RYZYKO DLA
ZDROWIA ZWIĄZANE
Z POPIOŁEM
WULKANICZNYM
Wytyczne dla obywateli

Celem tej broszury jest scharakteryzowanie możliwych następstw
oddziaływania popiołu wulkanicznego na zdrowie, a także
objaśnienie sposobów, dzięki którym można ochronić siebie i
swoją rodzinę przed opadającym popiołem.
To wydanie zostało przygotowane przez:
Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Islandzkiego, jardvis.hi.is/
Narodowy Szpital Uniwersytecki Islandii, landspitali.is/
Islandzki Urząd ds. Żywności i Weterynarii, mast.is/
Głównego Epidemiologa, landlaeknir.is/
Islandzki Czerwony Krzyż, raudikrossinn.is/
Departament Ochrony Cywilnej Krajowego Komisarza Policji
Islandii, almannavarnir.is/
Stowarzyszenie Obszarów Inspekcji Sanitarnej Islandii, shi.is/
Agencja Ochrony Środowiska Islandii, ust.is/

Wydanie 2, grudzień 2017 r.
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Czym jest popiół wulkaniczny?
Popiół wulkaniczny składa się z drobnych cząstek o średnicy poniżej 2 mm. Do jego
utworzenia dochodzi w wyniku wybuchu wulkanu, podczas którego gaz (i/lub para
wodna) unosi się znad gorącej magmy i przenosi drobne cząstki do atmosfery.
Właściwości popiołu wulkanicznego są uzależnione od rodzaju wybuchu. Popiół może przybrać
kolor od jasnoszarego po czarny.
Może przypominać szorstki piasek lub drobny talk. Im drobniejszy jest popiół (popiół lotny),
tym większe ryzyko jego dostania się do płuc. Popiół lotny przesłania światło słoneczne,
zmniejsza widoczność, a niekiedy powoduje, że dzień zamienia się w kompletną noc.
Wybuchy wulkanów mogą również prowadzić do powstawania grzmotów i błyskawic w
wyniku tarcia pomiędzy drobnymi cząstkami unoszącymi się w powietrzu, które często
występują bezpośrednio nad wulkanem lub pod postacią dużych strumieni popiołu
przenoszonych przez wiatr. Miejsce opadania popiołu jest wypadkową kierunku działania
wiatru oraz wielu innych czynników.
Wskazówki przekazane przez Głównego Epidemiologa dotyczące zapobiegania
zagrożeniom dla zdrowia, jakie stwarza popiół wulkaniczny, bazują na wielkości cząstek
popiołu oraz wynikach analizy chemicznej popiołu, którą przeprowadził Instytut Nauk o
Ziemi. Islandzka Agencja Ochrony Środowiska zajmuje się monitorowaniem stopnia
zanieczyszczenia gazowego.
W czasie wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull w 2010 r. doszło do znacznej emisji popiołu.
Ten popiół składał się z cząstek o różnej wielkości. Mniej więcej jedna czwarta tych
cząstek była na tyle mała, że mogła wnikać do płuc.
Przeprowadzona przez Instytut Nauk o Ziemi analiza chemiczna popiołu wykazała, że w
ciągu pierwszych kilku dni od wybuchu poziom fluoru w popiele był niewielki, ale po
pewnym czasie zaczął zauważanie wzrastać. Kolejnym istotnym składnikiem obecnym w
analizowanym popiele był dwutlenek krzemu (SiO2).
Cząstki popiołu, które dopiero co opadły, są często pokryte warstwą kwasu, co może
powodować podrażnienie płuc i oczu. Jeżeli pióropusz wydobywający się z wulkanu jest
suchy, możemy spodziewać się opadu zanieczyszczonego popiołu. Taka powłoka kwasowa
jest łatwo zmywana przez deszcz, co w efekcie powoduje zanieczyszczenie źródeł wody.
Popiół kwasowy może mieć także negatywny wpływ na roślinność i powodować straty w plonach.
W większości przypadków popiół wulkaniczny powstający w czasie wybuchu wulkanu
powoduje stosunkowo niewielkie konsekwencje zdrowotne, ale jest przeważnie bardzo
niepokojącym zjawiskiem. Ludzie zdecydowanie bardziej obawiają się ryzyka dla zdrowia,
jakie stanowi obecność popiołu wulkanicznego i gazu, niż ryzyka śmierci podczas znacznie
poważniejszych katastrof, np. lawiny piroklastycznej. Opadający popiół może pokryć
znaczny obszar wokół wulkanu, co może spowodować poważne konsekwencje dla
codziennego życia mieszkańców.
W czasie wystąpienia opadu popiołu i bezpośrednio po nim szpitale mogą spodziewać się
znacznego wzrostu osób zgłaszających się z objawami podrażnienia dróg oddechowych i
oczu.
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Czy popiół wulkaniczny może mieć poważny wpływ na
ludzkie zdrowie?
Popiół wulkaniczny może powodować następujące objawy:

