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PODDRUH = GEOGRAFICKÉ PLEMENO = RASA

Pojem poddruh lze v‰ak v pfiípadû vãely medonosné
nahradit bûÏn˘m pojmem geografické plemeno ãi nû-
kdy také jako synonymum pfiejaté z jin˘ch jazykÛ rasa.
Dále se v textu bude pouÏívat zkrácenû oznaãení ple-
meno. U druhu vãely medonosné bylo za posledních
skoro 250 let ustanoveno nûkolik desítek jmen na pozici
poddruhu. Celá fiada je jich neplatná. Dále pak vedle
mnoha pouÏiteln˘ch jmen zÛstává v souãasné dobû
platn˘ch 29 jmen. Obor zoologie se zaobírá ãlenûním
taxonÛ pouze do pozice poddruh a dal‰í ãlenûní je
pfiedmûtem oboru zootechnika. KaÏdé plemeno mÛÏe
vytváfiet tzv. ekotypy a v nich jsou seskupeny jeho kme-
ny a linie. Napfiíklad kraÀské plemeno vãely medonosné
(Apis mellifera carnica Pollmann, 1879) vytváfií nûkolik
ekotypÛ, napfi. u nás velmi znám˘ ekotyp alpsk˘, ãi dal‰í
- karpatsk˘, balkánsk˘ aj. V ekotypu alpském známe
kmeny Singer, Sklenar aj. ãi pro karpatsk˘ ekotyp kmeny
Vuãko, Vigor, Lesana aj. Linií je pak skupina potomkÛ
po urãitém pfiedku. V dal‰ím textu se v‰ak omezíme
pouze na v˘ãet, roz‰ífiení a pfiípadné vlastnosti dosud
platnû popsan˘ch plemen vãely medonosné.

T¤I OBLASTI

Plemena vãely medonosné mají celkem tfii oblasti pÛ-
vodního roz‰ífiení:
I. plemena z oblasti Stfiedozemního mofie,
II. plemena Blízkého v˘chodu,
III. plemena Afrotropické oblasti (tj. oblast na jih od Sa-

hary). 
Samostatn˘ poddruh mÛÏe vzniknout jedinû tehdy,

dochází-li k dostateãnû dlouhodobé izolaci ãásti popu-
lací daného druhu (tzv. alopatrie). Z pfiirozen˘ch bariér
známe alopatrii horizontální, kdy jsou populace oddû-
leny napfiíklad mofiem (ostrovní plemena) ãi pohofiím.
Pak jsou alopatrie vertikální, kdy se pÛvodní populace
rozdûlí na ãást typicky horskou (chladnomilnou) a ãást
níÏinnou (teplomilnou). Typick˘m pfiíkladem toho jsou
nûkterá africká plemena vãel.

Pfiiná‰íme pfiehled v‰ech plemen podle jednotliv˘ch
oblastí pÛvodu s uvedením ãesk˘ch jmen a v˘znamnûj-
‰ích synonym a jmen neplatn˘ch.

I. 
SKUPINA PLEMEN

 BLÍZKÉHO V¯CHODU

● Apis mellifera remipes Gerstäcker, 1862
VâELA  MEDONOSNÁ ARMÉNSKÁ

Roz‰ífiení: Plemeno se nachází v oblasti Malého Kavka-
zu, pfiibliÏnû na území Arménie (obr. 1).
Komentáfi: Dosud není vyfie‰eno, zda-li ve skuteãnosti
nejde o star‰í subjektivní synonymum plemene anatol-
ského (viz tab. 1), protoÏe mezi obûma populacemi není
a nikdy nebyla nûjaká zvlá‰È v˘znamná izolace (alopat-
rie) - snad jen ve vy‰‰ích polohách v Arménii. Dosud se
v‰ak tímto problémem nikdo nezab˘val pomocí morfo-

Vãela medonosná
a její plemena

V pfiede‰lém ãlánku (Vãelafiství ã. 4/2004, str. 88)
byl ãtenáfi informován o druzích vãel rodu Apis.
Úkolem tohoto ãlánku je pfiinést ucelenou 
informaci o jednotliv˘ch poddruzích druhu 
vãela medonosná (Apis mellifera). 

metrie, ani pomocí studia genetické informace. TakÏe
jméno zÛstává na seznamu pouÏívan˘ch jmen. âeské
jméno „arménská“ je zde novû navrÏeno podle místa v˘-
skytu plemene. Plemeno nemá zvlá‰tní hospodáfisk˘ ani
plemenáfisk˘ v˘znam.

● Apis mellifera cypria Pollmann, 1879
VâELA  MEDONOSNÁ  KYPERSKÁ

Roz‰ífiení: Jde o ostrovní plemeno na Kypru (obr. 1).
Komentáfi: âeské jméno „kyperská“ je zde novû navrÏe-
no  podle místa v˘skytu plemene. Plemeno nemá zvlá‰t-
ní hospodáfisk˘ v˘znam.

● Apis mellifera caucasia Pollmann, 1889 
VâELA  MEDONOSNÁ  KAVKAZSKÁ

Roz‰ífiení: Horské plemeno oblasti Kavkazu (obr. 1).
Komentáfi: Dosud bylo plemeno vedeno pod jménem
s neoprávnûnou emendací Apis mellifera caucasica Gorba-
chev, 1916. Jméno A. m. caucasica je tak nahrazeno správ-
n˘m A. m. caucasia s uvedením správného autora.

