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Aerobiological studies are of great interest for botanists but have a 
greater impact for clinicians and allergic patients in order to establish a 
chronological correlation between the air bio-particles concentration and 
hayfever and asthma symptoms to achieve a better management of these 
diseases.The aim of this study is to present the results of three years 
continuous monitoring of airborne pollen in Timişoara. Annual variations in 
the concentration of pollen in the atmosphere were analysed by the 
volumetric method. The pollen trap (VPPS 2000, Lanzoni) was mounted at 
the height of 20 m in the centre of Timişoara. The qualitative and quantitative 
analysis of pollen grains in the aeroplankton was performed according to the 
IAA regulations. Pollen grains of allergenic taxa occur in the atmosphere of 
Timişoara in large quantities from early February untill late September. The 
highest concentrations are noted in March, April and August. A total of 23 
pollen types were identified of which Ambrosia sp. pollen showed maximum 
concentration, followed by Poaceae, Artemisia sp, Urtica sp. The pollen 
calendar was constructed for trees (Alnus, Acer, Betula, Corylus, Carpinus, 
Fraxinus, Juglans, Morus, Platanus, Populus, Salix, Ulmus, Tilia, Quercus, 
Pinaceae, Taxaceae/Cupressaceae), grasses (Poaceae) and weeds 
(Ambrosia, Artemisia, Chenopodiaceae / Amaranthaceae, Plantago, Rumex, 
Urtica) taxa producing the allergenic pollen. Study results and the pollen 
calendar designed for the 2000, 2001 and 2002 pollen season for the City of 
Timişoara provide useful data for allergologists to reach an accurate 
diagnosis. 

Keywords: hayfever, pollen season, aeroplankton, Ambrosia, Poaceae, 
Artemisia, allergenic pollen. 

Calendarul polinic are rol de predicţie. Calendarul polinic prezintă variaţii de 
la o ţară la alta şi chiar, în aceeaşi ţară, de la o regiune la alta [23,1,20,2,13]. În 
modelarea sa trebuie avută în vedere variaţia anuală a cantităţilor de polen, 
important fiind momentul prezenţei maxime a polenului în atmosferă, întrucât 
acesta diferă de la un grup de plante la altul [4]. Concentraţia şi varietatea 
aeroalergenelor depinde de numeroşi factori regionali, incluzând topografia şi tipul 
de vegetaţie [4,12,10], factori genetici, fiziologici, fenologici, ecologici, 
meteorologici şi climatici [15]. Polinozele debutează precoce şi durează toată viaţa 
şi de aceea este importantă profilaxia [18]. Corelarea datelor clinice cu cele 
rezultate din studiile aerobiologice este una din strategiile moderne de prevenire şi 
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tratare a polinozelor [6], o modalitate de îmbunătăţire a calităţii vieţii indivizilor 
hipersensibili [17]. Identificarea şi cuantificarea aeroalergenilor poate contribui la: 
orientarea măsurilor de profilaxie specifică, evaluarea rolului jucat de alergeni în 
sensibilizare, direcţionarea planurilor terapeutice imediate şi de perspectivă. 
Calendarul polinic poate fi util şi producătorilor de extracte şi vaccinuri alergenice, 
orientându-le producţia în funcţie de prezenţa alergofitelor [6,5]. Calendarele 
polinice evidenţiază dinamica plantelor producătoare de polen alergen şi a plantelor 
invazive, aşa cum este pentru ţara noastră specia Ambrosia artemisiifolia [6,11]. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Staţia de monitorizare aeropalinologică din cadrul Departamentului de Biologie al 

Universităţii de Vest funcţionează începând cu 1999 şi este singura de acest fel din 
România [25,24,26]. Aparatul utilizat pentru colectarea polenului din aeroplancton a 
fost VPPS 2000 Lanzoni. Pentru o colectare regulată şi o statistică corectă, aparatul 
este amplasat pe clădirea Universităţii de Vest, la o înălţime de aproximativ 20 metri. 
Captatorul asigură aspirarea unui volum constant de aer (14.4 m3 /24 ore). Rezultatele 
obţinute prin folosirea metodei volumetrice de recoltare, identificare şi cuantificare sunt 
semnificative pentru zona de şes din vestul şi sud-vestul României. Prelucrarea 
benzilor s-a realizat săptămânal [3,16,19] folosind fuxina pentru colorare. Identificarea 
microscopică a polenului s-a făcut pe baze morfologice la X400 [14,21,22], utilizând şi 
propriile preparate etalon. Concentraţia zilnică de polen se exprimă în număr 
grăuncioare de polen în m³ aer (PG/ m³). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Studiul de faţă vizează stabilirea modului de diseminare anual al polenului 

