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Környezetkímélő iskolafelújítás 

A Levegő Munkacsoport közreműködésével környezetkímélő és egészséges anyagok
felhasználásával újult meg az I. Béla Gimnázium egyik tanterme.

Nem csak a mikrobákat öli a triklozán

Amerikai vizsgálatok szerint a higiéniai  termékekben használt  antimikrobiális  hatású
triklozán károsítja az izomszövetet, emellett hozzájárul az allergia kialakulásához.

C-vitaminnal a légszennyezés ellen

Gyakran hallani a C-vitamin szerepéről a fertőző betegségek elleni védekezésben. Az
antioxidánsnak  azonban  a  szálló  por  okozta  szív-  és  érrendszeri  problémák
megelőzésében is szerepe van.

Mit ér a környezettudatos életmód?

Hazai  vizsgálatok  szerint  jellemzően  azonos  a  környezetükért  tevők  és  az  ezzel
kevésbé foglalkozó emberek ökológiai lábnyoma. Más vizsgálatok szerint természetes
életmóddal,  amellett,  hogy  a  környezetet  is  védjük,  eredményesen  csökkenthető  a
szervezetbe kerülő mérgek mennyisége.

Dánia úttörő szerepet vállal a káros anyagok betiltásában

Dánia  betiltotta  négy  hormonális  hatású  műanyagadalék  felhasználását.  A
környezetvédő  szervezetek  remélik,  hogy  ezt  mielőbb  követi  egy  teljes  uniós
korlátozás.

Környezetkímélő iskolafelújítás

A Levegő Munkacsoport a Négy fal között – egészségesen című KEOP által támogatott
programja keretében közreműködött a szekszárdi I. Béla Gimnázium egy tantermének
felújításában.
A felszakadozott  PVC-vel  burkolt  padló  és  a  málladozó  festék  helyére  parketta  és
vízbázisú  beltéri  festék  került.  A  felújítás  során  igyekeztünk  a  leginkább
környezetkímélő,  fenntartható,  a  beltéri  levegőminőség  szempontjából  is  előnyös
lehetőségeket megtalálni.
A dél-dunántúli  cég által gyártott szalagparketta anyaga a zalai erdőkből származott
előre lakkozott termék. A festéknél szintén fontos szempont volt a jó környezetvédelmi



besorolás, így csak vízbázisú készítmény jöhetett szóba.
Egy  hazai  felmérés  szerint  a  gyerekszobákban  a  műanyagpadló  parkettára  való
cseréje 30 százalékkal  csökkenti  a  légzőszervi  megbetegedések esélyét,  és bár  az
iskolapadban kevesebb időt töltenek a fiatalok, fontosnak éreztük, hogy a PVC helyére
természetes burkolat kerüljön.
A környezetünket és az egészségünket is kímélő felújítási lehetőségekről tájékoztató
kiadványt és kisfilmet is készítünk, amelyek a honlapon is elérhetők lesznek.
(Levegő Munkacsoport)

