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Na Mohelenské hadcové stepi byla apidofauna systematicky zkoumána pouze do 

roku 1944 (Šnoflák, 1944) Další literární údaje se vztahují pouze k náhodným sběrům 
(Tkalců, 1964;  Straka a kol. 2007). Dle těchto literárních údajů bylo na stepi zjištěno 
celkem 231 druhů. Lze předpokládat drobné změny v počtu s ohledem na poznatky 
vyplývající z  taxonomických revizí provedených v posledních cca 20 letech (Přidal a 
Veselý, 2010a). 

Šnoflák (1944) svými pozorováními a pozorováními svých kolegů při průzkumu 
apidofauny Mohelenské hadcové stepi nastínil několik otázek, které dosud nebyly 
zodpovězeny (Přidal a Veselý, 2010b). S ohledem na průběh změn v režimu využívání a 
managementu Mohelenské hadcové stepi za posledních cca 100 let (Veselý, 2002 a Veselý, 
2010), je další průzkum apidofauny stepi žádoucí pro posouzení míry vlivu některých 
změn na diverzitu a tedy biologickou hodnotu tohoto evropsky významného území. Jiný 
faunistický průzkum probíhá desítky let pro myrmekofaunu a to s komplexním pohledem a 
komentářem jak k výskytu či vymizení konkrétních druhů tak z pohledu míry vlivu 
proběhlých změn (Bezděčka 1985, 1992, 1993, 1999 a 2010 in lit.). Tyto zdroje uvádějí 
významné snížení diverzity v populacích mravenců v důsledku sukcesních změn. 

Cílem tohoto příspěvku je sumarizovat aplikovanou metodiku a průběžné výsledky 
průzkumu apidofauny Mohelenské hadcové stepi za období duben–červen 2010 a hledat 
zdůvodnění pro případné změny ve srovnání s původními literárními údaji o apidofauně 
Mohelenské hadcové stepi. 
 
MATERIÁL A METODIKA 

Včely byly odchytávány pomocí entomologické sítě s průměrem rámu 40 cm a 
délky tyče 70 cm. Odchyt byl prováděný na místech obvyklého výskytu včel – květy 
živných rostlin, holá místa na povrchu půdy, okraje nízkých travnatých porostů,  v okolí 
mrtvého dřeva, na kamenech, v těsném okolí dolních okrajů korun borovic a jiných 
keřovitých rostlin, kde samci prováděli hilltopping.  

Včela byla po odchytu ihned určena, bylo zapsáno její pohlaví a druh a vypuštěna 
(hlavně čmeláci a snadno určitelné druhy) a nebo odchycena do exhaustoru s hoblinami 
bránící poškození obrvení slepením a určena následně po preparaci v laboratoři pomocí 
binokulární lupy při 10–50 násobném zvětšení. Preparované kusy jsou dosud ve sbírce 
prvního autora. Duplicitní exempláře budou, po dohodě s kurátorem 
hymenopterologických sbírek dr. Igorem Malenovským, během roku 2011 uloženy pro 
následná studia ve sbírce Entomologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně. 
Včela medonosná (Apis mellifera Linnaeus, 1758) nebyla do sledování a měření zařazena, 
protože je běžným druhem a v Mohelně je chována cca ve 200 včelstvech. Na stepi byl 
tento druh po celou dobu sledování dominantním druhem. 

Sběry byly prováděny v přesně stanoveném časovém intervalu a přesné délce 
čistého času věnovanému vyhledávání a sběru včel, bez času spotřebovaných na přestávky. 
K tomu bylo zaznamenáváno počasí (jeho průběh a teplota max., min a průměrná vše v 
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intervalu sběru) a provedena lokalizace sběru (resp. trasy sběru) – (Veselý, 2010). Ze sběrů 
získaných za takto specifikovaných podmínek byly získány údaje pro densitu populací 
včel. V praxi často aplikované transekty nejsou pro komplexní faunu včel a v různorodém 
prostřední Mohelenské hadcové stepi příliš vhodné. Jiná situace je totiž v monokultuře, 
například pícnin (Háslbachová a Veselý, 1981; Kubišová a kol., 1984), kde čmeláci jsou 
pouhým okem dobře sledovatelní, nepříliš plaší a i zvukem nápadné včely létající poměrně 
pomalu. Chyba v určení počtu včel v takto konzistentním porostu je proto zanedbatelná. 
Na xerotermních stanovištích, jakým je i Mohelenská hadcová step, je takovýto způsob 
odhadu hustoty včel nepoužitelný, chceme-li maximalizovat přesnost v celé šíři diverzity 
včel. Při tom velmi záleží na výběru místa (místa včelami zcela opomíjená či naopak velmi 
hojně navštěvovaná), plachosti včel, která je u některých druhů značná a s tím související i 
rychlostí létání, která je ve srovnání s Apis mellifera či čmeláky (Bombini) často 
několikanásobná. Některé druhy měří jen 3 mm a tyto lze snadno přehlédnout, obzvláště 
když takto drobná včela nasedne zespodu na kvítek. Chyba v propočtech na jednotku 
plochy tak může být značná. Ani smýkání v transektu není komplexním řešením 
(Banaszak, 1980).  

