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Киселинният дъжд е замърсяване на въздуха, причиняващо много щети върху 

околната среда. Тези киселинни замърсявания достигат високо в атмосферата, 

пътувайки с вятъра стотици мили, и след това се връщат към земята по пътя на 

дъжда, снега или мъглата, и като невидими “сухи” форми. Той е необичайно 

киселинен, вследствие завишени нива на киселинността (pH). Киселинният дъжд 

се причинява от емисии на серен диоксид и азотен оксид, които реагират с 

водните молекули в атмосферата, образувайки киселини. 

Енергетиката, основана на химически горива, която е най–големият замърсител 

на атмосферата. Това е така, защото всички химически горива съдържат по–голям 

или по–малък процент сяра. Тя е най–много в изкопаемите въглища, където е 

останала от органичната материя, подложена на въглефикация, или има 

минерален произход. В органичната част тя е под формата на органични 

сяросъдържащи съединения. Сероводородът, получен от разграждането на 

органичната материя достига 100 млн. тона. 

Сяра се съдържа и в нефта. В атмосферата сярата е под формата на съединения – 

сероводород, серен диоксид, серен триоксид. В нея този газ се разтваря във 

водните капчици, намиращи се в облаците и мъглата, като образува сярна 

киселина. Така се получават киселинните дъждове. Азотните оксиди (образувани 

под въздействието на високата температура в двигателите с вътрешно горене) са 

съставна част на димните газове на колите и автомобилните газове. По същия 

начин, когато реагират с водните пари на облаците, образуват азотна и азотиста 

киселина, които от своя страна пък са други компоненти на дъждовете. 



Въздействие върху околната среда и природата 

Често има вредно въздействие върху растенията, морската фауна и 

инфраструктурата. 

Най-разпространените вещества, които замърсяват почвата, са постъпващите от 

атмосферата серни и азотни окиси. Те попадат в почвата заедно с валежите, 

повишават нейната киселинност и значително понижават плодородието и 

качеството на селскостопанската продукцията, добивана от тези площи. 

Серният диоксид има 

разрушителният ефект върху 

растенията действа върху тях, 

като преминава през листната 

обвивка и различните отвори по 

нея. Той се разтваря в 

жизнените сокове, като ги 

окислява, образувайки сериста 

киселина, действаща вредно на 

живата материя. Първоначално 

серният диоксид поврежда 

клетките на т. нар. гъбест 

паренхим, а след това 

палисадната тъкан под него. Листата губят влагата си, губят хлорофила си 

изсъхват и умират. В малки количества растенията се справят със серния диоксид 

като го приемат. 

По–голяма чувствителност към SO2 имат зеленчуците, памука, люцерната – 

тяхната клетъчна структура директно се разрушава и те загиват. 

Киселинният дъжд забавя растежа на насажденията, особено на дърветата, като 

планинските са в по-голям риск. Ако популацията на едно насаждение или 

животно е засегната от киселинния дъжд, видовете, хранещи се с този организъм, 

ще бъдат също застрашени. Така цялата екосистема ще бъде изложена на 

опасност. 

Киселинните дъждове са много 

опасни за живите организми. Те 

имат особено неблагоприятно 

въздействие върху сладководните 

екосистеми, като изменят химичния 

състав и pH на водата. Големи 

количества сяра, намираща се в 

ерозиралите скали, се отнася от 

речните течения в Световния океан 

и по такъв начин се отнема от 



наземните екосистеми. Високата киселинност на тези валежи активира 

ерозионните процеси на земните екосистеми. Като цяло киселинният дъжд 

унищожава рибата, забавя разлагането на органичната материя, нарушава 

хранителните вериги в екосистемите, променя поведението на организмите и мн. 

други негативни последствия. 

Освен това, киселинните дъждове 

повреждат и редица други обекти, 

например паметници на културата, 

направени основно от мрамор и 

варовик, както и железни 

конструкции. 

Как да бъде предотвратено това? 

Всеки път, когато потребител купува 

енергоефективни уреди, прибавя 

изолация към дома си, движи се с 

колело, или взема автобуса до работа, спестява енергия и така се бори срещу 

киселинния дъжд. 

Изчистването на сулфар-диоксида и нитроген-оксидите ще редуцира не само 

киселинния дъжд, но също и смога. Базирана върху знания за цената, която 

посетителите на националните паркове ситуират върху чисти сценични далечни 

изгледи, Американската агенция за защита на околната среда, смята че 

достигането на дълбочинни изгледи само в източния национален парк ще струва 

1 билион долара от туристически приходи в държавната хазна само за 1 година. 

Влияние върху здравето 

Киселинните изпарения се свързват с други химикали, попаднали в атмосферата 

и образуват смог. Суха и упорита кашлица, замайване, главоболие, парене на 

очите, кожни раздразнения, са част от проблемите, които причинява на здравето 

ни. Заболяванията на дихателната система са на първо място, следват алергии, 

отслабване на имунната защита на организма. 

Повечето лекари са на мнение, че в повечето случаи изпаренията от киселинните 

дъждове не причиняват отравяне със серен диоксид. Когато концентрацията му 

във въздуха е под 0,1 ppm се наблюдава дразнене на дихателните пътища, най-

вече при хора, страдащи от астма. При здрави хора се появяват кашляне и кихане 

при концентрация около 10 ppm. Ако тя мине 20 ppm, тогава може да се получи и 

бронхоспазъма, ако не се ползват маски за защита. Белодробен оток, остра 

обструкция на дихателните пътища и пневмония са по-сериозните здравословни 

проблеми, които можем да получим при по-високи нива на серния диоксид във 

въздуха. До момента няма данни за това, че серният диоксид може да се абсорбира 

от кожата.  


