
Az OKI Aerobiológiai Hálózatának Tatabányára vonatkozó, 2018. évi 17. heti jelentése:

A 17. héten Tatabányán tovább erősödött a pollenterhelés.

A kőris pollenkoncentrációja a hét legtöbb napján nagyon magas szintet ért el. 

Magas szintet mértek a hét nagy részében a tölgy és a platán, illetve hétfőn még a nyír virágporából.

A hét nagyobb részében közepes, tüneteket okozó mennyiségben regisztrálták a fűz, valamint a ciprus- és tiszafafélék 
pollenszemeit. 

Alacsony koncentrációban még jelen volt a levegőben a gyertyán, az éger és a juhar pollenje.

A pázsitfűfélék pollenszórása fokozatosan erősödött – vasárnapra elérte a tüneteket okozó közepes szintet. 

Megjelent a levegőben a nyári gyomok közül az útifű és a lórom, illetve az ernyősvirágzatúak pollenjéből is néhány 
szem.

A kevésbé jelentős allergének közül az eperfafélék virágporának koncentrációja magas-nagyon magas szintet ért el, a 
fenyőféléké közepes-magas tartományban volt, a bükké leginkább közepes, hétfőn magas szintet ért el, a dióé pedig a 
héten végig közepes volt.

A kültéri allergén gombák mennyisége leginkább alacsony volt, bár egy-egy napon elérte a tüneteket okozó közepes 
szintet is.

TATABÁNYA

2018. év
latin név allergenitás

ápr.23. ápr.24. ápr.25. ápr.26. ápr.27. ápr.28. ápr.29.
17. 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 **** + + + + + + +

Az országos adatok az alábbi linken érhetők el:
http://oki.antsz.hu/files/jelentesek/aktualis.pdf
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