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BADANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM PSZCZÓŁ
I OCENA RYZYKA WYNIKAJĄCEGO ZE
STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Środki ochrony roślin (pestycydy) są poddawane wieloletnim badaniom pod kątem bezpieczeństwa, zanim
zostaną dopuszczone do stosowania. Coraz lepsze możliwości oceny ryzyka dla pszczół stawiają nauce
nowe wymogi i wymuszają stosowanie coraz doskonalszych metod.

Środki ochrony roślin podlegają jednym z najbardziej restrykcyjnych przepisów spośród wszystkich produktów znajdujących się na rynku. Odnoszą się do nich przepisy równie rygorystyczne jak te dotyczące produktów farmaceutycznych. W
przypadku środków ochrony roślin dodatkowo wymagane są
szeroko zakrojone badania nad bezpieczeństwem dla środowiska naturalnego, gwarantujące, że dane produkty nie niosą
za sobą nadmiernego ryzyka dla dzikich zwierząt, roślin i środowiska. Każdy nowy środek ochrony roślin to wiele lat badań i testów, które kosztują setki milionów euro. Dzięki temu,
zanim takie środki zaczną być stosowane, istnieje pewność,
że spełniają najwyższe standardy pod względem bezpieczeństwa. Być może najszybciej rozwijającym się obszarem badań,
prowadzonych w celu spełnienia wymogów regulacyjnych,
jest ocena ryzyka dla pszczół. Wynika to przede wszystkim
z coraz większej społecznej świadomości na temat znaczenia pszczół, co zmusiło decydentów politycznych do jeszcze

Środki ochrony roślin podlegają równie restrykcyjnym przepisom
jak produkty farmaceutyczne, a do ich zatwierdzenia wymaga się
jeszcze szerzej zakrojonych badań na temat bezpieczeństwa
dla środowiska naturalnego.

ostrożniejszego podejścia do przepisów dotyczących środków ochrony roślin. W rzeczywistości nacisk na bezpieczeństwo pszczół może obejmować cały cykl eksploatacji środków ochrony roślin.
Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają ważną rolę,
w zapylaniu roślin. Z tego powodu ochrona tych upraw
i dbanie o bezpieczeństwo pszczół nie stanowią dwóch odrębnych alternatyw, lecz muszą iść ze sobą w parze. Chociaż
naukowcy odkryli ponad 20 tysięcy gatunków z nadrodziny
pszczół, znaczna część upraw o największym znaczeniu gospodarczym jest zapylana przez relatywnie niewielką liczbę
gatunków (Kleijn i in. 2015). Spośród nich żaden nie jest ważniejszy dla rolnictwa niż pszczoła miodna, i to nawet w tych
regionach, gdzie Apis mellifera nie jest gatunkiem rodzimym.
W związku z tym, a także z racji stosunkowo łatwej hodowli
pszczoły miodnej, zdecydowana większość badań nad bezpieczeństwem zapylaczy (prowadzonych obecnie z przyczyn regulacyjnych), skupia się na zwiększeniu świadomości
społecznej dotyczącej wpływu środków ochrony roślin na
pszczoły miodne. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie
środków i praktyk rolniczych, które pozwoliłyby ochronie
upraw i ich zapylaniu iść w parze.

Żaden inny gatunek w pojedynkę nie jest ważniejszy
dla rolnictwa niż pszczoła miodna, i to nawet w tych
regionach, gdzie Apis mellifera nie jest gatunkiem
rodzimym.

BEEINFOrmed Nr 5/2017

2

Ochrona superorganizmu
– kolonii pszczół miodnych
Przedmiotem ochrony regulacyjnej pszczół miodnych są przede wszystkim ich kolonie, a nie poszczególne osobniki. Aby lepiej zrozumieć to
stwierdzenie, warto dowiedzieć się nieco więcej
o społecznej strukturze kolonii pszczół miodnych
w kontekście ewolucyjnym i ekologicznym.
W strukturze społecznej tak zwanych eusocjalnych
owadów z rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera),
takich jak pszczoły miodne, występuje system
kast. Oprócz tego obowiązuje również podział reprodukcji i pracy między jedną królową oraz niewielką liczbę samców reprodukcyjnych (zwanych
trutniami) a liczną grupą robotnic niebiorących
udziału w procesie reprodukcji. W wyniku ewolucji pszczoły miodne stworzyły społeczność, w
której większość osobników nie realizuje funkcji
reprodukcyjnej. Zamiast tego poświęca się opiece
nad swoją rodziną i jej dobrostanem. Organizmy
nieeusocjalne takie jak ludzie kierują się ewolucyjną koniecznością dbania o własne potomstwo,
które przekaże ich geny kolejnemu pokoleniu.
W przypadku owadów eusocjalnych, takich jak jak
pszczoły miodne, robotnica przeznacza energię na
wspieranie swoich pszczelich „sióstr”, np. poprzez
poprzez opiekę nad potomstwem swojej matki.

Ze względu na te uwarunkowania ewolucja sprawiła, że robotnice pszczół miodnych stanowią zasób,
który szybko się zużywa i łatwo daje się wymienić.
W odróżnieniu od królowej, która może żyć od
dwóch do ponad czterech lat, długość życia robotnicy w warunkach naturalnych (latem) to tylko
trzy do sześciu tygodni. Przy dwóch tysiącach jaj
składanych dziennie przez królową śmierć pojedynczej robotnicy nie jest stratą nie do powetowania. Ponieważ kolonia może składać się z aż
60 tysięcy pszczół pojedyncza robotnica sama
w sobie ma niewielką wartość z perspektywy
ewolucyjnej. Jak już wspomnieliśmy – jej przeznaczeniem nie jest rozmnażanie się, lecz bycie
szybko zastąpioną. W ramach superorganizmu,
tj. kolonii, taki osobnik stanowi jedynie narzędzie,
które zapewnia przetrwanie kolektywowi.
Nie ma powodu, aby pszczoła-strażniczka uciekała, kiedy jej ul jest atakowany. Ona i tak nie przekaże swoich genów potomstwu, więc jest genetycznie zaprogramowana, aby poświęcić swoje życie
w obronie kolonii i jej zbiorowej puli genów.

