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Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę sezonów pyłkowych leszczyny (Corylus) i olszy (Alnus) w 2014 r. w Lublinie. Badania wykonano 

metodą wolumetryczną. Wykazano, że początek sezonu pyłkowego olszy i leszczyny, a także maksymalne stężenia pyłku wystąpiły w zbliżonych 

terminach. Stwierdzono, że suma roczna dobowych stężeń ziaren pyłku olszy była wielokrotnie wyższa niż suma roczna ziaren pyłku leszczyny 

(ponad 15 razy). W roku 2014 suma roczna ziaren pyłku leszczyny była znacznie niższa od średniej z lat 2001–2013, natomiast suma roczna ziaren 

pyłku olszy była dwukrotnie wyższa od średniej dla olszy z tych samych lat.

Abstract: The paper presents the analysis of the pollen seasons of hazel (Corylus) and alder (Alnus) noted in Lublin in 2014. Pollen monito-

ring was carried out using volumetric method. The onset of the pollen season of hazel and alder and the peak concentration days appeared at the 

same time. In 2014 annual sum of alder pollen grains was repeatedly higher than the annual sum of hazel pollen grains (more than 15 times). The 

annual sum of hazel pollen grains was considerably lower than the average sum of 2001-2013 while the annual sum of alder pollen grains was 

twice as high as average sum for this taxon for the same years.
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G atunki z rodzajów olsza (Alnus) i leszczy-
na (Corylus) należą do roślin występujących 
pospolicie na obszarze Polski. Najczęściej 

spotykana jest olsza czarna (Alnus glutinosa L.), 
rosnąca przy brzegach rzek [1]. Charakteryzuje się 
ciemnoszarą korą oraz owalnymi liśćmi, owłosio-
nymi tylko po dolnej stronie w kątach nerwów. Jej 
lekkie, żółtawe drewno ma szczególne właściwo-
ści. Jest używane m.in. do wyrobu mebli i wodnych 
budowli. Leszczyna pospolita (Corylus avellana L.) 
rośnie w podszyciu lasów i na porębach. Jest również 
sadzona w parkach i ogrodach. Jej okrągławe liście 
są z obu stron miękko owłosione. Lekkie i giętkie 
drewno leszczyny używane jest do wyrobu obręczy, 

a węgiel drzewny stosowany był do wyrobu prochu 
myśliwskiego [2]. Rośliny należące do obu taksonów 
są wiatropylne, kwitną i pylą obficie przed wytwo-
rzeniem liści. Wyjątek stanowi olsza zielona (A. vi-
ridis D.C.), która kwitnie od kwietnia do czerwca, 
równocześnie z rozwojem liści [3].

Cel
Celem pracy była analiza sezonów pyłkowych 

leszczyny i olszy w 2014 r. w Lublinie oraz porówna-
nie maksymalnych stężeń pyłku i sum rocznych ziaren 
pyłku tych taksonów z danymi uzyskanymi w po-
przednich latach.
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Materiał i metoda
Przebieg sezonów pyłkowych leszczyny i olszy 

badano w Lublinie w 2014 r., opierając się na anali-
zach preparatów aerobiologicznych. Badania prze-
prowadzono metodą wolumetryczną z zastosowaniem 
aparatu typu Hirsta (Lanzoni VPPS 2000), zamonto-
wanego w centrum miasta na wysokości 18 m. Taśmę 
z próbkami pyłku z powietrza wymieniano co 7 dni. 
Analizę ilościową i jakościową ziaren pyłku w pre-
paratach mikroskopowych wykonano w okresach 24-
-godzinnych. Średnie dobowe stężenia pyłku wyrażo-
no liczbą ziaren zawartych w 1 m3 powietrza (z/m3). 
Określono początek i koniec sezonu pyłkowego, daty 
występowania maksymalnych stężeń i sumy roczne.

