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Wyniki pomiarów stężeń pyłków roślin w powietrzu 
atmosferycznym Łodzi w sezonie 2009

The analysis of pollen count in the atmosphere of Lodz (central Poland) during 
the vegetation season of 2009
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Streszczenie
Wprowadzenie. Częstość alergii pyłkowej, szczególnie wśród miesz-
kańców dużych aglomeracji miejskich, wywołuje wzrost zaintereso-
wania stężeniami alergogennego pyłku roślin i zarodników pleśni 
w powietrzu. 
Cel. Celem pracy była analiza stężeń dwudziestu rejestrowanych 
alergogennych taksonów pyłku roślin i dwóch zarodników grzybów 
pleśniowych w powietrzu atmosferycznym Łodzi w roku 2009. 
Materiał i metody. Badania prowadzono w centrum Łodzi w oparciu 
o metodę wolumetryczną w systemie 7-dniowym. 
Wyniki. W uzyskanym materiale liczebnie dominowały zarodniki 
spor grzybowych Alternaria i Cladosporium, następnie pyłku drzew, 
potem roślin zielnych. Jako pierwsze 3 marca 2009 roku pojawiły się 
ziarna leszczyny. Sosnowate były ostatnimi taksonami drzew w opa-
dzie, które utrzymywały się do końca lipca. Pyłek brzozy, odnotowa-
ny w dniach 02.04-22.05, utrzymywał się w powietrzu przez 50 dni. 
Najwyższe sumy roczne spośród ocenianych taksonów drzew osią-
gnęły sosnowate (Pinaceae), brzoza (Betula), następnie dąb (Qu-
ercus) i olsza (Alnus). Wśród roślin zielnych dominowały liczebnie: 
pokrzywa (Urtica), trawy/zboża (Poaceae/Cerealia), bylica (Artemisia), 
szczaw (Rumex). Z początkiem maja stwierdzono obecność pyłku 
traw/zbóż, który utrzymywał się do połowy września. Najdłużej był 
obecny w preparatach pyłek babki, który stwierdzono przez 144 dni. 
Wśród taksonów roślin zielnych wykazano też obecność ambrozji w 
dniach 08.08-21.09. Sumaryczny udział stężeń pyłku drzew był niż-
szy niż we wcześniejszym sezonie, natomiast rośliny zielne osiągnęły 
wyższe stężenia. 
Wniosek. Wyniki badań uzyskane w Łodzi w roku 2009 nie wska-
zują na istotne wzrosty stężeń aeroplanktonu, ani na przedłużenie 
okresu kwitnienia roślin o znaczeniu alergogennym (obserwowane 
w krajach zachodnich), które mogłyby wskazywać na efekty ocieple-
nia klimatu w Polsce centralnej. 
Słowa kluczowe: pyłek roślin, sezon pyłkowy, aerobiologia, Clado-
sporium, Alternaria, środowisko miejskie, Łódź, Polska

Summary
Introduction. Pollen allergy prevalence, especially in the inhabitants 
of big urban aglomerations, causes the increased interest in pollen 
and fungal spores concentrations in the atmosphere.
Aim of the study. The aim of the study was to present the con-
centrations of twenty selected pollen taxons of aeroplankton in the 
atmosphere of Lodz in 2009. 
Material and methods. Pollen grains were counted weekly, with the 
use of 7-day volumetric spore-trap located in the centre of Lodz. 
Results. During the vegetation period of 2009 the mould spores Al-
ternaria and Cladosporium dominated, followed by tree pollen and 
herbaceous plant taxons. During the analysed season, pollen grains 
of the hazel taxon appeared in the air as the first ones on 3 March. 
The season of birch pollen started on 2 April and ended on 22 May. 
These pollen grains were present in the air for 50 days. The highest 
total numbers of the analysed tree taxons were recorded for: pine 
family (Pinaceae), birch (Betula), oak (Quercus), alder (Alnus). Among 
the herbaceous plants, the nettle (Urtica) pollen grains dominated, 
followed by grass pollen (Poaceae/Cerealia), mugwort (Artemisia) 
and sorrel (Rumex). The grass pollen appeared at the begining of 
May and was present in aeroplankton until the middle September. 
The longest period of pollen presence in the air was recorded for 
Platango pollen grains (noted for 144 days). Among the herbaceous 
plants, the Ambrosia pollen was present in the air from 8 to 21 Au-
gust. The total yearly count of tree pollen was lower than in the same 
season in 2008, but the total number of pollen grains of herbaceous 
plants reached a higher level. 
Conlusion: The test results obtained in Lodz in 2009 do not indicate 
any significant increase of aeroplankton concentrations in 2009 or 
enlengthened blossom season of the plants of allergenic importance 
(observed in Western countries) that could indicate the effects of 
climate warming in central Poland. 