W wyniku ewolucji większość osobników
populacji pszczoły miodnej przestała
realizować funkcję reprodukcyjną. Zamiast
tego poświęciła się opiece nad swoją
kolonią i trosce o jej przetrwanie.
Kolonie pszczół miodnych zapewniają sobie przetrwanie dzięki nieskończonemu cyklowi zużywania
się i odnawiania „zasobu” robotnic. Nawet wówczas, gdy ula nie dotknie żadna klęska żywiołowa,
jak np. gwałtowna burza, która może zabić tysiące
pszczół-zbieraczek, utrata setek robotnic każdego dnia nie jest niczym nadzwyczajnym. Ten sam
mechanizm kompensacji włącza się za każdym
razem, gdy kolonia narażona jest na inne czynniki
stresogenne.
W związku z tym ocena ryzyka dla pszczół miodnych powinna skupiać się na koloniach, które zdefiniowano jako przedmiot ochrony oceny
ryzyka (np. UE 2009). Ze względu na niewielką
długość życia i szybkie tempo wymiany na wartość robotnic pszczół miodnych należy patrzeć
z perspektywy ciągłości całego zasobu, a nie jego
poszczególnych elementów. Ewolucja sprawiła, że kolonia pszczół funkcjonuje jako kolektyw.
Pszczoły miodne jako superorganizm pokazują,
że są czymś więcej niż tylko sumą swoich części
składowych.
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Nacisk na bezpieczeństwo pszczół na przestrzeni całego cyklu eksploatacji środków
ochrony roślin
Badania

Badania toksyczności
dla pszczół na
wczesnym etapie
badań przesiewowych

Rozwój produktu

Opracowanie
sposobów
stosowania
przyjaznych dla
zapylaczy

Wprowadzenie
produktu
na rynek*

Odpowiedzialne
zarządzanie produktem

Badania nad
bezpieczeństwem
pszczół jako część
oceny ryzyka do celów
regulacyjnych

Najlepsze praktyki
i standardy
bezpiecznego
stosowania

* Średnio tylko jeden na 160 tysięcy badanych związków zostaje wprowadzony na rynek.
Rys. 1

Bezpieczeństwo ważniejsze niż sprzedaż
Jaką możemy mieć pewność, że nowy środek ochrony roślin
nie będzie szkodliwy dla pszczół? Aby odpowiedzieć na to
pytanie, należy najpierw zrozumieć, że rozwój i rejestracja nowych pestycydów to proces podlegający bardzo rygorystycznym przepisom.
Opracowanie każdego nowego środka ochrony roślin kosztuje
średnio 250 milionów euro, a badania trwają od 11 do 14 lat,
aby przed rozpoczęciem sprzedaży uzyskać pewność, że taki
środek spełnia najwyższe standardy pod względem bezpieczeństwa stosowania. Poszukiwanie nowego produktu, który spełni wymogi dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa
stosowania, przypomina poszukiwanie przysłowiowej igły
w stogu siana. Na każde 160 tysięcy związków podanych badaniom pod koniec zazwyczaj ostaje się tylko jeden, który
przejdzie wszystkie testy i dotrze do fazy pełnej komercjalizacji (Phillips McDougall, 2016).
Dbanie o to, aby produkt był bezpieczny dla zapylaczy, zaczyna się na wczesnych etapach jego rozwoju. Proces ten obejmuje cały okres rejestracji, a w wielu przypadkach trwa jeszcze
przez wiele lat po wejściu produktu na rynek (Rys. 1). Wczesne
badania przesiewowe pokazują poziom zagrożenia swoistego
dla pszczół stwarzany przez daną substancję. Może on wahać
się od braku toksyczności do wysokiego jej poziomu (w zależności od rodzaju substancji czynnej).
W miarę postępów w procesie rozwoju produktu, kiedy w pełni określone zostaną sposoby użycia danego środka ochrony roślin, dodatkowe badania pozwalają ocenić potencjalne
ryzyko dla pszczół wynikające z jego stosowania zgodnie
z przeznaczeniem. Ryzyko to można skutecznie obniżyć poprzez umieszczenie na etykiecie odpowiednich ograniczeń
dotyczących stosowania. Dopiero kiedy można bezsprzecznie wykazać bezpieczeństwo stosowania danego środka
w sposób zgodny z przeznaczeniem, taki środek może zostać zarejestrowany.

Ponadto w niektórych krajach, a dokładniej w Ameryce Północnej i krajach europejskich, pestycydy są rutynowo poddawane okresowej (ponownej) ocenie. Taka kontrola pozwala upewnić się, że zarejestrowane produkty cały czas
spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa dla ludzkiego zdrowia i środowiska, również z perspektywy najnowszych osiągnięć wiedzy naukowej, w tym ochrony zapylaczy.
Reasumując: badania prowadzone nad środkami ochrony roślin tak naprawdę nigdy się nie kończą.
Ze względu na ogromne znaczenie pszczół dla rolnictwa
wdrażane są intensywne działania z zakresu odpowiedzialnego zarządzania produktami. Aktywności te są realizowane na podstawie najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Należą do nich m.in. środki uzupełniające, będące gwarancją,
że w trakcie stosowania produktu, a także w okresie późniejszym, ewentualne narażenie na jego działanie nie jest
szkodliwe dla pszczół. Takie środki uzupełniające obejmują
szkolenia z zakresu bezpiecznego postępowania z pestycydami i ich stosowania, certyfikację użytkowników, wdrażanie nowych technologii ograniczających potencjalne ryzyko,
a także monitorowanie i badanie przypadków zatrucia pszczół.

