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A szén-monoxid veszélyei
Kis odafigyeléssel megelőzhetők a mérgezések
• A rossz kémények, a 
hibás gázkazán és a gáz-
tűzhellyel való fűtés éven-
te több személy halálát 
okozza – figyelmeztet a 
gázszolgáltató vállalat 
vezetője. Az illetékes 
hangsúlyozta, hogy a 
szén-monoxid-mérgezé-
sek kis odafigyeléssel 
megelőzhetők.

SIMON VIRÁG

A fűtési időszak kezdetén a Delgaz 
Grid gázszolgáltató vállalat felhívja 
a fogyasztók fi gyelmét a szén-mo-

noxid-mérgezés veszélyeire, illetve a meg-
előzésre. Mint az általuk szolgáltatott ada-
tokból kiderül, az ország húsz megyéjében 
szolgáltatnak földgázt, és idén januártól 
szeptemberig ezekben a megyékben kilenc 
személy vesztette életét szén-monoxid-mér-
gezés miatt. Székelyföldön szerencsés a 
helyzet: Maros megyében egy személy, 
Hargita megyében senki nem szenvedett 
szén-monoxid-mérgezést ebben az idő-
szakban. Legtöbb esetben a ki nem tisztí-
tott kémény és a meghibásodott gázkazán 
miatt nem tudott távozni a szén-monoxid 
a lakótérből, és ez okozta a haláleseteket, 
ugyanakkor arra is fi gyelmeztetnek, hogy 
a gáztűzhellyel törtémő fűtés miatt is tör-
ténhet végzetes mérgezés. A vállalat igaz-
gatója, Csulák Ferenc szerint „a megelőzés 
és a felelősség olyan leckék, amelyeket nem 
tragédiák nyomán kellene megtanulnunk, 

hanem refl exként kellene működjenek. Jól 
tudjuk, hogy milyen fontos a működő ké-
mény meg kazán, és azt is tudjuk, hogy mit 
kell tennünk mindezekért.”

Nehezen észlelhető

A szén-monoxidot egyébként „néma 
gyilkosnak” is nevezik: olyan színtelen, 
szagtalan gáz, amelynek jelenlétét nem 
vesszük észre, és belélegezve gátolja a 
vér oxigénszállító képességét. A szén-mo-
noxid-mérgezés nehezen észrevehető, 
hiszen tünetei – rosszullét, szédülés, fej-
fájás, hányinger és fáradtság – könnyen 
összetéveszthetők más betegségek tüne-

teivel. Magas szén-monoxid-koncentrá-
ció esetén ájulás, és néhány percen belül 
halál is beállhat. A gázszolgáltató arra 
fi gyelmeztet, hogy minden fűtési szezon 
előtt a saját hőközponttal rendelkező 
tömbházlakók ellenőrizzék, hogy az égett 
gázt kivezető cső ne legyen eldugulva. 
Ugyanakkor a családi házakban lakók 
rendszeresen ellenőriztessék kéménye-
iket és a törvényes előírásoknak megfe-
lelően a fűtésre használt kazánt, kályhát 
is. Azt ajánlják, hogy főzéskor ne hagy-
juk felügyelet nélkül a gáztűzhelyt és a 
gyermekeket se hagyjuk egyedül olyan 
helyiségben, ahol a fűtésre használt be-
rendezés van. A mérgezés megelőzésére 

kiválóan alkalmas egy érzékelő felsze-
relése, ami jelzi, ha a lakás légterében 
szén-monoxid kerül. Ilyenkor szellőztetni 
kell, majd szakértővel megvizsgáltatni a 
kályhát, berendezést. A kémények tisztí-
tása, a kazánok karbantartása nemcsak 
a szén-monoxid-mérgezés miatt fontos, 
hanem a lakástüzek megelőzéséért is. A 
tűzoltóság adatai szerint országos szinten 
az év első kilenc hónapjában 422 olyan 
lakástűz volt, amely nyomán többen sú-
lyosan megsérültek, és 137 személy életét 
vesztette. A legtöbb lakástüzet a ki nem 
tisztított vagy rossz kémények, illetve az 
improvizált vagy meghibásodott fűtési 
berendezések okozták.

