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Abstrakt
Zpráva obsahuje primárně publikace, ve kterých byly výsledky průzkumu apidofauny v NPR Mohelenská
hadcová step analyzované a interpretované. Průzkum za 2. pololetí sezony 2011, který dosud nebyl
zveřejněn, je formou komentovaného dodatku o dalších 13 druzích včel připojen v této zprávě. Většinou šlo o
druhy

1. Úvod
Průzkum fauny v NPR Mohelenská hadcová step (MHS) změny probíhal od dubna 2010 do srpna 2011. Do
června 2011 byly výsledky publikovány v odborné literatuře a jsou přílohou této zprávy. Dále do zprávy
zahrnuji: a) výsledky průzkumu za druhé pololetí roku 2011, b) mapky míst a tras průzkumu, které dokladují
s velkou přesností kde a kdy byl průzkum provedený, c) místo deponace dokladového materiálu a d) závěr a
doporučení pro další výzkum.
2. Publikované výsledky
Výsledky jsou zahrnuty do původních prací (viz příloha této zprávy) dle níže uvedených citací:
PŘIDAL A., VESELÝ J. 2011: Changes in the composition of the bee populations of the Mohelno Serpentine Steppe after
70 years (Hymenoptera: Apiformes). Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae Brunensis, 59(6):291311.
PŘIDAL A., VESELÝ P. 2010: Včely (Hymenoptera: Apoidea) Mohelenské hadcové stepi - doložený výskyt dle literárních
pramenů publikovaných do roku 2009, pp. 22-27. In: Veselý P., Přidal A. (eds.): Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR
Mohelenská hadcová step III., 9.9.2010 Mohelno, 73 pp. [ISBN 978-80-7375-421-1]
PŘIDAL A., VESELÝ P. 2010: Včely Mohelenské hadcové stepi dle Šnofláka (1944) z pohledu současné doby, pp. 28-31.
In: Veselý P., Přidal A. (eds.): Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step III., 9.9.2010 Mohelno,
73 pp. [ISBN 978-80-7375-421-1]
PŘIDAL A., VESELÝ P. 2010: Průběžné výsledky průzkumu včel Mohelenské hadcové stepi za období duben-červen
2010 (Hymenoptera: Apoidea), pp. 32-40. In: Veselý P., Přidal A. (eds.): Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR
Mohelenská hadcová step III., 9.9.2010 Mohelno, 73 pp. [ISBN 978-80-7375-421-1]
PŘIDAL A., VESELÝ P. 2010: Návrhy a doporučení pro management národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová
step také s ohledem na potřeby opylovatelů (Hymenoptera: Apoidea) dle průzkumu v roce 2010, pp. 41-44. In: Veselý P.,
Přidal A. (eds.): Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step III., 9.9.2010 Mohelno, 73 pp. [ISBN
978-80-7375-421-1]
PŘIDAL A. 2011: Výjimečné ekologické podmínky Mohelenské hadcové stepi působí na vznik specifické struktury
populací včel (Hymenoptera: Apoidea), p. 53 (abstrakt). In: Kopsová L. (ed.): 3. konference České společnosti pro
ekologii 21.-23. října 2011, Kostelec nad Černými lesy, Program a sborník referátů, Česká společnost pro ekologii Praha,
74 stran.

3. Nepublikované výsledky
Níže uvádím seznam druhů včel s komentářem, které byly zjištěny až po termínu 13. 5. 2011, což bylo
poslední datum zahrnuté do výše uvedených publikací (N = druh dosud z MHS neuváděný; P = potvrzení již
dříve publikovaného výskytu). Hustotu výskytu druhu definuji dle níže uvedené slovní stupnice:
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ojedinělý
vzácný
řídký
lokální
hojný
velmi hojný

