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Streszczenie
Wprowadzenie. Sezon pylenia w Polsce rozpoczyna się zazwyczaj 
w lutym, jednak pylenie drzew i krzewów w okresie przedwiośnia jest 
bardzo zmienne i zależne od warunków pogodowych.
Cel pracy. Celem pracy była ocena przebiegu pylenia drzew i krzewów 
wczesnokwitnących leszczyny, topoli i wierzby w 2008 roku w powietrzu 
Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem początku pylenia, osiągniętych 
maksymalnych stężeń dobowych oraz sumy rocznej pyłku drzew. 
Materiał i metody. Badania prowadzono metodą wolumetryczną uży-
wając aparatu Lanzoni. Początek pylenia określano tzw. metodą 1%. 
Wyniki. Rok 2008 charakteryzował się bardzo wczesnym rozpoczęciem 
pylenia drzew i krzewów. W obrazie wieloletnim rozpoczęcie pylenia 
leszczyny w 2008 roku było najwcześniejsze w ostatnich 8 latach – 1 lu-
tego, natomiast olszy 6 lutego. Maksymalne stężenia dobowe osiągnięte 
przez leszczynę i olszę były średnie w porównaniu do lat poprzednich. 
Sumaryczny opad pyłkowy leszczyny wyniósł 304 ziarna/sezon, olszy 
ponad 4100 ziaren/sezon. W przebiegu pylenia drzew wcześnie kwit-
nących w 2008 roku nie zanotowano istotnych zahamowań pylenia 
powodowanych zmianą pogody. Zaobserwowano znaczący wzrost sumy 
pyłku olszy i topoli oraz maksymalnych stężeń dobowych.
Wnioski. Postępujące przyspieszenie kwitnienia drzew w ostatnich 
latach wymaga monitorowania już od pierwszych dni stycznia zwłaszcza 
z uwagi na nasilanie pylenia olszy i topoli.

Słowa kluczowe: olsza, leszczyna, topola, przebieg pylenia, stężenie 
pyłku roślin

Summary
Introduction. The pollen season in Poland usually begins in February 
but the pollination of trees and bushes in early spring is very changeable 
and weather-dependent. 
Aim of the study. The aim of the study was to assess the pollination of 
early-blooming trees and bushes, including hazel, poplar, and willow in 
Łódź area in 2008, with special regard to the beginning of pollination, 
maximum daily pollen count and the total yearly pollen count. 
Material and methods. The studies were conducted using the volu-
metric method with the Lanzoni apparatus. The beginning of pollination 
was determined using the so-called 1% method. 
Results. In 2008, the pollination of trees and bushes began very early. 
A long-term perspective shows that the pollination of hazel in 2008 was 
the earliest in the recent 8 years – 1 February, and alder – 6 Febru-
ary. Maximum daily pollen count for hazel and alder were average in 
comparison to previous years. The total pollen fall for hazel was 304 
grains/season and for alder over 4100 grains/season. No signifi cant 
pollination interruption due to the weather change was observed in 
the pollination of early-blooming trees in 2008. A signifi cant increase 
in the total pollen count and maximum daily count of alder and poplar 
was observed.
Conclusions. Continuous acceleration of the beginning of the tree 
blooming period occurring in recent years requires monitoring from 
early January, especially with regard to increased intensity of alder 
and hazel pollination.
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Wprowadzenie

 Ważne dla chorych i lekarzy alergologów tzw. „sezony 
pyłkowe” są rezultatem kwitnienia roślin. Przedstawia-
ne w kalendarzach pyleń taksony reprezentują prawie 
wszystkie rośliny wiatropylne wytwarzające duże ilości 
pyłku oraz zazwyczaj reprezentowane w roślinności ca-
łego kraju. Wszystkie z uwzględnianych w kalendarzach 

Introduction

 „Pollen seasons”, which are so important for allergic 
patients and doctors, are the result of plant blooming. 
Taxons presented in pollen calendars represent almost all 
wind-pollinated plants, which produce large amounts of 
pollen and may usually be found over the whole country. 
All these taxons show weak to strong allergenic properties 
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wykazują większe lub mniejsze właściwości alergenne 
[1]. Wahania koncentracji ziaren pyłku w różnych latach, 
jak i sum rocznych są od dawna wykazywane w analizach 
palinologicznych [2]. Objawy pyłkowicy często są powo-
dowane przez gatunki drzew wiatropylnych, których pyłek 
może unosić się w wysokich stężeniach i przemieszczać 
na dalekie odległości. Drzewa te kwitną masowo przed 
rozwinięciem liści, co ułatwia rozprzestrzenianie ziaren 
pyłkowych, które są lekkie i lotne. Wiadomo również, iż 
drzewa i krzewy nie kwitną jednakowo obfi cie każdego 
roku, lecz w odstępach dwu lub kilkuletnich [3,4]. Termi-
ny kwitnienia drzew są orientacyjnie znane, gdyż stanowią 
ich cechę gatunkową, lecz zależą także od wielu innych 
czynników, głównie pogodowych, np. nasłonecznienia, 
opadów itp. [4,5,6]. Badania stężenia pyłku w powietrzu 
atmosferycznym Łodzi były prowadzone jako jedne 
z pierwszych w Polsce, bo od 1978 roku [5].
 Drzewa i krzewy rozpoczynają wiosenny sezon pyle-
nia roślin w Polsce. Jedną z najwcześniej zakwitających 
roślin jest krzew leszczyna (Corylus avellana, rodzina 
Corylaceae, rząd Fagales), jedyny w Polsce dziki gatu-
nek, którego pyłek może pojawić się w powietrzu nawet 
w styczniu [7]. W dużych aglomeracjach miejskich stęże-
nie pyłku leszczyny nie osiąga bardzo wysokich wartości 
z uwagi na rzadsze występowanie krzewu w centrach 
miast. Wyższe stężenia były notowane w pobliżu sadów 
lub ogródków działkowych. Dodatkowo ekspozycja na 
alergeny leszczyny jest ograniczona z uwagi na to, że 
okres pylenia przypada na zimę i przedwiośnie (sty-
czeń–marzec), w którym chorzy krócej przebywają na 
otwartych przestrzeniach. Kwitnienie leszczyny często 
jest przerywane przez zmiany pogody i występowanie 
ujemnych temperatur. Pyłek leszczyny jest bardzo sil-
nym alergenem, a alergen główny leszczyny to Cor a 1 
(występujący w 4 izoformach), będący homologiem 
alergenu głównego brzozy Bet v1. Kolejne alergeny to 
Cor a 2, Cor a 8, Cor a 9 i Cor a 11. Z uwagi na homologię 
strukturalną alergenów innych roślin z rzędu Fagales: 
brzozy Bet v 1 i olszy Alg g 1 z antygenem leszczyny 
Cor a 1 reakcje krzyżowe są częste, również z ich homo-
logami występującymi w owocach i warzywach. Objawy 
pyłkowicy wywołanej pyłkiem leszczyny, nie są częste 
i znacznie nasilone z uwagi na stosunkowo niskie stężenia 
występujące w aglomeracjach miejskich. Jednak zdarzają 
się przypadki nagłych i silnych napadów astmy. Izolowa-
ne uczulenie jedynie na alergeny leszczyny, biorąc pod 
uwagę wspomniane reakcje krzyżowe, zdarzają się bardzo 
rzadko [7,8,9,10,11].
 Olsza jest pospolitym drzewem występującym w Eu-
ropie oraz Ameryce Północnej. W Polsce dziko wystę-
pują trzy gatunki: olsza czarna (Alnus glutinosa), olsza 
szara (Alnus incana) oraz olsza zielona (Alnus viridis) 
[7]. Powszechnie występującym gatunkiem w lasach 
łęgowych niżu i wilgotnych zaroślach nadbrzeżnych jest 
olsza czarna. Stanowiska olszy szarej to głównie góry 

