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Zarys treści: Podstawowe metody paleoekologiczne służące do odtwarzania krajobrazu i klimatu są oparte na 
współczesnych analogach pyłkowych uzyskiwanych m.in. w wyniku monitoringu opadu pyłku roślin do całorocz-
nych pułapek Taubera. Seria danych monitoringowych na Roztoczu datuje się od 1998 roku, a od 2014 roku zosta-
ła wzbogacona o dane z aparatu wolumetrycznego, co pozwoli na szczegółowe opracowanie sezonów pyłkowych 
dla drzew lasotwórczych, w tym także gatunków ważnych z punktu widzenia aerobiologii. 
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1. Wprowadzenie

Obecność naturalnych zbiorowisk roślinnych na 
Roztoczu stwarza możliwość prowadzenia różnorodnych 
form monitoringu przyrody ożywionej. W kontekście 
antropogenicznych zmian drzewostanów i siedlisk 
szczególnego znaczenia nabiera monitoring cennych 
gatunków drzew. Wśród nich można wymienić jodłę 
pospolitą (Abies alba), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), 
świerk pospolity (Picea abies), lipę szerokolistną (Tilia 
platyphyllos) i jawor (Acer pseudoplatanus), które  
w rejonie Roztocza osiągają granice swoich zwartych 
zasięgów (Izdebski i in. 1992). Granice zasięgowe 
w dobrze rozpoznanych warunkach klimatycznych 
mają istotne znaczenie w rekonstrukcjach klimatu  

w przeszłości, jak i w przewidywaniu zmian zasięgów 
roślin w związku z obecnie obserwowanymi zmianami 
klimatu.

Najszersze ramy czasowe obejmujące tysiące lat 
sukcesji roślinnej można uzyskać dzięki analizie pył-
kowej – podstawowej metodzie paleoekologicznej 
(Bunting 2003, Latałowa 2003a, Hicks, Sunnari 2005).  
W interpretacjach paleoklimatycznych opartych na dia-
gramach pyłkowych kopalnej roślinności wykorzystuje 
się współczesne analogi pyłkowe (Latałowa 2003a, Su-
gita 2007). Mają one przypisane parametry termiczno-
-opadowe w poszczególnych strefach klimatycznych  
i są gromadzone w postaci bazy danych (Davis i in. 
2013). Analogi pyłkowe mogą być konstruowane  
z wykorzystaniem pomiarów rocznego opadu pyłku do 
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pułapek pyłkowych Taubera w różnych modyfikacjach 
(Giesecke i in. 2010). Takie założenia przyświecają 
międzynarodowemu projektowi monitoringu pyłkowe-
go Pollen Monitoring Programme (PMP; www.pollen-
trapping.org). Program działa od 1996 roku w kilkuna-
stu krajach europejskich. W Polsce regiony objęte pro-
gramem to: Roztocze, Pojezierze Kaszubskie, Wyso-
czyzna Gdańska, Pojezierze Brodnickie, Bory Tuchol-
skie, Kotlina Toruńska. Roztocze, jako region z dobrze 
zachowanymi drzewostanami bukowymi i jodłowymi, 
pełni istotną rolę w transekcie: północ-południe Eu-
ropy. Dziesięcioletnia seria danych monitoringowych  
z Roztocza posłużyła m.in. do analizy zależności między 
obfitością pylenia kilku drzew lasotwórczych a czynni-
kami meteorologicznymi wpływającymi na produkcję 
pyłku (van der Knaap i in. 2010) oraz kilkakrotnie do 
korelacji lat obfitego lub słabego pylenia z danymi ae-
robiologicznymi pochodzącymi z aparatów wolume-
trycznych (Pidek i in. 2006, 2008, Kaszewski i in. 2008, 
Kaszewski, Pidek 2009). Te ostatnie gwarantują dużą 
rozdzielczość wyników (2-godzinna dokładność), która 
jest bardzo przydatna w korelacjach dobowej tempera-
tury powietrza i opadów z wielkością pylenia (Ember-
lin i in. 1997, 2002, Clot 2001, Dąbrowska 2008) oraz  
w opracowaniu przebiegu sezonów pylenia (Latałowa 
i in. 2002, Kasprzyk i in. 2004, Puc, Kasprzyk 2013).

