
Strefy czystego transportu

W imieniu Polskiego Alarmu Smogowego: Jakub Jędrak

Warszawa Bez Smogu, Krakowski Alarm Smogowy
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Czy jest się czym przejmować?

Przecież smog jest w lecie!

• kilkanaście (15- 19) milionów aut
(W 1989 roku zaledwie 327 tys.)

• 599 samochodów /1000 mieszkańców
(Europa: 564/1000).

• Średni wiek samochodu to aż 15 lat (W Europie 9,75)

• Więcej niż 10 lat ma aż 16 mln pojazdów.

• Znaczny udział aut z silnikami diesla

• Masowe wycinanie filtrów DPF



Emisja NOx ([NO]+[NO2])



Co więcej: nie tylko całkowita masa pyłu, ale...
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Nie tylko całkowita masa pyłu, ale...

1. Większa liczba i powierznia cząstek

2. Nanotoksykologia: wpływ rozmiaru cząstek sadzy na szkodli-
wość - translokacja do różnych organów, w tym mózgu.



Nierównomierność narażenia



Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

• Zaostrzenia astmy i POChP (duża liczba chorych w
Polsce)

• Wzrost zapadalności na infekcje układu odde-
chowego (dzieci, osoby starsze)

• Prawdopodobnie również wpływ na pojawianie się
nowych przypadków astmy i POChP

• choroby układu krążenia (zawał mięśnia sercowego,
udar nieokrwienny, nagłe zatrzymanie krążenia, zmi-
any krzepliwości lub ciśnienia krwi).



Rak płuca i inne choroby nowotworowe.

• Na świecie w 2010 r. ok. 223 tys. (ok 15 %) przypad-
ków raka płuca

• Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC)
sklasyfikowała jako substancje o udowodnionym dzi-
ałaniu rakotwórczym (grupa I):

– spaliny silników Diesla (2012)

– pył zawieszony (2013)

• Korelacja z NO2, który nie jest rakotwórczy.
Dlaczego? Nitro-WWA, WWA!



Wpływ drobnych pyłów i NOx na układ nerwowy

• Translokacja PM do mózgu, zmiany anatomiczne.

• Uogólniony stan zapalny

• Przedwczesne starzenie się CUN: nasilenie i
przyspieszenie procesów neurodegeneracyjnych

• Dzieci i młodzież: gorsze wyniki w nauce i testach
psychometrycznych.

• Wpływ na zdrowie psychiczne, zachowanie
(przestępczość! Chicago).

Nie powinno się lokować placówek oświatowych
przy ruchliwych ulicach!!!!



Wpływ na płód (ekspozycja prenatalna)

• Zwiększone ryzyko poronienia, wewnątrzmaci-
cznego obumarcia płodu, wcześniactwa

• Niższa waga urodzeniowa, długość ciała, obwód
głowy, niższe IQ, autyzm?



Poziomy emisji - normy Euro



Strefy Czystego Transportu w Europie



Strefa Czystego Transportu (Umweltzone) w Berlinie



Wszyscy musimy się zaangażować!



Bardzo dziękuję za uwagę!!!


