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Népszerű a nyári rendezvényeken a „beltéri légszennyezés”

A Levegő  Munkacsoport  három  nyári  rendezvényen  is  tájékoztatót  tart  a  beltéri
légszennyezéssel kapcsolatban. A többnapos fesztiválokon több százan szerezhetnek
hasznos ismereteket a fenntarthatóbb életvitelről, megoldásokról.

A lövöldözés mellékhatásai

A fegyverek  nem  csak  annak  ártanak,  akit  eltalálnak.  Míg  a  vadász-  és  katonai
lőszerek jellemzően idegrendszert károsító ólmot tartalmaznak, amivel elszennyezik a
környezetet,  addig  a  műanyag  játékpuskák  hormonális  hatású  adalékanyagokkal
veszélyeztethetik életünket.

Mit tehetünk a szúnyogok ellen?

Számos  rovarirtó,  -riasztó  készítményt  és  terméket  árusítanak  a  szúnyogok  ellen,
azonban  egy  kis  odafigyeléssel  –  egyszerű  praktikák  segítségével  –  jelentősen
csökkenthetjük a vérszívó rovarok zavaró hatását.

Van, aki visszalép a fenntarthatóságtól

Egy  –  a  korábban  az  önkéntes  környezetvédelmi  szabványoknak  is  megfelelő  –
számítástechnikai vállalat kérte termékeinek törlését a környezetvédelmi szempontból
megfelelő termékek listájáról.

Népszerű a nyári rendezvényeken a „beltéri légszennyezés”

A Levegő Munkacsoport  több nyári  rendezvényen is  részt  vett  a  Négy fal  között  –
egészségesen  című  program  keretében.  A környezetvédő  szervezet  a  KEOP által
támogatott  tevékenység  során  részt  vett  a  Biotár  -  Országos  Öko  Expo  és  Bio
Fesztiválon, a Hegyalja Fesztiválon és elment a Szegedi Ifjúsági Napokra is.
A rendezvényeken az érdeklődök a beltéri légszennyezésről szóló figyelemfelkeltő és
humoros  totó  kitöltése  után  tájékoztatást  kaphattak  a  beltéri  légszennyezés
fontosságáról és a fenntarthatóbb megoldási lehetőségekről.
A kevéssé közismert téma fontosságát megismerve szinte minden érdeklődő örömmel
fogadta az Otthonunk rémei – Hogy mik vannak nálunk a levegőben? című tájékoztató
kiadványt.  A  résztvevők  a  projektet  népszerűsítő  környezetbarát  papírtollat  és
környezetkímélő, csak természetes illóanyagokat tartalmazó szúnyogriasztót is kaptak.



A természetes illatok kedvelői gyógy- és fűszernövényekből készíthettek légfrissítőt.
(Levegő Munkacsoport)

