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Kedves „Zöldvásárhelyi”! 

 

Szeptemberi beszámolónkban visszatekintünk röviden az augusztusi eseményekre, István királyunk 

ünnepére, valamint az ő ünnepével egy időben tartott új kenyér ünnepére is. Mivel a hónap során 

két nap is szentelve van a környezet tisztán tartására, foglalkozunk a hulladékokkal és szemetekkel 

is. 

 

Kellemes olvasgatást! 

 

Üdvözlettel: 

A Környezeti Információs Központ Csapata 

 

Tartalom: 

- Szeptember hónapról 

- Fontosabb események a hónap során, kitekintő 

- Az ózon – amitől ’kék’ az ég 

- Környezetünk tisztántartása: szemét és hulladék 
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Szeptember az év kilencedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. E hónap neve a latin septem szóból 

ered melynek jelentése hét, mivel szeptember eredetileg az év hetedik hónapja volt a római naptárban. Az 

ókori görög kultúrában a szeptembert Βοηδρομιών-nak (Boēdromion) hívták. A 18. századi nyelvújítók 

szerint a szeptember: gyümölcsönös. A népi kalendárium Szent Mihály havának nevezi. Az Arvisurák szerint 

Földanya hava.  

Szeptember eseményei 

 szeptember 1.:  

o A II. világháború emléknapja 

 szeptember 2.:  

o Vietnam: a függetlenség kikiáltása 

 szeptember 5.:  

o Ausztrália: apák napja 

 szeptember 8.:  

o Az Írástudatlanság Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja 

o A Fizioterápia Világnapja 

 szeptember 12.:  

o Gyermekek világnapja 

 szeptember 15.:  

o Mozdonyvezetők napja 

 szeptember 16.:  

o Az ózon világnapja 

 szeptember 18.:  

o Rokkantak Napja 

o Takarítási világnap 

 szeptember 20.:  

o a gyermekek világnapja – UNICEF 

 szeptember 22.:  

o Európai autómentes nap 

 szeptember 23.:  

o nemzetközi hulladékgyűjtő nap 

 szeptember második szombatja: Elsősegélynyújtás Világnapja 

 szeptember utolsó vasárnapja:  

o a Fehér Kendő napja: a Grúziai nők tiszteletére, Magyarország 1994-ben csatlakozott 

felhívásukhoz, hogy minden év szeptember utolsó vasárnapján a nők gyűljenek össze 

fehér kendőben a béke és fegyverszünet kifejezéseképpen. 

o Hallássérültek Világnapja 

Szeptember - változó napon: „Európai Örökség Napok – Nyitott Kapuk”: múzeumok, emlékhelyek 

és műemlékek megnyitása: ingyenes látogatás lehetővé tétele a cél, főként olyanoké, amelyekbe 

más alkalommal nem lehet bejutni. Magyarország 1992-ben csatlakozott e rendezvénysorozathoz. 
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KITEKINTŐ 

Augusztus 20. az államalapító Szent István ünnepe, nemzeti ünnep, a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe 

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király 

napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves 

folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István még augusztus 

15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze 

Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg 

király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő 

maga is azon a napon halt meg. Az ünnepi dátumot Szent László király tette 

át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa 

hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (illetve még abban az évben fia, 

Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami szentté avatásával volt 

egyenértékű. Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba 

lépését, mint új - szocialista - államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. Ezután 1949-1989 között 

augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték. 1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a 

Népköztársaság ünnepévé is nyilvánította.  

http://ujszo.com/online/kulfold/2013/08/20/mit-unneplunk-augusztus-20-an 

Augusztus 20 – az új kenyér ünnepe 

A kenyér kialakulása 

A gyűjtögető életmódot folytató ősember a magvakat először 

természetes formájában, majd a tűz megismerésével megpörkölve 

rágcsálta el. Hamarosan rájött arra, hogy a rágás fáradságát 

megtakaríthatja, ha vízzel megfőzve kását készít. Egyszerűbbé vált 

munkája, amikor felfedezte, hogy a sokáig puhuló magvakat meg is 

lehet őrölni, vízzel pedig lepény készíthető. A régészek gyakran találtak 

olyan nagyméretű lapos edényeket, amelyekben feltehetően lepényeket 

lehetett sütni. Étkezésre legkorábban árpát és zabot használtak. A rozs a 

népvándorlás korában terjedt el, a búza pedig a hagyományok szerint Ázsiából származik. 