aeropurtat cu potenţial alergen în Timişoara şi împrejurimi şi modelarea 
calendarelor polinice pentru anii 2000-2002. Cei mai importanţi taxoni anemofili 
care alcătuiesc spectrul aeropolinic sunt magnoliate lemnoase, magnoliate ierboase, 
liliate şi pinofite [7]. După 1999 s-au realizat sistematic analize aeropalinologice 
anuale complexe pentru V şi SV României [7,8,9]. Pentru prezentul studiu, 
monitorizarea aeropolenului s-a realizat între 28 februarie şi 8 octombrie (pentru 
anul 2000), între 19 februarie şi 14 octombrie (pentru 2001) şi între 11 februarie şi 
13 octombrie (pentru 2002). În aeroplancton am identificat şi cuantificat 
concentraţiile aeropolenului provenind de la 23 taxoni. Distribuţia procentuală a 
tipurilor polinice identificate în aeroplancton de-a lungul sezoanelor polinice 2000-
2002 se poate observa în tabelul 1. 

Primii taxoni înfloriţi în februarie 2000 au fost Corylus şi Alnus. În februarie 
2001 am identificat 4 tipuri de polen: Alnus (50%), Corylus, Taxaceae / 
Cupressaceae şi Ulmus. În februarie 2002 am identificat 7 tipuri polinice (Acer, 
Alnus, Corylus, Populus, Salix, Taxaceae/Cupressaceae, Ulmus), cel mai bine 
reprezentat fiind aeropolenul produs de Alnus cu 36,9%.  

În martie 2000 am identificat 9 tipuri aeropolinice, concentraţiile cele mai 
mari dându-le Populus (26,8%) şi Taxaceae/Cupressaceae (33,44%). În luna 
martie a debutat sezonul polinic pentru Betula, Carpinus, Fraxinus şi Ulmus. Luna 
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martie 2001 a constituit un prim vârf cantitativ al anului. Am identificat 11 tipuri 
de polen în spectrul polinic al aeroplanctonului: Populus (22,64%), 
Taxaceae/Cupressaceae (14,81%), Acer, Betula, Carpinus, Fraxinus, Quercus, 
Salix, Ulmus, Alnus, Corylus. Luna martie 2002 a constituit de asemenea primul 
vârf cantitativ al anului, dominant fiind tipul polinic Populus (19,65%). 

Tabelul1 
Distribuţia procentuală a tipurilor polinice identificate în aeroplancton 

TIPUL POLINIC % 2000 % 2001 % 2002 
Acer 1,81% 2,99% 3,39% 
Alnus 0,33% 2,71% 3,04% 

Corylus 0,43% 1,04% 1,77% 
Populus 2,72% 4,68% 5,16% 

Salix 0,23% 3,96% 4,10% 
Taxaceae/Cupressaceae (inclusiv Juniperus) 2,63% 3,15% 4,00% 

Ulmus 1,51% 0,92% 0,70% 
Carpinus 2,91% 4,02% 3,51% 

Betula 0,48% 4,87% 4,89% 
Juglans 0,84% 2,83% 2,25% 
Platanus 0,18% 1,34% 0,24% 
Quercus 0,47% 2,04% 0,99% 
Fraxinus 0,6% 1,04% 2,15% 
Morus 2,01% 2,62% 1,56% 

Pinaceae 2,23% 4,02% 3,04% 
Poaceae (inclusiv Secale) 19,48% 18,79% 11,12% 

Rumex 7,72% 1,88% 1,89% 
Plantago 1,72% 0,94% 3,28% 

Tilia 2,55% 1,72% 1,25% 
Urtica 11,37% 7,67% 7,87% 

Artemisia 10,56% 9,54% 5,87% 
Chenopodiaceae/Amaranthaceae 4,30% 2,23% 5,52% 

Ambrosia 22,80% 14,89% 22,28% 
 
În aprilie 2000 spectrul polinic era dominat de Carpinus (26,07%), în 

sezonul polinic intrând poaceele, Acer, Juglans, Morus, Platanus şi Quercus. În 
aprilie 2001 am identificat taxoni lemnoşi producători de aeropolen: Acer, Betula 
(24,4%), Carpinus, Fraxinus, Juglans, Morus, Platanus, Populus, Salix, Quercus, 
pinofite (3,41%) şi Poaceae (8,67%). În aprilie 2002 tipurile polinice dominante au 
fost Betula (21,55%), pinofitele (11,55%) şi poaceele (11,66%). 

