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ZA¤AZENÍ VâEL

Vãely patfií do tfiídy hmyz - Insecta, fiádu blanokfiídlí - Hy-
menoptera, nadãeledi vãely - Apoidea. V této nadãeledi je cel-
kem ‰est ãeledí samotáfisk˘ch vãel zahrnujících zhruba 
620 druhÛ Ïijících na území âeska a Slovenska (hedvábni-
covití - Colletidae, pískorypkovití - Andrenidae, piloroÏkovití -
Melittidae, ploskoãelkovití - Halictidae, pelonoskovití - Ant-
hophoridae a ãalounicovití - Megachilidae). Sedmou ãeleì
pfiedstavuje ãeleì „vãelovití“ - Apidae, do níÏ  patfií právû na-
‰e vãela medonosná, dále ãmeláci (vãetnû paãmelákÛ) a tro-
pické bezÏihadlé vãely.

Vãela medonosná v‰ak není jedin˘m druhem na svûtû,
jenÏ staví svislé dílo z vosku vyprodukovaného vlastní vos-
kovou Ïlázou. Vãely, které takto ãiní, patfií do rodu „vãela“,
vûdeck˘m názvem Apis. 

VùDECKÉ NÁZVOSLOVÍ

PouÏívání vûdeck˘ch jmen je nezbytné. Bez nich by jed-
notlivé národy svûta nebyly s to domluvit se na tom, kter˘ ta-
xon si pod tím ãi on˘m jménem vlastnû pfiedstavují. (Vysvût-
livka redakce: taxon je název jedincÛ li‰ících se urãit˘mi
znaky a vlastnostmi od v‰ech jin˘ch taxonÛ; taxonomie je
obor biologie zab˘vající se klasifikací organizmÛ.) U kaÏdé-
ho taxonu se také uvádí jméno autora, kter˘ jej popsal. Pod-
le Mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury

(MPZN) platí jen ta jména, u nichÏ byly splnûny následující
podmínky (u star‰ích autorÛ - pfied rokem 1930 - jsou pravi-
dla benevolentnûj‰í):
➤ byl zaveden latinsk˘ název druhu - tzn. Ïe bylo zvoleno
latinské ãi latinizované jméno pro popisovan˘ druh - dru-
hové jméno; 
➤ druh byl zároveÀ pfiifiazen do pfiíslu‰ného rodu; 
➤ pokud takov˘ rod dosud neexistuje, je souãasnû s popi-
sem druhu popsán rod nov˘. 

Nikdo dal‰í uÏ nesmí ve stejném rodu pouÏít takové jmé-
no pro druh ãi poddruh znovu, jinak by se autor dopustil
tzv. homonymie a shodné jméno (homonymum) by bylo
neplatné. Autorství v takov˘ch pfiípadech neplatí a teprve
autor, kter˘ tuto homonymii odhalí a zvolí jméno správné,
tzv. jméno nové – nomen novum, je skuteãn˘m autorem.
Napfiíklad k homonymii mÛÏe dojít i v tûch pfiípadech, kdy
napfiíklad Linné v roce 1758 popsal druh ãmeláka pod jmé-
nem Apis acervorum a Skorikov v roce 1929 popsal jedno
z plemen vãely medonosné pod jménem Apis mellifera acer-
vorum. Skorikov se dopustil homonymie, i pfiestoÏe jméno
je poddruhové a má na mysli skuteãnû druh Apis - vãela, na
rozdíl od Linného, kter˘ vlastnû popsal v rodu Apis druh
patfiící ke ãmelákÛm - rod Bombus.

Nûkdy se stane, Ïe jeden druh je popsán jednou, dvakrát
i vícekrát rÛzn˘mi autory nezávisle na sobû. Typov˘ materiál
je tedy typov˘m materiálem jednoho stále stejného druhu.
V tûchto pfiípadech jde o tzv. synonymii a pfiednost má podle
principu priority jméno nejstar‰í, v‰echna dal‰í jména jsou
mlad‰í subjektivní synonyma. KaÏd˘ následn˘ vûdom˘ po-
kus o zmûnu pouÏitelného jména je neoprávnûn˘ – oznaãu-
je se za neoprávnûnou emendaci. V˘jimkou je, kdyÏ evident-
nû do‰lo pfii prvním popisu druhu k pfieklepu. Za lapsus ca-
lami se oznaãují jména, která byla pouÏita následnû po popi-
su druhu a jeho psaní neodpovídá pÛvodnímu zpÛsobu
psaní jména; tedy jde o klasické zkomoleniny ãi ‰patné inter-
pretace, jeÏ pocházejí zpravidla z autorova omylu.

Jméno, které nevyhovuje pravidlÛm MPZN, je obvykle
jméno neplatné, tzv. nomen nudum. Je tu je‰tû celá fiada
rÛzn˘ch pfiedpokladÛ pro správn˘ a platn˘ popis druhu, ale
je nad rámec tohoto ãlánku v‰echny vyjmenovat. 

NeÏ se dostaneme k v˘ãtu jednotliv˘ch druhÛ a jejich po-
druhÛ (tzv. plemen), rozdûlme si druhy do základních taxo-
nomick˘ch skupin – fiíkáme jim podrody - a srovnejme si
jejich zpÛsob Ïivota (bionomii).

ROD APIS

Druhy rodu Apis se tfiídí do tfií podrodÛ: 
a) Apis Linnaeus, 1758 - sensu stricto,
b) Megapis Ashmead, 1904,
c) Micrapis Ashmead, 1904.

