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Conclusions 
El tipus de vida actual, en qué els cultius es fan L'estudi aerobiologic de Catalunya s'está duent a terme dins un projecte de 

per grans extensions i les collites s'emmagatzemen per 
grans quantitats, igual que qualsevol altre tipus de 
materials que són hábitats de fongs (teixits, paper, 
aliments...), facilita enormement el creixement deis 
fongs i la proliferació de les seves espores. 

Agraiments 
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Els resultats obtinguts en qualsevol estudi d'aquest BIBLIOGRAFIA GENERAL 

tipus són molt locals perqué la formació i la dispersió de 

r 

Belmonte J. Identificació, estudi i evolució anual del conting t poll'i 'c 
les espores de fongs depenen fonamentalment de les l'atmosfera de Catalunya i Balears. Barcelona, tesi doctoral lin' 111' at 
condicions microambientals. Cal estudiar l'aerobiologia 
deis fongs, i tots els resultats que s'obtinguin seran 
informació interessant, peró és un tema molt complex i 
que s'ha de dur a terme durant molts anys i a moltes 
localitats diferents i ambients diferenciats per tenir 
bases a partir de les quals comencar a establir conclu- 
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Pol•lens a l'atmosfera 
de Catalunya 
J. Belmonte*, J.M. Roure*, J. Botey** i A. Cadahia** 
. Unitat de Botánica. Facultad de Ciéncies. Universitat Autónoma de Barcelona.
** Unitat Docent d'Al-lergologia. Hospital de la Vall d'Hebron. Barcelona. 

Introducció 
L'estudi de l'aerobiologia pol-línica a Catalunya es va de Catalunya 

urergias y enfermedades pulmonares: su incidencia en Barcelona. Anales 

t1i)o:n10d3e-s14poll.lens et des spores á la surface du sol. 
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Cearcaacttaeiruísntyiqaues aeropol•líniques del territori 

iniciar l'any 1983. Els objectius generals del projecte Després d'analitzar els resultats aeropol•línics obtin-
(Belmonte et al, 1984, 1987, 1990) són: l'análisi pol•lf- guts al llarg de diversos anys i en diferents localitats, 
nica qualitativa i quantitativa de l'atmosfera, la correla- s'ha observat que Catalunya pot dividir-se en quatre 
ció entre la variació del contingut pol•línic de l'atmosfe- grans zones (fig. 1) de comportament pol-línic análeg: 
ra i el clima, la delimitació i la caracterització de zones 1) área de muntanya; 2) litoral nord (septentrional); 
de comportament pol•línic análeg i l'elaboració d'unes 3) litoral sud (meridional), i 4) territori interior. 
línies generals de previsió. 

Material i métodes 

1. Área de muntanya. Abasta tots aquells territoris 
localitzats per damunt deis 900 m d'altitud. Són zones 
de baixa densitat de població, on l'época més problemá-

Aquest treball és una síntesi deis resultats obtinguts en tica —des del punt de vista pol•línic— coincideix amb 
l'estudi de diverses localitats de Catalunya que tenen condi- l'estiu, que és precisament -quan l'afluéncia d'estiue-
cions ambientals diferents. A la figura 1 es presenta l'empla-

mátiques. 
Han estat utilitzats dos tipus de captadors esporopolaínics: el 
Durham-modificat (Belmonte 1988) i el Cour (Cour 1974), 
durant un període de temps compres entre els anys 1983 i 
1990. Amb un i altre meto& cls resultats han estat expres-

jants fa augmentar considerablement la seva població. 
cament d'aquestes localitats i les seves característiques cli- 2. Área litoral nord (septentrional). Comprén una fran-

ja litoral, d'uns 50-75 km d'ample, des de la província 
de Girona fins a la ciutat de Barcelona. Comprén una 
zona d'important densitat de població. 
3. Área litoral sud.(meridional). Correspon a una franja 

sats en pól•lens per metre cúbic. litoral, d'uns 75 km d'ample, que va des de Barcelona 
fins al delta de l'Ebre. És un territori de forta densitat 

Resultats de població. És una zona amb menys precipitacions, 
Com a síntesi deis resultats obtinguts fins al moment, peró, en canvi, amb temperatures més altes. 
s'exposen alguns dels aspectes més significatius que 4. Area interior. Comprén la depressió central catalana 
han estat constatats al llarg de diversos anys, pel que fa i tots els territoris allunyats de la influéncia marina. 
a les característiques aerobiológiques del territori, la Tenen pluges escasses, de régim irregular i amb un 
dinámica pol•línica anual, els factors que condicionen clima de tipus continental, més advers que tots els 
la producció pol•línica i la seva utilització en la previsió anteriors. Pol•línicament, recorda l'area litoral sud, 
de les pol•linitzacions i, finalment, sobre les relacions peró amb alguns pól•lens indicadors diferents i un com-
entre el paisatge vegetal i la seva aerobiologia. portament aerobiológic diferencial cap a final d'any. 
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Fig. 1. Mapa de Catalunya. Distribució de localitats estudiades. Evolució de precipitacions i temperatures. 
Zones de comportament pol-línic análeg. •:',' 

Dinámica aerobiolágica a Catalunya al llarg possible parlar de l'existéncia d'una dinámica pel que fa 
d'un cicle anual al contingut total de pol•len al Ilarg de l'any. Aquestes 
El contingut de poi-len en l'atmosfera de Catalunya no fases es fan significatives en el gráfic de la variació del ---,.. 
és, evidentment, igual al llarg de tot l'any. No solament contingut total de pol•len al llarg de l'any (fig. 2). 
s'hi aprecien canvis qualitatius, sinó que s'hi detecten ' Analitzada, doncs, la dinámica aeropol-línica de Catalu-
unes fases o períodes més o menys diferenciades. És nya, podem definir quatre períodes al llarg de l'any: 
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Fig. 2. Variació del contingut total de pol•len al llarg de l'any. 

