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APIDOFAUNA MOHELENSKÉ HADCOVÉ STEPI. PANTA RHEI! 
 

Antonín Přidal 
 

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství – oddělení včelařství 
 
 
Systematický a cílený průzkum apidofauny (Hymenoptera: Apiformes) Mohelenské hadcové 
stepi (MHS) je dokumentován v publikacích Šnoflák (1944) Přidal & Veselý (2011) a Přidal 
(2015). Tyto práce shrnují výčet 295 druhů včel zjištěných na MHS, což je 49 % z fauny Česka 
sumarizované v seznamu Strakou & Boguschem (2017). Výše uvedené faunistické práce o 
apidofauně MHS však upozorňují i na poměrně nízký podíl potvrzených druhů (123 druhů = 
54 %) od prvotního průzkumu publikovaným Šnoflákem (1944). Zbytek 109 druhů včel (46 %) 
zůstává nepotvrzený (Přidal, 2015). Překvapivý je ale přírůstek druhů před tím nezjištěný, tzv. 
nové druhy, i když to pochopitelně neznamená, že nebyly součástí apidofauny MHS i dříve. 
Výše uvedené literární zdroje sumarizují celkem 67 druhů nově zjištěných na MHS (Přidal, 
2015), tj. téměř o třetinu více ve srovnání s první inventarizací (Šnoflák, 1944). 
 
Tyto dosavadní poznatky jsou odrazem všech faktorů, které na změnu apidofauny mohou 
působit. Kromě změn v samotné MHS jde i o změny v dynamice šíření včel ve Střední Evropě, 
která v posledních letech nabývá na svém objemu. Některé druhy se stávají regionálně vymizelé 
(Straka & Bogusch, 2017) a jiné se někdy i lavinovitě šíří (Bogusch a kol. 2009, 2020, 2021; 
Kovács 2015; Říha a ko. 2019; Straka a kol. 2015; Šlachta a kol. 2020, 2021; Vládek a kol., 
2021). Navzdory tomu tu existuje skupina druhů, které nechybí jen na MHS, ale i jinde v ČR 
(Přidal & Veselý, 2011). Po odečtu těchto druhů ale stále zůstává skupina nezvěstných druhů 
bez zjevného důvodu. 
 
Cílem tohoto příspěvku je aktualizovat poslední doplnění seznamu včel Mohelenské hadcové 
stepi z roku 2015 (Přidal, 2015) a učinit k těmto doplněním komentář. 
 
Materiál a metodika 
 
Celkem bylo zkoumáno 211 jedinců včel (Hymenoptera: Apiformes) odchycených či 
pozorovaných v 6 průzkumných dnech: 5., 10. a 28. 6. 2010, 25. 5. 2016, 16 .8. 2018 a 
1. 8. 2019. Sběrací metody a technika průzkumu jsou metodicky shodné s dříve aplikovanými 
metodami (Přidal a Veselý, 2011). Nejsou uváděny druhy, které byly potvrzené dříve a v rámci 
tohoto průzkumu potvrzené opakovaně. V následující analýze je kladen důraz na druhy: a) pro 
faunu MHS nové, b) nově potvrzené druhy a c) druhy dosud nepotvrzené. Je uveden jeden nový 
literární údaj mající vztah k apidofauně MHS (Straka a kol. 2015). 
 
Výsledky a diskuse 
 
V tabulce 1 je uveden výčet 10 druhů včel, jímž se aktualizuje seznam druhů včel MHS (Přidal 
a Veselý, 2011; Přidal, 2015). Tímto průzkumem byl potvrzen výskyt pro 5 druhů dříve na 
MHS uváděných a dalších 5 druhů včel nově zjištěných. Na MHS tedy bylo doposud zjištěno 
304 druhů včel, což tvoří 51 % fauny Česka (Straka a Bogusch, 2017). Recentně se na stepi 
podařilo zjistit celkem 199 druhů včel, což činí jednu třetinu apidofauny Česka (obr. 1). Jde 
tedy o značně rozmanitou taxocenózu. Přesto počet nezvěstných druhů je vysoký, tj. 105 druhů, 
když potvrzených je jen 127 druhů (55 %). Nezvěstné druhy jsou do značné míry 
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kompenzovány vysokým podílem druhů (69 %) nově zjištěných a dříve na MHS neuváděných, 
tj. celkem 72 druhů a kleptoparazité z toho tvoří 21% podíl druhů.  
 