Jde o plemeno, které bylo pouÏito pfii rÛzn˘ch zámû-
rech plemenitby zejména ve v˘chodní Evropû. Tato vãela
vytváfií silná vãelstva s rychl˘m jarním rozvojem a jeho
sílu udrÏuje i dlouho bûhem léta; pfii manipulaci je velmi
mírná a klidná, málo rojivá, ale silnû tmelí a je náchylná
k nákaze Nosema apis. Je slídivá a loupeÏivá a hÛfie vyuÏí-
vá medovicovou snÛ‰ku. Rychle se pfieorientuje z jedno-
ho zdroje nektaru na druh˘ - není tak plnû flórokon-
stantní. Její roãní medná uÏitkovost je v‰ak uspokojivá 
aÏ dobrá. Jde o plemeno s velmi dlouh˘m sosákem 
(6,6 - 7,2 mm) a pro tento dobr˘ znak byla v minulosti ãas-
to vyuÏívána jako vãela vynikající pro zaji‰tûní  snÛ‰ky
z ãerveného jetele. Bûhem nûkolika generací do‰lo v‰ak
ke zkrácení sosáku. 

● Apis mellifera meda Skorikov, 1929
VâELA  MEDONOSNÁ PERSKÁ

Roz‰ífiení: Nejvíce je roz‰ífiena v Íránu a Iráku; zasahuje
v‰ak i k severní hranici S˘rie a v˘chodní hranici Turecka.
Na v˘chodû jde aÏ po v˘chodní hranici Afghánistánu
(obr. 1). Spolu se vãelou medonosnou kaza‰skou a rus-
kou (viz níÏe) tak patfií mezi nejv˘chodnûj‰í plemena
vãely medonosné. Od pfiíbuzného druhu Apis cerana je
oddûlena územím ‰irok˘m pouze 600 km - pou‰tí Thár.
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Tabulka 1: Seznam plemen vãely medonosné vãetnû v˘znamnûj‰ích synonym a jmen neplatn˘ch.

druh skupina vûdecké jméno plemene ãeské jméno plemene v˘znamnûj‰í synonyma a ost. korekce
Apis mellifera … VâELA MEDONOSNÁ ...

remipes Gerstäcker, 1862 ARMÉNSKÁ Apis mellifera armeniaca Skorikov, 1929 
- synonymum

cypria Pollmann, 1879 KYPERSKÁ
caucasia Pollmann, 1889 KAVKAZSKÁ Apis mellifera caucasica Gorbachev, 1916

- neoprávnûná emendace
syriaca Skorikov, 1929 SYRSKÁ - oprava autorství

Apis mellifica unicolor variety syriaca 
Buttel-Reepen, 1906 

- nepouÏitelné jméno
meda Skorikov, 1929 PERSKÁ
anatoliaca Maa, 1953 ANATOLSKÁ
adami Ruttner, 1975 KRÉTSKÁ
pomonella Sheppard & Meixner, 2003 KAZA·SKÁ

adansoni Latreille, 1804 ZÁPADOAFRICKÁ
unicolor Latreille, 1804 MADAGASKARSKÁ
capensis Eschscholtz, 1822 KAPSKÁ
scutellata Lepeletier, 1836 ST¤EDOAFRICKÁ
lamarckii Cockerell, 1906 EGYPTSKÁ Apis fasciata Latreille, 1804 - homonymum
monticola Smith, 1961 HORSKÁ
litorea Smith, 1961 V¯CHODOAFRICKÁ
yemenitica Ruttner, 1976 ARABSKÁ Apis mellifera nubica Ruttner, 1976 - synonymum

Apis mellifera yemenitica Ruttner, 1988 
- neoprávnûná emendace

Apis mellifera sudanensis Ruttner, 1988 
- nomen nudum

Apis mellifera bandasi Radloff & Hepburn, 1977 
- nomen nudum

mellifera Linnaeus, 1758 TMAVÁ Apis mellifica Linnaeus, 1761 
- objektivní synonymum

Apis cerifera Scopoli, 1770 
- synonymum

Apis mellifica mellifica var. lehzeni
Buttel Reepen, 1906 - nepouÏitelné jméno

ligustica Spinola, 1806 VLA·SKÁ
cecropia Kiesenwetter, 1860 ¤ECKÁ
carnica Pollmann, 1879 KRA≈SKÁ Apis mellifera carpatica Barac, 1977 - synonymum
siciliana Grassi, 1881 SICILSKÁ Apis mellifera sicula Montagano, 1911 - synonymum
sahariensis Baldensperger, 1932 SAHARSKÁ
taurica Alpatov, 1935 KRYMSKÁ
intermissa Maa, 1953 TELLSKÁ Apis mellifera major Ruttner, 1976 - synonymum

Apis mellifica major nova Vesel˘, 1985 - lapsus calami
macedonica Ruttner, 1988 MAKEDONSKÁ Apis mellifera rodopica Petrov, 1991 - synonymum
ruttneri MALTSKÁ
Sheppard, Arias, Grech & Meixner, 1997 
artemisia Engel, 1999 RUSKÁ - nomen novum

Apis mellifera acervorum Skorikov, 1929 
- homonymum (nec Linnaeus, 1758)