JiÏ názvy napovídají, jak budou asi tyto druhy vypadat.
Druhy zafiazené do podrodu Apis jsou charakteristické tím,
Ïe v‰echny tyto vãely stavûjí nûkolik svisl˘ch plástÛ vedle
sebe uvnitfi dutin, v nichÏ mÛÏe b˘t i úplná tma. I pfiesto
jsou tyto vãely schopny pomocí sv˘ch tancÛ na svisl˘ch
plástech sdûlit, kde se nachází zdroj snÛ‰ky. Jde o vãely pfii-

bliÏnû stejné velikosti
jako je na‰e vãela medo-
nosná. V podrodu Mega-
pis se nacházejí druhy,
jeÏ stavûjí v˘hradnû je-
den svisl˘ voskov˘ plást

Nejen na‰e vãela
medonosná
(Apis mellifera), 
ale i jiné 
druhy vãel 
rodu Apis
Ïijí na Zemi

KaÏd˘ jistû
zná na‰i vãelu
medonosnou, vû-
deck˘m názvem Apis mellifera Linnaeus, 1758. JiÏ mno-
hem ménû lidí tu‰í, Ïe není jedinou vãelou na svûtû. Cí-
lem tohoto ãlánku je seznámit vãelafiskou obec
i s ostatními druhy vãel rodu Apis - a nejen to - sezná-
mit je také s rÛzn˘mi objevy a zmûnami, ke kter˘m v té-
to oblasti v posledních nûkolika letech do‰lo. RÛzné
dílãí ãlánky na toto téma, nûkteré z nich jsou pfiekládá-
ny i do Odborn˘ch vãelafisk˘ch pfiekladÛ (OVP), ãasto
nevysvûtlují vûc komplexnû, a tak stále chybí úpln˘
pfiehled o systému rodu Apis.

Obr. 12: Plást (z boku) vãely kvûtné (Apis florea). 
Ilustraãní materiál: Antonín P¤IDAL

Obr. 1: PÛvodní roz‰ífiení
vãely medonosné.
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o pomûrnû velk˘ch rozmûrech 1 – 2 m2, a to vÏdy volnû
v prostoru, obvykle zavû‰en˘ na vûtvích. Nûkdy jej stavûjí
v rÛzn˘ch v˘klencích a pod skalními pfievisy, ale platí, Ïe
vãela tanãící na svislé plo‰e plástu musí vidût slunce, aby
mohla pfiesnû sdûlit místo zdroje snÛ‰ky. Jde o mnohem
vût‰í druhy, neÏ je na‰e vãela medonosná -  dûlnice mûfií aÏ 
2 cm. Druhy rodu Micrapis jsou drobné vãely, jejichÏ dûlnice
mûfií asi 6 – 7 mm. RovnûÏ stavûjí v˘hradnû jeden plást zavû-
‰en˘ na vûtvích, ale tento mívá plochu maximálnû 0,4 m2.
Dûlnice pfii tanci musejí také vidût slunce, ale navíc dokáÏí
tanãit pouze na vodorovné plo‰e nahofie na plástu (tj. na
vûtvi, na níÏ je plást uchycen).

V tabulce ã. 1 je uveden seznam jednotliv˘ch druhÛ vãel
podle jejich podrodové pfiíslu‰nosti. U kaÏdého druhu jsou
vyznaãeny v‰echny jeho pfiípadné poddruhy, dále v˘znam-
nûj‰í ostatní jména, která byla pro tento druh pouÏita po

prvním platném popisu druhu (tzv. synonyma), a také jmé-
na neplatná. Tento se-
znam se mÛÏe pouÏít pfii
dohledávání jména uve-
deného ve star‰í literatu-
fie a dnes jiÏ nepouÏíva-
ného. Nûkteré z tûchto
synonym ãi jin˘ch ne-
pouÏívan˘ch jmen byly
totiÏ je‰tû nedávno bûÏ-
nû v literatufie pouÏívá-
ny. Jména se neuvádûjí
pouze u vãely medonos-
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Tabulka 1: Seznam druhov˘ch jmen, jejich v˘znamnûj‰ích synonym a jmen neplatn˘ch v rodu Apis.

rod pod- druhy poddruhy (plemena) synonyma a ostatní pfiípadyrody

Apis mellifera
Linnaeus, 1758  bude uvedeno v navazujícím ãlánku
VâELA MEDONOSNÁ

Apis cerana
Fabricius, 1793
VâELA V¯CHODNÍ cerana Fabricius, 1793 sinensis Smith, 1865

V¯CHODNÍ ussuriensis Goetze, 1964
indica Fabricius, 1798 Apis socialis Latreille, 1804
INDICKÁ peroni Latreille, 1804

gronovii Guillou, 1841
perrottetii Guérin-Méneville, 1844
delessertii Guérin-Méneville, 1844
philippina Skorikov, 1929
gandhiana Muttoo, 1951 - nomen nudum
samarensis Maa, 1953

japonica Radoszkowski, 1877
JAPONSKÁ

javana Enderlein, 1906
JÁVSKÁ

johni Skorikov, 1929 lieftincki Maa, 1953
SUMATRANSKÁ

skorikovi Engel, 1999 skorikovi Maa, 1944 - nomen nudum
TIBETSKÁ himalaya Smith, 1991 - nomen nudum
heimifeng Engel, 1999
âÍNSKÁ

Apis nigrocincta marginella Maa, 1953
Smith, 1861
VâELA CELEBESKÁ

Apis koschevnikovi - uvedeno správné autorství, dosud nesprávnû udáván Buttel-Reepen, 1906
Enderlein, 1906  vechti Maa, 1953
VâELA SUNDSKÁ vechti linda Maa, 1953
Apis nuluensis
Tingek, Koeniger
& Koeniger, 1996
VâELA SABA·SKÁ

