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Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer heti jelentés
2015. szeptember 21 - 27. (39. hét)
Az idei parlagfű szezon a végéhez közeledik, megfelelően a sokéves átlagnak. A parlagfű szezon végén jelentkező második,
kisebb csúcs hatása sem érződik már jelentős mértékben (lásd az alábbi ábrát), a parlagfű pollen koncentrációja országos
érvénnyel is már csak közepes szinten van, illetve az észak- észak-keleti térségekben alacsonyra süllyedt. Ez a heti területi
átlagokban is jól megfigyelhető, így a napi parlagfű pollen adatokat felhasználó Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (PPRR) 39.
hétre vonatkozó térképe a megelőző héthez képest jelentős enyhülést mutat. A PPRR térképen a parlagfű pollen légtéri
koncentrációjának jellemző területi eloszlása látható az Aerobiológiai Állomással bíró városokban mért heti átlagértékek alapján,
a megadott hétre vonatkozólag (lásd a Melléklet térképeit).

A 2015-ös parlagfű pollenszezon eddigi alakulása a tavalyihoz és a sokéves átlaghoz képest,
a napi koncentráció értékek fényében (országos átlag, db/m3)
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A 2015-ös parlagfű pollenszezon eddigi alakulása a tavalyihoz és a sokéves átlaghoz képest,
a napi koncentráció értékek fényében (országos átlag, db/m 3)

A mért napi értékek figyelembevételével megállapítható, hogy
a szeptember 21-vel kezdődő (39.) héten,
a heti átlagot tekintve az ország területén közepes (≥10 db – 29 db/m3) pollenkoncentráció uralkodott, illetve
az észak – észak-keleti térségekben alacsony szintre mérséklődött.
Riasztás kiadására nem került sor, figyelmeztető jelzés van érvényben.
Lásd alább a térképes mellékletet!
Előrejelzés: Az aktuális, szeptember 28-i (40.) hétre jellemző pollenhelyzet a megelőző (39.) hétre vonatkozó
eredmények és az aktuális időjárási helyzet, illetve időjárás-előrejelzés együttes figyelembevételével
értékelendők. Eszerint a szeptember 28-val kezdődő hét napjain az allergiások már fellélegezhetnek. Noha az
érzékenyebbek még számolhatnak enyhébb tünetek megjelenésével, a magas pollenkoncentrációval járó
tünetek megjelenése csak a parlagfüves területeken, vagy azok közvetlen közelében várható.
További információért kérjük kísérje figyelemmel a napi rendszerességgel frissülő részletes pollenjelentést, illetve a
következő hét szerdáján kiadásra kerülő 40. heti PPRR jelentést:
www.oki.antsz.hu/files/jelentesek/aktualis.pdf, ill. http://www.oki.antsz.hu/files/jelentesek/pprr/aktualis.pdf!
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A parlagfűre allergiások számára feltétlenül javasolt az allergológus szakorvos felkeresése, a megfelelő
védőfelszerelések – pl. maszk – viselése, kiemelten is a parlagfűvel fertőzött területeken, továbbá javasolt az előírt
kezelések betartása, illetve a gyógyszerek szedése! A parlagfüves területeket lehetőség szerint feltétlenül el kell
kerülni. Megfelelő gyógykezelés hiányában az allergiásoknak nagyon magas pollenkoncentráció esetén már számolni
kell a tünetek súlyosbodására, amelyek közeli parlagfű pollenforrás esetén még inkább, még gyógyszeres kúra
ellenére is felerősödhetnek. A jellemző tünetek: sorozat-, illetve rohamszerű tüsszögések, vizes orrfolyás,
orrviszketés, orrdugulás (és emiatt alvászavarok), szájpadlás és garatviszketés (torok-köszörülés), fülviszketés,
könnyezés, szemviszketés, "piros szem" (kötőhártya gyulladás), szem-fáradékonyság, fáradság- és levertségérzet, nagyobb alvás igény, depressziós tünetek, illetve a gyógyszerek különböző más esetleges mellékhatásai!
Az allergia bármely korban kialakulhat (szenzitizáció), akár egy parlagfűben gazdag területen való áthaladást
követően is, az ott helyben jelentkező rendkívül magas pollenkoncentráció hatására, amely a szervezetet éri!
