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2014/15 tele a megszokottnál enyhébb volt, csak
rövid fagyos időszakok jellemezték, így egyes
kora tavaszi allergén növények pollenszórása az
átlagosnál lényegesen korábban indult. A mogyoró (Corylus), az éger (Alnus), valamint a ciprus- és tiszafafélék (Cupressaceae/Taxaceae) első
pollenszemei már 2014 decemberének végén
megjelentek a levegőben.
Érdemes itt megjegyezni, hogy a 2015/16-os
tél szintén jóval melegebb volt az átlagosnál, a
mogyoró pollenszórása pedig az előző szezonhoz képest még korábban, már 2015 novemberének második felében megkezdődött.
Az allergén pollen kiszóródására általában
január végén vagy február elején kerül sor. Az
ÁNTSZ Aerobiológiai hálózata a téli időszakban
is működtet néhány figyelőállomást, hogy a
pollenszezon kezdetét jelezzék az allergiásoknak- így figyeltünk fel erre a meglepő eseményre. A november 7. előtt jelentkező fagyok során
a mogyoró pollen átesett az ún. hideghatáson
(vernalizáció)1, majd ezt az időszakot hirtelen
1. táblázat:
Magas vagy nagyon magas koncentrációt elérő
napok száma 2015-ben
mogyoró (Corylus)

0–5

éger (Alnus)

0–9

ciprus- és tiszafafélék (Cupressaceae/Taxaceae)

2 – 17

nyár (Populus)

0 – 16

kőris (Fraxinus)

0 – 15

fűz (Salix)

0–7

nyír (Betula)

1 – 21

tölgy (Quercus)

0 – 15

platán (Platanus)

0 – 15

eperfafélék (Moraceae)

0–9

fenyőfélék (Pinaceae)

1 – 15

meleg időjárás követte (november 9–19: országos napi átlag 13-14   °C; legmagasabb napi hőmérséklet 20-21  °C). Ennek során valószínűleg a
megfelelő hőösszeg is összegyűlt, amely elindította a pollen kiszóródását.
Visszatérve 2015 tavaszára, a következőkben
röviden áttekintjük, hogyan alakult a legfontosabb tavaszi allergén növények pollenszezonja.
Az 1. ábra mutatja az egyes taxonok pollenkoncentrációjának változását a sokéves átlaghoz képest. Látható, hogy az elsőként virágzó
fásszárúaknál már január közepén jelentkezett
egy kisebb csúcs. Ezt követően január végén–
február elején egy hűvösebb periódus következett, a hőmérséklet jellemzően fagypont körül
ingadozott. Az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenszemei átmenetileg szinte teljesen
eltűntek a levegőből, ugyanakkor a mogyoró
pollenszórása ebben az időszakban is folytatódott, amint egy-egy napra enyhült az idő. Február 20-ától egy masszív anticiklon következtében hirtelen a szokásosnál jóval melegebbé
vált az idő, ennek hatására indult be igazán a fák
pollenszórása. Az eddig említettek mellett megjelentek a kőris (Fraxinus), a nyárfa (Populus) és a
fűz (Salix) pollenszemei is a levegőben.
Márciusban tetőzött az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenszórása, a mogyoróé
azonban már fokozatosan csökkent. Érdemes
megjegyezni, hogy a mogyoró pollenszórása
az előretolódott szezonkezdet miatt ebben az
évben is viszonylag sokáig tartott, ugyanakkor
pollenkoncentrációja jellemzően az alacsony–
közepes tartományban maradt. Március végén–
április elején egy átmeneti hűvösebb időszak
következett, az átvonuló frontokat országszerte
esők, záporok kísérték, sőt helyenként hózápor
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is előfordult. A nyír (Betula) és a tölgy (Quercus)
pollenszórása ekkortájt indult, majd a csapadékos időszak elmúltával pollenkoncentrációjuk
gyorsan emelkedett. Kicsivel később, április
közepén hirtelen a platán (Platanus) pollenszórása is „berobbant”. Április végén–május elején
a legmagasabb pollenszámokat az eperfafélék
(Moraceae) érték el, de egy szokatlanul magas,
második csúcs jelentkezett a kőrisek pollenkoncentrációjában is – ekkor tetőzött a virágos kőris
(Fraxinus ornus) pollenszórása. Szokatlanul erős
volt 2015-ben a fenyőfélék (Pinaceae) pollenszezonja is, virágporuk május elején helyenként
olyan mennyiségben ülepedett ki a levegőből,
hogy lakossági riadalmat is okozott az emberek
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számára ismeretlen eredetű, halványsárga por.
Május végére–június elejére a tavaszi pollenszezon lecsengett.
A tavaszi pollenszezon sajátossága, hogy területenként jelentős eltérések lehetnek az egyes
allergének koncentrációjában. Az 1. táblázatban
látható, hogy az egyes taxonok esetében hány
olyan nap volt a monitorozó állomásokon, amikor a pollenkoncentráció a magas–nagyon magas tartományban volt. A lakossági expozíció
szempontjából az egyik meghatározó tényező
az adott település növényzete, a fasorok, parkok,
kertek faösszetétele2. Másfelől az időjárás aktuális helyi alakulása jelentős befolyással bír, mivel a
tavaszi fajokra jellemző, hogy bár országos szin-

1. ábra: A tavaszi allergének pollenkoncentrációjának alakulása 2015-ben, a sokéves átlag tükrében
(0-1: alacsony; 1-2: közepes; 2-3: magas; 3-4: nagyon magas tartomány)
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ten elhúzódik a virágzásuk, egy adott helyen viszonylag
rövidebb idő alatt lecseng. Elsősorban a csapadékos időszakok lényegesek, a tartósabb esők gyakorlatilag kimossák a levegőből a pollenszemeket. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a hirtelen lezúduló csapadék egyúttal fel
is verheti a már kiülepedett pollenszemeket3, sőt azok az
esőcseppek hatására fel is szakadhatnak, így allergéntartalmuk közvetlenül a levegőbe kerülve asztmás rohamot
is kiválthat4. Hasonlóan, hirtelen feltámadó erős szélben,
kezdetben általában jelentősen nő a pollenkoncentráció,
tartós szél esetén azonban pár óra elteltével már csökken,
rendszerint az eredeti szint alá. 
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