Dioksyny sà dobrze rozpuszczalne w olejach oraz t∏uszczach
i dlatego jako t∏uszczolubne gromadzà si´ w lipidach organizmów ˝ywych. Sà natomiast praktycznie nierozpuszczalne
w wodzie (np. 3 ng/l; 1 nanogram (ng) = 10-9 g).
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Â spalanie odpadów komunalnych w warunkach tzw. „podwórkowego spalania w otwartych êród∏ach”, wypalanie
Êciernisk, traw, liÊci oraz odpadów z produkcji rolniczej itp.;
Â przygotowywanie potraw technikà grilowania;
Â przemys∏ chemiczny przy produkcji ró˝nych chemikaliów,
herbicydów i fungicydów (np. 2,4,5-T i pentachlorofenol),
pestycydów i farb;
Â transport samochodowy;
Â metalurgia ˝elaza i stali.

To my sami jesteÊmy odpowiedzialni
za emisj´ dioksyn!

ZNY

Dioksyny sà zaliczane do grupy tzw. trwa∏ych zanieczyszczeƒ organicznych (TZO, ang. POPs Persistent Organic
Pollutants). Sà odporne na dzia∏anie temperatury do oko∏o
1000°C, ale ma∏o odporne na dzia∏anie promieniowania
ultrafioletowego oraz pràdu elektrycznego o niskiej cz´stotliwoÊci. Mogà ulegaç rozk∏adowi przy udziale pewnych
mikroorganizmów, ale jednoczeÊnie mogà tak˝e powstawaç
w drodze reakcji enzymatycznych. Okres pó∏rozpadu (T1/2):
w glebie wynosi Êrednio do 30, a nawet 100 lat (w zale˝noÊci od g∏´bokoÊci zalegania), w organizmach ˝ywych natomiast, np. u gryzoni, od kilku tygodni do kilku miesi´cy,
a u cz∏owieka od 7 do 30 lat.

– ZAGRO˚ENIE DLA
CZ¸OWIEKA I ÂRODOWISKA

Â spalanie Êmieci domowych, tworzyw sztucznych i odpadowych olejów (tzw. przepracowanych) oraz ich wspó∏spalanie
z paliwami sta∏ymi i ciek∏ymi w piecach i kot∏ach stosowanych w indywidualnych gospodarstwach domowych;
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2,3,7,8-czterochlorodibenzodioksyna

Â spalanie paliw: sta∏ych (w´gla, koksu, brykietów), ciek∏ych
i gazowych oraz biomasy (drewna, s∏omy, itp.) w piecach
i kot∏ach przestarza∏ej konstrukcji;
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DIOKSYNY

Â niekontrolowane spalanie odpadów komunalnych;
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èród∏em dioksyn (PCDD) mogà byç m. in.:
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Obecnie, po wycofaniu przestarza∏ych technologii produkcji
Êrodków ochrony roÊlin (np. DDT), zaprzestaniu bielenia papieru chlorem oraz po zastosowaniu filtrów i katalizatorów w nowoczesnych spalarniach odpadów, podstawowym êród∏em
dioksyn jest spalanie Êmieci w piecach domowych oraz spalanie zanieczyszczeƒ lub niew∏aÊciwych paliw w przestarza∏ych
instalacjach domowych i przemys∏owych.
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Dioksyny nigdy nie by∏y produktem celowej dzia∏alnoÊci
cz∏owieka, nigdy nie by∏y i nie sà wykorzystywane w procesach technologicznych; sà one ubocznym produktem jego
dzia∏alnoÊci. Naturalnym êród∏em dioksyn sà po˝ary lasów,
emisje wulkaniczne itp.