Az allergiások számára a parlagfű szezon alatt javasolt szabadságot kivenni, s lehetőség szerint az időt tengerpart,
vagy magashegység közelében eltölteni, ill. határainkon belül előnyben részesíteni az erdős tájakat, hegyvidékeket,
ill. nagyobb vizeink partjait.

A PPRR három riasztási fokozatú kategóriarendszere a pollenkoncentráció-szintek fényében (2015-től érvényes)

Vezesse tüneteit a pollennaplóban, kövesse azok változását a pollenkoncentráció változása szerint!
Regisztráljon ingyenesen a www.pollendiary.com oldalon és naplózza tüneteit legalább három héten át!
Az ’általános jelentésben’ a napi parlagfű pollenkoncentrációk értékei is nyomon követhetők, több városra napi
frissítéssel! Lásd: http://www.oki.antsz.hu/files/jelentesek/aktualis.pdf.
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Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (PPRR) általános ismertetése
Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Aerobiológiai Monitorozási Osztálya (OKI – AMO) által
2011-ben bevezetett és működtetett Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (PPRR) azon cél szolgálatában
született meg, illetve áll jelenleg is folyamatos fejlesztés alatt, hogy segítse a lakosság hiteles tájékoztatását,
illetve az allergiás és asztmás betegek megfelelő felkészülését a parlagfű szezon alatt. A rendszer a parlagfű
szezon megindulásával idén is működésbe lépett, s az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózat hivatalos adatai
alapján hiteles információval szolgál a légtéri parlagfű pollen becsült országos eloszlásáról, heti
átlagkoncentrációk alapján, az egészségügyi hatásoknak megfelelően kialakított riasztási szintek, illetve
koncentráció kategóriák szerint. A PPRR szolgáltatás honlapunkon (http://oki.antsz.hu/) a „Váltás parlagfű
riasztásra” funkcióval érhető el, ahol a megjelenő térképre kattintva az kiegészítő információkkal együtt is
megjelenik, menthető formában.
A honlap nyitólapján található térképen az Aerobiológiai Hálózat Állomásaihoz egy-egy, a hagyományos
jelentés célja szerint színezett kör tartozik. A hagyományos jelentés heti összesítő táblázataiban foglalt
színkódok (ill. + jelzések) előállításának módját az indokolja, hogy a pollenallergiával és asztmával
érintettek számára a maximum koncentrációk kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen az ilyen napok akár
napokkal később is érztethetik még hatásukat egészségügyi értelemben. Mivel azonban a hagyományos
jelentés 2011-től aktuális eredményeket is közöl (friss információ funkció), így ennek az is célja, hogy a
betegek az ehhez tartozó térképet mindig a legfrissebb feldolgozottság állapotában láthassák. A
hagyományos jelentés és térképe négy színkategóriával dolgozik.
A Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer kilenc, meghatározott pollenkoncentráció-értéksávokhoz rendelt,
különböző színekkel is jelölt kategóriával dolgozik, amelyek segítségével térképes formában mutatja be az
országos helyzetet; a koncentráció szinteket egy figyelmeztetési és három riasztási fokozathoz köti.
Részletesebben lásd a következő oldali összefoglalást! A PPRR-jelentés térképe szintén az Állomásponok
heti adatsorai alapján készül, de az adott hétnek már egy „átlagos napja” alapján mutatva be, hogy egy adott
térség jellemzően milyen fokú parlagfű pollenterheléssel bír. A színkategóriák szerint kirajzolódó foltok
tehát az adott hétre jellemzőnek ítélhető parlagfű pollenterhelést becsülik meg, a szín által megadható
jelzésfokozatnak (figyelmeztetés, vagy riasztás) és e foltok kiterjedésének bemutatása által. A PPRR
információi heti rendszerességgel frissülnek, az országos hálózat Állomásairól beérkező összes adat szerdai
feldolgozását követően; megjelenése így szerda délutánra (esetenként csütörtök délelőttre) várható, tehát
három napra a legfrissebb vasárnapi adatsorhoz képest. Mivel azonban a beérkező, illetve feldolgozásra
kerülő adatok egy hetes időtartamot fednek le, s mert a PPRR térképe az egész hétre jellemző „átlagos”
helyzetről nyújt tájékoztatást, így információi, megfelelő használat esetén, segítségünkre lehet az aktuális
helyzet megítélésében.
