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Fundacja Ekologiczna ARKA była pierwszą organizacją
pozarządową w Polsce, która zaczęła prowadzić edukację
ekologiczną na temat zanieczyszczeń powietrza.
Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony przez Fundację
Ekologiczną ARKA, obchodzimy od 2005 roku.
Powietrze wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie.
Z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra powietrza.
Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych
problemów w Polsce.
Polska należy do krajów, których powietrze jest
najbrudniejsze.

Powietrze w Polsce




Polski obywatel z powodu
zanieczyszczeń powietrza
traci średnio około 9
miesięcy życia.
W Polsce największy udział
w zanieczyszczeniach
powietrza ma niska emisja
czyli spaliny samochodowe,
dym z kominów pieców
centralnego ogrzewania w
domach jednorodzinnych.
Piece te są przestarzałe i
nieefektywne. Na dodatek
spala się w nich słabej
jakości węgiel, muł i
odpady, które powinny
trafić do recyklingu, a nie do
domowego pieca!

Powietrze w Polsce




W Polsce brakuje norm
jakości węgla
przeznaczonego do
spalania. Nie ma też
żadnych standardów emisji
dla eksploatowanych
kotłów i pieców o mocy
poniżej 1 MW ani systemu
nadzoru jakości ich
produkcji.
W Polsce na 90 % obszaru
stężenie PM10 (cząstka pyłu
o średnicy 10 mikrometrów
lub mniejszej) przekracza
normy.

Powietrze w Polsce




Według raportu
Europejskiej Agencji
Środowiska (z 2013 r.) sześć
polskich miast znajduje się
w czołówce miast
europejskich, w których
powietrze jest najbardziej
zanieczyszczone.
Wyprzedza nas tylko
Bułgaria!



















Miasta o najwyższym
średniorocznym stężeniu
pyłów PM10 w 2018 r.
(wartość w ug/m3)
Norma: 40 ug/m3
1. Pszczyna 55
2. Rybnik 51
3. Myszków 49
4,. Wodzisław Śląski 48
5. Nowy Targ 47
6. Żywiec 47
7. Godów 46
8. Zabrze 45
9. Żory 45
10. Oświęcim 44
11. Sucha Beskidzka 44
12. Lubań 44
13. Katowice 43,5 (średnia ze
stacji)
14. Nowa Ruda 43
15. Kraków 42,3 (średnia ze
stacji)
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Jednak wysokie stężenia pyłów
w okresie grzewczym to nie
jedyny problem polskiego
powietrza.
W naszym kraju
występują również najwyższe
stężenia rakotwórczego
benzo(a)pirenu spośród
wszystkich państw unijnych.
Rekordowy Nowy Targ przekracza
dopuszczalną normę tej
rakotwórczej substancji aż o
1800%! Nie lepiej jest w
pozostałych miejscowościach:
Sucha Beskidzka oraz Rybnik ze
stężeniem 13 krotnie
przekraczającym dopuszczalną
normę. W Żywcu znajdującym się
na 14 pozycji wartości BaP
stanowią 800% normy.
Polski Alarm Smogowy przeliczył
stężenia wdychanego
benzo(a)pirenu na ekwiwalent
palonych papierosów.




















Miasta o najwyższym
średniorocznym stężeniu
rakotwórczego benzo[a]pirenu w
2018 r. (wartość w ng/m3)
Norma: 1 ng/m3
1. Nowy Targ 18 (22 papierosy/dzień)
2. Sucha Beskidzka 13 (16
papierosów/dzień)
3. Rybnik 13 (16 papierosów/dzień)
4. Nowa Ruda 11 (13
papierosów/dzień)
5. Nowy Sącz 10 (12
papierosów/dzień)
6. Tuchów 10 (12 papierosów/dzień
7. Wschowa 10 (12 papierosów/dzień)
8. Zdzieszowice 10 (12
papierosów/dzień)
9. Godów 9 (11 papierosów/dzień)
10. Pszczyna 9 (11 papierosów/dzień)
11. Sulęcin 9 (11 papierosów/dzień)
12. Zakopane 8 (10 papierosów/dzień)
13. Oświęcim 8 (10 papierosów/dzień)
14. Żywiec 8 (10 papierosów/dzień)
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Dzieci mają szczególne prawo,
by aktywnie obchodzić Dzień
Czystego Powietrza. To one,
ze względu na mały wzrost,
najbardziej wdychają spaliny,
a kobiety, które spodziewają
się dziecka nie mogą uchronić
rozwijającego się w nich życia
przed
niebezpiecznymi
substancjami
unoszącymi
się w powietrzu.
Każdego
roku
z
powodu
zanieczyszczonego
powietrza
w konsekwencji przewlekłych
chorób układu oddechowego,
naczyniowo
sercowego
czy
neurologicznego, ataków serca,
zawałów czy udarów umiera
przedwcześnie
48
tys.
Polaków.

