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Korzyści jakie człowiek osiąga wskutek stosowania środków owa-
dobójczych w rolnictwie są niewątpliwe, jednakże chemiczne metody
walki ze szkodnikami roślin nie są obojętne dla zdrowia zwierząt i owa-
dów pożytecznych. Większość używanych preparatów to silnie działa-
jące trucizny, które w masowych akcjach zwalczania szkodników roślin
mogą powodować ostre lub przewlekłe zatrucia zarówno zwierząt jak
i owadów, co z kolei prowadzi do zaburzeń w biocenozie świata roślin-
nego i zwierzęcego. Niewątpliwie w ostatnich latach wprowadzono sze-
reg nowych insektycydów, które dla organizmów wyższych są mało
toksyczne. Nie udało się natomiast uzyskać dostatecznie selektywnego
preparatu, który działając na niektóre owady byłby zupełnie nieszkodli-
wy dla pszczół, jakkolwiek badania w tym kierunku są prowadzone
(R z e p e c k a 1959). Używane dotychczas chemiczne środki owado-
bójcze .nie dają więc pełnej gwarancji bezpieczeństwa nawet przy wła-
ściwym ich stosowaniu. Stają się jeszcze bardziej groźne jeśli zostaną
użyte niewłaściwie, co jak wykazuje praktyka, zdarza się dość często
(Ripeanu i Creiniceanu 1962, Bu'bień 1956, Bohosiewicz
1959, T h a m m 1961). Niewątpliwie jest to jeden z głównych powo-
dów zatruć pszczół nie tylko w Polsce ale i we wszystkich krajach

• Na podstawie materiałów Zakładu Toksykologii WSR we Wrocławiu.
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:stosujących zabiegi agrochemiczne. Zatrucia umyślne zdarzają się rzadko
i nie stanowią. poważniejszego problemu, Doniesienia o różnego rodzaju
zatruciach pszczół' (B o h o s i e w i c z i S z wab o w i c z 1959, B o h 0-

s i e w i o z 1960, Bubień 1964, Nazarow 1964, Zniszczyński
1952) pojawiają się coraz częściej na łamach prasy fachowej a nawet
popularnej.

Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na szereg proble-
mów praktycznej toksykologii weterynaryjne], związanych z zatrucia-
mi pszczół środkami owadobójczymi. Artykuł opracowano głównie na
podstawie -materiałów archiwalnych Zakładu Toksykologii Katedry Far-
makologii WSR we Wrocławiu, gdzie od roku 1949 prowadzi się labora-
toryjne rozpoznania zatruć pszczół. Dotychczas stwierdzono 210 przy-
padków zatruć pszczół środkami owadobójczymi, a w 22 uzyskano wy-
nik wątpliwy, nie wykluczający możliwości zatrucia. W tym samym
okresie zanotowano również 4 przypadki zatrucia innymi truciznami;
preparatami chwastobójczymi typu DNOC oraz 2,4-D. W jednym przy-
padku pszczoły uległy zatruciu czarną kawą (kofeina). Wymienione
zatrucia dotyczyły łącznie około 440 pasiek na terenie Polski. Całość
stanowi obszerny materiał dokumentalny, pozwalający na wyciągnięcie
.istotnych dla tego zagadnienia wniosków.

Tabela
Zatrucia pszczół środkami owadobójczymi

-Rok Tr:::: arlsen;~ik _II :::::ny jko:::::e
,pozytywny: wątpliwy pozytywny wątpliwy

-----
1949-1955 30 1 5

~-----:-::----- -- ----- ----------::---
1956-1959 19 1 41 3
1960-1964 7 1----1-,0-,-8------.,.1-:-6--

-----_ .._.- ..-
56 3 154 19

W tabeli 1 zatrucie przyjęto za pojedynczy przypadek bez względu
na ilość zniszczonych pni czy pasiek. Nie wszystkie zatrucia badano
w tutejszym laboratorium ponadto nie uwzględniono danych liczbo-
wych innych pracowni toksykologicznych. Należy więc przyjąć, że stra-
ty spowodowane zatruciami pszczół na terenie Polski były znacznie
wyższe niż wykazują to dane Zakładu Toksykologii WSR we Wrocławiu.

