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W literaturze przedmlotu niewiele jest danych do-
Ę czący ch oceny pozostałości chlorowanych węglowo-
dorów w produktach pasiecznych i pszczołach, a i
publikacje krajowe dotyczące tego tematu są nielicz-
ne (6, 7,9-71, 15-17). Szczęsna i Rybak-Chmielew-
ska (12) podają żę na 30 badanych próbek miodu w
28 wykryto węglowodory chlorowane w ilości od śla-
dowych do 0,38 pglkg, w większości próbek zawar-
tość tych zwtązkow była na granicy wykrywalności -
0,01 pglkg. Romaniuk i wsp. (8) analizując zawartośc
chlorowanych węglowodorów u pszczoł różnych ras
wskazali na niejednakowe gromadzenie się ich w ofga-
nizmie, mimo korzystania ztęgo samego pożytku. Naj-
więcek chlorowanych węglowodorów i ich metaboli-
tów gromadzlĘ pszczoĘ rasy kraińskiej i kaukaskiej,

Chawla i wsp. (2) w Indiach,w 24 próbkach miodu
pochodzących z pasiek i 10 z handlu badali zawartośc
DDT i FICH. Poziom DDT w.miodzie z pasiek wyno-
sił średnio 36 ppb, a w miodzie z handlu - 82 ppb;
poziom HCH odpowiednio - 17 i 35 ppb. W innych
badaniach tych samych autorów (3) określono poziom
DDT i BHC w miodzie z rejonu Pendzab i stwierdzo-
no, że zawiera on zarówno DDT jak i BHC. Poziom
DDT wynosił średnio w próbce miodu 175 ppb a BHC
- 85 ppb. Autorzy twierdzą że zawartość tych pesty-
cydów zrncznie przewyższa warlości wykrywane w
miodzie USA i Niemiec. W Hiszpanii Fernandez i wsp.

(4) przebadali losowo 101 próbek miodu zebranego
odpszczoł z pasiek w rejonie Galicji. Ęlko w 13 prób-
kach nie stwierdzili obecności chlorowanych węglo-
wodorów. HCH występowały w 47 próbkach w ilości
16I p"glkg, a DDT w 25 probach, w ilości bardzo zroż-
nicowanej od 1-61 pglkg.

Celem badań była ocena pozostałości chlorowanych
węglowodorów w roślinach entomofilnych, u pszczół
zbieraczęk w pyłku, pierzdze i miodzie.

Mateliał imetody
Badanja prowadzono w latach 1996-1997 na terenie

Puszczy Piskiej w pasiekach zlokalizowanych w Wielkim
Lesie, Popielnie i Kończewie. Materiał doświadczalny sta-
nowiły: kwiaty mniszka lekarskiego i lipy drobnolistnej,
liście i kwiaty borówki czemicy,pyłek, pierzga i miód oraz
pszczoły lotne (zbieraczki),

Ps,zczoły oraz ich produkty pochodz|ły odpszczół augu-
stowskich (aug), kaukaskich (cau) i kraińskich (car), Kwiaty
wymienionych roślin zbierano w promieniu 1,5 km od miej-
sca usytuowania pasieki w okresie najintensywniejszego
kwitnienia, następnie suszono je w suszarce w temperatu-
rze nie przekraczającej 40'C. Pyłek kwiatowy pozyskiwa-
no poławiaczami dennicowymi na przełomie maja I Qzefw-
ca oraz czerwca i lipca, następnie suszono w temperaturze
do 40'C. Próbki pszczółpobierano na przełomie czerwca i
lipca. Pozostałości chlorowanych węglowodorów w mate-