Zainstalowanie aparatu wolumetrycznego Lan-
zoni VPPS 2000 w Roztoczańskiej Stacji Naukowej 
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
UMCS w Guciowie stwarza więc szansę na szczegó-
łową analizę sezonów pyłkowych drzew i opracowanie 
kalendarza pylenia dla tego regionu, analogicznego do 
kalendarza pylenia dla Lublina – najbliższego miasta, 
w którym prowadzony jest monitoring aerobiologiczny 
(Weryszko-Chmielewska, Piotrowska 2004). Ponadto 
seria danych aerobiologicznych pozwoli na uszczegó-
łowienie danych dotyczących pylenia głównych drzew 
lasotwórczych, uzyskiwanych dotychczas jedynie  
z całorocznych pułapek pyłkowych. Levetin i in. (2000) 
wykazali, że istnieje bardzo duża zbieżność wyników 
pomiarowych uzyskanych za pomocą pułapki Taubera 
i aparatu wolumetrycznego umieszczonego w bezpo-
średnim sąsiedztwie. Niniejsza praca prezentuje mini-
malne, maksymalne i średnie wartości depozycji pyłku 
głównych drzew lasotwórczych Roztoczańskiego Par-
ku Narodowego, uzyskane w wyniku 13-letniej serii 
pomiarów przy pomocy pułapek typu Tauber (1998–
2010) oraz wstępne wyniki pomiarów aparatem Lanzo-
ni VPPS 2000 z 2014 roku. 

2. Obszar i metodyka badań

Monitoring pyłkowy prowadzono w centralnej czę-
ści Roztocza, w Roztoczańskim Parku Narodowym  
i jego strefie ochronnej, w okolicach wsi Guciów, poło-
żonej w dolinie Wieprza. Roztocze jest pasmem wznie-
sień zbudowanych ze skał górnokredowych. Na Roz-
toczu Środkowym odsłaniają się one na powierzchni 
lub są przykryte osadami czwartorzędowymi. W dnach 
dolin przeważają piaski, niekiedy uformowane w wy-
dmy, natomiast na ich zboczach lub na wierzchowinach 
występują płaty lessu. Konsekwencją zróżnicowania 
utworów pokrywowych jest zróżnicowanie gleb, nara-
żonych na stromych stokach na procesy erozyjne. Dno 
doliny Wieprza w Guciowie położone jest na wysokości 
ok. 240 m n.p.m., natomiast kulminacje wierzchowiny 
przekraczają 350 m n.p.m. Deniwelacje w tej części 
Roztocza przekraczają więc 100 m. Urozmaicona rzeź-
ba terenu ma wpływ na zachowanie naturalnej szaty ro-
ślinnej oraz wtórną sukcesję roślinną na odłogowanych 
polach (Lorens i in. 2009).

Około 60% lasów Roztocza ma do tej pory charakter 
naturalny. Najcenniejsze zbiorowiska leśne to buczyna 
karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum) i wyżynny 
jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum). Zróżni-
cowana rzeźba i warunki glebowe sprawiają, że główne 
typy roślinności układają się zonalnie. Abietetum po-
lonicum pokrywa dolne i środkowe partie wzniesień, 
natomiast Dentario glandulosae-Fagetum – ich szczyty 
(Izdebski i in. 1992). Na skład gatunkowy zbiorowisk 
roślinnych istotny wpływ wywierają warunki klima-
tyczne Roztocza. Są one nieco surowsze niż w obsza-
rach otaczających – średnia roczna temperatura po-
wietrza nieznacznie tylko przekracza 7ºC (Kaszewski 
2008). Średnia roczna opadów w Guciowie przewyż-
sza 700 mm, natomiast czas trwania pokrywy śnieżnej  
w niektórych latach jest dłuższy od 100 dni (Stępniew-
ski 2008).

