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WPROWADZENIE 
 “Milcząca wiosna” (oryg. Silent Spring) to tytuł wydanej w roku 1962 książki autorstwa 
Rachel Carson, symbolizujący drastyczne ubożenie przyrody (np. zanikanie częstych niegdyś 
ptaków). Książka ta była poważnym ostrzeżeniem dotyczącym środowiskowych skutków 
stosowania syntetycznych pestycydów. Po ponad 30 latach od jej publikacji Krebs i in. (1999), 
w tytule swojego artykułu („The second silent spring?”) (Ryc. 1) nawiązali do tej książki, 
ostrzegając przed bardzo negatywnymi dla przyrody skutkami ówczesnej Wspólnej Polityki Rolnej 
w Europie. Autorzy ostrej krytyce poddali już nie tylko pestycydy, ale całokształt modelu 
intensywnego (tj. wysoko produktywnego, zwanego przemysłowym) rolnictwa, podkreślając, że 
jego presja na przyrodę jest zbyt silna. 

 
Ryc. 1. Okładka książki pt. „Silent Spring” oraz fragment publikacji Krebsa i in. (1999) 

Niestety, pomimo tych dwóch pozycji, a także setek innych publikacji naukowych, 
wskazujących na bardzo silne zagrożenia dla przyrody – a tym samym dla człowieka – ze strony 
współczesnej gospodarki rolnej, na wielką skalę realizowany jest model rolnictwa 
niezrównoważonego, maksymalizujący plon i zyski producentów żywności kosztem zasobów 
przyrodniczych oraz zależnych od nich funkcji ekosystemów warunkujących życie człowieka. W 
centrum tzw. „nowoczesnego” rolnictwa niezmiennie znajdują się pestycydy – tanie, 
powszechnie i masowo stosowane, a ich liczba, różnorodność i globalne zużycie rośnie 
(Bernhardt i in. 2017). 

Niedawno grupa jedenastu naukowców z Niemiec i Czech, w większości o znaczącym 
dorobku naukowym w zakresie ochrony roślin uprawnych, opublikowała obszerną, wielostronną 
syntezę wiedzy o negatywnych stronach współczesnego modelu stosowania pestycydów 

https://naukadlaprzyrody.pl/2020/02/24/europejscy-naukowcy-ostro-krytykuja-wspolczesny-model-stosowania-pestycydow-oraz-ich-dopuszczania-do-uzycia/
https://naukadlaprzyrody.pl/2020/02/24/europejscy-naukowcy-ostro-krytykuja-wspolczesny-model-stosowania-pestycydow-oraz-ich-dopuszczania-do-uzycia/
http://egi.zoo.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2016/09/Nature-Krebs-and-Sirivardena-.pdf
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fee.1450
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syntetycznych, opartą na 134 publikacjach źródłowych. Jej tytuł ponownie nawiązuje do książki 
Rachel Carson z 1962 i brzmi [tłumaczenie własne]: „Milcząca wiosna – o potrzebie 
zrównoważonej ochrony roślin uprawnych” (oryg. The Silent Spring – On the need for sustainable 
plant protection, Schäffer i in. 2018). Pełny tekst opracowania (w j. angielskim) można znaleźć 
tutaj (kliknij w obrazek): 

 
Kliknij aby przeczytać raport (PDF, po angielsku) 

 

Ponieważ źródłowa publikacja jest bardzo obszerna, w celu ułatwienia poznania jej zawartości 

niniejszy artykuł podzielono na trzy części: 

a) streszczenie, 
b) tłumaczenie fragmentów publikacji źródłowej, 
c) spis cytowanych publikacji. 

Streszczenie składa się z siedmiu punktów. W punktach 1-2 przedstawiono ogólne informacje o 
pestycydach oraz dane dotyczącymi ich stosowania w Polsce. Punkty 3 – 7 zawierają krytyczną 
ocenę obecnego modelu stosowania pestycydów, zaczerpniętą z cytowanego wyżej 
opracowanie. W artykule wyeksponowano wątki uniwersalne, a pominięto te, które odnosiły się 
ściśle do Niemiec. Odniesiono się w nim tylko do części publikacji cytowanych przez Schäffera i in. 
(2018), ale w piśmiennictwie (na końcu) zamieszczono wszystkie pozycje cytowane 
w oryginalnym opracowaniu. 

Tłumaczenie dotyczy tych fragmentów omawianej publikacji, w których autorzy szczegółowo 
uzasadniają zawarte w niej tezy, wskazując na mechanizmy odpowiadające za szkodliwość 
pestycydów oraz obficie cytując odpowiednie publikacje naukowe. Publikację przetłumaczono po 
uzyskaniu zgody od jej wydawcy (zob. informacja na końcu niniejszego artykułu). W tłumaczeniu 
znajdują się linki do cytowanych prac, jednak nie wszystkie są dostępne w trybie otwartego, 
pełnego dostępu. 

CO DALEJ Z PESTYCYDAMI? 

Z poniżej omówionej publikacji krytycznie oceniającej praktykę i skutki uboczne 
stosowania pestycydów jasno wynika, że zabrnęliśmy w ślepy zaułek i konieczne są radykalne 
zmiany. Pestycydy stanowią bezpośredni czynnik ubożenia przyrody oraz zatruwania 
środowiska, tym samym zagrażając coraz bardziej także człowiekowi. Oznakami tego, że 
otrzeźwienie nadchodzi, są na przykład: 

- przyjęcie przez rząd Bawarii radykalnego programu łagodzenia presji rolnictwa na środowisko 
naturalne, obejmującego m.in. wyłączenie znacznej części terenów rolniczych ze stosowania 
pestycydów,  
- podjęcie w Niemczech działań na rzecz całkowitego zakazu stosowania glifosatu w 2023 roku,  
- inicjatywa referendum w Szwajcarii nt. całkowitego zakazu stosowania pestycydów 
syntetycznych. 

https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2018_Diskussionspapier_Pflanzenschutzmittel_EN.pdf
https://e360.yale.edu/features/in-conservative-bavaria-citizens-force-bold-action-on-protecting-nature
https://e360.yale.edu/features/in-conservative-bavaria-citizens-force-bold-action-on-protecting-nature
https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/04/germany-ban-glyphosate-weedkiller-by-2023
https://lenews.ch/2019/06/26/government-rejects-vote-to-ban-synthetic-pesticides-in-switzerland/
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2018_Diskussionspapier_Pflanzenschutzmittel_EN.pdf
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I. STRESZCZENIE RAPORTU  

1. Czym są pestycydy syntetyczne, w jaki sposób są stosowane i jak są dopuszczane do 
stosowania? 

Pestycydy (z łaciny pestis – zaraza, pomór oraz caedo – zabijam) syntetyczne to substancje 
chemiczne stosowane głównie w celu ochrony upraw i produktów roślinnych przed organizmami 
szkodliwymi z punktu widzenia ekonomii człowieka. Wyróżniamy sześć głównych grup 
pestycydów syntetycznych: 

 insektycydy – zabijające owady, 

 nematocydy – zabijające nicienie, 

 moluskocydy – zabijające ślimaki, 

 rodentycydy – zabijające gryzonie, 

 fungicydy – zwalczające grzyby (i tym samym choroby grzybowe), 

 herbicydy – zabijające rośliny konkurujące z roślinami uprawianymi. 

