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ÖZ

ABSTRACT

Solunum yolu allerjilerine yol açabilen ve çoğunluğu rüzgarla tozlaşan
bitkilere ait polenler ile bunların havadaki konsantrasyonları,
büyük oranda iklim parametrelerinden etkilenmektedir. Genel
olarak güneşli ve sıcaklığın yüksek olduğu, orta şiddetli rüzgarlı ve
yağışsız günler polen salınımının en yüksek miktarda görüldüğü
dönemlerdir. Son yüzyılda yapılan çalışmalarla, dünya üzerinde
küresel ısınma ve artan CO2 konsantrasyonlarının, bazı bitkilerde
polinizasyon dönemlerinin başlaması, sona ermesi ve atmosferdeki
polen konsantrasyonları üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir.
Atmosferik değişimlerin polenler üzerine olan bir diğer önemli etkisi
de uzun mesafe taşınımda görülmektedir. Ayrıca Kuzey Atlantik
Salınımı (KAS), uzun mesafe taşınıma ve özellikle erken ilkbaharda
bitkileri etkileyerek polinizasyonun erken veya geç başlamasına
neden olmaktadır.

Atmospheric pollen grains belong to mostly wind pollinated plants,
which may cause respiratory allergies, and their concentrations in
the air is largely influenced by climatic parameters. In general, the
days with sun, high temperature and moderate wind, and without
rain are the periods that have shown maximum pollen release. In
the studies of the last century it has been shown that global warming
and increasing CO2 concentrations in the world affected the starting
and ending dates of pollination periods for some plants and their
pollen concentrations in the atmosphere. The other important
effect of atmospheric changes on pollen grains is seen in long-range
transport. Additionally, the North Atlantic Oscillation (NAO) has an
influence on long-range transport, especially affecting the plants in
the early spring and leading to early or late onset of pollination.
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GİRİŞ
Allerjik duyarlılığa ve allerjik hastalıkların bulgularının ortaya çıkmasına neden olan en önemli allerjenlerden biri polenlerdir. Birçok allerjik protein içeren, hassas
bireylerde duyarlılık gelişmesine ve bunu takiben hastalık
bulgularının oluşmasına neden olan polenlerin, çiçekte
erkek organ (stamen) içerisinde oluştuktan ve olgunlaştıktan sonra döllenme için dişi organa taşınmaları gerekmektedir. Polinizasyon adı verilen bu olayda polenler en

yaygın olarak böceklerle ve rüzgarla taşınmaktadırlar.
Böceklerle tozlaşan bitkiler genelde az miktarda polen
üretmekte olup, yüzeyleri genellikle girintili çıkıntılı ve
yapışkan özelliklere sahiptir. Rüzgarla tozlaşan bitkilerin
polenleri ise genelde küçük, hafif, kuru, yüzeyleri çoğunda
düz olup tozlaşma ve döllenmenin garanti altına alınabilmesi için bitki tarafından çok miktarda üretilmektedirler.
Örneğin Ambrosia artemisiifolia (arsız zaylan) bitkisinde
3-8 milyar (1,2), Platanus (çınar ağacı)’da 67-100 milyar
Yazışma Adresi/Address for Correspondence
Adem Bıçakçı
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
e-posta: abicakci@uludag.edu.tr

Atmosfer ve Polen
Atmosphere and Pollen

(3,4) Cupressus sempervirens (Akdeniz servisi)’de ise 275
milyar - 1 trilyon (5) polen üretilebilmektedir. Çok fazla
üretilen ve havaya karışan polenler belli bir süre havada
kaldıktan sonra rüzgarın kesilmesi ve yerçekiminin de
etkisiyle aşağı doğru düşmektedir. Bunların bir kısmı dişi
organa ulaşarak tozlaşmayı garanti altına alırken, takip
eden döllenme ve tohum oluşumu ile de bitkinin soyunun
devamı sağlanmaktadır. Bir kısmı da solunum sistemimize ulaşmakta ve duyarlı bireylerde allerjik rinit, allerjik
konjunktivit ve allerjik astım gibi rahatsızlıklara neden
olabilmektedir. Polen allerjenleri genellikle glikoproteinlerdir ve polen dişi organa ulaştığında meydana gelen
uyum - tanıma reaksiyonlarında, polen tüpünün oluşumu,
büyümesi ve gelişmesinde rol oynamaktadırlar (6). Bu
proteinler polende endoplazmik retikulumda, mitokondride, polisakkarit partiküllerinde, nişasta granüllerinde ve
bazen de polen duvarında bulunabilmektedir (7,8).
