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ABSTRACT
The aim of this research is to estimate the relationship between pollen viability and
atmospheric pollution (in polluted and non-polluted conditions). The study was
carried out in the city of Timisoara. Two areas, with different intensity of road traffic
(very high and absent) but all characterized by the presence of the same plant species,
were selected. The pollen of herbaceous spontaneous species, arboreal species and a
shrub species was used (Robinia pseudacacia, Aesculus x carnea, Catalpa
bignonioides, Albizzia julibrissin, Rosa canina, Sambucus nigra, Malva neglecta,
Ranunculus acer, Trifolium repens, Cichorium intybus). The pollen of these species
was treated with TTC (2, 3, 5 Tryphenil-Tetrazolium-Chloride) staining solution and
viability was then estimated by light microscopy. The results of the mean pollen
viability percentage of the examined species are reported. Pollen viability of
herbaceous plants is significantly different between the two environments.
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INTRODUCERE

Studiile privind contaminarea atmosferică sunt limitate de costul ridicat al
metodelor de monitorizare instrumentale și de dificultățile în eșantionare (Tokar &
Negoitescu, 2010). Din aceste motive, există un mare interes în utilizarea metodelor
indirecte de control, cum ar fi utilizarea de organisme care ar putea acționa ca
bioindicatori, cum sunt briofitele, lichenii și plantele superioare (Steinnes et al, 1992;
Markert, 1992; Bargagli, 1998; Moldovan, 2002; Mignorance & Rossini, 2006).
Diferiţi factori abiotici cum ar fi lumina, deficitul de apă, temperatura,
salinitatea, poluanții, afectează performanța polenului plantelor superioare (Berge,
1973; Gul & Ahmad, 2006; Ianovici et al, 2008; Ianovici et al., 2010). Poluarea aerului
poate afecta polenul indirect, prin intermediul stresului asupra creșterii plantelor sau
direct, fie prin intermediul contaminării anterelor fie în timpul dispersiei prin aer, dacă
vorbim de plante anemofile (Emberlin, 1998; Chehregani et al, 2004; Knox și
Suphioglu, 1996; Ianovici, 2007a; Ianovici, 2008a). Modificări ale parametrilor
morfobiometrici, structurii, ultrastructurii, compuşilor chimici și alergenicităţii au fost
raportate în zone poluate (Comtois & Schemenauer, 1991; Melati et al, 1997; Ghanati
și Majd 1995; Majd și Kiabi 1997). Experimente de laborator au arătat că NO2, SO2 și
CO pot determina modificări în compoziția de proteine solubile. Unele studii au arătat
că poluanți atmosferici ar putea induce ruperea proteinelor, formarea de noi proteine
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sau o scădere de proteine totale (Chakraborty et al, 1996; Behrendt et al.,1997; Faur &
Ianovici, 2001; Faur & Ianovici, 2003; Ianovici & Faur, 2004; Gottardini et al, 2004;
Ianovici, 2007b; Ianovici, 2007c; Ianovici, 2008b; Ianovici, 2008c).
MATERIALE ŞI METODE

Polenul proaspăt a fost colectat aleator din plante aflate în plină înflorire, care
au prezentat o deschidere maximă a anterelor. Colectarea de monstre a fost realizată la
începutul verii 2010 din două zone: urbană (U-zonă cu trafic intens) şi urbană-verde
(UG-parc din zona centrală, relativ îndepărtat de surse antropogene) din Timişoara.
Toate monstrele au fost tratate cu soluţie TTC (clorura de 2, 3, 5 trifenil-tetrazoliu) şi
după 24 de ore, la temperatura camerei, s-a estimat viabilitatea polenului (Faur &
Ianovici, 2004; Ianovici et al, 2008; Ianovici, 2009). Un test TTC este o colorare
biologică, ce este utilizată pentru a detecta respiraţia celulară. Polenul viabil este
colorat în roşu, pe când polenul mort rămâne alb/gălbui. Există multe tehnici diferite
pentru estimarea viabilităţii polenului, TTC fiind cel mai folosit colorant specific, în
principal la poluanţii aerieni şi la studiile pe metale grele, acolo unde respiraţia este un
indicator mai bun de toxicitate decât alţi parametri. Datele de viabilitate a polenului
sunt exprimate în procente.
REZULTATE ŞI DISCUŢII

Fig. 1. Viabilitatea polenului la plantele ierboase studiate

Fig. 2. Viabilitatea polenului la arborii şi arbuştii studiaţi
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Rezultatele au prezentat numeroase contraste. Cele mai multe specii au părut a
fi influenţate de poluarea aerului, procentul de viabilitate a polenului fiind invers
proporţional cu densitatea traficului rutier. Polenul unor arbori şi arbuşti (Robinia
pseudacacia, Catalpa bignonioides, Rosa canina) şi a unor plante ierboase
(Ranunculus acer, Trifolium repens) nu a părut a fi puternic lezat de către poluarea
atmosferică, chiar dacă procentul de viabilitate înregistrat în zona UG este mai mare
decât în zona U. Alte specii, totuşi, cum ar fi Aesculus x carnea, Sambucus nigra şi
Albizzia julibrissin, au părut a fi bine adaptate la poluarea aerului şi au prezentat un
maximum al viabilităţii polenului în zona oraşului unde traficul rutier este mai intens.
Aceste specii au dezvoltat probabil un metabolism particular de control a poluanţilor
aerului (Ianotti et al, 2000; Ianovici et al, 2008). Malva neglecta şi Cichorium intybus
prezintă în mediul urban un procentaj foarte scăzut al viabilităţii polenului. Aceste
rezultate reflectă o capacitate slabă de adaptare. Între valorile calculate pentru speciile
ierboase din cele două medii sunt diferenţe semnificative. Modificările viabilităţii sunt
mai pronunţate la Malva neglecta (p=0.049388) şi Cichorium intybus (p=0.049742).
Numeroase metode sunt folosite pentru a estima viabilitatea polenului
(Ianovici et al, 2008). Fertilizarea însă nu depinde doar de acest parametru, ci şi de
receptivitatea gineceului, germinaţia polenului, maturitatea ovulelor, numărul
grăuncioarelor de polen, condiţiile de mediu adverse, genotipul, lipsa de vectori ai
polenului, dezvoltarea anatomică anormală sau orice combinație a acestora (Knox,
1996). În acest studiu însă, viabilitatea polenului a fost folosită ca bio-indicator a
calităţii aerului.
CONCLUZII

La speciile vegetale ierboase şi multe dintre cele lemnoase, monstrele de polen
colectate din zonele urbane, acolo unde plantele sunt expuse la nivele mai ridicate de
poluanţi, au prezentat valori ale viabilităţii mai mici. La Malva neglecta şi Cichorium
intybus viabilitatea este semnificativ afectată de condiţiile urbane, putând fi folosite ca
specii biosensibile.
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