
CALITATEA AERULUI ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA. AEROPLANCTONUL  

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 241 

CALITATEA AERULUI ÎN MUNICIPIUL  
TIMIŞOARA. AEROPLANCTONUL 

Dr. ing. Vasile CIUPA 
Primăria Municipiului Timişoara, Direcţia de Mediu 

 
Este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Agricole din cadrul Institutului Agronomic Timişoara – 1976 şi al 

Facultăţii de Ştiinţe Economice – 1983. Este doctor în horticultură – specialitatea genetică şi biotehnologii. 
Este director al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi membru al Asociaţiei 

Generale a Inginerilor din România, al Asociaţiei pentru Energii şi Terapii Neconvenţionale din România, 
al Asociaţiei Horticultorilor din Banat, al Asociaţiei Peisagiştilor din România, al Asociaţiei Amicii Rozelor 

şi al Comisiei pentru Cercetare Multidisciplinară Timişoara. În decursul activităţii s-a specializat în 
administraţie publică locală (curs de administraţie teritorială – Mulhouse, Franţa), în gospodărirea integrată 

a deşeurilor (Community Environment Council, Timişoara), studiul colectivităţilor PGF (Institutul Româno-
Canadian), reconstrucţie ecologică (U.S.A.M.V.B., Timişoara) şi radiestezie inforenergetică. În perioada 

1996–2005 a participat la: Proiectul „BIOSFERA”; Proiectul „BIOTEHNOLOGII” (Ministerul Cercetării şi  
Dezvoltării) şi Proiectul ROSE – Remote Optical Sensing Evaluation, finanţat de Uniunea Europeană. Are 
publicate peste 30 de lucrări ştiinţifice în domeniile agricol, horticol, al reamenajării peisagistice a zonelor 

verzi din municipiul Timişoara, ecologiei, protecţie mediului şi inforenergiei. 

 

 
REZUMAT 

Lucrarea este rezultatul cercetării ştiinţifice privitoare la calitatea aerului în mediul urban, referitoare la problemele specificate în 
Planul de Dezvoltarea Strategică a Zonei Timisoara  şi  promovează  cercetările aerobiologice  având ca obiect cunoaşterea şi 

limitarea factorilor alergeni determinaţi de vegetaţia din municipiul Timişoara. Lucrarea  propune măsuri concrete pentru limitarea 
factorilor alergeni prin programe speciale de plantare de  arbori ornamentali nealergeni. 

 
ABSTRACT 

The paper is the result of the scientific research regarding air quality in the  urban environment of Timisoara .  The Strategic 

Development Concept of the Timisoara area, elaborated in 2000, promotes the aerobiological researches in the urban environment, 
in order to know and limit the allergenic elements caused by the vegetation - woody plants, gramineae   and herbaceous plants.  The 

study brings new information about air quality helping to implement the right measures in order to eliminate air pollutants. The 
practical importance of the study is revealed in the Tree Planting Programmes that will be performed in the future in the parks and 

green areas of Timisoara by using only ornamental trees without allergenic potential.   
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 Primăria Municipiului Timişoara a elaborat în anul 

2000, Conceptul de dezvoltare strategică a zonei Timişoara 

pentru asigurarea unei dezvoltări durabile şi armonioase, 

care să promoveze cerinţele specifice ale dezvoltării zonei, 

în concordanţă cu priorităţile şi necesităţile strategice ale 

dezvoltării regionale şi în corelaţie cu prevederile strategice 

pe plan naţional. 

 Noul concept strategic este elementul fundamental de 

influenţare definitorie a căilor care trebuie urmate, creând 

premisele apariţiei unui efect sinergic pentru programul 

economico – social al zonei. Aplicarea măsurilor de 

protecţie, conservare şi reabilitare a mediului va determina 

menţinerea ecosistemului, eliminarea factorilor care afectează 

sănătatea şi creează  disconfort, permiţând valorificarea 

potenţialului natural. 

