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Czy znasz pojęcia? 

Czy wiesz co to 

śmiertelność lub średnia 

długość życia? Wiesz 

jakie są najczęstsze 

przyczyny śmierci? Co 

nam najbardziej 

zagraża? …str. 4 

Transport a powietrze 

Transport należy do 

najszybciej 

rozwijających się źródeł 

zanieczyszczenia 

powietrza. Wiesz co 

możesz zrobić, aby je 

chronić?...str. 6 

Nanocząsteczki 

Wiesz jak wyglądają 

cząsteczki, kiedy się je 

obserwuje pod 

mikroskopem 

elektronowym? ...str. 11 

Pył w powietrzu zabija. Wykazały 

to badania, ale nikt się nimi nie 

chwali  

30 styczeń 2013  12:39  

Szesnaście ludzi rocznie umiera  

w Ostrawie tylko z powodu pyłu. 

Istnieją badania, które mogą 

jednoznacznie określić ilościowo, 

jak bardzo są niebezpieczne zanie-

czyszczenia w powietrzu. Tylko nikt 

ich nie prezentuje.  

Na podstawie analizy najczęstszą 

przyczyną śmierci są choroby 

sercowo-naczyniowe. Rocznie na 

nie umiera w okręgu 28 osób, 

z tego dziesięć z powodu pyłu. 

"Sześć będzie miało związek 

z zanieczyszczeniami z 

ArcelorMittal," stwierdza badanie. 
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3 O projekcie 

O projekcie 

 

Projekt eAir News jest czesko-polskim projektem 

współfinansowanym z funduszy mikroprojektów 

Euroregionu Śląsk Cieszyński. Chodzi o współpracę 

siostrzanych organizacji non-profit Zdraví bez hranic, 

o.s. oraz stowarzyszenia Zdrowie bez granic, które 

mają wspólną historię współpracy (projekty Zdrowie 

bez granic, Alergia nie zna granic i Cena zdrowia). 

Projekt ma na celu zrealizowanie wspólnej czesko-

polskiej kampanii informacyjnej z dziedziny ochrony 

powietrza w odniesieniu do zdrowia ludzkiego. 

Częścią kampanii jest wydanie magazynu 

elektronicznego i zorganizowanie dwóch konferencji 

dla administracji publicznej i społeczeństwa. Głównym 

celem jest dostarczenie obiektywnych informacji o: 

• stanie powietrza i trendach w jego rozwoju 

• sposobach obniżenia emisji 

• zasadach zachowania ekologicznego 

• nowościach w technologii 
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4  Ciekawe pojęcia 

Ciekawe pojęcia 

Śmiertelność (ang. Mortality), to wskaźnik 

demograficzny określający ilość zgonów z określonej 

grupy w pewnym okresie czasu. Wyrażany jest w 

promilach (‰), czyli w przeliczeniu na  

1000 osób. Wraz ze wzrostem wieku badanej 

populacji znacznie się zwiększa. 

Najpowszechniejszą daną jest tzw. surowy 

współczynnik umieralności, czyli  liczba zgonów na 

1000 osób w przeciętnej populacji w roku 

kalendarzowym. 

Czynniki wpływające na śmiertelność 

• - styl życia i zachowanie osoby, 

• - predyspozycje genetyczne, 

• - pojawienie się czynników ryzyka (w 

środowisku naturalnym, pracy), 

• - korzystanie z opieki zdrowotnej. 

Przedwczesna umieralność - umieralność przy 

skróconej długości życia, w wyniku np. choroby (innych 

czynników) 

Średnia długość życia lub oczekiwana długość życia, to 

wielkość statystyczna wskazująca średni, to znaczy 

oczekiwany wiek, który osiągają członkowie danej 

populacji. 
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5 Zajímavé pojmy 

 

Oczekiwana długość życia, cała populacja 2011, źródło WHO 

Zapadalność (zachorowalność)  jest terminem 

profesjonalnym, który odnosi się do chorobowości lub 

zachorowalności u ludzi lub zwierząt. Wyrażana jest 

zawsze liczbą proporcjonalną, jako stosunek liczby chorych 

do liczby wszystkich (zdrowych i chorych) osób. U ludzi jest 

to ważny wskaźnik statystyczny zachorowalności 

populacji. 