Nem csak a mikrobákat öli a triklozán

Amerikai kutatások szerint a kozmetikai és higiéniai termékekben használt fertőtlenítő
hatású triklozán károsítja az izmok működését. A vegyület a nagymértékű felhasználás
miatt  mind  egészségügyi,  mind  környezetvédelmi  szempontból  kockázatot  jelent.  A
mesterséges vegyületet kimutatták már a természetes vizekből, az abban élő algákból,
halakból, de az emberi anyatejből és vizeletből is.
A vizsgálatok során olyan mennyiségben használták a triklozánt, ami a környezetben,
mindennapi életünk során is jellemző. A kutatók szerint a vegyület hatása drámai, az
egerek  szívére  gyakorolt  hatása  a  szívnyugtató  gyógyszerekéhez  hasonlítható.  A
triklozánt tartalmazó vízben a halak izomzata károsodott, egy hét után észrevehetően
romlott  úszási  képességük.  A  kutatókat  is  meglepte,  hogy  a  vegyület  eltérő
állatcsoportokban, különböző izomtípusokban is milyen nagy mértékű károsodást tud
okozni.
A triklozánt nem csak állatkísérletekben vizsgálták. Egy másik amerikai kutatócsoport
eredményei szerint a higiéniai termékekben lévő tartósítók és antibiotikumok (beleértve
a triklozánt is) elősegítik a gyermekekben az allergia kialakulását. A felmérésben 860
6 és 18 év közötti fiatal vérének IgE antitest koncentrációját és vizeletük tartósítószer-
és antibiotikumtartalmát vizsgálták. 
A  vizsgált  anyagok  magasabb  koncentrációja  az  allergiát  jelző  antitestek
mennyiségének megemelkedésével járt együtt. A kutatók szerint nem biztos, hogy ezek
az anyagok közvetlenül járulnak hozzá az allergia kialakulásához, de ha áttételesen is,
szerepük lehet benne. Az eredmények igazolják azt a korábbi tapasztalatot,  hogy a
gyermekkori  túlzott  higiénia,  amelynek  eredményeként  a  szervezet  csak  kis
mennyiségű  káros  mikroorganizmussal  találkozik,  kedvezőtlen  hatással  van  az
immunrendszer  fejlődésére.  Az  eredmények  alapján  az  antimikrobiális  vegyületek
felborítják a szervezetben az egyes mikroorganizmusok optimális arányát.
Az  antimikrobiális  higiéniai  termékekben  gyakran  használt  triklozán  és  a
kozmetikumokban  gyakoribb  parabének  magasabb  koncentrációja  esetén  is
kétszeresére  nőtt  az esélye  annak,  hogy allergia  alakul  ki  a  fiatalokban valamilyen
környezeti  allergénre  (például:  pollen,  állatszőr).  A  vizsgálat  alapján  az
élelmiszerallergia esélyét csak a triklozán jelenléte növelte.
A triklozán izomkárosító hatásáról szóló cikk itt érhető el.
A mikrobaölő anyagok az allergia esélyét növelő hatásáról szóló cikk itt érhető el. 
(ScienceDaily, MedicalXpress)

C-vitaminnal a légszennyezés ellen

A  C-vitamin  nem  csak  általánosságban  segít  a  fertőző  betegségek  elleni
védekezésben, de a légszennyezés káros hatásainak mérséklésében is szerepe lehet.
Több  mint  200  asztmás  vagy  COPD-ben  szenvedőt  vizsgáltak  meg.  Akiknek  a
szervezetében alacsonyabb  a  C-vitamin  mennyisége,  nagyobb  eséllyel  lép  fel  nála

http://medicalxpress.com/news/2012-06-antibacterials-personal-care-products-linked-allergy.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120813155515.htm


légzési  zavar  a szmogos napokon.  A tapasztalatok  alapján,  ha a szállópor  (PM10)
koncentrációja 10 µg/m3-rel emelkedett, mintegy harmadával nőtt a kórházba kerülők
száma. A kockázatot további 20 százalékkal növelte, ha az betegnek alacsony volt a C-
vitamin ellátottsága.
Jellemzően  a  dohányzóknak  és  az  idősebbeknek  rosszabb  a  vitaminellátottsága.
Amikor őket kizárták a vizsgálatokból, még akkor is megfigyelhető volt a megfelelő C-
vitamin  ellátottság  védő  hatása.  Más  kutatók  szerint  az  embereknek  jellemzően
kielégítő a C-vitamin-bevitele, és nem tapasztalták még, hogy a magas dózis javított
volna az asztmások állapotán.
Az  eredmények  alapján  feltételezhető,  hogy  az  antioxidánsoknak  szerepe  lehet  a
légszennyezés  káros  hatásainak  kivédésében.  Ezek  az  anyagok  a  szabadgyökök
romboló hatása ellen nyújtanak védelmet a sejtekben.
A szennyezett  levegő  tüdőbe  kerülésekor  is  kialakulnak  a  szabadgyökök,  amelyek
később  növelik  a  szív-  és  érrendszeri,  a  daganatos,  valamint  a  légzőszervi
megbetegedések  kialakulásának  esélyét.  Az  antioxidánsok  azonban  kötődnek  a
szabadgyökökhöz megakadályozva, hogy azok kifejtsék káros hatásukat.
Az eredeti cikk itt érhető el.
(Myhealthnewsdaily)

Mit ér a környezettudatos és az egészséges életmód?