Hylaeus (Abruptus) cornutus Curtis, 1831 (N)
– xerotermofilní druh s výskytem v ČR (BM). V současné době pozoruji, že druh se vyskytuje poměrně
často a dokonce i na výhřevných místech v Brně – proto předpokládám zvyšování hustoty jeho
populací. Dříve evidován spíše jako řídký druh. Na MHS jen ojedinělý nález.
Osmia (Chalcosmia) leaiana (Kirby, 1802) (N)
– lokální druh, který nebývá v hustějších populacích, není však vzácný. Na MHS je svým výskytem
dosud ojedinělý.
Hoplosmia (Hoplosmia) spinulosa (Kirby, 1802) (N)
– xerotermofilní helicofilní řídký druh, který bývá v hustějších populacích jen výjimečně. Na jižní Moravě
může být i lokální. Na MHS je svým výskytem dosud ojedinělý.
Coelioxys (Coelioxys) mandibularis Nylander, 1848 (N)
– lokální kleptoparazitický druh a na MHS je svým výskytem dosud ojedinělý. V ČR výskyt všude lokální
s afinitou k výhřevným stanovištím.
Anthidiellum strigatum (Panzer, 1805) (P)
– xerotermofilní řídký druh, který bývá v hustějších populacích jen výjimečně. Na jižní Moravě může být i
lokální. Na MHS je svým výskytem dosud ojedinělý a to na samém jejím okraji (čtverec L26) na
Anthemis tinctoria.
Andrena (Micrandrena) alfkenella Perkins, 1914 (P)
– xerotermofilní lokální druh na MHS zatím ojedinělý nález.
Andrena (Micrandrena) minutuloides Perkins, 1914 (P)
– velmi hojný druh bez zvláštních nároků na stanoviště. Jeho nález až úplně při poslední návštěvě v roce
2011 (7 samic) potvrzuje některé ze závěrů průzkumu, tj. že ubikvité na MHS mají velmi řídké populace
a nebo zcela chybí, a to zjevně vlivem extrémních lokálních xerotermofilních podmínek.
Andrena (incertace sedis) proxima (Kirby, 1802) (P)
– oligolektický druh na miříkovitých s lokálním až hojným výskytem v ČR, na MHS zatím ojedinělý nález.
Halictus (Protohalictus) rubicundus (Christ, 1791) (P)
– tento druh se vyskytuje dle výsldků průzkumu jen na loukách na západní straně amfiteátru. Inklinuje
spíše k výhřevným stanovištím, ale přesto na suchých strávnících stepi se přímo nevyskytoval. Nález
pochází pouze z roku 2011. Jde o velký druh, který nelze přehlédnout, proto z pouhých tří nálezů ze
dvou míst a celkem tří jedinců usuzujeme na značnou řídkost jeho populací. V místech svého výskytu
bývá i lokální.
Evylaeus punctatissimus (Schenck, 1853) (P)
– lokální druh spíše xerotermních nároků bez nároků na hnízdní podklad, občas v zahradách. V Polsku
(Pesenko a kol., 2000) rovnoměrně rozšířený a stejně tak ve Švýcarsku, ale zde vždy jen jednotlivě.
Druh sice středně indikuje xerotermní lokality, ale nemá zvlášť velké nároky na hnízdní substrát, jen
vyžaduje suché trávníky (heliofilní). Oligolektický na Lamiaceae ale jiní uvádějí polylektický vztah. V ČR
je situace velmi nevyrovnaná. Rozhodně jeho populace prořídly na celé Moravě a na MHS jde o
ojedinělý výskyt. Jeho výskyt tedy má jistou indikační funkci.
Sphecodes geoffrellus (Kirby, 1802) (P)
– ubikvitní kleptoparazitický druh. Jeho pouze ojedinělý výskyt na MHS může poukazovat na některé
skutečnosti, které ještě budou muset být prověřeny v dalším průzkumu (viz závěr).
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Bombus cryptarum (Fabricius, 1775) (N)
– druh s lokálním výskytem dříve neodlišovaný od B. lucorum. Na MHS zatím ojedinělý nález.
Pyrobombus (Cullumanobombus) semenoviellus (Skorikov, 1910) (N)
– silně expanduje z tajgy v posledních 30 letech. Poslední nejvzdálenější nález na jeho cestě je
v Rakousku. Ojedinělý nález z MHS je druhým nálezem na Moravě.
4. Mapky míst a tras průzkumu (viz příloha)
Tenká žlutá (vyjma tlusté žluté křivky naznačující průběhu silnice na mapě vpravo) a červená linka na
leteckých mapách dokladuje místa průzkumu. červené linky naznačují místa navštívená jen s náhodným
odchytem. Žluté kolečko značí začátek trasy a červené kolečko značí začátek trasy a místo umístění
teplotního čidla dle metodiky. Datum průzkumu je uvedeno v záhlaví každé mapky.
5. Uložení dokladového materiálu
Dokladový materiál je připraven k předání pro uložení ve sbírkách Moravského zemského muzea (osobní
jednání s kurátorem Igorem Malenovským. Jde o duplicitní jedince. Tam, kde je dokladového materiálu
nedostatek (například jen 1 ks), zůstává materiál prozatím ve sbírce autora studie.
6. Závěr a doporučení
Výsledky tohoto průzkumu byly využity v průběhu přípravného procesu vzniku plánu péče o NPR MHS na
období 2011–2021. Z poznatků získaných tímto průzkumem bylo do plánu péče zahrnuto zejména
radikální odstranění dřevin v téměř celém amfiteátru MHS udržování nízkostébelnatých porostů
vyhovujících syslovi obecnému jen je cestu na náhorní plošině. Za touto hranicí budou porosty udržovány
pastvou 1× za 2 roky. Tento kompromis umožňuje maximální diverzifikaci podmínek a vlivů ovlivňující biotu
MHS, což je v souladu nejen cílem plánu péče, ale i se zásadami správné ochrany přírody.
V současné době je na MHS evidován výskyt 189 druhů včel, tj. 33 % druhů fauny Moravy. Celkem 299
druhů včel se eviduje na stepi dosud zaznamenaných, tj. 52 % druhů fauny Moravy. Z toho zůstává 110
druhů včel dosud nepotvrzených a dříve na stepi zjištěných. Jde často o druhy xerotermofilní, ale část
z nich mizí i na jiných místech Moravy a proto nelze očekávat, že by jejich vymizení souviselo jen
s působením měnících se podmínek přímo na MHS. Na druhé straně podobné změny probíhají i na jižní
Moravě (zejména zvýšení pokryvnosti krajiny dřevinami). U řady nepotvrzených druhů lze však jejich
vymizení dávat do souvislosti s negativními změnami v typu pokryvnosti vegetace na MHS. Také relativní
podíl nepotvrzených kleptoparazitických druhů je cca 1,3násobný ve srovnání s hostitelskými druhy. I přes
rozsáhlé změny v pokryvnosti MHS a vymizení některých xerotermifilních druhů včel je možné tvrdit, že
xerotermofilní charakter společenstev včel zůstal na MHS převážně zachován. Je proto žádoucí, aby
udržení těchto společenstev bylo nadále podporováno vhodnou a tradiční lidskou činností (pastva, kosení,
těžba dřeva), chceme-li se vyhnout klimaxovému stadiu – světlý hadcový bor.
Jako nedořešená zůstává otázka hustoty populací včel, která je na MHS neobvykle nízká. Důvody tohoto
stavu nejsou známy, i když tato skutečnost je diskutována více jak 70 let. Protože densita populací včel
nebyla na území ČR dosud podrobněji zkoumána, s touto zprávou byla současně podána žádost o
rozšíření výjimky na jednoroční odchyt včel pomocí Moerickeho pastí. Pro srovnání bude podobná žádost
pro výjimku podána na CHKO Pálava. Povolením této výjimky bude umožněn průzkum, pomocí něhož
bude snahou odpovědět na otázku zda vůbec, případně proč a jak jsou populace včel na MHS
málopočetné ve srovnání s obdobnými biotopy v centrální oblasti suchých trávníků jižní Moravy. Analýza
zjištěných dat může napomoci s objektivizací současného stavu a zpřesnit naše poznání v tomto směru.
Rovněž půjde o cenný údaj pro modelování v čase do budoucnosti.
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Abstract
PŘIDAL, A., VESELÝ, P.: Changes in the composition of the bee populations of the Mohelno Serpentine Steppe aer
70 years (Hymenoptera: Apiformes). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2011, LIX, No. 6, pp. 291–312
Mohelno serpentine steppe (Mohelenská hadcová step) is a unique natural habitat of European
importance. Since its last apidologic proper survey passed about 70 years. The objective of this
work was to summarize the results of the apidological survey performed in the national nature
reserve Mohelno Serpentine Steppe in a period of 2010–2011, characterize current changes in the
composition of bee populations and propose recommendations for the management of this nature
reserve.
The survey was performed within 20 days and includes a total of 91 hours of observations in the ﬁeld
with exact records of survey localization and weather. A total of 2705 bee individuals were caught
using an insect net and examined. 71 to 276 bee individuals were identiﬁed on individual days of
monitoring. The bee density varied in a range of 18.4–87.1 bees per hour of the pure time of sampling.
A total of 176 bee species were identiﬁed. 115 bee species from the original list of 232 bee species were
conﬁrmed by this survey (50 %). Species that were not conﬁrmed could disappear as a result of changes
which have occurred in the Steppe biotope over the past 40 years or their disappearance is generally
associated with changes in the population of a particular species in Moravia. The disappearance of
17 % of unconﬁrmed species (20 species) from the Steppe is very likely to occur but it is not associated
with general changes in the population of these species in southern Moravia. 61 out of 176 bee species
were recorded in the Steppe for the ﬁrst time. Pyrobombus lapidarius was eudominant. The highest
dominance was observed for Halictus simplex as a representative of the solitary species and for Nomada
succincta as a representative of cleptoparasites. However, the major part of cleptoparasites (66 %) was
not conﬁrmed. The Shannon’s index (H’ = 3.97), Equitability (e = 0.77) and the Simpson’s index (c = 0.04)
were determined for bee populations. The following species occurred on the Steppe: a) ubiquitous
species with an abnormally small population (49 species) and b) steppe specialists (xerothermophile)
with abnormally abundant populations and strongly competitive to ubiquitous species (9 species).
The survey revealed a signiﬁcant decrease in the diversity of apidofauna on the Steppe, showing
that the degradation change took place only partially and that some rare xerothermophile species
on the Steppe were preserved. The composition of apidofauna still maintains its predominant
xerothermophile character. The results of the survey were used to propose recommendations for
managing the maintenance of the national nature reserve Mohelno Serpentine Steppe.
secondary succession, Mohelno serpentine steppe, xerotermophile bee species, Apoidea, Apiformes,
apidofauna
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The Mohelno Serpentine Steppe (Mohelenská
hadcová step, thereinaer referred to as “Steppe”)
is a unique national nature reserve of European
signiﬁcance. First known records of its botanical
signiﬁcance date back to 1855 (Roemer, 1855).
Systematic investigations of this site started in
the early 1900s (Veselý, 2010). The ﬁrst written
report about apidological research conducted on
the Steppe was submitted in 1944 (Šnoﬂák, 1944)
and included a total of 227 species according to
current taxonomic classiﬁcation (Přidal & Veselý,
2010a). Other species later found on the Steppe
(Tkalců, 1964; Straka et al., 2007) originated from
occasional and non-systematic sampling. Literature
sources describe a total of 232 bee species found
on the territory of the Mohelno Serpentine Steppe
(“Steppe”). Some names reported by Šnoﬂák (1944)
are likely to represent one or two species according
to the current taxonomy (Přidal & Veselý, 2010a). In
principle, the spectrum of bee species was gradually
completed using the results of the apidological
survey performed in 2010 (Přidal & Veselý, 2010b).
This survey provided interesting records such as the
ﬁndings of additional 50 bee species that had not
been found on the investigated site before. However,
many more species remained unconﬁrmed on the
Steppe by this survey. Such diﬀerences could be
caused by major changes in biotopes of the Steppe
that have occurred over the past decades, being
particularly manifested by a sharp increase in the
degree of steppe’s coverage with woody species
and by related microclimatic changes (Veselý, 2002,
2010). This problem has not been addressed for
many years. Aer 1988, the plant stand in the nature
reserve consisting of pine (Pinus) and locus trees
(Robinia pseudacacia) was reduced and one part of
the plateau was mown irregularly. It was not until
May 1997 that sheep grazing was re-introduced
on the Steppe. This kind of management is still
applied in this nature reserve, according to the Plan
of Management for this national nature reserve
(Veselý, 2010).
Přidal and Veselý (2010c) analysed the description
of the site’s condition before 1944 reported by
Šnoﬂák (1944), comparing it with the current state
and emphasizing speciﬁc features in the Steppe
associated with the forage sources for bees and
interconnections between individual biotopes.
The main objective of this work is to summarize
the results of the apidological survey performed
in a period from 20 April 2010 to 10 May 2011,
analyze the diﬀerences between the current state
and the ﬁndings made in previous surveys (Šnoﬂák,
1944; Tkalců, 1964; Straka et al., 2007), and focus
on xerothermophile bee species with narrow
ecological valence (steppe species). The analysis of
the results obtained in the apidological survey will
be used to propose recommendations for managing
the Mohelno Serpentine Steppe in order to preserve
and create favourable conditions for valuable
xerothermophile communities.

MATERIAL AND METHODS
Description of the site
The speciﬁc character of biotopes in the Mohelno
Serpentine Steppe is due to speciﬁc subsoil
consisting of Serpentine (basic rock with a high
content of magnesium) and a typical relief formed
by erosion on the subsoil in the distinct meander of
the river Jihlava (Fig. 1). The basin of the river Jihlava
is cut deeply into the terrain so that the altitude
diﬀerence between the plateau and the river’s water
surface may reach 150 m (Fig. 2). Soils formed on the
subsoil are shallow with a low content of nutrients,
and contain a high portion of fragments from
mother rock, which increases the content of air in
soil, contributing to soil desiccation (Veselý, 2010).
Such soil properties and speciﬁc microclimatic
conditions derived from these properties enable
xerothermophile communities to occur on this
site. They oen include very rare species that
have their northern boundary of occurrence in
the Steppe in spite of the fact that the Steppe is
located at the foothills of the Bohemian-Moravian
Highlands (Českomoravská vysočina). Veselý (2002,
2010) worked up a detailed description of the site,
including the description of changes that have
occurred on the Steppe over the past 70 years.

Methodology of the survey
The apidological survey was based on the catching
of bees using an insect net with a frame sized 40 cm
in diameter and a 70 cm rod. Bees were caught at
the sites of their typical occurrence such as ﬂowers
of the bee forage, bare sites on the surface of soil
including roads and rock ledges, margins and the
surface of low and sporadic growth of grass, in the
vicinity of dead wood, on stones exposed to sun, in
the close vicinity of lower margins of the top of pine
trees or bush plants where males performed hilltopping.
The bee caught was immediately identiﬁcated
and its gender was recorded. It was then released
(particularly bumble bees, Bombini, and easily
identiﬁable species) and/or placed in an exhaustor
containing wood shavings, and subsequently
identiﬁed aer preparation in a laboratory using
a binocular magniﬁer at 10–50 fold magniﬁcation.
The prepared species are currently deposited
in the collection of the ﬁrst author whereas
duplicate specimens are deposited in collections
of the Entomological Department of the Moravian
Museum (Moravské zemské muzeum) in Brno.
Honey bee (Apis mellifera Linnaeus, 1758) as
a common species was excluded from monitoring
and measurement; a total of 200 honey bee
colonies are reared in Mohelno. This species was
an eudominant species on the Steppe for the whole
period of monitoring.
Samplings were performed at recorded time
intervals whose total length (the interval of
observation) and the length of the pure time of
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1: Mohehelno Serpentine Steppe – view of the plateau, a part of the amphiteatre with downy surface and at the bottom valley
the river Jihlava (Date: 20. 8. 2006, P. Veselý)

2: Mohehelno Serpentine Steppe – view of the plateau and the south and southwest parts of amphiteatre above the river
Jihlava (Date: 20. 8. 2006, P. Veselý)
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I: Time and place of observations
Date

Interval of
Lenght of Pure time
observation
interval of sampling
(summer time)
[h]
[h]

Explored parts of territory - map squares (Veselý, 2010)
B18, C13-18, D14,D17-18, E14, F14-15, G14-15, H15-16, I16-19,
J15, J19-20, K16, K20, L16, L20, M16, M19, M20, N16, O16, F2324, G23-24, H23-24, I23-24

