
Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne spowodowane nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza, powstające przy bezwietrznej pogodzie i  dużej 
wilgotności. Jego powstawaniu sprzyja ukształtowanie powierzchni (doliny) i zwarta zabudowa. Powietrze jest wtedy zamglone i miewa nieprzyjemny zapach. 
Szczególnie źle smog znoszą dzieci, alergicy i ludzie z chorobami układu oddechowego. Główną przyczyną smogu jest niska emisja. 

Energia słoneczna przenikająca przez atmosferę ogrzewa Ziemię. 
Jej część odbija się od jej powierzchni i powinna z powrotem ujść w przestrzeń kosmiczną. W atmosferze zanieczyszczonej gazami cieplarnianymi część odbitego 
ciepła jest przez nie zatrzymywana i wraca w kierunku Ziemi, ogrzewając ją jak w szklarni. Działalność ludzi powoduje zwiększanie się ilości gazów cieplarnianych 
w atmosferze, zatrzymywanie większej ilości energii słonecznej i podnoszenie się temperatury atmosfery. Jest to efekt cieplarniany powodujący nieodwracalne 

zmiany w środowisku i ekstremalne zjawiska pogodowe. 

Spadek stężenia ozonu (O3) w stratosferze ziemskiej powoduje powstanie dziury ozonowej. Zjawisko to występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Ozon 
tworzy się i rozpada pod wpływem światła, co na różnych terenach zależy od zmienności pór roku i szerokości geograficznej. Ozon pochłania część docierającego 
do Ziemi szkodliwego dla organizmów żywych promieniowania ultrafioletowego (oparzenia słoneczne, nowotwory, głównie skóry). Spadek zawartości ozonu w 
atmosferze wiąże się z jego rozpadem w czasie reakcji z atomami chloru uwolnionymi po rozpadzie freonów, używanych do produkcji aerozoli oraz w sprężarkach, 

urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Wyjątkowo szkodliwy dla środowiska jest dwutlenek siarki (SO2), będący główną przyczyną kwaśnych deszczów, zawierających kwasy wytworzone w reakcji wody z 
pochłoniętymi z powietrza gazami. Kwaśne deszcze uszkadzają rośliny. Szczególnie źle reagują na nie drzewa iglaste, u których powodują uszkodzenie igieł i 
korzeni oraz zmniejszenie odporności. Poza tym z  zakwaszonych gleb rośliny nie mogą pobrać pożywienia, osłabione niszczą owady i  pasożytnicze grzyby. 
Zanieczyszczenie wpływa też na zdrowie zwierząt żywiących się zanieczyszczonymi roślinami. Poza tym kwaśne deszcze, rozpuszczając wapień i cemen, powodują 

uszkodzenia budynków, pomników i zabytków.

CZYM 
ODDYCHASZ…

Oddychanie jest podstawową czynnością życiową wszystkich organizmów żywych, w tym ludzi. 
Oddychamy od narodzin przez całe życie i mamy prawo do życia i pracy w czystym środowisku, niezagrażającym 

naszemu zdrowiu. 

SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 

              ZDROWOTNE 

Zanieczyszczenie powietrza wywołuje krótkotrwałe ostre objawy chorobowe, ale 
również choroby przewlekłe, często nieuleczalne, bezpośrednio zagrażające życiu 
lub skracające jego długość. 

Choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza:
-  układu oddechowego
-  układu sercowo-naczyniowego
-  układu krwionośnego i krwi 
-  układu rozrodczego
-  wątroby i śledziony
-  nowotworowe
-  skóry i oczu
-  zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
-  alergie
- zaostrzenie przebiegu innych chorób 

Groźnym dla zdrowia i  życia zanieczyszczeniem są zawieszone w  powietrzu 
mikropyły, rakotwórcze i mutagenne węglowodory oraz dioksyny. 
Najbardziej szkodliwe dla zdrowia są zanieczyszczenia, których źródłem jest 
transport i  komunikacja, rozprzestrzeniające się nisko nad ziemią w  dużych 
stężeniach i bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. 

         Należy pamiętać, że bezwonny tlenek węgla, zwany czadem, jest silnie trujący.

PRZYRODA 
-  choroby zwierząt i roślin
-  zmniejszenie różnorodności biologicznej

ATMOSFERA I KLIMAT
- zmiany klimatyczne
 - kwaśne deszcze
-  dziura ozonowa
-  efekt cieplarniany
-  smog

ROLNICTWO 
-  zmniejszenie i straty plonów
-  zakwaszenie gleb
-  choroby roślin

GOSPODARKA 
-  koszty opieki zdrowotnej
-  zmniejszona produktywność pracowników
-  zniszczenie infrastruktury

Odwiedź stronę projektu www.oddychajnamazurach.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja pn. „Cykl działań informacyjnych i szkoleń prezentujących wpływ zanieczyszczeń powietrza na degradację przyrody i zmiany klimatyczne”  mająca na celu Poprawę stanu ogólnej i niekomercyjnej infrastruktury na terenie LGD Lider w EGO 
do 2023 roku, współ�nansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania  „Lider  w EGO”