[1]. Changes in pollen count in various years, as well as 
in total yearly count have been observed in palynolo-
gical analyses for quite a long time [2]. The symptoms 
of pollinosis are often caused by wind-pollinated trees, 
whose pollen may fl oat in high concentration over long 
distances. Those trees bloom abundantly before the leaves 
appear which is benefi cial for spreading of pollen grains, 
which are light and easily carried by the wind. It is widely 
known that bushes and trees do not bloom with the same 
abundance every year, but every two or several years [3, 
4]. Tree blooming periods are more or less known, for 
they are species-specifi c. However, they are also partly 
dependent on other factors (mainly related to weather), 
such as sun exposure, rainfall, etc. [4, 5, 6]. The studies 
on pollen count in atmospheric air in Łódź have been 
conducted since 1978, as one of the fi rst studies on the 
subject [5].
 The spring pollen season in Poland is started by trees 
and bushes. Hazel bush is one of the earliest blooming 
plants (Corylus avellana, family Corylaceae, order 
 Fagales). It is the only wild species in Poland, whose 
pollen may appear in the air as early as in January [7]. In 
large urban agglomerations, the hazel pollen count is not 
very high, for the species is rarely encountered in the city. 
Higher count has been observed near orchards and gar-
dens. Additionally, exposure to hazel allergens is limited 
because the hazel pollination period comes in winter and 
early spring (January - March), when people spend little 
time outdoors. Blooming of hazel is often interrupted by 
weather changes and low temperatures. Hazel pollen is 
a very strong allergen. The major hazel allergen is Cor a 1 
(existing in 4 isoforms), which is homologues to the 
major birch allergen Bet v 1. Other allergens are Cor a 2, 
Cor a 8, Cor a 9 and Cor a 11. Due to structural homology 
between allergens of other plants of the order Fagales, 
i.e. Bet v 1 allergen of birch and Alg g 1 of alder, with 
Cor a l hazel antigen, cross reactions are quite frequent, 
including reactions with their homologues occurring in 
fruit and vegetables. Symptoms of pollinosis caused by 
hazel pollen are not very frequent or intense, due to low 
hazel concentration in urban agglomerations. However, 
sudden and strong asthma attacks may sometimes occur. 
Isolated allergy to hazel allergens happens very rarely, 
taking into account the above-mentioned cross-reactions 
[7, 8, 9, 10 and 11].     
        
        

 Alder is a common tree occurring in Europe and North 
America. In Poland, there are three species growing wild: 
black alder (Alnus glutinosa), grey alder (Alnus incana) 
and green alder (Alnus viridis) [7]. Black alder commonly 
occurs in riverside lowland forests and marshy shrubbery. 
Grey alder is mostly encountered in the mountains and 
river gravel pits, whereas green alder occurs in the Biesz-
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i żwirowiska rzeczne, natomiast olsza zielona występuje 
w Bieszczadach. Alergeny pyłku olszy pojawiają się w 
powietrzu atmosferycznym bezpośrednio po lub w trakcie 
kwitnienia leszczyny. W aglomeracjach miejskich osią-
gane stężenia są bardzo wysokie, a poza miastem bywają 
jeszcze wyższe z uwagi na częstsze występowanie rośliny. 
Dlatego alergeny pyłku olszy są po brzozie najczęstszą 
przyczyną okresowego alergicznego nieżytu nosa i spo-
jówek występującego wczesną wiosną. Bardzo częstą 
sytuacją z uwagi na homologię alergenów jest alergia 
jednocześnie na leszczynę, olszę i brzozę [12,13,14,15]. 
 Topola jest reprezentowana w Polsce przez 3 gatun-
ki: topola biała (Populus alba), topola osika (Populus 
tremula) i topola czarna (Populus nigra). Są to gatunki 
dość popularne, szczególnie w miastach, gdzie są nimi 
obsadzane parki i aleje [7]. Alergeny topoli nie zostały 
dokładnie scharakteryzowane, główne alergeny to Pop 
a i Pop n. Pomimo wysokich stężeń pyłku topoli w po-
wietrzu, trwający zazwyczaj od marca do kwietnia, jest 
ona zaliczana do gatunków rzadko uczulających [17]. 
W Polsce występuje około 30 gatunków wierzb oraz licz-
ne odmiany ozdobne. Są to krzewy, które mogą zasiedlać 
różne stanowiska. Kwitnienie wierzb przypada na okres 
marzec–maj. Dość rzadko stwierdza się reakcje alergiczne 
na jej pyłek, podobnie jak w przypadku topoli [2,4,18].
 Główne alergeny pyłku drzew rosnących w klimacie 
umiarkowanym są strukturalnie i immunochemicznie 
zbliżone. Dotyczy to zwłaszcza gatunków tego samego 
rodzaju (leszczyna, olsza, brzoza, grab czy wierzba i topo-
la). Może mieć to wpływ na reakcje krzyżowe pomiędzy 
alergenami tych roślin [12]. Duża zmienność ilościowa i 
jakościowa stężenia pyłku na tym samym terenie w róż-
nych latach sprawia, że niezbędne są badania prowadzone 
w sposób ciągły, a dostęp do bieżących informacji z da-
nego terenu powinni mieć zarówno lekarze, jak i pacjenci 
[4,18].
 Celem przeprowadzonej pracy była analiza terminów 
rozpoczęcia oraz ocena stężeń pyłku w opadzie drzew 
i krzewów wcześnie kwitnących (sezon pylenia obej-
mujący przedwiośnie) w regionie łódzkim w roku 2008 
z oceną maksymalnych stężeń dobowych i sumy rocznej 
w odniesieniu do lat poprzednich 2001-2007.

