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Na území celé České republiky bylo dosud zjištěno 584 druhů včel a z toho na 
Moravě 570 druhů (Straka a kol., 2007). Níže uvedený seznam druhů (tab. 1) je sestaven 
na základě kompilace literárních zdrojů (Šnoflák, 1944; Tkalců. 1964 a Straka a kol. 2007) 
při zohlednění revize současného stavu nomenklatury a taxonomie včel (Schwarz a kol., 
1996). V seznamu figuruje celkem 231 jmen a lze předpokládat, že některá z nich zahrnují 
dva nebo i tři druhy. Jde zejména o jméno Hylaeus brevicornis (určitě zde je zahrnutý 
dříve často nerozlišovaný druh H. gredleri), H. confusus (obdobně jako v předešlém 
případě se dá předpokládat, že je zde zahrnutý dříve často nerozlišovaný H. gibbus), H. 
gracilicornis (opět se s určitostí jedná o dříve často nerozlišovaný H. paulus) a některá 
druhová jména v podrodu Micrandrena. Skutečný počet druhů tedy bude určitě vyšší, ale 
to je třeba ověřit recentním výzkumem. 

Seznam je uspořádán tak, aby z něj byl patrný zdroj ve kterém byl výskyt druhu 
publikován. Protože největší spektrum druhů opublikoval Šnoflák, tak jsou v uvedeném 
přehledu zvlášť vyznačeny jen dva další zdroje (Tkalců, 1964 a Straka a kol., 2007). 
Neoznačené druhy byly pro Mohelenskou hadcovou step poprvé uváděny Šnoflákem 
(1944). V tabulce jsou uvedena i synonyma, pod kterými byl taxon Šnoflákem (1944) 
uveden. 
 
Pro přehlednost bylo v tabulce použito značení s pomocí symbolů: 
§  - označuje stepní druhy, 
§§  - označuje významné stepní druhy,  
*  - označuje významné druhy se širší ekologickou valencí než jen stepní a nebo      

s neprozkoumanými nároky na prostředí. 
Pro jednoduchost zde nejsou uváděny jiné taxony než rodové a druhové úrovně. Jsou 
seřazeny tak, jak to odpovídá současné supraspecifické klasifikaci. 
 
Tab. 1: Seznam literárně uvedených druhů včel zjištěných dosud na Mohelenské 
hadcové stepi 
rod druh autor synonyma dle Šnofláka (1944) jiné zdroje
Melitta Kirby, 1802  =Cilisa Leach, 1812

§ leporina (Panzer, 1799)
Macropis Panzer, 1809 

fulvipes (Fabricius, 1804)
Hylaeus Fabricius, 1793  =Prosopis Fabricius, 1804

§ angustatus (Schenck, 1861)
annularis (Kirby, 1802)
brevicornis Nylander, 1852 většina kusů pravděpodobně H. gredleri Förster, 

1871, v té době řad anašich autorů oba druhy 
neodlišovala; vyloučen není ani H. kahri Förster, 
1871 (viz Přidal, 2004 a Straka, Bogusch a Přidal, 
2007)

Tkalců, 1964

communis Nylander, 1852
confusus Nylander, 1852 tyto nálezy mohly zahrnovat i někdy neodlišovaný 

H. gibbus Saunders, 1850
Tkalců, 1964
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rod druh autor synonyma dle Šnofláka (1944) jiné zdroje
Hylaeus difformis (Eversmann, 1852)
pokračování gracilicornis (Morawitz, 1867) Tímto jménem byly v té době označovány nálezy 

především H. paulus Bridwell, 1919 (= lepidulus 
Cockerell, 1924). H. gracilicornis je však 
významně vzácnější.

hyalinatus Smith, 1842
§§ leptocephalus (Morawitz, 1870)  =Prosopis bisinuata (Förster, 1871)

§§ lineolatus (Schenck, 1861)
* nigritus (Fabricius, 1798)

§§ pictipes Nylander, 1852
punctatus (Brullé, 1832)