Allerjiye yol açan ve özellikle rüzgarla tozlaşan
polenlerin havadaki dağılımı büyük oranda iklim
parametrelerine bağlıdır. İklimin polinizasyon üzerine
etkisi uzun süreli ölçüm ve araştırmalara dayanmakta
olup, kısa süreli değişimler ise meteorolojik olayların
etkisi altında gerçekleşmektedir. Havadaki polenlerin
miktarlarına meteorolojik faktörlerden sıcaklık, rüzgar
hızı, bağıl nem, bulutluluk ve toplam yağış miktarı etkili
olmaktadır. Genel olarak bol güneşli, yağışsız, yüksek
sıcaklık ve orta şiddetli rüzgarlı günler polen salınımının
en yüksek olduğu dönemlerdir (9-11).
Meteorolojik faktörler içerisinde sıcaklık oldukça
önemlidir. Birçok çalışmada, polen miktarı ile sıcaklık
pozitif yönde anlamlı bir ilişki göstermektedir. Rakımı
yüksek bölgelerde atmosferdeki polen konsantrasyonu
hava sıcaklığının daha düşük olması nedeni ile daha azdır
ve polen mevsimi 3-4 hafta daha geç başlamaktadır. Diğer
yandan ılıman geçen kışlar bitkilerin gelişimini olumlu
yönde etkilediğinden polinizasyon daha erken başlamakta,
çok soğuk kışlarda ise tersi durum gözlenmektedir (9-12).
Polinizasyon döneminde rüzgar, polen tanelerinin
taşınması üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Hafif
rüzgarlar polenlerin genellikle bitkinin yakınlarında,
orta şiddetli rüzgarlar ise çoğunlukla polen tanelerinin
atmosferde en yüksek konsantrasyonda bulunmasını
sağlamaktadır (9-11).
Yağışlar ve nem polenlerin dağılımı üzerinde
olumsuz etki göstermektedir. Yağmur, polenlerin
serbest kalmasını ve rüzgar tarafından dağıtımını
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engellemektedir. Polinizasyon dönemindeki ardışık
yağmurlu günler esnasında bitkiler, en uygun koşullarda
salınmak üzere polen tanelerini depolarlar. Havadaki
polen konsantrasyonu yağışlı veya nemin yüksek olduğu
dönemlerde çok düşüktür. Polenler nemin yüksek olduğu
dönemlerde ortamdan bünyelerine su alırlar ve buna
bağlı olarak ağırlıkları artar; yer çekimi etkisi ile yere
düşerler. Ayrıca yüksek nem miktarı, anterlerin açılmasını
da engellemektedir. Bağıl nemin bu etkilerinden dolayı
atmosferdeki polen miktarı azalmaktadır (9-11).
Gün içerisinde havada her saat az veya çok polen
bulunduğu; ancak taksonlara ve bölgelere göre değişmekle
birlikte genel olarak sabah saatlerinden itibaren sıcaklığın
yükselmesi ile birlikte polen konsantrasyonlarında da bir
artış gözlendiği bilinmektedir (11).
Polenlerin taşınımı sırasında polenlerden allerjen
salınımı da oldukça önemlidir. Kuru havalarda polenler
çok stabil olup içeriklerini yıllarca koruyabilirler (13).
Bununla birlikte yüksek nispi nem, gök gürültülü sağanak
yağış ve hava kirliliğinin yüksek konsantrasyonları
gibi özel durumlarda polen allerjenleri birkaç dakika
içerisinde bile salınabilmektedir. Nispi nem yüksek
olduğunda polen allerjenleri tozlaşmada olduğu gibi
dışarı verilmektedir (7). Tozlaşma sezonunda çayırçimen (Gramineae) (14), zaylan (Ambrosia) (15) ve huş
ağacı (Betula) (16) polenlerindeki allerjenlerin havaya
serbest olarak salınımı açıkça bildirilmiştir. Allerjenler
polenlerden daha uzun süre havada kalmakta ve daha
uzun mesafelere taşınabilmektedirler. Gök gürültülü
sağanak yağışların olduğu günlerde polenlerin yarıldığı
(çatladığı), içerisinde bulunan nişasta taneleri gibi çok
küçük allerjen partiküllerin salınarak havaya karıştığı;
bu partiküllerin çok küçük olması nedeniyle alt solunum
yollarına kadar ulaşabildiği ve astımı tetikledikleri
belirtilmektedir (17). Bunun yanı sıra, Betula verrucosa
(=Betula pendula) (huş ağacı) poleninde bulunan Bet
v 1 allerjeninin hafif yağmurlardan sonra havada artış
gösterdiği ve bu allerjenin, atmosferde Betula poleni
bulunmadığı zamanlarda dahi varlık gösterdiği tespit
edilmiştir (18). Gramineae familyası üyelerinden Lolium
perenne bitkisinde su ile temas eden her bir polenden
yaklaşık olarak 700 adet 0.6-2.5 µm çapında nişasta tanesi
salındığı; yağmurlu bir günden sonra bu parçacıkların 1
m3 havadaki miktarlarının 50 kat arttığı bildirilmiştir (19).
Allerjik nişasta granüllerinin Gramineae polenlerinin
havada görüldüğü sezonda ortaya çıkan ani astım atakları
ile bağlantılı olduğu bildirilmiştir (20).
