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Komentovaný seznam vèel Èeské republiky a Slovenska  1. èást
hedvábnicovití (Hymenoptera: Apoidea, Colletidae).
Annotated check-list of the bees from the Czech Republic and Slovakia
 1st. part (Hymenoptera: Apoidea, Colletidae).
Antonín PØIDAL
Erbenova 5, 602 00 Brno
Hymenoptera, Apoidea, Colletidae, check-list, Czech Republic, Slovakia
Abstract: The latest check-list of Apoidea in the Czech Republic and Slovakia was published in
1989. However, there are several new faunistic data and data clarifying former problems on the
faunistics of the bees. Therefore, the main aim of this the 1st part of the Apoidea check-list is to
summarize the faunistic data for the bee species belonging to the family Colletidae and the genera
Colletes and Hylaeus. There were found several species as a new for studied areas as well as
species that do not belong to the fauna of studied areas (i.e. Czech Republic  Bohemia & Moravia
and Slovakia). Territories suitable for continuation in the faunistic research are proposed. The
subgenus Albocolletes Warncke, 1978 is syn. nov. to the subgenus Rhinocolletes Cockerell, 1910
and the species [excepting C. (Rhinocolletes) albomaculatus comb. nov. a C. (Rhinocolletes)
dorsalis comb. nov.] included by Warncke into the subgenus Albocolletes remain without
subgeneric status.

ÚVOD
První seznam vèel pro Èechy pøinesl zakládající èlen Èeské spoleènosti entomologické páter
Augustinus Kubes v roce 1904 a hned v roce 1905 jej rozíøil o dalí druhy (KUBES 1904, 1905).
Jednalo se o práce, které byly vypracovány na dobré úrovni vzhledem k tehdejímu stupni poznání
a staly se prvním pilíøem v poznání èeské apidofauny.
Seznam vèel (Hymenoptera: Apoidea) pro bývalé území Èeskoslovenska byl poprvé publikován
KOCOURKEM (1989). Seznam vèel pro území Prahy zpracoval PÁDR (1990). Seznam vèel na území
Bílých Karpat sestavil PØIDAL (1998b). První opravy a doplòky Kocourkova seznamu provedl
PØIDAL (1998a). Od dob vydání Kocourkova seznamu vak dolo k celé øadì zmìn, a u zmìn
týkajících se nových faunistických poznatkù, tak i zmìn, které vyplynuly ze stále opravované
nomenklatury. Dalí studium apidofauny vyaduje sumarizaci sporných faunistických údajù
a jejich komentáø. Tomuto poadavku nevyhovuje Kocourkùv seznam, kde se uvádí výskyt
zpùsobem BMS (Bohemia, Moravia, Slovakia). Nìkteré z nálezù jsou historické èi nepodloené
sbírkovým materiálem a jako takové je tøeba je i uvádìt.
Cílem této práce je proto pøedloit komentovaný seznam nadèeledi vèel (Hymenoptera: Apoidea)
ijících na území Èeské republiky a Slovenska. V první èásti seznamu je zpracována èeleï Colletidae
(hedvábnicovití). Komentovány jsou zejména tzv. sporné nálezy  tj. nálezy historické, bez
dokladového sbírkového materiálu èi jinak zpochybnitelné. Komentáø je i v pøípadì druhù
vyskytujících se lokálnì èi u druhù vzácných. Ke vem komentáøùm je pøiloena mapka
s faunistickou sítí, do které je vyznaèeno rozíøení komentovaného druhu. V neposlední øadì jsou
zde uvedena fakta, která mohou vést k prohloubení znalostí druhù nezvìstných èi druhù, jejich
výskyt na studovaném území nebyl potvrzen a zároveò není vylouèen.
Je nutné podotknout, e pøedkládaná práce není rozhodnì vyèerpávající monografií o èeských,
moravských a slovenských vèelách. Dokonce je pravdìpodobné, e nìkteré faunistické údaje zde
chybí. Smyslem této práce je, aby slouila jako odrazový mùstek v dalím faunistickém prùzkumu.
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MATERIÁL A METODIKA
Informaèní zdroje
Pøi studiu byly pouity literární údaje (viz seznam literatury) a následující státní a soukromé sbírky:
coll. Moravské zemské muzeum Brno [MZM]
coll. Národní muzeum Praha [NM]
coll. Oberösterreichisches landes Museum - Biologiezentrum Linz [OLM]
coll. Petr Bogush - Buzice
coll. Jozef Luká - Bratislava
coll. Antonín Pøidal - Brno (autor)
coll. Jakub Straka - Praha
coll. Boøek Tkalcù - Praha
coll. Pavel Tyrner - Litvínov
coll. Dalibor Vianský - Blansko
kartotéka faunistických údajù dr. Pádra (Praha)
(Poznámka: tuto kartotéku laskavì poskytnul Mgr. Pavel Tyrner z pozùstalosti Dr. Pádra. Jde o
kartotéku, do ní si Dr. Pádr za svého ivota zaznamenával nejen nálezy podle literatury, ale i
nálezy vlastní èi svých kolegù. U takových nálezù pak uvádìl vìtinou i pøesné datum, poèet samcù,
samic a eventuálnì i dìlnic.)
Rody jsou v rámci podèeledí a tribù seøazeny abecednì. Druhová jména jsou v rodech seøazena
rovnì abecednì. Vyznaèeny jsou pouze nálezy známé, tzn. e faunistický ètverec bez znaèky
výskytu neznamená, e se v nìm daný druh nevyskytuje.
Vysvìtlivky pouité v seznamu rozíøení
B = Bohemia (Èechy), M = Moravia (Morava a Slezsko), S = Slovakia (Slovensko)
B M S
Druh byl na daném území zjitìn (v tomto pøípadì v Èechách, na Moravì i Slovensku).
M
S
Druh nebyl dosud na daném území zjitìn (v tomto pøípadì druh nezjitìn v Èechách).
B
M S
Nový druh pro dané území èi první spolehlivý údaj pro dané území (v tomto pøípadì nový druh
pro Èechy).
B
? S
Na daném území nebyl druh dosud zjitìn ani v literatuøe uvádìný, ale jeho výskyt je vysoce
pravdìpodobný èi není zcela nepravdìpodobný (v tomto pøípadì na Moravì).
B? M? S?
Pro dané území se uvádí v literatuøe (nebo jiném zdroji), ale není znám spolehlivý sbírkový materiál;
výskyt je zpochybnìn - podmíneènì vyøazen z fauny daného území. Zpìtné zaøazení do fauny je
tøeba doloit recentním nálezem.
x
Druh vyøazen z fauny daného území; byl zaøazen do seznamu omylem (napø. pouitím nesprávného
jména èi na základì chybné determinace).
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(b) (m) (s)
Druh je nezvìstný pro dané území, ale pùvodní doklady o jeho výskytu jsou spolehlivé. (Napø.
tìch pøípadech, kdy existuje spolehlivý sbírkový materiál, ale druh ji na znièené lokalitì neije èi
nebyl dlouho zjitìn).