Układ oddechowy:

• Katar i podrażnienie nosa.
• Ból gardła i kaszel.
• Osoby cierpiące na choroby serca i płuc mogą także zaobserwować
nasilenie objawów ich podstawowych chorób. Te objawy mogą się
utrzymywać przez wiele dni i przyjmować postać kaszlu, wzdęć,
problemów z oddychaniem oraz ucisku w klatce piersiowej.

Oczy:

•
•
•
•
•
•

Wrażenie obecności ciał obcych w oku.
Ból oczu, swędzenie, przekrwienie oczu.
Wydzielina i łzawienie.
Zadrapania siatkówki oka.
Ostre zapalenie oka, nadwrażliwość na światło.
Popiół wulkaniczny stanowi szczególne zagrożenie dla osób noszących szkła
kontaktowe.

Skóra:

• Podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie i swędzenie.
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Pośrednie skutki wpływu popiołu wulkanicznego na
zdrowie

Oprócz ryzyka dla zdrowia, należy także wziąć pod uwagę pośrednie skutki wynikające z
opadu znacznej ilości popiołu. Są to przeważnie dodatkowe konsekwencje powstające w
wyniku opadu popiołu, na przykład:

Wpływ na ruch drogowy

Niska widoczność powodowana przez popiół może prowadzić do wypadków na drogach.
Obecność popiołu na drogach zwiększa ryzyko wypadków. Popiół może też utrudniać
odczytywanie oznaczeń na drogach. Cienka warstwa popiołu, mokrego lub suchego, może
ograniczać przyczepność kół. Gruba warstwa popiołu może powodować nieprzejezdność
niektórych dróg, co zamknie lokalnym społecznościom dostęp do miejsc niezbędnych do życia.

Wpływ na instalacje elektryczne

Opadający popiół może powodować przerwy w dostawach prądu. Mokry popiół może
przewodzić prąd elektryczny, co oznacza wymóg ścisłego przestrzegania procedur
bezpieczeństwa w czasie oczyszczania źródeł energii i innych urządzeń elektrycznych.

Wpływ na źródła zaopatrzenia w wodę

Opadający popiół może zanieczyszczać wodę i zatykać lub uszkadzać urządzenia do
zaopatrywania w wodę. Szczególnie podatne na negatywne skutki opadu popiołu są małe,
otwarte źródła wody. Nawet niewielka ilość popiołu może spowodować, że woda stanie się
niezdatna do picia. Poziom zakwaszenia wody może rosnąć, chociaż ryzyko zatrucia
pozostaje niskie. Skład chemiczny popiołu ma ujemny wpływ na wodę i konieczne jest
przestrzeganie zaleceń wydawanych przez urzędy ds. zdrowia w odniesieniu do ryzyka
zatrucia.
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Odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów
Tymczasowe wstrzymanie działania służb odpowiedzialnych za usuwanie ścieków
komunalnych i odpadów może powodować choroby u ludzi mieszkających w obszarach
dotkniętych opadem pyłu.
Ryzyko zawalenia się dachu
1)

Ciężar nagromadzonego popiołu może spowodować zawalenie się dachu
oraz narazić ludzi znajdujących się pod nim na obrażenia lub śmierć.