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Küresel İklim Değişikliği ve Polenler
Küresel ısınma, özellikle son 50 yıldan bu yana yeryüzü
ve okyanuslarda meydana gelen ortalama sıcaklıktaki artış
olarak tanımlanmaktadır. 1750’li yıllardan bu yana, sanayi
devrimine paralel olarak fosil yakıtlarının artan oranda
kullanılması, ormanların tahrip edilmesi, artan nüfus,
çarpık kentleşme ve tarımdaki yanlış uygulamaların bir
sonucu olarak atmosferde özellikle son 130 yıllık periyotta
karbondioksit, metan, azot oksit gazları, kloroflorokarbon
ve ozon ile su buharı oranındaki artışın bir sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır (21,22). Atmosfere salınan bu gazlar
yeryüzünü bir örtü gibi kaplamakta, yeryüzü ve troposfer
güneş ışınlarıyla ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya
bırakmayan bir serayı andırmaktadır. Bu sebeple bu olay
sera etkisi olarak tanımlanmaktadır.
Yapılan ölçümler, son yüzyılda dünyanın ortalama
yüzey sıcaklığının 0.74°C arttığını göstermekte ve
yayınlanan son Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli (IPCC) raporuna göre küresel sıcaklıklardaki bu
artış, büyük oranda insan kaynaklı sera gazı salınımına
bağlanmaktadır (21). İklim modellerine göre 21. yüzyılın
sonlarına kadar küresel ısınmanın yüzey sıcaklığını
1.1-6.4°C daha arttıracağı öngörülmektedir. IPCC’nin
senaryosuna göre aynı dönemde, Türkiye’de de sıcaklıkların
2 - 6°C arasında yükseleceği öngörülmektedir (21). Artan
küresel ısınma, iklimde büyük farklılıklara neden olmakta
yani iklim değişikliklerini meydana getirmektedir. Klinik
açıdan birçok önemli allerjenin kaynağı olan bitkilerin,
sıcaklık ve yağış gibi iklim değişkenleri ile birlikte aynı
zamanda CO2 değişiklikleri gibi ortam değişkenlerine de
duyarlı oldukları bilinmektedir.
İklim değişikliğinin özellikle polen üretimi, atmosferik
polen konsantrasyonu, polen sezonu, bitki ve polen
dağılımı üzerinde etkileri bulunmaktadır (23). İklim
değişikliği sonucu meydana gelen sıcaklık artışının;
birçok bitkinin polen sezonlarının erken başlamasına
ve uzamasına yol açtığı görülmüştür (24). Avrupa’da
vejetasyon mevsiminin sıcaklık artışına bağlı olarak 8
gün erken başladığı bildirilmiştir (25). Yine Avrupa’da
1960’lı yıllardan 2000’li yıllara kadar yapılan fenolojik
gözlemlerde küresel ısınmanın bir sonucu olan sıcaklık
artışına bağlı olarak vejetasyon mevsiminin 6 gün önce
başladığı, 4.8 gün sonra sona erdiği yani 10.8 günlük bir
uzamanın meydana geldiği sonucuna varılmıştır (26-27).
Akdeniz ekosisteminde yaprak döken ağaçların çoğunun
50 yıl öncesine göre küresel ısınmaya bağlı olarak 16
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gün daha erken yapraklandığı ve yaprak dökümünün de
13 gün daha geç olduğu görülmüştür (28). Hollanda‘da
yapılan atmosferik polen çalışmalarında 1990 yıllarda
1970’li yıllara göre polen sezonunun 3 ila 22 gün daha
erken başladığı tespit edilmiştir. Sonuçlar ayrıca polen
mevsimi başlamadan önceki sıcaklığın da önemli
olduğunu göstermiştir (29,30). Hollanda’da yapılan
bir başka çalışmada Fraxinus (dişbudak), Gramineae
(çayır-çimen), Rumex (kuzukulağı) ve Pinus (çam ağacı)
polinizasyonlarının son yıllarda sıcaklık artışı nedeniyle 10
gün erken başladıkları tespit edilmiş ve sıcaklık artışının
bu şekilde devam etmesi halinde 2090’lı yıllara kadar daha
da erken başlayacağı öngörülmüştür (29). Avrupa’da 35
yıllık periyotta küresel ısınmaya bağlı olarak huş ağacının
polinizasyon döneminin daha erken başladığı belirtilmiştir
(31). İspanya’da 1982-2001 yılları arasında yapılan çalışmada, küresel iklim değişikliği nedeniyle zeytin ağacı
(Olea) polinizasyonunun erken başladığı, gelecek yüzyılda
ise 1-3 hafta daha erken başlayacağı öngörülmüştür (32).
