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Kedves „Zöldvásárhelyi”! 

 

Jelen nyári számunkban augusztusról, a vele kapcsolatos dolgokról írunk. Olvashatsz a már előző 

számban megjelent UV-sugárzással kapcsolatban a további védelemről, a sok-sok napsütés miatt 

elterjedő kéretlen özönnövényekről, illetve az általuk levegőbe jutó pollen okozta betegségről – az 

allergiáról és annak orvosi ellátásáról. 

 

Kellemes olvasgatást! 

 

Üdvözlettel: 

A Környezeti Információs Központ Csapata 

 

Tartalom: 

- Augusztus hónapról 

- Fontosabb események a hónap során, kitekintő 

- Afrika egyik leghíresebb bennszülött népe – a szanok 

- A smaragdfa 

- Kéretlen zöld betolakodók – invazív növényeink 

- Az allergia – mi okozza?  
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Augusztus az év nyolcadik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. Nevét a híres római császárról 

Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap – különös módon – a július után szintén 31 napos, annak 

köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint amennyi a Caesarról elnevezett júliusban 

van. Augustus ezt a hónapot odahelyezte, amikor Kleopátra meghalt. Mielőtt Augustus átnevezte ezt a 

hónapot augusztusra, latinul Sextilis („hatos”) volt a neve, utalva arra hogy eredetileg ez volt a hatodik 

hónap a római naptárban, amely kezdetben még a márciussal kezdődött. A 18. századi nyelvújítók szerint az 

augusztus: hévenes. Az Arvisurák szerint Újkenyér hava. A népi kalendárium Kisasszony havának nevezi. 

Augusztus eseményei 

 augusztus 1.:  

o A forint születésnapja 

o Anyatejes táplálás világnapja 

 augusztus 2.:  

o A Cigány Holokauszt Napja 

 augusztus 6.:  

o Jézus Krisztus színeváltozása 

o Nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja 

 augusztus 9.:  

o A Világ Őslakosainak Nemzetközi Napja 

o Az állatkertek napja 

 augusztus 10.:  

o A tűzoltóság napja 

 augusztus 12.:  

o A fiatalok világnapja 

 augusztus 13.:  

o A balkezesek világnapja 

 augusztus 16.:  

o Hontalan Állatok Világnapja 

 augusztus 20.:  

o Szent István államalapító, és az új kenyér ünnepe 

 A Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe 

 augusztus 22.:  

o Kína: a szerelmesek napja 

o  

Érdekességek 

A horoszkóp csillagjegyei közül az alábbiak esnek az augusztus hónapba:  

1. oroszlán (július 23-augusztus 22.) 

2. szűz (augusztus 23-szeptember 22.) 

 Augusztus folyamán a Nap az állatöv csillagképei közül a Rák csillagképből az Oroszlán 

csillagképbe lép. 

 Szökőévekben az augusztus a hét ugyanazon napjával kezdődik, mint a február. 

 Ír nyelven az augusztust a Lugh kelta istenre utaló Lughnasadh név jelöli. 
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KITEKINTŐ 

 

A nyár alatt több nap alkalmával erősen megnő az UV sugárzás. Előző 

számunkban beszámoltunk már a káros hatásairól, illetve a védekezésről 

ellene. A Környezeti Információs Központban kölcsönözhető UV mérő 

készülék, mellyel pár pillanat alatt ki lehet számolni a napon tölthető 

maximum időtartamot – ezzel csökkentve a leégés és egyéb súlyosabb 

következmények esélyét. Érdeklődni a +36 62 532 165 számon lehet. 

 

 

 

Számunk további részében bemutatjuk azon növényeket, 

melyek hazánkban idegennek minősülnek vagy veszélyesek a 

többi növényfajra, és emiatt kevésbé szívesen látott vendégek. 

