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Szanowni Państwo! 

Tym razem oddajemy do Waszych rąk mini – gazetkę! Jest ona  w całości 

poświęcona smogowi – stanowi pewne kompendium wiedzy o nim. Mamy nadzieję, 

że jej treść zainteresuje Państwa i pomoże nam wszystkim w walce z tym problemem 

naszych czasów. Owocnej lektury! 

Smog czy smok? 

  

Niedawno byłam świadkiem sytuacji, w której trzyletnia dziewczynka po tym jak 

usłyszała rozmowę dorosłych na temat dużego smogu w powietrzu, patrząc z 

zainteresowaniem w niebo, zapytała: 

- Psze pani – a gdzie ten smok?  

 

Co to jest tak naprawdę ten smog i jak powstaje? 



Smog to nic innego niż mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego. Stanowią je głównie pyły i gazy pochodzące ze spalania węgla w 

piecach, spalin samochodowych oraz zakładów przemysłowych. 

Rozróżniamy dwa rodzaje smogu: smog klasyczny inaczej zwany kwaśnym lub 

londyńskim – występuje w umiarkowanej strefie klimatycznej od listopada do lutego w 

regionach, w których domy są ogrzewane przez spalanie węgla i innych paliw stałych 

oraz smog fotochemiczny tzw. utleniający – powstaje w miesiącach letnich; gdy 

temperatura powietrza wynosi od 25° -  35°C, a na ulicach panuje duży ruch. Powstaje 

szczególnie zimą, podczas mgły i bezwietrznej pogody. Wysokie ciśnienie 

atmosferyczne nie pozwala wówczas cząsteczkom unosić się do góry, w efekcie 

czego zostają blisko powierzchni, tworząc gęsta chmurę.  

Jak już wspomniałam, w skład smogu wchodzą pyły i związki chemiczne, które są 

szkodliwe dla naszego zdrowia. Odpowiedzialne za to są dwa rodzaje pyłów: PM10 

oraz PM2,5. Pył zawieszony PM10 składa się z mieszaniny cząsteczek zawieszonych w 

powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Może on 

zawierać substancje toksyczne, m.in. benzopiren, metale ciężkie. Zawiera on cząstki o 

średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które docierają do górnych dróg 

oddechowych i płuc. Pył zawieszony PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 

mikrometra. Docierają one nie tylko do górnych dróg oddechowych i płuc, ale 

również przenikają do krwi.  (J.K.) 

Jak zachowywać się podczas dużego stężenia smogu? 

Gdy spotkamy się z informacją o dużym stężeniu smogu w naszym otoczeniu, warto 

podjąć kilka konkretnych kroków, które pomogą nam przetrwać ten niekorzystny dla 

naszego zdrowia czas. Nie rozwiążą one problemu, ale sprawią, że nie będziemy 

bezczynnie czekać na wyniszczenie naszego organizmu i dlatego: 

- nie wietrzmy w tym czasie mieszkania – w ten sposób zapraszamy szkodliwe 

substancje do naszego M… 

- jeśli jesteśmy miłośnikami sportu i ćwiczeń na powietrzu – odpuśćmy sobie 

ćwiczenia w smogu, ponieważ podczas wysiłku fizycznego jesteśmy szczególnie 

narażeni na działanie szkodliwych pyłków. Oddychamy wtedy szybciej, co oznacza, 

że więcej ich trafia do naszego organizmu – wówczas na nic się zda „zdrowy styl 

życia”. 

- unikajmy spacerów, zwłaszcza z najmłodszymi pociechami, ponieważ one 

szczególnie są narażone na szkodliwe działanie smogu 

- gdy musimy jednak wyjść, załóżmy maskę przeciwpyłową. Może będziemy 

wyglądać w niej śmiesznie, ale pokażemy, że powietrze jest dla nas ważne – 

oczywiście to czyste 

- dobrze jest zaopatrzyć się w oczyszczacz powietrza – niby kolejny gadżet, ale w 

słusznej sprawie 

- jeśli cierpimy na choroby układu oddechowego czy krążenia i odczuwasz 

zdecydowane pogorszenie samopoczucia, starajmy się skontaktować z lekarzem i nie 

dajmy się jemu zbyć 

Mam nadzieję, że tych kilka prostych rad pomoże Państwu obronić się przed 

szkodliwym działaniem smogu. (M. G.) 