Intensywne działania z zakresu odpowiedniego zarządzania
produktem obejmują środki mające na celu możliwie największe
ograniczenie narażenia pszczół na działanie pestycydów. Takie
środki mogą obejmować usprawnienia techniczne w maszynach
siewnych, które pozwalają na znaczne obniżenie emisji pyłu z nasion
zaprawianych pestycydami. Rysunek przedstawia SweepAir –
innowacyjne narzędzie do zmniejszania emisji pyłu.
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Ryzyko to iloraz
zagrożenia
(lub toksyczności)
i narażenia na
działanie danego
czynnika.
Na przykład, lew stanowi potencjalnie wysokie zagrożenie dla ludzi, ale jeżeli
zamkniemy go w klatce, ryzyko niepożądanych zdarzeń będzie w praktyce niskie.
Gdybyśmy jednak zdecydowali się wejść do lwiej klatki, ryzyko powiązane
z tą sytuacją na pewno można by określić jako wysokie, ponieważ narażenie
na niebezpieczeństwo znacznie wzrosło.
Wielopoziomowe badania
Ocena oddziaływania środków ochrony roślin na pszczoły
może być procesem dość prostym albo niezwykle skomplikowanym, a wynika to z wielopoziomowego, hierarchicznego podejścia do badań (EPPO 2010, USEPA i Health Canada 2014).
Wszystkie pestycydy muszą przejść podstawowe badania
laboratoryjne (nazywane też badaniami pierwszego rzędu),
sprawdzające toksyczność danej substancji dla pszczół miodnych. W ramach tych w wysokim stopniu standaryzowanych
badań (OECD 1998ab, OECD 2013) pszczoły miodne (zarówno
osobniki dorosłe, jak i stadia larwalne) zostają wystawione na
działanie różnych dawek produktu, aby określić jego toksyczność swoistą, czyli potencjalne zagrożenie. W tym celu stosuje
się ocenę ryzyka na podstawie wartości LD50 (ang. lethal dose
50), czyli dawka lub ilość produktu, która zabija 50% badanych
zwierząt. Jeżeli medialna dawka śmiertelna LD50 jest niższa
niż wartość progowa (wyznaczona przez organ regulacyjny),
a produkt będzie stosowany na obszarach, gdzie może zaistnieć ryzyko narażenia pszczół na jego działanie, konieczne jest
przeprowadzenie badań wyższego rzędu lub oceny ryzyka.
Pozwoli to lepiej określić narażenie i potencjalne skutki stosowania danego środka w warunkach rzeczywistych (Rys. 2).
Należy zrozumieć, że wartość medialnej dawki śmiertelnej LD50
sama w sobie nie stanowi podstawy do wyciągania wniosków
przy ocenie ryzyka. Nie oznacza to również, że zezwala się, aby
produkt zabił 50% wystawionych na jego działanie pszczół. Przy
ocenie ryzyka wynikającego ze stosowania danego pestycydu dla
pszczół organy regulacyjne stosują termin „iloraz zagrożenia”
(ang. hazard quotient), aby określić, czy wymagane są badania
wyższego rzędu. Wartość ilorazu zagrożenia oblicza się na podstawie stosowanej dawki (narażenie) i toksyczności swoistej danej
substancji dla pszczół. Te obliczenia uwzględniają również dość
duży współczynnik bezpieczeństwa. Jeśli więc iloraz zagrożenia
produktu jest mniejszy lub równy niż pewna wartość graniczna
określona przez organy regulacyjne, zazwyczaj uznaje się, że stanowi on niewielkie ryzyko dla pszczół. Wówczas badania wyższego rzędu nie są wymagane (Aldridge i Hart 1993, EPPO 2010).

Maraton badań: Każdy nowy środek ochrony
roślin to wiele lat badań i testów, które kosztują
setki milionów euro. Dzięki temu, zanim takie
środki zaczną być stosowane, istnieje pewność,
że spełniają najwyższe standardy pod względem
bezpieczeństwa.
W przypadku wielu środków owadobójczych medialna dawka śmiertelna LD50 dla pszczół miodnych wykracza poza
dopuszczalne granice pozwalające na zakończenie procesu
na badaniach pierwszego rzędu. Nie jest to zaskoczeniem
– w końcu środki owadobójcze z założenia mają zabijać owady. Należy jednak zauważyć, że sam poziom zagrożenia nie
stanowi jeszcze o rzeczywistym ryzyku. Ryzyko definiuje
się jako iloraz zagrożenia (lub toksyczności) oraz narażenia na działanie danego czynnika. Stosunek zagrożenia (toksyczności) do narażenia na działanie danego czynnika bardzo dobrze ilustruje przykład lwa i człowieka. Lew
stanowi potencjalnie duże zagrożenie dla ludzi. Jeśli jednak
zamkniemy zwierzę w klatce, ryzyko utraty zdrowia lub życia
będzie zdecydowanie niższe. Gdybyśmy jednak zdecydowali się wejść do lwiej klatki, ryzyko z tym związane określimy
wówczas jako wysokie, ponieważ znacznie wzrosło narażenie
na niebezpieczeństwo.
Przy ocenie ryzyka wynikającego ze stosowania danego
środka dla pszczół miodnych, badania wyższego rzędu są
bardziej złożone i bliższe realnym warunkom, co pozwala
dokładniej ocenić prawdziwy potencjał ryzyka. W związku
z tym badania różnego rzędu mają inne cele i biorą pod uwagę różne kryteria, które wspólnie pozwalają przeprowadzać
dokładniejszą ocenę ryzyka. Rysunek 2 przedstawia przykłady badań różnych rzędów według Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych i Organu Regulacyjnego
ds. Zwalczania Szkodników (US EPA i Health Canada 2014).
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Badania różnego rzędu
BADANIA PIERWSZEGO RZĘDU

BADANIA DRUGIEGO RZĘDU

BADANIA TRZECIEGO RZĘDU

BADANIA LABORATORYJNE

BADANIA PÓŁTERENOWE
I BADANIA NARAŻENIA
KOLONII

BADANIA TERENOWE

W wysokim stopniu standaryzowane
badania prowadzone w kontrolowanych
warunkach laboratoryjnych pozwalają określić ostrą lub przewlekłą toksyczność dla
pojedynczych osobników pszczoły miodnej
(osobniki dorosłe i larwy).

Badania półterenowe, w których wykorzystuje się kolonie pszczół zamknięte w odgrodzonych tunelach, i badania, w których
dokarmia się kolonie, są zaprojektowane
w taki sposób, aby lepiej odzwierciedlać
rzeczywiste narażenie na działanie pestycydów i jego skutki dla kolonii. Uzupełniają je
badania pozostałości pestycydów w konkretnych uprawach, które pozwalają ustalić
potencjalne narażenie kolonii pszczół za
pośrednictwem nektaru i pyłku.

Są to najbardziej złożone i realistyczne ze
wszystkich badań nad pszczołami. W ramach tych badań kolonie umieszczane są
na eksperymentalnych polach z uprawami
chronionymi pestycydami w typowych
warunkach rolniczych.

Przykładowe badania:
• toksyczność ostra doustna dla osobników dorosłych,
• toksyczność ostra w następstwie kontaktu dla osobników dorosłych,
• toksyczność ostra dla larw,
• toksyczność przewlekła dla osobników
dorosłych w ciągu 10 dni,
• toksyczność przewlekła dla larw
w ciągu 21 dni,
• toksyczność pozostałości na liściach.
Kryteria oceny:
• medialna dawka śmiertelna LD50 lub
stężenie niewywołujące widocznych
szkodliwych skutków (NOEC),

• trwanie toksyczności resztkowej.

Przykładowe badania:
• badania półterenowe (tunelowe)
nad pszczołami miodnymi,
• badania polegające na dokarmianiu kolonii (sztuczne dokarmianie na polu),
• określenie poziomu pozostałości pestycydu w pyłku i nektarze.

