POROČILO IN NAPOVED O OBREMENJENOSTI ZRAKA S CVETNIM PRAHOM
ZA MERILNO POSTAJO LENDAVA
Monitoring cvetnega prahu na merilni postaji Lendava poteka v letu 2020 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 24. FEBRUARJA DO 1. MARCA 2020

Obremenitev s cvetnim prahom jelše je bila v začetku preteklega tedna (24. in 25. februar) visoka, nato je
padla na srednje visoko vrednost. Obremenitev z lesko je bila nizka do občasno srednje visoka. V suhem
vremenu je bila v zraku večja količina cipresovk in tisovk, obremenitev s topolom, jesenom in vrbo je bila
nizka do srednje visoka. Zaznali smo še cvetni prah bresta in posamezna zrna javorja.
NAPOVED OD 4. DO 11. MARCA 2020
Najvišje obremenitve s cvetnim prahom jelše so za nami, v nestabilnem vremenu bo obremenitev do
srednje visoka. Leska zaključuje sezono, cvetni prah bo še prisoten v manjših količinah.
Cvetijo cipresovke in tisovke, večino cvetnega prahu prispeva nizko alergena tisa, v suhem vremenu bo
obremenitev do visoka. V zraku bo še cvetni prah jesena, vrbe, topola in bresta.

Dobro je vedeti:
 Glavnina sezone leske in jelše je za nami, teža sezone je bila visoka. Visokim obremenitvam je
botrovalo obilno cvetenje in daljše obdobje suhega vremena.
 Jesen in oljka imata sorodne alergene, zato lahko alergiki, preobčutljivi na oljko razvijejo
simptome, ko je v zraku cvetni prah jesena.
 Cvetni prah cipresovk in tisovk pri analizah uvrščamo v skupno kategorijo. V Primorju prevladuje
cvetni prah cipresovk, v celinskem delu Slovenije pa tisa, ki ni alergena.