Summary

In apiaries located,in Piska Dense Forest residues of
bilberry and dańdelion,floŃers were observed betwee
in the samples. In the lińe flowers the content of HC
s.l, in the flowers ańd leaVes of bilberry- 0.2109-0.9339
content of chlorinated hfdrocarbons in bees was as
0.0130 pglg s.|., bee brea-d -,0.0078-0.0361 1l,glg s.l. an
respectively - bees 0.0057-0.0104 pels s.l., pollen 0.01ó
honey 0.0107-0.0111 pg/g,s;l. ,The,&mount of chlorinate
on the location of the apiary and to a lesser degree o
amounts of HCH and DDT in their honey.
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riale roślinnym, produktach pszczelich
badano metodą Amarowicza i wsp. (1)

w Zakładzie Hi gieny Zywno ści i Żyw ie -

nia Człowieka Wydziału Nauki o Zyw-
ności UWM w OlszĘnie. Metoda ta, jest

adaptacj ą i modyfikacj ą metody Veiero-
va i Aharonsona. Polega na wyekstra-
howaniu n-heksanem z badanego mate-
riału substancji lipidowej, a następnie na
uwolnieniu z niej przy użyciu kwasu
siarkowego chlorowanych węglowodo-
rów. Wyodrębnione chlorowane węglo-
wodory po rozpuszczeniu w n-heksanie
nanoszono na kolumnę chromatografu
gazowego Pye Unicam 104 z detekto-
rem wychwytu elektronów. Z chroma-
togramów wyliczano zawaftości HCH,
DDT ijego izomerów.

Wyniki iomówienie
Zaw arto ść chlorowanych wę glowo -

dorów w roślinach zalężała od roku
badań ilokalizacjipasieki. W 1996 r.

i1991r. w okolicy pasieki Wielki Las
największąilość HCH i DDE groma-

Tab. 1. Najwyższe poziomy chlorowanych węglowodorów w roślinach entomofil-
nych (pg/g s.l.)

dziła borówka czemica - odpowied- l l

nio 0,9339 pglg substancji lĘidowej obiaŚnienie: *rok badań

(s.1.) i o,os io pglg s.1,, a boD i DDT (0,0384 i 0,8301 1996 r.upszczółaugustowskich w pasiece Kończewo
pglg.s.l.) kwiaty lipy; w 1997 r. w pasiece Popielno
największa ilość HCH znajdowała się w kwiatach
mniszka lekarskiego (0,5750 pglg s,l.) a DDT i jego
metabolitów w kwiatach lipy (odpowiednto I,5716,
0,0790 i 0,615 pglg s,1.) natomiast w 1997 r. i 1996 r.

w Kończewie najwięks ząilrość chlorowanych węglo-
wodorów zawierały[wiaiylipy(HCH -0,4247,DDE wa, W I99] r,wpyJku odpszczółWaińskichlpasie-
- 0,1014, DDD - 0,0894-i DDi - 0,6170 pglg s,1.) ce Wielki Las znajdowało się 0,0056 pglg s.l., a w
(tab. 1). pierzdze 0,0202 pglg s.l. pobranej odpszczół kauka-

NajwiększąIlośc pestycydów w roślinach w okrę- skich (tab. 2).

sie tÓqo--tg9i, stwierd"Óró r, Popielnie, następnie w DDT - podstawowy związek ńemiczny ptepara-

Wielkim Lesie, a najmniejs ząwiohczewie. Taka ko- tów owado - iroztoczobójczychbył wykrywany.w Śla-

1ejność za,wartościw roślinaCh chlorowanych węglo- dowych ilościach u pszczoł,natomiast w miodzie Psz-
wódorów mogła być wynikiem prowadzenia w Popiel- czół augustowskich znajdowało się 0,0084 pglg s.L,9
nie i w Wielkim Lesie w latacń osiemdziesiątych i na w pyłku 0,0654 pglg s.l.; plerzga pszczół kaukaskich
początku lat dziewięćdziesiątych intensywnej gospo- zawierała 0,0693 pglgs.l. te€o pestycydu.(tab.2).
^darkiiolnej 

zudziałemdużej ilości środków ochrony IJ pszczółaugustowskichdużązawartoŚĆ sumyDDT
roślin, (0,0104 pglg s,1.) stwierdzono w pasiece Kończewo, a

Zawartośc HCH u pszczół i w produktachpszcze- najmniejszą u pszczoł kraińskich w Wielkim Lesie i
Itchzalężała od rasy pszczół i lolializacji pasieki, W Popielnie. Sumabadanych związków występowaław
Kończewie w I99i r. stwierdzgno największą ilość miodzie wszystkich ras pszczół, a największą iloŚĆ

tego związku u pszczół kraińskich (0,0172 pglg s,l.), 0,362I pglg s.l. wykryto w pyłku_pszcz.Ół algastow-
a ń miodŻi e psiczół augustowsktch,. Znacznie więcej skich w Popielnie. Pierzga vyc7ół kaukaskich z pa-