VÝSLEDKY
Rod Colletes Latreille, 1802
Rod vèel Colletes nebyl v minulosti na území obou republik systematicky studován. Pokud
byl sbírán, tak jen náhodnì a nikdy nebyl zpracován samostatnì. To dokazují jak døívìjí
èeskoslovenské faunistické zprávy tak i poslední seznam èeskoslovenských vèel (KOCOUREK 1989).
Byl vak vdy rozliován druh C. daviesanus od druhu C. inexpectatus, k èemu rùzní autoøi
pøistupovali rozdílnì (PØIDAL 1999).
NOSKIEWICZ (1936) ve své obsáhlé monografii o palearktických Colletes popsal nìkolik podrodù,
jak je uvedeno níe v seznamu podrodových jmen. Druh C. albomaculatus a C. punctatus povaoval
za druhy samostatného nového podrodu Puncticolletes. Nestanovil vak pro tento podrod typový
druh a tudí Puncticolletes je nomen nudum. WARNCKE (1978) na tuto skuteènost upozornil v revizi
západopalearktických Colletes a druh C. punctatus zaøadil do podrodu Rhinocolletes z dùvodu
shodnì utváøeného propodea s druhem C. nasutus, co je typový druh podrodu Rhinocolletes.
COCKERELL (1910) popsal podrod Rhinocolletes právì s dùrazem na charakteristický znak typového
druhu C. nasutus  tj. nápadnì prodlouené líce. Nicménì podobnì jsou líce prodloueny u
neotropického druhu C. albicinctus Moure, 1943  typového druhu podrodu Rhynchocolletes Moure,
1943.
Typové druhy tìchto podrodù vak nejsou konsubgenerické a délka lící je tedy zjevnì znakem
konvergentním. WARNCKE (1978) vak z neznámých dùvodù (nejspí omylem) popsal podrod
Albocolletes s typovým druhem C. albomaculatus a zahrnul do nìj celou øadu dalích druhù
(z nich jsou v této práci zmínìní C. mlokossewiczi, C. floralis a C. impunctatus), které nejsou
konsupraspecifické s C. albomaculatus (vyjma C. dorsalis). Stejnì tak KUHLMANN (2000) neuvádí
ve skupinì-albomaculatus ádný z druhù Warnckem zahrnutých do podrodu Albomaculatus a
naopak Kuhlmann do druhové skupiny albomaculatus zahrnuje jak C. punctatus tak i C.
albomaculatus, C. dorsalis dále pak C. alfkeni. WARNCKE (1978), zjevnì nevìdomì, tak rehabilitoval
úmysl NOSKIEWICZE (1936), který seskupil druhy C. punctatus, C. dorsalis a C. albomaculatus
do samostatného podrodu Puncticolletes a druh C. nasutus ponechal oddìlenì v monobasickém
podrodu Rhinocolletes. Vzhledem k tomu, e délka lící je znakem pouze konvergentním, podrod
Albocolletes syn. nov. je mladím subjektivním synonymem podrodu Rhinocolletes a druhy
zaøazené WARNCKEM (1978) do podrodu Albocolletes (vyjma druhù C. albomaculatus a C. dorsalis)
zùstávají tímto bez podrodového zaøazení v rodu Colletes. Druhy C. (Rhinocolletes) albomaculatus
comb. nov. a C. (Rhinocolletes) dorsalis comb. nov. náleí tedy do podrodu Rhinocolletes
v rámci rodu Colletes.
Diagnózy jednotlivých podrodù podle WANCKEho (1978) nejsou pøesné a není moné je pouít
ke konstrukci praktického klíèe. MICHENER (2000) nepovauje podrodovou klasifikaci rodu Colletes
za opodstatnìnou do doby, ne bude provedena svìtová revize druhù rodu Colletes. KUHLMANN
(2000) tøídí druhy, podobnì jako NOSKIEWICZ (1936), do druhových skupin. V determinaèním klíèi,
který je v této práci uveden, jsou podrody uvedeny podle autorova pojetí z dùvodu nastínìní vztahù
mezi jednotlivými druhy a pøehlednìjí struktuøe klíèe. Seznam druhù viz tab. 1.
Podrody èeských a slovenských druhù:
Colletes s. str.
Denticolletes Noskiewicz, 1936
Elecolletes Warncke, 1978
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Pachycolletes Bischoff, 1954
Rhinocolletes Cockerell, 1910 (= Albocolletes Warncke, 1978 syn. nov.)
Simcolletes Warncke, 1978
Komentáø k uívaným determinaèním klíèùm
1) Nìmecký klíè (NOSKIEWICZ 1936) je dobrým klíèem pro palearktické druhy rodu Colletes. Pro
úèely determinace naich druhù je vak vzhledem k jeho obsáhlosti ponìkud nepraktický.
2) Èeský klíè (BOUÈEK & USTERA 1957) neobsahuje vechny druhy ze sledovaného území.
3) Dalí klíè v nìmèinì, strany 23-30 ve francouztinì strany (AMIET, NEUMEYER & MÜLLER 1999)
je dobøe ilustrovaný. Chybí vak nìkteré ze zde uvádìných druhù.
Nový determinaèní klíè èeských a slovenských druhù
rodu Colletes Latreille, 1802
Zkratky:
T1, T2, T6  tergit 1, tergit 2, , tergit 6
S1, S2, S6  sternit 1, sternit 2, , sternit 6
Samci a samice
1. Postscutellum uprostøed s malým hrbolkem. Propodeum bez horizontální èásti. 2
- Postscutellum uprostøed bez hrbolku. Propodeum alespoò s krátkou horizontální èástí. 4
2. Hlava mnohem vyí ne irí. Líce 2x delí ne íøe kusadel. Clypeus výraznì protaený
s mírnou podélnou brázdou. Hruï a T1 velmi hrubì hluboce teèkován  témìø plástvovitì.
C. (Rhinocolletes) nasutus Smith, 1853
- Líce krátké. 3
3. Zadní okraje tergitù jsou výraznì oddìleny ostrou litou; jsou lesklé a hladké. T1 hustì a hrubì
teèkován. Trny na kýlech pøedohrudi jsou nápadnì zahnuté.
C. (Rhinocolletes) punctatus Mocsáry, 1877
- Zadní okraje tergitù nejsou oddìleny ostrou litou. Okraje tergitù bez pøíèných ostrých lit.
Zadeèek silnì lesklý, podobnì temeno samic, které je prosté teèek. T1 (a T3) øídce teèkován.
T3 se iroce pøeruenou páskou. Trny na kýlech pøedohrudi jsou rovné.
C. (Rhinocolletes) albomaculatus (Lucas, 1849)
4. (1) Po stranách scutella jsou vyvinuty zøetelné zuby (u samic ne tak výrazné jako u samcù).
Vertikální èást støedního pole na propodeu samic má na povrchu výrazné skulptury. Tergity na
zøetelnì sníených zadních okrajích s bílými páskami.
C. (Denticolletes) graeffei Alfken, 1900
- Scutellum bez výbìkù. 5
5. Zadeèek bez okrajových pásek. Mesopleura zcela bez lesku - matná a slabì vrásèitì teèkovaná.
Tìlo celé dlouze odstátì ochlupené. Líce pøiblinì tak dlouhé, jako íøe kusadel.
C. (Pachycolletes) cunicularius (Linnaeus, 1761)
- Zadeèek se svìtlými plsovitými páskami na zadních okrajích zadeèku. Líce vdy kratí.
Mesopleura alespoò èásteènì lesklá. 6
6. T1 teèkován tak hustì, e prostory mezi nimi jsou uí ne samotné teèky. Zpravidla hruï je
pøimìøenì tomu rovnì hustì a hluboce teèkovaná a nevznikají tak nikdy rozsáhlejí místa
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prostá teèek (samice C. fodiens má teèky mení, ale rovnì velmi husté). T2 zpravidla té
s bazální páskou. Zadeèek matný. 7
T1 teèkován øidèeji a èasto velmi jemnì, take prostory mezi teèkami bývají irí ne samotné
teèky. Hruï je rovnì øidèeji teèkována a zpravidla s rozsáhlejí neteèkovanou plochou uprostøed
mesonota. Zadeèek v základech vdy zøetelnì lesklý. 22

7. Samice - 12 tykadlových èlánkù. 8
- Samci - 13 tykadlových èlánkù. 15
8. Líce pøece jen vyvinuty (alespoò 1/3 kusadla), stejnì iroké vpøedu i vzadu; pokud jsou kratí,
tak vnitøní ostruha na metatibii je øídce otrnìná silnými trny. Clypeus s mírným oplotìním a
uprostøed s náznakem brázdy. 9
- Líce výraznì zakrnìlé jen stìí viditelné  èárkovité (u C. mlokossewiczi jen vzadu patrné).
Vnitøní ostruha metatibie vdy bez silných trnù. 12
9. Pásky vech tergitù jsou bìlavé, úzké a tvoøené normálními chloupky (jen na bázi T1 a T2
mohou být èásteènì upinkovité). T1 lesklý, støednì hrubì a hustì teèkovaný, bez ostrého èi
jinak výrazného sníení na okraji, na bázi pøevánì odstále ochlupený; T2 jen s úzkou bazální
páskou. Vnitøní ostruha metatibie bez silných trnù. Clypeus øidèeji ochlupen. 10
- Pásky vech tergitù iroké (ochlupení je více výraznì upinkovité), okrovì luté. T1 velmi
hrubì a hustì teèkovaný, matný, alespoò po stranách výraznì sníený, na bázi vdy spíe
pøiléhavì ochlupený; T2 vdy se irokou bazální páskou. Clypeus hustìji ochlupen. 11
10. Propodeum: støední pole zøetelnì rozdìleno na horizontální a vertikální èást, terminální plochy
po celém povrchu rovnomìrnì ochlupené se støednì hrubými skulpturami.
C. (Colletes) succinctus (Linnaeus, 1758)
- Propodeum: støední pole není zøetelnì rozdìleno na horizontální a vertikální èást, èím je
èásteènì klenuté, terminální plochy jen jemnì políèkované (voskovì matné) bez hrubých
skulptur, na stranì blíe k mediální rovinì tìla jsou témìø lysé.
C. (Colletes) collaris (Dours, 1872)
11. (9) Ochlupení hrudi i zadeèku tvoøené tlustými upinkovitými  plyovými chloupky. Vnitøní
ostruha zadních konèetin s øadu tlustých trnù. Clypeus bez podélné rýhy na dolním okraji
s pøíènou brázdou. Sternity hrubì teèkovány, hluboké vpichy, místy lesklé. Pøi srovnání samic
obou druhù jsou patrné i rozdíly v teèkování mezi sloeným okem a jednoduchými oèky
(supraorbitální pole); teèkování supraorbitálního pole je u toho druhu velmi øídké a dvojího
charakteru  tj. velmi jemné pendlíkovité vpichy kombinované s hrubými teèkami.
Supraorbitální pole je výraznì lesklé.
C. (Elecolletes) hylaeiformis Eversmann, 1852
- Ochlupení hrudi i zadeèku celkovì delí a je tvoøeno spíe chloupky, i kdy hustì peøíèkovitì
èlenìnými. Vnitøní ostruha zadních konèetin bez tlustých trnù, pouze s høebínkem jemných
trnù. Clypeus na dolním okraji bez výrazné prohloubené brázdy. Sternity jemnì teèkovány, jen
povrchovì, nápadnì matné v základech výraznì mikroskulpturované. Supraorbitální pole velmi
hustì a jemnì teèkované jedním typem teèek  plocha není nápadnì lesklá.
C. (Elecolletes) maidli Noskiewicz, 1936
12. (8) Spánky vzadu za sloenýma oèima nápadnì zúené nahoøe s ostrou hranou. 13
- Spánky vzadu za sloenýma oèima oblé a nejsou nápadnì zúené. 14
13. Zadní okraj T1 naèervenalý a teèkovaný. Clypeus jasnì klenutý. Supraorbitální pole jemnì,
hustì a stejnomìrnì teèkované. Èelo uprostøed bez plástvovitého teèkování.
C. (Colletes) marginatus Smith, 1846
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T1 je mezi nestejnomìrným teèkováním silnì lesklý a jeho okraj je zcela bez teèek.
Supraorbitální pole s øídkými nestejnomìrnì hrubými teèkami, místy výraznì lesklými
plochami. Èelo uprostøed s alespoò úzkými lesklými prostory mezi teèkami. Okraje oèí se
dole nápadnì sbíhají. Propodeum na laterálních plochách bez hrubých skulptur  lesklé a hladké.
C. (incertae sedis) mlokossewiczi Radoszkowski, 1891