 Scopul major al Conceptului de dezvoltare strategică a 

zonei Timişoara este asigurarea prosperităţii şi a calităţii 

vieţii locuitorilor. Îmbunătăţirea calităţii zonelor  reziden-

ţiale urbane şi periurbane, în condiţii ecologice de nivel 

european şi asigurarea condiţiilor optime de existenţă, sunt 

parte a celor patru Direcţii Strategice  de Dezvoltare a 

Zonei Timişoara, pentru afirmarea acesteia ca pol stra-

tegic, de nivel european, în scopul asigurării prosperităţii 

şi calităţii vieţii locuitorilor. 

 Degradarea progresivă a calităţii mediului natural 

şi antropic, la nivel mondial, continental, naţional şi 

regional se constată şi la nivel local, iar analiza 

factorilor poluanţi a determinat colectivele de specialişti 

să afirme că există destul de multe puncte „slabe” şi 

mai puţine puncte „tari” ale mediului urban  timişorean 

şi că, pentru asigurarea calităţii mediului urban la 

nivelul standardelor Uniunii Europene, este necesară 

elaborarea unei Strategii Locale privind Protecţia 

Mediului. 
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 Ecosistemul municipiului Timişoara este în continuă 

schimbare datorită creşterii  suprafeţei construite, crescând 

în acest mod riscul poluării atmosferice.  

 Pentru a se adopta măsurile adecvate de îmbunătăţire a 

microclimatului urbei, Primăria Municipiului Timişoara a 

demarat, încă din anul 2000, realizarea de studii ştiinţifice, 

care să fundamenteze deciziile administraţiei publice 

locale.  Printre studii, se pot aminti câteva  colaborări,  cu 

următoarele  instituţii: 

 S.C. „PARC SILVA” S.R.L. – realizarea CADASTRU-

LUI VERDE al municipiului Timişoara  - inventarierea 

speciilor lemnoase existente, starea de sănătate, valoarea 

ecologică şi ornamentală, precum şi Proiectul tehnic de 

amenajare a perdelei forestiere de protecţie  în partea de 

N-V a municipiului; 

 „I.C.A.S.” – cercetarea fenomenului de uscare a 

arborilor  şi luarea de măsuri de stopare a acestui fenomen 

în parcurile şi zonele verzi ale municipiului, precum şi 

Proiectul tehnic pentru amenajarea perdelei de protecţie în 

zona Calea Aradului – Calea Torontalului; 

 Centrul de Cercetare, Igienă şi Patologie Animală – 

studiul vectorilor, supravegherea zonelor de agrement în 

scopul eliminării riscului îmbolnăvirilor; 

 Universitatea Politehnica Timişoara – studiu privind 

poluarea fonică şi a vibraţiilor în principalele zone din 

oraş, investigarea calităţii aerului şi determinarea surselor 

unor emisii şi a tipurilor de gaze implicate în poluarea 

aerului precum şi un studiu  privind evaluarea calitativă şi 

cantitativă a factorului de mediu – apă  în municipiul 

Timişoara; 

 O.S.P.A. – studiu privind  inventarierea şi evaluarea 

gradului de poluare a solurilor din municipiu; 

 Universitatea de Vest Timişoara - Facultatea de 

Chimie – Biologie - Geografie – pentru realizarea unui 

studiu de cercetare bio-ecologică a populaţiilor de păsări 

de pe întreaga suprafaţă a municipiului, studiul asupra 

poluării apei din Canalul Bega precum şi Studiul aero-

biologic asupra calităţii aerului – monitorizarea polenului 

alergen şi aeroplanctonului. 

 Acest din urmă studiu a adus noi date cu privire la  

calitatea aerului din mediul urban şi a conturat măsurile ce 

trebuie luate pentru eliminarea factorilor poluanţi. 

 Conform Ordinului 745/2002 al MMGA privind sta-

bilirea şi clasificarea aglomerărilor şi a zonelor pentru 

evaluarea calităţii aerului în România, aglomerarea Timi-

şoara cuprinde municipiul Timişoara şi comunele limitrofe: 

Dumbrăviţa, Sânandrei, Ghiroda, Moşniţa Nouă, Giroc, 

Sânmihaiu Român, Săcălaz, Becicherecu Mic.  

 În aglomeraţia Timişoara, s-au efectuat măsurători 

privind calitatea aerului în trei puncte, o staţie de tip urban 

şi 2 staţii de tip industrial. 

