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W poprzedniej pracy (L ę s k i i S m o l a r z o w a 19M) stwierdzono
ścisłą zależność toksyczności DDT dla pszczół od temperatury, w jakiej
pszczoły przebywały po naniesieniu na nie insektycydu.

Ogólnie' każdorazowe podwyższenie temperatury o 10°C zmniejszało
-toksyczność DDT około czterokrotnie. Stwierdzenie tak dużej różnicy
w .toksyczności DDT dla pszczół w różnych temperaturach wskazywało
na znacznie większe niebezpieczeństwo opryskiwania lub opylania pre-
paratami DDT w okresie wiosennym lub w okresie chłodów lata, niż
podczas upalnych dni.

.Dalszym zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia, było przez jak
długi okres czasu dawka DDT, subletalna w temperaturze wyższej stanie
się po obniżeniu temperatury dawką śmiertelną. Innymi słowy, przez
jak długi czas po wniknięciu do organizmu pszczoły DDT pozostaje-
w formie toksycznej, w ilościach wystarczających do wywołania zatrucia
po obniżeniu temperatury. Zagadnienie to było tematem obecnej pracy.

PRZEGLĄD LITERATURY

Dane piśmiennictwa na temat wpływu temperatury na stopień tok-o
syczności DDT dla owadów zostały zestawione w pierwszej części pracy
(L ę s k i, S m o 1a r z o w a 1960). Wyniki tej pracy wykazały, że' tok-
syczność DDT dla pszczół przy temp. 25°C była 3,7 razy niższa niż przy
temp. 15°C., a przy temp. 34°C 3,9 razy niższa niż przy temp. 25°'C,
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-a 14,4 razy niższa niż przy temp. 15°C. Ogólnie więc karoorazowe pod-
wyższenie temp. o 10°C zmniejszało toksyczność DDT około .cztero-
krotnie.

Dane dotyczące stopnia toksyczności DDT po przetrzymaniu owa-
dów przez pewien okres czasu w temperaturze wyższej i przeniesieniu
ich do temp. niższej są bardzo skąpe, przy czym w przeprowadzanych
badaniach pszczoły przetrzymywane były w temperaturach wyższych
·przez krótki okres czasu,

V i n s o n i K e a r n s (1952) stwierdzili, że w przypadku Peripla-
neta americana L. dawka subletalna w temp. 35oC, większa od dawki
powodującej 100% śmiertelności w temp. 15°C, powodowała śmierć
w 100,0/0 chrząszczy przeniesionych do 15°C po uprzednim :trzyilU)niu
ich w temp. 35°C przez. 17 do 20 godzin.

M e n n, B e n j a m i n i i H os k i n s (1957) stwierdzili jednakowy
stopień toksyczności DDT dla much trzymanych przez 24 godziny stale
w temperaturze 25°C i dla much trzymanych przez pierwsze 12 godzin
w temp. 35°C, a następnie przez 12 godzin w temp. 25°C.

Można znaleźć znacznie więcej danych dotyczących przenikania i me-
tabolizmu DDT w ciele owada w zależności od temperatury.

V i n s o n' i K e a r n s (1952) stwierdzili, że penetracja ppr w temp.
35Oc zostaje ukończona w zasadzie w ciągu 5. dni i karaczan zaaprobo-
wał w tYl1}czasie 85-96% DDT, podczas gdy w temp. 15°C .zaabsorbo-
wane zostało tylko 34-50% DDT. Również T o h a r i i. H os k i n s
(1:953) oraz R o t h i Li n d q u i s t (1955) podają zgodnie, że większa
ilość PDT jest zaabsorbowana w wyższej temperaturze .

.Stopień metabolizmu w temperaturze wyższej był podobny jak wtem-
peraturze niższej z tym, że Me n n, B e n j a m i n i i Ho s k i n s (1957)
stwierdzili wyższy stopień metabolizmu w wyższych temperaturach
w ciągu pierwszych 24 godzin po traktowaniu owada. Ze względu jednak
na większą absorbcję w temperaturach wyższych ilość DDT pozostałego
w formie toksycznej w owadach, dopóki zachodziła intensywna absorbcja,.. .

była kilkakrotnie wyższa, niż w temperaturach niższych. Natomiast za-
kończenie absorbcji DDT następowało szybciej w temperaturach wyż-
szych i w wyniku tego zmniejszenie się absolutnej ilości DDT było przy
tym samym stopniu metabolizmu szybsze w temp. wyższej niż w temp.
niższej, gdzie DDT było jeszcze absorbowane.

MATERIAŁ I METODYKA

A. MA~ERIAŁ I METODYKA PRZEPROWADZANIA BADAŃ

Doświadczenie przeprowadzono w 1962 r. w okresie od lipca do paź-
-dziernika na pszczołach lotnych pobieranych stale z tego samego. roju,
bezpośrednio przed, przeprowa~zeniem badań.
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Pszczoły przenoszono do laboratorium, gdzie po nakarmieniu 50°/0
roztworem cukru, usypiano je przy pomocy CO2 i nanoszono na nie
kroplę roztworu krystalicznego DDT w chemicznie czystym acetonie obję-
tości l mm".