5 głównych przyczyn stanowi w sumie 94% całkowitej 

śmiertelności. Najczęstszą przyczyną zgonów są choroby 

układu krążenia (około 50% wszystkich zgonów), na drugim 

miejscu są nowotwory złośliwe (około 25%). Następnie 

choroby układu oddechowego, układu trawiennego i urazy 

(wypadki, samobójstwa itp.) Te dwie grupy chorób same 

stanowią znaczną część wszystkich zgonów - prawie 80%, 

więc z tego względu wydają się największym problem 

zdrowotnym. 
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Transport a powietrze 

Transport jest głównym źródłem zanieczyszczenia 

powietrza dla całego regionu. Dotyczy to przede 

wszystkim emisji spalin, ale także emisji cząstek 

stałych przy ścieraniu się opon i okładzin 

hamulcowych. Emitowane w ten sposób cząstki mają 

skład charakterystyczny właśnie dla transportu. 

Zawierają wiele metali ciężkich i zgodnie ze zdjęciem 

pod mikroskopem elektronowym, mają również 

typowy kształt uskoków pełnych ostrych krawędzi itd. 

Transport powoduje zapylenie wtórne co jest 

ogromnym problemem. Pył przylegający do jezdni 

nieustannie się wznosi i wnika do atmosfery. 

Zanieczyszczenia gazowe uwalniane w spalinach są 

mieszaniną wysoce reaktywnych substancji, które w 

wyniku procesów fotochemicznych prowadzą do 

powstawania innych, potencjalnie niebezpiecznych 

substancji. 

Transport w kraju morawsko-śląskim również stanowi 

problem ze względu na niezbyt idealną sieć 

transportową. Co prawda już od jakiegoś czasu 

mamy do dyspozycji autostradę, ale ta ulżyła tylko 
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7 Transport a powietrze 

 

częściowo miastu i wsiom. Największy problem 

stanowi gęsto rozbudowana sieć wewnątrz miast, 

która jest intensywnie wykorzystywana. Szczególnie 

trójkąt Frydek - Ostrawa - Opawa - Karwina. 

Chociaż technologia stale się rozwija, odnawianie 

floty samochodowej jest stopniowe, a wiele starych 

pojazdów wciąż jeździ po drogach. Ponadto nadal 

powszechne jest używanie samochodu w mieście, 

zwłaszcza na przejażdżki. Szczególnie zimą, 

nienagrzany pojazd podczas pierwszych kilometrów 
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8               Transport a powietrze 

 

jest znaczącym źródłem emisji. Chodzi o drogę do 

pracy, sklepu czy w celach kulturalnych itd. 

Udział transportu jest inny w lecie i zimie. W zimowym 

sezonie grzewczym przeważa wpływ ogrzewania 

lokalnego, w lecie, kiedy nie ma ogrzewania lokalnego 

udział transportu jest większy. Jednocześnie ozon, 

który jest związany ze słońcem, rozpoczyna szereg 

procesów fotochemicznych, w których biorą udział 

spaliny. 

W przypadku sytuacji smogowych udział transportu  

w całkowitej emisji substancji stałych wynosi ok. 8% 

przy temperaturze -70°C, podczas gdy udział 

ogrzewań lokalnych może przekroczyć 40% w tym 

samym czasie. W lecie udział transportu może 

wynosić aż 19%, w tym powtórne zapylenie 

(wznoszenie się pyłu) do 30% w suche dni. 

Wpływ temperatury na udział emisji z transportu w 

Frýdku Místku (miasto o małej koncentracji 

przemysłu) 
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9 Transport a powietrze 
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Porady na temat zachowania ekologicznego przy 

korzystaniu  

z samochodu: 

1. Rozważ korzystanie z auta, łącz drogi i przewożenie 

ludzi. 

