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Ska¿enie �rodowiska chlorowanymi wêglowodora-
mi zale¿y od rodzaju upraw, sk³adu gleby, gatunku
ro�lin entomofilnych porastaj¹cych glebê, a tak¿e od
intensywno�ci gospodarki rolnej (2). Prowadzone
wcze�niej badania na pszczo³ach lotnych i ulowych,
a tak¿e na ró¿nych produktach pszczelich i ro�linach
entomofilnych wykaza³y, ¿e poziom zawartych w nich
pestycydów zale¿y tak¿e od usytuowania pasieki,
a nawet rasy pszczó³ (5). Zwykle w rejonach, gdzie
prowadzi siê intensywn¹ uprawê ro�lin przemys³o-
wych, g³ównie rzepaku ozimego i stosuje siê stale in-
sektycydy do zwalczania szkodników, dochodzi do
gromadzenia siê znacznie wiêkszych pozosta³o�ci tych
zwi¹zków w glebie i ro�linach ni¿ na uprawach w eks-
tensywnym rolnictwie (4). Równie¿ w pasiekach po-
³o¿onych w pobli¿u lasów opryskiwanych pestycyda-
mi przeciwko szkodnikom pozosta³o�ci pestycydów
s¹ znaczne (3, 6).

Celem badañ by³a ocena pozosta³o�ci chlorowanych
wêglowodorów u pszczó³ po zmianie miejsca stacjo-
nowania pasieki.

Materia³ i metody
Badania prowadzono na losowo wybranych rodzinach

w dwóch pasiekach. Pasieka P sk³adaj¹ca siê z 30 pni znaj-
dowa³a siê na skraju lasu, z której wiosn¹ pszczo³y oblaty-
wa³y ro�liny poszycia le�nego, wierzby, mniszek lekarski
i drzewa owocowe, a z pasieki N licz¹cej 50 rodzin po¿yt-
kiem wiosennym by³ g³ównie mniszek lekarski, chwasty
na nieu¿ytkach i przydro¿nych rowach oraz klony.

Pasieka P znajdowa³a siê w pobli¿u jeziora �niardwy,
a N pomiêdzy Olsztynem a Olsztynkiem. Pod koniec dru-
giej dekady maja obydwie pasieki przewieziono na upra-
wy rzepaku do miejscowo�ci po by³ych PGR, w przypadku
pasieki P ponad 100 km w okolicê Kêtrzyna, a N do Sz¹b-
ruka na odleg³o�æ ponad 15 km od miejsca sta³ego stacjo-
nowania. Ustawiono je na polach, gdzie w latach osiem-
dziesi¹tych ubieg³ego wieku uprawiano intensywnie ro�li-
ny przemys³owe i stosowano insektycydy do zwalczania
szkodników. Na uprawach rzepaku pasieki pozostawa³y do
koñca 3. dekady czerwca, pó�niej powróci³y na poprzed-
nie miejsce. Próbki pszczó³ od 15 rodzin pobrano w ka¿dej
pasiece w maju na 2 dni przed wywiezieniem na rzepak,
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Summary
Taking into consideration the use of Apis mellifera as an indicator of environmental pollution, the residues

of chlorinated hydrocarbons were examined in bees flying around the perennial entomophilous plants and
rape cultivation. Studies were carried out in two apiaries. In the spring, bees from P apiary flew around the
plants in forests, willow trees, dandelion and fruit trees, while those from N apiary flew around dandelion,
weeds and maple trees. At the end of May, bees from both apiaries were taken to the rape cultivation, where in
the 1980s plants were intensively grown and pesticides were used. Samples of bees were collected twice: in
May (before being taken to the rape cultivation) and in July (after return to their previous places). In bees
from both apiaries only residues of HCH and DDE were found. Concentration of HCH in bees from P apiary
was 0.00097 µg/g of lipid matter (l.m.) and after their return from rape cultivation its level increased to
0.00293 µg/g of l.m. and it was 331% higher than in May. In May, the DDE content was 0.00178 µg/g of l.m.
and in July 0.00312 µg/g of l.m. and it was about 57% higher. Residues of chlorinated hydrocarbons in bees
from N apiary in May were: 0.00130 µg/g of l.m. for HCH and 0.00319 µg/g of l.m. for DDE. In July, after
returning the apiary to its place of residence, the HCH level was 0.00224 µg/g of l.m. and increased by 58%
and the DDE concentration was 0.00422 µg/g of l.m. (an increase of 76%).

Differences in the level of chlorinated hydrocarbons in bees flying around two various cultivations, in
completely different locations with respect to plant cover, confirms the usefulness of bees for monitoring the
environment.
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kolejny raz od tych samych rodzin w pierwszych dniach
lipca po powrocie pszczó³ z po¿ytku. Pobierano pszczo³y
ze skrajnych plastrów po oko³o 300 owadów, w laborato-
rium po u�pieniu chloroformem i ocenie pora¿enia ich pa-
so¿ytem Varroa destructor i Nosema apis poddano bada-
niu na obecno�æ pozosta³o�ci HCH i DDT, wykorzystuj¹c
metodê Amarowicza i wsp. (1). Badania te wykonano
w Katedrze Towaroznawstwa i Badania ̄ ywno�ci Wydzia³u
Nauki o ¯ywno�ci UWM.

