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I. Miért vizsgáljuk a városok „zöldjeit”?



A zöldterületek funkciója hármas: 
- a környezet (főként a levegőkörnyezet) védelme (környezetvédelmi, környezetegészségügyi rendeltetés)
(oxigén termelés, széndioxid elnyelés, szállópor és biológiai légszennyező-ülepítés,  zajártalom csökkentés, besugárzás-
és magas hőmérséklet-csillapítás; talajerózió elleni védelem, földrezgés-csillapítás, )

- a lakosság pihenésének szolgálata (rekreáció) 
(aktív és passzív)

- a városkép javítása (városesztétika).

A zöldterületek sok veszélynek vannak kitéve:
- beépítés
- leharapás (a terület szélének igénybevétele)
- ideiglenes elfoglalás, hosszú időre szóló következményekkel
- a közműépítkezések hatásai
- lakossági pusztítások.

BEVEZETÉS

A zöldfelületek közvetetten illetve közvetlenül hatással vannak a városklímára, ezen belül is a levegő 
páratartalmára, hőháztartására (városi hőszigetek), a talajvízháztartásra, a levegőminőségre és más 
környezeti tényezőkre, jelentős hatással van élővilágra és az emberre.

zöldfelületi rendszer:

erdők -- …  -- zöldterületek (városrendezési, területhasználati kategória) -- …  -- ruderáliák („gyomosok”)



Városi zöldterület-
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A városi zöldfelületek környezetegészségügyi szempontból megfelelő minőségben tartása kiemelt 
fontosságú, többek között az alacsony területi fedettség okán. 

A WHO ajánlása szerint egy város lakóinak minimum 9 négyzetméter/fő közhasználatú zöldfelületre van szüksége. Más 
megközelítéssel, nemzetközi ajánlások szerint optimálisan legalább 21 négyzetméter biológiailag aktív zöldfelületre van 
szüksége egy főnek (ez kevesebb, mint egy átlagos lakásterület). 

Jellemző a zöldterületek beépítése, a leburkolás és a megmaradt területeket sem mindig az eredeti rendeltetésüknek 
megfelelően használják. A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályozásban (BVKSZ) meghatározott zöldfelületi 
minimum emelésére lehetőségük van az önkormányzatoknak, ennek azonban jellemzően az ellenkezője történik 
különböző érdekek mentén.

A budapesti lakosokra jutó átlagos parkterület 14 négyzetméter.
Kecskemét: 12, Békéscsaba és Debrecen: 14, Veszprém: 16 négyzetméter. 
Eger: 30, Tatabánya: 31, Székesfehérvár: 33 négyzetméter
Győr: 46, a 'legzöldebb' megyeszékhely 

BEVEZETÉS

Budapesten a VII. kerület a zölddel legkevésbé 
ellátott városrész, olyan kicsi a zöldterület, 
hogy nem éri al a lakosonkénti 1 
négyzetmétert sem. 

Ezt a VI. kerület követi 1m2-el; 
a II. és a VIII. kerület lakóinak 4 nm jut. 

21 négyzetméternél magasabb értékkel bír a 
XIV. (37), a X. (27), ill. az I és a III. kerület (25). 

Az egy főre jutó zöldterületek nagysága (m2)



A zöldfelületi intenzitás egyik meghatározó indikátora a települések élhetőségének. 

A Zöldfelület Intenzitás érték (ZFI) 
a zöldfelület intenzitását jellemző 
% érték, mely az adott területre 
eső zöldfelületek arányát (területi 
kiterjedés és borítottság 
minősége is) fejezi ki. 

Értéke 0 és 100 között található. 

Az érték nagysága nem egyezik a 
zöldfelületek tényleges 
nagyságával.

(Landsat TM5 műholdfelvétel felhasználásával)



Zöldfelületi intenzitás (%) városrendezési körzetek szerint …és változása 2005 és 2010 között.





Allergének környezetegészségügyi céllal történő térképezésének fontossága

A komplex lakossági tájékoztatás része az allergén növényekre vonatkozó ismeretek terjesztése is, 
illetve az, hogy ezek hol milyen arányban fordulnak elő (megelőzés, előre jelzés).

Szintén nagy jelentőséggel bír a gyógyhellyé nyilvánított területek allergén terhelésére vonatkozó 
szabályozás jogi hátterének megalapozása. 