14. (12) Clypeus tak hustì ochlupen, e není dobøe vidìt jeho skulptury. Zadní okraj T1 èasto
naèervenalý. Teèkování T1 je celkovì jemnìjí a drobné teèkování zadního okraje dosahuje a
ke konci tergitu; pásky na tergitech zøetelnì zahnìdlé. Nejvìtí teèky na T1 jsou zøetelnì mení
ne teèky na mesonotu.
C. (Simcolletes) fodiens (Geoffroy, 1785)
- Clypeus ochlupen øidèeji. Zadní okraj T1 nanejvý jen èernohnìdý; teèkování T1 normálnì
hrubé a drobné teèkování zadního okraje nedosahuje a úplného okraje tergitu, který tak zùstává
v úzkém prouku (silném cca jako 2 teèky) neteèkovaný. Pásky na tergitech spíe bílé a ne tak
husté a pøiléhavé. Nejvìtí teèky na T1 jsou témìø stejnì velké jako teèky na mesonotu.
C. (Simcolletes) similis Schenck, 1853
15. (7) 6. sternit (S6) na okraji bez hrbolkù, ale naopak s hlubokou jamkou. S7 nápadnì krátký,
témìø pøíènì oválný. S5 bez zøetelného mozolu. Líce výrazné (alespoò tak jako íøe tykadla èi
polovina íøe kusadel). Sníený okraj T2 je oddìlen oblou litou. 2. metatarsalium delí ne
irí. 16
- S6 po stranách s hrbolkem  èasto ochlupeným a nebo zcela rovný. S7 støednì dlouhý a velmi
dlouhý. Líce zpravidla uí ne íøe tykadla, nebo zcela chybí. Pokud jsou líce výraznì delí
ne íøe tykadla, pak je S6 vdy plochý  bez brázdy a lesklý. 17
16. Propodeum: støední pole zøetelnì rozdìleno na horizontální a vertikální èást, terminální plochy
po celém povrchu rovnomìrnì ochlupené se støednì hrubými skulpturami. Mesopleura tak
hustì teèkovaná, e prostory mezi teèkami jsou uí ne teèky. S7 je na ventrální stranì zcela
nepatrnì ochlupený.
C. (Colletes) succinctus (Linnaeus, 1758)
- Propodeum: støední pole není zøetelnì rozdìleno na horizontální a vertikální èást, èím je
èásteènì klenuté, terminální plochy jen jemnì políèkované (voskovì matné) bez hrubých
skulptur, na stranì blíe k mediální rovinì tìla jsou témìø lysé. Mesopleura je øidèeji teèkovaná,
take prostory mezi teèkami jsou zøetelnì irí ne teèky. S7 je na ventrální stranì zøetelnì
hustì ochlupený.
C. (Colletes) collaris (Dours, 1872)
17. (15) S5 s hustou bílou okrajovou páskou, chloupky uprostøed jsou zøetelnì delí ne na okraji
a zde zøetelnì odstávají.
C. (Elecolletes) maidli Noskiewicz, 1936
- S5 bez takové pásky. 18
18. S6 na zadní polovinì stlaèený a po stranách má ochlupené hrbolky. 2. a 3. metatarsalium
rozíøené - tak dlouhé jak iroké. 19
- S6 jen se slabými náznaky vtiskù a ochlupených hrbolkù (i ostatní sternity bez mozolù). 2. a 3.
metatarsalium delí ne irí. 20
19. Jemné ochlupení na okraji S2 uprostøed delí ne po stranách. Laterální èást T7 je na pøedním
okraji vytaená ve pièku.
C. (Simcolletes) similis Schenck, 1853
- Ochlupení na okraji S2 uprostøed kratí ne po stranách. Laterální èást T7 je na pøedním okraji
zaoblená.
C. (Simcolletes) fodiens (Geoffroy, 1785)
- Líce delí ne íøe probasitarsu. Vechny tergity nápadnì lesklé. S2 bez husté okrajové pásky.
Pokud je páska vyvinutá, sternity jsou rovné - bez vyboulenin. 22
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20. (18) Líce chybí. Propodeum (støední a terminální plochy) celé lesklé bez vrás. Oèi nápadnì
sbíhavé, clypeus velmi hustì a jemnì teèkovaný. T2 bez ostré lity. Bøiní tøásnì øídké, kypré
nezarovnané. Supraorbitální pole velmi hrubì a øídce teèkované s výraznì lesklými prostory
mezi teèkami.
C. (incertae sedis) mlokossewiczi Radoszkowski, 1891
- Líce vyvinuty. 21
21. S5 celý hrubì teèkovaný. S6 s podélným kýlem. Oèi silnì sbíhavé. Sníený okraj T2 je oddìlen
zaoblenou litou. Terminálníní pole propodea hrubì skulpturované. Supraorbitální pole hustì
a jemnì teèkované bez zøetelných prostorù mezi teèkami.C. (Colletes) marginatus Smith, 1846
- S5 po krajích s lesklými neteèkovaným plokami. Chloupky tergálních pásek výraznì
upinkovité. Sníený okraj T2 je oddìlen ostrou litou. T1 výraznì hrubì a nestejnomìrnì
teèkován.
C. (Elecolletes) hylaeiformis Eversmann, 1852
22. (6 èi 19) Líce samic zakrnìlé. Líce samcù sice vyvinuté, ale kratí ne irí. 23
- Líce samic alespoò tak dlouhé jako polovina íøe kusadel. U samcù témìø ètvercové. 24
23. Samci: Pøívìsek S7 má delí proximální èást ne èást laterální, metabasitarsus je tíhlý a jeho
okraje jsou paralelní. Mesonotum uprostøed rozsáhle bez teèek. Obì pohlaví: Teèkování T1
jemné a øídké, promìnlivé. Samice: hlava vpøedu lutoedá, clypeus více bìlavìji, spánky
bìloedé, boky hrudi lutoedé dole bílé, temeno a hruï v èerstvém stavu èervenohnìdé (samice
jen podle pùvodního popisu Noskiewicze  rozliení není doøeeno).
C. (Simcolletes) daviesanus Smith, 1846
- Samci: Pøívìsek S7 má proximální èást kratí ne èást laterální a metabasitarsus je ke konci
rozíøený. Mesonotum uprostøed také hustì teèkované. Obì pohlaví: Teèkování T1 pøi srovnání
hustìjí a hrubìjí, take samec se mùe i zamìnit s 1 morfologickou skupinou. Samice:
ochlupení tìla celkovì svìtlejí, hlava vpøedu bìloedá, spánky edobílé, boky hrudi lutoedé
èi lutobìloedé, temeno a hruï lutohnìdé. C. (Simcolletes) inexpectatus Noskiewicz, 1936
24. (22) T1 se zanikajícím teèkováním. Mesonotum bez tmavých chlupù.
C. (incertae sedis) impunctatus Nylander, 1852
- T1 u samic teèkován podobnì jako u samic C. daevisanus, u samcù velmi silnì a hrubì (proto
je èasto zamìnìn s 1 morf. skupinou).
C. (incertae sedis) floralis Eversmann, 1852
Komentáø k vybraným druhùm
C. albomaculatus (Lucas, 1849)
Kocourek uvádí tento druh pod synonymem C. spectabilis MORAWITZ, 1868 pro vechna tøi území
(BMS). Pro Èechy jsme nenali ádný doklad, a proto jej ze seznamu pro toto území vyøazujeme.
V Pádrovì kartotéce (Pádr, kartotéka) existuje karta C. spectabilis, kde je poznamenáno: v. vz.
u Èejèe (noflák, Zavadil). Podobnì uvádí BOUÈEK & USTERA (1957). Ve sbírce NM byl zjitìn
tento dokladový materiál:
Moravia mer., Èejè (7067), 12.7.1939, 1M a 1F, 8.7.1941, 1F, 10.8.1940, 1F, leg. V. Zavadil,
viii.1940, 21.8.1941, 1.7.1941, 1F, leg. ustera, det. J. Straka. (viz. mapa 2).
Na Moravì tento druh ji nebyl pozdìji zjitìn - druh je nezvìstný. Pro Slovensko je druh uveden
s otazníkem, protoe nebyl zjitìn ádný doklad. Pøedpokládáme vak, e takový nález mohl
existovat, protoe SCHWARZ & GUSENLEITNER (2000) uvádí jeden nález v Niederösterreich z roku
1941. Podobnì WARNCKE (1978) uvádí výskyt v Maïarsku. Druh z fauny Èech vyøazujeme, na
Moravì ponecháváme jako nezvìstný, na Slovensku výskyt povaujeme za potenciální, ale dosud
bez dokladového materiálu. Výskyt druhu musí být ovìøen!
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C. collaris Dours, 1872
KOCOUREK (1989) tento druh v seznamu neuvádí, aèkoli WARNCKE jej uvedl ji v roce 1978 od
Èejèe (7067) (PØIDAL 1998). Dalí doklad známe z lokality Sedlec (7266) a Milovice (7166) (leg.
E. Stanìk, coll. Pøidal, viz. mapa 1). Pravdìpodobnost výskytu tohoto druhu si poznamenal rovnì
Pádr ve své kartotéce takto: U nás zatím nezjitìn, aè parazit nalezen v Èejèi a Hovoranech.
(Epeolus tarsalis).
C. floralis Eversmann, 1852
KOCOUREK (1989) uvádí pouze pro Èechy podle KUBESE (1905) u Suice (6747) mapa 1; takté
BOUÈEK & USTERA (1957). PÁDR & LUKÁ (1994) tento druh nezjistili ani v Tatrách. Jde o jediný
známý nález pro Èechy, Moravu i Slovensko. WARNCKE (1988) uvádí nález v mapce na stranì 90
ve formì teèky  pøiblinì v místì Bayerischer Wald. Pokud nejde o nález shodný s nálezem
KUBESE (1905) u Suice je pak tento Kubesùv nález vìrohodný a je tøeba výskyt tohoto druhu
v pohoøí umavy ovìøit.
C. graeffei Alfken, 1900
Tento druh ije na jihu Moravy a Slovenska (ZAVADIL 1951; TKALCÙ 1974; LUKÁ 1979; BELÁKOVÁ
1980; BELÁKOVÁ & LUKÁ 1991; PÁDR 1995). Nálezy u Turnì n. Bodvou na východním Slovensku
byly potvrzeny opìtovnì v létì 1998 (D. Vianský lgt., A. Pøidal det.). (viz. mapa 2)
C. hylaeiformis Eversmann, 1852
Druh, který se vyskytuje na nejteplejích biotopech jihu Moravy a Slovenska. Na Slovensku je
vak hojnìjí (ZAVADIL 1951; LUKÁ 1979). Obsáhlý materiál tohoto druhu je také deponován ve
Staòkovì sbírce v MZM.
lokality: Èejè, Kobylí (7067), Turecko pøi Novom Meste n. Váhom (7273), Nové Zámky (7674),
ibrica (8075), túrovo, Kováèov (8178). (viz. mapa 3)
C. impunctatus Nylander, 1852
Jeho výskyt na území obou republik je nejistý. BOUÈEK & USTERA (1957) uvádí nález tohoto
boreo-alpinního druhu z Vysokých Tater. Pøi prùzkumu Tater jej vak PÁDR & LUKÁ (1994) nenalezli
a také se pouze odvolávají na nejistý zdroj BOUÈEK & USTERA (1957). Pro Moravu nebyl zjitìn
doklad a ádná poznámka nebyla zjitìna ani v Pádrovì kartotéce. KOCOUREK (1989) jej vak uvádí
pouze pro Moravu.
PÁDR & TYRNER (1989-90) uvádìjí nález z Píseèného vrchu (5548) v Lounském støedohoøí (viz.
mapa 2). Tyrner chytil 6.7.1981 jednoho samce a jednu samici. O revizi byli poádáni rakoutí
kolegové, Mag. Fritz Gusenleitner (Linz) a pan Maximilián Schwarz (Ansfelden), kteøí laskavì
revidovali zmínìný kus ve sbírce OLM, kde je deponována èást Pádrovy sbírky. Zjistili, e lo
o chybnou determinaci  kus oznaèený determinaèním lístkem jako C. impunctatus a lokalitními
údaji shodnými s údaji uvedenými v práci PÁDRA & TYRNERA (1989-90) je ve skuteènosti C.
succinctus. Z tìchto dùvodù je C. impunctatus vyøazen z fauny Èech. Dále jej v seznamu uvádíme
s otazníkem pro Moravu a Slovensko. Je nezbytné se zamìøit na Jeseníky, Beskydy a horskou
oblast Slovenska (pøedevím Tatry).
C. inexpectatus Noskiewicz, 1936
PØIDAL (1999) tento druh rehabilitoval a pøipojil mapku rozíøení, kterou zde doplòujeme o nové
poznatky z oblasti severních Èech a jiní Moravy (viz. mapa 4). KUHLMANN (2000) v revizi
palearktických druhù rodu Colletes toto pojetí akceptoval.
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C. maidli Noskiewicz, 1936
Výskyt druhu ohlásil poprvé BALTHASAR (1958) ze túrova. KOCOUREK (1989) jej uvádí pouze pro
Slovensko. WARNCKE (1978) tento druh uvádìl pod jménem C. caspicus maidli  tedy povaoval
tento taxon pouze za subspecii. KUHLMANN (2000) vak nepovauje C. caspicus za konspecifický
s C. maidli. Pøikláním se na základì srovnávacího materiálu k názoru Dr. Kuhlmanna a synonymii
Warnckeho nepovauji rovnì za opodstatnìnou. Ve sbírce Pøidala je deponován jeden nález samice
ze túrovo-Èenkov (8277) (viz. mapa 1). Je zøejmé, e tento druh má na jiním Slovensku severní
hranici svého rozíøení.
C. mlokossewiczi Radoszkowski, 1891
Na Slovensku byl poprvé zjitìn BALTHASAREM (1952) na tìchto stanovitích: Hodejov (7686)
a Hajnáèka VII.1956 (7785), Krá¾ovský Chlmec (7598). I kdy jsme nevidìli doklad, povaujeme
nález za moný, protoe SCHWARZ et al. (1996) uvádìjí spolehlivý nález z Burgenland v Rakousku.
(viz. mapa3)
C. nasutus Smith, 1853
KOCOUREK (1989) uvádí tento druh pro vechna tøi území (BMS). V Èechách je tento druh poprvé
hláen KUBESEM (1904) od Kolína (1.7.1898, 1M, 5.7.1903, 1F na Anchusa, leg. Kubes, det. J.
Straka). Ve sbírce NM je celá øada dokladových kusù z lokality Praha-Modøany: 15.7.1898, 2M,
leg. Èepelák; 26.6.1910, 1M; 16.7.1911, 1F; 10.7.1915, 2F; 15.7.1918, 3M a 3F; 13.7.1920, 1F,
leg. ustera. Pozdìji u nikdo dalí na tìchto èeských lokalitách tento druh nezjistil. V Èechách
jej povaujeme za nezvìstný. Praská lokalita Modøany - pískovna byla znehodnocena zavákou.
Pro oblast Moravy a Slovenska existuje rozsáhlý dokladový materiál v MZM. Vechny námi zjitìné
lokality podle sbírek a literatury (MOCSÁRY 1900; BALTHASAR 1943) jsou vyznaèeny na mapì 5.
C. punctatus Mocsáry, 1877
BALTHASAR (1952) poprvé uvádí u Pleivce (7488) a túrova (8178). LUKÁ (1979) jej zjistil na
Devínské Kobyle u Bratislavy. V MZM jsou deponovány nálezy sbírané Staòkem z Fi¾akova (7784),
Hajnáèky (7784) a Luèence (7683). Bohuel doklady pro Moravu, jak uvádí KOCOUREK (1989),
neznáme. (viz. mapa 6).

