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Összefoglaló: 

Bevezetés: Az allergia hazánkban már népbetegség. A megelőzés egyik legfőbb eszköze a  

polleninformáció. Az egyes városi zöldterületek allergénterhelésének becslése modellszámítás 

segítségével végezhető, melyet ezidáig csak városi parkok esetén végeztek. Jelen dolgozat célja 

az allergénpollen-adó fák elegyarányának felmérése, és egy modellezési módszer kipróbálása 

a budapesti kerékpárutakat szegélyező fasorok allergénterhelésének becslésére.  

Módszertan: A modellben a növényzet kiterjedését és összetételét súlyoztuk a szakirodalom-

ban közölt allergenitásuk szerint. A vizsgálat során tíz budapesti kerékpárút fakataszteri adatait 

használtuk fel.  

Eredmények: A megvizsgált kerékpárúti fasorok összesen 2355 faegyede mintegy 60 taxonba 

(faj, fajta és változat) sorolható be. Ezek közül 10 taxon (17%) tekinthető erősen allergénnek. 

Nagyobb arányban előforduló allergén taxonok a kőrisek, a platánok és a zöld juhar, míg a  

nyír-, éger-, fűz- és tölgyfajok csak színező elemként jelennek meg. A fák fele tartozik erősen 

allergén taxonba, ez 1175 db példányt jelent. Közepes allergenitással a fák 31%-a bír (732 db). 

Következtetések: A modell nem bizonyult megbízhatónak a fasorok jellemzésére, mivel a  

számításhoz szükséges területkijelölés sok esetben nem egyértelmű. A fasorok allergénterhe-

lésének kifejezésére az allergén egyedek elegyarányán alapuló módszert javasoljuk. Jelen ered-

ményeink alapján fontosnak tartjuk a kerékpárutak további fásítása során az allergológiai 

szempontok figyelembevételét. 

Kulcsszavak: városi zöldterületek; városi kerékpározás; pollen; allergia; fasorok 

Summary: 

Introduction: Seasonal allergic rhinitis is a common disease in Hungary and has been consid-

ered a national affliction. Pollen information is proved to be an useful tool in the prevention  

of allergy. Urban green areas could act as a source of allergenic pollen grains. Their burden  

of allergy caused by green areas could be estimated with mathematical models. Previously 

models have been applied only on urban parks but not tree lines. The aim of this study is to 

calculate the proportion of allergenic trees and a model to express allergenic potential of tree 

lines planted along cycle tracks in Budapest, Hungary.  

Methods: In the model, the area and composition of tree species of the tree lines are weighted 

with their allergenicity given by the medical literature.  

Results: Data of ten tree inventories were used in this study, with a total of 2355 trees belong-

ing to 60 taxa (species and varieties). Amongst them, 10 taxa (17%) could be considered as 

highly allergenic. Common allergenic tree taxa found in the tree lines are: ash, plane and box 

elder, while birch, alder, willow and oak species appeared only as sporadic elements. The half 
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of the trees (1175 individual trees) blonged to highly allergenic taxa. 31% of the trees (732) 

belonged to taxa known as moderate allergen.  

Conclusions: The model is not recommended in the allergological evaluation of tree lines,  

because the area definition contains uncertainty but it is suggested to calculate the proportion 

of allergenic trees in tree lines. Our results draw attention to the need of considering the health 

effects of tree composition along cycle tracks during future planning of green areas. 

Keywords: urban green areas; urban cycling; pollen; allerg;, tree lines 

 

 

 

BEVEZETÉS 
 

A világszerte egyre növekvő betegségterhet  

jelentő1 allergia Magyarországon mára népbeteg-

séggé vált. Az allergiás megbetegedések megelőzé-

sének, primér prevenciójának egyik legfőbb eszköze 

a polleninformáció2,3, amelynek alapja a folyamatos 

levegőminta-vételezés és pollenkoncentráció-mé-

rés. A levegőminták gyűjtését háztetőkön, 10-20 

méteres magasságban (a fák lombkorona szintje  

felett) elhelyezett ún. Hirst- típusú (Burkard) pollen-

csapdákkal végzik.4,5,6 Ennek oka, hogy az így kapott 

pollenszám egy nagyobb térségre vonatkoztatott 

átlagos, irányadó érték (kb. 50 km-es sugarú kör). 