İspanya’nın kuzey batı kesiminde yer alan Lugo kentinde
yapılan bir çalışmada, 1999-2001 yılları arasında bitkilerin
ana polen sezonları ile konsantrasyonları belirlenmiş
ve özellikle Poaceae, Urticaceae ve Plantago gibi otsu
bitki taksonlarına ait polen sezonlarının yıllara bağlı
olarak uzadığı görülmüştür (33). Polonya’nın batısında
polenleri allerjik öneme sahip Artemisia türlerinin
polen sezonunun önceki haftalarda görülen yağışlardan
etkilendiği ve küresel ısınma nedeniyle erken başlayan
polinizasyon periyodunun da uzadığı görülmüştür (34).
İtalya’da küresel ısınma nedeniyle Urticaceae gibi özellikle
yaz döneminde çiçeklenen bitkilerin polen sezonlarının
uzayacağı öngörülmüştür (35,36). Ambrosia psilostachya
(batı zaylanı) ile sera ortamında yapılan çalışmada, sıcaklık
artışı ile bitkinin ürettiği polen miktarının %84 oranında
artacağı bildirilmiştir (37). Kanada’nın batısında, Populus
tremuloides (Amerikan titrek kavağı)’in sıcaklık artışına
bağlı olarak önceki yüzyıla göre 26 gün daha erken
çiçeklendiği tespit edilmiştir (38).
Yapılan birçok aerobiyolojik çalışmada havadaki
toplam polen miktarının yıllara bağlı olarak arttığı
bulunmuştur; Kırgızistan’da 1984, 1988 ve 1992 yıllarında
yapılan atmosferik örneklemelerde toplam polen sayısının
ilerleyen yıllarda arttığı belirtilmiştir (39). Yunanistan’da
yapılan ardışık 15 yıllık çalışmada, havadaki toplam polen
sayısının 1996’dan sonraki yıllarda, önceki yıllardan farklı
olarak 10.000 polen/m3’den fazla olduğu belirlenmiştir
(40). Avusturya’nın Innsburck ve Obergurgl bölgelerinde
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1980-2001 yıllarını kapsayan 22 yıllık sürede küresel
ısınmaya bağlı olarak polinizasyonun erken başladığı,
süresinin uzadığı ve polen miktarlarında artış görüldüğü
tespit edilmiştir (41). Finlandiya’nın Turku kentinde 19742004 yılları arasındaki 31 yıllık sürede atmosferdeki Huş
ağacı poleni konsantrasyonunda sıcaklığa bağlı olarak artış
olduğu ve polen sezonunun nisan ayına doğru genişlediği
saptanmıştır (42). İsveç’te yapılan çalışmada 38 yıllık
periyotta Betula polen miktarının sıcaklık artışına bağlı
olarak arttığı tespit edilmiştir (43). Yapılan çalışmalarda
uzun yıllar zarfında gerçekleşen sıcaklık artışına bağlı
olarak Betula ve Alnus gibi allerjik öneme sahip türlerin
polen konsantrasyonlarının artış eğiliminde olduğu
saptanmıştır ve bu çalışmalar iklim değişikliklerinin
polen konsantrasyonları üzerine önemli bir etkiye sahip
olduğunu göstermektedir (41,42). Japonya’da Japon
sedirinin (Cryptomeria japonica) atmosferik polen
konsantrasyonlarının belirlenmesine yönelik olarak
yapılan çalışmada, artan sıcaklığa bağlı olarak polen
sezonunun genişlediği ve polen miktarının arttığı; küresel
ısınmanın polen salınımının daha erken tarihe çekilmesine
neden olduğu belirtilmiştir (44).
İspanya’da yapılan çalışmada, son 50 yılda meşe
ağacının (Quercus) çiçeklenme öncesi sıcaklık artışı
nedeniyle çiçeklenme dönemine erken girdiği ve atmosfere
salınan polen miktarının artış gösterdiği tespit edilmiştir
(45). Küresel ısınmaya bağlı olarak kurakçıl bitkiler lehine
değişen günümüz ekosistemlerinde, kuraklık direnci
yüksek ve aynı zamanda oldukça allerjik olan Artemisia
(Pelinotu) ile Urticaceae (Isırgan-Urtica, duvar yapışkan
otu, duvar fesleğeni -Parietaria) ve Gramineae (grassçayır, çimen) familyalarına ait üyelerin yayılım alanları;
dolayısıyla da atmosferdeki polen miktarlarının artış
gösterdiği tespit edilmiştir (34,36,46,47). Aynı şekilde,
yaz sonu çiçeklenen Artemisia ve Ambrosia gibi otsu
bitkilerin iklim değişikliği nedeniyle uzun bir polinizasyon
dönemi göstermeleri, daha fazla miktarda polenlerine
maruz kalınması ve bunlardan kaynaklanan hastalıkların
da artması beklenmektedir (34,48,49). İtalya’da yapılan
çalışma ise Parietaria polen miktarının 1981’den 1997
yılına kadar olan 17 yıllık sürede atmosferde artış gösterdiği
belirlenmiştir (50). İtalya’da 1981-2007 arasındaki 27 yıllık
sürede, iklim değişiklikleri sonucu sıcaklık artışı nedeniyle
atmosferde Parietaria, Olea ve Cupressus taksonlarına
ait polenlerin miktarının arttığı ve polen sezonunun da
Parietaria için 85, Olea ve Cupressus taksonları için ise 18
gün uzadığı saptanmıştır (51).