Tabulka 1: Druhy včel na MHS potvrzené a 
nově zjištěné apidologickým průzkumem 
v letech 2016–2019 (aktualizace seznamu 
apidofauny MHS) 

 

 
Obrázek 1:  
Struktura druhů apidofauny MHS 

 
 
Nově zjištěné druhy pro apidofaunu MHS tedy nenahrazují původní faunu zcela při porovnání 
s údaji dle Šnofláka (1944), ale řada z nich je indikačně významná a poukazuje na zachovalý 
xerotermofilní charakter biotopů MHS. Přesto nadále přetrvává vyšší podíl nezjištěných 
kleptoparazitů (62 %) jak hostitelů (41 %) (Přidal, 2015). Tento stav může být způsoben i tím, 
že kleptoparazité vytvářejí často málopočetné populace anebo se na místech i s hojným 
výskytem hostitele prostě nenacházejí, protože nejsou splněny další ekologické požadavky. 
Jako příklad lze použít absenci Psithyrus quadricolor Lepeletier 1832 všude v ČR i v početných 
populacích hostitele Pyrobombus soroeensis (Fabricius 1776) (Mazalová a kol., 2009, 2010). 
Pro MHS je adekvátní i když extrémní příklad Nomada verna Schmiedeknecht 1882, který 
parazituje u Andrena tscheki Morawitz 1872, jenž na stepi je na jaře téměř dominantním 
druhem. Přesto parazit N. verna u něj zde zjištěn nebyl. V ČR byl zjištěn dosud jen v Čechách 
v letech 1942 a 1962 (Kocourek, 1963), ale uváděný je také z Dolního Rakouska (Gusenleitner 
kol., 2012). Ekologická situace u kleptoparazitů je tedy mnohem složitější a jejich absence 
může být odrazem celé řady faktorů, které mohou spočívat i mimo situaci na MHS. Na druhou 
stran se stávají i opačné situace, kdy na stepi byl zjištěn parazit, Sphecodes reticulatus Thomson 
1870, ale dosud jediný známý hostitel Andrena barbilabris (Kirby 1802) nikoliv. Co platí ale 
vždy, že přítomní kleptoparazité, zejména ti zranitelní či ohrožení, vždy indikují zachovalost 
daného biotopu. Očekáváme, že by se mohl opět objevit kleptoparazit Stelis nasuta (Latreille 
1809), jehož hostitel Megachile (Chalicodoma) parietina Geoffroy 1785 se nyní na Moravě 
nejspíš nově šíří (Vládek a kol. 2021; nepublikovaný nález z Brna v roce 2020 lgt. A. Přidal). 
 
V tabulce 2 jsou nezvěstné druhy klasifikovány takto: 

(status 1) S ohledem na populace na Moravě a celkovou frekvenci výskytu druhu se 
předpokládá, že bude v budoucnu ještě zjištěn a doposud unikl záchytu. 

Rod

druh status
počet jedinc ů

5 5 5 5 ::::  7 7 7 7
Hylaeus

variegatus (Fabricius, 1798) potvrzen 0:1

Coelioxys
afra Lepeletier, 1841 NOVÝ 0:1

Andrena
aeneiventris Moraw itz, 1872 NOVÝ 0:7

Seladonia
submediterranea Pauly, 2015 potvrzen 0:1

Lasioglossum
majus (Nylander, 1852) NOVÝ 0:1

Evylaeus
aeratus (Kirby, 1802) potvrzen 0:3

marginellus (Schenck, 1853) potvrzen 0:1

Sphecodes
croaticus Meyer, 1922 potvrzen 3:0

pseudofasciatus Blüthgen, 1923 NOVÝ 1:0

Nomiapis
diversipes  (Latreille, 1806) NOVÝ 2:0

Latreille, 1805

Cockerell, 1919

Latreille, 1809 

Fabricius, 1775

Robertson, 1918

Výskyt na na MHS

Fabricius, 1793

Autor

Curtis, 1833

Robertson, 1902



11 
 

(status 2) Stanoviště daného druhu zřejmě na MHS zaniklo a populace daného druhu také, 
pokud doposud neunikal pozornosti provedených průzkumů, protože jinde na Moravě 
lze druh stále sledovat. 