HCH niż upŚzczoł grońadziło się w pierzdze pobra- sieki Wielki Las zawierała0,2695_|8/g s.1., 1od augu-

nej od pszĆzół augńtowskich w pasiice Wielki Las stowskich zpasieki Popielno 0,2269 pglg s.1. (tvb.2).
(o,0:Oipg/gs,l.)iwpyłkutakżeupszczółaugustow- Poziom chlorowanych węglowodorów w substan-

st<ictr, alb-w-pasiece PÓpielno (tab.'2). cji lipidowej pszczół i w produktach pszczelich jest

Zawafioś€ DDE, jednego z główn}ch metabolitów od kilku do kilkudziesięciu razy niższy od stwierdzo-
DDT przedstawiałaiię w Ladańym materiale następu- nego w badanych roślinach, Organizmpszczółzawie-
jąco: największą ilośĆ tego związku stwierdzono w ra 6-12 razy mniej HCH i 22-54 razy mniej DDT i
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Tab.2. Najwyższe poziomy HCH i DDT u pszczół i w produk-
tach pszczelich z pasiek: Wielki Las, Popielno i Kończewo
(pglg s.l.)

Objaśnienie: * rasa pszczół i rok badań

jego pochodnych w stosunku do ilości występujących
w roślinach. Najmniej pozostałości chlorowanych
węglowodorów zawiera miód, w którym kumuluje się
od 40-80 razy mniej HCH i od I7 -45 razy mniej DDT
i jego pochodnych aniżęIi w badanym materiale ro-
ślinnym. W pyłku kwiatowym zebranym w postaci
obnoży, zawartośó HCH była 19-38 Iazy wlększa, a
DDT i jego izomerow 2-I5 razy większanlż w rośli-
nach, z których znoszony był przez pszczoły. Zauwa-
żono takżę, że zawartość chlorowanych węglowodo-
rów jest znacznlęwyższaw plęrzdzęniżw pyłku, np.
zawartośc HCH w pterzdze była 9-16 razy, a sulma
DDT 4 -25 razy większa niż w pyłku kwiatowym. Wy-
j aśnienie mechanizmu pr zęnlkania większej ilo ś ci p e -
stycydów z pyłku do pter zgi jest trudne. Wiadomo, ze
plęrzgarytwarzana jest w komórkach plastra zpyłku
znoszonego przez pszczoły. wydawać by się mogło,
że powinno się w niej znajdować tyle samo chlorowa-
nych węglowodorów co w pyłku, a jest ich znacznte
więcej . Próbę wyj aśnienia vły ższej konc entracj i nv ię-
ków chemi azny ch m. in. fungicydów w pietzdze moż-

na znaleźc w pracy Kubik i wsp. (5). Autorzy badali
pozostałość fungicydów w pyłku i pierzdze, stwier-
dzając podobne zalężnośct jak autorzy niniejszego
opracowania. Zjawisko to wyjaŚniajątym, że w pyłku
fungicydy występująw formie związanej - trudnej do
wyekstrahowania podczas zwykłego postępowania z
badanymmateiałem,natomiastprocesychemicznęza-
chodzące podczas przemiany pyłku w pierzgę, czylt
po zajściu w komórkach plastra fermentacji mlekowej,
związki te uwalniają. Stąd jest ich więcej w pierzdze i
łatwiej je wykryć.

Wnioski

1, W roślinachzebranych w zasięgu lofu pszczóŁz
badanych pasiek występuj ą chlorowane węglowodo-
ry; największe ich ilości kumuĘąsię w kwiatach lipy,
a następnie w borówce częrnlcy, najmniejsze w kwia-
tach mniszka.

2. Poziom HCH i DDT u pszczół i w produktach
p szc ze lich zależy o d lokalizacj i p asieki t r asy p szczół;
najwięcej pestycydóW głównie HCH, gromadząpsz-
czoły augastowskie, a najmniej kaukaskie.

3. Najwięcej pes§cydów znajduje się w pterzdze t

pyłku, a najmniej w miodzie.
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