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka







Największy wpływ na umieralność ma długotrwała
ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza. Wpływ ten
obserwuje się już przy stężeniach zanieczyszczeń
niższych niż te, z jakimi mamy obecnie do czynienia
w Polsce.
Większość zgonów przypisuje się wpływowi drobnych
pyłów (PM2.5).
Zarówno krótkoterminowa, jak i długoterminowa
ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza wiąże się
ze wzrostem ciśnienia tętniczego krwi, a także ze
znaczącym zwiększeniem ryzyka wystąpienia
niedokrwiennego udaru mózgu i zawału mięśnia
sercowego.
Więcej zgonów przypisywanych narażeniu na
zanieczyszczenia powietrza związanych jest z chorobami
układu krążenia niż z chorobami układu oddechowego.









Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC)
sklasyfikowała zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego
ogółem, pył zawieszony oraz spaliny emitowane przez
silniki Diesla jako substancje o udowodnionym działaniu
rakotwórczym.
W Polsce narażenie osoby dorosłej na rakotwórczy
benzo[a]piren zawarty w powietrzu odpowiada
(w zależności od miejsca zamieszkania i poziomu
aktywności fizycznej) wypaleniu od kilkuset do nawet
kilku tysięcy papierosów rocznie!
U dzieci i młodzieży narażanie na zanieczyszczenia
powietrza wiąże się z gorszymi wynikami w nauce
i testach psychometrycznych.
Wykazano, że drobne cząstki pyłu zawieszonego mogą
przenikać do mózgu.

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka
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Co zrobić, by zapobiec powstawaniu zanieczyszczeń
powietrza?






Warto przeprowadzić modernizację
zakładów przemysłowych – zamontować
filtry na kominach oraz stosować
mniejszą ilość szkodzących środowisku
substancji i technologii.
Należy rozpocząć inwestowanie
w modernizację istniejących środków
transportu oraz zakup nowych,
ekologicznych odpowiedników. Mowa tu
przede wszystkim o niskoemisyjnych lub
nie emisyjnych samochodach,
rozszerzeniu transportu elektrycznego
i promocji komunikacji rowerowej.
Bardzo ważne jest ograniczenie
wydobycia paliw kopalnianych, spalania
węgla oraz zwiększenie udziału
odnawialnych źródeł energii w jej
produkcji. Pompy ciepła, kolektory
słoneczne czy panele fotowoltaiczne
pozwolą nam ogrzać dom, podgrzać
wodę użytkową oraz wytworzyć własną
energię elektryczną.

Co zrobić, by zapobiec powstawaniu zanieczyszczeń powietrza?




Istotne jest ograniczenie strat
energii, zarówno w przemyśle, jak
i w blokach mieszkalnych czy
domach jednorodzinnych. Można
to zrobić poprzez zastosowanie
mierników energii lub ocieplenie
budynków.
Duże miasta nie powinny
rezygnować z zieleni. Ważne
są nie tylko drzewa, ale także pasy
zieleni, które zatrzymują część
zanieczyszczeń powietrza,
szczególnie pyły. Istotne,
by zieleń znajdowała się wokół
największych źródeł
zanieczyszczeń, takich jak zakłady
przemysłowe, czy dzielnice
domów jednorodzinnych, w których
dominują kotłownie ze starego
typu piecami.

Co zrobić, by zapobiec powstawaniu zanieczyszczeń powietrza?




Do poprawy jakości powietrza
znacznie przyczyni się
całkowita likwidacja palenisk
starego typu zasilanych
węglem. Bardzo często
„kopciuchy” nie spełniają
żadnych norm emisyjnych,
a w ich wnętrzu znikają niskiej
jakości paliwa stałe oraz
śmieci. Jest to szczególnie
widoczne w okresie jesiennozimowym, gdy temperatura
mocno spada poniżej zera.
Aby poprawić jakość powietrza
warto wyeliminować ciężki
transport w miastach, poprzez
budowę obwodnic. Takie
rozwiązanie zmniejsza problem
korków, powstawania kolein
oraz zanieczyszczeń powietrza.