OÂ

Dioksyny to ogólna nazwa grupy obcych ˝ywym organizmom zwiàzków chemicznych, ksenobiotyków, zawierajàcych dwa pierÊcienie benzenowe po∏àczone przez jeden
atom (dibenzofurany) lub dwa atomy tlenu (dibenzodioksyny), z przy∏àczonymi atomami chloru (od jednego do oÊmiu
atomów). Po∏àczenie chloru z dibenzodioksynà daje 75
mo˝liwych kombinacji (kongenerów, w tym 7 toksycznych),
a z dibenzofuranem 135 kombinacji (kongenerów, w tym
10 trujàcych), co w sumie daje 210 g∏ównych zwiàzków
okreÊlanych dioksynami (istniejà równie˝ kombinacje, w których zamiast chloru wyst´puje brom i w takim wypadku
liczba izomerów-kongenerów si´ga kilku tysi´cy). Ró˝nià
si´ one stopniem toksycznoÊci, najbardziej znanà i najsilniej dzia∏ajàcà dioksynà jest 2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-czterochlorodibenzodioksyna). ToksycznoÊç ∏adunku dioksyn
zawartych w próbce materia∏u okreÊla si´ za pomocà mi´dzynarodowego wspó∏czynnika toksycznoÊci I-TEQ, gdzie
I-TEQ to suma równowa˝ników toksycznoÊci TEQ poszczególnych dioksyn odniesionych do toksycznoÊci 2,3,7,8TCDD przyj´tej jako 1.
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NAJBARDZIEJ SZKODLIWE SUBSTANCJE,
JAKIE ZIDENTYFIKOWANO W ÂRODOWISKU
I JAKIE WYTWARZA CZ¸OWIEK TO DIOKSYNY !

OKR

Sfinansowano ze Êrodków GEF w ramach projektu GF/POL/01/004

PAMI¢TAJ!
NIE MA BEZPIECZNEJ DAWKI DIOKSYN
JEST PÓèNO, ALE JESZCZE NIE ZA PÓèNO
– WIELE ZALE˚Y OD CIEBIE!

JAK DIOKSYNY TRAFIAJÑ DO
ÂRODOWISKA?
Ponad 90% dioksyn dostaje si´ do organizmu ludzkiego
wraz z po˝ywieniem.
„T∏uszczolubnoÊç” dioksyn powoduje ich swoistà biokumulacj´ w cyklu troficznym – ∏aƒcuchu pokarmowym
organizmów ˝ywych.
Â Na terenach rolniczych dioksyny sà kumulowane
w glebie oraz na powierzchni i w tkankach roÊlin.
Te z kolei sà konsumowane (zjadane) przez zwierz´ta,
które nast´pnie sà dostawcami bia∏ka (mleko, sery,
mi´so) i t∏uszczu (mas∏o, smalec) dla ludzi.
Â Dioksyny zawarte w wodzie (jezior, rzek czy mórz) sà
kumulowane przez glony (oraz ryby), te sà zjadane
przez ryby, które nast´pnie sà pokarmem dla innych
ryb-drapie˝ników; ryby zaÊ sà pokarmem dla ptaków
i dla cz∏owieka.
èród∏a emisji dioksyn
POWIETRZE
WODA
GLEBA
SK¸ADOWISKA
ODPADÓW

FABRYKI I SPALARNIE

DIOKSYNY A ZDROWIE CZ¸OWIEKA

AKTY PRAWNE A DIOKSYNY

DIOKSYNY to jedne z bardziej toksycznych substancji,
niezwykle trwa∏e zwiàzki, których skutki dzia∏ania mogà
pojawiaç si´ po wielu latach. Oddzia∏ujà one na organizm cz∏owieka wielokierunkowo:

Dioksyny zosta∏y obj´te mi´dzynarodowymi regulacjami, m.in. Konwencji Sztokholmskiej (ang. Stockholm
Convention), podpisanej przez 122 paƒstwa, w tym
Polsk´ w dniu 23 maja 2001 r., która wesz∏a w ˝ycie 17
maja 2004 r. G∏ównym celem konwencji jest ochrona
zdrowia ludzi i Êrodowiska przed trwa∏ymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO), przez ograniczanie ich
uwalniania do Êrodowiska.

