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Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które polega 
na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza, najczęściej 

spowodowanych działaniem ludzi, a także innych niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza czy 

całkowitego braku  wiatru. 



W skład smogu wchodzą szkodliwe związki chemiczne
Pozostaje kwestia: 

co najbardziej truje w smogu? 
pył zawieszony 

zawierający cząsteczki o bardzo małych rozmiarach PM 10, 
PM 2,5 

Są znacznym czynnikiem wywołującym:
alergię, astmę, zaostrzenie się przewlekłego zapalenia 

oskrzeli, niewydolności oddechowej bądź paraliżu 
układu krwionośnego

(dr Piotr Dąbrowiecki prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP)



Z pyłem emitowane są również 
metale ciężkie, 

pierwiastki promieniotwórcze,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

(wśród nich benzopiren substancja kancerogennych, 
może prowadzić do uszkodzenia nadnerczy, zaburzeń 
układu chłonnego, oddechowego i chorób krążenia.

"Jesteśmy czerwoną plamą na tle Europy i świata, jeśli chodzi o ilość tego 

rakotwórczego związku w powietrzu" – prof. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i 
Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. 



Typy smogu
Smog londyński - występuje szczególnie intensywnie w 
okresie między listopadem, a styczniem – marcem,  
związany z klimatem umiarkowanym. 

W jego skład wchodzą najczęściej : 

• - tlenek siarki, 

• - tlenek węgla, 

• - tlenek azotu,

• - pyły



Typy smogu

Smog kwaśny - to rodzaj mgły utworzonej w wyniku 
braku ruchu mas powietrza oraz wysokiej wilgotności 
przy dużym stężeniu pyłu węglowego w powietrzu. 

Podobny do smogu londyńskiego. Związany z 
ukształtowaniem terenu, paleniem w indywidualnych 
piecach, słabej jakości opałem.



Typy smogu
Smog Los Angeles - zwany też fotochemicznym -
powstaje w miesiącach głównie letnich, występuje w 
klimacie subtropikalnym (związany z intensywnym 
transportem). 

W jego skład wchodzą: 

• - tlenek azotu, 

• - tlenek węgla, 

• - węglowodory



Co przyczynia się do jego powstania
• 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).

• Przyczyną powstania problemu niskiej emisji jest 
zaspokajanie niemal podstawowych ludzkich potrzeb 
takich jak ogrzewanie czy komunikacja samochodowa.



Jak zmniejszyć ryzyko występowania 
smogu?

• popularyzować publiczne środki transportu  
(trolejbusy,  autobusy, koleje i rowery miejskie) 

• ograniczać ruch kołowy w centrach miast 
• stosować nowoczesne technologie w przemyśle
• zmienić standardy piecyków spalających węgiel 

w domostwach lub wybrać alternatywne, 
ekologiczne formy ich ogrzewania

• zwiększać obszary „zielone” w miastach 



Ważne aby w podejmowanych 
działaniach dążyć do 

stosowania technologii 
energooszczędnych.

Działania miały charakter 
zrównoważony. 



Sztuczny mech
CityTree 

Green City Solutions 
Instalacja: 4 m. wys. 

3 m. szer.
2 m. głębokości

w zasięgu 50 metrów poziom 
zanieczyszczeń o 30%. 

Koszt 1szt. ok. 25 tys. eu (100 tys. 
zł),  10 tys. zł roczne utrzymanie 

inwestycji



Wieże antysmogowe 

Smog Free Tower 

(wys. 7 m.),  instalacja 
Daana Roosegaarde, 
pozwala filtrować 30 
tys. m³/1godz. i zużywa 
mniej prądu niż 
domowy bojler. Wieża 
wykorzystuje 
technologię jonizacji. 



Dużo tańsze działaniami służącymi łagodzeniu zmian 
klimatu:  

zwiększanie powierzchni terenów zieleni (powierzchni 
biologicznie czynnych), które zarówno wpływają na 

poprawę warunków klimatycznych jak i retencję wód 
opadowych, samopoczucie człowieka i zwierząt w 

mieście. 
To tzw. zielona infrastruktura – działania związane z 

instalacją roślin.



Zróżnicowanie roślinności Lublina
naturalna
kształtowana
synantropijna



Tereny zieleni
celowo ukształtowane układy roślinności 

służące funkcjom dydaktycznym, dekoracyjnym, 
higienicznym i rekreacyjnym. 

W Lublinie tereny zieleni  - 30,4%.
Zajmuje 35% w śródmieściu do 66% w 

zabudowie jednorodzinnej.



