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Zöldlevél 
 

 
A Környezeti Információs Központ hírlevele   2014. 6. szám 

 

Tisztelt Zöldvásárhelyiek! 

 

Bár a munka halad tovább, egy pillanatra megállunk, ugyanis 
köszönetünket szeretnénk kifejezni az eddigi figyelemért, mellyel 

megtiszteltek minket! 

Tevékenységünk erősen kapcsolódik az óvodákhoz, iskolákhoz, ahol 
véget ért a tanév, ezért e számadás. Foglalkozásainkon, 

rendezvényeinken több, mint 2100 óvodás, diák, tanár, szülő vett 
részt, reméljük élményekkel és némi új tudással gyarapodva. Nem 

feledkezünk meg, természetesen, a minket felkereső lakosokról sem, 
nekik is köszönjük! 

Továbbra is várunk minden kedves érdeklődőt bármilyen környezeti 
témában. Szeptemberben pedig indulnak a vásárhelyi nevelési, 

oktatási intézményeknek szánt hagyományos és új programjaink. 

Kellemes nyarat kívánunk minden Kedves Zöldvásárhelyinek! 

 

A Környezeti Információs Központ Csapata 
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Kedves „Zöldvásárhelyi”! 

 

Igaz, még csak beköszöntött a nyár, remélhetően hamarosan valóban eljön a jó idő, az igazi 

strandolás lehetősége. Ebben a számban beszámolunk a közeli eseményekről, éltető csillagunkkal 

kapcsolatban olvashatnak érdekességeket, megmutatjuk a Föld több területét érintő, a 

klímaváltozással és az ember helyi természetalakító tevékenységével is összefüggő káros 

folyamatot, az elsivatagosodást, és a folyamatos napfénynek való kitétel – az UV sugárzás – 

hatásait is. 

 

Kellemes olvasgatást! 

 

Üdvözlettel: 

A Környezeti Információs Központ Csapata 

 

 

 

Tartalom: 

- Július hónapról 

o Július eseményei - fontosabb események a hónap során 

- Kitekintő 

- A Nap – éltető csillagunk 

- Elsivatagosodás – mi okozza, hogyan lehet ellene tenni? 

o Szomjazó Dél-Alföld 

- Barlangok 

- Az UV sugárzásról – mitől „ég fel” a bőr, mit ad a napfény? 
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Július hónapról 

Július az év hetedik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. A római naptárban kezdetben ez az 

ötödik hónap volt.
 
Ennek megfelelően latinul eredetileg Quintilis („ötös”) volt a hónap neve, csak 

később Julius Caesarról nevezték át júliusra. A 18. századi nyelvújítók szerint a július: kalászonos. 

Az Arvisurák szerint Áldás hava. A népi kalendárium Szent Jakab havának nevezi. Egészen a 18. 

századig a nagyon hasonló női keresztnévből, a Júliából származtatták. 

Július eseményei 

 július 1.:        A magyar egészségügy napja 

 július 2.:        Sportújságírók napja 

 július 2. vasárnapja: Vasutasnap 

 július 3. vasárnapja: Polgárőrnap Magyarországon 

 július 3. vasárnapja: Búcsú Törökbálinton 

 július 3.:        Argentína: Gyermeknap 

 július 4.:        Amerikai Egyesült Államok: a függetlenség napja 

 július 14.: Franciaország: a Bastille bevételének napja 

 július 30.:      A Rendszergazdák Világnapja 

 július 31.:      Balatoni Halak Napja 

Forrás: http//wikipedia.org 
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KITEKINTŐ 

A tavalyi év képzőművészeti szimpóziumán ihletet nyert művészek 

alkotásaiból nyíló kiállítással veszi kezdetét a Múzeumok Éjszakája 

Hódmezővásárhelyen, az Alföldi Galériában. A tárlaton tizenegy alkotó 

mintegy negyven művén keresztül figyelhetik meg az érdeklődők a 

Vásárhelyen megélt művészeti hatások lecsapódását. Az alkotásokat Szenti 

Csilla levéltárigazgató méltatja június 21-én, szombaton 17 órakor a Kossuth 

téri kiállítóhelyen.A Holdfény Fesztivált június 20-án 17:30 órakor dr. Kószó Péter, alpolgármester 

nyitja meg a dr. Rapcsák és a Lázár utca sarkán felállított színpadon, ahol azt követően fellép a 

Colorado Country Band, a Blues Br.Others, a Hestia tűzzsonglőr trió, majd a Firkin zenekar zárja a 

napot. 