Pestycydy stosowane są przeważnie poprzez rozpylanie bezpośrednio na polach lub przez 
zaprawianie nasion. W tym drugim przypadku substancje aktywne rozprzestrzeniają się w glebie 
wokół nasion, a następnie są pobierane przez sadzonki i rozpraszane w całej roślinie. Pestycydy 
mogą być wprowadzane do obrotu dopiero po przejściu wielu testów. Producenci pestycydów są 
zobowiązani do przeprowadzenia badań, które wskażą, jak je wykrywać (w glebie, wodzie i 
organizmach), jakie jest tempo ich degradacji w środowisku, oraz jakie są skutki ich stosowania 
dla organizmów i zgrupowań gatunków (na podstawie wybranych modelowych gatunków, tj. 
takich na których powszechnie prowadzi się tego typu badania), w tym także dla zdrowia ludzi. 
Oprócz uzyskania zgody na używanie danego środka ochrony roślin uprawnych, konieczne jest 
także określenie zasad jego stosowania, przy czym formułowane są zarówno ścisłe przepisy, jak i 
tak zwane dobre praktyki. Bardzo istotne jest to, że dawka pestycydu oraz termin stosowania 
powinny być dobierane tak, by zapewnić skuteczność przy minimalnej koniecznej dawce 
(respektując zasady tzw. integrowanej ochrony roślin). Krótkie omówienie podstawy prawnej 
stosowania środków ochrony roślin w Polsce zamieszczono tutaj. 

 

2. Pestycydy w Polsce 

Wykaz obecnie dopuszczonych w Polsce preparatów zawiera aktualnie (stan na 25 lipca 
2019) 2348 pozycji, w tym 969 herbicydów, 819 fungicydów (włącznie z bakteriobójczymi) i 312 
insektycydów. Wg Eurostatu Polska w 2014 roku znajdowała się na piątym miejscu w UE pod 
względem łącznej ilości sprzedawanych pestycydów (po Hiszpanii, Francji, Włoszech i Niemczech) 
i na 12. miejscu pod względem średniej dawki pestycydów na hektar (ok. 1,6 kg/ha). Warto także 
zauważyć, że łączna ilość pestycydów sprzedawanych w UE pozostaje na wysokim poziomie, ale 
są kraje, w których sprzedaż w drugim dziesięcioleciu XXI wieku malała, jak Dania, Grecja, Czechy 
i Holandia, natomiast niestety Polska należy do tej grupy, w których sprzedaż pestycydów 
znacznie wzrosła (Ryc. 2). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nicienie
https://www.cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2012/2012-INTEGROWANA-OCHRONA-ROSLIN-W-GOSPODARSTWIE.pdf
http://psor.pl/srodki-ochrony-roslin-co-to-jest/srodki-ochrony-roslin-regulacje-prawne/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/42224.pdf
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Ryc. 2.  Zmiany w ilości sprzedawanych pestycydów w poszczególnych krajach UE. 
( https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/change-in-total-sales-of-1#tab-googlechartid_chart_31) 

3. Pestycydy są biodegradowalne, ale tempo ich rozkładu w terenie bywa znacznie wolniejsze, 
niż w warunkach modelowych, przez co dochodzi do ich akumulacji w środowisku 

Właściwości pestycydów umożliwiają ich biodegradowalność, czyli rozkład za pomocą 
mikroorganizmów, ale proces ten w rzeczywistych, terenowych warunkach często bywa 
znacznie wolniejszy, niż w warunkach laboratoryjnych, w których wykonywane są testy 
wymagane od producentów. W szczególności, dana substancja czynna może ulegać degradacji 
znacznie wolniej, niż oceniono w testach laboratoryjnych: 

 w obecności innych substancji, znajdujących się w glebie, w tym innych pestycydów 
(Swarcewicz i Grzegorczyk 2012), 

 przy braku składników odżywczych dla bakterii rozkładających dany pestycyd, 

 w temperaturze powyżej lub poniżej 20oC (czyli innej, niż powszechnie stosowanej jako 
standard przy badaniach nad pestycydami), 

 w zależności od  panujących warunków (np. susza, intensywne opady itp.) (Geng i in. 
2015). 

W konsekwencji dochodzi do akumulacji pestycydów w glebie i wodzie, w wyniku czego wiele 
z nich jest tam notowanych w wysokich, nieakceptowalnych stężeniach nawet po kilkunastu- 
lub kilkudziesięciu latach po ich zastosowaniu (Scheringer 2017, Neitsch i in. 2016). 

4. Wpływ stosowania pestycydów na środowisko jest bardzo silnie niekorzystny 

Stosowanie pestycydów ma bezdyskusyjnie niekorzystny wpływ na ekosystemy 
i różnorodność biologiczną (Sachverständigenrat für Umweltfragen 2016). Na przykład środki 
owadobójcze (insektycydy) zmieniają strukturę zgrupowań organizmów, zmniejszają liczebność 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/change-in-total-sales-of-1#tab-googlechartid_chart_31
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-011-2172-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-014-1409-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-014-1409-8
https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0101-x
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.6b03168
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2016_Umweltgutachten_HD.html
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populacji poszczególnych gatunków oraz zmniejszają liczbę gatunków (Beketov et al. 2013, Dirzo 
et al. 2014, Goulson 2015, Hallmann et al. 2014, Hallmann et al. 2017, Liess & von der Ohe 2005, 
Rundlof et al. 2015, Schäfer et al. 2011, Schäfer et al. 2012, Vogel 2017, Woodcock et al. 2016, 
zobacz też: Globalna apokalipsa owadów). 

5. Pestycydy nie są selektywne, tzn. nie zabijają wyłącznie organizmów uważanych za 
szkodliwe 

Na przykład wbrew często spotykanym określeniom typu „wysoce selektywny 
insektycyd”, produkty te działają zarówno na owady szkodzące uprawom, jak i na te dla upraw 
neutralne i pożyteczne. W niektórych przypadkach określenie takie stosuje się na podstawie 
niższej toksyczności danego preparatu względem pszczoły miodnej, jednak nie oznacza to, że jest 
on bezpieczny dla wszystkich gatunków innych niż gatunek zwalczany. 

6. Prognozy dotyczące skutków ubocznych pestycydów do tej pory zawodzą - toksyczność 
i trwałość pestycydów w środowisku są większe, niż szacowano przy ich wprowadzaniu na 
rynek 

Wiele badań wyraźnie wskazuje na to, że masowe stosowanie pestycydów jest bardzo 
niekorzystne dla środowiska – powoduje akumulowanie się substancji czynnych i innych w 
środowisku, powodując obniżenie liczebności populacji wielu gatunków roślin i zwierząt oraz 
spadek różnorodności biologicznej. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele.  

Po pierwsze, dana substancja czynna może ulegać degradacji znacznie wolniej, niż 
oceniono w warunkach laboratoryjnych (zob. pkt. 3). 

Po drugie, toksyczność danej substancji czynnej może silnie zależeć od interakcji 
z innymi substancjami (Frische et al. 2014), co jest bardzo istotną okolicznością, gdyż: 

 wiele współczesnych pestycydów zawiera kilka substancji aktywnych jednocześnie, 

 przy przygotowywaniu preparatów do oprysków w zbiornikach często dochodzi do 
mieszania różnych substancji czynnych w obrębie poszczególnych gospodarstw, 

 często stosowane są serie różnych pestycydów i / lub mieszanin (znane jako sekwencje 
oprysków), które mogą mieć zwiększony efekt, jeśli organizmy nie w pełni zregenerowały 
się po poprzednich uszkodzeniach. 