Â toksycznie, tzn. Êmiertelnie, tylko w du˝ych dawkach,
powodujà powolne, ale bardzo skuteczne uszkadzanie narzàdów wewn´trznych, takich jak: wàtroba, p∏uca, nerki, rdzeƒ kr´gowy i kora mózgowa;
Â mutagennie – naruszajà w∏aÊciwà struktur´ kodu genetycznego komórek organizmów ˝ywych, oddzia∏ujà
na system rozrodczy i hormonalny;
Â kancerogennie i teratogennie – zwi´kszajà ÊmiertelnoÊç
ludzi z powodu niektórych odmian raka (nowotworu
p´cherzyka ˝ó∏ciowego, przewodów ˝ó∏ciowych i uk∏adu oddechowego oraz bia∏aczki);
Â alergicznie – zwi´kszajà podatnoÊç organizmu na
dzia∏anie pewnych substancji znajdujàcych si´ w powietrzu, pokarmie i/lub lekach (uczulenia);
Â obni˝ajà zdolnoÊci immunologiczne organizmów ludzi i zwierzàt w stosunku do wirusów, bakterii, toksyn
i niektórych substancji chemicznych – zwi´kszajà zapadalnoÊç na cukrzyc´.

UWAGA! Pierwszym objawem zatrucia dioksyna-

mi jest tzw. chlorakne – bolesna wysypka alergiczna,
która mo˝e utrzymywaç si´ przez wiele lat.
MIGRACJA DIOKSYN W ÂRODOWISKU

„Zag´szczanie dioksyn” tà drogà, czyli ich koncentracja, mo˝e w ka˝dym kolejnym etapie cyklu troficznego
zwi´kszaç si´ 1000-, a nawet 1 000 000-krotnie.
DIOKSYNY kumulujàce si´ w organizmie (cz∏owieka)
mogà byç przekazywane niemowl´tom w mleku matki! Stwierdzone wielkoÊci ∏adunku przekazywanego
niemowl´tom z mlekiem wynosi∏y od 15 do 45 pg-I-TEQ
na kilogram masy cia∏a niemowl´cia dziennie.

PAMI¢TAJ, NIE MA BEZPIECZNEJ
DAWKI DIOKSYN!
Âmiertelna dawka dioksyn dla Êwinki morskiej wynosi
0,6 µg TCDD/kg masy cia∏a, dla szczura 25 µg TCDD/kg
masy cia∏a, a dla ma∏py Macaca mulata 70 µg TCDD/kg
masy cia∏a. Âwiatowa Organizacja Zdrowia jako dopuszczalnà dawk´ dla cz∏owieka (wartoÊç progowà, która
mo˝e byç tolerowana przez cz∏owieka) podaje 10 pg/kg
masy cia∏a dziennie.

Polskie prawo ÊciÊle reguluje wielkoÊç dopuszczalnej
emisji dioksyn ze spalarni odpadów, rodzaje odpadów
komunalnych, które mogà byç spalane w instalacjach
energetycznych, w indywidualnym i komunalnym
ogrzewnictwie, w domowych instalacjach i urzàdzeniach
centralnego ogrzewania oraz w kuchniach i piecach.
Podstawowe przepisy w tym zakresie zawierajà:
Â ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Ârodowiska
(DzU z 2001 r. nr 62 poz. 627, z póên. zm.),
Â ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DzU z 2001 r. nr 62
poz. 628, z póên. zm.),
Â rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (DzU z 2003 r. nr 163 poz.
1584) i inne wszelkie rozporzàdzenia zwiàzane z wy˝ej wymienionymi ustawami,
Â rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie rodzajów odpadów innych ni˝ niebezpieczne oraz
rodzajów instalacji i urzàdzeƒ, w których dopuszcza si´ ich termiczne przekszta∏canie (DzU z 2002 r. nr 18, poz. 176).