(status 3) Druh je všeobecně v ČR na ústupu. 
(status 4) Na MHS nebyl pro daného kleptoparazita zjištěn jeho hostitel. 

 
Z uvedeného vyplývá, že z celkového počtu 105 nezvěstných druhů po odečtu druhů 
v kategoriích 1 (29), 3 (37) a 4 (7) zůstává 31 nezvěstných druhů, které na stepi nebyly 
potvrzeny. Nelze nijak vyloučit, že mohly unikat dosavadní pozornosti, ale zároveň 
přinejmenším jejich část může indikovat měnící se podmínky na MHS. 
 
Tab. 2: Seznam dosud nepotvrzených historicky doložených druhů včel na MHS 

 
 
 
 
 

Macropis Panzer, 1809 status Andrena Fabricius, 1775 status Nomada Scopoli, 1770 status
fulvipes (Fabricius, 1804) 1 barbilabris (Kirby, 1802) 2 braunsiana Schmiedeknecht, 1882 3

Hylaeus Fabricius, 1793 congruens Schmiedeknecht, 1884 2 conjugens Herrich-Schäffer, 1839 1
gracilicornis (Moraw itz, 1867) 1 florea Fabricius, 1793 2 emarginata Moraw itz, 1878 3
leptocephalus (Moraw itz, 1870) 2 fulvago (Christ, 1791) 1 furvoides Stoeckhert, 1944 2
pictipes Nylander, 1852 3 fulvida Schenck, 1853 2 fuscicornis Nylander, 1848 4
signatus (Panzer, 1798) 2 hattorfiana (Fabricius, 1775) 2 guttulata Schneck, 1861 1

Colletes Latreille, 1802 humilis Imhoff, 1832 3 mutabilis Moraw itz, 1870 3
inexpectatus Noskiew icz, 1936 1 marginata Fabricius, 1776 3 opaca Alfken, 1913 4
marginatus Smith, 1846 2 propingua Schenck, 1853 2 pleurosticta Herrich-Schäffer, 1839 3

Chelostoma Latreille, 1809 rosae Panzer, 1801 3 rhenana Moraw itz, 1872 3
ventrale Schletterer, 1889 2 schencki Moraw itz, 1896 3 roberjeotiana Panzer, 1799 4

Osmia Panzer, 1806 viridescens Vierdeck, 1916 3 rufipes Fabricius, 1793 4
cerinthidis Moraw itz, 1876 1 Panurgus Panzer, 1806 zonata Panzer, 1798 1
cornuta (Latreille, 1805) 1 calcaratus (Scopoli, 1763) 1 Epeolus Latreille, 1802 

melanogaster Spinola, 1808 2 Panurginus Nylander, 1848 cruciger (Panzer, 1799) 4
Neosmia Tkalců, 1974 labiatus (Eversmann, 1852) 3 Eucera Scopoli, 1770 

bicolor (Schrank, 1781) 1 Lasioglossum Curtis, 1833 interrupta Baer, 1850 2
Hoplitis Klug, 1807 breviventre (Schenck, 1853) 3 nigrescens Pérez, 1879 1

anthocopoides (Schenck, 1853) 1 costulatum (Kriechbaumer, 1873) 3 seminuda Brullé, 1832 3
ravouxi Pérez, 1902 2 lativentre (Schenck, 1853) 1 Anthophora Latreille, 1803 

Anthocopa Lepeletier, 1825 sexnotatum (Kirby, 1802) 1 quadrimaculata (Panzer, 1798) 2
papaveris (Latreille, 1799) 3 Evylaeus Robertson, 1902 Clisodon Patton, 1879 

Chalicodoma Lepeletier, 1841 albipes (Fabricius, 1781) 1 furcatus (Panzer, 1798) 2
parietina (Geoffroy, 1785) 2 buccalis (Pérez, 1903) 3 Heliophila Klug, 1807 