Wyniki i ich omówienie
W roku 2014 początek sezonów pyłkowych 

leszczyny i olszy zanotowano w Lublinie w tym 

samym dniu, 31 stycznia (ryc. 1, 2). Zakończenie 
sezonu pyłkowego leszczyny przypadło na pierwszą 
dekadę kwietnia, sezon pyłkowy olszy przedłużył się 
zaś do końca kwietnia. Sezony pyłkowe obu taksonów 
w 2014 r. były znacznie dłuższe niż sezony w 2013 r., 
które były opóźnione, gdyż rozpoczęły się dopiero 
w pierwszej dekadzie marca i trwały do końca kwiet-
nia [4]. Maksymalne stężenie ziaren pyłku leszczyny 
zarejestrowano 9 marca 2014 r. Natomiast bardzo wy-
sokie stężenia pyłku olszy notowano w ciągu dwóch 
dni: 9 i 10 marca (ryc. 1). Dla Corylus maksymalne 
stężenie ziaren pyłku wynosiło 120 z/m3, zaś dla Alnus 
odpowiednio w kolejnych dniach: 2959 z/m3 i 3392 
z/m3. W końcowej fazie sezonu pyłkowego olszy 
(29 marca) zaznaczył się niewielki pik, prawdopodob-
nie związany ze stężeniem  pyłku olszy zielonej, której 
pylenie odbywa się najpóźniej spośród trzech wystę-
pujących w Polsce gatunków olszy [3]. W latach 2012 
i 2013 maksymalne stężenie pyłku leszczyny było 
znacznie wyższe niż w 2014 r. [4, 5], w przypadku 
olszy zaś w dwóch poprzednich latach było kilkakrot-
nie niższe niż w 2014 r. [6, 7].

Z przedstawionych danych wynika, że na tak 
zróżnicowane tendencje dotyczące pylenia badanych 
taksonów kwitnących w tym samym okresie oddzia-
ływały silniej inne czynniki niż warunki pogodowe. 
Prawdopodobnie większy wpływ na nie miały czyn-
niki fizjologiczne związane z biologicznym rytmem 
kwitnienia i pylenia gatunków roślin należących do 
badanych rodzajów (olsza, leszczyna).

W porównaniu z danymi z lat 2001–2013 mak-
symalne stężenie pyłku leszczyny w 2014 r. było ponad 
dwukrotnie niższe od średniej z tych lat. Natomiast 
w przypadku olszy zaobserwowano tendencję odwrot-
ną. W roku 2014 maksimum sezonowe osiągnęło re-

Tabela 1. Porównanie parametrów sezonu pyłkowego 
leszczyny i olszy w latach 2014 oraz 2001–2013.

  Leszczyna Olsza

Dobowe 
stężenie pyłku
(z/m3) 

2014 120 3392

średnia (2001–2013) 259 1186

min. (2001–2013) 104 176

maks. (2001–2013) 420 2433

Suma roczna
ziaren pyłku 

2014 740 11 686

średnia (2001–2013) 1031 4845

min. (2001–2013) 804 1133

maks. (2001–2013) 1650 8712

Rycina 1. Przebieg sezonów pyłkowych Corylus i Alnus w Lublinie w 2014 r.
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Rycina 2. Porównanie przedstawiające bardzo duże różnice w wartościach dobowych stężeń pyłku Corylus 
i Alnus w Lublinie w 2014 r.

kordową wartość (3392 z/m3) i było niemal trzykrotnie 
wyższe od średniej dla tego taksonu w wymienionych 
latach badań (tab. 1).

Podobne, rozbieżne tendencje zarysowały się 
przy porównaniu sum rocznych ziaren pyłku lesz-
czyny i olszy (tab. 1). Zanotowana w Lublinie suma 
roczna ziaren pyłku leszczyny w 2014 r. była niższa 
nie tylko od średniej sumy ziaren pyłku tego taksonu 
z lat 2001–2013, lecz także od sumy minimalnej zare-
jestrowanej w tym okresie. Przeciwna sytuacja miała 
miejsce w przypadku sum rocznych ziaren pyłku olszy. 
Rok 2014 jest rokiem wyjątkowo obfitego pylenia 
olszy, dla której roczna suma ziaren pyłku w wymie-
nionym roku przekroczyła nie tylko wartości średnie 
z poprzednich 13 lat, lecz także była wyższa od mak-
symalnej sumy rocznej ziaren pyłku tego taksonu z lat 
2001–2013 (tab. 1).

Wnioski 
1. Sezon pyłkowy leszczyny w Lublinie w 2014 r. 

rozpoczął się w końcu stycznia i charakteryzo-
wał się występowaniem najniższych stężeń i sum 
rocznych ziaren pyłku tego rodzaju od 14 lat.

2. W sezonie pyłkowym olszy w Lublinie w 2014 r. 
zarejestrowano najwyższe stężenia maksymalne 
i sumy roczne ziaren pyłku tego taksonu w ciągu 
14 lat. 
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