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Streszczenie: Celem pracy było porównanie sezonu pyłkowego bylicy w 2014 r. w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, 

Poznaniu, Sosnowcu, Szczecinie i Warszawie. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatów Burkard oraz 

Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Indeks SPI obliczono jako 

sumę średnich dobowych stężeń pyłku w danym sezonie. Sezon pyłkowy bylicy najwcześniej (13 czerwca) rozpoczął się w Szczecinie, a najpóźniej 

(15 lipca) – w Lublinie i Warszawie. Zanotowano znaczne różnice w czasie trwania sezonu. Najwyższe wartości stężeń zaobserwowano w Poznaniu, 

maksymalne stężenie wynoszące 172 z/m3 zarejestrowano 19 sierpnia. Maksymalne wartości sezonowe koncentracji pyłku we wszystkich miastach 

wystąpiły między 27 lipca a 19 sierpnia.

Abstract: The aim of the study was to compare the pollen season of mugwort in the cities of Bydgoszcz, Cracow, Lublin, Piotrków Trybunal-

ski, Poznań, Sosnowiec, Szczecin and Warsaw in 2014. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen 

sampler). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. Seasonal Pollen Index (SPI) was estimated 

as the annual sum of daily average pollen concentrations. The pollen season of mugwort started first in Szczecin, on the 13th of June, and at the 

latest – on the 15th of July – in Lublin and Warsaw. The differences of pollen seasons duration were considerables. The highest record airborne 

concentration of 172 pollen grains/m3 was noted in Poznań on the 19th of August. The maximum values of seasonal pollen count occurred between 

27th of July and 19th of August in all cities.

Słowa kluczowe: alergeny, stężenie pyłku, bylica (Artemisia), 2014 r.
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A lergeny pyłku bylicy są najczęstszą po pyłku 
traw przyczyną objawów pyłkowicy w okresie 
letnim. W klimacie umiarkowanym pyłek Ar-

temisia występuje w powietrzu ponad 10 tygodni, od 
początku lipca (czasami już pod koniec czerwca) nawet 
do połowy września [1]. 

Do rodzaju Artemisia L. (bylica) z rodziny 
astrowatych należy ok. 400 gatunków, występujących 
głównie na półkuli północnej. Są to: rośliny jednorocz-
ne, byliny oraz krzewy, często gorzkie i aromatyczne. 
Wiele z nich ma właściwości lecznicze i przyprawowe. 
Ziele bylicy boże drzewko wykorzystuje się do kąpieli 
o działaniu wzmacniającym; bylica estragon jest 
używana do wyrobu octu estragonowego, jako dodatek 
do musztardy i likierów; ziele i olejek bylicy piołun 
stosuje się do wyrobu wódek (absynt) i win (wermut), 
a pędy bylicy pospolitej wykorzystywano dawniej do 
wyrobu mioteł [2]. 

W Polsce występuje kilka gatunków bylic: b. po-
spolita (Artemisia vulgaris) – notowana najczęściej, 
b. piołun (A. absinthium), b. polna (A. campestris), 
b. boże drzewko (A. abrotanum), b. estragon (A. dra-
cunculus), b. pontyjska (A. pontica) i rzadka b. nadmor-
ska (A. maritima), spośród których tylko trzy pierwsze 
to gatunki rodzime [3]. Większość bylic preferuje sie-
dliska ruderalne, przekształcone w wyniku działalności 
człowieka, niektóre to gatunki uprawowe.

Alergeny pyłku tych roślin są bardzo częstą, po 
pyłku traw i brzozy, przyczyną schorzeń alergicznych 
w naszym klimacie. Progowe stężenie pyłku bylicy, 
przy którym obserwujemy pierwsze objawy alergii, 
wynosi dla Polski 30 z/m3, a przy stężeniu 55 z/m3 pył-
kowica występuje u wszystkich osób uczulonych [4]. 
Reakcje krzyżowe notowane są między alergenami 

pyłku, w obrębie rodziny astrowatych, szczególnie 
w przypadku ambrozji (zawleczona do Polski z trans-
portami zboża po I wojnie światowej); słabe reakcje 
krzyżowe występują z pyłkiem mniszka, nawłoci, sło-
necznika, rumianku i stokrotki; natomiast silne reakcje 
notowano po spożyciu selera [5, 6]. Jednakże liczne 
odczyny krzyżowe alergenów pyłku bylicy z innymi 
roślinami przejawiają się tylko dodatnimi wynikami 
testów skórnych lub dodatnim badaniem sIgE i nie 
zawsze wywołują objawy kliniczne [7]. Ziarna pyłku 
oraz liście bylicy zawierają oprócz alergenów białko-
wych również związki terpenowe, mogące wywoływać 
powietrznopochodny wyprysk kontaktowy [8]. 

