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Streszczenie: Celem pracy była ocena przebiegu sezonu pylenia leszczyny (Corylus), olszy (Alnus), brzozy (Betula), traw (Poaceae) i bylicy 

(Artemisia) w Białymstoku w roku 2012. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową przy użyciu aparatu VPPS Lanzoni. Sezon 

pyłkowy wyznaczono metodą 95%. Stwierdzono, że największy udział w aeroplanktonie Białegostoku w roku 2012 miał pyłek brzozy. Wczesną 

wiosną największe zagrożenie dla pacjentów z alergią wziewną stanowił pyłek brzozy, natomiast w okresie letnim – pyłek traw. Odnotowano niskie 

stężenia pyłku leszczyny w powietrzu Białegostoku.

Abstract: The aim of the study was to determine the pollen season of hazel (Corylus), alder (Alnus), birch (Betula), grasses (Poaceae) and 

mugwort (Artemisia) in Białystok in 2012. The measurements were performed by volumetric method with the use of VPPS Lanzoni trap. The pollen 

season was determined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. The birch pollen was found to be in prevalence among 

aeroplankton in 2012. High risk of allergic symptoms development was found for birch in the Spring and in the Summer for grasses. The low 

concentrations of hazel pollen in the air of Białystok was observed.
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Wstęp
Choroby alergiczne są obecnie głównym prob-

lemem zdrowotnym na całym świecie. Od kilkudzie-
sięciu lat notowany jest znaczny wzrost liczby zacho-
rowań. Szacuje się, że alergia dotyka już 10–30% po-
pulacji [1].

Przewlekłe choroby układu oddechowego stano-
wią szeroki problem w aspekcie zdrowia publicznego 
w Europie [2–4]. W wielu krajach opieka medyczna jest 
niewystarczająca i często niewłaściwa. Mimo dużego 
postępu w poznawaniu mechanizmów i leczeniu alergii 
nadal istnieje wiele problemów w tworzeniu skutecz-
nych terapii tej choroby. Szacuje się, że ok. 25% popu-

lacji europejskiej (130 milionów ludzi) choruje na aler-
giczny nieżyt nosa, a 30 milionów ludzi dotyka problem 
astmy [2]. Uważa się, że nieżyt nosa u dzieci zwiększa 
ryzyko pojawienia się astmy w wieku dorosłym, a ta 
z kolei, nieleczona, może prowadzić do rozwoju prze-
wlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Alergia 
i astma są chorobami najczęściej pojawiającymi się 
w dzieciństwie i w wielu przypadkach trwają przez 
całe życie [5]. Ostatnie wyniki badań wskazują, że 
ponad 45% populacji Polski (ponad 15 milionów osób) 
choruje na alergie o różnej etiologii [6]. Choroba jest 
najszerzej rozpowszechniona wśród dzieci i młodych 
ludzi. Wiosną pyłek brzozy stanowi główną przyczynę 
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Tabela 1. Charakterystyka sezonów pylenia wybranych roślin alergogennych w powietrzu Białegostoku w 2012 r.

Początek 
sezonu

Data maksymalne-
go stężenia

Koniec 
sezonu

Liczba dni ze stężeniem  
ponadprogowym (z/m3)

Stężenie  
maksymalne (z/m3)

Suma roczna 
stężeń SPI

Leszczyna
Corylus

4.03 18.03 26.04
35 2

63 280
80 0

Olsza
Alnus

16.03 22.03 28.03
45 12

1344 4401
85 9

Brzoza
Betula

20.04 26.04 5.05

20 21

4639 25 55375 14

90 14

Trawy
Poaceae

24.05 27.07 4.09

20 47

564 527250 24

120 9

Bylica
Artemisia

15.07 3.08 24.08

30 16

131 116955 7

70 4

pyłkowicy w północnej i centralnej Europie. Szacuje 
się, że 10–20% populacji w tym rejonie jest uczulone 
na pyłek brzozy. Alergii na pyłek brzozy towarzyszy 
zazwyczaj alergia na pyłek olszy i leszczyny. Objawy 
alergii u osób wrażliwych na pyłek brzozy pojawiają 
się nagle, bez wstępnych, stopniowo rozwijających się 
symptomów, jak ma to miejsce w przypadku innych 
alergenów [7]. Prawdopodobnie wynika to z pojawia-
nia się w atmosferze już na początku sezonu pylenia 
bardzo wysokich stężeń tego pyłku.

