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Streszczenie: W pracy przedstawiono najważniejsze cechy sezonu pyłkowego leszczyny (Corylus), olszy (Alnus), brzozy (Betula), traw (Poaceae) 

i bylicy (Artemisia) zarejestrowane w Lublinie w 2013 r. Badania wykonano metodą objętościową przy pomocy aparatu firmy Lanzoni. Stwierdzo-

no, że początek i koniec sezonu pyłkowego olszy oraz leszczyny, a także maksymalne stężenie pyłku wystąpiły w tych samych terminach. Obser-

wowano znaczne opóźnienie dotyczące występowania maksymalnych stężeń pyłku tych taksonów (12.04). Terminy sezonów pyłkowych brzozy, 

traw i bylicy były zbliżone do odpowiednich terminów z 2012 r. W roku 2013 zanotowano wyjątkowo niskie stężenia pyłku brzozy w porównaniu 

z wynikami z poprzednich lat.

Abstract: The main features of the pollen seasons of hazel (Corylus), alder (Alnus), birch (Betula), grasses (Poaceae) and mugwort (Artemisia) 

noted in Lublin in 2013 are presented in the paper. The studies were carried out using the volumetric method (Lanzoni pollen trap). The onset 

and the end of alder and hazel pollen season appearanced in the same time. There was significant delay of the peak concentration days (12.04) of 

pollen grains this taxa. The terms of the birch, grasses and mugwort pollen season were closer to appropriate terms in 2012. In 2013 exceptionally 

low concentrations of birch pollen grains were registered in comparison to the data of the previous years.
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Z iarna pyłku leszczyny (Corylus), olszy (Alnus), 
brzozy (Betula), traw (Poaceae) i bylicy (Arte-
misia) zawierają alergeny będące częstą przyczy-

ną alergii pyłkowej w Polsce i innych krajach Europy 
[1, 2]. Pylenie leszczyny i olszy przypada w okresie 
fenologicznego przedwiośnia [3], kiedy temperatury 
osiągają od -10°C do +15°C. Brzoza kwitnie wczesną 
wiosną, pylenie traw obejmuje wiosnę i lato, natomiast 
bylica obficie uwalnia pyłek w okresie późnego lata. 
Na kwitnienie drzew i krzewów w lutym i marcu duży 
wpływ mają warunki pogodowe. Początek i długość 
kwitnienia oraz pylenia ulegają znacznym przesunię-
ciom w poszczególnych latach [4]. 

Cel 
Celem pracy była analiza sezonów pyłkowych 

leszczyny, olszy, brzozy, traw i bylicy. Pyłek wymie-
nionych taksonów ma silne właściwości alergenne.

Materiał i metoda
Analizę przebiegu sezonów pyłkowych wy-

branych taksonów drzew (3) oraz roślin zielnych (2) 
przeprowadzono w Lublinie w 2013 r. W badaniach za-
stosowano metodę wolumetryczną przy użyciu aparatu 
typu Hirsta (Lanzoni VPPS 2000), ulokowanego 
w centrum miasta, na wysokości 18 m. Taśmę zbiera-
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jącą próbki pyłku z powietrza wymieniano w aparacie 
raz w tygodniu. Ziarna pyłku identyfikowano i zliczano 
w preparatach mikroskopowych w okresach 24-godzin-
nych. Obliczono średnie dobowe stężenia pyłku, okre-
ślone liczbą ziaren występujących w 1 m3 powietrza 
(z/m3) oraz sumy roczne dla każdego taksonu. Wyka-
zano liczbę dni ze stężeniami pyłku przekraczającymi 
wartości progowe, przy których u osób nadwrażliwych 
mogą wystąpić objawy alergii [5]. Sezony pyłkowe 
wyznaczono metodą 98%.

Wyniki i ich omówienie
W roku 2013 sezony pyłkowe leszczyny i olszy 

rozpoczęły się (6.03 i 7.03) i zakończyły (26.04) niemal 
równocześnie. Również maksymalne stężenia pyłku 
wymienionych taksonów wystąpiły w tym samym dniu 
(12.04). Pyłek olszy osiągnął w wymienionym dniu 
prawie dwukrotnie wyższe stężenie niż pyłek leszczy-
ny (tab. 1).

Suma roczna ziaren pyłku olszy była 3-krotnie 
wyższa niż suma roczna ziaren pyłku leszczyny. Liczba 
dni z wysokim stężeniem ziaren pyłku (powyżej 
50 z/m3) wynosiła w przypadku pyłku leszczyny 4, 
a olszy 10 (tab. 1).

