλφματα με προφανείσ και 

καταςτρεπτικζσ ςυνζπειεσ ςτα φυςικά οικοςυςτιματα, αλλά και ςτα οικιςτικά. 

Ρροζλευςθ των ρφπων που ςχθματίηουν τθν όξινθ βροχι 

Τα πιο ςθμαντικά αζρια που οδθγοφν ςτο ςχθματιςμό τθσ όξινθσ βροχισ είναι το διοξείδιο του 

κείου (SO2) και τα οξείδια του αηϊτου που οξειδϊνονται ςχθματίηοντασ διοξείδιο του αηϊτου 

(NO2) και διαλυμζνο ςτο νερό ςχθματίηει νιτρικό οξφ (HNO3). Τα αζρια αυτά προζρχονται από 

τισ ακόλουκεσ κφριεσ πθγζσ: 

-Καφςθ ορυκτών καυςίμων: Υπολογίηεται ότι θ ατμόςφαιρα τθσ Γθσ επιβαρφνεται ετθςίωσ 

κατά μζςο όρο κατά 70 kT S, με τθ μορφι SO2 

-Ψεκαςμόσ κείου ςτθν ατμόςφαιρα: Όταν εκριγνυται ζνα θφαίςτειο, απελευκερϊνονται 

χιλιάδεσ ποςότθτεσ κείου ςτθν ατμόςφαιρα, που λειτουργοφν ςαν ςτρϊμα και μειϊνουν τθ 

κερμοκραςία του πλανιτθ. Οι πικανζσ παρενζργειεσ είναι να διαταραχκεί ο κφκλοσ των 

υδάτων και των βροχοπτϊςεων. Δεν κα ςταματοφςε τθ ςυγκζντρωςθ του διοξειδίου του 

άνκρακα, οφτε και τθν οξφτθτα των ωκεανϊν. Πικανότθτεσ επιτυχίασ 7/10. 

-άντιςμα των ωκεανών με ςίδθρο: Η ιδζα είναι να ραντιςτοφν οι επιφάνειεσ των ωκεανϊν με 

μεγάλεσ ποςότθτεσ ςιδιρου, με ςκοπό να δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν 

ανάπτυξθ του πλαγκτόν και να απορροφθκεί το διοξειδίου του άνκρακα από τθν ατμόςφαιρα. 

Κάτι τζτοιο όμωσ είναι δφςκολο να γίνει και παραβιάηει τουσ διεκνείσ νόμουσ ςχετικά με τθν 

απόρριψθ οποιονδιποτε υλικϊν και ουςιϊν ςτουσ ωκεανοφσ. 

 



-Λεφκανςθ των ςφννεφων: Στόλοι πλοίων να ψεκάηουν με καλαςςινό νερό τον ουρανό, ϊςτε 

να εξατμιςτεί και να αφιςει λαμπεροφσ κρυςτάλλουσ αλάτων ζτςι ϊςτε τα ςφννεφα να γίνουν 

λευκότερα, για να αντανακλοφν περιςςότερθ θλιακι ακτινοβολία ςτο Διάςτθμα.  εν λόγω 

μζκοδοσ υπάρχει πικανότθτα να επθρεάςει τουσ ανζμουσ και τισ βροχζσ και δεν κα βοθκοφςε 

ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ οξφτθτασ των ωκεανϊν. Πικανότθτεσ επιτυχίασ 6/10 

-Ηφαιςτειακι δραςτθριότθτα: Υπολογίηεται ότι θ ατμόςφαιρα τθσ Γθσ επιβαρφνεται ετθςίωσ 

κατά μζςο όρο κατά 7,5 kT S, με τθ μορφι SO2. 

-Ρυρκαγιζσ: Υπολογίηεται ότι θ ατμόςφαιρα τθσ Γθσ επιβαρφνεται ετθςίωσ κατά μζςο όρο κατά 

2,8 kT S, με τθ μορφι SO2. 

 -Βιολογικζσ δραςτθριότθτεσ: Μια ςειρά βιοχθμικϊν διεργαςιϊν παράγει διμεκυλοςουλφίδιο 

(CH3SCH3), που τελικά οξειδϊνεται προσ SO2. και CO2. 

  -Τιξθ όξινου πάγου: Μζροσ των παγοκαλυμμάτων που τικονται λόγω του φαινόμενου του 

κερμοκθπίου περιείχαν διαλυμζνα όξινα αζρια, προερχόμενα κυρίωσ από τθν εντονότερθ 

θφαιςτειακι δραςτθριότθτα τθσ εποχισ που δθμιουργικθκαν. 