Az ismertebb fajták: 

 

 Akác  

 Ecetfa   

 Csicsóka 

 Gyalogakác 

 Japán komló 

 Kaukázusi medvetalp 

 Keresztlapu 

 Keskenylevelű ezüstfa  

 Kőrislevelű v. zöld juhar 

 Őszirózsa fajok  

 Sokvirágű napraforgó  

 Ürömlevelű parlagfű  

 Vörös kőris 

 Nád 

 Vad v. földi szeder fajcsoport 

 

Bővebb fajok listája: http://www.termeszetvedelem.hu/?pg=sub_643 

 

A Bennszülött Népek Világnapja augusztus 9-én van minden évben, 

hogy szimbolikusan támogassa és védje a világ bennszülött 

lakosságának jogait. Ez az esemény az őslakosok 

környezetvédelembeli szerepére, kultúrájára és szociális szerepére 

hívja fel a figyelmet. Az első kimondott közgyűlést az ENSZ 1994 

decemberében tartotta.  Rebang Dewan, a bangladeshi Chakma fiú 

művészi alkotását választották, mint a vizuális azonosítót, az állandó 

ENSZ-fórum a bennszülött kérdések szimbólumaként. 

 

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_of_the_World's_Indigenous_Peoples 
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Kik az őslakosok? 

„Mindazok az emberek, akik eleve azon a területen éltek a gyarmatosítás előtt.” 

A világ őslakosainak nemzetközi napját augusztus 9-én tartják, mert 1982-ben ezen a napon ült 

össze először az ENSZ őslakos népekkel foglalkozó munkacsoportja. Az ENSZ Közgyűlése 1993. 

december 21-én New Yorkban, határozatban hirdette meg a világ őslakos népeinek nemzetközi 

évtizedét, amely 1994. december 10-én kezdődött. A határozat kimondta, hogy az évtized keretében 

évente megtartják A világ őslakos népeinek nemzetközi napját is, amelyet első ízben 1995-ben 

ünnepeltek. 2004-ben az ENSZ Közgyűlése a 2005 és 2015 közötti időszakra a világ őslakos 

népeinek második évtizedét hirdette meg "Cselekvés és méltóság" címmel. 

 

Afrika civilizációtól elzárt területein még ma is rengeteg őslakos él kezdetleges körülmények 

között. A szegényebb részeken az emberek kevesebb, mint napi 1 dollárból élnek! Az európai 

gyarmatosítás története során már a Reneszánsz idején felmerült az őslakosok jogainak védelme: a 

gyarmatosítók küldetését elfogadva is voltak olyanok, akik felemelték hangjukat az őslakosokkal 

szembeni embertelen bánásmód ellen és társadalmuk, kultúrájuk megőrzése mellett. 

 

 

 

 

1992-ben Ausztrália törvényben is rögzítette, hogy az őslakosok már az európaiak XVIII. századi 

bevándorlása előtt is jelen voltak a földrészen. Egy évvel később pedig elfogadták azt a jogszabályt, 

amely elismeri a bennszülöttek tulajdonjogát azon területek felett, amelyekhez bizonyíthatóan 

kötődnek. Jelenleg Ausztrália 22 milliós lakosságának valamivel több mint két százalékát teszik ki 

az őslakosok.  

Az ENSZ keretében működő Őslakos Ügyek Állandó Fóruma (Permanent Forum 

on Indigenous Issues), az ENSZ Tájékoztatási Főosztálya (United Nations 

Department of Public Information) és a Világ Őslakosainak Nemzetközi Évtizede 

elnevezésű bizottság szervezésében az idén az ENSZ New York-i székházában 

tartanak ünnepséget "A bennszülött népek által épített szövetségek, szerződések, 

megállapodások és más konstruktív együttműködési lehetőségek" címmel. 

Az esemény célja, hogy előmozdítsa és védje a világ őslakos népeinek jogait, 

elismerje eredményeiket és hozzájárulásukat a világ problémáinak megoldásához. 

