
 
 

 
 
 

- извештај за април- 

Сарадници Истраживачко-развојног института за информационе технологије 
биосистема - БиоСенс из Новог Сада су извршили експертизу квантитативних 
података 24 типа аерополена: јавор, jова, aмброзија, пелен, бреза, конопље, 
граб, пепељуге, леска, јасен, орах, дуд, борови, боквица, платан, траве, топола, 
храст, киселица, врба, чемпреси и тиса, липа, брест и коприве. Међу набројаним 
врстама се налазе најзначајнији узрочници поленских алергија али и типови 
значајни у пољопривреди. 

Узорковање и анализу ваздуха је спровела Лабораторија за палинологију, 
Департмана за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду. Континуирано 
узорковање полена и спора суспендованих у ваздуху по Хирстовом 
волуметријском принципу је спроведено апаратом (“Lanzoni VPPS2000”), који је 
постављен на крову зграде Департмана за биологију и екологију од априла 
месеца 2002. године. За потребе реализације обавеза по основу уговора о јавној 
набавци услуге: „Праћење стања и прогноза алергеног аерополена на територији 
Града Новог Сада“ бр. VI-501-2/2019-19 од 17.05.2019., извршена је експертиза 
података о стању аерополена oд 1. до 30. априла 2020. Месечни извештај за 
април је формиран од података о дневним концентрацијама аерополена за 30 
дана (График 1 и Прилог 1).  

Дневне концентрације аерополена (ПЗ/m3 ваздуха) горе наведених типова 
полена употребљене су за формирање извештаја о ризику за настанак 
алергијских реакција. Како би ускладили резултате мониторинга са принципом 
кожног тестирања у Србији (тест осетљивости на полен дрвећа, трава и корова), 
графички је приказано дневно варирање присуства ових класа аерополена 
(График 1). 

 

График 1. Однос полена дрвећа, трава и корова у укупним просечним дневним 
концентрацијама током априла 2020. год. у Новом Саду 
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За период мерења од 1. до 30. априла 2020. године за полен: дрвећа (График 
2а), трава (график 2б) и корова (график 2в) приказано је варирање дневних 
концентрација и израчунaти су трендови просечних дневних концентрација. 
 
а)  

 

б)  

 

в)  

 

График 2. Варирање и тренд просечних дневних концентрација полена: дрвећа 
(а), трава (б) и корова (в) током априла 2020. год. у Новом Саду 

 

У ваздуху је утврђено присуство 20 од 24 типа полена које се прате У Новом 
Саду (Прилог 1). Просечне средње дневне концентрације полена су варирале од 
минималних 75 до максималних 3046 ПЗ/m3 ваздуха. 

Током априла се одвијала сезона полена дрвећа у карактеристично високом 
интензитету. Високе дневне концентрације полена дрвећа су утврђене током 25 и 
само 5 дана са умерно високим вредностима (Прилог 1). Током друге половине 
месеца дошло је до смањења дневних концентрација па је за април регистрован 
је тренд опадања дневних концентрација (График 2а), У мају се очекује 
завршетак сезоне присуства полена у ваздуху за већину дрвенастих врста. Током 
маја месеца поред полена борова/јеле/смрче, који су регистрован у априлу, у 
ваздуху ће се појавити и полен липе.  

Током априла у ваздуху су се појвила појединачна зрна трава. Значајан пораст 
дневних вредности је забележен крајем треће декаде месеца када су се код 
осетљивих особа на овај тип полена могли јавити симптоми алергијске реакције 
(График 2б). 

Током априла у ваздуху су регистрована појединачна поленова зрна разлчитих 
вртста корова. Могућност настанка алергијских симптома на овај тип полена је 
био минималан (График 2в). 

У ваздуху је утврђено присуство 21 од 24 типа полена које се прате У Новом 
Саду (Прилог 1). Просечне средње дневне концентрације полена су варирале од 
минималних 75 до максималних 3046 ПЗ/m

3
 ваздуха. 