Apis mellifica mellifica silvarum Goetze, 1964 
- nomen nudum

iberiensis Engel, 1999 IBERSKÁ - nomen novum
Apis mellifera iberica Ruttner, 1988 - homonymum

(nec Skorikov, 1929; Goetze, 1964)
sossimai Engel, 1999 UKRAJINSKÁ - nomen novum

Apis cerifera Gerstäcker, 1862 - homonymum
(nec Scopoli, 1770)
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Komentáfi: Navr-
hujeme pouÏívat
ãeské synonymum
„perská“ namísto
„médská“. Persie je
totiÏ obecnû zná-
mûj‰ím územním
celkem neÏ Méd-
ská fií‰e. Oznaãení
vãela medonosná
orientální je ponû-
kud zavádûjící,
protoÏe vãela ne-
Ïije v pravém slo-
va smyslu v Ori-
entu. Plemeno ne-

Obr. 1

Obr. 2
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má zvlá‰tní hospodáfisk˘ a ple-
menáfisk˘ v˘znam.

● Apis mellifera syriaca
Skorikov, 1929
VâELA  MEDONOSNÁ
SYRSKÁ

Roz‰ífiení: Od severních hra-
nic S˘rie po Syrskou pou‰È na
jihu (obr. 1). 
Komentáfi: Plemeno nemá
zvlá‰tní hospodáfisk˘ v˘znam.

● Apis mellifera anatoliaca
Maa, 1953
VâELA  MEDONOSNÁ
ANATOLSKÁ 

Roz‰ífiení: Turecko (obr. 1).
Komentáfi: Toto plemeno bylo vyuÏito bratrem Adamem
pfii tvorbû víceplemenného hybrida vãely buckfastské –
umûle vytvofiené plemeno – tedy nikoli geografické.

● Apis mellifera adami Ruttner, 1975
VâELA  MEDONOSNÁ  KRÉTSKÁ

Roz‰ífiení: Jde o ostrovní plemeno Kréty (obr. 1).
Komentáfi: Profesor Ruttner mûl dostateãnou sbírku vãel
z tohoto ostrova, a tak na základû morfometrick˘ch pa-
rametrÛ popsal plemeno se jménem upomínajícím pa-
mátku bratra Adama. Dnes je populace pÛvodních krét-
sk˘ch vãel pfiekryta dovozem jin˘ch plemen. âeské jmé-
no „krétská“ je zde novû navrÏeno s ohledem na místo
v˘skytu plemene.

● Apis mellifera pomonella Sheppard & Meixner, 2003
VâELA  MEDONOSNÁ  KAZA·SKÁ 

Roz‰ífiení: Toto plemeno bylo objeveno teprve nedáv-
no v jihov˘chodní ãásti Kazachstánu. Jde o pÛvodní
(tedy dlouhodobû izolovanou) populaci vãel patfiící do
skupiny blízkov˘chodních plemen vãely medonosné
(v˘skyt tohoto plemene byl vyznaãen na obr. ã. 1 a 2 
v pfiedcházejícím ãlánku, viz Vãelafiství ã. 4/2004, str.
88 – 89).
Komentáfi: Nomenklaturní status tohoto novû objeve-
ného geografického plemene je opfien˘ o prÛkazné v˘-
sledky morfometrické anal˘zy a anal˘zy DNA. Jméno
„pomonella“ – „ovocná“ vychází ze skuteãnosti, Ïe tato
vãela pochází z oblasti, jeÏ je kolébkou mnoha ovoc-
n˘ch druhÛ rostlin. Velká ãást ovocn˘ch druhÛ rostlin
je striktnû entomofilní, a pokud je vãela medonosná
kaza‰ská skuteãnû pÛvodní vãelou této oblasti, byly
ovocné druhy rostlin zfiejmû opylovány právû touto
vãelou. Její podíl na fylogenezi ovocn˘ch druhÛ je tak
zdÛraznûn v jejím jménu. Jde o mírné, velmi odolné
a otuÏilé plemeno; jeho v˘skyt byl zji‰tûn aÏ ve 2000
m n. m.! Vãela je aktivní a doná‰í pyl i pfii teplotách oko-
lo 10 °C!

II. 
SKUPINA PLEMEN
TROPICKÉ AFRIKY

Plemena nacházející se v Africe na jih od Sahary jsou
velmi specifická. O nûkter˘ch z nich je známo jen velmi
málo. Ví se napfiíklad, Ïe v oblasti Etiopské vysoãiny Ïije
specifická populace, která dosud nebyla regulérnû po-
psaná (napfi. Apis mellifera bandasi Radloff & Hepburn,
1977). Jistá specifika populací vãel jsou zaznamenaná
i v oblasti hor Tanzanie a Keni.

● Apis mellifera adansoni Latreille, 1804
VâELA  MEDONOSNÁ  ZÁPADOAFRICKÁ

Roz‰ífiení: Západní Afrika od Nigérie na severu po Sene-
gal na v˘chodû, na jihu aÏ po Kamerun a Stfiedoafrickou
republiku (obr. 2). Od ostatních plemen je oddûlena Sa-
harou, Adamausk˘m pohofiím v Kamerunu, pohofiími
Bongos a Dárfúr. [Bílá místa na mapce Afriky nezname-
nají, Ïe by ‰lo o území prosté vãel, ale vût‰inou jde o hyb-
ridizaãní zónu (vyjma Sahary a vût‰ích pou‰tí). Mapka
tak znázorÀuje centra v˘skytu a ‰ífiení jednotliv˘ch ple-
men.]
Komentáfi: Jde o velmi rojivou a bodavou vãelu, jejíÏ roje
se potulují po kraji. Tato vãela se podílela na vzniku tzv.
afrikanizovan˘ch vãel na americkém kontinentu. âeské
jméno „západoafrická“ je zde novû navrÏeno podle mís-
ta v˘skytu plemene (viz OVP ã. 3/1974, str. 7, 11 a 23).