2. Jeśli jest to możliwe ogranicz jazdę na krótkie 

odległości. 

3. Unikaj korków. 

4. Dobrze wybierz auto, w tym potrzebny rozmiar. 

5. Dbaj o auto (serwis, materiały, czystość). 

6. Dbaj o prawidłowy sposób jazdy – ciągła i 

nieagresywna jazda (hamulec, gaz). 

7. Jeździ z niską prędkością obrotową, zbyt duże 

obroty oznaczają hałas i większe zużycie paliwa. 

8. Nie przewoź zbytecznych rzeczy, każde 100 kg 

może kosztować 0,5 l paliwa. 

9. Hamuj silnikiem tylko w wyjątkowych sytuacjach 

(mit). 

10. Wybierz opony o niskim oporze toczenia. 

11. Wspieraj przyjazne środki transportu, w tym CNG.
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11 Nanocząsteczki 

Nanocząsteczki 

 

Zdjęcie przedstawia powierzchnię polimerycznej 

przegrody filtrującej, przez którą przefiltrowano 

nanosrebrną zawiesinę koloidalną. Białe punkty na 

powierzchni filtra to nanocząsteczki srebra o 

rozmiarze od 10 nm do 60 nm. Powiększenie ok. 

79000x (patrz dane na zdjęciu po prawej stronie na 
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12  Nanocząstecki 

dole). Nanosrebro koloidalne jest skutecznym 

środkiem przeciwbakteryjnym. 

 

Typowa dla regionu Ostrawy sferyczna cząstka 

złożona  

z tlenków żelaza. Pięknie widać początek tworzenia 

się krystalicznej formy, kiedy na powierzchni dochodzi 

do powstania różnych symetrycznych rysunków i fałd. 

Jednakże szybkość zamrażania była zbyt wysoka, 

dlatego pozostały tylko oznaki kryształów. Rozmiar 

cząsteczki wynosi ok. 3 μm. Pobrano z powietrza 
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13 Nanocząsteczki 

zewnętrznego w Ostrawie Radvanice 30.03.2011. Ze 

względu na stosunkowo wysoką temperaturę 

topnienia tlenkowych form żelaza, najbardziej 

prawdopodobnym miejscem jej powstania jest 

metalurgia żelaza. 

 

Na zdjęciu została uchwycona okrzemka. Okrzemki to 

jednokomórkowe glony z dwuczęściową kwarcową 

puszką, dzięki swoim właściwościom znajdują się na 

styku roślin  
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14  Nanocząstecki 

i zwierząt. Ich puszka jest wykonana z dwutlenku 

krzemu. Okrzemki żyją w środowisku wodnym i nie są 

niebezpieczne dla ludzi. Rozmiar ok. 12μm. 

Ich obecność w powietrzu w Ostrawie Radvanice 

została kilkakrotnie potwierdzona. Czasami 

znajdujemy tylko same tułowia tych organizmów. 
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15 Nanocząsteczki 

Tak wygląda tzw. kreda szkolna bez pyłu. W związku z 

występowaniem włókien gipsowych (siarczanu 

wapnia) w powietrzu klas, pochodzących z kredy 

klasycznej, zdecydowano się na produkcję tego 

rodzaju kredy. Składa się z naturalnego węglanu 

wapnia i powstała w czasach prehistorycznych na 

dnie morza. Dlatego w jej matrycy możemy znaleźć 

szczątki skorupek starożytnych zwierząt. Rozmiar ok. 

6μm. 
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16  Nanocząstecki 

Kształt tych cząsteczek przedstawia unikalny dowód 

na źródło pochodzenia wychwyconych w ten sposób 

cząsteczek, pobranych podczas rekonstrukcji 

z powietrza środowiska pracy w elektrowni Mělník. 