 Pe baza datelor existente, determinate în cursul anului 

2006, putem afirma că starea de calitate a atmosferei în 

municipiul Timişoara este una satisfăcătoare încadrându-

se în limitele impuse de legislaţia în vigoare.  

Emisiile de SO2 în atmosferă prezintă o tendinţă 

permanentă de scădere ca urmare a introducerii pe piaţă 

a combustibililor cu conţinut redus de sulf, înlocuirea 

combustibililor solizi şi lichizi cu combustibili gazoşi în 

procesele de ardere precum şi scăderea arderilor de 

combustibili fosili, au influenţat în mod pozitiv starea de 

calitate a aerului în municipiu.  

 Concentraţia poluanţilor gazoşi (CO, NO2, etc.) şi 

valorile înregistrate pentru ozon în staţia de fond urban nu 

au avut depăşiri ale pragului de alertă.   

 Depăşiri ale valorilor limită impuse apar mai frecvent 

la capitolul pulberi, explicabilă prin volumul mare de 

lucrări de investiţii în construcţii, infrastructură, drumuri, 

dublarea efectivă a transporturilor de materiale, mărirea 

volumului deşeurilor vehiculate şi neutralizarea primară a 

acestora încă în depozitul Şag – Parţa etc.  

 Măsurile stabilite de către Primăria Municipiului 

Timişoara pentru extinderea salubrizării în 2007 şi 2008, 

practic în toate cartierele, containerizarea tuturor deşe-

urilor, extinderea colectării duale, finalizarea unor lucrări 

mari de investiţii pentru modernizarea liniilor de transport 

în comun, apă – canal, drumuri, gaz metan, iluminat etc., 

vor fi definitorii în reducerea prezenţei pulberilor  în aerul 

din municipiu.   

 Realizarea a 20 ha. de perdea forestieră de protecţie în 

zona de N – V a municipiului şi extinderea acesteia până 

în Calea Aradului va constitui între Calea Jimboliei - 

Calea Torontalului şi Calea Aradului o adevărată barieră 

pentru suspensiile şi particulele pe care le vehiculează 

vântul dinspre Câmpia Banatului. Programul „Timişoara 

Ecologică” prevede că până în anul 2010 să se planteze 

peste 30.000 arbori în intravilanul oraşului ceea ce va 

conduce la o reducere a speciilor chimice poluante prin 

fixarea şi metabolizarea acestora de către vegetaţia ce se 

va dezvolta pe aliniamentele stradale, scuaruri, parcuri, 

spaţii verzi în cartiere şi penetraţiile municipiului. 

Conştientizarea populaţiei care deţine în proprietate 

privată peste 1.800 ha. în intravilan pentru plantarea în 

curţi şi grădini de material dendrologic valoros ecologic, 

este o componentă a Strategiei municipalităţii pentru o 

dezvoltare durabilă în anii următori a Timişoarei.  

 Aerobiologia este disciplina ştiinţifică care studiază 

transportul pasiv de particule biologice din aer. Multe din 

aceste particule  au un impact asupra sănătăţii omului, dez-

voltării plantelor, producţiei de fructe şi asupra recoltelor 

în general, bolilor plantelor sau structurii clădirilor, 

picturilor şi altor obiecte de moştenire culturală. Acestea 

sunt şi motivele pentru care, în ultimele decenii, ţările 

europene au demarat monitorizarea particulelor biotice 

aeropurtate. În majoritatea cazurilor, studiile au avut ca 

scop furnizarea de informaţii privind polenul şi sporii, în 

vederea tratării alergiilor respiratorii care afectează un 

procent de 15 – 25% din populaţie. 

 Aerobiologia include şi mai multe aspecte legate de 

agricultură şi silvicultură, spre exemplu prognoza recoltei 
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şi a producţiei fructelor s-a realizat pe baza producţiei de  

polen şi a condiţiilor meteorologice. Diseminarea sporilor 

aeropurtaţi a mucegaiurilor fitopatogene şi bacteriilor a  

fost monitorizată în scopul predicţiei răspândirii maselor 

de aer contaminat, folosind analize traiectoriale. De 

asemenea, aerobiologia direcţionează cercetarea  spre 

schimbările climatice, schimbările florale şi monitorizarea 

invaziei de noi seminţe alergene. În mediul urban, de mare 

importanţă este contribuţia la dezvoltarea strategiilor de 

conservare a clădirilor de patrimoniu cultural şi a 

obiectelor  supuse riscului de biodegradare. 