Azonban a légzési magasságban (1,5 m) mért kon-

centráció a térségre megadott átlag többszöröse is 

lehet egy adott növényfaj esetében; főként a pol-

lenforrás közvetlen szomszédságában, így a zöld- 

felületek (pl. gyomos ruderáliák), illetve városi zöld-

területek (pl. telepített fasorok, parkok, kertek)  

közelében.7 Bár a pollencsapdák ilyen lokális pollen-

források mérésére is használhatók,8,9,10,11,12 azonban  

alkalmazhatóságuk itt erősen korlátozott. A talajfel-

szín közelében ugyanis a levegő kisebb mértékben 

keveredik át, a pollenszemek nem oszlanak el 

egyenletesen, előfordulhatnak kis méretű, nagy  

sűrűségű pollenfelhők.13 Emiatt a pollenösszetétel 

és a légköri koncentráció nagyon változó, és nem a 

nagyobb térségre vonatkozó átlagot képviseli.  

Magától értetődő az is, hogy nem lehet minden 

parkban és kertben pollencsapdát működtetni. A lo-

kális pollenadó források allergénterhelését azonban 

modellszámítások segítségével is elvégezhetjük.14,15 

Az ilyen modellekben a növényzet kiterjedését  

és összetételét súlyozzuk allergenitásuk  

szerint, figyelembe véve a zöldfelület egyes alkotó-

elemeinek (faegyedek, sövények, gyepfelület) rele-

váns tulajdonságait. E tulajdonságok egyaránt lehet-

nek mérési, becslési, átlagra kifejezett vagy 

tapasztalati úton jellemzőnek vett értékek (pl. a 

törzs vagy korona dendrometriai adatai).  

A zöldterületek allergénterhelésének becslését 

ezidáig csak parkok esetén végezték.14,15,16,17 Azon-

ban az utcai fasorok allergénterhelése is fontos  

kérdés, főleg, ha azok városi futó- és kerékpárutak 

mentén találhatóak. A kerékpározás kedvező 

egészségi és környezeti hatásai ma már jó ismer-

tek.18,19 A városi kerékpárutakat szegélyező zöldte-

rületek jelentős szerepet töltenek be a kerékpáro-

sok egészségvédelmében a pormegkötő20,21 és  

árnyékoló hatásuk révén22, de esztétikai értékük 

sem elhanyagolható szempont, mivel motiválják  

a kerékpározókat.23 Ugyanakkor felmerül annak a 

lehetősége, hogy allergénpollen-adó fákkal szegé-

lyezett kerékpárutakon a sportolók nagyobb meny-

nyiségű allergénnek lehetnek kitéve. Jelen dolgozat 

célja a budapesti kerékpárutakat szegélyező  

allergénpollen-adó fák felmérése, a zöldterületek 

allergénterhelésének megállapítása, valamint mo-

dellezési módszer kipróbálása a budapesti kerék-

párutakat szegélyező fasorok allergénterhelésének 

becslésére. 

 

 

MÓDSZERTAN 
 

A vizsgálatokhoz tíz jelentősebb forgalmú budapesti 

kerékpárút fakataszteradatait használtuk fel, ame-

lyet a FŐKERT Nonprofit Zrt. bocsátott a rendelke-

zésünkre. A területválasztás a vizsgálat tárgyától 

független szempontok alapján történt meg, így pél-

dául a kerékpárút menti gépjárműforgalom (előze-

tesen mért levegőszennyezettség, Vaskövi és 

mtsai,24 valamint Péter és mtsai25 alapján), továbbá 

a kerékpárforgalom figyelembevételével (Budapest 

2016-os önkéntes alapú Heatmap felmérés tér-

képe,26 [1. ábra]). Mintaterületeink: Andrássy út, 

Bem rakpart, Esze Tamás utca, Kós Károly sétány,  
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Könyves Kálmán körút, Nánási út, Olof Palme  

sétány, Szentendrei út, Szilágyi Erzsébet fasor, Vaj-

dahunyad vára kerékpárút. 