Przykładowe badania:
• badania terenowe (pszczoły wolno
żerujące).
Kryteria oceny:
• śmiertelność, aktywność lotna, rozwój
czerwia pszczelego, gromadzenie żywności, zdrowie kolonii, aktywność żerowania, liczebność kolonii, zachowanie,
zdolność do przetrwania zimowli.

Kryteria oceny:
• śmiertelność, aktywność lotna, rozwój
czerwia pszczelego, gromadzenie żywności, zdrowie kolonii, aktywność żerowania, liczebność kolonii, zachowanie,
• potencjalne narażenie pszczół na działanie środków ochrony roślin w uprawach
chronionych tymi środkami.

Złożoność i istotność badań
Źródło: Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (US EPA) i Organ Regulacyjny ds. Zwalczania Szkodników Health Canada, 2014 r.

Rys. 2
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Badania półterenowe (tunelowe)
W ramach tych badań kolonie pszczół zostają wystawione na działanie pestycydów w sposób zgodny z praktyką
rolniczą w tzw. tunelach wykonanych z zatrzymującej
owady gazy.
Zastępcze uprawy stosowane zazwyczaj w tych warunkach przymusowego narażenia są bardzo atrakcyjne
dla pszczół.

Jeżeli badania laboratoryjne na pojedynczych pszczołach
i sposób stosowania produktu wskazują na taką potrzebę,
przeprowadzane są badania półterenowe (badania drugiego rzędu) i/lub badania terenowe (badania trzeciego rzędu).
W ramach tych badań obserwacji poddaje się całe kolonie
pszczół miodnych, aby bardziej realistycznie ocenić potencjalne ryzyko wynikające dla nich ze stosowania danego
środka. Badania półterenowe są prowadzone w warunkach
w znacznym stopniu kontrolowanych, zbliżonych do naturalnych (np. z wykorzystaniem zamkniętych obszarów zwanych
tunelami), ale stanowiących najgorszy możliwy scenariusz.
Takie warunki pozwalają upewnić się, że pszczoły mogą korzystać jedynie z obszarów poddanych działaniu pestycydu.
Badanie prowadzone w osłoniętym tunelu zazwyczaj obejmuje okres wystawienia pszczół żerujących na badanych
uprawach na działanie danego pestycydu w tunelu oraz
(dłuższy) okres obserwacji, w trakcie którego pszczoły mogą
swobodnie żerować. Długość pierwszego okresu zależy od
okresu kwitnienia badanych upraw i zazwyczaj wynosi od 1
do 2 tygodni). Obserwacja kolonii może obejmować okres
bezpośredniego narażenia na działanie pestycydu oraz okres
późniejszy. Dzięki temu można ocenić potencjalne skutki toksyczności ostrej i przewlekłej. W ramach badań drugiego rzędu można oceniać szereg różnych kryteriów w zależności od
celu badania (Rys. 2). Wyniki badań obejmujących dokarmianie kolonii, w ramach których analizuje się skutki narażenia
kolonii na znane stężenia pestycydu w podawanym pożywieniu, odzwierciedlają wpływ pozostałości pestycydów w pyłku
i nektarze upraw chronionych danym środkiem. Takie badania pozwalają lepiej obliczyć potencjał ryzyka.

Badania terenowe, czyli badania trzeciego rzędu (EPPO 2010,
USEPA 2014, Health Canada 2014) najdokładniej odzwierciedlają rzeczywiste warunki i narażenie. Niemniej jednak nadal
poddaje się kontroli różne czynniki, aby zapewnić odpowiednie ustawienie ulu i spójność warunków środowiskowych między polami niepoddawanymi zabiegom ochronnym (grupa
kontrolna) a polami chronionymi środkami ochrony roślin.
Badania trzeciego rzędu są również najbardziej skomplikowane pod względem rozmiaru i zakresu. Wymagają zawiłego
procesu planowania oraz ograniczenia wpływu naturalnie występujących czynników losowych (np. pogody). Tego rodzaju badania są zaprojektowane w taki sposób, aby wyjaśnić
konkretne wątpliwości stwierdzone w ramach badań niższego rzędu. Aby móc lepiej zająć się tymi wątpliwościami, protokół badania nie powinien być całkowicie standaryzowany.
Najlepiej byłoby, gdyby był wynikiem naukowych konsultacji
między organem regulacyjnym a ekspertami branżowymi.
Takie podejście jest gwarancją praktyczności badania oraz
ważności wyników uzyskanych dla poszczególnych kryteriów oceny. Ponieważ pszczoły miodne żerują na znacznych
obszarach, powierzchnia badania terenowego może być bardzo duża. W związku z tym należy zwrócić uwagę na to, aby
pola, na których bada się różne środki, oraz pola kontrolne,
były odpowiednio od siebie oddzielone, a ule dobrze odseparowane od wszelkich upraw atrakcyjnych dla pszczół lub
innej kwitnącej roślinności (Rys. 3).
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Badania wyższego rzędu można uzupełnić innymi badaniami. Mogą to być badania, które oceniają poziom pozostałości pestycydów w nektarze i pyłku upraw chronionych danym
środkiem lub też w próbkach pyłku, wosku lub miodu pobranych bezpośrednio z uli.
Ponadto możliwe jest przeprowadzenie badań oceniających
poziom pozostałości chemicznych w kwitnących chwastach
rosnących obok danych upraw. W przypadku środków stosowanych doglebowo lub do zaprawiania nasion takie badania
wykonuje się na kolejnych uprawach (tj. w roślinach uprawianych na tym samym polu po zbiorze roślin poddanych zabiegom z użyciem badanych środków). Dzięki nim możliwe jest
dokładniejsze określenie potencjalnego narażenia pszczół-zbieraczek.

Ocena potencjalnego ryzyka dla pszczół może
wymagać ogromnej liczby badań. Na przykład
w ostatnich latach firma Bayer Sp. z o.o., realizowała
od 150 do 200 badań rocznie, z czego prawie jedną
czwartą stanowiły badania wyższego rzędu.

