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KONFERENCJA NAUKOWA  
SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ PTB 

pod tytułem: 

WYNIKI BADAŃ Z ZASTOSOWAŃ PROGRAMÓW 
KOMPUTEROWYCH 

24 września 2011 r. (sobota)  

Kraków 

Program szczegółowy: 

1100-1230   Zwiedzanie Podziemi Rynku z przewodnikiem 

1230-1300  Przejście do IB PAN 

1300-1310 dr  hab. Dorota Nalepka    

1310-1320 dr Dorota Myszkowska Prognozowanie dobowego stężenia pyłku roślin w 
Krakowie z zastosowaniem programu SAS 

1320-1340 dr Elżbieta Worobiec Zastosowanie programu komputerowego POLPAL w 
palinologicznych badaniach neogeoskich lejów 
krasowych 

1340-1350 prof. dr  hab. Ewa 
Zastawniak-Birkenmajer 

Dokumentacja F.Yu.Wieliczkiewicza kopalnej flory 
Dworca 

1350-1400 dr Grzegorz Pacyna Nowe znalezisko liści Potamogeton w środkowym 
miocenie Kotliny Sądeckiej (Polskie Karpaty Zachodnie) 

1400-1410 dr  hab. Dorota Nalepka 
i dr  hab. Adam Walanus 

Program POLPAL – historia i zastosowania 

1415-1445 Przerwa na kawę  

1445-1600 Sesja referatowa Dyskusja, plany na kolejne lata 

 
Organizatorzy konferencji: 

 
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN http://www.botany.pl/show 
Komitet Badao Czwartorzędu PAN http://www.kbcz.pan.pl/ 
Sekcja Paleobotaniczna PTB http://pbsociety.org.pl/default/PL/wiadomosci_s.php?id=12 
 
Dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN, przewodnicząca Sekcji Paleobotanicznej PTB 
Dr Jadwiga Ziaja, sekretarz Sekcji Paleobotanicznej PTB 
 
Zapraszamy też na strony z fotografiami z poprzednich konferencji Sekcji Paleobotanicznej PTB 
http://dorotanalepka.pl/pptb.html 
http://www.adamwalanus.pl/current.html

http://www.botany.pl/show
http://www.kbcz.pan.pl/
http://pbsociety.org.pl/default/PL/wiadomosci_s.php?id=12
http://dorotanalepka.pl/pptb.html
http://www.adamwalanus.pl/current.html


Prognozowanie dobowego stężenia pyłku roślin w Krakowie 
z zastosowaniem programu SAS 

 
Dorota Myszkowska 

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej CMUJ, Kraków 
 
Przewidywanie dobowego stężenia pyłku roślin w sezonie pyłkowym ma duże znaczeniu przy 
leczeniu chorych z alergią pyłkową. Celem badao było opracowanie modeli prognozujących 
dobowe stężenie pyłku olszy, leszczyny, brzozy traw w Krakowie.  
Modele wykonano w oparciu o średnie ruchome wartości stężenia pyłku oraz wybranych 
elementów meteorologicznych z okresu 2-7 dni przed dniem, dla którego wykonywana była 
prognoza. Zastosowano analizę regresji liniowej wieloczynnikowej, w tym metodę eliminacji 
zmiennych. Analizy wykonano w programie SAS. Modele konstruowano dla danych z lat 
1991-2008 oraz 1998-2008, a sprawdzano dla danych z 2009 oraz 2010 roku.  
Dla wszystkich badanych taksonów prognozy stężenia dobowego pyłku były niższe 
od wartości obserwowanych. Modele prognostyczne dla olszy wykazały zbliżone 
dopasowanie dla obu serii badawczych, natomiast estymacja modeli była najlepsza dla 
modelu z okresu 1998-2008 przy sprawdzaniu na danych z 2009 roku. Żaden 
z prezentowanych modeli dla pyłku leszczyny nie wykazywał istotnej skuteczności. Modele 
dla pyłku brzozy wykazały najwyższa skutecznośd spośród modeli dla pyłku drzew, zwłaszcza 
dla 2009 roku. Natomiast dla pyłku traw wykazano lepszą sprawdzalnośd modeli na danych 
z 2010 roku.  
Stwierdzono, że skutecznośd modeli prognozujących dobowe stężenie pyłku w sezonie zależy 
od serii badawczej oraz od badanego taksonu.  
 
 

Nowe znalezisko liści Potamogeton  
w środkowym miocenie Kotliny Sądeckiej (Polskie Karpaty Zachodnie) 

 
Grzegorz Pacyna 

Zakład Paleobotaniki i Paleoherbarium, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagiellooski 
 