Επιπτώςεισ τθσ όξινθσ βροχισ  

Η όξινθ βροχι ζχει ζντονεσ επιπτϊςεισ ςτα φυςικά οικοςυςτιματα (δάςθ, υδροβιότοπουσ, 

ζδαφοσ), ςκοτϊνοντασ άμεςα ι ζμμεςα διάφορεσ μορφζσ ηωισ, αλλά και ςτα οικιςτικά 

οικοςυςτιματα, διαβρϊνοντασ ιςτορικά μνθμεία, προκαλϊντασ ηθμίεσ ςε κτίρια και οχιματα, 

αλλά και βλάπτοντασ άμεςα τθν ανκρϊπινθ υγεία. 

-Στα Δάςθ και τθν υπόλοιπθ χλωρίδα: Τα δυςμενι αποτελζςματα μποροφν να αφοροφν άμεςα 

τθν ίδια τθν όξινθ βροχι, ι ζμμεςα, όπωσ τα αποτελζςματα του οξζοσ ςτο ζδαφοσ. Τα δάςθ 

υψθλοφ φψουσ είναι ιδιαίτερα τρωτά όπωσ περιβάλλονται ςυχνά από όξινθ ομίχλθ που είναι 

πιο όξινθ από τθ βροχι. Τα υπόλοιπα φυτά, κακϊσ και οι ανκρϊπινεσ καλλιζργειεσ επίςθσ 

βλάπτονται ςοβαρά από τθν όξινθ βροχι, αλλά οι ηθμιζσ ςτα τελευταία μειϊνονται με τθ χριςθ 

λιπαςμάτων, που βοθκοφν τα φυτά να επουλϊςουν τισ πλθγζσ τουσ, ι μιγμάτων λιπαςμάτων 

με αςβεςτόλικο, που εξουδετερϊνει τα οξζα του εδάφουσ. Ζχει αποδειχκεί όμωσ ότι θ τακτικι 

αυτι, εκτόσ από πολυζξοδθ, είναι ςυχνά βλαβερι αν εφαρμοςτεί ςτα φυςικά οικοςυςτιματα.  

 



-Στο Ζδαφοσ: Τόςο θ βιολογία, όςο και θ χθμεία του εδάφουσ βλάπτονται ςοβαρά από τθν 

όξινθ βροχι. Πολλζσ εδαφόβιεσ μορφζσ ηωισ δεν αντζχουν το χαμθλό pH και εξοντϊνονται. 

Επίςθσ τα οξζα διαλφουν και ενεργοποιοφν βαρζα μζταλλα και άλλεσ τοξίνεσ με ακόμθ 

χειρότερα αποτελζςματα. Ωςτόςο, οριςμζνα αλκαλικά εδάφθ εξουδετερϊνουν, εν μζρει 

τουλάχιςτον, το φαινόμενο. 

-Στα Επιφανειακά φδατα και ςτθν υδρόβια ηωι: Η πτϊςθ του pH ςτα επιφανειακά φδατα από 

τθν όξινθ βροχι (ι και άλλεσ πθγζσ ρφπανςθσ) ζχει δραματικζσ επιπτϊςεισ ςε πολλά υδρόβια 

είδθ ηωισ και ιδιαίτερα ςτα αυγά ι τα νεογνά τουσ, που ςυνικωσ είναι πιο ευαίςκθτα. 

-Στθν Ανκρώπινθ υγεία: Αυξάνεται θ πικανότθτα εμφάνιςθσ οριςμζνων μορφϊν καρκίνου και 

επιβαρφνεται θ αναπνευςτικι λειτουργία ςε ανκρϊπουσ με προδιάκεςθ άςκματοσ. 

-Στα μαρμάρινα ιςτορικά μνθμεία: Η όξινθ βροχι μπορεί να προκαλζςει τθ ηθμία ςε οριςμζνα 

οικοδομικά υλικά και ιδιαίτερα ςε ιςτορικά μνθμεία. Αυτό ςυμβαίνει όταν αντιδρά χθμικά το 

κειικό οξφ τθσ όξινθσ βροχισ με τισ ενϊςεισ αςβεςτίου ςτα πετρϊματα (αςβεςτόλικοσ, 

ψαμμίτθσ, μάρμαρο και γρανίτθσ) για να δθμιουργιςει ευδιάλυτο και εφκρυπτο γφψο: CaCO3 + 

H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O . Τα μαρμάρινα ιςτορικά μνθμεία είναι το πιο ςυνθκιςμζνο κφμα 

τθσ όξινθσ βροχισ 
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