Fontos a kémények kitisztítása a 
mérgezés megelőzése érdekében
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A gyakorlatban megvalósíthatatlan 
az afrikai sertéspestis terjedésének 

megállítására kidolgozott akcióterv – szö-
gezte le Fodor István, a bodoki vadásztár-
saság elnöke. Rámutatott, az intézkedés 
magában foglalja, hogy a fertőzött terüle-
ten ki kell lőni minden egyes vaddisznót, 
és a medve kivételével az összes ragado-
zót. Ugyanakkor Kovászna megye teljes 
területén ritkítani kell a vaddisznóállo-

mányt, legtöbb egy egyed maradhat két 
négyzetkilométerenként. Fodor István 
szerint mindez papíron jól mutat, ám nem 
életszerű: több buktatója is van, amiért a 
gyakorlatban nem lehet kivitelezni.

Egyrészt éppen a fertőzés terjedését fé-
kezendő, betiltották a vaddisznók hajtóva-
dászatát, hogy az állatok ne meneküljenek 
el, és így távolabbra hurcolják a betegséget. 
„Ez így rendben van, de lesből egyszerre 
csak néhány disznót lehet kilőni, a többi 
addig elszalad. Ilyen körülmények kö-
zött, ha a vadászok mindennap kimennek 
disznóra lőni, akkor is egy év alatt tudják 

leteríteni a fertőzött területen élő mintegy 
300 vaddisznót” – részletezte a vadásztár-
saság elnöke. A másik buktató, hogy ha 
egyszerre több vadat ejtenek el, nincs hol 
tárolják. Az előírás szerint a fertőzött terü-
leten azonnal el kell ásni a meglőtt állatot, 
ám ahol csak ritkítják az állományt, hűtő-
kamrában kell tartani, amíg a laboratóri-
umi vizsgálatok eredménye visszaérkezik. 
A vadásztársaságoknak esetleg egyetlen 
hűtőládájuk van, ahová legtöbb két állatot 
tudnak elhelyezni. „A magyar állam támo-
gatta a vadászokat, fi nanszírozta a hűtő-
kamrák megvásárlását. A román államtól 
csak feladatot kapunk, támogatást nem” 
– szögezte le Fodor István.

A ragadozók kilövése szintén rengeteg 
kérdést vet fel, hiszen a farkas, a hiúz, a 
vadmacska védett állat, a kilövése bűn-
ténynek számít, a fegyvertartási enge-

délyt is bevonják. A szakember azt tartja 
az akcióterv leginkább ellentmondásos 
részének, hogy a medvét nem kell kilőni, 
mert az „nem terjeszti a kórt”. „A medve 
mindenevő, ez azt jelenti, hogy a sertés-
pestisben elpusztult vaddisznót 
is megeszi, és a medve jár be a 
lakott településekre, tehát nagy 
a valószínűsége, hogy éppen a 
medve hurcolja be a fertőzést a 
gazdaságokba. A medvét még-
sem kell kilőni, viszont a farkast, 
a hiúzt, a vadmacskát, amelyek 
messziről elkerülik a falvakat, ir-
tani kell” – mutatott rá a visszásságok-
ra a vadászegyesület elnöke. Szerinte a 
szakmaiatlan intézkedésekkel felborul az 
egyensúly az erdőkben, ha minden egyes 
vaddisznót, és a medve kivételével min-
den egyes más ragadozót elpusztítanak. 

Bírálják a sertéspestis terjedése ellen kidolgozott tervet
• A bodoki vadásztársaság elnöke szerint szakmaiatlan intéz-
kedésekkel próbálják megakadályozni az afrikai sertéspestis 
térnyerését, így fennáll a veszélye, hogy felborul a vadállo-
mány egyensúlya az erdőkben.
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