Egyéb zöldfelület- és zöldövezet-fejlesztések vonatkozásában szintén fontos az allergén pollenadó 
fajok telepítésének szabályozása.

FŐ CÉL: A „74/1999. (XII. 25.) - a természetes gyógytényezőkről” EüM rendelet módosítása.
A gyógyhellyé nyilvánítás szempontjai bővíthetők lesznek az allergén terhelés vonatkozásában.

A megvalósítás az alábbi program keretében tervezett:

EFOP-1.8.0-VEKOP-17 / C/II.
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani
fejlesztése” / környezeti eredetű allergének által okozott betegségteherhez kapcsolódó
kockázatok felmérése és értékelése

BEVEZETÉS



Potenciális allergén terhelés megállapítása

Fakataszter alapú Törzsek terepi felvételezésén alapú

Modellszámítás szerint

Aerobiológiai bemérés szerint

validáció

MÓDSZERTANI ALAPOK



A pollen kibocsátó zöldfelületek (pl. parkok) törzs (egyed) alapú felmérésével,
a növényzeti egyedarányok, a fajösszetétel, a méretek és az allergológiai tulajdonságok 
megismerésével, illetve aerobiológiai validációval
megadhatóvá válik az egyes meglévő vagy tervezett zöldfelületek allergén pollen kibocsátási 
potenciálja, pl. a gyógyhelyek területén is. 

Ennek eredményeképpen a zöldfelület-tervezés szabályozása új elemmel bővülhet és így az 
allergénterhelés általi egészségügyi kockázat csökkenthető.

Mennyire allergén egy egyed? (legfőbb tényezők)

Milyen zöldtömeget képvisel (lombkorona-kiterjedés)

Faji hovatartozása szerint mennyire allergén
- pollenszem allergenitása
- pollenhozam

> változatok

Milyen egészségi állapotban van

Milyen környezeti / 
szociális helyzetben van? 

MÓDSZERTANI ALAPOK

Mennyire fejeződik ki, 
van hatással a környezetre



A terepi felmérés és kiértékelés módszertani elemeit többek között az alábbiak adják:

- Radó Dezső-féle módszertan (pl. A növényzet szerepe a környezetvédelemben)
- Favizsgálati útmutató (Szaller Vilmos és mtsi, Magyar Faápolók Egyesülete, 2017)
- IUGZA modell (Carinanos et al.: Estimating the allergenic potential of urban green spaces…)

- Egyebek, 
pl.: Fák helyi településképi értékességének megállapítása fakataszteri adatokkal (Nádasy – Illyés)

- továbbá erdészeti, erdőökológiai - faállomány-szerkezeti és cönológiai módszertani elemek, pl.:
Veperdi: Erdőbecsléstan
Molnar et al.: Faállomány-szerkezeti kutatások a Roth emlékerdőben
Szmorad et al.: Többcélú erdőállapot-felmérések módszertanának kidolgozását megalapozó 
irodalmi áttekintés; 
Horváth et al.: Erdőrezervátum kutatás FAÁSZ módszertana
TERMERD módszertan idevonatkozó elemei



Szempontok az allergenitás mellett, például:
- Várostűrés
- Inváziós képesség

erősen allergén

erősen allergén

gyengén allergén

gyengén allergén



II. Modellszámítás fakataszter alapon
(tesztfelmérés)



A Hirst-Burkard típusú pollencsapdákkal a fák lombkorona szintje feletti légtér 
pollenkoncentrációját lehet mérni, mely egy nagyobb térségekre vonatkoztatott irányadó érték. 
Azonban a pollenforrás közelében a pollenkoncentráció a térségre megadott átlag többszöröse is 
lehet. Ez igaz a városi zöldfelületek (pl. gyomos ruderáliák), illetve zöldterületek (pl. telepített 
fasorok) esetében is. Ezeken a helyeken nagyszámú referenciamérésre lenne szükség, amire 
nincs mindig lehetőség. 

Az egyes városi zöldterületek allergén terhelésének becslését modellszámítás segítségével is 
elvégezhetjük. A modellben a növényzet kiterjedését és összetételét súlyozzuk allergenitásuk
szerint. E módszer felhasználható a várostervezés növényzet-telepítési gyakorlatában, ahol a 
várostűrő képesség mellett egy adott faj vagy változat allergenitását is szükséges lenne 
figyelembe venni a hagyományosan értékelt szempontok (pl. várostűrés) mellett.