Őseink kenyere 

A mai kenyér alapjául szolgáló gabonafélék nem mindig voltak ismertek. 

5-10 ezer évvel ezelőtt gyakorlatilag bármilyen növény terméséből 

valamifajta kenyeret készítettek, ami erre alkalmas volt. Az egyiptomiak 

például a lótuszvirág magtermését gyűjtögették, őrölték, meggyúrták, és 

hosszú ideig a Nílus völgyiek tápláléka a lótuszkenyér volt. Kb. 5000 

évvel ezelőttről már olyan bizonyítékok állnak rendelkezésre, melyek 

szerint Kínában, vagy a magas hegyek között elterülő Tibetben 

árpakenyeret készítettek. Az árpa hamar elterjedt és nyoma van az egyiptomiaknál, 

Kis-Ázsiában, Észak-Afrikában és a régi rómaiaknál, sőt Amerika őslakosai is 

fogyasztották. A búzatermesztés bölcsője Eurázsia. Az első búzakenyerek kb. 7000 

évvel ezelőtt jelentek meg. A British Museum Egyiptom kiállításán 5000 éves 

búzakenyér látható.  

A kenyér szó eredete és jelentése 

A kenyér szó az újkori magyar köznyelvben csak a magas, erjesztett kenyeret jelenti. Számos európai 

nyelvben viszont a megfelelő szó jelentése magában foglalja egyrészt a kenyér régi formáját, az erjesztetlen 

lapos lepényt, másrészt pedig a kalácsféléket is. A kenyér valószínűleg ősmagyar kori jövevényszó, korai 

jelentése, rokon nyelvi adatokból következtetve, ‘kásaféle, darából készült ételféleség’ lehetett.A kenyér szó 

a honfoglalás idején feltételezhetően ezt a lepénykenyeret jelentette, noha a kapcsolatról magyar nyelvi adat 

csak 1315 körül, egyházi szövegben, maradt fenn. A 17. századtól kezdve többé már nem nevezték 

kenyérnek a lepénykenyeret. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kenyér 
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Augusztus 24. - Vezúv kitörése 

Pompeji ókori romváros, Olaszországban, Nápolyhoz közel található. A város 

ma Olaszország egyik turisztikai célpontja a Világörökség része. 79. 

augusztus 24-én a Vezúv kráterét évezredekig elzáró lávadugó váratlanul, 

iszonyú erővel dobódott ki. A tűzhányó kilométernyi magasságba lövellte a 

kőtörmeléket, és fülsiketítő égzengés kíséretében felrobbant a hegy csúcsa. 

Az eget elsötétítette a vulkáni hamuból képződött sötét felhő, amely azután 

három napig gomolygott a katasztrófa színhelye fölött. Pompejit 7–8 méter 

vastag hamuréteg fedte be, s a borsószemnyitől a mogyorónagyságig terjedő 

kövek szüntelenül hulló zápora temette el. A kitörés idején Pompeji 

lakossága a pincékbe húzódott a kőzápor elől. A befelé lejtősen épített római 

tetők tölcsérként ömlesztették a lapillit (vulkánkitöréskor a kráterből 

kilövellő kődarabkák, amelyek borsó, mogyoró, vagy dió méretűek) a házak 

udvarába. Az eltemetett város létezését bizonyító első leletekre 1592-ben 

találtak a Sarno folyó csatornázási munkálatai folyamán. A ma 66 hektárt 

felölelő, felásott terület a világ legnagyobb ismert összefüggő romvárosa. 