 Aerobiologia, ca ştiinţă multidisciplinară, are implicaţii 

în diferite domenii şi este un integrator ştiinţific  care 

necesită aportul unor ştiinţe susţinătoare: meteorologia, 

botanica, agronomia, fizica, microtehnica şi informatica. 

 În aer, în mod curent, se găseşte o gamă largă de parti-

cule organice şi anorganice, unele cu efecte semnificative 

asupra sănătăţii oamenilor: fum, praf, radionuclide, pesti-

cide, virusuri, bacterii, microfloră, seminţe minuscule şi în 

special spori şi grăuncioare de polen. Acesta din urmă 

constituie cel mai important material  de studiu pentru 

aerobiologie, ramura desprinsă din vastul trunchi al acestei 

noi ştiinţe fiind aeropalinologia. 

 Pe glob se constată a creştere a numărului de îmbol-

năviri Ig mediate, cunoscute ca boli reagenice sau atopice, 

Substratul inflamator ce stă la baza lor este descifrat la 

nivel celular şi molecular, direcţionând cercetarea farma-

ceutică spre găsirea tratamentelor cele mai eficiente. În 

strânsă legătură cu dezvoltarea acestei ştiinţe, mijloacele 

de diagnosticare au suferit o evoluţie marcantă, în special 

în ultimii ani. În sprijinul alergologilor şi bolnavilor vin 

metodele moderne de cunoaştere a impactului factorilor de 

mediu ce include alergenii.  Una din aceste metode, extrem 

de utilă în practica medicală, este metoda volumetrică de 

recoltare, identificare şi cuantificare a polenului aeropurtat 

care face parte din categoria alergenilor inhalaţi, responsa-

bili de producerea polinezelor. Dinamica aeropolenului 

sub forma calendarelor polinice anuale, aduce informaţii 

preţioase în alegerea metodelor de diagnosticare şi 

tratament al polinozelor, diminuând costurile acestora şi 

impunând o nouă conduită profilactică. Calendarul polinic 

poate îndrepta atenţia alergologilor asupra unor plante 

producătoare de polen alergen, plante mai puţin cunoscute, 

adventive sau aflate în expansiune, aşa cum este pentru 

zona de sud-vest a României specia Ambrosia artemisifolia. 

Calendarul polinic poate fi util şi producătorilor de 

extracte şi vaccinuri alergenice, orientându-le producţia în 

funcţie de prezenţa locală a anumitor plante cu  polen 

alergen. 

 Alergenii sunt, în marea lor majoritate, exteriori orga-

nismului şi se clasifică, după calea de pătrundere, în: 

 pneumoalergeni (polen, fungi atmosferici, praf de 

casă de origine animală, etc.) 

 alergeni alimentari şi digestivi (albuş de ou, lapte de 

vacă, căpşune etc.); 

 alergeni de insecte (veninuri de insecte); 

 alergeni medicamentoşi; 

 alergeni chimici (profesionali sau nu); 

 În unele împrejurări, pneumoalergenii pot produce 

reacţii alergice cutanate sau digestive, după cum alergenii 

alimentari pot fi cauza unor simptome alergice respiratorii.  

 Pneumoalergenii nu pot acţiona asupra organismului 

uman pentru a produce anticorpi şi/sau celule sensibilizate. 

Pentru a apărea o reacţie alergică este nevoie de prezenţa 

unui „minim” cantitativ care să rămână mai multă vreme 

în organism. Polenul a fost recunoscut a fi alergizant încă 

din anul 1870, de către Blackely. De atunci au fost făcute 

importante progrese, recunoscându-se polenul anemofil şi 

cel entomofil, primul având o formă aerodinamică, fiind 

purtat de vânt şi existent în cantitate mare. Poate fi purtat 

pe distanţe foarte mari şi are mare putere sensibilizantă la 

persoanele predispuse. Polenul entomofil este vehiculat de 

la florile masculine la cele feminine de către insecte, este 

în cantitate relativ mică şi sensibilizează subiecţii din 

apropiere (agricultori, floricultori, etc.). 

