
 

 

A tavaszi pollenszezon korábban kezdődött, 
a parlagfű pollenszórása pedig alatta maradt a tavalyinak 

Bizonyos tünetek télen is jelentkezhetnek! 

2012. november 29. 

A mögöttünk hagyott szezonban több tavaszi fa is a vártnál korábban virágzott, közülük a juhar, a 
nyár, a nyír és a platán pollenszórása erősebb volt a tavalyinál. A parlagfűszezon szinte ugyanakkor 
kezdődött, mint 2011-ben. Kezdetben a napi parlagfű pollenkoncentráció a múlt évihez hasonlóan 
alakult, de a száraz, csapadékszegény nyár miatt augusztus közepétől már folyamatosan alatta 
maradt a tavalyinak. Az idei pollenszezon október közepén ért véget. A tapasztalatokról dr. Páldy 
Anna, az Országos Környezetegészségügyi Intézet mb. főigazgató-helyettes főorvosa számolt be az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatalban tartott tájékoztatón Budapesten. 

A tavaszi pollenszezon alakulását idén is a hőmérséklet határozta meg. A múlt év végén, illetve januárban 
csak rövidebb, enyhe fagyok voltak, így a mogyoró és az éger pollenszórása már az év első napjaiban 
elindult. Január végén és februárban viszont a hosszantartó erős fagyok visszavetették a virágzást. A tavaszi 
fák pollenszórása igazán a márciusi felmelegedés hatására indult el, ez azonban a mogyoró és az éger 
virágzását már elkésve érte, pollenterhelésük a korábbi éveknél jóval alacsonyabb volt. 

A tavaszi szezon csúcsa a tartós felmelegedés hatására március második felére, április elejére tehető. Erre 
az időszakra esik a juhar, a nyár és a nyír virágzása, csúcsidőszakuk idén korábban volt és erősebb terhelést 
jelentett, mint 2011-ben. Áprilisban a húsvéti fagyok és a tartósan hűvösebb, csapadékosabb időjárás 
következtében ismét csökkent a pollenterhelés, az ekkor virágzó fák pollenszórása alacsonyabb volt, mint a 
korábbi években. Az egyetlen kivétel a platán, melynek virágzása április közepén egy melegebb 
időszakban tetőzött, az előző éveknél korábban és magasabb országos értékekkel. 

Májustól az időjárás a múlt évinél szárazabb és melegebb volt. A maximum hőmérséklet már április utolsó 
napjaiban meghaladta a 30oC-ot és a nyár nagy részében is e fölött alakult. Mindez jelentősen csökkentette 
a kora nyári és nyári időszak pollenterhelését – így a pázsitfűfélék és a nyári gyomok, köztük a csalánfélék 
pollenszórása is alacsonyabb volt, mint a korábbi években. 

A szárazság és a magas hőmérséklet a parlagfű virágzására is erősen hatott. Augusztus első napjaiban az 
országos napi átlag koncentráció 2011-hez hasonlóan alakult, a hónap közepétől szeptember végéig 
azonban az előző évinél folyamatosan alacsonyabb volt a napi országos átlagérték. A csúcsidőszak tavaly 
szinte az egész országban augusztus utolsó napjaira esett, ezzel szemben idén az alacsonyabb értékek miatt 
az időben széthúzódott. Az egyes állomásokon augusztus 20. és szeptember 6. között mérték a 
legmagasabb terhelést. 

Az idén Nyíregyházán volt a legmagasabb parlagfű terhelés. A tüneteket okozó és ezen belül is főleg a 
nagyon magas terhelésű napok száma idén kevesebb volt (országos átlag alapján 55 napból 18 nap), mint a 
múlt évben. 