Keywords: pollen, pollen season, aerobiology, Cladosporium, Alter-
naria, urban area, Lodz, Poland 
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Łódź 2009

Lp Takson

Sezon pyłkowy Maksymalne stężenia

Suma roczna
początek koniec

Czas 
trwania

(liczba dni)

Liczba
p/m3

Data maksymalnego
stężenia

Taksony drzew

1 Corylus
leszczyna 03.03 30.04 28 86 28.03.2009 366

2 Alnus
olsza 09.03 02.05 55 243 17.03.2009 854

3
Taxus/
Juniperus
Cis/jałowiec

04.03 16.05 74 49 03.04.2009 469

4 Populus
topola 02.04 02.05 60 305 09.04.2009 765

5 Ulmus
wiąz 04.04 05.05 31 19 05.04.2009 40

6 Salix
wierzba 24.03 23.05 62 41 18.04.2009 314

7 Acer
klon 17.03 16.05 61 9 17.04.2009

01.04.2009 83

Tabela I. Charakterystyka stężeń alergogennych taksonów pyłku roślin i pleśni obecnych w bioaerozolu powietrza Łodzi
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Najczęstszą formą alergii sezonowej wśród mieszkań-
ców Łodzi jest alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, czyli 
katar sienny. Rola alergenów pyłku roślin, jako czynników 
wyzwalających jego objawy, jest dobrze udokumentowana 
w badaniach epidemiologicznych, klinicznych i laboratoryj-
nych [1-8]. Objawy nieżytu nosa, na ogół współistniejące 
z astmą atopową, są często związane z obecnością aler-
genów pyłku roślin w powietrzu atmosferycznym [8-9]. 
Terminy kwitnienia lokalnej szaty roślinnej (drzew, traw 
i chwastów) są zróżnicowane i coraz częściej odbiegają od 
opracowanych wcześniej wieloletnich kalendarzy pylenia. 
W dużym stopniu może wynikać to z powodu częstych 
ostatnio anomalii pogodowych. Pomimo tego, że far-
makologia dostarcza wielu coraz nowszych preparatów, 
które dają możliwość kontrolowania przebiegu zapalenia 
alergicznego, najlepszą metodą profilaktyki pyłkowicy jest 
ograniczenie stopnia narażenia na alergeny (a byłoby to 
niemożliwe bez śledzenia komunikatów pyłkowych). 

Celem badań była analiza stężeń dwudziestu wybranych 
alergogennych taksonów pyłku roślin i dwóch zarodników 
grzybów pleśniowych, Alternaria i Cladosporium, w po-
wietrzu atmosferycznym Łodzi w roku 2009, a także ocena 
zmienności i czasu trwania opadu. 

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono w oparciu o metodę wolume-
tryczną w systemie siedmiodniowym. Korzystano z aparatu 
przeznaczonego do pomiaru stężeń pyłku w powietrzu 
firmy Lanzoni, który umieszczono na wysokości około 
15 metrów, na płaskim dachu budynku Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi, w dzielnicy Śródmieście. Lokalizację 
punktu pomiarowego i charakterystykę botaniczną najbliż-
szego otoczenia opisano we wcześniejszych publikacjach 
[10-14]. Badania trwały dziewięć i pół miesiąca, od połowy 

stycznia do końca września 2009 roku. Analizę mikrosko-
pową prowadziła jedna osoba. Początek i koniec sezonu 
liczono metodą 98%, czyli początek przypadał w dniu, gdy 
kumulatywna suma ziarn pyłku osiągnęła 1% sezonowej 
sumy rocznej a koniec – w dniu, w którym zarejestrowano 
99% ziarn danego taksonu. Wszystkie preparaty z anali-
zowanego okresu liczone były przez tę samą osobę. Na 
podstawie uzyskanych wyników sporządzano codzienne 
komunikaty pyłkowe i prognozy krótko- i średniotermino-
we. Prognozy zazwyczaj obejmowały kilka następnych dni 
i były starannie opracowywane z uwzględnieniem wszel-
kich dostępnych informacji, w tym obserwacji fenologicz-
nych i prognoz meteorologicznych. 