Wyniki i omówienie
U¿yte do badañ pszczo³y pochodzi³y z pasiek pro-

wadzonych przez wykwalifikowanych pszczelarzy.
Ule, sprzêt pszczelarski, pracownie i pasieczysko nie
budzi³y ¿adnych zastrze¿eñ sanitarno-weterynaryjnych.
Rodziny pszczele by³y zazimowane na odpowiedniej
ilo�ci syropu cukrowego. Wiosn¹ nie stwierdzono
u pszczó³ w obydwu pasiekach objawów nosemozy.
Jedynie w pasiece P w kilku rodzinach wykryto poje-
dyncze spory N. apis. Przed wywozem pszczó³ na rze-
pak si³a rodzin by³a zadowalaj¹ca, np. w pasiece P
pszczo³y zasiedla³y dwa korpusy ula wielkopolskie-
go, a w N 8 plastrów w ulu dadant. U pszczó³ w pasie-
ce P �rednia intensywno�æ inwazji V. destructor w maju
wynosi³a 0,18%, a w lipcu 0,3%, natomiast w N, od-
powiednio, 0,22% i 0,4%. Podczas pobytu pszczó³
na uprawach rzepaku nie notowano zatruæ �rodkami
ochrony ro�lin.

W próbach pszczó³ stwierdzono tylko pozosta³o�ci
HCH i DDE, nie wykryto DDD i DDT. W pasiece P
zawarto�æ HCH u pszczó³ wynosi³a 0,00097 µg/g sub-
stancji lipidowej (s.l.), a DDE 0,00178 µg/g s.l. Po
powrocie pszczó³ z uprawy rzepaku poziom HCH
wzrós³ do 0,00293 µg/g s.l. i by³ o 331% wy¿szy ni¿
w maju, a poziom DDE przed ich wywozem wynosi³
0,00178 µg/g s.l., a po powrocie do pasieki wzrós³
do 0,00312 µg/g s.l. i by³ o 57% wy¿szy ni¿ w maju
(ryc. 1). Pozosta³o�ci chlorowanych wêglowodorów
u pszczó³ w pasiece N by³y znacznie wy¿sze ni¿
w poprzedniej i wynosi³y w maju: dla HCH 0,00130
µg/g s.l., a dla DDE 0,00422 µg/g s.l., w lipcu, po po-
wrocie pszczó³ z rzepaku na miejsce stacjonowania
pasieki poziom chlorowanych wêglowodorów by³
wy¿szy od poziomu z maja i wynosi³ dla HCH 0,00224
µg/g s.l. (wzrost o 58%), a dla DDE 0,00422 µg/g s.l.
(wzrost o 76%), (ryc. 2).

Przedstawione wyniki wskazuj¹, ¿e w �rodowisku
oblatywanym przez pszczo³y zarówno w miejscu sta-
cjonowania pasieki, jak i na uprawie rzepaku wystê-
puj¹ chlorowane wêglowodory. Poziom ich u pszczó³
wydaje siê zale¿eæ od klasy bonitacyjnej gleby i ro-
dzaju ro�lin. Na przyk³ad na polach uprawianych
rolniczo, mimo up³ywu ponad 30 lat od zaprzestania
stosowania pestycydów jest ich znacznie wiêcej w or-
ganizmie pszczó³ ni¿ w rejonach o ekstensywnej upra-
wie roli lub na pastwiskach i nieu¿ytkach. Zauwa¿o-
no, ¿e w grupie pestycydu DDT nie wystêpuje ju¿ DDD
i DDT, a tylko DDE, a jeszcze 5-10 lat temu zwi¹zki
te stwierdzano u pszczó³ w czerwiu pszczelim i truto-
wym, w produktach pszczelich oraz ro�linach ento-
mofilnych (5). Cytowani autorzy stwierdzali nie tylko
znacznie wiêksze poziomy pestycydów w ocenianym
materiale, ale zwi¹zki macierzyste (HCH i DDT) i ich
produkty rozpadu � DDE i DDD. Fakt zanikania
wykrywalnych poziomów chlorowanych wêglowodo-
rów u zwierz¹t i w ro�linach wskazuje na powolne
zmniejszanie siê ich w �rodowisku. Dlatego pszczo³y
powracaj¹ce z uprawy rzepaku zawiera³y znacznie
wiêksze ilo�ci chlorowanych wêglowodorów, szcze-
gólnie HCH, ni¿ pozostaj¹ce na macierzystym pasie-
czysku. Wykazane ró¿nice poziomu chlorowanych
wêglowodorów u pszczó³, oblatuj¹cych dwa takie same
po¿ytki g³ówne (rzepak) i ró¿ne pod wzglêdem szaty
ro�linnej miejsca, wskazuj¹ na ich przydatno�æ do mo-
nitorowania ska¿enia �rodowiska.
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Ryc. 1. Poziom HCH i DDE u pszczó³ z pasieki P Ryc. 2. Poziom HCH i DDE u pszczó³ z pasieki N
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