Rodzaj Potamogeton (Alismatidae, Liliopsida) jest rozpowszechniony w wodach stojących 
i płynących na całej kuli ziemskiej i obejmuje około 80-90 gatunków, z czego w Polsce 
występuje 20 (Zalewska-Gałosz 2008). W zapisie kopalnym, sięgającym eocenu, najczęściej 
znajdowane są owoce, szczątki liści są dużo rzadsze (Koll 1903, Kovar-Eder 1992, Teodoridis 
2007, Gandolfo et al. 2009). We florach neogeoskich Polski owoce Potamogeton nie należą 
do rzadkości (Łaocucka-Środoniowa et al. 1996), fragmenty liści zostały znalezione jedynie na 
trzech mioceoskich stanowiskach (Raniecka-Bobrowska 1954, Kownas 1956, Zastawniak 
1980). Nowe okazy pochodzą ze środkowomioceoskiej formacji biegonickiej w Kotlinie 
Sądeckiej, z której została opisana wcześniej flora sporowa-pyłkowa (Stuchlik i Oszczypko 
1971, Oszczypko et al. 1991) i owocowo-nasienna (Łaocucka-Środoniowa 1975, 1977, 1979). 
Zostało znalezione kilkanaście dobrze zachowanych okazów liści, niekiedy w łączności 
z łodygami, towarzyszą im owoce i prawdopodobnie kwiatostany Potamogeton. Rozpoznane 
zostały 2 typy morfologiczne liści: szerokoeliptyczne i wąskoeliptyczne, które mogą 
reprezentowad dwa gatunki lub liście podwodne i nawodne jednego gatunku. Izolowane 
liście tworzą warstwy nagromadzeo w laminowanych osadach jeziornych, pomiędzy tymi 
nagromadzeniami występują w iłowcach pojedyncze liście i fragmenty łodyg w łączności 
z liśdmi. Sposób zachowania opisywanych liści Potamogeton jest bardzo podobny 
do opisanego przez Kovar-Eder (1992) z późnego miocenu Austrii – epiderma liści została 
pokryta warstwą kalcytu, a następnie limonitu, który nadał im rudo-brązowy kolor.  



 
 

Zastosowanie programu komputerowego POLPAL  
w palinologicznych badaniach neogeoskich lejów krasowych 

 
Elżbieta Worobiec 

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 
 
Przeprowadzono badania palinologiczne neogeoskich osadów wypełniających dwa leje 
krasowe na Wyżynie Śląskiej, odsłoniętych na terenie kamieniołomów w Tarnowie Opolskim 
i Górażdży, oraz osadów wypełniających leje krasowe ze stanowiska Gray Fossil Site 
w Stanach Zjednoczonych. W badanych osadach liczne były zarówno sporomorfy (ziarna 
pyłku i zarodniki) jak i pozostałości glonów słodkowodnych. Do graficznego przedstawienia 
wyników analizy pyłkowej użyto programu komputerowego POLPAL (Nalepka & Walanus 
2003). Udziały procentowe poszczególnych taksonów ziaren pyłku i zarodników obliczono 
z sumy sporomorf, natomiast udziały procentowe glonów obliczono osobno w stosunku do 
sumy całkowitej. Dla próbek z Górażdży obliczono ponadto udziały pyłku roślin 
z poszczególnych zbiorowisk roślinnych oraz udziały sporomorf z różnych elementów 
paleoklimatycznych. Zestawienie próbek z Gray Fossil Site w jednym diagramie pozwoliło 
na ich porównanie i wnioskowanie dotyczące genezy badanych osadów. 
 
 

Dokumentacja F.Yu.Wieliczkiewicza kopalnej flory Dworca 
 

Ewa Zastawniak-Birkenmajer 
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 

 
Rezultatem wieloletniej współpracy pomiędzy Zakładem Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. 
W. Szafera PAN a prof. Feliksem Yu. Wieliczkiewiczem, zmarłym 1.08.2005 roku, wybitnym 
znawcą paleokarpologii pliocenu i czwartorzędu, jest wiele wspólnych opracowao oraz 
publikacji, dotyczących zarówno flor kopalnych Polski, jak i Białorusi. Plany dalszej 
współpracy, przerwanej przez nagłą śmierd Profesora w 2005 roku, przewidywały 
monograficzne opracowanie flory kopalnej ze stanowiska Dworec, w południowo-wschodniej 
Białorusi.  Flora ta była sytuowana w górnym pliocenie bądź w dolnym plejstocenie. W 2003 
roku zostały wykonane w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN przez A. Pachooskiego 
fotografie kopalnych szczątków owoców i nasion, występujących na tym stanowisku. 
Fotografie te zostały zebrane na niepublikowanych dotychczas 9 tablicach i 2 figurach. 
Ilustracje te dokumentują obecnośd w tym rejonie Europy lasów mieszanych z udziałem 
szerokolistnych taksonów drzew, licznych krzewów oraz bogatych zbiorowisk roślin zielnych, 
w tym także wodnych. Częśd z nich reprezentuje gatunki plioceoskie, częśd takie, które 
są częste w czwartorzędzie, liczne są gatunki wymarłe. 
 



Program POLPAL - historia i zastosowania 
Dorota Nalepka i Adam Walanus 

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN i AGH, Kraków 
 

http://www.adamwalanus.pl/Polpal.html 
 
Nalepka D., Walanus A., 1989, Amstrad microcomputer as a counter for pollen and spores 
in pollen analysis, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Geochronometria Nr 58, p. 87-90 

 
 

      
Walanus A., Nalepka D., 1999, POLPAL program for counting pollen grains, diagrams plotting 
and numerical analysis, Proceedings 5-th EPPC, Acta Palaeobot. Suppl. 2: 659-661. 
 
Nalepka D., Walanus A. 2003 Data processing in pollen analysis, Acta Palaeobotanica 43(1) 
125-134. 
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