WYNIKI

W ocenianym sezonie monitorowano stężenia dwu-
dziestu taksonów pyłku roślin i dwóch taksonów pleśni. 
Szczegółową charakterystykę udziału wszystkich 22 
oznaczanych taksonów, stwierdzanych w powietrzu Łodzi 
w sezonie 2009 (uwzględniającą początek i koniec sezonu, 
liczbę dni ich obecności w powietrzu, maksymalne stężenia 
i sumy roczne), przedstawiono w tabeli I, natomiast wykre-
sy wskazujące zmienność dobowych stężeń dostępne są na 
stronie internetowej Katedry Immunologii Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi [15]. Sumaryczna liczba ziarn wszyst-
kich 20 oznaczanych taksonów roślin, czyli pyłku drzew 
i roślin zielnych wyniosła, w 2009 roku 28 504. Początek 
sezonu wegetacyjnego, określony na podstawie obecności 
pyłku leszczyny i olszy w powietrzu Łodzi (wyliczony me-
todą 98%), stwierdzono na początku lutego 2009 roku, 
chociaż pojedyncze ziarna pyłku leszczyny stwierdzano już 
w styczniu. 
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8 Fraxinus
jesion 09.04 02.05 54 71 18.04.2009 448

9 Betula
brzoza 02.04 22.05 50 1 113 14.04.2009 4 110

10 Carpinus
grab 14.04 07.05 24 36 16.04.2009 267

11 Quercus
dąb 13.04 18.05 36 303 30.04.2009 1 531

12 Fagus
buk 24.04 03.05 10 10 27.04.2009 41

13 Pinaceae
sosnowate 29.04 28.07 91 788 10.05.2009 5 922

Razem pyłek badanych taksonów drzew 15 210

Taksony roślin zielnych 

14 Poaceae
Trawy/zboża 03.05 11.09 131 237 03.07.2009 3 425

15 Rumex
szczaw 09.05 30.08 114 35 18.07.2009 722

16 Plantago
babka 07.05 27.09 144 10 18.07.2009 184

17 Urtica
pokrzywa 14.06 27.08 105 307 02.08.2009 7 767

18 Chenopo-diaceae
komosowate 24.05 28.09 127 6 31.07.2009 97

19 Artemisia
bylica 03.07 11.09 70 93 07.08.2009 1 028

20 Ambrosia
ambrozja 08.08 21.09 44 33 26.08.2009 71

Razem pyłek roślin zielnych 13 294

Taksony zarodników pleśni

21 alternaria 20.05 23.09 127 397 30.07.2009 9 348

22 cladosporium cały sezon 12 217 29.06.2009 9 348

395 833

Taksony dominujące w opadzie pyłkowym 

W materiale uzyskanym w sezonie 2009 liczebnie do-
minowały zarodniki spor grzybowych. Najwyższe sumy 
roczne spośród ocenianych taksonów osiągnęły kolejno: 
pokrzywa (7 767), rodzina sosnowatych (5 922), brzoza 
(4 110), trawy/zboża (3 425), dąb (1 531), bylica (1 028), 
olsza (854), topola (765), szczaw (722), cis/jałowiec (469). 

Szczegółowe dane, określające początek i koniec sezo-
nu, czas trwania sezonu pyłkowego, maksymalne stężenia 
i ich daty, a także sumy roczne badanych taksonów, przed-
stawiono w tabeli I. Graficzne porównanie sum rocznych 
taksonów drzew zestawiono na ryc. 1 a roślin zielnych na 
ryc. 2. Spośród nich warto wyróżnić dziesięć taksonów, 
które w badanym sezonie pyłkowym osiągnęły najwyższe 
stężenia. 