Apis dorsata nigripennis Latreille, 1804
Fabricius, 1798 dorsata Fabricius, 1798 bicolor Klug, 1807 - homonymum (nec Fabricius, 1781; Villers, 1789)
VâELA OBROVSKÁ OBROVSKÁ testacea Smith, 1858

binghami Cockerell, 1906 zonata Smith, 1856 - homonymum (nec Linnaeus, 1758)
SULAWESKÁ

breviligula Maa, 1953
FILIPÍNSKÁ

Apis laboriosa
Smith, 1871 binghami sladeni Cockerell, 1914
VâELA SKALNÍ himalayana Maa, 1944 - nomen nudum
Apis florea
Fabricius, 1787 semirufa Hoffmannsegg, 1818
VâELA KVùTNÁ lobata Smith, 1854

testacea Bingham, 1898 - homonymum (nec Smith, 1858)
nursei Cockerell, 1911
nasicana Cockerell, 1911

Apis andreniformis
Smith, 1858
VâELA TRPASLIâÍ

➧Obr. 2: Asie – roz‰ífiení
asijsk˘ch druhÛ
a plemen vãel rodu Apis.
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né, neboÈ tyto informace jsou náplní navazujícího ãlánku.
Poddruhy vytváfiejí pouze tfii druhy vãel: Apis mellifera (zde
obvykle mluvíme o plemenech), Apis cerana a Apis dorsata.
Zfiejmû je to kvÛli jejich ‰irokému roz‰ífiení a tudíÏ geogra-
fické izolaci jednotliv˘ch populací (stejnû tak vznikly napfi.
lidské rasy). 

V následujícím textu jsou uvedeny pod platn˘mi latin-
sk˘mi názvy jednotlivé druhy a jejich poddruhy, dále ko-
mentáfi k neplatn˘m jménÛm ãi jejich synonymÛm a také
roz‰ífiení druhÛ a jejich poddruhÛ. Pro kaÏd˘ druh jsou ta-
ké uvedena ãi navrÏena ãeská jména jako jména vhodná pro
ãlánky ãi jiné bûÏné pouÏívání. Dosud totiÏ v ãeské literatu-
fie docházelo k ãast˘m zámûnám a nejednotn˘m názvÛm.
Dále se uvádûjí jména ãeská, která by mûla b˘t potlaãena
buì pro jejich duplicitu s jin˘mi ãesk˘mi jmény uÏívan˘mi
pro vãely, anebo pro jejich jinou nepfiesnost.

Apis (Apis) mellifera Linnaeus, 1758 
VâELA  MEDONOSNÁ

Komentáfi: Tento druh patfií do podrodu Apis. âeské jmé-
no - vãela medonosná - je zaÏité  a bûÏnû se pouÏívá. Linné
si v‰ak po tfiech letech v roce 1761 uvûdomil, Ïe vãela med
nenosí, ale vytváfií a tak namísto druhového latinského jmé-
na „med nosící“ - mellifera se rozhodl pro jméno mellifica –
„med vytváfiející“. Podle MPZN se v‰ak upfiednostÀuje
princip priority, takÏe platí první pouÏité jméno. PouÏít sy-
nonymum namísto jména nejstar‰ího je nesprávné a jde
proti litefie MPZN. Velmi ãasto k tomu napfiíklad dochází
pfii pouÏívání synonyma Apis mellifera.

Jde o vãelu, která je na svûtû nejvíce roz‰ífiena a tudíÏ
z hlediska hospodáfiského také nejvíce vyuÏívána. Jde také
o druh s nejvût‰í uÏitkovostí a s nejvyvinutûj‰ím sociálním
cítûním.

Roz‰ífiení druhu a jeho poddruhÛ: Poddruhy (plemena),
synonyma a jiná jména patfiící k druhu vãely medonosné
jsou náplní navazujícího ãlánku (pfiineseme jej v nûkterém
z dal‰ích vydání Vãelafiství). Vãela medonosná pÛvodnû
ob˘vala Afriku (vãetnû Madagaskaru) a Arabsk˘ poloostrov,
Evropu (vãetnû Britsk˘ch ostrovÛ), na v˘chod ‰la pouze po
Ural a v˘chodní hranici Afghánistánu (viz obr. 1). Sekundár-
nû byla roz‰ífiena po celém svûtû (Amerika a Austrálie). S ji-
n˘m druhem rodu Apis se setkávala pouze na severov˘chod-
ním pobfieÏí Arabského poloostrova, a to s Apis florea. Vlivem
ãlovûka se v‰ak vãela medonosná setkala s Apis cerana na Dál-
ném v˘chodu. Tam do‰lo poprvé k pfienosu roztoãe Varroa
destructor na vãelu medonosnou. Dal‰í pfienosy pak probûhly
rÛzn˘mi pfiesuny vãelstev a matek s doprovodn˘mi vãelami.

Nedávno byla objevena zcela izolovaná populace vãely
medonosné v jihov˘chodním Kazachstánu (pohofií Ëan-
‰an). Tím se areály v˘skytu vãely medonosné a vãely v˘-
chodní velmi pfiiblíÏily, i kdyÏ jsou stále oddûlené (tzv. allo-
patrick˘ v˘skyt).

Apis (Apis) cerana Fabricius, 1793
VâELA  V¯CHODNÍ

Komentáfi: Nesprávnû se v ãe‰tinû pouÏívá jméno vãela
indická, ale druhové jméno „indická“ platí pro jedno z ple-
men tohoto druhu vãely (viz dále v textu).