Puste cząsteczki z dużymi porami przedstawiają 

cząsteczki popiołu lotnego. Są to złożone 

heterogeniczne układy oparte na krzemianach 

wapnia, żelaza  

i aluminium. Ich wygląd wynika z ich genezy 

powstania. Do paliwa dodawane są różne dodatki, 

głównie tlenek wapnia (wapno palone), ich zadaniem  

jest reagowanie z obecnym trójtlenkiem siarki 

tworząc obojętny gips (odsiarczanie spalin). Spalanie 

przebiega płynnie (w zawiesinie), a powstałe spaliny 

(popiół) opuszcza przestrzeń spalania jeszcze jako 

drobny aerozol w stanie nie skamieniałym. W 

kropelkach popiołu kończą się procesy chemiczne, ich 

produktem są gazy (CO2, CO), ale jednocześnie 

dochodzi do szybkiego schładzania. Wynikiem tego 

procesu są te piękne cząsteczki popiołu.  

W powietrzu w Ostrawie nie zostały póki co 

zidentyfikowane. Ciemne tło jest materiałem 

filtrującym, na którym utrzymuje się pył. 
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17 Cyrkulacja 

 

Cyrkulacja 

Wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza 

Cykl każdego komponentu atmosferycznego składa 

się z: 

• emisji do powietrza, która jest pokazana na 

obrazku 

• zdolności do rozproszenia się substancji 

• reaktywności, w tym procesów 

fotochemicznych 

• zdolności do depozycji, usuwania z atmosfery  

Pierwotna równowaga składników powietrza 

stabilizowała się przez dziesiątki milionów lat, została 

zakłócona przez działalność ludzką. W powietrzu 
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18  Cyrkulacja 

pojawiły się nowe substancje, które normalnie w nim 

nie występują. Wpływ zanieczyszczenia powietrza ma 

charakter lokalny i globalny. Emisje dalekiego zasięgu 

zostały znalezione tysiące kilometrów od ich źródeł,  

a także w obszarach pierwotnie idealnie czystych, 

takich jak Arktyka i Antarktyda. 

Człowiek wyprodukował ponad 4 miliony rodzajów 

chemikaliów. Do których należą sztuczne tworzywa  

i włókna, barwniki, farmaceutyki, detergenty, nawozy 

sztuczne, pestycydy i inne. Ich produkcja i stosowanie 

często związane są z zanieczyszczeniem wód i 

powietrza. Jesteśmy silnie uzależnieni od energii i od 

początku rewolucji przemysłowej, większość energii 

czerpiemy z paliw kopalnych - węgla, ropy  

i gazu ziemnego. Chodzi o zasoby nieodnawialne, ich 

zapasy się kurczą. Ich spalanie generuje dużą ilość 

CO2 i innych gazów cieplarnianych, które ogrzewają 

atmosferę. 

Pierwotne zasoby naturalne (aktywność wulkaniczna, 

pożary, rośliny, pył ziemny) są oczywiście bardzo 

opłacalne, ale mają swój ład, czyli położenie zasobu, 

ograniczenie czasowe epizodu. Człowiek przyczynił się 
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19 Cyrkulacja 

 

do tego naturalnego rytmu przyrody poprzez 

pozbawione skrupułów działania energetyki, 

przemysłu, transportu, intensyfikacji rolnictwa i 

gromadzenia odpadów, których natura nie zna. 

Powietrze jest zanieczyszczane głównie przez 

wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza 

bezpośrednio ze źródła lub wtórnie, kiedy 

zanieczyszczenia są generowane przez kolejne 

procesy. 

Główne substancje zanieczyszczające 

Substancje emitowane bezpośrednio dzieli się na  

• gazowe 

• ciekłe 

• stałe 

Według składu chemicznego 

• grupy - C, N, S 

• substancje organiczne 

• substancje nieorganiczne 

• metale itd. 