Az utcai fasorok allergén terhelése kiemelt jelentőségű kérdés, főként, ha azok városi futó- és 
kerékpárutak mentén találhatóak. Ezeken az aktív mozgást végzők fokozott légcserét végeznek, 
így a szervezetbe jutó allergén mennyiség is nagyobb. Az allergénhatást fokozza, ha ezek a 
helyszínek forgalmas utak mentén kerülnek kialakításra.

Modellszámítás szerinti, fakataszter alapú felmérés fasorokra:
Budapesti kerékpárutak allergén pollen terhelése

MÓDSZERTANI ALAPOK



IUGZA modell:
Urban Green Zone Allergenicity Index
(Carinanos 2014) 

Mintaterületeink: Andrássy út, Bem rakpart, Esze Tamás utca, Kós Károly
sétány, Könyves Kálmán körút, Nánási út, Olof Palme sétány, Szentedrei
út, Szilágyi Erzsébet fasor, Vajdahunyad vára kerékpárút.

Modellvizsgálatunk tárgyául eszerint három alkalmas kerékpárútvonalat 
választottunk, amelyek egyúttal a városi utak menti fasorok egy-egy 
jellemző típusát is reprezentálják: 
1) Bem rakpart (jól átszellőzött, japánakácos), 
2) Andrássy út (zöldterületként önálló, főként magas kőrises), és 
3) Nánási út (vegyes összetételű, kertvárosi környezetben). 

Egy területet 0,5 körüli összallergenitás érték esetén kell potenciálisan
„erősen allergizáló”-nak értékelni. Ha a modellszámítás eredménye 0,15
körüli, az alacsony allergén potenciált (területegységre kifejezett
összallergenitás fokot) jelent. Az eredmény elsősorban irányadó, relatív
összevetésekre ad módot.

MÓDSZERTAN: FAKATASZTER



Lehatárolás: szakaszhatár-egységek és a minta alapterületét meghatározó sávszélesség: 

Andrássy út, szakaszhatár: Káldy Gyula u. – Dalszínház u.

MÓDSZERTAN: FAKATASZTER



A tipikusnak ítélt kerékpárút menti fasorokra meghatározott összallergenitási fok (allergén potenciál) 
átlagértékei a módosított (pontosított) IUGZA modell szerint:

Nánási út: 0,20; Andrássy út: 0,10; Bem rakpart: 0,03

Kiemelt összallergenitás értékhatárok: 0,15: alacsony szintű allergénhatás, 0,5: erősen allergenizáló. 
Az eredmény elsősorban irányadó, relatív összevetésekre ad módot.

MÓDSZERTAN: FAKATASZTER



A vizsgált összes kerékpárúti fasor összesen 2355 egyede mintegy 60 taxonba sorolható be (fajok és változataik). 

Ezek közül 10 faj tekinthető erős allergénnek (17%), amelyek közül az alábbiak emelendőek ki: az erőszeretettel 
ültetett kőrisek, a platánfa és a Szentendrei úton nagy mennyiségben jelen lévő zöld juhar. 
A nyír, éger, fűz és tölgy fajok csak színező elemként jelennek meg. 
A fajok 32%-a (19 faj) közepesen allergén; az enyhén, vagy alig allergének a fajok 51%-át adják. 

Az egyedek számát tekintve a helyzet némileg rosszabb képet mutat: a fák fele tartozik erősen allergén fafajhoz, 
ez 1175 db törzset jelent. 
Közepes allergenitással 31%-uk bír (732 db); enyhén, vagy alig allergén fák csak az esetek 19%-ában fordulnak 
elő (448 db) a vizsgált fasorokban.

MÓDSZERTAN: FAKATASZTER



Az utakat szegélyező városi fasorok típusai közül hármat mutatunk be: 

1) a jó várostűréssel bíró, rovarbeporzású, alacsony allergenitású, japánakác (Sophora) dominálta, közepes 
magasságot elérő fásítások (Bem rkp., átl. kb 9m magas fákkal); 

2) a magas allergenitású kőrissel (Fraxinus) és közepesen allergén ostorfával (Celtis) ültetett jó növekedésű 
fasorok (Andrássy út, még fiatal, 9m-es fákkal), és végül 

3) az igen vegyes elegyarányt és megjelenést mutató sorfák általában belvároson kívül ültetett állományai, több 
ízben magas, 15-20 méteres fákkal, például a magas allergenitású platánokkal (Platanus), vagy a közepesen 
allergén nyárfákkal (Populus), juharokkal (Acer).