Olsza (Alnus)

Pyłek olszy stwierdzono w ciągu 55 dni: od 9 marca do 
2 kwietnia. Suma roczna wyniosła 859 ziarn. Maksymalne stę-
żenie odnotowano 17 marca – wyniosło 243 ziarna w 1 m3. 

Brzoza (Betula)

Suma roczna wyniosła 4 110. Ziarna pyłku brzozy od-
notowano od 2 kwietnia do 22 maja, czyli przez 50 dni. 
Najwyższe stężenie pyłku brzozy, stwierdzone 14 kwietnia, 
osiągnęło 1 113 w 1 m3 i było najwyższym dobowym stę-
żeniem pyłku badanych roślin w sezonie 2009 roku. 

Dąb (Quercus)

Pyłek dębu stwierdzono w opadzie w okresie trwającym 
36 dni: od 13 kwietnia do 22 maja, a najwyższe stężenie, 
303 w 1 m3, odnotowano 30 kwietnia. Suma roczna ziarn 
pyłku dębu wyniosła 1 531. 

Topola (Populus)

Pyłek dębu był obecny w powietrzu Łodzi od 13 kwietnia 
do 18 maja, a jego najwyższe stężenie, 765/1 m3, stwier-
dzono 9 kwietnia. Suma roczna wyniosła 765. 
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Rodzina sosnowatych (Pinaceae)

Pyłek sosnowatych dominował liczebnie wśród taksonów 
drzew: suma roczna osiągnęła najwyższą wartość (5 922). 
Pyłek utrzymywał się w powietrzu od 29 kwietnia do 28 lipca, 
czyli 91 dni. Najwyższe stężenie stwierdzono 10 maja, wynio-
sło wtedy 788 w 1 m3.

Trawy/zboża (Poaceae/Cerealia)

Przebieg pylenia traw wyróżniał się długim, 131-dniowym, 
sezonem pyłkowym, wysoką sumą roczną (3 425 ziarn) i wy-
sokim maksymalnym stężeniem ziarn pyłku, stwierdzonym 
3 lipca, które wyniosło 237 w 1 m3.

Pokrzywa (Urtica)

Sezon pyłkowy dla tego taksonu charakteryzował się 
najwyższą sumą roczną (7 767 ziarn), najwyższym maksy-
malnym stężeniem (307 ziarn w 1 m3), uzyskanym 2 sierpnia, 
a także długim czasem trwania sezonu, (105 dni, od 
14 czerwca do 27 sierpnia). 

Bylica (Artemisia)

Pyłek bylicy stwierdzono w ciągu 93 dni, w okresie od 
3 lipca do 11 września. Suma roczna wyniosła 1 028 ziarn. 
Najwyższe stężenie stwierdzono 7 sierpnia (93 w 1 m3).

Szczaw (Rumex) 

Ziarna pyłku szczawiu występowały w powietrzu od 
9 maja do 30 sierpnia, czyli 114 dni. W tym okresie odnotowa-
no sumaryczną wartość roczną 722 ziarn. Najwyższe stężenie 
pyłku szczawiu stwierdzono 18 lipca – wyniosło 35 w 1 m3. 

Cis/jałowiec (Taxus/Juniperus)

Pyłek cisów i jałowców, oceniany łącznie ze względu na 
duże podobieństwo ziarn pyłku, osiągnął sumę roczną o war-
tości 469. Pyłek tych taksonów był obecny 74 dni, od 4 marca 
do 16 maja, a jego najwyższe stężenie stwierdzono 3 kwietnia 
– wyniosło 49 ziarn w 1 m3.

Taksony roślin wyróżniające się długością sezo-
nów pyłkowych

Wśród wszystkich oznaczanych taksonów najdłużej obec-
ny w preparatach był pyłek babki. Odnotowano go przez 144 
dni. Warto też zwrócić uwagę na taksony drzew iglastych. 
Pyłek sosnowatych utrzymywał się w powietrzu najdłużej 
spośród drzew (przez 91 dni). Pyłek cisów/jałowców był także 
obecny długo – przez 74 dni. Spośród drzew liściastych naj-
dłużej, czyli w ciągu 50 dni, utrzymywał się w powietrzu pyłek 
brzozy. Zwraca także uwagę obecność pyłku ambrozji, której 
pyłek odnotowano w ciągu około półtora miesiąca – w ciągu 
44 dni – w dniach od 8 sierpnia do 21 września 2009 roku. 

