El pol·len que respirem
i mengem

Punt d’Informació Aerobiològica

AEROBIOTAS. Grup de recerca
AEROBIOlògica, Transport Atmosfèric i Salut
Universitat Autònoma de Barcelona

Saps què és el pol·len? i les espores?
Grans de pol·len i espores són cèl·lules relacionades amb la reproducció.
Es formen en una determinada època de l’any i ho fan en estructures adaptades a facilitar-ne
la dispersió.
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Plantes amb flor > pol·len
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El pol·len es forma en els estams de
les flors. Conté el gàmeta masculí que,
quan es fusiona amb un de femení,
dona lloc a llavors i fruits.
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Falgueres, molses i fongs >
espores

espores

Flor amb els estams i el pol·len; falguera i molses amb els esporangis i fongs. Diferents tipus de pòl·lens i espores vistes al microscopi òptic.

Les espores es formen a partir de les
hifes en esporangis. Hi ha espores que
intervenen en la reproducció sexual i
d’altres que formen directament nous
individus idèntics al progenitor.

La dispersió de pol·len i espores
L’aire, els animals i l’aigua
com a transportadors de pòl·lens i espores
Pol·len i espores són petites partícules, com
pols, que els corrents d’aire transporten amb
molta facilitat. Molts tipus de pòl·lens i
d’espores de fongs es dispersen així, per
anemofília.
Algunes plantes fan flors molt vistoses i/o
amb olors que atrauen animals. Es parla de
pol·linització per zoofília, i si és feta per
insectes, es diu per entomofília.

Les plantes que fan flors molt
vistoses són entomòfiles.
Les plantes que fan flors molt
discretes són anemòfiles.
Els fongs solen ser anemòfils; com
les falgueres i les molses.

En les plantes entomòfiles, els insectes visiten una flor darrera l’altre i
així transporten el pol·len i fan possible la fecundació del gàmeta
femení i la formació de llavors i fruits.
En les plantes anemòfiles, les flors són molt poc vistoses però molt
abundants, i tenen els estams molt exposats al vent. Necessiten fer
grans quantitats de pol·len per assegurar la reproducció.
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Pòl·lens i espores a l’aire: Aerobiologia
Estem acostumats a veure que per l’aire s’hi
mouen organismes, ja sigui per si sols (ocells,
insectes,...) o enduts pel vent (fulles, llavors i
fruits lleugers...).
L’aire també conté i transporta organismes
microscòpics. Entre ells hi ha els pòl·lens i les
espores d’organismes anemòfils com ara les
plantes amb flor i els fongs. I microartròpodes.

Mostra d’aire al microscopi
òptic. Pol·len tenyit de color
fúcsia; espores marrons.

Mostra d’aire al microscopi
òptic. S’aprecia un àcar
(microartròpode) al mig de la
imatge.

L’Aerobiologia estudia els éssers
vius presents a l’aire i que utilitzen
l’aire com a medi per a desplaçarse. Estudia també la seva dispersió
i l’impacte sobre el medi ambient i
altres organismes.

Captador de pol·len i espores
tipus Hirst, l’estàndard a les
xarxes aerobiològiques.

Tècnics del Punt d’Informació
Aerobiològica analitzant
mostres i introduint dades.

El Punt d’Informació Aerobiològica a la UAB
Des de 1983, estudiem els
pòl·lens i espores de l’aire. I
més recentment també els
al·lèrgens i els
microartròpodes.
Utilitzem els mètodes
estandarditzats i fem part de
les xarxes internacionals.

Estudiem la diversitat i la
concentració diària de cada
tipus de pol·len i d’espora de
fong a 9 llocs de Catalunya.
Establim relacions amb la
meteorologia i l’entorn i ho
apliquem a la salut de
persones i animals (al·lèrgies
respiratòries) i de l’entorn
(patologies i plagues).

Serveis del PIA - UAB

Xarxa Aerobiològica de
Catalunya

Pòl·lens i espores a la mel: Melissopalinologia
Des de ben aviat ens expliquen de les abelles i
el pol·len. I sabem que les abelles fan mel.
A la mel, i altres productes que fan les abelles,
hi van a parar grans de pol·len de les flors que
l’abella visita buscant nèctar i també pòl·lens i
espores de fong de l’entorn de l’eixam.

La Melissopalinologia estudia els
grans de pol·len i les espores de
fong que hi ha a la mel i a altres
productes de l’abella. Permet
establir tipus de mel i identificar-ne
l’origen, posant-la en valor.

Els productes de les abelles
Nèctar

Mel

Mentre les abelles obtenen el nèctar de
les flors, el pol·len s’enganxa al seu cos.

Les abelles transformen el nèctar en mel i la utilitzen
com a font d’hidrats de carboni per a l’eixam.

Per extracció de la mel de l’eixam
s’obté la mel comercial.

Les abelles també recol·lecten pol·len
en les bosses que tenen a les potes.

Les abelles transformen el pol·len en pa d’abella i
l’utilitzen com a font de proteïnes per a l’eixam.

Posant una trampa a l’entrada de
l’eixam s’obté el pol·len apícola.

De l’activitat de les abelles de la
mel també se n’obtenen preparats
en forma de:
pròpolis
gelea reial
cera
verí (Apitoxina)
Les abelles també recol·lecten resines i
les porten a l’eixam per segellar.

Les abelles transformen les resines en pròpolis i
l’utilitzen per segellar l’eixam, embalsamar animals...

T’agrada la mel? Vine i descobreix què hi ha a dins!
Cinc grams de mel són
suficients per a fer-ne una
preparació i observar-la al
microscopi òptic.

Certificar el tipus de mel fent
l’estudi melissopalinològic és
necessari per a garantir-ne el
tipus i posar en valor la mel.

Observar els tipus de pol·len i
contar quants n’hi ha de cada
tipus permet establir tipus de
mel: mil flors, romaní, til·ler,
taronger, castanyer…

Aquesta anàlisi també permet
establir l’origen geogràfic de
la mel i establir segells de
“Denominació d’Origen”, que
caracteritzen el producte.

L’estudi de les mels i els productes de l’abella
al microscopi òptic permet establir tipus de
mels en funció dels pòl·lens que s’hi troben.

Els grans de pol·len i les espores de fongs són molt abundants a l’entorn.
Estudiar-los té aplicació en la qualitat biològica de l’aire, alimentació,
història de la vegetació, forense...