MÓDSZERTAN: FAKATASZTER



MÓDSZERTAN: FAKATASZTER



Az allergenitási fokok szerinti megoszlások 
a faegyedek és fafajok figyelembe vételével, 

vizsgálati helyszínek szerinti bontásban.

MÓDSZERTAN: FAKATASZTER



A különböző allergenitás csoportok reprezentáltsága (db törzs) 
a kerékpárutak menti faegyedek körében, 

a vizsgált helyszínek feltűntetésével

MÓDSZERTAN: FAKATASZTER



Alkalmazhatóság és módszertani megfontolások az eredmények tükrében.

A fiatal fák kis mérete jelentősen érezteti hatását, hiszen fele akkora 
érték adódik, mint a magas platánokkal és nyárfákkal szegélyezett 
Nánási út esetében, ellenére annak, hogy az Andrássy úton a 
törzsszámot tekintve az erősen allergén kőris van túlsúlyban. 

A modell megfelelő használhatóságát érintő probléma feloldásának hiányában – amely feloldás a megfelelő 
definiálások és levezetések szerinti iránymutató ajánlást és bevezetést kell szolgálja – az esetek egymással 
nem lesznek összehasonlíthatók és a minősítési rendszer nem hozható létre.

A modell a fák méretei mellett leginkább az alapterület nagyságára 
érzékeny. Ezekhez képest a fafajok allergenitása kisebb súlyt képvisel 
hatását tekintve, ez korrekcióra érdemes. 

A kipróbált modell továbbá jelenleg nem alkalmas arra, hogy 
opcionálisan figyelembe vegye a faegyedek egyes fontosabb minőségi 
jegyeit (pl. egészségügyi állapotjelzők).

A fejlesztés első lépése nyomán a famagasságok pontos megadásával 
és a lombkorona-alak beszámításával a módosított eljárás 4%-al 
pontosabb eredményt adott, magasabb allergenitást mutatott az 
eredeti eljárás szerint meghatározott értékhez képest; számításba 
véve, hogy a modell egyes törzs-, ill. lombkorona-paraméterekre 
megítélésünk szerint túlzottan kis fokú érzékenységet mutat. 

A módszer feltételezhetően jelenleg alulbecsül. 
Feltételezhető továbbá, hogy elsősorban a relatív 

összevetésekben nyújthat segítsége. Fejlesztésében 
ugyanakkor mindenképpen érdemes gondolkozni.

MEGBESZÉLÉS: FAKATASZTER



MÓDSZERTAN: FAKATASZTER

A fák egészségügyi állapota, mint súlyérték a modell fontos része kell legyen.
A fák vitalitása és állékonysága kiemelt fontosságú kérdés a városi zöldterületek fenntartásában
a baleseti veszély csökkentésének alapelve szerint: 

facsere-rendszer a környezeti haszon figyelembevételével.

A faegyedek környezeti hasznának alakulása időben a zöldfelület-gazdálkodás tükrében (Radnóczi Péter nyomán)



III. Modellszámítás saját terepi felvétel alapján
(tesztfelmérés)



Budapesti Aerobiológiai Állomás 
(Aerobiológiai Hálózat központ)

Kicsi, épületek által jól szegregált belső kertrész vizsgálata



Városi zöldfelületek 
allergén fokozat 
megállapítása
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Városi zöldfelületek 
allergén fokozat 
megállapítása
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Városi zöldfelületek 
allergén fokozat 
megállapítása



x

Aljnövényzet:

- többé-kevésbé kezelt, felszakadozott gyep (Poa)
- nudum/subnudum ruderális terület sok gyommal
- falgyom foltok (ruderália)
- talajszinten futó borostyán

Városi zöldfelületek 
allergén fokozat 
megállapítása
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EZÜSTFENYŐ
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K.JUHAR

K.TUJA

NY.TUJA

NY.TUJA

TISZAFA

fák

KOJU korai juhar

NYÍR nyírfa

KETU keleti tuja

NYTU nyugati tuja

HCIP oregoni hamisciprus

TAXU tiszafa

KLUC közönséges luc

SZLU szitkaluc

EZFE ezüstfenyő

GINK páfrányfenyő

BORS borostyán

BABM babérmeggy

cserjék

TBOR terülő boróka

SOSB sóskaborbolya

MBIR kerti madárbirs

SPIR spírea, kerti gyöngyvessző

TUZT tűztövis

BABM babérmeggy

gyepszint

BORS borostyán

FGYO falgyom

GYEP

egyebek, gyep több-
kevesebb gyommal 
(+Poával!)

