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Dotychczasowe badania na pszczo³ach, produktach psz-
czelich, a tak¿e ro�linach entomofilnych wykaza³y, ¿e w za-
le¿no�ci od usytuowania pasieki, a nawet rasy pszczó³
pozosta³o�ci HCH i DDT w badanym materiale s¹ zró¿ni-
cowane (5, 6). Wydaje siê to zwi¹zane z rodzajem upraw
i sposobem prowadzenia gospodarki rolnej. Zwykle na te-
renach o intensywnym rolnictwie i wysokiej klasie bonita-
cyjnej gleby zawarto�æ chlorowanych wêglowodorów jest
wiêksza ni¿ w rejonach o glebach lekkich piaszczystych.
Równie¿ w pasiekach po³o¿onych w pobli¿u kompleksów
le�nych wcze�niej opryskiwanych pestycydami przeciwko
mniszce brudnicy pozosta³o�ci DDT i HCH s¹ znaczne (7).

Pszczo³y, zbieraj¹c w zasiêgu swojego lotu nektar, py-
³ek kwiatowy, propolis i wodê, znosz¹ te¿ do ula ró¿ne sub-
stancje chemiczne. Gromadzona przez te owady ich ilo�æ,
zale¿y od rodzaju i powierzchni upraw ro�lin entomofil-
nych oraz ska¿enia �rodowiska (3, 6). Znane jest na ogó³
zjawisko wierno�ci pszczó³ do zbierania okre�lonego po-
¿ytku (nektar, py³ek itp.) z tych samych ro�lin. Uwarunko-
wane ono jest m.in. aktualnym stanem rozwoju rodziny,
zapotrzebowaniem jej na odpowiedni rodzaj pokarmu,

a tak¿e ilo�ci¹ i intensywno�ci¹ nektarowania lub zapyle-
nia ro�lin (8). Zwykle pszczo³y znosz¹ do ula wzi¹tek tak
d³ugo, jak on jest atrakcyjny. Nie wiadomo, czy pszczo³y
z wszystkich rodzin w pasiece maj¹c do dyspozycji ró¿ne
kwitn¹ce ro�liny, gromadz¹ tak¹ sam¹ ilo�æ pestycydów.

Celem badañ by³o okre�lenie pozosta³o�ci HCH i DDT
u pszczó³ w poszczególnych rodzinach w zale¿no�ci od lo-
kalizacji pasieki.

Materia³ i metody
Badania przeprowadzono w drugiej dekadzie lipca 2005 r.

w 4 pasiekach województwa warmiñsko-mazurskiego. U¿yte do
badañ rodziny o wyrównanej sile, to mieszañce pszczo³y kraiñ-
skiej, zasiedlaj¹ce ule o ramce dadanowskiej i wielkopolskiej.
Pasieka 1 sk³adaj¹ca siê z 20 rodzin znajdowa³a siê na obrze¿ach
Olsztyna, z której pszczo³y oblatywa³y g³ównie las mieszany, a tak-
¿e ogródki dzia³kowe i przydomowe oraz pobocza linii kolejo-
wej. Pasieka 2, licz¹ca 30 rodzin, po³o¿ona by³a w miejscowo�ci,
w której pszczo³y zbiera³y wzi¹tek z uprawnych ro�lin entomo-
filnych i chwastów na polach 5-6 klasy bonitacyjnej. Pasieka 3
sk³adaj¹ca siê z 50 rodzin usytuowana by³a w miejscowo�ci, gdzie
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Summary
It is unknown whether bees flying around entomophilous plants at a radius of several kilometers from their

hives accumulate similar amounts of HCH and DDT. In view of this, the study aimed to determine the percentage
(%) of bee colonies accumulating HCH and DDT in relation to apiary location.