Po trzecie, bardzo istotne znaczenie mogą mieć pośrednie (subletalne) efekty 
stosowania pestycydów (Campiche et al. 2007, Gessner & Tlili 2016, Hallmann et al. 2014, 
Hallmann et al. 2017, Halstead et al. 2014, Jahn et al. 2014, Liess et al. 2013, Sudfeldt et al. 2013, 
van Gestel et al. 2017), takie jak np.: 

 zmniejszenie odporności osłabionej populacji na konkurencję ze strony innych, 
ekspansywnych gatunków, 

 zaburzanie i osłabianie zależności symbiotycznych, 

 zaburzanie relacji troficznych (łańcuchów i sieci pokarmowych), 

 zaburzenia w behawiorze, np. żerowania pszczół, w wyniku czego staje się ono mniej 
efektywne, spada rozrodczość lub podwyższa się śmiertelność. 

Po czwarte, stosowanie pestycydów w środowisku rolniczym nieuchronnie prowadzi do ich 
pojawienia się ich w okolicznych ekosystemach niebędących przedmiotem zwalczania 
szkodników upraw rolnych (Liess & von der Ohe 2005, Schäfer et al. 2012), takich jak lasy, 
żywopłoty, łąki, środowiska marginalne i zbiorniki wodne. Dzieje się tak na skutek: 

 zwiewania preparatu z pestycydami (tzw. dryfu), 

https://www.pnas.org/content/pnas/110/27/11039.full.pdf
https://science.sciencemag.org/content/sci/345/6195/401.full.pdf
https://science.sciencemag.org/content/sci/345/6195/401.full.pdf
https://peerj.com/articles/854/?hc_location=ufi
https://www.nature.com/articles/nature13531
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809&_ga=2.42103269.1751527880.1531267200-635596102.1531267200
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1897/03-652.1
https://www.nature.com/articles/nature14420
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/192583
https://pure.au.dk/portal/files/45394033/Sch_fer_et_al._2012c.pdf
https://science.sciencemag.org/content/sci/356/6338/576.full.pdf
https://www.nature.com/articles/ncomms12459
https://naukadlaprzyrody.pl/2019/12/20/globalna-apokalipsa-owadow/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00003-014-0916-6
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651306002284
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/fwb.12852
https://www.nature.com/articles/nature13531
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809&_ga=2.42103269.1751527880.1531267200-635596102.1531267200
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ele.12295
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20143023964
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es401346d
https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-017-1765-8
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1897/03-652.1
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es2039882
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 migracji tych preparatów z wodami powierzchniowymi, 

 migracji preparatów z wodami gruntowymi. 

Po piąte, toksyczność danej substancji czynnej może zależeć (być wzmocniona) od czynników 
abiotycznych, np.: 

 podwyższonej temperatury otoczenia (Patra et al. 2015), 

 deficytu tlenowego (Koehler & Triebskorn 2013, Liess et al. 2016), 

 stopnia ubicia gleby. 

7. Z powyższych ocen dotyczących dotychczasowych praktyk stosowania pestycydów wynika 
bardzo pilna konieczność wprowadzenia szeregu zmian systemowych: 

I) W zakresie badań nad pestycydami: 

 Potrzebna jest przejrzystość i dostępność wyników badań i danych dotyczących wpływu 
pestycydów na środowisko. Obecnie wyniki badań przeprowadzonych w trakcie 
procesu autoryzacji pestycydów przechowywane są przez ich producentów i są 
chronione jako informacja poufna. To musi być zmienione, a wszystkie planowane 
i wykonywane badania środowiskowe nad pestycydami powinny być rejestrowane przez 
władze, a ich wyniki dostępne i jawne. 

 Proces udzielania zezwoleń należy oprzeć na kompleksowej ocenie wpływu pestycydów 
na środowisko, tj. uwzględniającej połączone efekty stosowania różnych pestycydów 
jednocześnie, ich interakcje w oddziaływaniu na środowisko, czynniki wpływające na 
tempo biodegradacji, a przy tym oprócz efektów bezpośrednich (letalnych) 
uwzględniającą bardzo złożone efekty pośrednie (subletalne). 

 Należy zintensyfikować i wydłużyć monitoring pestycydów, aby uzyskać szczegółową 
wiedzę na temat skażenia pestycydami  wody i gleby, i dzięki temu retrospektywnie 
dokonać bardziej miarodajnej oceny trafności wcześniejszych modeli stosowanych do 
oszacowania skutków oddziaływania pestycydów na środowisko. 

 Należy zwiększyć liczbę i różnorodność taksonomiczną badanych gatunków o płazy, 
gady i wiele grup owadów, w tym – dziko żyjące zapylacze. 

II) W zakresie autoryzacji pestycydów 

 Powinno się uzyskiwać najpierw wstępne zezwolenie na ograniczone stosowanie nowych 
substancji na wybranych, modelowych obszarach (najlepiej – zlewniach, gdyż w nich 
można oceniać losy pestycydów związane z przemieszczaniem się pestycydów wraz z 
wodami) i następnie wyniki prowadzonych tam kompleksowych badań powinny być 
traktowane jako podstawa do  realistycznej oceny danych dotyczących oddziaływania 
danej substancji na środowisko. 

 Należy wprowadzić etapowy proces autoryzacji. Podobnie jak stopniowe dopuszczanie 
pestycydów do użycia, etapowy proces autoryzacji powinien dotyczyć technik ich 
stosowania. Zezwolenie w pierwszym etapie mogłoby być wydawane szybko, ale ze 
ścisłymi ograniczeniami w zakresie czasu jego stosowania i typu upraw, na których można 
go zastosować. Przy tym konieczne jest wprowadzenie obowiązku monitorowania 
skutków stosowania pestycydów w środowisku także poza polami uprawnymi. Jeśli po 
pewnym czasie nie zaobserwuje się żadnych negatywnych skutków, ścisły i wszechstronny 
monitoring można by ograniczyć i zezwolić na przedłużenie i rozszerzenie zezwolenia na 
inne obszary, a ostatecznie wydać je w celu już długotrwałego użytkowania na większych 
obszarach. 

https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.2990
https://science.sciencemag.org/content/341/6147/759
https://www.nature.com/articles/srep32965
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III) W zakresie stosowania pestycydów: 

 Należy ograniczać efekty uboczne za pomocą stref buforowych i urozmaicania struktury 
krajobrazu. Ze stosowania pestycydów powinno się bezwzględnie wyłączać pasy 
określonej szerokości, oddzielające obszar poddawany zabiegom od siedlisk 
nierolniczych. Konieczne jest także urozmaicenie struktury środowiska intensywnie 
wykorzystywanych krajobrazów rolniczych poprzez tworzenie lub wzbogacanie 
"ekologicznej infrastruktury" (żywopłotów i innych zadrzewień, miedz, pasów kwietnych 
itp.). 

 Materiały edukacyjne muszą zostać zmienione, aby użytkownicy pestycydów byli lepiej 
przygotowani do zrozumienia i oceny instrukcji zawartych na ulotce dołączonej do 
opakowania i dzięki temu potrafili unikać niewłaściwego użycia. 

 Ponieważ stosowanie pestycydów stwarza problemy z kontrolą ich użycia, rozsądne 
wydaje się stosowanie zarówno zachęt (edukacja), jak i bodźców ekonomicznych 
(podatki) służących racjonalnemu i ograniczonemu wykorzystywaniu tych produktów. 