Jde o vãelu, která je hned po vãele medonosné dal‰ím nej-
produktivnûj‰ím druhem a chová se stejnû intenzivnû v ob-
lastech svého roz‰ífiení jako vãela medonosná (obr. 1 a 2).
Dokonce se pouÏívá k opylování i v uzavfien˘ch prostorech
(napfi. ve fóliovnících na jahodách). Dává v‰ak v prÛmûru
ponûkud niÏ‰í medné v˘nosy, ale cílenou plemenitbou se
dafií zejména v âínû její v˘nosy zvy‰ovat. Vãela v˘chodní je
ponûkud men‰í neÏ vãela medonosná, takÏe i buÀky staví
men‰í (obr. 3 + 3a). Její trubãí buÀky odpovídají svou veli-
kostí dûlniãím buÀkám vãely medonosné s tím, Ïe víãka
trubãích bunûk ponechává s mal˘m otvorem uprostfied
(obr. 4). Má men‰í akãní
rádius doletu - asi 1 km.
Vyletuje v na‰ich pod-
mínkách i za niÏ‰ích
teplot neÏ vãela medo-
nosná, coÏ se v‰ak pfiipi-
suje její neschopnosti

Obr. 3: Vãela
v˘chodní –
dûlnice na plástu.

Obr. 3a: Hnízdo
vãely v˘chodní.

Obr. 4: Zavíãkovan˘
trubãí plod vãely v˘chodní
– typické otvÛrky
uprostfied víãka.

Obr. 5: Asie – mapka
roz‰ífiení vybran˘ch

druhÛ vãel rodu Apis.



reagovat na nízké teploty, s nimiÏ se normálnû nesetkává.
Mnoho z tûchto vãel pak venku kfiehne a hyne. Mezi pleme-
ny jsou v‰ak rozdíly. Napfiíklad plemeno A . c. skorikovi Ïije
v oblasti horského masivu Himálaje a jde o vãelu velmi
odolnou. Vãela v˘chodní je odolná proti nosemové nákaze,
coÏ je jednou z jejich v˘hodn˘ch vlastností. U této vãely byl
zji‰tûn nov˘ druh - Nosema cerana.

Vãela v˘chodní velmi rychle reaguje na pfiíliv potravy do
úlu zv˘‰ením plodování a následn˘m rojením. Velmi nepfií-
jemnou vlastností této vãely je migrace. Dûlnice jsou totiÏ
schopny opustit s matkou a trubci plásty s plodem a zaloÏit
si jinde nové vãelstvo. Dochází k tomu obvykle v nepfiízni-
vém období roku, kdy se nevyskytuje snÛ‰ka. V tomto ob-
dobí dochází vÏdy ke ztrátám vãelstev na vãelnicích. Velmi
rychle také reagují na ztrátu matky a dovedou napfi. opustit
úl i bûhem té krátké doby, kdy byla matka odebrána, aby
mohla b˘t oznaãena, zvlá‰tû pouÏije-li se pfii otevfiení úlu
koufi. Migrace této vãely je v‰ak i jedním z dÛvodÛ, kter˘ jí
umoÏÀuje souÏití s roztoãem Varroa destructor. Ke znaãné-
mu ozdravení vãelstva totiÏ mÛÏe dojít tak, Ïe dûlnice s mat-
kou opustí napaden˘ plod. Je‰tû dÛleÏitûj‰í je v‰ak schop-
nost této vãely aktivnû se zbavovat roztoãÛ uchycen˘ch na
tûle vãel a dokonce speciálním chováním Ïádat pfii tom
i nejbliÏ‰í vãely o pomoc (tzv. grooming).

Roz‰ífiení druhu a jeho poddruhÛ: Druh se vyskytuje
v pomûrnû velké ãásti Asie (na severu po Ussurijskou ob-
last, na západû po Afghánistán a v˘chodní Indii, na v˘cho-
dû po Japonsko a Filipíny, na jihu po Jávu (obr. 2). Takové
roz‰ífiení v nûkolika zemûpisn˘ch pásmech dalo vzniknout
rÛzn˘m poddruhÛm:
● Apis cerana cerana - VâELA V¯CHODNÍ

je nominotypick˘m poddruhem, jenÏ má nesouvislé roz‰í-
fiení. Toto pfieru‰ení je zpÛsobeno horsk˘m masivem Himá-
laje. Jedna ãást areálu jejího v˘skytu se nachází mezi Afghá-
nistánem a Tibetem, druhá se rozprostírá v jiÏní, jihov˘chod-
ní a v˘chodní âínû aÏ po Koreu. Jde v‰ak nejspí‰ o populace
dal‰ích dosud nepopsan˘ch plemen.
● Apis cerana skorikovi Engel, 1999 
- VâELA V¯CHODNÍ  TIBETSKÁ

je právû tím plemenem, jeÏ leÏí mezi obûma areály nomi-
notypického poddruhu vãely v˘chodní. Jde o vysokohor-
skou vãelu plnû adaptovanou na tuhé podmínky. V pohofií
Himálaje se vyskytuje ve v˘‰kách od 1900 do 4000 m n. m.
Proto se zde navrhuje nové ãeské jméno - vãela v˘chodní ti-
betská. Z vûdeck˘ch jmen se dosud pouÏívala pro tento
poddruh tato jména: A. c. skorikovi Maa, 1944 a A. c. himalaya
po vzoru profesora Ruttnera. Îádné z obou jmen v‰ak ne-
splÀuje zásady zoologick˘ch pravidel a plemeno tak nemû-
lo platné jméno. Proto muselo b˘t zvoleno jméno nové - no-
men novum, a to provedl Engel v roce 1999. Ponechal uÏ
jméno jednou nesprávnû pouÏité Maaem v roce 1944, tj. A.
c. skorikovi, ale toto jméno nyní nese jeho autorství. Památ-
ka pana Skorikova tak zÛstala i pfiesto zachována.
● Apis cerana heimifeng Engel, 1999 

