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Οξινθ Βροχι - Οξινθ 

Κατακριμνιςθ 

Φαινόμενο που οφείλεται ςτθ ρφπανςθ 

τθσ ατμόςφαιρασ και κατά το οποίο 

ποςότθτεσ κυρίωσ κειικοφ και νιτρικοφ 

οξζοσ φτάνουν ςτο ζδαφοσ ςε υγρι 

μορφι, μεταφερόμενεσ με τθ βροχι, το 

χιόνι, τθν ομίχλθ, το χαλάηι κ.λπ., με 

καταςτρεπτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ χλωρίδα 

και τθν πανίδα, κακϊσ και ςε κτίρια και 

μνθμεία. 

Ο όροσ "όξινθ βροχι" χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά για να περιγράψει τθ ρυπαςμζνθ βροχι ςτο 

Μάντςεςτερ τθσ Βρετανίασ ςτθ διάρκεια τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ τον 19ο αιϊνα και 

εξακολουκεί να χρθςιμοποιείται παρά το ότι κεωρείται ςωςτότεροσ ο όροσ "όξινθ κατακριμνιςθ". 

Κφρια αιτία για το ςχθματιςμό τθσ όξινθσ βροχισ είναι το διοξείδιο του κείου (SΟ2), που εκλφεται 

από βιομθχανίεσ που χρθςιμοποιοφν ορυκτά καφςιμα, κακϊσ και τα οξείδια του αηϊτου (ΝΟx), που 

περιζχονται κυρίωσ ςτα καυςαζρια των αυτοκινιτων. Οι ενϊςεισ αυτζσ αντιδροφν με  

 

το οξυγόνο και τουσ υδρατμοφσ τθσ ατμόςφαιρασ και ςχθματίηουν αντίςτοιχα κειικό οξφ(Θ2SΟ4) και 

νιτρικό οξφ (ΘΝΟ3),  τα οποία ςτθ ςυνζχεια, διαλυμζνα ςτο νερό τθσ βροχισ, ςτο χαλάηι, ςτο χιόνι ι 

ςτα ςταγονίδια τθσ ομίχλθσ κ.λ.π., προςβάλλουν το ζδαφοσ, το νερό, τα φυτά, τα ηϊα και τα 

κτίςματα. Το SΟ2 και τα ΝΟx μποροφν να μεταφερκοφν ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ με τθ βοικεια των 

ανζμων και να δθμιουργιςουν όξινθ βροχι χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο εκπομπισ τουσ. Το 

πρόβλθμα τθσ όξινθσ βροχισ άρχιςε να γίνεται ιδιαίτερα ζντονο από τθ δεκαετία του 1970 και μετά.  

Ωςτόςο, αξίηει εδϊ να ςθμειϊςουμε ότι τα αζρια αυτά που ευκφνονται για τθ δθμιουργία τθσ όξινθσ 

βροχισ, παράγονται και διαχζονται ςτθν ατμόςφαιρα όχι μόνο από τα ςφγχρονα τεχνολογικά 

επιτεφγματα του  ανκρϊπου, αλλά και από τθν ίδια τθ φφςθ. Για παράδειγμα από τθν θφαιςτειακι 

δραςτθριότθτα κατά τισ διεργαςίεσ αποικοδόμθςθσ των οργανικϊν ουςιϊν από τα βακτιρια του 

εδάφουσ. Το ph τθσ βροχισ ςε κανονικζσ ςυνκικεσ είναι περίπου 5,6, δθλαδι ζχει ελαφρά όξινο 

χαρακτιρα. Αυτό ςυμβαίνει διότι οι ςυγκεντρϊςεισ των οξειδίων αυτϊν δεν είναι αυξθμζνεσ οπότε 

το νιτρικό και το κειϊδεσ οξφ που βρίςκονται διαλυμζνα ςτο νερό τθσ βροχισ τθν κακιςτοφν ελαφρά 

όξινθ. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ θ ατμόςφαιρα ζχει επιβαρυνκεί με 

μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ των οξειδίων αυτϊν, είτε διότι γίνεται εντατικι καφςθ υγρϊν 

καυςίμων είτε διότι οι ρφποι αυτοί ζχουν μεταφερκεί με τον άνεμο, μεγαλϊνει και θ 

ποςότθτα του νιτρικοφ και του κειϊδουσ οξζωσ που βρίςκονται διαλυμζνα ςτο νερό τθσ 

βροχισ. Ζτςι όμωσ, θ βροχι γίνεται περιςςότερο όξινθ κακϊσ θ τιμι του ph μπορεί να πζςει 

αρκετά κάτω από το 5. Εξαιτίασ του φαινομζνου τθσ όξινθσ καταςτρζφεται το φφλλωμα των 

δζνδρων, ελαττϊνεται θ γονιμότθτα του εδάφουσ και κανατϊνονται οι φυτικοί και ηωικοί 

οργανιςμοί των υδάτινων οικοςυςτθμάτων. 
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Καταςτροφι Φυτϊν και Εδάφουσ 