Rod Hylaeus Fabricius, 1793
Rod vèel Hylaeus byl v minulosti na území obou republik spolu s rodem Colletes velmi málo
studován. Pokud byl sbírán, tak jen náhodnì a nikdy nebyl zpracován samostatnì. To dokazují jak
døívìjí èeskoslovenské faunistické zprávy tak i poslední seznam èeskoslovenských vèel (KOCOUREK
1989). Nikdy nebyly rozliovány pøíbuzné druhy H. brevicornis, H. gredleri, H. kahri a H. imparilis,
a proto jejich rozíøení bylo a do dneního dne neznámé. KOCOUREK (1989) uvádí rod Hylaeus
pod synonymem Prosopis (DATHE 1979). Seznam druhù viz tab. 2.
Podrodová klasifikace v tomto rodu je konvenèní. Jistá nejednotnost je pouze v pøípadì podrodu
Patagiata. NOBILE & TOMARCHIO (1997) povaují podrod Spatulariella za samostatný rod.
Podrody èeských druhù:
Abrupta Méhely, 1935
Dentigera Popov, 1939
Hylaeus s. str. Fabricius, 1793
Koptogaster Alfken, 1912
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Lambdopsis Popov, 1939
Nesoprosopis Perkins, 1899
Paraprosopis Popov, 1939
Patagiata Blüthgen, 1949
Prosopis Fabricius, 1804
Spatulariella Popov, 1939
Komentáø k uívaným determinaèním klíèùm:
V èetinì doposud nevyel ádný klíè tohoto rodu. Za nejlepí klíè je vak povaován klíè
DATHEho (1980), kde chybí pouze druh H. paulus, který v té dobì Prof. Dathe povaoval jetì za
mladí subjektivní synonymum k H. gracilicornis. DATHE, HEIDE & WITT v roce 1996 vak objasòují
rozliení obou druhù a na stranì 159-160 doplòují zmiòovaný klíè i o diagnózu H. paulus (poznámka
ke jménu viz dále v textu).
AMIET, NEUMEYER & MÜLLER vydali v roce 1999 rovnì klíè tohoto rodu. Na stranách 63-77 je
nìmecký a na stranách 81-97 je francouzský. Je dobøe ilustrovaný, pouitelný i pro druhy ze
sledovaného území ÈR a SK. Výhodou je, e klíè není stavìn na znacích samèích genitálií, co pro
bìnou determinaci zcela postaèuje a usnadòuje práci zaèáteèníkùm.
Komentáø k vybraným druhùm
H. alpinus (Morawitz, 1867)
MÉHELY (1935:179 p.) uvádí tento druh z Tater bez blií lokality. Prof. H. H. Dathe (1999, písemné
sdìlení) nikdy nevidìl ádný kus pocházející z Tater. PÁDR & LUKÁ (1994) druhy rodu Hylaeus
pøi jejich prùzkumu Tater vùbec nesbírali. Nálezy jsou historické a vyadují ovìøení v terénu, ale
i v muzejních sbírkách, protoe u nás byl s nejvìtí pravdìpodobností druh pøehlíený.
H. annularis (Kirby, 1802)
Pøi studiu fauny Bílých Karpat (PØIDAL 1999a, 2000) se podaøilo opakovanì odchytit samice tohoto
druhu na Achillea millefolium stejnì jako RUSZKOWSKI et al. (1995). WESTRICH (1990) tuto rostlinu
jako ivnou neuvádí.
H. annulatus (Linnaeus, 1758) a H. cardioscapus Cockerell, 1924
KUBES (1904) uvádí H. annulatus ze umavy (Suice), Polabí (Kolín) a Chlumce n. Cidlinou;
MOCSÁRY (1900) jej uvádí od Koic. V Belanských Tatrách chytal ZAVADIL (1951) H. annulatus
u jeho hnízd na telegrafní tyèi. Ve sbírce NM byly zjitìny nálezy s nepøesným uvedením lokalit:
Tatranská kotlina 22.7.1948 (1M, 3F, leg. ustera), Vysoké Tatry - Kotlina 25.6.1936, (1M, leg.
Kavan), Belanské Tatry 27.7.1948 (1M, leg. V. Zavadil); z toho vyplývá, e detaily rozíøení
a poèetnosti tohoto druhu v Tatrách nejsou známy.
BALTHASAR (1952) tvrdí, e H. annulatus není o boreo-alpinní druh, protoe byl sbírán také na
níinných teplých lokalitách (Rohatec, Chlumec n. Cidlinou, Kolín, túrovo). Balthasar, jak je
zøejmé, nerozlioval hylofilní stenotopní druh H. annulatus od eremofilního stenotopního druhu
H. cardioscapus. PØIDAL (1998) zjistil pøíbuzný druh H. cardioscapus v Kamenici n. Hronom
(8178). Dalí lokalita pochází od moravské obce Mutìnice (7068), jen se nachází nedaleko Bzence
(7069) a Rohatce (7169), které mylnì uvedl BALTHASAR (1952) jako nalezitì H. annulatus. Na
podobnost obou druhù a tím i monost zámìny upozoròuje DATHE (1994) pøi synonymizaci
nearktického druhu H. ellipticus (Kirby, 1827) s palearktickým druhem H. annulatus, který má
tímto potvrzené holarktické rozíøení.
KUBESUV nález (1904) H. annulatus u Suice není tedy zcela vylouèený (pro Èechy uvádíme
s otazníkem), protoe ze stejné lokality Kubes uvádí druh Colletes floralis (viz. mapa 1), jen je
také povaován za boreo-alpinní druh. Dále HALADA & HALADA (1992) uvádìjí nález z Vyenských
Kopcù (7151). Bohuel dokladový materiál se nepodaøilo revidovat, proto je tøeba jejich spolehlivost
jetì ovìøit.
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Nález H. cardioscapus v Kruných horách (TYRNER 1988) byl revidován a lo o samce druhu H.
communis. Nález H. annulatus LUKÁE (1987) na Trenèianské skalce je s nejvìtí pravdìpodobností
rovnì H. cardioscapus - materiál není moné dohledat.
Pro Èechy je H. cardioscapus uvádìn s otazníkem, protoe KUBESÙV (1904) údajný nález H.
annulatus u Kolína mohl být ve skuteènosti nálezem H. cardioscapus, protoe jde o velmi teplou
oblast. Druh H. annulatus je na Moravì spolehlivì potvrzen a podle níe uvedeného nálezu.
KOCOUREK (1989) sice tento druh pro Moravu uvedl, ale z výe uvedených dùvodù nebylo zøejmé,
který z uvedených druhù mìl na mysli.
H. cardioscapus je novým druhem pro faunu Èeské republiky. Ponìkud komplikovaná situace
je znázornìná na mapì 7.
dokladový materiál:
Hylaeus annulatus: Moravia bor. or., Moravskoslezské Beskydy, Smrk 1276 m n. m. (6476), 3F,
23. 8. 2000, leg., leg., coll., det. A. Pøidal.
Hylaeus cardioscapus: Moravia mer., Mutìnice (7068), 1F, 2. 5. 1953, leg. M. Kocourek, coll.
MZM, det. A. Pøidal; Bzenec (7069), 9. 7. 1936, leg. F. Gregor, coll. NM,, det. J. Straka; Radìjov,
PR erotín (7169), 6. 7. 2000, leg., coll., det. A. Pøidal.
H. bifasciatus (Jurine, 1807)
WARNCKE (1970) uvádí, e nález tohoto druhu v ÈSSR, který uvedl Balthasar, je nález nepravdivý.
KOCOUREK (1989) uvedl druh pouze s otazníkem. Tento druh nepatøí do fauny sledovaného území.
H. cornutus Curtis, 1831
Z Prahy uvádí PÁDR (1990), z jiních Èech uvádí HALADA & HALADA (1992). V seznamu KOCOURKA
(1989) chybí údaj pro Èechy. Tímto se rozíøení na sledovaných územích doplòuje.
Protoe jde o druh s lokálním výskytem, uvádíme údaje z revidovaného materiálu:
Moravia centr., Blansko (6665), 1F, 9. 9. 1990, leg. et coll. D. Vianský; Troubsko u Brna (6864),
1M, 16. 5. 1997, Moravia mer. or., Radìjov (PR erotín) (7169), 2M + 1F, 6.7.2000; Strání (7172a),
1F, 25.6.2001, leg. et coll. A. Pøidal; Brno  Stránská skála (6866), 1M, 28. 5. 1998, leg. M. Øíha,
coll. A. Pøidal; Èejè (7067), Popice (7065), leg. M. Kocourek, coll. MZM; Slovakia mer., túrovo
(8178), leg. M. Kocourek, coll. MZM; Fi¾akovo (7784), 1F, 5. 7. 1992, Pleivec (7488), 1M, 7. 8.
1998, leg. et coll. D. Vianský, det. A. Pøidal.
H. clypearis (Schenck, 1853)
KOCOUREK (1989) tento druh uvádí z území Moravy a Slovenska. Nepodaøilo se vak najít
v muzejních èi jiných sbírkách a záznamech dokladový materiál. MOCSÁRY (1900) uvádí nález ze
Slovenska - Slov. Nové Mesto. V Pádrovì kartotéce je obtínì èitelný záznam: Pouzdøany VIII.36
a Jabloòov, Gregor lgt.. První lokalita se nachází na jiní Moravì a druhá na východu Slovenska
(Slovenský kras). V seznamu je tudí druh uvádìný pouze s otazníkem M? S?, protoe SCHWARZ
et al. (1996) druh uvádìjí na území Niederösterreich. Pøítomnost tohoto druhu, který s nejvìtí
pravdìpodobností nepatøí k faunì ÈR ani SK, musí být provìøena!
H. difformis (Eversmann, 1852)
Druh ije pouze lokálnì a nebývá na místech svého výskytu hojný. Uvádíme zde proto nìkolik
známých lokalit podle BALTHASAR (1952), NOFLÁK (1944), Pádrova kartotéka, PÁDR (1990), PÁDR
& TYRNER (1989-90), TYRNER (1988), HALADA & HALADA (1992) a sbírky MZM, Pøidal, Straka a
Vianský (mapa 9): Kruné hory-Jezerka (5644), Píseèný vrch (5548), Praha (5952), Záviín (6549),
Vyenské kopce (7151), Pelhøimov (6458), Mohelno (6863), Adamov (6665), Olomuèany (6666),
Svatý tìpán-Pláòavy (6974), Kleèùvka (6772), Kobylí (7067), Pavlov (7166), Lednice na Moravì
(7266), Èajkov (7777), Remetské Hámre (7199).
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H. duckei (Alfken, 1904)
Nález TYRNERA (1987) na severu Èech (Èeské støedohoøí - Trabice 5450) je nejsevernìjí nález
tohoto druhu vùbec (revidováno). BALTHASAR (1952) uvádí tento druh na Zlínsku, co tehdy
povaoval za nejsevernìjí nález. WARNCKE (1988) uvádí nejsevernìjí nálezy tìsnì pod 50 st.
severní íøky. KOCOUREK (1989) z neznámých dùvodù neuvádí pro Èechy. Nález TYRNERA (1987)
poukazuje jistým zpùsobem a výjimeènost studovaného biotopu. Ve sbírce NM je deponován
doklad pro lokalitu Pouzdøany (7065). (viz. mapa 8).
H. euryscapus Förster, 1871
SCHWARZ et al. (1996) uvádìjí pouze jeden nespolehlivý nález z Niederösterreich. BALTHASAR (1943)
tento druh vak zaznamenal na Moravì u Rohatce (7169). Dalí sbìr provedl Hoffer (leg. 1936,
coll. Pøidal) na Pouzdøanské stepi. Nálezy jsou tedy vìrohodné, i kdy historické. Pro Slovensko
existuje písemný doklad (ZAVADIL, 1951; BALTHASAR, 1952) pro lokality Fi¾akovo, túrovo
a Kovaèov. Tkalcù (coll.) vlastní sérii kusù ze Slov. Nového Mesta. (viz. mapa 9).
H. gracilicornis (Morawitz, 1867) a H. paulus Bridwell, 1919
DATHE et al. (1996) rehabilitovali druh H. paulus odliením od H. gracilicornis, za který byl dlouho
povaován. Uvedli nejen morfologické charakteristiky, ale komentovali i bionomii a zoogeografii
obou druhù. V ÈR byl H. paulus poprvé potvrzen PØIDALEM (1998) pod pùvodním jménem H.
lepidulus Cockerell 1924. Následnì doplnil tyto údaje STRAKA (2000). DATHE et al. (1996) upozoròují
na nutnost revize faunistických údajù, které neoprávnìnou synonymií vznikly, zejména u druhu
H. gracilicornis. Proto je pøiloena mapa (viz. mapa 10) doposud zjitìných údajù o rozíøení
obou druhù, a to podle výe uvedených literárních zdrojù a sbírky autora.
Pozn.: Prof. H. Dathe a Dr. S. Ikudome povaují jméno Hylaeus lepidulus za mladí subjektivní synonymum
k H. paulus. Jejich zjitìní je zde akceptováno.

