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Entomofauna Mohelenské hadcové stepi (MHS) je velmi specifická a řada druhů 

zde vytváří nejseverněji situované populace. Významnou složkou entomofauny stepi jsou i 
včely. První zpráva o jejich výskytu na MHS pochází z roku 1944 (Šnoflák, 1944). Další 
komplexnější průzkumy od té doby nebyly provedeny. Publikovány byly pouze dílčí údaje 
o výskytu některých druhů (Tkalců, 1964 a Straka a kol., 2007). Proto uvedená práce 
Šnofláka z roku 1944, která sumarizuje jeho sběry i sběry dalších badatelů, je velmi 
cenným dokladem o tehdejší struktuře apidofauny na MHS. Jak lze ale pohlížet na tyto 
údaje v současné době a k čemu nám mohou sloužit, se pokusíme nastínit v níže uvedeném 
rozboru. 
 

1. Komplexnost časové řady sběrů 
Vypovídací hodnota práce Šnofláka (1944) je do určité míry snížena mimo jiné 

proto, že je kompilační. Jak již bylo řečeno, Šnoflák při sestavování přehledu druhů včel 
determinovaných na Mohelenské hadcové stepi použil i sběry svých kolegů. A ty byly 
často prováděny nesystematicky a často se jednalo o sběry získané při odchytu jiných 
skupin hmyzu.  Tak například na stepi sbíral včely J. Kratochvíl, ale právě on prováděl své 
sběry nesystematicky a spíše náhodně. Na druhé straně je cenné, že je prováděl v období 6 
let. Šnoflák využil i materiál který shromáždil v období 1939–1941 F. Gregor. Zřejmě se 
jednalo o desítky sběrů, ale zahrnujících různé skupiny hmyzu. Ostatní sběratelé zahrnutí 
do Šnoflákovy práce (J. Matoušek, B. Tomšík, A. Maláč, R. Dvořák) sbírali náhodně a 
zpravidla  jen během několik návštěv či během omezeného období roku. To znamená, že se 
nikdy nejednalo o systematické a cílné zaměření na včely a o ucelenější období roku. Sám 
Šnoflák navštívil step jen pětkrát a to poprvé až koncem května roku 1940, kdy už řada 
jarních druhů ukončuje svoji aktivitu. V tab. 1 uvádíme komplexní přehled období, ve 
kterých byl na MHS prováděn průzkum. Sezóna je v něm rozdělena na dekády a v nich 
jsou vyznačeny aktivity jednotlivých sběratelů. Chybí v něm však údaje o termínech sběrů 
F. Gregora a J. Kratochvíla, které Šnoflák nespecifikoval, jen u jednotlivých termínů uvedl 
měsíce jejich sběru. V posledním sumarizačním řádku proto uvádíme všechny z práce 
dohledatelné termíny v rámci sezóny duben – září, včetně sběrů F. Gregora a J. 
Kratochvíla. 

Z uvedeného vyplývá, že spolehlivě prozkoumaná je jen třetina sezóny. Druhá 
třetina připadá na období s nejistými údaji o sběru a přibližně třetí třetina (28 % dle dekád), 
připadá na období dosud neprozkoumané. Některé druhy proto byly dle našeho odhadu 
zaznamenány jen zcela náhodně – například Andrena tscheki - jedna samice v září, jako 
zástupce náhodné druhé generace této včely vázané na Allysum montanum. Není proto 
možno vyloučit, že výskyt zejména jarních druhů včel (např. rod Andrena spp.)  je na stepi 
prozkoumán velmi málo. Tuto možnost připouští i Šnoflák (1944). Proto při kompletaci 
přehledu druhů včel vyskytujících se na Mohelenské hadcové stepi je třeba se zaměřit 
zejména na období dubna a května, druhé části června a celý srpen a začátek září. 
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Tab. 1: Souhrn období prováděných sběrů dle dekád v sezóně duben-září a údajů Šnofláka 
(1944) s uvedením období, která nebyl zkoumána (aktualizovaná tabulka po errata) 