2)

Ciężar osób, które weszły na dach, aby usunąć opadły popiół także
tworzy ryzyko zawalenia się dachu.

3)

Znane są przypadki śmierci osób, które spadły z dachu budynku w czasie
wybuchów wulkanów w czasie usuwania opadającego popiołu.
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Co możesz zrobić, aby zabezpieczyć się przed
popiołem?
Ograniczyć przemieszczanie się pojazdami

Bezpośrednio po opadnięciu choćby niewielkiej ilości popiołu znacznie pogarszają się
warunki do jazdy, widoczność i jakość powietrza, co ma miejsce szczególnie wtedy, gdy
ruch na drogach wzbija popiół w powietrze. Opady deszczu szybko poprawiają jakość
powietrza, ale jest to efekt tymczasowy trwający do chwili, gdy popiół ponownie
wyschnie.
W momencie opadu popiołu należy unikać jazdy samochodem i pozostać w domu, jeżeli
to tylko możliwe. Jeżeli jazda samochodem jest koniecznością, należy zachować
bezpieczną odległość od pojazdu jadącego przed nami i przemieszczać się z małą
prędkością. Zalecamy, aby po dużych opadach popiołu mieszkańcy gęsto zaludnionych
obszarów ograniczyli prędkość jazdy i dostosowali ją do warunków na drodze.

Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w wyniku wyrzucania popiołu do atmosfery.
Zmniejszanie ryzyka wnikania popiołu do domu

W miarę możliwości nie otwierać żadnych drzwi i okien.

Wyposażenie ochronne

Osoby uczestniczące w pracach oczyszczania muszą zawsze zakładać maskę i osłonę
przeciwpyłową, gdy zbliża się opad popiołu. Jeżeli maski nie są dostępne, można
przygotować taką maskę z kawałka tkaniny, np. z bandany. Taka maska zapewni ochronę
przed większymi cząstkami popiołu, które mogą podrażniać gardło i oczy. Zwilżenie tkaniny
poprawi jej właściwości filtrujące. Radzimy, aby osoby cierpiące na chroniczne choroby
serca i płuc pozostawały w pomieszczeniach i unikały zbędnego kontaktu z popiołem.
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Ochrona oczu

W przypadku drobnego popiołu należy zakładać gogle ochronne. Zaleca się, aby osoby
korzystające ze szkieł kontaktowych powstrzymały się od ich zakładania. Zamiast tego powinny
założyć okulary, a dopiero na nie gogle ochronne. Popiół może wnikać pod szkła kontaktowe i
powodować podrażnienie oczu.
Zalecamy, aby rodziny mieszkające w sąsiedztwie aktywnych wulkanów przygotowały dla siebie
„pakiet przeciwpyłowy” zawierający gogle ochronne, maski przeciwpyłowe i wodę.

Woda pitna

Osoby podłączone do sieci wodociągowej powinny mieć dostęp do aktualnych informacji
dotyczących bezpieczeństwa wody pitnej, które są przekazywane przez urzędy ds. zdrowia
oraz przedsiębiorstwa wodociągowe. Osoby korzystające z własnych źródeł zaopatrzenia w
wodę powinny zabezpieczyć swoje źródła wody przed wnikaniem popiołu i wód
powierzchniowych. Użycie wody powierzchniowej jako źródła wody pitnej wymusza
konieczność uważnego monitorowania jej jakości. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie
posiadanie kilkudniowej rezerwy wody pitnej (zakłada się 3–4 litry wody na osobę dziennie).

Żywność z własnej uprawy

Jedzenie warzyw hodowanych na wolnym powietrzu jest bezpieczne, jeżeli najpierw czystą
wodą spłuczemy osiadły na nich popiół.