H. imparilis Förster, 1871 a H. kahri Förster, 1871
Výskyt obou druhù na sledovaných územích je v rámci jejich rozíøení okrajový a v minulosti
nebyly tyto druhy èeskoslovenskými hymenopterology rozliovány od druhu H. brevicornis. Jedinou
výjimkou byl KUBES (1908), který H. imparilis zjistil u Znojma (7162) 27.7.1907 a uvedl jej jako
subspecii H. brevicornis imparilis. Nález povaujeme za pravdìpodobný, protoe SCHWARZ et al.
(1996) jej uvádìjí z Niederösterreich. H. imparilis je novým druhem pro faunu Moravy a
Slovenska. H. kahri je novým druhem pro faunu Slovenska. (viz. mapa 11)
dokladový materiál:
H imparilis  Slovakia mer., Chotín (8175), èervenec 1971, 2F, 4M, leg. M. Kocourek, coll. MZM;
Slovakia mer. or., Turòa n. Bodvou - Hrhov (7390), 26.5.1970, 1F, 30.5.1971, 1M, leg. B. Tkalcù,
coll. B. Tkalcù & A. Pøidal, det. H. Dathe & A. Pøidal.
H. kahri  Slovakia mer. Kamenica n. Hronom (8178), èervenec 1962, 2M, èervenec 1963, 2M,
leg. M. Kocourek, coll. MZM, det. H. Dathe & A. Pøidal.
H. moricei (Friese, 1898) a H. rinki (Gorski, 1852)
Vzhledem k pomìrnì øídkým nálezùm obou druhù pøikládáme mapku rozíøení (mapa 11) podle
sbírek Bogush, MZM, NM, Pøidal, Straka, Tyrner a literatury (KUBES 1908; BALTHASAR 1952;
ZAVADIL 1946; HALADA & HALADA 1992).
aktuální údaje:
H. moricei  Moravia mer., Lednice env. - ryb. Nesyt (7266), èerven-srpen 1988, 7F, 10M, leg.
R.Vlk, coll. P.Bogusch, 1F, 1M, coll. J. Skuhrovec, det. P. Bogusch & A. Pøidal.
H. pectoralis Förster, 1871
Je silnì lokální druh, velmi vzácný s vazbou na porosty rákosu. BAA (1952) uvádí z Èech rybník
Velký Tisý (6954). Ve sbírkách NM, Tkalcù a Pøidala je deponováno nìkolik kusù z této lokality.
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V NM (coll.) je dokladováno nìkolik dalích lokalit: Doksy - Bøehynì (5454), 12.7.1959, 1M,
leg. Bouèek), Mìstec Králové - Nový (5758), 1F, 1M, 12.8.1957, leg. Bouèek). V Pádrovì kartotéce
je neèitelný údaj z Moravy. Ve sbírce Bogushe je uloen dokladový materiál pro jiní Moravu
z roku 1988, co je první spolehlivý údaj z Moravy:
Moravia mer., Lednice env. - ryb. Nesyt (7266), èerven-srpen. 1988, 1M, leg. R.Vlk, coll. et det.
P.Bogusch.
Ve sbírce NM existuje doklad pro Slovensko: Slovakia mer., túrovo (8278), 8.8.1959, 1M, leg.
Z. Pádr!, det. J. Straka. Jde o první nález na Slovensku! (viz. mapa 9) Pro Slovensko vak nebyl
dosud zjitìný dalí nález, a to ani podle Pádrovy kartotéky. Pádr si ani svùj výe citovaný nález
do kartotéky nepoznaèil, co naznaèuje, e kartotéka není úplná.
Takový malý poèet nálezù tohoto druhu není neobvyklý. L ECLERCQ (1964) v seznamu
západoevropských nalezi rodu Hylaeus uvádí pro tento druh pouze jednu lokalitu, aèkoliv
u jiných druhù jich uvádí i nìkolik desítek. Studium výskytu druhu vyaduje zamìøit se na místa
jeho potenciálního výskytu a tìmi jsou rákosiny. Podobnì postupoval ELSE (1995) a podaøilo se
mu velmi dobøe zmapovat rozíøení tohoto druhu na Britských ostrovech.
H. pictipes Nylander, 1852
Aèkoliv bylo revidováno nìkolik sbírek, druh H. pictipes byl zjitìn pouze ve sbírce Tkalcù (viz.
dokladový materiál). KOCOUREK (1989) druh uvádí pro vechna tøi území  BMS, jeho údaje se
pøejímají. V Pádrovì kartotézce jsou jen patnì èitelné poznámky: Kolín (Kubes)(8), N. Mìsto
(Marcel) VIII.56. Dobøí (Pádr) M: Mohelno (48) VII-VIII 5F & 2M. Výskyt druhu je velmi
øídký! Pøi sbìrech autora nebyl dosud zjitìn. Jde o velmi drobný druh (cca 3mm), proto je tøeba
pøi sbìru dbát i na odbìr velmi drobných hymenopter, nebo mezi nimi se mùe tento s nejvìtí
pravdìpodobností eremofilní stenotopní druh skrývat. WESTRICH (1990) sice uvádí, e výskyt druhu
je øídký, a e v souèasnosti zjistil jen 2 nalezitì oproti 8 nalezitím historickým, ale pøesto
nepovauje druh za ohroený. Skuteèný stav je vak tøeba provìøit.
dokladový materiál:
H. pictipes  Moravia or., Míkovice, (7266), èerven-srpen 1988, 7F, 10M, leg. R.Vlk, coll.
P.Bogusch, 1F, 1M, coll. J. Skuhrovec, det. P.Bogusch & A. Pøidal.
H. punctulatissimus Smith, 1842
Jde o oligolectický druh navtìvující Allium a to je zøejmì dùvod, proè se vyskytuje pouze lokálnì.
Druh je podle WESTRICHA (1990) ohroený. KUBES (1904) uvádí od Kolína (5957). BALTHASAR
(1943) jej uvádí z Uherského Brodu (6971). NOFLÁK (1944) z Mohelna (6863). Ve sbírkách MZM,
NM a Pøidal byly zjitìny tyto doklady: Bráník (5952), Radotín (6052), Káraný n. Labem (5854),
Boskovice (6565), Kobylí (7067) a Pouzdøany (7065), Nitra (7774) (viz. mapa 8).