Egy létszám fölötti, nagyon fiatal sárgafülű ékszerteknőst találtak a Szegedi 

Vadasparkban, a hüllő minden valószínűség szerint szabadon kelt ki 

tojásából. A vörösfülű ékszerteknősről már kiderült, hogy képes áttelelni és 

szaporodni Magyarországon, a sárgafülű ékszerteknőst azonban 

melegigényesebbnek tartják. Így újdonság az, hogy - talán az enyhe télnek 

köszönhetően - nemcsak áttelelnek, hanem szaporodnak is Közép-

Európában. A teknősfiókát egyelőre terráriumban tartják, majd olyan helyre 

kerül, ahonnan nem tud kijutni a természetbe. A terület, ahol megtalálták a 

kis teknőst, bővelkedik ékszerteknősben. Azonban nem a vadaspark dolgozói teszik oda az 

állatokat, hanem egyes látogatók igyekeznek így megszabadulni a feleslegessé váló kedvencüktől. 

Ez azonban komoly ökológiai veszélyt jelent, a mocsaras részről a teknősök a vadaspark 45 

hektáros területén szabadon el tudnak mászni bárhova. 

Forrás: http://promenad.hu 

Június 16-a a tengeri teknősök világnapja! 

Ezt az ünnepet Magyarországon nem igazán ismerjük, pedig a tenger páncélos 

hüllőire valamennyien az óceánok tekintélyt parancsoló szimbólumaiként 

gondolunk. A tengeri teknősök a legősibb hüllőfajok, százmillió éve szelik át 

óceánjainkat. Tüdővel lélegeznek, így időről időre fel kell jönniük a felszínre 

levegőért. Hét fajuk él a Földön, ebből hat mára veszélyeztetett vagy kritikusan 

veszélyeztetett. Az ál-cserepesteknős, a közönséges levesteknős, a közönséges 

cserepesteknős, az atlanti fattyúteknős és az olajzöld fattyúteknős, az ausztrál 

levesteknős és a kérgesteknős mindegyike remekül úszik, akár többezer 

kilométert is vándorol a gazdagabb élelemforrás vagy nyugodtabb 

szaporodóhely reményében. Méretük fajtól függően akár a két métert is 

elérheti, súlyuk pedig 6-700 kg-ot is nyomhat. Rákokkal, csigákkal, kagylókkal 

és egyéb kisebb tengeri állatokkal táplálkoznak. A szárazföldre csak akkor 

mennek, amikor lágyhéjú tojásaikat a homokos partokon lerakják, mély gödröt 

ásva azoknak. A kicsik – fajtól függően – átlagosan 2 hónap után kelnek ki, 

majd a homokból is kiássák magukat néhány óra alatt. Azután a lehető 

leggyorsabban kell elérniük a tengert, mielőtt a ragadozók áldozatává válnának. Mára azonban 

számos veszélyeztető tényező fenyegeti a tengeri teknősöket. A klímaváltozás következtében a 

tengervíz hőmérséklete emelkedik, amely az ökoszisztémák átalakulását vonja maga után, ami 

egyes területeken veszélyezteti a teknősök fennmaradását. Emellett évente több mint 250.000 

tengeri teknős fullad meg, leginkább a halászhálók okozta balesetek miatt. A fészkelésre alkalmas 

partszakaszok szűkülése és az illegális – vagy helyenként a legális - kereskedelem is súlyosan 

veszélyezteti a tengeri teknősök állományainak túlélését. 

Forrás: http://wwf.hu/fajok_/1/ma-van-a-tengeri-teknosok-vilagnapja 
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A nyári napfordulói vasárnap (idén június 22.): a Nap napja 

A Nap 

A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a 

Naprendszerhez tartozó bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, stb.. A 

Földtől körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc. 

