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Streszczenie: W pracy przedstawiono przebieg sezonów pylenia leszczyny, olszy i brzozy w Drawsku Pomorskim w 2014 r. Pomiary stężenia 

pyłku wykonano metodą objętościową (aparat firmy Burkard). Sezon pyłkowy dla poszczególnych roślin został wyznaczony jako okres, w którym 

w powietrzu występuje 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Zwarty sezon pylenia leszczyny w 2014 r. rozpoczął się 11 stycznia, a zakończył 7 marca. 

Szczyt pylenia leszczyny przypadł na drugą dekadę lutego. Szczyt pylenia olszy przypadł w 2014 r. na drugą połowę lutego i pierwszą dekadę 

marca. Pyłek brzozy pojawił się w Drawsku Pomorskim już w pierwszej dekadzie kwietnia, osiągając stężenia ok. 1200–1800 z/m3 powietrza. 

Najwyższe dobowe stężenie (1895 ziaren pyłku brzozy w metrze sześciennym powietrza) stwierdzono 8 kwietnia. Sezonowy indeks pylenia brzozy 

w 2014 r. osiągnął wartość 19 468.

Abstract: The course of hazel, alder and birch pollen seasons in Drawsko Pomorskie in year 2014 were presented. Measurements were per-

formed by the volumetric method (Burkard pollen sampler). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch 

occurred. The peak of hazel pollen season was recorded in the 2nd decade of February. The peak of alder pollen season in 2014 in Drawsko 

Pomorskie was recorded in the 2nd half of February and 1st decade of March. The presence of birch pollen was noted in Drawsko Pomorskie in the 

1st decade of April, with the pollen count reaching 1200–1800 grains/m3. The highest daily birch pollen concentration amounting to 2132 birch 

grains per m3 was found April 3. Seasonal Pollen Index of birch reached 19 468.
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P ylenie wczesnokwitnących drzew wykazuje 
bardzo duże wahania zarówno w odniesieniu 
do początku sezonu pylenia, jak i nasilenia 

pylenia – i jest ściśle uzależnione od temperatury po-
wietrza w okresie przedwiośnia i wiosny [1–3].

Progowe stężenie pyłku, przy którym obserwu-
jemy pierwsze objawy alergii, wynosi u osób uczulo-
nych w populacji polskiej: dla leszczyny 35 z/m3, dla 
olszy – 45 z/m3, a dla brzozy – 20 z/m3 [4]. 
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Cel
Celem pracy była analiza porównawcza sezo-

nów pyłkowych leszczyny, olszy i brzozy w Drawsku 
Pomorskim w 2014 r.

 

Materiał i metody
Analizę sezonów pylenia leszczyny, olszy 

i brzozy przeprowadzono w Drawsku Pomorskim 
metodą wolumetryczną (aparat Burkard). Aparat 
umieszczono na wysokości 12 m nad poziomem 
gruntu. Długość trwania sezonów pyłkowych poszcze-
gólnych roślin wyznaczono metodą 98%. Za początek 
i koniec sezonu uznano dni, kiedy sumaryczna liczba 
ziaren pyłku stanowiła odpowiednio 1% i 99% sumy 
rocznej [5]. Obliczono sumy roczne stężeń dla każdego 
taksonu (SPI, sezonowy indeks pylenia) oraz średnie 
dobowe stężenia wyrażone liczbą ziaren pyłku w 1 m3 
powietrza (z/m3). Określono liczby dni ze stężeniem 
równym lub przekraczającym wartości progowe stężeń 
analizowanych drzew [4].

Wyniki i ich omówienie 
Wysokie temperatury powietrza w styczniu 

2014 r. spowodowały bardzo wczesne pojawienie się 
pyłku leszczyny, olszy i brzozy w powietrzu atmosfe-
rycznym Drawska Pomorskiego. Pierwsze, pojedyn-
cze ziarna pyłku leszczyny zaobserwowano w atmo-
sferze Drawska Pomorskiego pomiędzy 6 a 13 stycz-
nia (11 stycznia – 7 z/m3 powietrza). Szczyt pylenia 
leszczyny przypadł na drugą dekadę lutego (ryc. 1). 
Najwyższe średniodobowe stężenie pyłku odnotowa-
no 27 lutego – 41 z/m3. Sezon pyłkowy wyznaczo-
ny metodą 98% trwał aż 55 dni – od 11 stycznia do 
7 marca. Liczba dni ze stężeniem progowym niezbęd-
nym do wywołania objawów chorobowych [4], czyli 
35 z/m3, wynosiła 1. Sezonowy indeks pylenia (SPI), 

czyli roczna suma dobowych stężeń pyłku leszczyny, 
osiągnął wartość 531. Dla porównania – w roku 2013 
(z wyjątkowo długo utrzymującymi się niskimi tem-
peraturami) sezon pylenia leszczyny w Drawsku Po-
morskim trwał od 22 lutego do 17 kwietnia [6], a SPI 
wyniósł 403. Tym samym należy przyjąć, że pomimo 
długiego okresu pylenia w 2014  r., z uwagi na bardzo 
niskie stężenia pyłku leszczyny i małą (1 dzień) liczbę 
dni ze stężeniem wyższym od progowego, zagrożenie 
alergenami pyłku leszczyny było ograniczone.