Állagának megőrzése napjainkban a régészek számára látszólag 

megoldhatatlan problémákat vet fel. Számos épülete rossz, összeomláshoz közeli állapotban van. A romok 

megmentése csak nemzetközi együttműködés révén lehetséges. Az olasz állam is reagált a helyzetre, és 

Pompei igazgatásának nagy önállóságot és anyagi autonómiát biztosított. 1997-ben Pompei az UNESCO 

Világörökség listájára is felkerült. A régészek, kutatók, restaurátorok legfontosabb feladata a város romlását 

megelőzni és a várost a romokat látogató nyilvánosságtól megóvni. Sok erőfeszítés ellenére ez utóbbi 

probléma még megoldásra vár, így nagy része a közönség elől el van zárva. Évente több mint két millióan 

látogatják meg a várost, a környéken a turizmus jelentős gazdasági tényezőnek számít. 

http://gyermek.hgyvk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=349:jeles-napok-

augusztus&catid=35:jelesnapok&Itemid=59#augusztus_24 

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

Augusztus 14. - Barlangászok Világnapja 

A földalatti világ kutatói, felfedezői a barlangászok. A világ 

valamennyi táján találhatunk különleges barlangokat, azonban nem 

mind látogatható. Hazánkban, a világon szinte egyedülálló módon 

a barlangok már a feltárásuk pillanatától kezdve természetvédelmi 

oltalom alatt állnak. Jelenleg csaknem háromezer az ismert, feltárt 

barlangok száma. A francia Marcel Loubens barlangkutatót 

tekintjük a barlangászat úttörőjének, aki számos barlangot tárt fel 

és kidolgozta a mély kürtőkbe való leereszkedés legbiztonságosabb 

technikáját. Halálos barlangbalesetének időpontját nyilvánították a 

barlangászok világnapjának. 

Augusztus 29 – a magyar fotográfia napja 

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 108 

szakmai, társadalmi szervezet (a fotográfiai közélet kétezer aktív 

szereplője) választotta ki a magyar fotográfia történetéből ezt a jeles 

napot, amely 2003 óta minden esztendőben a fotókulturális nemzeti 

örökség és a kortárs fotóművészet értékeire irányítja a társadalom 

figyelmét. 1840-ben ezen a napon készült el egy nyilvános eseményen 

egy dagerrotípia (fénykép). Vállas Antal a Magyar Tudományos 

Akadémia rendes tagja a jelenlévő akadémiai tagoknak bemutatott az 

olajozás és égetés nélkül készített fényképet.  

  

A Vezúv kitörése - számítógépes 

modellezés 

http://gyermek.hgyvk.hu/index.php?option=com_content&view=

article&id=349:jeles-napok-augusztus 
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Mit kell tudni az ózonról? 
(Avagy mitől ’kék az ég?’) 

 

Az ózon (O3) egy három oxigénatomból álló instabil molekula, amelyet 

Christian Friedrich Schönbein fedezett fel 1840-ben. Neve a görög 

„ozein”=„rossz szagot árasztó” szóból származik. 

Az ózon és az oxigén egymás allotróp módosulatai. Az ózon szúrós szagú, 

mérgező gáz. Standard hőmérsékleten és nyomáson, (nagy tömegben) halványkék 

árnyalatú. -112 °C alatt sötétkék folyadék, -193 °C alatt sötétkék kristály. Az egyik legerősebb 

oxidálószer. Instabil: közönséges oxigénmolekulára (O2) és egyatomos, rendkívül reagens oxigénre 

bomlik. Ha oxidálható anyagokkal érintkezik, a bomlás már alacsony hőmérsékleten is 

robbanásszerű. Rendkívül mérgező. Toxikus hatását elsősorban a telítetlen zsírsavak oxidatív 

bontása okozza, ami különösen E-vitamin hiány esetén erőteljes. Szagát – ami még 500 ezerszeres 

hígításban is érezhető – rendszerint a klóréhoz hasonlónak találják, de koncentrációjától függően 

szegfű, széna, kén-dioxid vagy nitrózusgáz illatúnak is érezhetjük. 