IV) W zakresie polityki w przyszłości 

 Konieczna jest nowa polityka rolna, która powinna zachęcać do zmiany paradygmatu 
w europejskiej polityce rolnej zgodnie z celami UE w zakresie ochrony środowiska, w tym 
do znacznego ograniczenia użycia pestycydów. 

 W celu opracowania zrównoważonego podejścia w postępowaniu z pestycydami należy 
realizować badania interdyscyplinarne w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych oraz 
zacieśniać współpracę między interesariuszami z różnych dziedzin – rolnictwa, nauki, 
polityki, władz samorządowych i ekonomii. 

8. Wnioski 

 Obecny model ochrony roślin uprawnych, oparty na masowym stosowaniu pestycydów, 
osiągnął punkt krytyczny. Funkcje ekosystemowe, w tym te kluczowe dla człowieka, są 
poważnie zagrożone. Istnieje pilna potrzeba zmiany tego modelu. Negatywny wpływ 
intensywnego rolnictwa na środowisko (m.in. zanieczyszczenie wód podziemnych 
azotanami, utrata siedlisk dla zwierząt, np. ptaków i owadów, utrata różnorodności 
biologicznej, w tym różnorodności roślin sadowniczych) jest zdecydowanie zbyt wysoki i 
to musi być zmienione. Problem pestycydów musi być postrzegany jako ważna część tych 
problemów systemowych. Wadliwy system autoryzacji pestycydów oraz słabo 
rozwinięty monitoring ich wpływu na środowisko prowadzi do systematycznego 
niedoszacowania ryzyka i pogarszania jakości środowiska. 

 W interesie wszystkich leży rozwijanie upraw i strategii ochrony roślin, które gwarantują 
wystarczającą wydajność w długim okresie bez trwałego niszczenia środowiska. Obecny 
model, w którym wzrost plonów i dochodowość dominują nad innymi aspektami, musi 
być zmieniony na model rolnictwa zrównoważonego. Powszechnie akceptowane wartości 
społeczne, w szczególności zapewnienie, w perspektywie długoterminowej, czystej 
wody pitnej, bezpieczeństwa żywnościowego oraz zróżnicowanego i bogatego w 
gatunki środowiska, powinny stanowić podstawę negocjacji pomiędzy wszystkimi 
zainteresowanymi stronami. 

 Podejście do problemu pestycydów za pomocą środków doraźnych i wybiórczych jest 
zupełnie nieadekwatne. Używanie pestycydów jest nierozerwalnie związane z wieloma 
innymi czynnikami i dlatego problem pestycydów musimy postrzegać jako problem 
systemowy. W przeciwnym wypadku jeszcze bardziej pogorszą się wskaźniki stanu 
środowiska, np. zaostrzą się trendy spadku liczby owadów i zanikania ptaków krajobrazu 
rolniczego, oraz wzrośnie skażenie wód gruntowych i gleby pozostałościami pestycydów. 
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II. TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW OPRACOWANIA 

Przykłady wpływu pestycydów na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów 

Autorzy przypominają, że do tej pory wielokrotnie wykazano niekorzystny wpływ 
stosowania pestycydów na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów 
(Sachverständigenrat für Umweltfragen 2016). Np. herbicydy w ekosystemach lądowych 
zmniejszają liczbę gatunków i liczebność osobników danego gatunku roślin kwitnących, zwłaszcza 
w przypadku gatunków towarzyszącym uprawom. Ponieważ rośliny te stanowią zasoby 
pokarmowe wielu gatunków owadów, to różnorodność owadów zmniejsza się. Co więcej dotyczy 
to nie tylko biotopów polnych i obrzeży pól (Roß-Nickoll et al. 2004), ale także całego krajobrazu 
rolniczego. Ogromna redukcja biomasy zwalczanych roślin, a tym zanikanie tworzonych przez nie 
mikro-siedlisk i zmniejszanie się zasobów pokarmowych negatywnie wpływa nie tylko na owady, 
ale także na konsumentów owadów, m.in. małe ssaki i ptaki (Hallmann et al. 2014, Goulson 2015, 
Rundlof et al. 2015, Woodcock et al. 2016, Hallmann et al. 2017, Vogel 2017). Zauważono, że w 
ekosystemach wodnych środki owadobójcze zmieniają strukturę zgrupowań organizmów (Liess 
& von der Ohe 2005), obniżają różnorodność biologiczną (Beketov et al. 2013) i zmieniają 
funkcjonowanie zgrupowań gatunków (Schäfer et al. 2011, Schäfer et al. 2012). Ten wpływ 
masowo stosowanych pestycydów (tu: herbicydów i insektycydów) jest jednym z ważniejszych 
czynników zmniejszania się światowych zasobów bezkręgowców (w przybliżeniu o 45%), a także 
dramatycznego spadku liczby ich gatunków (Dirzo et al. 2014), choć i inne czynniki, jak 
likwidowanie siedlisk odgrywają pewną rolę. 

Neonikotynoidy przykładem niedociągnięć w systemie udzielania zezwoleń na stosowanie 

Neonikotynoidy wpływają na układ nerwowy owadów. Wiążą się one z receptorami 
neuronowymi, zakłócając działanie ośrodkowego układu nerwowego owadów i powodując ich 
śmierć. Działają na szkodniki upraw, ale także na wiele innych organizmów, w tym pożytecznych 
dla człowieka, jak pszczoły i trzmiele. Są to bardzo skuteczne środki owadobójcze. Zostały one 
dopuszczone do użycia w połowie lat 90. ubiegłego wieku i w XXI wieku ich sprzedaż wzrosła 4-
krotnie (Milner i Boyd 2017). Często nasiona roślin uprawnych są zaprawiane neonikotynoidami, 
zanim zostaną zasiane. To nie tylko zapewnia ochronę nasion przed szkodnikami, ale także 
rozwijających się roślin, ponieważ po wykiełkowaniu wchłaniają one substancję czynną, a 
następnie jest ona transportowana do innych części rośliny. Roślina jest dzięki temu chroniona 
przed owadami przez długi czas. Neonikotynoidy można stosować także w formie oprysków. Po 
rozpyleniu część rozpuszczalnych w wodzie neonikotynoidów jest pobierana przez roślinę, ale 
pozostała część dociera do gleby, a następnie może być przenoszona przez spływ powierzchniowy 
lub wiatr do zbiorników wodnych. Udowodniono, że stosowanie neonikotynoidów ma 
długotrwały niekorzystny wpływ na gatunki, takie jak pszczoła miodna i inne owady (EASAC 
2015). Liczne badania wykazały, że neonikotynoidy wpływają negatywnie na zachowanie i 
komunikację pszczół miodnych i dziko żyjących, które pełnią istotną rolę w rolnictwie jako 
zapylacze. Wynikające z tego zmniejszenie efektywności zapylania nie tylko negatywnie wpływa 
na plon roślin użytkowych, ale także na dziko żyjące rośliny (Biesmeijer et al. 2006, IPBES 
2017).Wykazano także korelację między ilością użytych pestycydów i spadkiem liczebności 
dzikich pszczół, motyli, ptaków i organizmów wodnych (Budge et al. 2015, Münze et al. 2017, 
Vogel 2017). Udział pestycydów – nie tylko neonikotynoidów – w zanikaniu gatunków i 
wynikający z tego negatywny wpływ na podstawowe funkcje, takie jak zapylanie, jest 
powszechnie uznany przez naukowców (Liess et al. 2005, Geiger et al. 2010, Hallmann et al. 2014, 
Pisa et al. 2015, Vogel 2017). Unia Europejska zareagowała na te publikacje naukowe i w 2013 r. 
ustanowiła ograniczenia w stosowaniu trzech neonikotynoidowych substancji czynnych: 