 Plantele din flora ţării noastre cu polen sensibilizant au 

fost grupate de către alergologi astfel: 
 

I II III 

Cedrus atlantica Agropyron cristatum Ambrosia 

artemisifoliia 

Crocus vernus Agrostis tenuis Ambrosia trifida 

Hyacinthus 

orientalis 

Alopecurus pratensis Lolium perenne 

Juniperus communis Anthoxanthum 

odoratum 

Phleum pratense 

Picea abies Avena sativa Poa annua 

Pinus nigra Cynodon dactylon Poa pratensis 

Thuja plicata Dactylis glomerata Secale cereale 

 Festuca pratensis Triticum aestivum 

 Holcus lanatus Zea mays 

 Hordeum vulgare  

IV V VI 

Artemisia sp. Amaranthus sp. Alnus sp. 

Fraxinus sp. Chenopodium sp. Betula sp. 

Lactuca sativa Kochia scoparia Corylus sp. 

Parietaria 

officinalis 

Plantago lanceolata Fagus sylvatica 

Populus alba Populus nigra  Quercus sp. 

Ricinus communis Rumex acetosella Juglans regia 

Soligago virgaurea Salix sp. Morus sp. 

Taraxacum 

officinale 

Sambucus nigra Tilia sp. 

  Ulmus sp. 

 

 Plantele cu polen alergen sunt împărţite de către 

alergologi în plante lemnoase, graminee, (Poaceae) şi 

ierburi. Ierburile magnoliate aparţin subclasei Hamamelidae 

(familia Urticaceae), Astridae (Asteracea, Plantaginacea), 
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Caryiophylidae (Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Polygona-

ceae). Plantele lemnoase anemofile fac parte în majoritate 

din subclasa Hamamelidae (Platanaceae, Juglandaceae, 

Moraceae, Urticaceae, Fagaceae, Betulaceae şi Coryla-

ceae). Acestora li se adaugă reprezentanţi ai subclasei 

Dileniidae (Salicaceae, Tiliaceae), Rosiadae (Aceracea) şi 

Asteridae (Oleaceae). Tot anemofile sunt şi pinofitele 

(Pinus, Taxaceae / Cupresaceae). Pe parcursul perioadei 

monitorizate în 2006 s-au identificat 17 tipuri de polen 

provenind de la mai mulţi taxoni anemofili. Pragul de 

alergenitate de la care se consideră că polenul unei specii 

devine periculos pentru sănătatea populaţiei (30 PG/mc) a 

fost depăşit de speciile Morus (5 zile), Poaceae (8 zile), 

Urtica (18 zile), Artemisa (17 zile) şi Ambrosia  (41 de 

zile). Lunile august şi septembrie, datorită temperaturilor 

ridicate şi precipitaţiilor reduse, au constituit perioadele cu 

cele mai mari concentraţii de polen din aeroplancton. În 21 

de zile, valorile totale zilnice au depăşit 200 PG/MC, ceea 

ce reprezintă un important indicator al gradului de poluare 

aerobiologică pentru Timişoara. Principalul poluator aero-

biologic a fost polenul de Ambrosia artemisiifolia, o 

plantă adventivă în flora României, prezentă pe orice teren 

viran, neîngrijit. Prezenţa unei astfel de buruieni peri-

culoase a determinat Primăria Municipiului Timişoara la 

lucrări suplimentare de întreţinere a spaţiilor verzi dar şi 

de cosire a zonelor virane, de erbicidare a terenurilor ne-

îngrijite, de mediatizare pentru cunoaşterea şi combaterea 

ei.  