* signatus (Panzer, 1798)  =Prosopis pratensis (Geoffroy, 1785)

sinuatus (Schenck, 1853)  =Prosopis minuta (Fabricius, 1793)

* styriacus Förster, 1871
§ variegatus (Fabricius, 1798)

Colletes Latreille, 1802
* similis Schenck, 1853

daviesanus Smith, 1846
* inexpectatus Noskiewicz, 1936

§§ marginatus Smith, 1846
Heriades Spinola, 1808 

§ crenulatus Nylander, 1856
truncorum (Linnaeus, 1758)

Chelostoma Latreille, 1809  =Heriades Spin.

campanularum (Kirby, 1802)  =Heriades florisomnis sensu Schmiedeknech, 
1930 (nec Linnaeus, 1758)

distinctum (Stoeckhert, 1929)
florisomne (Linnaeus, 1758)  =Heriades maxillosus (Linaeus, 1767)

rapunculi (Lepeletier, 1841)  =H. fuliginosus (Panzer, 1798) Tkalců, 1964
=Ch. nigricornis (Nylander, 
1848)

§ ventrale Schletterer, 1889
Osmia Panzer, 1806

aurulenta (Panzer, 1799) Tkalců, 1964
caerulescens (Linnaeus, 1758)  =Osmia aenea (Linnaeus, 1761)

* cerinthidis Morawitz, 1876
cornuta (Latreille, 1805)

§§ melanogaster Spinola, 1808  =Osmia melanopyga Sp. - lapsus calami; mohlo 
jít rovněž o příbuznou a na stepích žijící Osmia 
labialis Pérez, 1879, kterou v té době naši 
entomologové neznali

niveata (Fabricius, 1804)  =Osmia fulviventris (Panzer, 1798)

rufa (Linnaeus, 1758)  =Osmia bicornis (Linnaeus, 1758)

Neosmia Tkalců, 1974  =Osmia Panzer, 1806 sensu lato

bicolor (Schrank, 1781)  =Osmia bicolor

Hoplitis Klug, 1807  =Osmia Panzer, 1806 sensu lato

adunca (Panzer, 1798)
anthocopoides (Schenck, 1853)
claviventris (Thomson, 1872)

 =Osmia leucomelaena auct. (nec Kirby, 1802)

leucomelana (Kirby, 1802)  =Osmia parvula Dufour & Perris, 1840

* mitis (Nylander, 1852)
§ ravouxi Pérez, 1902  =Osmia brachyceros Blüthgen, 1920

Allosmia Tkalců, 1974  =Osmia Panzer, 1806 sensu lato

rufohirta (Latreille, 1811)
Anthocopa Lepeletier, 1825  =Osmia Panzer, 1806 sensu lato

§§ papaveris (Latreille, 1799)
Chalicodoma Lepeletier, 1841 

ericetorum (Lepeletier, 1841)  =Megachile ericetorum Lep.

§ parietina (Geoffroy, 1785)  =Ch. parietum Geoff. - lapsus calami

Megachile Latreille, 1802 
§ analis Nylander, 1852

centuncularis (Linnaeus, 1758)
circumcincta (Kirby, 1802)

§ lagopoda (Linnaeus, 1761)
§ lapponica Thomson, 1872
* ligniseca (Kirby, 1802)

maritima (Kirby, 1802)
§§ melanopyga Costa, 1863
§§ octosignata Nylander, 1852
§ pilidens Alfken, 1924

versicolor Smith, 1844
Coelioxys Latreille, 1809 

aurolimbata Förster, 1853
conoidea (Illiger, 1806)
quadridentata (Linnaeus, 1758)

§ inermis (Kirby, 1802)
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rod druh autor synonyma dle Šnofláka (1944) jiné zdroje
Trachusa Panzer, 1804 

byssina (Panzer, 1798)
Friese, 1898  

§ lituratum (Panzer, 1801)  =Anthidium lituratum (Pz.)

Anthidiellum Cockerell, 1904 
§ strigatum (Panzer, 1805)  =Anthidium strigatum (Pz.)

