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Streszczenie: Praca przedstawia przebieg sezonów pyłkowych drzew i krzewów: leszczyny (Corylus sp.), olszy (Alnus sp.) i brzozy (Betula sp.), 

oraz roślin zielnych: traw (Poaceae) i bylicy (Artemisia sp.) w 2012 r. we Wrocławiu. Badania prowadzono metodą objętościową przy użyciu apa-

ratów firmy Burkard. Sezony pyłkowe wyznaczono jako okresy, w których w powietrzu wystąpiło 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Sezon pyłkowy 

leszczyny w 2012 r. rozpoczął się we Wrocławiu miesiąc wcześniej, a olszy 3 tygodnie później niż w 2011 r. Suma roczna pyłku brzozy była ponad 

3 razy większa, a maksymalne dobowe stężenia pyłków traw i bylicy ponad 2-krotnie wyższe niż w roku poprzednim.

Abstract: This paper presents the course of hazel (Corylus sp.), alder (Alnus sp.), birch (Betula sp.), grasses (Poaceae) and mugwort (Artemisia 

sp.) pollination seasons in Wrocław in 2012. The measurements were performed using volumetric method with the use of Volumetric Spore 

Trap (Burkard). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. Pollen season of hazel in 2012 started 

1 month earlier and alder season 3 weeks later in comparison to 2011. Annual total count of birch pollen was 3 times higher, and maximum daily 

pollen count of grasses and mugwort was 2 times higher than year before.
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C zęstość uczuleń w populacji europejskiej waha 
się między 3% a 15% [1], a niektóre badania 
epidemiologiczne wskazują, że odsetek ten 

może dochodzić nawet do 30% [2]. Ponadto jest on 
wyższy wśród osób młodych oraz na terenach za-
nieczyszczonych [3]. Wśród ludności z ośrodków 
miejskich wyraźnie widoczny jest nawet dwukrotnie 
wyższy wskaźnik objawów chorobowych (w przeci-
wieństwie do osób zamieszkujących obszary wiejskie). 
Ma to zapewne związek z wyższym stężeniem zanie-
czyszczeń powietrza na obszarach zurbanizowanych, 
wytwarzanych głównie przez transport drogowy (tlenki 
siarki i azotu, pył, ozon, drobne cząsteczki spalin sa-

mochodowych z silników Diesla), a prowadzących do 
zwiększania wrażliwości układu oddechowego na dzia-
łanie czynników środowiskowych, w tym aeroalerge-
nów [4–6]. Dlatego szczególnie istotne jest prowadze-
nie badań na obszarach zurbanizowanych.

Wrocław znajduje się w południowo-zachod-
niej Polsce, w centrum Niziny Śląskiej i jest najwięk-
szym miastem Dolnego Śląska. Zajmuje powierzchnię 
293 km2 i liczy ok. 633 tys. mieszkańców [7]. Odznacza 
się typowymi cechami klimatu umiarkowanego przej-
ściowego z wyraźnymi wpływami oceanicznymi oraz 
zachodnią cyrkulacją atmosfery. Największe prędkości 
wiatru są notowane z sektora zachodniego, a najmniej-
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sze z północnego, ponadto wyższe prędkości występu-
ją w chłodnej porze roku. Zimy są tu łagodne i krótkie, 
a wiosna wczesna. Sezon wegetacyjny trwa 226 dni. 
Średnia roczna opadów wynosi ok. 620 mm [8, 9].

Cel 
Celem pracy była analiza sezonów pyłkowych 

leszczyny (Corylus sp.), olszy (Alnus sp.), brzozy 
(Betula sp.) oraz traw (Poaceae) i bylicy (Artemisia sp.) 
w 2012 r. we Wrocławiu. 

Analizie poddano termin rozpoczęcia i zakończe-
nia pylenia, czas trwania sezonu pyłkowego oraz okres 
najwyższego stężenia pyłku wybranych taksonów.

Materiał i metoda
Analizę koncentracji pyłku wybranych drzew, 

krzewów i roślin zielnych w powietrzu Wrocła-
wia przeprowadzono na podstawie danych z 2012 r. 
Pomiary stężenia pyłku prowadzono od stycznia do 
końca września metodą objętościową z zastosowaniem 
aparatu Burkard, pracującego w trybie wolumetrycz-
nym ciągłym. Preparaty mikroskopowe zmieniano 
w cyklu 7-dniowym z oceną okresów 24-godzinnych. 
Analizę mikroskopową przy powiększeniu 400 razy 
wykonywano po wybarwieniu preparatów fuksyną za-
sadową i przy zastosowaniu mikroskopu świetlnego. 
Punkt pomiarowy zlokalizowano w centrum miasta, na 
dachu budynku Instytutu Nauk Geologicznych Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, przy placu M. Borna 9, na wy-
sokości ok. 30 m od powierzchni gruntu. Czas trwania 
sezonu pyłkowego wyznaczono metodą 98% [10]. Za 
początek sezonu pyłkowego przyjęto dzień, w którym 
wystąpił 1% sumy rocznej ziaren pyłku, natomiast 
koniec sezonu wyznaczono przy wartości kumulatyw-
nej wynoszącej 99% sumy rocznej.