Az ózon az egyik legerősebb oxidáló és fertőtlenítő anyag, ami a vízben lévő mikroorganizmusoktól 

függően 600-3000-szer hatékonyabb fertőtlenítő hatású, mint a klór. Ha kapcsolatba kerül bármiféle 

mikroorganizmussal, mint például baktériumokkal, vírusokkal, penésszel, gombával, szagot okozó 

elemekkel, vagy oldott oxidálható ásványi anyagokkal, akkor egyszerűen megsemmisíti azt, vagy 

csapadék formájában oxidálja és ezáltal kiszűrhetővé teszi, amit a telítődött szűrőanyagról 

időszakos visszamosatással lehet eltávolítani. Az oxidálási folyamat az ózonnal olyan eredményes, 

hogy a mikroorganizmusok nem tudnak immunitást felépíteni, nem úgy, mint ahogy a 

hagyományos vegyszerekkel előfordulhat. 

A földi légkör legalsó rétegében, a troposzférában az ózon az egészségre káros anyag, a szmog 

egyik összetevője, mely leginkább a nagy forgalmú városokat sújtja. Kialakulása többlépcsős 

folyamat. A felszínközeli ózon egy része a sztratoszférából származik, másik, nagyobb része a 

troposzférában keletkezik. Első lépésként az energiafelhasználásból (ipar, közlekedés, háztartások) 

származó nitrogén-monoxidból nitrogén-dioxid keletkezik. Ezt a folyamatot a kipufogó gázok 

szénhidrogénjei, valamint a természetes eredetű szénhidrogének (terpének, izoprén) elősegítik, az 

ezekből keletkező szerves peroxi-vegyületek által. A nitrogén-dioxid napfény hatására elbomlik 

nitrogén-monoxiddá valamint atomos oxigénné (fotolízis). Az így keletkezett atomos oxigén egy 

oxigénmolekulával ózont alkot. Mivel az ózonkeletkezés függ a napsugárzás mértékétől, a 

maximális ózonkoncentráció a besugárzás maximumát (dél) követő néhány óra múlva tapasztalható. 

A folyamatban az ózonon kívül rendkívül mérgező peroxi-acetil-nitrát valamint salétromsav is 

keletkezik. A felszínközeli ózonképződést elősegíti a száraz, meleg levegő, az erős napsütés és a 

nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szén-monoxid magas koncentrációja. A városok felett, a nyári 

hónapokban kialakuló fotokémiai szmog képződésének egyik fő oka a gyenge légmozgás, mely 

megakadályozza a szennyezett levegő függőleges irányú keveredését és vízszintes irányú terjedését. 

A troposzférikus ózon koncentrációja a napsugárzás csökkenésével párhuzamosan csökken, mivel 

keletkezésének mértékét felülmúlja oxidációs folyamatok általi bomlás. Az ózon egy része a 

felszíneken ülepszik, elsősorban a növények légzőnyílásain keresztül, de megkötődhet a talajon és a 

műtárgyakon is. A legkisebb ózonkoncentációk általában napkelte idején mérhetők, majd a 

besugárzással párhuzamosan megindul az ózonképződés. Az ózonkoncentrációnak tehát jellegzetes 

napi menete van, általában kora délutáni maximummal és hajnali minimummal. Az évi menetet is a 

napsugárzás mértéke szabja meg, téli minimumot és nyári maximumot figyelhetünk meg, egy 

jellegzetes tavaszi másodmaximummal.  
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A felszínközeli ózon számos egészségi problémát okoz. Különösen veszélyesek és rákkeltők az 

ózon másodlagos reakciótermékei, részben igen reakcióképes szabad gyökök, melyek szintén 

erősen oxidatívak, illetve mérgezők (peroxi-acetil-nitrát, aldehidek, nitrát gyök stb.). Maró hatásuk 

révén izgatják a szemet és a nyálkahártyát. Tüdőbe kerülve már kis koncentráció mellett is légúti 

gyulladást okozhatnak. Emellett a tüdő kapacitásának valamint a fertőzésekkel szemben való 

ellenálló képesség csökkenéséért is felelősek. Növények esetében a magas ózonszint a levelek 

károsodásához vezethet, a sejtfalak roncsolásán keresztül. Ezen felül gátolja a fotoszintézist és a 

gyökérlégzést is. 