 
2. Početnost sběrů 

Sběry jednotlivých druhů byly často velmi málo početné, což poukazuje na nižší 
úživnost stepi v třicátých a čtyřicátých letech minulého století, v nichž Šnoflák určil 
celkem 2 643 kusů 230 druhů včel (Šnoflák, 1944). U některých pojmenování došlo dle 
dnešních poznatků ke sloučení, protože v současné době jsou klasifikována jako synonyma 
téhož druhu (např. Andrena congruens a A. confinis). U jiných pojmenování naopak není 
vyloučeno, že pod ně byly zahrnuty i dva druhy (například Hylaeus brevicornis, H. 
confusus, H. gracilicornis a některé druhy podrodu Micrandrena). V rámci možností jsme 
provedli revizi a zjistili, že v třicátých a čtyřicátých letech minulého století bylo na stepi 
celkem determinováno nejméně 227 druhů včel. 

Z uvedených počtů určených jedinců jsme spočítali Shannonův index diverzity 
(H´=4,386 a ekvitabilitu (E=0,809). I když sběry byly nesystematické a nikdy nebyly 
kompletní za celou sezónu, takovou diverzitu i ekvitabilitu pro konkrétní úzkou 
taxocenózu, zejména pro včely, lze považovat za mimořádně vysokou. Například pro 
xerotermní travní společenstva v Polsku uvádí Banaszak (1983) H´=2,69 a E=0,64. 
Podobné hodnoty byly zjištěny pro xerotermní lokalitu Zahrady pod Hájem (NPR) 
v oblasti CHKO Bílé Karpaty (Přidal, 1999) H´=2,894 a E=0,774. 

Převažující nízká početnost populací jednotlivých druhů  může být dle našeho 
názoru také jevem ovlivněným relativně malou rozlohou MHS. Hadcová step u Mohelna je 
navíc, vzhledem ke své lokálnosti a odlehlosti od rozsáhlejších stepních komplexů, 
nedostatečně provázaná s jádrem populace stepních druhů včel jižní Moravy. Reálný se 
zdá také předpoklad o významu břehových biotopů vodních toků pro migraci stepních a 
jiných termofilních druhů včel do střední Evropy (Klemm, 1996). MHS je však na konci 
této trasy na řece Jihlavě. Vysoká diverzita a ekvitabilita na tomto biotopu je tedy o to více 
výjimečná, zároveň však indikuje i jeho značnou zranitelnost. 
 

3. Odhad stavu populace včel Mohelenské hadcové stepi před rokem 1944 dle 
poznámek Šnofláka (1944) 

 
a) Nízkou početnost populací Aculeata zdůvodňuje Šnoflák (1944) chudší 

vegetací a nedostatkem vhodných substrátů k hnízdění. Za vhodná místa 
považuje svahy některých roklí, kde je vegetace sice již řídká, ale je zde 
dostatek substrátu k budování hnízd v zemi. Za nejvhodnější považuje úpatí 
svahů MHS, kde je minimální vliv větru a naopak maximální sluneční žár. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Matoušek
Tomšík
Maláč
Šnoflák
Tkalců
ostatní
SOUHRN

 - doložitelné termíny sběru
 - nespecifikované termíny sběru odhadnuté dle uvedení měsíců sběru u jednotlivých druhů
 - období bez údajů o sběru
 - období s nejistými údaji o sběru
 - období dle údajů o sběru nejlépe prozkoumané

srpen záříduben květen červen červenec
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Navíc se sem splavují jemné částečky půdy, ve kterých hmyz snadněji 
buduje svá hnízda a to vše v návaznosti na bohatě kvetoucí medonosnou 
vegetaci, která není vysušována větry jako na pastvinné části MHS a 
dostatečné zásobení vodou. To vše (podle něj) způsobilo zkoncentrování 80 
% všech stepních i nestepních druhů na dno amfiteátru a do okolí „papírny“. 
Sám dokonce uvedl, že sběry přímo na stepi „byly ubohé“ a teprve až 
v inundačním pásmu byly výrazně lepší. 
• Komentář: S ohledem na skutečnost, že dnes je dno amfiteátru zcela 