A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, átmérője 109 

földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió 

során héliummá alakul. Az ennek során felszabaduló, majd a világűrbe 

szétsugárzott energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára: fénye a növények 

fotoszintézisét, hője pedig az elviselhető hőmérsékletet biztosítja. Éltető ereje miatt a Nap 

kiemelkedő kulturális és vallási jelentőséggel is bír. Fénye és hője mellett különböző tudományágak 

szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, mert bizonyos jelenségeket nem tudunk előállítani, csak a 

Napon megfigyelni. 

Mivel anyagát képlékeny plazma alkotja, a 

különböző szélességi körön levő területei eltérő 

sebességgel forognak; az egyenlítői területek 

25, míg a sarkvidékek csak 35 naponként 

fordulnak körbe. Az eltérés miatt erős 

mágneses zavarok lépnek fel, amelyek 

napkitörések és – különösen a mágneses 

pólusok 11 évente bekövetkező 

felcserélődésének idején megszaporodó – 

napfoltok kialakulásához vezetnek.  

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap 

Érdekesség: a naprendszerünk bolygóinak mérete a Naphoz képest: 
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Június 17. „Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja”. 

Elsivatagosodás 

A termőföldek másik nagy ellensége az erózió mellett az 

elsivatagosodás, amely folyamat során a termőföld 

mezőgazdasági művelésre túlságosan szárazzá válik, az 

éghajlat, vagy a mikroklíma változása miatt (amelyet 

természetes és emberi tényezők egyaránt okoznak). Az 

elsivatagosodás maga nem egy új jelenség, de jelentős 

mértékben megnőtt és felgyorsult a népesség számának 

növekedésével. Ilyen terület pl. a Száhel-övezet és a Szahara 

északi része. Évente kb. 100 ezer hektár termőterület szűnik így meg Afrikában. Az elsivatagosodás 

és az erózió tehát nagymértékben befolyásolja a Föld élelmiszertermelő képességét. 

Az Aral-tó kiszáradásának menete 1960-tól 2008-ig: 

 

A kép mozog, lásd a http://www.greenfo.hu/hirek/2014/06/12/totalis-okologiai-katasztrofa-egyetlen-emberolto-alatt 

oldalon! 

Az elsivatagosodás okai 

Túllegeltetés: 

A legelőket csak eltartó kapacitásuk mértékében szabad használni, 

amely évről-évre az időjárás függvényében változik. Az anyagcsere-

tartalék az a legkisebb növénymennyiség amelynek fotoszintézise 

még fenn tudja tartani a gyökérzetet. Ha az állatok ezt is lelegelik, a 

növényzet nem újul meg, a legelő elpusztul. Hosszú távon megnöveli 

egy legelő eltartó kapacitását a pihentetés, melynek során a növény 

magot érlel, és a legelő megújul. 
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Erdőirtás: 

Az erdők kiirtása több tényező eredménye, de elsősorban annak az 

ismeretnek a hiánya teszi lehetővé, hogy az emberiség számára 

milyen fontosak az erdők. További két tényező a népességnövekedés 

és az ezzel együtt járó területszükséglet. A politikai erő a múltban – 

de a mai napig is – sajnos nagyon nagy befolyással van az erdők 

kiirtására, elsősorban rövid távú gazdasági hasznok miatt. Az erdők 

kivágásának egyik (a legsúlyosabb) típusa a tarvágás. A tarvágás 

gyors, hatékony és teljes erdőirtást jelent egy adott területen, napos, kopár helyeket hagyva maga 

után. Ez amellett, hogy talajeróziót okoz, további károkat is előidéz: az ott lakó állatvilág élőhelye 

megszűnik, a környezőkét elvágja egymástól, és tájképileg is csúnya. A trópusi esőerdőkben a 

tarvágás a legelterjedtebb erdőirtási mód. 

A globális földhasználatban a legdrámaibb változást a termőföldek arányának növekedése, és az 

erdők területének csökkenése jelentette. 1700 és 1980 között a becslések szerint az erdők és 

faültetvények területe kb. 20%-kal csökkent (6,2 milliárd hektárról 5,1 milliárd hektárra). 

Ugyanebben az időszakban a termőföldek területe 460%-kal nőtt, a kb. 270 millió hektárról 1,5 

milliárd hektárra. 