MATERIAŁ I METODY
 Pomiary palinologiczne przeprowadzono w centrum 
Łodzi w latach 2001-2008 określając liczbę ziaren pyłku 
w powietrzu w 1 m3 powietrza na dobę.
 Badania palinologiczne prowadzono w stacji po-
miarowej zlokalizowanej w centrum miasta w Łodzi 
w latach 2001-2008. Do pomiarów zastosowano metodę 
wolumetryczną, która jest zgodna z zaleceniami Inter-
national Association for Aerobiology (IAA) [18,19]. 
Metoda polega na zasysaniu przez aparat określonej 
objętości powietrza wraz z jego zawartością organiczną 

czady mountains. Alder pollen allergens appear in the 
atmospheric air right after or during the hazel pollination 
period. They reach high concentrations in urban agglo-
merations and even higher outside the city, due to higher 
incidence of the plant. Therefore, alder pollen allergens 
are, just after birch allergens, the most common cause of 
seasonal allergic rhinoconjunctivitis occurring in early 
spring. Due to allergen homology, concomitant allergy 
to hazel, alder and birch is a common phenomenon [12, 
13, 14, 15].       

 There are three species of poplar in Poland: white 
poplar (Populus alba), aspen poplar (Populus tremula) 
and black poplar (Populus nigra). These species occur 
frequently in cities, where they are planted in parks and 
along avenues [7]. Poplar allergens have not been well 
characterised yet. Their major allergens are Pop a and 
Pop n. Despite high poplar pollen count in the air, which 
usually persists from March to April, poplar rarely cause 
allergy [17]. In Poland, there are about 30 species of wil-
low and numerous decorative varieties. They are bushes 
occurring in various types of areas. The blooming period 
for willow is from March to May. As with poplar, allergy 
to willow pollen does not occur very often [2, 4, 18]. 

 Major pollen allergens of plants growing in the mo-
derate climate are structurally and immunochemically 
similar to each other. This refers especially to the species 
of the same genus (hazel, alder, birch, hornbeam or willow 
and poplar). This may infl uence cross-reactions between 
the allergens of these plants [12]. High changeability of 
the pollen count (qualitative and quantitative) within the 
same area in different years makes it necessary to conduct 
continuous studies. Current data on the particular area 
should be available for both doctors and patients [4, 18]. 

 The aim of the study was to analyse the pollination 
period and pollen count of early-blooming trees and 
bushes (early spring pollination) in Łódź area in 2008 in 
comparison to earlier seasons, i.e. 2001-2007. The study 
also aimed to assess the maximum daily pollen count and 
the total yearly pollen count for these trees and bushes.

MATERIAL AND METHODS
 Palynological investigations were conducted in the 
centre of Łódź in 2001-2008. They assessed the number 
of pollen grains per 1 m3 of air per day.
 Palynological investigations were conducted in the 
measurement station situated in the centre of Łódź in 
2001-2008. The measurements were taken using the 
volumetric method, which is compatible with the guide-
lines of International Association for Aerobiology (IAA) 
[18, 19]. A particular amount of air is sucked into the 
apparatus used in this method, together with its organic 
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(pyłek roślinny, zarodniki grzybów i innych roślin za-
rodnikowych, glony, szczątki roślinne itp.) Pomiarów 
dokonywano całodobowo, codziennie w sezonie pylenia 
badanych drzew. Pomiary składu pyłkowego powietrza 
prowadzono metodą wolumetryczną za pomocą aparatu 
VPPS 2000 fi rmy Lanzoni.
 Aparat Lanzoni umieszczono na wysokości około 17 
m w budynku w centrum Łodzi. Aparat został przymo-
cowany do długiego wysięgnika poza oknem po stronie 
południowej. W okolicy poza budynkiem umieszczenia 
stacji pomiarowej nie ma wielu wysokich zabudowań. 
W centrum miasta dominujące zabudowania to 3-4 piętro-
we kamienice. W sąsiedztwie stacji przebiega wiele tras 
linii tramwajowych, autobusowych oraz ruchliwe i wąskie 
ulice centrum miasta, obsadzone nielicznymi drzewami 
czy krzewami. Od strony południowej budynku stacji 
pomiarowej znajduje się park z klonami, lipami i innymi 
pojedynczo występującymi gatunkami (w odległości 150 
m).
 Dobowe stężenie ziaren pyłku oceniono za pomocą 
obserwacji mikroskopowych dobowych preparatów 
pyłkowych zawierających materiał pobrany metodą 
wolumetryczną po wybarwieniu żelem fuksynowym. 
Ziarna pyłku zliczano z powierzchni preparatu. Zliczania 
dokonywano poprzez analizę kolejnych pasm preparatu 
korzystając z siatki pomiarowej. Obserwacje mikrosko-
powe prowadzono przy pomocy mikroskopu świetlnego 
Olympus CX41 pod powiększeniem 400×. Identyfi kacja 
ziaren pyłkowych polegała na ocenie ich kształtu, wiel-
kości, rzeźby powierzchni, ilości por i bruzd, korzystając 
z preparatów wzorcowych oraz literatury [3,20].
 Dobowe dane wprowadzano do arkusza danych pył-
kowych podając sumę ziaren poszczególnych taksonów 
roślinnych w 1 m3 powietrza na dobę (24 godziny).
 Termin początku pylenia określano metodą 1% (ob-
liczając pojawienie się 1% konkretnego pyłku taksonu 
w aktualnym sezonie pylenia). Określono także maksy-
malne stężenia dobowe badanych gatunków (maksymalna 
koncentracja ziaren pyłku/m3/dobę) w kolejnych latach 
oraz sumę roczną ziaren dla badanych taksonów.  

