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Όμηλε Βξνρή
Όμηλε βξνρή νλνκάδεηαη θαηλόκελν πνπ νθείιεηαη ζηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη
θαηά ην νπνίν πνζόηεηεο θπξίσο ζεηηθνύ θαη ληηξηθνύ νμένο θηάλνπλ ζην έδαθνο ζε
πγξή κνξθή, κεηαθεξόκελεο κε ηε βξνρή, ην ρηόλη, ηελ νκίριε, ην ραιάδη θιπ, κε
θαηαζηξεπηηθέο επηπηώζεηο ζηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα θαζώο θαη ζε θηήξηα θαη
κλεκεία. Τν πξόβιεκα ηεο όμηλεο βξνρήο άξρηζε λα γίλεηαη ηδηαίηεξα έληνλν από ηε
δεθαεηία ηνπ ’70 θαη κεηά.

Σρεκαηηζκόο ηεο όμηλεο βξνρήο
Η θπξηόηεξε αηηία ζρεκαηηζκνύ ηεο όμηλεο βξνρήο είλαη ε θαύζε ησλ νξπθηώλ
θαπζίκσλ. Η βηνκεραλία θαη νη ζεξκνειεθηξηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο,
ρξεζηκνπνηνύλ άλζξαθα θαη πεηξέιαην, γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο καο ζε ελέξγεηα.
Οη ηδηώηεο ρξεζηκνπνηνύλ πεηξέιαην, άλζξαθα, μύιν ή θπζηθό αέξην γηα ηε ζέξκαλζε
ησλ ζπηηηώλ. Απηνθίλεηα, ηξέλα, αεξνπιάλα θαη πινία ρξεζηκνπνηνύλ βελδίλε θαη
άιια νξπθηά θαύζηκα. Σε κηθξόηεξν βαζκό ζπκβάιινπλ θαη θπζηθά αίηηα, όπσο νη
ππξθαγηέο, νη εθξήμεηο ησλ εθαηζηείσλ, πνπ εθπέκπνπλ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) ζηελ
αηκόζθαηξα, αιιά θαη ην πιαγθηόλ από ην νπνίν απειεπζεξώλνληαη πνζόηεηεο
ζεηνύραο έλσζεο (δηκεζπινζνπιθηδίνπ) πνπ ζηελ αηκόζθαηξα δηαζπάηαη θσηνρεκηθά
θαη ηειηθά νμεηδώλεηαη ζε SO2.
Οη θύξηνη ξύπνη πνπ δεκηνπξγνύλ ηελ όμηλε βξνρή είλαη ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη ηα
νμείδηα ηνπ αδώηνπ. Αλεβαίλνληαο, ινηπόλ, νη ξύπνη ζηελ αηκόζθαηξα αληηδξνύλ κε
ηνπο πδξαηκνύο ηεο θαη ην λεξό ηεο βξνρήο, θαη ζρεκαηίδνπλ αληίζηνηρα νμέα, όπσο
ζεηηθό θαη ληηξηθό. Απηά ηα νμέα κεηαηξέπνπλ ηε βξνρή ζε όμηλε. Δθηόο από ην λεξό
ηεο βξνρήο επεξεάδνληαη από ηνπο ξύπνπο, ην ρηόλη, ε νκίριε θαη ην ραιάδη, ηα νπνία
όηαλ πέθηνπλ ζηε γε, ξππαίλνπλ ην έδαθνο θαη ηα λεξά θαη επηθέξνπλ ζεκαληηθέο
κεηαβνιέο ζηα νηθνζπζηήκαηα.
Μειέηεο από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη κεγάιεο
ζπγθεληξώζεηο ξύπσλ πνπ ζπληεινύλ ζηε δεκηνπξγία ηεο όμηλεο βξνρήο
κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ αεξίσλ καδώλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, καθξηά από ηνλ ηόπν
παξαγσγήο ηνπο.
Η πηζαλόηεηα λα δερζεί κηα πεξηνρή όμηλε βξνρή εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ
πξνέιεπζε θαη ηελ ηξνρηά ησλ αέξησλ καδώλ πνπ πξνθαινύλ ηηο βξνρέο. Τα ξεύκαηα
αέξα πνπ επηθξαηνύλ ζε ύςε όπνπ εθπέκπνληαη ηα νμείδηα ( 300-500 κέηξσλ),
βνεζνύλ ζηε κεηαθνξά ηνπο ζε απόζηαζε έσο θαη ρίιηα ρηιηόκεηξα καθξηά από ηνλ
ηόπν παξαγσγήο ηνπο.
Πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ έληνλα πξνβιήκαηα από ηελ όμηλε βξνρή, ρσξίο νη ίδηεο
λα έρνπλ ζεκαληηθέο εθπνκπέο νμεηδίσλ ζείνπ θαη αδώηνπ, είλαη νη ζθαλδηλαβηθέο
ρώξεο θαη ν Καλαδάο πνπ γίλνληαη απνδέθηεο ηεο νμύηεηαο πνπ ζρεκαηίδεηαη από
εθπνκπέο ρσξώλ ηεο θεληξνδπηηθήο Δπξώπεο θαη ησλ βνξεηναλαηνιηθώλ Η.Π.Α. Σηελ
Δπξώπε, ε Μ. Βξεηαλία είλαη ε ρώξα πνπ επεξεάδεη ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο
βνξεηνδπηηθήο Δπξώπεο , «εμάγνληάο» ηνπο όμηλε βξνρή.