A lövöldözés mellékhatásai

Közel  1500  darab veszélyes  anyagot  tartalmazó  játékíj  és  játékpisztoly  forgalomba
hozását akadályozta meg a fogyasztóvédelmi hatóság. A hiányosan dokumentált  és
azonosító  jelölés  nélküli  játékokból  származó  minták  a  megengedett  mértéket
többszörösen  meghaladó  mennyiségben  tartalmaztak  súlyosan  egészségkárosító
műanyagadalékot, di-(2-etilhexil)-ftalátot (DEHP) és dibutil-ftalátot (DBP).
A termékek  elvileg  megfelelő  ftaláttartalmat  igazoló  dokumentációval  rendelkeztek,
ennek  ellenére  azonban  a  vizsgálatok  megállapították,  hogy  a  termékek  a
megengedettnél  nagyobb  mértékben  tartalmazzák  a  súlyosan  egészségkárosító
anyagot.
A Nemzeti  Fogyasztóvédelmi  Hatóság  honlapján  elérhető  azon  termékek  (játékok
listája),  amelyek  az  ellenőrzés  alapján  határérték  felett  tartalmaznak  veszélyes
anyagokat.
A éles  lőfegyverek  sem  csak  roncsoló  sebzéssel  pusztítanak.  Hagyományosan  a
katonai  és  a  vadászfegyverekhez  is  magas  ólomtartalmú  lövedékeket  használnak.
Ennek eredményeként évente több ezer tonna idegmérgező hatású, az élőlényekben
felhalmozódó  ólom  kerül  a  környezetbe.  A probléma  nem  csak  filozófiai  jellegű,  a
fokozottan veszélyeztetett, évtizedekig a kihalás szélén álló kaliforniai kondorkeselyű-
állomány  védelme  szempontjából  nagy  jelentőségű  az  ólommentes  lövedékek
használata.  A dögevő  madarak  szervezetébe  a  táplálékkal  olyan mennyiségű  ólom
kerül,  hogy  a  mérgezés  járványszerű  méreteket  ölt.  A  faj  védelmével  foglalkozó
szakemberek szerint az állomány regenerálódásának érdekében mindenképp meg kell
oldani, hogy ne használjanak ólomtartalmú lövedékeket.
Már  vannak  olyan  lőszergyártók,  akik  a  környezeti  károk  megelőzése  érdekében
acélgolyókat  gyártanak.  A skandináv  államok  hadseregei  már  át  is  álltak  a  kisebb
környezeti ártalmat jelentő lőszerekre. A szennyezés elsősorban a lőterek közelében
jelenthet problémát. Egy lőszergyártó 1200 tonna ólomtól mentette meg a környezetet
az alternatív golyók által.
A hazai szennyezett játékokról szóló cikk itt érhető el.
Az ólommentes golyókkal foglalkozó cikk itt érhető el.
A kondorkeselyűkkel foglalkozó cikk itt érhető el.
(BBC, Mercurynews.com, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság)

Mit tehetünk a szúnyogok ellen?

