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Sezon pylenia roślin
w Polsce w 2018 roku
The pollen season in Poland in 2018
S u m m ar y

The paper presents the course of hazel, alder, birch, grasses, mugworth and ragweed pollen season in Poland in
2018 on the basis of monitoring results in Warsaw.
The pollen season of birch started in the 2nd decade of April. The maximum values of birch pollen count was
recorded on 13 of April in Warsaw – 3545 grain/m 3.
The beginning of pollination season of grasses was recorded in Wroclaw on 25th of April, and in Warsaw on 2 nd of
May. The mugwort pollen season was long and lasted from 3 rd of June to mid-October.

...............................

W pracy przedstawiono analizę sezonu pylenia leszczyny, olszy, brzozy, traw, bylicy i ambrozji w 2018 roku na przykładzie pomiarów przeprowadzonych w Warszawie.
Sezon pylenia brzozy w 2018 roku rozpoczął się w drugiej dekadzie kwietnia. Maksymalne stężenie pyłku brzozy odnotowano 13 kwietnia w Warszawie - 3545 ziarna/m3.
Sezon pylenia traw rozpoczął się 25 kwietnia we Wrocławiu i 2 maja w Warszawie.
Sezon pylenia bylicy był długi i trwał od 3 dekady czerwca do połowy października.
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elem pracy było porównanie koncentracji pyłku
najważniejszych z alergologicznego punktu widzenia taksonów tj. leszczyny, olszy, brzozy, traw, bylicy i ambrozji w 2018 r., na przykładzie wyników pomiarów
w Warszawie.
Materiał i metody
Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu firmy Lanzoni 2000 [1]. Analizę
aerobiologiczną wykonano po wybarwieniu preparatów
mikroskopowych fuksyną zasadową. Zastosowano metodę
hybrydową, łączącą automatyczne wykonywanie zdjęć preparatów i zliczanie obiektów o średnicy ponad 5 mikrometrów oraz półautomatyczną metodę rozpoznawania ziaren
pyłku. W celu analizy sezonu pyłkowego obliczono indeks
SPI, jako sumę średnich dobowych stężeń pyłku poszczególnych rodzajów roślin w danym sezonie [2,3]. Wyznaczono
liczbę dni ze stężeniem pyłku przekraczającym wartość progową, przy której u osób z nadwrażliwością obserwuje się
objawy chorobowe [4].

Wyniki i omówienie

Sezon pylenia leszczyny
W 2018 roku pylenie leszczyny rozpoczęło się
w Warszawie 27 stycznia, a zakończyło 5 kwietnia [5].
Maksymalne wartości stężenia pyłku leszczyny odnotowano w końcowej fazie sezonu pylenia, bo dopiero 4 kwietnia
– 41 ziaren /m3 (Ryc. 1). Przebieg sezonu pylenia leszczyny w 2018 roku w Warszawie, podobnie jak w innych miastach Polski [5] był nietypowy, wyraźnie trójfazowy, a spadki stężenia pyłku należy wiązać z 2 okresami ochłodzenia;
w trzeciej dekadzie lutego i 3 dekadzie marca. Roczna suma

