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A beltéri légszennyezésről szóló szakmai ajánlásrendszer döntéshozóknak

A  Levegő  Munkacsoport  szakmai  ajánlásrendszert  készített  politikusoknak,  és  a
közintézmények  döntéshozóinak  a  beltéri  légszennyezés  kockázatairól  és  az
ártalomcsökkentési lehetőségekről.

Kockázatos a nano titán-dioxid

A  fényvédő  készítmények  egy  részében  használt  nano  titán-dioxid  napsugárzás
hatására átjut a bőrön, és a szervezetbe kerülve kockázatot jelent. A részecskék nem
csak az emberre nézve veszélyesek: korábban biztonságosnak tartott koncentrációban
a vízibolháknak az anyaggal nem érintkező utódait is károsítják.

Itt a tavasz, jönnek a rovarok

A különféle ízeltlábúak sokak életét megkeserítik. Mit tehetünk a tavasszal megjelenő
hangyák, legyek vagy szúnyogok ellen?

Szén-monoxid: a láthatatlan, de megelőzhető gyilkos

Minden  évben  halnak  meg  Magyarországon  szénmonoxid-mérgezésben,  sokkal
nagyobb,  vélhetően  több  tízezernyi  azoknak  a  száma,  akik  csak  enyhébb  orvosi
kezelésre nem szoruló mérgezést szenvednek.

Magas higanykoncentrációt találtak ázsiai kozmetikai célú fehérítő krémekben

Koreában  fogfehérítésre,  míg  Srí  Lankán  a  bőr  világosabbá  tételére  szolgáló
krémekben találtak a megengedettnél több higanyt.

Környezettudatos szempontrendszer készült a beltéri levegőminőség védelméért

A  Négy fal  között  – egészségesen című projekt  keretében a Levegő Munkacsoport
szakmai ajánlásrendszert készített döntéshozók részére.
A  tanulmány  bemutatja  a  nem  megfelelő  beltéri  levegőminőségből  származó
problémákat, a házipor és szervezetünk szennyezettségét. A 28 oldalas kiadványban
ismertetjük a beltéri levegőszennyezés fenntarthatósági vonatkozásait, és a hétköznapi
termékeink környezeti terhelésének jelentőségét figyelembe véve a teljes életciklust.

http://levego.hu/tamogasson_minket/adoja_1_aval


A  kiadvány  részletesebben  bemutatja  a  kapcsolódó  jogszabályokat,  azok
hiányosságait,  és  javaslatokat  fogalmaz  meg  a  környezetkímélőbb  szabályozás
kialakítása érdekében.
Fontos, hogy a beszerzések előtt ne csak a termékek árának ismeretében döntsünk,
hanem a környezeti hatásokat is figyelembe vegyük. A kiadvány bemutatja a fontosabb
nemzetközi standardokat, ökocímkéket és környezetvédelmi célú szabványokat.
A  kiadvány  számos  praktikus  tanácsot  is  megfogalmaz  a  közintézmények
kialakításával,  fenntartásával  kapcsolatban.  Hiszen  néhány  egyszerű  lépéssel,  kis
odafigyeléssel jelentősen javítható egy-egy épület élhetősége.
A tájékoztató anyag itt érhető el:
………………………..
(Levegő Munkacsoport)

Kockázatos a nano titán-dioxid

A  nanoméretű  titán-dioxidot  (TiO2)  számos  hétköznapi  termék  előállításához
felhasználják. Az anyag gyakori alkotója a bőrre kerülő kozmetikumoknak, naptejeknek
is.  A titán-dioxid  nanoméretű  részecskéi  néhány  korábbi  vizsgálatban  bizonyítottan
károsították a sejteket, ezért a University of California kutatói megvizsgálták, hogy a
kozmetikumokkal a bőrre kerülő nanorészecskék bejutnak-e a szervezetünkbe.
A korábban végzett vizsgálatok többsége szerint a nano titán-dioxid nem képes átjutni
a  bőr  külső  rétegén,  mivel  a  készítményekben  lévő  nanorészecskék  nagyobb
darabokká állnak össze. Az USA-ban végzett kutatások szerint azonban napsugárzás
hatására az összetapadt részecskék kisebb, a bőrön áthatolni képes darabokra esnek.
A vizsgálat  szerint  a titán-dioxid aggregátumok átlagos mérete már néhány percnyi
napsütés hatására 230 nm-re csökken a kezdeti 280 nm-es méretről. A kísérletekben
háromszor annyi nanoanyag került napsütés mellett a bőrbe, mint sötétben.
A nano titán-dioxid felhasználásának terjedése miatt az anyag a környezetben is egyre
nagyobb mértékben jelenik meg. A környezetre és az élővilágra gyakorolt hatásokat
leggyakrabban vízibolhákkal végzett kísérletekkel értékelik.
Egy német vizsgálat során megfigyelték, hogy a nano titán-dioxid egyes változatai már
0,06 mg/l koncentrációban is csökkentik az állatok termékenységét.
Egy másik vizsgálat során a nanoanyag felhasznált  koncentrációja bár nem okozott
észrevehető hatás a kezelt állatoknál, azok utódaiban már megnövelte a titán-dioxiddal
szembeni érzékenységet.  Így vélhetően a jelenleg elterjedten használt vizsgálatok –
amelyek során egy-egy generációban értékelik a hatásokat – alulbecslik a tényleges
környezeti  hatásokat.  A vegyületek jelenlegi  értékelése elsősorban az akut  toxicitás
meghatározására alkalmas, a krónikus hatásoknál azonban figyelembe kellene venni
az  utódgenerációkra  –  azaz  a  szerrel  közvetlenül  nem  találkozó  nemzedékre  –
gyakorolt hatásokat is.
A nano-titán-dioxid fénybomlásáról szóló cikk itt érhető el:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi/10.1371/journal.pone.0048719
A University of California sajtóközleménye:
http://www.bren.ucsb.edu/news/nano_light_bennett.htm
A német vizsgálatok összefoglalója itt érhető el:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23202250
A nano titán-dioxid vízibolhákra gyakorolt hatásáról szóló cikk itt érhető el:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0048956
(University of California, NCBI, PLOS ONE)