A szervezők szerint az őslakosok "élő dokumentumok", akik azt példázzák, hogyan 

lehet együtt élni tiszteletben tartva egymást egy közös cél érdekében. Az őslakosok 

ahhoz is hozzájárulnak, hogy olyan társadalomban éljünk, amely odafigyel a 

környezetére, földjére, természeti erőforrásaira, miközben szellemi, kulturális és 

történelmi örökségét is megóvja.   

Források: 

http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35208300 

 http://www.mtva.hu/hu/sajto-es-fotoarchivum/5476-augusztus-9-a-vilag-oslakosainak-nemzetkoezi-napja 
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Afrika bennszülött népe – mit tanulhatunk tőlük? 

A szanok vagy busmanok Dél-Afrika régiójának egy népcsoportja. 

Legnagyobb számban Botswana területén élnek, kisebb csoportjaik 

megtalálhatók a szomszédos országokban is, elsősorban Namíbiában. A "szan" 

szó - ahogy magukat nevezik és a környező népek is hívják őket - annyit jelent, 

mint "a föld tulajdonosa", "a föld birtokosa". A busman nevüket a holland 

telepesektől kapták (bosjeman), amely angol megfelelője "bushman", jelentése 

"a bozót embere", mivel éjszakánként a bozótosba húzódtak vissza. Ősi 

területük a trópusi Kelet-Afrika, illetve Közép-Kelet-Afrika, valószínűleg a 

Viktória-tótól keletre eső terület. Ugandából, Kenyából, Tanzániából 

jellegzetes busman szerszámok kerültek elő. Tanzánia és Etiópia területén 

kezdetleges sziklavéséseket ismerünk, amelyeket a kutatók nekik tulajdonítanak. Származási helyük 

ellenére nem állnak olyan közel az őserdők pigmeusaihoz, mint azt korábban gondolták. 

A szan nép megélhetése ősi módszereken alapszik, vadászó, 

gyűjtögető életmódot folytatnak, egy olyan szociális rendszer 

részeként, ahol mindenkinek megvan a saját szerepe, része az egész 

népcsoportban. A férfiak vadásznak, fizikumukkal élnek, a nők a 

családot felügyelik és gyűjtögetnek – illetve segítenek feldolgozni 

a különböző anyagokat. Vadászat alatt a szanok fából készült 

íjakkal és mérgezett nyilakkal dolgoznak, mindet a környezetből 

szerzik, és igaz, számunkra „primitív” megmunkálást végeznek – 

mégis rendkívül effektíven végzik a feladatukat. A környezet adta 

lehetőségekkel élnek (a vad elejtéséhez kritikusan figyelik a 

környezet változásait; nesztelenül, nagyon nagy óvatossággal, a 

szelet is figyelembe véve 

közelítenek, általuk 

befogadott nagymacskákkal 

harmóniában vadásznak) és a velük szemben támasztott 

akadályokat tapasztalatuk alapján küzdik le (mérgező marás 

esetén bevált gyógymóddal védekeznek). Gyűjtögető és 

kereső találékonyságuk a kiszáradás idején támogatja őket, 

amikor a kietlen sivatag gyomjai között is találnak vizet, 

esetleg olyan növényeket elrejtve, amelyek folyadékot szolgáltatnak akár több emberük számára is. 

Sajnos az elmúlt évtized során a gyémántbányászat az ő területüket is érintté tette, ahol is több szerv 

a mindenáron történő kiszorításukon fáradozik a mai napig – holott a szan népnek nem érték a 

nyugati ember gyémántja.. csupán egy kődarab, ami nem is táplál, és nem is oltja a szomjúságot. A 

jelenlegi helyzetben a nép visszakapta a földjét – illetve a jogot, hogy ott élhessen; ám a vadászatuk 

szabályokkal ütközik, a családjaik szétszakadnak a különböző vízumok miatt. Ez mind csupán 

azért, mert az államuk jobban tiszteli a gyémántszerzés lehetőségét, mint egy olyan emberi törzs 

méltóságát, amely mind idáig nem ragadott modernkori fegyvert, ellentétben a nem is olyan távoli 

törzsi szomszédaikkal, csak azért, mert a nyugat megkívánja. 