 În conformitate cu datele din Cadastrul Verde al 

Municipiului Timişoara, proporţia numărului de arbori pe 

genuri sistematice este următoarea:  

– genul Acer – paltini 18%; 

– genul Robinia – salcâmi 9%; 

– genul Prunus – pruni 9%; 

– genul Fraxinus – frasini 8%; 

– genul Pinus – pini 7%; 

– genul Tilia – tei 6%; 

– genul Populus – plopi 6%; 

– genul Picea – molizi 4%; 

– genul Betula – mesteceni 2,2%;  

– genul Quercus – stejari 1,4%; 

– genul Salix – sălcii 1,2%; 

– alte genuri – 28,2% 

dintre care genul Platanus, genul Morus, genul Juglans 

sunt sub 1%, fiecare iar genul Carpinus, 0,2%. Cunoscând 

că numărul taxonilor producători de polen alergen 

identificaţi în aer a fost de 17, iar dintre aceştia arborii 

sunt în număr de 9, am analizat gradul de risc al prezenţei 

grăunciorilor de polen alergen în aer, în principalele 

parcuri ale oraşului în cartierele istorice ale Timişoarei. În 

totalul genurilor sistematice arborii producători de polen 

alergen reprezintă 22 % dintre care genul Fraxinus 8% 

şi genul Tilia 6% se detaşează faţă de celelalte genuri. 

    
 

    
 

Artemisia vulgaris 

 

    
 

Ambrosia artemisiifolia 

 

Plecând de la datele existente privind proporţia 

exemplarelor pe principalele genuri de arbori, am calculat 

că în parcurile existente la nord de Canalul Bega, arborii 

producători de polen alergen sunt în prezent de 34% din 

totalul arborilor în Parcul Central şi în procent de 23% în 

Parcul Centrul Civic. 

În parcurile existente la sud de Canalul Bega, cei mai 

mulţi arbori producători de polen alergen sunt în Parcul 

din Campusul Universitar 18% şi 24% în Parcul Stadion. 
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Încrengătura PINOPHYTA (GIMNOSPERMATOPHYTA) 

Clasa PINATAE Familia Pinaceae Genul Pinus (Pin) 

Increngătura MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMATOPHYTA) 

Clasa MAGNOLIATAE 

(MAGNOLIOPSIDA, 

DICOTYLEDONATAE) 

Subclasa Familia Genul 

HAMAMELIDAE 

(AMENTIFERAE) 

Platanaceae Platanus (Platan) 

Moraceae Morus(Dud 

Urticaceae Urtica (Urzica) 

Fagaceae Quercus (Stejar) 

Betulaceae Betula (Mesteacăn) 

Corylaceae Carpinus (Carpen) 

Juglandaceae Juglans(Nuc) 

Clasa MAGNOLIATAE 

(MAGNOLIOPSIDA, 

DICOTYLEDONATAE) 

Subclasa Familia Genul 

DILLENIDAE Salicaceae Salix (Salcie) 

Tiliaceae Tilia (Tei) 

CARYOPHYLLIDAE 

(CENTROSPERMAE) 

Polygonaceae Rumex (Măcriş) 

Chenopodiaceae/ 

Amaranthaceae 

Chenopodium (Iarba 

drumurilor) 

ASTERIDAE 

(SYMPETALAE 

TETRACYCLICAE) 

Oleaceae Fraxinus(Frasin 

Plantaginaceae Plantago 

Asteraceae 

(Compositae) 

Artemisia (Pelin) 

Ambrosia 

Clasa LILIATAE (LILIOPSIDA, 

MONOCOTYLEDONATAE) 

Subclasa LILIIDAE Poaceae  

 

          

  Tipul Fraxinus Tipul Salix  Tipul Betula   Tipul Carpinus 
 

          

  Tipul Quercus Tipul Poaceae Tipul Juglans Tipul Platanus 
 

          

  Tipul Morus Tipul Plantago  Tipul Pinus Tipul Rumex 
 

             

  Tipul Urtica Tipul Tilia  Tipul Chenopodium Tipul Artemisia  Tipul Ambrosia 
 

Pinofitele şi magnoliofitele anemofile cu potenţial alergen identificate în perioada monitorizată. 
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Denumire 

Nr. 

tot. 

arbori 

Răşinoase Foioase 

Abies Larix Picea Pinus Pseud Taxus Acer Robin Prun Frax Tilia Pop Aesc Betul Catal Quer Salix 

