
Az OKI Aerobiológiai Hálózatának Tatabányára vonatkozó, 2018. évi 18. heti 
jelentését.

A 18. héten Tatabányán erősen visszaesett a pollenterhelés

A kőris pollenkoncentrációja a hét elején még nagyon magas, a hét közepén magas, péntektől 
csak közepes szintet ért el. A hét elején még magas volt a tölgy virágporának koncentrációja is, hét 
közepétől azonban ez is közepes szintre csökkent. Közepes szintet mértek még a fák közül a ciprus- és 
tiszafafélék, a platán, valamint egy-két napon a fűz és a nyír pollenjéből is. Az éger, a gyertyán és a 
juhar virágpora legfeljebb alacsony koncentrációban volt jelen. 

Jelentősen felerősödött azonban a pázsitfűfélék pollenszórása - hétfőn még közepes, keddtől 
azonban végig magas koncentrációban regisztrálták virágporukat. A nyári gyomok közül a lórom 
virágporának mennyisége érte el hétvégén a tüneteket okozó közepes szintet, a csalánfélék, az útifű, 
illetve az allergenitásuk szempontjából kevésbé  jelentős ernyősvirágzatúak pollenje legfeljebb alacsony 
koncentrációban volt jelen a csapdában.

A kevésbé jelentős allergének közül a fenyőfélék pollenkoncentrációja a hét nagy részében 
magas szintet ért el; az eperfaféléké hétfőn magas volt, majd közepes, végül alacsony szintre csökkent; 
a bükk, a gyertyán, valamint a bodza virágporának koncentrációja egy-egy napon elérte a közepes 
szintet, egyébként legfeljebb alacsony volt.

A kültéri allergén gombák mennyisége néhány napon elérte a tüneteket okozó közepes szintet, 
leginkább azonban alacsony volt.

TATABÁNYA

2018. év

latin név allergenitás
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18. hét Hé Ke Sze Cs Pé Szo Va

ciprusfélék/tiszafafélék Cupressaceae /Taxaceae ** ++ ++ ++ ++ + + ++

fűz Salix *** ++ ++ + + - - +

kőris Fraxinus *** ++++ ++++ +++ +++ ++ ++ ++

nyír Betula *** ++ + + + + + +

platán Platanus *** ++ ++ ++ + + + +

tölgy Quercus *** +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++

pázsitfűfélék Poaceae **** ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

gombák

Alternaria **** + ++ + - - ++ ++

Cladosporium **** ++ + + + + + +
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