Kroplę dozowano przy pomocy samonapełniającej się mikropipety.
Po napełnieniu się mikropipety kropla była wydmuchiwana na grzbie-
tową część tułowia pszczoły. Kontrolę stanowiły pszczoły, na które na-
niesiono tylko czysty aceton.

Ryc. 1. Klateczka z pszczołami
Cage with be es

Po naniesieniu na pszczoły kropli roztworu DDT w acetonie lub sa-
mego acetonu, pszczoły umieszczano w drewnianych klateczkach, w któ-
rych znajdował się kawałek węzy pszczelej i podkarmiaczka szklana,
napełniona syropem (ryc. 1). Klateczka o wymiarach 6X8X3,5 cm po-
siadała dwie ścianki ruchome, szklane, co ułatwiało obserwacje zacho-
wania się pszczół wewnątrz klateczki. W każdej klateczce umieszczano
po 20 pszczół. Pojedyńcza kombinacja obejmowała 3 klateczki czyli 60
pszczół. W każdym doświadczeniu występowało conajmniej 5 kombinacji
różniących się między sobą długością okresu przebywania pszczół po na-
niesieniu na nie preparatu w temperaturze wyższej (1,2,3,4, i więcej dni)
przed przeniesieniem do temperatury wyższej. Każde doświadczenie po-
wtórzono trzykrotnie w terminach podanych w tabeli 3. Przytoczone
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Poniżej średnie. poszczególnych kombinacji oparte są w' z.wiążku· z tym
na obserwacji 180 pszczół.

We wszystkich doświadczeniach występowały kombinacje, w któ-
rych pszczoły przenoszono bezpośrednio po naniesieniu preparatu do
temperatury niższej .

. Przed przystąpieniem do właściwych doświadczeń wykonano wstępne
doświadczenia, w wyniku czego ustalono wysokość dawek, które ,zabijały
pszczoły w 100% w temperaturze niższej,' a nie wykazywały toksycz-
ności w temperaturze wyższej.

Przeprowadzono cztery niezależne doświadczenia różniące się między
sobą temperaturą, w jakiej przechowywano pszczoły oraz ilością DDT
nanoszonego na pszczoły.

W doświadczeniu pierwszym i drugim rui pszczołęna1dadano 3 mi-
krogramy DDT tj. dawkę letalną w temperaturze 15°C, anietoksyczną
w temperaturze 25° i 34°C. W doświadczeniu pierwszym przenoszOno
pszczoły z temperatury 25° do 15°C, a w doświadczeniu drugim z 34°
do 15°C. . .

-Wdoświadczeniu 3. i 4. na pszczołę nakładano 15 mikrogramów DOT.
tj. dawkę letalną w temperaturze 25° i 15°C, a nietoksyczną w temp.
34°C. W doświadczeniu 3. pszczoły przenoszono z 34° do 25°C, a w do-
świadczeniu 4. z 34° do 15°C. W każdym doświadczeniu uwzględniano
2 kombinacje kontrolne z pszczołami traktowanymi samym tylk~ aceto-
nem, w którym jedna część pozostawała stale w temperaturze wyZszej,
a druga stale w temperaturze niższej.

Toksyczność preparatu sprawdzano codziennie, licząc pszczoły mart- •
we. W obliczeniach uwzględniano śmiertelność po jednym i trzech dniach
przebywania w temperaturze niższej.

W okresie października przeprowadzono dodatkowe badania kon-
trolne (doświadczenia V) nad. zachowaniem się pszczół traktowanych wy-
łącznie acetonem i przenoszonych następnie z wyższej do niższej tem-
peratury.

Wyniki doświadczeń opracowano statycznie z uwzględnieniem popra-
wek wynikających ze śmiertelności naturalnej pszczół oraz działania
niskiej temperatury, stwierdzonych we wstępnych doświadczeniach me-
todycznych. Szczegóły opracowania podano przy omawianiu wyników
doświadczeń...

B. DOSWIADCZENIA METODYCZNE, I SPOSÓB OPRACOWANIA
STATYSTYCZNEGO'

W tabeli 1 zestawiono dane dotyczące śmiertelności pszczół w kom-
binacjadl kontrolnych, w których pszczoły traktowano samym tylko ace-
tonem i nie przenoszono ich, z temperatur wyższych do piższych.
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WZwiązk:u z tym; że, dane te były wykorzystywane do obliczeń sta-
tycznych, wyniki poszczególnych doświadczeń zestawiono oddzielnie dla
każdego doświadczenia, jak również przy każdym doświadczeniu podano
różnice śmiertelności w temperaturach wyższych i niższych.

