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Wp³yw czynników pogodowych na sezonowe zmiany
koncentracji py³ku wybranych taksonów drzew w
Sosnowcu
W pracy przedstawiono wp³yw warunków meteorologicznych na wybrane cechy
sezonów py³kowych leszczyny, olszy i jesionu w powietrzu Sosnowca w latach 1997
- 2006. Badania prowadzono metod¹ wolumetryczn¹ aparatem typu Burkard. Pocz¹tek i d³ugoæ sezonu wyznaczono metod¹ 98% rocznej sumy. W pracy przeanalizowano wp³yw temperatury redniej, maksymalnej i minimalnej, wilgotnoci
wzglêdnej i opadu atmosferycznego na pocz¹tek i d³ugoæ sezonów py³kowych
oraz na sumy roczne omawianych taksonów.

The influence of weather parameters on the seasonal pollen
concentration of chosen tree taxa in Sosnowiec
The aim of this study was to analyze the relationship between the meteorogical
conditions and diffrent aspects of pollen seasons of hazel, alder and ash in
Sosnowiec in the years 1997 - 2006. The studies carried out using volumetric method
and Burkard apparatus. The pollen seasons were estimated using the 98% method.
The average, minimum and maximum temperature of air, relative humidity and precipitation were taken into account.

Wstêp
Czas zakwitania rolin, iloæ produkowanego przez nie py³ku,
jak równie¿ mo¿liwoci rozprzestrzeniania siê py³ku w powietrzu
zale¿y od wielu czynników wzajemnie na siebie oddzia³ywuj¹cych.
Jednym z czynników s¹ warunki pogodowe [1, 2]. Ziarna py³ku
leszczyny i olszy wystêpuj¹ najobficiej na prze³omie zimy i wiosny, jesionu wiosn¹. W tym czasie maj¹ miejsce czêste anomalie
pogodowe, cechuj¹ce siê znacznymi ociepleniami lub nag³ymi
powrotami warunków zimowych. Poci¹ga to za sob¹ wahania w
sezonach py³kowych leszczyny, olszy i jesionu, mimo i¿ charakteryzuje je du¿a odpornoæ na niekorzystne warunki meteorologiczne [3]. Liczne badania dowodz¹, ¿e w naszej strefie klimatycznej na termin rozpoczêcia oraz dynamikê pylenia taksonów
zakwitaj¹cych na prze³omie wiosny i zimy istotny wp³yw maj¹
zmieniaj¹ce siê warunki meteorologiczne, a w szczególnoci temperatura powietrza [4, 5, 6]. Z tego wzglêdu jakiekolwiek prognozowanie dotycz¹ce pocz¹tku sezonu py³kowego tych taksonów
jest niezmiernie trudne [7].
W pracy przedstawiono 10-letnie badania opadu py³ku leszczyny, olszy i jesionu w Sosnowcu. Alergeny py³ku tych taksonów
maj¹ silne dzia³anie uczulaj¹ce [8, 9, 10]. W Polsce stanowi¹ one
najczêstsz¹ przyczynê alergii py³kowej [11].
Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu temperatury redniej, minimalnej i maksymalnej oraz wilgotnoci wzglêdnej i opadu atmosferycznego na termin rozpoczêcia i d³ugoæ sezonu py³kowego oraz na sumê roczn¹ py³ku leszczyny, olszy i jesionu.

Materia³ i etody

Do okrelenia koncentracji py³ku w powietrzu zastosowano metodê wolumetryczn¹. Aparat Burkarda umieszczono na wysokoci 20 m nad poziomem gruntu w
dzielnicy o lunej zabudowie bloków mieszkalnych. Dane meteorologiczne udostêpni³o Obserwatorium Meteorologiczne i Laboratorium Dynamiki rodowiska oraz Katedra Klimatologii Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu l¹skiego.