Egy  amerikai  vizsgálat  szerint  a  természetes  életmód  jelentősen  csökkenti  a
szervezetbe kerülő hormonális hatású anyagok (EDC) mennyiségét.
A felmérésben a kutatók kismamák vizeletében mérték meg számos krónikus betegség
kialakulását  elősegítő  műanyagadalék-anyagok  koncentrációját.  A  tíz  mintából  hét
esetben  megtalálták  a  biszfenol-A-t,  míg  a  ftalátvegyületek  minden  esetben
kimutathatóak voltak.
Mivel a vizsgált  vegyületek a szervezetből gyorsan kiürülnek,  ezért  az eredmények
kiértékeléséhez elég volt a résztvevőket az előző 48 órában végzett tevékenységeikről
kikérdezni.
A  MECPP  vegyület  elsősorban  azokat  érintette,  akik  lágy  élelmiszercsomagoló
anyagokkal kerültek kapcsolatba. A DEHP azok szervezetében volt  a legmagasabb,
akik  az előző 48 órában voltak  autóban,  mivel  ez az anyag gyakori  összetevője  a
gépkocsik  belső  burkolatának.  A MEP vegyületet  csak egy  kismama szervezetéből
sikerült  kimutatni.  A jelentős mennyiségű vegyület a kutatók szerint hajspréből vagy
parfümből kerülhetett a szervezetébe.
Bár a vizsgálatokban csak kevés mintát értékeltek, az eredmények alapján a kutatók
egyértelműnek látják,  hogy az életmódunkkal  jelentős  mértékben befolyásolhatjuk  a
szervezetünkbe kerülő hormonális hatású anyagok mennyiségét.

Egy hazai felmérés szerint az emberek környezetvédelem iránti nagyobb elhivatottsága
nem  feltétlenül  jelent  a  gyakorlatban  észlelhető  környezeti  előnyt.  A  vizsgálat
megállapította,  hogy  hasonló  ökológiai  lábnyommal  bírnak  azok  az  emberek,  akik
környezettudatosnak  tartják  magukat,  mint  akik  kevésbé  veszik  figyelembe  napi
tevékenységük során a környezeti szempontokat.
A kutatók szerint az érdekes eredmény oka az lehet, hogy a környezetvédelemhez való
pozitív  hozzáállás  nem  feltétlenül  jelenti  a  szokások  változását.  Gyakran  a
nehézségekre  hivatkozva végül  nem változtatnak rossz szokásaikon a környezetért
tenni akarók, vagy a tényleges környezeti hatás kisebb az illető által feltételezettnél. A
több  mint  ezer  fogyasztó  bevonásával  végzett  felmérésben  az  embereket  három
csoportra osztották az alapján, hogy miket tettek az elmúlt egy hónapban a környezet
védelme érdekében (például szelektív hulladékgyűjtés, csökkentett autóhasználat). A

http://www.myhealthnewsdaily.com/2973-antioxidants-air-pollution-respiratory-disease-vitamin.html


válaszadók  negyede  került  a  környezeti  szempontból  kedvező  „zöld”,  negyede  a
kedvezőtlen „barna” és mintegy fele „átlagos” csoportba.
A vizsgálat tényezők közül a jövedelem mértéke volt észrevehető hatással az ökológiai,
illetve  a  széndioxid-lábnyomra.  Annak  ellenére,  hogy  a  felmérésben  részt  vevő
magasabb jövedelműek csak kis arányban kerültek a „barna” csoportba, jellemző, hogy
a szegényebbek kevésbé környezettudatos szokásaik  ellenére  is  kisebb mértékben
terhelték  az ökoszisztémát.  Azok között,  akik  azonos jövedelmi  csoportba tartoztak
nem volt lényeges eltérés a környezeti hatásokban környezettudatosságuk esetleges
eltérése ellenére sem.
Ugyanakkor a kutatás lehangoló eredményei nem szabad, hogy lemondóvá tegyenek,
hiszen egy kis odafigyeléssel és természetes életmóddal nem csak az egészségünk,
hanem  a  környezet  fenntarthatósága  érdekében  is  sokat  tehetünk.  A legfontosabb
szempontokat  a Tudatos  Vásárlók  Egyesülete  gyűjtötte  össze. Így például  vásárlás
előtt  érdemes  összeírni,  mire  van  szükségünk,  hiszen  a  nagy  üzletek  profi
módszerekkel  csábítanak  felesleges  pénzköltésre.  A  bevásárlóközpontok  helyett
hasznosabb  a  piacon,  vagy  helyi  boltban  vásárolni.  Arról  is  dönthetünk,  amikor
kiválasztjuk,  mit  teszünk  a  kosarunkban,  hogy  mit  és  kit  támogatunk:  a
környezetszennyezést, a vegyszerezést, gyermekmunkát, a buta, káros és felesleges
dolgok tömeges gyártását? Jobb, ha kerüljük az eldobható dolgokat,  ezek tömeges
előállítása és kidobása energiapazarlással és környezetszennyezéssel jár. 
A hormonhatású anyagok szervezetbe kerülésével foglalkozó cikk itt érhető el.

