
Medycyna Wet. 2008, 64 (3) 359

Praca oryginalna Original paper

Wieloletnie zwalczanie warrozy u pszczó³ znacznie
ograniczy³o jej ekstensywno�æ i intensywno�æ, mimo
to nawet niewielka liczba paso¿ytów mo¿e wp³ywaæ
na kondycjê pszczó³ i ich aktywno�æ zbierania i zno-
szenia po¿ytku (12). W miarê podnoszenia siê �wia-
domo�ci rolników i sadowników rzadko dochodzi do
ostrych zatruæ pszczó³ �rodkami ochrony ro�lin, nato-
miast nadal w organizmie zwierz¹t i to zarówno sta³o-
cieplnych, jak i pszczó³, stwierdza siê �ladowe ilo�ci
pestycydów dawniej stosowanych w rolnictwie i we-
terynarii (10). Trudno jest oceniæ, czy obecno�æ w or-
ganizmie pszczó³ i czerwiu nieznacznej ilo�ci np. HCH
lub DDT wp³ywa na ich stan zdrowia. Niekwestiono-
wany natomiast jest wp³yw warrozy na pszczo³y (7,
8). Nak³uwanie przez samice Varroa destructor i jej
potomstwo pow³ok czerwiu i pszczó³, pobieranie he-
molimfy oraz sta³e niepokojenie prowadzi do zabu-
rzeñ przemiany materii, a dodatkowo wprowadza do
ich organizmu wirusy, które namna¿aj¹c siê powodu-
j¹ m.in. deformacjê skrzyde³ i skrócenie odw³oka (4).

Podjêcie badañ podyktowane zosta³o prób¹ wyja�-
nienia, czy obni¿enie kondycji pszczó³ z rodzin zara-
¿onych V. destructor mo¿e byæ zwi¹zane z ilo�ci¹ zno-
szonego do ula wzi¹tku i jego zjadaniem, a po�rednio
z zawarto�ci¹ pestycydów w ich organizmie.

Celem badañ by³o okre�lenie wp³ywu inwazji V. de-
structor na zawarto�æ HCH i DDT u pszczó³ w zara-
¿onych rodzinach.

Materia³ i metody
Badania zawarto�ci chlorowanych wêglowodorów

u pszczó³ przeprowadzono w 3. dekadzie sierpnia 2006 r. na
119 rodzinach z 7 losowo wybranych pasiek w okolicy Olsz-
tyna. Próbki pszczó³ w liczbie 300-400 pobierano ze skrajne-
go plastra do woreczków z siatki. W laboratorium nastêpne-
go dnia u�piono pszczo³y i oceniano intensywno�æ inwazji
V. destructor stosuj¹c metodê opracowan¹ przez Romaniuka
(6). Badania zawarto�ci HCH i DDT wykonano metod¹ Ama-
rowicza i wsp. (1) w laboratorium Katedry Towaroznawstwa
i Badañ ̄ ywno�ci Wydzia³u Nauki o ̄ ywno�ci UWM w Olsz-
tynie. Do oceny porównawczej zawarto�ci HCH i DDT
w ka¿dej pasiece pobierano zawsze tak¹ sam¹ liczbê próbek
pszczó³ zara¿onych warroz¹ i wolnych od tej inwazji.

Wyniki i omówienie
W próbkach pszczó³, zarówno z rodzin zara¿onych

warroz¹, jak i wolnych od inwazji tego roztocza, wy-
kryto obecno�æ HCH i DDT. Zawarto�æ tych pestycy-
dów u pszczó³ zale¿a³a od lokalizacji pasieki oraz obec-
no�ci lub braku inwazji V. destructor. Odsetek zara¿o-
nych warroz¹ rodzin waha³ siê od 31,8% do 93,3%, przy
�redniej intensywno�ci inwazji 0,47 do 1,59 paso¿ytów
zebranych ze 100 pszczó³ (tab. 1). Pszczo³y z rodzin
wolnych od warrozy zawiera³y wiêcej chlorowanych
wêglowodorów ni¿ z rodzin zara¿onych (tab. 2). Naj-
wiêksz¹ zawarto�æ HCH wykryto u pszczó³ z pasieki K,
gdzie poziom HCH u pszczó³ z rodzin z warroz¹ wyno-
si³ 0,02054 µg/g substancji lipidowej (s.l.), u wolnych
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od inwazji 0,03159 µg/g s.l., a DDT odpowiednio
� 0,01170 µg/g s.l. i 0,00931 µg/g s.l. Badane psz-
czo³y oblatywa³y ro�liny z lasu mieszanego, pobo-
cza kolejowe oraz ogródki dzia³kowe i przy-
domowe. Równie¿ du¿¹ zawarto�æ chlorowanych
wêglowodorów wykryto u pszczó³ z pasieki T.
Wynosi³a ona dla HCH w rodzinach zara¿onych
warroz¹ 0,01179 µg/g s.l., dla wolnych od inwazji
0,01394 µg/g s.l., a dla sumy DDT � odpowiednio
0,00244 µg/g s.l. i 0,00133 µg/g s.l. Nale¿y dodaæ,
¿e pszczo³y z tej pasieki korzys-
ta³y g³ównie z rzepaku ozimego,
a pó�niej oblatywa³y grykê.

