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ODDYCHASZ…

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
Zanieczyszczenie powietrza to wszystkie substancje (stałe, ciekłe i gazowe) 
znajdujące się w nim, a nie występujące naturalnie. Są to też substancje 
będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w dużo większym 
stężeniu. 

Zła jakość powietrza źle wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie oraz na 
całe środowisko, klimat, rośliny i zwierzęta oraz glebę i wodę. Powoduje to 
straty finansowe i materialne, a także z wiele innych, coraz bardziej 
zauważalnych szkód, nie tylko w środowisku naturalnym.

składniki główne:
–  pyły i dymy zawieszone (toksyczna mieszanina substancji 
organicznych i nieorganicznych)
– dwutlenek i tlenki siarki (SO2, SOx)
– tlenki azotu (NOx)
– dwutlenek i tlenek węgla (CO2, CO)
– wielopierścieniowe węglowodory (związki organiczne: nasycone, 
nienasycone, aromatyczne)

SKŁAD ZANIECZYSZCZEŃ

90% 

składniki pozostałe: 
dioksyny, ozon, metan, freony, metale ciężkie (rtęć, ołów, mangan, 
chrom, arsen, nikiel, kadm), pestycydy, formaldehyd, 
rozpuszczalniki, kwasy, bifenyle, węglan wapnia, chlorek sodu, 
zarodniki grzybów, pyłki kwiatowe

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja 
pochodząca z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i 
gazowych. Ich źródła znajdują się na wysokości do 40 metrów nad 
ziemią, są to tak zwane niskie kominy. Te szczególnie szkodliwe 
zanieczyszczenia kumulują się głównie w pobliżu miejsca ich 
wytwarzania.

10% PYŁY ZAWIESZONE 
(według wielkości cząsteczek)

PM2,5 – o średnicy do 2,5 mikrometra (najbardziej 
szkodliwe dla zdrowia reaktywne związki 
organiczne i nieorganiczne)

PM10 – o średnicy do 10 mikrometrów (stosunkowo 
obojętne chemicznie związki jak krzemionka 
i tlenki metali)

ciepło

pył 
zwieszony
związki

tokstyczne

ciepło
pył 

zwieszony

bardzo dobry dobry umiarkowany dostateczny zły bardzo zły
PM10 

[µg/m3] 0 - 20 21 - 60 61 - 100 101 - 140 141 - 200 > 200
PM2,5 

[µg/m3] 0 - 12 13 - 36 37 - 60 61 - 84 85 - 120 > 120
O3 

[µg/m3] 0 - 70 71 - 120 121 - 150 151 - 180 181 - 240 > 240
NO2 

[µg/m3] 0 - 40 41 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 400 > 400
SO2 

[µg/m3] 0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 350 351 - 500 > 500
C6H6 

[µg/m3] 0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 50 > 50
CO 

[mg/m3] 0 - 2 3 - 6 7 - 10 11 - 14 15 - 20 > 20

Indeks Jakości Powietrza

Odwiedź stronę projektu www.oddychajnamazurach.pl

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. 

„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”


