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Residues ol chlotinated hydtocalhons in folaging bees and bees ftom wintet scattel
, Summary

Investigations were carried out on foraging bees and on those from the winter scatter taken from 5 apiaries
which varied in terms of location and kinds of plants.

Content of HCH and DDT was tested according to the method of Amarowicz et. a|. Apiary A was situated on
the edge of a mixed forest n€ar a lake, apiary B was surrounded by a pine forest, and the nectar was collected
from weeds and forest vegetation. Apiaries C and D were located on the grounds of large farms1 bees from these
apiaries flew round white mustard, plants on wastelands and wayside ditches. Apiary B was surrounded with
sandy fields, where buckwheat was cultivated and weeds grew on wastelands.

y-HC,H and DDT residues were found in all samples of foraging bees and those from the winter scatter. The
grcatest amount of 7-HCH was detected in foragers from apiary A (0.0152 pg/g l.m.) and E (0.0142 pg/g l.m.),
and DDT in bees from E (0.0288 pg/g l.m. - bees from scatter and 0.0l10 pg/g l.m. - foraging bees). The analysis
ofthe results demonstrated that differences in chlorinated hydrocarbon content between foraging bees and bees
from scatter depended on apiary location. For example, in A y-HCH content was 2.62 and DDT 1.84 times lower
in bees from scatter than from foragers, while in apiary B the difference between hees from winter scatter and
foragers in y-HCH content was oyer 1.5 and DDT almost 3.4 times lower. Considerably larger differences in
y-HCIt and DDT content of foraging bees and those from the scatter were found in apiary C and D (2.48-3.29
times less for HCH and2.02-4.05 time less for DDT). Tn apiary E on|y the decrease of HCH content by 1.52 times
in bees from the winter scatter and over a twofold incrcase of DDT were ascertained.

The results of the investigations, as well as those obtained earlier by Romaniuk and all in Warmia and Mazuria
[2, 5, 6l allow for the claim that higher quantities of chlorinated hydrocarbons appear in foraging bees from
apiaries situated in a region where earlier chlorinated hydrocarbons, especially DDT, were used in large amounts.
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Pszczoła,zbierając nektar i pyłek, znosi do ulaz ota-
czającego pasiekę terenu różnę substancje chemicz-
ne, w tym także pestycydy. Witkiewicz i wsp. (7)
stwierdzili, ze rośliny w zasięgu lotu pszczoł z pasieki
Wielki Las, połozonej na skraju Puszczy Piskiej, za-
wierająznaczne ilości chlorowanych węglowodorow.
Na przykład, zawartość y-HCH w kwiatach mniszka
lekarskiego wynosiła 0,0l02 pglg substancji lipido-
wej (s,l.), w kwiatach koniczyny białej I,4316 p"glg s.l.,
w kwiatach maliny 0,0I2I4 pglg s.l., w liściach i kwia-
tach borówki czernicy 0,0186 prg/g s.1., w kwiatach
jeżyny 0,20I] pgig s.1., w kwiatach lipy 0,0755 pg/g
s.1. i kwiatachwyki ozimej I,I2I4 pglg s.l., natomiast
suma DDT w tych samych roślinach przedstawiała się
następująco: 0,0154 p,glg s.1,, 0,0261 pglg s.1.,
0,0052 pglg s.l., 0,05779 pglg s.l., 0,0337 pglg s.l.,
0,0342 pglg s.1. i 0,0353 pg/g s.1. Ocena pozostałości
chlorowanych węglowodorów u pszczoł ulowych,

czerwiu w roznym wieku, a także u pszczół lotnych
wykonana przez Romaniuka i wsp. (3) wykazała, że
ilość pestycydów w organizmie badanych owadów nie
była jednakowa. Zawartość pestycydow w badanym
materiale zalężała od wieku czetwiu, sezonu pastecz-
nego, rasy pszczoł, a także miejsca usytuowania pa-
sieki.. Pszczoły.kaukaskie gromadziĘ w swoim orga-
nizmie znacznie większe ilości chlorowanych węglo-
wodorów ntżpszczoły augustowskie, a pszczoĘ zpa-
siek połozonych w rejonach, gdziewcześniej uprawia-
no na duĄch powierzchniach entomofilne roślinyprze-
mysłowe i stosowano HCH lub DDT do zwalczania
szkodników upraq miĄ więk szązaw artoś ć tych chlo-
rowanych węglowodorów.