WYNIKI
 W badaniach uwzględniono następujące taksony: 
leszczyna i olsza oraz topola i wierzba, pomijając taksony, 
których zidentyfi kowano w badanym okresie pojedyncze 
ziarna pyłku (np. cis). Sezon 2008 był korzystny dla za-
kwitających drzew – początek pylenia leszczyny (1-02), 
olchy (6-02) był bardzo wczesny z powodu sprzyjającej 
temperatury i bardzo łagodna zimy w stosunku do lat ubie-
głych. Data początku pylenia wierzby była również dość 
wczesna (12-03), natomiast topoli była najwcześniejsza 
w ostatnich latach (07-03).

content (plant pollen, spores of fungi and other sporal 
plants, algae, plant debris, etc.) The measurements were 
taken for 24 hours every day in the pollination season of 
the examined trees. The analysis of pollen composition in 
the air was performed using the volumetric method with 
the Lanzoni VPPS 2000 apparatus.
 The Lanzoni apparatus was placed 17 m above the 
ground in the measurement station in the centre of Łódź. 
The apparatus was fastened to a long window extension 
on the southern side of the building. There are not many 
high building in the surrounding area. The most frequently 
occurring buildings in the city centre are 3-4-storey tene-
ment houses. In the neighbourhood of the measurement 
station, there are numerous tram lines and bus routes, as 
well as busy and narrow streets lined by few trees and 
bushes. To the south of the station, there is a park with 
maples, lime trees and other single species of trees (in 
a distance of 150 m).     

 The daily count of pollen grains was assessed using 
daily microscopic observations of pollen preparations 
containing material sampled via the volumetric method 
after treatment with fuchsine gel. Pollen grains were 
counted on the preparation surface. The counting was 
performed by analysing subsequent strands of the prepara-
tion using a measurement grid. Microscopic observations 
were conducted under the Olympus CX41 microscope at 
magnifi cation 400×. Identifi cation of pollen grains was 
conducted via assessment of their shape, size, surface 
confi guration, number of pores and creases and was based 
on model preparations and the literature [3, 20].
 Daily data were placed on a data sheet, stating the 
number of particular taxons in 1 m3 of air per day (24 
hours).
 The beginning of pollination was determined using 
the 1% method (calculation of 1% pollen of particular 
taxon in the current pollination season). Maximum daily 
count of the examined species (maximum concentration 
of pollen grains in one cubic meter per day) in subsequent 
years and the total yearly count of the examined taxons 
were also determined.

RESULTS
 The studies were conducted on the following taxons: 
hazel, alder, poplar and willow. Taxons, for which single 
pollen grains were identifi ed in the examined period 
(e.g. yew), were disregarded. The year of 2008 was very 
advantageous to blooming trees – the beginning of polli-
nation for hazel (1-02), alder (6-02) occurred very early 
because of blooming-conducive temperatures and a very 
mild winter in comparison to previous years. The period 
of willow pollination also started quite early (12-03) and 
it was the earliest pollination for poplar in comparison to 
recent years (07-03).
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 Na podstawie analizy opadu pyłku badanych takso-
nów tych drzew w 2008 roku nie zanotowano istotnych 
zahamowań pylenia, które są najczęściej związane z po-
godą obfi tującą w opady śniegu i nadejściem mrozu. Prze-
bieg pylenia leszczyny w kolejnych latach ukazuje dużą 
zmienność. Podobny, zwarty przebieg pylenia wystąpił 
w latach 2003, 2004, 2007 i 2008. Natomiast w latach 
2001, 2002 pylenie leszczyny było często przerywane 
okresami zahamowania kwitnienia (wywołanymi praw-
dopodobnie gwałtownymi zmianami pogody). W roku 
2006 ziarna pyłku leszczyny w opadzie stwierdzono już na 
początku lutego, jednak nastąpiło zahamowanie pylenia 
przez powrót mrozów na 6 tygodni. Pylenie leszczyny 
w 2008 roku rozpoczęło się najwcześniej w porównaniu 
do wcześniejszych sezonów. Zbliżone wczesne rozpo-
częcie kwitnienia leszczyny miało miejsce w 2004 roku 
(3-02), w 2002 roku (4-02) i w latach 2005 i 2006 (6-02). 
Najpóźniejszy termin obecności pyłku leszczyny w opa-
dzie nastąpił w 2003 roku (24-02). Różnice w terminie 
rozpoczęcia pylenia dla leszczyny wynoszą ponad 3 ty-
godnie (23 dni) na przestrzeni ostatnich 8 lat. W obrazie 
wieloletnim w badanym punkcie pomiarowym obecność 
pyłku leszczyny była najwcześniejsza w 2008 roku.

 The analysis of the pollen fall of the examined taxons 
in 2008 did not show signifi cant pollination interruptions, 
which are usually related to snowy weather and appe-
arance of frost. Hazel pollination has shown signifi cant 
changeability in subsequent years. Similar, uninterrupted 
pollination periods occurred in 2003, 2004, 2007, and 
2008. In 2001 and 2002, hazel pollination was often in-
terrupted by blooming inhibition periods (caused probably 
by rapid weather changes). In 2006, the appearance of 
hazel pollen grains was observed as early as the beginning 
of February. However, the pollination was interrupted for 
the period of 6 weeks due to return of frosty weather. In 
2008, hazel pollination had the earliest beginning com-
pared to previous years. Similarly early beginning of 
hazel blooming occurred also in 2004 (3-02), 2002 (4-02) 
and in 2005 and 2006 (6-02). The latest appearance of 
hazel pollen in fall was in 2003 (24-2). The differences 
in the beginning of hazel pollination amount to 3 weeks 
(23 days) over the period of 8 recent years. A long-term 
perspective shows that the earliest appearance of hazel 
pollen at the measurement point was in 2008.

Table 1. The beginning of pollination of trees (1% method)

YEAR HAZEL ALDER POPLAR WILLOW

2001 07-02 26-02 27-03 13-03

2002 04-02 05-02 10-03 04-03

2003 24-02 09-03 30-03 26-03

2004 03-02 06-02 18-03 30-03

2005 06-02 23-03 01-04 29-03

2006 06-02 06-02 11-04 04-04

2007 14-02 29-02 06-03 12-03

2008 01-02 06-02 07-03 12-03

Tabela1. Termin rozpoczęcia pylenia drzew (metoda 1%)