2.1. Stanowiska pułapek pyłkowych typu Tauber

Dziewięć całorocznych pułapek pyłkowych typu 
Tauber (fot. 1) umieszczono w różnorodnych zbiorowi-
skach roślinnych Roztoczańskiego Parku Narodowego 
i jego strefy ochronnej (okolice wsi Guciów) (tab. 1). 
Zgodnie z założeniami programu Pollen Monitoring 
Programme (Hicks i in. 1996, 1999) pułapki rozmiesz-
czone są w zbiorowiskach leśnych (pułapki nr 1, 2, 4, 8), 
na skraju lasu (pułapki nr 3, 5) oraz w terenie otwartym 
(pułapki nr 6, 7). Te ostatnie pełnią rolę pułapek regio-
nalnych, chwytających pyłek pochodzący z większego 
obszaru, nie tylko z lokalnego zbiorowiska leśnego. Ro-
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Fot. 1. Pułapka pyłkowa typu Tauber w Roztoczańskim Parku 
Narodowym
Photo 1. Tauber – type pollen trap in the Roztocze National 
Park

Nr pułapki  
Trap no

Współrzędne geograficzne 
Geographical coordinates

Opis stanowiska 
Site description

Rozmiar  
Size of the opening

1 50º 35,34’ N, 23º 03,51’ E,  
243 m  n.p.m.

Mała polana leśna w borze jo-
dłowym  Abietetum polonicum 10 x 10 m

2 50º 35,25’ N, 23º 03,33’ E, 
243 m n.p.m.

Duża polana w lesie mieszanym 
(sosna i drzewa liściaste) 40 x 120 m

3 50º 35,16’ N, 23º 03,54’ E, 
247 m n.p.m.

Łąka na skraju mieszanego lasu 
z dominacją sosny i jodły 

Skraj lasu – odl. od najbliższych 
drzew 25 m 

4 50º 35,41’ N, 23º 03,28’ E,  
257 m n.p.m.

Duża polana w lesie sosno-
wo-brzozowym z domieszką 

innych drzew 
60-120 m

5 50º 35,13’ N, 23º 03,47’ E, 
279 m n.p.m. Łąka na skraju lasu bukowego Odl. od najbliższych drzew 2 m 

6 50º 34,56’ N, 23º 04,01’ E, 
305 m n.p.m.

Krajobraz otwarty, odłogowane 
pole zarastające młodymi brzo-

zami i wierzbami 

7 50º 34,57’ N, 23º 04,25’ E 246 
m n.p.m.

Ogródek meteorologiczny na 
łące w obrębie pól uprawianych 

i odłogowanych 

Grupa sosen i brzóz od strony 
zachodniej w odl.  12-15 m

8 50º 34,21’ N, 23º 03,14’ E 348 
m n.p.m.

Large clearing within beech 
forest 80 x100m

9 50º 34,20’ N, 23º 04,07’ E 355 
m n.p.m. Pod okapem drzew w buczynie Odl. od najbliższych drzew buka 

8.5 m

Tab. 1. Stanowiska pułapek pyłkowych w Guciowie na Roztoczu
Tab. 1. Pollen trapping sites in the Guciów village in Roztocze

ślinność wokół pułapek jest dobrze rozpoznana dzięki 
opracowaniom fitosocjologicznym dotyczącym zarów-
no Roztoczańskiego Parku Narodowego (Izdebski i in. 
1992), jak i jego strefy ochronnej w okolicach wsi Gu-
ciów (Grądziel i in. 2006). Wyniki pomiaru opadu pył-

kowego z pułapek regionalnych posłużą do porównania 
z wynikami monitoringu pyłkowego aparatem Lanzoni 
VPPS 2000. Jedna z nich (pułapka nr 7) znajduje się  
w ogródku meteorologicznym Roztoczańskiej Stacji 
Naukowej UMCS w Guciowie w bezpośrednim są-
siedztwie aparatu wolumetrycznego (ryc. 2), druga (pu-
łapka nr 6) znajduje się wśród pól na sąsiednim wznie-
sieniu.

Pułapka typu Tauber jest plastikowym pojemnikiem 
o pojemności 5 litrów, przykrytym siatką metalową  
o dużych oczkach, chroniącą przed gryzoniami i du-
żymi owadami. Dno pułapki pokryte jest mieszaniną 
gliceryny, formaliny i tymolu w odpowiednich propor-
cjach (Hicks i in. 1996). Pułapka spoczywa w gruncie 
przez cały rok, a jej otwór wystaje minimalnie ponad 
jego powierzchnię. W ten sposób imitowane są natural-
ne warunki depozycji pyłku na powierzchnię torfowisk,  
z których pobierane są rdzenie do badań paleoekolo-
gicznych. 