Megachile Latreille, 1802 clypearis (Schenck, 1853) 2 bimaculata (Panzer, 1798) 3
analis Nylander, 1852 3 euboeensis (Strand, 1909) 3 Melecta Latreille, 1802

lapponica Thomson, 1872 3 fratellus (Pérez, 1903) 2 albifrons (Forster, 1771) 1
ligniseca (Kirby, 1802) 1 glabriusculus (Moraw itz, 1872) 2 Thyreus Panzer, 1806 

maritima (Kirby, 1802) 2 laevis (Kirby, 1802) 3 orbatus (Lepeletier, 1841) 4
octosignata Nylander, 1852 3 linearis (Schenck, 1868) 3 Psithyrus Lepeletier, 1832 

versicolor Smith, 1844 1 lucidulus (Schenck, 1861) 1 barbutellus (Kirby, 1802) 2
Coelioxys Latreille, 1809 minutissimus (Kirby, 1802) 2 campestris (Panzer, 1801) 1

aurolimbata Förster, 1853 1 nitidiusculus (Kirby, 1802) 2 Confusibombus Ball, 1914

conoidea (Illiger, 1806) 1 nitidulus (Fabricius, 1804) 2 confusus (Schenck, 1861) 3
inermis (Kirby, 1802) 1 quadrisignatus (Schenck, 1853) 3 Megabombus Dalla Torre, 1880

Trachusa Panzer, 1804 semilucens (Alfken, 1914) 2 humilis (Illiger, 1806) 2
byssina (Panzer, 1798) 1 setulosus (Strand, 1909) 3 muscorum (Linnaeus, 1758) 3

Stelis Panzer, 1806 Sphecodes Latreille, 1805 pomorum (Panzer, 1805) 3
minuta Lepeletier et Serville, 1825 2 longulus Hagens, 1882 2 subterraneus (Linnaeus, 1758) 3
nasuta (Latreille, 1809) 4 marginatus Hagens, 1882 2
phaeoptera (Kirby, 1802) 1 pellucidus Smith, 1845 1
punctulatissima(Kirby, 1802) 1 puncticeps Thomson, 1870 1
signata (Latreille, 1809) 2 Rophites Spinola, 1808 

Dioxys Lepeletier et Serville, 1825 algirus Pérez, 1903 3
cincta (Jurine, 1807) 3 Systropha Illiger, 1806 

curvicornis (Scopolli, 1770) 3
planidens Giraud, 1861 3

Dufourea Lepeletier, 1841 

dentiventris (Nylander, 1848) 3
halictula (Nylander, 1852) 3
minuta Lepeletier, 1841 3
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Hylaeus variegatus (Fabricius, 1798) 
– je xerotermofilní druh uváděný na MHS již Šnoflákem (1944). Jde o poměrně nápadný druh, 
který v předešlém výzkumu (Přidal a Veselý, 2011) nejspíš nebyl přehlédnutý. Předpokládalo 
se, že stanoviště druhu na MHS stepi zaniklo (Přidal, 2015). Lze předpokládat, že druh se na 
step tímto vrací, nebo jeho populace se zvětšuje. Druh lze ale nyní pozorovat na více místech 
Moravy hojněji než v posledních 20 letech. Naznačuje to, že MHS je nejspíš stále dostatečně 
propojena s populacemi na nejjižnějších výběžcích Moravy a jejich šíření dosahuje i na MHS. 
To mnohem nápadněji prokazují některé další nálezy níže uvedené (Andrena aeneiventris nebo 
Nomiapis diversipes). 
 
Coelioxys afra Lepeletier, 1841 
– je novým kleptoparazitickým druhem pro apidofaunu MHS. Hostitelem je Megachile pilidens 
Alfken, 1924, který je na stepi poměrně hojným druhem.  
 
Andrena aeneiventris Morawitz, 1872 
– je nový xerotermofilní aktuálně expandující druh apidofauny MHS dosud uváděný jako 
regionálně vyhynulý v ČR (Straka & Bogusch 2017) a v roce 2018 znovuobjevený na Moravě 
na nejjižnějších pozicích Moravy (Šlachta a kol. 2020). Nález z MHS zahrnuje celkem 7 samic, 
i když na místě východní části stepi jich bylo mnohem více. Druh je zde v početné populaci a 
je proto vyloučeno, na rozdíl od jiných druhů, aby byl přehlédnutý v předchozím průzkumu 
(Přidal & Veselý, 2011). Druh indikuje dobré propojení se stepními biotopy na jižní Moravě. 
 
