
1 
 

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ 

 
(Σταμάτη Π., Τμ. Γ2) 

Α. Τρόπος δημιουργίας 

Το νερό της βροχής κανονικά είναι ελαφρά όξινο. Το pΗ της είναι γύρω στο 
5,6 και οφείλεται στο ασταθές ανθρακικό οξύ (H2CO3) που δημιουργείται 
από τη διάλυση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του ατμοσφαιρικού 
αέρα στο νερό της βροχής κατά την αντίδραση: 

 

Στις βιομηχανικές και στις αστικές περιοχές η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε οξείδια - 
ρύπους είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η καύση των ορυκτών καυσίμων (υγραέριο, πετρέλαιο, 
κ.λ.π.) από τις μηχανές εσωτερικής καύσης (π.χ. κινητήρες αυτοκινήτων, αεροπλάνων κ.λ.π.) 
και από κάθε είδους καυστήρες (κεντρικής θέρμανσης , εργοστασίων κ.λ.π.) παράγει 
οξείδια του άνθρακα (CO και CO2), του θείου (SO2 και SO3) και του αζώτου (ΝΟ και NO2). 

 
 
Τα παραπάνω αέρια οξείδια αντιδρούν με τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας και το νερό 
της βροχής και σχηματίζουν οξέα όπως το ανθρακικό (H2CO3), το θειικό (H2SO4) και το 
νιτρικό οξύ (H2NO3). 

Τα οξέα αυτά διαλύονται στο νερό της βροχής μετατρέποντας την σε όξινη με pΗ από 3,5 
έως 4,5. Πιο συγκεκριμένα το SO2 αντιδρά αργά με το O2 του αέρα και στη συνέχεια με το 
νερό της βροχής με αποτέλεσμα το σχηματισμό του ισχυρού θειικού οξέος. 

 

Το ΝO αντιδρά επίσης με το O2 του αέρα και στη συνέχεια με το νερό της βροχής με 
αποτέλεσμα το σχηματισμό του ισχυρού νιτρικού οξέος και του ασθενούς νιτρώδους οξέος 
(HNO2). 
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Β. Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον                                                                

Οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στο περιβάλλον είναι καταστροφικές. 

1. Καταστρέφει την χλωρίδα  και την πανίδα. Σ΄ αυτήν οφείλεται η καταστροφή 
χιλιάδων στρεμμάτων δασών σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

2. Μειώνει το pΗ του εδάφους, γεγονός που έχει συνέπειες στις καλλιέργειες. 
3. Μειώνει το pΗ των λιμνών και των ποταμών οπότε σταδιακά οδηγεί στην 

εξαφάνιση πολλών ψαριών και άλλων υδρόβιων ειδών αλλά και στη μετάλλαξη του 
φυτικού βασιλείου των λιμνών. 

4. Προσβάλλει τις ξύλινες αλλά και τις μεταλλικές κατασκευές του ανθρώπου. 

 

Γ. Οι επιπτώσεις στα μνημεία 

Η όξινη βροχή μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε ορισμένα 
οικοδομήματα και ιδιαίτερα στα ιστορικά μνημεία. Προσβάλει 
τα μαρμάρινα μνημεία και τα διαβρώνει επειδή  το μάρμαρο 
αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο . Από την αντίδραση του 
ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) με την όξινη βροχή προκύπτει 
θειικό ασβέστιο (CaSO4), δηλαδή γύψος, ο οποίος 
αποσαρθρώνεται πολύ εύκολα. 

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως γυψοποίηση των μαρμάρων και είναι μια σημαντική 
απειλή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, που το παρελθόν της την πλούτισε με 
χιλιάδες μαρμάρινα μνημεία. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 1964 παρατηρήθηκε στις Β.Α. 
Ηνωμένες Πολιτείες "βροχή" όξινη όσο ο χυμός του λεμονιού (pH 2,1), ενώ το 1974 στο 
Pitlochry της Σκωτίας ήταν ξινή όσο το ξίδι (pH 2,4). 

Δ. Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Το πρόβλημα της όξινης βροχής μπορεί να 
αντιμετωπιστεί  με την μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. 
Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους: 
Οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις να προτιμούν για τις 
μετακινήσεις τους εναλλακτικούς τρόπους και όχι 
μηχανοκίνητα οχήματα (π.χ.ποδήλατο). 
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Τα μηχανοκίνητα οχήματα να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας για την 
κίνησή τους και να εφοδιάζονται με φίλτρα που μειώνουν στο ελάχιστο την εκπομπή 
ρύπων. 
Οι βιομηχανίες που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την ατμοσφαιρική ρύπανση να 
χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας (π.χ. ηλιακή). Οι επιστήμονες να 
συνεχίσουν τη προσπάθεια για να βρούνε αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις στο 
πρόβλημα. Όλα τα κράτη να εφαρμόσουν τις συνθήκες που έχουν συμφωνήσει για την 
μείωση των ρύπων και οι πολίτες να ενημερώνονται και να πιέζουν τις κυβερνήσεις για την 
εφαρμογή τους. 

Επίλογος 
Η όξινη βροχή έχει έντονες επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα σκοτώνοντας άμεσα ή 
έμμεσα διάφορες μορφές ζωής, στα οικιστικά οικοσυστήματα διαβρώνοντας ιστορικά 
μνημεία, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια οχήματα αλλά και βλάπτοντας την ανθρώπινη 
υγεία. Γι αυτό το λόγο πρέπει να ληφθούν άμεσα  μέτρα που να την αποτρέπουν.  
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