W celu obliczenia opadu pyłku poszczególnych tak-
sonów treść pułapki pyłkowej, po upływie pełnego roku 
(od października do października następnego roku), 
poddaje się acetolizie Erdtmana po uprzednim dodaniu 
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5 tabletek wskaźnikowych z zarodnikami Lycopodium 
(Stockmarr 1971, Hicks i in. 1996). Po obróbce labora-
toryjnej ziarna pyłku i zarodniki zliczane są pod mikro-
skopem świetlnym o powiększeniu 400x. 

2.2. Stanowisko aparatu wolumetrycznego Lanzoni 
VPPS 2000

Aparat wolumetryczny Lanzoni VPPS 2000 (fot. 
2) znajduje się w ogródku meteorologicznym Rozto-
czańskiej Stacji Naukowej Wydziału Nauk o Ziemi  
i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Aparat umieszczo-
no na 2,5-metrowym metalowym słupie, więc powie-
trze zasysane jest na wysokości 3 m nad poziomem 
gruntu (fot. 3). Stanowisko położone jest na spłaszcze-
niu lewego zbocza doliny Wieprza. Różnica wysokości 
pomiędzy usytuowaniem ogródka meteorologicznego 
(252 m n.p.m.) a dnem doliny (240 m n.p.m.) wyniosła 
12 m, pobór prób ma więc miejsce 15 m nad dnem do-
liny. Wśród roślinności drzewiastej w promieniu 100 m 
wokół Stacji dominuje Betula pendula, stanowiąca 50% 
zadrzewień. W skład pozostałego drzewostanu wchodzą 
Pinus sylvestris i Populus tremula. W zakrzaczeniach 
występują Salix caprea i Salix aurita. Osobniki brzozy, 

sosny, topoli i wierzby występowały w odległości nie 
mniejszej niż 12–15 m od aparatu pomiarowego (fot. 4). 

Preparaty mikroskopowe analizowano za 
pomocą mikroskopu świetlnego przy powiększeniu 
400-krotnym.

Fot. 2. Aparat wolumetryczny Lanzoni VPPS 2000
Photo 2. Volumetric pollen sampler Lanzoni VPPS 2000

Fot. 4. Ogródek meteorologiczny w Guciowie
Photo 4. Meteorological garden in Guciów

Fot. 3. Sposób umieszczenia aparatu wolumetrycznego  
w ogródku meteorologicznym
Photo 3. Location of the volumetric sampler in the 
meteorological garden



57

3. Wyniki

3.1. Monitoring pyłkowy do pułapek Taubera

Praca obejmuje wyniki pomiarów depozycji pyłku 
głównych drzew lasotwórczych Roztocza, do których 
należą: sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), buk po-
spolity (Fagus sylvatica), jodła pospolita (Abies alba), 
świerk pospolity (Picea abies), olsza czarna (Alnus 
glutinosa), dąb szypułkowy (Quercus robur), grab 
zwyczajny (Carpinus betulus) (Izdebski i in. 1992). 
Rozprzestrzenienie tych drzew, ich zasięgi i wędrówka  
z ostoi glacjalnych są także ważne z punktu widzenia 
interpretacji paleoklimatycznych (Ralska-Jasiewiczo-
wa i in. 2004). 

W badaniach monitoringowych do tego zestawu 
obserwowanych pod względem pylenia drzew dodano 
także brzozę (Betula pendula) ze względu na jej duży 
udział w roślinności. Brzoza jest pionierskim gatunkiem 
wkraczającym na długo odłogowane pola. Ponadto 
brzoza jest obiektem monitoringu aerobiologicznego 
w związku z uczulającymi właściwościami jej pyłku 
(Dahl, Strandhede 1996, Emberlin i in. 1997, 2002, 
Latałowa i in. 2002, Weryszko-Chmielewska 2007). 

