
AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON, ÉS KÖRNYÉKÉN 2021. 13. HÉTEN ÉS A 14. HÉT 

ELEJÉN 

 

Szekszárdon 2021-ben a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az Országos 

Aerobiológiai Monitorozás keretében 2021. február 2-án, az 5. héten helyezte üzembe a 

pollencsapdát – hasonló időszakban, mint az előző években. A csapda üzembe helyezése óta 

folyamatosan működik. 

 
ORSZÁGOS HELYZET (04.06.): 

Az elkövetkező napokban a nyár és a juhar pollenkoncentrációja országosan a közepes-magas 

tartományban várható. A nyír virágporának koncentrációja jellemzően közepes, esetenként elérheti a 

magas szintet is. A kőris, a fűz, illetve még a ciprus- és tiszafafélék pollenje alacsony-közepes, míg a 

legkorábbi allergének, mint a mogyoró, az éger és a szil pollenje jellemzően alacsony koncentrációban 

lehet jelen a levegőben. A tölgy virágporából is lehet jelen néhány szem, legfeljebb alacsony 

koncentrációban.  

A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony.  

A Nemzeti Népegészségügyi Központ polleninformációs honlapja jelenleg kialakítás alatt áll.  

Addig is a Nemzeti Népegészségügyi Központ szíves figyelmükbe ajánlja a főbb allergénekre vonatkozó 

előrejelzésüket, mely a https://efop180.antsz.hu/polleninformaciok.html oldalon érhető el. 

       (forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ) 

 

SZEKSZÁRDON a 13. héten, főként a tavaszi, napsütéses időszakokban jelentősen erősödött a fák 

virágzása. Húsvét második felében, a szeles, hűvös időjárásban nagyon lecsökkent a levegőben lévő 

pollenek mennyisége.  

A nyír virágporának koncentrációja jellemzően közepes volt, de egy-egy meleg napon elérte a magas 

szintet is. Szintén elérte egy-egy napon a magas koncentrációt a juhar (Acer**) és a kőris 

(Fraxinus***) pollenjének mennyisége is. Alacsony-közepes szint között ingadozott a ciprus-

tiszafafélék (Cupressaceae / Taxaceae **), a gyertyán (Carpinus**), valamint a nyárfa (Populus**) 

virágporának koncentrációja. Virágzik az éger (Alnus***), a szil (Ulmus*) és a fűz (Salix***) is, de 

pollenkoncentrációjuk az alacsony tartományban ingadozik. és 

A kültéri allergén gombák spóraszáma Szekszárdon is alacsony.  

Az alábbi diagram mutatja a fák-bokrok virágzásának megkezdődése óta a pollenszám alakulását 

Szekszárdon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szekszárdon a 13. héten erőteljesen virágoztak a nyírfák, barkáik szórták sárga virágporukat.  

A közönséges nyír (Betula pendula) hazánkban eredetileg a hegyvidéki erdők fája, de előszeretettel 

ültetik parkokba, fasorokba is. Jellegzetes, fehér alapon feketével mintázott kérgéről könnyen 

felismerhető. A porzós barkák már a tél folyamán láthatóak a fákon, kisebb csomókban csüngenek a 

hajtásokon, de ekkor még barnák. Általában március végén néhány nap alatt megnyúlnak, színük 

pedig a pollenszóráskor zöldessárgára vált. A nyír pollenkoncentrációja rendszerint április első felében 

tetőzik, de a pollenszemek sokáig, még májusban is jelen lehet a levegőben. 

A nyír erős allergén, pollenszemei 21-23 μ nagyságúak, három pórussal rendelkeznek. 

Az erősen allergén nyír pollenje keresztreakciót ad a család többi képviselőjével – éger, 

gyertyán, mogyoró – valamint tölgy, bükk, platán, szelídgesztenye, alma, körte, őszibarack, 

cseresznye, kiwi, mandula, dió, mogyoró, spenót, sárgarépa, burgonya és paradicsom 

nővényekkel. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ javasolja, hogy a nyírfa allergiások a magas pollenterhelés 

esetén kerüljék a nyírfával beültetett parkokat illetve utcaszakaszokat. Amennyiben ablakuk közelében 

ilyen fa található, lehetőség szerint másfelé nyíló ablakon át szellőztessenek, vagy gyakran töröljék le 

nedves ruhával a bútorokat és a padló felületére lerakódott port. 

 

A kőriseket gyakran ültetik parkokba, utcai fasorokba. Télen tipikus bélyegük a rügyek hajtástól elütő 

színe (fajtól függően barnás vagy feketés). A legtöbb faj jellemzően március közepe és április közepe 

között virágzik. Porzós virágaik kis csomókban jelennek meg a hajtások oldalán, majd a virágbugák a 

pollenszóráskor megnyúlnak. A virágos kőris a többi fajnál később, rendszerint májusban virágzik, 

lombfakadás után. Sárgásfehér, illatos virágai látványos, bokrétaszerű bugákat alkotnak. 