- VâELA V¯CHODNÍ
âÍNSKÁ

je nedávno popsan˘m
plemenem nacházejícím
se v horské ãásti stfiední
âíny (konkrétnû v pro-

vinciích Sichuan, Gansu  a Qinghai). Jde o horské plemeno se-
stupující i do údolí. Novû se v ãe‰tinû navrhuje pouÏívat jmé-
no vãela v˘chodní ãínská s ohledem na roz‰ífiení tohoto pod-
druhu.
● Apis cerana indica Fabricius, 1798 
- VâELA V¯CHODNÍ  INDICKÁ 

je velmi roz‰ífien˘m poddruhem v subtropické a tropické
ãásti Asie (od Indie pfies Malajsii aÏ po Kalimantan a Filipíny).
RovnûÏ u tohoto plemena jsou vyvíjeny plemenáfiské snahy
o zv˘‰ení uÏitkovosti. Dosud není vyfie‰eno, zdali Apis cerana
philippina Skorikov, 1929 není samostatn˘m poddruhem. Je tfie-
ba provést morfometrické studie. Do té doby v‰ak zÛstává za-
hrnuta pod vãelu v˘chodní indickou.
● Apis cerana japonica Radoszkovski, 1877 
- VâELA V¯CHODNÍ  JAPONSKÁ 

je plemeno roz‰ífiené v Japonsku. Novû se navrhuje pro
tento poddruh ãeské jméno vãela v˘chodní japonská
s ohledem  na jeho roz‰ífiení.
● Apis cerana javana Enderlein, 1906 
- VâELA V¯CHODNÍ  JÁVSKÁ 

je plemeno roz‰ífiené na ostrovech od Jávy po Timor. Novû
se navrhuje pro tento poddruh ãeské jméno vãela v˘chodní
jávská.
● Apis cerana johni Skorikov, 1929 
- VâELA V¯CHODNÍ  SUMATRANSKÁ

je plemeno roz‰ífiené na Sumatfie a pfiilehl˘ch ostrovech. No-
vû se navrhuje ãeské jméno vãela v˘chodní sumatranská.

Apis (Apis) nigrocincta Smith, 1861
VâELA  CELEBESKÁ

Roz‰ífiení druhu: Vyskytuje se na ostrovû Sulawesi vyjma
nejjihozápadnûj‰ího v˘bûÏku (obr. 5).

Komentáfi: Tento druh byl mylnû povaÏován za pouh˘ pod-
druh vãely v˘chodní. Na genitáliích trubcÛ v‰ak chybûjí cha-
rakteristické póry, které jsou jinak u ostatních druhÛ podrodu
Apis s. str. bûÏnû vytvofiené. Jde o druh, kter˘ není ve vût‰í mífie
hospodáfisky vyuÏívan˘. Novû se navrhuje pouÏívat v ãe‰tinû
pro tento druh oznaãení vãela celebeská – dfiíve se totiÏ v ães-
kém geografickém názvosloví uÏíval pro ostrov Sulawesi název
Celebes, kter˘ je v na‰í populaci vÏit˘.

Apis (Apis) koschevnikovi Enderlein, 1906
VâELA  SUNDSKÁ

Roz‰ífiení druhu: Vyskytuje se (jak je vidût na obr. 5) na
Malajském poloostrovû, Kalimantanu, Sumatfie a na Jávû.

Komentáfi: Dosud bylo nesprávnû uvádûno autorství But-
tel-Reepen, 1906. Autor v‰ak pouÏil jméno v infrasubspeci-
fické pozici: Apis mellifica indica (varieta koschevnikovi) a tako-
vé jméno není podle zoologick˘ch pravidel pouÏitelné, tak-
Ïe platí autorství toho, kdo jako první pouÏil toto jméno
v pozici subspecifické (tj. na pozici poddruhu – plemena).
To byl právû Enderlein, a to rovnûÏ v roce 1906.

âasto je tento druh naz˘ván „ãervenou vãelou z Bornea“
(Borneo = Kalimantan), protoÏe jde o pomûrnû sytû kon-
trastnû hnûdoãervenû zbarven˘ druh (obr. 6). Více informa-
cí mÛÏete najít v OVP, 1991, ã. 1, str. 1 - 4. Právû v tomto ãlán-
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Obr. 6: Vãela sundská
– dûlnice na plástu.

Obr. 7: Asie – roz‰ífiení
asijsk˘ch druhÛ vãel.

Obr. 9:
Pfiíãn˘
fiez
plástem
vãely
kvûtné.

Obr. 8:
Pfiíãn˘

fiez
plástem

vãely
trpasliãí.
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ku se zmiÀuje druh Apis vechti Maa, 1953 s poddruhem 
A. v. linda Maa, 1953; jde o shodn˘ druh a jména jsou proto
synonymy k A . koschevnikovi. V ãe‰tinû se novû navrhuje
pouÏívat pro tento druh oznaãení vãela sundská s ohledem
k jeho roz‰ífiení na Velk˘ch Sundách.

Apis (Apis) nuluensis
Tingek, Koeniger & Koeniger, 1996
VâELA  SABA·SKÁ

Roz‰ífiení druhu: Vyskytuje se na ostrovû Kalimantan
(v dfiívûj‰ím ãeském geografickém názvosloví jde o Borneo),
pfiesnûji v jeho severní hornaté ãásti Sabahu ve v˘‰kách nad
1700 m n. m. (obr. 2).