zr a) de novembre a comencament d'abril; b) d'abril a 
inicis de juliol; c) juliol i agost, i d) de setembre a no- com a model podem analitzar la corba de pol•linització 
vembre. de l'avellaner (fig. 3). 
a) De novembre a abril. Caracteritzat pel predomini de b) D'abril a inicis de juliol. Es el perfode de major 

--= la pol-linització deis arbres. Es un període de poca viruléncia a les zones baixes de Catalunya. Es l'época 
incidéncia al•lergológica, únicament el xiprer i l'avella- en qué floreixen la majoria deis arbres, arbusts i her-
ner arriben a produir alguns problemes. Al llarg d'a- bes; com a model podem analitzar la corba de pol•li-
quest període pol•linitzen alguns deis arbres i arbusts; nització d'urticáries (fig. 4). • 
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Fig. 3. Corba de pol-linització de l'avellaner. 
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Fig. 4. Corba de pollinització d'urticáries. 

24 



, 

J. BOTEY.- MEDI AMBIENT I PATOLOGIA ALIERGOLOGICA 19 

--
GRAM(NIES 

POL LENS/M3 
10 _ 

.-- PONT DE SUERT 5  

50 
' 

:1.  ..,. GIRONA 25   
- 

..,.. :::111:1:1i1:1:111M:i::1¡:•:::::: :...:::::.:.. 
' O 

50 

, 
BARCELONA 25 —  .  : 

..... .... ..... .... 
O — ......_ 

I y Y y y y Y Y y Y Y Y 1 
G F M A M J J A S O N D 

TOTAL ANUAL POL LENS/M3 PERCENTATGE TOTAL % 
PONT DE SUERT ';1::A . • • . . 
GIRONA ,...:•:•:•:::•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11 • 
BELLATERRA 

y . . 

E izi 7 7 7 7 7. A 
TARRAGONA 

1' ó 100 200 300 400 500 600 0 2 4 6 8 10 

Fig. 5. Corba de po)linització de graminies. 
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Fig. 6. Corba de poblinització de blets: • 
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TAULA I caiguin les pluges. Per als arbres, les époques més 
Proporció sobre el total de pol-len anual, en diverses favorables seran, básicament, la tardor i la primavera 
localitats de Catalunya, amb un entorn paisatgístic anteriors a la floració. Per a la producció pol-línica de 

dif erent les especies herbácies anuals, les pluges més impor-
Girona Bellaterra Barcelona tants seran les de la primavera anterior a la floració. 

Blets 1,2 3,4 3,9 Un altre factor molt important és la temperatura. Unes 
Compostes 0,8 0,6 1,9 temperatures altes asseguren la maduració de les flors • 
Cupresácies 8,9 8,0 15,1 fins a arribar a la producció del pol-len. Aquí podem 
Roures-alzines 20,6 18,6 12,2 parlar d'una integral térmica que indueix la floració-
Gramínies 4,7 8,5 5,1 
Olivera 1,8 2,8 4,7 pol-linització de molts vegetals. 
Plátan 4,0 2,3 8,6 
Urticáries (parietária) 9,4 4,2 8,3 Paisatge i aerobiologia 

Per valorar el futur de l'evolució aerobiológica d'un 
territori és necessari analitzar la relació deis diferents 

c) Juliol i agost. A les zones baixes del territori, a espectres pol-línics que apareixen a l'atmosfera amb la 
conseqüéncia de les elevades temperatures i les escas- qualitat deis paisatges que els produeixen. La qualitat 
ses precipitacions, és un període de relativa calma del medi ambient és conseqüéncia de les accions des-
pol-línica. Al contrari, és el període més problemátic a tructives que hi tenen lloc; d'aquesta manera hi podem 
l'área de muntanya, així com a les zones més humides trobar comunitats vegetals poc alterades i comunitats 
de la província de Girona. Com a model podem analitzar molt alterades. 
la disminució en la pol-linització de diferents corbes Si comparem (taula I) els espectres pol-línics deis am-
d'urticácies i de gramínies (figs. 4 i 5) o l'augment que bients més alterats (Barcelona) amb els propis de terri-
experimenten les gramínies a les zones de muntanya, toris més ben conservats (Girona), s'observa que els 
com és el cas de Pont de Suert (fig. 5). pol-lens problemátics (parietária, gramínies, blets, plan-
d) De setembre a novembre, aprofitant les pluges de tatges i herbes en general) són més freqüents en en-
final de l'estiu i les, encara, altes temperatures, es torns degradats i també com a resultat de cultius (gra-
produeix una floració en moltes espécies. Es un període mínies, avellaner, olivera) o plantacions de jardineria i 
especialment conflictiu a les zones interiors del territo- ornamentals (plátan, bedoll, xiprer). Aquest fet fa pen-
ri. Com a model podem analitzar la corba de pol-linitza- sar que una conservació del medi natural és, també, 
ció dels blets (quenopodiácies-amarantácies). Vegeu la una forma de previsió futura. 
figura 6. 

Agraiments 
Análisi deis factors que condicionen la producció Aquest estudi aerobiológic de Catalunya s'está duent a terme en el marc d'un 

projecte d'investigació en col•laboració amb Laboratoris Leti, S.A. poblínica 
Un aspecte, igualment important a analitzar, és la pos-
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