● Apis mellifera unicolor Latreille, 1804
VâELA  MEDONOSNÁ  MADAGASKARSKÁ

Roz‰ífiení: Ostrovní plemeno na Madagaskaru (obr. 1).
âeské jméno „madagaskarská“ je zde novû navrÏeno
podle místa v˘skytu plemene.

● Apis mellifera capensis Eschscholtz, 1822
VâELA  MEDONOSNÁ  KAPSKÁ

Roz‰ífiení: Kapská oblast jiÏního cípu Afriky (obr. 2).
Komentáfi: Jde o pomûrnû mírnou vãelu, zato s velmi
specifickou biologií. Dûlnice tohoto plemene dokáÏí
klást diploidní vajíãka bez oplození (proces zvan˘ apo-
mixie s centrální fúzí), z nichÏ se vyvinou plnû plodné
matky (jev tzv. telytokní partenogeneze). Dûlnice produ-
kují feromon podobn˘ feromonu matefiskému, takÏe
bez pravé matky pak takové vãelstvo normálnû pfieÏívá
do doby, neÏ se rozklade matka náhradní. Zajímavé je, Ïe
matky A . m. capensis (vãely medonosné kapské) jsou
schopny ovládat své dûlnice, ale matky plemene 
A. m. scutellata (vãely stfiedoafrické) nejsou schopny brz-
dit rozvoj vajeãníkÛ kapsk˘ch dûlnic. Kapské dûlnice
mají totiÏ ve svém feromonu je‰tû dvû frakce, které chy-
bûjí matkám vãely stfiedoafrické. Pokud se kapské dûlni-
ce zalétnou do vãelstev vãely stfiedoafrické, dojde k úpl-
né pohromû. Kapská dûlnice postupnû ovládne celé
vãelstvo vãely stfiedoafrické a doslova pod rukama, aniÏ
byste to zjistili, se do úlu „nastûhuje“ úplnû jiné pleme-
no. Následn˘ pro-
ces bastardizace -
n e k o n t r o l o v a n é
páfiení na trubãích
shromaÏdi‰tích -
pak cel˘ proces dá-
le zhor‰uje. V˘mû-
na matek v tako-
v˘ch vãelstvech je
témûfi nemoÏná.
Proto se pouÏívá
metoda pfiidávání
matek pomocí ma-
teãníkÛ.

Tato vãela byla
dovezena do JiÏní
Ameriky z dÛvodu
lep‰í adaptability
na tropické pod-
mínky. Bastardi se
pak odtud ‰ífiili
a stále ‰ífií na se-
ver. Jde o obáva-
nou afrikanizova-
nou vãelu. Podob-
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n˘ problém dnes vzniká v domovinû africk˘ch vãel prá-
vû kvÛli neorganizovan˘m  pfiesunÛm vãelstev a poru‰e-
ní dûlící linie (pou‰È Kalahari) mezi vãelou kapskou
a stfiedoafrickou. Problém nevypl˘vá jen z nekontrolo-
vatelné bastardizace, ale i z pomûrnû nízké v˘konnosti
kladoucí dûlnice, která je podstatnû men‰í neÏ je v˘kon-
nost plnohodnotné matky. Vãelstva tak slábnou a vzni-
kají ztráty. Kapské dûlnice mají ve sv˘ch vajeãnících de-
set ovariol - na rozdíl od pouh˘ch ãtyfi u vût‰iny ostat-
ních plemen. Jedinou jistotou, kterou má stfiedoevrop-
sk˘ vãelafi,  je ta, Ïe v na‰ich podmínkách by africká ple-
mena nebyla s to pfieÏít zimu.

● Apis mellifera scutellata Lepeletier, 1836 
VâELA  MEDONOSNÁ  ST¤EDOAFRICKÁ

Roz‰ífiení: Ve stfiední Africe, hlavnû v povodí Konga - na
jihu sousedí s areálem A. m. capensis, na v˘chodû sousedí
s areálem A. m. monticola (obr. 2).
Komentáfi: âeské jméno „stfiedoafrická“ je zde novû na-
vrÏeno podle místa v˘skytu plemene. Tato vãela je v mís-
tech svého pÛvodního roz‰ífiení nejvhodnûj‰ím pleme-
nem pro chov a dobré medné v˘nosy. Jak bylo zmínûno,
je v‰ak ohroÏena pronikáním vãely kapské. Proto jsou
v jiÏní Africe zakládány tzv. rezervace, v nichÏ je pfiísnû
hlídán pfiesun vãelstev a není pfiipou‰tûn chov jiné vãely
neÏ vãely stfiedoafrické. Tímto postupem se vytvofiil
areál budovan˘ s cílem zachovat genetickou rezervu
vãely medonosné stfiedoafrické.