Komentáfi: Tento druh byl objeven teprve nedávno v hor-
ské oblasti Sabahu nûmeck˘mi v˘zkumníky ve spolupráci
s dr. Tingekem. Tento druh je blízce pfiíbuzn˘ s Apis cerana
indica, ale v˘hradnû se vyskytuje v niÏ‰ích nadmofisk˘ch
v˘‰kách. Izolace mezi obûma druhy vznikla kvÛli  v˘‰ko-
v˘m rozdílÛm území jejich v˘skytu - fiíkáme tomu tzv. verti-
kální allopatrie. Vãela saba‰ská se li‰í od vãely v˘chodní in-
dické tím, Ïe její trubci létají na trubãí shromaÏdi‰tû v do-
poledních hodinách, kdeÏto trubci vãely v˘chodní indické
aÏ v odpoledních hodinách. Trubci vãely saba‰ské se tak
podle morfometrick˘ch mûfiení nemohou páfiit, proto je
vãela saba‰ská nûkdy povaÏována za pouh˘ poddruh vãely
v˘chodní, tedy Apis cerana nuluensis. Vzhledem k tomu, Ïe
v‰ak existují nové poznatky ve studiu mitochondriální
DNA poukazující na páfiení s trubci vãely v˘chodní, morfo-
logické rozdíly mezi obûma druhy jsou v‰ak pozorovatelné
pouze pomocí moÏnosti separátního pÛvodu obou druhÛ,
je zde tento taxon aÏ do vyfie‰ení ponechán na úrovni dru-
hu. Novû se navrhuje ãeské jméno vãela saba‰ská – analo-
gicky k území, z nûhoÏ byl druh popsán.

Apis (Megapis) dorsata Fabricius, 1798
VâELA  OBROVSKÁ

Komentáfi: Nûkdy b˘vá v ãe‰tinû oznaãována za vãelu zla-
tou, ale vzhledem k tomu, Ïe i v jin˘ch jazycích je oznaão-
vána za vãelu obrovskou, pfiikláním se k tomuto jednotné-
mu oznaãení. Právû její velikost je pro ni typická - dûlnice
jsou dlouhé aÏ 2 cm. Je v‰ak pravdou, Ïe proximální ãlánky
zadeãku jsou ãasto jasnû zlatoÏlutû zbarveny.

Vãela obrovská staví pouze jedin˘ plást na vûtvi stromu
nebo na skalním pfievisu (nikdy ne ve tmavé dutinû). Plást
b˘vá 1,8 aÏ 2,1 m ‰irok˘ a 0,7 aÏ 1,4 m vysok˘. BuÀky nejsou
rozli‰eny na dûlniãí a trubãí, pro budoucí trubce jsou pou-

ze protahovány v dobû rÛstu larev. Mateãníky jsou stavûny
na spodní stranû plástu. âást plástu s plodem je pouze 3 cm
silná, v horní ãásti (kde je uloÏen med) dosahuje plást ‰ífiky
asi 10 - 30 cm. Z jednoho plástu je moÏno získat 25 aÏ 40 kg
medu. Vhodné podmínky pro v˘voj plodu i pro zrání medu
zaji‰Èují dûlnice tak, Ïe ze sv˘ch tûl vytváfiejí kolem plástu
plá‰È, aniÏ by se plástu dot˘kaly. Teplota pod tímto plá‰tûm
trvale dosahuje 31 °C. Za extrémních teplotních podmínek
musí tento plá‰È tvofiit aÏ 80 % dûlnic.

Jde o dosti útoãnou vãelu. Proto byla znaãnû obávanou
a med jí nebyl v‰ude odebírán. RozmnoÏuje se jednak roje-
ním - roje jsou v‰ak pomûrnû malé a neodletí daleko (obvykle
asi 100 m). Mnohem ãastûji se tyto vãely rozmnoÏují oddûlky,
které vzniknou tak, Ïe ãást dûlnic s matkou se posune po vût-
vi stromu a zaãne stavût nov˘ plást asi 1 m od pÛvodního.
Tím pak vznikají tzv. posvátné vãelí stromy (obr. 10), na nichÏ
mÛÏe b˘t i nûkolik desítek vãelstev (na jednom stromu).

U vãely obrovské se vyskytuje sezonní migrace, a to na
velké vzdálenosti (aÏ 100 km). Není je‰tû zcela vyjasnûno,
zda jde o migraci pro zmûnûné pomûry povûtrnostní nebo
pastevní.

Vãelu obrovskou nelze chovat v uzavfien˘ch úlech, neboÈ
k vzájemnému dorozumívání potfiebuje vidût oblohu. Pfie-
sto ale vût‰ina medu, kter˘ se v Indii v souãasné dobû získá-
vá, pochází od této vãely. Dûje se tak vût‰inou vyfiezáváním
plástÛ vãelstvÛm divoce Ïijícím (domorod˘ kmen RádÏio-
vé). Dnes ale existují snahy po zjednodu‰ení  získávání me-
du i po primitivním o‰etfiováním tûchto vãelstev. Plást nale-
zeného vãelstva domorodec sevfie do dvou spojen˘ch ráhen
jako do klí‰tûk v místû, kde konãí plodové tûleso, a buÀky se
zde roz‰ifiují pro ukládání zásob. Jakmile je nad ráhny do-
statek zásob, je moÏno tuto ãást plástu odfiíznout a med vy-
lisovat. (Dal‰í informace jsou v OVP, 1997, ã. 2, str. 83.) 