În mai 2000, poaceele au atins cea mai mare concentraţie de aeropolen din 
întregul lor sezon polinic. Magnoliatele lemnoase anemofile se aflau spre finalul 
sezonului polinic, excepţie făcând Tilia. În mai 2001 poaceele (inclusiv Secale) 
dominau spectrul polinic (46,72%), depăşind pragul de sensibilizare în 17 zile. În 
mai 2002 aeropolenul poaceelor a reprezentat 37,77%. 

Spectrul polinic al lunii iunie 2000 a fost dominat de Urtica 27,43%, Rumex 
26,71% şi Poaceae 24,24%. În iunie 2001 aeropolenul poaceelor reprezenta 
50,53%, depăşind pragul de sensibilizare în 13 zile. În luna iunie 2002 aeropolenul 
poaceelor a reprezentat 25,87%. 
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Din concentraţia lunară totală de aeropolen a lunii iulie, tipul polinic Urtica 
reprezenta 35,41% în 2000, poaceele 29,8% în 2001 şi Ambrosia 28,9% în 2002. 

 

 
Figura 1. Calendar polinic pentru anul 2000 

 
Figura 2. Calendar polinic pentru anul 2001 

În august 2000 concentraţia lunară totală de aeropolen a atins vârful 
cantitativ al anului, tipul polinic Ambrosia reprezentând 38,26% iar tipul Artemisia 
23,29%. În august 2001 concentraţia lunară totală de aeropolen a atins al doilea 
vârf cantitativ al anului, aeropolenul de Ambrosia reprezentând 38,45% iar cel de 
Artemisia, 27,56%. Pragul de sensibilizare a fost depăşit 17 zile de Ambrosia şi 13 
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zile de Artemisia. În august 2002 concentraţia lunară totală de aeropolen a atins al 
doilea vârf cantitativ al anului, spectrul polinic fiind alcătuit din: 41,5% Ambrosia, 
11,89% Poaceae, 12,49% Chenopodiaceae/Amaranthaceae, 13,69% Artemisia, 
18,71% Urtica, 1,07% Plantago şi 0,62% Rumex. 

Pe benzile colectoare ale lunilor septembrie şi octombrie 2000-2002, a 
dominat aeropolenul produs de Ambrosia. 

 

 
Figura 3. Calendar polinic pentru anul 2002 

CONCLUZII 
În anul 2000, concentraţia totală maximă a fost în luna august (3455 PG/m3). 

Aeroplanctonul a fost dominat cantitativ de următoarele tipuri polinice: Ambrosia 
(22,8%,) Poaceae (19,48%,) Urtica (11,37%) şi Artemisia (10,56%). În anul 2001, 
concentraţia totală maximă a fost în martie (3206 PG/m3), al doilea vârf cantitativ 
fiind cel din luna august (3167 PG/m3). Aeroplanctonul a fost dominat din punct de 
vedere cantitativ de Poaceae (18,79%) şi Ambrosia (14,89%). În anul 2002, 
concentraţiile totale maxime le-am găsit tot în lunile martie (4615 PG/m3) şi august 
(4178 PG/m3). Aeroplanctonul a fost dominat de polenul produs de Ambrosia 
(22,28%) şi Poaceae (11,12%). Aceste date ne arată că sezonul estival reprezintă 
vârful cantitativ al anului, luna august fiind luna de maximă polenizare a 
asteraceelor anemofile Ambrosia sp. şi Artemisia sp. Apreciem că acest sezon 
prezintă riscuri crescute de îmbolnăviri alergice de tip polinozic. În sezonul vernal 
am constatat modificări notabile de la un an la altul, prezenţa aeropolenului fiind 
corelată cu variaţiile termice specifice. Dinamica concentraţiilor lunare de 
aeropolen din anul 2000 arată diferit de a celorlalţi doi ani prin absenţa unui vârf 
cantitativ vernal. Plantele lemnoase anemofile au intrat treptat în sezonul polinic, 
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astfel că în lunile mai şi iunie am înregistrat concentraţii lunare mai mari decât în 
martie – aprilie. Pentru anii 2001 şi 2002, sezonul polinic la plantele lemnoase a 
început mai repede şi a atins vârful cantitativ vernal în luna martie. 
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