W roku 2013 sezony pyłkowe olszy i leszczy-
ny charakteryzowały się opóźnieniem maksymalnego 
stężenia niemal o 4 tygodnie w stosunku do roku 2012 
(ryc. 1, 2) [6]. Zakończenie sezonów pyłkowych wy-
mienionych taksonów w 2013 r. miało miejsce o 2 ty-
godnie później niż w 2012 r.

Sezon pyłkowy brzozy w 2013 r. rozpoczął się 
21.04 i trwał do 16.05. W porównaniu z sezonem pył-
kowym roku 2012 był opóźniony o tydzień, a maksy-
malne stężenie pyłku i suma roczna były 7 razy mniej-
sze (ryc. 3) [6]. Maksimum sezonowe  w 2013 r. przy-
padało 26.04 (tab. 1). Liczba dni z bardzo wysokim 
stężeniem pyłku brzozy wynosiła 6.

Początek sezonu pyłkowego traw w 2013 r. 
nastąpił 10.05, a koniec zanotowano 8.09. Najwyż-

Tabela 1. Charakterystyka sezonu pyłkowego wybranych typów pyłku w Lublinie w 2013 r.

Corylus Alnus Betula Poaceae Artemisia

Początek sezonu pyłkowego 06.03 07.03 21.04 11.05 18.07

Koniec sezonu pyłkowego 26.04 26.04 16.05 08.09 05.09

Maksymalne stężenie pyłku (z/m3) (data) 420 (12.04) 899 (12.04) 796 (26.04) 252 (03.07) 166 (07.08)

Suma roczna 1047 3156 3810 4888 1802

Liczba dni ze stężeniem powyżej 20 z/m3 5 14 14 51 22

Liczba dni ze stężeniem powyżej 50 z/m3 4 10 10 33 14

Liczba dni ze stężeniem powyżej 100 z/m3 3 5 6 15 5

Rycina 1. Porównanie dynamiki sezonów pyłkowych leszczyny (Corylus) w latach 2012 i 2013.
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Rycina 2. Porównanie dynamiki sezonów pyłkowych olszy (Alnus) w latach 2012 i 2013.

Rycina 3. Porównanie dynamiki sezonów pyłkowych brzozy (Betula) w latach 2012 i 2013.

Rycina 4. Porównanie dynamiki sezonów pyłkowych traw (Poaceae) w latach 2012 i 2013.
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sze stężenie pyłku zarejestrowano 3.07. Było ono 1,7 
razy niższe niż w roku 2012, przy zbliżonych w obu 
latach sumach rocznych (tab. 1, ryc. 4) [6]. Liczba dni 
z bardzo wysokim stężeniem pyłku traw w 2013 r. wy-
nosiła 15.

Sezon pyłkowy bylicy w roku 2013 zawarty 
był w okresie 18.07–5.09. Maksymalne stężenie pyłku 
zarejestrowano 7.08 (tab. 1, ryc. 5). Było ono niższe 
niż w 2012 r., natomiast sumy roczne ziaren pyłku 
w obu latach były zbliżone [6]. W 2013 r. liczba dni 
z wysokim stężeniem ziaren pyłku bylicy wynosiła 14, 
natomiast dni z bardzo wysokim stężeniem –  5.

Utrzymujące się w powietrzu do trzeciej dekady 
kwietnia (26.04) alergeny pyłku olszy i leszczyny 
zwiększają niebezpieczeństwo reakcji krzyżowych 
z alergenami pyłku brzozy, które pojawiają się w po-
wietrzu w tym okresie [2].

Wnioski
1. Sezony pyłkowe olszy i leszczyny odznaczały się 

w 2013 r. opóźnieniem występowania maksymal-
nych stężeń w porównaniu z rokiem 2012, a także 
z rokiem 2014.

2. W roku 2013 najwyższą sumę roczną ziaren pyłku 
spośród badanych taksonów zarejestrowano dla 
traw, najniższą zaś dla leszczyny.

3. W roku 2013 dynamika sezonów pyłkowych traw 
i bylicy była zbliżona do dynamiki odpowiednich 
sezonów w 2012 r. 
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Rycina 5. Porównanie dynamiki sezonów pyłkowych bylicy (Artemisia) w latach 2012 i 2013.
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