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A

kerékpározás kedvező egészséghatása ma már közismert1,2. A városi
kerékpárutakat a legtöbb helyen
kellemes fasorok szegélyezik. E
zöldterületek jelentős szerepet töltenek be a
kerékpárosok egészségvédelmében pormegkötő3,4 és árnyékoló hatásuk révén5. Esztétikai
értékük sem elhanyagolható szempont, hiszen
motiválják a kerékpározókat6. Ugyanakkor felmerül annak a lehetősége, hogy allergén pollenadó fákkal szegélyezett kerékpárutakon a
sportolók nagyobb allergénterhelésnek vannak kitéve. Mivel a kerékpárosok mozgás közben fokozott légcserét végeznek, így a szervezetükbe jutó allergénmennyiség is nagyobb7.
Az allergénhatást tovább fokozza, ha a kerékpárutak forgalmas utak mentén vezetnek, ahol
a pollenszemek allergenitását a kémiai légszennyező anyagok növelik8-10.
A városi lakosságot érő pollenterhelés csökkentése a megelőzés egyik fontos eszköze,
amelynek alapja az allergén pollenadó források
ismerete. A pollenterhelésről a légkör pollenkoncentrációjának műszeres mérésével (pollen-

csapdákkal) tájékozódunk, azonban az egyes
zöldterületek esetében erre egy másik módszer
is rendelkezése áll. Egy adott terület növényzetének felmérésével szintén következtethetünk a
(főként lokális) pollenterhelésre11. A zöldterületek allergénterhelésének ilyen jellegű felmérését ezidáig csak parkok esetén végezték el12,13.
Azonban az utcai fasorok allergénterhelése is
fontos kérdés, még inkább, ha azok városi futóvagy kerékpárutak mentén találhatóak.
E megfontolások alapján a fővárosi kerékpárutak allergénterhelésének felmérését
állítottuk jelen vizsgálatunk célkeresztjébe.
A vizsgálatainkhoz tíz jelentősebb forgalmú
budapesti kerékpárút fakataszteradatait használtuk fel, amelyet a FŐKERT Nonprofit Zrt. bocsátott a rendelkezésünkre. A területválasztás
a kerékpárút menti gépjárműforgalom, továbbá a kerékpárforgalom figyelembevételével
történt (1. ábra). Mintaterületeink: Andrássy
út, Bem rakpart, Esze Tamás utca, Kós Károly
sétány, Könyves Kálmán körút, Nánási út, Olof
Palme sétány, Szentendrei út, Szilágyi Erzsébet
fasor, Vajdahunyad vára kerékpárút.
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1. ábra: Budapest útjainak kerékpáros-forgalma. A főváros 2019-es Heatmap felmérés térképe alapján.
(forrás: https://kerekparosklub.hu/bringazzamunkaba_hoterkep_2019_teljesev)

nem
allergén
14 (23%)

erősen
allergén
10 (17%)

tos megjegyeznünk, hogy az egyes növények
potenciális allergenitásának megállapítása és
kategóriába sorolása sok esetben nem egyértelmű a szakirodalomban fellelhető ellentmondások miatt. Ez abból ered, hogy az egyes
szerzők más-más szempontokat vettek figyelembe az értékek megállapítása során.
Egyedek

Fajok

Az áttekintést adó fajelegyarány-vizsgálathoz valamennyi fent felsorolt terület faegyedére (törzs) vonatkozó adat felhasználásra került. A taxonok allergenitását a szakirodalom
figyelembevételével soroltuk be a megfelelő
allergenitási fokozatba (részletesen lásd Mányoki G. és munkatársai vizsgálatában14). Fon-
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2. ábra: Allergenitási fokok szerinti összesített megoszlás a fafajok és faegyedek alapján
a vizsgált budapesti kerékpárutak mentén (az ábra forrása: Mányoki G. és munkatársai14)
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3. ábra: Allergenitási fokok szerinti megoszlások (a,b,d); az allergenitás szerinti csoportok előfordulása (c)
(egyedszám) a budapesti kerékpárutakon (az ábra forrása: Mányoki G. és munkatársai14)

Eredmények
A vizsgálatban szereplő tíz kerékpárúti fasor
összesen 2355 faegyede mintegy 60 taxonba
(faj, fajta és kertészeti változat) sorolható be. A
taxonok 17%-a tekinthető erősen allergénnek,
amelyek közül kiemelendő a kőris, a platán és
a zöld juhar. A fajok 32%-a közepesen allergén;
az enyhén vagy alig allergének a fajok 51%-át
adják. Az egyedek számát tekintve a helyzet
némileg kedvezőtlenebb: a fák fele erősen allergén taxonba tartozik (ez 1175 db példányt
jelent). Közepes allergenitással bír a fák 31%-a
(732 db). Enyhén vagy alig allergén fák csupán
az esetek 19%-ában fordultak elő (448 db) a
vizsgált fasorokban (2. ábra).
Az allergén fafajok elegyarányában jelentős eltérés van az egyes kerékpárutak között,
így ebből adódóan az allergénterhelésben
is nagy különbségek lehetnek. A 3. ábrán az

allergenitási fokok szerinti megoszlásokat tüntettük fel. A fasorok többségében a közepesen
allergén fajok dominálnak. Viszont az erősen
allergén faegyedek aránya magasnak tekinthető a Könyves Kálmán körúton, a Szentendrei
úton és az Andrássy úton; ez utóbbiban túlnyomórészt kőrisek szerepelnek. A kőrisallergiásoknak mindenképpen érdemes számításba
venni ezt a tényezőt a pollenszezonban, amikor is az Andrássy utat érdemes elkerülniük.
Az Andrássy úton a fajok száma is kevés, mindössze négy faj van jelen. A fafajokban leggazdagabb fasor a Szentendrei út, itt mintegy 30
különböző faj található a kerékpárút mentén.
Az alacsony biodiverzitás sok esetben a fasor
védett, városképi jellegének fenntartásából
következik – itt elég csak az impozáns platánfasorokra gondolnunk. Ezeknél a homogén
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állományoknál a pollenkibocsátás nagyobb
lehet, de emellett a növényvédelmi járványok
kockázata is jelentősebb.
A várostervezés növényzettelepítési gyakorlatát sokáig a gazdasági és kertészeti szempontok határozták meg (pl. a fák várostűrő
képessége). Mivel azonban az allergiás megbetegedések napjainkra tömegessé váltak, szükségszerű, hogy a kertészeti szempontok mellett
a közegészségügyi szempontok is megjelenjenek. E területen a kertészeti és az egészségügyi
szakemberek együttműködése kulcsfontosságú. A zöldfelületek pollenterhelése kapcsán
az eredmények megfelelő kommunikációjára
is ki kell térnünk. Nagyon fontos hangsúlyozni,
hogy a növényzet allergológiai felmérésének
nem célja a fák kivágatása. Kerülni kell minden
olyan félreérthető kijelentést, ami esetleg eh-

hez vezetne. A cél az egészségtudatos zöldfelület-tervezés kialakítása, és azon nemesített
növényfajták, változatok előtérbe helyezése,
amelyek az alapfajhoz képest számottevően
kevesebb pollent bocsátanak ki15,16. E szempontok figyelembevételével ajánlás is készült,
amely tartalmazza, hogy mely fafajok, illetve
fajták telepítése javasolt és melyeké kerülendő
a városi környezetben17.
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