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POROČILO IN NAPOVED O OBREMENJENOSTI ZRAKA S CVETNIM PRAHOM 

ZA MERILNO POSTAJO LENDAVA 

Monitoring cvetnega prahu na merilni postaji Lendava poteka v letu 2022 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: https://www.nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/. Vsi, 

ki bi radi prejemali poročila na svoj elektronski naslov, nam to sporočite na pelodinfo@nlzoh.si. 

 

POROČILO OD 18. APRILA DO 1. MAJA 2022 

 

Obremenitev zraka: nizka 1-15 zrn/m³, srednje visoka 16-70 zrn/m³, visoka več kot 70 zrn/m³. 

Obremenitve zraka s cvetnim prahom je krojilo nestanovitno vreme. V suhem vremenu je bila 

obremenitev z brezo srednje visoka do visoka, dvig obremenitve nad 300 zrn/m³ zraka smo 

zabeležili 28. in 29. aprila. Obremenitev s cvetnim prahom gabra, bukve in platane je bila nizka 

do srednje visoka, visoke vrednosti smo zaznali le občasno. Razvila se je glavna sezona 

hrasta, od 23. aprila je bila obremenitev visoka. Začela se je sezona pojavljanja cvetnega 

prahu trav, obremenitev je bila nizka, 30. aprila že srednje visoka, prisotna so bila prva zrna 

trpotca. V zraku je bila občasno povišana obremenitev z vrbo, obremenitev z jesenom je bila 

nizka. Prisoten je bil še cvetni prah smreke, bora, cipresovk, oreha, oljne repice in divjega 

kostanja. 

 

NAPOVED OD 6. DO 13. MAJA 2022 

Spremenljivo vreme bo občasno nižalo obremenitev zraka s cvetnim prahom. 

 

Cvetni prah sproščajo zgodaj cvetoče vrste trav, v naseljih pogosto zacvetijo ob robovih cest 

in zelenic. Obremenitev s cvetnim prahom bo nizka, povišanje pričakujemo v suhem in toplem 

vremenu v prihodnjem tednu. Prisotna bodo zrna trpotca in kislice. 

 

Sezona breze, bukve in gabrovca se zaključuje, manjše količine bodo še v zraku. Razvila se 

je sezona nizko alergenega hrasta, ki vsebuje brezi sorodne alergene. Cvetni prah sprošča 
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mali jesen, obremenitev bo lahko lokalno povišana. V zraku bo prisoten še cvetni prah vrbe, 

smreke, bora, divjega kostanja, platane, oreha in cipresovk. 

 

Dobro je vedeti:  

 Cveti oljna repica, je žužkocvetna, največ cvetnega prahu je v zraku tik nad cvetočimi 

rastlinami in ob robu njiv. Cvetni prah lahko pri nekaterih posameznikih povzroča 

alergije. 

 Divji kostanj je priljubljeno okrasno drevo, zato se alergija na cvetni prah pogosteje 

pojavlja v urbanem okolju. 

 Cvetni prah cipresovk, ki trenutno cvetijo, je nizko alergen. 

 Na počutje nekaterih posameznikov lahko vpliva tudi močan vonj cvetočih dreves in 

grmov, trenutno na primer cvetijo robinija, lovorikovec, glicinija, španski bezeg in drugi. 

 Dozorevajo semena topola in vrb, veter prenaša puhaste, bele kosme plodov, ki ne 

povzročajo alergij. 

 


