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Streszczenie: Celem pracy było porównanie sezonu pyłkowego brzozy w 2013 r. w Szczecinie, Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie, Piotrkowie 

Trybunalskim, Lublinie, Olsztynie, Opolu i Wrocławiu. 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 brzozy najwcześniej rozpoczął się w Szczecinie, Opolu i we Wrocławiu 

– 19 kwietnia, a w pozostałych miastach w ciągu następnych 4 dni. Zanotowano znaczne różnice w czasie trwania sezonu. Najwyższe stężenia zaob-

serwowano w Olsztynie, maksymalne stężenie wynoszące 1432 z/m3 zarejestrowano 26 kwietnia. Maksymalne wartości sezonowe koncentracji pyłku 

we wszystkich miastach wystąpiły pomiędzy 23 a 26 kwietnia.

Abstract: The aim of the study was to compare the pollen season of birch in the cities of Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Warsaw, Piotrków 

Trybunalski, Lublin, Olsztyn, Opole and Wrocław in 2013. 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 birch started first in Szczecin, Opole and Wrocław on the 19th of April 

and in the other cities it started during the next 4 days. The differences of pollen seasons duration were considerable. The highest, record airborne 

concentration of 1432 pollen grains/m3 was noted in Olsztyn on the 26th of April. The maximum values of seasonal pollen count occurred between 

23rd and 26th of April in all cities.
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D o rodzaju brzoza (Betula L.) należy ok. 120 
gatunków, rosnących głównie w umiarkowa-
nej i chłodnej strefie półkuli północnej. Aler-

geny pyłku tych drzew należą do najczęstszych przy-

czyn pyłkowicy notowanej w północnej i centralnej 
Europie. 

Brzoza w wierzeniach Słowian symbolizowała 
wiosnę, radość i miłość. Miesiąc, w którym zakwitała, 
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określano jako „brzezień”. W Polsce w stanie dzikim 
rośnie siedem gatunków brzozy, spośród których naj-
częściej występującym jest brzoza brodawkowata 
– drzewo o małych wymaganiach siedliskowych, po-
spolite na glebach piaszczystych i ubogich. Jest to 
również podstawowe drzewo liściaste wykorzysty-
wane w zadrzewieniach krajobrazowych, obsadza-
niu dróg i w zieleni miejskiej [13]. Z kory pozyskuje 
się m.in. dziegieć brzozowy, a w procesie suchej de-
stylacji – olejek brzozowy. Współcześnie kora służy 
również do wyrobu tabakierek, koszy, mat, plecionek 
i pochodni, a niegdyś na niej pisano. Dawniej starsze 
drzewa nakłuwano w kwietniu na głębokość 2–5 cm. 
Z soku otrzymywano po fermentacji pieniący się napój 
o pewnej zawartości alkoholu. Ze zwisających długich 
gałązek sporządzano zaś miotły [3]. 

Kwiaty brzóz są rozdzielnopłciowe, jedno-
pienne, bez okwiatu, zapylane przez wiatr i zebrane 
w kotkowate kwiatostany. Kotki męskie tworzą się na 
końcach jednorocznych pędów już jesienią i zimują 
nieokryte łuskami. Kotki żeńskie rozwijają się na wios- 
nę jednocześnie z liśćmi. Kwitnienie brzóz zależy od 
pogody i przypada na kwiecień i początek maja [11]. 

Progowe stężenie pyłku brzozy, przy którym ob-
serwujemy pierwsze objawy alergii, wynosi dla Polski 
20 z/m3. Natomiast przy stężeniu 75 z/m3 pyłkowica 
występuje u wszystkich osób uczulonych, a objawy 
duszności notowane są po przekroczeniu 155 z/m3 [9]. 
Z powodu reakcji krzyżowych u chorych uczulonych na 
pyłek Betula objawy alergii mogą się pojawić również 
w okresie pylenia leszczyny, olszy i jesionu, a także 
po spożyciu wielu owoców i warzyw, tj. jabłek, brzos-
kwiń, gruszek, wiśni, orzechów laskowych, marchwi, 
selerów, soi [7].

Cel 
Celem pracy było porównanie koncentracji 

pyłku brzozy w 2013 r. w powietrzu Szczecina, Byd-
goszczy, Katowic, Warszawy, Piotrkowa Trybunalskie-
go, Lublina, Olsztyna, Opola i Wrocławia oraz wy-
znaczenie trendu w zakresie czasu rozpoczynania się 
sezonów pyłkowych brzozy w Szczecinie w latach 
2000–2012. 

