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Streszczenie: Celem pracy była analiza sezonów pyłkowych wierzby w 13 punktach pomiarowych w Polsce w 2014 r. Zastosowano wolumetryczną 

metodę oznaczeń, parametry sezonu pyłkowego oceniono za pomocą metod statystyki opisowej. Zaobserwowano, że we wszystkich analizowanych 

miastach sezony pyłkowe rozpoczęły się w połowie marca i trwały średnio 1,5 miesiąca. Stwierdzono różnice w maksymalnym stężeniu dobowym 

i wartości sezonowego indeksu pylenia (SPI) pomiędzy punktami pomiarowymi. Najniższą wartość SPI odnotowano we Wrocławiu, natomiast w Kra-

kowie – wartość ok. 10-krotnie wyższą. W większości ośrodków występowała wyraźna fluktuacja wysokich i niskich stężeń podczas sezonu pyłkowe-

go, jedynie w Krakowie stwierdzono wyraźny okres wysokich stężeń.

Abstract: The aim of the study was to analyse the willow pollen seasons in 13 monitoring stations in Poland in 2014. The volumetric method 

of sampling was used. The estimation of the seasonal parameters was based on the descriptive statistics. All pollen seasons started in the part of 

March and lasted about 1,5 months. The clear difference among study sites were found in case of maximum concentration and SPI value. The lowest 

SPI value was achieved in Wroclaw, while the SPI in Cracow was 10 times higher. In the most of centres the fluctuation of high and low daily con-

centrations during the pollen seasons was observed. Only in Cracow, the clear period of higher concentrations was indicated.
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R odzaj wierzba (Salix) należy do rodziny wierz-
bowatych (Salicaceae). W rejonie klimatu 
chłodnego i umiarkowanego występuje ok. 

400 gatunków wierzby, z czego 26 oraz różne gatunki 
mieszane można spotkać w Polsce. Najczęściej wy-
stępują one w postaci krzewów, a niektóre – w formie 
drzewiastej [1]. Są to rośliny światłolubne, przeważnie 
występujące na terenach wilgotnych, ale mogą rosnąć 
także na glebach suchych (np. Salix purpurea L.). 
Wszystkie gatunki wierzby są owadopylne, jednak 
duże ilości pyłku przenoszone są przez wiatr. Pylenie 
wierzby przypada na okres marzec–maj. Najliczniej 
reprezentowane są następujące gatunki: wierzba biała 
(Salix alba L.), wierzba iwa (Salix caprea L.), wierzba 
szara (Salix cinerea L.) oraz wierzba krucha (Salix fra-
gilis L.) [2]. 

W Polsce występują ponadto: wierzba laurowa 
(Salix pentandra L.) – na brzegach strumieni i podmo-
kłych łąkach, wierzba migdałowa (Salix triandra L.), 
wierzba purpurowa (Salix purpurea L.) oraz wierzba 

wiciowa (Salix viminalis L.) nad rzekami i potoka-
mi. Ochroną objęte są dwa gatunki wierzby: wierzba 
lapońska (Salix lapponum L.) i wierzba borówkolist-
na (Salix myrtilloides L.). Białka zawarte w ziarnach 
pyłku wierzby mają słabe właściwości alergenne, dotąd 
jednak nie wyizolowano alergenów z pyłku wierzby. 
Uważa się, że pyłek wierzby może nasilać objawy 
astmy, alergicznego nieżytu nosa i zapalenia spojó-
wek, szczególnie u osób uczulonych na pyłek innych 
drzew, zwłaszcza brzozy [3]. Jednak główną przyczy-
ną nasilania sezonowych objawów alergicznych są 
reakcje krzyżowe pomiędzy pyłkami wierzby i topoli, 
należących do tej samej rodziny [4]. Badania prowa-
dzone w Turcji w grupie 614 pacjentów z objawami 
alergicznymi ze strony dróg oddechowych wykazały 
potencjalną reaktywność krzyżową pyłku wierzby nie 
tylko z topolą, ale także z oliwką i cyprysem [5]. Duży 
udział pyłku wierzby w sumie pyłku zarejestrowano 
w ramach monitoringu pyłkowego w południowej Hi-
szpanii [6]. 

Tabela 1. Podstawowe charakterystyki sezonów pyłkowych wierzby w wybranych punktach pomiarowych w 2014 r. 

Sezon pyłkowy 
(metoda 95%)