(ScienceDaily)

Dánia úttörő szerepet vállal a káros anyagok betiltásában

A műanyagok  lágyítására  használt,  a  hormonrendszer  működését  megzavaró  négy
ftalátvegyület használatát betiltják Dániában. Így az EU-ban a gyermekjátékokban már
tiltott anyagokat (DEHP, DIBP, DBP és DBP) Dániában más termékekhez sem lehet
majd felhasználni.
A betiltást  kezdeményező  dán  környezetvédelmi  miniszter,  Ida  Auken,  szerint  nem
lehet  a  fogyasztókat  felesleges  egészségügyi  kockázatoknak  kitenni.  Dánia  már
korábban  kezdeményezte  az  anyagok  teljes  körű  uniós  tiltását,  de  az  ezzel
kapcsolatos – remélhetőleg pozitív – döntés csak 2013 év tavaszára várható.
Lehetséges, hogy Dánia egyéni lépése kivívja az Európai Bizottság rosszallását, aki az
egységes uniós piac megzavarása miatt eljárást kezdeményezhet az ország ellen. Az
EU vegyianyag-szabályozása a REACH jogszabályon alapul, mely egységesen írja elő
a tagállamoknak, hogy mely anyagokat milyen célokra lehet felhasználni.
A  Réseau  Environnement  Santé  francia  környezetvédelmi  civil  szervezet
közleményében megemlíti, hogy a szaporodási képességeket károsító, az elhízás és
más  krónikus  megbetegedések  kialakulási  esélyét  növelő  vegyületek  mielőbb
kivonásra  kerülnek.  A különféle  ftalátvegyületek  keveréke már  a hétköznapokban  a
szervezetünkbe kerülő mennyiségben is egészségkárosító hatású. Ezek a vegyületek
megtalálhatóak  a  kozmetikumokban,  orvosi  eszközökben és  szennyezőanyagként  a
szobák levegőjében is.
Az  EU-ban  Dánia  és  Franciaország  védi  legnagyobb  mértékben  a  fogyasztókat  a
hormonális hatású anyagokkal szemben. A civil szervezet reméli, hogy a biszfenol-A
gyermekeknek  szánt  termékekből  való  uniós,  majd  egyre  inkább  globálissá  váló
korlátozásához hasonlóan  itt  is  felgyorsítja  a lassabb EU-s döntéshozatalt  a  dánok
szigorítása.
A  betiltás  hatásával  jelentősen  csökken  az  emberek  érintettsége,  mivel  ezek  a
vegyületek viszonylag gyorsan kiürülnek a szervezetből.

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/06/120626092546.htm
http://tudatosvasarlo.hu/12pont


Más környezetvédő civil szervezettel együtt a Levegő Munkacsoport is üdvözli a dán
lépést,  és  reméli,  hogy a  termékekből  hazánkban  is  minél  előbb eltűnnek  ezek az
egészségre kockázatot jelentő anyagok.
A the COPENHAGEN post cikke itt érhető el.
A  Réseau  Environnement  Santé  civil  szervezet  közleménye  itt  olvasható (francia
nyelven).
(the COPENHAGEN post)

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

A  hírlevél  megjelenése  a  KEOP-6.1.0/B/11-2011-0094  számú  pályázat  keretében
Európai  Unió  támogatásával,  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

http://reseau-environnement-sante.fr/2012/08/24/dossiers-par-themes/communique-de-presse-24-aout-2012-france-danemark-un-duo-gagnant-contre-les-perturbateurs-hormonaux/
http://cphpost.dk/news/national/denmark-goes-it-alone-phthalates-ban