Co zrobić, by zapobiec powstawaniu zanieczyszczeń powietrza?






Do poprawy jakości powietrza
w miastach przyczyni się
rozbudowa ścieżek rowerowych,
stref dla pieszych, do których
wstępu nie będą miały samochody
czy tworzenie nowych parków
lub dogodnych linii tramwajowych
i autobusowych.
Elektrownie i elektrociepłownie
powinny zainwestować w budowę
instalacji odsiarczającej spaliny.
W ten sposób emisja dwutlenku
siarki pochodząca z zasiarczonego
węgla zostanie znacznie
ograniczona.
Stosowanie w samochodach,
starszego typu, filtrów oraz
benzyny bezołowiowej.

Jak Ty i Ja możemy zadbać o jakość powietrza ?
















Porozmawiaj z najbliższymi o tym
jak ważne jest czyste powietrze.
Sadź drzewa w swoim otoczeniu
i dbaj o nie.
Segreguj odpady.
Oszczędzaj wodę.
Wyłączaj urządzenia elektryczne
z gniazdka.
Wyłączaj tryb „stand-by”.
Korzystaj z energooszczędnego
oświetlenia.
Wybieraj bardziej ekologiczny
sprzęt AGD i RTV.
Ogranicz zużycie papieru.
Używaj naturalnych środków
czystości i kosmetyków.

Jak Ty i Ja możemy zadbać o jakość powietrza ?








Ogranicz jazdę samochodem,
korzystaj z roweru.
Gotuj z głową, gotuj tyle ile
zjesz i wypijesz.
Odżywiaj się w zgodzie z
naturą ( do wyprodukowania 1
kg wołowiny potrzeba jest ok.
20000 litrów wody, podczas
gdy do produkcji 1 kg
ziemniaków ok. 1000 litrów.
Kupuj odpowiedzialnie, unikaj
produktów nadmiernie
opakowanych.

Filmy edukacyjne




Uczniowie klas 4-6
https://www.youtube.com/watch?v=baJQkO9G6uk
„Dlaczego musimy zadbać o czyste powietrze? SMOG” czas 6.02min.



Uczniowie klas 7-8
https://www.youtube.com/watch?v=sMciX7wREh0



„PUNKT KRYTYCZNY Trujące powietrze” czas 5.07 min.









Uczniowie klas 4-8
„Co możemy zrobić?” - animacja explainer video czas 2.44 min
https://www.youtube.com/watch?v=DjtFCbXh8as
Gra ekologiczna „Milionerzy” https://zgo.bielsko.pl/edukacjaekologiczna,gry-interaktywne,85.html

Źródła:





















https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,157387,26936133,pogoda-na-dzis-sroda-31-marca-2021-r-w-calymkraju-poczujemy.html?disableRedirects=true
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=898
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2018/maj-2018/wokol-klimatu
https://zpe.gov.pl/a/globalne-ocieplenie/D17Jmz0aZ
http://www.zso4.radom.pl/rok%20szkolny%202013_2014/efekt%20cieplarniany/gc.htm
https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/producenci/news-przyjeto-nowe-przepisy-regulujace-emisjespalin-w-autach,nId,2940836
https://myregion.pl/smog-w-nialku-wiekszy-niz-w-krakowie-mieszkancy-oburzeni-jakoscia-powietrza/
https://www.niebywalesuwalki.pl/2021/03/sprawdza-czym-palisz-w-piecu/
https://stock.adobe.com/pl/search?k=zadymione
https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/nowy-s%C4%85cz-na-czarnej-li%C5%9Bcie-najbardziejzanieczyszczonych-miast-w-europie
https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/4124/smogowi-liderzy-%E2%80%93-ranking-polskich-miast-znajbardziej-zanieczyszczonym-powietrzem
https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/4124/smogowi-liderzy-%E2%80%93-ranking-polskich-miast-znajbardziej-zanieczyszczonym-powietrzem
https://geekweek.interia.pl/technauka/news-smog-truje-takze-latem,nId,3050998
https://www.gazeta-mosina.pl/2018/szkodliwosc-zanieczyszczonego-powietrza/
https://www.wentylacja.biz/artykuly/szczegoly/22746
https://kratki.com/blog/pl/tag/panelefotowoltaiczne/https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,173931,26031767,gdansk-narodziny-rowerowejstolicy-polski.html
Szkolny Dzień dla klimatu – broszura Fundacji Ekologicznej Arka
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