Anthidium Fabricius, 1804 
§ oblongatum (Illiger, 1806)

punctatum Latreille, 1809
manicatum (Linnaeus, 1758)

Stelis Panzer, 1806 
* breviscula (Nylander, 1848)
§ minuta Lepeletier et Serville, 1825

§§ nasuta (Latreille, 1809)
* phaeoptera (Kirby, 1802)

punctulatissima (Kirby, 1802)
§§ signata (Latreille, 1809)

Dioxys Lepeletier et Serville, 1825 
§§ cincta (Jurine, 1807)

Andrena Fabricius, 1775
alfkenella Perkins, 1914

* barbilabris (Kirby, 1802)  =A. sericea Christ, 1791

bicolor Fabricius, 1775
* cineraria (Linnaeus, 1758)

combinata (Christ, 1971)
§ congruens Schmiedeknecht, 1884  =A. confinis Stoeckhert, 1930; A. congruens 

Schmied. - druh uveden pod oběma jmény jako 
dva samostatné druhy

§ florea Fabricius, 1793
§ floricola Eversmann, 1852
* fulvago (Christ, 1791)
* fulvida Schenck, 1853

gravida Imhoff, 1832
hattorfiana (Fabricius, 1775)
humilis Imhoff, 1832

§ chrysopyga Schenck, 1853
labialis (Kirby, 1802)

* labiata Fabricius, 1781
§§ marginata Fabricius, 1776

minutula (Kirby, 1802)
minutuloides Perkins, 1914
nigroaenea (Kirby, 1802)
nitidiuscula Schenck, 1853

* pandellei Pérez, 1895
* polita Smith, 1847 Tkalců, 1964
§ praecox (Scopoli, 1763)

propingua Schenck, 1853
* proxima (Kirby, 1802)
* rosae Panzer, 1801
§ rugulosa Stoeckhert, 1935 Šnoflák (1944) neuvedl Straka a kol., 2007
§ schencki Morawitz, 1896
§ taraxaci Giraud, 1861

tibialis (Kirby, 1802)
§§ tscheki Morawitz, 1872

* viridescens Vierdeck, 1916
wilkella (Kirby, 1802) Tkalců, 1964

Panurgus Panzer, 1806 
calcaratus (Scopoli, 1763)

Panurginus Nylander, 1848 
§§ labiatus (Eversmann, 1852)

Halictus Latreille, 1804
* compressus (Walckenaer, 1802)  =H. eurygnathus Blüthgen, 1931

maculatus Smith, 1848
§ quadricinctus (Fabricius, 1776)
§ rubicundus (Christ, 1791)
§ sexcinctus (Fabricius, 1775)

simplex Blüthgen, 1923 Tkalců, 1964
Seladonia Robertson, 1918  =Halictus Latreille, 1804 - sensu lato

confusus (Smith, 1853)  =Halictus perkinsi Blüthgen, 1926

§§ leucahenea (Ebmer, 1972)
 =Halictus fasciatus auct (nec Nylander, 1848)

Tkalců, 1964

§§ smaragdula (Vachal, 1895)
§ subaurata (Rossius, 1792)

tumulorum (Linnaeus, 1758) Tkalců, 1964

Pseudoanthidium
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rod druh autor synonyma dle Šnofláka (1944) jiné zdroje
Curtis, 1833  =Halictus Latreille, 1804 - sensu lato

§§ breviventre (Schenck, 1853)
§§ costulatum (Kriechbaumer, 1873)

laevigatum (Kirby, 1802)
* lativentre (Schenck, 1853) Tkalců, 1964

leucozonium (Schrank, 1781) Tkalců, 1964
§ quadrinotatum (Kirby, 1802)

sexnotatum (Kirby, 1802)  =Halictus nitidus (Panzer, 1798) popsaný jako Andrena nitida Panzer, 1798

§ xanthopus (Kirby, 1802)
Evylaeus Robertson, 1902  =Halictus Latreille, 1804 - sensu lato

