Smog - nienaturalne zjawisko atmosferyczne
polegające na powietrza wskutek działalności
człowieka oraz niekorzystnych zjawisk
naturalnych: znacznego zamglenia
i bezwietrznej pogody.
Wchodzące w skład smogu związki
chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią
zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Są czynnikami alergizującymi i mogą wywołać
astmę oraz jej napady, a także powodować
zaostrzenie przewlekłego zapalenia
oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż
układu krwionośnego. Smog powoduje,
także zmniejszenie masy urodzeniowej
noworodka, zwiększa zapadalność
na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną
chorobę płuc jak i zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia astmy
u dzieci. W wyniku badań stwierdzono, że 15%
wszystkich epizodów objawów astmy można
przypisać zanieczyszczeniu powietrza.
Związek następuje także w przypadku chorób
niedokrwiennych serca u osób starszych.
Badania przeprowadzano w miejscach
w pobliżu ruchliwych dróg ze znacznym
natężeniem ruchu.

Nazwa smog jest zbitką słów smoke (dym)
i fog (mgła). Smog jest zjawiskiem atmosferycznym
– zanieczyszczeniem powietrza, które występuje
na skutek działań ludzkich. W skład smogu
wchodzą szkodliwe związki chemiczne (tlenek azotu
oraz tlenki siarki) i pochodzące zwykle ze
spalania węgla, drewna lub biomasy cząstki stałe –
PM10. „PM10 oznacza skrót od nazwy cząstek
stałych unoszących się w powietrzu o rozmiarze
poniżej 10 mikrometrów. Są drobinkami,
które charakteryzuje możliwość przedostawania
przez nasz układ oddechowy do układu
krwionośnego do krwiobiegu” – mówi ekspert do
spraw ekologii i oczyszczania środowiska.
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Główną przyczyną powstawania smogu jest palenie
w piecach domowych. Ogrzewając dom węglem,
drewnem, biomasą lub ekogroszkiem emitujemy
do atmosfery szkodliwe drobiny, które gromadzą się
w powietrzu. Smog rodzi się w korzystnych
warunkach terenowych (np. w dolinie otoczonej
wzgórzami), pogodowych (brak wiatru, duża wilgoć)
i atmosferycznych (zjawisko inwersji powietrza –
ciepłe powietrze unosi się nad zimnym).
Zjawisko smogu najbardziej zauważalne jest
w terenach mocno zurbanizowanych. Smog może
być przyczyną opadów kwaśnego deszczu,
który zawiera trujące kwasy. Kwaśne deszcze
negatywnie oddziałują na środowisko.
Powodują zniszczenia lasów oraz zakwaszania
gleby i wód

.
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Aby zminimalizować ryzyko występowania smogu,
powinniśmy popularyzować publiczne
środki transportu takie jak: tramwaje, metra,
autobusy, koleje i rowery miejskie, zwiększać
obszary „zielone” w miastach, ograniczać ruch
kołowy w centrach miast i stosować
nowoczesne technologie w przemyśle.

•

Należałoby zmienić standardy piecyków
spalających węgiel w domostwach lub wybrać
alternatywne, ekologiczne formy ich ogrzewania.