Przykład: wielkoskalowe badanie terenowe
Neonikotynoidowe zaprawy nasienne w północnej części Niemiec
Przykładem wielkoskalowego badania terenowego było zlecone
przez firmę Bayer*, jedno z największych i najbardziej kompleksowych badań terenowych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono
w Niemczech w dziedzinie bezpieczeństwa pszczół.
Celem badania była ocena potencjalnego wpływu neonikotynoidowej zaprawy nasiennej na zapylacze z różnych gatunków
pszczół w warunkach rzeczywistego jej stosowania na polu.
NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
1. Pozostałości środka owadobójczego znalezione
w pyłku i nektarze były średnio dziesięć razy niższe niż
ustanowione wartości graniczne uznane przez organy
regulacyjne za bezpieczne dla kolonii pszczół miodnych.
2. Wyniki badania były spójne z wynikami innych
wielkoskalowych badań terenowych, tj. nie wykryto
żadnego niekorzystnego wpływu na rozwój kolonii
pszczół miodnych, populacji trzmieli czy reprodukcję
pszczół samotnic.
* Badanie zostało przeprowadzone przez wynajętą zewnętrzną organizację
badawczą we współpracy z poważanymi ekspertami, m.in. z Oberursel
Bee Research Institute i Uniwersytetu Kolońskiego. Wyniki badania
opisano w następujących publikacjach: Heimbach i in. (2016), Peters i in.
(2016), Rolke i in. (2016) oraz Sterk i in. (2016).

Rys. 3

Powierzchnia obszarów kontrolnych i obszarów,
na których stosowano badane środki, jest około
30 razy większa od powierzchni Monaco.

Liczba badanych gatunków zapylaczy
(pszczoła miodna, trzmiel i pszczoła samotnica).

Liczba hektarów w każdym z obserwowanych
obszarów, na których uprawiano rzepak,
obejmujących od 17 do 18 dużych pól rzepaku.
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Badania w praktyce
Procedura wieloetapowego badania trwa, dopóki ocena nie
wykaże niezbicie, że dany środek jest bezpieczny dla zapylaczy. Kiedy produkt charakteryzuje się niską toksycznością
swoistą dla pszczół, wystarczą badania niższego (pierwszego)
rzędu. Pozwolą one stwierdzić, czy preparat jest bezpieczny
(nawet w warunkach najgorszego możliwego scenariusza) i czy
konieczne są badania wyższego rzędu. We wszystkich innych
przypadkach badania pierwszego rzędu zapewniają wstępne
informacje na temat potencjalnego zagrożenia wynikającego
z zastosowania produktu. Są jednak niewystarczające, aby
rzetelnie ocenić prawdziwy potencjał ryzyka. Gdybyśmy polegali jedynie na badaniach niższego rzędu, decyzje na nich
oparte mogłoby doprowadzić do niepotrzebnego wyeliminowania użytecznych środków ochrony roślin z rynku. Konstrukcja badań wyższego rzędu opiera się na bardziej realistycznych warunkach, w ramach których bezpieczeństwo pszczół
miodnych jest oceniane w kontekście kolonii, a wyniki tych
badań są dużo bardziej istotne dla oceny ryzyka. Wykorzystanie całości informacji pochodzących z badań niższego i wyższego rzędu pozwala organom regulacyjnym i producentom
przedsięwziąć uzasadnione środki ostrożności. To sprawia,
że niezbędne produkty ochrony roślin są stosowane w sposób bezpieczny – bez szkody dla pszczół.
Na podstawie danych uzyskanych z połączenia badań niższego i wyższego rzędu można sformułować wyraźne wytyczne dotyczące stosowania badanych produktów. Umieszczenie określonych wytycznych etykiecie danego produktu
pozwoli uniknąć szkodliwych poziomów narażenia na działanie danego środka i zminimalizować potencjalne ryzyko dla
pszczół. Etykieta produktu zawiera informacje pozwalające
na bezpieczne stosowanie danego środka przez rolników,
którzy rozważają użycie pestycydu. W etykiecie znajdziemy
także obowiązkowe instrukcje użytkowania, które zmniejszają narażenie pszczół na ich działanie.
Ponadto zastosowanie się przez rolników do najlepszych
praktyk w zakresie zwalczania szkodników, z naciskiem na
odpowiedzialne zarządzanie produktem i dobrą komunikację między rolnikami oraz pszczelarzami, pozwala na dalszą
poprawę ochrony zapylaczy. Relatywnie niska liczba przypadków szkodliwego wpływu środków ochrony roślin na
pszczoły, jest dowodem skuteczności tych ważnych środków
zapobiegawczych. Tak wynika z programów monitorowania
takich przypadków, ustanowionych m.in. w Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych (Rys. 4).

Rolnictwo: działania na rzecz
bezpieczeństwa pszczół
Liczba przypadków zatruć
pszczół w Wielkiej Brytanii¹

Pestycydy
Brak jedzenia

Najważniejsze
przyczyny śmiertelności
pszczół miodnych
we Francji2

Praktyki pszczelarskie
Roztocza Varroa
Odsetek całkowitej zaobserwowanej śmiertelności kolonii

•	Etykiety środków ochrony roślin zawierają konkretne instrukcje
pozwalające w możliwie największym stopniu ograniczyć
potencjalnie szkodliwe narażenie pszczół na działanie tych
produktów.
•	Przyjęcie najlepszych praktyk zarządzania pomaga rolnikom
i pszczelarzom nawiązać współpracę na rzecz zapobiegania
przypadkowej utracie kolonii pszczół miodnych.
•	Niektóre kraje stosują systemy monitorowania i prowadzą
rejestry zgłoszonych przypadków zatrucia pszczół. Wyniki
pokazują tendencję spadkową liczby takich przypadków.
•	Badania krajowe pokazały, że czynniki inne niż stosowanie
pestycydów odgrywają większą rolę w śmiertelności pszczół
miodnych niż pestycydy.
Źródło: Jones, A. (2016).
Źródło: Direction générale de l’alimentation DGAL (2016).

1
2

Rys. 4
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Dobra praktyka
laboratoryjna – gwarancja
rzetelności badań
Dobra praktyka laboratoryjna dotyczy organizacji pracy, procesów i warunków związanych z planowaniem, przeprowadzaniem, monitorowaniem,
dokumentowaniem, archiwizowaniem i zgłaszaniem
badań wykonywanych w celach regulacyjnych. Dobra praktyka laboratoryjna jest niezwykle ważna
w przypadku konieczności zapewnienia zgodności
z różnymi regulacjami. W odniesieniu do środków
ochrony roślin jej prawdziwym celem jest upewnienie się, że stosowane produkty nie zaszkodzą
ludziom i środowisku. Przestrzeganie zasad dobrej
praktyki laboratoryjnej jest gwarancją wykorzystania przy rejestracji środków ochrony roślin, zawierających wiarygodne informacje na temat bezpieczeństwa ich stosowania.
W celu zapewnienia rzetelności i wiarygodnościnaukowych badań dotyczących bezpieczeństwa
organy regulacyjne opracowały system kontroli
zarządzania laboratoriami oraz instytutami badawczymi na całym świecie. W 1992 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
ustanowiła zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
(OECD, 1998), które zostały przyjęte przez prawie
wszystkie kraje uprzemysłowione jako podstawa
współczesnych przepisów dotyczących środków
ochrony roślin.
W ramach dobrej praktyki laboratoryjnej praktycznie każdy aspekt badania, włączając w to placówki
przeprowadzające testy, personel, obowiązki, plan
badania, zapewnienie jakości, procesy operacyjne,
inspekcje, sprzęt, zarządzanie danymi, ewidencję
i sprawozdawczość, podlega zatwierdzeniu względem szczegółowej, wcześniej zatwierdzonej listy
kontrolnej. Ten skrupulatny proces został ustanowiony w celu zapobiegania oszustwom i podrabianiu danych. Jednocześnie społeczeństwo zyskało
pewność, że badania do celów regulacyjnych obywają się w ramach ściśle egzekwowanego systemu pozwalającego na zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i środowisku.
Zastosowanie dobrej praktyki laboratoryjnej to
możliwość pozyskania środków pozwalających na
nadzorowanie i egzekwowanie badań nad bezpieczeństwem. Środki te obejmują regularne inspekcje
placówek przeprowadzających testy oraz kontrolę
dokumentacji badawczej. Umożliwia to osobom odpowiedzialnym za zapewnienie jakości oraz innych
organom regulacyjnym określenie, czy dane badanie