Tabela 1
Śmiertelność pszczół w kombinacjach traktowanych acetonem

(ilość p:urtwych pszczół na 60 obserwowanych) .
Mortality oC bees treated with acetone and kept in constant temperature

Nr

'~
cIoIwiada.eaia N~Of~}'s

No oC m a gIven 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a:pertmeDt . temp.

Temper

-
w"C

15
25

1
1

2
1

4' 6
1 1

9 12 15
235

r6tnica - diference o 3 5 7 9 10

n 15
34

1
O

1
1

2
2

4
2

5
3

6
5

7
5

9 10 11
5 5 5

rMmca - diference O O 2 2 2 4 5 6

In 15
34

1
o

6 11 16 21 28 33' 38 41 45
o o o o o o o o o

różnica :..- diference 6 11 16 21 28 33' 38 41 45

. IV 25
34

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

.' r6żnica - diference o o o o o o o o o o

z danych tabeli l wynika, że traktowanie pszczół acetonem w temp.
25° i 34°C nie miało żadnego wyraźnego wpływu na śmiertelność PSZCWł.
Notowana ilość martwych pszczół, nie przekraczająca w żadnym wy-
padku 10%, a w większości wypadków 2-3%, może być uważana za na-
turalną śmiertelność.

Podobną śmiertelność bowiem obserwowano w doświadczeniach wstęp-
nych mających na celu porównanie śmiertelności pszczół traktowanych
lnie traktowanych acetonem. W temperaturze 15°C śmiertelność pszczół
~aźnie wzrosła, chociaż nie w jednakowym stopniu we wszystkicb do-
świadczeniach. Wydaje się, że na stopieńśmiertelności w poszczególnych
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dó~wiadi!zeniaeh mogła mieć wpływ zmienność fizjologiCZIiapbpulacji,
wiekpSżezół· oraz temperatury panuiącew pasiece w okresiepoprżedza-
jącYm' doświadczenie. .. .

Samo przeniesienie pszczół z wyższych temperatur, w jaIctch pSzczoły
znajdowały się w warunkach polowych, do 15Oc mogło być dla pszczół
nie bez znaczenia.

Ta~ela 2

Śmiertelność pszczół traktowanych acetonem i przenoszonych z temperatury wYżsZej do niższej
Mortality of bees treated with acetone and transfered from Jugh t9 low temperaturę

Pszczoły przenoszone
z 25 do lS·C

Bees transferedfrom
25 to lS·C

Pszczoły przenOsż6'rie" .
z 34 do 25"C..'

Bees transfered erom··
-34 to 25·C

Liczba dni przebywania
w temperaturze wyższej

Number oC days at initia! high
temperature % śmiertel, po 3 dniach

w temperaturze niższej
% mortality after 3 days

at low temperature

% śmierteln. po 3 dniach
w temperaturze ni2ąeJ

% mortality after 3 clays
at low temperature

o
1

2
3
4

3 dni stale w temperaturze wyższej
3 day only high temperature
5 dni stale w temperaturze wyższej
5 day only high temperature
3 dni .stale w temperaturze niższej
3 day only low temperature
5 dni stale w temperaturze niższej
5 day only low temperature

11,7
5,0

18,3
15,0
30,0

1,7

o
O

5,0
1,7
1,7
O

3,3 O

11,7 O

31,7 O

W tabeli 2 podano wyniki doświadczenia pszczół traktowanych wy-
łącznie acetonem i przenoszonych z temperatury wyższej do niższej (do-
świadczenie V). ",

Dane tabeli 2 odnośnie pszczół pozostających stale W tej samej tem-
peraturze potwierdzają dane tabeli 1. W temperaturach 34 i 25°C śmier-
telność była tak mała, Ze można ją traktować jako naturalną. Wtempe-
raturze zaś 15°C śmiertelność pszczół była wyraźnie większa. Zdanych
tabeli 2 wynika, że na śmiertelność pszczół traktowanych acetonem nie
miało istotnego wpływu -przenoszenie z temperatury wyższe] do niższej.
Jedynie przy przetrzymywaniu przez 4 dni w temp. 25"C i następnie
przeż 3 dni w temp. 15°C, śmiertelność pszczół była wyższa; niż u pszczół
przetrzymywanych przez 3 dni stale w temp.' 15°C, ale-równa śmiertel-
ności pszczół przetrzymywanych przez 5 dni stale w temp. 15°C. '
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W związku z tym otrzymany procent śmiertelności przy przenoszeniu,
należy przyjąć raczej za wynik długiego przebywania pszczół w termo-
statach, niż wpływu przenoszenia, zwłaszcza, że w poprzednich badaniach
(tabela l), w jednym wypadku p~y 7 dniach przebywania pszczół w temp.
15°C -otrzymano 33% -śmiertelności.