Az emberek rendkívül érzékenyen reagálnak az ózonra. A fertőtlenítésre használt ózon töménysége 

0,5-2,5 ppm (milliomodrész) között van. Az emberek 0,01 ppm ózonkoncentrációt szagról már 

érzékelnek. 0,01 ppm alatti ózonkoncentráció az Egészségügyi Minisztérium szerint semmilyen 

káros hatással nincs az emberi szervezetre maximum 10 órán át tartó érintkezés esetén. A 

minisztériumi forrás szerint minden kellemetlen tünet (kiszáradt száj, légutak irritációja) az ózonnal 

érintett terület elhagyása után rögtön elmúlik, mindennemű következmény nélkül. 

Mire használhatják az ózont? 

 Vírusok, baktériumok, élesztő-szerű és fonalas gombák, protozoák inaktiválására 

 Az immunrendszer aktiválására 

 Artériák, vénák és hajszálerek „tisztítására”, a vérkeringés élénkítésére 

 Gyulladáscsökkentésre a bőrfelületen 

 Autoimmun folyamatok megelőzésére és megszüntetésére (pl. scleroderma) 

 A bőrön az allergiás reakciók gyors lecsökkentésére 

 Műtéti hegek és égési sérülések utáni hegek bőrfelületének regenerálására 

 Egyes ekcémás panaszokra 

 Növekvő szemölcsök „megfékezésére” 

 Fagyási sérülésekre 

 Fekélyes sebek körüli bőrfelület kezelésére 

A belőle felszabaduló naszcens oxigén erősen roncsoló hatású, ezért fertőtlenítőszerként 

(például ivóvíz fertőtlenítésére) használják.Megakadályozza a gombák sejtnövekedését – 

bizonyos stádiumokban, a vírusok sejtekhez kapcsolódásának akadályozásával pedig a vírusok 

szaporodása ellen hat. Az ózon aktív oxigén molekulája eloxidálja és megtisztítja a testet a 

vírusos sejtektől, amiket a szervezet egészségesekkel pótol. Keringési betegségek esetén az 

összetapadt vörösvérsejtek gátolják a vérkeringést a kis hajszálerekben, és csökkentik az 

oxigén-felszívódást is. Az ózon megszünteti az összetapadást, és helyreállítja az oxigén-szállító 

képességet. A szövetek oxigén-ellátása nő, mivel egyrészt nő a nyomás az artériákban, másrészt 

csökken a vér viszkozitása.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ózon 
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Szeptember 18 – Takarítás nap 

Szeptember 23 – Nemzetközi hulladékgyűjtő nap 

Hulladéknak vagy szemétnek azokat a tárgyakat nevezzük, amelyek az ember mindennapi élete 

során keletkeznek és a keletkezésük helyén (gyárak, üzemek, háztartás stb.) feleslegessé váltak, 

tőlük tulajdonosuk megválik, vagy megválni köteles. 

 

 

 

A szemetelés a rend ellen való cselekvés. Ameddig az ember által létrehozott hulladék csak szerves 

volt és kis mennyiségű, nem okozott gondot. Mihelyt az ember városi körülmények közé került, és 

szervetlen hulladékokat is produkált, azóta gond a szemét és a szemetelés. A hulladékok 

hasznosítása mindig jelen volt a társadalomban, kiegészítette a természetes lebomlási folyamatokat. 

Az „ipari méretű” hulladékhasznosítás új keletű dolog, ahogy a nem lebomló és erősen mérgező 

hulladékok vagy szemét megjelenése is az. 

A fejlett országokban egy lakos átlagosan 1 kg hulladékot termel naponta. A legegyszerűbben úgy 

lehet megszabadulni a szeméttől, ha ásunk egy gödröt és belerakjuk a hulladékot, úgynevezett 

„landfiller”eket hozunk létre. A szemétlerakó hátránya azonban az, hogy rengeteg helyet foglal, 

például a New York-i Fresh Kills szeméttelepet az űrből is látni lehet. Ha a gyűjtőkonténerek 

nincsenek megfelelően szigetelve, a talajvízbe vegyszerek és más mérgező anyagok kerülnek. Ha 

nincs megoldva a ventilált hűtés, a szemét bomlásakor keletkező metán felrobbanhat. 

