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@ Ekoedukator  

 

Smog 

duszący problem naszych czasów 

 

Zimą stał się w polskich mediach tematem numer jeden. Drażni, dusi, jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci 

i skazuje na przymusowe pozostanie w domach. Smog – czym jest i czy rzeczywiście powinniśmy się go obawiać? 

 

Samo określenie smog pochodzi z języka angielskiego i jest zbitką dwóch słów: dym (smoke) i mgła (fog).  Stanowi 

kombinację dwóch zjawisk -  niekorzystnych warunków atmosferycznych i dużych stężeń zanieczyszczeń powietrza. 

Nazywanie zanieczyszczonego powietrza smogiem jest oczywistym nadużyciem. Niska temperatura, brak wiatru, brak 

opadów lub mgła to warunki atmosferyczne, które w połączeniu z wysokimi stężeniami przede wszystkim pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 ostatecznie tworzą zjawisko smogu. W bezwietrzny dzień z wysokim ciśnieniem 

atmosferycznym mikrocząsteczki pyłu po prostu nie unoszą się do góry i pozostają blisko powierzchni ziemi, co często 

wygląda jak mgła. 

 

Jak rozpoznać smog  

Smogu nie rozpoznamy nigdy gołym okiem, nie możemy też ocenić sytuacji na przysłowiowy nos. Jedynym 

wiarygodnym źródłem informacji o stanie czystości powietrza w Polsce są dane pochodzące z prawie 150 stacji 

pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska, które rozmieszczone są na terenie całego kraju. 

W województwie lubuskim funkcjonuje 7 takich stacji, obsługiwanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
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Środowiska w Zielonej Górze. Wyniki pomiarów można śledzić bezpośrednio na stronie każdego z 16 inspektoratów, 

na portalu www.powietrze.gios.gov.pl lub za pomocą bezpłatnej aplikacji na telefon „Jakość powietrza w Polsce”, 

udostępnionej w 2015 roku przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.  

 

Aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce” 

Każdy użytkownik aplikacji uzyska za jej pomocą szybki i wygodny dostęp do 

informacji na temat stanu jakości powietrza w Polsce i w najbliższej okolicy. Po 

zainstalowaniu aplikacji zaznaczamy ulubioną stację lub system wybierze 

automatycznie stację zlokalizowaną najbliżej nas.   

Pod lupę brane są różne substancje. Przede wszystkim stężenia pyłu zawieszonego 

o bardzo małych rozmiarach - poniżej 10 mikrometrów (PM10) oraz 2,5 

mikrometra (PM2,5), aktualne stężenia dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu 

(NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) a także ozonu (O3). Dane są 

aktualizowane co godzinę. Wyniki pomiarów oznaczone są kolorami: brązowy oznacza bardzo złą jakość powietrza, 

czerwony – złą, pomarańczowy – dostateczną, żółty – umiarkowaną, a odcienie zielonego oznaczają, że jest dobrze lub 

bardzo dobrze.  

 

Interpretacja wyników badań powietrza 

Sam dostęp do wyników bieżących badań to za mało – trzeba jeszcze wiedzieć, jak poprawnie je interpretować. W tej 

kwestii z pomocą przychodzi Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu z 24 sierpnia 2012 roku. Normy dla pyłu zawieszonego PM10 podane są tutaj w uśrednieniu dobowym 

oraz rocznym, natomiast dla pyłu PM2,5  okres uśredniania wyników wynosi jeden rok kalendarzowy. Wynika z tego 

wprost, że nie możemy mówić o przekroczeniach w kontekście wartości godzinowych – nie są one po prostu 

normowane. Najwyższe stężenia pyłu zawieszonego PM10 odnotowywane są właśnie jako wartości godzinowe 

i wstępują zazwyczaj w porach wieczornych. Stężenie PM10 musimy jednak każdorazowo oceniać uśredniając dane 

z 24 godzin, czyli dysponując tzw. wartością średniodobową. Wnioski na temat czystości powietrza powinniśmy 

wyciągać więc dopiero będąc w posiadaniu kompletnych danych.   

 

 

Jakość powietrza na obszarze województwa lubuskiego oceniana jest każdego roku i przedstawiana 
w opracowaniu „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim”, publikowanym na stronie 
internetowej WIOŚ w Zielonej Górze.  
 