CO MO˚ESZ ZMIENIå?
Dioksyny uwolnione do Êrodowiska, rozk∏adajà si´
w nim bardzo wolno. Dlatego zmniejszaj mo˝liwoÊç ich
uwalniania:
Â optymalizuj zu˝ycie w gospodarstwie domowym
wyrobów i opakowaƒ z tworzyw sztucznych oraz
sposób ich segregacji;
Â optymalizuj sposób zaopatrzenia w energi´ cieplnà
mieszkania lub domu;
Â ograniczaj niekontrolowane spalanie Êmieci domowych oraz odpadów ogrodniczych i rolniczych, wypalanie traw itp.

O DIOKSYNACH W SZKOLE

POMOCNA LITERATURA

Przedmioty nauczania, na których mo˝na i nale˝y rozmawiaç
o dioksynach:

Â Czy baç si´ dioksyn? E. Ko∏odziejczak-Niecku∏a, T. Pajàk:
Wiedza i ˚ycie nr 10/1999

Â edukacja ekologiczna:
• êród∏a dioksyn,
• katastrofy ekologiczne a dioksyny,
• sposób przeciwdzia∏ania,
• uregulowania prawne;
Â biologia:
• wp∏yw dioksyn na organizmy ˝ywe,
• dioksyny a fizjologia komórki,
• skutki dzia∏ania dioksyn;
Â chemia:
• budowa dioksyn,
• mechanizm ich powstawania i rozk∏adu;
Â geografia:
• dzia∏alnoÊç cz∏owieka (przemys∏owa, nieprodukcyjna, bytowa) jako êród∏o dioksyn,
• morza i oceany, gleba – „Êmietniki” naszej Planety;
Â edukacja europejska:
• emisja dioksyn w krajach Unii Europejskiej,
• polityka ekologiczna Unii Europejskiej a problem dioksyn;
Â godzina wychowawcza:
• odpady domowe a dioksyny,
• sposób przygotowania po˝ywienia a dioksyny – „grilowanie”,
• palenie papierosów;
Â plastyka:
• plakaty;
Â technika:
• tworzywa sztuczne, odpady komunalne, gospodarka
odpadami – powstawanie, przeciwdzia∏anie,
• „czyste” technologie spalania,
• recykling i unieszkodliwianie odpadów;
Â etyka:
• dokonywanie s∏usznych wyborów koniecznoÊcià naszych
czasów, nasze czyny a inni (palenie papierosów, spalanie
odpadów domowych w piecach, kot∏ach, w ogrodach,
wypalanie traw, roÊlinnoÊci i odpadów na terenach zieleni
miejskiej, rolniczych, ogrodniczych, itp.).

Â Dioksyny, G. P∏aza, PKE OG, 1993
Â Dioksyna – tajny zabójca. J. Patykowska: Przyroda polska
nr 12/1999
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Â O dioksynach i PCV. Federacja Zielonych
Â Oddzia∏ywania dioksyn na cz∏owieka i Êrodowisko naturalne:
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Â PCB czy dioksyny w´z∏em gordyjskim koƒca stulecia?:
www.pcb.pl/zdr_lulek.shtml
Â Raport o dioksynach w krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej
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M. Sadowski (red.) IOÂ, Warszawa, 2003 i 2004
Â Wyst´powanie dioksyn i furanów w Êrodowisku. A. Bi∏yk,
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Â Zawsze pewnie, zawsze sucho... nie zawsze bezpiecznie
A. Castello, B. Vallely, J. Young, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków, 1999: www.zb.eco.pl
Â Zagro˝enia trwa∏ymi zanieczyszczeniami, zw∏aszcza dioksynami i furanami z indywidualnych palenisk domowych i kierunki dzia∏aƒ dla ich ograniczania. K. Kubica, Nr GF/POL/
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èRÓD¸A DIOKSYN:

n

n

n

niekontrolowane spalanie
odpadów,
niekontrolowane spalanie
w´gla i oleju,
niekontrolowane spalanie
odpadów komunalnych,
rolniczych itp. na terenach
otwartych,

n

spopielanie opon,

n

wytapianie metali,

n

n

n

produkcja i stosowanie
niedozwolonych Êrodków
ochrony roÊlin produkowanych
na bazie chloru (Êrodki
grzybobójcze, bakteriobójcze,
Êlimakobójcze itp.),
przetapianie z∏omu metali
w nieodpowiednich
warunkach,
produkcja i stosowanie
niedozwolonych Êrodków
ochrony roÊlin produkowanych na bazie chloru,
np. DDT.