 



Jak zapobiegać smogowi? 

Zapewne niejeden z nas zastanawia się, co można zrobić, żeby pozbyć się smogu, 

a przynajmniej zmniejszyć jego edycję. Nie jesteśmy zupełnie bezradni – możemy 

wdrożyć pewne działania, zarówno doraźne, jak i długofalowe, które poprawią 

komfort naszego życia i zapobiegną powstawaniu groźnych chorób. 

Przede wszystkim musimy postarać się o ograniczenie, a tam, gdzie to możliwe, 

wyeliminowanie emisji szkodliwych gazów. Możemy to osiągnąć m.in. poprzez 

stosowanie nowoczesnych technologii w przemyśle – społeczeństwo musi domagać 

się wymiany starych technologii na nowe, a tam, gdzie nie jest to możliwe – zamykania 

zakładów zatruwających środowisko. Musimy pamiętać o tym, że skutki dokonanych 

dzisiaj skażeń nie znikną natychmiast. 

Już w tej chwili podjęte są działania mające na celu wymianę starych, szkodliwych 

piecyków w gospodarstwach domowych – ideałem byłoby zastosowanie wszędzie 

alternatywnych ekologicznych form ogrzewania domów. 

Ważnym sposobem na ograniczenie emisji smogu jest popularyzacja miejskiej 

komunikacji. Ograniczenie wydzielania spalin poprzez korzystanie z autobusów (coraz 

częściej ekologicznych), tramwajów, metra czy rowerów miejskich  zamiast ciągłego 

korzystania z własnych samochodów przyczynia się do zmniejszenia zapylenia 

powietrza. 

Ograniczenie ruchu kołowego w centrum miasta i równoczesne zwiększenie 

obszarów zielonych to kolejny sposób na ograniczenie emisji szkodliwych pyłów 

i niwelowanie tych, które już zostały wyemitowane. 

A co możemy zrobić w domu, aby powietrze było w nim czyste i zdrowe? Warto 

zainwestować w oczyszczacz powietrza. Włączamy go jednak zazwyczaj podczas 

naszego pobytu w domu. Znacznie efektywniejszym sposobem jest wykorzystanie roślin 

antysmogowych. Utworzenie kącika, a nawet ściany zawieszonej roślinami 

o właściwościach oczyszczania powietrza ze szkodliwych wpływów nie tylko przyczyni 

się do zapewnienia swobodnego oddechu, ale sprawi, że mieszkanie zyska ciekawą 

ozdobę i miejsce relaksu. 

W ogródkach również można zasadzić rośliny o właściwościach antysmogowych, 

co sprawi, że powietrze wokół domu stanie się zdrowsze i przyjemniejsze. (J. Ł., E. S.) 

Rośliny antysmogowe   

Z zanieczyszczeniami w pomieszczeniach radzić sobie można z pomocą drogiego 

oczyszczacza, ale coraz większe grono osób szuka ratunku w tym, co dała natura. 

Zieleń w donicach jest bowiem jednym ze sposobów na zmniejszenie negatywnego 

oddziaływania zanieczyszczeń z powietrza w pomieszczeniach. NASA opracowała 

nawet w tej kwestii zestawienie roślin, które najlepiej filtrują dwutlenek węgla, usuwają 

toksyny i produkują tlen, poprawiając tym samym jakość powietrza. Poniżej kilka słów 

o tych najskuteczniejszych, najpopularniejszych i zarazem łatwo dostępnych roślinach 

antysmogowych. 