20. 4. 2010

10:15–16:15

6.00

5.70

28. 4. 2010

10:00–16:40

6.67

6.30

B18-19, C18-19, D19-21, E19-23, F21-24, G22, G23, G25, H22-24

21. 5. 2010

10:30–14:45

4.25

4.30

B19, C10-13, C16, C19, D10, D12-19, E9-11, D13-15, F10-13,
G11-12

28. 5. 2010

10:05–15:55

5.83

5.60

B19-20, C10-17, C19-21, D4-6, D8-9, D11-12, D17-20, E5-7, E11,
E20-22, F6, F11, F22-24, G6, G11-12, G23-24, H7, H9-11, I8-9

4. 6. 2010

10:15–13:55

3.67

×

B4, C4-5, E5-6

5. 6. 2010

10:20–15:30

5.17

4.80

B4, B18-20, C4, C12-13, C20, D4-5, D11-12, D20-21, E5, E11,
E20-22, F6, F11, G6, G11, H7, H10, I8-9

10. 6. 2010

10:25–14:45

4.00

4.20

A18, B17-19, C13, C19-20, D4-5, D12, D20-21, E2-3, E5, E9, E11,
E21-23, F9-11, F21-24, G9-11, G23-24, H23-24

25. 6. 2010

10:20–14:30

4.17

3.90

B18-19, C4, C13, C19, D4, D12, D19, E5, E11, E12, E19, E20-21,
F6, F11, F21, G6, G11, H7, H10-11, I8-9

28. 6. 2010

10:40–16:10

5.50

5.30

A18, B4, B17-18, C4, C13, D4, D12, D18-22, E5, E11-12, E18-23,
F4-6, F11, F23, G7, G11, G23, H7-11

14. 7. 2010

10:00–14:02
15:00–16:16

5.30

4.55

A17-18, C13, C15-19, D12, D18, D19-20, E11, E20-22, F11, F2324, G11, G23-24, H24, I-K26

23. 7. 2010

10:15–13:15

3.00

2.40

A18-21, B18, B21, C18, C21, D18-21, E20-23, F23, G23, H23,
H-J24

4. 8. 2010

10:30–15:40

5.17

4.62

A18, B4,B17-18, C4, C13, D4, D12, D18-22, E5, E11-12, E18-23,
F4-6, F11, F23, G7, G11, G23, H7-11

20. 8. 2010

10:40–15:25

4.75

4.30

B18-19, C4, C13, C19, D4, D12, D19, E5, E11-12, E19-21, F6, F11,
F21, G6, G11, H7, H10-11, I8-9

26. 8. 2010

13:00–17:45

4.75

×

A18, B17-19, C13, C19-20, D4-5, D12, D20-21, E2-3, E5, E9, E11,
E21-23, F9-11, F21-24, G9-11, G23-24, H23-24

25. 3. 2011

10:40–14:35
winter time

3.92

3.35

B18-19, C18-19, D17-18, D20, E18-23, F18-19, F23-24, G18, G24,
H17-18, H24, I17-19, I25, J17, J20, J25-28, K17, K21, K27-29,
L17, L21, L29, M17, M21, M29, N17, N30, O20,
+ locality named as Výhon

7. 4. 2011

13:30–15:20

1.83

×

E20-23, E24, N17

18. 4. 2011

10:20–14:52

4.53

3.83

B4, C3-4, C13-18, D4, D12, D18-19, E5-6, E20-21, F6, F22-24,
G7, G24, H8, H24, I8-11, I17-19, I24-25, J17, J20-21, J24-25, K17,
K21, K23, L17, L21-22, M17, M20, N20, O19-20

22. 4. 2011

11:25–16:58

5.55

4.45

C4-7, C12-18, D4-5, D8-13, D18-20, E5, E11-12, E20-22, F5, F1112, F23-24, G5, G11-12, G24, H5-11, H24, I6-7, I9-10, I24, J24-26,
K27-28, L29, M29-30, N28-30, O28-30

10. 5. 2011

10:12–16:30

6.30

5.87

B17-19, C9-17, C19, D3-4, C8-9, C12-13, C20, E3-5, E7-8, E11-12,
E20-23, F4-7, F11, F23-26, G7-8, G11, G24-26, H8-11, H24-26,
I24-26, J25-27, K25, K27-29, L29, M-N/28-30, O28.

13. 5. 2011

15:50–16:20

0.50

×

20 days

11:00–15:37

90.85

73.47

B18

sampling (i.e. time for searching for bees and
collecting bees excluding breaks or transfers
between individual sites) were deﬁned (Tab. I).
Furthermore, weather including maximum,
minimum and average temperatures in the interval
of observation was recorded together with map
squares according to Veselý (2010) where sampling
was performed (Tab. II). Transects oen applied
in practice were not used in this survey since bee
mapping in the heterogenous site of the Steppe was

–

not suitable. Transects can be used in monocultures
without major problems (for example, in foddercrop monocultures Háslbachová & Veselý, 1981;
Kubišová et al., 1984). Transect sweeping does
not provide complete solution (Banaszak, 1980).
The method applied in this apidological survey
is suitable according to our experiences and can
be adapted to current and local conditions. It can
also be repeated any time when the conditions of
sampling such as the date and time of sampling,
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II: Weather and fenology conditions of observations

T
averg.
[°C]

T min.
[°C]

T max.
[°C]

Date

Placing
of
station

Weather
Course of weather

Fenology(dominant ﬂowering
species)

20. 4. 2010

P

21.0

15.5

18.9

Nearly cloudless, warm, light wind,
aernoon in the vicinity of the
Allysum montanum, Potentilla arenaria,
storm, just a few drops without the Ribes sp.;
rain;

28. 4. 2010

P

23.0

15.5

19.4

morning cloudy, aernoon nearly
cloudless, colder wind only on
upland plateau (grasland);

fully blooming Prunus mahaleb,
Veronica prostrata, Genista pilosa;

21. 5. 2010

P

23.5

18.0

20.3

Allysum montanum and Veronica
morning cloudy, aernoon nearly
prostrata still blooming!, fully
cloudless, cold strong wind namely blooming Lychnis viscaria, Salvia
on upland plateau, cold day;
pratensis and Cerastium sp.; fade
blooming Potentilla arenaria

28. 5. 2010

P

25.5

17.5

21.6

fully blooming Campanula spp.,
cloudy to overcast, weak wind; aer Ranunculus sp., Knautia sp., Salvia
intensive raining in all May;
sp.; Allysum montanum and Veronica
prostrata still blooming!;

4. 6. 2010

×

×

×

×

overcast, weak and warm wind, low
bee activity;

initiation of ﬂowering (=ﬁrst
ﬂowers): Sedum sp. and Lotus
corniculatus; fully blooming Frangula
alnus;

5. 6. 2010

P

27.5

24.0

26.2

cloudless, weak warm wind, very
low bee activity;

10. 6. 2010

P

31.0

26.5

29.3

cloudless, occasional weak to
middle warm wind (namely on 13.
hour); aernoon low bee activity;

fadeaway Allysum montanum; full
blooming Coronilla varia and
Dorycnium germanicum;

25. 6. 2010

P

28.0

21.0

23.8

strong wind namely on upland
plateau, colder weather;

fully blooming Echium sp., Carduus
nutans, Convolvulus arvensis;

28. 6. 2010

P

34.0

27.0

30.2

cloudless to nearly cloudless, calm
to weak very warm wind, optimal
conditions;

fully blooming Echium sp., Carduus
nutans, Convolvulus arvensis;

14. 7. 2010

D19

38.0

31.0

34.7

cloudless to nearly cloudless,
fadeaway Coronilla varia, last ﬂower
aernoon cloudy, calm to weak very on Lotus cornicultus; fully blooming
warm wind, optimal conditions;
Carduus nutans;

23. 7. 2010

D19

30.5

25.0

27.7

nearly overcast and stronger warm
wind with gusts, the weather like
before the arrival a front;

dominant ﬂowers of Carduus spp.
and Medicago falcata; initiation of
ﬂowering Allium ﬂavum;

cloudy, calm to weak wind;

dominant blooming
Pseudolysimachion spicatum, Allium
ﬂavum and Eryngium sp.; ﬁrst ﬂowers
of Carlina vulgaris; re-ﬂowering Lotus
corniculatus (on pasture); individual
ﬂowers of Allysum montanum - 2nd
blooming?;

cloudless, very weak wind to calm;

initiation of ﬂowering Armeria
vulgaris subsp. serpentini, Aster
linosyris; still several ﬂowers of
Allysum montanum; full blooming
Pseudolysimachion spicata; reﬂowering Coronilla varia; fadeaway
Allium ﬂavum and Eryngium sp.;
continuing blooming of Carlina
vulgaris;

cloudless to nearly cloudless,
aernoon up to cloudy, weak to
moderate wind; only qualitative
recognition;

dominant ﬂowers Carlina vulgaris,
Lysimachion spicata and Aster lynosyris;
last ﬂowers of Allium ﬂavum;

4. 8. 2010

20. 8. 2010

26. 8. 2010

D19

D19

×

28.0

28.0

×

20.5

24.5

×

24.4

26.3

×
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Weather
Placing
of
station

T max.
[°C]

T min.
[°C]

T
averg.
[°C]

Fenology(dominant ﬂowering
species)

25. 3. 2011

D19

19.0

16.5

18.0

cloudless to nearly cloudless, weak
to moderate breeze somewhat
colder = lower bee activity on
plateau, on banks windless;

initiation of ﬂowering Allysum
montanum and Potentilla arenaria

7. 4. 2011

D19

28.5

26.0

27.3

nearly cloudless, very strong but
not very cold wind restricted bee
activity on the plateau;

Allysum montanum, Potentilla arenaria
initiation of ﬂowering Prunus
mahaleb and Genista pilosa; fully
booming of Potentilla arenaria, Prunus
spinosa, Lamium purpureum; fadeaway
willows (Salix spp.); past blossom
Corydalis sp., Pulmonaria sp.;

Date

Course of weather

18. 4. 2011

D4

17.0

23.0

20.1

cloudless and nearly calm in
morning, calm in ravines, aernoon
stronger wind and nearly cloudy
with a decrease in temperature;

22. 4. 2011

O28

30.5

25.5

29.2

cloudless and moderate wind with
stronger gusts, occasionaly calm;

initiation of ﬂowering Veronica
prostrata and Chamaecytisus
ratisbonensis; fully blooming Prunus
mahaleb;

cloudless and weak breeze to calm;

fully blooming Veronica prostrata and
Crataegus sp., blooming Fragaria sp.,
Nonea pulla, Ranunculus sp.; start of
blooming Salvia pratensis and Lychnis
viscaria;

cloudless with weak wind.

