
                    
ź Badania sezonowej dynamiki stężeń pyłku roślin zielnych w powietrzu są uważane za ważne elementy ułatwiające działania 

profilaktyczno-lecznicze  i  ocenę  lokalnego  systemu  ekologicznego  obszarów  miejskich. 

ź Celem pracy było opracowanie kalendarza pyłkowego, umożliwiającego określenia stopnia i czasu ekspozycji chorych na 
alergogenne ziarna  pyłku  roślin  zielnych  na  podstawie  czternastu  lat  badań  w  Polsce  centralnej.

ź Metody - monitorowanie pyłku roślin zielnych w powietrzu przeprowadzono metodą objętościową, w Łodzi, w latach 2003-16. 
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Badane taksony
ź trawy/zboża (Poaceae), 
ź szczaw (Rumex),
ź bylica (Alternaria), 
ź babka (Plantago), 
ź pokrzywa (Ur�ca),
ź komosowate (Chenopodiaceae), 
ź ambrozja (Ambrosia) 

Rozkład średnich rocznych sum pyłku roślin zielnych

Malejące trendy średnich wartości rocznych sum stężeń pyłku roślin zielnych Analiza średnich wartości stężeń pyłku traw

Rosnące trendy średnich wartości rocznych sum stężeń pyłku roślin zielnych

Analizy trendów stężeń średnich 
sum rocznych wykazały tendencje 
malejące dla 5/7 taksonów, w tym 
istotnie malejące dla pyłku bylicy 
(ryc. a), szczawiu (Rumex) (ryc b), 
komosowatych (Chenopo-
diaceae). Statystycznie nieistotne 
trendy malejące uzyskano dla 
pyłku taksonów: trawy/zboża 
(Poaceae) i ambrozja (Ambrosia). 

Analiza stężeń pyłku traw
              Rozkład stężeń w miesiącach              Analiza trendów średnich sum rocznych

Udział poszczególnych taksonów badanych roślin zielnych

Średnie wartości pyłku roślin zielnych 2003-16
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Analizy trendów stężeń średnich 
sum rocznych wykazały tenden-
cje rosnące dla 2/7 taksonów, 
w tym istotnie rosnące dla pyłku 
babki (Plantago), nieistotne dla 
pokrzywy (Ur�ca). 

Wnioski:
ź Ekspozycja na pyłek roślin zielnych badanych taksonów była trzykrotnie niższa w stosunku do pyłku drzew. 
ź Na przestrzeni czternastu lat badań, zaobserwowano tendencję do obniżania stężeń kilku alergogennych 

taksonów pyłku roślin zielnych. 
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