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Sıcaklıkla birlikte CO2 miktarının da artışı
polen üretiminin ve dolayısıyla atmosferik polen
konsantrasyonlarının artışına neden olmaktadır (23).
ABD’nin Maryland eyaletinde 2001-2002 yıllarında
ortalama sıcaklığın 1.8 - 2oC, CO2 konsantrasyonunun ise
%30-31 daha yüksek olduğu kentsel bir bölgede yetişen
Ambrosia artemisiifolia bitkisi ile kırsal bir alandakinin
karşılaştırıldığı çalışmada, CO2 ve sıcaklığın yüksek
olduğu kentsel bölgede yetişen bitkinin daha hızlı geliştiği,
daha erken çiçeklendiği, daha fazla biyokütleye sahip
olduğu ve polen konsantrasyonunun yüksek olduğu
saptanmıştır (52). Sera ortamında gerçekleştirilen bir
çalışmada, iki katına çıkarılan CO2 konsantrasyonunun
Ambrosia artemisiifolia polen konsantrasyonunu %61
oranında arttırdığı belirlenmiştir (53). Bir başka çalışmada
CO2 miktarının sanayi öncesi miktarı (280 μmol/mol)
ile karşılaştırıldığında Ambrosia artemisiifolia bitkisinde
polen üretiminin günümüz CO2 miktarı (370 μmol/
mol) ve gelecek yüzyılda beklenen CO2 oranları (600
μmol/mol) değerlendirildiğinde sırası ile %131 ve %320
oranında artış göstereceği öngörülmektedir (54). Yüksek
CO2 ortamında yetişen bataklık çamına (Pinus taeda) ait
bireylerin normal ortamlarda yetişenlere göre daha fazla
polen ürettikleri, ayrıca yüksek CO2 bulunan ortamdaki
bireylerin daha küçük ölçülerde ve daha çok miktardaki
poleni, daha genç yaşta üretmeye başladıkları tespit
edilmiştir (55). Yirmi birinci yüzyılın sonunda Akdeniz
ülkelerinde CO2 miktarının 2 katına çıkması ile Quercus
(Meşe) polen sezonun 1 ay erken başlayacağı ve polen
miktarının da günümüze oranla %50 oranında artacağı, iç
bölgelerde ise bu oranın daha yüksek miktarlarda olacağı
öngörülmüştür (45). Bunun yanı sıra, küresel ısınma ve
artan CO2 konsantrasyonunun etkileri ile bazı Gramineae
türlerinin kuzeye doğru yayılış alanlarını arttırdıkları da
bildirilmiştir (56).
İklim değişikliğinin polenlerin allerjenitesi üzerine de
etkili olduğu belirtilmiştir. Sanayi öncesi ve günümüzdeki
CO2 seviyesinde büyüyen Ambrosia bitkisi polenlerinin
allerjenitesinin, gelecekteki yüksek CO2 oranında büyüyen
polenlerinde daha fazla olacağı bildirilmiştir (57). Sıcaklık
artışı ile Betula polenlerinin allerjenitesinin de artabileceği
gösterilmiş, Betula pendula ile yapılan çalışmalarda yüksek
sıcaklık nedeniyle, en yüksek allerjen miktarının ağacın
güney tarafında bulunan çiçeklerdeki polenlerde olduğu
tespit edilmiştir (58,59).
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Polenlerin uzun mesafe taşınması
Aerobiyolojik çalışmalarda tespit edilen polenlerin,
geleneksel olarak araştırmanın yapıldığı yakın çevredeki
bitkilerden kaynaklandığı algısı bulunmaktadır. Ancak
atmosferik polen çalışmalarında, bazı polenlerin ait
oldukları bitkilerin çalışma yapılan bölgede yer almaması
veya normal tozlaşma sezonunun dışında görülmesi söz
konusu olmaktadır; böyle bir durum ise ancak polenlerin
uzun mesafe taşınımlarıyla açıklanabilmektedir ve bu
durum çok uzun zamandır bilinen ve yoğun araştırmalara
konu olan bir olgudur (60).
Polenler rüzgarın yönüne ve şiddetine bağlı olarak 50100 km uzağa kadar taşınabilseler de genellikle bu değer
1-10 km arasıyla sınırlı kalmaktadır. Kaynaktan 100 km
uzaklığa kadar olan taşınım, atmosfer sınır tabakası altında
(1.5-2 km yükseklik) yerel rüzgar ve topografik özelliklere
bağlı olarak yatay yönde meydana gelmekte ve küçük
ölçekte taşınım adını almaktadır. 100 km mesafeden daha
fazla olan taşınım ise sınır tabaka üzerinde kıtalararası veya
küresel hava hareketleri ile gerçekleşmekte ve geniş ölçekte
taşınım veya uzun mesafe taşınımı adını almaktadır.