Czyszczenie
Przed usunięciem popiołu łopatą należy go delikatnie zwilżyć. Nie zwilżać zbyt mocno popiołu
znajdującego się na dachach, aby nie spowodować znacznego wzrostu jego ciężaru, co stworzy
ryzyko zawalenia się dachu pod naciskiem popiołu. Unikać zamiatania popiołu, ponieważ
spowoduje to jego wzbicie w powietrze.

Gogle ochronne z
osłonami bocznymi

Gogle narciarskie

Maska przeciwpyłowa
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Środki ostrożności dotyczące dzieci
Dzieci są równie mocno podatne na negatywne działanie popiołu, co ludzie w
pozostałych grupach wiekowych. W gruncie rzeczy mogą one znacznie mocniej
odczuć efekty działania popiołu, ponieważ są mniejsze i prawdopodobieństwo
zastosowania rozsądnych środków bezpieczeństwa, które ochronią je przed
zbędnym kontaktem z popiołem wulkanicznym jest znacznie mniejsze. Niezależnie
od tego, że skutki zdrowotne wdychania niewielkich ilości popiołu nie są
długotrwałe, zalecamy stosowanie następujących środków ostrożności w przypadku
ryzyka opadu popiołu lub zauważenia jego obecności:
•

W przypadku opadu popiołu lub jego dyspersji dzieci powinny wychodzić na
zewnątrz tylko w przypadku najwyższej konieczności. W przypadku opadu
popiołu lub jego dyspersji nigdy nie należy pozostawiać dzieci śpiących w
wózkach na zewnątrz.

•

Aktywność fizyczna przyspiesza oddech, a szybsze oddychanie ułatwia
drobnym cząstkom głębsze wniknięcie do płuc. Zalecamy, aby dzieci nie
bawiły się i nie brały udziału w innych zajęciach na zewnątrz, jeżeli w
powietrzu unosi się popiół.

•

W przypadku opadnięcia znacznych ilości popiołu może pojawić się
konieczność zorganizowania opieki dziennej dla dzieci, aby rodzice mogli
wziąć udział w pracach związanych z oczyszczaniem.

•

Jeżeli dzieci muszą przebywać na zewnątrz, gdy w powietrzu unosi się
popiół, należy wyposażyć je w maski przeciwpyłowe (bandany).

•

W szczególności zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się w strefach
obecności cienkiej powłoki popiołu lub w miejscach, gdzie popiół został
naniesiony.
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Źródła i dalsze informacje
Niniejsza broszura została przygotowana przez Głównego Epidemiologa,
Narodowy Szpital Uniwersytecki Islandii, Krajowego Komisarza Policji Islandii,
Islandzką Agencję Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Islandzkiego, Islandzki Urząd ds. Żywności i Weterynarii, Islandzki Czerwony Krzyż
oraz Stowarzyszenie Obszarów Inspekcji Sanitarnej Islandii. Broszura bazuje na
książeczce przygotowanej przez International Volcanic Health Hazards Network
(IVHHN, tj. międzynarodową sieć monitorującą zagrożenia dla zdrowia
powodowane przez wulkany), Cities and Volcanoes Commission (komisję ds. miast
i wulkanów) i amerykańską agencję naukowo-badawczą GNS Science and the
United States Geological Survey (USGS).
Strona internetowa: www.ivhhn.org

Podziękowania
Zdjęcia na stronach 1, 5 i 7: Vilhelm Gunnarsson
Zdjęcia na stronach 6 i 8: Ómar Óskarsson
Zdjęcie na stronie 11: Shutterstock/J. Helgason Chcielibyśmy w szczególności
podziękować za udzielenie zgody na ykorzystanie tych zdjęć.
Format i wykończenie
1. Wydanie z 2010 r.: Gunnar Sigmundsson
2. Wydanie z 2017 r.: Zaktualizowane przez Departament Zdrowia / Głównego Epidemiologa
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www.almannavarnir.is
www.landlaeknir.is
www.ust.is
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