Szemét vagy hulladék? 

Ezt a két fogalmat nehéz konkrétan elválasztani egymástól, hiszen a hétköznapi szemetet szakmai 

szóval Települési Szilárd Hulladéknak nevezzük (TSZH). Mégis lényegi különbség van a kettő 

között. 

Szemét: Olyan haszontalanná vált anyagok, amelyeket tulajdonosa nem tud, vagy nem akar tovább 

használni. A szemét (mint anyag), kikerül a gazdaság körforgásából és vegyesen kerül tárolásra, 

lerakásra (azaz elássuk a föld alá). 

 

Hulladék: Azok az anyagok, amelyek keletkezésük helyén (háztartás, ipari terület, mezőgazdaság, 

stb.) haszontalanná váltak, de anyag fajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még másodlagos 

nyersanyagként hasznosíthatók. 

  

„ 

„ 
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Hulladékfajták 

Megkülönböztetjük a lakosság, az ipar és más szektorok által előállított hulladékot; valamint a 

biológiailag lebomló, biológiailag le nem bomló, és az élővilágra káros hatást is kifejtő veszélyes 

hulladékokat. 

A lakosságnál keletkező hulladékok két fő fajtája a szilárd települési (kommunális) hulladék, 

valamint a folyékony települési hulladék (tkp. szippantott szennyvíz). 

A lakosságnál termelődő veszélyes hulladékok közül a legnagyobb mennyiséget a használt elemek 

és akkumulátorok jelentik, továbbá a használt sütőzsiradék, a festék és oldószer, illetve a gyógyszer. 

Űrszemét 

Az első amerikai űrséta során Edward White elhagyott egy fél pár kesztyűt. 

A kesztyű egy hónapon keresztül 28 000 km/h sebességgel keringett a Föld 

körül. Valószínű, hogy ez volt az első űrhulladék. Mára megközelítőleg 

110 000 repülő tárgyat tartanak számon az űrben: műholdakat, levált 

festékrétegeket, csavarokat, tömbökbe fagyott vizeletet. Egy angol cég 

kifejlesztett egy miniatűr műholdat, a Snap-1-et, amely összegyűjti és a 

sztratoszféra szélére tolja az űrközi szemetet, amely aztán a Föld sűrűsödő 

légkörébe érve elég; bár alkalmanként előfordul, hogy egy-egy űrhulladék visszatér a Földre 

(átlagosan napi egy darab). 1997-ben egy Delta típusú rakéta 3-4 tonnás benzintankja csapódott be 

alig 50 méterre egy texasi farmon álló háztól. 

Lakossági elektromos hulladékok 

A lakossági elektromos hulladékok legnagyobb mennyiségben keletkező fajtái: 1. Nagyméretű 

háztartási berendezések, más néven fehéráru (például mosógép, hűtőszekrény) 2. Kis méretű 

háztartási berendezések (pl. porszívó, gyorsforraló, konyhai robotgép) 3. IT és telekommunikációs 

berendezések (pl. számítógép, nyomtató, mobiltelefon) 4. szórakoztató elektronikai berendezések 

(például rádió, TV, Hi-Fi torony). Ezek nagy része veszélyes hulladékot tartalmaz.
 
2005 augusztusa 

óta a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján jogszabály kötelezi az elektromos készülékek 

forgalmazóit a hulladékká vált berendezések visszagyűjtésére és részleges újrahasznosítására. A 

lakosság térítésmentesen adhatja le hulladékká vált elektromos berendezéseit hulladékgyűjtő 

udvarokban és elektronikai készülékeket forgalmazó kereskedőknél és üzlethálózatokban. A 

Hatvani Környezetvédő Egyesület 2003-ban kidolgozta Lakossági Elektronikai Hulladékgyűjtési 

Akcióját, azóta évről évre sikeresen gondoskodnak a hulladékok szakszerű állandó elhelyezéséről. 

