
 

Sezonowość pyłku olszy (Alnus) w Gdańsku w 2011 roku. 
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Ryc. Dynamika sezonu pyłkowego Alnus w Gdańsku w 2011 roku. 

Diagram przedstawia kolejne etapy sezonu pyłkowego jako dzień osiągnięcia 

1%, 2,5%, 5%, 25%, 50% (linia pionowa) 75%, 95%, 97,5%, 99% sumy 

rocznej pyłku. 
 

 

Ryc. Ziarno pyłku olszy (Alnus) 

(http://kpib.wnoz.us.edu.pl/) 

Ryc. Olsza czarna (Alnus glutinosa) 
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Wstęp 

W powietrzu przez większą część roku unoszą się ziarna pyłku roślin i zarodniki 

grzybów, stanowiąc poważny problem dla osób cierpiących na alergie. 

Dokładna informacja na temat przebiegu sezonu pyłkowego alergennych 

gatunków jest niezbędna dla właściwej diagnozy, profilaktyki i leczenia osób 

uczulonych. Sezonowy monitoring powietrza pod kątem zawartości pyłku roślin 

i zarodników grzybów prowadzono regularnie w Gdańsku od 1994 do 2012 

roku w pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki. 

Charakterystyka badanego taksonu 

Olsze (Alnus) są drzewami z rodziny brzozowatych (Betulaceae). W Polsce 

występują przede wszystkim dwa gatunki Olsza czarna (Alnus glutinosa) i 

Olsza szara (Alnus incana). Olsza jest rośliną jednopienną i wiatropylną. 

Kwitnienie następuje przed rozwojem liści, okres ten przypada na przełom 

późnej zimy i wczesnej wiosny tj. od lutego do kwietnia.  

Cel badań 

Celem badań jest charakterystyka sezonu pyłkowego Alnus w Gdańsku w 

2011 roku. 

Charakterystyka ziarna pyłku Alnus 

Rozmiar ziarna pyłku wynosi 22-34µm. Ziarno jest lekko spłaszczone (oblate 

lub suboblate) w położeniu biegunowym. Jego powierzchnia jest gładka 

(exinum psilatum) lub delikatnie granulowana (exinum scabratum), posiada 

charakterystyczna pasma zgrubiałej eksyny w postaci łuków. Pyłek olszy jest 

silnie alergenny. Większość alergenów znajduje się w intynie. U wielu osób 

znane są reakcje krzyżowe z alergenami pyłku brzozy  lub leszczyny  oraz 

alergenami zawartymi m.in. w marchwi i morelach. 

Metody badań 

Pomiary prowadzono w 2011 roku przy użyciu metody wolumetrycznej z 

zastosowaniem aparatu Burkarda. Aparat pomiarowy umieszczony był 30 

metrów nad powierzchnią gruntu na dachu budynku Uniwersytetu Gdańskiego 

przy al. Legionów 9. Preparaty obejmujące okres 1 doby, analizowano pod 

mikroskopem przy powiększeniu 400 x. Każdorazowo ziarna pyłku zliczano z 

12 ciągłych pionowych pasów, na szkiełku mikroskopowym. Następnie 

wyliczono ze wzoru średnie dobowe koncentracje ziaren pyłku w 1m3 

powietrza. Początek i koniec sezonu wyznaczono metodą 98%. Wyniki 

przedstawiono w formie wykresu liniowego oraz diagramu. 

Wyniki 

Sezon pyłkowy olszy w Gdańsku w 2011 roku rozpoczął się 10 marca, a 

zakończył 17 kwietnia. Sezon trwał 39 dni. Średnia dobowa koncentracja pyłku 

olszy dla pierwszego dnia sezonu wyniosła 19,4 P/m3, natomiast dla ostatniego 

2,5 P/m3. Suma roczna koncentracji pyłku wyniosła 1240,7 P/m3. Maksymalną 

dobową wartość koncentracji pyłku odnotowano 16 marca, wyniosła 268,5 P/m3.  

Podsumowanie i wnioski 

Początek sezonu pyłkowego olszy był zróżnicowany i w zależności od regionu 

Polski rozpoczął się w pierwszej dekadzie marca na zachodzie, południu i północy 

kraju i w drugiej dekadzie marca w centrum i na wschodzie. Koniec sezonu 

pyłkowego w Sosnowcu przypadał na ostatnią dekadę marca w Warszawie, 

Lublinie i Szczecinie pierwszą dekadę kwietnia w Gdańsku drugą dekadę kwietnia. 

Sezon pyłkowy olszy w Gdańsku trwał od 10 marca do 17 kwietnia, był dłuższy w 

porównaniu z innymi miastami. W trakcie trwania sezonu występuje kilka okresów 

podwyższonej koncentracji pyłku oraz dni w których nie odnotowano żadnych 

ziaren pyłku olszy w atmosferze. Maksymalna wartość stężenia pyłku jest wyraźnie 

zaznaczona. Suma roczna koncentracji pyłku olszy w Gdańsku była wysoka 

(1240,7 P/m3). 

Ryc. Przebieg sezonu pyłkowego Alnus w Gdańsku w 2011 roku. 

Ryc. Przebieg sezonu  pyłkowego Alnus w Lublinie, Sosnowcu, Szczecinie i 

Warszawie w 2011 roku (Rapiejko 2011 zmienione). 

Ryc. Aparat Burkarda ( mat. PPiA) 