Megoldási lehetőségek: 

Az erdőirtás problémájára elsősorban a fából készült termékek szükségletének csökkentése jelenthet 

megoldást. Ehhez három dolog kell: népességszabályozás, hatékony használat és újrahasznosítás, 

megfelelő kormányzati segítséggel. A következő teendő megmenteni a még érintetlen erdőket, és 

fenntartható rendszert létrehozni azáltal, hogy a kiirtott és soha vissza nem telepített erdőket 

visszatelepítjük. Az erdősítés az egyik legfontosabb közügy, több okból kifolyólag. A nagy élő 

fatömeg hozzájárulása a szén-dioxid elnyeléséhez (és az oxigén előállításához), a termőtalaj 

eróziójának megakadályozása, a termőföld mikroflórájának fenntartása azáltal, hogy párásan tartják 

a környezetüket, és lombtakarójukkal megvédik a termőtalajt a kiszáradástól, valamint a fa, mint 

természetbarát alapanyag felhasználása nem károsítja a környezetet sem használata, sem hulladékká 

válása során – mind egyformán fontos tényezők, melyek az erdők védelme és telepítése mellett 

szólnak. 

     

 

 

Megjegyzés: 

Mezőgazdasági területeket beépítéssel is veszítünk. Évente hektár-milliók vesznek így el a 

mezőgazdasági termeléstől az emberi terjeszkedés miatt, utak, repülőterek, bevásárlóközpontok stb. 

építésére. A világ népességének folyamatos növekedésével ez az állandó terjeszkedés komoly és 

nem fenntartható problémát jelent a termőterületek szempontjából. 

Forrás: http://globalproblems.nyf.hu/talaj/elsivatagosodas/ 
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Szomjazó Dél-Alföld 

A mind sűrűbben jelentkező éghajlati szélsőségek miatt a 

Dél-Alföldön és a Vajdaságban is egyre nagyobb 

probléma a vízhiány és az aszály - közölte Fiala Károly, 

az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság projektvezetője. 

Ezért a vízgazdálkodás tervezése a korábbinál sokkal 

komplexebb megközelítést igényel. Ezt a munkát 

segítette az uniós támogatással megvalósult 630 ezer eurós költségvetésű kutatási program, 

amelyben az Ativizig mellett a szegedi és az újvidéki egyetem munkatársai vettek részt - mondta a 

szakember a projekt eredményeit bemutató tegnapi szegedi konferencián. A kutatók többek között 

az elmúlt hatvan év magyarországi és szerbiai hidrometeorológiai és talajvíz adatait vetették össze. 

Kiderült, hogy míg az éves csapadékmennyiség csupán kismértékben csökkent, az átlag-

hőmérsékleti értékek mintegy egy fokkal emelkedtek. Míg az időszak elején a téli félév átlaga 

negatív volt, ez pozitívvá vált, ennek következtében jelentősen növekedett a párolgás és csökkent a 

hómentes napok száma. 

 A nyári félévben pedig egyre gyakoribbá váltak a 

hőségnapok - tudatta a projektvezető. A magyar és szerb 

szakemberek a talajnedvesség-mérő hálózat és a 

meteorológia adatok összevetésével vizsgálták a csapadék 

és a talajvíz közötti kapcsolatot, feltérképezték a folyók 

lefolyásviszonyainak változását, új műszereket szereztek be 

a kis vízfolyások vízhozamának pontos mérésére, és meghatározták, mely területek lehetnek 

alkalmasak az esetleges vízvisszatartásra - közölte az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

projektvezetője. 

A projektvezető elmondta, a következő lépésként az Alsó-Tisza jobb parti, 

mintegy 5500 négyzetkilométeres területére a helyi talajadottságot és a 

területhasználatot is figyelembe vevő aszályérzékenységi térkép készül. Ez 

alapján a talajvízviszonyok, a hőmérséklet- és a csapadékadatok 

figyelembevételével riasztási rendszer dolgozható ki, amely lehetővé teszi a 

gazdálkodók számára, hogy lépéseket tegyenek az aszálykárok 

mérséklésére. 