Cel badań
Celem pracy była analiza przebiegu sezonów 

pylenia wybranych roślin alergogennych w powie-
trzu Białegostoku w 2012 r. Ocenie poddano sezony 
pylenia leszczyny (Corylus spp.), olszy (Alnus spp.), 
brzozy (Betula spp.), traw (Poaceae spp.) i bylicy (Ar-
temisia spp.).

Materiał i metody

Charakterystyka obszaru badań
Badania aerobiologiczne prowadzono na terenie 

kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Białystok (53°07’N, 23°09’E) leży na Nizinie 

Północnopodlaskiej w zachodniej części Wysoczyzny 
Białostockiej, w pobliżu Narwiańskiego i Białowie-
skiego Parku Narodowego, nad rzeką Białą – lewym 

dopływem rzeki Supraśl. Około 32% powierzchni 
miasta zajmują tereny zielone. Specyficzny mikrokli-
mat Białegostoku tworzą lasy, skwery i parki znajdują-
ce się na jego terenie.

Centralnym punktem miasta jest kompleks 
parkowo-pałacowy, na którego terenie siedzibę ma 
Uniwersytet Medyczny. Park Branickich wraz z sąsia-
dującymi Plantami oraz Zwierzyńcem zajmują obszar 
ponad 40 ha. Szatę roślinną tworzą tu m.in. dąb, jesion, 
leszczyna, brzoza, grab – taksony o dużym znaczeniu 
w alergologii.

Analiza jakościowa i ilościowa pyłku wybranych 
roślin

Pomiarów stężenia ziaren pyłku roślin doko-
nywano metodą wolumetryczną z użyciem aparatu 
VPPS 2010 firmy Lanzoni. Został on umieszczony na 
dachu budynku Collegium Universum UMB na wyso-
kości 18 m nad poziomem gruntu, pracował w trybie 
ciągłym w cyklu 7-dniowym, w okresie od marca do 
października.

Uzyskany materiał biologiczny poddano analizie 
jakościowej. Obserwacje prowadzono przy użyciu mi-
kroskopu świetlnego Nikon Eclipse E100. Stosowano 
powiększenie całkowite mikroskopu – 400 razy. Roz-
poznania mikroskopowego ziaren pyłku roślin dokony-
wano na podstawie charakterystycznych cech morfolo-
gicznych według standardowych procedur [9, 10].

Długość sezonów pylenia określono metodą 
95%, przyjmując za początek i koniec sezonu dni, 
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w których pojawiło się odpowiednio 2,5% i 97,5% 
rocznej sumy stężeń ziaren pyłku. Zastosowanie tej 
metody eliminuje z analizy niskie koncentracje ziaren 
pyłku na początku i końcu sezonu, pochodzące zazwy-
czaj z dalekiego transportu lub redepozycji [8, 10].

Analizie poddano terminy rozpoczęcia i zakoń-
czenia sezonów pylenia roślin, czas trwania sezonów 
oraz okresy najwyższych stężeń. Określono liczbę dni 
ze stężeniami przekraczającymi wartości progowe, 
przy których notowane są objawy u pacjentów z nad-
wrażliwością.