Studies were carried out on 4 apiaries with a variety of different nectars. The presence of HCH and DDT was
ascertained in bee samples from 2 apiaries, and only HCH in the remaining apiaries. The greatest percentage of
colonies in which both pesticides were found was in an apiary located on the outskirts of Olsztyn. 0.0101-0.0500
µg/g of lipid matter (l.m.) of HCH and DDT was found in 20-33% of the colonies in this apiary, vestigial amount
of these pesticides (up to 0.0101 µg/g l.m.) in 6.7-13.3%, and the largest concentration of chlorinated hydro-
carbons (0.0701-0.0800 µg/g l.m.). Only HCH was contained in 6.7% of the colonies of bees flying around nectar
located on sandy soils; 20-40% of the colonies accumulated 0.0201-0.0500 µg/g l.m. of this pesticide, whereas in
apiaries where bees mainly accessed Lindens, 66.7% of the colonies had a low HCH concentration and 20% were
within a range of 0.00401-0.0500 µg/g l.m. and 6.7% had more than 0.0501 µg/g l.m. In an apiary in the Piska
Forest where chlorinated hydrocarbons had been used for pest control as recently as in the 1980's, the presence of
trace amounts of HCH and DDT were found in all bee colonies, and HCH in 50%. The remaining bee colonies
contained only HCH (0.0201-0.0700 µg/g l.m).

The results indicate the consistency in bee's habits of collecting nectar from particular plants and that there is
variability within the levels of environmental pollution with chlorinated hydrocarbons. To ensure a conclusive
evaluation of residues of chemical compounds in bees and bee products, at least 15 colonies should be examined
within each apiary.
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po¿ytek stanowi³y lipy, bobik, gorczyca i chwasty, natomiast
pasieka 4 licz¹ca 30 rodzin, po³o¿ona by³a na skraju Puszczy
Piskiej. Pszczo³y z tej pasieki oblatywa³y ro�liny boru mieszane-
go z du¿¹ ilo�ci¹ lip.

Ocenê zawarto�ci chlorowanych wêglowodorów u pszczó³
przeprowadzono na kilka dni przed lipcowym wirowaniem mio-
du, maj¹c na uwadze zbli¿ony wiek pszczó³ lotnych, a tak¿e po-
dobn¹ intensywno�æ gromadzenia zapasów na zimê.

Do badañ w ka¿dej pasiece pobierano pszczo³y z 15 losowo
wybranych rodzin, które badano w laboratorium Katedry Towa-
roznawstwa i Badania ¯ywno�ci Wydzia³u Nauki o ¯ywno�ci
UWM na obecno�æ pozosta³o�ci HCH i DDT wykorzystuj¹c
metod¹ Amarowicza i wsp. (1).

Wyniki i omówienie
W próbkach pszczó³ z pasiek 1 i 4 wykryto obecno�æ

HCH i DDT, natomiast w 2 i 3 tylko HCH. Najwiêkszy
odsetek rodzin, u których wystêpowa³y obydwa pestycydy
wystêpowa³ w Olsztynie. W pasiece tej u 20-33,3% rodzin
stwierdzono HCH i DDT w ilo�ci 0,0101-0,0500 µg/g sub-
stancji lipidowej (s.l.), w 6,7-13,3% rodzin �ladowe ilo�ci
tych pestycydów � do 0,0101 µg/g s.l., a w 6,7% rodzinach
najwy¿sze ich ilo�ci � 0,0701-0,0800 µg/g s.l. Pszczo³y
oblatuj¹ce po¿ytki na glebach piaszczystych z pasieki 2
zawiera³y tylko HCH, a 20-40% rodzin gromadzi³o ten
pestycyd w ilo�ci 0,0201-0,0500 µg/g s.l. W pasiece 3,
z której pszczo³y oblatywa³y g³ównie lipy i pó�noletnie
ro�liny przemys³owe (gorczyca, bobik), pszczo³y z 66,7%
rodzin mia³y nisk¹ koncentracjê HCH, 20% wy¿sz¹ zawar-
to�æ tego pestycydu (0,0401-0,0500 µg/g s.l.) i 6,7% po-
wy¿ej 0,0501 µg/g s.l. W pasiece z Puszczy Piskiej, gdzie
jeszcze w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku do zwal-
czania mniszki brudnicy stosowano chlorowane wêglo-
wodory, stwierdzono we wszystkich rodzinach obecno�æ
�ladowych ilo�ci DDT, a w 50% HCH, w pozosta³ych
rodzinach pszczo³y zawiera³y tylko HCH w ilo�ci 0,0201-
-0,0700 µg/g s.l. (tab. 1).