Az utolsó olyan napot, amikor a parlagfű virágpora tüneteket okozó koncentrációban volt jelen október 
közepén regisztrálták – ezután véget ért a 2012. évi pollenszezon. Az allergiások szempontjából azonban 
még a tél sem mindig tünetmentes időszak, hiszen a fagymentes, enyhébb időszakokban az allergén 
gombák – főleg a Cladosporium – koncentrációja időnként megemelkedhet, és elérheti a tüneteket okozó 
szintet is. A fűtési szezonban pedig a beltéri allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és 
poratka által kiváltott allergiás megbetegedések. Ha az előző évhez hasonlóan most is enyhe lesz a 
december és a január, számítani kell arra, hogy a mogyoró virágzása már januárban elindulhat. 
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•• mmáájustjustóól szl szááraz raz éés meleg a nys meleg a nyáárr
–– mméég jg júúliusban sem esett sok csapadliusban sem esett sok csapadéékk
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–– éés a nys a nyáár nagy rr nagy réészszéében is e fben is e fööllöött volttt volt
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•• decemberben decemberben éés s 

janujanuáárban csak rban csak 
rröövidebb, enyhe videbb, enyhe 
fagyokfagyok

•• janujanuáár vr vééggéén n éés s 
februfebruáárban a rban a 
hosszantarthosszantartóó ererőős s 
fagyfagy

•• mmáárciusban rciusban 
felmelegedfelmelegedééss

•• ááprilisban ismprilisban isméét t 
fagy fagy éés tarts tartóósan san 
hhűűvvöösebb, sebb, 
csapadcsapadéékosabb kosabb 
ididőőjjáárrááss



Napi ORSZNapi ORSZÁÁGOS GOS ÁÁTLAG pollenkoncentrTLAG pollenkoncentráácicióó
2012 2012 -- TAVASZTAVASZ

•• mogyormogyoróó éés az s az éégerger
pollenszpollenszóórráása msa máár r 
janujanuáár elejr elejéén elindult n elindult 
DE a fagyok DE a fagyok 
visszavetettvisszavetettéék k éés a s a 
felmelegedfelmelegedéés ms máár r 
elkelkéésve sve éérte rte 
alacsonyabb alacsonyabb 
pollenterhelpollenterhelééss

•• mmáárciusi rciusi 
cscsúúcsidcsidőőszakban szakban 
virviráágzik: a gzik: a juharjuhar, a , a nynyíírr
éés a s a nynyáárr  korkoráábbi bbi 
szezon szezon éés ers erőősebb sebb 
pollenszpollenszóórrááss
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•• hideg, eshideg, esőős s ááprilis prilis  a legta legtööbb fa pollenszbb fa pollenszóórráása gyengsa gyengéébbbb
•• kivkivéétel: tel: platplatáánn, ami , ami ááprilis kprilis köözepzepéén egy melegebb idn egy melegebb időőszakban virszakban viráágzik, gzik, 

az elaz előőzzőő ééveknveknéél korl koráábban bban éés magasabb orszs magasabb orszáágos gos éértrtéékekkelkekkel
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•• aszaszáályos, meleg nylyos, meleg nyáár r  jelentjelentőősen cssen csöökkentette a kora nykkentette a kora nyáári ri éés nys nyáári ri 
ididőőszak pollenterhelszak pollenterheléésséétt

•• a a ppáázsitfzsitfűűfféélléékk éés a nys a nyáári gyomok, kri gyomok, kööztztüük a k a csalcsaláánfnféélléékk pollenszpollenszóórráása is sa is 
alacsonyabbalacsonyabb

•• szszáárazsrazsáág g éés a magas hs a magas hőőmméérsrsééklet a parlagfklet a parlagfűű virviráágzgzáássáára is erra is erőősen hatottsen hatott



PARLAGFPARLAGFŰŰ –– napi orsznapi orszáágos gos áátlag koncentrtlag koncentráácicióó
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•• 2012. augusztus els2012. augusztus elsőő
napjaiban az orsznapjaiban az orszáágos napi gos napi 
áátlag koncentrtlag koncentráácicióó a 2011a 2011--
es es éévihez hasonlvihez hasonlóóan alakult, an alakult, 
mmííg 2010g 2010--ben ekkor ben ekkor 
alacsonyabb alacsonyabb éértrtéékeket keket 
mméértekrtek