Polenlerin taşınma mesafeleri şu şekilde açıklanabilir (61):
Küçük ölçekte taşınım (0-100 m) - Yere yakın hava
tabakaları ile oluşan hava hareketleri ile dağılım; bitkinin
bulunduğu yerdeki hava hareketleri ile taşınım.
Orta ölçekte taşınım (100 m-100 km) - Yerel hava
hareketleri ile taşınım; Kara ve deniz esintileri, dağ-vadi
arasındaki akımlar gibi daha yerel hareketlerle taşınım.
Bölgesel taşınım (100-1000 km) - Sabit yüksek ve alçak
basınç merkez cephe sistemleri ve buna benzer hareketlerle
taşınım.
Küresel ölçekte taşınım (>1000 km) - Ekvatorda ısınan
ve yükselen havanın yerini kutuplardan akan soğuk hava
kütlesinin almasıyla oluşan tipik hava hareketlerinin,
dünyanın batı-doğu yönünde kendi etrafında dönme
hareketinin etkisiyle savrulan makro ölçekli rüzgarlarla
taşınım.
Atmosferdeki polenlerin hareketi ve dağılımı toprağın
farklı ısınmasından dolayı ortaya çıkan termal türbülansla
oluşan hava akımlarının aşağı ve yukarı hareketine
bağlıdır (62). Toprağın farklı ısınması söz konusu
olduğu için küresel ısınma da uzun mesafe taşınımını
etkileyebilmektedir. Örneğin, hava sıcaklığının artışı
atmosferik kararsızlığı (dengesizliği) arttırabilmekte
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ve bunun sonucunda oluşan hava akımı türbülansı,
polenleri uzun mesafelere taşıyabilmektedir. Rüzgarla
uzun mesafe taşınım frekansı ile hava sıcaklığı arasında
pozitif bir ilişki söz konusudur. Bu gözlemler, lokal hava
sıcaklığındaki artışın rüzgarla tozlaşan bitkilerdeki polen
dağılım mesafesini artırdığını göstermiştir (63). Uzun
mesafe taşınım ile ilgili çalışmalar özellikle allerjik öneme
sahip Betula ve Ambrosia polenleri üzerinde yapılmıştır.
Finlandiya’nın birçok şehrinde yürütülen fenolojik
modele dayalı Betula polen sezonunun belirlenmesi
çalışmasında, 1999 yılında anormal olarak saptanan
polen düzeyinin Rusya ve Estonya’dan hava akımları ile
taşınan polenlerden kaynaklandığını belirlenmiştir (64).
Litvanya’da tespit edilen Betula polenlerinin Letonya,
güney İsveç, Damimarka, Belarus, Ukrayna, Rusya, hatta
Almanya ve Polonya’dan uzak mesafe taşınımla geldiği
saptanmıştır (65). İsveç ve Finlandiya’da tespit edilen
Betula polenlerinin güneybatı Rusya ve Polonya’dan
uzak mesafe taşınımla (2000 km’den daha fazla mesafe)
geldiği saptanmıştır (66). Aynı şekilde Danimarka’da
henüz huş ağacı çiçeklerinin polen yaymasından önce
atmosferde rastlanılan Betula polenlerinin uzak mesafe
taşınımla Almanya ve Polonya’dan geldiği saptanmıştır
(67). Polonya’da Ambrosia polenleri üzerine yapılan
geri yörünge analizi çalışmalarından birinde, polenlerin
güney Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Ukrayna
kaynaklarından geldiği (48); bir başka çalışmada ise
Slovakya ve Macaristan’dan hava hareketleriyle taşındığı
tespit edilmiştir (68). Estonya ve Litvanya’daki Ambrosia
polenlerinin Ukrayna’dan kaynaklandığı bildirilmiştir
(69). Sırbistan’da Pannonian ovasında yetişen Ambrosia
bitkisine ait polenlerin hava hareketleri ile Makedonya’nın
Üsküp şehrine ulaştığı tespit edilmiştir (70). Ukrayna’da
Vinnitsa ilinde yapılan çalışmada Ambrosia polenlerinin
hem lokal kaynaklı olduğu, hem de Vinnitsa’nın 100
km güneyinden geldiği tespit edilmiştir (71). İsviçre’de
Ambrosia polenlerinin hem lokal kaynaklardan hem de
güneyli rüzgarlarla Rhone Vadisi ve İtalya’nın kuzeyinden
geldiği bildirilmiştir (72). Pannonian ovasından uzun
mesafe taşınımla Polonya’nın Poznan iline gelen hava
örneklerinde Ambrosia’ya ait Amb a 1 allerjeni bulunduğu
ve bu allerjenin hâlâ potansiyel olarak allerjik reaksiyonlara
neden olabileceği belirtilmişse de, uzun mesafeli taşınımda
Ambrosia polenlerinin klinik etkisinin kesin olmadığı
bildirilmektedir (73,74). Avrupa’da gerçekleştirilen bazı
çalışmalarla Ambrosia ve Betula’nın yanı sıra Artemisia,
Fagus, Quercus ve Olea polenlerinin de uzak mesafelerde
taşındığı belirlenmiştir (75-78). Amerika kıtasında
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gerçekleştirilen çalışmalarda da polenlerin kaynağından
100-500 km uzağa taşınabildiği tespit edilmiş, Juniperus
ashei (Meksika ardıcı) polenlerinin 200 km; Cupressaceae
polenlerinin 500 km mesafelere taşınabildikleri
gösterilmiştir (79,80). Kuzey kutbunda saptanan Betula ve
Pinus polenlerinin Kuzey Avrupa’dan, Grönland’da tespit
edilen Carya ve Tsuga polenleri ile birlikte birçok bitkiye
ait polenin 1000 km’den daha uzak bir mesafeden (Kuzey
Amerika) taşındıkları saptanmıştır (81-83).