https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2016_Umweltgutachten_HD.html
http://www.hamburger-illustrierte.de/content/htm/tic/2004/03/24/2633langf.pdf
https://www.nature.com/articles/nature13531
https://peerj.com/articles/854/?hc_location=ufi
https://www.nature.com/articles/nature14420
https://www.nature.com/articles/ncomms12459
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809&_ga=2.42103269.1751527880.1531267200-635596102.1531267200
https://science.sciencemag.org/content/sci/356/6338/576.full.pdf
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1897/03-652.1
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1897/03-652.1
https://www.pnas.org/content/pnas/110/27/11039.full.pdf
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/192583
https://pure.au.dk/portal/files/45394033/Sch_fer_et_al._2012c.pdf
https://science.sciencemag.org/content/sci/345/6195/401.full.pdf
https://science.sciencemag.org/content/357/6357/1232?casa_token=bw2G3zUgHHYAAAAA:DsemF-Z-2c1Mpeol_IcM7n7JqPhFms3mYm5TccGn355urj8Q-biGblQq1MDEZGHTSMeju4IJKAGPOw
https://easac.eu/publications/details/ecosystem-services-agriculture-and-neonicotinoids/
https://easac.eu/publications/details/ecosystem-services-agriculture-and-neonicotinoids/
https://science.sciencemag.org/content/313/5785/351
https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/
https://www.nature.com/articles/srep12574
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717305132
https://science.sciencemag.org/content/356/6338/576.summary
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51477280/Persistent_negative_effects_of_pesticide20170123-25558-1jco5eq.pdf
https://www.nature.com/articles/nature13531
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-014-3471-x
https://science.sciencemag.org/content/356/6338/576.summary
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klotianidyny, imidakloprydu i tiametoksamu. W rezultacie UE ostatnio zakazała stosowania wielu 
insektycydów neonikotynoidowych poza szklarniami. 

Niestety, obecnie coraz więcej dowodów wskazuje na to, że substancje czynne kilku 
pestycydów neonikotynoidowych pozostają w glebie przez długi czas i są również absorbowane 
przez rośliny niebędące przedmiotem ochrony przed szkodnikami. Oznacza to, że ich toksyczne 
działanie w dalszym ciągu utrzymuje się w glebie, na przykład oddziałując na poplon lub na rośliny 
w pasach kwietnych czy obszarach położonych w pobliżu pola poddawanego zabiegom z użyciem 
takich pestycydów (Mogren & Lundgren 2016). Mechanizm ten jest niezwykle niepokojący, gdyż 
w wielu przypadkach może powodować, że pasy kwietne czy poplony, mające przeciwdziałać 
utracie różnorodności biologicznej, mogą stawać się pułapką ekologiczną, powodując zwiększoną 
śmiertelność przywabianych tam owadów. 

Glifosat – zakłócenia w łańcuchach pokarmowych 

Używany masowo na świecie herbicyd o szerokim spektrum działania, czyli glifosat obecny 
w produkcie Roundup, jest biodegradowalny. Jednak taka cecha nie ma znaczenia zero-
jedynkowego jeśli chodzi o ocenę szkodliwości pestycydu. Wszystko zależy od tempa degradacji, 
a jego oceny w różnych publikacjach różnią się znacznie (od 3 do 500 dni) (EFSA 2015), chociaż 
podawano także krótsze okresy (od 2 do 53 dni) (Bento et al. 2016). To samo dotyczy AMPA (kwas 
α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowy), podstawowego produktu degradacji 
glifosatu, (od 26 do 300 dni). Glifosat i AMPA znajdują się w wodach powierzchniowych i 
gruntowych w Niemczech i innych krajach w ilościach przekraczających ustalony górny limit 
wynoszący 0,1 mikrograma na litr, mimo że standardowe testy wymywania i modelowanie tego 
procesu nie przewidywały tak efektywnego wymywania tych substancji z gleby (EFSA 2015). 

Z ekotoksykologicznego punktu widzenia – w oparciu o testy z wykorzystaniem 
standardowych organizmów modelowych – glifosat jest często mniej szkodliwy niż inne 
herbicydy. Niemniej, duża częstość i wielkość dawek glifosatu są problematyczne z wielu 
powodów. Po pierwsze, odnotowano rosnącą liczbę chwastów odpornych na glifosat (Bonny 
2011, Breckling i Verhoeven 2010). Po drugie, herbicydy o szerokim spektrum działania, takie jak 
glifosat, eliminują prawie wszystkie dzikie rośliny rosnące na gruntach ornych. Ponieważ 
pozbawia to owadów i kręgowców części zasobów potrzebnych do życia (jako środowiska ich 
życia, a także pokarmu), tego typu herbicydy mają silnie negatywny wpływ na różnorodność 
biologiczną (Schütte et al. 2017), jak wykazano w przypadku roślin i zwierząt (Firbank et al. 2003, 
Heard et al. 2003a, Heard et al. 2003b, Squire et al. 2003, Bohan et al. 2005, Squire et al. 2009). 
Zakłócenia łańcuchów pokarmowych spowodowane przez stosowanie glifosatu są dużym 
problemem dla gatunków na terenach z intensywną gospodarką rolną, ponieważ jest tam zwykle 
bardzo mało alternatywnych żerowisk. Jako ilustrację zakresu stosowania glifosatu w Niemczech 
autorzy przytaczają oceny niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska, wg których pestycydy 
zawierające glifosat stosowane są co najmniej raz w roku na około 40% pól, a w przypadku 
rzepaku nawet do 90% pól. 

Akumulacja pestycydów w glebie i wodzie 

Biorąc jako przykład neonikotynoidy, udowodniono, że są one obecne w glebie przez 
znacznie dłuższy czas, niż przewidywano w badaniach użytych do uzyskania autoryzacji 
stosowania tych pestycydów (Bonmatin et al. 2015). Na przykład w Szwajcarii wykazano, że 
spośród analizowanych 80 pestycydów stosowanych na 14 obszarach rolniczych w latach 1995-
2008, około 80% (z czego połowa jako produkty transformacji) nadal jest wykrywana w glebie – 
średnio od 10 do 15 pestycydów na danym polu (Chiaia-Hernández et al. 2017). Zatem substancje 
te pozostają w glebie (choć w niskich stężeniach) przez dziesięciolecia, mimo, że w dokumentach 

https://www.nature.com/articles/srep29608
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716316692
https://www.mdpi.com/2071-1050/3/9/1302
https://www.mdpi.com/2071-1050/3/9/1302
https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0100-y
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2664.2003.00787.x
https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rstb.2003.1402
https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rstb.2003.1401
https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rstb.2003.1403
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2004.3049
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-008-0072-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-014-3332-7
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.7b02529
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autoryzacyjnych przewidziano znacznie krótsze czasy ich trwania, często w przedziale tygodni lub 
miesięcy. Podobny wynik zaobserwowano w przypadku herbicydu atrazyny, która jest nadal 
obecna w glebie po 20 latach po jej wycofaniu z UE (w celu ochrony wód gruntowych, do których 
łatwo przenikała) (Jablonowski et al. 2011). Liczne pestycydy wykryto również w glebach 
portugalskich, hiszpańskich i fińskich długo po ich zastosowaniu i znacznie dłużej, niż by to 
wynikało z deklarowanych przez producentów okresów półtrwania (Goncalves & Alpendurada 
2005), Laitinen et al. 2006, Sanchez-Gonzalez et al. 2013, Masia et al. 2015). 