Virtuális hulladék 

A postaládákat elárasztó kéretlen levelek, szórólapok ellen már folyik a harc, 

emellett azonban az elektronikus postafiókunkat is folyamatosan ostromolják 

szeméttel. Az informatikai biztonsággal foglalkozó Symantec 2013-as riportja 

szerint Magyarország a világon a negyedik (!) a kéretlen levelek arányát 

tekintve (74 %)! A pazarlás tehát online is tetten érhető, a drágán és 

környezetromboló módon megtermelt energiával felesleges kapacitásokat üzemeltetünk. A 

felmérések szerint az internetes levelezés háromnegyede "spam", ennek döntő többségéért a 

legnagyobb spammerek (többségük amerikai) a felelősek. Ez az óriási adat-, energia-, és 

időmennyiség (a kitermelt nyersanyagok, a használt sávszélesség, a kiesett munkaidő, stb.) évente 

több 10 milliárd dollár kárt okoz az Amerikai Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak is! 
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Fertőzött hulladék 

Kórházakban képződik, illetve kisebb mennyiségben lakossági hulladék része lehet, pl. fertőzött 

injekciós tű. 

Tengeri hulladék 

A folyókról, illetve a szél által a tengerekbe, óceánokba szállított 

hulladék sok gondot okoz a különféle életformáknak. A 

tengeráramlások sok helyen hatalmas egybefüggő szemét-

szigetekké terelik össze az úszó, lassan lebomló hulladékot, 

amelyekbe sok állat beleakad, illetve amelyek felszínén utazó 

kisméretű lények, kórokozók addig általuk elérhetetlen tájakra 

jutnak el, ami káros is lehet. 

 

A NAGY ÓCEÁNTAKARÍTÁS - A 19 éves dán Boyan Slat szerint 5 éven belül kitakaríthatjuk a 

világ óceánjait. A világ óceánjainak megtisztítása a hatalmas mennyiségben felhalmozódott 

műanyag és egyéb hulladékoktól korábban lehetetlennek tartott ötlet volt. Most, ez a 19 éves dán fiú 

mégis azt állítja, hogy nem csupán orvosolható ez a probléma, hanem azt is, hogy mindez 5 éven 

belül valósággá válhat, és még profitot is fog termelni! Aki nem hiszi, járjon utána, 2014. év elején 

elvileg publikálják hatástanulmányukat honlapjukon: www.boyanslat.com 

 

Használt elemek és akkumulátorok 

Az elemek és akkumulátorok életidejük lejártával veszélyes 

hulladékokká válnak, EU-szerte komoly környezetvédelmi 

kockázatot jelentenek, évente mintegy 800 ezer tonna 

akkumulátor, 190 ezer tonna ipari elem és 160 ezer tonna 

elem kerül forgalomba, nagyjából ugyanennyi (összesen évi 

1,2 millió tonna) elemhulladék keletkezik. „A használt 

elemek és akkuk elsősorban a mérgező fémek, mindenekelőtt 

a higany, a kadmium, az ólom, a cink, a nikkel, a réz, a 

lítium és a mangán miatt számítanak veszélyes hulladéknak.” 

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

 

Ennyi hulladék és szemét mellett látható tehát, hogy miért annyira fontos nekünk, mint embereknek, 

mint civilizációnak vigyáznia a bolygójára – amennyiben ez nem történik meg, a már meglévő 

hatások (értsd globális felmelegedés, klímaváltozás, áramlatok átalakulása) mellé olyan problémák 

is társulhatnak, amelyeket még meg tudnánk a jelen időben fékezni. 
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Az elmúlt nyár egyik legfontosabb globális eseménye a brazil foci világbajnokság volt. Számtalan 

tudományos kimutatás demonstrálta a potenciált a rendezvényt szervező ország igyekezetében. 

