
Kwaśne Deszcze- przyczyny, 
skutki, zapobieganie 

SOS 
DLA 

PLANETY



Kwaśny deszcz, to dosłownie opady 
atmosferyczne, których odczyn pH 
jest poniżej 5,6 czyniąc go opadem 

o odczynie kwasowym. Zawiera 
kwasy wytworzone 

w reakcji wody z pochłoniętymi 
z powietrza gazami 

(np. dwutlenek siarki, siarkowodór, 
dwutlenek węgla) wyemitowanych 

do atmosfery w czasie m.in. 
spalania paliw, wybuchów 

wulkanów, produkcji 
przemysłowej. Zostały opisane 

po raz pierwszy w roku 1962 
poprzez Roberta Boyle’a w książce 

“Historia Powietrza”.

Ogólnie 
mowiąc



Związki siarki-największy sprawca
Jednym ze składników kwaśnego deszczu jest siarka występująca w związkach chemicznych.

Szacuję się, że jako efekt działalności człowieka do 
atmosfery emitowanych jest 60-70 mln ton siarki rocznie. 
W tym samym czasie drugie tyle produkują także np. 
Wybuchy wulkanów i inne czynniki naturalne. Jednakże na 
obszarach intensywnie uprzemysłowionych, to człowiek w 
100% jest odpowiedzialny za wydzielanie siarki do 
atmosfery.   

W polskich 
Sudetach w 
roku 2013 
kwaśne 
deszcze 
spowodowały 
degradację 
lasów oraz 
gleby



Inne pierwiastki powodujące 
kwaśne deszcze

Związki azotu
Głównymi jego źródłami 

emisji są:

Pojazdy silnikowe

Elektrownie węglowe

Dwutlenek węgla
Jedynie lekko 

zakwasza deszcze, 
obniżając jego pH 

do 5,6



Wyemitowane gazy wędrują z masami 
powietrza na znaczną odległość, na przykład 

ze środkowego zachodu Stanów 
Zjednoczonych do lasów w New Hampshire.

Dwutlenek siarki i tlenki azotu tworzą z wodą 
kwasy o słabym stężeniu. Dzieje się tak, gdy 

rozpuszczają się w kropelkach wody w 
atmosferze. Wraz z opadami 

atmosferycznymi, zanieczyszczenia spadają 
na ziemię i roślinność w postaci opadu 

zwanego "depozycją mokrą". Mogą jednak 
osiadać na cząsteczkach pyłu zawieszonego 

w powietrzu, które to cząsteczki z czasem 
opadają. Mówi się wtedy o "depozycji suchej"

Przemieszczanie 
się 
zanieczyszczeń

Drzewa iglaste są najbardziej narażone na negatywne skutki 
kwaśnych deszczy.



Jak już to zostało wspomniane, kwaśne deszcze 
negatywnie wpływają na naturę, najbardziej widoczne 
jest to w drzewach, gdyż powodują uszkodzenia liści i 

igieł. Innym skutkiem także jest zakwaszenie gleby. 
Zmniejsza się wówczas dostępność substancji 

odżywczych przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości 
szkodliwych dla drzew metali rozpuszczonych w 

roztworze glebowym, jak np. aluminium (uwalnianych 
np. z blokujących je nierozpuszczalnych związków 

wapnia). Powoduje to uszkodzenie korzeni i zabicie flory 
grzybów mikoryzowych, co prowadzi do tego, że rośliny 

nie mogą pobrać wystarczających ilości pożywienia i 
zmienia się odczyn gleby. Ponadto zmniejsza się 

odporność roślin na choroby i owady. Tak osłabione 
drzewo atakują owady lub pasożytnicze grzyby niszcząc 

je doszczętnie. Podobnie dzieje się z innymi roślinami.

Niektóre skutki



Kolejne 
przykładowe skutki
Na załączonym zdjęciu widzimy 
uszkodzony pomnik. Nie jest on 
tam bez powodu, gdyż kwaśne 
deszcze powodują także 
uszkodzenia różnych budynków, 
rzeźb rozpuszczając wapień oraz 
cement



Normalna woda 
deszczowa ma pH 
równe 5,6 dlatego 

każda z pH niższym 
jest uznawana za 

kwasową.

Inne ciekawostki

Deszcz o rekordowo 
najniższym pH 

odnotowano w roku 
1974 w Szkocji, jego 
odczyn kwasowości 
wynosił 2,4 przez co 
był kwaśniejszy od 
soku cytrynowego

Kwaśne opady są tylko 
jednym z objawów 

zakwaszenia środowiska. 
Zakwaszenie wód – jezior 
i cieków wodnych – jest 

problemem ściśle 
związanym z 

zakwaszeniem gleby. 



Emisje SO2 w USA

1990
Ok. 25 

milionów ton 
SO2  

Ok. 15 
milionów ton 

SO2

Ok. 8 
milionów ton 

SO2

Ok. 3 miliony 
ton SO2

2000 2010 Teraz

Najskuteczniejszą metodą ograniczania tlenków siarki zastosowaną w praktyce był handel emisjami 
zanieczyszczeń, wprowadzony w 1990 roku w Stanach Zjednoczonych. Do 2008 roku emisje tlenków 
siarki spadły o ponad 60% w stosunku do poziomu z 1980 roku oraz wystąpił zauważalny spadek 
zachorowań na choroby płuc i inne dolegliwości przez nie powodowane. 



WAŻNE METODY ZAPRZESTANIA 
ZANIECZYSZCZEŃ SO2

Wiemy, że mimo starań sami zbyt wiele nie 
zdziałamy, podpisywanie petycji oczywiście może 
pomóc, ale jednak najwięcej mocy jest w rękach 
posłów, senatorów, osób ustanawiających prawo. 
W dzisiejszych czasach, trudno byłoby 
protestować, ale nadal możemy się angażować w 
akcje protestu przez internet. My sami, także 
możemy się przyczynić w dużym stopniu, np. 
przesiadając się na rower, segregując śmieci, 
używając odnawialnych źródeł energii oraz 
uświadamiając innych o stanie naszej planety. 
Jeśli chcemy nadal mieszkać na Ziemii, musimy 
dbać o nią bardziej, ponieważ NIE ma planety B.



Źródła
● wikipedia.pl 

● Encyklopedia Szkolna “Nauka o 
Ziemii” wydawnictwa SAMP

● Statista.com “U.S. sulfur dioxide 
emissions 1970-2017”

● Grafika i wzór prezentacji: 
slidesgo.com
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