Omówienie wyników
Alergeny pyłku leszczyny (Corylus) w atmosfe-

rze Polski pojawiają się bardzo wcześnie, przeważnie 
w końcu stycznia, w lutym lub marcu. Moment zakwi-
tania leszczyny jest uważany za początek botanicz-
nego przedwiośnia. Początek oraz szczytowy okres 
pylenia leszczyny odznaczają się dużą zmiennością. 
Rozpoczęcie kwitnienia uzależnione jest od warunków 
atmosferycznych, głównie od temperatury powietrza 
[12, 13]. Sezon pylenia leszczyny (Corylus) w 2012 r. 
rozpoczął się ponad tydzień wcześniej niż w roku po-
przedzającym – 12.03 (ryc. 1, tab. 1). Sezon 2012 r. 
trwał dłużej (54 dni) niż w roku 2011 (47 dni). Maksy-
malne stężenie pyłku leszczyny było niższe niż w roku 
2011 i wyniosło zaledwie 63 z/m3 powietrza. Ponadto 
termin wystąpienia maksymalnej koncentracji również 
odnotowano ponad tydzień wcześniej. Zaobserwowano 
zaskakujący, znaczny wzrost stężenia pyłku przypada-
jący na ostatnią dekadę kwietnia. We wcześniejszych 
badaniach wzrost taki notowano ponad miesiąc wcześ-
niej. Ponadto w odróżnieniu od lat ubiegłych rok 2012 
odznaczał się dużo niższą intensywnością pylenia. 
Współczynnik SPI osiągnął wartość zaledwie 280  
z/m3 (2010 r. – 934 z/m3, 2011 r. – 847 z/m3). Miało to 
znaczny wpływ na potencjalne wywoływanie niepożą-
danych reakcji u chorych z alergią wziewną. Wartość 
progową, przy której notowane są objawy chorobowe 
u pacjentów z nadwrażliwością, dla populacji polskiej 
określono na poziomie 35 z/m3. Przekroczenie takiego 
stężenia nastąpiło zaledwie dwukrotnie w ciągu całego 
sezonu. Dlatego też pyłek leszczyny w 2012 r. nie sta-
nowił poważnego zagrożenia dla osób z alergią [14]. 
Dodatkowo nie stwierdzono koncentracji przekra-
czającej 80 z/m3, powodującej wystąpienie objawów 
alergii u wszystkich uczulonych na pyłek leszczyny. 
Sezon pylenia zakończył się 26.04.

Sezon pylenia olszy (Alnus) w 2012 r. roz-
począł się, podobnie jak w latach ubiegłych, 16.03 
(ryc. 2, tab. 1). Pyłek olszy osiągnął maksymalne stę-

żenie już po upływie tygodnia od początku sezonu 
(22.03). Maksymalna koncentracja pyłku obserwowa-
na w 2012 r. była prawie trzykrotnie wyższa niż w roku 
2011, kiedy pik ustalono na poziomie 470 ziaren pyłku 
w 1 metrze sześciennym powietrza. Sezon 2012 r. był 
zwarty i trwał krócej (13 dni) niż w roku 2011 (33 dni). 
Obserwowano znaczną różnicę w liczbie dni ze stęże-
niami przekraczającymi wartość progową określoną 
dla populacji polskiej [14]. W roku 2012 zanotowano 
12 dni ze stężeniem powyżej 45 z/m3, przy którym po-
jawiają się pierwsze objawy u pacjentów z nadwrażli-
wością, natomiast w sezonie 2011 r. przekroczone war-
tości progowe obserwowano 20 razy. Dotychczasowe 
badania ujawniły, że przekroczenie stężenia 85 z/m3 
powietrza powoduje wystąpienie objawów u wszyst-
kich osób uczulonych na pyłek olszy – w 2012 r. za-
notowano 9 dni z taką koncentracją. Stwierdzono dużą 
intensywność pylenia olszy. Suma rocznych stężeń 
(SPI) pyłku była znacznie wyższa niż w latach wcześ-
niejszych (2010 r. – 1508 z/m3; 2011 r. – 3068 z/m3). 
Sezon zakończył się 28.03.

Roczne średnie dobowe stężenia pyłku lesz-
czyny i olszy nie różnią się w regionach zurbanizo-
wanych zachodniej i północnej części Europy. Nie 
obserwuje się także wyraźnych okresowych tenden-
cji w koncentracji pyłku. Analiza kalendarzy pylenia 
prezentowanych przez Kasprzyk [15] i Szczepanka 
[16] wykazała, że leszczyna i olsza charakteryzują się 
zwartym sezonem pylenia. Podobny przebieg sezonu 
zaobserwowano dla olszy [17], a odmienny dla lesz-
czyny w Białymstoku. Rozpoczęcie pylenia obu roślin 
jest uzależnione od temperatury powietrza wczesną 
wiosną. Istotne jest jednak, że potencjalna koncentracja 
ziaren pyłku obu taksonów zależy także od warunków 
termalnych latem i jesienią roku poprzedzającego dany 
sezon, czyli w okresie wytwarzania pylników [13, 18]. 
Największe zagrożenie wystąpieniem objawów alergii 
na pyłek leszczyny i olszy w powietrzu Białegostoku 
nastąpiło w marcu i kwietniu. Wieloletnie obserwacje 
z innych ośrodków wskazują na znaczne przesunięcie 
głównego okresu pylenia w stosunku do lat ubiegłych. 
W Szczecinie i Warszawie najwyższe stężenia noto-
wane są z reguły od końca stycznia do marca [13, 14]. 
Podobne wyniki uzyskiwano w Krakowie [16] i Lub-
linie [12].