Według wpływu na zdrowie ludzkie 
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20  Cyrkulacja 

• rakotwórcze 

• mutagenne 

• teratogenne 

• alergizujące itd. 
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21 Cyrkulacja 

 

Średni czas pozostania wybranych substancji w 

atmosferze 

Substancja 

Średni czas 
pozostania  
w atmosferze 

Jednostka 

azot 107 rok 

tlen 104 rok 

dwutlenek 
węgla 

10 rok 

wodór 4 -7 rok 

metan 5 rok 

tlenek azotu 25 rok 

ozon 2 rok 

tlenek węgla 0,3 rok 

dwutlenek 
azotu 

10 dzień 

woda 10 dzień 

amoniak 6 dzień 

dwutlenek 
siarki 

3 dzień 

Rozproszenie substancji w powietrzu 

Podczas transferu zanieczyszczeń pod wpływem 

przepływu powietrza dochodzi do rozproszenia emisji. 
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22  Cyrkulacja 

Rozproszenie substancji komplikuje złożony teren, na 

przykład duże miasta z wieżowcami. 

Na rozproszenie substancji ma wpływ szereg 

czynników: 

• warunki meteorologiczne (zwłaszcza prędkość  

i kierunek wiatru) 

• wysokość źródła (komin, strefa oddychania) 

• charakter źródła (punktowe, ruchome, 

stacjonarne) 

• charakter terenu i warunki lokalne (kształt, 

wysokość) 

W trakcie rozproszenia substancje podlegają szeregu 

zmian  

i procesów. W oparciu o swoje właściwości fizyczne  
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23 Cyrkulacja 

 

i chemiczne rozdzielają się, separują, gromadzą się i 

reagują. 

 

Usuwanie substancji z powietrza może wystąpić w 

wyniku: 

• dyspozycji suchej = przechwycenie substancji 

bezpośrednio na powierzchni ziemi 

• dyspozycji mokrej = substancje dostają się na 

powierzchnię ziemi poprzez opady  

Transport zanieczyszczeń 

Poprzez transport substancji zanieczyszczających 

powietrze rozumiemy proces, w którym dochodzi pod 

wpływem przepływu powietrza do przemieszczenia 

się zanieczyszczeń  

z jednego miejsca na drugie. Transport może być 

lokalny (do ok. 100 km) lub dalekobieżny. W 

przypadku transportu dalekobieżnego dochodzi do 

wpływu na ładunek imisji na  znaczną odległość od 

źródła. 
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24  Cyrkulacja 

Ciekawym przypadkiem transportu dalekobieżnego 

może być często obserwowany transport piasku z 

Sahary do Czech. 

Na przenoszenie się substancji w powietrzu wpływa 

ogólna cyrkulacja atmosfery. 

Obraz meteorologiczny pokazuje przeniesienie piasku 

Sahary na Azory. 
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25 Cyrkulacja 

 

 

Stałe substancje zanieczyszczające 

Cząstki pyłu uważane są za małe cząsteczki ciał 

stałych, które po rozproszeniu poruszają się w wyniku 

siły grawitacji w kierunku ziemi. Chodzi o cząsteczki 

różnych rozmiarów. 

Określenie aerozol obejmuje cząstki stałe i ciekłe, 

które po rozproszeniu w spokojnym otoczeniu tworzą 

stabilny układ  

o znikomym ruchu grawitacyjnym. Najważniejszą rolę 

odgrywają drobne cząsteczki PM10 o wielkości 10 μm 

lub mniejszej oraz odpowiednio cząsteczki PM2,5 o 

wielkości 2,5 μm lub mniejszej. 
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Cząsteczki pyłu pochodzące bezpośrednio ze źródeł 

określane są jako cząsteczki pierwotne. Cząsteczki 

wtórne powstają w wyniku procesów 

fizykochemicznych. Jako zapylenie wtórne rozumiemy 

ponownie emitowane cząsteczki z powierzchni ziemi w 

wyniku przepływu powietrza, czasami używa się 

terminu cząsteczki zawieszone. 