Током априла настављена је сезона полена дрвећа. Високе дневне вредности 
полена у ваздуху су бележене за: брезу, граб, јасен, платан, храст и врбу. 
Умерено високе дневне вредности полена у ваздуху су утврђене за: јавор, орах и 
чемпресе/тису/тује/клеке. Ниске дневне вредности полена у ваздуху су бележене 
за: јову, леску, орах, дуд, борове/јелу/смрчу, тополе и брестове. 

Полен типа јавор: Након 1 априла када је забележен једини дан са умерено 

високом концентрацијом већ друге и треће декаде су поленова зрна јавора 
повремено регистрована у ваздуху са ниским дневним вредностима. 

Полен тип јова: Поленова зрна јове су повремено регистрована у ваздуху крајем 

друге и почетком треће декаде априла. Ниске дневне вредности нису утицале на 
појаву симптома код осетљивих особа. У мају и јуну је могућа појава 
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појединачних поленових зрна као резултат транспорта полена са већих 
удаљености. 

Полен тип бреза: Високе дневне концентрације полена брезе (12 дана) су 

регистроване током прве и друге декаде са максимумом сезоне (1784 ПЗ/m3) 
забележеним 10. априла. Умерено високе вредности су утврђене током 11 дана а 
повишен ризик за настанак симптома на полен брезе се задржао до 26. априла. У 
мају ће се завршити сезона овог типа полена. 

Полен тип граб: Овај тип полена је регистрован сваки дан у ваздуху, ниске 
дневне концентрације 21, умерено високе 8 и високе дневне вредности 1 дан. 
Максимум сезоне за полен типа граб је утврђен 13. априла када је измерено 469 
ПЗ/m3 ваздуха. Обзиром да полен граба поседује алергена једињења која су 
слична онима код брезе, током прве и друге декаде априла ова два типа полена 
су допринели одржавању високог ризика за настанак алергисјких реакција код 
осетљивих особа. 

Полен типа леска: Поленова зрна леске су регистрована у ваздуху само током 
два дана што указује на крај сезоне. Ниске дневне вредности нису утицале на 
појаву симптома код осетљивих особа.  

Полен типа јасен: Овај тип полена је регистрован сваки дан у ваздуху, ниске 

дневне концентрације 18, умерено високе 9 и високе дневне вредности 3 дана. 
Максимум сезоне за полен типа јасен је утврђен 25. априла када је измерено 145 
ПЗ/m3 ваздуха. Ризик за настанак алергијских симптома је био умерно висок и 
висок у трећој декади месеца. Током прве половине маја, дневне вредности за 
овај тип полена ће се постепено смањивати а након тога биће регистрована само 
појединачна поленова зрна. 

Полен типа орах: У априлу су регистрована само ниске дневне концентрације 

полена ораха те је и ризик за настанак алергијских симптома је био низак. Током 
прве половине маја, дневне вредности за овај тип полена ће се постепено 
смањивати а након тога биће регистрована само појединачна поленова зрна.  

Полен типа дуд: Протекла сезона полена дуда је била неуобичајено ниског 

интезитета. Током друге и треће декаде су регистроване умерено високе дневне 
концентрације полена дуда. Ризик за настанак алергијских симптома је био 
умерено висок током 11 дана. Половином маја месеца ће се завршити сезона 
полена дуда. 

Полен типа бор/јела/смрча: Током друге декаде априла у ваздуху су се јавила 

прва зрна овог типа полена. До краја месеца дневне концентрције су се задржале 
на нивоу ниских вредности при чему су имале мали утицај на настанак 
алергијских симптома код осетљивих особа. Током маја, појединих дана ће се 
регистровати повишене дневне концентрације што ће утицати на повећање 
ризика за настанак алергијских реакција на овај тип полена. 