Források: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1328911/Walking-cheetahs--big-cats-Kalahari-mans-best-friend.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/San_people 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szanok  
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A smaragdfa 

Ipari mennyiségben nyeli a szén-dioxidot, rendkívül gyorsan nő, és jobban ég, mint a keményfa. Ezt 

ígéri a zöldgazdasággal foglalkozó cégek új kedvence, a smaragdfa. Az első ültetvényt már 

telepítették Magyarországon, noha még csak most indul az a kutatás, amely kideríti, pontosan 

hogyan viselkedik a hibridnövény hazai klímán. Gyorsan nő - két szóban így foglalta össze a 

Budapesti Corvinus Egyetem dísznövény-termesztési tanszékének tanára, miért látnak fantáziát a 

zöld gazdasággal foglalkozó cégek a császárfában. A fából kifejlesztett fajhibridből, az úgynevezett 

smaragdfából először telepítettek egy egész ültetvényt Zsanán. A Kiskunhalas melletti településen 

560 darab fát ültettek el több mint egy hektáron. A fejlesztés mögött álló cég szerint a smaragdfa 

nagy mennyiségben köti meg a szén-dioxidot. Törzséből nyolcéves növekedés után már egy 

köbméter faanyagot lehet kitermelni, amely csomómentessége miatt előnyös a bútoripar számára. 

Egy kiló száraz faanyag energiatartalma 4500 kilokalória (kcal), ami jelentősen több mint egy kiló 

nyárfa 700 és egy kiló keményfa 2600 kilokalóriája. Emiatt a smaragdfát forgalmazó cégek szerint 

az anyag a barnaszenet is helyettesítheti, illetve energianövényként (fűtőanyagként vagy a 

biodízelgyártásban) is beválik. 

A porcelánok csomagolására hasznosították a 19. században 

a Közép- és Nyugat-Kínában honos császárfa könnyű 

magvait, úgy, mint manapság a polisztirént. A csomagolásból 

kihulló és a kereskedelemben is kapható magvak révén 

agresszíven terjedt az Egyesült Államok keleti részén az 

1840-es évektől, kiszorítva az őshonos fajokat, de ugyanez 

történt Japánban is. Hogy a smaragdfa valójában mennyire 

agresszív, még nem tudni, mert a gödöllői Szent István 

Egyetem (SZIE) mezőgazdaság-tudományi kara a múlt 

szerdán kötött szerződést a hibrid kutatásáról a "smaragdfa" 

védjegyet bejegyző céggel, a budapesti Sunwo Zrt.-vel. 

Annyi már most biztos, hogy a hármas hibridként több mint harmincéves munkával kifejlesztett fa 

"erősen vízzsaroló" növény. Nagy vízigénye miatt a zsanai ültetvényen csepegtető öntözőrendszert 

építettek ki. Ha egyéb feltételek miatt az ültetésének nincs akadálya, akkor olyan árvizes-belvizes 

területekre is lehetne telepíteni, amelyek más módszerrel szinte menthetetlenek - mondta Kispál 

Tibor.  

Egy hektárnyi ültetvény, azaz félezer darab smaragdfa (Paulownia elongata) az Egyesült 

Államokban elvégzett elemzések szerint évente száz tonna szén-dioxidot nyel el, és hetvenöt tonna 

oxigént termel. Egy hétéves fáról évente hatvan kilogramm nitrogéntartalmú levél származik, egy-

egy levél hossza elérheti a hetven centimétert; így zöldtrágyaként és takarmányként is 

felhasználható. Ahol elültetik, a mikroklímát is javítja a hőmérsékleti ingadozások enyhítésével, a 

légáramlás és a páratartalom befolyásolásával, valamint egyaránt ellenáll a plusz 40 fokos hőségnek 

és a mínusz 40 fokos fagynak a Sunwo céges blogja szerint. 