§ aeratus (Kirby, 1802)  =Halictus viridiaeneus Blüthgen, 1918 Tkalců, 1964
albipes (Fabricius, 1781)

§§ buccalis (Pérez, 1903)
calceatus (Scopoli, 1763)

§§ clypearis (Schenck, 1853)
§§ convexiusculus (Schenck, 1853)
§§ euboeensis (Strand, 1909)

* fratellus (Pérez, 1903)  =Halictus subfasciatus Nylander, 1848

fulvicornis (Kirby, 1802)
§§ glabriusculus (Morawitz, 1872)

§ interruptus (Panzer, 1798)
* laevis (Kirby, 1802)

laticeps (Schenck, 1868)
* leucopus (Kirby, 1802)
§ linearis (Schenck, 1868)

lucidulus (Schenck, 1861)
§§ marginatus (Brullé, 1832)
§§ marginellus (Schenck, 1853)

minutissimus (Kirby, 1802)
morio (Fabricius, 1793)
nigripes (Lepeletier, 1841) Tkalců, 1964
nitidiusculus (Kirby, 1802)
nitidulus (Fabricius, 1804)  =Halictus continentalis Blüthgen, 1944

parvulus (Schenck, 1853)  =Halictus minutus sensu Kirby, 1802

pauxillus (Schenck, 1853)
politus (Schenck, 1853)

* punctatissimus (Schenck, 1853)
§§ pygmaeus (Schenck, 1853)  =Halictus nitidus Schenck, 1853

§§ quadrisignatus (Schenck, 1853) Šnoflák (1944) neuvedl Tkalců, 1964
§ semilucens (Alfken, 1914)
§ setulosus (Strand, 1909)
§ tricinctus (Schenck, 1874)

villosulus (Kirby, 1802)
Sphecodes Latreille, 1805

§ albilabris (Fabricius, 1793)  =S. fuscipennis (Germar, 1819)

crassus Thomson, 1870
§ croaticus Meyer, 1922

ephippius (Linné, 1767)
geoffrellus (Kirby, 1802)  =S. fasciatus Hagens, 1882

gibbus (Linnaeus, 1758)
* longulus Hagens, 1882
§ marginatus Hagens, 1882

monilicornis (Kirby, 1802)
niger Hagens, 1874

§ pellucidus Smith, 1845
* puncticeps Thomson, 1870
§ rufiventris (Panzer, 1798)  =S. subovalis Schenck, 1853

Rophites Spinola, 1808 
§§ algirus Pérez, 1903  =Rhophites trispinosus Pérez, 1903 - synonymus 

et lapsus calami

§ quinquespinosus Spinola, 1808
Schenck, 1861 

§ canus (Eversmann, 1852)
Systropha Illiger, 1806 

§§ curvicornis (Scopolli, 1770)
§§ planidens Giraud, 1861

Dufourea Lepeletier, 1841 
* dentiventris (Nylander, 1848)  =Halictoides dentiventris Nyl.

* halictula (Nylander, 1852)
* minuta Lepeletier, 1841  =D. vulgaris Schenck, 1861

Ceratina Latreille, 1802 
§ chalybea Chevrier, 1872  =C. callosa auct. (nec Fabricius, 1794)

cyanea (Kirby, 1802)

 =Rhophites Spinola, 1808 - sensu lato et lapsus ca lami

Lasioglossum

Rhophitoides
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rod druh autor synonyma dle Šnofláka (1944) jiné zdroje
Nomada Scopoli, 1770

* braunsiana Schmiedeknecht, 1882
* conjugens Herrich-Schäffer, 1839

§§ emarginata Morawitz, 1878
flavoguttata (Kirby, 1802)

* fulvicornis Fabricius, 1793  =N. fulvicornis F., =N. lineola Panzer, 1798 - druh 
uveden pod oběma jmény jako dva samostatné 
druhy

§§ furvoides Stoeckhert, 1944
* fusciocornis Nylander, 1848
* guttulata Schneck, 1861 Tkalců, 1964
* lathburiana (Kirby, 1802)