Opierając się na wynikach doświadczeń kontrolnych przy opracowa-
niu wyników badań nad toksycznością DDT, uwzględniano naturalną
śmiertelność pszczół w temperaturach wyższych oraz śmiertelność spe-
wodowaną temperaturą niższą. Nie uwzględniano natomiast wpływu -jaki
mogłyby ewentualnie powodować same zabiegi przenoszeniatpszczćł'
z temp. wyższej do. niższej. W związku z tym w kombinacjach z przeno-,
szeniem wszystkie wyniki doświadczeń poprawiono ~g wyrażenia

gdzie:
x liczba pszczół padłych w doświadczeniu po uwzględnieniu po-.

prawek,
:Kcal. - rzecozywista liczba padłych pszczół wdanym dniu,

XT = liczba padłych pszczół w danym dniu w kontroli w temp. wyż-
szej;

X'ti i= -l~czba padłych pszczół w kontroli w temperaturze niższej w dniu
,-odpowiadającym- okresowi przebywania w tej temperaturze kom-

binaeji-z przenoszeniem,
XTi = liczba pszczół padłych w kontroli w temp. wyższej w dniu jak:xti.

Poprawione wyniki (x) wyrażono następnie w % rzeczywistej liczby
pszczół w pojedynczych powtórzeniach (60 szt.). Uzyskane w ten sposób
dane stanowiły materiał wyjściowy do. obliczeń statystycznych. Same
jednak obliczenia statystyczne wykonano na wartościach przekształco-
nych według funkcji Blissa, Było. to ko.nieczneze względu na dużą
zmienność zarówno. między kombinacjami jak i między powtórzeniami
w ramach _tych samych kombinacji.

Do. statystycznego. opracowania wyników użyto. metody analizy wa-
riancyjnej. Ocenę istotności różnic oparto na kryterium "t" Studenta
p (t ~ to). W badaniach przyjęto poziom wiarogodności a = 0,05.

PRZEBIEG I WYNIKI DOŚWIADCZEN

Doświadzeenia nad toksycznością preparatów dla pszczół, zwłaszcza
przy uwzględnieniu wpływu różnych temperatur, są bardzo. pracochłonne
toteż konieczne było. przeprowadzenie ich w kilku terminach. W tabeli 3
podane są daty przeprowadzania poszczególnych doświadczeń.
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o Xo Xo-Xl 100,0 4,21** 0,002 lOÓ,Q 1,87· 0,102
1 XI xO-x2 57,3 5,0** 0,000 , 81,9 .3,04* . 0,013
2 X2 .x1-x3 51,9 2,51* 0,031 64,2 2,63* 0,026
3. X3 X2-X3 23,9 1,81· 0,102 40,3 1,46 -, ,0,l~
4 t. x2-X• 1,2 4,65** 0,001 12,3 ·2,4i* 0.Cf37

Xl-X. 2,85* 0,019 1,959 ., 0,089

'i., as
.{.:..

Nr dołwiadn.cń Tcnnln I TermIn n ~m
Number oC ezpcrimeat . Sedes I Sedes n s.tei.u.i

'-j
I>oIwiadc:senicI 16;VDI31.Vll 1.VDI
lapcrimeatI
Domadczenie n l1.VllI 13.VllI 17.vm
.ExpcrimeDt fi
DońriadczcDie tu 2UX 25..1X 26.1X.
Expcrimentm
OoIwiackzenie IV 26.X 'Z1.X 3O.X
.ExpePmentIV f
Doiwiadczenie Va 8.X
Experiment Va
Doiwiadczenie Vb 10.X
ExpcrimentVb

a) temp, 34°C-25°C b) temp. 25·C-15·C

o Tab~ia 3

ZestaWienie termin6w wykonania dohriadcUń
Date,s of eXperiment

Wyniki badań nad toksycznoścmią DDT przy dawce 3 mikrogramów
DDT na pszczołę podają tabele 4 i 5. W tabeli 4 zestawiono wyniki I~

.świadczenia, w którym przenoszono pszczoły z temperatury 2SoC do
15°C. W tabeli 5 zestawiono wyniki podobnego doświadczenia,w którym
przenoszono pszczoły z temperatury 34° <lo 15°C.

"
Tabela .•

Średni % martwych psuzół po przenoszeniu z temperatury 25·do 15"C
oraz ocena istotności różnic między średnimi, przy' .dawce 3 mikrogramy DDT na pszczołę

Averagc % mortality of bees trcated with 3 DOT and transfcrcd from 25' to IS·C
and statistical evaluation of di1ferenccs

Po 1 dlIiu przebywania Po 3 dalach przebyWaIIQ
Liczba dni prze- Symbol w temperaturze 15°C w tcmperat\IJ:ą: lSoC
bywania pszczół średniego Symbol after 1 day at 15°C

.'0

after 3 da., at WC'
w temperaturze % hni'rto r6micy

średni %25°C Synibol '0' Symbol oC P<t>to> śrćdni %
P(t;>io) .Number oC days average di1ferences padłych Probebilitcs padłych

at 25°C % mort.' pszczół <to> P<t>tol pszczół <to> ProbebiIiłel
%mortali~ %mortality P(&~



, Z dańych', tabeli 4 wynika, że pszczoły umieszczone, w temperaturse-
'15°0 bezpośrednio po naniesieniu na nie 3 mikrogramów DDT ginęły
wszystkie wciągu pierwszego już dnia"

W' warę jak przedłużano óltt'es przebywania pszczół w temperatJ.1ne
25°C śmiertelność Pszczół malała systematycznie po przeniesieniu do
tE$p., 15°C. ,Należy przy tym' podkreślić, że prawie We wsżystkich przy-
'padkach 'przedłużenie o jeden dzień okresu przebywania pszczół w tem-
peraturze - wyższej, powodowało istotne zmniejszenie się śmiertelności.
p6ZCZÓłpoprzeniesieniu ich do temperatury niższej.