Wyniki przedstawionych badañ wskazuj¹ na wielokie-
runkowe loty pszczó³, a tak¿e na ich przyzwyczajenia do
zbierania po¿ytku z okre�lonych ro�lin. St¹d w ka¿dej pa-
siece odsetek rodzin pszczelich znosz¹cych do ula wzi¹tek
wraz z pestycydami by³ ró¿ny. �wiadczy to o niejednako-
wej zawarto�ci HCH i DDT w tych samych ro�linach lub
o wybiórczym ich gromadzeniu w organizmie pszczó³.
Z danych tabeli wynika, ¿e najwiêkszy odsetek rodzin
pszczelich zawiera³ HCH lub DDT w przedziale 0,0101-
-0,0600 µg/g s.l., a najmniejszy o koncentracji powy¿ej
0,0601 µg/g s.l. i do 0,0100 µg/g s.l. Wyj¹tek stanowi³y
pszczo³y z pasieki 4, gdzie wszystkie rodziny zawiera³y �la-
dowe ilo�ci DDT, a po³owa z nich tak¿e �ladowe ilo�ci HCH.

W badaniach w³asnych potwierdzono cechê wierno�ci
pszczó³ do zbierania okre�lonego po¿ytku (2) oraz wyka-
zano, ¿e w zale¿no�ci od usytuowania pasieki pszczo³y gro-
madzi³y w swoim organizmie niejednakowe ilo�ci chloro-
wanych wêglowodorów. �wiadczy to m.in. o ró¿nym ska-
¿eniu �rodowiska pestycydami, a tak¿e sk³ania do zweryfi-
kowania dotychczasowego sposobu wykorzystania pszczó³
do oceny ska¿enia �rodowiska pestycydami. Wydaje siê,
¿e w³a�ciwa ocena pozosta³o�ci zwi¹zków chemicznych
u pszczó³ i w produktach pszczelich powinna polegaæ na
badaniu najmniej 15 rodzin w pasiece. Wówczas �rednia
wyników pozwoli na rzeczywiste stwierdzenie ich zawar-
to�ci w badanym materiale. Ocena pozosta³o�ci pestycy-
dów lub metali ciê¿kich mo¿e byæ bardziej skomplikowa-
na, je¿eli we�mie siê pod uwagê rasê pszczó³ lub okres zbie-
rania przez nie po¿ytku. Takie zale¿no�ci stwierdzone by³y
przez Romaniuka i wsp. (4) u pszczó³ kilku ras, oblatuj¹-
cych te same ro�liny entomofilne w Puszczy Piskiej. Oka-
za³o siê, ¿e najwiêksz¹ ilo�æ HCH i DDT gromadzi³y
pszczo³y kaukaskie, a najmniejsz¹ augustowskie. Maj¹c po-
wy¿sze na uwadze nale¿y s¹dziæ, ¿e ocena ska¿enia �rodo-
wiska w oparciu o zawarto�æ HCH lub DDT tylko z kilku
rodzin nie jest dok³adna, poniewa¿ w tej samej pasiece
pszczo³y oblatuj¹ ró¿ne ro�liny, a tym samym znosz¹ do
ula nie jednakowe ilo�ci pestycydów. Wykazano równie¿,
¿e spo�ród 4 badanych pasiek najwiêksze ilo�ci HCH i DDT
zawieraj¹ pszczo³y oblatuj¹ce po¿ytki na obrze¿ach mias-
ta, co �wiadczy o stosowaniu znacznie wiêkszej ilo�ci
pestycydów do ochrony przed szkodnikami krzewów
i drzew owocowych ni¿ na uprawach ro�lin w gospodar-
stwach rolnych.
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1 � 3,31 7,6 7,6 0,02 � 7,02 3,33 0,02 0,02 3,31 0,02 1 7,6 � � � 6,6 � � �

2 � � � � 2 7,6 � 0,04 � 0,02 � 7,62 � � � 7,6 � � � � �

3 � � � � 7,66 � 4 7,6 � � � 0,02 � 1 7,6 � � � � � � �

4 � � 0,05 001 � � 3 3,6 � 0,52 � � � 5,21 � 3,6 � � � � �

Tab. 1. Odsetek (%) rodzin pszczelich gromadz¹cych chlorowane wêglowodory w pasiekach o zró¿nicowanej bazie po¿ytko-
wej (n = 20)