W 1992 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) ustanowiła zasady dobrej praktyki
laboratoryjnej (OECD 1998), które zostały przyjęte przez
prawie wszystkie kraje uprzemysłowione jako podstawa
współczesnych przepisów dotyczących środków
ochrony roślin.

zostało przeprowadzone w odpowiedni i transparentny sposób, nawet po wielu latach od jego zakończenia. Dostępność każdego badania w sytuacji potrzeby
dokonania ponownej oceny przez organy regulacyjne
to gwarancja rzetelności i odtwarzalności danych.
W porównaniu do procesu recenzji naukowej (ang.
peer review), w ramach której niezależni naukowcy
oceniają badanie pod kątem rzetelności przed jego
opublikowaniem w czasopiśmie naukowym, proces
zapewnienia zgodności z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej jest o wiele bardziej rygorystyczny. Stosuje się on do badań w obszarze zdrowia
publicznego i bezpieczeństwa środowiskowego.
Naukowiec mógłby opublikować w czasopiśmie
naukowym korzystającym z procesu recenzji naukowej artykuł na temat badania, które nie zostało
przeprowadzone zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Jednak nie byłoby to wystarczający dowód, aby organy regulacyjne wydały zgodę
na wprowadzenie danego środka do obrotu.
Organy regulacyjne przyjęły zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, aby zagwarantować rzetelność
badań, na których opiera się rejestracja pestycydów. Dzięki temu konsumenci mogą mieć pewność, że produkty stosowane do ochrony upraw
nie szkodzą ich rodzinom i środowisku.
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Ewolucja badań nad zdrowiem pszczół
i ocen ryzyka
Trzydzieści lat temu badania nad bezpieczeństwem zapylaczy koncentrowały się na zrozumieniu, czy pestycyd, którym
spryskiwano uprawy, zabija pszczoły. Chociaż nadal jest to
istotna informacja, współczesne badania obejmują również
inne alternatywne metody stosowania środków ochrony roślin (np. zaprawy nasienne). Uwzględniają przy tym o wiele
więcej parametrów, takich jak potencjalny wpływ produktu
na zachowanie pszczół, ich reprodukcję i liczebność kolonii.
Badania laboratoryjne nie mogą oddać złożoności warunków terenowych ani zmierzyć zmian w zachowaniach kolonii
w odpowiedzi na złożone czynniki środowiskowe.

Badania laboratoryjne nie mogą oddać złożoności
warunków terenowych ani zmierzyć zmian
w zachowaniach kolonii w odpowiedzi na złożone
czynniki środowiskowe.

W warunkach terenowych kolonia może zareagować na następujące czynniki stresogenne: szkodniki, choroby, pestycydy, niedostępność jedzenia czy niekorzystne warunki pogodowe. Reakcja kolonii może zniwelować negatywny wpływ
stresorów za pomocą mechanizmów, które nie są dostępne
pojedynczym osobnikom.
Ze względu na dynamiczny charakter czynników wpływających na kolonie organy regulacyjne coraz częściej wymagają
od naukowców także określenia mechanizmu oceny ryzyka.
Oczekują wyjaśnienia, dlaczeg produkt nie szkodzi pszczołom, a nie tylko wykazania, że im nie szkodzi. Opracowanie
przewidywalnego mechanizmu wyjaśniającego interakcje
między kolonią pszczół miodnych a pestycydami nie jest łatwe. Jest to spowodowane tym, że nasze rozumienie pewnych kwestii nie jest doskonałe i cały czas się rozwija. Wiemy, że niektóre mechanizmy badane w ściśle kontrolowanych
warunkach laboratoryjnych nie dają takich samych rezultatów
w warunkach naturalnych. Kiedy przygotowuje się komplet
istotnych danych rejestracyjnych o takim poziomie złożoności, dialog naukowy i współpraca między organami regulacyjnymi a specjalistami branżowymi jest konieczna do zatwierdzenia protokołów badań i zapewnienia ich przejrzystości
i spójności, a także odtwarzalności wyników.
Proces walidacji metod badawczych, zwłaszcza wysoko
standaryzowanych metod badań niższego rzędu, jest niezbędny, aby w miarę możliwości wykluczyć wiele czynników zewnętrznych, mogących wpłynąć na wyniki badania.
Opracowanie nowej konstrukcji badań nad pszczołami do
najprostszych nie należy. Niemniej bardzo ważne jest (i to
znacznie większe wyzwanie), aby zastosowane metody eks-

Niektóre środki ochrony roślin mogą charakteryzować się niską
toksycznością swoistą dla dorosłych osobników pszczół, ale mogą
być niebezpieczne dla ich larw. Z tego względu prowadzi się również
badania na czerwiu pszczelim.

perymentalne gwarantowały, że wszystkie inne placówki
przeprowadzające testy i realizujące podobne zadania, wygenerują spójne i odtwarzalne wyniki.
Proces walidacji zazwyczaj następuje po procesie zapewnienia jakości (zwanym badaniami pierścieniowymi). W ramach
badań pierścieniowych pewna liczba laboratoriów działających równolegle opracowuje protokoły badań. Powtarzanie
tego procesu pozwala wypracować metodologię akceptowaną przez wszystkich. Dopiero po ukończeniu tej procedury
metoda może zostać zatwierdzona jako część wytycznych
dotyczących badań, a tylko z oficjalnie zatwierdzonych metod można korzystać w celach regulacyjnych.
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Oczywiście nasza wiedza na temat interakcji między środkami ochrony roślin a zdrowiem pszczół nie jest niezmienna.
W miarę jak dowiadujemy się coraz więcej na temat pszczół
i innych zapylaczy, badania stały się coraz bardziej złożone
i wyrafinowane. Od kilku lat organy regulacyjne na całym
świecie dokonują przeglądów i udoskonalają protokoły badań, aby móc lepiej ocenić ryzyko dla pszczół wynikające ze
stosowania pestycydów.