Analizując materiał dowodowy stwierdza się, że w okresie powo-
jennym do roku 1956 włącznie, najczęstszą przyczyną -zatruć pszczół
były preparaty owadobójcze oparte na związkach arsenu. Preparaty te,
o różnych nazwach handlowych używano masowo do zwalczania szkodli-
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wych owadów na polach, w sadach i lasach. Arsen w stosunku do
pszczół wykazuje silniejszą toksyczność aniżeli inne insektycydy, dla-
tego też nawet właściwe stosowanie preparatów arsenowych nie zawsze
daje pełną gwarancję bezpieczeństwa. Zgodne nawet z przepisami opy-
lanie wielkich obszarów leśnych przy użyciu samolotów było niekiedy
przyczyną zatruć pszczół, których można uniknąć jedynie przez usu-
nięcie owadów z zagrożonego terenu. Główną jednakże przyczyną więk-
szości badanych zatruć było niewłaściwe stosowanie preparatów arse-
nowych w rolnictwie. Najczęściej były one stosowane w okresie kwit-
nienia lub też w zbyt krótkim odstępie czasu przed kwitnieniem roślin.
Zatrucia zdarzały się głównie na plantacjach rzepaku, buraków, rza-
dziej w sadach, na innych roślinach uprawnych lub chwastach kwitną-
cych w pobliżu spryskiwanych lub opylanych roślin. Nierzadko o pla-
nowanych zabiegach ochronnych pszczelarze w ogóle nie byli powia-
damiani. Spośród licznych zatruć (tabela 1) szczególnie charakterystycz-
ny był przypadek zatrucia około 470 pni pszczelich na skutek opylenia
arsenianem wapnia wielkich połaci rzepaku w okresie jego kwitnie-
nia. Według wypowiedzi zainteresowanych, straty wynosiły około 60%
muchy lotnej. Podobnie zresztą kształtowały się straty w większości
badanych przypadków ostrych zatruć arsenem. Zatrucia arsenem należą
zazwyczaj do przypadkowych, nieumyślnych. Dotychczas zanotowano
w tutejszej pracowni toksykologicznej tylko 4 przypadki zatruć złośli-
wych, kiedy to preparaty arsenowe wprowadzono bezpośrednio do uli,
opylono deskę wlotową bądź też podano do pokarmu przeznaczonego
dla pszczół.

Największe nasilenie zatruć truciznami arsenowymi obserwowano
w okresie 1950-1956 r. Obecnie w związku z wycofaniem arsenu
z środków ochrony roślin, zatrucia tego typu zdarzają się rzadko.
W ostatnich 2 latach stwierdzono tylko 2 przypadki zatruć arsenem.

Poczynając od roku 1956 datuje się znaczny wzrost ilości zatruć
pszczół jadami o działaniu kontaktowym, zwłaszcza nagminnie w tym
czasie stosowanymi preparatami zawierającymi węglowodory chloro-
wane. Najczęściej notowano zatrucia preparatami o nazwach handlo-

. wych "Gesarol" (DDT) i "Azotox" (DDT), rzadzie] innymi zawierają-
cymi DDT lub HCH względnie oba te składniki razem.

Od roku 1960 nasilenie zatruć pszczół truciznami kontaktowymi jesz-
cze bardziej wzrasta. Tego rodzaju zmiany w strukturze zatruć spo-
wodowane zostały wycofaniem trucizn arsenowych i wprowadzeniem
do masowego zastosowania, obok preparatów opartych na DDT i HCH,
insektycydów fosforoorganicznych, głównie pochodnych kwasu fosfo-
rowego i tiofosforowego. Podobnie jak i węglowodory chlorowane są
one w większości niebezpieczne dla pszczół, działając zarówno przez
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okrywę ciała jak i z przewodu pokarmowego 'owada. Wymienione jady
były często przyczyną ostrych, niekiedy masowych zatruć, nie mniej
niebezpiecznych jak zatrucia arsenem. W zależności od ilości trucizny,
która dostała się do ustroju owada, pszczoły ginęły w różnym okresie
czasu. Niekiedy znajdowano znaczne ilości padłych pszczół już bezpo-
średnio na opylonej plantacji, między uprawą i pasieką, przed ulami,
bądź też w ulach. W przypadku zatruć niektórymi związkami orga-
nofosforowymi (np. zawierającymi paration) pszczoły ginęły bardzo
szybko, już niekiedy po kilkunastu minutach od chwili zetknięcia się
z jadem. Odsetek zniszczenia poszczególnych pni lub pasiek był jednakże
z reguły niższy niż przy zatruciach arsenem, tym nie mniej notowano
niekiedy do 80% strat muchy lotnej.