V roce 1950 bylo toto plemeno dovezeno do Brazílie,
protoÏe se pfiedpokládalo, Ïe svoji vlastnost vãely
adaptované na tropické podmínky pfienese na introdu-
kovaná evropská plemena, která tropické podnebí
zvládala jen s obtíÏemi. JenÏe následn˘ proces bastar-
dizace se zaslouÏil o povûstné oznaãení této vãely –
„zabijácká“.

● Apis mellifera lamarckii Cockerell, 1906
VâELA  MEDONOSNÁ  EGYPTSKÁ

Roz‰ífiení: Podél dolního povodí Nilu v Egyptû (obr. 2).

● Apis mellifera monticola Smith, 1961
VâELA  MEDONOSNÁ  HORSKÁ

Roz‰ífiení: Horské oblasti v˘chodní subsaharské Afriky,
napfi. KeÀa, Tanzanie, Malawi apod. (obr. 2). Pfiejímá se
pÛvodní návrh ãeského jména (Vesel˘, 1985).

● Apis mellifera litorea Smith, 1961
VâELA  MEDONOSNÁ V¯CHODOAFRICKÁ

Roz‰ífiení: Podél v˘chodního pobfieÏí tropické Afriky od
Keni po Mosambik (obr. 2).
Komentáfi: Mezi vãelou v˘chodoafrickou a arabskou
je ‰iroká hybridizaãní zóna. âeské jméno „v˘chodo-
africká“ je zde novû navrÏeno podle místa v˘skytu
plemene.

● Apis mellifera yemenitica Ruttner, 1976
VâELA  MEDONOSNÁ  ARABSKÁ

Roz‰ífiení: V hork˘ch zónách v˘chodní Afriky a na Arab-
ském poloostrovû - Somálsko, Súdán, Etiopie, Saúdská
Arábie, Jemen a Omán.
Komentáfi: Profesor Ruttner pouÏíval nesprávnou
emendaci yemenitica. Jde o jedno z nejmen‰ích plemen
vãely medonosné. Na území Etiopie byly zji‰tûny je‰tû
dal‰í dvû v˘raznû odli‰né populace, jeÏ jsou vedeny pod
neplatn˘mi jmény. Zb˘vá provést dÛkladné morfologic-
ké zhodnocení a eventuálnû i anal˘zu DNA u tûchto po-
pulací. V pfiípadû potvrzení jejich odli‰nosti bude nutné
jim pfiidûlit platné jméno s pfiesn˘m popisem. âeské
jméno „arabská“ je zde novû navrÏeno podle místa v˘-
skytu plemene.

III. 
SKUPINA PLEMEN

PÒVODEM ZE ST¤EDOMO¤Í

● Apis mellifera mellifera Linnaeus, 1758
VâELA  MEDONOSNÁ  TMAVÁ

Roz‰ífiení: PÛvodní roz‰ífiení ve stfiední Evropû, na jihu
od severních hranic Alp k jihozápadní Francii, na severu
po jiÏní ·védsko, na v˘chodû po stfiední Rusko; rovnûÏ na
Britsk˘ch ostrovech a Korsice (obr. 1). Na ukrajinsk˘ch
stepích je vystfiídána plemenem ukrajinsk˘m A. m. sossi-
mai. Dnes je zachovaná v mal˘ch populacích v Nûmec-
ku, Polsku, ·védsku, Bûlorusku a pobaltsk˘ch republi-
kách. Toto plemeno bylo vytlaãeno pfievodním kfiíÏením
z âech a z ãásti i severní Moravy. Na jiÏní Moravû a Slo-
vensku je pÛvodní kraÀské plemeno karpatského typu.
Komentáfi: Vytváfií stfiednû silná vãelstva s pomal˘m jar-
ním rozvojem, vyuÏívá dobfie pozdní snÛ‰ky, je v‰ak sil-
nû bodavá, rozbíhavá, silnûji tmelí, nesnaÏí se získat po-
travu z tûÏce pfiístupn˘ch zdrojÛ, ‰etrná se zásobami.
V souãasné dobû jsou snahy v Polsku zakonzervovat ji
jako genetickou rezervu. âeské jméno „tmavá“ je zde za-
chováno ze zvyklostních dÛvodÛ. Podle obecn˘ch zvy-
klostí by se tento nominotypick˘ poddruh mûl jmenovat
„medonosná“. PonûvadÏ v‰ak i v mezinárodních zoolo-
gick˘ch pravidlech existuje termín „nomina conservanda“
– „jméno zaÏité“, lze tuto v˘jimku nestandardnû pouÏít
i pro plemeno vãely tmavé.

● Apis mellifera ligustica Spinola, 1806
VâELA  MEDONOSNÁ VLA·SKÁ

Roz‰ífiení: PÛvodnû na Apeninském poloostrovû, izolo-
vaná jiÏními svahy Alp od ostatních populací; rovnûÏ na



48//22000055// 2

Sardinii (obr. 1). Dnes roz‰ífiena po celém svûtû, zejména
v Severní Americe.
Komentáfi: Nûkdy se pouÏívá ãeské jméno „italská“.
Vzhledem k tomu, Ïe byla roz‰ífiena z vla‰ské oblasti Itá-
lie, navrhuje se upustit od oznaãení „italská“.