ZÁVÌR
V Èechách, na Moravì a na Slovensku byl studován výskyt celkem 17 druhù rodu Colletes a 34
druhù rodu Hylaeus. Pøehled je uveden v tab. 3. Pro Èeskou republiku - Moravu byly zjitìny tyto nové
druhy: Hylaeus annulatus, H. cardioscapus,H. imparilis a H. pectoralis. Pro Slovensko byly zjitìny
tyto nové druhy: H. imparilis, H. kahri a H. pectoralis. Druhy vyøazené z fauny studovaného území èi
druhy jejich výskyt musí být pøezkoumán: Colletes albomaculatus, C. bifasciatus, C. impunctatus,
C. punctatus, Hylaeus alpinus, H. annulatus, H. cardioscapus (Èechy), H. clypearis a H. paulus
(Slovensko).
Dále bylo zjitìno, e podrod Albocolletes Warncke, 1978 je syn. nov. k Rhinocolletes Cockerell,
1910 a druhy [vyjma C. (Rhinocolletes) albomaculatus comb. nov. a C. (Rhinocolletes) dorsalis
comb. nov.], které do podrodu Albocolletes zaøadil Warncke, zùstávají tímto bez podrodového
zaøazení v rodu Colletes.
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Na základì revize faunistických údajù èeledi Colletidae jsou následující území povaovaná za
neprozkoumaná èi prozkoumaná nedostateènì: umava a její podhùøí, jiní a jihovýchodní Morava,
Jeseníky a Oderské vrchy, Beskydy, irí okolí Tater. Prùzkum tìchto oblastí by objasnil nìkteré
nedoøeené otázky, které v této práci byly zmínìny.
Apendix
NOSKIEWICZ (1936) described several subgenera in his comprehensive monography on the
palearctic species of the genus Colletes (above in list of subgeneric names of the genus Colletes).
He included species C. albomaculatus, C. punctatus and C. dorsalis into the new subgenus
Puncticolletes Noskiewicz, 1936. However, he did not designate a type species. Therefore, WARNCKE
(1978) indicated this name as a nomen nudum and the species C. punctatus included into the
subgenus Rhinocolletes with the type species C. nasutus because the conformation of the propodeum
of the both species is similar. WARNCKE (1978) designate the species C. albomaculatus as the type
species of the new subgenus Albocolletes Warncke, 1978 and he included in this subgenus several
another species (in this paper are mentioned only species as follows: C. mlokossewiczi, C. floralis
and C. impunctatus) which are not consupraspecific with the type species C. albomaculatus
(excepting C. dorsalis). KUHLMANN (2000) also did not included any species into species-group
albomaculatus from the species which has been included by WARCNKE (1978) into the subgenus
Albocolletes and Kuhlmann has included into the albocolletes species group species as follows:
C. albomaculatus, C. dorsalis, C. punctatus and C. alfkeni  all species are consupraspecific in the
fomation of propodeum. COCKERELL (1910) described the subgenus Rhinocolletes because of a
very long malar area. However, this character is developed also in neotropic type species C.
albicinctus Moure, 1943 of subgenus Rhynchocolletes Moure, 1943. The both type species C.
nasutus and C. albicinctus are not consupraspecific and, therefore, the lenght of malar area is the
convergent character. The establishment of the subgenus Albocolletes is, in point of fact,
rehabilitation of Noskiewiczs intention to aggregate C. albomaculatus, C. punctatus and C. dorsalis
into the separate subgenus Puncticolletes and to retain C. nasutus into the monobasic subgenus
Rhinocolletes. However, it is not clear why WARNCKE (1978) included into subgenus Albocolletes
also unrelated species. Since the lenght of the malar area is the convergent character the subgenus
Albocolletes is syn. nov.  junior subjective synonym to the subgenus Rhinocolletes and the species
consecutively included by WARNCKE (1978) into the subgenus Albocolletes (excepting C.
albomaculatus and C. dorsalis) remain subgenus incertae sedis. Therefore, the species C.
(Rhinocolletes) albomaculatus comb. nov. and C. (Rhinocolletes) dorsalis comb. nov. belong to
the subgenus Rhinocolletes in the genus Colletes.
Descriptions of the subgenera by WANCKE (1978) are not exact and it is not possible to use
them for construction of a practical identification key. MICHENER (2000) proposed that the subgenera
into the genus Colletes should be ignored until the genus is reviewed worldwide and appropriate
subgroups recognized. KUHLMANN (2000) classify of Colletes species by the same way as NOSKIEWICZ
(1936)  into the species groups.
The subgeneric names are used in identification key in this paper because of the better
aggregation of the species in the key and demonstration of the possible relationships among the
species (table 1).