Cel 
Celem pracy było porównanie koncentra-

cji pyłku bylicy w 2014 r. w powietrzu Bydgoszczy, 
Krakowa, Lublina, Piotrkowa Trybunalskiego, Pozna-
nia, Sosnowca, Szczecina i Warszawy. 

Materiał i metody
Występowanie pyłku bylicy w powietrzu wy-

branych miast Polski analizowano na podstawie danych 
z 2014 r. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą 
objętościową z zastosowaniem aparatów Burkard oraz 
Lanzoni 2000 [9]. Czas trwania sezonu pyłkowego wy-
znaczono metodą 98%. W celu porównania obfitości 
sezonu pyłkowego w poszczególnych miastach obli-
czono indeks SPI jako sumę średnich dobowych stężeń 
pyłku w danym sezonie [10].

Na podstawie danych z literatury podano liczbę 
dni ze stężeniem pyłku przekraczającym wartość pro- 

Tabela 1. Charakterystyka sezonu pyłkowego bylicy w 2014 r. 

Miasto Szczecin Bydgoszcz Kraków Warszawa
Piotrków

Tryb.
Lublin Poznań Sosnowiec

Długość sezonu pyłkowego 
(liczba dni)

13 VI–15 IX
(95)

10 VII–10 IX
(62)

10 VII–10 IX
(62)

15 VII–14 IX
(61)

1 VII–10 IX
(73)

15 VII–20 IX
(67)

11 VII–13 IX
(65)

14 VII–16 IX
(65)

Suma dobowych stężeń 
pyłku w sezonie (SPI)

1002 567 433 827 634 1308 1802 405

Maksymalne stężenie pyłku 
(z/m3)/data wystąpienia 
maksimum

59
(27 VII)

32
(27 VII)

36
(1 VIII)

64
(13 VIII)

56
(3 VIII)

85
(2 VIII)

172
(19 VIII)

33
(6 VIII)

Liczba dni ze stężeniem 
powyżej 30 z/m3 [4]*

10 2 1 7 5 14 23 1

Liczba dni ze stężeniem 
powyżej 55 z/m3 [4]**

1 0 0 2 1 7 8 0

* pierwsze objawy alergii; ** objawy u wszystkich badanych. 
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gową, przy której u osób z nadwrażliwością obserwuje 
się objawy chorobowe [4]. 

Wyniki
Sezon pyłkowy bylicy w 2014 r. rozpoczął się 

najwcześniej w Szczecinie – 13 czerwca, natomiast 
w pozostałych miastach – w pierwszej połowie lipca. 

Czas trwania sezonu w poszczególnych punk-
tach pomiarowych był podobny i wynosił od 62 do 73 
dni, tylko w Szczecinie był znacznie dłuższy – 95 dni 
(od połowy czerwca do połowy września).

Najwyższą, rekordową wartość stężenia w ciągu 
doby, wynoszącą 172 z/m3, zanotowano w 2014 r. 
19 sierpnia w Poznaniu. W innych punktach pomiaro-
wych wartości te wahały się od 32 z/m3 do 85 z/m3. 

Maksima sezonowe wystąpiły najwcześniej 
27 lipca w Szczecinie i Bydgoszczy, w pozostałych 
miastach – między 1 a 19 sierpnia (tab. 1, ryc. 1–3).

Największe zagrożenie alergenami pyłku bylicy 
w 2014 r. zanotowano w Poznaniu, aż w ciągu 23 dni 
stężenie pyłku przekraczało 30 z/m3, gdy obserwuje się 
pierwsze objawy alergii u osób uczulonych. Koncen-
tracja pyłku powyżej 55 z/m3, w której wyniku objawy 

Rycina 1. Stężenie pyłku bylicy w 2014 r. w Szczecinie, Bydgoszczy i Krakowie. 