Początek sezonu Koniec sezonu1 Długość sezonu
Maks. stężenie 
dobowe/data

Wartość SPI

Drawsko Pomorskie 14.03–4.05 73 124 54 30/08.4 405

Szczecin 11.03–28.04 70 118 49 54/20.03 464

Poznań 15.03–4.05 74 124 51 77/19.04 753

Zielona Góra 10.03–26.04 69 116 48 75/29.03 796

Wrocław 02.03–9.04 61 99 39 15/20.03 133

Kraków 15.03–2.05 74 122 49 116/4.04 1387

Sosnowiec 14.03–30.04 73 120 48 68/20.03 585

Piotrków Tryb. 17.03–29.04 76 119 44 27/8.04; 19.04 462

Łódź 15.03–4.05 74 124 51 66/19.04 399

Warszawa 16.03–28.04 75 118 44 43/8.04 693

Bydgoszcz 15.03–9.05 74 129 56 56/22.03 779

Olsztyn 15.03–28.04 74 118 45 79/8.04; 18.04 1142

Lublin 20.03–4.05 79 121 43 101/19.04 902

Wartość maksymalna   79 129  56 116 1387

Wartość minimalna   61 99 39 15 133

Średnia arytmetyczna    73 119 48 62 684,62

Odchylenie standardowe   4,30 7,07 4,71 29 335,17

Mediana    74 120 48,0 66 693

95% przedział ufności  [95%; +95%]  70,2; 75,4 115,1; 123,7 44,9; 50,6 44,6; 79,6 482,1; 887,2

Współczynnik zmienności  5,91 5,92 9,86 46,71 48,96

1 Kolejny dzień liczony od 1.01.2014 r.
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Rycina 1. Dynamika sezonów pyłkowych wierzby w Drawsku Pomorskim i Szczecinie w 2014 r.

Wierzba często jest hodowana jako roślina 
ozdobna oraz miododajna. Ze względu na zawartość 
kwasu salicylowego w korze uważana jest za roślinę 
leczniczą. Poza tym jej drewno wykorzystuje się 
w wikliniarstwie oraz w gospodarce, jako materiał 
opałowy.

Cel
Celem opracowania była podstawowa analiza 

dynamiki sezonów pyłkowych wierzby w wybranych 
13 punktach pomiarowych w Polsce w 2014 r. 

Materiał i metody
Stężenia pyłku wierzby wyznaczono metodą 

wolumetryczną przy użyciu aparatów typu Hirsta 
(VPPS 2000, Lanzoni; Seven‑Day Spore Trap, 
Burkard). Analizie poddano dane z 13 punktów usytu-

owanych w obrębie dużych miast w Polsce. W analizie 
nie rozróżniano gatunków rodzaju Salix, lecz trakto-
wano je łącznie. Na podstawie bazowych danych, czyli 
wartości dobowego stężenia pyłku w metrze sześcien-
nym powietrza, określono czas trwania sezonu pyłko-
wego (metoda 95%). Obliczono parametry sezonu pył-
kowego: wartość SPI i maksymalne stężenie dobowe. 
Analizę parametrów dla wybranych punktów przepro-
wadzono w oparciu o statystykę opisową (Statistica, 
wersja 10). Przebieg dynamiki sezonów pyłkowych 
przedstawiono w postaci wykresów liniowych. 

Wyniki
Podstawowe parametry sezonu pyłkowego za-

prezentowano w tabeli 1, natomiast przebieg dynamiki 
sezonów w wybranych punktach pomiarowych – na 
rycinach 1–6. Stwierdzono, że sezon pyłkowy wierzby 
we wszystkich punktach rozpoczął się w połowie 

Rycina 2. Dynamika sezonów pyłkowych wierzby w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu w 2014 r.
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marca. Różnice między punktami pomiarowymi pod 
względem początku sezonu wynosiły maksymalnie 
ok. 2 tygodni. Parametr ten cechowało najmniejsze 
zróżnicowanie (V% = 5,91). 

Do stabilnych parametrów sezonu pyłkowe-
go wierzby należą także koniec sezonu i data stęże-
nia maksymalnego. Najdłużej, aż 56 dni, trwał sezon  
pyłkowy w Bydgoszczy, najkrócej zaś we Wrocławiu.

Wartości maksymalnego stężenia dobowego 
znacznie różniły się w poszczególnych punktach – naj-
wyższą wartość zanotowano w Krakowie, najniższą 
zaś we Wrocławiu. Podobnie było w przypadku SPI 
– najniższą wartość zarejestrowano we Wrocławiu, na-
tomiast w Krakowie – ok. 10‑krotnie wyższą. 

Dynamikę sezonów pyłkowych wierzby 
charakteryzuje brak wyraźnego okresu wysokich 
stężeń w większości analizowanych miast (ryc. 1–6); 
wyraźny, kilkunastodniowy wzrost stężenia pyłku 
obserwowano jedynie w Krakowie (ryc. 3). W pozo-

stałych ośrodkach występowała widoczna wysokich 
i niskich stężeń podczas sezonu pyłkowego.

Omówienie wyników
Wierzba należy do tzw. drzew późnowiosen-

nych, o średniej długości okresu występowania ziaren 
pyłku w powietrzu [7]. Zgodnie z analizą sezonów 
pyłkowych wierzby przeprowadzoną w ośmiu stacjach 
pomiarowych w Polsce w latach 2001–2005 terminy 
sezonów pyłkowych w tym okresie były podobne 
jak w 2014 r. [8]. Okres od połowy marca do trzeciej 
dekady kwietnia charakteryzuje się występowaniem 
pyłku wierzby w powietrzu, niezależnie od obecności 
poszczególnych gatunków na danym terenie.

Na podstawie analizy sezonów pyłkowych 
w Krakowie w latach 1991–2008 wykazano, że wy-
stępuje istotna dodatnia zależność między początkiem 
i końcem sezonu pyłkowego wierzby, chociaż nie jest 

Rycina 4. Dynamika sezonów pyłkowych wierzby w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi w 2014 r.

