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Smog elektromagnetyczny

powstaje w wyniki emisji pól elektromagnetycznych przez sieci elektroenergetyczne, instalacje i urządzenia
elektryczne, radiowo – telewizyjne urządzenia nadawczo – odbiorcze, telefonię komórkową



Smog typu Los Angeles (fotochemiczny)

powstaje przede wszystkim w miesiącach letnich, w strefach o klimacie subtropikalnym i umiarkowanym.
Skład: tlenki węgla, tlenki azotu, węglowodory. Pod wpływem promieniowania słonecznego związki te
wchodzą w reakcje fotochemiczne w wyniku których powstają: azotan nadtlenku acetylu, aldehydy oraz
ozon



Smog londyński (kwaśny, mgła przemysłowa)

powstaje w okresie jesienno – zimowym w wilgotnym powietrzu silnie zanieczyszczonym tzw. 
gazami kwaśnymi, głównie tlenkiem siarki (IV) (SO2), tlenkiem węgla (IV) (CO2), tlenkiem  
azotu (II) (NO) oraz pyłem



Pył jest to faza stała układu dwufazowego ciało stałe – gaz lub gaz – ciało stałe. 
Stopień rozdrobnienia ciała stałego powinien być taki by, w nieruchomym powietrzu o ciśnieniu 
760 mm Hg, temperaturze 20 °C i wilgotności względnej < 50%, ziarna ciała stałego, na które 
działa tylko siła ciążenia, po krótkim okresie przyspieszenia wskutek oporu przepływu ośrodka,  
opadały ze stałą prędkością mniejszą od 500 cm/s lub  wykonywały ruchy Browna.

Pył są to cząstki ciała stałego różnej wielkości i różnego pochodzenia, przez 
pewien czas pozostające w zawieszeniu w gazie



Źródła pyłów:

❑ wybuchy wulkanów

❑ pył kosmiczny

❑pożary lasów 

❑ erozja skał i gleby

❑aerozole morskie

❑ przemysł

❑ rolnictwo 

❑ transport  – spalanie paliwa w silnikach (szczególnie Diesla), ścierania się opon i klocków 
hamulcowych, wtórne porywanie pyłu z powierzchni jezdni

❑ spalanie paliw stałych (węgiel, drewno) jak i płynnych  (pochodne ropy naftowej) 

Całkowita roczna emisja pyłów na świecie szacowana jest  na 12 miliardów ton przy czym, emisja 
naturalna stanowi 98% .



Szkodliwość pyłów

✓ czas ekspozycji

✓ kształt

✓ skład chemiczny

– szkodliwe (związki węgla, wapnia)
– wysoce szkodliwe ( zawierające krzemionkę)
– toksyczne (zawierające kadm, rtęć, ołów)

✓ stężenie pyłów

✓ stan fizjologiczny organizmu

✓ wielkość pyłu

✓rozpuszczalność w cieczach ustrojowych,



Ze względu na wielkość pył zawieszony obecny w smogu dzieli się na 



Źródła emisji PM2,5 w Polsce:  

▪ spalanie paliw, głównie w budynkach mieszkalnych i komunalnych (45,6%) 

▪ procesy spalania w przemyśle (21,1%)

▪ transport drogowy (10,3%)

▪ inne urządzenia i pojazdy (7,8%) 

▪ procesy produkcyjne (4,8%)

Źródła emisji pyłów PM 10 w Polsce

▪ procesy spalania w sektorze mieszkaniowym i komunalnym (46,5%)

▪ procesy spalania w przemyśle (13,5%)

▪ rolnictwo (11,6%)

▪ transport drogowy (7,8%) 

▪ procesy produkcyjne (7,0%)

▪ inne urządzenia i pojazdy (4,7%)



▪ zmiana grubości i objętości istoty szarej  (Cserbik i wsp., 2020)

▪ depresja, zmiany behawioralne, zaburzenia funkcji poznawczych, obniżenie 

efektywności procesów uczenia się,  neurodegeneracja (Mumaw i wsp., 2016;

Kioumourtzoglou i wsp., 2017; Zhang i wsp., 2018; Power., 2020)

▪ zaburzenia pracy układu rozrodczego, alergie, schorzenia naczyniowe, zawały serca,

udary, astma (Pope i wsp., 2016, Wang i wsp., 2017).

▪ rozwój przewlekłych chorób tkanki płucnej, miażdżycy, nowotworów (Lekston, 2018; 

Adersen i wsp., 2017; Shmuel i wsp., 2017; Zhang i wsp., 2017, Callahan i wsp., 2018;

Salimi i wsp., 2018).

Wpływ nadmiernego zapylenia na organizm człowieka 



Gmina Skawina 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska 

Sieć pomiarowa  pyłomierzy w ramach 
projektu Storm&DustNet UJ Kraków 















Obieg powietrza w budynku inwentarskim 



Antylopiarnia – Śląski Ogród Zoologiczny 



Średnie dobowe stężenie pyłu PM10, wewnątrz (czarny) oraz na zewnątrz 
budynku antylopiarnii (czerwony) w okresie od 27.02.2018 do 16.05.2018.

Średnie temperatury, wewnątrz (czarny) oraz na zewnątrz budynku 
antylopiarnii (czerwony) w okresie od 27.02.2018 do 16.05.2018.

Przebieg dobowego wskaźnika redukcji zapylenia dla pyłu PM10 antylopiarni 

Wraz z wdychanym powietrzem 

antylopy w ciągu godziny wprowadzały 

do swojego organizmu 

94,59 ng/m3 BaP,

0,18 µg/m3 Pb, 

10,62 ng/m3 As,

8,91ng/m3 Cd 

4,5 ng/m3 Ni. 



Obora bydła mlecznego – wentylacja mechaniczna





Metale Cd µg/L Cr µg/L Cu µg/L Fe µg/L Mg mg/L Mn µg/L Mo µg/kg Ni µg/L Pb µg/L S mg/L Sr µg/L Zn µg/L
Wysokie
zapylenie 0,28** 16,10 169,00 199,00 17,90 14,10 4,49 4,99 29,10** 10,70 103,00 526,00

Niskie 
zapylenie 0,07 14,90 154,00 184,00 18,60 13,70 4,47 4,08 14,70 10,30 92,80 527,00

Metale Cd mg/kg Cr mg/kg Cu mg/kg Fe g/kg Mg g/kg Mn mg/kg Mo mg/kg Ni mg/kg Pb mg/kg S g/kg Sr mg/kg Zn mg/kg
Wysokie
zapylenie 0,15 12,7 13,3 0,77 2,39 69,6 1,59 8,05 1,22 1,31 20,40 82,8

Niskie 
zapylenie 0,16 12,1 15,4 0,68 2,35 79,5 1,51 8,51 0,98 1,55 18,96 76,4

Zawartość metali w mleku pobranym od krów w okresie wysokiego i niskiego zapylenia powietrza  

Zawartość metali w paszy zadawanej krowom w okresie wysokiego i niskiego zapylenia powietrza  



Kurnik w gospodarstwie niskotowaromym