SKUTKI
DZIA¸ANIA
DIOKSYN:

‚ zmiany genetyczne,
‚ uszkodzenia uk∏adu
rozrodczego i zaburzenia
p∏odnoÊci,
‚ uszkodzenia p∏odu,
‚ wady wrodzone,
‚ zmiany w centralnym
uk∏adzie nerwowym,
‚ uszkodzenia p∏uc, wàtroby,
nerek,
‚ zaburzenia uk∏adu
hormonalnego,
‚ zaburzenia uk∏adu
odpornoÊciowego,
‚ alergie,
‚ chlorakne – choroba skóry,
‚ nowotwory, zw∏aszcza
uk∏adu oddechowego
i tkanek mi´kkich.

PAMI¢TAJ – DIOKSYNY
TO ÂMIERTELNE ZAGRO˚ENIE
DLA ZDROWIA CZ¸OWIEKA!
Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w Êrodowisku. Uwalnianie dioksyn do Êrodowiska
powodowane jest w coraz wi´kszym stopniu przez codziennà
dzia∏alnoÊç cz∏owieka.
Obecnie w naszym kraju prawie 50% emisji dioksyn pochodzi
ze spalania zanieczyszczonych paliw sta∏ych, biomasy i odpadów domowych (Êmieci) w gospodarstwach domowych oraz
w ma∏ych instalacjach grzewczych (w us∏ugach i mieszkalnictwie). Jest to tym bardziej niebezpieczne, ˝e instalacje te nie
sà wyposa˝one w ˝adne uk∏ady oczyszczania spalin. Spaliny
te sà dodatkowo wprowadzane do Êrodowiska przez kominy
o ma∏ej wysokoÊci (Êrednio ok. 10 m), powodujàc bezpoÊrednio
zagro˝enie szkodliwymi substancjami, jakimi sà dioksyny.

UWAGA! To nie w´giel, biomasa i odpady komunalne
sà przyczynà emisji dioksyn, ale technologie ich spalania. Przestarza∏e technologie spalania stosowane w piecach i kot∏ach domowych nie niszczà toksycznych substancji zawartych w odpadach, przyczyniajà si´ natomiast
do powstawania trujàcych dioksyn.

CO MO˚EMY WSPÓLNIE ZROBIå?
Â Zwróç uwag´, czy w swoim gospodarstwie domowym
nie przyczyniasz si´ do emisji dioksyn, spalajàc w domu
Êmieci i/lub wykorzystujàc przestarza∏e kot∏y i piece.
Â JeÊli nasz sàsiad zatruwa powietrze, którym oddychamy,
poproÊmy go, by zapozna∏ si´ z treÊcià tej ulotki.
Â JeÊli to nie pomo˝e, zawiadommy o post´powaniu sàsiada
stra˝ miejskà lub policj´. Poinformujmy wydzia∏ ochrony
Êrodowiska w urz´dzie lub wojewódzki inspektorat ochrony
Êrodowiska w swoim regionie.
Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierajàcych
substancje niebezpieczne w urzàdzeniach, które sà do
tego nieprzeznaczone!