Ryc. 1. Porównanie sum rocznych ziarn pyłku wybranych taksonów drzew w Łodzi w sezonie 2009

Ryc. 2. Porównanie sum rocznych ziarn pyłku wybranych taksonów roślin zielnych w Łodzi w sezonie 2009

1 m3

leszczyna

olsza
cis/jałowiec

topola

wiąz
wierzba

klon
jesion

brzoza

grab
dąb

buk
sosnowate
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Ocena udziału grzybów pleśniowych 
w aeroplanktonie 

Suma zarodników dla taksonu Alternaria wyniosła 9 348. 
Maksymalne stężenie, 397 spor, stwierdzono 30 lipca. Dla 
Cladosporium suma roczna wyniosła 386 485 a maksymalne 
stężenie osiągnęło wartość 12 217 zarodników 29 czerwca 
2009 roku (tab. I). Wykresy dynamiki stężeń zarodników pleśni 
Alternaria przedstawiono na ryc. 3 a Cladosporium na ryc. 4. 

DYSKUSJA

Badania stężeń pyłku w naszym ośrodku prowadzone są 
każdego roku, począwszy od roku 2003. Zarówno metody 
pomiarów, jak i analiza mikroskopowa oraz opracowywa-
nie uzyskanych wyników są prowadzone przez te same 
osoby, stąd porównania danych uzyskanych w bieżącym 
sezonie z wynikami z lat poprzednich wydają się w pełni 
uzasadnione. W związku z tym dane z sezonu 2009 odnie-
siono do wartości stężeń z dwóch lat poprzednich, 2008 
i 2007. 

Początek sezonu wegetacyjnego w sezonie pyłkowym 
2009 stwierdzono na początku lutego, podobnie jak 

w roku 2008. Natomiast w roku 2007 obecność pyłku 
drzew stwierdzono wcześniej, bo już w styczniu. Suma-
ryczna liczba ziarn wszystkich 20 oznaczanych taksonów 
roślin, czyli pyłku drzew i roślin zielnych, była o 48% niższa 
w sezonie pyłkowym 2009 niż w roku 2008 (odpowiednio: 
28 504 w roku 2009 wobec 45 929 w roku 2008). Nato-
miast sezon 2009 był pod tym względem podobny do 
2007 roku, gdy sumaryczną wartość pyłku roślin alergo-
gennych oceniono na 31 106 ziarn. 

Sumaryczny udział pyłku taksonów drzew: leszczyny, 
olszy, cisu/jałowca, topoli, wiązu, wierzby, klonu, jesionu, 
brzozy, grabu, dębu, buka, sosnowatych (tab. I) rozkładał 
się w zmiennych proporcjach w trzech ostatnich latach, 
a więc sumaryczne stężenia pyłku drzew w roku 2009 były 
bardzo podobne jak w roku 2007, natomiast w 2008 roku 
stwierdzono wartości ponad dwukrotnie wyższe. Wynosiły 
odpowiednio: w roku 2009 – 15 210 ziarn, w roku 2008 – 
ponad dwukrotnie więcej (36 736), a w roku 2007 – 16 238. 
W roku 2009 najwyższy udział w obliczonych sumach 
rocznych przypadał sosnowatym, natomiast w latach 2007 
i 2008 udział pyłku brzozy był największy spośród takso-
nów drzew. 