Spadek toksyczności był wyraźny i już po 4 dniach przebywania
pszczół w temp. 25°C po przeniesieniu ich do 15°C wynosił zaledwie
12,3%" w stosunku do' 100% śmiertelności przy bezpośrednim umieszcze-

.niu. ich w temperaturze 15°C.
. Procent padłych pszczół po 3 dniach był wyraźnie większy od pro-

eentu padłych pszczół po jednym dniu przebywania w temperaturze niż-
szej. Dowodzi to o utrzymującej się aktywności preparatu w pszczołach.

~ W związku z tym wydaje się słuszne, aby za wskaźnik oceny malejącej
~ toksyczności preparatu na skutek przebywania pszczół w temperaturze

wyi:szej przyjąć za miarodajne wyniki pomiarów po 3 dniach. Wyniki
obserwacji po 1 dniu przebywania w temperaturze 15°C mogą świadczyć
jedynie o dynamice działania środka w tych warunkach .

.Dane tabeli 5 potwierdzają w zasadzie to wszystko, co wynikało z da-
nych tabeli 4. Większe rozbieżności występują jedynie w wynikach śmier-
telnośc! obserwowanej po 1 dniu przebywania w temper. 15°C. Wyniki

Tabela 5

Średni procent martwych pszczół po przenoszeniu z temperatury 34 do 15°C.
oraz ocena istotnoki .różnic między średnimi, przy dawce 3 mikrogramy DDT na pszczołę

Average % mortality of bees treated with 3 DDT and transfered from 34 to 15°C
and statistical evaluation of differences

Liczba dni
przebywania

-ot temperaturze
M·C

Number ol days
at 2S°C

Symbol I
kcd'nii;go
% śmiert.
Symbol oC

average
% mort.

Symbol
różnicy

symbol oC
di1ferences

Po 1 dniu przebywania
w temperaturze 15°C
after r day at 15°C

Po 3 dniach przebywania
w temperaturze 15°C
after 3 day ~t 15°C

średni % I I P(t >to) średni %
padłych I (to) Probebitites padłych
pszczół I' pszczół

% monality P(t >t~. % mortality

P(t :>to)
Probebilites

P(t>t~

o
1
2
3
'4
5

Xo-Xt

XI-x2

xI-X3
x:z-x~

100,0
54,1
11,1
10,3
3,8
5,6

4,27**
3,32**
2,93**

0,001
0,006
0,013

100,0
82,6
66,2

40,1
35,2
15,4

2,95*
2,12°

0,011
0,058

2,50* 0,028

i
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'llatomiastzaobserwowan.e po 3 dniach pokrywają się dOśćściśłe w obu
-doświadczeniach, Biorąc pod uwagę różnicę w czasie wykonywania obu
doświadczeń, z czym jest związany rodzaj populacji pszczół,nale'Ży przy-
jąć, że w.yniki potwierdzają ściśle to wszystko, co już podano przy oma-
wianiu wyników poprzedniego doświadczenia (tabela 4).

Różnica czynnika wyższej temperatury, w której przebywały pszctoły
'przed 'przenoszeniem, nie miała żadnego' wpływu na ostateczne wyniki
.wykonanych doświadczeń. Znaczy to, że wyższa temperatura nie WPły-
nęła na wcześniejsze zaprzestanie działania preparatu i podobnie jak
'w doświadczeniu poprzednim, po 5 dniach notowano prawie całkewity
zarillc toksyczności (1514% śmiertelności).'

W tabeli 6 zestawiono wyniki doświadczenia z przenoszeniem pszczół
z temperatury 34°C do 25°C przy dawce 15 miligramów DDT na pszczołę,

Tabela 6

Średni procent martwych pszczół po przeniesieniu z temperatury 34 .do 15°C .(
oraz ocena istotności różnic tniędzy średnimi, przy dawce 15 mikrogram6w DDT na pszczoł~

.Average % mortality oC bees treatedwith 3 DDT and transfered from 34 to 15·C
and statistical evaluation of differences