Ιδιαίτερα καταςτρεπτικι ζχει κεωρθκεί θ επίδραςι τθσ ςτα φυτά και ειδικότερα ςτα 

δζντρα, που λόγω τθσ μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ τουσ εκτίκενται μακροχρόνια ςε αυτιν. Τα 

φφλλα ι οι βελόνεσ των δζντρων κιτρινίηουν και πζφτουν, ο μεταβολιςμόσ τουσ 

διαταράςςεται και το ριηικό ςφςτθμα υφίςταται βλάβεσ, με αποτζλεςμα να 

προςλαμβάνονται μικρότερεσ ποςότθτεσ 

 

 

 

 

 

κρεπτικϊν αλάτων και νεροφ. Επιπλζον, το ίδιο το ζδαφοσ υποβακμίηεται, γιατί τα οξζα 

που φτάνουν ς' αυτό ςε μεγάλθ ποςότθτα καταςτρζφουν τουσ ωφζλιμουσ 

μικροοργανιςμοφσ, διαλφουν μεγάλεσ ποςότθτεσ κρεπτικϊν αλάτων που κατόπιν 

απομακρφνονται με το νερό τθσ βροχισ και απελευκερϊνουν τοξικά για τα φυτά βαρζα 

μζταλλα (κυρίωσ ιόντα αργιλίου και μαγγανίου). Ωσ ςυνζπεια όλων αυτϊν είναι, βζβαια, θ 

εξαςκζνιςθ των δζντρων, που γίνονται ευάλωτα ςε βακτιρια, αςκζνειεσ κ.λπ. και τελικά 

πεκαίνουν. Σφμφωνα με ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, το 1991 το 22% των δαςϊν 

ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είχε προςβλθκεί από τθν όξινθ βροχι, ενϊ αν 

υπολογιςτοφν και οι ανατολικοευρωπαϊκζσ χϊρεσ, το ποςοςτό αυξάνεται ςε 38%. Οι χϊρεσ 

όπου διαπιςτϊκθκαν οι ςοβαρότερεσ επιπτϊςεισ είναι θ Βρετανία, θ Πολωνία και θ Τςεχία. 

Εξίςου ζντονο είναι το πρόβλθμα και ςε δάςθ των βορειοανατολικϊν Θ.Π.Α. και του 

ανατολικοφ Καναδά. 
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Καηαζηξνθή ησλ Επηθαλεηαθώλ Νεξώλ 

 

Καηαζηξεπηηθέο είλαη νη επηδξάζεηο ηεο όμηλεο βξνρήο θαη ζηα επηθαλεηαθά 

λεξά, θπξίσο ιίκλεο θαη κηθξά πνηάκηα, θαζώο ε απμεκέλε ζπγθέληξσζε 

νμέσλ θαηαζηξέθεη ην πιαγθηόλ, ηελ πδάηηλε ρισξίδα θαη ηα αβγά 

ακθηβίσλ θαη ςαξηώλ. Καηά θαηξνύο ε όμηλε βξνρή έρεη ζεσξεζεί ππεύζπλε 

θαη γηα καδηθνύο ζαλάηνπο ςαξηώλ, όπσο ζπλέβε ζε ζθαλδηλαβηθέο ιίκλεο 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζε κηθξά πνηάκηα ηεο Γεξκαλίαο ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Επίζεο, ηδηαίηεξα απμεκέλε πνζόηεηα όμηλεο 

βξνρήο δέρνληαη ιίκλεο θαη πνηακάθηα θαηά ηελ άλνημε κε ηελ ηήμε ησλ 

πάγσλ 
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Καηαζηξνθή Μλεκείσλ 

Θ όξινθ βροχι καταςτρζφει κτίρια, μνθμεία και αγάλματα καταςκευαςμζνα από ορυκτό 

υλικό, που είναι ςυνικωσ ανκρακικό αςβζςτιο (CaCΟ3), όπωσ αςβεςτόλικοσ, μάρμαρο κ.λπ. 

Ζτςι, το ανκρακικό αςβζςτιο μετατρζπεται ςε γφψο, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια ενϊνεται με 

τουσ υδρατμοφσ τθσ ατμόςφαιρασ ι το νερό τθσ βροχισ, φουςκϊνει και ςκάει, με τελικό 

αποτζλεςμα τθ διάβρωςθ ι τθν αποςάκρωςθ του υλικοφ. 

 

 

Το κειικό οξφ επιδρά επίςθσ και ςτισ εξωτερικζσ υαλογραφίεσ των κτιρίων, κακϊσ 

αποχρωματίηει και καμπϊνει το γυαλί. 

Καταςτροφζσ μνθμείων εξαιτίασ τθσ όξινθσ βροχισ ζχουν ςθμειωκεί ςε πάρα πολλζσ χϊρεσ 

ςε όλο τον κόςμο. Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ όξινθσ βροχισ, κακίςταται αναγκαίοσ ο 

περιοριςμόσ του διοξειδίου του κείου και των οξειδίων του αηϊτου. Τα ςθμαντικότερα 

μζτρα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι περιλαμβάνουν τθν αποκείωςθ των καυςαερίων των 

εργοςταςίων και τθν εφαρμογι καταλφτθ καυςαερίων ςτο αυτοκίνθτο. 
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