Seladonia submediterranea Pauly, 2015 
– je xerotermofilní druh uváděný na MHS již Šnoflákem (1944). Dříve (v počátcích druhé 
poloviny minulého stolení) byl tento druh na jižní Moravě nevzácně zaznamenáván 
(entomologické sbírky moravského zemského muzea v Brně). V Čechách historicky chyběl 
(Straka a kol. 2007) a na Moravě uvedený jako regionálně vyhynulý Straka (2005). V souladu 
s tím byla jeho absence i na MHS hodnocena jako všeobecně ustupující (Přidal, 2015). Straka 
a kol. (2015) druh uvádějí na Moravě z nálezů v roce 2008 a v Čechách 2009. Jde evidentně o 
druh re-expandující na xerotermofilní biotopy nejen jižní Moravy, jak tomu bylo dříve. 
Početnost nálezů je všude nízká, protože druh vytváří u nás málopočetnější populace na rozdíl 
od např. S. kessleri. Na MHS byla zjištěna jen jedna samice. Druh rovněž nejspíš indikuje 
dobrou prostupnost migračních tras a funkčnost biokoridorů s jižní Moravou. Výskyt 
v Čechách je překvapivý a nejspíš důsledkem mimořádně teplých a suchých předcházejících 
sezon (Zahradníček a kol. 2021). 
 
Lasioglossum majus (Nylander, 1852) 
– je novým xerotermofilním druhem apidofauny MHS. Byl zjištěn náhodně v inundačním 
pásmu na okraji lesa u Bobšovy chaty. V ČR jde o zranitelný druh vyskytující se vždy jen 
lokálně. 
 
Evylaeus aeratus (Kirby, 1802) 
– je xerotermofilní druh, který byl zaznamenán již v roce 2010, ale doposud nebyl spolehlivě 
určen. Později zjištěn nebyl, i když je uváděn již Šnoflákem (1944). Jde tedy evidentně o řídkou 
populaci a v roce 2015 (Přidal, 2015) byl druh hodnocený jako vymizelý v důsledku zániku 
biotopů na MHS. Jemu příbuzný spíše hylofilní druh E. leucopus (Kirby, 1802) byl na MHS 
v minulosti zjištěn rovněž (Přidal & Veselý, 2011), ale v našem průzkumu dosud nepotvrzen. 
Tato dvojice sesterských druhů podrodu Aerathalictus Pesenko 2007 potvrzuje, že na stepi se 
setkávají druhy s ekologicky protikladnými nároky díky vyšší nadmořské výšce a zároveň 
stepnímu charakteru biotopů. 
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Evylaeus marginellus (Schenck, 1853) 
– pochází z recentního literárního údaje, jenž tento druh uvádí zachycený v miskové pasti 3 km 
západně of MHS (Straka a kol., 2015). Jde o ponto-mediteránní stepní druh. Historicky v ČR 
dlouhodobě nezvěstný, i když na MHS byl v jednom exempláři rovněž zjištěn už Šnoflákem 
(1944). Proto byl dříve v rámci apidofauny MHS hodnocen jako mizející v důsledku celkového 
ústupu populací na Moravě (Přidal, 2015). Nyní se znovu vyskytuje na několika stanovištích 
(Straka a kol., 2015) a lze předpokládat jeho šíření v rámci ČR, i když půjde zřejmě jen o 
jednotlivá ohniska s málo početnými populacemi. Lze se domnívat, že se šíří zpět v důsledku 
oteplení v posledních sezonách (Zahradníček a kol. 2021).  
 
Sphecodes croaticus Meyer, 1922 
– je kleptoparazitický druh uváděný na MHS již Šnoflákem (1944). Jeho hostitelský spíše 
teplomilný druh Evylaeus interruptus (Panzer, 1798) často pasoucí se na Echium vulgare je na 
stepi vcelku běžný. Nelze vyloučit, že výskyt druhu na stepi je kontinuální a předchozím 
průzkumem (Přidal & Veselý, 2011) nebyl pouze zachycen, i když byl původně hodnocen jako 
pravděpodobně celkově na Moravě mizející druh (Přidal, 2015). Vhodnější bylo předpokládané 
hodnocení z roku 2011 (Přidal a Veselý, 2011), kde se předpokládal zánik biotopů a mizení 
druhu jen na MHS. 
 