Po 1 dniu prttbywan!a Po 3 dniach' przcbywaDia

Liczba dni Symbol Symbol w temperat= 15°C w temperaturze lS·C

prttbywanla średniego różnicy after 1 day at 15°C after 3. day at lS·C

w temperat= % Wiert.
34°C Symbol Symbol średni %

P(t;>lo)
średni %

'P(t~
Number oC days ofaverage oC padłych

(tO>' Probebilites
padłych

(tO> Probebilitea
at.2S°C % mort. differences pszczół

P(t;>to)
pszczół

P(t>to>

I %mortality % morta1ity

o Xo xO-x3 100,0 3,3** 0,001 100,0
1· XI xo-xs. 98,5 98,5
2 X2 xO-x6 88,5 91,3
3 x3 XI-X3 56,8 2,7** 0,0069 80,7
.• X. XI-x6 45,6 76,3
5 Xs Xl-X, 31,7 '73,5
6 x6 Xz-X. 37.9 2,3* 0,0214 58.5
7 X, x3-X8 37,9 3.3* 0,0010 62,9
8 x8 x.-x8 8,4 2,6* 0,0093 46,2
9 x9 21,2 54,0

10 XIO 21.2 49,3

Podobnie jak w doświadczeniu poprzednim, w którym stosowano
:3 mikrogramy na pszczołę,' tu także przy dawce 15 mikrogramów nie
stwierdzono toksyczności, o ile pszczoły pozostawały stale w tempera-
turze 34°C. W przypadku przenoszenia do temperatury 15°C toksycz-
ność ujawniła się w pełni, a zanik toksyczności był w przypadku prze-
'trzymywania pszczół w temperaturze 34"C znacznie wolniejszy ńiż przy
dawce 3 mikrogramów .

1,76·
2.zr*

O,CY72
O,02J

1,87*
1,71

0,057
0,089 .
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Wyratny spadek śmiertelności zaznaczył się w przeciągu pierwszych
5--6 dni przebywania pszczół Vf wysokiej temperaturze.

Przy dłuższym, trwającym do 10 dni, przebywaniu pszczół w tempe-
raturze 34°C śmiertelność po przeniesieniu ich do temp. 15'?C utrzymy-
wala się' na poziomie około 50% . .

Dalszych obserwacji nie prowadzono ze względu na możliwość wy-
raźnego już wpływu na wrażliwość pszczół przetrzymywanych w sztucz-
nych warunkach .

.Dane przedstawione w tabeli 5 i 6 otrzymane z doświadczeń różnią-
c~h się jedynie dawką preparatu na .pszczołę (3 i 15 mikrogramów
DDT) wskazują wyraźnie, że toksyczność preparatu zanika szybciej przy
niżs4!lejdawce.

W tabeli 7 zestawiono wyniki doświadczeń z przenoszeniem pszczół
z temperatury 34° do 15°C traktowanych 15 mikrogramami DDT.

Tabela 7.

średiri procent martwych pszczół po przeniesieniu z temperatury 34 do 25°C
Average % mortality of bees treated with 15 DDT and transfered from 34 to 25°C

Liczba dni przebywania
w temperaturze 34°C

Num~ ol days at 34°C

% Wiertelnoki po 1 dniu przeby-
wania' w temperaturze 15°C
mortolity after 1 day at 15°C

% śmiertelnościpo 3 dniach pr:rebv"
wania w temperaturze 150C

mortality aCter3 day at lS·C.
~------_"..........--------------_. --_ .._ _----

o
1
~
3
7

100,0
10,1
0,6
O
O

100,0
20,3
r.i
1,1
3,7

_ Przy dawce 15 mikrogramów na pszczołę wszystkie pszczoły ginęły .
jeśli bezpośrednio po naniesieniu na nie preparatu umieszczano je w tem-
peraturze 25° lub 15°C. W przypadku zaś przetrzymywania pszczół
w temperaturze 34°C toksyczność środka przy tej dawce zanikała wy-
raźnie już po 1 dniu, a po przeniesieniu po 2 dniach do temperatury
25°C śmiertelność pszczół była bliska ·zero. Wyniki tego doświadczenia
zestawione w tabeli 7, są tak przekonywujące, że uznano za zbędne prze-
prowadzenie analizy statystycznej w celu oszacowania istotności' różnic.

DYSKUSJA I WNIOSKI

Poprzednie badania wykazały około 4-krotne obniżenie toksyczności
DDTprzy każdorazowym podniesieniu temperatury o 10°C.

Celem ninięjszej pracy było stwierdzenie przez jakidlugi okres czasu
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subletalna dawka DDT w temperaturze wyższej pozostaje dawką śmier-
telną po obniżeniu się temperatury. '

Otrzymane wyniki wykazały, że przy małej dawce wynoszącej 3 mi--
krogramy DDT na pszczołę (dawka wywołująca '100% śmiertelności przy
temperaturze 15°C, a nie trująca przy 25° i 34°C) toksyczność zanika
prawie całkowicie wciągu 4 dni przetrzymywania pszczół w temperatu-
rze25°C i w ciągu 5 dni w temp. 34°C. Po przeniesieniu pszczół po tym
okresie czasu do 15°CśmiertelnQŚć wynosiła-zaledwie 12 do 15%.