PAMI¢TAJ!
W gospodarstwach domowych mo˝na spalaç tylko:
n papier, tektur´ i drewno,
n opakowania z papieru, tektury i drewna,
n odpady z gospodarki leÊnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
n odpady kory i korka,
n trociny, wióry i Êcinki,
n mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.
Nie wolno spalaç starych mebli, poniewa˝ zawierajà szkodliwe kleje, farby i pow∏oki, z których podczas spalania
wydzielajà si´ szkodliwe substancje.
UWAGA! Piec i kocio∏ domowy nie sà spalarniami odpadów
zawierajàcych malowane i lakierowane elementy!
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Ze wzgl´du na zdrowie nasze i przysz∏ych pokoleƒ:
Â unikaj nadmiernego pakowania produktów w trwa∏e plastikowe pojemniki i folie, u˝ywaj wielokrotnie tych samych
opakowaƒ;
Â u˝ywaj opakowaƒ z materia∏ów biodegradowalnych, tekstylnych, bawe∏nianych, lnianych, papierowych;
Â segreguj odpady, oddziel te odpady, które w ˝adnym wypadku nie powinny trafiç do pieca (opakowania z tworzyw
sztucznych, folie, guma, opony itd.);
Â interweniuj, je˝eli odpady na sk∏adowisku odpadów w twojej gminie nie sà segregowane;
Â nie wypalaj traw ani nie spalaj odpadów ogrodniczych
w êród∏ach otwartych – ogniskach, w twoim ogrodzie;
Â zainwestuj w nowoczesne kot∏y i piece na paliwa sta∏e
(w´giel, brykiety, koks), biomas´ (drewno, s∏om´), paliwa
ciek∏e i gaz (kot∏y kondensacyjne), o wysokiej sprawnoÊci
energetycznej i ekologicznej, posiadajàce odpowiednie
atesty i certyfikaty, bezpieczne dla nas i Êrodowiska, w którym ˝yjemy;
Â W twoim piecu lub kotle stosuj jedynie paliwo dobrej, atestowanej jakoÊci; nie spalaj odpadów innych ni˝ dopuszczone do unieszkodliwiania w tych urzàdzeniach;
Â oszcz´dzaj energi´, zainwestuj w termorenowacj´ budynku i pomieszczeƒ mieszkalnych.
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DIOKSYNY – ÂMIERTELNE ZAGRO˚ENIE
DLA ZDROWIA CZ¸OWIEKA
Dioksyny to najbardziej szkodliwe zanieczyszczenia Êrodowiska, trucizny, jakie wytworzy∏ i wytwarza cz∏owiek. Powstajà
w sposób niezamierzony, w procesach niekontrolowanego
spalania (spalanie w nieoptymalnych warunkach temperatury,
iloÊci tlenu i homogenizacji uk∏adu) organicznych materia∏ów
(w tym: sta∏ych paliw w´glowych, biomasy, odpadów komunalnych, szpitalnych i przemys∏owych), zawierajàcych chlor
lub/i w obecnoÊci êród∏a chlorowca, w przemyÊle chemicznym, celulozowo-papierniczym, farmaceutycznym, metalurgii
˝elaza, stali, przemyÊle metali nie˝elaznych i cementowym,
je˝eli procesy te sà niew∏aÊciwie prowadzone.
G∏ównym êród∏em dioksyn w naszym kraju sà przestarza∏e
indywidualne i komunalne instalacje produkcji energii cieplnej
z paliw sta∏ych (w´gla, biomasy, drewna i s∏omy), spalanie
i wspó∏spalanie odpadów komunalnych (z gospodarstw domowych) w tych instalacjach, niekontrolowane spalanie odpadów
komunalnych, rolniczych oraz ogrodniczych w êród∏ach zamkni´tych i otwartych (ogrody, pola, komunalne tereny zielone),
wypalanie traw, liÊci itp. Dioksyny mogà byç równie˝ emitowane z niew∏aÊciwie zabezpieczonych sk∏adowisk odpadów.

TO TECHNOLOGIA SPALANIA
I OCZYSZCZANIA SPALIN MA G¸ÓWNY WP¸YW
NA EMISJ¢ DIOKSYN!
Najwa˝niejsze regulacje prawne dotyczàce uwalniania dioksyn:

1) ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DzU z 2001 r.
nr 62, poz. 628 z póên. zm.),
2) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za wprowadzanie substancji zanieczyszczajàcych do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (DzU z 2000 r. nr 120, poz. 1288),
3) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002r.
w sprawie rodzajów odpadów innych ni˝ niebezpieczne oraz
rodzajów instalacji i urzàdzeƒ, w których dopuszcza si´ ich
termiczne przekszta∏canie (DzU z 2002 r. nr 18, poz. 176),
4) dyrektywa Wspólnoty Europejskiej 2000/76/WE w sprawie
spalania odpadów,
5) Konwencja Sztokholmska w sprawie trwa∏ych zanieczyszczeƒ organicznych, podpisana przez Polsk´ w dniu 23 maja
2001 r.,
6) Protokó∏ w sprawie trwa∏ych zanieczyszczeƒ organicznych
do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania
powietrza na dalekie odleg∏oÊci podpisany przez Polsk´
w dniu 24 czerwca 1998 r.