Pocz¹tek sezonu i koniec sezonu py³kowego wyznaczono metod¹ 98%. W pracy przedstawiono analizy dla trzech taksonów drzew, których py³ek ma dzia³anie
uczulaj¹ce: leszczyny, olszy i jesionu. Do oceny wp³ywu czynników pogodowych na
zmiany koncentracji py³ku tych taksonów wykorzystano rednie dobowe i miesiêczne wartoci temperatury, wilgotnoci wzglêdnej oraz opadu atmosferycznego. Miêdzy warunkami meteorologicznymi a wybranymi cechami sezonów py³kowych wyliczono wspó³czynniki korelacji Pearsona (p<0,05).
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Wyniki i omówienie
W ci¹gu 10 lat badañ stwierdzono znaczne ró¿nice w przebiegu sezonów py³kowych oraz w ca³kowitych sumach rocznych
py³ku leszczyny, olszy i jesionu (tabela I, rycina 1). Wydaje siê
wielce prawdopodobne, ¿e na te wahania mia³y wp³yw warunki
pogodowe przed i w czasie trwania sezonów py³kowych, a zw³aszcza temperatura na pocz¹tku roku [6].
Pocz¹tek sezonów py³kowych leszczyny i olszy w omawianym dziesiêcioleciu notowano pomiêdzy 24.01. a 21.03. Ró¿nice
w terminach rozpoczêcia sezonów wynosi³y dla leszczyny 9-49
dni i dla olszy 2-50 dni. Warunki termiczne przed sezonem py³kowym leszczyny i olszy wykaza³y du¿y wp³yw na jego pocz¹tek.
Dla leszczyny stwierdzono najwiêkszy wp³yw temperatury minimalnej i maksymalnej z 40 dni poprzedzaj¹cych sezon py³kowy.
Wspó³czynnik korelacji miêdzy temperatur¹ a pocz¹tkiem sezonu wynosi³ odpowiednio r=-0,81 i r=-0,73. Natomiast na pocz¹tek
sezonu py³kowego olszy istotny wp³yw mia³a temperatura rednia
i minimalna z 30 dni przed sezonem (wspó³czynnik korelacji r=0,81 i r=-0,79). Oznacza to, ¿e niskie temperatury opóniaj¹ start
sezonu py³kowego tych taksonów. Potwierdzaj¹ to badania prowadzone dla olszy w Gdañsku [12]. Sezon py³kowy leszczyny i
olszy najwczeniej rozpocz¹³ siê w 1998 roku (tabela I), temperatury minimalne i maksymalne stycznia (-1,6oC, 4,6oC) i lutego
(0,2oC , 7,6oC) tego roku, by³y najwy¿sze w omawianym dziesiêcioleciu. Pocz¹tek sezonu py³kowego leszczyny i olszy odnoto-
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wano w 2002r. tylko o kilka dni póniej, ni¿ w 1997r. (9 i 2 dni).
Temperatury rednie stycznia (-0,3oC) i lutego (4,6oC) w 2002r.
by³y równie¿ wysokie. Ponadto wp³yw na pocz¹tek sezonu py³kowego obydwu taksonów maj¹ warunki termiczne lutego oraz opad
atmosferyczny stycznia. Obfite opady atmosferyczne w styczniu
opóniaj¹ start sezonu py³kowego leszczyny i olszy. Mrony luty i
d³ugo zalegaj¹ca pokrywa nie¿na równie¿ wp³ywa negatywnie
na rozpoczêcie sezonów py³kowych tych taksonów [13]. Takie
warunki pogodowe panowa³y w 2005r. opóniaj¹c pocz¹tek sezonu leszczyny i olszy (14.03.). Dla leszczyny by³ to najpóniej
notowany pocz¹tek sezonu w omawianym dziesiêcioleciu. Pocz¹tek sezonu py³kowego olszy najpóniej zarejestrowano w roku
2006 (tabela I).