Ülkemizde ise uzun mesafe polen taşınımı ve geri
yörünge analizleri ile kaynağının belirlenmesi konusunda
sadece Ambrosia taksonu üzerine iki çalışma bulunmaktadır (84-85). Bursa ilinde 2013 yılında yapılan çalışmada
tespit edilen Ambrosia polenlerinin geri yörünge analizi
ile bölgede bitkinin yayılış göstermemesi de göz önünde
bulundurularak; en yakın kaynak olan Düzce’den ve
bunun dışında Ukrayna üzerinden de uzun mesafe taşınım
ile gelebileceği bildirilmiştir (85).
Kuzey Atlantik Salınımı (KAS) ve
Polenler
Kutuplarda açısı daralan güneş ışınlarından dolayı
düşük ısı enerjisi ile deniz seviyesinde yüksek basınç alanı,
ekvatoral bölgelerde ise bunun aksine yüksek ısı enerjisiyle
deniz seviyesinde alçak basınç alanı oluşmaktadır. Kuzey
Atlantik’te bulunan Azor antisiklon alanı ile İzlanda
siklon alanı arasındaki basınç farkı, özellikle atmosfer
etkinliğinin arttığı kış mevsiminde (Aralık-Mart arası)
yıllar arasında farklılık gösterebilmektedir. Bazı yıllarda,
kış mevsiminde Azor adaları çevresinde merkezlenen
yüksek basınç değerleri normalin üstünde veya altında;
İzlanda adası çevresinde merkezlenen alçak basınç
değerleri de normalin altında veya üstünde olabilmektedir.
Kuzey Atlantik’te meydana gelen bu meridyonel salınım,
Kuzey Atlantik Salınımı (North Atlantic OsscillationNAO) olarak adlandırılmaktadır. Kuzey Atlantik Salınım
indeksi ise; bu iki bölge arasındaki basınç farkının uzun
yıllar ortalaması ile normalize edilmiş halidir. Eğer Azor
ve İzlanda’daki basınç farkı uzun yılların ortalamasına
paralel bir değerde ise KAS indeksi nötr (sıfır) ya da nötre
yakın bir değer almaktadır. Buna karşın, güneydeki Azor
yüksek basıncı normalden daha yüksek, başka bir ifadeyle
bu basınç kuşakları arasındaki fark normalden fazla ise
KAS indeksi sıfırın üzerinde ve pozitif, daha düşük çıkarsa
negatif değer almaktadır (86-90).
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Pozitif KAS, yüksek basınç alanlarının Azor Adaları
ve Azor Adaları ile aynı enlemlerde bulunan coğrafik
bölgelerde yoğunlaşması olarak tanımlanır. Bu nedenle
Türkiye ve Akdeniz kuşağı, daha çok yüksek basıncın etkisi
altında kalmaktadır; kuzeyden soğuk hava dalgalarının
tekrarlanan biçimde etkisi altında kaldığında ise yağışlı
gün sayısı belirgin derecede azalmaktadır. Bu durumda
Kuzey Avrupa ise normalden ılık ve yağışlı bir dönem
geçirmektedir. Negatif KAS durumunda Türkiye, bu
sefer saatin tersi yönünde dönen alçak basınçların neden
olduğu bol lodoslu ve bol yağmurlu sistemlerin etkisi
altında kalmaktadır. Kış mevsiminde sıcaklık güneyli
akımlarla mevsim normallerinin çok üzerinde olurken;
Akdeniz kuşağının tam tersine başta Britanya olmak
üzere Kuzey Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin
doğu kıyısı kutupsal soğuk hava dalgalarının etkisi altında
kalmaktadır (86-90).
