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Residues of HGH and DDT in linden flowers, bees, drones as well as maggots and Uarroa destluctol females

Summary

Taking into account the circulation of pesticides in soil-plant-animal environments, this study was carried out
in order to estimate HCH and DDT residues in trophic chains of bee families beginning with the pesticide content
in flowers, then in foraging-bees, hiving-bees, maggots and finally in bee parasites feeding on bee hemolymphs.

Amongst all the examined material the highest content of HCH was in linden flowers (0.3063 pg/g of lipid
matter- l.m.) as well as V. destructor females (0.0510 pg/g s.m.). It was a|so high amongst hiving-bees and hiving-
-drones (0.0201 and 0.0l52 pg/g s.m.). DDT (calculated as a total DDT and its metabolites) was also found in
linden flowers (I.172l pglg s.m.) and V. destructor females (0.0763 pglg s.m.). Considerably smaller amounts of
HCH and DDT were confirmed in flying-bees and maggots. Bees foraging in linden flowers and bringing nectar
and pollen into hives contained 20.4 times less HCH and 226.4 times less total DDT than the linden flowers
themselves. Hiving-bees, which received nectar and pollen from flying-bees and then translbrmed it into honev
and bee-bread, eating them as well as feeding them to maggots and drones, accumulated 1.34 -1.6 times more
chlorinated hydrocarbons than flying-bees. A similar amount of chlorinated hydrocarbons was found in hiving-
-drones which were feeding and caring for hiving-bees, as in nursing bees. More than twice the amount of HCH
and three times the total amount of DDT were found in straight larvae fed on honey and bee bread than in
chrysalises of bees having blue eyes. V. destructor females contained 3.4 times more HCH and l7.3 times more
DDT than flying-bees and 3.4-8.4 times more HCH and DDT than hiving-drones.
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Chemizacja środowiska naturalnego prowadzi do
kumulacji w glebie i wodzie wielu substancji chemicz-
nych (3 ). Niektóre z nich mo gą pozo stawać pr zez dŁu-
gie lata, zaś inne ulegają biodegradacji. Wieloletnie
stosowanie przezrolników i sfuzbę leśną pestycydów,
doprowadziło do skazenia gleby, skąd rośliny wTaz
z wodą irozpuszczonymi w niej związkamt chemicz-
nymi wprowadzalądo tkanek, azwierzętapo ich spo-
życiu gromadząje w swoim organizmie (2,4).

Spośrod pestycydow stosowanych w Polsce przez
kilkadziesi ąt IatbyĘ chlorowane węglowodory głów-
nie HCH i DDT. Aktualnie preparaty te nie są stoso-
wanę z powodu powstania oporności u owadów i pa-
jęczaków. Mimo zaprzestania ich stosowania w rol-
nictwie i weterynarii, pozostałości tych związkow lub
produkty ich rozpadu nadal występująw glebie, rośli-
n ach i tłuszczl zw ieruąt (5 -7 ) . P szc zo Ę zb i eraj ąc n ek -

tar i pyłek z roślin entomofilnych, znosząje rowniez
do ula.i gromadząw produktach pszczelich, a takżę
w swoim organizmie. W zależności od rodzaju upra-
wy i klasy bonitacyjnej gleby, zawartośc pesĘcydów
w produkta ch pszczelich i pszczołach j e st r ożna. Ba-

dania Romaniuka i wsp. (8, 9) wykonane w latach
1995-2003 na próbkach miodu, pierzgi, pyłku i pszczół
wykazały, że zawartość HCH i DDT w badanym ma-
teriale zależy od miejsca usytuowania pasieki, co
związane jest z rodzajem upraw roślin entomofilnych
i ilością stosowanych zabiegow agrotechnicznych.
W gminach, gdzie stale uprawiano rzepak, gorczycę
lub naprzemiennie buraki cukrowe z rośliną entomo-
filną u pszczoł i w produktach pszczelich stwierdza-
no znacznlewyższe poziomy HCH i DDT niz w gmi-
nach, gdzie roślin tych nie uprawiano lub uprawy te
zajmow aĘ ni ewielki e p owi erzchn ie. Zauw ażono row-
nież, żę znacznę ilości chlorowanych węglowodorów
zawlerają produkty pszczele i pszczoĘ pochodzące
z pasiek usyfuowanych w pobliżu dużych komplek-
sów leśnych.Związane to było z okresowym stosowa-
niem pestycydow w zwalczaniu szkodników, głównie
mniszki brudnicy. W pasiekach połozonych w terenie
o glebach lekkich, na ktorych uprawiano ziemniaki
i stosowano do zwalczania stonki zięmntaczanej azo-
tox lub lindam, zawatl.'ośc DDT i HCH w produktach
pszczeltch i pszczołach była duża,



Mając na uwadze krĘenie pestycydów w środowi-
sku: gleba roślina-zwierzę, postanowiono ocenić
wielkośó pozostałości HCH i DDT w łańcuchu tro-
ftcznym rodziny pszczelej, począwszy od zawartości
pestycydow w kwiatach, a następni e upszczoŁ zbtera-
czek, pszczół ulowych, czerwia kończąc na pasoży-
tach odzywiaj ących się hemolim fąpszczół.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono w drugiej dekadzie lipca2002 r.