Pocz¹tek sezonu py³kowego jesionu najwczeniej notowano
w 1998 i 2002r., najpóniej w 1997r. (tabela I). Jednak nie stwierdzono ¿adnych istotnych korelacji (nieistotny statystycznie wspó³czynnik korelacji Pearsona) z warunkami meteorologicznymi przed
sezonem. Najprawdopodobniej ró¿nice w pocz¹tku sezonu py³kowego w poszczególnych latach spowodowane s¹ uwarunkowaniami biologicznymi niezale¿nymi od warunków pogodowych.
Wysokie koncentracje py³ku w sumach rocznych wszystkich
omawianych taksonów wykaza³y zale¿noæ od warunków meteorologicznych w roku poprzedzaj¹cym sezon [14]. Wysoka produkcja py³ku tych drzew wskazuje, ¿e w roku poprzednim, kiedy
zawi¹zywa³a siê tkanka sporogenna warunki pogodowe by³y sprzyjaj¹ce [15]. Dla ¿adnego z badanych taksonów nie znaleziono
natomiast znacz¹cych korelacji z warunkami pogodowymi w sezonie pylenia.
Istotny wp³yw na sumê roczn¹ py³ku leszczyny wykaza³a wilgotnoæ wzglêdna maja i czerwca roku poprzedniego, potwierdzona wspó³czynnikiem korelacji (r=-0,81 i r=-0,72). Najni¿sza
suma roczna w 1998 roku by³a najprawdopodobniej spowodowana wysok¹ wilgotnoci¹ wzglêdn¹ w maju i czerwcu 1997 roku.
Na sumê roczn¹ py³ku olszy najwiêkszy wp³yw mia³y temperatury
rednie sierpnia w poprzednim roku [12]. Najni¿sz¹ sumê roczn¹, wynosz¹c¹ 553 ziarna stwierdzono w 1997 roku, warunki termiczne w sierpniu 1996 roku nie by³y sprzyjaj¹ce, temperatura
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Tabela I
Charakterystyka sezonów py³kowych leszczyny, olszy i jesionu w Sosnowcu.
Characteristics of hazel, alder and ash pollen seasons in Sosnowiec.
Max stê¿enie
Sezon py³kowy
Suma
p/m3
Takson
Rok
D³ugoæ
Czas trwania
roczn
(Data max
sezonu
sezonu
a
stê¿enia)
(dni)
py³kowego
463
75 (24.02.)
46
19.02. - 6.04.
1997
329
70 (21.02.)
56
24.01. - 21.03.
1998
667
304 (3.03.)
47
8.02. - 27.03.
1999
466
91 (29.02.)
60
3.02. - 3.04.
2000
leszczy
875
99 (12.03.)
52
7.02.  31.03.
2001
na
680
86 (12.02.)
45
2.02.  19.03.
2002
Corylus
593
106 (26.03.)
56
8.03.  3.05.
2003
892
191 (18.03.)
59
4.02.  3.04.
2004
596
135 (25.03.)
27
14.03.  10.04.
2005
767
214 (30.03.)
67
19.02.  27.04.
2006
553
109 (2.03.)
53
21.02.  15.04.
1997
1788
211 (22.02.)
52
30.01.  23.03.
1998
2302
476 (3.03.)
68
5.02.  14.04.
1999
823
85 (29.02.)
88
4.02.  2.05.
2000
olsza
4707
1172 (12.03.)
54
9.02.  4.04.
2001
Alnus
931
76 (19.02.)
90
1.02.  2.05.
2002
4718
1213 (27.03.)
40
11.03.  20.04.
2003
3280
996 (18.03.)
66
6.02.  12.04.
2004
1462
324 (27.03.)
37
14.03.  20.04.
2005
2104
361 (1.04.)
56
21.03.  16.05.
2006
33
13 (5.05.)
33
14.04.  17.05.
1997
94
13 (3.04.)
59
4.03.  2.05.
1998
529
70 (19.04.)
37
25.03.  1.05.
1999
1087
145 (19.04.)
43
3.04.  16.05.
2000
jesion
750
92 (29.04.)
36
3.04.  9.05.
2001
Fraxinu
916
73 (18.04.)
59
9.03.- 7.05.
2002
s
1400
169 (26.04.)
37
1.04.  8.05.