  

Kínai császárfa (Paulownia tomentosa) 
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"Azt viszont még nem tudjuk, hogyan viselkedik a Kárpát-

medencében és Magyarországon. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy 

valóban ugyanazt a nagy környezeti teljesítményt produkálja-e, 

mint ami az amerikai szaksajtóban szerepel" - mondta Kispál 

Tibor. A smaragdfa csíráztatás alatt álló egyedei jelenleg a SZIE 

genetikai tanszékén találhatók, majd ellenőrzött, kísérleti 

körülmények között telepítik Isaszeg közelében. Az első 

csemetéket május 18-án, a növények napján ültették ki a 

biotechnológiai intézet kísérleti terén, Gödöllőn. 

"Amennyiben probléma van a növénnyel, a Sunwo vállalta, hogy eltünteti Magyarországról" - 

mondta a szakember. A kutatási programnak nincs meghatározott kifutási ideje, viszont egy-két 

éven belül már lesznek értékelhető vizsgálati eredmények, mivel valóban gyorsan növekvő 

fahibridről van szó - tette hozzá a SZIE munkatársa. A kutatás célja a megtermelt virágporra is 

kiterjed, mert az érdekes lehet a méhészek számára - mondta Kispál Tibor. 

Nem számít különlegesnek Magyarországon a smaragdfa elődje, a császárfa, mert parkokban, de 

magánkertekben is lehet találkozni vele - mondta az Sütöriné dr. Diószegi Magdolna, a Corvinus 

Egyetem dísznövény-termesztési tanszékének munkatársa. "Nagyon jellegzetesek a szív alakú, 

harminccentisre is megnövő lapulevelei és a húsz-harminccentis, liláskék virágzatai. Amikor 

elnyílik, nagyon érdekesek a toktermései. Ezért aztán arborétumokban, botanikus kertekben 

telepítették" - mondta. Az egyetem budapesti, Villányi úti arborétumában is van egy idős, 

nyolcvanéves példány, amely jól tűrte a mínusz 10 fok alatti hőmérsékleteket idén január végén. 

A növény számos kertészetben megvásárolható, a szakember Érden több kertben is látott egy-egy 

példányt belőle. Szerinte a tulajdonosoknak a parkban sétálva tetszhettek meg a jókora virágzatok, 

ezért vettek maguknak is a fából. Kis felületű kertbe viszont nem tanácsos kiültetni, mert tíz-húsz 

méteresre is megnövő növényről van szó - mondta Diószegi Magdolna. 

"A császárfa kedveli a napos, védettebb fekvésű területet. Tudományos nevét egyrészt I. Pál orosz 

cár egyik leányáról, Anna Pavlovna Romanováról kapta, aki II. Vilmos holland király felesége lett. 

A finoman szőrözött levelekről származik a faji jelző, a tomentosa" - mondta a szakember. 

Hátránya, hogy fiatal korában fagyérzékeny. A növény alapfaja is rendkívül gyors növésűnek 

számít: fiatalon három-négyméternyit is növekedhet egyetlen év alatt - mondta a dendrológus, a 

Corvinus szabadföldi dísznövény-termesztési munkacsoportjának a tanára. 

A Sunwo Zrt. által jegyzett tudományos újdonság különleges 

tulajdonságai révén akár szélsőséges éghajlati körülmények között is 

képes a hihetetlen gyors gyarapodásra. 

A fafajtát a rossz – degradált, homokos, vagy szikes – talajokon 

történő telepíthetősége melletti gyors növekedése, magas fűtőértéke 

(4500 kcal/kg) kiváló minősége – esetenként tölcsérszerű gyönyörű 

virága – miatt ültetik világszerte. Az elterjedésnek óriási lendületet adott az új fajhibrid zöldenergia 

ipari és Az igen kedvező tulajdonságok közül elsősorban a fa hihetetlen gyors növekedéséről kell 

szólnunk. A fa 8 éves korára gyakorlatilag már tarra vágató, és ekkorra kb. 0,6-1 m
3
 faanyagot ad 

egy törzs. A fa anyaga kiváló minőségű, könnyű, csomómentes, világos színű, vízálló, ami ideálissá 

teszi bútoripari és épületasztalos-ipari felhasználásra, de még az olyan különleges célokra is, mint a 

hordókészítés vagy a hajóépítés. Könnyű telepíthetősége, ill. gyors növekedése miatt jól 

használható mezőgazdasági védősávok kialakítására is. Kiváló tüzelőanyaggá teszi a hamu >1600 

ºC–os olvadási hőmérséklete, továbbá az égetése során kibocsátott csekély káros anyag mennyiség.  