na 5 rodzinach pszczelich z matką kraińską w pasiece Po-
pielno. Pasieka znajdowała się w odległości około 200 m
od stalych lip. Wyjątkowo ciepłe dni i duza wilgotność
sprzyjała nektarowaniu kwiatów, co mobilizowało pszczo-
ły do ich oblatywania. Do badań laboratoryjnych pobrano
kwiaty lipy oraz pszczoły lotne, pszczoły ulowe i trutnie
ulowe, czeTw w róznym wieku, a wiosną 2003 r. samice
Varroa destructor z osypów zimowych. Zawarlośó HCH
i DDT badano metodąAmarowicza i wsp. (1) w lnstytucie
Towaroznawstwa i Kształtowania Jakości Zywności Wy-
działuNauki o Zywności UWM w Olsztynie.

Wyniki iomówienie
Wyniki badanzawarto w tab. 1. Spośrod badanego

materiału największą za-wartośc HCH miaĘ kwiaty
lipy (0,3063 pglg substancji lipidowej - s.l.) i samice
V des tru ct or (0,05 I 0 -gl g s. 1.), a dużąp szczoĘ ulowe
i trutnie ulowe (0,0201 i 0,0152 prglg s.I.), natomiast
DDT (wyliczona jako suma DDT i jego metabolitów),
także kwiaĘ Iipy (I,I7żI pglg s,1,) i samice V destruc-
tor (0,0763 pglg s.1.). Znacznię mniejsze ilości HCH
i DDT stwierdzono upszczół lotnych i czerwiu.

Wyniki badah wskazują żęnęktat i pyłek kwiatów
lipy był źrodŁem chlorowanych węglowodorów dla
pszczół. Wysoka zawartośc sumy DDT w kwiatach lipy
świadczy, że gleba, gdzie rosną drzewa,nasycona jest
pestycydami, które dostają się do systemu korzenio-
wego lip, awraz z sokami do liści i kwiatów. Nalezy
przypulszczać, że chlorowane węglowodory główni e
DDT, zostały wprowadzone do gleby w okresie inten-
sywnego zwalczania szkodników w otaczającym pa-
siekę lesie sosnowym. Być może, skazenie gleby
w okolicy pasieki mogło następować wraz z przedo-
stawaniem się pestycydow z innych części świata.
PszczoĘ oblaĘące kwiaty lipy i przynoszące do ula
nektar i pyłek zawieraĘ 20,4 razy mniej HCH i 226,4
razy mniej sumy DDT niz kwiaty lipy. Natomiast
pszczoŁy ulowe, które pobierały od pszczoŁ lotnych
nektar i pyłek, a następnie przerńiały go na miód
Iplerzgę)atakżę odżywiaĘ siętymi produktami i kar-
miĘ c zerw or az trutnte, zaw iet ały I,3 4 - 7,60 r azy w ię-
c ej chlorowanych węglowo do r ów niż p szczoły lotne.
Trutnie ulowe, karmione i pielęgnowane przęz
pszczoĘ ulowe, zawieraĘ podobną ilość chlorowa-
nych węglowodorów jak ich karmicielki. U larw wy-
pro stowanych, karmionych mio dem i pter zgą znaj do -
wało się ponad dwukrotnie więcej HCH i trzykrotnie
więcej sumy DDT niż u poczwarekzniebieskimi ocza-
mi. Duże ilości HCH i DDT u samic V destructor

Tab. 1. Zawartość chlorowanych węglowodorów w badanym
materiale

wskazuj ą z e samic e w arr o zy o dżyw iaj ąs ię hemo lim-
fąpszczoł, w której koncentrują się chlorowane węg-
lowodory, Samice V d es truct or zawieraĘ 3,4 razy wię-
cej HCH I I7,3 razy więcej DDT niz pszczoĘ lotne,
a o 3,4-8,4 razy więcej HCH i DDT niz trutnie ulowe
- najchętniej atakowanę przę te roztocza.

Otrzymane wyniki badań wskazuj ą że pszczoĘ trut-
nie i czerw pszczeli, gromadząw swoim organtzmie
HqH i DDT. Pestycydy te dostawały się do ich orga-
nizmu z nektarem i pyłkiem z kwiatów lipy. Mozna
przypuszczaó, że i inne substancje chemiczne w po-
dobny sposób mogąprzenikać do pszczoł z wielu roś-
lin entomofilnych. Badania Witkiewicza i wsp. (10)
wykazaĘ, ze rośliny entomof,rlne, występujące na tym
samym terenie, zawterająrożne ilości HCH i DDT.
Największe ilości chlorowanych węglowodorów znaj-
duj ą się w kwiatach i liściach borówki czernicy (HCH
- 0,1853 pglg s.1., DDT-0,6948 pglg s.l.) orazmnisz-
ka lekarskiego (odpowiednio 0,0978 i 0,1969 pglg s.1.).
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