ROK LESZCZYNA OLSZA TOPOLA WIERZBA

2001 07-02 26-02 27-03 13-03

2002 04-02 05-02 10-03 04-03

2003 24-02 09-03 30-03 26-03

2004 03-02 06-02 18-03 30-03

2005 06-02 23-03 01-04 29-03

2006 06-02 06-02 11-04 04-04

2007 14-02 29-02 06-03 12-03

2008 01-02 06-02 07-03 12-03

Ryc. 1. Przebieg pylenia 
leszczyny w latach 2001-
2008
Fig. 1. Hazel pollination 
season in 2001-2008
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 Rozpoczęcie opadu ziaren pyłku olszy w 2008 roku 
było wczesne (6-02), jednak w kilku wcześniejszych sezo-
nach podobne występowało (w 2002 roku 5-02 i w 2006 
i 2004 6-02). Oceniając wyniki pomiarów sezonu pyłko-
wego olszy, zauważono, iż rozpoczęcie pylenia olszy co 
drugi rok był zdecydowanie wcześniejszy (w latach 2002, 
2004, 2006 i 2008). Terminy najpóźniejsze wystąpiły: 
9-03 w 2003 roku i nawet 23-03 w 2005. 
 Przebieg pylenia olszy w Łodzi charakteryzował się 
podobną dynamiką w większości przedstawianych lat. 
Były to dość zwarte sezony z wyraźnie zaznaczonym 
szczytem pylenia. Różnice dotyczyły terminów początku 
i końca obecności pyłku w opadzie. Tylko w latach 2002 
i 2004 zaobserwowano liczne, kilkudniowe przerwy 
w pyleniu wywołane zmianami pogody.
 Początek sezonów pyłkowych topoli na przestrzeni 
analizowanych lat wahał się pomiędzy pierwszymi dnia-
mi marca (6-03 w 2007r.) a początkiem kwietnia (11-04 
w 2006r.). Podobnie sezony pyłkowe wierzby różniły się 
o miesiąc w poszczególnych latach (4-03 w 2002 i 4-04 
w 2006 r.).
 Sezon 2008 charakteryzował się bardzo wczesną 
obecnością ziaren pyłku drzew i krzewów w powietrzu 
atmosferycznym Łodzi w porównaniu do 7 lat poprzed-
nich. 
 Maksymalne stężenia dobowe wyrażone w liczbie 
ziaren pyłku w 1 m3 powietrza w przypadku leszczyny 
wynosiły od 44 do 237 ziaren/m3. 
 W latach 2003 i 2005 pyłek leszczyny osiągnął kon-
centrację 100/m3, w pozostałych latach były to wartości 
niższe. Dużo większe rozbieżności maksymalnych stężeń 
dobowych zanotowano w przebiegu pylenia olszy. Maksy-
malne koncentracje wynosiły od 72 do nawet 1848 ziaren 

 The beginning of alder pollen fall in 2008 occurred 
early (6-02). In several earlier seasons, however, the 
pollination period was similarly early (in 2002 – 5-02 
and in 2006 and 2004 – 6-02). The analysis of the alder 
pollen season shows that the beginning of alder pollination 
occurred much earlier every second year (in 2002, 2004, 
2006 and 2008). Later beginning was recorded for 2003 
– 9-03 and for 2005 – 23-03.
 The pollination periods in Łódź had similar dynamics 
in all the examined years. These were quite compact se-
asons with a distinct pollination peak. The only differences 
occurred with regard to the beginning and end of pollen 
presence in fall. A few several-day intervals in pollination, 
caused by some weather changes, were observed only in 
2002 and 2004. 
 The beginning of poplar pollination period in the 
examined years varied from the fi rst days of March (6-03 
in 2007) and the beginning of April (11-04 in 2006). Si-
milarly, willow pollination period differed by one month 
in particular years (4-03 in 2002 and 4-04 in 2006).
 In comparison to previous years, the season of 2008 
was characterised by a very early occurrence of pollen 
grains of various trees and bushes in the atmospheric air 
in Łódź.       

 The maximum daily count expressed by the number 
of pollen grains per 1 m3 of air was 44 to 237 grains/m3 
for hazel. 
 In 2003 and 2005, the hazel pollen count reached the 
value of 100/m3. In other years, the values were lower. 
Much larger differences in the maximum daily count were 
recorded for alder. It amounted to 72 or even 1847 pollen 
grains/m3 of air. It was observed that higher values of the 

Ryc. 2. Przebieg pylenia 
olszy w latach 2001-2008
Fig. 2. Alder pollination 
season in 2001-2008
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pyłku/m3 powietrza. Zauważono, iż wyższe maksymalne 
stężenia dobowe występowały co drugi rok (w latach 
nieparzystych). 
 Oceniając maksymalne stężenia dobowe w latach 
badania, stwierdzono, iż zdecydowanie korzystniejszy 
dla kwitnienia drzew w Łodzi był rok 2003, w którym 
oceniane rodzaje osiągnęły najwyższe stężenia w ostat-
nich latach. 
 Pomiary przebiegu pylenia leszczyny z lat 1997-2000 
w Łodzi wykazują najwyższe stężenia jej pyłku w okre-
sie od 20-02 do 14-04. Przed tym terminem i po nim 
w powietrzu występowały niskie stężenia ziaren pyłku 
leszczyny. 
 Na podstawie danych z przebiegu pylenia olszy 
w Łodzi w ciągu wcześniejszych lat (1997-2000), ni-
skie stężenia jej pyłku w atmosferze Łodzi pojawiały 
się w trzeciej dekadzie lutego, a stężenia maksymalne 
na początku marca. Pojedyncze pyłki olszy, do stężenia 
niskiego, były notowane nawet do końca kwietnia. 
 Maksymalne stężenia dobowe w Łodzi stwierdzone 
w 2008 roku dla leszczyny i olszy były średnie w porów-
naniu do lat poprzednich. Ponadto w przebiegu pylenia 
drzew wcześnie kwitnących w 2008 roku nie zanotowano 
istotnych (kilkudniowych) zahamowań pylenia powo-
dowanych zmianami pogody, jakie miewały miejsce 
w poprzednich sezonach zarówno w przebiegu pylenia 
leszczyny, jak i olszy. 
 Dobowe maksymalne stężenia ziaren pyłku topoli 
w badanym sezonie wyniosło 495 ziaren/m3, we wcze-
śniejszych sezonach z wyjątkiem lat 2001-2002 stężenia 
maksymalne zawsze przekraczały kilkaset ziaren/m3. 
Natomiast zdecydowanie niższe stężenia osiągał w po-
wietrzu pyłek wierzby, w 2008 roku było to zaledwie 22 
ziarna/m3, ponadto dni ze średnim stężeniem było niewie-
le w sezonie. Podobny stan był w latach poprzedzających 
(2007 i 2005). Pyłek wierzby nie przekroczył stężenia 100 
ziaren/m3.
 Suma roczna ziaren pyłku leszczyny w 2008 roku 
wyniosła 304 ziarna, co było wartością średnią na prze-
strzeni porównywanych lat. Suma pyłku olszy wyniosła 
4751 ziaren. Wyższa była w latach 2003 i 2005. Rok 
2005 był bardzo korzystny dla pylenia leszczyny i olszy, 

maximum daily count occurred every second year (in odd 
years).        