Roz‰ífiení druhu a jeho poddruhÛ: Na obr. 7 je vyznaãeno
roz‰ífiení druhu a jeho poddruhÛ. Vãela obrovská se vysky-
tuje v celé orientální oblasti na západû od Indie aÏ na v˘-
chodû po Filipíny, Sulawesi a Timor. Druh vytváfií je‰tû dal‰í
poddruhy: 
● Apis dorsata dorsata Enderlein, 1906 
- VâELA OBROVSKÁ

je nejroz‰ífienûj‰í poddruh napfiíã celou orientální oblas-
tí.
● Apis dorsata binghami Cockerell, 1906 
- VâELA OBROVSKÁ SULAWESKÁ

je poddruh Ïijící na ostrovû Sulawesi. Poprvé tento pod-
druh popsal Smith v roce 1856 pod jménem A. d. zonata, ale
toto jméno v rodu Apis uÏ jednou pouÏil Linné v roce 1758
(tzv. homonymie). Dal‰í pouÏitelné jméno je právû A . d.
binghami. Novû se navrhuje v ãe‰tinû pouÏívat pro tento
poddruh oznaãení vãela obrovská sulaweská – analogicky
k roz‰ífiení poddruhu.
● Apis dorsata breviligula Maa, 1953 
- VâELA OBROVSKÁ FILIPÍNSKÁ

je roz‰ífiena na Filipínách. Pro tento poddruh se novû  na-
vrhuje v ãe‰tinû pouÏívat jméno vãela obrovská filipínská,
a to právû s ohledem na v˘skyt. 

Apis (Megapis) laboriosa Smith, 1871
VâELA  SKALNÍ

Komentáfi: Dosud o tomto druhu nebylo v ãeské literatu-
fie nijak zvlá‰È pojednáno. Navrhuje se zde proto ãeské jmé-
no vãela skalní. Jednak proto, Ïe svá hnízda staví skuteãnû
na skalních pfievisech a tím jsou dobfie chránûna pfied pre-
dátory, a také proto, Ïe stejné pfiídavné jméno pouÏívají Po-
láci – pszczo∏a skalna. Druh vãela obrovská (v pol‰tinû rov-
nûÏ pszczo∏a olbrzymia) totiÏ hnízdí témûfi v˘hradnû na
vûtvích stromÛ.

Obr. 10: Vãela obrovská (Apis dorsata). Na obrázku je vidût
tzv. posvátn˘ strom, na nûmÏ jednotlivé plásty pfiedstavují
jednotlivá samostatnû Ïijící vãelstva.
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Tento druh je nûkdy povaÏován za pouh˘ poddruh vãely
obrovské, tj. Apis dorsata laboriosa. Existují tu v‰ak rozdíly
morfometrické, barva kutikuly aj. Nicménû vzhledem
k vertikální allopatrii není jisté, zda-li nejde jen o dvû oddû-
lené populace stejného druhu. A. dorsata vystupuje pravdû-
podobnû jen do 300 m n. m., kdeÏto A. laboriosa nesestupuje
pod 1200 m n. m. Názor na druhovou pozici tohoto taxonu
není dosud sjednocen˘, a proto je zde uvádûn  samostatnû.
Druh byl popsán je‰tû Cockerellem v roce 1914 jako Apis
binghami sladeni, coÏ je synonymum. Maaovo jméno z roku
1944 Apis himalayana je neplatné.

Biologie je shodná s druhem pfiedcházejícím s v˘jimkou
migrací, o nichÏ není v literatufie zmínka. Nepálsk˘ domo-

rod˘ kmen Gurungové se Ïiví loveck˘m sbûrem jejich me-
du, pylu a plodu. 

Roz‰ífiení druhu a jeho poddruhÛ: Druh nevytváfií pod-
druhy! Jeho v˘skyt se omezuje na nadmofiské v˘‰ky 1200 aÏ
4000 m v Himálaji (obr. 7).

Apis (Micrapis) florea Fabricius, 1787
VâELA  KVùTNÁ

Komentáfi: Patfií k nejmen‰ím druhÛm rodu Apis. Dûlnice
dosahují délky 9 - 10 mm, matky a trubci jsou znaãnû vût‰í.
Stavûjí si rovnûÏ pouze jedin˘ plást velikosti 2 - 12 dm2, a to
buì na vûtvi stromu ãi kefie nebo i ve v˘klencích budov, me-
zi okny, nade dvefimi apod. Z Íránu o ní referují jako o vãele
Ïijící pfieváÏnû ve mûstech. Na plástu jsou rovnûÏ rozli‰eny
speciální medné buÀky, které jsou v horní ãásti plástu a jsou
dvakrát aÏ tfiikrát hlub‰í neÏ buÀky pro plod; chrání stfie-
chovitû cel˘ zbytek plástu. I tato vãela vytváfií kolem plástu
plá‰È ze sv˘ch tûl a zaji‰Èuje tak vhodné podmínky pro v˘voj
plodu. Potfiebuje rovnûÏ vidût oblohu, aby se mohly dûlnice
dorozumût o pastvû. Migrace probíhá dvakrát roãnû a je
zpÛsobena hlavnû povûtrnostními podmínkami. Na pod-
zim migrují vãelstva do míst, jeÏ jsou plnû oslunûna a ohfií-
vána, plást zde stavûjí smûrem západov˘chodním, aby byl
plochou vystaven jiÏnímu slunci. Na jafie vãelstva migrují
znovu, ale tentokrát na místa pfied sluncem chránûná a plást
stavûjí smûrem severojiÏním. Pfiitom se migrace mÛÏe od-
b˘vat jen na malé plo‰e - od 5 do 400 m. Akãní rádius dole-
tu této vãely je maximálnû 500 m.

Je to vãela velmi rojivá. Po prvoroji odlétá nûkolik porojÛ
s mlad˘mi matkami, nûkdy aÏ do úplného vyprázdnûní plá-
stu. Velmi dobfie má vyvinutou obranu proti mravencÛm.
Z pryskyfiic a vlastních v˘mûskÛ vytváfií na pfiístupov˘ch
vûtvích k plástu lepivé prouÏky, které stále upravuje a obno-
vuje, takÏe mravenci pfies nû nemohou.