A háztartási rovarirtó szerek, így a szúnyogok ellen alkalmazható termékek is, minden
rovart  elpusztítanak,  és  gyakran  olyan  anyagokat  tartalmaznak,  amelyek  a
háziállatokra vagy az emberi egészségre nézve is kockázatot jelentenek.
A lakásban  szerencsésebb,  ha  fizikailag  tesszük  lehetetlenné,  hogy  a  szúnyogok
megjelenjenek.  Az  ablakokra  szerelt  szúnyogháló  a  repülő  rovarok  többségét  távol
tartja.  Ha  mégis  bejutnak,  akkor  a  legegyszerűbb,  ha  lefekvés  előtt  porszívóval
beszívjuk  a  jellemzően  plafonon  ülő,  rosszul  repülő  rovarokat,  amelyek  számát  a
lakásban megkímélt pókok is csökkenthetik.
Ha kertes házban élünk,  figyeljünk rá,  hogy ne szaporítsuk a vérszívó rovarokat.  A
szúnyoglárvák néhány hét  alatt  akár egy deciliter  csapadékvízben is  kifejlődhetnek.
Figyeljünk  rá,  hogy  a  ház  környékén  lévő  esővízgyűjtők,  csatornaszakaszok,  kerti
tavacskák ne váljanak szúnyogbölcsővé!  A csapadékvíz locsolási  célú begyűjtése a
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tetőről hasznos lehetőség a vízzel való takarékoskodásra, ezért ne ezek eltüntetésével
védekezzünk! „Legegyszerűbb”, ha megakadályozzuk, hogy a szúnyogok a víztárolóba
petézzenek. Amennyiben ez nem megoldható, más lehetőségeink is maradnak.
A szúnyoglárvák a levegőből veszik fel az oxigént, azonban ha például egy kevés étolaj
bejuttatásával egy olajhártya kerül a víz felszínére, akkor megfulladnak. Vannak, akik
faszenet tesznek a vízbe. Egyes forgalmazók biológiai készítményeket is árusítanak a
szúnyogok ellen,  ezek a  Bacillus thuringiensis nevű baktérium toxinját tartalmazzák,
amely csak a szúnyoglárvák számára mérgező hatású.  Más biológiai  módszerek is
vannak. A kétéltűek és a halak is szívesen fogyasztják a szúnyoglárvákat, ezek tartása
esetén azonban figyeljünk az állatvédelmi és a természetvédelmi előírásokra is.
Egyes növények a szúnyogok számára kellemetlen illatanyagokat juttatnak a levegőbe,
így célszerű lehet ezeket ültetni az ablakok és a kerti pihenőhelyek környékére. Ilyen
növény például  a  szivarfa,  a  szúnyogriasztó  növény (Plectranthus coleoides),  de a
szúnyogok nem szeretik  az  olyan  illatos  növényeket  sem,  mint  például  a  muskátli,
levendula, rozmaring, menta, körömvirág, bazsalikom. 
Ha a szabadban tartózkodunk, szükség lehet a szúnyogok elriasztására. A füstölők és
a mesterséges anyagok (pl. a gyakran alkalmazott DEET) károsíthatják egészségünket
és  a  környezetet.  Ma  már  kaphatóak  olyan  természetes  illóolajokat  tartalmazó
készítmények,  amelyek  kellő  hatékonyságúak  és  lényegesen  kisebb  kockázatot
jelentenek. Mint minden a szervezetünk számára új termék használata esetén, itt  is
érdemes első alkalommal – a használati  útmutatót betartva – csak kisebb felületen
kezelni a bőrünket, hiszen tudtunkon kívül allergiásak lehetünk az összetevőkre.
A  boltokban  kaphatóak  olyan  szúnyogriasztónak  látszó  eszközök  (pl.  karkötők),
amelyeket  nem  vizsgáltak  a  hazai  hatóságok,  így  ezek  hatékonysága,
biztonságossága kétséges.
Ha  mégis  megcsípne  minket  néhány  szúnyog,  akkor  a  vakarás,  vagy  különféle
kenőcsök használata helyett célszerű kis nyállal bekenni a felduzzadt részt, esetleg a
körmünkkel kicsit benyomni azt. Így kevésbé fog viszketni!
A természetes illóolaj-tartalmú készítmények kockázatairól ÁNTSZ honlapján olvasható
egy közlemény.
(Levegő Munkacsoport)

Van, aki visszalép a fenntarthatóságtól

Egy elektronikai cikkeket gyártó cég töröltette a korábban bejegyzett termékeit az 
elektronikai berendezéseket környezetvédelmi szempontból vizsgáló hivatal, az EPEAT
adatbázisából. A döntés okát nem hozták nyilvánosságra, de valószínűleg az új termék 
kevésbé környezetbarát megoldásai állhatnak a dolog mögött.
A vállalat kérése az volt, hogy a korábban bevizsgált termékeiket távolítsák el az 
önkéntesen vállalható környezetvédelmi feltételeknek megfelelő termékek 
adatbázisából. Mindez azonban azért tűnik furcsának, mert a cég 2006-ban egyike volt 
azoknak, akik más gyártókkal, aktivistákkal és kormányhivatalokkal együttműködve 
hozzájárultak az EPEAT szabványainak megteremtéséhez, és azóta az összes 
terméküket regisztrálták náluk.
A változtatás hatására San Fransiscó-i kormányhivatal bejelentette, hogy bojkottálni 
fogják a cég termékeit.
Az eset önmagában nyilván nem tűnik jelentősnek, de az USA-ban precedenst 
teremthet. A szövetségi kormánynál például előírják, hogy a megvásárolt laptopok 95 
százalékának EPEAT-kompatibilisnek kell lennie. Ugyanez vonatkozik több tucat 
egyetemre is. A Cornell Egyetem és a UCLA Berkeley képviselői szintén azt 
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nyilatkozták, hogy újra fogják gondolni, hogy vásárolnak-e a jövőben a cég 
termékeiből.

Az eredeti cikk itt érhető el.

(Index)

Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási szándékát
a reach@levego.hu e-mail címen jelezze!
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