 The analysis of the maximum daily count that oc-
curred in the examined years showed that the season of 
2003 was much more advantageous to blooming of trees 
in Łódź. The analysed genera reached their highest con-
centrations in that year in comparison to previous years. 
 The data on the hazel pollination season in 1997-2000 
in Łódź show that hazel reached its highest concentration 
in the period from 20-02 to 14-04. Before and after this 
time, the hazel pollen count in the air was quite low. 
 The analysis of data concerning the alder pollination 
seasons in previous years (1997-2000) shows that low 
alder concentration in the air in Łódź occurred at the end 
of February and the maximum concentration of alder 
pollen occurred at the beginning of March. Single alder 
pollens (up to low concentration) were observed until the 
end of April. 
 The maximum daily pollen count for hazel and alder 
recorded in 2008 in Łódź was average in comparison to 
previous years. Moreover, no signifi cant (several-day) 
interruptions in the pollination of early-blooming trees 
caused by weather changes were recorded in 2008, con-
trary to previous seasons, both for hazel and alder.  
        

 The maximum daily count of poplar pollen grain in 
the analysed season amounted to 495 grains/m3. In earlier 
seasons, the maximum daily count always exceeded a few 
hundred grains/m3, except for 2001-2002. Remarkably 
lower values were reached by the willow pollen. In 2008, 
it was only 22 grains/m3 and there were only a few days 
during the season when average values were reached. 
In 2005 and 2007, the situation was similar. The willow 
pollen did not exceed the value of 100 grains/m3.  

 The total yearly count of hazel pollen in 2008 was 304 
grains, which was an average value compared to several 
years’ time. The total alder count was 4751 grains and it 
was higher in 2003 and 2005. The season of 2005 was 
more advantageous to hazel and alder pollination, whereas 

Table 2. Maximum daily count of the analysed tree taxons

YEAR HAZEL ALDER POPLAR WILLOW

2001 60 648 85 32

2002 47 72 57 25

2003 100 1190 367 50

2004 45 297 198 45

2005 237 1848 363 63

2006 44 280 676 98

2007 81 609 322 50

2008 50 328 495 22

Tabela 2. Maksymalne stężenia dobowe analizowanych taksonów 
drzew

ROK LESZCZYNA OLSZA TOPOLA WIERZBA

2001 60 648 85 32

2002 47 72 57 25

2003 100 1190 367 50

2004 45 297 198 45

2005 237 1848 363 63

2006 44 280 676 98

2007 81 609 322 50

2008 50 328 495 22
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natomiast najbardziej sprzyjającym sezonem dla topoli 
i wierzby był rok 2006. Zaobserwowano wzrost sumy 
pyłku oraz maksymalnych stężeń dobowych w ostatnich 
latach. W 2008 roku suma roczna tych drzew była średnia 
w porównaniu do lat wcześniejszych. 

the best season for poplar and willow was the year 2006. 
An increase in the total pollen count and the maximum 
daily count has been observed in recent years. In 2008, 
the total yearly count for these trees was lower than in 
the previous years. 

Table 3. Total yearly count of tree pollen (the number of pollen grains 
per year)

YEAR HAZEL ALDER POPLAR WILLOW

2001 228 1919 657 185

2002 197 551 660 291

2003 490 5561 2747 279

2004 217 1719 1295 151

2005 926 8307 2011 265

2006 172 1445 4751 608

2007 343 1889 2583 279

2008 304 4121 2033 183

Tabela 3. Suma roczna pyłku drzew (liczba ziaren pyłku/rok)

ROK LESZCZYNA OLSZA TOPOLA WIERZBA

2001 228 1919 657 185

2002 197 551 660 291

2003 490 5561 2747 279

2004 217 1719 1295 151

2005 926 8307 2011 265

2006 172 1445 4751 608

2007 343 1889 2583 279

2008 304 4121 2033 183

DYSKUSJA
 Pyłek drzew i krzewów zakwitających wczesną 
wiosną, zwłaszcza leszczyny i olszy w zależności od 
warunków atmosferycznych pojawia się w atmosferze 
Polski w końcu stycznia, lutym, a nawet marcu. Jak 
wynika z badań własnych oraz danych literaturowych, 
stężenie pyłku leszczyny a także wierzby w aglomera-
cjach miejskich rzadko przekracza stężenia potrzebne do 
wywołania objawów alergicznych [21,23]. Dodatkowo 
różnice stężenia pyłku leszczyny i wierzby w zależności 
od lokalizacji punktu pomiarowego są bardzo duże [21]. 
Na podstawie badań Majkowskiej-Wojciechowskiej 
[21], prowadzonych w innym punkcie pomiarowym na 
terenie Łodzi, w roku 2003 początek pylenia leszczyny 
miał miejsce 20-03, w 2004 5-02, a w 2005 roku 11-03. 
Dane te ukazują na znaczne różnice w terminie rozpo-
częcia pylenia w obrębie tego samego miasta, jednakże 
pomiary były tam prowadzone dopiero od 1 marca, co 
zapewne wpłynęło na wyniki. Dane z innych miast Polski 
również ukazują występowanie istotnych różnic w ter-
minie początku pylenia leszczyny. W latach 2003-2005 
w atmosferze Wrocławia, miasta, które klimatycznie 
znajduje się pod wpływem klimatu oceanicznego, zimy są 
łagodne i krótkie, a początek wiosny zazwyczaj wczesny, 
terminy rozpoczęcia pylenia leszczyny były w więk-
szości późniejsze od przedstawionych danych łódzkich 
[21]. Zdecydowanie bardziej zbliżone dane uzyskano 
w badaniach dla Sosnowca oraz Szczecina, gdzie badano 
początek kwitnienia w latach 2001-2005. W atmosferze 
Szczecina w latach 2002 oraz 2005 termin początku py-
lenia leszczyny nastąpił pod koniec stycznia (26 i 28-01). 
Porównując przedstawione dane z pomiarami z Poznania 
w latach 2001 i 2002 termin rozpoczęcia pylenia dla lesz-
czyny był bardzo zbliżony, natomiast w latach 2003-2005 
wykazywał znaczące różnice nawet 3 tygodni. Podobnie 

