
SMOG



Co to jest smog?

• Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które polega na występowaniu 
wysokich stężeń związków chemicznych oraz pyłów w naszej atmosferze. 

• Oddychanie nim, zagraża naszemu zdrowiu i życiu. 

• Pochodzenie słowa smog ma swoje korzenie w dwóch angielskich słowach: „smoke” –
dym oraz „fog” – mgła. 

• Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze spośród wszystkich krajów Unii 
Europejskiej. 

• Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju jest niska emisja, czyli 
spalanie paliw stałych (węgla i drewna) złej jakości w domowych piecach.

• Smog występuje głównie w sezonie grzewczym od września do kwietnia. 



Co to jest PM10, PM2,5? 

• To skróty oznaczające pyły zawieszone (ang. particulate matter). 

• Przede wszystkim są to drobne cząsteczki sadzy. 

• Najdrobniejsze pyły PM2,5 z łatwością przedostają się do krwi, a dalej do najważniejszych 
organów naszego ciała. 

• Głównym źródłem pyłów są domowe paleniska na słabej jakości węgiel i drewno. Pyły 
emitowane są też przez samochody i przemysł. 

• Pył zawieszony – jest dużo mniejszy niż ziarnko piasku czy średnica włosa.





Jakie są rodzaje smogu?

• Smog londyński, powstający w okresie chłodnym w wyniku niepełnego spalania paliw do 
ogrzewania. W jego skład wchodzą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz 
trudno opadające pyły. Występuje głównie w miesiącach od listopada do stycznia podczas 
inwersji temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej.

• Smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny) – powstający ze spalin samochodowych. 
Tworzy się przede wszystkim w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. Składa się 
on z tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów. Związki te ulegają później reakcjom 
fotochemicznym, w wyniku których powstają azotan nadtlenku acetylu, aldehydy oraz 
ozon.







Jak bronić się przed smogiem?

Gdy normy zanieczyszczenia powietrza są przekroczone:

• skontaktuj się z lekarzem, jeśli cierpisz na choroby układu krążenia lub układu 
oddechowego;

• nie wychodź na spacer;

• nie wietrz mieszkania;

• włącz odpylacz powietrza;

• nie uprawiaj sportu na zewnątrz;

• załóż maseczkę przeciwpyłową.



Sprawdź stan powietrza w Chełmży!

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (nask.pl)

Filmy edukacyjne na temat smogu:

https://smog.radom.pl/filmy
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