Zatrucia jadami kontaktowymi należą w większości również do nie-
umyślnych, powstałych zresztą w okolicznościach podobnych do zatruć
arsenem. Dotychczas zanotowano w tutejszym laboratorium tylko 4
przypadki umyślnego zatrucia pszczół truciznami o działaniu kontakto-
wym.

Tabela 2
Zatrucia pszczół w poczszególnych miesiącach roku

Ilość zatruć

w łatach -1-1._I_I-I~i~I-~I~I~~I~I~I'~I'~I~~
. 1949~~964 __ ._0 __ : __ 2 I 10 l JOl 58 I =~J.._5 ; 2 1 O, O

Miesiące
---,---:---

Największe nasilenie zatruć insektycydami notowano w maju
i czerwcu a częściowo i w lipcu (tabela 2), tj. w okresie wegetacyjnym,
kiedy stosuje się masowo chemiczne zabiegi ochronne. Zatrucia »r mie-
siącach lutym, marcu oraz październiku to zatrucia umyślne spowo-
dowane wprowadzeniem trucizny do pokarmu przeznaczonego dla
pszczół, względnie bezpośrednio do uli.

WNIOSKI

1. Liczba zatruć pszczół w okresie intensywnej chemicznej walki
ze szkodnikami stale wzrasta, pomimo wycofania' z rynku po roku 1956
bardzo niebezpiecznych preparatów arsenowych. Szczególnie niepoko-
jąco zwiększa się ilość rozpoznawanych zatruć insektycydami z grupy
węglowodorów chlorowanych oraz jadami fosforoorganicznymi.

2. Tylko właściwe stosowanie środków ochrony roślin może poważ-
nie zmniejszyć niebezpieczeństwo zatruwania pszczół, dlatego też należy
położyć duży nacisk na przestrzeganie przepisów wydanych przez
Min. Rolnictwa.
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o OTPABJJEHJ1flX rrrsn J1HCEKTJ1~J1.n;AMJ1 B rrOJIbIlIE

3eHoH By6eHb

Pe3ICMe

Ha<IHHcUIc 1949 r Kacpezrpon <I>apMaKOJIOrl1l1Bsrcuiero Ce,TlbCKOX03HMCTBeHHOrO
Y'-1!1.JII1U(UBO Bpounaae, Ha OCHOBUHI1I1I1CCJIe)l.OBaHl1tinpncsrnaemsrx llJUi sxcnep-
Tl13bI MepTBbIX n<IeJI, 6blJIO ycraaoaneao 210 cnyvaea OTpaBJIeHI1.

Anrop nozraepr CTaTI1CTI1"leCKoi1:06pa60TKe apXI1BH"le M3Tepl1aJlbl Kaq,el1Pbl
l'JO 3TOMy aonpocy 11 06cy)l.l1J1npl1<II1Hbl OTpaBJleHI1i1:.

Ilepsonavansno 60JIbllll1HCTBO MX 6blJlO B03DaHO COe)l.I1HeHI1HMHlI1blWbHK3
CI c 1956 rozta nperraparasm OCHoBaHHblMI1Ha XJIOpl1pOBaHHbIXyrnenonoponax
],I cPOCcPopoopraHl1'IeCKI1XCOe)l.I1HeHI1RX.

B 60JIbllll1HCTBe cnyxaes OTpaBJIeHI1Hn'JeJI 6bIJIl1 CJle)l.CTBHeMaecoorae'rcrnyro-
IW'rD npl1MeHeHI1RI1HCeKTHqYl)l.OB)l.JIR 6op6bl c Bpe)l.I1TeJIRMI1pacreamr. OTpaBJW-
lłl1H asrcrynana npeI1MYll.\eCTBeHHOB Mae 11 J1ICHe, 06bIKHOBeHHOI1MeJII1ocrpsrn
11 'V/aCCOBblt:1xaparcrep.
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POISONING OF· HONEYBEES BY INSECTICIDES IN POLAND

Zenon Bubień

Summ ary

On the basis of eolleeted data of the Departament -oi Pharrnacology, College
of Agriculture, Wrocław, there has been elaboraŁed statistical analysis and
discussed the causes of poisoning of bees in Poland. Since' 1949 two hundred
and ten causes of poisoning of be es by insecticides were examined with positive
result. Initially they were oni y poisoned by arsenie, and since 1956 by preparations
based on chlorinated hydronarbons and organophosphorous insecticides. These
poisoning there were rather accidental, and un'intemiJon-al caused rnainly by
improper application insecticides for plant .protection. Most of them oecurred
in May and June and we re usually very severe and of mass character.
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