DISCUSSION
 Pollen of trees and bushes that bloom in early spring, 
especially hazel and alder pollen appears in the air in Po-
land at the end of January, in February and even March, 
depending on weather conditions. According to our own 
studies and other studies presented in literature, hazel and 
alder pollen count in urban agglomerations rarely exce-
eds values that could result in the occurrence of allergic 
symptoms [21, 23]. Additionally, differences in hazel 
and willow pollen count were very big, depending on the 
location of the measurement point [21]. According to the 
studies conducted by Majkowska-Wojciechowska [21] in 
another measurement point in Łódź in 2003, the beginning 
of hazel pollination was on 20-03, in 2004 on 5-02 and in 
2005 on 11-03. These data show large differences concer-
ning the beginning of pollination period within one city. 
However, the investigations were not conducted before 
March, which might have infl uenced the results. Data from 
other Polish cities also show signifi cant differences, as far 
as the beginning of hazel pollination period is concerned. 
In 2003-2005 in Wrocław, the hazel pollination season 
began later than in Łódź. It must be mentioned here that 
the city of Wrocław is situated in the region infl uenced 
by oceanic climate. It has mild and short winters and the 
spring usually begins very early [21]. In Sosnowiec and 
Szczecin, the obtained data had much more similar values. 
The studies investigated the beginning of blooming in 
2001-2005. In 2002 and 2005 in Szczecin, the beginning 
of hazel pollination was at the end of January (26 and 28 
January). Comparing these data with the measurements 
taken in Poznań in 2001 and 2002, one can observe that 
the beginning of hazel pollination was similar, whereas in 
2003-2005 the differences were quite big and amounted 
to 3 weeks. The similar situation may be observed in the 
data obtained in the palynological studies in Krakow, 
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wyglądają wyniki porównujące dane palinologiczne 
z Krakowa, gdzie również rozpoczęcie pylenia leszczyny 
było podobne w latach 2001-2002, natomiast do prawie 
4 tygodni późniejsze w latach 2003-2005 w odniesieniu 
do naszego punktu [21,23].
 Podobne wyniki dotyczące rozpoczęcia pylenia olszy 
w 2008 roku uzyskano w innym punkcie pomiarowym 
w Łodzi w latach 2003-2005, gdzie różnice w terminie 
początku pylenia olszy nie przekraczały kilku dni. Przed-
stawiono podobne dane dla Wrocławia. Wyniki badań 
atmosfery Sosnowca podobnie ukazały zbieżność terminu 
początku pylenia leszczyny w latach 2002-2005, z wy-
jątkiem roku 2001, gdzie pylenie w Łodzi rozpoczęło się 
18 dni później. Wyniki pomiarów dla Szczecina podobnie 
nie odbiegały znacząco od łódzkich w latach 2002-2004, 
w roku 2001 kwitnienie olszy w Łodzi nastąpiło o 24 dni 
później niż w Szczecinie, a w roku 2005 różnica wyniosła 
aż 6 tygodni. Analizy palinologiczne prowadzone w Po-
znaniu również wykazały zbliżony do łódzkiego termin 
początku pylenia olszy w latach 2002-2004, podobnie 
jak w innych miastach, a bardzo rozbieżne w latach 2001 
i 2005 (w Łodzi termin początku pylenia był późniejszy 
o 4-6 tygodni). W Krakowie, gdzie jedynie w roku 2004 
zauważono zdecydowaną różnicę w terminie początku py-
lenia olszy (w Krakowie późniejszy o 4 tygodnie) [15,21]. 
Zróżnicowanie lokalne pylenia olszy było bardzo duże, 
nawet w różnych stacjach pomiarowych w tym samym 
mieście [21,22]. 
 W badaniach Majkowskiej-Wojciechowskiej przed-
stawiono maksymalne stężenia dobowe ziaren pyłku lesz-
czyny w granicach 70-80 ziaren/m3 w latach 2003-2005. 
We Wrocławiu podczas badanych lat 2003-205 tylko w ro-
ku 2003 zanotowano maksymalne stężenie dobowe dwu-
krotnie wyższe od łódzkiego. W pomiarach z Sosnowca 
uzyskano wyraźnie wyższe maksymalne stężenia dobowe 
w latach 2001 i 2002, a w roku 2004 ponad czterokrotnie 
wyższe od łódzkiego. Jedynie w roku 2005 maksymalna 
koncentracja ziaren pyłku leszczyny była wyższa w Łodzi 
o ponad 100 ziaren/m3. Badania szczecińskie pokazują 
podobne dobowe maksima, z wyjątkiem roku 2003, gdzie 
w Szczecinie było dwukrotnie niższe i 2005, gdy było 
niższe prawie 3,5 razy od łódzkiego. Zupełnie odmienne 
dane przedstawiono z pomiarów w Poznaniu, gdzie mak-
symalne dobowe stężenia nie przekroczyły 50 ziaren/m3 
na przestrzeni lat 2001-2005, natomiast w Krakowie 83 
ziaren., a maksymalne stężenie w roku 2002 wyniosło 
jedynie 17 ziaren/m3, czyli nie osiągnęło wartości śred-
niego stężenia [21].
 W pomiarach łódzkich stężenia olszy były podobne 
w roku 2003, natomiast ponad czterokrotnie wyższe 
w 2004 roku i czterokrotnie niższe w 2005, podobne 
różnice zauważono również w odniesieniu do danych ze 
Sosnowca, Krakowa i Poznania. Maksymalne koncentra-
cje zanotowane we Wrocławiu w latach 2003-2005 nie 
odbiegały znacząco od powyżej przedstawionych badań 

where the beginning of hazel pollination was similar in 
2001-2002, but occurred almost 4 weeks later in 2003-
2005 in relation to our measurement point [21, 23]. 
        
  
 Similar data on the beginning of alder pollination 
in 2008 were obtained in another measurement point in 
Łódź in 2003-2005, where the differences did not exceed 
several days. Similar data were obtained in Wrocław, 
too. The results of studies conducted in Sosnowiec also 
showed similarities in the beginning of hazel pollination 
in 2002-2005, except for the year 2001, when the polli-
nation period in Łódź started 18 days later. The results 
obtained in Szczecin did not signifi cantly vary from those 
obtained in Łódź in 2002-2004. In 2001, the beginning of 
alder blooming in Łódź was 24 days later than in Szcze-
cin, and in 2005, the difference was as much as 6 weeks. 
Palynological analyses conducted in Poznań also showed 
data similar to those from Łódź, as far as the beginning 
of alder pollination in 2002-2004 is concerned, and quite 
different data for the years of 2001 and 2005 (in Łódź, 
the pollination period began 4-6 weeks later). In Kraków, 
different data were obtained only in 2004, as far as the 
beginning of the alder pollination is concerned (4 weeks 
later in Kraków) [15, 21]. Local differences in alder pol-
lination were very big, even between the measurement 
stations of the same city [21, 22].    

