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Wprowadzenie

Po raz pierwszy problem wymierania pszczół miod-
nych zauważono w 2006 roku w Stanach Zjednoczo-
nych. Podobne zjawisko obserwowano w Kanadzie, 
Chinach, Indiach, Francji, Niemczech, Włoszech i An-
glii. W latach 2007–2008 populacja pszczoły miodnej 
w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się o 30%. W niektó-
rych obszarach na świecie zginęło do 80% pszczelich 
rodzin. Dotychczasowe zasięgi występowania (ryc. 1) 
kurczą się drastycznie (Skubida i in. 2009). Ten sam 
problem dotyczy Polski. W 2010 roku na Podkarpaciu 
wyginęło 20% pszczół. 

Za podstawową przyczynę uważa się niekontrolo-
wane stosowanie pestycydów z grupy insektycydów, 
które niszcząc szkodniki, są śmiercionośne również 
dla pszczoły miodnej. W badaniach przeprowadzo-
nych w 2012 roku z użyciem urządzeń lokalizujących 
przeloty pszczół, zamocowanych na ciałach owadów, 
wykazano, że już bardzo małe stężenia pestycydów  
w pokarmie pszczół powodują zaburzenia orientacji, 
co uniemożliwia powrót do ula (Skubida i in. 2009). 
Użyto w tych badaniach insektycyd Tiametoxam, śro-
dek chemiczny dopuszczony do użytku. Efektem jest 
zakaz stosowania tego środka w krajach Unii Europej-
skiej. Najbardziej toksycznie działają neonikotynoidy. 
Są to środki owadobójcze o działaniu systemicznym. 
Dla pszczół nawet małe dawki tych pestycydów są le-
talne. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że rolnik, dokonując 
oprysku pestycydem w czasie zbioru nektaru i pyłku, 
pozbywa się szkodnika, ale także zapylaczy, jakimi są 
pszczoły (fot. 1). W ten sposób pozbawia siebie szan-
sy na udane zbiory, a z rodziny pszczelej eliminuje ro-
botnice, które znajdowały się poza ulem. Te robotnice, 
które wracają do ula ze skażonym nektarem przyczy-
niają się do zatrucia całej rodziny. Toksyczność sub-
stancji chemicznych dla owadów jest mierzona przy 
użyciu wartości dawki śmiertelnej LD50, przy której 
następuje śmierć 50% badanej populacji. Dla pszczół 
przyjmuje się progi toksyczności substancji podawane 

Fot. 1 Pszczoła zbierająca pyłek kwiatowy (fot.  
J. Dziarmaga)
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w mikrogramach (μg) przypadających na pojedyncze-
go osobnika. Wartość dawki letalnej wynosi < 2 μg/
pszczołę. Osłabione związkami chemicznymi pszczoły 
podatne są na choroby pasożytnicze powodowane przez 
roztocza (V. destructor), grzyby z rodzaju Nosema sp. 
oraz wirusy chronicznego paraliżu pszczół (CBPV), 
ostrego paraliżu pszczół (ABPV), wirusy zdeformowa-
nych skrzydeł (DWV) oraz izraelskiego wirusa ostrego 
paraliżu pszczół (IAPV) (Pohorecka i in.2011). Zagro-
żeniem dla rodzimych gatunków jest również introduk-
cja nowych sprowadzanych gatunków (Gromisz 2012 
a,b), czego dowodzą badania genotypowe rodzimych 
rodzin pszczelich (Borsuk 2011a, b).

Celem prowadzonych obserwacji była kontrola sta-
nu liczebności populacji pasieki składającej się z 70 
rodzin (fot. 2) i analiza śmiertelności w wybranej ro-
dzinie, pokazująca wpływ stosowania pestycydów na 
areałach zbioru pyłku. 

Fot. 3. Martwe pszczoły przy wlocie do ula (fot.  
J. Dziarmaga)

Fot. 2. Pasieka z rodzinami pszczelimi (fot. J. Dziar-
maga)

Śmiertelność pszczół w skali jednego ula może 
być określona jako normalna śmiertelność, tj. < 100 
pszczół dziennie, niska śmiertelność 200–400 pszczół 
dziennie, średnia śmiertelność 500–900 pszczół dzien-
nie i wysoka śmiertelność > 900 pszczół dziennie. 

Przeprowadzone w 2012 roku obserwacje wskazują, 
że w okresie oprysków pestycydami ilości martwych 
pszczół stwierdzanych przy wlocie do ula, w okresie 
ich aktywności, była większa od 1000 sztuk dziennie. 
Jest to wynik alarmujący, jednoznacznie wskazujący 
na szkodliwe oddziaływanie stosowanych na areałach 
odwiedzanych przez te owady owadobójczych pesty-
cydów. 

Literatura

Borsuk B., Strachecka A., Olszewski K., Paleolog J., 
2011a: Współdziałanie pszczół robotnic o zwiększo-
nej zmienności genotypowej. I. Test polowy – pobie-
ranie i gromadzenie syropu, Journal of Apicultural 
Science, Vol. 55, No. 1. 

Borsuk B., Strachecka A., Olszewski K., Paleolog J., 
2011b: Współdziałanie pszczół robotnic o zwiększo-
nej zmienności genotypowej. II. Test klatkowy – po-
bieranie syropu i śmiertelność pszczół, Journal of Api-
cultural Science, Vol. 55, No. 1.

Gromisz M., 2012a: Pokłosie wdrażania masowej ho-
dowli pszczoły kaukaskiej 1988–1990. Edycja 2.0, 
ApisWiki.

Gromisz M., 2012b: Z badań morfologicznych pszczoły 
miodnej w Bieszczadach. Cz. I. Komańcza i okolice 
1978. ApisWiki.

Pohorecka K., Skubida M., Zdańska D., Bober A., 2011: 
Stan epizootyczny pasiek, w których wystąpiła maso-
wa śmiertelność rodzin pszczelich (2008–2009), Jour-
nal of Apicultural Science, Vol. 55, No. 1. 

Skubida M., Pohorecka K., Bober A., Zdańska D., 2009: 
Pestycydy a pszczoły – wyniki badań przedstawione 
na 41. Kongresie Apimondia w Montpellier, Francja 
2009.

Materiał przedstawiony na konferencji: 
International Conference ”Bioindication as challenge 
in modern environmental protection”
Kielce–Sobków 10-13.09.2013 r.