Plemeno vytváfií silná vãelstva s rychl˘m jarním rozvo-
jem; v mediteránní oblasti (ãi na Floridû) ploduje celou
zimu; bûhem roku udrÏuje plodování bez ohledu na
snÛ‰ku. Jde o pomûrnû mírnou a klidnou vãelu s prÛ-
mûrn˘m sklonem k rojení. Vytváfií silná zimující vãel-
stva, dobfie staví a víãkuje bíle, a proto plásteãkov˘ med
od tohoto plemene je pûkného vzhledu. Tato vãela má
vût‰í sklony k loupeÏi, zimuje ‰patnû v oblastech s dlou-
hou zimou a promûnliv˘m  jarem.

Plemeno bylo svého ãasu mezi chovateli velice „mód-
ní“. Zejména Dzierzon protûÏoval chov této vãely, ale
vût‰inou ãe‰tí odborníci se nenechali dlouho mást. Pfied
rokem 1873 (zejména v prvních létech existence Morav-
ského vãelafiského spolku) se právû po vzoru Dzierzona
hojnû dováÏela vla‰ka. První pochyby vyslovil v roce
1873 pfiedseda moravského spolku dr. Franti‰ek Îivan-
sk˘: „ ... Ïe by spása na‰eho vãelafiství jen od nich závise-
la, naprosto popírati musíme.“

● Apis mellifera cecropia Kiesenwetter, 1860
VâELA  MEDONOSNÁ  ¤ECKÁ

Roz‰ífiení: V ‰ir‰í oblasti kontinentálního ¤ecka (obr. 1).
âeské jméno „fiecká“ je zde novû navrÏeno podle místa
v˘skytu plemene.

● Apis mellifera carnica Pollmann, 1879
VâELA  MEDONOSNÁ  KRA≈SKÁ

Roz‰ífiení: PÛvodnû jen jihov˘chodnû od Alp, v celém
karpatském kotli, kter˘ tak vytváfiel pfiirozenou hranici
roz‰ífiení na severu a v˘chodû, na jihu po severní hranici
Makedonie a Albánie (obr. 1). Dnes víceménû pomocí
pfievodného kfiíÏení v celé stfiední Evropû. 

Komentáfi: Jde skuteãnû o nejvhodnûj‰í plemeno pro
podmínky stfiední Evropy a mající zároveÀ celou fiadu
dobr˘ch vlastností pro chov. Ve srovnání s jin˘mi pleme-
ny jde o vãelu nanejv˘‰ mírnou, s dobr˘m sezením na
plástech, mal˘m sklonem k tmelení a slídûní. Vytváfií
vãelstva se stfiednû rychl˘m rozvojem na jafie. Síla zimu-
jících vãelstev je pomûrnû slabá aÏ prÛmûrná. Má velmi
pfiíznivou spotfiebu zásob bûhem zimy. Je velmi shánlivá
a dokáÏe se velmi rychle a dobfie orientovat pfii hledání
zdrojÛ potravy a dobfie vyuÏívá nektarové i medovicové
snÛ‰ky. Jen pozdní vfiesové snÛ‰ky vyuÏívá hÛfie. SnaÏí
se získávat i potravu z tûÏce dostupn˘ch zdrojÛ. V sou-
ãasné dobû o ni zaãínají mít zájem i v zámofií. Plemeno je
pfiedurãeno pro chov v âeské republice a vÛbec ve stfied-
ní a v˘chodní Evropû.

K prvním prÛkopníkÛm chovu tohoto plemene na na-
‰em území patfiil Libor Morbitzer (Moravan pocházející
z oblasti Olomouce). Prosazoval chov kraÀského ple-
mene obecnû, poprvé v roce 1861 na sjezdu vãelafiÛ v Br-
nû; v roce 1866 pak obdrÏel vãelstvo pfiímo z KraÀska.
Nebyl v‰ak zaslepen˘m propagátorem, upozorÀoval ta-
ké na jisté ‰patné vlastnosti tûchto vãel. Tehdy se vãelám
tohoto plemene fiíkalo poeticky „krajinky“, protoÏe tepr-
ve aÏ v roce 1879 Pollmann popsal toto plemeno pod vû-
deck˘m jménem A. m. carnica.

● Apis mellifera siciliana Grassi, 1881
VâELA  MEDONOSNÁ  SICILSKÁ

Roz‰ífiení: Ostrovní plemeno na Sicílii (obr. 1).
Komentáfi: Bez zvlá‰tního v˘znamu. Dnes není vylouãe-
no ani úplné pfiekrytí vla‰skou vãelou. âeské jméno „si-
cilská“ je zde novû navrÏeno podle místa v˘skytu - popi-
su plemene.

● Apis mellifera sahariensis Baldensperger, 1932
VâELA  MEDONOSNÁ   SAHARSKÁ

Roz‰ífiení: Severozápadní Afrika podél jiÏní strany po-
hofií Atlas (obr. 1). âeské jméno „saharská“ je zde novû
navrÏeno podle místa v˘skytu plemene.

● Apis mellifera taurica Alpatov, 1935
VâELA  MEDONOSNÁ  KRYMSKÁ

Roz‰ífiení: Krym. Podle sdûlení dr. Kommisara je zfiejmû
tato populace pfiekrytá ukrajinsk˘m plemenem (obr. 1).
âeské jméno „krymská“ je zde novû navrÏeno podle
místa v˘skytu plemene.