 In the studies of Majkowska-Wojciechowska, the 
maximum daily count of hazel pollen grain was about 
70-80 grains/m3 in 2003-2005. In the analysed years of 
2003-2005 in Wrocław, only in 2003 the maximum daily 
count was twice as high as that recorded in Łódź. In the 
analysis conducted in Sosnowiec, the maximum daily 
count was signifi cantly higher in 2001 and 2002 than the 
result obtained in Łódź, and in 2004, it was four times hi-
gher. The only season, where the maximum daily count of 
hazel pollen grains was higher by more than 100 grain/m3 
was the season of 2005. The results obtained in Szczecin 
show similar maximum daily counts, except for the year 
2003, when the maximum daily count was twice lower in 
Szczecin and 2005, when it was almost 3.5 times lower 
than that in Łódź. Quite different data were obtained in 
Poznań, where the maximum daily count did not exceed 
50 grains/m3 over the years of 2001-2005, and 83 grains 
in Kraków, and the maximum daily count in 2002 was 
only 17 grains/m3, which means that it did not reach the 
average value [21].
 In Łódź, the alder pollen count was similar in 2003, 
but it was four times higher in 2004 and four times lower 
in 2005. Similar differences were also observed in data 
obtained in Sosnowiec, Kraków and Poznań. The highest 
concentrations were recorded in Wrocław in 2003-2005 
and they did not signifi cantly vary from our own studies 
presented above. In Szczecin, the differences between 
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własnych. W Szczecinie wykazano mniejsze rozpiętości 
wartości maksymalnych na przestrzeni lat 2001-2005 
[21].
 Pierwsza dekada lutego była charakterystycznym ter-
minem rozpoczęcia pylenia leszczyny również w innych 
regionach Polski. Natomiast w niektórych latach stężenie 
pyłku leszczyny w niektórych miastach nie przekroczyło 
progu 30 ziaren/m3, które uznaje się za wyjściowy wskaź-
nik, przy którym najsilniej uczuleni mogą odczuwać 
objawy [4,10,21].
 W ostatnich latach obserwuje się wzrost stężeń 
maksymalnych oraz sumy rocznej pyłku olszy zarówno 
w Polsce, jak i w Europie. Podobne obserwacje poczy-
niono w niniejszych badaniach oraz w danych literatu-
rowych. Interesująca jest też tendencja wcześniejszego 
rozpoczynania kwitnienia olszy [4,16,22]. Nieco mniej-
sze różnice w terminie początku pylenia obserwowano 
w przypadku topoli i wierzby, prawdopodobnie z uwagi 
na nieco późniejszy sezon kwitnienia. Topola jest drze-
wem pospolitym w miastach, także w Łodzi, ponadto 
szybko rosnącym, zatem istotny może być wzrost stężeń 
maksymalnych oraz sumy rocznej ziaren, zwłaszcza, iż 
nie ma zbyt wielu doniesień na temat nadwrażliwości 
na jej alergeny. W praktyce alergologicznej stosunkowo 
rzadko wykonuje się testy skórne, czy badania IgE po-
twierdzające uczulenie na alergeny topoli. W literaturze 
znaleziono pojedyncze doniesienia na temat uczulenia na 
pyłek topoli w Turcji (około 7% badanej grupy), Grecji 
i na Węgrzech [24,25,26]. Istnieje prawdopodobieństwo 
zwiększenia wykrywania takiej alergii także w Polsce.
 Wartości sumy rocznej jak i maksymalnych stężeń 
dobowych ziaren pyłku wierzby w Łodzi sugerują, iż nie 
jest to gatunek odgrywający istotną rolę w wywoływaniu 
objawów pyłkowicy. 
 Powyższe badania sugerują, iż postępujące przyspie-
szenie kwitnienia drzew w niektórych latach wymaga 
monitorowania palinologicznego już od pierwszych dni 
stycznia. Lekarze alergolodzy oraz pacjenci powinni 
spodziewać się znaczących różnic w kolejnych latach 
i uwzględniać to w postępowaniu prewencyjnym oraz 
farmakoterapii i immunoterapii. Szczególnie istotny 
może być fakt przyspieszenia kwitnienia olszy. Uwaga 
alergologów powinna być także zwrócona na potencjalne 
zagrożenie ze strony alergenów ziaren pyłku topoli.

maximum values in 2001-2005 were not very big [21]. 
        

 The fi rst decade of February was the time when the 
hazel pollination season also started in other regions of 
Poland. There were seasons, when the hazel pollen con-
centration in certain cities did not exceed the value of 
30 grains/m3, which is considered the initial point, when 
people with the most severe allergy may experience its 
symptoms [4, 10, 21].
 In recent years, an increase in the maximum daily 
count and the total yearly count of the alder pollen has 
been observed, both in Poland and in Europe. The present 
studies and other studies in literature have included the 
same observations. What is also interesting is the earlier 
and earlier blooming of alder [4, 16, 22]. Slightly fewer 
differences were observed in the beginnings of poplar and 
willow pollination, probably because of their slightly later 
blooming period. Poplar is a frequently encountered tree 
in cities, also in Łódź, and a fast growing one. Therefo-
re, the increase in the maximum concentration and the 
total yearly count might be quite important, especially 
because there are not many reports of hypersensitivity to 
its allergens. SPT or IgE investigations to confi rm aller-
gy to poplar are not very common in allergology. There 
are only a few reports in literature concerning allergy 
to poplar pollen in Turkey (about 7% of the examined 
group), Greece and Hungary [24, 25, 26]. It is probable 
that detection of this type of allergy will be increased in 
Poland as well.
 The values of the total yearly count and the maximum 
daily count of willow pollen obtained in Łódź suggest 
that this species plays an important role in inducing the 
symptoms of pollinosis. 
 The studies presented above suggest that the conti-
nuous acceleration of the beginning of the tree blooming 
period in some years requires palynological monitoring 
from the fi rst days of January. Allergologists and aller-
gic patients should be prepared for large differences in 
the coming years and take them into account in allergy 
prevention, pharmacotherapy and immunotherapy. The 
acceleration of alder blooming might be especially im-
portant. Allergologists should also direct their attention 
to the possible danger of poplar pollen allergens.
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