Rycina 3. Dynamika sezonów pyłkowych wierzby w Krakowie i Sosnowcu w 2014 r.
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ona tak wyraźna jak w przypadku drzew wczesnowio-
sennych (olsza, leszczyna). Nie można jednak przyjąć, 
że zależność taka jest nieistotna, jak w przypadku 
drzew późnowiosennych (dąb, sosna) [9]. 

Wyniki analizy stężenia pyłku wierzby zawarte 
we wspomnianym opracowaniu sezonów pyłkowych 
z lat 2001–2005 są także zbliżone do wyników uzy-
skanych w 2014 r. [8]. Wysoka wartość stężenia pyłku 
wierzby w Krakowie w 2014 r. potwierdza zjawisko 
wzrostu stężenia pyłku tego taksonu do wartości prze-
kraczających 1000 PG/m� w tym mieście od 2008 r. 
(dane własne autorki). Tak wysokie stężenia obserwo-
wano także w 2004 r., stanowiły one jedne z najwyż-
szych odnotowanych w latach 2001–2005 w ośmiu 
miastach Polski [8]. Należy podkreślić, że sezon 
pyłkowy wierzby w 2004 r. był także intensywny 
w Szczecinie, Lublinie i Rzeszowie. Wysokie stężenia 
pyłku wierzby w punktach pomiarowych zlokalizowa-
nych na terenie Polski południowo‑wschodniej mogą 

wynikać z relatywnie większego udziału poszczegól-
nych gatunków wierzby w drzewostanie na tych tere-
nach [2]. 

Kasprzyk [9] na podstawie analizy nume-
rycznej sezonów pyłkowych w Rzeszowie w latach 
1997–2005 podaje, że dynamikę sezonów pyłkowych 
wierzby można zaliczyć do grupy „brzozowo‑jesio-
nowo‑grabowej”, obejmującej taksony, których pyłek 
występuje w powietrzu od początku całkowitego 
sezonu pyłkowego do końca kwietnia. Jednocześnie 
stwierdzono wyraźną synchronizację sezonów pyłko-
wych wierzby z sezonami pyłkowymi klonu.

Te wnioski zostały też potwierdzone przez 
obserwacje z 2014 r., wskazujące na brak wyraźnego 
okresu wysokich stężeń w większości analizowanych 
miast, z wyjątkiem Krakowa. Jednak nawet w Kra-
kowie nie obserwowano jednego wyraźnego wzrostu 
stężenia pyłku (tzw. piku dobowego), ale stopnio-
we narastanie stężenia w ciągu kilkunastu dni. Taką 

Rycina 5. Dynamika sezonów pyłkowych wierzby w Warszawie i Bydgoszczy w 2014 r.

Rycina 6. Dynamika sezonów pyłkowych wierzby w Olsztynie i Lublinie w 2014 r.
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obserwację odnotowano też w opracowaniu obej-
mującym sezony pyłkowe drzew z terenu Krakowa 
w latach 2002 i 2006 [11]. W pozostałych ośrodkach 
występowała wyraźna fluktuacja wysokich i niskich 
stężeń podczas sezonu pyłkowego. Brak wyraźnego 
okresu dominujących stężeń to cecha sezonów roślin 
występujących w wielu gatunkach na danym obszarze. 
Interesująca wydaje się, z punktu widzenia pacjentów 
z możliwą reakcją nadwrażliwości na pyłek wierzby, 
obserwacja dotycząca terminu występowania podwyż-
szonych stężeń pyłku wierzby.

Niezależnie od początku sezonu najwyższe 
dobowe stężenia notowano w trzech terminach: w trze-
ciej dekadzie marca (najczęściej 20 marca) w Szcze-
cinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Sosnowcu i Byd-
goszczy lub w dwóch terminach w kwietniu: w pierw-
szym tygodniu kwietnia w Krakowie, Piotrkowie 
Trybunalskim, Warszawie i Olsztynie oraz 19 kwietnia 
w Poznaniu, Łodzi i Lublinie. W przybliżeniu można 
przyjąć, że w zachodniej części Polski wzrost stęże-
nia pyłku wierzby występuje wcześniej niż w pozosta-
łych częściach kraju. Zależność ta nie jest jednak tak 
wyraźna jak w przypadku drzew wczesnowiosennych 
– olszy i leszczyny [12].

Wnioski
1. Początek sezonu pyłkowego wierzby przypadł na 

połowę marca i został odnotowany w zbliżonym 
czasie we wszystkich 13 punktach pomiarowych 
(największa różnica wynosiła 2 tygodnie). 

2. Stwierdzono znaczną zmienność intensywności 
pylenia pomiędzy punktami. Najwyższą wartość 
SPI obserwowano w Krakowie, najniższą zaś we 
Wrocławiu. 

3. W większości ośrodków występowała wyraźna 
fluktuacja wysokich i niskich stężeń podczas 
sezonu pyłkowego, z nasileniem pylenia w okresie 
od połowy marca do trzeciej dekady kwietnia.
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