Ważne jest, aby organy regulacyjne osiągnęły
konsensus w odniesieniu do prowadzenia ocen
ryzyka w sposób umożliwiający ochronę oceny
ryzyka, które umożliwią ochronę upraw i pszczół
w tym samym czasie.
Jak w każdej intensywnie rozwijającej się dziedzinie badań naukowych będziemy świadkami wzlotów i upadków – badania
nad zdrowiem pszczół nie są tu wyjątkiem. Znalezienie równowagi między tym, co jest teoretycznie możliwe, a tym, co praktyczne, jest niezwykle ważne. Zwłaszcza, gdy może to w istotny
sposób wpłynąć na byt rolników lub pszczelarzy. Ważne jest,
aby organy regulacyjne osiągnęły konsensus w odniesieniu do
prowadzenia ocen ryzyka w sposób umożliwiający ochronę
upraw i pszczół w tym samym czasie.
W światowej gospodarce potrzeba harmonizacji protokołów
badawczych staje się jeszcze pilniejsza w miarę, jak opracowywanie skomplikowanych systemów badań nad pszczołami
i ocen ryzyka obejmuje coraz to nowe kraje, np. Brazylię, Chiny.
Przytoczone przykłady nowych wymogów regulacyjnych opracowywanych w Stanach Zjednoczonych i Europie pokazują
zmieniające się, a czasami nawet rozbieżne kierunki rozwoju
w dziedzinie badań nad zdrowiem pszczół. Oprócz tego jednocześnie wskazują na potrzebę bardziej praktycznego i realistycznego podejścia. Jest to szczególnie wyraźne, jeżeli chodzi
o wymogi dotyczące badań i ocen ryzyka, na których opierają
się ostatnie oceny potencjalnego wpływu neonikotynoidowych
środków owadobójczych na pszczoły miodne.
W Ameryce Północnej i Europie wszystkie pestycydy poddawane są okresowej ponownej ocenie. Celem takich działań
jest zagwarantowanie, że dany produkt spełnia najnowsze
standardy bezpieczeństwa chroniące zdrowie ludzi i środowisko. W przypadku neonikotynoidów, które stanowią klasę
środków owadobójczych, ten proces ponownej oceny został

przyspieszony i poszerzony o konkretne, dodatkowe pytania
dotyczące bezpieczeństwa pszczół – zarówno w Stanach
Zjednoczonych, jak i w Europie. Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (USEPA) niedawno przeprowadziła ponowną ocenę neonikotynoidu o nazwie imidachlopryd, bazując na szeroko zakrojonych badaniach wyższego
rzędu. Zakres badań obejmował ponad 20 sezonów kwitnienia (okresów, kiedy badane uprawy kwitły) i ponad 8 tysięcy
próbek, w których badano pozostałości produktu. Dla porównania liczba przebadanych w tym przypadku próbek jest
dziesięć razy większa, niż byłaby potrzebna do oceny bezpieczeństwa spożycia przez ludzi w odniesieniu do tej samej
grupy upraw.
W odpowiedzi na obawy społeczeństwa dotyczące pszczół
miodnych i innych zapylaczy Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał w 2013 roku projekt
nowego dokumentu zawierającego wytyczne w sprawie
pszczół (EFSA 2013), w którym urząd proponuje ostrzejsze i dużo bardziej szczegółowe wymogi dotyczące badań
nad środkami ochrony roślin i oceny ryzyka powiązanego
z ich stosowaniem.

Projekt nowego dokumentu EFSA
zawierającego wytyczne w sprawie
pszczół nakazuje:
• zbadanie sześciu nowych dróg
narażenia,
• przeprowadzenie 46 dodatkowych
rachunków ryzyka,
• zwiększenie liczby badań pierwszego
rzędu z dwóch do dwunastu lub
ekstrapolacji wyników uzyskanych
dla pszczół miodnych na inne gatunki
pszczół (takie jak trzmiele i pszczoły
samotnice).
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Sektor środków ochrony roślin, środowiska
akademickie i organy regulacyjne współpracują
ze sobą na rzecz opracowania metod prowadzenia
badań nad gatunkami pszczół innymi niż pszczoły
miodne, w tym trzmiele (rodzaj Bombus) i pszczoły
samotnice (np. rodzaj Osmia).

Uwzględnienie nowych, wyjątkowo konserwatywnych czynników oceny wynikających z projektu dokumentu EFSA
w połączeniu z nierealistycznymi celami w zakresie ochrony skutecznie eliminuje możliwość przeprowadzenia badań
wyższego rzędu. Wiąże się to z brakiem możliwości wykonania bardziej realistycznych badań terenowych dla większości środków ochrony roślin. Na przykład, aby określić, czy
dany pestycyd nie powoduje nieakceptowalnych skutków,
należy wykazać, że nie powoduje więcej niż 7-procentowego zmniejszenia wielkości kolonii. Warto pamiętać o tym,
że naturalne wahania liczebności kolonii wynikające, m.in. z
warunków atmosferycznych czy dostępności pożywienia bywają często dużo wyższe. Metodologie wielu nowych badań
nie zostały jeszcze opracowane lub zatwierdzone. Ponadto,
biorąc pod uwagę ich obecne sformułowanie, proponowane
wymagania dotyczące badań wyższego szczebla są obecnie niemożliwe do pełnego wdrożenia z czysto praktycznego
punktu widzenia. Pojedyncze badanie terenowe musiałoby być np. przeprowadzone na obszarach testowych o powierzchni przekraczającej powierzchnię Malty, aby osiągnąć
wymaganą statystyczną istotność.

