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Skābo nokrišņu ietekme uz 

pieminekļiem un vēsturiska-

jām ēkām.  

Pilsēta ir mūsdienu pasaules lielā-
kās daļas iedzīvotāju dzīves vide. 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Iedzīvotāju fonda pārskatā «Par 
iedzīvotāju skaita izmaiņām» tiek 
uzsvērts, ka 2008. gads kļuva par 
grūti uztveramu, bet ļoti svarīgu 
pavērsiena punktu pasaules attīs-
tībā. Pirmo reizi cilvēces 
pastāvēšanas vēsturē vairāk nekā 
puse no pasaules iedzīvotājiem, 
tas ir, ap 3,3 miljardiem cilvēku, 
dzīvo pilsētās.  

Tiek prognozēts, ka 2030. gadā 
šis skaitlis varētu pieaugt līdz 5,0 
miljardiem iedzīvotāju.   

Urbanizācija un apkārtējās 

vides pārmaiņas   
Galvenie ar pilsētu attīstību sais-
tītie cilvēka antropogēnās ietek-
mes uz apkārtējo vidi veidi ir: 

 pārmērīga dabas resursu 
izsmelšana; 

 apkārtējās vides piesārņo-
jums; 

 ekoloģisko sistēmu un reljefa 
tehniskā pārveidošana un 

The effect of acid rain on the monuments and 

historic buildings 

The city is the  living environment  of the most part of people 
in the modern world. The United Nations in their Population 
fond report "The changes of population "   has stressed that 
the year 2008 became difficult to perceive , but a very im-
portant milestone in the global development. For the first 
time in human history, more than a half of the world popula-
tion, around 3.3 billion people, live in cities.  
It is predicted that by 2030 this figure could grow till 5.0 bil-
lion people. 

Urbanization and environmental changes 

The main human anthropogenic impacts on the environ-
ment related to urban development are: 
• excessive depletion of natural resources; 
• environmental pollution; 
• demolition  and technical alteration of terrain and eco-
logical systems 
• aesthetic effect; 
• global climate change. 



Environmental changes 
also affect historical 
monuments, buildings 
and bridge constructions 
of city that has been a 
kind of evidence for cen-
turies.  Various gas emis-
sions into the atmos-

phere cause acid rain, as 
well it causes a number 
of adverse effects on 
land. The particles in the 
atmosphere, mostly sul-
phate, are the cause of 
haze in many indus-
trialized countries, 
including Latvia. 
They damage monu-
ments, buildings, 
metal structures. 
Calcium and potassi-
um compounds are 
washed from the 
soil, which serve as 
nutrients. These im-
ages show the dam-
age of monuments, 
buildings, structures 
caused by acid rain. 
The damage does 

not stop, but continues 
even then when the acid 
precipitation is un-
changed. The benzene 
annual average concen-
tration in Riga exceeds a 
threshold for human 

health pro-
tection. 
Although 
at first it 
looks 
harmless, 
but street 
scattering 
with sand 
in winter 
months 
causes 
much 

harm, which increases 
dust concentration in the 
air in spring months and 
increases acid rain access 
to buildings, monu-
ments.  

izjaukšana; 

 estētiskā ietekme; 

 globālās klimata izmaiņas. 
Vides pārmaiņas skar arī to, kas 
pilsētā ir bijis gadu simteņiem, 
dažādas vēstures liecības-
pieminekļi, ēkas, tiltu konstrukci-
jas. Pēc dažādu gāzu emisijas at-
mosfērā rodas skābie nokrišņi, kas 
izraisa virkni nevēlamu efektu uz 
sauszemes. Atmosfērā esošās daļi-
ņas, pārsvarā sulfāti, ir dūmakas 
cēlonis daudzās industriālās valstīs, 
arī Latvijā, tiek bojāti pieminekļi, 
ēkas, metāla konstrukcijas, no aug-
snes tiek izskaloti Kalcija un Kālija 
savienojumi, kas kalpo kā barības 
vielas augsnē. 

Redzamajās fotogrāfijās ir skābo 
lietu nodarītais kaitējums piemi-
nekļiem, ēku konstrukcijām, kaitē-
jums neapstājas, bet turpina savu 
uzvaras gājienu, pat pie apstāk-
ļiem, kad skābo nokrišņu dau-
dzums ir nemainīgs. Rīgā benzola 
gada vidējā koncentrācija pār-
sniedz robežlielumu cilvēka veselī-
bas aizsardzībai. Kaut arī pirmajā 
brīdī nekaitīgs, tomēr lielu postu 
nodara ielu kaisīšana ar smiltīm, 
ziemas mēnešos, kas veicina pa-
augstinātu putekļu koncentrāciju 
gaisā pavasara mēnešos, kas palie-
lina skābo nokrišņu vieglāku nokļū-
šanu uz ēkām, pieminekļiem. 