 

Az áttekintést adó fajelegyarány-vizsgálathoz  

valamennyi, fent felsorolt terület faegyedére (törzs) 

vonatkozó adat felhasználásra került. A taxonok  

allergenitását az alábbi szakirodalmak figyelembe-

vételével soroltuk be a megfelelő allergenitási foko-

zatba: 14,15,27-38 

A modellszámítások során Cariñanos és munkatár-

sai14,39 által kidolgozott Urban Green Zone Allergeni-

city Index („Városi Zöld Zóna Allergenitási Mutató”, 

a továbbiakban IUGZA -modell, [2. ábra]) alkalmazha-

tóságát vizsgáltuk meg budapesti kerékpárutakat  

szegélyező fasorok esetén. A modellt eredetileg a 

városi parkok értékelésére fejlesztették ki. Segítség-

ével adott területre kifejezhető az allergénterhelés 

(összesített allergizáló hatás). Az index fontos eleme 

az ún. potenciális allergenitás (potential allergeni-

city value) amelyet a fajra jellemző tulajdonságok-

ból képez (api, pei és pppi), majd pedig figyelembe 

veszi az adott területen előforduló egyedek méretét 

(Hi, Si). A modell ezt az értéket viszonyítja a vizsgált 

terület teljes területének (ST) lehetséges legmaga-

sabb allergénterheléséhez (378).   

 

 

 

 

1. ábra: Budapest útjainak kerékpáros-forgalma (úthasználat-intenzitás, 2016) a Heatmap szerint26 

2. ábra: A IUGZA modell (Urban Green Zone Allergenicity Index, „Városi Zöld Zóna Allergenitási Mutató”) Cariñanos 
és munkatársai14 alapján 
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ahol:  
k = a fajok száma;  
ni = a fajokhoz tartozó egyedek száma;  
api = i-fajok allergenitási foka (a vonatkozó szakirodalom alapján a felvehető érték: 0, 1, 2, 3, vagy kivételes esetben 4, ahol 4 a legerő-
sebb allergenitást jelöli);  
pei = az i-fajok pollenkibocsátás kategóriája megporzástípus alapján (felvehető érték: 0, 1, 2 vagy 3, ahol 0: kétlaki növények női egyedei, 
1: rovarbeporzású növények, 2: vegyes, azaz rovar- és/vagy szélbeporzású növények, 3: szélbeporzású növények);  
pppi = az i-fajok virágzási időtartama (felvehető érték: 1, 2 vagy 3, úgymint 1-3, 4-6 és ≥6 hét);  
Hi= a faegyedek lombkorona-magassága (m) (az ajánlás szerint ez kategóriákban is megadható: 2, 6, 10 és 14 (18) méter). Gyepnövény-
zet és a cserjék esetén is megadható a méret;  
Si = az egyedek felszínborítása, a fáknál lombkorona-vetület, r2×π (m2);  
ST = a vizsgált zöldterület (pl. park) teljes területe (m2);  
378 = az api x pei x pppi x Hi szorzat maximális értéke (H=14). 

 

 

Az index tehát egy létező vagy tervezett városi zöld-

terület allergénterhelését mutatja, összehasonlítva 

azt egy hasonló adottságokkal, de maximális aller-

génterheléssel bíró hipotetikus területtel. Az ere-

deti módszerhez képest pontosítottunk a modell-

számítás módján: méretkategóriák helyett valós, 

mért famagasság adatokat használtunk. A fakatasz-

terben szereplő adatok közül ezen túl a fafaj,  

a törzspozíció és a lombkorona-átmérő adatokat is 

figyelembe vettük. A IUGZA modell szerinti hányados 

értéke 0 és 1 között helyezkedhet el, ahol a 0 a "nem 

allergizáló" területet jelenti, míg az 1 a legmagasabb 

allergénterhelést. A szerzők iránymutatása szerint  

a 0,5 körüli érték már „erősen allergizáló”-nak tekin-

tendő, a 0,15 pedig alacsony allergénterhelést  

jelent.  