● Apis mellifera intermissa Maa, 1953 
VâELA  MEDONOSNÁ  TELLSKÁ

Roz‰ífiení: V úzkém pásu od Maroka po Tunisko, jiÏní
hranici vytváfií pohofií Atlas, hranici severní Stfiedozem-
ní mofie (obr. 1).
Komentáfi: âeské jméno „tellská“ se pfiejímá (Vesel˘,
1985) - stejnû se uÏívá v nûmãinû a angliãtinû. V roce
1976 Ruttner popsal nové plemeno A. m. major z horské
ãásti Maroka, coÏ je synonymum (nebyla prokázána do-
stateãná alopatrie).

● Apis mellifera macedonica Ruttner, 1988
VâELA  MEDONOSNÁ  MAKEDONSKÁ

Roz‰ífiení: Od jiÏního Rumunska po v˘chodní Jugoslávii
a severní ¤ecko (obr. 1).
Komentáfi: Nedávno Petrovem popsané plemeno 
A. m. rodopica (v roce 1991) je ve skuteãnosti A. m. macedo-
nica, takÏe A . m. rodopica je mlad‰í subjektivní synony-
mum k A. m. macedonica.  A. m. rodopica se tak nanejv˘‰ jeví
b˘t jen odli‰n˘m ekotypem. âeské jméno „makedonská“
je zde novû navrÏeno podle místa v˘skytu plemene.

Profesor Ruttner se domníval, Ïe makedonské pleme-
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no se roz‰ífiilo aÏ na Ukrajinu. Nicménû se zde podafiilo
odli‰it ukrajinské plemeno A. m. sossimai. Vûc je v‰ak po-
mûrnû sloÏitá, protoÏe nám není znám faktor, jenÏ by
obû populace od sebe oddûloval (pfiibliÏnû v místû delty
Dunaje). Zatím zb˘vá jen teorie o rozdíln˘ch pfiírodních
podmínkách, kdy na severu se postupnû diferencovalo
odolnûj‰í chladnomilnûj‰í ukrajinské plemeno.

● Apis mellifera ruttneri Sheppard, Arias,
Grech & Meixner, 1997
VâELA  MEDONOSNÁ  MALTSKÁ

Roz‰ífiení: Ostrovní populace na Maltû. Má charakteris-
tické  znaky typické pro toto nedávno popsané plemeno
nesoucí jméno na památku prof. Ruttnera, kter˘ se pro-
blematikou plemen vãely medonosné zab˘val fiadu let
(obr. 1). âeské jméno „maltská“ je zde novû navrÏeno
podle místa v˘skytu plemene. Jeho udrÏení v ãisté po-
dobû je v‰ak zcela vylouãeno.

● Apis mellifera artemisia Engel, 1999 
VâELA  MEDONOSNÁ  RUSKÁ

Roz‰ífiení: Stfiedoruské stepi (obr. 1). âeské jméno „rus-
ká“  se navrhuje s ohledem na v˘skyt plemene. Dfiíve se
navrhovalo pro vãelu Ïijící na území Ruska i název stfie-
doruská (z ruského „srédnûrusskaja“) s popisem podle
Goetzeho (1964) Apis mellifica mellifica silvarum. Tento po-
pis je v‰ak neplatn˘ (pouÏito intraspecifické jméno). Ve-
sel˘ (1985) pouÏil dal‰í jméno pro vãelu Ïijící v Rusku -
jihoruská. Jde o národní jméno pro A. mellifera acervorum
podle Skorikova (1929). Jméno je v‰ak v rozporu s pra-
vidly homonymie (A . acervorum Linnaeus, 1758), proto
Engel (1999) stanovil nové jméno A. m. artemisia. Vzhle-
dem k této sloÏité genezi jmen a nedofie‰ené problema-
tice roz‰ífiení této vãely v Rusku navrhujeme k dal‰ímu
pouÏívání jméno „ruská“ bez pfiedpon.

● Apis mellifera iberiensis Engel, 1999 
VâELA  MEDONOSNÁ  IBERSKÁ

Roz‰ífiení: Pyrenejsk˘ poloostrov (obr. 1).
Komentáfi: Dosud se pouÏívalo homonymum podle
prof. Ruttnera Apis mellifera iberica Ruttner, 1988, ale toto
jméno uÏ bylo pouÏito Skorikovem v roce 1929 pro úpl-
nû jin˘ druh, a proto Engel stanovil nové jméno A. m. ibe-
riensis. âeské jméno „iberská“ je zde novû navrÏeno pod-
le místa v˘skytu plemene.

● Apis mellifera sossimai Engel, 1999
VâELA  MEDONOSNÁ  UKRAJINSKÁ

Roz‰ífiení: Ukrajina - podél v˘chodní hranice areálu 
A . m. carnica (tj. v˘chodní svahy karpatského oblouku),
na jihu podél severního areálu A. m. caucasia a A. m. tauri-
ca.
Komentáfi: Dosud pod neplatn˘m jménem A. m. cerifera
Gerstäcker, 1862, které bylo v konfliktu homonymie
Apis cerifera Scopoli, 1770 – coÏ je zcela jin˘ druh. Od ro-
ku 1999 je tento stav korigován nov˘m jménem A. m. sos-
simai. âeské jméno „ukrajinská“ je zde novû navrÏeno
podle místa v˘skytu plemene.

