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Do oceny ska¿enia �rodowiska metalami ciê¿kimi
i chlorowanymi wêglowodorami wykorzystuje siê wiele
gatunków zwierz¹t, a nawet ro�liny (9). Najbardziej przy-
datne wydaj¹ siê pszczo³y. Oblatuj¹ one niedostêpne dla
innych zwierz¹t uprawy ro�lin, wraz z nektarem i py³-
kiem lub wod¹ znosz¹ do ula ró¿ne substancje chemicz-
ne (4-6). Poza pszczo³ami, czêsto do monitorowania �ro-
dowiska wykorzystuje siê dziko ¿yj¹ce ptaki i ssaki (2,
3). Zwierzêta te, ¿yj¹c na wolno�ci w okre�lonych bio-
topach, wraz z pokarmem i wod¹ gromadz¹ w swoim
organizmie ró¿ne substancje chemiczne. Badania Falan-
dysza i wsp. (3) przeprowadzone na jeleniach z Warmii
i Mazur, wykaza³y zró¿nicowan¹ zawarto�æ o³owiu i kad-
mu w narz¹dach wewnêtrznych. Ich ilo�æ w tkankach
zwi¹zana by³a z miejscem przebywania tych zwierz¹t.
Podobnie Fabczak i wsp. (2), badaj¹c kormorany od³o-
wione na jeziorach w okolicy I³awy i Mr¹gowa, stwier-
dzili obecno�æ o³owiu i kadmu. Zawarto�æ tych metali
w tkankach ptaków zale¿a³a od miejsca ¿erowania i ro-
dzaju próbki. Znacznie wiêksze ilo�ci tych metali stwier-
dzili wymienieni autorzy u kormoranów od³owionych
w okolicy I³awy. Roman (7), badaj¹c pierzgê i propolis
na obecno�æ metali ciê¿kich, stwierdzi³ wiêksz¹ ilo�ci
Pb w propolisie ni¿ w pierzdze. Romaniuk i wsp. (8),
prowadz¹c badania w kilku pasiekach z Puszczy Piskiej,
stwierdzili u pszczó³ zró¿nicowan¹ zawarto�æ metali

ciê¿kich; �wiadczy to o niejednakowej ich koncentracji
w �rodowisku.

Celem badañ by³o okre�lenie zawarto�ci o³owiu i kad-
mu u pszczó³ w losowo wybranych pasiekach wojewódz-
twa warmiñsko-mazurskiego.

Materia³ i metody
Badania przeprowadzono w 22 pasiekach rozmieszczonych

w centralnej, zachodniej i pó³nocnej czê�ci województwa oraz
w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich (wschodnia jego czê�æ).
Podzia³ ten mia³ wskazaæ, które rejony województwa s¹ naj-
bardziej ska¿one metalami ciê¿kimi. Próbki pszczó³ w licz-
bie oko³o 400 pobierano w ka¿dej pasiece z 3 rodzin. Pobra-
ny materia³ badano w Laboratorium Katedry Towaroznaw-
stwa i Badañ ¯ywno�ci Wydzia³u Nauki o ¯ywno�ci UWM
w Olsztynie, stosuj¹c metodê bezp³omieniowej spektrofoto-
metrii absorpcji atomowej.

Wyniki i omówienie
We wszystkich próbkach pszczó³ stwierdzono obec-

no�æ o³owiu i kadmu. Koncentracja tych metali nie by³a
jednakowa. Najwy¿sz¹ zawarto�æ o³owiu u pszczó³
stwierdzono w pasiekach pó³nocnej czê�ci wojewódz-
twa. Nieco mniejsz¹ zawiera³y pszczo³y w zachodniej,
a najmniejsz¹ w centralnych gminach województwa.
U pszczó³ z rejonu Wielkich Jezior, w dwóch pasiekach
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Summary
The aim of the presented study was to determine the concentration of lead and cadmium content in