Použitá metoda je dle našich dosavadních zkušeností vhodná a přizpůsobivá 
aktuálním a lokálním podmínkám a lze ji kdykoliv zopakovat, když jsou specifikovány 
přesně podmínky sběru (viz tab. 1), tzn. termín sběru, hlavní kvetoucí medonosné zdroje, 
interval sběru, čistý čas sběru, trasa sběru, průměrná, minimální a maximální teplota 
v intervalu sběru a průběh počasí. V tabulce podmínek sběru jsou prozatím vynechány 
údaje o teplotách a počasí a ve výsledcích údaje kvantitativní a ekologické parametry. Tyto 
údaje budou součástí závěrečné zprávy až po ukončení sezóny 2010 a provedení 
komplexních sběrů včel Mohelenské hadcové stepi. 
 
Tab. 1: Podmínky sběru včel na Mohelenské hadcové stepi za období duben–červen 
2010 

 
Zjištěné druhy jsou uvedeny v tabulce s poznámkou, zda jde o nález potvrzující 

výskyt druhu, tzn. zda již byl dříve publikován, a nebo zda jde o nález druhu, který na stepi 
dosud nebyl v literatuře uvedený. Uvádíme u každého z nich výskyt na Mohelenské 
hadcové stepi a v České republice v těchto stupních: 

2 0 .4 .2 0 1 0 1 0 :1 5 -1 6 :1 5 B 1 8 , C 1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 , D 1 4 ,1 7 ,1 8 , E 1 4 , F 1 4 ,1 5 , G 1 4 ,1 5 , H 1 5 ,1 6 , 
I1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 , J 1 5 ,1 9 ,2 0 , K 1 6 ,2 0 , L 1 6 ,2 0 , M 1 6 ,1 9 ,2 0 , N 1 6 , O 1 6 , F 2 3 ,2 4 , 

G 2 3 ,2 4 , H 2 3 ,2 4 , I2 3 ,2 4

2 8 .4 .2 0 1 0 1 0 :0 0 -1 6 :4 0 B 1 8 ,1 9 , C 1 8 ,1 9 , D 1 9 ,2 0 ,2 1 , E 1 9 ,2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 , F 2 1 ,2 2 ,2 3 ,2 4 , G 2 2 ,2 3 ,2 5 , 
H 2 2 ,2 3 ,2 4 .

2 1 .5 .2 0 1 0 1 0 :3 0 -1 4 :4 5 B 1 9 , C 1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 6 ,1 9 , D 1 0 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 , 
E 9 ,1 0 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 , F 1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 , G 1 1 ,1 2

2 8 .5 .2 0 1 0 1 0 :0 5 -1 5 :5 5 B 1 9 ,2 0  C 1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 9 ,2 0 ,2 1 , 
D 4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,1 1 ,1 2 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 0 , E 5 ,6 ,7 ,1 1 ,2 0 ,2 1 ,2 2 , F 6 ,1 1 ,2 2 ,2 3 ,2 4 , 

G 6 ,1 1 ,1 2 ,2 3 ,2 4 , H 7 ,9 ,1 0 ,1 1 , I8 ,9

5 .6 .2 0 1 0 1 0 :2 0 -1 5 :3 0 B 4 ,1 8 ,1 9 ,2 0 , C 4 ,1 2 ,1 3 ,2 0 , D 4 ,5 ,1 1 ,1 2 ,2 0 ,2 1 , E 5 ,1 1 ,2 0 ,2 1 ,2 2  F 6 ,1 1 , 
G 6 ,1 1 , H 7 ,1 0 , I8 ,9

1 0 .6 .2 0 1 0 1 0 :2 5 -1 4 :4 5 A 1 8 ,, B 1 7 ,1 8 ,1 9 , C 1 3 ,1 9 ,2 0 , D 4 ,5 ,1 2 ,2 0 ,2 1 , E 2 ,3 ,5 ,9 ,1 1 ,2 2 ,2 3 ,2 1 , 
F 9 ,1 0 ,1 1 ,2 1 ,2 2 ,2 3 ,2 4 , G 9 ,1 0 ,1 1 ,2 3 ,2 4 , H 2 3 ,2 4

