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Próby powierzchniowe jako odzwierciedlenie lokalnego
opadu py³kowego w Krakowie
Celem pracy by³a analiza palinologiczna prób powierzchniowych gleby. Próby
pobrane zosta³y w Krakowie  na B³oniach i w parku im. Jordana. Dominuj¹ ziarna
py³ku nastêpuj¹cych taksonów: Pinus, Poaceae, Plantago major/media, na B³oniach
dodatkowo Cichorioideae. Porównuj¹c próby powierzchniowe stwierdzono niewielkie ró¿nice na terenie B³oñ. W parku zale¿nie od miejsca pobrania prób ró¿nice by³y
wiêksze (zauwa¿ono zwiêkszon¹ liczbê ziarn py³ku Quercus w miejscu, gdzie ros³y
dêby i Polygonum aviculare na wydeptywanej górce). Porównanie sezonowe wskazuje na wiêkszy udzia³ ziarn py³ku rolin takich jak: Corylus, Alnus, Salix w próbach
pobranych wiosn¹. Ró¿nice sezonowe s¹ bardziej zauwa¿alne w próbach z B³oñ, w
parku Jordana s¹ praktycznie niezauwa¿alne. Sk³ad py³kowy prób oddaje w pewnym stopniu sk³ad rolinnoci rosn¹cej w pobli¿u badanych stanowisk, ale spotykamy równie¿ ziarna py³ku pochodz¹ce prawdopodobnie z transportu dalekiego,
jak np. Ambrosia.

Superficial samples as reflection of local pollen precipitation in Krakow
The purpose of this work was to analyse pollen in soil's superficial samples.
Samples were taken in Krakow  on Blonie and in the Jordan's park. Predominant
pollen in both samples are: Pinus, Poaceae, Plantago major/media, as well
Cichorioideae on Blonie. Small differences were when comparing superficial samples on Blonie. In the park, depending on the place where the samples were taken,
the differences were larger (an increased number of Quercus pollen were observed
in the place where oaks and Polygonum aviculare were growing on a treaded hill.)
Seasonal comparison points at higher participation of plant pollen such as: Corylus,
Alnus and Salix in samples taken in the spring. Seasonal differences are clearer in
samples from Blonie; in the Jordan's park it is practically imperceptible. The pollen
sample composition shows, to some extent a composition of vegetation growing
near the examined sites, but we also find pollen that was probably come from distant transport, e.g. Ambrosia.

Wstêp
Roliny wytwarzaj¹ ró¿ne iloci ziarn py³ku. Ma to zwi¹zek ze
sposobami ich rozprzestrzeniania siê i zapylania. Wiêkszoæ wiatropylnych wytwarza ogromne iloci ziarn py³ku, które uwalniaj¹c
siê do atmosfery tworz¹ aeroplankton, opadaj¹cy w postaci deszczu py³kowego.
Dla rozprzestrzeniania siê sporomorf znaczenie ma turbulencja termiczna, konwekcja i wiatr. Dziêki tym czynnikom sporomorfy mog¹ byæ uniesione i przeniesione nieraz na bardzo dalekie odleg³oci [1].
Deszcz py³kowy mo¿na podzieliæ na: 1) opad lokalny, ziarna
py³ku pochodz¹ce z rolin rosn¹cych do 500 m, 2) transport bliski
w granicach 500-1000 m, 3) transport dalszy (1-10 km), 4) transport daleki na odleg³oci wiêkszej ni¿ 10 km [1]. Roliny kwitn¹ i
wytwarzaj¹ py³ek w ró¿nych porach roku. Jest to podstaw¹ tworzenia kalendarzy py³kowych. Najwiêcej rolin pyli wiosn¹ i latem.
Czas rozpoczêcia i zakoñczenia pylenia przez poszczególne roliny zale¿y od klimatu i krainy geograficznej [2] oraz od tego jaka
by³a zima.
Celem pracy by³o porównanie spektrów py³kowych z terenu
otwartego, jakim s¹ krakowskie B³onia z analogicznymi próbami
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powierzchniowymi gleby z parku im. Jordana, a nastêpnie ustalenie ró¿nic w sk³adzie py³kowym z prób z obu terenów, a tak¿e
ró¿nic miêdzy próbami pobranymi w jesieni i na wiosnê.
Gleba jest specyficznym rodowiskiem, ziarna py³ku s¹ tu
nara¿one na dostêp powietrza. Py³ek mo¿e wtedy ulegaæ zniszczeniu, szczególnie gdy pH gleby jest wy¿sze ni¿ 6 [3]. Czas ¿ycia ziarn py³ku w glebie jest ró¿ny u ró¿nych taksonów, zale¿y to
od budowy i gruboci ciany komórkowej. Nie wiadomo te¿ jak
dzia³alnoæ mikroorganizmów i organizmów ¿yj¹cych w glebie
wp³ywa na odpornoæ ziarn py³ku.
Materia³ i metody

