
AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2020. 41. HÉTEN  

 

Szekszárdon 2020-ban a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az Országos 

Aerobiológiai Monitorozás keretében 2020. február 19-én, a 8. héten helyezte üzembe a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ által biztosított új pollencsapdát. Ez három héttel később történt, mint az 

elmúlt években, a régi csapda meghibásodása miatt. A csapda üzembe helyezése óta folyamatosan 

működik. 

A parlagfű szezon megkezdődésével, a 31. héttől a csapdában hetente kétszer történt mintavételi 

dobcsere a friss adatszolgáltatás érdekében. A 39. héttől – a parlagfű pollenkoncentrációjának 

csökkenésétől - már ismét csak hetente történik a csapdában dobcsere és adatközlés is.  

A 41. hét országos és helyi adatai szerint a  parlagfű pollenszezon véget ért. 

 
ORSZÁGOS HELYZET (10.135.): 

Az elkövetkező időszakban a parlagfű virágporának mennyisége országszerte várhatóan legfeljebb 

alacsony szintet ér el, tüneteket okozó pollenkoncentráció nem várható.  

A többi nyári allergén, mint a csalánfélék, a pázsitfűfélék, az üröm, illetve a libatopfélék virágporából 

esetlegesen előfordulhat még néhány szem a levegőben.  

A kültéri allergén gombák spóraszáma a közepes tartományban várható. 

Az allergiás betegségteher csökkentése érdekében a https://efop180.antsz.hu/polleninformaciok.html 

linken az Aerobiológiai Hálózat által monitorozott növényfajokra vonatkozó, naponta frissülő 

pollenkoncentráció előrejelzés áll rendelkezésre.  (forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ) 

 

SZEKSZÁRDON és környékén is a 41. héten a parlagfű mennyisége lecsökkent az alacsony 

koncentráció tartományba. 

A többi még virágzó növény, így a csalánfélék (Urticaceae***), a pázsitfűfélék (Poaceae****), az üröm 

(Artemisia****), a libatopfélék (Chenopod***) virágporából már csak néhány szem került a csapdába.  

A kültéri allergén gombák közül a Cladosporium spóraszáma alacsony-közepes mértékű volt, de egy-

egy napon elérte a nagyon magas szintet. Az Alternaria spóraszáma az alacsony - közepes 

koncentráció tartományban ingadozott. 

(Megjegyzés: allergenitás fokozatok  *gyengén allergén  **közepesen allergén ***erősen allergén ****igen erősen allergén ) 

 

Az alábbi diagram mutatja július eleje (a parlagfű szárba szökkenése) óta az összes pollenszám 

alakulását Szekszárdon:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Augusztus közepe óta nagyon gyorsan emelkedett a parlagfű pollenjének koncentrációja, és egyre 

magasabb értékeket ér el. A 36. hét elején kezdődő lassú lehűlés, és csapadékos időjárás 

következtében csökkent a virágzó növények pollenszórása, de a visszatérő nyárias meleg időben 

ismét erősödött szeptemberben. Az adatok alapján Szekszárd környékén is véget ért a parlagfű 

szezon, és az utóbbi napok csapadékos, szeles időszakaiban már nem kerül a pollenje a 

levegőbe.  

Az elmúlt évek adataival összehasonlítva, 2020-ban a parlagfű virágzása az átlagosnál kicsit később, 

és lassabban, visszafogottabban kezdődött. Augusztus közepe óta fokozatosan emelkedett a parlagfű 

pollenjének koncentrációja, és egyre magasabb értékeket ért el. A 35. héten ugrásszerűen növekedett 

a meleg párás időben a parlagfű mennyisége a levegőben, egy-egy napon jelentősen meghaladta a 

sokévi átlag értéket. A 36. héten ez az intenzív pollenszórás visszaesett, de a meleg időben ismét 

emelkedett. Az összes parlagfű pollen mennyisége augusztus eleje óta még így sem érte el az elmúlt 

három év magas szintjét, de egy-egy nap meghaladta az elmúlt hatévi medián értéket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várhatóan október végéig a parlagfű pollenje még egy-egy nap a levegőbe kerül, de. 

koncentrációja azonban már csupán az alacsony érték körüli lesz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 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.  

 

 