2 5 .6 .2 0 1 0 1 0 :2 0 -1 4 :3 0 B 1 8 ,1 9 , C 4 ,1 3 ,1 9 , D 4 ,1 2 ,1 9 , E 5 ,1 1 ,1 2 ,1 9 ,2 0 ,2 1 , F 6 ,1 1 ,2 1 , G 6 ,1 1 , 
H 7 ,1 0 ,1 1 , I8 ,9

2 8 .6 .2 0 1 0 1 0 :4 0 -1 6 :1 0 A 1 8 , B 4 ,1 7 ,1 8 , C 4 ,1 3 , D 4 ,1 2 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ,2 1 ,2 2 , 
E 5 ,1 1 ,1 2 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 , F 4 ,5 ,6 ,1 1 ,2 3 , G 7 ,1 1 ,2 3 , H 7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1

in te rv a ld a tu m č tv e rc e
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a) ojedinělý – výskyt jen na jednom či několika místech a obvykle v jednom či jen 
několika exemplářích; 

b) vzácný – výskyt na několika místech a jen v několika exemplářích; 
c) řídký – výskyt na přírodních či přirozených stanovištích a tvořící populace s velmi 

nízkou denzitou; 
d) lokální – výskyt ostrůvkovitý a vytváří obvykle středně početné populace; 
e) hojný – výskyt téměř na všech stanovištích bez zvláštních stanovištních nároků a ve 

středně početných populacích; 
d) velmi hojný – výskyt až ubiqutní v populacích s vysokou denzitou. 
 
S ohledem na průběžnost výsledků používáme rozpětí a případně označení „zatím“. 

U významných druhů jsou případně uvedeny další důležité bionomické údaje. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Celkem bylo zkoumáno 1055 exemplářů včel (Hymenoptera: Apoidea) 
odchycených či pozorovaných v 8 průzkumných dnech v období od 20.4.2010 do 
28.6.2010. V tab. 2 jsou uvedeny druhy, které byly v dosavadním průzkumu stepi zjištěny 
a potvrzují dosud uváděné literární údaje. Současně jsou v tabulce uvedeny druhy, které 
byly zjištěny tímto výzkumem poprvé v roce 2010 a jsou pro step potvrzeny nově. 
 
Tab. 2: Druhy včel na stepi potvrzené a nově potvrzené apidologickým průzkumem 
v roce 2010 

 