SNUD
ruderália, subnudum 
növényzet sok gyommal

NUD
ruderália, nudum, szabad 
talajfelszín, 1-1 szál gyom

Városi zöldfelületek 
allergén fokozat 
megállapítása
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A terület allergén potenciálja 
(IUGZA): 0,2
Fejlesztéssel pontosított érték: 0,15!

A korai juhar és a nyírfa helyett ha 
ugyan olyan méretű hipoallergén
lenne, a kertrész indexe 0,2 helyett 
0,15 lenne. Ha az összes rózsaszínnel 
jelölt egyed hipoallergén lenne, 
akkor 0,008-at kapnánk.

Legmagasabb és legalacsonyabb egyedi értékek:

- Acer platanoides (korai juhar): 0,0456
- Prunus laurocerasus (babérmeggy): 0,0001

Városi zöldfelületek 
allergén fokozat 
megállapítása



IV. Aerobiológiai bemérések:
a validáció eszköze



Városi fasorok fajösszetételének hatása
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Kutatás: „városi séták” (Andrássy út)



Városi környezet: utcák, parkok, játszóterek (Budapest)
- további „séták” és 10 perces állások

A nyári mintavétel jellemzően a parlagfű szezon idejére időzített.
Ebben az időszakban a falgyom is jelentős hatású allergén, 
mely a városi mintákban jellemzően megjelenik, köszönhetően annak, 
hogy árnyékos udvarokban, falakon gyakran találjuk.



Mérési helyszínek

Játszótér Játszótér helye

Nagy forgalmú út 

mellett

Hild tér V.

Árpád Fejedelem u. III.

Lajos u. 123 III.

Erzsébet tér V.

Nagy forgalmú úttól 

távol

Fő u. 70. II.

Csörsz u. 12. XII.

Szobor u. XIII. 

Kassai tér XIV 

Rákospatak part XIV.

Pillangó park 10. XIV.   

Közepes forgalmú út 

mellett

Tas vezér 1-5. XI 

Hunyadi u.- XIX  

József A. ltp.-IX 

Vezér u. 109 XIV 

Bajza u. VI         

Hunyadi tér VI.  

Klauzál tér VII. 

Kazinczy u. VII. 

Károlyi Kert V. 

Szabadság tér V.  

Kis forgalmú út 

mellett

Kerekerdő tér IX 

Orsolya u. XX.  

Gárdonyi Géza u. II. 

Orczy kert IX.

Pöstyén tér XVIII. 

Felvonulás tér XIV. 

Háttér Normafa

nagy forgalmú út
mellett

nagy forgalmú
úttól távol

közepes
forgalom mellett

kis forgalom
mellett

háttér

Városi környezet: játszóterek (Budapest)



Acer; 1%

Betula; 2%

Cannabis; 1%

Cupr.-Tax.; 9%

Fraxinus; 4%

Platanus; 51%

Poaceae; 26%

Populus; 1%Quercus; 4%

Salix; 1%
Cyperaceae; 1%

Városliget, tavasz

Acer
Aesculus
Ailanthus
Alnus
Ambrosia
Artemisia
Compositae
Betula
Cannabis
Carpinus
Castanea
Chenopodiaceae-Amaranthaceae
Corylus
Cupr.-Tax.
Fabaceae
Fagus

Cupr.-Tax.; 

18%

Plantago; 18%

Poaceae; 18%

Urticaceae; 

18%

egyéb; 27%

Városliget, nyár

Acer
Aesculus
Ailanthus
Alnus
Ambrosia
Artemisia
Compositae
Betula
Cannabis
Carpinus
Castanea
Chenopodiaceae-Amaranthaceae
Corylus
Cupr.-Tax.
Fabaceae

AEROBIOLÓGIAI MÉRÉSEK: 
A LEVEGŐ POLLENDIVERZITÁSA

Városi környezet: játszóterek (Budapest)
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Parlagfű pollenszám a nyári mintákban (db/m3/10 perc)

Városi környezet: játszóterek (Budapest)