Ryc. 3. Wykres dynamiki stężeń zarodników pleśni Alternaria w Łodzi w sezonie 2009

Ryc. 4. Wykres dynamiki stężeń pleśni Cladosporium w Łodzi w sezonie 2009

Alternaria Łódź 2009

Cladosporium Łódź 2009
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Należy podkreślić, że ekspozycja układu oddechowego 
na pyłek brzozy w sezonie 2009 roku, mimo niższej suma-
rycznej liczby ziarn, była długa. Pyłek tego taksonu utrzy-
mywał się w powietrzu najdłużej spośród porównywanych 
trzech sezonów, bo w ciągu 50 dni. W odniesieniu do brzo-
zy w 1 m3 stwierdzono wartości maksymalne, najwyższe ze 
wszystkich taksonów roślin (tab. I). W roku 2009, podob-
nie jak w 2007, maksymalne wartości osiągały podobne 
stężenia i wyniosły odpowiednio 1 113 i 1 690 ziarn w 1 m3 
a stwierdzono je odpowiednio 14 i 22 kwietnia. Natomiast 
w 2008 roku odnotowano aż 3 203 ziarna a maksymal-
ne stężenie wykazano, podobnie jak w roku 2007, także 
w dniu 22 kwietnia. 

Wśród roślin zielnych oznaczano stężenia siedmiu tak-
sonów: łącznie traw i zbóż, a także szczawiu, babki, po-
krzywy, komosowatych, bylicy i ambrozji (tab. I). W 2009 
roku sumaryczna wartość stężenia pyłku roślin zielnych 
wyniosła 9 093 ziarna. Była znacznie wyższa niż w dwóch 
poprzednich sezonach (5 230 stwierdzono w roku 2008 
i 1 394 w roku 2007). Sezon pyłkowy roku 2009 wyróżniał 
się liczebną dominacją pyłku pokrzywy. W całym zgroma-
dzonym materiale stwierdzono aż 7 767 ziarn pokrzywy, 
co stanowiło niemal dwukrotnie większą wartość niż 
w roku poprzednim (w roku 2008 stwierdzono 4 076 ziarn). 
Podobnie wysoką wartość uzyskano w sezonie 2007, gdy 
stwierdzono sumaryczną wartość 8 460. Liczba dni utrzy-
mywania się pyłku pokrzywy w powietrzu wyniosła ponad 
trzy miesiące zarówno w 2009, jak i w 2007 roku (105 dni 
w roku 2009, 101 dni w roku 2008 i 57 dni w roku 2007). 

Mimo tak dużej ekspozycji na pyłek pokrzyw wśród 
mieszkańców Łodzi dominuje uczulenie na alergeny traw. 
W roku 2009 stwierdzono łącznie 3 425 ziarn pyłku traw/
zbóż (czyli o około połowę mniej niż pokrzyw). Uzyskane 
wartości były podobne jak w dwóch poprzednich sezo-
nach: w roku 2008 stwierdzono 3 437 ziarn a w roku 2007 
ich łączną liczbę oceniono na 4 687. Spośród taksonów 
chwastów na podkreślenie zasługuje stosunkowo duży 
udział pyłku bylicy i szczawiu, których znaczny udział 
w aeroplanktonie Łodzi odnotowywany jest każdego roku. 
Suma pyłku ambrozji w 2009 roku wyniosła 71 ziarn. Była 
to wartość bardzo podobna jak w roku 2007 (68 ziarn), ale 
niższa niż w roku 2008 (196 ziarn). Maksymalne stężenia 
tego taksonu przypadały każdego roku na drugą połowę 
sierpnia (26 sierpnia w 2009 roku, 20 sierpnia w 2008 roku 
i 23 sierpnia w 2007 roku).

W analizowanym okresie, czyli od połowy stycznia do 
końca września 2009 roku, obserwowano olbrzymie ilości 
zarodników pleśni Cladosporium i Alternaria. Były one 
obecne w powietrzu od początku do końca analizowanego 
sezonu a ich udział w składzie bioaerosolu wyraźnie domi-
nował w miesiącach czerwiec – wrzesień. Badania Lipiec 
i wsp. [16,17] wskazały, że alergeny Alternaria alternata są 
przyczyną uczuleń około 10% populacji w Polsce, dwukrot-
nie częściej niż wobec Cladosporium herbarium i Aspergil-
lus fumigatus a stężenie progowe wynosi 80 spor w 1 m3. 
Wysoką częstość uczuleń odnotowano także wśród osób 
dorosłych w Łodzi [3]. Obecność zarodników pleśni Al-
ternaria w roku 2009 była niemal dwukrotnie wyższa niż 