Przy zastosowaniu dawki wyższej, wynoszącej 15° mikrogramów na
pszczołę (dawka wywołująca 100% śmiertelności przy 15 i 25°C, a nie
trująca w temperaturze MOC), zanik toksyczności był dużo wolniejszy.
Jeszcze po 10 dniach przetrzymywania pszczół w temperaturze 34°C i po
przeniesieniu do 15°C śmiertelność wynosiła około 50%. przy przenosze-
niu pszczół do temperatury 25°C śmiertelność pszczół już po 1 dniu wy-
nosiła zaledwie 10%.

Otrzymane wyniki wskazują, że śmiertelność pszczół, które zetknęły
się na skutek opryskiwania lub opylania pól z subtelnymi dawkami DDT
przy wysokiej temperaturze, może nastąpić jeszcze w kilka dni późnej,
przy spadku temperatury. Długość okresu czasu, po którym może na-
stąpić śmiertelność pszczół po 'obniżeniu się temperaury zależy od wy-
sokości dawki od stopnia .obniźenia temperatury. Przy małych dawkach
zarówno przy obniżeniu się temperatury o 10 i o 19°C (z 25 do 15°C
i z 34 do 15°C) możliwość wystąpienia objawów zatrucia istnieje, prak-
tycznie biorąc, tylko w przeciągu pierwszych 4-5 dni od zetknięcia się
z preparatem w temperaturze wyższej. Przy wysokich dawkach przy
obniżeniu z 34 do 15°C toksyczne działanie DDT przejawiało się wyraź-
nie przy obniżeniu temperatury jeszcze po 10 dniach i prawdopodobnie
więcej dniach od zetknięcia się pszczół z DDT w temperaturze wysokiej.
Przy obniżeniu tempetratury o 9°C (z 34 do 25°C) toksyczne działanie
wysokich dawek DDT zanika już po 1 dniu.

Otrzymane dane zaniku toksycznego działania DDT w temperaturach
wyższych są trudne do zinterpretowania w świetle badań nad absorbcją
i metabolizmem DDT. V i n s o n i K e a r n s (1952) podają, że absorb-
cja DDT w temperaturze wyższej jest większa niż w' temperaturze niż-
szej i kończy się dopiero po upływie 6 dni. Jednocześnie wszyscy badacze
podają zgodnie, że stopień metabolizmu DDT ma związki nietoksyczne
jest mniej więcej 'równy w temperaturach wysokich i niskich. Biorąc pod
uwagę zwiększoną absorbcję i nie zwiększony metabolizm w temperatu-
rach wyższych, absolutna ilość DDT w formie, toksycznej powinna wzra-
stać w ciągu pierwszych paru dni przebywania w temperaturze wyższej,
a tym samym śmiertelność pszczół po przeniesieniu do temperatury ni-
skiej, nie powinna maleć, jak miało to miejsce w prowadzonych bada-
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niech, Motliwe jednak, że absorbcja DDT przez pszczoły jest zakończona
wcześniej niż u karaczanów, zwłaszcza w wyższej temperaturze i wtedy
byłoby to zgodne z normalnym ubytkiem toksycznej formy DDT na sku-
1:ek,metabo1i~u. " . . .
. ~u~orzy serdecznie dziękują prof. dr. A. Demianowiczowi i prof. dr.

L. Born...usowi za wskazówki odnośnie prowadzenia doświadczenia. .
;.Dzi~ują bardzo również mgr. K. Szczepańskiemu za cenne wska-

zówki przy statystycznym opracowaniu wyników.
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YCTOwrn:BOCTb TOKCWIHOCTH llJ1.T B OprAHH3ME nqEJI

CTaHHCJIaBa CMO~R:lK H PHllIap~ JI3HCKH

B H8l1IHX npe~ HCCJIe~OBaHURX (JhHCKH, CMOJIR:lK, 1960) 6hIJJO yC'l'QHO-
BJIeHO nO"ł'l'H 'łeTbIJ)exKpaTs:oe CHH:lKeHHe TOKcH'łHOCTH llJ1.T ~JIR rrsea npa noBW-
llIemm TeM1lepaTYPhI Ha KalK~le 100IJ;. B HacTORlllelł pa60Te HCCJIe~OBaJJOCb,K8K
~OJIro opH noshIllIeHolł TeMnepaTYPe ,ZI;,D,TB TOKCH'łecKOIł <PopMe ocraerca B TeJI.e
1NeJlhi B TaKOM KOJIHąeCTBe, KOTOpoe cnOC06HO BhI3BaTh ee OTJ)aBJIeHHe nOCJIe
nOHH:lKeHHSl TeMnepaoryPbI.