Hylaeus
angustatus (Schenck, 1861) potvrzen zatím ojedin ělý

communis Nylander, 1852 potvrzen zatím ojedin ělý

confusus Nylander, 1852 potvrzen zatím ojedin ělý

difformis (Eversmann, 1852) potvrzen zatím ojedin ělý

gibbus Saunders, 1850 NOVÝ zatím vzácný

hyalinatus Smith, 1842 potvrzen zatím vzácný

lineolatus (Schenck, 1861) potvrzen zatím ojedin ělý

nigritus (Fabricius, 1798) potvrzen lokální

Colletes
similis Schenck, 1853 potvrzen lokální

daviesanus Smith, 1846 potvrzen lokální

Heriades
truncorum (Linnaeus, 1758) potvrzen velmi hojný

Chelostoma
distinctum (Stoeckhert, 1929) potvrzen lokální

emarginatum (Nylander, 1856) NOVÝ hojný

florisomne (Linnaeus, 1758) potvrzen zatím lokální

rapunculi (Lepeletier, 1841) potvrzen hojný

Osmia
aurulenta (Panzer, 1799) potvrzen vzácný

caerulescens (Linnaeus, 1758) potvrzen velmi hojný

mitis (Nylander, 1852) NOVÝ zatím ojedin ělý

mustelina Gerstaecker, 1869 NOVÝ řídký

niveata (Fabricius, 1804) potvrzen řídký

rufa (Linnaeus, 1758) potvrzen velmi hojný

Tergosmia Warncke, 1988 

tergestensis (Ducke, 1897) NOVÝ vzácný

Hoplitis Klug, 1807

adunca (Panzer, 1798) potvrzen lokální

claviventris (Thomson, 1872) potvrzen vzácný

leucomelana (Kirby, 1802) potvrzen řídký

mitis (Nylander, 1852) potvrzen zatím ojedin ělý

Allosmia
rufohirta (Latreille, 1811) potvrzen zatím ojedin ělý

Latreille, 1809 

Panzer, 1806

Tkalců, 1974 

výskyt na stepi 2010

Latreille, 1802

Fabricius, 1793

Spinola, 1808 

Megachile
alpicola Alfken, 1924 NOVÝ zatím ojedin ělý

circumcincta (Kirby, 1802) potvrzen hojný

melanopyga Costa, 1863 potvrzen zatím ojedin ělý

nigriventris Schenck, 1868 NOVÝ zatím ojedin ělý

pilidens Alfken, 1924 potvrzen lokální až hojný

willughbiella (Kirby, 1802) NOVÝ zatím ojedin ělý

Coelioxys
quadridentata (Linnaeus, 1758) potvrzen řídký

Pseudoanthidium
lituratum (Panzer, 1801) potvrzen zatím ojedin ělý

Anthidium
punctatum Latreille, 1809 potvrzen hojný

manicatum (Linnaeus, 1758) potvrzen hojný

Dioxys
tridentata (Nylander, 1848) NOVÝ ojedin ělý

Andrena
aberrans Eversmann, 1852 NOVÝ ojedin ělý

bicolor Fabricius, 1775 potvrzen zatím ojedin ělý

carantonica Pérez, 1902 NOVÝ vzácn ě

cineraria (Linnaeus, 1758) potvrzen lokální

combinata (Christ, 1971) potvrzen ojedin ělý

curvungula Thomson, 1870 NOVÝ lokální

dorsata (Kirby, 1802) NOVÝ lokální

flavipes Panzer, 1799 NOVÝ velmi hojný

florivaga Eversmann, 1852 NOVÝ vzácný

fulva (Müller, 1766) NOVÝ lokální

gravida Imhoff, 1832 potvrzen lokální

haemorrhoa (Fabricius, 1781) NOVÝ zatím ojedin ělý

helvola (Linnaeus, 1758) NOVÝ řídký

chrysopyga Schenck, 1853 potvrzen zatím ojedin ělý

labialis (Kirby, 1802) potvrzen zatím ojedin ělý

labiata Fabricius, 1781 potvrzen hojný

lepida Schenck, 1861 NOVÝ ojedin ělý

minutula (Kirby, 1802) potvrzen lokální

nigroaenea (Kirby, 1802) potvrzen velmi hojný

Fabricius, 1775

Latreille, 1809 

Friese, 1898  

Fabricius, 1804 

Lepeletier et Serville, 1825 

Latreille, 1802 
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Průzkumem bylo zjištěno 133 

druhů (+ Apis mellifera). Z toho bylo 
potvrzeno 85 druhů, které byly v literatuře 
uváděny (Šnoflák, 1944; Tkalců, 1964; 
Straka a kol., 2007) a 46 druhů, tj. 35 %, 
bylo nově zjištěno. Nejvíce jich spadá 
právě do jarních měsíců, které byly 
prozkoumány nejméně (Šnoflák, 1944; 
Přidal a Veselý, 2010b). Tím se potvrzuje 
předpoklad Šnofláka (1944), že důkladný 
průzkum v předjaří a na jaře může přinést 
nové poznatky o fauně MHS. Celkem 
tedy bylo potvrzeno ze známých údajů o 
výskytu 37 % druhů a o 20 % počtu druhů 
byl seznam druhů MHS rozšířen. Mezi 
nimi figurují i velmi významné nálezy 
druhů indikačních či vzácných až velmi 
vzácných. 

Nález dosud neuváděného druhu 
Chelostoma emarginatum potvrzuje 
některé předpoklady o jeho postupném 
šíření ve střední Evropě (Přidal, 1998). 
Další takový expandující je Andrena fulva 
(Pádr, 1995; Přidal, 1998).  

Nový nález Megachile nigriventris 
je dosud druhým zveřejněným nalezištěm 
tohoto druhu na Moravě (Straka a kol., 
2010). Jeho ekologická valence se 
s ohledem na jeho naleziště na Moravě 
stávají dosti nejasná. Druh byl považován 
za téměř montánní. Dochází ke změnám 
v požadavcích druhu na prostředí? 