Pszczo³y z pasiek AL, P, S i F
zawiera³y znacznie mniejsze
ilo�ci HCH i DDT. Zwi¹zane to
by³o z rodzajem gospodarki pa-
siecznej i usytuowaniem pasiek.
Najmniejszy poziom chlorowa-
nych wêglowodorów stwierdzo-
no u pszczó³ z pasieki N. Zawar-
to�æ HCH dla pszczó³ zara¿o-
nych warroz¹ wynosi³a 0,00288
µg/g s.l., dla wolnych od inwazji
0,00114 µg/g s.l., a dla DDT � odpowiednio 0,00106
µg/g s.l. i 0,00135 µg/g s.l. Pszczo³y z tej pasieki obla-
tywa³y g³ównie rzepak jary i gorczycê, a tak¿e chwasty
na nieu¿ytkach i zakolach rzeki.

Wcze�niejsze badania autorki prowadzone w kilku
pasiekach okolic Olsztyna wykaza³y, ¿e poziom chloro-
wanych wêglowodorów u pszczó³ zale¿a³ tak¿e od miej-
sca usytuowania pasieki (9). �wiadczy³o to o niejedna-
kowym gromadzeniu w glebie i ro�linach entomofilnych,
HCH i DDT. Stwierdzono równie¿, ¿e poziom HCH
u pszczó³ w okolicach Olsztyna utrzymuje siê na po-
dobnym poziomie od kilkunastu lat, natomiast zawar-
to�æ DDT powoli zmniejsza siê. Jeszcze w latach 1996-
-2000 w próbkach pszczó³, ro�linach entomofilnych i pro-
duktach pszczelich wystêpowa³ DDT i wszystkie jego
produkty rozpadu, a obecnie stwierdza siê tylko DDE (11).

Podobne zale¿no�ci w zawarto�ci HCH i DDT w pro-
duktach pszczelich stwierdzali inni badacze (2, 3, 5).
Khan i wsp. (5) w miodzie A. m. mellifera i od dziko
¿yj¹cych pszczó³ azjatyckich (A. m. florea i A. m. dor-
sata) oblatuj¹cych podobne ro�liny entomofilne wykry-
wali niejednakow¹ zawarto�æ pestycydów. Najwiêcej
HCH i DDT gromadzi³y pszczo³y europejskie, a naj-
mniej A. m. florea. Chawla i wsp. (2), oceniaj¹c miód
pobrany bezpo�rednio z pasiek i ze sklepu, równie¿ wy-
krywali w nim pestecydy. Ich zawarto�æ w miodzie za-
le¿a³a od miejsca po³o¿enia pasieki i rodzaju oblatywa-
nych przez pszczo³y ro�lin.

Analiza w³asnych wyników badañ wykaza³a, ¿e pszczo³y
z rodzin zara¿onych warroz¹ i wolnych od inwazji ob-
latuj¹ce ro�liny entomofilne na obszarach o intensyw-
nej uprawie ro�lin gromadzi³y w swoim organizmie
znacznie wiêksze ilo�ci HCH i DDT ni¿ w rejonach,
gdzie pól uprawnych by³o niewiele, a g³ównym pastwi-
skiem pszczelim by³y ro�liny na nieu¿ytkach i ugorach.

Znacznie wy¿sza zawarto�æ chlorowanych wêglowo-
dorów u pszczó³ z rodzin wolnych od inwazji ni¿ u za-
ra¿onych V. destructor wskazuje na zwiêkszon¹ ich ak-
tywno�æ w �rodowisku. Fakt zró¿nicowania poziomu
HCH i DDT u pszczó³ wolnych od warrozy i dotkniê-
tych inwazj¹ tego roztocza �wiadczy, ¿e pszczo³y zara-
¿one nie s¹ w stanie zbieraæ i znosiæ po¿ytku do ula.
Wykrycie takiej zale¿no�ci potwierdza fakt wp³ywu in-
wazji V. destructor na funkcjonowanie rodziny pszcze-
lej, a po�rednio na ilo�æ znoszonych do ula pestycydów.
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Tab. 1. Ekstensywno�æ i intensywno�æ inwazji Varroa destructor
w rodzinach pszczelich

Tab. 2. Zawarto�æ chlorowanych wêglowodorów u pszczó³ z rodzin zara¿onych Varroa
destructor i wolnych od tej inwazji
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