Dotychczasowe badania nie wykazaĘ, aby chloro-
wane węglowodory znajdujące się w organizmie
pszczoł i czetwiu, w widoczny sposób wpŁywaĘ na
zdrowie rodzin. Zauważono jedynie, że pszczoły
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opuszczające 11 zimą(tzw, wypryskujące) w porow-
naniu zpszczołami z osypu zimowego zawierały wię-
cej y-HCH i DDT. Wskazywac to moze, że ,,chote"
osobniki, aby nie stwarzać zagrożenia dla zimującej
r odziny, profi laktycznie opuszc zająu|. U wypryskuj ą-
cychpszczół nie stwierdzono obecności samic Varroa
destructor ani spor Nosema apis.

Celem badań było porównanie pozostałości 7-HCH
i DDT upszczół lotnych przygotowanych do zimowli
z pszczolami z osypu zimowego,

Materiał i metody
Pszczoły lotne pobrarlo na przcłotlrie sierpnia i wrzcśnia

2002 r., a osypy zillowe w połowie kwietrria 2003 r.

z 5 pasiek zróznicowanych pod lvzględenr połozenia i ro-
dzaju póżnoletniego pożytku. Pasieka w Popielnie (A) po-
łozotra jest na skraju lasu tnieszanego w poblizu jeziora
Sniardwy. Późnoletnirn pozytkiern dla pszczół były rośliny
poszycia leśnego oraz chwasty na pastwiskaclr i nieuzyt-
kaclr, a takze kwiaty ogrodowe. Pasieka w Wiclkiln Lesie
(B) otoczonabyła lasem sosnowym, pozytkiem po odebra-
niu nriodu towarowcgo były chwasty, roślinnośc leśna,
l<wiaty ogródl<ow działkowych i spadz, Pasieki: Doroto-
rvo (C) i Łęguty (D) zna|dowały się na gruntach byłego
PGR. Pszczoły ztych pasiek w drugiej
połowie Iata oblatywały gorczycę, rośli-
t-ly lla nieuzytkach i przydrożnych ro-
wach. Pasieka w Purdzie (E) otoczorra
była ptaszczystymi polami, a roślinami
dostarczającymi poźnoletniego pozytu
były: gryka, chwasty porastające pola
i nieuzytki,

Zawartość 7-HCH i DDT badano me-
todą Amarow rczai wsp. ( 1 ) w lristytucie
Towaroznawstwa i kształtowania Ja-
kości Zywrlości Wydzialu Nauki o Zyw-
ności UWM w Olsztynie.

Wyniki iomówienie
Liczbapszczołw osypie wahała się

od 256 (Dorotowo) do 620 (Popiel-
no), a masapszczoły nie przel<racza-
ła 99 mg. Porazone sporowcem ,ly'o-

sema apis były tylko pszczoŁy w osy-
pie z Dorotowa, Łęgut i Purdy. W jed-
nym polu wldzęnja mikroskopuprzy
powiększeniu 800 razy liczba spor
wahała się od 5 do 20 (tab. l).

We wszystkich probkach pszczoł
lotnych i z osypu zimowego stwier-
dzono pozostałości 7-HCH i DDT.
Największą wartość 7-HCH wykryto
v pszczoł lotnych w pasiece Popielno
(0,0 1 52 pgig s.1.) orazPlrda (0,0142
pglg s.1.), a DDT upszczół z pasieki
w Purdzie (0,0288 pglg s.l. -pszczo-
ły z osypu i 0,01 1 0 pglg s.1. - pszczo-
ły lotne) (tab.2).

Analtza wy ników wykaz ała, żę r oż-
nice w zawartości chlorowanych węg-
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Tab. 1. Wyniki badań os_v''póu,zimolvych

Pasieka
i liczba badanych osypów

Średnia
liczba pszczół

W osyple

Masa
pszczoły

(ms)

0becność
spor ńlosema

ap$

Popielno(A),n=13

Wielki Las (B), n = 6

DorOtoWO(C),n=12

tęguly(D),n=10

Purda(E),n=12

620

534

256

356

422

86

99

80

83

68

++

+

+

Objaśniellie: - brak spor,; +/ l -5; ++ 6-20 spor rv polu rł,idzenia
lllil<roskopu

l owodorów p omiędzy p szczołami l otnym i a p szczoła-
mi z osypu zależąod usytuowania pasieki. Na przy-
kład, w Popielnie zawartość7-HCH upszczołz osypu
byłaż,62 razy mniejszaniżupszczóŁ lotnych, a DDT
1,84, natomiast w pasiece Wielki Las rożnica pomię-
dzy pszczołami z osypu zimowego a lotnymi w zawar-
tości y-HCH była ponad I,5, a DDT blisko 3,4 razy
mni ej sza. Znaczne r o żntce w zawarto ś c i 7-H CH i DDT
u pszczół lotnych i z osypu występowały w pasiece

