
Współczesny opad pyłku buka (Fagus) 
 na Pojezierzu Kaszubskim 

Katedra  Ekologii Roślin, Pracowania Paleoekologii i Archeobotaniki 

           W ramach Pollen Monitoring Programme od 2004 roku na obszarze 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, w kompleksie Lasów Mirachowskich,  

w których głównymi składnikami lasotwórczymi są buk, dęby, sosna i grab, 

prowadzone są badania nad współczesnym opadem pyłku. Na terenie 

Rezerwatu Staniszewskie Błoto umieszczono pułapkę Taubera SB5. Wokół 

stanowiska w drzewostanie dominują sztucznie nasadzone świerki (Picea 

abies), a miejscami występuje buk (Fagus sylvatica).  

Pozyskane dane mają zastosowanie zarówno w analizie produktywności 

pyłkowej drzew na przestrzeni lat jak i reprezentatywności ziaren pyłku. 

Zastosowanie określonej w projekcie PMP metodyki badań opadu pyłku 

umożliwia porównywanie wyników z różnych stanowisk w Europie. 

Wstęp 

Ziarno pyłku Fagus sylvatica L. 

• pojedyncze, kuliste 

• średniej wielkości (25 - 35 μm) 

• 3 bruzdy z wyraźnymi porami  

• powierzchnia: nieregularne scabratum 

• szybkość opadania 5,5 - 6,0 cm/s 

• masa 26*10-9 g (ziarna ciężkie) 

• objętość 5,5*10-9 cm3 

• przenoszony przez wiatr 

• słaba mobilność (wynika z kształtu i masy ziarna) 
Ziarno pyłku Fagus sylvatica L., 

obraz z mikroskopu świetlnego 

Charakterystyka buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) 
 zajmuje 4% powierzchni polskich lasów 

 znosi lepiej krótkotrwałe, ale znaczne spadki temperatury  

      od długotrwałych słabych mrozów 

 ma silny system korzeniowy (odporny na niszczycielskie wiatry) 

 kwitnie od kwietnia do maja 

 jeden kwiatostan wytwarza około 175 000 ziaren pyłku 

 pokrój: 

›wysokość 25 – 30 metrów 

›korona u młodszych drzew smukła, u starszych gęsta, szeroka, nisko osadzona 

 pień: 

›kora cienka, gładka, popielatoszara, może być nieco falista i porysowana, 

z wiekiem staje się nieco szorstka, ale nie bywa spękana i nie łuszczy się 

 liście: 

›grzbieto-brzuszne, owłosione srebrzysto, z wierzchu ciemnozielone i  

  błyszczące, od spodu jasnozielone i matowe 

 kwiaty: 

›rozdzielnopłciowe (zarówno męskie i żeńskie na tym samym pędzie) 

›męskie zebrane w główki (8-16 pręcików) 

›żeńskie występują parami  

›zawiązywane na rok przed kwitnieniem 

 owoce: 

›trójgraniaste, brązowe orzeszki (bukiew), do 2 cm długości 

›miękko owłosiona, zdrewniała torebka,  pękająca na drzewie 

Rozmieszczenie buka zwyczajnego 

(Fagus sylvatica L.) w Polsce  

(Zając, Zając 2001) 

 

Materiały i metody 

Pułapka Taubera (fot. M. Zimny) 

 

Wyniki 

• dane z lat 2010 – 2013 uzyskane przez autorkę 

• dane z lat 2004 – 2009 udostępnione przez Pracownię Paleoekologii i Archeobotaniki 
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Rok 

Uzyskane wyniki dostarczają danych na temat rocznej depozycji pyłkowej buka Fagus 

sylvatica L. na stanowisku SB5 w latach 2004-2013. Była ona zróżnicowana w poszczególnych 

latach – zarejestrowano wartości opadu od 26,74 do 7257,37 ziaren pyłku na cm2.  

Najwyższą produktywność odnotowano w 2009 i 2011, zaś najniższą w 2005 i 2008 roku. 

W badanym okresie wyraźnie zarysowały się różnice w produktywności pyłkowej między 

poszczególnymi latami: rok 2004, 2006, 2009 i 2011 charakteryzował się bardzo obfitym 

pyleniem, zaś lata 2005, 2007, 2008, 2010, 2012 i 2013 – słabym. 

Czynniki wpływające na kwitnienie Fagus sylvatica L:  
• temperatura (wysoka temperatura dobowa w czerwcu i lipcu  

        wpływa na obfitość kwitnienia 

• susza w lipcu wpływa dodatnio na przyszłoroczny urodzaj pyłku 

• długotrwałe przymrozki w danym roku zmniejszają liczbę pyłku 

• buk co 2-3 lata produkuje znaczne ilości pyłku 

• analiza obfitości pylenia drzew i reprezentatywności ziaren ich pyłku  

• ocena wpływu czynników meteorologicznych na produkcję pyłku 

• dostarczenie dodatkowych danych do interpretacji danych kopalnych 

• poznanie długoterminowych procesów ekologicznych 

• planowanie racjonalnej gospodarki leśnej (prognozowanie środowiska) 

• poznanie strategii rozrodczej drzewa 

 

 

 

 

Zastosowanie uzyskanych wyników 

Marta Szyc 

Stanowiska PMP w Polsce Stanowisko SB5 w Kaszubskim Parku Krajobrazowym 

Stanowisko SB5 w Rezerwacie 

Staniszewskie Błoto 

Otoczenie stanowiska SB5 (fot. M. Zimny) 

Dane zostały zebrane dzięki pułapkom Taubera (plastikowa butla o określonej 

pojemności z dnem wypełnionym mieszaniną formaliny, gliceryny oraz tymolu), 

których ekspozycja w terenie trwała pełny rok (od początku listopada). Następnie 

materiał został poddanych obróbce laboratoryjnej (proces acetolizy). 

Pokrój Fagus sylvatica 

Ziarno pyłku Fagus sylvatica L. oraz bruzda z porem,  

obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego 

Analizę pyłkową wykonano przy użyciu mikroskopu świetlnego (powiększenie 

40krotne). Zliczano ziarna pyłku Fagus sylvatica L. i zarodniki Lycopodium w celu 

obliczenia wartości opadu pyłku buka na jednostkę powierzchni.  

Wnioski 
Uzyskane wyniki potwierdziły, że Fagus sylvatica L. cechuje się zmienną produktywnością ziaren pyłku w latach 2004-2013.  

Zauważalny jest dwu lub trzyletni rytm obfitości pylenia buka.  

Widoczne są również znaczne różnice w osiąganych wartościach opadu pyłku buka między poszczególnymi  badanymi latami.  