Wybrane zanieczyszczenia 

Do najważniejszych zanieczyszczeń gazowych należą 

obecnie tlenki azotu (NOx), w szczególności dwutlenek 

azotu (NO2), tlenek węgla (CO), ozon (O3), benzen i 

dwutlenek siarki (SO2). 
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• Dwutlenek siarki 

Dwutlenek siarki w wyniku reakcji fotochemicznej lub 

katalitycznej zmienia się w trójtlenek siarki. Powstały 

trójtlenek siarki jest natychmiast pochłaniany przez 

wilgotność powietrza i tworzy aerozol kwasu 

siarkowego, który przekształca się w siarczany. 

Osadzają się one na powierzchni ziemi lub są 

wypłukiwane przez opady. W ten sposób powstają 

kwaśne deszcze, które uszkadzają florę, niszczą 

mikroorganizmy glebowe, pogarszają wodę i 

powodują śmierć ryb. 

• Tlenki azotu 

Tlenki azotu biorą udział w tworzeniu ozonu w 

warstwie przyziemnej i smogu fotochemicznego. 

Część NO2 reaguje na kwas azotowy, który bierze 

udział w kwaśnych deszczach. Azot, który dostanie się 

do gleby działa jak nawóz, co jest pozytywnym 

zjawiskiem. W wodzie duże stężenia azotu 

przyczyniają się do eutrofizacji, nadmiernego 

rozrastania się niektórych roślin wodnych i często 

prowadzą do śmierci ryb. 
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• Ozon 

Ozon jest niezbędny do powstania smogu 

fotochemicznego. Powstaje przez fotolizę tlenu lub 

dwutlenku azotu. Tworzenie się ozonu wspiera 

obecność lotnych węglowodorów  

z transportu. W trakcie reakcji fotochemicznej ozonu 

powstają wolne rodniki, substancje z wolnym 

elektronem, które są wysoce reaktywne i stanowią 

duże zagrożenie dla zdrowia. 

• Dwutlenek węgla, tlenek węgla 

Dwutlenek węgla powstaje w wyniku aktywności 

wulkanicznej, w wyniku rozkładu materii organicznej, 

ale głównie podczas spalania. Część CO2 związana 

jest z fotosyntezą roślin, część  

z hydrosferą. W wyniku spalania paliw kopalnych 

wzrasta jego zawartość w powietrzu. Powoduje efekt 

cieplarniany. Tlenek węgla powstaje w wyniku 

niepełnego spalania. W atmosferze przechodzi przez 

utlenianie fotochemiczne do dwutlenku węgla. 

• Lotne związki organiczne 
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Poprzez współdziałanie z tlenkami azotu tworzą one 

fotochemiczny smog, który niszczy zdrowie ludzi, 

roślinność rolniczą i leśną. Są współodpowiedzialne za 

redukcję stężenia ozonu stratosferycznego. 

• Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

Ze względu na swoje właściwości genotoksyczne, 

WWA należą do wysoce przestarzałych stabilnych 

zanieczyszczeń  

w powietrzu. W powietrzu zwykle występuje złożona 

mieszanina WWA, z których najważniejszym jest 

benzo(a) piren. W trakcie sedymentacji na 

powierzchni ziemi dochodzi do zanieczyszczenia gleby, 

roślin i wody. 

• Halogenowane węglowodory 

Chodzi o jedne z najbardziej niebezpiecznych 

zanieczyszczeń  

w środowisku naturalnym. Niektóre, takie jak PCCD i 

PCDF, powstają podczas spalania i usuwania 

odpadów. Jednak większość produkuje człowiek na 

użytek domowy, przemysłowy i rolniczy. Są toksyczne, 

mają wysoką odporność na degradację chemiczną, 
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fotochemiczną, termiczną oraz rozkład biochemiczny 

- persystencja. Mają zdolność gromadzenia się  

w środowisku naturalnym, w tym  w samych 

organizmach żywych. Nie są znane żadne procesy 

biologiczne, które pozwoliłyby na ich naturalne 

usunięcie z atmosfery. 