 

http://sunwo.eu/wp-content/uploads/2012/05/R%C3%B6nk-kicsi.jpg
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A különböző felhasználási területek mellett 

külön ki kell emelnünk, hogy A Smaragdfa
®
 

szinte minden típusú talajon megél, még 

homokos, szerves anyagban szegény, 

nehézfémekkel fertőzött, hamuval kevert 

talajon is. Egy hektár ültetvény évente közel 

40 t port, szennyeződést köt meg, erős 

gyökérzete megakadályozza a talajeróziót, 

továbbá enyhíti a hőmérsékleti 

ingadozásokat, és javítja a levegő áramlását 

és páratartalmát.  

 

 
Levele szív alakú, sötétzöld, átmérője akár a 70 cm-t is elérheti. 

Egy nyolcéves fa mintegy 60 kg levéltömeget termel évente, 

ideálissá téve a növényt zöldtrágya és takarmány előállítási 

célokra. Magas protein (16%) és nitrogén-tartalma (15%) új 

dimenziókat nyithat az állattartásban és a biotrágya-alapú 

talajjavításban. A környezet-, ill. klímavédelmi szempontokat 

figyelembe véve elmondható, hogy a roppant gyors növekedésű 

Smaragdfa levelei a C4 típusú fotoszintézisnek köszönhetően 

hatalmas mennyiségű széndioxidot nyelnek el, a növény „szinte” a levegőből építkezik, miközben 

levelei oxigént termelnek, szállóport kötnek meg, párologtatnak, s így temperálják a közvetlen 

környezetüket.  

 

Ezen egyedülálló tulajdonságokra támaszkodva 

kezdeményezte a Sunwo Zrt. – mint ezen fajhibrid kizárólagos 

magyarországi képviselője – a smaragdfa tömeges telepítését a 

Homokhátság zöldítésére, ill. a magánemberek klímavédelembe 

való bevonása érdekében elindította a világviszonylatban új 

PCMM (Private Climate Mitigation Movement, azaz Privát 

Klímaszabályozási Mozgalmat, ami tulajdonképpen minden 

egyes elültetett facsemetével a fa tulajdonosát mintegy a 

fenntartható zöld jövő letéteményesévé teszi. 

 

Az Erzsébet kórház „L” épülete előtt is megtalálható ebből a fajból egy példány, hihetetlen 

növekedésének bizonyítéka az alábbi két kép (egy év telt el a két fotó készítése között): 

 

 Ilyen volt…     Ilyen lett! 

http://sunwo.eu/wp-content/uploads/2012/05/2013-08-17-796.jpg
http://sunwo.eu/wp-content/uploads/2012/05/2013-06-24-Szerencs.jpg
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Invazív növények – a kéretlen zöld 

 A biológiai sokféleség nagyrészt az élőlények elkülönült 

evolúciójának és a helyi feltételekhez való alkalmazkodásának az 

eredménye. Egy új faj érkezése az adott ökoszisztémába természetes 

jelenség. A legtöbb idegenhonos faj nem képes életben maradni, 

vagy nem válik inváziós fajjá, hanem az őshonos fajok közösségében 

stabil részese lesz a táplálkozási hálózatnak. Néhány esetben 

azonban mégis hirtelen és tömegesen képesek e fajok elterjedni, ezzel rövidebb-hosszabb időre 

felborítják a korábban kialakult ökológiai egyensúlyt. Hosszabb távon egy új egyensúlyi helyzet 

alakul ki, azonban addigra kiszoríthatnak őshonos fajokat (szűkítik életterüket vagy ragadozóik 

lesznek), és azok kihalhatnak. 