W okresie 13-lecia (1998–2010) odnotowano  
w pułapkach bardzo duże różnice w obfitości pylenia 

poszczególnych gatunków (tab. 2). Największe warto-
ści depozycji pyłku osiągały sosna i brzoza – drzewa 
bardzo dobrze reprezentowane w roślinności i produku-
jące ogromne ilości pyłku. Znacząco mniejsze są war-
tości depozycji pyłku buka i jodły, pomimo ich znacz-
nego udziału w drzewostanach. Zjawisko to wiąże się 
nie tylko z mniejszą produkcją ich pyłku, ale również 
z jego większym rozmiarem i dużą szybkością opada-
nia (Poska, Pidek 2010, Pidek i in. 2010b). Najmniej-
sze wartości depozycji odnotowano dla świerka, który 
jest znacznie słabiej reprezentowany w roślinności,  
a ponadto produkuje mniej pyłku niż sosna. Dodatkowo 
świerk często występuje w dolnej warstwie drzew, więc 
jego pyłek ma wówczas mniejsze możliwości dostania 
się do opadu pyłkowego (Pidek i in. 2010a). Maksi-
ma depozycji pyłku odnotowano w różnych latach dla 
różnych drzew. Na przykład 2010 rok był rokiem naj-
wyższego pylenia dla sosny i jodły, 2006 – dla buka  
i świerka, 2008 – dla brzozy, 1998 – dla olszy, 2002 
– dla grabu i 2003 – dla dębu. Minimalne wartości de-
pozycji pyłku odnotowano też w różnych latach dla róż-
nych drzew, ale jako rok szczególnie słabego pylenia na 
tle całego 13-lecia zarysowuje się rok 2009. 

3.2. Monitoring aerobiologiczny aparatem Lanzoni 
VPPS 2000

Zastosowana metoda pozwoliła na wyznaczenie 
sezonowej dynamiki obecności pyłku w powietrzu. 
W 2014 roku pylenie rozpoczęła olsza (Alnus) – 21 
stycznia, a następnie leszczyna (Corylus) – 24 stycznia. 
Pierwsze ziarna pyłku brzozy (Betula) zaobserwowa-
no14 lutego. Wtedy też w preparatach pojawił się pyłek 
drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae). W kolejnym 
dniu (15 lutego) oznaczono w preparatach pyłek cisa 
(Taxus) i topoli (Populus). 20 lutego zaobserwowa-
no ziarna grabu (Carpinus). 12 marca rozpoczął py-
lenie wiąz (Ulmus), 21 marca jesion (Fraxinus), a 19 
kwietnia pojawił się pyłek klonu (Acer). W badanym 
materiale obserwowano komórki glonów, zarodniki 
grzybów (m.in. Cladosporium), mchów, widliczek i pa-
proci. Maksymalne stężenia pyłku głównych taksonów  
o właściwościach alergizujących odnotowano w dniach: 
1 marca – leszczyna (37 ziaren pyłku/m3); 12 marca – 
olsza (325) i 10 kwietnia – brzoza (2330). Zdjęcie 5 po-
kazuje obraz z aparatu wolumetrycznego w Guciowie  
z okresu nasilenia pylenia brzozy z dnia 22 kwietnia 
2014 roku.

Rodzaj 
drzewa 

Tree genus

Wartość rocznej depozycji pyłku (rok) 
jako liczba ziaren pyłku na 1 cm2 w okresie  
1998–2010 
Annual pollen deposition  value (year) as 
number of pollen  grains on 1 cm2 in the 
period 1998–2010
minimalna 

min
średnia 
average

maksymalna 
max

Pinus sosna 2971 (2000) 6002 11016 (2010)
Fagus buk 101 (2001) 1463 4293 (2006)
Abies jodła 38 (2009) 860 2866 (2010)
Carpinus 
grab

371 (2000) 1340 3662 (2002)

Quercus dąb 104 (2001) 502 1202 (2003)
Picea świerk 10 (2010) 81 243 (2006)
Alnus olsza 408 (2009) 1452 4347 (1998)
Betula 
brzoza

1734 (2009) 5065 9342 (2008)

Tab. 2. Minimalne, maksymalne i średnie wartości rocznej 
depozycji pyłku na 1 cm2 powierzchni gruntu z podaniem 
roku wystąpienia danej wartości w okresie 1998–2010
Tab. 2. Minimal, Maximal and Average values of annual pol-
len deposition on surface of 1 cm2 with  the year of the parti-
cular pollen value in the period 1998–2010
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Ryc. 5. Ziarna pyłku brzozy w aparacie Lanzoni VPPS 2000 
w okresie intensywnego pylenia 22 kwietnia 2014 r.
Photo 5. Pollen grains of birch in the Lanzoni VPPS 2000 
sampler in the period of the intensive release of pollen 22 
April 2014