Ranunculus sp.

10. 5. 2011

O28

34.0

25.5

30.3

13. 5. 2011

×

×

×

×

main ﬂowering bee forage sources, the interval
of sampling, the pure time of sampling, average,
minimum and maximum temperatures in a period
of sampling and weather, are exactly speciﬁed
(Tab. I, II).
Temperature was measured in the portable
weather station at a height of ca 2.5 m above the
ground using an automatic datalogger sensor
recording temperature every 10 seconds during
sampling. Respective values were used to determine
the average temperature (arithmetic mean) and
minimum and maximum temperatures in the
degrees Celsius. The weather station was attached to
a branch at a height of ca. 2–2.5 m above the ground,
facing the South, preventing a shadow to be cast on
it. All temperatures measured before and on 28 June
2010 were determined on the site located 12 km
northeast from Mohelno (Příbram na Moravě, the
station was placed at the height of 2 m on a separate
stand, measurement was performed in a 5-minute
interval); from 14 July 2010, temperature was
measured at several sites described as map squares
according to Veselý (2010), (Tab. II).
The recorded bee species were ranked by their
dominance, indicating whether the respective
ﬁnding conﬁrmed the occurrence of a particular
species (already published, conﬁrmed species) or
whether it was the ﬁrst record not yet reported in the
literature (ﬁrstly recorded species).
Observations were evaluated using the following
diversity indices: the Shannon index (H´)
(Shannon & Weaver, 1949), equitability (e) (Pielou,

1966), index of dominance = Simpson’s diversity
index (c) (Simpson, 1949) and dominance (D, %)
(Tischler, 1965). Group dominance (Dx %) was also
calculated where the total number of individuals
in the denominator (Nx) represented the sum of all
individuals identiﬁed in a particular genus and/
or in several very closely related genera – groups of
species: Anthidiini (= Anthidium, Pseudoanthidium),
Bombinii (= Bombus, Megabombus, Psithyrus,
Pyrobombus), Halictini A (= Evylaeus and Lasioglossum),
Halictini B (= Halictus and Seladonia), Megachilini
(= Chalicodoma, Megachile and Coelioxys), Osmiini
(= Allosmia, Heriades, Hoplitis, Chelostoma, Osmia,
Tergosmia), Rophitini (= Rophites and Rhophitoides). The
remaining genera were then evaluated separately.
Group dominance is important for comparing the
density of closely related species with a signiﬁcant
bioindication potential.
Dx = ni / Nx (%),
ni ... the number of individuals of a particular
species
Nx.. the number of individuals of a particular genus
or the group of genera.
Species that are known to occur on the Steppe
according to literature data but that were not
conﬁrmed by this survey were highlighted (Tab. VI)
to see whether the population of a particular
species in Moravia is decreasing and whether it is
likely (lower or higher) that a particular species will
disappear (or extinction) in the Steppe. In the case
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of a lower probability, we assume that a particular
species is likely to be found in the future survey
which will take into account species bionomy and/
or employ diﬀerent sampling methods (e.g. traps).
The above-mentioned division provided four
groups of unconﬁrmed bee species:
x ) species with a decreasing population in Moravia
and on the Steppe are:
x1) disappeared with a higher probability;
x2) disappeared with a lower probability;
y ) species in Moravia without a major decrease in
their populations and on the Steppe are:
y1) disappeared with a higher probability;
y2) disappeared with a lower probability.
A total of 95 species were selected from conﬁrmed
species (i. e. 54 %) and divided into the following
indication groups (Tab. VII):
a ) The species without any speciﬁc demand on the
environment abundant everywhere (ubiquitous
species):
a1) on the Steppe with an abnormally low rate
of occurrence;
a2) on the Steppe very abundant (it applies to
the ﬁrst records that Šnoﬂák (1944) did not
ﬁnd this species on the Steppe).
b ) Steppe (xerothermophile) species with a typical
low to very low rate of occurrence and:
b1) occurrence on the Steppe is very high,
a medium rate of occurrence is rare
(specialists with larger populations);
b2) very low occurrence on the Steppe
(potentially endangered species).
c ) The species has also spreading in Central
Europe over the past few years;
c1) conﬁrmed at multiple sites in Central
Europe according to literature data;
c2) only according to our observations and
within the Czech Republic, a species with
an unclear ecological valence.
The bees were identiﬁed accoding to following
literature: Amiet et al. (1996, 1999, 2001, 2004,
2007); Dathe (1980), Dylewska (1987), Gusenleitner
& Schwarz (2002), Pesenko et al. (2000) and Přidal
(2001).

RESULTS
A total of 2,705 bee species were observed
at the above-mentioned conditions (Tab. I and
Tab. II). 71–276 bee individuals were identiﬁed on
individual days (Tab. III), thus 18.4–87.1 bees per
hour, as recalculated per time unit (the pure time of
sampling) (Fig. 3). High values were due to bumble
bee workers (Bombini) whereas low values were
associated with a period of a low number of the
bee forage plants in a period between phenological
phases.
A total of 176 bee species including Apis mellifera
were found in the apidological survey conducted
on the Steppe. Sixty-one of these species were
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newly identiﬁed on the Steppe. The list of found
bee species is provided in Tab. IV – according to
their dominance (D %) and with indication the
ﬁrst record. Pyrobombus lapidarius was the only
eudominant species (D = 14.74 %) due to a large
number of bee workers in the summer season. The
highest dominance was found for Halictus simplex
as one of the solitary species, reaching a value of
D = 7.99 % (dominant). Nomada succincta was the
most dominant cleptoparasite (D = 1.42 %), followed
by N. bifasciata (D = 0.56 %). Nomada lathburiana has
the same value of dominance as N. succincta but the
respective high value was due to the monitoring of
this species directly at its nest place. Both species
represented 2/3 of identiﬁed species of this genus
(Dx > 60 %) A total of 45 species (25 %) was recorded
in one individual (D = 0.04 %). Approximately
one half of species was found in a maximum of
5 individuals (D < 0.2 %). A total of 157 species
(89 %) belonged to a group of subrecedent species
(D < 1 %). Group dominance shows that a maximum
of one species was distinctly dominant in the genus
or deﬁned group in the overwhelming majority
of cases, according to methodology (for example
Bombini, Halictini B, Hylaeus or Osmiini), or rarely
two (for example Andrena) and/or three species (for
example Megachilini). The remaining species were
subrecedent or recedent species. These ﬁndings
are also reﬂected in the values of diversity indices
(Tab. V).

III: Number of bee individuals observed in each day
Date

Number of observed individuals

20. 4. 2010

163

28. 4. 2010

182

21. 5. 2010

79

28. 5. 2010

137

4. 6. 2010

6

5. 6. 2010

90

10. 6. 2010

103

25. 6. 2010

82

28. 6. 2010

223

14. 7. 2010

252

23. 7. 2010

209

4. 8. 2010

276

20. 8. 2010

229

26. 8. 2010

103

25. 3. 2011

71

7. 4. 2011

32

18. 4. 2011

131

22. 4. 2011

205

10. 5. 2011

126

13. 5. 2011

6

Total

2 705
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3: Number of bee individuals observed per hour of pure time of sampling on each day
IV: List of the conﬁrmed and the ﬁrst recorded species according their dominance and with other notes
Species

First
record

Apis mellifera (Linnaeus, 1758)

Dominance
D (%)

Group dominance
Dx (%)

Indicator group

-

-

Pyrobombus lapidarius (Linnaeus, 1758)

14.74

54.18

a2

Halictus simplex Blüthgen, 1923

7.99

76.98

a2

Andrena nigroaenea (Kirby, 1802)

6.46

22.21

a2

Megabombus pascuorum (Scopoli, 1763)

4.33

15.91

a2

4.26

14.63

a2
b1

Andrena ﬂavipes Panzer, 1799

+

Hylaeus lineolatus (Schenck, 1861)

3.47

67.39

Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)

3.25

11.93

Andrena tscheki Morawitz, 1872

2.87

9.88

Andrena vaga Panzer, 1799

+

2.35

8.09

Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)

+

2.24

8.23

Andrena ovatula (Kirby, 1802)

2.02

6.93

Evylaeus morio (Fabricius, 1793)

2.02

23.89

Heriades crenulatus Nylander, 1852

1.83

42.98

Ceratina cyanea (Kirby, 1802)

1.42

66.67

Nomada lathburiana (Kirby, 1802)

b1

b1

1.42

30.16

1.42

30.16

Andrena cineraria (Linnaeus, 1758)

1.12

3.85

Andrena gravida Imhoﬀ, 1832

1.08

3.72

a1

Evylaeus calceatus (Scopoli, 1763)

1.01

11.95

a1

0.97

3.34

b1

0.86

2.95

Andrena labiata Fabricius, 1781

0.75

2.57

Evylaeus tricinctus (Schenck, 1874)

0.75

8.85

Rhophitoides canus (Eversmann, 1852)

0.75

90.91

Andrena wilkella (Kirby, 1802)

0.71

2.44

Evylaeus laticeps (Schenck, 1868)

0.71

8.41

Halictus sexcinctus (Fabricius, 1775)

0.71

6.83

Megachile pilidens Alfken, 1924

0.71

25.00

Nomada succincta Panzer, 1798

+

Andrena rugulosa Stoeckhert, 1935
Andrena saxonica Stoeckhert, 1935

+

a2

b1

b1
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Species
Andrena haemorrhoa (Fabricius, 1781)

First
record

Dominance
D (%)

Group dominance
Dx (%)