Rycina 2. Stężenie pyłku bylicy w 2014 r. w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim i Lublinie. 

Rycina 3. Stężenie pyłku bylicy w 2014 r. w Poznaniu i Sosnowcu. 
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pyłkowicy występują u wszystkich uczulonych na te 
alergeny, utrzymywała się w Poznaniu przez 8 dni, 
podobnie w Lublinie – 7 dni. W pozostałych miastach 
zagrożenie było niższe, a liczba dni z przekroczonym 
stężeniem progowym wahała się znacznie – od 1 dnia 
do 2 tygodni.

Sezonowy indeks pylenia SPI był najwyższy 
w Poznaniu, najniższy zaś w Sosnowcu i Krakowie. 
Rozpiętość między skrajnymi wartościami indeksu wy-
niosła prawie 1400 ziaren (tab. 1). 

Omówienie wyników
Bylica należy do roślin dobrze znoszących 

wysokie temperatury powietrza i okresowe przesusze-
nia gleby. Porównanie danych pyłkowych z różnych 
miast Polski w 2014 r. potwierdziło dużą zależność 
rozpoczynania kwitnienia i pylenia bylicy od tempe-
ratury powietrza na początku lata [11]. Upalna i sucha 
pogoda przyspiesza zakwitanie tego taksonu. 

Wysokie zagrożenie alergenami Artemisia 
w wielu miastach Polski w 2014 r. rejestrowano od 
trzeciej dekady lipca, o ponad tydzień później niż 
w 2013 r., co prawdopodobnie było związane z wyjąt-
kowo upalnym początkiem lata w 2013 r. [12]. 

Jak wynika z analizy wieloletnich kalendarzy 
pyłkowych, obraz sezonu pyłkowego bylicy w 2014 r. 
jest podobny do sezonów poprzednich. Badania przed-
stawione w niniejszej pracy wykazały, że największa 
różnica między miastami dotycząca średniej długości 
sezonu pyłkowego tego taksonu w 2014 r. wynosiła 
33 dni. W 2013 r. było to 30 dni [12].

Na podstawie wieloletnich badań aeropalino-
logicznych prowadzonych na całym świecie próbuje 
się ustalić tendencje zmian koncentracji pyłku w skali 
makroregionalnej, szczególnie w odniesieniu do wa-
runków pogody. Trend wzrostu rocznych sum pyłku 
Artemisia zanotowano w Genui [6] i Sztokholmie [13]. 

Nietypowy, przyspieszony sezon pyłkowy by- 
licy w 2013 r. obserwowany w kilku miastach Polski 
był najprawdopodobniej spowodowany wysokimi 
temperaturami powietrza notowanymi od kilku lat 
już w czerwcu. W 2014 r. podobna sytuacja wystąpiła 
jedynie w Szczecinie. Po raz kolejny dowodzi to ko-
nieczności śledzenia na bieżąco komunikatów o stęże-
niu pyłku w powietrzu nad danym obszarem.   

Wnioski
Sezon pyłkowy bylicy w większości miast był 

długi, trwał powyżej 60 dni, i charakteryzował się wy-
sokimi sumami rocznymi pyłku.

Początek sezonu pyłkowego bylicy w 2014 r. 
zanotowano w pierwszej połowie lipca, tylko w Szcze-
cinie – już 13 czerwca. Pod koniec czerwca wystę-
powanie pojedynczych ziaren obserwowano również 
w Bydgoszczy, Piotrkowie Trybunalskim i Poznaniu. 

Największe zagrożenie alergenami pyłku bylicy 
wystąpiło w 2014 r. w Poznaniu. Okres z przekroczo-
nym stężeniem progowym trwał aż 23 dni. Najniższe 
zagrożenie zanotowano natomiast w Krakowie i So-
snowcu – tylko 1 dzień z przekroczonym stężeniem 
progowym. 

Stałe uaktualnianie kalendarzy pyłkowych oraz 
bieżące komunikaty o stężeniu pyłku roślin są istotnym 
warunkiem skutecznej profilaktyki i leczenia alergii 
pyłkowych. 
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