randomly selected apiaries of the Warmia and Mazury province. The study was carried out on apiaries in the
central, northern, western and eastern part of the province. Presence of lead and cadmium were found in
all bee samples. The highest concentration of Pb (0.531 µg/g) was ascertained in bees in apiaries from the
northern part of the province, a little less (0.464 µg/g) from the western part, and the lowest (0.390 µg/g) in the
centrally situated districts of the province. In bees from apiaries located in the eastern part of the province, Pb
content fluctuated between 0.135 µg/g and 0.190 µg/g in two apiaries and in one, situated north of �niardwy
Lake, the concentration of Pb was 1.421 µg/g. The level of cadmium in bees was considerably lower than that
of lead. The highest content of Cd was found in apiaries from central and northern part of the province
(0.178 µg/g and 0.166 µg/g, respectively), and the lowest in Piska Forest and at its perimeters (0.081 µg/g). The
environment influences the diverse concentration of lead and cadmium in bees in Warmia and Mazury
province; in apiaries situated near busy routes as well as in regions with intensive husbandry the level of
these elements was higher than in remaining districts.
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zawarto�æ o³owiu wynosi³a �rednio
0,0162 µg/g s.l., a jednej po³o¿onej
na pó³noc od jeziora �niardwy by³a
prawie dwa razy wy¿sza. Fakt ten
�wiadczy o bardzo zró¿nicowanym
ska¿eniu tego �rodowiska (tab. 1).

Zawarto�æ kadmu u pszczó³, by³a
znacznie ni¿sza ni¿ o³owiu. Najwiêk-
sz¹ zawarto�æ tego metalu stwierdzo-
no u pszczó³ z pasiek w centralnej
i pó³nocnej czê�ci województwa,
a najmniejsz¹ w pasiekach w Pusz-
czy Piskiej i na jej obrze¿ach (tab. 2).

Du¿a zawarto�æ o³owiu i kadmu
w badanych próbach wskazuje na
zdolno�æ gromadzenia tych pier-
wiastków w organizmie pszczó³.
Powodowane to jest zjadaniem przez
m³ode pszczo³y du¿ej ilo�ci pierzgi.
Poparciem tej hipotezy s¹ badania
Romaniuka i wsp. (8), którzy stwier-
dzili najwy¿sz¹ zawarto�æ tych me-
tali w pierzdze i py³ku, a ni¿sz¹
u pszczó³. W niniejszych badaniach
poziom Pb i Cd zale¿a³ od usytuowa-
nia pasieki i rodzaju próbki. Na przy-
k³ad, w pierzdze z pasieki P. zawar-
to�æ o³owiu by³a blisko 1,6 razy wy¿-
sza ni¿ kadmu, natomiast u pszczó³
o³owiu by³o 1,2, a kadmu 1,6 razy
mniej ni¿ w pierzdze. Z badañ w³as-
nych wynika, ¿e pasieki, w których
wystêpowa³a du¿a zawarto�æ o³owiu
i kadmu po³o¿one by³y w gminach,
przez które przebiega³y g³ówne trak-
ty komunikacyjne, by³y dobrze roz-
winiête rolniczo oraz istnia³ prze-
mys³ rolno-spo¿ywczy. W gminach
o du¿ych powierzchniach lasu, roz-
leg³ych u¿ytkach zielonych, obec-
no�ci jezior oraz ma³ej liczbie pól
uprawnych, zawarto�æ o³owiu by³a
nieznaczna. Najwiêksz¹ ilo�æ kadmu u pszczó³ stwier-
dzono w Olsztynie i pasiekach po³o¿onych w po³udnio-
wo-zachodniej czê�ci województwa. Na stosunkowo
wysok¹ zawarto�æ kadmu u pszczó³ z Olsztyna wp³yw
mia³y: elektrociep³ownia, du¿y ruch kolejowy oraz
ogródki dzia³kowe, w których stosowano spore ilo�ci na-
wozów mineralnych i �rodków ochrony ro�lin. Natomiast
w gminach prowadzona by³a intensywna uprawa roli
wraz ze stosowaniem wysokich dawek nawozów mine-
ralnych, w tym fosforowych. Na tak zró¿nicowan¹ za-
warto�æ o³owiu i kadmu u pszczó³ w badanych gminach,
wydaje siê wp³ywaæ �rodowisko (1), sk¹d metale ciê¿-
kie z gleby poprzez system korzeniowy dostaj¹ siê do
ro�lin, a z nich pobierane s¹ przez pszczo³y.
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Tab. 1. Zawarto�æ o³owiu u pszczó³ w wy-
branych pasiekach województwa war-
miñsko-mazurskiego

Tab. 2. Zawarto�æ kadmu u pszczó³ w wy-
branych pasiekach województwa war-
miñsko-mazurskiego