Również w wodach pozostałości pestycydów występują w wyższych stężeniach, niż 
przewidywano w ocenach narażenia organizmów na te substancje. Dotyczy to np. 
neonikotynoidów w wodach gruntowych i powierzchniowych (Huseth i Groves 2014). Dzieje się 
tak m.in. w wyniku spływu powierzchniowego z pól uprawnych. Matematyczne modele służące 
do oceny tempa zanikania pestycydów ze środowiska zawodziły zwłaszcza w przypadku 
insektycydów rozpuszczalnych w tłuszczach, w związku z czym postulowano ich znaczne 
poprawienie tych modeli, zwłaszcza z uwzględnieniem oddziaływania lokalnych czynników 
środowiskowych i klimatycznych (Knaebel et al. 2012, Stehle et al. 2013). Badania wykazały 
(Malaj et al. 2014), że w całej Europie wyznaczone jako bezpieczne dla środowiska progowe 
wartości (normy) stężeń dla różnych chemikaliów, w tym pestycydów, w wodach są przekraczane. 
W Szwajcarii wykryto ponad 100 różnych pestycydów i liczne produkty ich przemiany w rzekach 
(Moschet et al. 2014). Zjawisko to zaobserwowano również poza Europą (Stehle i Schulz 2015). 

Błędne lub zbyt niedokładne prognozy dotyczące narażenia środowiska (w tym gatunków) na 
pestycydy i ocena trwałości występowania związków chemicznych w środowisku 

Autorzy zauważają, że w przypadku wielu substancji, które zostały początkowo 
dopuszczone do użycia, a później zabronione, krytyczna okazała się nie tylko większa, niż się 
początkowo wydawało, toksyczność, ale także ich zbyt długa trwałość (przebywanie) 
w środowisku. Obecność szerokiego zakresu pozostałości pestycydów w glebach i wodach, której 
nie przewidziano nawet w bardzo złożonych modelach, wyraźnie pokazuje, że przewidywania 
oparte wyłącznie na modelach nie są wiarygodne. Zatem modele leżące u podstaw takich 
prognoz muszą zostać poddane weryfikacji w większym stopniu opartej na rzeczywistych 
warunkach, niż miało to miejsce do tej pory. Narzędziem temu służącym powinno być 
kompleksowe monitorowanie stężenia danego pestycydu po uzyskaniu zezwolenia na jego 
stosowanie. Oprócz wód monitoring powinien obejmować także glebę na gruntach ornych oraz 
– koniecznie! – w ich pobliżu, czyli na odłogach, żywopłotach, zadrzewieniach śródpolnych itp., 
które odgrywają istotną rolę dla różnorodności biologicznej. 

Jednym z powodów długiego czasu trwania substancji czynnej pestycydu w środowisku 
jest to, że może być ona stabilizowana przez długi czas w materiale glebowym lub w podłożu 
skalnym (Kaestner et al. 2014), by następnie podlegać stopniowemu uwalnianiu. W miejscach 
o przesiąkliwej glebie i tam, gdzie użyto większych ilości atrazyny, wspomniana wyżej stabilizacja 
powoduje, że małe ilości tego herbicydu nadal długotrwale wnikają do wód gruntowych (Vonberg 
et al. 2014a, Vonberg et al. 2014b). Powtarzające się zdarzenia zanieczyszczenia resztkami 
atrazyny zbiorników wodnych w Niemczech można tłumaczyć właśnie powolnym uwalnianiem 
się dawno temu stosowanych pestycydów do wód powierzchniowych, z którym przedostają się 
one do zbiorników wodnych. 

Pestycydy mogą ulegać degradacji znacznie wolniej w obecności innych substancji. Na 
przykład, okres półtrwania herbicydu pendimetaliny w przybliżeniu podwaja się w obecności 
fungicydu manekozy (Swarcewicz i Gregorczyk 2012). Do chwili obecnej istnieje tylko kilka 
przykładów badań dotyczących degradacji pestycydów w warunkach realistycznych, na przykład: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-010-0431-y
https://www.academia.edu/6927482/Assessment_of_pesticide_contamination_in_soil_samples_from_an_intensive_horticulture_area_using_ultrasonic_extraction_and_gas_chromatography_mass_spectrometry
https://www.academia.edu/6927482/Assessment_of_pesticide_contamination_in_soil_samples_from_an_intensive_horticulture_area_using_ultrasonic_extraction_and_gas_chromatography_mass_spectrometry
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ps.1186
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03067319.2013.814122
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021967314018779
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4019649/
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es301649w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-012-3026-x
https://www.pnas.org/content/111/26/9549.short
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es500371t
https://www.pnas.org/content/112/18/5750.short
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10643389.2013.828270
https://www.researchgate.net/profile/Jan_Vanderborght/publication/263714427_Atrazine_Soil_Core_Residue_Analysis_from_an_Agricultural_Field_21_Years_after_Its_Ban/links/5442b8f20cf2a76a3ccb06a4/Atrazine-Soil-Core-Residue-Analysis-from-an-Agricultural-Field-21-Years-after-Its-Ban.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jan_Vanderborght/publication/263714427_Atrazine_Soil_Core_Residue_Analysis_from_an_Agricultural_Field_21_Years_after_Its_Ban/links/5442b8f20cf2a76a3ccb06a4/Atrazine-Soil-Core-Residue-Analysis-from-an-Agricultural-Field-21-Years-after-Its-Ban.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135413008130
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-011-2172-x
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 przy braku składników odżywczych dla bakterii, 

 w temperaturze powyżej lub poniżej 20 stopni Celsjusza (powszechnie stosowanej jako 
standard przy badaniach nad pestycydami), 

 w obecności innych pestycydów, 

 w obecności innych czynników stresogennych (susza, intensywne opady itp.). 

W omawianym opracowaniu zauważa się, że pestycydy, które zostały wyprodukowane wiele lat 
temu i od tego czasu zostały zakazane, mogą być uwolnione ze swoich „zbiorników retencyjnych” 
(np. z gleby lub osadów dennych) przez zmiany klimatyczne. Oznacza to, że są one ponownie 
mobilizowane, stają się ponownie wykrywalne i oddziałują efektywnie na środowisko (Scheringer 
2017). Od dawna zakazany środek owadobójczy DDT jest również przykładem tego, w jaki sposób 
nadal może zanieczyszczać środowisko i nadal niekorzystnie wpływać na środowisko i zdrowie 
ludzkie nawet dziesięciolecia po jego użyciu. DDT można wciąż znaleźć w niektórych glebach i 
warstwach osadów w zbiornikach wodnych, chociaż zakazano stosowania go w Niemczech od 
1972 r. (Neitsch et al. 2016). 