Dracena odwrócona - jest gatunkiem drzewiastej draceny, 

dorastającej do 1 metra wysokości o ozdobnych, łukowato 

wygiętych i długich lancetowatych liściach w kolorze 

zieleni, z pięknymi, kremowymi brzegami. Jest rośliną łatwą 

w uprawie, lubiącą jasne, ale nienasłonecznione stanowiska, 

wymagającą ciepła (zimą minimum 15 stopni Celsjusza), 

która nie toleruje zarówno nadmiaru wilgoci, jak i przesuszenia 

bryły korzeniowej. 

            Chryzantema wielokwiatowa 

– najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych w żyznym, 

przepuszczalnym podłożu o odczynie zasadowym. Nie lubi 

przesuszenia, reagując więdnięciem kwiatów, doniczki więc 

nie powinny stać blisko źródeł ciepła. Przy jej uprawie trzeba 

także uważać na nadmiar wody, bo może doprowadzić do 

gnicia korzeni. Jej zaletą są niewielkie wymagania 

pielęgnacyjne.  

 Paproć to nasz zielony sprzymierzeniec, który emitując dużą 

ilość wilgoci i tlenu oraz pochłaniając toksyny z powietrza, 

wywiera  rewelacyjny wpływ na nasze zdrowie i 

samopoczucie, nie tylko podczas wysokiego stężenia 

smogu. Jak dowodzą badania, paprocie stanowią jeden z 

najefektywniejszych oczyszczaczy domowego powietrza, 

lecz by cieszyć się ich zbawiennymi właściwościami musimy 

w zamian zadbać o utrzymanie stałego poziomu 

nawodnienia tych roślin. 

Skrzydłokwiaty są nie tylko bardzo dekoracyjne, ale 

i pożyteczne — posiadają zdolność do oczyszczania 

powietrza z toksycznych substancji lotnych, korzystnie 

wpływając na jego jakość. Ich lancetowate, intensywnie 

ciemnozielone, błyszczące liście i delikatne kwiaty, 

kształtem przypominające skrzydła pięknie zdobią 

pomieszczenia. Na skrzydłokwiat uważać muszą jednak 

rodzice oraz właściciele zwierząt domowych, gdyż jest on 

trujący i powinien stać w miejscu niedostępnym dla dzieci 
oraz domowych pupili. 

 Najpopularniejszy bluszcz pospolity znajduje się w wielu 

polskich domach i mieszkaniach, dodając im uroku oraz 

oczyszczając nich powietrze. Nie jest wymagającą 

rośliną, ale najlepiej czuje się w temperaturze do 20 stopni 

Celsjusza. Przy jego uprawie również należy pamiętać o 

tym, że wszystkie jego części są trujące i należy trzymać 

go z dala od dzieci i zwierząt domowych. 



Sanseweria – potocznie zwana „językami 

teściowej”, również zapewni świeże powietrze w naszych 

pomieszczeniach. Doskonale absorbuje ona wydychany 

przez człowieka dwutlenek węgla, produkując w zamian 

czysty tlen, co sprawia, że idealnie nadaje się zwłaszcza 

do sypialni, gwarantując w niej rześkie powietrze, a tym 

samym zdrowy i efektywny sen. 

Rośliny nie usuną całkowicie smogu z naszych pomieszczeń, ale poprawią 

w nich znacząco jakość powietrza poprzez: intensywną produkcję tlenu, usuwanie 

szkodliwych związków takich jak np. formaldehyd z płyt wiórowych, drewna, 

dywanów, benzen obecny w olejach, farbach, tworzywach sztucznych, tlenek węgla 

z gazu, dymu, i samochodów oraz trichloroetylen z farb drukarskich, klei, lakierów. 

Dodatkowo zwiększają wilgotność powietrza, obniżają poziom bakterii i zarodników, 

stanowią zaporę dla kurzu i tłumią hałas. Walczmy więc domowymi sposobami 

z zanieczyszczonym powietrzem, otaczając się w mieszkaniach i biurach „zielonymi 

przyjaciółmi”, bo dzięki nim, będziemy mogli wziąć choć trochę głębszy oddech. 