Sezon pylenia olszy rozpoczął się w 2014 r. 
w Drawsku Pomorskim 13 lutego, czyli ok. 2 tygodni 
wcześniej niż w latach 2009–2013. Szczyt pylenia wy-
stąpił w trzeciej dekadzie lutego (ryc. 2). Najwyższe 
dobowe stężenie pyłku olszy stwierdzono 25 lutego 
(943 z/m3). Sezon pylenia olszy trwał w 2014 r. 26 dni 
i zakończył się 11 marca. Dni ze stężeniem progowym 
niezbędnym do wywołania objawów chorobowych 
(45 z/m3) odnotowano 32. Od 10 lutego do 13 marca 
średniodobowe stężenie pyłku olszy nieprzerwanie 
było równe lub wyższe niż 45 z/m3. Sezonowy indeks 
pylenia dla olszy w 2014 r. wyniósł 8594. W chłod-
nym 2013 r. sezon pylenia olszy w Drawsku Pomor-
skim trwał od 4 marca do 18 kwietnia, maksymalne 
dobowe stężenie było niższe, bo wyniosło 879 z/m3, 
a SPI wyniósł 5165. Tym samym ekspozycja na aler-
geny pyłku olszy w 2014 r. była znacznie wyższa niż 
w 2013 r., również liczba dni ze stężeniem progowym 
(ponad 45 z/m3) była w 2014 r. wyższa (o 8 dni) niż 
w 2013 r.

Wyjątkowo wcześnie rozpoczęło się w 2014 r. 
pylenie brzozy. Pojedyncze ziarna pyłku zaobserwo-
wano już w trzeciej dekadzie marca, 30 marca od-
notowano stężenie 11 z/m3, 31 marca stężenie pyłku 
brzozy było już bardzo wysokie i wyniosło 167 z/m3 
powietrza. Sezon pylenia brzozy wyznaczony metodą 
98% rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończył 30 kwiet-
nia. Maksymalne średniodobowe stężenie pyłku odno-

Tabela 1. Charakterystyka sezonów pyłkowych leszczyny, olszy i brzozy w Drawsku Pomorskim.

Cecha se-
zonu            

Data

Sezon pyłkowy Długość sezonu 
pyłkowego (dni)

Maksymalne stężenie/ data 
wystąpienia maksimum 

(z/m3)

Liczba dni ze stężeniem 
powyżej wartości progowej 

dla danego rodzaju [12]

Sezonowy 
indeks pylenia 

(SPI) początek koniec

leszczyna

2014 11 I 7 III 55 41 (27 II) 1 531

olsza

2014 13 II 11 III 26 943 (25 II) 32 8594

brzoza

2014 1 IV 30 IV 30 1895 (8 IV) 35 19 468
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Rycina 1. Stężenie pyłku leszczyny w Drawsku Pomorskim w 2014 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2009–2013). 
Źródło: baza EAN (European Aerobiology Network)

Rycina 2. Stężenie pyłku olszy w Drawsku Pomorskim w 2014 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2009–2013). 
Źródło: baza EAN (European Aerobiology Network)

Rycina 3. Stężenie pyłku brzozy w Drawsku Pomorskim w 2014 r. na tle średniej 5-letniej (z lat 2009–2013). 
Źródło: baza EAN (European Aerobiology Network).
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towano 8 kwietnia – 1895 z/m3. Dni ze stężeniem pro-
gowym (ponad 20 z/m3) było w 2014 r. 35. Sezonowy 
indeks pylenia (SPI) wyniósł 19 468. 

Wyniki prowadzonych badań potwierdzają ko-
nieczność śledzenia na bieżąco komunikatów o stęże-
niu pyłku roślin, co wpływa na zwiększenie skutecz-
ności profilaktyki i leczenia chorób alergicznych dróg 
oddechowych. 

Wnioski
Pylenie leszczyny, olszy i brzozy w 2014 r. 

w Drawsku Pomorskim rozpoczęło się wcześniej 
niż w latach poprzednich. Sezon pylenia leszczyny 
w 2014 r. rozpoczął się 11 stycznia, olszy 13 lutego, 
a brzozy 1 kwietnia. 

Przebieg sezonu pylenia olszy w 2014 r. charak-
teryzował się większą niż w 2013 r. liczbą dni ze stęże-
niem progowym (32 dni w 2014 r. vs 24 dni w 2013 r.) 
oraz wyższym sezonowym indeksem pylenia (8594 
w 2014 r. vs 5165 w 2013 r.).

Bardzo nietypowy był przebieg sezonu pylenia 
brzozy w 2014 r. – od 1 do 30 kwietnia, z maksymal-
nymi stężeniami w pierwszych dniach kwietnia. 
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