HCCJIe~OsaHHR ripoBO~HJIH B JIa60paTOpHH npHMeHSlR ~03bl 3 HJlH 15 MH1q>OrpaM-
lIOB npenapara Ha O~ nąeJly. ,ZI;03a B 3 MHKporpaMMa npa TeMnepaTYPe 15· 11,B.eT
100-', CMeJ)'l'HOCT'Hn'łeJI, HO He Bhl3hIB8eT OTJ)aBJIeHHR npH 2';° H 34~. ,ZI;03a. 15
MHKporpaM..OB .lIaeT 100-npoQeR'l'lłYJO CMepTHOCTh npH 15° H 25", HO He ~elłcTBye'1'
opH 34°.

PaCTBop llJ1.T HaHOCHJJCR Ha rpYAb n'łeJlhI npa nOMOIQH C8MOHanOJIHJDOtĄeAclł
MHKpOIDme'1"KH. nOCJle HaHeceHHR· MT nąeJI cO~eplKaJIH B Teqemm: pasaoro
BpeMeHH 'DPJ( TeMnepaorype 25°, nOHHlKaR ee 3aTeM ~o 15° HJIH opH TeMIJepaTYPe
34°, IIOHH:lKaR ee ~o 25° JIH60 ~o 15°.' "

nOJIyqemU.te PE!3yJIhTaThI' 6bIJIH 06pa6oTaHhl CTaTHCTH'łeCKH npHMeHRSl BapH8~-
OHHhIA aHaJIH3' no CZlmuepy.,
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npH npHMeHeHIDł 3 MHIqiorpaMMoB ~~T TOKCH<[HOCThrrpenapara ~eHhmaJIaCh
C 'KaJK~M ~Mnpe6b1BaHJUI nąeJl B TeMlIepaorype 25~' MJIK 340

H no HCTeąemot
4 ~He~ HCąe3ana nOąTH nOnHOCTh~.

npH npHMeHeHHH 15 MHKporpaMMoB rrpenapara, TOKCHąHOCTh,y~eplKHBanaCh
llHOro ~onhwe. no HCTeąeHIDł 10 ~Heti: npx nOHIDKeHHHTeMneJ?aTYPblc 34° ~o,15°
cMePTHOCTh~oxo~Hna no 50%. npH nOHHJKeHHHee c 34° .D;O25° TOKCH'lHOCTh
He 06HapYJKHBanaCh yJKe nocne ,lIByx ~Heti:.

nonyąeHHhIe pę3ynhTaThI ~OKa3hIB~T, ąTO ~mł fi<łen COnpKKOCHyBWHXC8c AD-
3O:A npenapara, cy6neTanhHo:A npH BhIcwe:A TeMnepaTYPe, DPOAonJKHTenhHOCTb
nepaona, B Teąemm KOToporo nocne nOHHJKeHHltTeMuepaTyphI MOryT BhICTYIDfTh
npH3HaKH orpaaneaaa, 3aBHCHTOT BenHąHHhl ~03hI H CTeneHH OXnlł1K,IIeHH$ł.npH
BhICOKHX.ąo3ax ):(~T :rOKCWłecKoe .l\e:ACTBHenpenapara, rrpa CHnhHoMnOHIDKeHm1
TeMnepaTYPhI, MOJKeTBbICTYDHThy 60nbwero KOnH'łeCTBarrsea .l\aJKe nocne 10 .l\Heii.

EFFECT OF TEMPERATURE ON THE TOXICITY OF DDT TO HONEYBEE

Part II

EFFECT OF mGH TEMPERATURES ON THE DURATION OF THE DDT TOXICITY
IN HONEYBEES

S m o l a r z o waS. i Ł ę s kiR.

Summary

The results presented in the first part of this work (Łęski and Smolarz 1960)
showed the four times decrease of toxicity of topical applied DDT to bees with
each 10'C increase of temperature. The aim of this part of the work was 'to
establish how long DDT in the bees kept at higher temperatures remains toxic
in the amount sufficient for developing polsoning syrnptoms when the temperaturę
drops.

The research was carried out in the laboratery and the bees were treated
topically with 3 micrograms of DDT per bee resulting in 100% martality of bees
at 15'C and non toxic at 25 and 34'C and with 15 micrograms resulting in 100°/,
mcrtality of bees at 15 and 25'C and non toxic at 34'C. The bees treated with
3 micrograms of DDT were kept for different period of time at 25'C and then
transfered to 15'C; or those treated with 15 micrograms of DDT were kept for
different period at 34°C and then transfered to 25 or 15'C.

The toxicity of DDT in bees treated with 3 micrograms of DDT decręased
after each day of staying at 25 and 34'C and disappeared almost completely after
4 days. At higher dose of 15 micrograms of DDT the decrease of toxicity was
much slower and after ten dyas of stay at 34'C still about 50% of bees developed
poisoning symptom s when transfered to 15'C and died. When transfered from
34 to 25'C the bees did not develope poisoning symptom s after two days of being
kept at 34'C.

The results showed that the length of .the period after which the bees may
stilI develope poisoning symptoms when temperature gets lower is depending on
the amount of DDT absorbed and ori how much the temperature dropped. With
higher doses of DDT and great dropping of temperature the symptoms of poiso-
ning may be developed by high percentagę of bees even after ten days.
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