Megachile alpicola a M. 
willughbiella jsou druhy řídké až hojné 
v ČR. Je překvapivé, že dosud na stepi 
nebyly nelezeny. Je možné, že dochází 
k určitým změnám v úživnosti či teplotě 

na stepi a zejména všude jinde dosti rozšířená M. willughbiella  se na stepi začíná 
vyskytovat. Podobně nejasné je to například pro Andrena flavipes. Jde o nejhojnější 
bivoltinní druh střední Evropy, a to včetně jeho kleptoparazita Nomada succinctus 
(Westrich, 1990). Oba druhy však Šnoflákem (1944) nebyly uvedeny. Že by tyto těmto 

nitida (Müller, 1776) NOVÝ zatím ojedin ělý

ovatula (Kirby, 1802) potvrzen velmi hojný

pilipes Fabricius, 1781 NOVÝ zatím ojedin ělý

polita Smith, 1847 potvrzen zatím ojedin ělý

pusilla Pérez, 1903 NOVÝ vzácný

rugulosa Stoeckhert, 1935 potvrzen velmi vzácný

saxonica Stoeckhert, 1935 NOVÝ hojný

similis Smith, 1849 NOVÝ zatím ojedin ělý

susterai Alfken, 1914 NOVÝ zatím ojedin ělý

strohmella Stoeckhert, 1928 NOVÝ velmi vzácný

taraxaci Giraud, 1861 potvrzen lokální

tibialis (Kirby, 1802) potvrzen vzácný

tscheki Morawitz, 1872 potvrzen hojný

varians (Kirby, 1802) NOVÝ ojedin ělý

wilkella (Kirby, 1802) potvrzen hojný

Halictus
maculatus Smith, 1848 potvrzen lokální

sexcinctus (Fabricius, 1775) potvrzen lokální

simplex Blüthgen, 1923 potvrzen velmi hojný

Seladonia
kessleri (Bramson, 1879) NOVÝ zatím ojedin ělý

leucahenea (Ebmer, 1972) potvrzen zatím ojedin ělý

tumulorum (Linnaeus, 1758) potvrzen velmi hojný

Lasioglossum
laevigatum (Kirby, 1802) potvrzen řídký

leucozonium (Schrank, 1781) potvrzen řídký

quadrinotatum (Kirby, 1802) potvrzen zatím ojedin ělý

xanthopus (Kirby, 1802) potvrzen lokální

Evylaeus
calceatus (Scopoli, 1763) potvrzen velmi hojný

convexiusculus (Schenck, 1853) potvrzen lokální

fulvicornis (Kirby, 1802) potvrzen zatím řídký

interruptus (Panzer, 1798) potvrzen hojný

laticeps (Schenck, 1868) potvrzen hojný

leucopus (Kirby, 1802) potvrzen zatím vzácný

malachurus (Kirby, 1802) NOVÝ zatím vzácný

minutulus (Schenck, 1853) NOVÝ zatím řídký

morio (Fabricius, 1793) potvrzen velmi hojný

nigripes (Lepeletier, 1841) potvrzen zatím ojedin ělý

parvulus (Schenck, 1853) potvrzen lokální

pauxillus (Schenck, 1853) potvrzen zatím vzácný

politus (Schenck, 1853) potvrzen hojný

pygmaeus (Schenck, 1853) potvrzen zatím vzácný

tricinctus (Schenck, 1874) potvrzen hojný

villosulus (Kirby, 1802) potvrzen hojný

Sphecodes
crassus Thomson, 1870 potvrzen zatím vzácný

ephippius (Linné, 1767) potvrzen hojný

gibbus (Linnaeus, 1758) potvrzen hojný

miniatus Hagens, 1882 NOVÝ zatím ojedin ělý

niger Hagens, 1874 potvrzen zatím ojedin ělý

Xylocopa
violacea (Linnaeus, 1758) NOVÝ řídký

Ceratina
chalybea Chevrier, 1872 potvrzen vzácn ě

cucurbitina (Rossius, 1792) NOVÝ vzácný

cyanea (Kirby, 1802) potvrzen lokální

nigrolabiata Friese, 1896 NOVÝ vzácný až ojedin ělý

Nomada
bifasciata Olivier, 1811 NOVÝ velmi hojný

fucata Panzer, 1798 NOVÝ ojedin ělý

fulvicornis Fabricius, 1793 potvrzen ojedin ělý

goodeniana (Kirby, 1802) NOVÝ velmi hojný

lathburiana (Kirby, 1802) potvrzen lokální

melanopyga Schmiedeknecht, 1882 potvrzen vzácný

signata Jurine, 1807 NOVÝ ojedin ělý

stigma Fabricius, 1804 potvrzen zatím ojedin ělý

succincta Panzer, 1798 NOVÝ velmi hojný

trispinosa Schmiedeknecht, 1882 potvrzen lokální

Eucera
longicornis (Linnaeus, 1758) potvrzen lokální

Anthophora