Próby zebrano na B³oniach i w Parku im. Jordana w Krakowie. B³onia s¹ terenem pozbawionym drzew o powierzchni 48 hektarów. Park im Jordana to park miejski o powierzchni 21 ha, rosn¹ w nim zarówno drzewa i krzewy, s¹ równie¿ miejsca
bez drzew. Po³o¿ony jest on bezporednio obok B³oñ.
Próby zebrano 21 listopada 2004 i 25 maja 2005. Próby pobierano z powierzchni
gleby. W maju 2005 pobrano próby, mniej wiêcej z tych samych miejsc, w których
by³y one pobrane w listopadzie 2004.
Próby zebrane na B³oniach oznaczono liter¹ B, a zebrane w parku liter¹ P.
Próby oznaczone liter¹ W zosta³y pobrane w maju 2005.
Tak pobrane próby poddano obróbce metod¹ acetolizy [4]. By³y one moczone
w HF, oko³o jednej doby. Do ka¿dej z prób dodano te¿ pastylki z Lycopodium.
Nastêpnie z prób sporz¹dzano preparaty mikroskopowe. Analizê py³kow¹ przeprowadzano przy u¿yciu mikroskopu firmy Zeiss. Sporomorfy obserwowano w wietle przechodz¹cym. Najczêciej stosowano powiêkszenie 400. Oznaczanie form
bardziej z³o¿onych, uszkodzonych, trudniejszych, przeprowadzano pos³uguj¹c siê
powiêkszeniem 1000 x (u¿yto obiektywu z imersj¹). Sporomorfy oznaczano za pomoc¹ klucza do oznaczania sporomorf Pollen analysis [5], a tak¿e preparatów porównawczych, które pochodzi³y ze zbiorów zak³adu Paleobotaniki UJ i Polskiej AkaJ. Bokalska-Rajba

Rycina1
Próby powierzchniowe, Kraków, B³onia.
Comparision between soil surface samples
from Kraków, B³onia.

Rycina2
Próby powierzchniowe, Kraków, park im.
Jordana.
Comparision between soil surface samples
from Kraków, park Jordana.

demii Nauk im. W³adys³awa Szafera.
Wyniki opracowywano i prezentowano w postaci wykresów wartoci procentowych przy u¿yciu programu komputerowego POLPAL [6]. Ze wzglêdu na to, ¿e niektóre taksony wystêpowa³y w pojedynczych próbach, a w innych ich nie by³o, na
wykresach znalaz³y siê wszystkie taksony, dla lepszego porównania.

Wyniki z dyskusj¹
Porównanie prób pobranych z B³oñ
W próbach z B³oñ wyranie widaæ dominacjê ziarn py³ku Pinus, Poaceae, Plantago major/media, Cichorioideae. Stosunkowo wyraniejszy udzia³ na B³oniach maj¹ równie¿: Picea i Chenopodiaceae (rycina 1).
Dominacja ziarn py³ku sosny wynika z tego, ¿e jest to rolina
produkuj¹ca jego ogromne iloci (deszcz py³kowy), który rozk³ada siê w zasadzie równomiernie w opadzie na powierzchniê
gleby.
Trawy tworz¹ zwart¹ pokrywê rolinn¹ na B³oniach, znajduje
to odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej frekwencji ziarn py³ku w próbach (maksymalnie do 44,5%). Tereny odlesione charakteryzuje udzia³ ziarn py³ku traw powy¿ej 25% [7]. W próbach z
B³oñ zawartoæ py³ku traw by³a we wszystkich próbach wy¿sza
(od 25,5%).
Wysoki poziom py³ku Cichorioideae jest najprawdopodobniej
spowodowana tym, i¿ na B³oniach wystêpuje bardzo du¿o mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale).
Obecnoæ ziarn py³ku Plantago major/media jest w próbach z
B³oñ znaczna. Takson ten jest uznawany za wskanik ³¹k wydeptywanych [8] w badaniach osadów kopalnych. Na b³oniach Plantago major wystêpuje masowo, a ziarna py³ku reprezentuj¹ tu element lokalny. Plantago lanceolata jest wskanikiem ³¹k konych,
pierwotnych i ¿yznych [9,10]. Ziarna py³ku tego gatunku s¹ notowane sporadycznie w próbach z B³oñ. B³onia s¹ koszone, ale nie
jest to zabieg czêsty. Mimo, ¿e jest to gatunek wiatropylny udzia³
Alergologia  Immunologia 2008 tom 5 numer 1