Δπηπηώζεηο ηεο όμηλεο βξνρήο ζην πεξηβάιινλ
Έρεη δηαπηζησζεί όηη ε όμηλε βξνρή επηδξά ζε όια ηα ζπζηαηηθά ηεο βηόζθαηξαο: ζην
έδαθνο, ζηα δάζε, ζηηο θαιιηέξγεηεο, ζηηο ιίκλεο, ζηα πνηάκηα θαη γεληθόηεξα ζηελ
πδξόβηα δσή, θαζώο θαη ζηα κλεκεία θαη ζηα θηήξηα. .

Δπηπηώζεηο ηεο όμηλεο βξνρήο ζηα θπηά.
Ιδηαίηεξα θαηαζηξεπηηθή έρεη ζεσξεζεί ε επίδξαζε ηεο ζηα θπηά θαη ηδηαίηεξα ζηα
δέληξα, πνπ ιόγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο εθηίζεληαη καθξνρξόληα ζε απηήλ.
Τα θύιια ή νη βειόλεο ησλ δέληξσλ θηηξηλίδνπλ θαη πέθηνπλ, ν κεηαβνιηζκόο ηνπο
δηαηαξάζζεηαη θαη ην ξηδηθό ζύζηεκα πθίζηαηαη βιάβεο, κε απνηέιεζκα λα
πξνζιακβάλνληαη κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ζξεπηηθώλ αιάησλ θαη λεξνύ. Δπηπιένλ, ην
ίδην ην έδαθνο ππνβαζκίδεηαη, επεηδή ηα νμέα πνπ θηάλνπλ ζε απηό ζε κεγάιε
πνζόηεηα θαηαζηξέθνπλ ηνπο σθέιηκνπο κηθξννξγαληζκνύο, δηαιύνπλ κεγάιεο
πνζόηεηεο ζξεπηηθώλ αιάησλ πνπ θαηόπηλ απνκαθξύλνληαη κε ην λεξό ηεο βξνρήο
θαη απειεπζεξώλνπλ ηνμηθά γηα ηα θπηά βαξέα κέηαιια (θπξίσο ηόληα αξγηιίνπ θαη
καγγαλίνπ). Ωο ζπλέπεηα όισλ απηώλ είλαη, βέβαηα, ε εμαζζέληζε ησλ δέληξσλ, πνπ
γίλνληαη επάισηα ζε βαθηήξηα, αζζέλεηεο θιπ θαη ηειηθά πεζαίλνπλ.

Δπηπηώζεηο ηεο όμηλεο βξνρήο ζην έδαθνο.
Η όμηλε βξνρή απνκαθξύλεη από ην έδαθνο πνιύηηκα κέηαιια, όπσο ην καγλήζην
(Mg), ην αζβέζηην (Ca), ην θάιην (K), κεηαηξέπνληαο ην έδαθνο θησρό ζε ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Δπηπιένλ, ην
όμηλν pH ζαλαηώλεη ηνπο απνηθνδνκεηέο ζην έδαθνο. Όζν πην όμηλν είλαη ην pH ηεο
βξνρήο ηόζν πεξηζζόηεξα ηνμηθά κέηαιια απειεπζεξώλνληαη από ην έδαθνο. Έηζη
ηνμηθά κέηαιια, όπσο ν κόιπβδνο (Pb), ν ραιθόο (Cu), ν ςεπδάξγπξνο (Zn), ην
θάδκην (Cd) θαη ν πδξάξγπξνο (Hg), κπνξνύλ λα απνδεζκεπηνύλ από ην έδαθνο, λα
θηάζνπλ ζηα ππόγεηα λεξά, ζνπο πνηακνύο, ηηο ιίκλεο θαη ζηα ξεύκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ, λα κπνπλ ζηελ ηξνθηθή
αιπζίδα θαη λα θαηαιήμνπλ ζηνλ άλζξσπν.

