POROČILO IN NAPOVED O OBREMENJENOSTI ZRAKA S CVETNIM PRAHOM
ZA MERILNO POSTAJO LENDAVA
Monitoring cvetnega prahu na merilni postaji Lendava poteka v letu 2019 po sporazumu med Občino
Lendava in NLZOH. Pridobljeni podatki omogočajo vpogled na stanje o alergenih v zraku na širšem
območju Pomurja. Monitoring bo potekal celo leto, aktualna poročila objavljamo enkrat tedensko.
Obremenjenost zraka s cvetnim prahom v Lendavi in v drugih slovenskih mestih lahko spremljate na
povezavi: http://www.nijz.si/podrocja-dela/moje-okolje/cvetni-prah.
Vsi, ki bi radi prejemali poročila na svoj elektronski naslov, nam to sporočite na pelodinfo@nlzoh.si.
POROČILO OD 25. DO 31. MARCA 2019

Obremenitev s cvetnim prahom breze je bila srednje visoka do visoka, zelo nizko obremenitev smo
izmerili 28. marca, dan prej pa z metodo dela nismo zaznali zrn breze v zraku. Obremenitev z gabrom in
jesenom je bila nizka do srednje visoka. V zraku je bil prisoten še cvetni prah topola, vrbe, javorja,
cipresovk in tisovk ter prva zrna platane.

NAPOVED OD 3. DO 10. APRILA 2019
Poteka glavna sezona cvetnega prahu breze, obremenitev bo v suhem vremenu visoka. Krajevne plohe
bodo le začasno znižale obremenitev zraka. Cveti gaber, ki dodatno bremeni zrak z alergeni sorodnimi
brezi. Letošnja sezona velikega jesena je podpovprečna, obremenitve bodo nizke do srednje visoke. V
zraku bo nizko alergeni cvetni prah topola, vrbe in javorja. Bližamo se cvetenju hrasta in platane.

Dobro je vedeti:
 Pri nekaterih posameznikih preobčutljivih za cvetni prah breze lahko nastopijo navzkrižne reakcije
s sorodnimi alergeni cvetnega prahu dreves (jelše, leske, gabra, hrasta, bukve, pravega kostanja).
Ob uživanju nekaterih vrst surovega sadja in zelenjave se lahko pojavi sindrom alergije v ustih,
občutek srbenja v ustih, ustna sluznica tudi oteče.


Vir cvetnega prahu platane so drevesa posajena v okrasne namene. Vir je majhen in ne predstavlja
večjega tveganja za razvoj alergije. Eden od pogojev, da je cvetni prah pomemben alergen je tudi
zadostna koncentracija. Platane, ki jih je v Sloveniji malo, veljajo pri nas za šibki alergen, v
Španiji, kjer so zelo pogoste, pa pomenijo resno težavo.