4. Dyskusja

Od 1998 roku trwają na Roztoczu pomiary depozycji 
pyłku głównych drzew lasotwórczych za pomocą pu-
łapek typu Tauber. Długie serie danych z monitoringu 
pyłkowego stanowią ważne narzędzie interpretacyjne 
diagramów pyłkowych kopalnej roślinności zarówno 
pod kątem rekonstrukcji pokrywy roślinnej, jak i warun-
ków klimatycznych oraz prognozowania zmian w zasię-
gach roślin związanych z aktualnymi zmianami klimatu 
(Seppä i in. 2009, van der Knaap i in. 2010). Rezultaty 
13-letniej serii pomiarowej z Roztocza posłużyły do in-
terpretacji diagramów pyłkowych kopalnej roślinności 
(Pidek 2013).

Wzbogacenie monitoringu pyłkowego na Roztoczu  
o dodatkowe pomiary aparatem wolumetrycznym Lanzo-
ni VPPS 2000 pozwoli na pozyskanie precyzyjniejszych 
danych dotyczących sezonu pyłkowego dla poszczegól-
nych gatunków drzew i krzewów wiatropylnych oraz 
niektórych roślin zielnych obficie produkujących pyłek. 
Chodzi tu przede wszystkim o gatunki, których pyłek ma 
właściwości uczulające. Należą do nich w pierwszej ko-
lejności brzoza, olsza i leszczyna, ale także grab. Spośród 
roślin zielnych są to głównie trawy, bylice, komosowate, 
nawłoć, babka lancetowata i szczaw (Weryszko-Chmie-
lewska 2007). W związku z istnieniem alergii krzyżowej 
pomiędzy pyłkiem olszy i brzozy, w różnych krajach 
podejmuje się monitoring koncentracji ich pyłku, opra-
cowuje sezony pyłkowe i ich przebieg w zależności od 
czynników klimatycznych (Dahl, Strandhede 1996, Em-
berlin i in. 1997, 2002, Gioulekas i in. 2004, Kasprzyk  
i in. 2004, Rodrigues-Rajo i in. 2004, 2006).

Seria monitoringowa z pułapek Taubera może być  
z powodzeniem korelowana z danymi aerobiologicz-
nymi z aparatu wolumetrycznego. Obywa typy danych 
wraz z czynnikami meteorologicznymi (temperatura 
powietrza, opad atmosferyczny, prędkość i kierunek 
wiatru) przyczyniają się do poznania zależności między 
wielkością produkcji i depozycji pyłku a zmiennymi 
meteorologicznymi oraz nad zdolnością różnych ziaren 
pyłku do podlegania dalekiemu transportowi (Hicks, 
Sunnari 2005, Poska, Pidek 2010). Jednak roczna de-
pozycja pyłku do pułapki Taubera wyrażona w liczbie 
ziaren pyłku na cm2 powierzchni nie może być bezpo-
średnio porównywana z liczbą ziaren pyłku w 1 m3 po-
wietrza, którą odczytujemy z danych aparatów wolume-
trycznych. Dobrą metodą porównywania wyników jest 
obliczenie procentowego indeksu pyłkowego, tj. obli-
czenie ile procent w łącznej sumie pyłku danego taksonu 
w ciągu kilku lat dokonywania pomiarów zajmuje suma 
z danego roku. Taki sposób zastosowano dla Alnus na 
Roztoczu i w Lublinie dla lat 2001–2007, uzyskując bar-
dzo zbliżone wyniki (Pidek i in. 2008). Niezależnie więc 
od odległości dzielącej punkty pomiarowe (120 km)  
i różnych chwytaczy pyłku oraz różniącej się wysokości 
umieszczenia chwytacza w obydwu obszarach ujawniły 
się te same tendencje w zakresie lat najobfitszego pyle-
nia (lata 2003, 2006), najsłabszego pylenia (2000, 2005), 
lat niskich wartości (1999) i średnich wartości pylenia 
(2002, 2004).