Itt a tavasz, jönnek a rovarok

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0048956
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23202250
http://www.bren.ucsb.edu/news/nano_light_bennett.htm
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi/10.1371/journal.pone.0048719


Sokakban  felmerülhet  a  kérdés,  hogy  a  tavasz  közeledtével  megélénkülő,  majd
gyorsan  szaporodni  kezdő  rovarokat  milyen  környezetkímélő  módszerrel  lehetne
elpusztítani.
A legegyszerűbb, ha nem kiirtani akarjuk őket, hanem gyönyörködni bennük. Ha kertes
házunk van érdemes lekövezett, vagy golfpálya minőségű udvar helyett egy változatos
élőhelyet kialakítani. Ebben az esetben kisebb az esélye, hogy szeretett növényeinket
elcsúfítsák  a  levéltetvek,  hiszen  azok  fogyasztói,  ellenségei  (pl.  katicabogarak,
fátyolkák, zengőlegyek) is megtalálhatóak a kertben.
A hernyók közutálatnak „örvendenek”, de lepkeként már szinte mindenki szereti őket és
esetleg sok nektárt termő, illatos növényekkel próbáljuk őket a kertbe csalni. Érthető,
ha  valaki  a  terményét  akarja  megóvni  az  elszaporodott  károsítóktól,  de  egy-egy
betévedt  élőlény  nem  fog  észrevehető  termésveszteséget  eredményezni.  A
lótücsköknek is csak azt a káros hatását ismerjük, hogy kirágja a palántákat. Ha nem
gyenge, hanem erős palántákat  ültetünk,  és a kertből nem irtjuk ki teljesen a többi
növényt,  akkor a lótücsköknek inkább hasznát láthatjuk,  hiszen lazítja a talajt,  és a
gyökerek  mellett  lárvákat  is  fogyaszt.  Ha  valamilyen  kellemetlen  rovar  túlzottan
elszaporodna,  akkor  igyekezzünk  azt  csapdázni  (sok  esetben  házi  módszerek  is
alkalmazhatóak,  de  kereskedelmi  forgalomban  is  beszerezhetőek  csapdák).
Próbálkozzunk  a  biológiai  védekezés  lehetőségeivel:  például  az  éhes  macska  az
egerek mellett a lótücsköket is összeszedi, a fecskék a legyek számát csökkentik, míg
a varangyok a meztelen csigákat fogyasztják.
A lakásokban  már  lényegesen  nehezebb  felfedezni  az  ízeltlábúak  hasznát,  bár  a
sarokban lévő pók összeszedhet néhány szúnyogot. Egy-egy betévedt rovar még nem
okozhat  akkora gondot,  ami miatt  érdemes lenne mérgeket  szórni  a  lakásunkba.  A
repülő  rovarok  ellen  a  szúnyogháló  jelenthet  megoldást,  számos fajt  riasztanak az
olyan magas illóanyag-tartalmú növények,  mint például  a rozmaring,  a levendula,  a
muskátli vagy a diófa és a szivarfa.
A rendszeres takarítás a hangyák, csótányok számára teszi táplálékszegényebbé, így
kevésbé vonzóvá a lakásunkat.
A tartós  élelmiszerek  átforgatása,  mozgatása,  használata  egyrészt  a  kártevők  (pl.
molyok  és  zsizsikek)  számára  kellemetlen,  másrészt  előbb  észrevesszük
megjelenésüket, így gyorsabban eltávolíthatjuk őket.
A hangyák és szúnyogok ellen  a porszívó is  jól  használható,  hiszen nem képesek
elmenekülni előle.
Ha sok a moly,  légy akkor  azok a boltokban kapható ragadós papírral  gyéríthetők,
csótányok ellen szexferomonos változat kapható.
(Levegő Munkacsoport)