Początek sezonu pylenia brzozy wyznaczony 
metodą 95% sumy rocznej przypadł na 20.04, jednak 
pyłek był obserwowany w powietrzu Białegostoku już 
od pierwszych dni kwietnia (ryc. 3, tab. 1). W bardzo 
krótkim czasie od rozpoczęcia sezonu zanotowano 
wartości przekraczające stężenie progowe. Długość 
sezonu wyniosła 25 dni i była podobna jak w latach 
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wcześniejszych. Najwyższe stężenie ob-
serwowano 26.04, przy czym wartość 
maksymalna była nieco wyższa niż 
w roku 2011 – odpowiednio 4639 z/m3 
i 3419 z/m3 powietrza. Ustalone dla 
populacji polskiej stężenie progowe 20 
z/m3, przy którym pojawiają się objawy 
u osób nadwrażliwych, zostało prze-
kroczone 21 razy [4, 5]. Stężenie pyłku 
powyżej 75 z/m3, wywołujące objawy 
u wszystkich uczulonych, notowa-
no przez 14 dni. Wykazano, że obec-
ność ponad 90 z/m3 może powodować 
silną duszność. Zagrożenie w badanym 
sezonie, tak jak w latach ubiegłych, było 
znaczne (14 dni ze stężeniem powyżej 
wartości progowej). Pylenie brzozy 
było bardzo intensywne. Suma rocznych 
stężeń była ponadczterokrotnie wyższa 
(25 553 z/m3) niż w roku 2011, kiedy 
wartość SPI wynosiła 6270 z/m3. Sezon 
pylenia zakończył się 5.05. Interesują-
cy wydaje się fakt, że podobną inten-
sywność i przebieg sezonu odnotowano 
dwa lata wcześniej. Brzoza (Betula) jest 
rośliną, w przypadku której możliwa 
staje się obserwacja zjawiska dwu-
letniego, cyklicznego rytmu pylenia. 
Sezon z niską sumą ziaren pyłku brzozy 
jest zwykle poprzedzony sezonem 
o wysokiej intensywności pylenia [19]. 
Fenomen ten można wytłumaczyć tym, 
że duża liczba ziaren pyłku w jednym 
roku prowadzi do zwiększonej produkcji 
nasion. Duże nakłady energetyczne nie-
zbędne do wytworzenia owoców w kon-
sekwencji hamują rozwój nowych kwia-
tostanów, a tym samym – ograniczone 
zostaje tworzenie ziaren pyłku [20].

Na podstawie analizy dynamiki 
sezonów prezentowanych w kalenda-
rzach pylenia Docampo i wsp. [21], Jato 

Rycina 1. Stężenie ziaren pyłku leszczyny (Corylus) w powietrzu 
Białegostoku w 2012 r.

Rycina 2. Stężenie ziaren pyłku olszy (Alnus) w powietrzu Białego-
stoku w 2012 r.

Rycina 3. Stężenie ziaren pyłku brzozy (Betula) w powietrzu Białe-
gostoku w 2012 r.

i wsp. [22], Kasprzyk [15], Rodriguez-Rajo i wsp. [23] 
oraz Szczepanek [16] wyróżnili dwie grupy taksonów 
o odmiennym przebiegu sezonów pylenia. Pierwsza 
grupa obejmuje rośliny, których sezon pylenia cha-
rakteryzuje się jednym zwartym wzrostem stężenia. 
Druga grupa obejmuje przede wszystkim rośliny zielne 
w randze rodzaju lub rodziny z wieloma gatunkami 
(Polygonaceae, Poaceae, Chenopodiaceae). Sezony 
pylenia roślin należących do tych taksonów są zazwy-
czaj długie i odznaczają się obecnością wielu okresów 

ze wzrostem stężenia pyłku w powietrzu [24]. Dlatego 
też można wnioskować, że liczba gatunków w obrębie 
jednego typu pyłku znacząco wpływa na wydłużenie 
sezonu pylenia.