w sezonie 2009, ale około 2,5 razy niższa niż w sezonie 
2007 (wartości te wynosiły odpowiednio: w 2009 roku – 
9 348 spor, w 2008 roku – 5 622, w 2007 roku – 22 804). 
Suma zarodników Cladosporium w roku 2009 wyniosła 
386 485 i była dwukrotnie niższa niż w sezonie 2008, 
natomiast blisko 1,5 razy niższa niż w sezonie 2007 roku 
(w 2009 – 386 485, w 2008 – 786 824, w 2007 – 505 889). 
Maksymalne wartości stężeń Cladosporium można określić 
jako ekstremalnie wysokie w odniesieniu do ziarn pyłku. 
W roku 2009 najwyższe stężenie odnotowano 29 czerwca 
– wyniosło ono 12 217 spor w 1 m3. Dwukrotnie wyższą 
maksymalną wartość stwierdzono 6 czerwca 2007 roku, 
natomiast 29 czerwca 2008 roku odnotowano aż 64 860 
zarodników w 1 m3 powietrza Łodzi. 

Badania aerobiologicze i fenologiczne, prowadzone na 
zachodzie i południu Europy, wskazują na istotny wzrost 
stężeń pyłku w powietrzu w ostatnich latach, a także wcze-
śniejsze, obfitsze i dłuższe kwitnienie wielu taksonów ro-
ślin. Tłumaczone jest to wzrostem stężeń CO2 w powietrzu 
i innymi cechami globalnego ocieplenia klimatu [18,19] 
Wyniki uzyskane w niniejszej pracy mogą sugerować, że 
tego typu tendencja zaznacza się tylko w odniesieniu do 
niektórych taksonów roślin zielnych, chociaż potrzebne 
będą dalsze obserwacje i dokładna wieloletnia analiza 
danych. 

Podsumowując, należy podkreślić, że stężenia pyłku 
roślin i zarodników pleśni w sezonie wegetacyjnym roku 
2009 były niższe niż w roku 2008, natomiast dynamika za-
obserwowanych stężeń była podobna jak w roku 2007, co 
w odniesieniu do badanych taksonów drzew może potwier-
dzać obserwację Pidek i wsp. [20], dotyczącą dwuletniej 
cykliczności wytwarzania i emisji pyłku przez kwiatostany 
drzew wiatropylnych. Przyczyn tych różnic można upa-
trywać przede wszystkim w zróżnicowanych warunkach 
pogodowych, a także w długotrwałych niskich tempera-
turach podczas zimy 2008/2009. Analizując podane infor-
macje, należy też pamiętać, że oprócz opisanych w pracy 
20 taksonów roślin (uznanych za najbardziej alergogenne) 
i dwóch taksonów grzybów Aternaria i Cladosporium, 
w powietrzu, którym oddychają mieszkańcy Łodzi, obec-
ne są liczne ziarna pyłku i liczne spory innych gatunków 
pleśni. W badaniach prowadzonych w naszym ośrodku, 
w latach 2003-2005, zaobserwowano ponad 90 taksonów 
roślin o różnej randze systematycznej [15]. 

Na zakończenie warto dodać, że, podobnie jak w latach 
ubiegłych, z naszych wyników systematycznie korzystało 
kilkudziesięciu lekarzy i pacjentów (głównie członków 
Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Aler-
giczne), do których każdego tygodnia przesyłano (nieod-
płatnie) szczegółowe komunikaty wraz z komentarzami, 
uwzględniającymi dane o stężeniach z minionego tygodnia 
i prognozami stężeń dla poszczególnych taksonów na naj-
bliższy okres. Dzięki systematycznemu aktualizowaniu wy-
ników naszych badań na stronach internetowych o zasięgu 
ogólnopolskim [15] i międzynarodowym [21] dostęp do 
aktualnych komunikatów mogło uzyskać nieograniczone 
grono odbiorców. 



42 43Majkowska-Wojciechowska B i wsp. Wyniki pomiarów stężeń pyłków roślin...

Piśmiennictwo
  1. Majkowska-Wojciechowska B, Pełka J, Korzon L i wsp. Prevalence of 

allergy, patterns of allergic sensitization and allergy risk factors in 
rural and urban children. Allergy 2007; 62: 1044-1050. 