Trzmiel (Bombus terrestris)

Projekt dokumentu EFSA nie został zatwierdzony przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. To nie przeszkodziło
jednak wdrożeniu najważniejszych jego założeń w odniesieniu do ponownej oceny neonikotynoidów, co zaowocowało zawieszeniem stosowania tych ważnych produktów
w przypadku wielu zastosowań w całej Unii Europejskiej.
W wyniku niepraktycznych założeń nowych wymagań dotyczących badań wiele zaangażowanych stron dostrzega pilną
potrzebę dokonania przeglądu tego dokumentu, dokumentu.
Wśród nich znajdują się m.in. eksperci w dziedzinie. Sektor środków ochrony roślin pozostaje otwarty na dyskusje
z europejskimi organami regulacyjnymi na temat sposobów
poprawy tego procesu. Dalsza współpraca między Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności i sektorem jest
Jest to spowodowane tym, że gdyby te same, kryteria zastosowano do wszystkich innych środków ochrony roślin stosowanych w Unii Europejskiej, praktycznie wszystkie środki
owadobójcze (w tym fungi- i herbicydy) przestałyby przestałoby spełniać podstawowe wymogi rejestracyjne.

Pszczoła samotnica (Osmia bicornis)
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W przyszłości konieczna jest harmonizacja różnych
podejść regulacyjnych do badań nad zdrowiem
pszczół, aby zagwarantować, że naukowa ocena
ryzyka jest procesem poprawnym, transparentnym
i wartościowym.

Patrząc w przyszłość
W ciągu ostatniego dziesięciolecia istotnie polepszyło się
nasze rozumienie wielu czynników wpływających na zdrowie
pszczół. Chociaż nowe badania pokazują znaczenie takich
czynników jak pasożyty, choroby, środowisko żerowania czy
odżywianie się pszczół miodnych, zdecydowanie największą
liczbę badań poświęcono potencjalnemu wpływowi środków ochrony roślin. To, czego się dowiedzieliśmy w ciągu
ostatnich lat, potwierdziło, że te ważne narzędzia rolnicze,
ponieważ zostały zatwierdzone na podstawie skomplikowanych badań i ocen ryzyka, są bezpieczne dla środowiska.
Potwierdza to również fakt, że programy monitorowania
zdrowia pszczół realizowane na różnych kontynentach pokazały, że głównym czynnikiem negatywnie i na dużą skalę wpływającym na zdrowie pszczół są pasożyty i choroby,
a nie pestycydy.
Dzisiejszy system badań nad pszczołami obejmuje kilka
etapów, które wspólnie pozwalają zapewnić bezpieczeństwo stosowania zarejestrowanych produktów dla pszczół
miodnych w przypadku przestrzegania nowoczesnych praktyk rolniczych. Ocena potencjalnego ryzyka rozpoczyna
się od badań laboratoryjnych jako badań niższego rzędu,
a w razie potrzeby przeprowadzane są badania terenowe
wyższego rzędu. W ramach tego systemu produkt, który nie
spełnia rygorystycznych kryteriów, nie zostaje dopuszczony
do sprzedaży. Ponadto wprowadzenie odpowiednich ograniczeń dotyczących stosowania na etykietach jest często
wspierane działaniami z zakresu odpowiedzialnego zarządzania produktem. Prowadzi to do dalszego obniżenia możliwości wystąpienia niepożądanego narażenia pszczół na
działanie środków ochrony roślin.
Dalszy rozwój i poszerzanie systemów oceny oraz metod o solidnej podstawie naukowej posłużą do określenia bezpieczeństwa innych gatunków pszczół (poza pszczołą miodną). Jednocześnie jest to jedno z największych wyzwań dla organów
regulacyjnych, naukowców i sektora w przyszłych latach.
Istnieje wiele kontrowersji co do odpowiedniości wykorzystywania pszczoły miodnej w zastępstwie innych gatunków
pszczół. Oczywiście opracowanie oddzielnego protokołu dla
każdego z ponad 20 tysięcy zapylaczy z nadrodziny pszczół
jest niemożliwe z czysto praktycznego punktu widzenia.
Ponadto, nasze rozumienie biologii tych zapylaczy, ekologii
i potencjalnego ryzyka (wrażliwości i narażenia) w warunkach
rolniczych jest wciąż ograniczone. Z tego względu sektor
środków ochrony roślin, środowiska akademickie i organy re-

gulacyjne współpracują na rzecz opracowania metod prowadzenia badań pierwszego rzędu dla najważniejszych gatunków, w tym trzmieli (rodzaj Bombus) i pszczół samotnic (np.
rodzaj Osmia) (Dietzsch i in. 2015, Sandrock i Candolfi 2015,
Van der Steen i in. 2015). Chociaż badania pierwszego rzędu
mogą określić wrażliwość pszczół z rodzaju innego niż Apis
na pestycydy, brak zatwierdzonych metod badań wyższego
szczebla sprawia, że trudno w chwili obecnej o sensowną
ocenę ryzyka.
Mimo powszechnego stosowania środków ochrony roślin na
przestrzeni wielu lat rutynowe raporty z monitorowania zdrowia pszczół pokazują relatywnie niewielką liczbę szkodliwych
interakcji między pestycydami a zapylaczami. We wstępnej
ocenie ryzyka stosowania imidachloprydu dla zapylaczy
z 2016 roku organy regulacyjne ze Stanów Zjednoczonych
zauważyły, że liczba przypadków niekorzystnego wpływu na
pszczoły była bardzo niska (mimo wielu lat stosowania tego
środka). Co więcej, nie było nawet jednego udokumentowanego przypadku utraty kolonii pszczół miodnych w Stanach
Zjednoczonych, które można by przypisać narażeniu na
działanie imidachloprydu zastosowanego zgodnie z przepisami mimo powszechnego stosowania. Coroczne raporty
z monitorowania potwierdzają, że liczba przypadków szkodliwego wpływu imidachlorydu na populację pszczoły miodnej jest niska. Dotyczy to takich krajów, jak Wielka Brytania
czy Niemcy. Oprócz tego obserwuje się tendencję spadkową
(Jones 2016, Thompson i Thorbahn 2009) (Rys. 4).
Liczba badań wymaganych do oceny potencjalnego ryzyka
dla pszczół wynikającego ze stosowania środków ochrony roślin wzrosła w ostatnich latach w zaskakującym tempie. Pewne jest, że powstawać będą nowe protokoły badań
w miarę, jak zmieniać się będzie nasze zrozumienie biologii
i zachowania tych pożytecznych owadów. Wyraźny postęp
w tej dziedzinie nadal pozostawia duże pole do popisu. Istnieją poważne wątpliwości dotyczące użyteczności niektórych nowych protokołów, zwłaszcza w Europie. Problemy te
muszą zostać rozwiązane, jeżeli rolnictwo i pszczelarstwo
mają koegzystować. W przyszłości konieczna jest harmonizacja różnych podejść regulacyjnych do badań nad zdrowiem pszczół. Dzięki temu zyskamy pewność, że naukowa
ocena ryzyka jest procesem poprawnym, transparentnym
i wartościowym.
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