aestivalis (Panzer, 1801) potvrzen řídký

plumipes (Pallas, 1772) NOVÝ hojný

Scopoli, 1770

Scopoli, 1770 

Latreille, 1803 

Robertson, 1902

Latreille, 1805

Latreille, 1802 

Latreille, 1802 

Latreille, 1804

Robertson, 1918

Curtis, 1833

Psithyrus
bohemicus (Seidl, 1837) NOVÝ hojný

rupestris (Fabricius, 1793) potvrzen velmi hojný

Bombus
terrestris (Linnaeus, 1758) potvrzen velmi hojný

lucorum (Linnaeus, 1761) NOVÝ

Pyrobombus
hypnorum (Linnaeus, 1758) NOVÝ vzácný

lapidarius (Linnaeus, 1758) potvrzen hojný

pratorum (Linnaeus, 1761) NOVÝ hojný

Megabombus
pascuorum (Scopoli, 1763) potvrzen hojný

hortorum (Linnaeus, 1761) NOVÝ velmi hojný

ruderarius (Müller, 1776) NOVÝ řídký

sylvarum (Linnaeus, 1761) potvrzen vzácný

Latreille, 1802 

Dalla Torre, 1880

Dalla Torre, 1880

Lepeletier, 1832 
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ubikvitním druhům nevyhovovaly extrémní stepní podmínky, které panovaly, na rozdíl od 
dneška, na MHS v první polovině 50. let minulého století? 

Další uvedené druhy patří do skupiny druhů vzácných a vázaných na xerotermní 
stanoviště, ale nevázaných výhradně jen na biotopy stepního charakteru: Osmia mitis, 
Osmia mustelina, Dioxys tridentata a Andrena curvungula. 

Z nových nálezů zde uvádíme vzácné stepní druhy (obzvláště významné jsou 
podtržené), které potvrzují, že změny na stepi, jejichž průvodním znakem byly projevy 
sukcese vedoucí ke klimaxu borového lesa a úspěšně zastavené teprve před několika lety, 
nevedly až k totální decimaci stepní fauny: Tergosmia tergestensis, Andrena aberrans, A. 
florivaga, A. lepida, A. pilipes, A. pusilla, A. saxonica, A. similis, A. susterai, A. 
strohmella, Seladonia kessleri, Evyleus minutulus, Ceratina cucurbitina, C. nigrilabiata. 
Poslední jmenovaný druh se nově rozšířil i na Moravu (Straka a kol., 2007). Jeho expanze 
do střední Evropy ze Středomoří začala cca před 15 lety. Pronikl i do stepního biotopu 
MHS a to s velkou pravděpodobností teprve nedávno. Ceratina cucurbitina je klenot včel 
tohoto rodu – kyjorožek, který obývá jen nejteplejší stanoviště jižní Moravy. Podmínky na 
stepi mu vyhovují, a i když populace není hojná, nejeví se být ohrožená. Vypozorování 
druhu na stepi není obtížné. 

V tab. 3 jsou uvedeny druhy, které v dosavadním průzkumu stepi (do 30.6.2010) 
nebyly zjištěny, ale jejich výskyt lze ještě v průběhu léta 2010 očekávat, protože jejich 
aktivita narůstá až v plném létě či podletí a jejich výskyt lze očekávat s ohledem na hustotu 
a početnost populací včel toho druhu na jižní Moravě. 
 
Tab. 3: Druhy včel dosud na stepi nepotvrzené; jejich výskyt je velmi pravděpodobný 
v pokračujícím průzkumu červenec až září 2010 
 

Coelioxys Latreille, 1809 

aurolimbata Förster, 1853

conoidea (Illiger, 1806)

Trachusa Panzer, 1804 

byssina (Panzer, 1798)

Anthidiellum Cockerell, 1904 

strigatum (Panzer, 1805)

Anthidium Fabricius, 1804 

oblongatum (Illiger, 1806)

Stelis Panzer, 1806 

breviscula (Nylander, 1848)

punctulatissima (Kirby, 1802)

Andrena Fabricius, 1775

floricola Eversmann, 1852

hattorfiana (Fabricius, 1775)

minutuloides Perkins, 1914

nitidiuscula Schenck, 1853

pandellei Pérez, 1895

propingua Schenck, 1853

Panurgus Panzer, 1806 

calcaratus (Scopoli, 1763)  
 
 

Melitta Kirby, 1802

leporina (Panzer, 1799)

Macropis Panzer, 1809 

fulvipes (Fabricius, 1804)