Δπηπηώζεηο ηεο όμηλεο βξνρήο ζηα πδάηηλα
νηθνζπζηήκαηα

Οη πςειέο ζπγθεληξώζεηο όμηλεο απόζεζεο είλαη επηβιαβήο γηα ηα πδάηηλα
νηθνζπζηήκαηα ηα νπνία δείρλνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηηο αιιαγέο ηεο νμύηεηαο. Με
ηελ αύμεζε ηεο νμύηεηαο ηνπ λεξνύ κεηώλεηαη ε γνληκόηεηα ησλ ςαξηώλ θαη ην
πνζνζηό εθθόιαςεο ησλ απγώλ, κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη δξακαηηθά ν
πιεζπζκόο ησλ ςαξηώλ θαη άιισλ εηδώλ πδξόβηαο δσήο. Δπίζεο ε όμηλε βξνρή
ελεξγνπνηεί ην αξγίιην ζην λεξό θαη ζηνλ ππζκέλα ησλ ιηκλώλ, γεγνλόο πνπ
κπινθάξεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ησλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζ’ απηό, κε
απνηέιεζκα λα νδεγνύληαη ζην ζάλαην.
Δπίζεο, ην αξγίιην ζπληειεί ζηελ θαζίδεζε ηνπ θσζθόξνπ θαη κεηώλεη ηε
δηαζεζηκόηεηα ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ θπηνπιαγθηόλ.
Γεκηνπξγνύληαη έηζη, νιηγνηξνθηθέο ιίκλεο, πνπ παξνπζηάδνπλ κηα πιαζηή νκνξθηά κε
ηα εμαηξεηηθά δηαπγή λεξά ηνπο.

Δπηπηώζεηο ηεο όμηλεο βξνρήο ζηα αξραία κλεκεία
Η όμηλε βξνρή δηαβξώλεη πιηθά όπσο ηα νηθνδνκηθά πιηθά (κάξκαξν, γξαλίηε,
αζβεζηόιηζν), ηα κέηαιια, ηα ρξώκαηα. Ιδηαίηεξν πξόβιεκα είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ
αξραίσλ κλεκείσλ, ζε πνιιέο πόιεηο ζηνλ θόζκν (γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αζήλα, ηα
κάξκαξα ηεο Αθξόπνιεο), θαζώο θαη ζε θηήξηα θαη κλεκεία ηεο Δπξώπεο
πξνθαιώληαο αλεπαλόξζσηεο θαηαζηξνθέο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ ιαώλ.
Η δηάβξσζε ησλ κλεκείσλ νθείιεηαη ζε αληηδξάζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ επηθάλεηα
ηνπο. Τν δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη ε πγξαζία αληηδξνύλ κε ην αλζξαθηθό αζβέζηην (
CaCO3) θαη ζρεκαηίδνπλ ζεηηθό αζβέζηην θαη γύςν ( CaSO4*2H2O), ηα νπνία είλαη
δηαιπηά ζην λεξό, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη θζνξά ηόζν ζηα δνκηθά πιηθά όζν
θαη ζην θνλίακα πνπ ηα ζπλδέεη. Η δηαδηθαζία απηή ιέγεηαη γπςνπνίεζε.

Δπηπηώζεηο ηεο όμηλεο βξνρήο ζηνλ άλζξωπν
Υπάξρνπλ πνιινί ιόγνη αλεζπρίαο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ όζσλ αθνξά ηελ
όμηλε βξνρή. Η όμηλε βξνρή επηδξά ζ’ όια ηα ζπζηαηηθά ηεο βηόζθαηξαο επεξεάδνληαο
ηε δηαηξνθηθή αιπζίδα θαη έηζη, κέζσ απηήο εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό ηνπ
αλζξώπνπ επηθίλδπλα ηνμηθά κέηαιια, κε πνιύ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπ.

Αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
Τν πξόβιεκα ηεο όμηλεο βξνρήο είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα
δηαζπλνξηαθήο ξύπαλζεο, επεηδή απηνί πνπ επεξεάδνληαη από ηελ βξνρή είλαη
πνιιέο θνξέο καθξηά από απηνύο πνπ ηελ πξνθαινύλ. Υπήξμε ζεκείν ηξηβήο κεηαμύ
θξαηώλ θαη έγηλε ε αθνξκή λα αξρίζνπλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε απηό ην
ζέκα. Έπξεπε λα βξεζνύλ δξαζηηθέο, βηώζηκεο ιύζεηο πνπ ζα βαζίδνληαλ ζηε κείσζε
ησλ εθπνκπώλ ησλ ξύπσλ πνπ πξνέξρνληαη από αλζξσπνγελείο πεγέο. Γηα ην απηό
κπνξνύλ λα γίλνπλ νη παξαθάησ γεληθέο πξνζεγγίζεηο:
1. Έιεγρνο ηωλ εθπνκπώλ από ηηο βηνκεραλίεο. Δθόζνλ νη
πεξηζζόηεξνη ξύπνη είλαη πξντόληα θαύζεο, κηα πξώηε πξνζέγγηζε γηα ηνλ
έιεγρν ησλ εθπνκπώλ ζα πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ
νξπθηώλ θαπζίκσλ. Οη βηνκεραλίεο ησλ πξνεγκέλσλ ρσξώλ είλαη
ππνρξεσκέλεο λα κεηώζνπλ ηηο εθπνκπέο ησλ ξύπσλ πνπ πξνθαινύλ ηελ όμηλε
βξνρή.
2. Πξνζζήθε αζβεζηόιηζνπ. Απηή ε δηαδηθαζία έρεη εθαξκνζηεί εθηελώο ζε
ιίκλεο ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο Σνπεδίαο. Δίλαη κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα δαπαλεξή,
ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη επαλαιακβαλόκελα γηα λα απνηξέςεη ην λεξό από ην
λα μαλαγπξίζεη ζηελ όμηλε θαηάζηαζε. Θεσξείηαη κία βξαρππξόζεζκε
επηδηόξζσζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη όρη κία πξνζπάζεηα κείσζεο ή
εμάιεηςεο ηεο κόιπλζεο. Δπηπιένλ, δελ ιύλεη επξύηεξα πξνβιήκαηα, όπσο ηελ
αιιαγή ηεο ζύζηαζεο ηνπ εδάθνπο, ηε κείσζε ηεο νξαηόηεηαο, ηελ θαηαζηξνθή
ησλ πιηθώλ θαη ηηο επηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία. Ωζηόζν, ζπρλά επηηξέπεη
ζηα ςάξηα λα παξακείλνπλ ζε κηα ιίκλε, έηζη ώζηε ν ελδνγελήο πιεζπζκόο λα
επηδήζεη ζ’ απηό ην κέξνο έσο όηνπ λα κεησζεί ε εθπνκπή ξύπσλ θαη ε απόζεζε
νμέσλ ζηελ πεξηνρή.
3. Φξήζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ελέξγεηαο θαη θπξίσο αλαλεώζηκσλ
πεγώλ όπσο ε ειηαθή, ε αηνιηθή ελέξγεηα θαη ε γεσζεξκία.
4. Η ρξήζε ηνπ θαηαιπηηθνύ κεηαηξνπέα, κηαο ζπζθεπήο ε νπνία
ηνπνζεηείηαη ζην ζύζηεκα εμαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ ησλ απηνθηλήησλ κε ζηόρν
ηε κεηαηξνπή ησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ ζε ιηγόηεξν επηβιαβή γηα ην
πεξηβάιινλ θαπζαέξηα.
Υπάξρνπλ, επίζεο, ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο γηα ηα απηνθίλεηα, πνπ δελ
ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ, όπσο ηα απηνθίλεηα πνπ θηλνύληαη κε αέξην, κε
κπαηαξίεο, κε θπςέιεο θαπζίκσλ θαη κε ζπλδπαζκό ελαιιαθηηθήο κνξθήο
ελέξγεηαο θαη βελδίλεο.

5. Σε αηνκηθό επίπεδν, ε αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε
πηνζέηεζε θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Υπάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί ν θαζέλαο από εκάο λα θάλεη γηα λα
κεηώζεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην πξόβιεκα, όπσο λα έρεη ελεκέξσζε θαη ελεξγό
ζπκκεηνρή ζε πξσηνβνπιίεο γηα ην πεξηβάιινλ, λα πεξηνξίδεη ηε ζπαηάιε
ελέξγεηαο (π.ρ. απελεξγνπνίεζε ζπζθεπώλ θαη ζβήζηκν ησλ θώησλ, όηαλ δελ
είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγνύλ), λα ξπζκίδεη ην ζεξκνζηάηε ζηηο ζπζθεπέο
ζέξκαλζεο ζηνπο 200C ην ρεηκώλα θαη ζηνπο 250C ζηηο ζπζθεπέο ςύμεο ην
θαινθαίξη, λα επηιέγεη ζεξκνκόλσζε ζηηο θαηνηθίεο, λα ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο ή ην πνδήιαην γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ, λα θαηαλαιώλεη
πξντόληα πνπ ηα ίδηα ή νη ζπζθεπαζίεο ηνπο είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ
θ.ά.
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