 

A közönséges gyertyán (Carpinus betulus) elterjedt, őshonos erdőalkotó fafajunk, de helyenként 

parkokban is ültetik. A rügyafakadással egyidőben virágzik, rendszerint március közepe és április 

közepe között. Lecsüngő barkái viszonylag rövidek (3-5 cm hosszúak), színük pollenszóráskor 

halvány zöldessárga. Bár pollenje nem tartozik a jelentős allergének közé, keresztreakciót adhat 

többek között az éger, a mogyoró és a nyír pollenjével is. 

 

A juharok számos faját és kertészeti változatát ültetik parkokba, fasorokba. Virágzási idejük és 

virágzatuk fajtól függően változó. Vannak rovarbeporzásúak, amilyen például a sárga virágairól 

könnyen felismerhető korai juhar, melyek pollenje jellemzően nem, vagy csak a virágok hullásakor, 

szeles időben kerülhet átmenetileg nagyobb mennyiségben a levegőbe. A szélbeporzású fajok közül 

főként a zöld juhar (Acer negundo) termel jelentős mennyiségű pollent. A porzós példányok messziről 

felismerhetők: a még levéltelen fákon hosszú csomókban lógnak a rózsaszínes, vagy sárgászöld 

porzószálak. Pollenkoncentrációja általában március második felében tetőzik. 

       (forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ) 

 

Faültetés előtt, a megfelelő növény kiválasztásához érdemes a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

honlapján tájékozódni, főként ha légúti allergiás van a családban. Közterületek zöldítése esetén is 

ajánlatos kevésbé allergizáló fajokat választani. Ehhez megfelelő információkat a következő oldalon 

lehet találni: https://efop180.antsz.hu/temak-konyezetegeszsegugy/allergenek-a-

levegoben/allergenek-hogyan-valasszunk-kertunkbe-fakat-cserjeket.html  



 
Vezesse tüneteit a pollennaplóban, kövesse azok változását a 

pollenkoncentráció hatására! Regisztráljon ingyenesen a 
www.pollendiary.com 

oldalon és naplózza tüneteit legalább három héten át! 
 

 

P O L L E N AL L E R G I ÁS O K N AK :  

POLLENNAPLÓ 

 

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet és a Bécsi Egyetem közötti együttműködés keretében 

elkészült a pollennapló magyar nyelvű változata.  

 

A www.pollendiary.com/Phd/hu címen elérhető weblapon egy gyors regisztrációt követően az 

allergiások személyre szabott, hasznos információhoz juthatnak tüneteik és a pollenkoncentráció 

összefüggéséről. Ennek segítségével követhetik, hogy a lehetséges tünetek hogyan függnek össze 

azzal a légköri pollenkoncentrációval, amit adott időszakban a tartózkodási hely közelében mértek. 

A pollennapló kiadását jelentős szakmai érdeklődés előzte meg hazánkban, és a betegek részéről már 

régóta jelentkező igényt teljesített meg. A pollennapló jelentős lépést jelent az új generációs 

betegtájékoztatásban, mivel az információ személyre szabott.  

Az oldal hasznos mind a betegek, mind az orvosok, illetve családtagok számára. A felhasználó 

információhoz juthat a tünetei és a pollenkoncentráció összefüggésről. Ennek segítségével a 

felhasználó követheti, hogy a tünetek hogyan függenek össze az elmúlt napokban a tartózkodási 

helyének közelében mért légköri pollenkoncentrációval. Az adatbázis egész Európára érvényes, az 

irányítószám megadásával a felhasználó mindig az aktuális tartózkodási helyét rendelheti a 

tüneteihez, a megjelenő grafikonok görbéi arra a régióra vonatkozó pollen átlagértékeket mutatják a 

korábbi napokra vonatkozóan.  

A tüneteket az érintett testrészekre vonatkozóan (szem, orr, stb.) ill. a tünetek súlyossága szerint, több 

fokozatban lehet megadni. Azt is számításba veszi a rendszer, hogy a felhasználó szed-e valamilyen 

gyógyszert a tünetei enyhítésére. A rendszert évtizedek óta hagyományos formában gyűjtött 

betegnapló adatok és statisztikai modellek alapozták meg. A pollennapló tartalma az OKI szakértőinek 

legjobb tudása szerint lett összeállítva, figyelembe véve az aerobiológia legújabb tudományos 

eredményeit és elméleteit. Mindezen tartalmak, az interaktív modulok és szolgáltatások célja nem az 

orvosi tanácsadás helyettesítése, és nem alkalmasak egyéni diagnózis felállítására vagy 

tanácsadásra, vagy bármiféle kezelés megalapozására.  

A pollennapló vezetéséhez díjmentesen lehet regisztrálni, a szolgáltatott pollen adatok 

ingyenesek. A készítők abban a reményben hozták létre ezt a szolgáltatást, hogy a 

pollenadatok személyre szabott formában még hasznosabb információt szolgáltassanak az 

egészségük védelme érdekében. 

 

FIGYELEM!! 

A Pollen Napló tartalma nem helyettesíti a szakorvosi tanácsadást, kezelést.  
 