SUMMARY
The main aim of this study was to summarize faunistic data for the bee species belonging to the
family Colletidae and the genera Colletes and Hylaeus. On the studied areas the occurrence were
revised for 17 species of Colletes and 34 species of Hylaeus. Results are presented in table 3.
Hylaeus annulatus and H. cardioscapus are new species for Moravia. H. imparilis and H. pectoralis
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are new species for Moravia and Slovakia. H. kahri is new species for Slovakia. The species
excluded from fauna of studied areas or the species intended for revision of their occurrence are as
follows: Colletes albomaculatus, C. bifastiatus, C. impunctatus, C. punctatus, Hylaeus alpinus,
H. annulatus, H. cardioscapus (Bohemia), H. clypearis and H. paulus (Slovakia). The territories
suitable for futher recognition of occurrence of species listed above are as follows: umava Mts.
and foothills of umava Mts., southern and southeastern Moravia, Jeseníky Mts. and Oderské
vrchy, Beskydy Mts. and broader surroundings of Tatry Mts.
The subgenus Albocolletes Warncke, 1978 is syn. nov. to the subgenus Rhinocolletes Cockerell,
1910 and the species [excepting C. (Rhinocolletes) albomaculatus comb. nov. and C.
(Rhinocolletes) dorsalis comb. nov.] included by Warncke into the subgenus Albocolletes remain
as species without subgeneric status in the genus Colletes.
Podìkování
Na tomto místì chci podìkovat vem abecednì uvedeným, kteøí mi poskytli k revizi sbírku, èi
poskytli své údaje z jejich faunistické databáze: Petr Bogush (Buzice), Mag. Fritz Gusenleitner
(Rakousko, Linz), Dr. Pavel Lauterer (MZM), Dr. Jozef Luká, CSc. (Univerzita Komenského,
Bratislava), Dr. Zdenìk Pádr (Praha), Maximilián Schwarz (Rakousko, Ansfelden), Jakub Straka
(Praha), Mgr. Pavel Tyrner (Litvínov). Rovnì chci podìkovat Ing. Danovi ustkovi a Petrovi
Korèákovi (Blansko), bývalým technikùm Ústavu zoologie a vèelaøství, kteøí pomáhali s pøípravou
a poèítaèovým zpracováním vstupních faunistických dat. Prof. Dr. Holger H. Dathe (Eberswalde)
ochotnì determinoval a revidoval sporné kusy a poskytl písemnì nìkolik cenných konzultací.
Rovnì dìkuji Pavlovi Bezdìèkovi za pomoc pøi pomìrnì obsáhlých redakèních úpravách textu.
Nejvíce jsem zavázán panu Dr. Boøkovi Tkalcù (Praha), který mi bìhem posledních nìkolika
let poskytnul øadu cenných informací, bez nich by zøejmì tato práce nevznikla. Vem jsem upøímnì
vdìèný.
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Tab. 1:
Insecta: Hymenoptera: Colletinae:
Colletes Latreille, 1802

podrodová klasifikace podle
Noskiewicz (1936)
albomaculatus

(Lucas, 1849)

collaris

Dours, 1872

x

(m)

?