§§ melanopyga Schmiedeknecht, 1882 Šnoflák (1944) neuvedl Straka a kol., 2007
§§ mutabilis Morawitz, 1870
§§ opaca Alfken, 1913

* pleurosticta Herrich-Schäffer, 1839  =N. major Morawitz, 1872

* rhenana Morawitz, 1872
* roberjeotiana Panzer, 1799

ruficornis (Linnaeus, 1758)
* rufipes Fabricius, 1793
* stigma Fabricius, 1804
§ trispinosa Schmiedeknecht, 1882
§ zonata Panzer, 1798

Epeolus Latreille, 1802 
§§ cruciger (Panzer, 1799)

Eucera Scopoli, 1770 
§ interrupta Baer, 1850
§ longicornis (Linnaeus, 1758)
§ nigrescens Pérez, 1879  =E. tuberculata auct. (nec Fabricius, 1793)

§§ seminuda Brullé, 1832
Anthophora Latreille, 1803 

§ aestivalis (Panzer, 1801)
§ quadrimaculata (Panzer, 1798)

Clisodon Patton, 1879  =Anthophora Latreille, 1803 - sensu lato

furcatus (Panzer, 1798)
Heliophila Klug, 1807  =Anthophora Latreille, 1803 - sensu lato

§§ bimaculata (Panzer, 1798)
Melecta Latreille, 1802

albifrons (Forster, 1771)  =M. punctata (Fabricius, 1775)

Thyreus Panzer, 1806  =Crocisa Jurine, 1807

§ orbatus (Lepeletier, 1841)
Psithyrus Lepeletier, 1832 

barbutellus (Kirby, 1802)
campestris (Panzer, 1801)
rupestris (Fabricius, 1793) Tkalců, 1964

Ball, 1914  =Bombus Latreille, 1802 sensu lato

* confusus (Schenck, 1861)
Bombus Latreille, 1802 

terrestris (Linnaeus, 1758)
Pyrobombus Dalla Torre, 1880  =Bombus Latreille, 1802 sensu lato

lapidarius (Linnaeus, 1758)
Megabombus Dalla Torre, 1880  =Bombus Latreille, 1802 sensu lato

pascuorum (Scopoli, 1763)  =Bombus agrorum (Fabricius, 1787)

§ humilis (Illiger, 1806)
§§ muscorum (Linnaeus, 1758)
§§ pomorum (Panzer, 1805)

* subterraneus (Linnaeus, 1758)
sylvarum (Linnaeus, 1761)  =B. silvarum (l.) - lapsus calami Tkalců, 1964

Apis
mellifera (Linnaeus, 1758) Šnoflák (1944) neuvedl Tkalců, 1964

Confusibombus
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ZÁVĚR 
Apidofauna Mohelenské hadcové stepi je, s ohledem na malou plochu, na které se 

rozkládá, bohatá. Podle současných literárních údajů lze konstatovat, že na stepi žije (nebo 
žilo) přibližně 40 % druhů fauny včel Moravy. Jde o poměrně vysokou hodnotu, téměř 
srovnatelnou s druhově nejbohatšími biocenózami na Moravě. U některých druhů bude 
zapotřebí jejich výskyt ověřit, protože v dřívějších dobách nebyly jednotlivé příbuzné 
druhy vzájemně odlišovány. Další průzkum může počet druhů dosud zjištěných na stepi 
výrazně rozšířit. Naopak u některých druhů lze předpokládat, že jejich výskyt na stepi 
nebude potvrzen, a to ze dvou důvodů:  

a) jejich populace na Moravě jsou dlouhodobě málo početné a navíc jejich početnost 
v posledních letech dále klesá, 

b) s ohledem na změny klimatických poměrů spojených s vybudováním přečerpávací 
nádrže a následnou změnou fytologické pokryvnosti stepi se dosti výrazně změnil i 
charakter biotopu stepi a populace obligátně stepních druhů tak mohly potenciálně 
utrpět svým ústupem, resp. i vyhubením. 
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