Kwaśne deszcze 

Termin "kwaśny deszcz" zastosowano już w 1858 r. 

Kwaśne deszcze powstają w wyniku mokrej depozycji 

dwutlenku siarki  

i azotu, odpowiednio powodują zwiększenie stężenia 

kwasu siarkowego i azotowego. Kwaśny deszcz 

definiuje się jako typ opadu o pH mniejszym niż 5,6. 

Na obszarach silnie uprzemysłowionych pH deszczu 

osiągnęło poziom aż 2,4. 

Kwaśne deszcze mają szczególnie niekorzystny wpływ 

na glebę  

i rośliny, zwłaszcza niektóre gatunki drzew. Kiedy w 

latach 70.  

i 80. XX wieku atmosfera w Czechach była najbardziej 

zanieczyszczona, kwaśne deszcze spowodowały 

wyginięcie całych lasów na pasmach górskich 
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Rudawy i w  Górach Izerskich. Spowodowały to 

zanieczyszczenia z ciepłowni  

i elektorowi spalających węgiel. 

Efekt cieplarniany Dziura ozonowa 

Efekt cieplarniany to proces ocieplania się planety. 

Na powierzchnię ziemi padają promieniowanie 

słoneczne, które częściowo zamieniają się w ciepło. 

Część tego promieniowania po odbiciu opuszcza 

naszą planetę. Składnik ciepła odbitego 

promieniowania wychwytują gazy cieplarniane i 

zwracają je  

z powrotem na ziemię. Powietrze wzbogacone w gazy 

cieplarniane działa jak szkło w szklarni. Poprzez 

akumulację ciepła nasza planeta się ociepla. 
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Do gazów cieplarnianych należą: 

• para wodna (powoduje ok. 60% naturalnego 

efektu cieplarnianego) 

• dwutlenek węgla (powoduje ok. 26% 

naturalnego efektu cieplarnianego) 

• metan, tlenek azotu i ozon (powoduje ok. 8% 

naturalnego efektu cieplarnianego) 

Antropogeniczny (wzmocniony) efekt cieplarniany 

powstaje w wyniku działalności człowieka, najczęściej 

przez spalanie paliw kopalnych, wycinkę lasów i 

globalne zmiany krajobrazu. Bardzo prawdopodobne 

jest, że powoduje zmiany klimatyczne. 

Dlatego istnieje na przykład Protokół z Kioto, który 

jest globalnym wysiłkiem na rzecz zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych wynikających z działalności 

człowieka. 

Bez naturalnego efektu cieplarnianego życie nie 

byłoby możliwe, a planeta zamarzłaby. 
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Dziura ozonowa 

 

Wyraźne zmiany w warstwie ozonowej obserwowane 

są od lat 80., szczególnie nad Antarktydą. W 1974 

roku postawiono hipotezę, że freony po wniknięciu do 

stratosfery, powodują rozkład ozonu. Freony 

zawierają chlor, fluor i brom i mają 10000 razy 

większą zdolność zatrzymywania ciepła niż CO2. Są 

to znaczące gazy cieplarniane. Freony używane są w 

chłodniach  

i propelentach, gaśnicach, środkach czyszczących już 



 

 

KWIECIEŃ 2018 

 

ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

 

34  Cyrkulacja 

od lat 30. Warstwa ozonowa zapobiega przenikaniu 

niebezpiecznego promieniowania UV. 

Promieniowanie UV zwiększa ryzyko chorób skóry, 

hamuje wzrost roślin wysokogórskich, zabija plankton, 

czym niszczy cały łańcuch pokarmowy, wpływa na 

fotosyntezę i informację genetyczną (DNA). 

Protokół montrealski (1987), który miał zapewnić 

zniesienie produkcji, dystrybucji i zużycia freonów, 

został podpisany przez 180 państw. Kraje rozwijające 

się nadal używają freonów. Freony są stabilne w 

atmosferze od setek lat. 
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