Lokális források: város (IX. kerület)
Felszíni pollenexpozíció vizsgálata városban gyomcönológiai vizsgálattal

Gerdelics Anna (Mányoki Gergely): parlagfű jelenlét városban (diploma)



Lokális források: város (IX. kerület)
- fertőzöttség a mintaterületeken



Lokális források: város (IX. kerület)
- eredmények

A borítás/pollenkoncentráció összefüggés vizsgálata magas ismétlés számmal valósítható meg. Ennek oka 
például, hogy zöldterületeken a felmért konkrét területen kívül eső területek eltérő módon és 
különbözőképen lehetnek gyomosok, s így jelentős mértékben befolyásolhatják a mintát. A probléma 
nagyszámú random mintavétellel oldható meg. A legjobb eredmény továbbá azon mintavételek 
csoportjától várható, amelyekre igaz, hogy zöldterületektől távolabb esnek (nem zöldterület), ennek 
ellenére gyomosak (jellemzően a környezetük hasonlóképen), ill. hogy a mérés során szélcsend (kis szél) 
uralkodik. 
Az ilyen területek levegőkörnyezete feleltethető meg a legjobban annak, hogy ott mennyi gyom virágzik.



Lokális források: város (IX. kerület)
- eredmények

A tetőn lévő csapda által adott hivatalos adatokhoz képest a lokális felszínközeli mérések eltérést 
mutathatnak aszerint, hogy mennyi az allergént szóró növény. 

A parlagfű pollenkoncentráció kétórás napi ciklusával azonban megfeleltethetőek az eredmények.



Lokális források: város (IX. kerület)
eredmények

A városokban a parlagfű kevésbé
Jelentős gyom, így az erős külső 
hatás miatt a zöldterületen mért 
értékek kevéssé térnek el az egyéb 
(pl. utcákon) mértektől, 
mindaddig, míg a zöldterület 
mérete és a fák borítása nem lesz 
elegendően nagy ahhoz, hogy ezt 
mérsékelni tudja. 
A külső hatáson kívül azonban 
helyben is találhatunk parlagfüvet, 
sajnos zöldterületeken is, így a 
minta milyenségébe ez is bele szól.

Gyomos, gondozatlan zöldfelület

Gyommentes, ápolt zöldfelület



Lokális források: város (IX. kerület)
eredmények

A felszíni mérések pollentartalma jelen vizsgálatban a hivatalos adatokban szereplő érték duplája volt.



Erdős táj / városi környezet (Normafa / Budapest)
- mintavételi helyszínek

BUDAPESTNORMAFA

Sőrés Eszter (Mányoki Gergely): parlagfű jelenlét városban és Normafán (diploma)



Erdős táj / városi környezet (Normafa / Budapest) 
- eredmények



(db pollen/m3/1perc)

Erdős táj / városi környezet (Normafa / Budapest) 
- eredmények

Zárt erdő és rét 
különbözősége
napról-napra is 
változhat.
oka: kisebb helyi 
parlagfű források,
+változó szélirány.
Így szükséges a nagy 
ismétlésszám.

aug.

Szegetális és ruderális gyomnövények (pl. üröm) a 
zavart, illetve kezelés alatt nem álló élőhelyeken is 
megjelennek („előforduló”), pl. ha elmarad a 
kaszálás. Így a „gyomos rétek” mintáját valószínű, 
hogy nagy részt a lokális pollenek teszik ki e 
csoportokon belül.

A Normafán nem, vagy csak kis borításban jelen lévő 
(„elő nem forduló”) szántóföldi gyomok esetében a 
pollenek a mezőgazdasági területekről kerülnek a 
mintába. Ezek száma egy nagyságrenddel kisebb és a 
csúcs a nyílt, kezelt területeken („jó rét”) jelentkezik.



Erdős táj / városi környezet (Normafa / Budapest) 
- Kiegészítő mérések: „séta” és kísérlet

A bolygatási kísérleti helyszínek összevont átlagai

Azon útszéli parlagfüves foltok, amelyek a kirándulók által út
közben bolygatva vannak, nagy tömegben szórhatják ki a
polleneket. A szélirány és szélerősség függvényében ez arra
is, aki megmozgatta, ill. az esetleges túra társakra is hatással
lehet. A 25 méterrel arrébb elhelyezett, parlagfüvestől távol
eső kontrolhoz képest kimagaslóan magas a bolygatás
Helyszínén párhuzamosan mért 10 perces mintában talált
parlagfű pollenek száma. De szélcsend esetén már a 15 m-el
odébb elhelyezett „közteskontroll” mintája is egy nagyság-
renddel alacsonyabb számban tartalmazza az allergént.