Bazując na doświadczeniach z północnej Europy  
i z USA (Levetin i in. 2000, Ranta i in. 2007), można się 
spodziewać jeszcze większej zgodności wyników uzy-
skanych obydwiema metodami monitoringu pyłkowego  
w przypadku, gdy chwytacze są umieszczone w bezpo-
średnim sąsiedztwie w ogródku meteorologicznym w Gu-
ciowie.

Na podstawie 10-letnich pomiarów depozycji pyłku 
olszy na Roztoczu stwierdzono istnienie statystycznie 
istotnej ujemnej korelacji między wielkością opadu at-
mosferycznego w sierpniu w roku poprzedzającym py-
lenie (wówczas zaczynają się tworzyć się ziarna pyłku 
w pylnikach) a depozycją pyłku na wiosnę kolejnego 
roku. Podobnie negatywna korelacja wystąpiła między 
opadem atmosferycznym w lutym w roku pylenia i de-
pozycja pyłku olszy (Kaszewski i in. 2008). Dane te 
sugerują istotny wpływ suszy na produkcję i depozycję 
pyłku olszy. Dzięki zastosowaniu aparatu wolumetrycz-
nego Lanzoni VPPS 2000 będzie możliwe uszczegóło-
wienie przebiegu sezonu pyłkowego dla olszy, brzozy  
i innych drzew ważnych z punktu widzenia alergologii, 
wrażliwości produkcji i uwalniania pyłku na zmiany ele-
mentów pogody i innych zagadnień m.in. dotyczących 
uściślenia związku pyłek-roślinność-krajobraz, który 
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jest bardzo istotny z punktu widzenia interpretacji pale-
oekologicznych. 

Identyfikacja pozapyłkowych składników aero-
planktonu, które są zasysane do aparatu wolumetrycz-
nego, ma duże znaczenie dla oceny zawartości m.in. 
zarodników grzybów pleśniowych, wywołujących 
alergie u ludzi oraz choroby roślin (Weryszko-Chmie-
lewska 2007). Dane na temat pozapyłkowych składni-
ków aeroplanktonu mogą być również wykorzystywa-
ne w interpretacjach paleoekologicznych, w których 
coraz powszechniej zwraca się uwagę na mikrofosy-
lia pozapyłkowe. Przykładem są zarodniki grzybów 
koprofilnych, których występowanie i procentowy 
udział w spektrach pyłkowych próbek kopalnych jest 
wskaźnikiem gospodarki pasterskiej (Latałowa 2003b, 
Räsänen i in. 2004).

Podsumowując, kontynuacja badań monitoringo-
wych na Roztoczu, przy wykorzystaniu obydwu metod 
(pułapek Taubera i aparatu wolumetrycznego) otwiera 
możliwości uzyskania bardzo wartościowej serii da-
nych pyłkowych, które mogą posłużyć różnym celom. 
Przede wszystkim przydatne są, już w obecnej chwili, 
do interpretacji paleoekologicznych, ale również posłu-
żą do rozwiązywania problemów z dziedziny aerobio-
logii i alergologii. Naturalny charakter drzewostanów 
Roztoczańskiego Parku Narodowego, z obecnością kil-
ku cennych gatunków drzew, stanowi dodatkowy atut 
serii monitoringowej z Roztocza.
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www.pollentrapping.org

POLLEN MONITORING AS A TOOL  
FOR INTERPRETING LANDSCAPE  

AND CLIMATE CHANGES OF ROZTOCZE 

Summary

Observed in recent decades, the development 
of interpretive tools in pollen analysis – the basic 
palaeoecological method – is based on the monitoring 
of pollen deposition. Usually a year-round Tauber traps 
are used in these studies (Hicks, Hyvärinen 1986). 
Traps are placed in a variety of plant communities, 
which are well recognized in terms of phytosociology. 
Examples are studies carried out in the Guciów village 
in the Roztocze region within the Pollen Monitoring 
Programme PMP (www.pollentrapping.org). Developed 
data series of pollen collected by this method from 
the area of Roztocze has 13 years and is used to 
palaeoecologic and palaeoclimatic interpretation of 
pollen diagrams representing the interglacial warmings 
in the Quaternary. Numerical methods, among other 
things, are used to link the characteristics of the pollen 
spectrum with environmental and climatic variables 
and interpret the pollen deposition in the context of 
the composition and structure of plant communities 
(Pidek, Poska 2013). The development of theoretical 
models of pollen dispersal and deposition as well as 
the assessment of the landscape scale represented by 
the pollen spectrum (Sugita 2007) still requires new 
data on the annual production of pollen of different 
taxa. For this purpose, the volumetric method has been 
applied recently, allowing to determine the dynamics of 
individual pollen taxa during the year. The presence of 
stands of fir and beech in the Roztocze, which is very 
rare on a European scale, is an additional advantage of 
the monitoring series from this region.
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MONITORING POPULACJI DENTARIA GLANDULOSA (BRASSICACEAE)
W LATACH 2011–2014 NA PÓŁNOCNYM STOKU ŚWIĘTEGO KRZYŻA  

(GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE, WYŻYNA MAŁOPOLSKA)

 
Monika Podgórska, Martyna Kułagowska, Natalia Wójcik

Podgórska M., Kułagowska M., Wójcik N., 2015: Monitoring populacji Dentaria glandulosa (Brassicaceae)  
w latach 2011–2014 na północnym stoku Świętego Krzyża (Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Małopolska) (Monito-
ring of population of Dentaria glandulosa (Brassicaceae) in years 2011–2014 on the northern slope of the Święty 
Krzyż (Świętokrzyskie Mountains, Małopolska Upland), Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Vol. 17, s. 63-68.

Zarys treści: Niniejsza praca zawiera wyniki badań nad stanem populacji górskiego gatunku Dentaria glandulosa, 
które prowadzone były w latach 2011–2014 na terenie Świętego Krzyża. Stanowisko gatunku jest obfite, jednakże 
w trakcie prowadzonego monitoringu w obrębie stałej powierzchni badawczej stwierdzono systematyczny spa-
dek liczebności osobników żywca gruczołowatego (form wegetatywnych oraz generatywnych). Cykl rozwojowy  
D. glandulosa na badanym stanowisku trwa około 3 miesięcy.

Słowa kluczowe: stanowisko reliktowe, gatunek górski, liczebność populacji, fenofazy. 
Key words: relict locality, mountain species, population abundance, phenophases.
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1. Wprowadzenie

W celu prowadzenia skutecznej ochrony przyrody 
niezbędne jest posiadanie informacji o jej aktualnym 
stanie. Dane na ten temat pochodzą z badań prowadzo-
nych w środowisku przyrodniczym – należą do nich 
m.in. różne badania florystyczne, fitosocjologiczne, 
faunistyczne czy ekologiczne (Faliński 1990, Dzwonko 
2007). Inwentaryzacje tego typu mają zazwyczaj jed-
norazowy charakter – bez wątpienia dostarczają wiele 
cennych informacji na temat aktualnego stanu przyrody, 
jednakże trudno jest na ich podstawie wnioskować na te-
mat tendencji dynamicznych czy szukać odpowiedzi na 
pytania dotyczące przyczyn tych zmian. Aby zrozumieć 
mechanizmy, jakie istnieją w układach przyrodniczych 
należy prowadzić wieloletnie badania ekologiczne, 
najlepiej na stałych powierzchniach badawczych (Fa-

liński 2001). Takie regularne obserwacje prowadzone  
w ramach monitoringu przyrodniczego (funkcjonu-
jącego zarówno w obszarach chronionych, np. SOO  
i OSO w sieci Natura 2000, jak i poza nimi) pozwalają 
na planowanie efektywnych działań ochronnych (m.in. 
wskazywanie konkretnych zabiegów ochrony czynnej), 
dzięki czemu w sposób praktyczny jesteśmy w stanie 
chronić otaczające nas gatunki, a także całe ekosystemy.

Obiekt niniejszych badań – Dentaria glandulosa 
Waldst. & Kit. – należy do rodziny kapustowatych Bras-
sicaceae i jest jednym z trzech gatunków z rodzaju Den-
taria występujących w polskiej florze (Mirek i in. 2002).

Żywiec gruczołowaty jest gatunkiem górskim, re-
glowym (Zając 1996). Jego zasięg obejmuje Europę 
Środkowo-Wschodnią, kraje leżące na południowy 
wschód od Polski, takie jak: Czechy, Słowacja, Węgry 
i Rumunia (Meusel i in. 1965). Gatunek ten jest dość 