Materiał i metody
Analizę koncentracji pyłku brzozy w powietrzu 

wybranych miast Polski przeprowadzono na podstawie 
danych z 2013 r. Pomiary stężenia pyłku prowadzo-
no metodą objętościową z zastosowaniem aparatów 
Burkard oraz Lanzoni 2000 [8]. Czas trwania sezonu 
pyłkowego wyznaczono metodą 98%. W celu porów-
nania obfitości sezonu pyłkowego w poszczególnych 
miastach obliczono indeks SPI jako sumę średnich do-
bowych stężeń pyłku w danym sezonie [1].

Wyznaczono trend liniowy dla dat począt-
ku sezonu pyłkowego brzozy w latach 2000–2012 
w Szczecinie oraz obliczono współczynnik korelacji 
Spearmana między wartościami trendu a datami po-
czątku sezonu pyłkowego dla p < 0,05. 

Na podstawie danych z literatury podano liczbę 
dni ze stężeniem pyłku przekraczającym wartość 
progową, przy której u osób z nadwrażliwością obser-
wuje się objawy chorobowe [9]. 

Wyniki
Wyjątkowo długa i mroźna zima oraz opady 

śniegu występujące na początku kwietnia 2013 r. wy-

Tabela 1. Charakterystyka sezonu pyłkowego brzozy w 2013 r. 

Miasto Szczecin Bydgoszcz Katowice Warszawa
Piotrków 

Trybunalski
Lublin Olsztyn Opole Wrocław

Czas trwania sezonu 
pyłkowego 
(liczba dni)

19 IV–7 V

(19)

22 IV–6 V

(15)

22 IV–7 V

(16)

23 IV–8 V

(16)

22 IV–9 V

(18)

20 IV–10 V

(21)

20 IV–7 V

(18)

19 IV–6 V

(18)

19 IV–5 V

(17)

Suma dobowych stężeń 
pyłku w sezonie (SPI)

4710 6203 4113 4153 3443 3788 6309 5985 5738

Stężenie maksymalne 
ziaren w 1 m3 powietrza
(data)

1011

(25 IV)

1432

(26 IV)

892

(24 IV)

1156

(26 IV)

765

(25 IV)

769

(26 IV)

1201

(26 IV)

1321

(25 IV)

1378

(23 IV)

Dni ze stężeniem powyżej 
20 ziaren [9]

18 15 10 13 14 13 17 13 14

Dni ze stężeniem powyżej 
75 ziaren [9]

11 13 8 6 6 8 15 8 7
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raźnie opóźniły początek kwitnienia i pylenia brzozy 
na terenie całego kraju. Sezon pyłkowy rozpoczął się 
prawie jednocześnie we wszystkich miastach pomię-
dzy 19 a 22 kwietnia. Czas trwania sezonu w poszcze-
gólnych punktach pomiarowych był podobny i wynosił 
od 15 dni w Bydgoszczy do 21 dni w Lublinie. Naj-
wyższe, rekordowe stężenie w ciągu doby, wynoszące 
1432 z/m3, zanotowano w tym roku 26 kwietnia w Byd-
goszczy. Maksima sezonowe wystąpiły najwcześniej 
we Wrocławiu – 23 kwietnia, w pozostałych miastach 
– o dwa–trzy dni później (tab. 1, ryc. 1–3).

Największe zagrożenie alergenami pyłku 
brzozy wystąpiło w 2013 r. w Szczecinie, Olszty-
nie i Bydgoszczy, gdzie przez 2,5 tygodnia stężenie 
pyłku przekraczało 20 z/m3. Dodatkowo w Szczeci-
nie w ciągu pierwszych pięciu dni sezonu pyłkowego 
brzozy w powietrzu notowano wysokie koncentracje 
pyłku olszy – a alergeny tych drzew wykazują reak-
tywność krzyżową wysokiego stopnia. W tym czasie 
u chorych z nadwrażliwością mogą występować na-
silone objawy alergii. Natomiast okres z koncentracją 
pyłku powyżej 75 z/m3, kiedy to objawy pyłkowicy 

Rycina 1. Stężenie pyłku brzozy w Szczecinie, Bydgoszczy i Katowicach w 2013 r.

Rycina 2. Stężenie pyłku brzozy w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim i Lublinie w 2013 r.

Rycina 3. Stężenie pyłku brzozy w Olsztynie, Opolu i we Wrocławiu w 2013 r.
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występują u wszystkich uczulonych na te alergeny, 
trwał w Olsztynie 15 dni, a w Szczecinie i Bydgoszczy 
półtora tygodnia. W pozostałych miastach zagroże-
nie to było niższe, a liczba dni z przekroczonym stę-
żeniem progowym wahała się od 6 do 8. Indeks SPI 
był najwyższy w Olsztynie i Bydgoszczy, a najniższy 
w Piotrkowie Trybunalskim (tab. 1).