A modellszámításhoz kizárólag olyan fasorokat von-

tunk be a vizsgálatba, amelyeknek közvetlen 

szomszédságban nem található parkos, fás környe-

zet. Ez esetben ugyanis a terület lehatárolása (a két 

zöld terület elválasztása) nem végezhető el egyér-

telmű szempontok szerint, és ezért jelentős eltéré-

sek adódhatnak az eredményben. Például az Olof 

Palme sétányt szegélyező fasor ilyen okból kiesett  

a vizsgálati körből, hasonlóképpen az Esze Tamás út 

kertvárosi környezete és a Könyves Kálmán körút 

egyes szakaszai. Végül három kerékpárutat válasz-

tottunk ki a vizsgálatra: a Nánási út, az Andrássy út 

és a Bem rakpart. 

Az IUGZA modellhez szükséges területszámításhoz  

a kerékpárutakat további útszakaszhatárokra  

(kereszteződések által lehatárolt egységekre) bon-

tottuk, és megmértük ezek hosszát, majd egysége-

sen 22 méteres szélességet jelöltünk ki az átlagos 

útszélesség alapján. [3. ábra] 

 
3. ábra: Példa a modellszámítás alapjául szolgáló területkijelölésre az Andrássy úti kerékpárút menti fasornál (fehérrel keretezve). 

Szakaszhatár: Káldy Gyula u. – Dalszínház u. Forrás: Google Térkép/Google Earth 2019 
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A tíz megvizsgált kerékpárúti fasor összesen 2355 

faegyede mintegy 60 taxonba (faj, fajta és változat) 

sorolható be. Ezek közül 10 taxon tekinthető erősen 

allergénnek (17%), amelyek közül az alábbiak  

emelendőek ki: a kőrisek, a platán és a zöld juhar.  

A nyír-, éger, fűz- és tölgyfajok csak színező elem-

ként 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  

kedvezőtlenebb képet mutat: a fák fele tartozik erő-

sen allergén taxonba, ez 1175 db példányt jelent. 

Közepes allergenitással a fák 31%-a bír (732 db). 

Enyhén, vagy alig allergén fák csak az esetek 19%-

ában fordultak elő (448 db) a vizsgált fasorokban.  

[4. ábra]  

A három, modellszámításba bevont kerékpárút átla-

gos allergenitási értéke a IUGZA modell szerint: Ná-

nási út: 0,20; Andrássy út: 0,10; Bem rakpart: 0,03. 

[5. ábra] 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: Allergenitási fokok szerinti összesített megoszlás a fafajok és faegyedek alapján az összes vizsgált,  
budapesti kerékpárút mentén 

5. ábra: A budapesti kerékpárutak mentén húzódó fasorokra meghatározott allergénterhelés átlagértékei a módosított 
IUGZA modell szerint. Kiemelt összallergenitás értékhatárok: 0,15: alacsony szintű allergénhatás, 0,5: erősen allergizáló 
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E három fasor az alábbiak szerint jellemezhető:  

- Nánási út: több ízben magas, 15-20 méteres, igen 

diverz fajösszetételű, vegyes elegyarányt és megje-

lenést mutató sorfák, pl. a magas allergenitású  

platánok (Platanus), vagy a közepesen allergén nyár-

fákkal (Populus) és juharokkal (Acer). A fasor kertvá-

rosi környezetben található. 

- Andrássy út: átlagosan 9 m magas, még fiatal,  

magas allergenitású kőrissel (Fraxinus) és közepe-

sen allergén ostorfával (Celtis). Belvárosi környezet-

ben önálló zöldterületet képvisel. 

- Bem rakpart: átlagosan kb. 9 m magas fasor, 

amelynek fő alkotóeleme az alacsony allergenitású, 

jó várostűréssel bíró, rovarbeporzású japánakác 

(Sophora). A Duna közelsége miatt jól átszellőzött 

terület. 

Az elegyarányokat az 6. ábra-n láthatjuk, az allerge-

nitási fokok színek szerinti jelölésével. A 7. ábra-n  

az allergenitási fokok szerinti megoszlások láthatók. 