  2. Kupryś I, Elgalal A, Kuna P. Urban-rural differences In the prevalence 
of atopic diseases in the general population In Łodż Province (Po-
land). Postępy Dermatologii i Alergologii. 2009; 5: 249-256. 

  3. Bosquet i wsp. GA2LEN skin test study III: Minimum battery of test 
inhalant allergens needed in epidemiological studies in patients. 

  4. Lewandowska-Polak A. Alergiczny nieżyt nosa i astma oskrzelowa 
– koncepcja ARIA jako wyzwanie dla lekarza. Alergia Astma Immu-
nologia 2009, 14: 7-13. 

  5. Samoliński B, Sybilski AJ, Filip Raciborski i wsp. Występowanie ast-
my oskrzelowej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Polsce 
w świetle badań ECAP. Alergia, Astma Immunologia. 2009; 14: 27-
34. 

  6. Modrzyński M, Zawisza E. Wyniki badań dodatkowych u chorych 
na pyłkowicę leczonych za pomocą immunoterapii alergenowej. 
2005; 3: 154-161. 

  7. Majkowska-Wojciechowska B, Laskowska B, Wojciechowski Z, 
Kowalski ML. Występowanie alergii wśród dzieci łódzkich szkół 
podstawowych: związek z warunkami środowiska domowego 
i szkolnego Alergia Astma Immunologia. 2000; 5: 115-122. 

  8. Reidi CE i wsp. Aeroallergens, allergic disease, and climate change: 
impacts and adaptation. Ecohealth. 2009; 12. 

  9. Rapiejko P, Stanlewicz W, Szczygielski K i wsp. Threshold pollen co-
unt necessary to evoke allergic symptoms. Otolaryngol Pol. 2007; 
41-46. 

10. Majkowska-Wojciechowska B, Pełka J, Korzon L i wsp. Striking diffe-
rences in the prevalence of allergic sensitization among school chil-
dren living in urban and rural areas in Poland.  EAACI Amsterdam 
2004.

11. Majkowska-Wojciechowska B, Balwierz Z, Wojciechowski Z i wsp. 
Analiza stężenia ziarn pyłku w aeroplanktonie Łodzi w sezonach 
2003-2005. Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski. 
Praca Zbiorowa red. E Weryszko-Chmielewskiej. Wydawnictwo Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Lublinie 2006: 81-92.

12. Majkowska-Wojciechowska B, Balwierz Z, Pełka J i wsp. Porównanie 
dynamiki opadu pyłkowego w środowisku miejskim i wiejskim cen-
tralnej Polski. Alergia Astma Immunologia 2005; 3: 139-147.

13. Majkowska-Wojciechowska B, Balwierz Z, Kowalski ML. Pollen co-
unt analysis in the atmosphere of Lodz (Poland) during vegetation 
in 2008. Alergia Astma Immunologia 2008; 13: 250-263.

14. Majkowska-Wojciechowska B. Pyłek wybranych taksonów roślin 
wiatropylnych w powietrzu atmosferycznym Łodzi, w roku 2007. 
Raport z prowadzonych badań. Dane nieopublikowane. Manu-
skrypt pracy dostępny u autorów.

15. http://www.umed.lodz.p./KatedraImmunologii 

16. Lipiec A, Rapiejko P, Samoliński B, Konarska S. Alternaria and Clado-
sporium sensitization in patients with allergic rhinitis.

17. Lipiec A, Rapiejko P, Modrzyński M i wsp. Zarodniki Alternaria wy-
branych miast Polski w 2005 roku. Alergoprofil, 2006; 1: 45-50.

18. D’Amato G, Cecchi L. Effects of climate change on environmental 
factors in respiratory allergic diseases. Clin Exp. Allergy 2008; 38: 
1264-1274. 

19. Pidek IA, Weryszko-Chmielewska E, Piotrowska K. Czy istnieje dwu-
letni rytm obfitego pylenia brzozy i olszy? Alergologia Immunolo-
gia 2008; 5: 61-65.

20. Majkowska-Wojciechowska B, Wojciechowska A. Aerobiologia 
– kierunki badań i wyzwania XXI wieku. Alergia Astma Immunolo-
gia 2008; 3: 142-146. 

21. http://www.polleninfo.org 