zarostlé, lze předpokládat, že došlo i ke snížení úživnosti stepi. To je 
jednoznačně patrné z porovnání rozsáhlosti zalesnění MHS v minulosti a 
v současné době (Veselý, 2002, 2010). Biotop stepi využitelný pro včely 
je tím plošně redukován a úživnost se snižuje i na biotopech 
nacházejících se v bezprostřední blízkosti stepi, rozrůstáním lesa v jejím 
těsném okolí i v inundačním pásmu. Takové území lze dnes 
v porovnáním s tím dřívějším označit jako za méně komplexní. 

 
b) Některé a třeba i běžné druhy (např. Evylaeus fulvicornis) jsou zastoupeny 

velmi nízkým počtem, jakožto i většina druhů vzácných. A naopak některé 
jinde vzácné druhy jsou na MHS zastoupeny velmi početně (např. Evylaeus 
tricinctus) (Šnoflák, 1944)! 

• Komentář: To by mohlo potvrzovat výjimečnost území MHS, 
když jinde běžně se vyskytující druhy ve velmi početných 
populacích nemají na tak specifickém místě možnost vytvořit 
početnou populaci. A naopak stepní druhy zde tento potenciál 
v malém počtu druhů mají. Nás například zaujalo, že Šnoflák na 
stepi vůbec nezaznamenal ubiquitní druh Andrena flavipes a jeho 
kleptoparazita Nomada succinctus. Tyto ruderální druhy zřejmě 
v uvedené době nebyly zjištěny kvůli pozdním sběrům (A. flavipes 
je však bivoltinním druhem!) a nebo kvůli tomu, že úživný 
potenciál pro ruderální druhy se na stepi pohybuje zcela mimo 
požadavky tohoto druhu. Totéž platí pro Andrena dorstata, A. 
haemorrhoa, A. helvola, A. ovatula, Nomada fucata, Bombus 
lucorum, Megabombus hortorum a další zástupce včel. 

 
c) Genista pilosa či Dorycnium germanicum je na MHS pro hmyz velmi málo 

atraktivní, ačkoliv např. u Čejče jde u medonosnou rostlinu silně lákající 
hmyz (Šnoflák, 1944).  

• Komentář: Tato skutečnost poukazuje spíše na nízký potenciál 
hadcového podloží pro budování hnízd. Jenže na stepi jsou rovněž 
dosti početná hnízdiště z mrtvého dřeva, kde mohou hnízdit i 
druhy navštěvující jeteloviny. Jde zřejmě o jeden z průvodních 
jevů poukazující na nízkou denzitu populací apidofauny MHS. 

 
ZÁVĚR 

Výsledky sběrů entomologů před rokem 1944 a komentář jednoho z nich (Šnoflák, 
1944), jsou cenným zdrojem informací pro posouzení tehdejšího stavu Mohelenské 
hadcové stepi a její apidofauny. Dnes je jediným a proto velmi cenným dokladem 
tehdejšího stavu, který můžeme porovnávat se stavem dnešním a na základě tohoto 
srovnání posuzovat proběhlé změny co do jejich kvality i intenzity. Některé otázky tehdy 
položené nebyly dosud zodpovězeny a je proto třeba na realizovanou práci našich 
předchůdců navázat. Za zásadní považujeme zejména prozkoumání potravních vztahů včel 



 31

a hnízdního potenciálu Mohelenské hadcové stepi jak po stránce kvalitativní tak i 
kvantitativní. Současně s tím pokládáme za nutné provedení průzkumu současného stavu 
apidofauny a to s důrazem na průzkum zejména v jarních měsících (duben, květen). 
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