+

0.67

2.31

Indicator group

Seladonia tumulorum (Linnaeus, 1758)

0.67

6.47

Sphecodes ephippius (Linné, 1767)

0.67

52.94

0.63

7.52

b1

0.63

7.52

a1

0.63

2.33

Evylaeus minutulus (Schenck, 1853)

+

Evylaeus politus (Schenck, 1853)
Megabombus hortorum (Linnaeus, 1761)

+

a1

Andrena taraxaci Giraud, 1861

0.60

2.05

Andrena bicolor Fabricius, 1775

0.56

1.93

a1

0.56

11.90

a2

0.52

18.42

Melitta leporina (Panzer, 1799)

0.52

93.33

Colletes similis Schenck, 1853

0.49

46.43

Nomada bifasciata Olivier, 1811

+

Megachile circumcincta (Kirby, 1802)

Nomada goodeniana (Kirby, 1802)

+

0.49

10.32

a2

Andrena ﬂorivaga Eversmann, 1852

+

0.45

1.54

b2

Andrena potentillae Panzer, 1809

+

0.45

1.54

b2

Megachile pilicrus Morawitz, 1878

+

0.45

15.79

c1

0.45

10.53

a1

0.45

1.65

a1

0.45

1.65

a1

0.41

44.00
61.11

Osmia rufa (Linnaeus, 1758)
Psithyrus rupestris (Fabricius, 1793)
Pyrobombus pratorum (Linnaeus, 1761)

+

Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758)
Anthophora plumipes (Pallas, 1772)

+

0.41

Seladonia kessleri (Bramson, 1879)

+

0.37

3.60

Evylaeus interruptus (Panzer, 1798)

0.34

3.98

Lasioglossum xanthopus (Kirby, 1802)

0.34

3.98

Megabombus ruderarius (Müller, 1776)

+

0.34

1.23

Ceratina cucurbitina (Rossius, 1792)

+

0.30

14.04

0.30

3.54

Evylaeus villosulus (Kirby, 1802)

b1

a1

Hoplitis adunca (Panzer, 1798)

0.30

7.02

Lasioglossum leucozonium (Schrank, 1781)

0.30

3.54

a1

Megabombus sylvarum (Linnaeus, 1761)

0.30

1.10

b2

0.26

0.90

Andrena curvungula Thomson, 1870

+

Anthophora aestivalis (Panzer, 1801)

0.26

38.89

Colletes daviesanus Smith, 1846

0.26

25.00

a1

Evylaeus parvulus (Schenck, 1853)

0.26

3.10

a1

Hylaeus gibbus Saunders, 1850

+

0.26

5.07

a1

Hylaeus hyalinatus Smith, 1842

0.26

5.07

a1

Hylaeus nigritus (Fabricius, 1798)

0.26

5.07

Chalicodoma ericetorum (Lepeletier, 1841)

0.26

9.21

a1
c2

Chelostoma emarginatum (Nylander, 1856)

+

0.26

6.14

Pyrobombus soroeensis (Fabricius, 1776)

+

0.26

0.96

0.22

0.77

Andrena combinata (Christ, 1971)

b2

Andrena fulva (Müller, 1766)

+

0.22

0.77

c1

Andrena nitida (Müller, 1776)

+

0.22

0.77

a1

Andrena semilaevis Pérez, 1903

+

0.22

0.77

0.22

24.00

0.22

10.53

Coelioxys quadridentata (Linnaeus, 1758)

0.22

7.89

Evylaeus pauxillus (Schenck, 1853)

0.22

2.65

Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776)

0.22

2.16

Anthidium punctatum Latreille, 1809
Ceratina nigrolabiata Friese, 1896

+
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Dominance
D (%)

Group dominance
Dx (%)

Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761)

0.22

7.89

Nomada ﬂavoguttata (Kirby, 1802)

0.22

4.76

Species

First
record

Indicator group

Osmia mustelina Gerstaecker, 1869

+

0.22

5.26

Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)

+

0.22

85.71

Andrena aberrans Eversmann, 1852

+

0.19

0.64

b2

Andrena susterai Alfken, 1914

+

0.19

0.64

b2

Ceratina chalybea Chevrier, 1872

0.19

8.77

Evylaeus convexiusculus (Schenck, 1853)

0.19

2.21

Hylaeus angustatus (Schenck, 1861)

0.19

3.62

0.19

6.58

a1
a1

Megachile willughbiella (Kirby, 1802)

+

b2

Osmia niveata (Fabricius, 1804)

0.19

4.39

Pseudoanthidium lituratum (Panzer, 1801)

0.19

20.00

0.19

4.39

b2
a1

Tergosmia tergestensis (Ducke, 1897)

+

Andrena dorsata (Kirby, 1802)

+

0.15

0.51

Andrena falsiﬁca Perkins, 1915

+

0.15

0.51

Andrena helvola (Linnaeus, 1758)

+

0.15

0.51

a1

0.15

0.51

a1

Andrena minutula (Kirby, 1802)
Andrena strohmella Stoeckhert, 1928

+

0.15

0.51

Colletes cunicularius (Linnaeus, 1761)

+

0.15

14.29

Colletes graeﬀei Alfken, 1900

+

0.15

14.29

Eucera longicornis (Linnaeus, 1758)

0.15

100.00

Evylaeus marginatus (Brullé, 1832)

0.15

1.77

Evylaeus pygmaeus (Schenck, 1853)

0.15

1.77

Halictus maculatus Smith, 1848

0.15

1.44

Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802)

0.15

3.51

Hylaeus brevicornis Nylander, 1852

0.15

2.90

Hylaeus communis Nylander, 1852

0.15

2.90

a1
a1

Hylaeus gredleri Förster, 1871

b2
a1

0.15

2.90

Chelostoma distinctum (Stoeckhert, 1929)

0.15

3.51

Nomada trispinosa Schmiedeknecht, 1882

0.15

3.17

Osmia aurulenta (Panzer, 1799)

0.15

3.51

Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1758)

0.15

11.76

Sphecodes ruﬁventris (Panzer, 1798)

0.15

11.76

Andrena chrysopyga Schenck, 1853

0.11

0.39

b2
a1

Andrena varians (Kirby, 1802)

+

b2

+

Anthidium oblongatum (Illiger, 1806)
Evylaeus leucopus (Kirby, 1802)
Evylaeus malachurus (Kirby, 1802)

+

0.11

0.39

0.11

12.00

0.11

1.33

0.11

1.33

Chelostoma rapunculi (Lepeletier, 1841)

0.11

2.63

Lasioglossum laevigatum (Kirby, 1802)

0.11

1.33

Megachile melanopyga Costa, 1863

0.11

3.95

0.11

2.38

Nomada signata Jurine, 1807

+

Seladonia leucahenea (Ebmer, 1972)

a1

b2

0.11

1.08

b1

0.07

0.26

b2

Halictus compressus (Walckenaer, 1802)

0.07

0.72

b2

Hylaeus diﬀormis (Eversmann, 1852)

0.07

1.45

Andrena similis Smith, 1849

+

Nomada fulvicornis Fabricius, 1793

0.07

1.59

Psithyrus bohemicus (Seidl, 1837)

+

0.07

0.27

a1

Psithyrus vestalis (Geoﬀroy, 1785)

+

0.07

0.27

a1
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Species
Pyrobombus hypnorum (Linnaeus, 1758)

First
record

Dominance
D (%)

+

Group dominance
Dx (%)

Indicator group

0.07

0.27

Rophites quinquespinosus Spinola, 1808

0.07

90.91

Sphecodes albilabris (Fabricius, 1793)

0.07

5.88

Sphecodes crassus Thomson, 1870

0.07

5.88

Allosmia rufohirta (Latreille, 1811)

0.04

0.88

0.04

0.13

a1

0.04

0.13

b2

0.04

0.13

b2

Andrena labialis (Kirby, 1802)

0.04

0.13

Andrena nitidiuscula Schenck, 1853

0.04

0.13

a1

Andrena carantonica Pérez, 1902

+

Andrena ﬂoricola Eversmann, 1852
Andrena gelriae van der Vecht, 1927

Andrena pilipes Fabricius, 1781

+

+

a1

0.04

0.13

b2

Andrena polita Smith, 1847

0.04

0.13

b2

Andrena praecox (Scopoli, 1763)

0.04

0.13

Andrena tibialis (Kirby, 1802)

0.04

0.13

0.04

100.00

Evylaeus fulvicornis (Kirby, 1802)

0.04

0.44

a1

Evylaeus nigripes (Lepeletier, 1841)

0.04

0.44

a1

Heriades truncorum (Linnaeus, 1758)

0.04

0.88

a1

Hoplitis claviventris (Thomson, 1872)

0.04

0.88

a1

Hoplitis mitis (Nylander, 1852)

0.04

0.88

b2

Hylaeus annularis (Kirby, 1802)

0.04

0.72

a1

Hylaeus confusus Nylander, 1852

0.04

0.72

a1

Hylaeus punctatus (Brullé, 1832)

0.04

0.72

a1

Hylaeus sinuatus (Schenck, 1853)

0.04

0.72

a1

Hylaeus styriacus Förster, 1871

0.04

0.72

b2

Chelostoma campanularum (Kirby, 1802)

0.04

0.88

a1

Chelostoma ﬂorisomne (Linnaeus, 1758)

0.04

0.88

a1

0.04

0.44

0.04

1.32

a1

0.04

1.32

a1

0.04

1.32

c2

Dioxys tridentata (Nylander, 1848)

+

Lasioglossum quadrinotatum (Kirby, 1802)
Megachile alpicola Alfken, 1924

+

Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758)
Megachile nigriventris Schenck, 1868

+

Megachile paciﬁca Panzer, 1798

+

0.04

1.32

b2

Melitta haemorhoidalis (Fabricius, 1775)

+

0.04

6.67

a1

Nomada ﬂavopicta (Kirby, 1802)

+

0.04

0.79

Nomada fucata Panzer, 1798

+

0.04

0.79

Nomada melanopyga Schmiedeknecht, 1882

0.04

0.79

Nomada noskiewiczi Schwarz, 1966

+

0.04

0.79

Nomada picciolana Magretti, 1883

+

0.04

0.79

Nomada ruﬁcornis (Linnaeus, 1758)