Полен типа платан: Овај тип полена се повремено појављивао у ваздуху од 30 

марта до 6. априла. Након тога, до краја месеца, полен типа платан је 
регистрован свакодневно са ниским 10 и 14 дана са повишеним вредностима 
(умерено високим и високим). У периоду повишених вредности током два дана 
регистрована је максимална и субмаксимална концентрација за сезону полена 
платана које су износиле 13. априла (1388 ПЗ/ ПЗ/m3 ваздуха) и 17. априла (1086 
ПЗ/ ПЗ/m3 ваздуха). У периоду од 10 до 29 априла владао је повишени ризик за 



                                                                                                  Градска управа за  заштиту животне средине 

 

август 2019.                                                                                                                                                         www.environovisad.org.rs 

4 

настанак алергијских симптома на полен платана. До половине маја месеца овј 
тип полена ће престати да се региструје у ваздуху.  

Полен типа топола: Током априла овај тип полена је регистрован са ниским 

дневним концентрацијама и незнатним утицајем на настанак симптома код 
осетљивих особа. У мају је још увек могућа појава појединачних поленових зрна 
тополе у ваздуху.  

Полен типа храст: Прва зрна полена храста у ваздуху су забележена 6. априла. 

Од 8. априла до краја месеца је овај тип полена присутан у ваздуху. Утврђено је 
укупно 9 дана са ниским, 10 са умерено високим и 5 дана са високим дневним 
концентрцијама полена. У протеклом месецу полен храста је допринео повећању 
ризика за настанак симптома код осетљивих особа. У мају ће се регистровати 
ниске дневне концентрације овог типа полена али током дана са повољним 
временским приликама, може доћи и до појаве повишене дневне концентрције 
полена храста. 

Полен типа врба: Током целог априла полен врбе је регистрован у ваздуху и 
изазвао је део алергисјких симптома код осетљивих особа. Повишене вредности 
су регистроване до 22. априла, умерено високе 9 и високе вредности 12 дана са 
максимум утврђеним 6. априла - 713 ПЗ/m3 ваздуха. Од 23. априла до краја 
месеца овај тип полена је утврђен у ваздуху са ниским вредностима. У мају ће се 
постепено смањивати како број дана тако и број поленових зрна врбе присутних 
у ваздуху. 

Полен типа чемпрес/тиса/туја/клека: Поленова зрна овог типа су регистрована у 

ваздуху свих 30 дана. Током прве декаде је забележен 1 дан а током друге 
декаде 2 дана са умерено високим вредностима које су повећале ризик за појаву 
симптома код осетљивих особа. Од половине априла до краја месеца су 
утврђене ниске дневне концентрације. Завршетак сезоне приуства овог типа 
полена у ваздуху се очекује током маја месеца.  

Полен типа брест: Поленова зрна бреста су повремено регистрована у ваздуху 

током целог месеца што указује на крај сезоне њиховог присуства у ваздуху. 
Ниске дневне вредности нису утицале на појаву симптома код осетљивих особа. 

Полен типа трава: Током прве декаде су утврђена 3, друге декаде 7 и треће 

декаде 9 дана са ниским дневним концентрацијама полена трава. Повећање 
дневних вредности забележен крајем месеца је условио да се током априла 
месеца уочава јасан тренд раста дневних концентрација полена трава. Учестала 
појва полена у ваздуху током треће декаде и дневне концентрације до 9 ПЗ/m3 
ваздуха (30. април) условио је значајно повећање ризика за настанак алергисјких 
симптома током овог месеца. Даље повећање дневних вредности полена трава у 
ваздуху током маја месеца као и боравак осетљивих особа у близини 
процветалих травњака, где су још више концентрације овог типа полена биће 
одговорне за настанак највећег броја алергијских симптома код осетљивих 
особа.  

Полен коровских врста је регистрован 7 дана. Забележен је полен амброзије и 
полен који је у ваздух доспео ове сезоне након цветња појединих популација 
коровских биљака: боквице, киселице и коприве. Наведени типови полена су се у 
ваздуху јавили у концентрцијама од 1 ПЗ/m3 ваздуха. Могућност настанка 
алергијских симптома на ове типове полена је био минималан (График 2в). 



Прилог 1. Степен ризика настанка алергијских реакција у Новом Саду за април 2020. године. 
 

 
 

 