KAS’ın oluşum nedeni henüz tam olarak belirlenememiş olmakla birlikte, araştırmacıların bir kısmı bu
durumu atmosferin doğal değişkenliğinin bir sonucu
olarak, bir kısmı ise dinamik bir okyanus-atmosfer
etkileşiminin sonucu olarak değerlendirmektedir. Ayrıca
yeryüzü ve stratosfere ait özellikler ve antropojenik etkilerle
oluşan küresel ısınmanın, KAS’ın evre ve büyüklüğünü
etkilediği düşünülmektedir (86-90). Karalar üzerinde, KAS
indekslerindeki değişimler daha çok bitkilerin çiçeklenme
dönemini etkilemektedir. KAS, ülkemizde erken ilkbahar
döneminde çiçeklenen ve allerjik öneme sahip olan Corylus
(fındık), Alnus (kızılağaç), Betula (Huş ağacı), Fraxinus
(dişbudak) gibi rüzgarla tozlaşan ağaçlarda çiçeklerin
erken veya geç açılmasına neden olmaktadır. KAS negatif
ise çiçeklerin açılması dolayısı ile polinizasyon daha erken,
pozitif ise daha geç olacaktır. KAS ile ilgili çalışmalarda
atmosferik basınç farklarının uzun mesafe polen
taşınmasını da desteklediği görülmektedir; kuzeybatı
Avrupa üzerindeki batıdan esen Atlantik rüzgarlarındaki
artışın; Kuzey ve Orta Avrupa’dan İskandinav ülkelerine
uzun mesafe polen taşınımlarını artırdığı bildirilmiştir
(91).
Çöl Tozları ve Polenler
Sahra Çölü tozlarının oluşumu ve taşınımında etkili
olan atmosferik faktörler, Orta Enlem Siklonları, rüzgarlar
ve Kuzey Atlantik Salınımı olarak gösterilmektedir. Yaz
mevsiminde etkili olan bölgesel rüzgarlar, Sahra Çölü ve
Arabistan Yarımadası’ndaki karasal tropikal hava kütlesinin
kuzeye doğru ilerlemesiyle meydana gelmektedir. Akdeniz
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Havzası’na taşınan çöl tozlarıyla Kuzey Atlantik Salınımı
arasında önemli ilişkiler bulunmaktadır. KAS’ın pozitif
evresinde siklonik aktivitelerin Akdeniz Havzası’nda az
olmasından dolayı toz faaliyetlerinin de az olduğu; buna
karşılık KAS’ın negatif evresinde ise Akdeniz Havzası’nda
siklonik aktivitelerin yoğunlaşmasıyla toz taşınımlarının
artmaya başladığı belirtilmektedir (90, 92-96). Ülkemize
gelen tozların Büyük Sahra, Arabistan, İran ve Suriye
çöllerinden taşındığı yapılan araştırmalarla ortaya
konmuştur (92-94). Çöl tozları ile mineral partiküller,
bakteriler, virüsler, sporlar ve polenler yaklaşık 2 km
yükseklikte bir toz bulutu oluşturmakta ve binlerce
kilometre uzağa taşınabilmektedir (97). Fas’tan Malagaİspanya’ya ulaşan çöl tozlarında Cannabis sativa (Hint
keneviri) (98), Afrika’dan Cordoba-İspanya’ya ulaşan
çöl tozlarında ise Cannabis, Cupressus, Pinus, Platanus
ve Sambucus polenlerine rastlanılmıştır (99). TenerifeKanarya Adaları’nda yapılan aerobiyolojik çalışmada uzun
mesafe taşınımla İber yarımadası güneyi ve Fas’tan gelen
Casuarina, Olea, Quercus, Artemisia, ChenopodiaceaeAmaranthaceae ve Gramineae polenleri; Sahra Çölünden gelen Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Cyperaceae,
Casuarina ve Gramineae polenleri; Sahel-Sudan’dan gelen
Arecaceae, Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Cyperaceae
ve Gramineae polenlerinin varlığı tespit edilmiştir (78).
Sonuç olarak polenlerin havadaki dağılımı büyük
oranda iklim parametrelerine bağlıdır. Genel bir ifade
ile bol güneşli, yağışsız, yüksek sıcaklık ve orta şiddetli
rüzgarlı günler polen salınımının en yüksek olduğu
dönemlerdir. Gün içerisinde her saat havada görülebilen
polenlerin miktarı taksonlara göre değişmekle birlikte
öğle saatlerinde en yüksek miktara ulaşmaktadır. Son
yüzyılda dünya üzerinde küresel ısınma sonucu bir
sıcaklık artışı görülmektedir. Küresel sıcaklıklardaki bu
artışın nedeni büyük oranda insan kaynaklı sera gazı
salınımına bağlanmaktadır Küresel ısınma ve artan
CO2 konsantrasyonunun bazı bitkilerin polinizasyon
döneminin erken başlaması, polen konsantrasyonunun
yüksek olması ve polen sezonunun uzaması yönünde
etkileri bulunmaktadır. Yine küresel ısınmaya bağlı
olarak havanın kararsız hale geçmesi ile polenlerin uzun
mesafe taşınabileceği, KAS indeksinin negatif olması
ile ülkemizde allerjik öneme sahip bazı ağaçların erken
çiçeklenebileceği ve çöl tozu taşınımlarının artmaya
başlamasına paralel olarak atmosferdeki allerjen polen
miktarlarının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
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