Folyamatos mintavétel „séta” során (a 10 perces minták kiegészítőjeként)



Levegőkörnyezet vizsgálatok erdős tájban (Mecsek)
- a kísérleti mintaterület (Örökerdő Program)

bükk

csertölgy

ezüsthárs

10-es mintavételi pont

10 (nagy lék)

Csatlakozás az Örökerdő Program lékvágás kísérleteihez:
A faállomány-szerkezeti és aljnövényzeti vizsgálati eredmények
nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a levegőben található

allergének eredetét és környezet-függését vizsgáljuk.
„Milyen egy zártabb/nyitottabb erdő levegője egy allergiás 
számára…   …a városhoz képest aerobiológiai szempontból”

növényzet-felmérési helyszínek (lékvágások)

aerobiológiai mérések

turistaút

bükk elegyarány:  96%
törzssűrűség: 479 db/ha
csalán dominancia

Varga György (Mányoki Gergely): lombkorona-vetület térképezés (diploma)
Vámosi Anita (Mányoki G.): törzstérkép készítés, famagasság mérés (diploma)
Király Dániel (Mányoki G.): törzstérkép készítés, holtfa-mérés (diploma, foly.)
Lajos Dóra (Mányoki G., Tanács E.): aljnövényzeti térképezés (diploma, foly.)

Aljnövényzet térkép:
lágyszárúak és újulat foltjai
Faállomány térképezés:
törzstérkép és 
lombkorona-vetület



MINTAVÉTEL 
VÁGÁSTERÜLETEN

AEROBIOLÓGIAI MÉRÉS,                          NÖVÉNYZETI MINTAVÉTEL,                         FAÁLLOMÁNY-SZERKEZETI FELMÉRÉS

Levegőkörnyezet vizsgálatok erdős tájban (Mecsek)
- a környezet jellege és a vizsgálat főbb elemei



Levegőkörnyezet vizsgálatok erdős tájban (Mecsek)
- eredmények

PÉCS:
MAGASABB LÉGTÉRI 
VÁROSI MINTA
(KONTROLL-2)

városok átlaga

Szekszárd,

Kaposvár,

Pécs

városok átlaga

Szekszárd,

Kaposvár,

Pécs

Parlagfű pollenből erdős tájban, 
lombkorona sátor alatt 
fele-, harmad-annyit mértünk, 
mint ugyan azon időszakban a városban.

A vágásnövényzet domináns fajai lokális
Jelleget is kölcsönöznek:
csalános foltok >> sok Urtica pollen.
De nem Parietaria (városi jellemző)



Szennyezett mezőgazdasági táj: parlagfű pollen forrás

Mihály Nikoletta (Markó G., Magyar D., Mányoki G.): 
parlagfüves mezőgazdasági táblák összehasonlító vizsgálata (diploma, foly.)

Parlagfűvel fertőzött földterületeken minél nagyobb a növény borítása, annál valószínűbb a magas 
helyben mérhető légtéri parlagfű pollenkoncentráció. A környezeti viszonyok (szomszédosság, szél, stb.) 
azonban jelentős befolyást jelentenek (nagy szórás). A földeken dolgozóknak éppúgy elemi érdekük e 
parlagfüvesek eliminálása, mint ahogy a közeli utakon közlekedőké is.



V. Allergén növények használatával 
kapcsolatos ajánlások 



Példa

Juniperus virginiana L.

vörös cédrus v. virginiai boróka

erős allergenitású (pollen, Jun v1-4), anafilaxia

+ contact dermatitis (levél, kéreg, gyanta, fűrészpor)

kétlaki

(USA, New Mexico: 500 $ bírság allergén növények telepítéséért)

Allergenitás, allergén fokozat megállapítása hazai környezet típusokban



Allergenitás, allergén fokozat megállapítása hazai környezetre

Újonnan jelentkezett levegő-egészségügyi probléma: 

komlógyertyán (Ostrya carpinifolia)    
(egylaki)



Allergenitás, allergén fokozat megállapítása hazai környezetre

A komlógyertyán (Ostrya carpinifolia) pollenje



Köszönöm a figyelmet!