Není vylouãeno, Ïe nûkde ve svûtû Ïije je‰tû nûjaká
izolovaná populace natolik se li‰ící od tûch ostatních, Ïe
by mohla b˘t povaÏovaná za samostatné plemeno. Na-
pfiíklad na Sibifii je to velmi pravdûpodobné i pfiesto, Ïe
zde vãela medonosná nemá své pÛvodní roz‰ífiení - na
Sibifi byla totiÏ introdukována umûle. Nûkolik desítek
let zde Ïije v pomûrnû vysokém stupni izolace a mÛÏe
tak vykazovat naprosto specifické vlastnosti, neboÈ pod-
mínky na Sibifii jsou v˘raznû odli‰né od podmínek v Ev-
ropû. Podobná situace existuje na náhorní plo‰inû
v Etiopii.

Je nutno je‰tû varovat pfied nekontrolovan˘m kfiíÏe-
ním jednotliv˘ch plemen s krátkozrakou vidinou hete-
rozního efektu. Takov˘ efekt sice nastane, ale je zároveÀ
velmi zrádn˘, neboÈ pokraãující nekontrolované kfiíÏení
na trubãích shromaÏdi‰tích vede jednoznaãnû ke zhor-
‰ení v‰ech uÏitkov˘ch a doprovodn˘ch vlastností (tzv.
bastardizace). Nejvíce proslulé je v˘razné zhor‰ení tem-
peramentu vãel a jejich sezení na plástech. Pak trvá nû-
kolik let, pokud je to vÛbec moÏné, neÏ se podafií pomo-
cí technické inseminace silnû roz‰típené vlohy opût do-
stat do stavu, které vyhovují chovatelsk˘m poÏadavkÛm
a cílÛm. Odstra‰ujícím pfiípadem je styk evropsk˘ch ple-
men s africk˘mi v JiÏní Americe. Dále pfiímo v Africe do-
chází ke zmínûnému setkání stfiedoafrického a kapské-
ho plemene. Jedin˘m fie‰ením této situace je kontrola
pfiesunÛ a zaloÏení ãist˘ch izolovan˘ch populací v tzv.
genetick˘ch rezervacích. O podobné vûci se uvaÏovalo
i u nás - v pohraniãní oblasti ·umavy a Bavorského lesa
(spolupráce odborníkÛ VÚVã Dol a zahraniãních kole-
gÛ). Tato opatrnost je opravdu namístû, protoÏe v Evrop-
ské unii jsou zásady udrÏení ãistoty plemene naprosto
nefie‰eny, a tak pfiímo za na‰imi hranicemi se vyskytují
vãelstva rÛzn˘ch plemen. Jedinou ‰ancí jak vytvofiit ge-
netickou ãistotu (rezervu) je vytvofiit zmiÀovanou gene-
tickou rezervaci. Hlavní odpovûdnost v‰ak spoãívá na
kaÏdém z nás. Nesmíme dováÏet bez povolení ze zahra-
niãí matky a matky neznámého pÛvodu. Zejména vãela-
fii v pohraniãí musejí pfiísnû dodrÏovat zásadu o utrácení
rojÛ neznámého pÛvodu.

Jisté moÏnosti kfiíÏení plemen lze spatfiovat v kontro-
lovaném chovu za pouÏití inseminace a následné vyuÏi-
tí pfiísné liniové plemenitby tak, jak to provádûl bratr
Adam u buckfastské vãely. Jde v‰ak o práci vysoce od-
bornou, vyÏadující ãas a podmínky. Náhodné dovozy
jsou velmi nejisté a nebezpeãné.

Jde o velmi star˘ problém a jiÏ na‰i pfiedkové dobfie vû-
dûli, jaká nebezpeãí hrozí z bastardizace. Dzierzon byl
slep˘m zastáncem vla‰ek a po jeho vzoru jej zpoãátku
následoval i dr. Franti‰ek Îivansk˘ - pfiedseda Moravské-
ho vãelafiského spolku v Brnû v letech 1864 aÏ 1873. Ne-
trvalo dlouho a také Îivansk˘ zjistil, Ïe vla‰ka je napros-
to nevhodná pro na‰e podmínky a za svoji nûkdej‰í pro-
pagaci nesprávného plemene se také ve Vãele moravské
omluvil:

„¤editelství spolku je si vûdomo tûÏkého hfiíchu, kter˘
samo sobû nikdy neodpustí, Ïe totiÏ po nûkolik let po so-
bû pro ãleny spolku objednávalo cizozemská vãelí ple-
mena. Z velké vût‰iny tûch vãel nic se nevydafiilo a odbû-
ratelé pfii‰li pomocí spolkového fieditelstva ku ‰kodû.
Milí vãelafiové! DÛvûfiujte radû fieditelstva spolkového,
které zku‰enosti své draze, velmi draze zaplatilo. Cizí
plemena vãelí na‰emu vlasteneckému vãelafiství nepo-
mohou na nohy. Co mu v‰ak pomÛÏe jest neúnavná sna-
ha vÏdy co nejdokonaleji a zevrubnûji poznávati pravou
povahu vãelí. ... Na kaÏdém vãelínû vÏdy se najde nûkte-
rá ãeleì, která zvlá‰tû v˘born˘mi vlastnostmi nad jiné
vyniká. Od takové ãeledi nechÈ hledí dostati co moÏná
ãetné potomstvo a osaditi jím pomalu cel˘ vãelín. Jestli-
Ïe toho docílil, pak mÛÏe právem fiíci, Ïe si odchoval ve-
levzácné u‰lechtilé plemeno.“
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