 

Alarm smogowy – kiedy można mieć podstawy do obaw 

Rozporządzenie Ministra Środowiska określa trzy poziomy stężeń pyłu zawszonego PM10 ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi. Poziom dopuszczalny wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny (μg/m3), jednak przy jednoczesnym 

założeniu, że maksymalna wartość 50 μg/m3 wystąpi na danym terenie nie więcej niż 35 razy w ciągu roku. Drugi 

poziom – powyżej 200 μg/m3 – to poziom informowania, czyli poziom informowania społeczeństwa o występującym 
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zagrożeniu oraz możliwości wystąpienia poziomu alarmowego. Specjaliści zachęcają wtedy do ograniczenia 

przebywania na zewnątrz, a szczególnie do ograniczenia aktywności fizycznej. W serwisie powietrznym GIOŚ możemy 

przeczytać, że w przypadku stężeń PM10 w granicach poziomu informowania „osoby chore, starsze, kobiety w ciąży 

oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do 

minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego 

wysiłku fizycznego”. Warto zauważyć, że przykładowo biegacz w czasie treningu wdycha 2–3 razy więcej powietrza niż 

w czasie zwykłego spaceru. Wszelkie aktywność fizyczne na zewnątrz są już absolutnie niewskazane w przypadku 

wystąpienia poziomu alarmowego, kiedy stężenie pyłu zawieszonego PM10 w skali doby przekroczy 300 μg/m3.  

Przekroczony poziom alarmowy oznacza, że jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Jak 

podaje GIOŚ „osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny 

bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała 

populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do 

niezbędnego minimum”.  Zignorowanie zaleceń może nieść szereg 

konsekwencji dla naszego zdrowia, ponieważ „długotrwała ekspozycja na 

działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko 

wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym 

oraz odpornościowym”. Stężenia pyłu PM10 powyżej 200 μg/m3 uruchamia 

jednocześnie całą lawinę działań. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska każdorazowo informuje o takim 

przekroczeniu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Centrum Zarządzania 

Kryzysowego – na którym spoczywa obowiązek zaalarmowania mieszkańców województwa i podjęcia stosownych 

działań. 

 

Co może pomóc w walce ze smogiem 

Nadejście wiosny tymczasowo uśpi problem. Zjawisku smogu sprzyjają głównie niskie temperatury i związany z nimi 

sezon grzewczy. Warto jednak, zastanowić się, co możemy zrobić dla poprawy sytuacji, a przede wszystkim dla 

uniknięcia negatywnego wpływu smogu na nasze zdrowie.   

 

� Dom naszą twierdzą – Chociaż smog przedostanie się przez nieszczelne okna czy wentylację, mimo wszystko 

jednak powietrze w mieszkaniach jest około 30% czystsze niż na zewnątrz. Dodatkowo można rozważyć zakup 

roślin, które pomogą oczyścić „szkodliwą atmosferę” domowych pieleszy. Za najskuteczniejsze „oczyszczacze” 

uważane są: chryzantema wielkokwiatowa, dracena odwrócona, skrzydłokwiat, bluszcz pospolity i sansewieria 

gwinejska. Droższym rozwiązaniem jest zainwestowanie w profesjonalny oczyszczacz powietrza (wydatek 

powyżej 1 tysiąca zł.) 

� Maski antysmogowe – Dla każdego, kto w momentach dużego smogu musi przebywać na zewnątrz 

niezastąpiona będzie maseczka antysmogowa, odpowiedniej jakości, z filtrami HEPA. Tylko taka maska jest 

w stanie zatrzymać cząsteczki powyżej 0,3 mikrometra. Nie jest to niestety rozwiązanie dla każdego – 

oddychanie przez maseczkę wymaga sporego wysiłku. Nie powinny z nich korzystać małe dzieci i osoby starsze.  
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� Zielone enklawy – Tereny zielone również zmniejszają działanie smogu. Drzewa potrafią skutecznie pochłonąć 

różnego rodzaju związki, począwszy od dwutlenku węgla, po inne szkodliwe dla zdrowia substancje jak 

formaldehyd czy benzo(a)piren.  

 

Temat smogu budzi wiele emocji i nieporozumień. Jest też powodem głośnych działań proekologicznych aktywistów. 

Nie zawsze warto ulegać zbiorowej panice i medialnym manipulacjom. Zawsze jednak warto poznać opinie i wyniki 

badań opracowane przez specjalistów.  

 

        

Opracowanie : Monika Siemak      

Konsultacja merytoryczna: Magdalena Krauze-Biernaczyk, Ewa Kociołek 

 

 

 

 