Hylaeus Fabricius, 1793

annularis (Kirby, 1802)

brevicornis Nylander, 1852

punctatus (Brullé, 1832)

sinuatus (Schenck, 1853)

variegatus (Fabricius, 1798)

Heriades Spinola, 1808 

crenulatus Nylander, 1856

Chelostoma Latreille, 1809 

campanularum (Kirby, 1802)

Osmia Panzer, 1806

cornuta (Latreille, 1805)

Chalicodoma Lepeletier, 1841 

ericetorum (Lepeletier, 1841)

Megachile Latreille, 1802 

centuncularis (Linnaeus, 1758)

lagopoda (Linnaeus, 1761)

ligniseca (Kirby, 1802)

versicolor Smith, 1844
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V tab. 4 je uvedeno 92 druhů, které nebyly průzkumem stepi do 30.6.2010 

potvrzeny a jejichž výskyt na stepi v dalším průběhu sezóny lze očekávat jen s velmi 
malou pravděpodobností. U druhů u kterých se předpokládá vyhynutí, je uvedena 
hvězdička. Tyto druhy jsou obzvláště citlivé na zásahy do xerotermních biotopů a jsou tak 
citlivým indikátorem narušení těchto biotopů i na jiných místech jižní Moravy. U druhů 
bez hvězdičky se očekává případné potvrzení výskytu v následujících letech 
apidologického průzkumu. 
 
Tab. 4: Druhy včel na stepi dosud nepotvrzené;  jejich výskyt je velmi málo 
pravděpodobný v průběhu dalšího průzkumu stepi v roce 2010 

 
 

Halictus Latreille, 1804

compressus (Walckenaer, 1802)

quadricinctus (Fabricius, 1776)

rubicundus (Christ, 1791)

Seladonia Robertson, 1918

confusus (Smith, 1853)

subaurata (Rossius, 1792)

Lasioglossum Curtis, 1833

lativentre (Schenck, 1853)

sexnotatum (Kirby, 1802)

Evylaeus Robertson, 1902

albipes (Fabricius, 1781)

fratellus (Pérez, 1903)

glabriusculus (Morawitz, 1872)

Sphecodes Latreille, 1805

albilabris (Fabricius, 1793)

croaticus Meyer, 1922

geoffrellus (Kirby, 1802)

marginatus Hagens, 1882

monilicornis (Kirby, 1802)

pellucidus Smith, 1845

rufiventris (Panzer, 1798)

Rophites Spinola, 1808 

quinquespinosus Spinola, 1808

Rhophitoides Schenck, 1861 

canus (Eversmann, 1852)

Nomada Scopoli, 1770

emarginata Morawitz, 1878

Epeolus Latreille, 1802 

cruciger (Panzer, 1799)

Anthophora Latreille, 1803 

quadrimaculata (Panzer, 1798)

Clisodon Patton, 1879 

furcatus (Panzer, 1798)

Psithyrus Lepeletier, 1832 

campestris (Panzer, 1801)

Hylaeus Fabricius, 1793

gracilicornis (Morawitz, 1867)

leptocephalus (Morawitz, 1870)

pictipes Nylander, 1852 *
signatus (Panzer, 1798)

styriacus Förster, 1871

Colletes Latreille, 1802

inexpectatus Noskiewicz, 1936 *
marginatus Smith, 1846

Chelostoma Latreille, 1809 

ventrale Schletterer, 1889

Osmia Panzer, 1806

cerinthidis Morawitz, 1876 *
melanogaster Spinola, 1808 *

Neosmia Tkalců, 1974 

bicolor (Schrank, 1781)

Hoplitis Klug, 1807

anthocopoides (Schenck, 1853)

ravouxi Pérez, 1902 *
Anthocopa Lepeletier, 1825

papaveris (Latreille, 1799) *
Chalicodoma Lepeletier, 1841 

parietina (Geoffroy, 1785)

Megachile Latreille, 1802 

analis Nylander, 1852 *
lapponica Thomson, 1872 *
maritima (Kirby, 1802) *
octosignata Nylander, 1852 *

Coelioxys Latreille, 1809 

inermis (Kirby, 1802)