Její hospodáfisk˘ v˘znam není velk˘, ale pfiesto je v mno-
ha asijsk˘ch zemích rozvinuto vyhledávání tûchto vãelstev
a získávání medu, pfiiãemÏ dochází k jejich zniãení. Je vyví-
jena snaha, aby i tato vãelstva se dala ovládnout podobnû ja-
ko vãelstva vãely obrovské. V Íránu byl úspû‰nû odzkou‰en
i chov této vãely ve sklenûném úlu. Nejãastûji se chová jen
tak, Ïe se v pfiírodû umísÈují ze‰ikmená ráhna s podpûrou,
na kter˘ch si roje vãely kvûtné stavûjí plásty. V horních ãás-
tech ráhna tak vãelstvo pfiednostnû ukládá med a v dolních
ãástech plod. Med pak lze odebírat odfiezáním ãásti plástu
s medem bez toho, aniÏ by byl plod po‰kozen. Celkovû mÛ-
Ïe toto vãelstvo poskytnout asi 1 kg medu. Nejvût‰í hospo-
dáfisk˘ v˘znam má tato vãela v Thajsku, kde je hlavním opy-
lovatelem manga. OhroÏena je tu „loveck˘m“ vyuÏíváním,
roãnû je „lovem“ medu likvidováno více neÏ deset  tisíc
vãelstev - domorodci jedí nejen med, ale i plod. Pomûrnû ‰i-
roce je vyuÏívána v Pákistánu, kde se ufiíznut˘ plást s me-
dem prodává zabalen˘ v palmovém listu na trÏnicích. Ob-
last chovu v Pákistánu je obstoupena pou‰tûmi, takÏe pfií-
padné migrace probíhají v rámci jednoho území a nedochá-
zí ke ztrátám. âeské jméno - vãela kvûtná - je jiÏ u nás bûÏnû
uÏívané a zaÏité.

Roz‰ífiení druhu a jeho poddruhÛ: Roz‰ífiení je patrné na
obr. 5 - podél pobfieÏí Rudého mofie, dále pfies Pákistán a ce-
lou orientální oblast vãetnû Velk˘ch Sund, na Mal˘ch Sun-
dách pouze na Jávû. Tento druh nevytváfií poddruhy!

Apis (Micrapis) andreniformis Smith, 1858
VâELA  TRPASLIâÍ

Komentáfi: Dosud o tomto druhu nebylo v ãeské literatu-
fie nijak zvlá‰È pojednáno. Navrhuje se zde proto ãeské jmé-
no trpasliãí.

Jde o druh velmi podobn˘ druhu pfiedchozímu, ale pro-
ximální ãlánky zadeãku nejsou zbarveny ãervenû jako 
u A. florea, ale jsou normálnû tmavû zbarveny. Druh Ïije vel-
mi podobnû jako druh pfiedchozí, ale kromû morfologic-
k˘ch rozdílÛ jsou tu i rozdíly v bionomii obou druhÛ (po-
drobné informace v OVP, 1998, ã. 1, str. 10 - 14). Jeden
z hlavních rozdílÛ spoãívá ve zpÛsobu stavby jejich plástÛ,
jak je vidût na obr. 8 a 9. U druhu A. florea jsou stavûny buÀ-
ky na bázi plástu paprsãitû okolo vûtve, na níÏ je plást posta-
ven˘, coÏ A. andreniformis nedûlá.

Roz‰ífiení druhu: Na obr. 7 je znázornûno roz‰ífiení obou
druhÛ podrodu Micrapis. Je vidût, Ïe oba druhy Ïijí spoleãnû,
tzv. sympatricky (Ïluté plochy vyznaãují v˘skyt obou druhÛ
souãasnû), a proto i sebemen‰í rozdíly v morfologii a biono-
mii jsou zcela dostateãné pro tvrzení, Ïe jde o dva samostatné
druhy. Naopak u poddruhÛ je zapotfiebí potvrdit allopatrii
(opak sympatrie), a to aÈ uÏ horizontální ãi vertikální. Proble-
matické je posouzení validity druhÛ, jejichÏ sestersk˘ druh
Ïije v horách a nevytváfií s ním Ïádné spoleãné pásmo pfie-
krytí (jiÏ zmínûná vertikální allopatrie). V tûchto pfiípadech je
tfieba samostatnost druhu posuzovat zvlá‰È peãlivû.

VraÈme se v‰ak k dosud zji‰tûn˘m oblastem v˘skytu A. an-
dreniformis - nejjihov˘chodnûj‰í ãást ãínské provincie Yun-
nan, na pevninû dále nejv˘chodnûji ve Vietnamu a nejzá-
padnûji v severov˘chodní Indii podél v˘chodní hranice
Nepálu; na jihu aÏ po Malajsk˘ poloostrov. Aãkoli dosud
nebyla zji‰tûna v Bhútánu, KambodÏi, Barmû a Nepálu, ná-
lezy ze Západního Bengálska, Sikkimu a Asámu (severov˘-
chodní ãást Indie) naznaãují, Ïe druh Ïije i v tûchto zemích.

Ing. Antonín P¤IDAL, Ph. D.
(Autor je odborn˘m asistentem vãelafiství

v Ústavu zoologie a vãelafiství
Mendelovy zemûdûlské a lesnické univerzity v Brnû.)

Kontakt na autora:
apridal@mendelu.cz

Obr. 11: Ochrann˘ plá‰È vãelího plástu, kter˘ vytváfiejí
dûlnice A. dorsata ze sv˘ch tûl (dlouh˘ch zhruba 2 cm), ãímÏ
regulují mikroklima na plástu.