PARCURI LA NORD DE BEGA 

P. Central 1750 7 - 13 105 11 24 398 102 75 400 201 19 116 - 3 18 4 

P. Catedralei 839 24 - 56 122 13 22 64 114 108 3 83 23 27 21 3 4 - 

P. Justiţiei 613 1 3 22 28 15 2 125 69 51 32 27 38 5 24 7 29 30 

P. Rozelor 632 8 2 48 14 3 25 37 39 122 15 56 46 - 41 1 5 43 

P. Copiilor 1061 6 2 23 72 7 86 131 18 57 22 70 25 46 42 27 69 71 

P. ILSA 302 - 1 2 18 - 1 82 64 12 1 23 23 2 - 1 5 15 

P. Centrul 

Civic 1350 5 11 42 65 21 51 279 118 136 120 142 95 36 50 82 8 - 

P. Botanic 1637 15 12 57 127 8 18 314 107 264 82 58 36 34 16 19 55 7 

Total parcuri 

la nord de 

Bega 8184 66 31 263 551 78 229 1430 631 825 675 630 305 266 194 143 193 170 

 

Denumire 

Nr. 

tot. 

arbori 

Răşinoase Foioase 

Abies Larix Picea Pinus Pseud Taxus Acer Robin Prun Frax Tilia Pop Aesc Betul Catal Quer Salix 

PARCURI LA SUD DE BEGA 

P.Alpinet 2325 2 1 18 19 3 14 26 4 32 17 14 25 - 10 2 6 4 

P. Universit 1030 7 17 73 120 - 35 88 60 63 46 103 48 31 6 20 12 10 

P. V. Pârvan 975 1 24 12 68 - 9 137 30 9 76 46 61 45 16 14 4 44 

P. Campus 

Universitar 1402 14 8 86 125 34 7 266 45 208 105 121 58 39 28 93 14 13 

P. Tineretului 638 1 1 - 75 - 24 146 10 22 68 29 30 71 1 - 35 - 

P. Stadion 692 - - 14 54 - 4 90 11 81 121 28 16 25 8 16 5 10 

P. Păd. Lidia 1700 - - 20 47 - 1 291 598 87 88 13 345 4 1 4 105 - 

Total parcuri 

la sud de 

Bega 6672 25 51 223 508 37 94 1044 758 502 521 354 583 215 70 149 181 81 

 

  Analizând datele din centralizatorul pe municipiu 

al arborilor din cartiere, am calculat că în Cartierul Cetate 

există arbori producători de polen alergen în procent de 

15% din totalul arborilor existenţi, în Cartierul Elisabetin 

8%, iar în Cartierul Fabric 7%. 

Dincolo de importanţa practică a acestor date, pentru 

segmentul de populaţie sensibilă la polenul alergen, 

departamentul de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului 

Timişoara a început analizarea genurilor de arbori ce 

urmează a fi plantaţi în următorii ani în cartierele oraşului, 

cu minimizarea genurilor alergene şi promovarea de noi 

genuri ornamentale nealergene. 

Astfel în primăvara anului 2007, s-au plantat în Zonele 

Centru, Mehala, Freidorf peste 2000 de arbori din Genul 

Malus, Prunus, Catalpa, cu ridicată valoare ornamentală şi 

nefiind producător de polen alergen. 

BIBLIOGRAFIE 

Ciupa, Radoslav, Oarcea, Timişoara Verde – Sistemul de spaţii 

verzi al Timişoarei, Ed. Marineasa, Timişoara 2005. 

Ciupa, Eperieş, Oarcea, Cadastrul Verde al Municipiului Timi-

şoara, Ed. Brumar, Timişoara 2001. 

Kiss Isabela, Studiul preliminar asupra micoflorei aeropurtate în 

Timişoara, Universitatea de Vest, Timişoara 2007. 

Ianovici Nicoleta, Studiul aerobiologic asupra calităţii aerului – 

Monitorizarea polenului alergen din aeroplancton, Universitatea de 

Vest, Timişoara 2006. 

Şerbănescu - Jitariu, Palinologia, istoria biologiei în date, Ed. All, 

Bucureşti 1996. 

Pârvu Constantin, Universul plantelor, Ed. Enciclopedică, Bucu-

reşti 1997. 

* * * Dicţionarul de Biologie Oxford, Ed. Univers Enciclopedic, 

Bucureşti 1999. 

* * * Concept strategic de dezvoltare economică şi socială a Zonei 

Timişoara, Ed. Brumar, Timişoara 2000. 
 

 

 

 

 