Wyniki i ich omówienie
Pyłek leszczyny, olszy, brzozy, traw i bylicy 

są najczęstszymi przyczynami pyłkowicy w Europie 
Środkowej i Północnej [11]. Olsza wraz z leszczyną 
i brzozą należą do grupy drzew wczesno kwitnących, 
których początek pylenia bardzo silnie uzależniony 
jest od warunków atmosferycznych, zwłaszcza kul-
minacyjnej temperatury powietrza. Trawy charaktery-
zują się jednym z najdłużej trwających sezonów pył-
kowych. Pylenie w naszym klimacie rozpoczyna się 
zwykle w maju lub czerwcu, a zwarty sezon pylenia 
trwa do połowy lipca [12]. Bylica uważana jest za 
roślinę późnego lata. Jej kwitnienie rozpoczyna się 
w lipcu i trwa do końca sierpnia [13], a najwyższe 
stężenie pyłku w ciągu doby występuje w godzinach 
przedpołudniowych [14].

Leszczyna
W 2012 r. sezon pyłkowy leszczyny był jednym 

z najdłuższych sezonów tego taksonu we Wrocławiu. 
W porównaniu z rokiem 2011 trwał on 30 dni dłużej 
[15]. Rozpoczął się jeszcze w pierwszej dekadzie stycz-
nia (12.01), a zakończył w pierwszej dekadzie kwiet-
nia (7.04), tylko 6 dni później niż w roku poprzednim 
(tab. 1). Najwyższe dobowe stężenie pyłku leszczyny 

 Alnus Corylus Betula Poaceae Artemisia

Suma roczna ziaren pyłku (z/m3) 3002 279 15 444 2262 1271

Początek sezonu pyłkowego (data) 26.02 12.01 2.04 10.05 16.07

Maksymalne stężenie (data) 11.03 16.03 19.04 24.06 13.08

Maksymalne stężenie (z/m3) 532 41 1807 165 188

Koniec sezonu pyłkowego (data) 4.04 7.04 6.05 7.09 11.09

Długość sezonu pyłkowego 39 dni 87 dni 35 dni 121 dni 58 dni

Stężenie progowe (z/m3) 45 35 80 50 55

Liczba dni ze stężeniem przekraczającym stężenie progowe 9 1 24 11 9

Tabela 1. Charakterystyka sezonów pyłkowych olszy, leszczyny, brzozy, traw i bylicy we Wrocławiu w 2012 r.

Rycina 1. Stężenie pyłku leszczyny we Wrocławiu 
w 2012 r.
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zanotowano 16 marca – wyniosło ono 41 z/m3 (ryc. 1) 
i było o połowę niższe niż w 2011 r. Pomimo długiego 
sezonu pyłkowego leszczyny (87 dni) maksymalne stę-
żenie pyłku tego taksonu w 2012 r. wystąpiło tylko 4 
dni później niż w roku poprzednim. Ponadto w 2012 r. 
w powietrzu Wrocławia było prawie o połowę mniej 
pyłku leszczyny niż w roku 2011. Sumy roczne wyno-
siły odpowiednio 279 i 555 ziaren. Zagrożenie aero-
alergenami pyłku leszczyny w ubiegłym roku było mi-
nimalne, ponieważ stwierdzono tylko 1 dzień ze stęże-
niem powyżej progowego [12]. 

Olsza
W 2012 r. sezon pyłkowy olszy rozpoczął się we 

Wrocławiu w trzeciej dekadzie lutego (26.02), a zakoń-
czył – w pierwszej dekadzie kwietnia (4.04) (tab. 1). 
W porównaniu z rokiem poprzednim rozpoczął się 
z prawie 3-tygodniowym opóźnieniem [16]. Natomiast 
terminy zakończenia sezonów pyłkowych olszy w 2011 
i 2012 r. były niemal identyczne. Najwyższe dobowe 
stężenie pyłku olszy w 2012 r. zanotowano we Wrocła-
wiu 11 marca – wyniosło ono 532 z/m3 (ryc. 2) i było 

dawczym we Wrocławiu. Nieznacznie wyższe sumy 
stwierdzono tylko w latach 2002 i 2006. W 2012 r. wy-
niosła ona 15 444 ziarna. Długość sezonów pyłkowych 
w latach 2011 i 2012 była podobna (29 i 35 dni). Naj-
wyższe dobowe stężenie pyłku brzozy zanotowano 19 
kwietnia. Wyniosło ono 1807 z/m3 (ryc. 3) i było dużo 

Rycina 2. Stężenie pyłku olszy we Wrocławiu w 2012 r.

znacznie niższe niż w roku 2011. Pomimo krótkiego 
sezonu pyłkowego olszy (39 dni) maksymalne stęże-
nie pyłku tego taksonu w 2012 r. wystąpiło tylko 2 dni 
wcześniej niż w roku poprzednim. Suma roczna ziaren 
pyłku olszy we Wrocławiu wyniosła 3002 ziarna i jest 
tylko nieznacznie niższa niż w roku 2011. W 2012 r. 
we Wrocławiu wystąpiło nieznacznie mniejsze zagro-
żenie aeroalergenami pyłku olszy. Stwierdzono 9 dni 
ze stężeniem powyżej progowego [12], podczas gdy 
w 2011 r. było ich 11 [16]. 