Jelenleg az inváziós idegenhonos fajokat tartják a globális 

biodiverzitás csökkenése második fő okának, közvetlenül az 

élőhelypusztítás mögött. Az özönfajok környezeti, gazdasági és 

társadalmi (pl. egészségügyi) hatásai minden szinten kedvezőtlenek.  

A fajok terjedését természetellenesen felgyorsította a kereskedelem, 

az utazás és több, szándékos betelepítés. Az özönfajok 

megváltoztathatják a korábbi ökológiai viszonyokat, így kiszámíthatatlan hatást gyakorolnak a 

biológiai sokféleségre, és komoly gazdasági károkat okozhatnak. 

Jelenleg az inváziós idegenhonos fajokat tartják a globális biodiverzitás csökkenése második fő 

okának, közvetlenül az élőhelypusztítás mögött. Az özönfajok környezeti, gazdasági és társadalmi 

(pl. egészségügyi) hatásai minden szinten kedvezőtlenek. 

Történelmi példa a patkányok behurcolása Polinéziába. Európa növényvilágában évente átlag hat új 

faj tűnik fel. 

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

 

 

  

Nézd meg nagyban is! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Inváziós_faj#mediavi

ewer/Fájl:Özönnövények_Magyarországon.jpg 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Inváziós_faj#mediaviewer/Fájl:Özönnövények_Magyarországon.jpg
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Mi az allergia – mit kell róla tudni? 

 

Az allergia az immunrendszer egy túlzott reakciója olyan anyagokra, melyek normális 

körülmények között semmilyen választ nem váltanak ki a szervezet részéről. Az ilyen anyagokat 

allergéneknek nevezzük, ilyenek például a pollen, állati szőrök, atka, penészspórák, különböző 

állatok mérgei, mikroorganizmusok, élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, nehézfémek stb.  

Az allergia az első típusa a túlérzékenységi reakcióknak, mely úgy jön létre, hogy az 

allergén kapcsolódik egy molekulához - az így felszabadult anyagok gyulladást váltanak ki a 

szövetekben. 

A tünetek nagymértékben változnak attól függően, hogy milyen szervben történik az 

allergiás reakció. Így azok az allergének, melyek levegő által terjednek (mint például a pollen vagy 

az atkák) a légutak és a szem szaruhártyájának a gyulladását okozzák. Ilyen a szénanátha, mely az 

orrnyálkahártya megvastagodását, orrváladékozást, tüsszentést, a szem irritációját, könnyezést 

okoz. Ha az allergén bekerül a tüdőbe, asztmás tüneteket is okozhat: nehézlégzés, köhögés, sípolás. 

Ha az allergén az emésztőrendszerbe kerül a következő tünetek jelentkezhetnek: hasüregi fájdalom, 

hányinger, hányás, puffadás, hasmenés. A bőrön jelentkező allergiás reakciók, mint az ekcéma vagy 

a bőrpírrel, duzzadással járnak. Súlyosabb esetekben a reakció nem marad lokalizált és az egész 

szervezetre kiterjed, ún. anafilaxiát okozva. Ebben az esetben az immunsejtekből rövid időn belül 

nagy mennyiségű kémiai mediátor szabadul fel, ami sokkos reakcióhoz vezet. Ez az állapot, kezelés 

nélkül (esetenként kezeléssel is) halálhoz is vezethet. 

Több eljárás is létezik az allergia kimutatására, de alapvetően két típust különböztetünk 

meg: provokációs tesztet és vérvizsgálatot. A provokációs tesztek során kis mennyiségű allergénnel 

vagy allergén-kivonattal hozzák kontaktusba a szervezetet, általában a bőrt. Érzékeny egyéneknél 

meghatározott időn belül helyi reakció jelentkezik. 