Dioksyny:
• wykazujà silne dzia∏anie rakotwórcze,
• powodujà dziedziczne zmiany w materiale genetycznym,
• zwi´kszajà zapadalnoÊç na infekcje,
• wp∏ywajà negatywnie na procesy prokreacyjne.

CO MO˚ESZ ZROBIå W SWOJEJ GMINIE?
Â doprowadê do wdro˝enia procedury segregacji odpadów
komunalnych (Êmieci) w twojej gminie oraz do uruchomienia profesjonalnych (pracujàcych zgodnie z zasadà najlepszych dost´pnych technologii ang. BAT Best Available
Technology) zak∏adów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zasadà jak najlepszych efektów materialnych gospodarowania przy jednoczesnym przestrzeganiu
praw ochrony Êrodowiska przyrodniczego,
Â doprowadê do okreÊlenia zasad zakazu oraz stosowania
sankcji za spalanie odpadów i wypalanie traw oraz emitowanie nadmiernej iloÊci zanieczyszczeƒ (py∏ i gaz) przez
kominy indywidualnego i komunalnego ogrzewnictwa,
Â doprowadê do opracowania systemu dop∏at wymiany lub
modernizacji instalacji grzewczych w obiektach komunalnych (êród∏em finansowania mogà tutaj byç fundusze
strukturalne Unii Europejskiej w ramach tzw. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) oraz
obiektach indywidualnych (pomogà ci tutaj wojewódzkie
fundusze ochrony Êrodowiska),
Â promuj w swojej gminie u˝ywanie nowoczesnych kot∏ów
zapewniajàcych warunki „czystego spalania w´gla”,
Â doprowadê do opracowania systemu monitorowania i kontroli wdra˝ania czystych technik i technologii produkcji
ciep∏a w indywidualnym i komunalnym ogrzewnictwie (np.
przez s∏u˝by kominiarskie),
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Â zaproÊ do wspó∏pracy lokalne organizacje spo∏eczne
– razem przygotujcie kampani´ informacyjnà na temat niebezpieczeƒstwa, jakie niosà ze sobà dioksyny, oraz sposobów ograniczania ich emisji.
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DIOKSYNY – ÂMIERTELNE ZAGRO˚ENIE
DLA ZDROWIA CZ¸OWIEKA
Dioksyny to najsilniejsze trucizny, jakie niecelowo wyprodukowa∏ i produkuje cz∏owiek. Powstajà w sposób niezamierzony,
m.in. w czasie niekontrolowanego spalania:
Â odpadów domowych, tworzyw sztucznych oraz olejów odpadowych i przepracowanych lub ich wspó∏spalania z paliwami sta∏ymi w domowych piecach i kot∏ach;
Â paliw sta∏ych (w´gla, koksu, brykietów), drewna, s∏omy oraz
paliw ciek∏ych w piecach i kot∏ach w´glowych przestarza∏ej
konstrukcji;
Â odpadów po Êrodkach ochrony roÊlin lub Êrodkach grzybobójczych;
Â rolniczych i zwierz´cych produktów ubocznych, s∏omy,
zanieczyszczonego zbo˝a i skór, w niekontrolowanych warunkach, zw∏aszcza w êród∏ach otwartych;
Â liÊci i odpadów drzewnych na polach i w ogrodach
oraz podczas wypalania traw i Êciernisk.