Brzoza
W 2012 r. sezon pyłkowy brzozy rozpoczął się 

we Wrocławiu w pierwszej dekadzie kwietnia (2.04). 
Trwał 35 dni i zakończył się na początku maja (6.05) 
(tab. 1). Był to sezon bardzo obfity, ponieważ suma 
roczna była ponad 3 razy większa niż rok wcześniej 
[17] i należała do najwyższych w 10-letnim cyklu ba-

Rycina 3. Stężenie pyłku brzozy we Wrocławiu 
w 2012 r.

wyższe niż w roku 2011. W 2012 r. we Wrocławiu 
wystąpiło wysokie zagrożenie aeroalergenami pyłku 
brzozy. Stwierdzono aż 24 dni ze stężeniem wyższym 
od wartości progowej [12] i było to o 10 więcej niż 
w roku wcześniejszym [17].

Trawy
Sezon pyłkowy traw w 2012 r. rozpoczął się we 

Wrocławiu w pierwszej dekadzie maja (10.05), a zakoń-
czył na początku września (7.09) (tab. 1). W porówna-
niu z 2011 r. rozpoczął się on tylko 8 dni później [18]. 
Natomiast terminy zakończenia sezonów pyłkowych 
były bardzo zbliżone (7.09 i 4.09). Najwyższe dobowe 
stężenie pyłku traw w 2012 r. zanotowano we Wrocła-
wiu 24 czerwca. Wyniosło ono 165 z/m3 (ryc. 4) i było 

Rycina 4. Stężenie pyłku traw we Wrocławiu w 2012 r.

dwukrotnie wyższe niż w roku 2011. Sezon pyłkowy 
traw w 2012 r. we Wrocławiu trwał 121 dni i był tylko 
o 4 dni krótszy od poprzedniego. Sezonowy indeks 
pyłkowy (SPI), stanowiący sumę ziaren pyłku traw 
w sezonie, był porównywalny w latach 2011 i 2012. 
Wyniósł odpowiednio 2116 ziaren i 2262 ziarna. Zagro-
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żenie aeroalergenami pyłku traw w 2012 r. we Wrocła-
wiu było większe niż w roku poprzednim. Stwierdzono 
aż 11 dni ze stężeniem powyżej progowego [12]. 

Bylica
W 2012 r. sezon pyłkowy bylicy rozpoczął się 

we Wrocławiu w drugiej dekadzie lipca (tab. 1), a za-
kończył 11 września. Był on tylko 4 dni krótszy niż 
w roku 2011 [19]. Trwał 58 dni. Natomiast suma roczna 
ziaren pyłku była znacznie wyższa (1271 ziaren) niż w 
roku wcześniejszym (832 ziarna). Maksymalne stęże-
nie wyniosło 188 z/m3 i wystąpiło 13 sierpnia (ryc. 5). 
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Rycina 5. Stężenie pyłku bylicy we Wrocławiu 
w 2012 r.

Było to jedno z najwyższych dobowych stężeń w 10- 
-letnim cyklu pomiarów we Wrocławiu. W 2011 r. przy 
podobnej długości sezonu pyłkowego maksymalne stę-
żenie było ponad 2 razy niższe [19]. Zagrożenie alerge-
nami pyłku bylicy w 2012 r. we Wrocławiu było 4 razy 
większe niż w roku wcześniejszym. Odnotowano aż 
9 dni ze stężeniem powyżej progowego [12], podczas 
gdy w roku 2011 były to tylko 2 dni.

Wnioski
1. Sezony pyłkowe leszczyny i brzozy rozpoczęły 

się z kilku- i kilkunastodniowym przyspieszeniem, 
a sezony pyłkowe olszy, traw i bylicy z kilkudnio-
wym opóźnieniem w stosunku do roku 2011.

2. Maksymalne stężenia wyniosły: dla leszczyny 41 
z/m3, dla olszy 532 z/m3, dla brzozy 1807 z/m3, dla 
traw 165 z/m3, a dla bylicy 188 z/m3.

3. Największe zagrożenie epidemiologiczne w 2012 r. 
we Wrocławiu spowodowały alergeny pyłków 
brzozy i traw (24 i 11 dni ze stężeniem powyżej 
progowego).

4. Najmniejsze było zagrożenie aeroalergenami pyłku 
leszczyny, tylko jednego dnia stężenie przekraczało 
wartość progową.
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