•• augusztus kaugusztus köözepzepééttőől l 
szeptember vszeptember vééggééig azonban ig azonban 
20122012--ben folyamatosan ben folyamatosan 
alacsonyabb volt a napi alacsonyabb volt a napi 
orszorszáágos gos áátlagtlagéértrtéék, mint a k, mint a 
kkéét kort koráábbi bbi éévbenvben

•• a csa csúúcsidcsidőőszak a korszak a koráábbi bbi éévekben viszonylag egysvekben viszonylag egyséégesen gesen 
augusztus utolsaugusztus utolsóó napjaira esett, ezzel szemben idnapjaira esett, ezzel szemben idéén az alacsonyabb n az alacsonyabb 
éértrtéékek miatt szkek miatt szééththúúzzóódott ez az iddott ez az időőszak:szak:

az egyes az egyes áállomllomáásokon augusztus 20. sokon augusztus 20. éés szeptember 6. ks szeptember 6. köözzöött tt 
mméértrtéék a legmagasabb terhelk a legmagasabb terhelééstst



PARLAGFPARLAGFŰŰ –– szezon paramszezon paramééterekterek
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•• minden szezon paramminden szezon paramééter alacsonyabb 2012ter alacsonyabb 2012--ben, mint a korben, mint a koráábbi bbi éévekbenvekben
•• a ta tüüneteket okozneteket okozóó napok (10 db pollenszem/mnapok (10 db pollenszem/m33 feletti napi koncentrfeletti napi koncentráácicióó) ) 

szszááma ma öösszesssszessééggéében 2010ben 2010--ben ugyan kevesebb voltben ugyan kevesebb volt
AZONBAN ezeken belAZONBAN ezeken belüül a nagyon magas terhell a nagyon magas terhelééssűű napok (100 db napok (100 db 
pollenszem/mpollenszem/m33 feletti napi koncentrfeletti napi koncentráácicióó) sz) szááma 2012ma 2012--ben volt alacsonyabbben volt alacsonyabb
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PPRR PPRR –– ParlagfParlagfűű Pollen RiasztPollen Riasztáási Rendszersi Rendszer
20112011

20122012

30.h30.héétt 31.h31.héétt 32.h32.héétt 33.h33.héétt 34.h34.héétt 35.h35.héétt

30.h30.héétt 31.h31.héétt 32.h32.héétt 33.h33.héétt 34.h34.héétt 35.h35.héétt

•• a heti a heti áátlag tlag éértrtéékek alapjkek alapjáán a 2012. n a 2012. éévben is a 34. hvben is a 34. hééten ten 
tettetőőzzöött a szezontt a szezon

•• NyNyííregyhregyháázzáán n éés ts téérsrsééggéében a parlagfben a parlagfűű virviráágporgporáának nak 
heti heti áátlagkoncentrtlagkoncentráácicióója meghaladta az 500 db/mja meghaladta az 500 db/m33--es es 
szintet, emiatt 2012szintet, emiatt 2012--ben is ki kellett adni az V. fokben is ki kellett adni az V. fokúú
(fekete) riaszt(fekete) riasztáástst



KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM A M A 
FIGYELMET!FIGYELMET!

•• a fagymentes, enyha fagymentes, enyhéébb idbb időőszakokban az allergszakokban az allergéén n 
gombgombáák k –– ffőőleg a leg a CladosporiumCladosporium –– koncentrkoncentráácicióója ja 
ididőőnknkéént megemelkedhet, nt megemelkedhet, éés els eléérheti a trheti a tüüneteket neteket 
okozokozóó szintet isszintet is

•• a fa fűűttéési szezonban pedig a beltsi szezonban pedig a beltééri allergri allergéénterhelnterheléés s 
rréévvéén gyakoribbn gyakoribbáá vváálhatnak a penlhatnak a penéészgomba szgomba éés s 
poratka poratka ááltal kivltal kivááltott allergiltott allergiáás megbetegeds megbetegedééseksek

•• enyhe december enyhe december éés janus januáár esetr esetéén szn száámmíítani kell arra, tani kell arra, 
hogy a mogyorhogy a mogyoróó virviráágzgzáása msa máár janur januáárban elindulhatrban elindulhat

A TA TÉÉL SEM TL SEM TÜÜNETMENTESNETMENTES……
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