0.04

0.79

Nomada stigma Fabricius, 1804

0.04

0.79

Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758)

0.04

0.88

a1

Seladonia confusa (Smith, 1853)

0.04

0.36

b2

Seladonia subaurata (Rossius, 1792)

0.04

0.36

b2

0.04

2.94

a1
a1

Sphecodes miniatus Hagens, 1882

+

Sphecodes monilicornis (Kirby, 1802)

0.04

2.94

Sphecodes niger Hagens, 1874

0.04

2.94

Sphecodes reticulatus Thomson, 1870

+

Stelis breviuscula (Nylander, 1848)
Xylocopa valga Gerstaecker, 1872

+
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2.94

b2

0.04

100.00

b2

0.04

14.29

a1
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V: Indices of species composition of apidofauna in the Mohelno
Serpentine Steppe
Indice

Value

Shannon’s index (H’)

3.97

Equitability (e)

0.77

Simpson’s index (c)

0.04

The apidological survey only conﬁrmed 115
species (ca 50 %) out of 232 species reported in the
literature before 2009. However, the remaining 117
species (nearly the same portion of species) was not
conﬁrmed in the recent survey (Tab. VI).
The graph (Fig. 4) illustrates the portions of
unconﬁrmed species according to their division

fulvipes (Fabricius, 1804)

not

Decreasing
populations
also
elsewhere in
Moravia

lower

Macropis Panzer, 1809

Probability
of species
extinction in
the Steppe

Decreasing
populations
also
elsewhere in
Moravia

Species

Probability
of species
extinction in
the Steppe

VI: List of unconﬁrmed species

aeratus (Kirby, 1802)

higher

not

albipes (Fabricius, 1781)

lower

not

higher

not

Species

Evylaeus Robertson, 1902

Hylaeus Fabricius, 1793
gracilicornis (Morawitz, 1867)

lower

not

buccalis (Pérez, 1903)

leptocephalus (Morawitz, 1870)

higher

not

clypearis (Schenck, 1853)

higher

yes

pictipes Nylander, 1852

higher

yes

euboeensis (Strand, 1909)

higher

yes

signatus (Panzer, 1798)

higher

not

fratellus (Pérez, 1903)

lower

not

variegatus (Fabricius, 1798)

higher

not

yes

Colletes Latreille, 1802

glabriusculus (Morawitz, 1872)

higher

laevis (Kirby, 1802)

lower

yes

inexpectatus Noskiewicz, 1936

lower

not

linearis (Schenck, 1868)

lower

yes

marginatus Smith, 1846

higher

not

lucidulus (Schenck, 1861)

higher

yes

marginellus (Schenck, 1853)

higher

yes

higher

not

minutissimus (Kirby, 1802)

higher

yes

nitidiusculus (Kirby, 1802)

lower

yes

nitidulus (Fabricius, 1804)

lower

yes
not

Chelostoma Latreille, 1809
ventrale Schletterer, 1889
Osmia Panzer, 1806
cerinthidis Morawitz, 1876

lower

yes

cornuta (Latreille, 1805)

lower

not

punctatissimus (Schenck, 1853)

lower

melanogaster Spinola, 1808

higher

not

quadrisignatus (Schenck, 1853)

higher

yes

semilucens (Alfken, 1914)

higher

yes

setulosus (Strand, 1909)

higher

not

Neosmia Tkalců, 1974
bicolor (Schrank, 1781)

lower

not

anthocopoides (Schenck, 1853)

lower

yes

croaticus Meyer, 1922

higher

not

ravouxi Pérez, 1902

lower

yes

geoﬀrellus (Kirby, 1802)

lower

not

higher

yes

higher

yes

analis Nylander, 1852

higher

yes

algirus Pérez, 1903

lapponica Thomson, 1872

higher

yes

Systropha Illiger, 1806

ligniseca (Kirby, 1802)

lower

not

Hoplitis Klug, 1807

Sphecodes Latreille, 1805

Anthocopa Lepeletier, 1825
papaveris (Latreille, 1799)
Chalicodoma Lepeletier, 1841
parietina (Geoﬀroy, 1785)
Megachile Latreille, 1802

longulus Hagens, 1882

lower

not

marginatus Hagens, 1882

lower

not

pellucidus Smith, 1845

lower

yes

puncticeps Thomson, 1870

lower

not

higher

yes

curvicornis (Scopolli, 1770)

higher

yes

higher

yes

Rophites Spinola, 1808

maritima (Kirby, 1802)

lower

not

planidens Giraud, 1861

octosignata Nylander, 1852

higher

yes

Dufourea Lepeletier, 1841

versicolor Smith, 1844

lower

not

dentiventris (Nylander, 1848)

higher

yes

halictula (Nylander, 1852)

higher

yes

aurolimbata Förster, 1853

lower

yes

minuta Lepeletier, 1841

higher

yes

conoidea (Illiger, 1806)

lower

not

Nomada Scopoli, 1770

inermis (Kirby, 1802)

lower

not

braunsiana Schmiedeknecht, 1882

lower

yes

conjugens Herrich-Schäﬀer, 1839

higher

yes

lower

not

emarginata Morawitz, 1878

lower

yes

Coelioxys Latreille, 1809

Trachusa Panzer, 1804
byssina (Panzer, 1798)
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not

Stelis Panzer, 1806

Decreasing
populations
also
elsewhere in
Moravia

lower

Anthidiellum Cockerell, 1904
strigatum (Panzer, 1805)

Species

Probability
of species
extinction in
the Steppe

Decreasing
populations
also
elsewhere in
Moravia

Species

Probability
of species
extinction in
the Steppe
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furvoides Stoeckhert, 1944

higher

yes

fusciocornis Nylander, 1848

higher

yes

guttulata Schneck, 1861

lower

not

minuta Lepeletier et Serville, 1825

higher

yes

mutabilis Morawitz, 1870

lower

yes

nasuta (Latreille, 1809)

higher

yes

opaca Alfken, 1913

higher

yes

phaeoptera (Kirby, 1802)

higher

yes

pleurosticta Herrich-Schäﬀer, 1839

higher

yes

punctulatissima (Kirby, 1802)

lower

not

rhenana Morawitz, 1872

higher

yes

signata (Latreille, 1809)

higher

yes

roberjeotiana Panzer, 1799

higher

yes

ruﬁpes Fabricius, 1793

lower

yes

zonata Panzer, 1798

lower

not

higher

not

lower

not

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

higher

yes

alfkenella Perkins, 1914

higher

yes

cruciger (Panzer, 1799)

barbilabris (Kirby, 1802)

lower

not

Eucera Scopoli, 1770

congruens Schmiedeknecht, 1884

lower

not

interrupta Baer, 1850

Andrena Fabricius, 1775

Epeolus Latreille, 1802

ﬂorea Fabricius, 1793

higher

yes

nigrescens Pérez, 1879

lower

not

fulvago (Christ, 1791)

higher

yes

seminuda Brullé, 1832

higher

not

fulvida Schenck, 1853

higher

yes

Anthophora Latreille, 1803

hattorﬁana (Fabricius, 1775)

higher

yes

quadrimaculata (Panzer, 1798)

lower

not

humilis Imhoﬀ, 1832

higher

yes

Clisodon Patton, 1879

marginata Fabricius, 1776

higher

yes

furcatus (Panzer, 1798)

lower

not

minutuloides Perkins, 1914

lower

not

Heliophila Klug, 1807
higher

yes

higher

not

higher

not

pandellei Pérez, 1895

lower

not

bimaculata (Panzer, 1798)

propingua Schenck, 1853

lower

not

Melecta Latreille, 1802

proxima (Kirby, 1802)

higher

yes

albifrons (Forster, 1771)

rosae Panzer, 1801

higher

yes

Thyreus Panzer, 1806

schencki Morawitz, 1896

higher

yes

orbatus (Lepeletier, 1841)

viridescens Vierdeck, 1916

higher

yes

Psithyrus Lepeletier, 1832
barbutellus (Kirby, 1802)

higher

yes

higher

not

campestris (Panzer, 1801)

lower

not

higher

not

confusus (Schenck, 1861)

lower

yes

humilis (Illiger, 1806)

lower

not

muscorum (Linnaeus, 1758)

higher

yes

pomorum (Panzer, 1805)

higher

yes

subterraneus (Linnaeus, 1758)

lower

yes

Panurgus Panzer, 1806
calcaratus (Scopoli, 1763)
Panurginus Nylander, 1848
labiatus (Eversmann, 1852)

Confusibombus Ball, 1914

Halictus Latreille, 1804
rubicundus (Christ, 1791)

Megabombus Dalla Torre, 1880
higher

yes

Seladonia Robertson, 1918
smaragdula (Vachal, 1895)

higher

not

Lasioglossum Curtis, 1833
breviventre (Schenck, 1853)

higher

not

costulatum (Kriechbaumer, 1873)

higher

not

lativentre (Schenck, 1853)

lower

not

sexnotatum (Kirby, 1802)

lower

yes

into the four groups (x1, x2, y1, y2) according
to methodology. More than one half (x1 = 41 %,
x2 = 14 %, a total of 64 species) consists of species
whose disappearance from the Steppe may be
associated with factors that also operate in other
sites in Moravia. It is highly probable in Group x2)
(16 species) that they will be found in the next

recognition in the Steppe. Although Group “y”
(y1 = 16 %, y2 = 29 %) includes 53 species that have
a more or less stable population in Moravia, they
were not found on the Steppe. Similar to Group x2),
one can expect that 34 species will be found from
Group y2) in the next recognition but in Group y1)
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x1) species with DECREASING of
population density in Moravia and
HIGHER probability of extinction in
Mohelno
x2) species with DECREASING of
population density in Moravia and
LOWER probability of extinction in
Mohelno

29 %
41 %

y1) species with STABLE of
population density in Moravia and
HIGHER probability of extinction in
Mohelno
y2) species with STABLE of
population density in Moravia and
LOWER probability of extinction in
Mohelno

16 %
14 %

4: Unconfirmed species according to their probability of extinction in the Mohelno serpentine steppe
VII: Number of species in the indication groups of the conﬁrmed species
Indication group

