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Először készült globális felmérés a pollen és a
klímaváltozás témakörében. Makra László, az SZTE
Mezőgazdasági Karának oktatója 3 évtizede foglalkozik a
klíma és pollen kapcsolatrendszer vizsgálatával.

2019. 04. 15. hétfő - Anasztázia, Tas
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Négy kontinens mérőállomásairól gyűjtötte össze 20 év pollenadatait az
SZTE Mezőgazdasági Karának munkatársa, Prof. Dr. Makra László és Lewis H.
Ziska amerikai növény�ziológus - olvastuk a Szegedi Tudományegyetem
hírei között. A szerzőpáros cikke rámutat arra, hogy a Föld klímájának
melegedése egészségügyi kockázatokkal jár: világszerte emelkedni fog a
pollenallergiás betegek száma.

Első alkalommal készült globális felmérés a pollen és a klímaváltozás
témakörében. A tudományos cikk első szerzője, Lewis H. Ziska amerikai
növény�ziológus nemzetközi szaktekintély a pollenkutatás témakörében, a
második szerző, Prof. Dr. Makra László az SZTE Mezőgazdasági Karának
oktatója, aki mintegy 3 évtizede foglalkozik a klíma és pollen kapcsolatrendszer
vizsgálatával. A cikket néhány hete publikálta a tekintélyes, egyébként orvosi
témákkal foglalkozó Lancet Planetary Health.

– Alapvetően a célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, miként változik az allergén
pollenek koncentrációja és előfordulásuk tartama, s ez milyen kapcsolatban
van az allergiás megbetegedések gyakoriságával. Megállapítottuk, hogy a
hőmérsékleti maximumok és minimumok éves együttes növekedése szoros
kapcsolatot mutat a szezonális pollentermelés százalékos növekedésével.
Továbbá az is világossá vált a mérési adatok elemzése során, hogy a
fagymentes napok számának növekedésével meghosszabbodik a
pollenszezon, és növekszik a pollenkoncentráció is – magyarázta a kutatás
lényegét Makra László. 
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Kutatótársával, Lewis H. Ziska amerikai növény�ziológussal 3 kontinens
összesen 17 aerobiológiai állomásáról gyűjtöttek adatokat. A
kritériumrendszert már a kutatási program elején kialakították: 
 

A kiinduláskor több mint 40 pollenmérő állomás szerepelt a listájukon, de az
előzetes kiválasztási kritériumoknak ezek közül mindössze 17 felelt meg. A 40-
es listán a déli féltekéről is szerepeltek állomások, de végül ezek egyike sem
felelt meg a kiindulási szempontrendszernek.

Prof. Dr. Makra László és Lewis H. Ziska végül Európából 10 (egy francia, egy
belga, egy svájci, két �nn, egy-egy görög, lengyel, olasz, orosz és izlandi), az
amerikai kontinensről 5 (három Egyesült Államokbeli és két kanadai város),
valamint Ázsiából két koreai település adatait vették �gyelembe. A mérési
helyeket összefoglaló táblázatból kiderül, hogy a legrégebbi adatsor Turkuból
(Finnország) állt rendelkezésre, itt 42 év adatait elemezhették a kutatók. Ezt
követte a szintén �nn Kevo mérőállomása, amelyet 38 éve működtetnek, majd
a brüsszeli állomás (Belgium), amely 35 éve szolgáltat adatokat.

Fotó: Bobkó Anna

szempont volt, hogy olyan pollenmérő állomás adataival dolgozzanak,
amely legalább 20 évre visszamenőleg rendelkezik pollenadatsorral,
hogy a mérések időtartama alatt az állomást ne helyezzék át, és a
pollenszezon aktivitásához igazodjon a mérési időszak. Szintén a
kritériumrendszer része volt, hogy ne csak egy vagy néhány pollenfajtát
mérjenek, hanem lehetőség szerint az adott helyre jellemző
növényegyütteseket magába foglaló összes pollenfajtát.