Tab.2, Zarł,artość chlorolranl,ch lvęglorrodorólr u pszczół lotnych i z osy,pu zimo-
\1,ego

Pasie ka Rodzaj malefiału
Poziom chlorowanych węglowodorów (pg/1

7-HGHI oor I ooo I oor

s.|.)

suma DDT

Popielno
(A)

Wielki Las
(B)

D 0rOtOWo

(c)

tę g uly
(D)

Purda
(E)

Pszczoły lolne

Pszczoły z osypu

Pszczoły lotne

Pszczoły z osypu

Pszczoły lolne

Pszczoły z osypu

Pszczoły lolne

Pszczoły z osypu

Pszczoły lotne

Pszczoły z osypu

0,01 52

0,0058

0,0078

0,0051

0,0062

0,0025

0,0079

0,0024

0,0,142

0,0093

0,0029

0,0026

0,0118

0,0031

0,0054

0,0017

0,0121

0,0034

0,0094

0,0096

0

0

0

0,0005

0

0,0003

0,001 8

0

0

0

0,001 9

0

0,0004

0

0,001 5

0,001 3

0,0072

0,001 9

0,001 6

0 ,01 92

0,0048

0,0026

0,0122

0,0036

0,0069

0,0034

0,02,1 1

0,0052

0,0110

0,0288

0,035

0,03

0,025

0,02

0,015

0,01

0,005

0

Ryc. l. Pozostalości y-HCH i sumy DDT u pszczól lotnych i z osypu zimowego



Dorotowo i Łęguty (2,48-3,29 razy mniejsze dla
7-HCH i 2,02-4,05 razy mniejsze dla DDT). W pa-
siece Purda stwierdzono tylko obnizenie zawartości
7-HCH I,52 razy u pszczoł z osypu zimowego,
a wzrost zawartości DDT ponad 2 razy (ryc. 1).

Mniejsza zawartośc7-HCH i DDT upszczołz osy-
pu zimowego w porównaniu z pszczołami lotnymi
z tych samych rodzin wskazuje, że pszczoĘ, zimując,
odżywiająsię miodem, w którym występują śladowe
ilości chlorowanych węglowodorów. Potwi erdzająto
wcześniejszę badania Romaniuka i wsp. (4), ktorzy
stwierdzili w miodzie 2,2-4,5 razy mniejsze ilości
7-HCH i DDT niż w pierzdze. Pszczoły lotne (sierp-
niowe), które wcześniej jako ulowe zjadaĘ duże iloś-
ci p ter z gl,, gr omadzlĘ zap asy, p owi ęks z Ą c i ało tłus z -
czowę, stąd w ich organizmie kumulowało się kilka
razy więcej y-HCH i DDT niż u pszczoł z osypu zi-
mowego, które, byc może,jako starsze odzywiĄ się
tylko miodem.

N a tak zr o żntc ow aną zaw arto ś ć chl orowanych w ęg-
lowodorów w badanych pasiekach miaĘ wpĘw wa-
runki środowiska. Największa zawartośc 7-HCH wy-
stępowała w osypach pszczoŁz pasieki w Purdzie, Po-
pielnie i Wielkim Lesie. W pasiekach tych pszczoły
obla§rvały w drugiej połowie roku rośliny na polach
i w lesie, gdzie kilkadziesiąt lat temu do zwalczanta
stonki zięmniaczanej i brudnicy mniszki stosowano
Lindan. P szczoĘ z pas iek połozonych n a glebach cię-
szych (ŁęeuĘ Dorotowo), na których uprawiano prze-
mysłowe rośliny entomofilne, atakże na glebach lek-
kich, gdzie w latach 70. XX w. do zwalczanla stonki
ziemniaczanej sto s owan o zazwy czaj Lindan, p ozi om

7-HCH był wysoki. Stosunkow o duża zawartość DDT
ltpszczółz osypu zimowego z pasieki w Purdzie świad-
czy, że w zasięgu lotu pszczół stosowano na uprawy
I 5 -20 lat temu duże ilości azotoksu, głównie do zwal-
czania stonki zięmnlaczanej, a, by c może, takźe mntsz-
ki brudnicy.

Uzyskane wyniki, jak tężwczęśniejsze badania Ro-
maniuka i wsp. (2, 5, 6) na Warmii i Mazurach upo-
ważntają do stwierdzenia, ze większe ilości chloro-
wanych węglowodorów znaj duj ą s ię u p szczoł lotnych
z pasiek, w ktorych rejonie na uprawy stosowano w du-
zych ilościach chlorowane węglowodory, głównie
DDT.
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