 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2014/06/17/szomjazo-del-alfold  
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Június 25. a Barlangok napja 
 

Barlangok 
 

Bár nekünk itt a Dél-Alföldön kevésbé testközeli a barlangok világa, de utazásaink révén könnyen 

eljuthatunk hegyvidékekre, tengerpartra, ahol megcsodálhatjuk ezeket a gyönyörű képződményeket. Alább 

egy kis barlang-tipológia olvasható. 

 

Barlangnak nevezzük a Föld szilárd kérgében, természetes úton létrejött, 2 

méternél nagyobb, ember által járható üregeket. Tudománya a szpeleológia, 

más néven barlangtan, bejárói a barlangászok, bejárása a barlangászás. 

 

Szpeleogenetikának azt a tudományágat nevezzük, amelyik az eltérő 

kőzetsajátosságokat és a rájuk ható természeti erők eredményeit a 

barlangképződés szempontjából vizsgálja. 

 

A barlangokat alapvetően két csoportra oszthatjuk, ezek a szingenetikus, illetve a posztgenetikus (más néven 

epigenetikus) barlangok. Egy-egy barlang kialakulása általában nem tudható be csak egyetlen tényezőnek, 

hanem azok egymással összefüggésben alakítják ki, vagy formálják át őket (például egy tektonikus 

repedésekkel teli hegy belsejében nagyobb intenzitással indulhat be a karsztosodás, ám később egy újabb 

földrengés hatására egyes járatok beomolhatnak, viszont az újonnan keletkezett repedéseken keresztül 

feltörhet hévíz, ami viszont tovább segíti a már meglévő járatok oldódását). 

 
Magyarországon a természetvédelmi törvény erejénél fogva minden 

barlang ex lege védett természetvédelmi terület (azaz az újonnan 

felfedezett barlangok is automatikusan védetté válnak). 

 
 

 
Szingenetikus barlangok: 

 
Lávacsatorna 

 

Egy vulkánkitörés után a lávafolyásoknak először a külső "burka" szilárdul meg, így ha újra megindul benne 

a láva, akár több km hosszú "cső" is kialakulhat. 

 

Kristálykamra 

 

A forró lávából kiváló gáz gyakran buborékot alkot, mely a kihűléssel rögzül. Ezeknek nincs természetes 

bejárata, bányászati tevékenység során találnak rájuk. Nagyon szép kristályok borítják belülről, innen kapta a 

nevét. 

 

Mésztufabarlang 

 

A mésszel telített vizű karsztpatakok vízeséseinek lábánál a lezuhanó és szétszóródó, porladó vízből, a 

víztükörtől bizonyos távolságra lassanként mésztufa-dombok, -gátak épülnek, amelyek idővel a 

tulajdonképpeni vízfolyást és vízesést körülölelik, sőt később be is boltozhatják. Magyarországon több ilyen 

keletkezésű mésztufabarlang a Pécshez közeli Tettyei mésztufa-barlang, lillafüredi Anna-barlang, tatai 

Feszty-barlang, valamint a Budai Várbarlang. 
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Posztgenetikus barlangok: 

 

Kőzethasadék-barlangok 

 

Más néven szerkezeti barlangok: a Föld szilárd kérgét formáló, ún. hegyképző vagy tektonikus erők hozzák 

létre őket. E hasadékok néha több méter szélesek, több száz méter hosszúak és mélyek lehetnek, s egymást 

sokszor rácsos alaprajzú szövevényes keresztezésekkel harántolva át, igen bonyolult, labirintusszerű 

hasadékbarlang-rendszereket képezhetnek. 

 

Korróziós barlangok 

 

Ide soroljuk a hévizes barlangokat és azokat a karsztos barlangokat, amiket a víz oldó hatása alakított ki. 

Ilyen üregek általában a mészkőben alakulnak ki, de ritkán kifejlődhetnek más kőzetben is (például 

dolomitban). Kősóban és gipszben igen hosszú járatrendszerek alakulhatnak így ki. 

 

    Három különleges barlangtípust is megfigyelhetünk, ezek a forrásbarlangok, az átmenő barlangok és a 

víznyelőbarlangok. Forrásbarlangnak nevezünk egy barlangot, ha a forrás a barlangon belül tör felszínre, 

majd a bejáraton át folytatódik tovább a felszínen. Az átmenő barlangok onnan kapták nevüket, hogy 

egyetlen patak folyik keresztül rajtuk - valamint egyetlen be- és kijáratuk van, amelyek között folyamatos a 

lejtés. A víznyelőbarlangok általában függőleges kiterjedésű aknabarlangok, másik nevük a zsombolyok. 