2003
990
159 (19.04.)
47
20.03.  6.05.
2004
692
186 (17.04.)
39
4.04.  3.05.
2005
1234
240 (23.04.)
42
8.04.  20.05.
2006
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Rycina 1
Porównanie rocznych sum ziarn py³ku leszczyny, olszy i jesionu w latach 19972006.
Comparison of annual total sums of hazel, alder and ash pollen grains in 19972006.

rednia wynios³a 17,5oC. Najwy¿sz¹ sumê roczn¹ odnotowano w
2003 roku i w 2001r. (4718 i 4707 ziarn), temperatura rednia
sierpnia roku poprzedniego wynios³a 20oC i 20,3oC. Warunki termiczne (temperatury rednie, minimalne i maksymalne) z lipca
roku poprzedniego wykaza³y najwiêkszy wp³yw na sumê roczn¹
py³ku jesionu. Najwy¿sz¹ sumê roczn¹, wynosz¹c¹ 1400 ziarn
stwierdzono w 2003 roku (rycina 1). Temperatury rednie, minimalne i maksymalne lipca roku 2002 by³y wysokie, najwy¿sze w
omawianym dziesiêcioleciu. W roku 2000 i 2006 zanotowano równie¿ wysokie sumy roczne (1087 i 1234 ziarn). Temperatury lipca
w latach poprzedzaj¹cych by³y wysokie.
Korelacje warunków meteorologicznych z d³ugoci¹ sezonów
py³kowych omawianych taksonów da³y pomylne rezultaty tylko
w przypadku leszczyny i jesionu. Wysokie temperatury przyczyniaj¹ siê do skrócenia sezonu py³kowego leszczyny. Najkrótszy
sezon py³kowy leszczyny trwaj¹cy 27 dni zanotowano w 2005 roku
(tab. 1), w tym roku temperatury rednie i maksymalne w sezonie
by³y najwy¿sze z ca³ego dziesiêciolecia. Najd³u¿szy sezon py³kowy (67) dni stwierdzono w 2006 roku, temperatury rednie i maksymalne by³y niemal dwukrotnie ni¿sze ni¿ w roku 2005. Podobne korelacje stwierdzono w przypadku jesionu, co potwierdza wielkoæ wspó³czynnika korelacji dla temperatury redniej r=-0,80,
temperatury minimalnej r=-0,84 i dla temperatury maksymalnej
r=-0,72. Najd³u¿sze sezony py³kowe trwaj¹ce 59 dni zanotowano
w 1998 i w 2002 roku (tabela I). W tych latach odnotowano równie¿ najni¿sze temperatury rednie, minimalne i maksymalne w
latach badañ. Ponadto na skrócenie sezonu py³kowego jesionu
wp³ywa opad atmosferyczny kwietnia. Niski opad w kwietniu 1998
i 2002 roku, wynosz¹cy odpowiednio 10,7 mm i 23,1 mm wyd³u¿y³ sezon py³kowy jesionu. Istotnych zale¿noci miêdzy warunkami meteorologicznymi a d³ugoci¹ sezonu py³kowego olszy nie
stwierdzono.
Wnioski
 Przebieg sezonów py³kowych leszczyny, olszy i jesionu wykaza³ du¿¹ zmiennoæ w ci¹gu 10 lat badañ.
 Pocz¹tek sezonu py³kowego leszczyny i olszy zale¿y od
warunków termicznych i opadu przed sezonem.
 Warunki pogodowe w roku poprzedzaj¹cym sezon py³kowy
wp³ywaj¹ na sumy roczne wszystkich omawianych taksonów.
 Wysokie temperatury w sezonie pylenia przyczyniaj¹ siê do
skrócenia okresu rozprzestrzeniania siê ziarn py³ku leszczyny i
jesionu w powietrzu.
 Stwierdzono brak istotnych korelacji miêdzy warunkami
meteorologicznymi a d³ugoci¹ sezonu py³kowego olszy i pocz¹tkiem sezonu py³kowego jesionu.
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