Problem powstawania mieszanin pestycydów w zbiornikach, wielokrotnego użycia pestycydów 
i oddziaływania skumulowanego 

Autorzy opracowania w tej części skupiają się na tym, że ocena ryzyka środowiskowego 
stosowania danej w procesie zatwierdzenia danego pestycydu przez dokonywana jest zasadniczo 
w izolacji od innych substancji, co zupełnie mija się z realnymi warunkami, w których często 
pestycydy są stosowane wraz z innymi w jednym czasie lub sekwencyjnie, a także dany pestycyd 
stosowany jest wielokrotnie w sezonie. Ocena opiera się zatem na toksykologicznej i 
środowiskowej (ekologicznej) informacji chemicznej dotyczącej ocenianej substancji i jej postaci 
fizycznej stosowanej w danym zabiegu. Taki sposób podejścia ma, co podkreślają autorzy, 
ograniczone znaczenie dla oceny ryzyka środowiskowego stwarzanego przez pestycydy, choćby 
dlatego, że znaczna część pestycydów zawiera wiele substancji aktywnych jednocześnie. Na 
przykład w Niemczech takie mieszaniny stanowią już – przy rosnącej tendencji – około jednej 
trzeciej zatwierdzonych pestycydów. Kluczowym czynnikiem w ocenie toksyczności mieszaniny 
substancji czynnych dla środowiska powinna być zatem interakcja między nimi. I tak już jest, ale 
tylko w przypadku preparatów, w których wg ścisłej receptury  substancje czynne są łączone 
i sprzedawane w takiej formie. Jednak powszechne stosowanie kilku substancji jednocześnie 
w prowadzonych ocenach ryzyka stosowania pestycydów nie jest uwzględnione w stopniu 
dostatecznym. Na przykład nie jest uwzględnione stosowanie kilku pestycydów w postaci 
mieszanin, a także sekwencyjne stosowanie różnych pestycydów i / lub mieszanin w zbiornikach 
w sezonie opryskiwania (znane jako sekwencje oprysków). Ocena ryzyka stosowania pestycydów 
ignoruje te problemy. Jedynym wyjątkiem są obecnie mieszaniny z góry dokładnie opisane lub 
zalecane przez producenta, które muszą przejść ocenę ryzyka dla środowiska (BVL 2015). 

Pomijanie oddziaływań skumulowanych jest ogromnym błędem. Autorzy zauważają, że w 
wielu przypadkach kolejno stosowane pestycydy mają zwiększony efekt, jeśli organizmy nie w 
pełni zregenerowały się z poprzednich uszkodzeń (patrz rozdział 3.4) (Ashauer et al. 2007). 
Również na poziomie zgrupowań gatunków skutki seryjnego stosowania pestycydów mogą 
zostać wzmocnione i osiągnąć punkt krytyczny, jeżeli odbudowywanie się populacji zostanie 
spowolnione przez konkurencję o żywność i inne zasoby z bardziej tolerancyjnymi gatunkami 
(Liess et al. 2013). 

Ogólnie, pojawia się zasadnicze pytanie, czy i w jakim stopniu aktualne testy stanowiące 
podstawę regulacji stosowania pestycydów prawidłowo oceniają środowiskowe ryzyko związane 
z używaniem pestycydów i czy regulacje te gwarantują odpowiedni poziom ochrony środowiska. 

https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0101-x
https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0101-x
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.6b03168
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/Tankmischungen.pdf
https://www.academia.edu/4004198/Modeling_combined_effects_of_pulsed_exposure_to_carbaryl_and_chlorpyrifos_on_Gammarus_pulex
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es401346d
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Niedociągnięcia w ocenie bezpośrednich skutków 

Stosowanie pestycydów w środowisku rolniczym nieuchronnie prowadzi do pojawienia 
się tych substancji w ekosystemach niebędących przedmiotem zwalczania szkodników, takich jak 
lasy, żywopłoty, pola, środowiska marginalne i zbiorniki wodne. Z tego względu podczas procesu 
udzielania zezwoleń szacowane są również potencjalne skutki obecności pestycydów w takich 
ekosystemach. W razie potrzeby formułowane są przepisy, ograniczenia, a nawet zakazy 
stosowania w celu zmniejszenia ryzyka do akceptowalnego poziomu. W ostatnich 
dziesięcioleciach okazało się, że te oceny ryzyka nie zawsze były trafione co do niezamierzonego 
bezpośredniego wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania. 

Pomijane grupy organizmów 

Kolejnym problemem zauważonym przez autorów jest testowanie szkodliwości 
pestycydów na zbyt małej grupie gatunków. Potencjalnie zagrożone grupy organizmów, takie jak 
np. dziko żyjące owady zapylające i płazy, nadal nie są wystarczająco uważnie uwzględniane w 
ocenie efektów ubocznych stosowania pestycydów. Przykładem są neonikotynoidy, które były 
testowane wyłącznie przy użyciu pszczoły miodnej. Ponadto pominięto tzw. subletalne (nie 
powodujące bezpośrednio śmiertelności) skutki na przykład w zakresie rozmnażania, zachowań 
związanych z poszukiwaniem pokarmu oraz w zakresie orientacji przestrzennej. Badania 
terenowe nad narażeniem owadów na działanie neonikotynoidów wykazały zanikanie kolonii 
trzmieli i dziko żyjących pszczół, podczas gdy wpływ na większe kolonie pszczoły miodnej był 
niewykrywalny (Rundlof et al. 2015). Również płazów prawie nie bierze się pod uwagę w takich 
badaniach, pomimo wysokiej śmiertelności, która została stwierdzona jako skutek 
bezpośredniego opryskiwania tych zwierząt typowymi dawkami dopuszczonych pestycydów 
(Brühl et al. 2013). A przecież płazy mogą stykać się z pozostałościami pestycydów w krajobrazie 
rolniczym nie tylko w wodach, ale także podczas lądowego etapu życia (poza okresem godowym), 
co oprócz innych czynników może przyczynić się do obserwowanego globalnego spadku 
liczebności płazów. 

Niedoszacowanie ryzyka 

Autorzy opracowania formułują wprost opinię, że zagrożenia, na które narażone są 
niektóre grupy organizmów, są niewłaściwie oszacowane. Na przykład wykazano, że wpływ 
pestycydów w stężeniach (nawet bardzo niskich), sklasyfikowanych jako bezpieczne, na owady 
ekosystemów naturalnych był zauważalny w wielu badaniach (Liess & von der Ohe 2005, Schäfer 
et al. 2012). Takie niedoszacowanie może prowadzić do utraty różnorodności biologicznej w skali 
krajobrazu (Beketov et al. 2013) i upośledzać funkcje ekosystemu (Liess et al. 2008). Przyczyną 
tych błędnych oszacowań ryzyka może być nieuwzględnianie efektów pośrednich i dodatkowych 
czynników stresogennych opisanych poniżej. 

Pomijanie oddziaływań pośrednich 

Kolejnym zagadnieniem bardzo często pomijanym, a omówionym przez autorów, jest 
pośredni wpływ pestycydów. Pośredni wpływ pestycydów na biocenozy jest spowodowany 
obecnością naturalnych interakcji grupami gatunków w ekosystemach, np. poprzez konkurencję, 
symbiozę lub sieci pokarmowe (Halstead et al. 2014, Gessner i Tlili 2016). Oddziaływania tego 
typu mogą być wzmocnione lub rozprzestrzeniane w skali populacji, a także w skali zgrupowań 
gatunków (patrz poniżej). Odbudowa populacji po zadziałaniu czynnika negatywnego – jej czas 
jest ważnym kryterium w procesie wydawania zezwoleń na pestycydy – może trwać dłużej w 
warunkach realnych, niż to zakładano w procesie wydawania zezwolenia. Na przykład już 
niewielkie, statystycznie niewykrywalne zakłócenia powodowane przez pestycydy mogą zostać 

https://www.nature.com/articles/nature14420
https://www.nature.com/articles/srep01135/
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1897/03-652.1
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es2039882
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es2039882
https://www.pnas.org/content/pnas/110/27/11039.full.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896970800630X
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ele.12295
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/fwb.12852
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wzmocnione przez konkurencję ze strony bardziej tolerancyjnych gatunków. Jeśli takie 
wydarzenia mają miejsce corocznie, te minimalne efekty mogą kumulować się, aż do lokalnego 
zanikania populacji (Liess et al. 2013). Ponadto negatywne skutki użycia danego pestycydu mogą 
pojawić się lub ulegać wzmocnieniu ze znacznym opóźnieniem, nawet dopiero w następnych 
pokoleniach (Campiche et al. 2007, van Gestel et al. 2017). 