“

Országos híre lett a győri �atalok
jótékonysági hetének

Szolgáltatások

Még több ingatlan »

KIADÓ

Rókus, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 50 m2,
26.900.000 Ft
Részletek »

Újszeged, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 65 m2,
41.000.000 Ft
Részletek »

  

ELADÓ

Déliapró

Még több apróhirdetés »

Autó, Használt autó

Albérlet, Lakás, Családi ház

Számítástechnika, Mobil

Háztartási gépek

Mezőgazdasági gépek, Szerszámok

Állat, növény

Utazás, üdülés

Társkeresés

Csongrád megyei állások

Csongrád megyei állások »

Pék, betanított pék, sofőr, Szeged

Fodrász, Szeged

Adminisztrátor, Szeged

Szociális gondozó ápoló, Szeged

Karbantartó, Szeged

Takarítónő, Szeged

Szegedi programok

Tudósítóink jelentik

Óriás muszlinblúz
arany lánccal 6337
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– Ezek az eredmények rámutatnak arra, hogy bolygónk klímájának melegedése
komoly egészségügyi kockázatokkal jár – fogalmazott az SZTE professzora.
Arra is választ adott, mi vezethet mindemellett még ahhoz, hogy világszerte
növekedjen az allergiás megbetegedések száma: a mezőgazdasági vegyszerek
kiterjedt használata, az élelmiszeriparban használt adalékanyagok, amelyek
nagyon megterhelik az immunrendszert, valamint az egyre fokozódó
légszennyezés.  
 

A globális felmelegedés révén az allergén növények élőhelyei észak felé
kiterjednek. A hosszabbá váló pollenszezon szintén az allergiás
megbetegedések számának a növekedését vonja maga után. A kutatásról
további részleteket olvashatnak az SZTE honlapján.  
 

Hotel Bodrog****,
Sárospatak, 3 nap, 2
éj, 2 fő, félpanzióval

Ajánlat érvényessége:
 8 nap 11 óra

-48%

 – Ha az immunrendszerben rés keletkezik, könnyen alakulhatnak ki
allergiás megbetegedések. Ezek lehetnek bőr- vagy szembetegségek, de
kiterjedten fordulhatnak elő allergiás légúti megbetegedések is. Ez
utóbbiak közül a leggyakoribb a szénanátha, vagy rhinitis, ami az
orrnyálkahártya gyulladásos megbetegedése, továbbá a bronchitis –
vagyis a hörgők gyulladása, a legsúlyosabb pedig az asztma, amely a
légutak nyálkahártyájának a gyulladásos megbetegedése.
Megjegyzendő, hogy a kémiai légszennyező anyagok légköri
koncentrációjának a növekedése fokozza a globális felmelegedést, ami
viszont a korábban említettek szerint a növekvő pollenkoncentrációk
révén tovább növeli a pollen okozta egészségügyi kockázatot.

“

A professzor is érintett 
 
Makra László professzornak személyes érintettsége van a témával
kapcsolatban: 37 éves kora óta érzékeny a parlagfű pollenjére. Először
csak megfázásos tünetei voltak a nyári időszakban, s a tünetek évente
rendszeresen visszatértek. A bőrteszt kimutatta, hogy többek között a
parlagfű pollenre is allergiás. Azt kevesen tudják, hogy Magyarországon
az 1970-es években még nem diagnosztizálták a pollenallergiát, az
orvosok általában egyéb kiváltó okokra gyanakodtak. Azonban már az
1960-as évek végétől mértek pollenkoncentrációt: Magyarországon
először 1968-ban történt mobil mérőeszközzel pollenmérés, amelyet
Simoncsics Pál, a szegedi egyetem Növénytani Tanszékének biológusa
végzett munkatársaival, s az ezek alapján készült cikkeiket 1970-ben
jelentették meg. Az első állandó aerobiológiai állomást 1989-b1989-ben

"Tudom, a csíkokat festették rossz
helyre": kifogott a parkolás a szegedi
sofőrökön - fotók

87 990 Ft  

Mercedes
Nyergesvontató,
mercedes-benz

 

114 990 Ft  

Renault Modellautó,
renault veterán
csomag 1:43

 

Hotel Bodrog****,
Sárospatak, 3 nap, 2
éj, 2 fő, félpanzióval

Ajánlat érvényessége:
 8 nap 11 óra

-48%

hirdetés

Címkefelhő

Bohács Zsolt  Botka László  

B. Nagy László  Gyimesi László  

Gyüdi Sándor  Juronics Tamás  
Kalmár Ferenc  Kiss-Rigó László  

Magyar Anna  Nagy Sándor  

Nógrádi Zoltán  

Solymos László  
Szabó Gábor  Szenti Szabolcs  

Tóth Péter
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Témák: klímaváltozás  allergia  pollen  Szeged  SZTE

állították fel a szegedi egyetem bölcsészettudományi kar Egyetem utcai
épületének tetején. Ez volt Magyarországon az első pollenmérő állomás.

hirdetés

Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

 Az SZTE professzora is dolgozott a globális felmérésen -
ahogy melegszik a klíma, úgy lesz egyre több allergiás
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