Dioksyny sà bardzo niebezpieczne
dla zdrowia cz∏owieka!
Â Powodujà zachorowania na raka.
Â Zmieniajà materia∏ genetyczny komórek.
Â Obni˝ajà odpornoÊç organizmu na ró˝ne infekcje.
Â Wp∏ywajà niekorzystnie na prac´ uk∏adu hormonalnego

i nerwowego.
Â Zaburzajà procesy prokreacyjne.

Zanieczyszczona ˝ywnoÊç
êród∏em zagro˝enia dioksynami!
Badania dowodzà, ˝e ponad 90% dioksyn dostaje si´ do
organizmu ludzkiego wraz z po˝ywieniem. Na terenach rolniczych dioksyny sà kumulowane w glebie oraz w roÊlinach
– na powierzchni i w tkankach. RoÊliny z kolei sà konsumowane (zjadane) przez zwierz´ta, które nast´pnie dostarczajà
ludziom bia∏ka (mleko, sery, mi´so) i t∏uszczu (mas∏o, smalec). Tà drogà mo˝e nastàpiç 1000-krotne, a nawet wi´ksze
zwi´kszenie iloÊci dioksyn w produkowanej ˝ywnoÊci.
Drogi przedostawania si´ dioksyn do organizmu ludzkiego

ROLNIKU! OD CIEBIE ZALE˚Y, CZY DO
NASZEJ ˚YWNOÂCI PRZEDOSTANÑ SI¢
DIOKSYNY – BARDZO SILNIE
DZIA¸AJÑCE TRUCIZNY!
Dlatego te˝:
Â segreguj odpady, oddziel te odpady, które w ˝adnym wypadku nie powinny trafiç do pieca (opakowania z tworzyw
sztucznych, folie, guma, opony itd.),
Â nie spalaj folii oraz opakowaƒ po Êrodkach ochrony roÊlin
i nawozach na polach,
Â nie spalaj ani nie magazynuj starych niewykorzystanych
Êrodków ochrony roÊlin, preparatów owadobójczych i grzybobójczych, po zabezpieczeniu oddaj je do odpowiednich
punktów zbiórki niebezpiecznych odpadów,
Â nie wypalaj traw i odpadów rolniczych na polach uprawnych, pastwiskach itp.,
Â nie pal Êmieci (odpadów domowych) w swoim ogrodzie,
Â stosuj do karmienia zwierzàt domowych i hodowlanych
pasze o odpowiedniej i atestowanej jakoÊci,
Â do ogrzewania swojego domu u˝ywaj paliw w´glowych
o dobrej atestowanej jakoÊci,
Â zmodernizuj instalacj´ grzewczà w swoim gospodarstwie,
zainwestuj w nowoczesne kot∏y na paliwa sta∏e (w´giel, brykiety), biomas´ (drewno, s∏om´), paliwa ciek∏e i gaz (kot∏y
kondensacyjne) o wysokiej sprawnoÊci energetycznej i ekologicznej, posiadajàce odpowiednie atesty i certyfikaty,
Â wprowadzaj nowoczesne techniki wytwarzania energii cieplnej na bazie surowców odnawialnych (biomasa, drewno, s∏oma, instalacje solarne, wodne, kogeneracja itp.),
Â oszcz´dzaj energi´, zainwestuj w termorenowacj´ budynków, wymieƒ nieszczelne okna,
Â przekazuj innym informacje na temat niebezpieczeƒstwa,
jakie niosà ze sobà dioksyny.
‚ W 1990 r. w Holandii w wyniku awarii spalarni Êmieci (odpadów
domowych) do atmosfery dosta∏o si´ ponad 0,5 kg dioksyn. Spowodowa∏o to ska˝enie du˝ej cz´Êci kraju, a jednà z konsekwencji
by∏o zamkni´cie mleczarni i zupe∏ne wy∏àczenie tych terenów
z produkcji rolniczej.
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‚ W 1999 r. zatrucie dioksynami produktów spo˝ywczych w Belgii
narazi∏o ten kraj na koniecznoÊç wycofania z rynku tych produktów
o ∏àcznej wartoÊci kilku miliardów dolarów.
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