Ezeknek a bejárata általában egy töbörből nyílik.  

 

Abráziós barlangok 

 

Ezeket a barlangokat a tengervíz hullámmozgásának ereje és a hullámzó víz 

által mozgatott partszegélyi kőzettörmelék eróziós koptatómunkája hozta létre. 

 

Gleccserbarlangok 

 

A gleccserek és a jéghegyek belsejében összegyűlő olvadékvizek gyakran szerteágazó és nagyméretű 

barlanghálózatokat képesek a jégtömbben kioldani. Ha a jégtömeg belsejében mozgó olvadékvizek elérik a 

jégtömb talpát, a jég alatti kőzet apró törmelékszemcséit is magukkal sodorhatják a vízfolyások. Az ilyen 

folyók mederágyukat ezután már csiszolómunkával bővítik tovább, így a barlangképződés üteme jelentősen 

felgyorsul, de most már az üreg formálásában a fő szerepet nem a korróziós oldás, hanem a víz 

hordalékmozgásának mechanikai koptatóhatása, az ún. erózió jelenti.  

 

Jeges barlangok 

 

Jégbarlangoknak azokat a barlangokat nevezzük, amelyeknek (vagy egyes szakaszaiknak) hőmérséklete 

nulla °C alatti, így a barlangban tartósan megmarad a jég. Ennek oka rendszerint az, hogy a bejárat 

körzetének évi középhőmérséklete fagypont alatti. Lehet ez egy magashegyi vagy egy északra nyíló völgy 

zsákszerű meredek barlangbejárata, ahova télen a hideg levegő könnyen befolyik, és nyáron huzat hiányában 

bentreked. A Magyarországon fellelhető egyetlen jegesbarlang a Zempléni hegységben, Telkibányán 

található (Telkibányai-jegesbarlang). 

 

Deflációs barlangok 

 

Ide soroljuk a szél által kifújt, általában sivatagokban, puhább 

kőzetekben keletkező üregeket. 

 

 A barlangokra jellemző a hőmérsékleti kiegyenlítettség, ez mindig az adott terület évi középhőmérsékletével 

megegyező értéket jelent (Magyarországon 10-13 °C). A levegő hőmérséklete télen, nyáron és minden 

évszakban legfeljebb csak 1-2 °C -szal változik, de leginkább csak a bejárati szakaszban. Az ősember 

egyrészt a hőmérséklet eme kiegyenlítettsége miatt választotta lakóhelyéül a barlangokat. A jégkorszakban 

még a felmelegedések idején is hidegebb volt az éghajlat, mint ma, így érthető, ha a télen-nyáron egyforma, 

jól kibírható klímájú barlangokba költöztek. 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Barlang 
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Az UV sugárzásról 
 

A napsugarak hatásai az emberi szervezetre 

Szabad szemmel a Napba nézni fájdalmas és átmeneti vakságot 

okozhat, ugyanis ebben az esetben 4 milliwatt napenergia érkezik a 

retinára, ami kissé felmelegíti és bizonyos esetekben – de nem 

jellemzően – maradandóan károsítja azt. Ez indokolja a 

napfogyatkozások alkalmával védőszemüveg használatát is. Továbbá 

az UV-sugárzás az évek során akkor is károsíthatja a szemet, ha nem 

nézünk bele közvetlenül a Napba. 

Orvosi szempontból megoszlanak a vélemények a Nap szervezetünkre gyakorolt hatásaival 

kapcsolatban. A bőrgyógyászok kutatásai szerint az UV-A sugarak a bőr korai öregedését okozzák, 

míg az UV-B sugárzás nagymértékben megnöveli a bőrrák és a szürke hályog előfordulását. A 

túlzott és védekezés nélküli napozás hatására bőrünk ráncossá, rugalmatlanná válhat. Az ismétlődő 

leégések rákos folyamatokat indíthatnak el. 