Szén-monoxid: a láthatatlan, de megelőzhető gyilkos

Az emberek többsége olyan lakásokban él, ahol az égéstermékek, a tökéletlen égés
során keletkező szén-monoxid (CO) bekerülhet a lakás helyiségeibe. A szagtalan és
láthatatlan  CO  nem  csak  a  régi  kályhákból,  de  a  nyílt  égésterű  fűtésre,  vagy
vízmelegítésre  használt  cirkókból  is  veszélyes  mértékben  bejuthat  a  helyiségekbe.
Nem csak a közismerten légszennyező hatású dohányzás, hanem a gáztűzhely, -sütő
használata is jelentős, és az egészséget károsító mértékben növelheti meg a mérgező
gáz koncentrációját.
Számos  lehetőség  van  a  kockázat  csökkentésére.  Az  egyik  a  szennyező  források
kiküszöbölése.  Például  a távfűtés esetén nem jelentkezik  ilyen kockázat,  és a zárt
égésterű gázkazánok is  sokkal  biztonságosabbak.  Az elektromos árammal  működő
tűzhelyek, sütők sem szennyezik a konyha levegőjét.



A másik  tényező  az  égéstermékek  megfelelő  elvezetése,  a  kellő  oxigénellátottság
biztosítása.  Ennek  eléréséhez  nélkülözhetetlen  a  lakás  rendszeres  és  alapos
szellőztetése, erre fokozottan oda kell figyelni jól szigetelő nyílászárók megléte esetén.
Hiszen a régi ablakok a huzattal nem csak a meleget vitték ki a lakásból,  hanem a
légcseréről is „gondoskodtak”. A gáztűzhely fölé érdemes elszívót szerelni.  A gázzal
működő  vízmelegítők,  cirkók  elhelyezésénél  fokozottan  kell  ügyelni  a
szellőztethetőségre,  és  ennek  megvalósítására.  Ne  tegyünk  a  lakásba  olyan
vízmelegítőt, amihez nincs külön kémény!
A  kockázatok  mérséklésében  fontos  szerepe  van  a  berendezések  megfelelő
beszerelésének, és rendszeres ellenőrzésének (kémény, cirkó és kályha is).
A teljes biztonság érdekében érdemes szén-monoxid-figyelő berendezést vásárolni.
Ennek használatával megelőzhető a tragédia.
A témáról az index készített részletes összefoglalót:
http://index.hu/tudomany/egeszseg/2013/02/19/a_szen-
monoxid_csak_ritkan_kivedhetetlen/
(Levegő Munkacsoport, index)

Magas higanykoncentrációt találtak ázsiai kozmetikai célú fehérítő krémekben

Koreában a Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatai szerint a vizsgált 21 fogfehérítésre
használt  készítmény  hetedében  volt  a  megengedettnél  –  egy  esetben  3
nagyságrenddel  –  magasabb  a  higany  koncentrációja.  A  problémás  termékek
többségét Kínában gyártották, de egy amerikai eredetű krém is a megengedettnél több
veszélyes  anyagot  tartalmazott.  Az  USA-ból  származó egy hazánkban  is  népszerű
multinacionális  vállalat  termékében  a  peroxid  koncentrációja  haladta  meg  az
egészségügyi határértéket.
Srí  Lankán  a  Friends  of  the  Earth  helyi  tagszervezete  a  Centre  for  Environmental
Justice vizsgálta a számos országban népszerű bőrfehérítő készítményeket. A vizsgált
termékek több mint fele kockázatos mennyiségben tartalmazott higanyt.
Mit tehetünk az ilyen szabálytalanságok ellen? Amellett, hogy figyelemmel kísérjük a
kutatók és a hatóságok tájékoztatásait érdemes elgondolkodnunk azon, hogy valóban
szükséges-e  fogfehérítőt  használni  vagy  csak  a  jól  tervezett  marketingkampányok
áldozatai vagyunk. Ha rendszeresen ápoljuk a fogainkat, tartózkodunk a dohányzástól
és az egyéb színező hatású élelmiszerektől, nem lesz szükségünk fogfehérítésre.
A koreai fogfehérítőről szóló cikk itt érhető el:
http://english.donga.com/srv/service.php3?bicode=020000&biid=2013011874128
A Srí Lankán árusított bőrfehérítőkről szóló cikk itt érhető el:
http://ejustice.lk/PDF/PRESS%20RELESE%20on%20Hg%2021st%20jan%2012.pdf
(Centre for Environmental Justice, dongA)

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://english.donga.com/srv/service.php3?bicode=020000&biid=2013011874128