S. pseudofasciatus Blüthgen, 1923 
– je novým kleptoparazitickým druhem pro apidofaunu MHS. Hostitelem je Evylaeus 
(Pyghalictus) glabriusculus (Morawitz, 1872), který uvádí už Šnoflák (1944), ale na stepi nebyl 
dosud potvrzený (Přidal & Veselý, 2011). Předpokládá se parazitace i u příbuzného E. 
(Pyghalictus) politus (Schenck, 1853), který je na MHS hojný.  
 
Nomiapis diversipes (Latreille, 1806) 
– je novým druhem nejen pro faunu MHS, ale i pro faunu ČR (Šlachta a kol. 2021). Druh byl 
na MHS i Moravě (až na hranici s Rakouskem) zaznamenán poprvé shodně až v roce 2019. 
Nález opět indikuje velmi dobrou prostupnost biokoridorů pro expanzi tohoto druhu dříve 
zjišťovaném jen na Slovensku. Na MHS zjištěný jen v samčích exemplářích na Allium flavum. 
Lze předpokládat, že druh rovněž reaguje na výrazné oteplení a sušší charakter předchozích 
sezon (Zahradníček a kol. 2021). 
 
Redukce dřevin na MHS a v jejím okolí provedená v posledních letech potenciálně vytváří 
podmínky pro podporu vysoké diversity zkoumané taxocenózy včel. Stejně tak pastva, která na 
stepi probíhá podstatně déle, je klíčová pro udržování výjimečného xerotermofilního charakteru 
biotopů MHS (Veselý, 2010). Z pohledu potřeb včel lze pokračovat v dalším odkrývání 
zejména hadcového masivu, který kumuluje teplo, je-li plně osluněný.  
 
Nelze předpokládat, že stav apidofauny sumarizovaný v roce 1944 (Šnoflák, 1944) by i při 
hypoteticky nezměněných podmínkách stepi (bez nádrže, elektrárny, zalesnění atd.) byl dnes 
konstantní – panta rhei. Nezvěstné druhy jistě budí pozornost, ale stejně tak ji budí nově 
potvrzené druhy, pročež pokles diversity není kritický. Za nejvíce pozitivní lze vnímat rychlou 
migraci druhů z jižní Moravy na MHS, jakožto nejzápadnější výspy panonských stepních druhů 
na Moravě, a to i přesto, že od Hrubšic jsou dnes břehy Jihlavy značně zarostlé dřevinami, než 
tomu bývalo dříve (Šumpich, 2017). MHS step prošla řadou změn a některé z nich jsou 
vnímány negativně. Ke změnám ve skladbě xerotermofilních společenstev včel však nedošlo 
jen v důsledku nich. Stávající podmínky nebrání migrování druhů nových, což naznačuje, že 
výjimečný xerotermofilní charakter MHS je zachováván. 
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Závěr 
 
Z výše uvedených průběžných výsledků vyplývá, že Mohelenská hadcová step je stanovištěm 
xerotermofilních společenstev včel, které aktuálně zahrnují celkem 199 druhů s recentně 
potvrzeným výskytem. Celkem tedy za celé období jejího průzkumu bylo potvrzeno 304 druhů 
včel, což činí 51 % fauny České republiky. S ohledem na maloplošnost MHS jde o mimořádně 
rozmanitou taxocenózu. Zůstává 105 nepotvrzených historických nálezů, které jsou 
kompenzovány 72 nově zjištěnými dosud na stepi neuváděnými druhy. 
 
Apidofaunu národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step nelze podle výsledku 
průzkumu označit za poškozenou v důsledku změn podmínek na MHS. Lze pouze konstatovat 
její změnu – panta rhei. Nově zjištěny či potvrzeny byly i vzácné stepní druhy, které se 
vyrovnaly se sukcesními změnami vedoucími na řadě míst ke klimaxu převážně borového nebo 
lužního lesa probíhající na svazích a kolem řeky Mohelenské hadcové stepi v posledních 80 
letech. Nálezy některých druhů potvrzují plnou funkčnost/propustnost migračních tras mezi 
MHS a jižní Moravou. 
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