Sezon pylenia traw (Poaceae) rozpoczął się 
podobnie jak w latach ubiegłych wraz z początkiem 
trzeciej dekady maja (24.05) (ryc. 4, tab. 1). Nie ob-
serwowano żadnych znaczących zmian w przebiegu 
sezonu aż do trzeciej dekady lipca. Wtedy to odno-
towano gwałtowny wzrost stężenia pyłku traw w po-
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Rycina 4. Stężenie ziaren pyłku traw (Poaceae) w powietrzu Białe-
gostoku w 2012 r.

wysokie ryzyko wystąpienia objawów 
chorobowych u alergików w badanym 
sezonie.

Sezon pylenia bylicy (Artemi-
sia), tak jak w latach ubiegłych, trwał 
41 dni (ryc. 5, tab. 1). Początek sezonu 
przypadł 15.07 – 10 dni wcześniej niż 
w 2011 r. Wysokie stężenia pyłku bylicy 
w powietrzu obserwowano już w pierw-
szych dniach sierpnia, a maksymalną 
koncentrację (131 z/m3) odnotowano 
3.08. Sezon był stosunkowo zwarty. 
Charakteryzował się podobnym jak 
w latach wcześniejszych przebiegiem, 
z wyraźnymi okresami wzrostu stężeń 
pyłku w powietrzu. Współczynnik SPI 
w 2012 r. osiągnął wartość 1169 z/m3 
i był znacznie niższy niż w 2011 r. (2994 
z/m3). Zakończenie sezonu nastąpiło 
24.08. Ustalone dla populacji polskiej 
stężenie progowe 30 z/m3, przy którym 
pojawiają się objawy u osób nadwraż-
liwych, zostało przekroczone 16 razy 
[14]. Stężenie pyłku powyżej 55 z/m3 
wywołuje objawy u wszystkich uczulo-
nych – zanotowano 7 dni, w którym ta 
wartość została przekroczona. Wyka-
zano, że obecność ponad 70 z/m3 może 
powodować silną duszność – zagrożenie 

Rycina 5. Stężenie ziaren pyłku bylicy (Artemisia) w powietrzu 
Białegostoku w 2012 r.

wietrzu. Maksymalne stężenie, 564 z/m3, zaobserwo-
wano 27.07. Dotychczasowe badania wskazywały, że 
najwyższa koncentracja występuje w drugiej i trzeciej 
dekadzie czerwca. Na znaczne przesunięcie szczytu 
sezonu prawdopodobnie mogły mieć wpływ nieko-
rzystne warunki pogodowe panujące na przełomie 
czerwca i lipca 2012 r. – częste i ulewne deszcze, sto-
sunkowo niska temperatura. Współczynnik SPI był 
ponaddwukrotnie wyższy w 2012 r. (5272 z/m3) niż 
w 2011 r. Sezon pylenia trwał 104 dni i miał podobną 
długość jak w 2011 r. (118 dni). Pyłek był obecny 
w powietrzu Białegostoku do końca września. Usta-
lone dla populacji polskiej stężenie progowe 20 z/m3, 
przy którym pojawiają się objawy u osób nadwrażli-
wych, zostało przekroczone aż 47 razy. Zanotowa-
no 24 dni ze stężeniem pyłku powyżej 50 z/m3, przy 
którym objawy alergii obserwowane są u wszystkich 
uczulonych na pyłek traw. Wykazano, że obecność 
ponad 120 ziaren pyłku traw w 1 metrze sześciennym 
powietrza powoduje utrudnienie oddychania u wszyst-
kich osób uczulonych [14]. W 2012 r. było 9 dni ze 
stężeniem przekraczającym tę wartość. Pyłek traw 
obecny w powietrzu Białegostoku powodował więc 

w 2012 r. w porównaniu z latami wcześniejszymi było 
niewielkie, obserwowano 4 dni ze stężeniem powyżej 
tej wartości.

Wnioski
1. Największy udział w aeroplanktonie Białego-

stoku w 2012 r. stanowił pyłek brzozy (Betula).
2. Wczesną wiosną największe zagrożenie dla 

pacjentów z alergią wziewną stanowił pyłek 
brzozy, natomiast w okresie letnim – pyłek traw 
(Poaceae).

3. Pyłek leszczyny (Corylus) obserwowany był 
w powietrzu Białegostoku w niskich stęże-
niach.
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