Stelis Panzer, 1806 

minuta Lepeletier et Serville, 1825

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

Dioxys Lepeletier et Serville, 1825 

cincta (Jurine, 1807) *
Andrena Fabricius, 1775

alfkenella Perkins, 1914

barbilabris (Kirby, 1802)

congruens Schmiedeknecht, 1884

florea Fabricius, 1793

fulvago (Christ, 1791) *
fulvida Schenck, 1853

humilis Imhoff, 1832

marginata Fabricius, 1776 *
praecox (Scopoli, 1763) *
proxima (Kirby, 1802) *
rosae Panzer, 1801

schencki Morawitz, 1896 *
viridescens Vierdeck, 1916 *

Panurginus Nylander, 1848 

labiatus (Eversmann, 1852) *
Seladonia Robertson, 1918

smaragdula (Vachal, 1895) *



 38

Nomada Scopoli, 1770

braunsiana Schmiedeknecht, 1882

conjugens Herrich-Schäffer, 1839

flavoguttata (Kirby, 1802)

furvoides Stoeckhert, 1944

fusciocornis Nylander, 1848

guttulata Schneck, 1861

mutabilis Morawitz, 1870

opaca Alfken, 1913

pleurosticta Herrich-Schäffer, 1839

rhenana Morawitz, 1872

roberjeotiana Panzer, 1799

ruficornis (Linnaeus, 1758)

rufipes Fabricius, 1793

zonata Panzer, 1798

Eucera Scopoli, 1770 

interrupta Baer, 1850

nigrescens Pérez, 1879

seminuda Brullé, 1832 *
Heliophila Klug, 1807 

bimaculata (Panzer, 1798) *
Melecta Latreille, 1802

albifrons (Forster, 1771)

Thyreus Panzer, 1806 

orbatus (Lepeletier, 1841)

Psithyrus Lepeletier, 1832 

barbutellus (Kirby, 1802) *
Confusibombus Ball, 1914

confusus (Schenck, 1861)

Megabombus Dalla Torre, 1880

humilis (Illiger, 1806)

muscorum (Linnaeus, 1758) *
pomorum (Panzer, 1805) *
subterraneus (Linnaeus, 1758) *  

 
ZÁVĚR 

Z výše uvedených průběžných výsledků vyplývá, že Mohelenská hadcová step je 
stanovištěm minimálně 134 druhů včel. Podařilo se potvrdit očekávání, že dosud 
nedostatečný průzkum v předjaří a na jaře přinese řadu zcela nových poznatků o výskytu 
včel na tomto biotopu. Protože průběžně probíhající výzkum je v současné době uprostřed 
sezóny, lze očekávat, že do konce roku bude potvrzen výskyt dalších druhů. Vždyť 
důkladným a jen na včely systematicky zaměřeným průzkumem se podařilo původní 
seznam rozšířit o 20 % druhů. 

Stepní Apidofaunu Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step nelze 
jednoznačně označit za nenávratně poškozenou. Byly zde potvrzeny či nově zjištěny 
vzácné stepní druhy, které se vyrovnaly se sukcesními změnami vedoucími ke klimaxu 
borového lesa, který zde probíhal v posledních 60 letech. Řada druhů tak prokázala 
značnou toleranci, kterou však nelze označit za pouhou plasticitu. 

Na druhé straně je třeba zdůraznit, že některé druhy se v době jejich aktivity 
nepodařilo zjistit. Nelze vyloučit jejich zjištění v dalších letech průzkumu, ale s ohledem 
na hustotu populací daného druhu jinde na jižní Moravě, lze očekávat, že na Mohelenské 
hadcové stepi tyto druhy vyhynuly. Jistě to lze považovat také za následek sukcesních 
procesů, které na stepi proběhly v posledních 60 letech. Toto tvrzení podporuje zjištění 
některých ruderálních a ubikvitních druhů včel, které dříve na stepi zjištěny nebyly (nejsou 
uvedeny v dostupných literárních pramenech). 
 

Lasioglossum Curtis, 1833

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

Evylaeus Robertson, 1902

aeratus (Kirby, 1802)

buccalis (Pérez, 1903) *
clypearis (Schenck, 1853)

euboeensis (Strand, 1909) *
laevis (Kirby, 1802)

linearis (Schenck, 1868)

lucidulus (Schenck, 1861)

marginatus (Brullé, 1832)

marginellus (Schenck, 1853)

minutissimus (Kirby, 1802)

nitidiusculus (Kirby, 1802)

nitidulus (Fabricius, 1804)

punctatissimus (Schenck, 1853)

quadrisignatus (Schenck, 1853)

semilucens (Alfken, 1914)

setulosus (Strand, 1909)

Sphecodes Latreille, 1805

longulus Hagens, 1882

puncticeps Thomson, 1870

Rophites Spinola, 1808 

algirus Pérez, 1903 *
Systropha Illiger, 1806 

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

Dufourea Lepeletier, 1841 

dentiventris (Nylander, 1848) *
halictula (Nylander, 1852) *
minuta Lepeletier, 1841 *
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