Number of species

a1 – ubiquit with low density in Mohelno

49

a2 – ubiquit with high density in Mohelno

8

b1 – xerotermophillous species with high density in Mohelno

9

b2 – xerotermophillous species with low density in Mohelno

25

c1 – currently spreading species in the Central Europe

3

c2 – probably currently spreading species in the Central Europe

2

there is a very low probability that 19 species (16 %)
will be found.
The division of selected species into the four
indication groups according to methodology
provided 6 groups of species (a1, a2, b1, b2, c1, c2).
Group (a1) is the most abundant group consisting
of ubiquitous species with abnormally small-sized
populations on the Steppe (Tab. VII).
In contrast, some xerothermophile (steppe)
species occurred at an abnormally high density on
the Steppe whereas their closely related ubiquitous
species are very rare (Tab. VIII).
The number of cleptoparasitic and host bee
species are listed in Tab. IX: a) the original (initiative)
number of species according to literature data, b)
ﬁrstly recorded species and c) species conﬁrmed or
unconﬁrmed by this survey. Changes in incidence
rates (expressed as a percentage related to the
original number of species, 2nd column in Tab. IX)
were compared. It follows from the comparison
that an increase in the number of newly identiﬁed
cleptoparasites (the ﬁrst record) in percent is
identical with an increase in the number of host
species in percent (i. e. 26 %), (Fig. 5). However,

in comparison with unconﬁrmed host species
(46 %), the larger part of cleptoparasites remained
unconﬁrmed (66 %), (Fig. 5), although the number of
identiﬁed cleptoparasitic species (30 cleptoparasites
= the sum of conﬁrmed and newly recorded species)
is almost the same as the number of unconﬁrmed
species (33 cleptoparasites). This ratio in host
species is much broader, being in favour of the
species recorded on the Steppe (146:84).

DISCUSSION
The survey performed on the Steppe in a period of
2010–2011 covered the entire period of bee activity.
This was useful for the apidological survey at this
site since spring and late summer seasons were not
suﬃciently investigated in the past, as pointed out by
Přidal and Veselý (2010c). This was also conﬁrmed
by this survey in both spring seasons 2010 and 2011
where species such as Andrena aberrans, A. ﬂorivaga,
A. helvola, A. pilipes, A. vaga, Seladonia kessleri, etc. were
found for the ﬁrst time although it is likely that they
have been present on the Steppe for a long time but
were not recorded by Šnoﬂák (1944).

Changes in the composition of the bee populations of the Mohelno Serpentine Steppe aer 70 years

VIII: Examples of steppe and ubiquitous related species with inverse
dominance in Mohelno Serpentine Steppe
Steppe species unusually Usually ubiquitous species
highly dominant in the
with low density of its
Steppe
populations in the Steppe
Andrena tscheki
Andrena rugulosa
Andrena ﬂorivaga

Andrena bicolor
Andrena carantonica
Andrena dorsata
Andrena helvola
Andrena minutula
Andrena nitidiuscula
Andrena varians
Andrena wilkella

Evylaeus tricinctus
Evylaeus minutulus

Evylaeus fulvicornis
Evylaeus parvulus
Evylaeus pauxillus
Evylaeus villosulus

Hylaeus lineolatus

Hylaeus communis
Hylaeus confusus
Hylaeus gredleri
Hylaeus sinuatus

Megachile pilidens

Megachile willughbiella
Megachile centuncularis
Megachile alpicola

Heriades crenulatus
Tergosmia tergestensis

Heriades truncorum
Hoplitis claviventris
Hoplitis leucomelana
Chelostoma ﬂorisomne
Osmia aurulenta
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The total number of individuals investigated
within the survey exceeded that of Šnoﬂák (1944)
by 62 individuals; the investigated set of bees
was therefore comparable as far as its size was
concerned. Bee density determined by timedependent sampling has not yet been reported.
Since the newly determined density is the ﬁrst
measured particular at this site, it is not possible
to compare it adequately. Šnoﬂák (1944) reported
a total of 1824 individuals being observed within 18
days, i.e. he observed 101 bees every day on average.
If he did sampling for only 5 hours of pure time, this
would mean 20 pieces per hour. This is a very low
number for the full summer season when he visited
the Steppe, compared to our measured values of
bee individuals per hour that varied in a range of
50–87 bees per hour in a comparable period of
time. However, one has to take into account that
Šnoﬂák (1944) worked selectively. On one hand, he
excluded bumble bees from his monitoring and
collected not only bees but also other Aculeata
species. Nevertheless, the total number of bees
in the Steppe is relatively very low. For example,
Dorycnium germanicum is visited very rarely on the
Steppe although on other steppe sites in southern
Moravia it is visited much more. This fact already
reported by Šnoﬂák (1944) was also conﬁrmed by
our observations. This phenomena typical of the
Steppe was explained by Šnoﬂák (1944) with the
fact that D. germanicum occurs on windy parts of the
Steppe (on the plateau), therefore, a nectar could
be dried. We can not conﬁrm this explanation of
the phenomena. The honey bees (Apis mellifera)
were highly abundant on the clover D. germanicum,
therefore, its atractivity was not aﬀected probably
due to low content or high concentrantion of nectar

IX: Number of species cleptoparasitic and host bee species
Species

The initial number of species The ﬁrst records

Conﬁrmed

Uncorﬁrmed

Cleptoparasitic

50

13

17

33

Host

182

48

98

84

5: Percentage of confirmed and unconfirmed of species cleptoparasitic and host bee species
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collected by the honey bees. We propose following
explanation: the xerothermophile communities on
the Steppe are at the north-westernmost corner of
their distribution before and under Českomoravská
vrchovina Mts. and morevover, the Steppe is very
small isolated area, therefore, the bee populations
in the Steppe are much poorer than in southeastern
habitats on south Moravia (Pádr, 1995) or Slovakia
(Smetana et al., 2010) closer to the Pannonian
territory. The same phenomena goes for Sedum acre
on the Steppe.
In contrast to Šnoﬂák (1944) observations, we
failed to conﬁrm the originally high incidence
of Aculeata in the inundation zone (particularly
around the “paper-mill”). The current incidence of
bees in this part of the investigated site is negligible,
which is probably associated with a high degree of
coverage with wood species and low exposure to
sun.
Only 115 of the original bee species on the
Steppe were conﬁrmed (50 %). This is a relatively
low portion which could indicate a negative eﬀect
of some factors which have operated on the Steppe
over the past 40 years. The construction of a storage
reservoir of water for nuclear power in Dukovany
(i. s. near Mohelno) is one of the key factors (Veselý,
2002). The absence of previously recorded species
is remarkable and cannot be compensated with
ﬁrstly recorded species (61 ﬁrst records + 115
conﬁrmed species). In this connection, one also
has to consider the ﬂuctuation of populations
(Begon et al., 1996). Currently, 55 % of unconﬁrmed
species shows reduced populations at other sites
of southern Moravia (for example Hylaeus pictipes,
Systropha planidens or Megabombus subterraneus) and
45 % of species remains from unconﬁrmed species.
This consideration has to take into account the fact
that approximately 14 % of unconﬁrmed species
can be found in future surveys, for example when
other sampling methods are used (for example
traps). For respective 45 % of species, the stability
of populations remains unchanged according to
our observation, even in other biotopes located in
southern Moravia and their disappearance from the
Steppe may be associated with the above-mentioned
changes. However, their absence on the Steppe has
not the same signiﬁcance. It is expected in 28 % of
species that their disappearance is not permanent
and/or they will be found in future surveys by
diﬀerents methods. However, it is assumed for
17 % of species that their reduction is irreversible.
This group of 20 bee species (for example Megachile,
octosignata, Panurginus labiatus, Eucera seminuda etc.) has
been displaced from the Steppe probably due to an
increasing degree of coverage with woody plants
over the past 40 years.
The number of unconﬁrmed bee species is
partially compensated by the presence of some
species that are very sensitive to the site’s conditions
and that survived unfavourable conditions for bees
on the Steppe. Such species particularly include
Andrena combinata (the species sensitive to the site’s