Hiába foci, a hatalmas, több millió embert befogadó esemény hatalmas terhelést jelent a 

környezetre – közvetlenül és látensen is. Ezért próbálták meg az idei világbajnokságot is a lehető 

legkedvezőbben megrendezni, mind szén-dioxid kibocsátás, mind környezetszennyezés, mind 

emberi terhelés tekintetében (fényszennyezés, zajszennyezés…). Több millió dollár ráfordításával 

akarták szavatolni az emberi behatás korlátozását a helyi élővilág megőrzése miatt, mégis volt 

legalább egy fontos dolog, amit kihagytak: az őserdő közelségét. Nem is annyira messze a 

világkupától terül el az Amazonas folyó völgye, amely a Föld egyik legváltozatosabb élővilágával 

dicsekedhet. Ennek a földrajzi környezetnek az egyik parányi lakója cikkünk új vendége. A kupa 

kabalaállata a háromöves tatu lett. A picinyke állat az elmúlt 10 év alatt elvesztette populációjának 

közel 30%-át, amely felkeltette a szakértők érdeklődését – mivel más tevékenység se folyt a 

környezetvédelemért, vele se foglalatoskodott annyira senki. 

A háromöves tatu 

A háromöves tatu az emlősök osztályának a páncélos vendégízületesek 

rendjébe, ezen belül az övesállatok családjába tartozó faj. Az állat fej-

törzs-hossza 35-45 centiméter, farokhossza 7-9 centiméter és testtömege 

2-3 kilogramm. A gyűrű a hát közepén elhelyezkedő megkeményedett 

bőrsáv, amely összenőtt az alatta húzódó puha, rugalmas bőrrel. A legtöbb 

állatnak három öve van, azonban vannak négy és öt gyűrűs példányok is. Veszély esetén a tatu úgy 

összegömbölyödik, hogy medence- és vállpáncélja (kiálló csontos lemezek) összeér. A fej- és a 

farokpáncél zárja a sárgadinnye méretű gömböt, s így védi az állat érzékeny, könnyen sebezhető 

hasát. A háromöves tatunak a mellső lábán 5 karma van. Az állat legfejlettebb érzéke a szaglása. 

Orrával találja meg a táplálékot a földön és a föld alatt. Látása és hallása viszonylag gyengén fejlett. 

A háromöves tatu páncélzatát teljesen képes összezárni a teste körül. Ekkor olyan lesz, mint egy 

labda. A részek között azonban gyakran hagy kis réseket, amelyek közé 

be tudja szorítani a támadó mancsát vagy ujjait. Ezen kívül e kemény 

pajzs a hőveszteséget is csökkenti: lelassítja a levegő beáramlását, így a 

test által termelt hő fel tudja melegíteni azt. A kicsi tatu testét 

születésekor rövid ideig még puha és rózsaszínű szaru borítja. Ahogyan 

növekszik, a bőr második rétegéből, az irhából, egy csontosodási 

folyamat indul meg és így a két rétegből kialakul a páncélzat. A tatuk, a lajhárok és a hangyászok 

közös vonása, hogy rendszertanilag mindannyian a vendégízületes állatok öregrendjébe tartoznak. 

Az elnevezés onnan származik, hogy utolsó hát- és ágyékcsigolyájukon a szokásos 3 féle 

nyúlványon túl még két-két pár van, amelyek e csigolyák közt ovábbi ízesülést tesznek lehetővé. A 

tatuk főként magányosan élnek, csak ritkán, a hidegebb időszakban 

csoportosulnak. A nappalt f őként a hangyászok által elhagyott 

mélyedésekben töltik, vagy a sűrű növényzet alá rejtőznek el. Az 

ivarérettséget egyévesen éri el. A párzási időszak nyáron van. Az 

egyetlen utód október és január között születik meg. A páncél csak 

hetek múlva keményedik meg. 

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

http://www.zooszeged.hu/szeged-vadasparkja/allataink/deli-haromoves-tatu-tolypeutes-matacus 

http://www.abc.net.au/environment/articles/2014/06/11/4023378.htm 

http://www.scientificamerican.com/article/brazil-world-cup-fails-to-score-environmental-goals/ 

 