Do drzew i krzewów dobrze oczyszczających powietrze ze smogu w pierwszym 

rzędzie należą te o dużych liściach: klony, lipy, orzech czarny, jesion wyniosły, buk 

pospolity, ale też uroczy nieduży krzew, ładnie kwitnący i pachnący – lilak Meyera. 

Ponieważ w naszej strefie klimatycznej okres wegetacji nie jest długi, to warto docenić 

także drzewa i krzewy zimozielone, w tym iglaste. Wśród tej grupy dobrze pochłaniają 

zanieczyszczenia: cis pospolity i cis pośredni, jałowiec sabiński, cyprysik Lawsona, 

metasekwoja chińska, jałowiec chiński, żywotnik olbrzymi, daglezja zielona, sosna 

czarna, choina kanadyjska i świerk kłujący zwany srebrnym. Niektórzy badacze 

zwracają także uwagę na możliwość wykorzystania do poprawy jakości powietrza 

bluszczu pospolitego. To zimozielone pnącze może być sadzone  nie tylko w ogrodach 

i parkach, ale także przy ekranach przydrożnych i na balkonach, w odpowiednio 

dużych skrzyniach. 

 Klony są w czołówce grupy drzew usuwających 

zanieczyszczenia z powietrza. Zarówno rodzime gatunki: 

klon zwyczajny, klon jawor i klon polny, jak również klon 

japoński i klony północnoamerykańskie: cukrowy, 

srebrzysty i czerwony oraz klon palmowy. Nie mają 

większych wymagań, rosną dobrze w każdych warunkach, 

nawet przy ruchliwych ulicach. Zachwycają olbrzymią, 

gęstą koroną. Niektóre są majestatycznymi drzewami i 

można je sadzić w parkach i dużych ogrodach. Inne są niższe i nadają się do 

mniejszych ogrodów. 



Cis pospolity – zarówno formy krzewiaste, jak korony drzew wolno rosnących, mają 

kształt nieregularny. Kora jest cienka, czerwonobrązowa, 

na starszych pniach i konarach łuszczy się płatami. Igły na 

górnej stronie są ciemnozielone i błyszczące, pod spodem 

jaśniejsze lub żółtawe, miękkie, rozłożone płasko (jedynie 

na pędach pionowych rosną dookoła). Jest dwupienny. 

Niepozorne kwiaty pojawiają się w kwietniu. Nasiona są 

jajowate, brązowawe, otoczone czerwoną, niedomkniętą 

na szczycie mięsistą osnówką. Sprawiają wrażenie 
owoców i tak są powszechnie określane. 

Zalety wykorzystania drzew, krzewów i roślin o właściwościach pochłaniających 

zanieczyszczenia powietrza dla terenów miejskich:  

 rekultywacja zdegradowanych terenów poprzemysłowcyh  

  poprawa jakości powietrza w mieście  

  zmniejszenie erozji gleby dzięki systemom korzeniowym roślin  

 zwiększenie atrakcyjności terenów objętych tą techniką  

 stosunkowe niskie koszty  

 oczyszczanie terenów przy ciągach komunikacyjnych,  

autostradach gdzie występuje największe stężenie substancji toksycznych i 

pyłów  

 zwiększanie wilgotności i poprawa cyrkulacji powietrza  

 tłumienie hałasu  

 wydzielanie do powietrza prozdrowotnie działających olejków eterycznych  

Pamiętajmy , że drzewa i krzewy to „ZIELONE PŁUCA MIASTA” (A. Ł.) 

Przydatne linki, pod którymi można otrzymać informacje o stężeniu smogu: 

http://wip.um.warszawa.pl/ 

https://aqicn.org/map/warsaw/pl/ 

https://tvnmeteo.tvn24.pl/smog/warszawa,3441 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current# 

http://bemowotv.pl/bemowski-smog/ 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

 

 

Pod ostatnim adresem znajdują się bardzo dokładne informacje dotyczące 

norm stężenia poszczególnych pyłów. Warto zapoznać się z nimi, aby wiedzieć, kiedy 

(dla jakich określeń stanu powietrza) można pozwolić sobie na dłuższy spacer. 
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