procentowy ziarn py³ku tego gatunku jest o wiele mniejszy, ni¿
udzia³ ziarn py³ku Plantago major/media. Udzia³ py³ku tego gatunku w spektrach kopalnych jest s³abo reprezentowany [11]. Zastanawiaj¹ca jest obecnoæ ziarn py³ku Salix, przy minimalnej obecnoci py³ku Betula. W próbach aerobiologicznych dla Krakowa
udzia³ py³ku Salix jest doæ wysoki, ale mniejszy w porównaniu do
py³ku Betula [12]. Mimo, ¿e okazy Betula rosn¹ ko³o B³oñ i w parku im. H. Jordana, jej udzia³ ziarn py³ku w próbach jest niewielki
(do 0,8%). Najprawdopodobniej wy¿sza frekwencja ziarn py³ku
Salix (od 1% do 4,3%) pochodzi od wierzb p³acz¹cych, które rosn¹ ko³o obiektów sportowych w po³udniowo-zachodniej czêci
B³oñ.
W próbach z B³oñ nie ma te¿ za wiele ziarn py³ku Tilia, a
drzewa te rosn¹ wokó³ B³oñ. Ziarna py³ku Tilia ³atwo ulegaj¹ rozk³adowi, a ich udzia³ nawet w lasach z du¿ym udzia³em lipy w
drzewostanie nigdy nie by³ du¿y [13].
Zbadano równie¿ ró¿nice sezonowe w próbach pobranych z
B³oñ 21 listopada i 25 maja. W porównaniu z próbami pobranymi
w listopadzie, zaznacza siê wiêkszy udzia³ ziarn py³ku Pinus, które pojawiaj¹ siê w powietrzu w drugiej dekadzie maja. Wiêkszy
jest równie¿ procent ziarn py³ku Salix, obecnych w powietrzu w
okresie wiosennym. W próbach z maja wyranie widaæ te¿ doæ
wysoki udzia³ ziarn py³ku Corylus, które praktycznie nie wystêpowa³y w próbach zebranych jesieni¹. Podobnie py³ek Acer, który w
próbach jesiennych nie wystêpuje. Sezon pylenia tych taksonów
przypada wczesn¹ wiosn¹. W próbach z maja mniejszy jest udzia³
ziarn py³ku Plantago major/media i Cichorioideae. Ziarna py³ku
Poaceae utrzymuj¹ siê na podobnym poziomie.
Na B³oniach zauwa¿ono obecnoæ ziarn py³ku rolin, które
tam nie wystêpuj¹ jak np. Ambrosia czy Typha latifolia. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e znalaz³y siê tam w wyniku dalekiego transportu.
Ziarna py³ku niektórych rolin takich jak brzoza, topola, lipa,
maj¹ bardzo nisk¹ frekwencjê, choæ roliny te wystêpuj¹ w okoli25