Mivel a hagyományos jelentés és a PPRR-jelentés készítése mind célját, mind módszerét tekintve eltér egymástól, így
színkulcsuk alapján eredményeik (pl. a két térkép) csak korlátozottan összehasonlíthatók, a kettő azonban egymásnak
kiegészítője, így javasolt együttes használatuk. Közös bennük, hogy mindkettő jelzésrendszere egészségügyi tartalommal bír,
továbbá hogy színkategóriáik az aerobiológiában nemzetközileg elfogadott színvilág szerint lettek megválasztva. Fontos
különbség azonban, hogy míg a hagyományos jelentésben a városok az adott héten mért legmagasabb napi pollenkoncentrációs
érték (maximum) alapján kapnak kategória-, illetve szín-besorolást, továbbá a jelentés (pdf és térkép) parlagfűszezon alatt
napról-napra frissül az adatfeldolgozás előrehaladtával, addig a PPRR-jelentés heti átlagkoncentrációkkal számol, s ad ki
kategóriát. A pollenjelentés ez által finomodik, használata két nézőpontból is lehetségessé válik.
A parlagfűpollen terhelés azon fokozatára, amely az adott héten országosan a legmagasabb, honlapunk bal alsó felében külön
is felhívjuk a figyelmet, színkódjának és megnevezésének feltűntetésével (a honlap fejlesztés jelen szakaszában még a
megelőző, 2014-ig használt 6 fokozatú riasztási kódolást alkalmazva)

A PPRR jelentése az alábbi helyen frissül: http://oki.antsz.hu/files/jelentesek/pprr/aktualis.pdf („Váltás
parlagfű riasztásra”). A részletekről hagyományos jelentésünkből is tájékozódhat, a friss információ
funkció alatt („Váltás általános nézetre”).
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A PPRR kategóriáinak egészségügyi tartalma és a kiadott jelzések (a 2015-től bevezetett rendszer)
Nincs figyelmeztetés:
3
- nincs pollen a levegőben ( <1 db/m ) (fehér szín): e jelzése szerint az Aerobiológiai Hálózat nem detektált parlagfű
3
pollent a levegőben, vagy ez átlagban kevesebb, mint 1 db/m . A riasztási rendszer három bevezető szín-jelzésének
(fehér, zöld, citrom) első tagja. Kommunikációja: „Nincs parlagfű pollen a levegőben”.
3
- alacsony pollenkoncentráció szint, 1-9 db/m (zöld szín): tüneteket nem okozó alacsony pollenkoncentrációt jelez.
Kommunikációja: „Nincs figyelmeztetés.”
Figyelmeztető jelzés:
3
- közepes szint, 10-29 db/m (citromsárga szín): a parlagfűre erősen érzékeny egyéneknél már kezdeti tüneteket okozó,
közepes szintű pollentartalom. Kommunikációja: „Figyelmeztető jelzés lépett érvénybe”.
I. fokú riasztás:
3
- magas I. szint, 30-49 db/m (okker szín): A rendszer, riasztást jelző hat színe (okker, narancs, piros, bordó, fekete és
fukszia) közül az első, legalacsonyabb szintű problémát jelző tagja. A parlagfűpollenre súlyosan érzékenyek esetén már
állandó, kisebb erősségű tüneteket okozó magas légtéri pollen-koncentráció értéket jelez, amely esetben azonban már
a kevésbé érzékenyek is számíthatnak a kezdeti tünetek megjelenésére. Ez esetben minden parlagfűre allergiás
személy kisebb-nagyobb mértékben érintett. A 30 db/m3 nemzetközileg is a „high” kategória alsó határaként
elfogadott. Kommunikációja: „I. fokú riasztás lépett érvénybe”.
3
- magas II. szint, 50-99 db/m (narancssárga szín): első fokú riasztás él, amely ez esetben már erős tüneteket okozó
magas parlagfű pollenkoncentrációt jelez; már a kevésbé érzékenyek szervezete is közepes erősséggel reagál.
3
Kommunikációja: „I. fokú riasztás van érvényben, helyenként 50 db/m fölötti átlagos pollenkoncentrációval”.”.