Ogród Saski (12,76ha)

Park Bronowice (2,6ha)

Park Węglin (3,5ha) 

Park Abramowice (17ha)



Park Ludowy 
(30,78ha) 

Park Rury (27,9ha) 
Park Czuby (30ha) 



Ogród 
Botaniczny 

UMCS 
(36ha)  

Muzeum Wsi 
Lubelskiej -
Skansenem 

(27ha)



cmentarze



zieleń osiedlowa 



zieleń przyuliczna



zieleń towarzyszy 
obiektom 

użyteczności 
publicznej: szkoły, 

przedszkola



szpitale



zieleń rosnącą na terenie 
gospodarstw rolnych, 

ogródków działkowych, 
sadów i ogrodów 
przydomowych



ogrody na 
dachu

intensywne
ekstensywne



Parki naturalistyczne



parki nadrzeczne



ogrody 
kieszonkowe





Podwórka
przedogródki



Drzewa są bardziej efektywne niż krzewy? 



W mieście lepiej sadzić drzewa 
liściaste

• drzewa pokryte liśćmi pochłaniają 
aż 85% osiadającego na nich kurzu 
i spalin

• w stanie bezlistnym zdolność 
pochłaniania przez drzewo spada 
jedynie o 25%

• drzewa liściaste, mają większą 
odpornością. 

• Rośliny iglaste gorzej znoszą 
zanieczyszczenie powietrza a 
drzewa liściaste radzą sobie z nimi 
lepiej niż iglaste (wyjątki np. sosna 
czarna, cis pospolity).



Jakie drzewa wybierać
• mało wymagające
• gatunki rodzime (ale nie iglaste)
• szybko rosnące 
• unikamy płytko się korzeniących, wymagające żyznej i próchnicznej gleby 

oraz mocno pylących 
• długowieczne, niezbyt gęste oraz o gładkich woskowanych lub owłosionych 

liściach 
• jednym z rozwiązań jest regularne przycinanie gałęzi, żeby ułatwić przepływ 

powietrza
• ważna jest też wysokość drzew. Lepsze, jak się okazuje, są niższe, ale nie 

niskie szczepione na pniach.
• oczyszczającą rolę spełniają m.in.: brzozy, wiązy, jesiony, platany, jarząby, 

klony w tym zwyczajny, a także lipa drobnolistna oraz szerokolistna.



-wielkie drzewa usuwają 
60-70 razy więcej 

zanieczyszczeń niż drzewa 
małe

-błędem jest wycinka drzew 
w centrum sadzenie na 

obrzeżach
-wycinanie dużych drzew i 

sadzenie małych ale też 
niskich czy miniaturowych



-wycinka drzew pod 
nowe inwestycje bez 

próby ochrony

Konieczne jest ciągłe 
uzupełnianie 

nasadzeń



Uwaga!!!! na gatunki inwazyjne i obce 
(np.  paulownia, bożodrzew)



Krzewy: skupiny, 
żywopłoty

np. derenie, tawuły, 
tawliny.



Czy lepiej sadzić krzewy czy drzewa?
najlepiej sadzić jedne i drugie w jak największej ilości. 

krzewy mogą lepiej sprawdzać się wzdłuż gęsto 
zabudowanych ulic, warto zadbać o ich przewagę w 

takich miejscach.



Pnącza (np. bluszcz pospolity, winorośl)



Trawniki najmniej cenione, bardzo ważne!! 



trawniki 
ekstensywne



Wielowarstwowość 
nasadzeń, 

warto sadzić 
zróżnicowaną 

roślinność: drzewa, 
krzewy, rabaty, 

trawniki szczególnie 
w pobliżu domów, 
balkonów, okien.



Zieleń spotykana w miastach, jest  często 
wyrwane z powiązań środowiskowych. 

Tworzy rozproszone enklawy nie system.

Miasto to ekosystem 
(człowiek, rośliny, zwierzęta)

przepływ materii, energii i informacji



Działania planistyczne
Podejmowane działania i rozwiązania powinny mieć 
charakter systemowy, niezależnie czy nazwiemy go 
system terenów zieleni:
• SPM, 
• OSTAB, 
tereny zieleni nie powinny być wyspami należy je 
łączyć korytarzami. Wpłynie to nie tylko na poprawę 
klimatu, ale też będą mieć korzyści dla zdrowia ludzi i 
wymierne skutki ekonomiczne.



System Przyrodniczy Miasta



Idea zielonych tętnic Wrocławia (2015)



System zieleni 
Lublin 

(opr. Forum 
Kultury 

Przestrzeni)



Nowe trendy wielofunkcyjność!!!!!
funkcja estetyczna

kompozycyjna
ekologiczna (system, siedliska dla zwierząt)
biologiczna(poprawa klimatu, retencyjna) 

społeczna
rekreacyjna

wypoczynkowa
dydaktyczna



Zieleń w pomieszczeniach (zielone ściany, 
rośliny doniczkowe)



W pracy  wykorzystano własne badania oraz fotografie, część pochodzi ze źródeł internetowych