 

Provokációs teszt: 

A provokációs tesztelés egyik formája egy sor apró bemetszés és 

karcolás a páciens bőrén. Apró adagnyi feltételezett allergén anyagot 

juttatnak a bőrre (pollenek, liszt-, poratka ürüléke, mogyoróvaj 

összetevő stb.) amelyet előre megjelölnek. Ezt utána egy műanyag vagy 

steril fém eszközzel belekarcolják finoman a bőrbe. Néha az allergént a 

bőr alá fecskendezik egy tűvel. A szokásos teszt helye a felkar, vagy a 

hát. 

Ha a páciens valóban allergiás egy anyagra, akkor látható gyulladásos nyoma keletkezik a 

következő 30 percben. Ez a reagálás a finom bőrpírtől a teljes bőr feldagadásig terjedhet, függően a 

páciens érzékenységétől. Az allergia kiértékelése az allergiát vizsgáló orvos szerint történik, +/- 

felosztásban, ahol a 4+ erős reakciót jelöl meg. Az orvosok folyamatosan figyelik a gyulladás fokát 

a vizsgálat során. Ezt egy képzett orvos összeveti szakirodalomba is foglaltakkal. Igaz a betegek 

néha azt mondják, tudják mitől lett allergiás reakciójuk, azonban ez a teszt eleve sokkal pontosabb 

és részletesebb, mint a páciens saját megfigyelőképessége. 
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Esetleg, amennyiben súlyos anafilaxiás reakciót állít a páciens, és ez az oka a vizsgálatnak, 

akkor az orvos vértesztet is kérhet. A bőr vizsgálása nem mindig vezet célra, ha a beteg széles 

területen szenved bőrbetegségben, vagy antihisztamin gyógyszert vett be. 

 

A „tapasz módszer” egy olyan eljárás, ahol azt vizsgálják, mi 

okozza a bőrpírt a bőrön. Hosszabb távú reakciók vizsgálatára 

alkalmas. Bőr érzékenységet szoktak vele vizsgálni – vagy egy 

kifejezett anyagra történő allergiát. A páciens hátára tapasztanak fel 

olyan matériát, amely általános allergéneket, bőrt irritáló anyagot 

tartalmaz. Ezután a bőrt folyamatosan figyelemmel kísérik, az 

elkövetkező 48 órában. A tesztet követően is három napig felügyelik 

a területet. 

 

 Gyors és egyszerű, hivatalos egészségügyi intézmény 

által is elrendelhető a vérvizsgálat. A provokációs vizsgálattal 

ellentétben el lehet végezni életkortól, bőrállapottól, 

gyógyszertől, tünettől, fertőzéstől és terhességtől függetlenül is. 

Bármilyen életkorban levő ember kérheti. Babák és fiatal 

gyerekek esetében ez a metódus jobb, mint más tesztek. A 

legtöbb labor elérhetővé teszi. A páciens vérmintáját analízisre 

küldik, ahol több allergén reakciót is ki bírnak belőle mutatni. 

Biztonságosak, mivel a beteg nincs kitéve semmiféle 

allergénnek a vizsgálat ideje alatt. 

A teszt antitestek mennyiségét méri a vérben. Egy 

bizonyos IgE antitestet mérnek, a mennyiség függvényében 

lehet megállapítani a lehetséges allergiás reakció fokát. Ezzel a 

vizsgálattal a kismértékű, esetlegesen jövőbeli érzékenység is 

kimutatható, mindemellett a jelenlegi allergiát és más, esetleges 

kölcsönös allergiára is rámutathat. Az IgE mennyiség még 

alacsony fokon is figyelmeztethető let, bár általánosan, ha nagy 

a mennyisége, akkor a valószínűsége annak, hogy allergiás rá a 

páciens, is szintén nagy. Ezek után szokásos eljárás az óvatosan 

kiválasztott, célzott allergia ellenőrzés. 

 

 

Források: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Allergy 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Allergia 

 