cach B³oñ i parku im. Jordana. Byæ mo¿e ma to zwi¹zek z odpornoci¹ cian ziarn py³ku na czynniki takie, jak: korozja, rozk³ad
pod wp³ywem tlenu.
Porównanie prób pobranych z parku im. H. Jordana.
W próbach powierzchniowych z parku Jordana dominuj¹ ziarna py³ku: Pinus, Poaceae, Plantago major/media, Salix (rycina 2).
Próby z parku im. Jordana by³y pobierane w trzech miejscach.
Pierwsze stanowisko w parku to miejsce otwarte, drzewa rosn¹
jednak niedaleko tego miejsca.
Próby pobrane w parku Jordana na drugim stanowisku, którym by³a górka bez drzew, charakteryzuje wysoki udzia³ py³ku
Polygonum aviculare uwa¿any za wskanik miejsc wydeptywanych [8]. W próbach z innych rejonów parku nie zaobserwowano,
a¿ tak du¿ego udzia³u ziarn py³ku tego taksonu. Prawdopodobnie
wysoki udzia³ py³ku tego gatunku ma zwi¹zek z tym, ¿e próby
pobierane by³y ze szczytu górki, gdzie ten gatunek dominuje.
Trzecie stanowisko to miejsce, gdzie rosn¹ dêby. W miejscu
tym w badanych próbach stwierdzono wiêksze wystêpowanie ziarn
py³ku dêbów (oko³o 15,20%). Obecnoæ powy¿ej 2% ziarn py³ku
dêbu wskazuje na jego lokalne wystêpowanie [14].
Dominacja py³ku Pinus podobnie jak w próbach z B³oñ mo¿e
byæ rezultatem dalekiego transportu py³ku tego gatunku.
Dominacja ziarn py³ku Plantago major/media mo¿e byæ t³umaczona tym, ¿e pewne powierzchnie w parku, podobnie jak na
b³oniach s¹ wydeptywane. W zwi¹zku z tym wystêpuje tam zarówno Plantago major, jak i Plantago media.
Udzia³ ziarn py³ku Salix (do 10,35% w próbie P6) jest trudny
do wyt³umaczenia. Podobnie jak bardzo skromny udzia³ ziarn py³ku Betula (obecny tylko w próbach P1, P2 i P4, oko³o 1%), który
to takson jest licznie reprezentowany w próbach aerobiologicznych z Krakowa [12].
Du¿a obecnoæ ziarn py³ku traw w próbach z parku jest uzasadniona. Trawy s¹ wiatropylne, a w parku wystêpuj¹ te¿ otwarte
powierzchnie poroniête trawami.
W porównaniu prób sezonowych zebranych w parku Jordana
równie¿ uwzglêdniono trzy stanowiska w jakich zosta³y one pobrane. Pierwsze stanowisko w parku to fragment bez drzew, drzewa rosn¹ jednak niedaleko. W próbach tych ró¿nice sezonowe
nie s¹ wyranie zaznaczone, na B³oniach ró¿nice by³y bardziej
widoczne. W dwóch próbach wiosennych zaznacza siê wiêkszy
udzia³ ziarn py³ku Acer i Corylus, ale w dwóch pozosta³ych ju¿
nie. Udzia³ ziarn np. sosny w próbach zebranych w maju nie jest
wiêkszy ni¿ w próbach z jesieni. Nieco mniejszy w próbach wiosennych jest udzia³ ziarn py³ku Plantago major/media.
Na drugim stanowisku (górka) te¿ nie zaznaczaj¹ siê du¿e
ró¿nice sezonowe. Widaæ zwiêkszony udzia³ ziarn Corylus w próbach wiosennych. Jak ju¿ pisa³am w miejscu tym charakterystyczny jest du¿y udzia³ py³ku Polygonum aviculare. Ziarna py³ku tego
gatunku s¹ znajdowane zarówno w próbach wiosennych, jak i
jesiennych, z tym, ¿e w próbach z wiosny jest go, co zadziwiaj¹ce, minimalnie wiêcej, chocia¿ ten gatunek o tej porze roku nie
kwitnie.
Trzecie stanowisko to miejsce, gdzie rosn¹ dêby i jest wy¿sza
frekwencja ziarn py³ku dêbu, zarówno w próbach jesiennych jak i
wiosennych. W próbach wiosennych zaznacza siê niewiele wiêkszy udzia³ ziarn Acer. Poza tym nie wystêpuj¹ wiêksze ró¿nice
sezonowe.
Podobnie jak na B³oniach, równie¿ w parku stwierdzono wystêpowanie ziarn py³ku Ambrosia, pochodz¹cego prawdopodobnie z dalekiego transportu.
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Wnioski
Porównuj¹c ogólnie sk³ad jakociowy i ilociowy prób pobranych z B³oñ i z parku im. Jordana mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w zasadzie dominuj¹ tu podobne taksony.
Ró¿nice w próbach powierzchniowych z ró¿nych stanowisk
zaznaczaj¹ siê w parku, natomiast próby z ca³ej powierzchni B³oñ
z ró¿nych stanowisk maj¹ w zasadzie jednolity sk³ad.
Ró¿nice sezonowe zaznaczaj¹ siê bardziej w próbach zebranych na B³oniach, a z parku s¹ praktycznie niezauwa¿alne. Na
B³oniach w próbach wiosennych wystêpuje wiêcej ziarn py³ku
drzew, które pyl¹ wiosn¹.
Zarówno w próbach z B³oñ, jak i z parku zanotowano du¿y
procent ziarn py³ku, które uleg³y korozji. Najmniejszy procent skorodowanych ziarn py³ku w próbie wynosi³ 6,5%, a najwiêkszy
27,5%.
W próbach z obu miejsc znalaz³y siê ziarna rolin nie wystêpuj¹cych w najbli¿szym otoczeniu badanych terenów, najprawdopodobniej pochodz¹ one z dalekiego transportu.
Próby powierzchniowe odzwierciedlaj¹ w pewien sposób opad
lokalny, ale nie we wszystkich miejscach.
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