Analiza trendu wykazała istotną statystycznie 
tendencję do przyspieszenia początku sezonu pyłko-
wego brzozy o 10 dni w ciągu 13 lat, pomiędzy 16 
a 7 kwietnia (ryc. 4). Tegoroczny sezon pyłkowy, który 
rozpoczął się 19 kwietnia, wykazuje znaczne odchyle-
nie od ogólnego trendu i został wyłączony z analizy. 
Wartość współczynnika determinacji R2 wynosi 24,1% 
i oznacza dobre dopasowanie równania linii trendu do 
analizowanych danych oraz potwierdza wysoką pra-
widłowość wyliczanego trendu.

Omówienie wyników
Porównanie danych pyłkowych z różnych miast 

Polski w 2013 r. wskazuje na bardzo dużą zależność 
zjawiska kwitnienia i pylenia brzozy od czynników po-
godowych [5, 6]. 

Zagrożenie alergenami Betula w 2013 r. zareje-
strowano dopiero w drugiej dekadzie kwietnia i na po-
czątku maja. Podobna sytuacja miała miejsce w 2003 r. 
w Lublinie, co wykazała Weryszko-Chmielewska [14], 
analizując sezon pyłkowy brzozy w siedmiu miastach 
Polski. Badania te wykazały we wszystkich miastach 
dużą liczbę dni ze stężeniem przekraczającym stężenie 
progowe dla brzozy (17–29 dni) [15].

W kalendarzach pyłkowych wielu miast naszego 
kraju sezon pyłkowy brzozy notowany jest od pierw-
szego tygodnia kwietnia i trwa do połowy maja. Okres 
pylenia jest krótki, zwarty, a koncentracja pyłku rośnie 
gwałtownie w ciągu kilku dni [10, 14]. 

W wieloletnich badaniach aeropalinologicz-
nych, prowadzonych na całym świecie, próbuje 
się ustalić tendencje zmian koncentracji pyłku 
w skali makroregionalnej. Jäger i wsp. [4], analizując 
wyniki z wielu sezonów, zaobserwowali w Brukseli 
i Lejdzie słabe trendy wzrostowe koncentracji Betula 
i Quercus. Podobne tendencje w odniesieniu do 
brzozy zanotowano również we Francji [12] i w Lon-
dynie [2]. W Szczecinie zaobserwowano natomiast 
przyspieszenie początku sezonu pyłkowego brzozy 
o 10 dni. 

Nietypowy, opóźniony sezon pyłkowy brzozy 
w 2013 r. budził niepokój wśród lekarzy alergologów 
i ich pacjentów. Obawiali się, że będzie to sezon wy-
jątkowo obfity i długotrwały. Nasilone zagrożenie 
alergenami pyłkowymi wiązało się z nienotowanym 
do tej pory zjawiskiem jednoczesnego występowania 
pyłku olszy i brzozy w powietrzu. Jednakże w więk-
szości miast Polski okres ten był bardzo krótki lub 
koncentracja pyłku olszy gwałtownie spadła tuż 
przed początkiem sezonu pyłkowego brzozy; 
w Szczecinie natomiast obserwowano pyłek obu tak-
sonów w powietrzu w tym samym czasie w ciągu 
5 dni. Zjawiska te, najprawdopodobniej coraz częst-
sze, potwierdzają konieczność śledzenia na bieżąco 
komunikatów o stężeniu pyłku roślin, co umożliwia 
skuteczną profilaktykę i leczenie alergii pyłkowych 
dzięki wnikliwej analizie retrospektywnych danych 
aerobiologicznych. 

Wnioski
Początek sezonu pyłkowego brzozy w 2013 r. 

wystąpił pomiędzy 19 a 23 kwietnia, tj. rekordowo 
późno w odniesieniu do danych z wielolecia. Prawie 
dwutygodniowe opóźnienie zostało spowodowane 
długą i mroźną zimą. 

Rycina 4. Trend liniowy obrazujący przyspieszenie początku sezonu pyłkowego brzozy w Szczecinie w ciągu 
13 lat (2000–2012 r.).
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Sezon pyłkowy brzozy był krótki, trwał 2–3 
tygodnie i charakteryzował się niskimi sumami rocz-
nymi pyłku.

Na podstawie analizy trendu zaobserwowano 
przyspieszenie początku sezonu pyłkowego brzozy 
w Szczecinie o 10 dni w ciągu 13 lat. 

Największe zagrożenie alergenami pyłku brzozy 
wystąpiło w 2013 r. w Olsztynie, Bydgoszczy i Szcze-
cinie. Okres z przekroczonym stężeniem progowym 
trwał od 15 do 18 dni. 

Bieżące komunikaty o stężeniu pyłku roślin są 
koniecznym warunkiem skutecznej profilaktyki i le-
czenia alergii pyłkowych. 
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