Az erősen allergén faegyedek száma az összes fa-

egyed vonatkozásában az Andrássy úton, a Könyves 

Kálmán körúton és a Szentendrei úton viszonylag 

magas. Megállapítható ugyanakkor, hogy a fasorok 

többségében a közepesen allergén fajok dominál-

nak. Az Andrássy úton a fajok száma (diverzitás) is 

alacsony, mindössze 4 faj van jelen. A legalacso-

nyabb fajszám a Kós Károly sétányon adódott (2 faj), 

azonban a környező Városliget fajgazdagsága ezt  

ellensúlyozza. A legtöbb fajt felvonultató fasor a 

Szentendrei út, ahol mintegy 30 különböző faj talál-

ható a kerékpárút mentén.  

 

 

 

 

 

 

6. ábra: A fafajok és nemzetségek előfordulása és allergenitási fokok szerinti megoszlása, továbbá átlagos magassága buda-
pesti kerékpárutak három mintaterületén (Nánási út, Andrássy út, Bem rakpart) 
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MEGBESZÉLÉS 
 

A városi lakosságot érő allergén-expozíció csökken-

tése fontos feladat, amelynek alapja az allergén  

pollenadó források ismerete és meghatározása. 

Magas kockázati csoportnak tekinthetők a városi  

kerékpárúthasználók. A kerékpárosok mozgás köz-

ben fokozott légcserét végeznek, így a szerveze-

tükbe jutó allergénmennyiség is nagyobb.40 Az aller-

génhatást tovább fokozza, ha ezeket a helyszíneket 

forgalmas utak mentén alakítják ki, ahol a pollensze-

mek allergenitását a kémiai légszennyező anyagok 

növelik.41-44 A városi kerékpárutak mentén található 

fasorok allergénterhelésének megállapítására  

korábban nem volt kísérlet. A kerékpárutak aller-

génterhelését az utat szegélyező allergén fafajok 

elegyaránya és a IUGZA modell alapján vizsgáltuk.  

Az allergén fafajok elegyarányában jelentős eltérés 

van az egyes kerékpárutak között, így ebből 

adódóan az allergénterhelésben is nagy különbsé-

gek lehetnek. A Bem rakparton 16, míg az Andrássy 

úton 77% az allergén fajok aránya, amelyben túl-

nyomórészt kőrisek szerepelnek. Ezt a kőrisallergiá-

soknak mindenképpen érdemes számításba venni  

a pollenszezonban, amikor is javasolt az Andrássy út 

helyett más közlekedési útvonalat választani. A faj-

számot elemezve látható, hogy egyes fasorokban 

nagyon alacsony a biodiverzitás, s amennyiben  

az allergén egyedek szerepelnek többségben, az 

ilyen utakon az allergénterhelés jelentőssé válik.  

Az alacsony biodiverzitás sok esetben a fasor védett, 

városképi jellegének fenntartásából következik.  

A nagyobb pollenkibocsátáson túl ezeknél a homo-

gén állományoknál fokozottabban jelentkezik a  

növényvédelmi járványok kockázata is. Mégis e  

kedvezőtlen hatásokkal szemben a városkép megőr-

zésének szempontja nagyobb súllyal esik a latba, 

ezért e fasoroknál továbbra sem számíthatunk az 

7. ábra: Allergenitási fokok szerinti megoszlások (a,b,d); az allergenitás szerinti csoportok előfordulása (c) (egyedszám)  
budapesti kerékpárutakon 
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allergén fajok fokozatos cseréjére. Fontos kiemel-

nünk, hogy az allergén fajok számával szemben kife-

jezőbb az allergén egyedek aránya, mivel ezzel  

fejezhető ki a pollenadó fák mint pontforrások 

mennyisége. Itt azonban fel kell hívnunk a figyelmet 

arra, hogy az egyes növények potenciális allergeni-

tásának megállapítása és kategóriába sorolása sok 

esetben nem egyértelmű a szakirodalomban fellel-

hető ellentmondások miatt. Ez abból ered, hogy az 

egyes szerzők más-más szempontokat vettek figye-

lembe az értékelés során. A jövőben az allergenitást 

pontos definíciók alapján kell kategóriákba sorolni. 