pyłku leszczyny (SPI = 488z) i szczytowa wartość w 2018
r. (41z) były niższe niż w 2017 r. [5]. Przekroczenie progowego stężenia wywołującego objawy kliniczne u osób uczulonych na alergeny pyłku leszczyny (35 z/m3) odnotowano
w Warszawie tylko raz (4 IV) (Ryc. 1), przy czym w części
miast odnotowano wyższe SPI. W Lublinie w 2018 roku SPI
dla leszczyny wynosiło 1065z, a liczba dni ze stężeniem
przekraczającym progowe wynosiła 6. [5].
Sezon pylenia olszy
Sezon pyłkowy olszy we wszystkich polskich stacjach
pomiarowych rozpoczął się nagle (wraz ze wzrostem temp.
powietrza) w dniach 11 - 13 marca [6], a wysoka koncentracja utrzymywała się do pierwszych dni kwietnia [5].
Koncentracja pyłku olszy była w całym kraju jedną z najniższych z ostatnich 10 lat [6]. Rycina 2 przedstawia stężenie
pyłku olszy w Warszawie w 2018 roku na tle średniej 10-letniej. Przy silnie zróżnicowanym sezonie, jak w przypadku
drzew wczesnokwitnących, wartości średnie odzwierciedlają
jedynie okres występowania pyłku, a w mniejszym stopniu
nasilenie pylenia. Najwyższe stężenie dobowe pyłku olszy
odnotowano w Warszawie 14 marca (432 ziarna/m3), dla
porównania, najwyższe stężenie w Polsce odnotowano
w Lublinie 1068 ziaren / m3 w dniu 13 marca [6]. Liczba
dni ze stężeniem ponad 45z/m3 wynosiła w Warszawie 19
dni. Największe zagrożenie alergenami pyłku olszy (liczba
dni ze stężenie powyżej 45 z / m3) wystąpiło w 2018 roku
w Sosnowcu (26 dni) [6].
Sezon pylenia brzozy
Sezon pylenia brzozy rozpoczął się w 2018 roku później
niż w latach poprzednich i obejmował głównie drugą dekadę
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Stężenie pyłku leszczyny w Warszawie w 2018 roku na tle średniej z lat 2008-2017
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Stężenie pyłku olszy w Warszawie w 2018 i średnia z lat 2008-2017
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Stężenie pyłku brzozy w Warszawie w 2018 i średnia z lat 2008-2017
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Stężenie pyłku traw w Warszawie w 2018 i średnia z lat 2008-2017
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Stężenie pyłku traw we Wrocławiu w 2018 i średnia z lat 2008-2017 [za 8]
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Stężenie pyłku bylicy w Warszawie w 2018 i średnia z lat 2008-2017
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Sezon pylenia traw
Sezon pylenia traw wyznaczony metodą 98% w 2018
roku w Warszawie rozpoczął się wcześniej niż zwykle - już 2
maja, a zakończył po 133 dniach - 11 września, był dłuższy
niż w minionych latach (Ryc.4). We Wrocławiu sezon pylenia traw w 2018 roku rozpoczął się 25 kwietnia a zakończył
po 106 dniach – 8 sierpnia (Ryc.5) [8]. Najwyższą wartość
maksymalnych dobowych stężeń ziaren pyłku traw zanotowano w Warszawie 27 maja – 158 ziaren/m3, a we Wrocławiu
28 maja – 189 z/m3 [8]. Liczba dni ze stężeniem powyżej
50z/m3 wynosiła odpowiednio; 34 dni w Warszawie i 23 dni
we Wrocławiu, a w Lublinie – 37 dni [8]. Sumy dobowych
stężeń pyłku traw w sezonie wahały się od 1593 (Białystok)
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Stężenie pyłku ambrozji w Warszawie w 2018 i średnia z lat 2008-2017

kwietnia. W Warszawie przez okres 14 dni odnotowano stężenie wyższe od progowego (ponad 75 z/m3). Maksymalne
stężenie dobowe pyłku brzozy wynosiło 3545 z/m3 (13 kwietnia 2018). Najwyższe dobowe stężenie pyłku brzozy odnotowano w Warszawie w roku 2012 (6321 z/m3), a w roku 2015
maksymalne dobowe stężenie wynosiło tylko 322 ziarna/m3
[7]. Suma dobowych stężeń pyłku brzozy, odpowiadająca
skumulowanej ekspozycji na alergeny pyłku brzozy przez
cały sezon pylenia w 2018 roku dla Warszawy SPI wynosiła
19072 i była wyższa od wartości średniej z ostatnich 15 lat
(14249 z) [7]. Najwyższe SPI dla brzozy w ostatnich 15 latach
odnotowano w 2016 roku (32084 z), a najniższe w 2015
– tylko 2355z [7].
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do 4974 (Lublin), w Warszawie SPI było również bardzo
wysokie - 4025 [8].
Sezon pylenia bylicy
Sezon pylenia bylicy rozpoczął się w 2018 roku w trzeciej dekadzie czerwca, a zakończył znacznie później niż
w poprzednich latach, w drugiej dekadzie października.
W Warszawie trwał od 8 lipca do 13 października (98 dni)
(Ryc. 6), a w Zielonej Górze od 1 lipca do 15 października
(107 dni) [9]. Za wydłużenie sezonu na październik odpowiadały wyjątkowo wysokie temperatury notowane jesienią 2018 roku. Najwyższą sumę dobowych stężeń pyłku
bylicy odnotowano w Lublinie – 88 ziaren/m3 – 3 sierpnia,
w Warszawie 68 z – 7 sierpnia , a w Zielonej Górze 74 z – 4
sierpnia [9].
Sezon pylenia ambrozji
Najwyższa sumy dobowych stężeń (SPI) pyłku ambrozji w 2018 roku odnotowano w Opolu (567) oraz w Zielonej
Górze (555) [10]. W tych samych miastach najwyższe SPI
wystąpiło również w 2016 roku [10]. Najwyższe dobowe
stężenie pyłku ambrozji odnotowano w Białymstoku (129
ziaren/m3 – 7 września), w Lublinie (99 z/m3 – 7 września),
w Sosnowcu (74z/m3 – 28 sierpnia), w Warszawie (56 z/
m3 – 7 września) [10]. Liczba dni ze stężeniem powyżej 20
z/m3 była niska i wynosiła 7 dni w Lublinie i Opolu, 4 dni
w Białymstoku i Warszawie.
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