II. fokú riasztás:
3
- nagyon magas I. szint, 100-199 db/m (piros szín): először beszélünk nagyon magas parlagfű koncentrációról,
amelynek okán másod fokú riasztás lép érvénybe. Ekkor már minden érintett erős, vagy igen erős tünetekkel küzd. E
3
szint alsó határa megegyezik a nemzeközileg is használt nagyon magas („very high”) (>100 db/m ) kategória alsó
limitjével. Kommunikációja: „I. fokú riasztás lépett érvénybe”.
3
- nagyon magas II. szint, 200-499 db/m (bordó szín): az egészségi állapot már kritikussá válhat; jellemzően nő például
az asztmás tünetegyüttes fellángolásának valószínűsége is. Magyarországon a csúcsszezonban több napon át, nagy
3
kiterjedésben is jellemző. Kommunikációja: „II. fokú riasztás van érvényben, helyenként 200 db/m fölötti átlagos
pollenkoncentrációval”.
3
- nagyon magas III. szint, 500-999 db/m (fekete szín): ilyen esetben a heveny tünetek már komoly mértékű
életminőség-romlás okozói. Magyarországon a csúcsidőszak hetére több térségben is jellemző a „fekete riasztás”
megjelenése. Hét napos átlagértékről lévén szó, az ilyen esetekben egy-egy napon a pollenkoncentráció az 1000
3
3
db/m -es határt is átlépheti! Kommunikációja: „II. fokú riasztás van érvényben, helyenként 500 db/m fölötti átlagos
pollenkoncentrációval”.
III. fokú riasztás:
3
extrém magas szint, >1000 db/m (rózsaszín) abban az esetben jelentkezik, ha adott régióban a heti átlagos
pollenkoncentráció meghaladja a légköbméterenkénti 1000 db-os koncentrációt. Ez esetben Minden allergiás igen
erős tünetekkel küzd, az érzékennyé válás kockázata fokozott. Kommunikációja: „A legmagasabb szintű, III. fokú
3
riasztás lépett érvénybe, helyenként 1000 db/m fölötti átlagos pollenkoncentrációval”.
Bár a III. fokozat elsősorban jelzés értékű riasztási szint (tekintettel arra, hogy rendkívül ritka azon eset, hogy a
parlagfű pollen koncentráció a heti átlag tekintetében valamely régióban elérje az extrém magas szintet), erre azonban
kivételesen számítani lehet a csúcsidőszak alatt: 2014. 36. hetében Nyíregyháza térségében például megesett. Ennek
kapcsán továbbá fontos figyelembe vennünk azon tényt is, hogy a PPRR által jelzett értékek a magasabb
légtömegekben jellemző, kiegyenlítettebb módon eloszló pollentartalomra vonatkoznak. Ebből adódik, hogy a többi
kategóriához hasonlóan, ez esetben is számításba kell venni, hogy a parlagfűvel erősen szennyezett területek
közvetlen közelében a kimutatott értéknek sokszorosa is adódhat, tehát parlagfüves területek (pl. fertőzött szántók)
közvetlen közelében adódhatnak olyan szituációk, amelyek az ember egészségét extrém módon megviselhetik.
E kategóriának a korábbi jelentésekben a „VI. fokú riasztás” felelt meg, színét „Ambosia szín”-ként emlegettük.
LÁSD ALÁBB A MELLÉKLETEKET!

Mányoki Gergely, Udvardy Orsolya, Dr. Páldy Anna, Dr. Magyar Donát
Interneten is elérhető polleninformáció a http://oki.antsz.hu lapon található. Korábbi honlapunk a http://efrira1.antsz.hu/oki/
címen érhető el. A jelentéssel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak munkatársainkhoz a 06(1)476-1215 telefonszámon, illetve a
pollen.oki@gmail.com címen! A PPRR felelőse: Mányoki Gergely. Fejlesztők: Mányoki Gergely, Elekes Péter.
Védnökök: Dr. Páldy Anna, mb. főigazgatóhelyettes főorvos, Aerobiológiai Hálózat vezető; Dr. Magyar Donát, osztályvezető
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Mellékletek
Az aktuális PPRR jelentés 2015. szeptember 21-ével kezdődő hétre vonatkozó térképe
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Az egy héttel korábbi PPRR jelentés térképe