A IUGZA modell a számításokban szereplő három  

kerékpárút egyikén sem jelzett magas szintű aller-

génterhelést. Figyelmet érdemel, hogy a Nánási út 

IUGZA modell szerinti allergénterhelése kétszer na-

gyobb, mint az Andrássy úté. A két említett út  

különbsége annak köszönhető, hogy a Nánási út 

idős, nagy lombkorona-magasságú fákkal szegélye-

zett, míg az Andrássy úton fiatal, kis méretű fák  

találhatók (4. ábra). A IUGZA modell számításba veszi 

a fák méretét is, ezért az allergénterhelés magasabb 

értéket mutat a Nánási úton, jóllehet az Andrássy 

úton több az allergén faegyed. Azonban a modell  

a tízből csupán három kerékpárút esetében volt 

használható. Nem alkalmazható a modell például  

a Szentendrei út esetében, ahol pedig az erősen  

allergén zöld juharral találkozhatunk nagy mennyi-

ségben.  

A IUGZA modell felhasználását az korlátozza, hogy 

csak a jól körülhatárolt, önálló zöldfelületek esetén 

alkalmazható, amelyeknek közvetlen szomszédsá-

gában nem található parkos, fás környezet, mivel  

ez bizonytalanná teszi a terület határának pontos  

kijelölését, és nagyban befolyásolja az erre épülő  

további számításokat. A kritériumnak tehát csak a 

kerékpárutak kis része felel meg. További vizsgála-

tok szükségesek a modell átalakítására annak érde-

kében, hogy az a többi kerékpárútra, illetve egyéb, 

fasorral szegélyezett, vonalas létesítményre is kiter-

jeszthető legyen. A faegyedek egyes minőségi jegyei 

(pl. növény-egészségügyi állapotjelzők, légszűrő  

képesség) szintén fontos szerepet játszhatnak az 

összallergenitás kialakulásában, de jelenleg ezekre 

nem terjed ki a modell - a későbbiekben ezeket szin-

tén érdemes lenne figyelembe venni. A fentiek  

alapján tehát az eredetileg parkok felmérésére  

kidolgozott IUGZA -modell kevésbé tűnik megbízható-

nak a sorfák allergén terhelésének becslésére. A  

továbbiakban az allergén egyedek elegyarányán  

alapuló értékelést javasoljuk. 

A várostervezés növényzet-telepítési gyakorlatában 

sokáig a gazdasági és kertészeti szempontok voltak 

a meghatározóak (pl. várostűrő képesség). Azonban 

napjainkban az allergiás megbetegedések töme-

gessé váltak, ezért a zöldfelület-gazdálkodási szem-

pontok között a növényzet pollenadó képessége is 

megjelent. E területen kertészeti és egészségügyi 

szakemberek együttműködése kulcsfontosságú.  

A zöldfelületek allergenitására vonatkozó eredmé-

nyek megfelelő kommunikációjára is ki kell térnünk. 

A növényzet allergológiai felmérésének nem célja  

a fák kivágatása, ezért el kell kerülni minden olyan 

félreérthető kijelentést, ami esetleg ehhez vezetne. 

Cél az egészségtudatos zöldfelület-tervezés kialakí-

tása, és azon nemesített növényfajták, változatok 

előtérbe helyezése, amelyek az alapfajhoz képest 

jelentősen kevesebb pollent bocsátanak ki.45,46  

E szempontok figyelembevételével ajánlások készít-

hetők, amelyek tartalmazzák, mely fafajok, illetve 

fajták telepítése javasolt, és melyeké kerü-

lendő.17,39,47-49 Jelentős szerepet töltene be az aller-

giások betegségterhének csökkentésében, ha a  

közegészségügyi szempontok bekerülnének a zöld-

felület-gazdálkodási tervek szempontjai közé. Az 

első lépést ebbe az irányba a városi zöldterületek  

allergén-terhelésének elemzése jelenti. 
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