Jótékony hatása viszont, hogy a Nap ultraibolya tartománya biztosítja, 

hogy szervezetünkben D-vitamin keletkezzen, ami nélkül csontozatunk 

és immunrendszerünk elgyengülhet. A nap melegének hatására az erek 

kitágulnak, fokozódik a bőr vérellátása, felgyorsul a salakanyag-

eltávolítás, javul a sejtek tápanyagellátása és kedvezően hat az 

anyagcsere-folyamat enzimjeinek működésére is. Egyes bőrbetegségek 

kezelésére, mint az ekcéma vagy a pikkelysömör, kifejezetten ajánlott. Depresszió kialakulásának 

megakadályozására vagy ellensúlyozására a napozás az egyik leghatékonyabb természetes terápia. 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap 
 

Hogyan védjük meg magunkat? 

Az UV-sugárzás növekedésével egyre gyakrabban fordul elő, hogy akkor is leégünk, ha csak rövid 

ideig tartózkodunk a napon. A viszkető, piros, vagy felhólyagzó bőr rendkívül kellemetlen, ezért az 

alábbiakban ahhoz adunk tanácsokat, hogyan kezeljük hatékonyan a leégést. 

 A leégés alapvetően gyulladásos folyamat, és a bőrszövet vízveszteségével járhat, ezért a 

gyógyulás érdekében fogyasszunk minél több folyadékot! Alkoholos italok vagy üdítők 

helyett válasszuk a vizet, a gyógyteákat vagy a gyümölcsleveket.  

 Ősrégi módszer a leégett bőr kezelése tejföllel vagy aludttejjel, esetleg natúr joghurttal. 

Kenjük vastagon a bőrre, és hagyjuk rajta negyed óráig, vagy amíg fel nem melegszik! Ez a 

módszer elsősorban az égő, feszítő, viszkető érzés csillapítására jó. Egyesek szerint még 

hatásosabb, ha mézet keverünk bele. 

 Ha van kéznél aloe kivonat, akkor azzal (esetleg ha rendelkezésünkre áll, magával a növény 

levével) kenjük be a leégett bőrt.  

 A kamilla gyulladásgátló és fertőtlenítő hatása közismert. Borogassuk a leégett területet a 

teájával, de az is segíthet, ha megisszuk a főzetet.  

 Ha a házi praktikák helyett a patikában vagy drogériában kapható szereket részesítjük 

előnyben, válasszuk a kifejezetten napozás utáni, bőrnyugtató hatású készítményeket. 

 A bőrpír, illetve a hólyagok elmúlásáig ne menjünk napra! Viseljünk minél többet fedő, de 

könnyű anyagból készült ruhákat.  



A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos 
 Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen 
KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 

 

Tippek: 

 Ha semmilyen eszköz nem áll rendelkezésünkre, a hideg vizes borogatás vagy zuhany is 

sokat segíthet a fájdalom és a gyulladás enyhítésében. Legjobb, ha hosszan (egy-két órán át) 

tudjuk borogatással hűteni a bőrt, ugyanakkor figyelni kell arra is, hogy ne fázzunk meg.  

 Mint minden gyulladásos folyamatnál, a leégésnél is érdemes figyelni a táplálkozásra, mert 

ezzel is tehermentesíthetjük a szervezetet és gyorsíthatjuk a gyógyulást. Kerüljük a nehéz, 

fűszeres és zsíros ételeket, fogyasszunk több nyers zöldséget és gyümölcsöt! 

Figyelmeztetések 

 Ne kenjük be a leégett bőrt olyan testápolókkal, amelyek kőolaj-származékokat tartalmaznak 

(paraffin, vaselin, mineral oil, ceresin, vagy petrolatum van az összetevők között). Ezek nem 

engedik lélegezni a bőrt, és így lassabb a gyógyulást.  

 Ha a bőr felhólyagosodik, ne piszkálja vagy bökje ki a hólyagokat, mert könnyen 

elfertőződnek!  

 Ha a bőr nagyon felhólyagosodik, láz, fejfájás, szédülés, esetleg hányinger vagy hasmenés 

jelentkezik, forduljunk orvoshoz!  

Forrás: http://www.hogyankell.hu/A_le%C3%A9g%C3%A9st_kezelni 
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