M

Warncke, 1978 Amiet et. al., 1999

Kuhlmann, 2000

upravená

Puncticolletes

Albocolletes

-

skupina albomaculatus

Rhinocolletes

skupina succinctus

Colletes s. str.

Colletes (sk. succinctus)

skupina succinctus

Colletes s. str.
Pachycolletes

cunicularius

(Linnaeus, 1761)

B

M

S

skupina cunicularius

Pachycolletes

Colletes (sk. cunicularius)

skupina cunicularius

daviesanus

Smith, 1846

B

M

S

skupina fodiens

Simcolletes

Colletes (sk. fodiens)

skupina fodiens

Simcolletes

floralis

Eversmann, 1852

B

skupina clypearis

Albocolletes

Colletes (sk. clypearis)

skupina clypearis

incertae sedis

fodiens

(Geoffroy, 1785)

B

skupina fodiens

Simcolletes

Colletes (sk. fodiens)

skupina fodiens

Simcolletes

graeffei

Alfken, 1900

M

S

Denticolletes

Denticolletes

-

skupina graeffei

Denticolletes

hylaeiformis

Eversmann, 1852

M

S

skupina hylaeiformis

Elecolletes

-

skupina hylaeiformis

Elecolletes

impunctatus

Nylander, 1852

x

M?

S?

skupina clypearis

Albocolletes

Colletes (sk. clypearis)

skupina clypearis

incertae sedis

inexpectatus

Noskiewicz, 1936

B

M

S

skupina fodiens

Simcolletes

Colletes (sk. fodiens)

skupina fodiens

Simcolletes

maidli

Noskiewicz, 1936

S

skupina caspicus

Elecolletes

-

skupina caspicus

Elecolletes

marginatus

Smith, 1846

mlokossewiczi

Radoszkowski, 1891

B
(b)

M

M

S

S

skupina marginatus

Colletes s. str.

Colletes (sk. marginatus)

skupina marginatus

Colletes s. str.

S

skupina senilis

Albocolletes

Colletes (sk. senilis)

skupina senilis

incertae sedis

M

S

Rhinocolletes

Rhinocolletes

Rhinocolletes

skupina nasutus

Rhinocolletes

M?

S

Puncticolletes

Rhinocolletes

-

skupina albomaculatus

Rhinocolletes

nasutus

Smith, 1853

punctatus

Mocsáry, 1877

similis

Schenck, 1853

B

M

S

skupina fodiens

Simcolletes

Colletes (sk. fodiens)

skupina fodiens

Simcolletes

succinctus

(Linnaeus, 1758)

B

M

S

skupina succinctus

Colletes s. str.

Colletes (sk. succinctus)

skupina succinctus

Colletes s. str.

Tab. 2
Insecta: Hymenoptera: Hylaeinae: Hylaeus Fabricius, 1793

Dathe, 1980
alpinus

Morawitz, 1867

angustatus

(Schenck, 1861)

B

M

podrodová klasifikace
Schwarz et. al., 1996 +
Michener, 2000 +
upravená
Amiet et al., 1999

S?

Spatulariella

Spatulariella

Spatulariella

S

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

annularis

(Kirby, 1802)

B

M

S

Lambdopsis

Lambdopsis

Lambdopsis

annulatus

(Linnaeus, 1758)

B?

M

S

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

brevicornis

Nylander, 1852

B

M

S

Dentigera

Dentigera

Dentigera

cardioscapus

Cockerell, 1924

B?

M

S

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

clypearis

(Schenck, 1853)

M?

S?

Dentigera

Dentigera

Dentigera
Hylaeus s. str.

communis

Nylander, 1852

B

M

S

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

confusus

Nylander, 1852

B

M

S

Prosopis

Prosopis

Prosopis

cornutus

Curtis, 1831

B

M

S

Abrupta

Abrupta

Abrupta

difformis

(Eversmann, 1852)

B

M

S

Patagiata

Hylaeus s. str.

Patagiata

duckei

(Alfken, 1904)

B

M

S

Prosopis

Prosopis

Prosopis

euryscapus

Förster, 1871

M

S

Lambdopsis

Lambdopsis

Lambdopsis

gibbus

Saunders, 1850

B

M

S

Prosopis

Prosopis

Prosopis

gracilicornis

(Morawitz, 1867)

B

M

S

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

gredleri

Förster, 1871

B

M

S

Dentigera

Dentigera

Dentigera

hyalinatus

Smith, 1842

B

M

S

Spatulariella

Spatulariella

Spatulariella

imparilis

Förster, 1871

M

S

Dentigera

Dentigera

Dentigera

kahri

Förster, 1871

S

Dentigera

Dentigera

Dentigera

leptocephalus

(Morawitz, 1870)

B

M

S

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

lineolatus

(Schenck, 1861)

B

M

S

Paraprosopis

Paraprosopis

Paraprosopis

moricei

(Friese, 1898)

B

M

S

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

nigritus

(Fabricius, 1798)

B

M

S

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

paulus

Bridwell, 1919

B

M

?

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

Hylaeus s. str.

pectoralis

Förster, 1871

B

M

S

Hylaeus s. str.

Nesoprosopis

Nesoprosopis

pfankuchi

(Alfken, 1919)

M

S

Lambdopsis

Lambdopsis

Lambdopsis

pictipes

Nylander, 1852

B

M

S

Paraprosopis

Paraprosopis

Paraprosopis

punctatus

(Brullé, 1832)

B

M

S

Spatulariella

Spatulariella

Spatulariella

punctulatissimus Smith, 1842

B

M

S

Koptogaster

Koptogaster

Koptogaster

rinki

(Gorski, 1852)

B

M

S

Lambdopsis

Lambdopsis

Lambdopsis

signatus

(Panzer, 1798)

B

M

S

Prosopis

Prosopis

Prosopis

sinuatus

(Schenck, 1853)

B

M

S

Paraprosopis

Paraprosopis

Paraprosopis

styriacus

Förster, 1871

B

M

S

Paraprosopis

Paraprosopis

Paraprosopis

variegatus

(Fabricius, 1798)

B

M

S

Prosopis

Prosopis

Prosopis
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Tab. 3: Poèty druhù podle jejich rozíøení na sledovaných územích.
Table 3: Number of species according to their distribution on the recognized territories.

Mapa 1:
n Colletes caspicus
s Colletes collaris
 Colletes floralis
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Moravia

Slovakia

Bohemia

Moravia

Slovakia

Hylaeus
vechna tøi
sledovaná území
souèasnì
totally on the three
territories

Bohemia

druhy, jejich výskyt byl studován
number of studied species
druhy ijící na sledovaném území
species living on recognized territories
druhy vyøazené z fauny sledovaného území
species excluded from fauna of recognized
territories
druhy nezìstné
missing species
druh poprvé spolehliv zjitný (potvrzený)
new species for the fauna of recognized
territories
druh jeho výskyt není vylouèený
species with potential occurrence
druh jeho výskyt není vylouèený,
ale existují pouze literární údaje
occurrence of species is not excluded
but there are only literature data

Colletes
vechna tøi
sledovaná území
souèasnì
totally on the three
territories

-

-

-

17

-

-

-

34

8

11

13

15

26

31

31

32

2

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

2

0

0

1

0

2

1

3

0

1

2

1

2

2

1

3

2

Mapa 2:
n Colletes graeffei
: Colletes impunctatus
N Colletes albomaculatus

Mapa 3:
n Colletes hylaeiformis
: Colletes mlokossewiczi
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Mapa 4:
n Colletes inexpectatus

Mapa 5:
n Colletes nasutus
N Colletes nasutus - nálezy historické (na tìchto lokalitách druh ji neije)
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Mapa 6:
n Colletes punctatus

Mapa 7:
n Hylaeus cardioscapus - spolehlivý výskyt
?
- výskyt nutno ovìøit (literární údaj)
: Hylaeus annulatus
- spolehlivý výskyt
?
- výskyt nutno ovìøit (literární údaj)
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Mapa 8:
n Hylaeus duckei
 Hylaeus punctulatissimus

Mapa 9:
n Hylaeus euryscapus
s Hylaeus difformis
 Hylaeus pectoralis
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Mapa 10:
n Hylaeus gracilicornis
s Hylaeus lepidulus

Mapa 11:
n Hylaeus imparilis
 Hylaeus kahri
s Hylaeus moricei
: Hylaeus rinki
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