Survey of ground-

level ozone and its 

impact on the monu-

ments of the capital 

city  

We chose the ground-
level ozone level in Riga 
for researching, because  
the ozone level is related 
to the level of pollution 
in the atmosphere, and  
we can apply practically  
this  acquired theme in 
chemistry, making envi-
ronmental indicators. 
Ozone is a colorless wa-
ter-soluble gas with a 
specific smell. Each 
ozone molecule consists 
of three oxygen atoms. 
Ozone is found in the 
troposphere at height 0-
10km,  in the strato-
sphere at height 30-
50km. Tropospheric or 
ground-level ozone is not 
emitted directly into the 
air, but it is formed at  
photochemical reaction 
from nitrogen oxides 
during the influence of 
ultraviolet radiation. In-
dustrial objects,  vehicle 
exhaust, lightning  as 
large electrical discharges 
serve as emission 
sources. 
In 2006 Latvian Environ-
ment, Geology and Mete-
orology Agency and the 
Ministry of the Environ-
ment implemented the 
campaign of UNEP and 

GEF  "The ozone layer-
friendly school" to pro-
mote the ozone layer-
friendly behavior.  
The ozone sensors and 
chemical indicators  are 
used for  monitoring of 
ozone and that can be 
used once and the result 
is determined by the ta-
ble of colour. Kristiāns 
Fridrihs Šēnbeins pro-
duced the first indicator 
for determination of 
ozone. Therefore, it is 
also called Šēnbein’s 
method. The method is 
based on oxidation of po-
tassium iodid with ozone 
to form iodine. Iodine 
reacts with starch stain-
ing the test strips purple. 
The intensity of the color 
depends on the amount 
of ozone in the air. If the 
colour is darker, there is 
more ozone. 
It is necessary  to take 
100 ml of distilled water, 
5 g of starch, 1 g potassi-
um iodide, a glass rod,  
an electric cooker, filter 
papers, a rack for prepa-
ration of indicators. You 
need to take the starch 
and add water, heat it, 
then add KI and spread 
on the paper strips and 
let to dry. In plac-
es,where the samples are 
exhibited, strips are hung 
in plastic cups, to protect 
them from the rain . In-

 Pētījums par piezemes ozonu 

un tā ietekmi uz pieminek-

ļiem galvaspilsētā.  

Izvēlējāmies pētīt piezemes ozona 
līmeni Rīgā, jo ozona līmenis ir 
saistīts ar piesārņojuma līmeni 
atmosfērā, kā arī varam praktiski 
pielietot ķīmijas stundās apgūto, 
vides indikatoru izgatavošanai 

Ozons ir bezkrāsaina ūdenī šķīsto-
ša gāze ar specifisku smaržu. Katra 
ozona molekula sastāv no trīs skā-
bekļa atomiem. Ozonu  var sastapt 
troposfērā 0-10km, stratosfērā 30-
50km augstumā. Troposfēras jeb 
piezemes ozons netiek emitēts 
tieši gaisā, bet rodas fotoķīmiskās 
reakcijās Saules ultravioletā staro-
jumu iedarbībā no slāpekļa oksī-
diem. Par emisijas avotiem kalpo 
rūpniecības objekti, transportlī-
dzekļu izplūdes gāzes, kā arī no 
lielām elektriskām izlādēm, kā zi-
bens. 

Lai veicinātu ozona slānim draudzī-
gu rīcību 2006.gadā Latvijas Vides 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģen-
tūra un Vides ministrija īstenoja 
UNEP un GEF kampaņa „Ozona 
slānim draudzīga skola”. 

Ozona novērošanai izmanto ozona 
sensorus, ķīmiskos indikatorus, 
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dicators are placed at several monuments in Riga. Af-
ter all the samples are collected, they are poured with 
distilled water and the results are read. The colour of 
samples changed at the monuments which are close to 
the intensive car traffic, such as the monument to 
Kārlis Padegs in Merķeļa street- here the ground-level 
ozone is high, whereas the ozone level is at appropri-
ate norm level in the yard  of the building RDMV in 
Lāčplēša street. 

kurus var izmantot vienreiz un 
rezultāts ir jānosaka pēc krāsu ta-
bulas. Pirmo indikatoru ozonu no-
teikšanai izgatavoja Kristiāns Frid-
rihs Šēnbeins. Tāpēc to arī sauc par 
šēnbeina metodi. Metode balstās 
uz kālija jodīda oksidāciju ar ozo-
nu, veidojot jodu. Jods reaģē, ar 
cieti iekrāsojot testa strēmeles 
violetā krāsā. Krāsas intensitāte ir 
atkarīga no ozona apjoma, kas 
atrodas gaisā. Jo tumšāka krāsa, jo 
vairāk ozona. 

Indikatoru sagatavošanai nepiecie-
šams 100ml destilēta ūdens, 5g 
cietes, 1g KI, vārglāze, stikla nūjiņa, 
elektriskā plītiņa, filtrpapīri, sta-
tīvs. Ūdenim pievieno cieti,  silda, 
pievieno KI, uzklāj uz papīra strē-
melītēm, nožāvē. Vietās kur tiek 
izlikti paraugi, strēmelītes iekar 
plastmasa glāzītēs, lai lietus ne-
traucē pētījumam. Indikatorus 
izvietojām pie vairākiem pieminek-
ļiem Rīgā. Pēc tam visus paraugus 
savāc, skolā aplej ar destilētu ūde-
ni un nolasa rezultātus. Visvairāk 
mainījās krāsa paraugiem pie pie-
minekļiem, kas atrodas tuvu inten-
sīvai automašīnu kustībai, piemē-
ram, piemineklis, Kārlim Padegam 
uz Merķeļa iela- šeit piezemes 
ozons ir augsts, turpretī, RDMV 
Lāčplēša ielas ēkai piederošajā 
pagalmā, ozona līmenis ir atbil-
stošs normai. 

Veicot pētījumu secinām, ka, lai 
rezultāti būtu objektīvi, indikatori 
ir jāizliek daudz vairāk vietās, rēķi-
noties ar ārējo apstākļu iedarbību 
uz tiem- cilvēku sabojātie, laikap-
stākļu sabojātie. Darbs pierāda arī 
to, ka piezemes ozons paaugstinā-
tā līmenī nodara kaitējumu piemi-
nekļiem galvaspilsētā, tie zaudē 
dabīgo krāsu, spīdumu.  
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