Skutki działania pestycydów mogą rozprzestrzeniać się także w zespołach gatunków. Jeśli 
na przykład herbicydy – w szczególności te o szerokim spektrum działania, takie jak glifosat – 
zmniejszą biomasę roślinną, liczba konsumentów, którzy są zależni od roślin, również spadnie z 
powodu zmniejszonej dostępności pokarmu. Tego typu pośrednie skutki dla łańcucha 
pokarmowego nie są uwzględniane w procesie wydawania zezwoleń, który koncentruje się na 
populacjach danego gatunku bez żadnego odniesienia do ich roli w łańcuchu pokarmowym. 
Ponadto z punktu widzenia procedur regulacyjnych, skutki stosowania pestycydów mogą być 
akceptowalne, jeżeli badana populacja odbuduje się w określonym przedziale czasowym. 
Tymczasowe zakłócenie lub zmniejszenie populacji może również mieć silny wpływ na 
konsumentów tej populacji. Na przykład w ostatnich latach spadek populacji pospolitych 
gatunków ptaków w krajobrazie rolniczym (Sudfeldt et al. 2013, Hallmann et al. 2014, Jahn et al. 
2014, Hallmann et al. 2017) został przypisany stosowaniu pestycydów i ich pośredniemu 
wpływowi na łańcuchy pokarmowe, jak wykazano to na przykładzie imidakloprydu z grupy 
neonikotynoidów. Efekty opisane na poziomie populacji i zgrupowań gatunków mogą 
powodować stopniowe zmiany w całych ekosystemach. 

Rzadkie uwzględnianie wpływu wielu czynników stresogennych działających jednocześnie 

Oprócz tego, że same pestycydy mogą wchodzić w różne interakcje, występują one w środowisku 
razem z wieloma innymi substancjami, które gromadzą się w glebie lub w zbiornikach wodnych 
(np. z powodu spływu powierzchniowego i podpowierzchniowego). Odbywa się w bardzo 
zróżnicowanych warunkach, wobec tego – na co zwracają uwagę autorzy - występują również 
interakcje pestycydów z innymi stresorami i dotyczy to zarówno czynników naturalnych, jak i 
antropogenicznych. Ekosystemy muszą kompensować działanie antropogenicznych czynników 
stresogennych, takich jak rotacja upraw i nadmierna ilość nutrientów, ale także czynników 
naturalnych, takich jak np. susza. Procedury zatwierdzania pestycydów i innych substancji 
chemicznych ignorują potencjalny wpływ takich dodatkowych czynników stresogennych. 
Tymczasem bardzo istotny wpływ na oddziaływanie pestycydów na środowiska może mieć 
zmiana klimatu: 

a) Po pierwsze, wzrost temperatury związany ze zmianą klimatu, który już wpływa na 
ekosystemy, prawdopodobnie zwiększy stosowanie pestycydów, ponieważ choroby roślin 
w cieplejszych warunkach zwykle łatwiej się rozprzestrzeniają i są częstsze (Kattwinkel et 
al. 2011). 

b) Po drugie, w wyższych temperaturach organizmy mogą być bardziej wrażliwe na 
chemikalia, w tym na pestycydy, zatem ich efekty uboczne mogą się zwiększyć (Patra et al. 
2015), 

c) Po trzecie, zmiany klimatu idą w parze z częstszymi ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi.  

Okresy suszy, podczas których degradacja substancji chemicznych przez mikroorganizmy może 
być spowolniona (Geng et al. 2015), będą poprzedzać intensywne opady, które zwiększą spływ 
powierzchniowy nierozłożonych pestycydów do wód (Gagnon et al. 2016). Zatem w takich 
warunkach można spodziewać się zwiększonego zanieczyszczenia wód pestycydami. Ogólnie 
rzecz biorąc, naturalne czynniki stresogenne sprawiają, że organizmy są bardziej wrażliwe na 

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es401346d
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651306002284
https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-017-1765-8
https://www.nature.com/articles/nature13531
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20143023964
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20143023964
https://journals.plos.org/plosone/article%3Fid=10.1371/journal.pone.0185809
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1890/10-1993.1
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1890/10-1993.1
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.2990
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.2990
https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-014-1409-8
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ieam.1706
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pestycydy i inne chemikalia, niż by to wynikało z modelowych badań, prowadzonych 
w warunkach kontrolowanych. Metaanalizy wykazały, że obecność innych stresorów 
abiotycznych, takich jak brak tlenu lub stresorów biotycznych, takich jak konkurencja z innymi 
gatunkami, zwiększa wrażliwość populacji (w tym na pestycydy) nawet 10-100-krotnie (Koehler i 
Triebskorn 2013, Liess et al. 2016). Inne czynniki antropogeniczne (oprócz stosowania 
pestycydów) również są stresorami, na przykład ubijanie (zagęszczanie) gleby przez pojazdy 
rolnicze mają długofalowe konsekwencje dla organizmów, które tam żyją (Schaeffer et al. 2016). 
Skutki działania wielu czynników stresogennych mogą wzmacniać się nawzajem – a kompensacja 
oddziaływania każdego stresora wiąże się z pewnymi kosztami energetycznymi poszczególnych 
osobników i populacji, które są widoczne na poziomie całych ekosystemów. Na przykład objawem 
może być zwiększone tempo oddychania, a zatem zwiększone emisje dwutlenku węgla z gleby, 
który – jako gaz cieplarniany – ma wpływ na klimat (Filser et al. 1995). Podobne skutki interakcji 
stresorów stwierdzono również w ekosystemach słodkowodnych (Alexander et al. 2016, 
Gardeström et al. 2016). 
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*                              *                               *                              * 
Niniejszy artykuł powstał dzięki zgodzie wydawcy, tj. Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina 
(German National Academy of Sciences Leopoldina), na nieodpłatne tłumaczenie i wykorzystanie 
publikacji pt. "Der stumme Frühling - Zur Notwendigkeit eines umweltverträglicheren Pflantzenschutzes" 
(w wersji angielskiej: "The Silent Spring – On the need for sustainable plant protection"). Tłumaczenie nie 
jest autoryzowane. Jestem bardzo wdzięczny za udzielenie zgody na wykorzystanie tłumaczenia w 
niniejszym artykule i mam nadzieję, że przyczyni się to do wzrostu świadomości środowiskowych skutków 
powszechnego stosowania pestycydów. 

This article has been prepared with the permission of the publisher, the German National Academy of 

Sciences Leopoldina, to free translation and use of the paper "Der stumme Frühling - Zur Notwendigkeit 

eines umweltverträglicheren Pflantzenschutzes" (or "The Silent Spring – On the need for sustainable 

plant protection" in English). This translation is not authorized. I am very grateful for given permission 

to use the translation in this article and I hope it will contribute to raising awareness of the 

environmental effects of widespread use of pesticides. 
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