overgrowing habitats; Westrich, 1990; Ember,
1996), Evylaeus interruptus, Hoplitis mitis, Halictus
compressus, H. quadricinctus, Seladonia leucahenea, etc.
Similarly, the ﬁrst records of a number of species,
some of them being very rare steppe specialists,
conﬁrm that speciﬁc conditions on the Steppe did
not completely disappear in spite of irreversible
changes. This particularly applies to Andrena
aberrans, Ceratina cucurbitina, Colletes graeﬀei, Dioxys
tridentata, Seladonia kessleri, Tergosmia tergestensis, etc.
Some of the ﬁrst records were realized due to the
previous lower frequency of research in the spring
season (Přidal & Veselý, 2010c). It should also be
pointed out that some of the ﬁrst records resulted
from changes in taxonomy proceeding since 1944
(Přidal & Veselý, 2010a) and that former taxonomy
did not distinguish some species, considering them
as synonyms (for example Hylaeus gredleri was not
distinguished from Hylaeus brevicornis).
The ﬁrst records of some species can be considered
as the indication of starting ruderalization of
habitats on the territory of the Steppe. Species that
belong to Group a2) according to their density and
that represent a ﬁrst recorded species in the Steppe
(see Tab. VII in 2nd column with sign “+”), can be
considered species newly colonizing habitats in the
Steppe. Šnoﬂák (1944) did not certainly record these
species although they are ubiquitous. For example,
they include Andrena ﬂavipes and its cleptoparasite
Nomada succincta with high dominance and group
dominance. However, Andrena gravida that is active in
the same season was recorded by Šnoﬂák (1944). In
addition, A. ﬂavipes as a bivoltine species could have
been recorded in summer observations by Šnoﬂák
(1944), but it did not happen. Other representatives
include Bombus lucorum or Megabombus hortorum etc.
In contrast, it is seen that some steppe specialists
keep a strong degree of dominance on the Steppe
whereas their closely related ubiquitous species
show relatively very low populations (for example
Hylaeus lineolatus versus Hylaeus annularis or H.
confusus). Some nearly ubiquitous species were
not found on the Steppe at all, for example by
Šnoﬂák (1944) for the following species: Osmia
cornuta, Neosmia bicolor, Megachile versicolor, Andrena
minutuloides, Panurgus calcaratus, Eucera nigrescens,
Psithyrus campestris, and from the species that have
not been found on the Steppe, for example: Nomada
fabriciana. Both these phenomena conﬁrm the
exceptionality of habitat conditions on the Steppe
where ubiquitous species are not able to adapt to
very speciﬁc habitat conditions of the Steppe and
their populations show a low density. This is also
why we think that an increase in formerly absent
ubiquitous species indicates the beginning of
ruderalization of the Steppe, reducing its natural
value.
Šnoﬂák (1944) reported Hylaeus gredleri D = 9.21 %
(= Prosopis brevicornis, see Přidal & Veselý, 2010a)
as the most abundant species in the Steppe in the
summer season. However, we failed to conﬁrm
his ﬁnding since this relatively common species
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occurred in the Steppe subrecedently (D = 0.15 %).
In our observations, Pyrobombus lapidarius was the
most abundant species, which is in conﬂict with
ﬁndings made by Šnoﬂák (1944) who reported this
species in recedent dominance (D = 1.10 %). This
can be due to the fact that Šnoﬂák (1944) in his
research did not pay enough attention to bumble
bees, as he mentioned in the conclusion of his
paper. Group dominance was partially conﬁrmed
for Evylaeus morio, as reported by Banaszak et al.
(2006) in xerothermophile habitats in the valley
downstream the river Vistula in Poland. The authors
reported a relatively low abundance of bumble
bees (Bombini) whereas Pyrobombus lapidarius was
the most abundant species according to group
dominance which is in a good agreement with our
observations. In their view, the riverine habitats
are natural migration pathways for spreading all
xerothermophile insect species since biotopes
suitable for nesting formed along them in the
past due to river activities. This hypothesis is also
supported by Klemm (1996) on the basis of his
results from the downstream region of the river
Rhine. The Steppe is characterized by the distinct
altitude and the presence of speciﬁc habitats in
its surroundings that resemble hilly regions. In
spite of this, the Steppe presents species typical of
lowland regions and specialized xerothermophile
communities.
Přidal and Veselý (2010c) used quantitative
data obtained by Šnoﬂák (1944) to calculate
the Shannon index of diversity (H’ = 4.39) and
equitability (E = 0.81). We completed this set of data
by calculating the Simpson’s index of dominance,
c = 0.025, for comparison. It follows from the data
in Tab. V that the values reported by Šnoﬂák (1944)
show a very high degree of diversity of the biotope
of the Steppe until 1943, with a remarkable balance
of apidofauna communities. However, it should be
pointed out that the ﬁndings reported by Šnoﬂák
(1944) come from non-systematic sampling without
any details about methodology and from the
periods of time when the inundation zone was very
rich in bee forage (unlike the current state) and most
steppe insect species (up to 80 %) were concentrated
there (Šnoﬂák, 1944). This remark is important
because random sampling of distinct species
may artiﬁcially increase the Shannon index. The
comparison of values of ecological indices from our
surveys with those reported by other authors shows
that in spite of their relative decrease their value
still remains high. For example, Banaszak (1983)
has reported the following data for xerothermic
grass communities in Poland: H´ = 2.69, E = 0.64
and S = 65 (the number of species). Similar values
were found for the xerothermic site Zahrady pod
Hájem (National Nature Reserve) in the region
of the Bílé Karpaty, Mts., Nature Reserve (Přidal,
1999 – unpublished results) H´ = 2.89, E = 0.77 and
S = 45. Banaszak et al. (2006) have reported ecological
indices for selected sites downstream the river
Vistula, varying in the following ranges: H’ 2.16–
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3.34, E = 0.58–0.78 and S = 20–78. These values are
lower than those found in the Steppe, however,
these habitats are in downstream the river Vistula in
Poland approximately 500 km more northward from
the Steppe. Therefore, in comparison with similar
habitats in Poland, these values are high.
In comparison with the published data, the list
of species recorded in the Steppe now includes
a 27 % increase in the bee population (Šnoﬂák,
1944; Tkalců, 1964; Straka et al., 2007). Generally,
a total of 293 bee species are currently reported
to occur in the Steppe, which constitutes 52 % of
species reported in Moravia (Straka et al., 2007). For
two of these species (Andrena rugulosa and Nomada
melanopyga), the Steppe is the only one known
site of their occurrence in the Czech Republic.
One species (Megachile nigriventris) has the second
known site in the Steppe in Moravia. Similarly, the
Steppe is the only known place of occurrence in the
Czech Republic for some species of ﬂies (Diptera:
Brachycera) (Rozkošný & Vaňhara, 1997). The
exceptionality of this site and very speciﬁc ecological
conditions of the Steppe are also documented by
the occurrence of a larger population of ubiquitous
species (49) that showed a subrecedent or rare
occurrence in the Steppe (Tab. VII). In some cases,
reversed dominance was found in 9 rare steppe
species that formed abnormally large communities.
Although the number of species from the Steppe
has declined signiﬁcantly, it is obvious that speciﬁc
ecological conditions in the Steppe have partially
persisted.
This is also conﬁrmed by Buchar (1997)
who reported that the species abundance of
arachnofauna (Araneae) in a period of 1993–1993 is
still high and includes a large number of ﬁrst-order
relicts for preserved sites. He claims that although
these relict species have decreased over the past
40 years, they still persist and new species have
occurred. The portion of unconﬁrmed species of
spiders is very similar to that of unconﬁrmed bee
species, i.e. 52 %. However, the number of the newly
found species of spiders was signiﬁcantly lower (only
9 % as compared to 26 % of bee species). Our ﬁndings
are in a good agreement with his conclusion that
without the detailed knowledge of the dynamics in
the development of the microclimate in the Steppe
one cannot explain the reasons of a signiﬁcant
decline in the populations of spiders (in our case
bees). On the basis of the analysis of obtained data,
Buchar (1997) has found that the arachnofauna of
the Steppe has less species of the Pannonian region
which have the northern boundary of occurrence in
the Steppe, which – in case of apidofauna – applies
only to a very few species (Chelostoma ventrale, Osmia
melanogaster, Dioxys cincta, Seladonia smaragdula, Evyleus
setulosus, Nomada furvoides a Eucera seminuda). The
myrmecofauna of the Steppe has also changed over
the past 60 years. Bezděčka (1993) pointed out that
variation in the composition of ant species (not
only a decline in the most sensitive species) clearly
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indicate adverse changes in the environment that
occurred in the Steppe in the past.
Some species which we have recorded in the
Steppe for the ﬁrst time are among those that are
currently spreading in Central Europe and have
already colonized the Steppe. For example, this
concerns Ceratina nigrolabiata whose prevalence
was reported in 1999 (Schwarz et al., 1999) and
subsequently conﬁrmed by Zettel et al. (2002). In the
Czech Republic, its prevalence was ﬁrst documented
by Straka et al. (2007). Another representative in this
group – Megachile pilicrus – was found in Moravia
in 2002 (Straka et al., 2004) and we also conﬁrmed
its occurrence in the Steppe which has been the
northernmost record of this species in Moravia
so far. Its prevalence in Austria is mentioned by
Zettel et al. (2002) and Pachinger (2003). Andrena
fulva was ﬁrstly reported by Kocourek (1966) in
the Czech Republic as an Atlantic species that
spread in Bohemia. The ﬁrst ﬁndings in Moravia
were reported by Pádr (1995) and Přidal (1998).
Obviously, A. fulva is expanding in Europe as
reported by Banaszak et al. (2006). Gradual recent
ﬁndings of Chelostoma emarginatum and Megachile
nigriventris on sites where they did not occur in
the past (Přidal, 1998; Dvořák et al., 2007; Straka
et al., 2007) may indicate an expanding character
of spreading similar to that reported for the three
previous species, although this has not yet been
conﬁrmed by literature data and the prevalence has
not yet been completely elucidated, as reported by
Ebmer (1997) for other Megachilidae species. Such
species that spread generally cannot be investigated
as potentially indicating species because they
spread in southern Moravia and in some other sites.
This is why they cannot be compared with the ﬁrst
record, for example Ceratina cucurbitina, that only
occurs at the warmest sites in the Czech Republic
(Moravia) and its ﬁnding in the Steppe is therefore
very important from an indication point of view.
However, this group does not include a very
signiﬁcant ﬁnding of Colletes graeﬀei that was not
detected by previous researchers in their sampling
although it was very likely to occur here since the
occurrence of its nutrient plant Allium ﬂavum in
the Steppe has long been known. C. graeﬀei has its
north-westernmost boundary of occurrence in the
Steppe (Schmid-Egger & Kuhlmann, 2008) and its
ﬁnding is therefore signiﬁcant not only in terms of
the indication of site conditions in the Steppe but
also for gaining deeper insight into the distribution
of this species. The same applies to Andrena aberrans,
monolectic to Chamaecytisus ratisbonensis in the
Steppe. The ﬁrst records of species such as Andrena
pilipes¸ A. potentillae, A. susterai, Evylaeus minutulus,
Sphecodes reticulatus (this cleptoparasite indirectly
conﬁrms the occurrence of the unconﬁrmed host
Andrena barbilabris), Nomada noskiewiczi, Pyrobombus
soroeensis, etc. remain rather uncertain, without any
possibility of ﬁnding wider connections with the
occurrence of this species.

A major reduction in cleptoparasites (Tab. IX,
Fig. 5) may indicate the lower stability of host
populations, even if one takes into account the fact
that these species are diﬃcult to monitor and that
the numbers of respective monitored individuals
are rather random, except for some cases and
only in a very few individuals. However, this still
indicates changes in site conditions which have
occurred over the last few decades in the Steppe
and – to some extent – resembles changes in the
composition of arachnofauna in the Steppe that
occurred in the same period of time (Buchar, 1997).
On the other hand, some steppe species (specialists)
had abnormally high densities whereas ubiquitous
species showed low densities with typically
very abundant populations. This indicates that
speciﬁc conditions at the Steppe did not disappear
completely and still persist for some species.
Former extreme xerothermophile conditions on
the Steppe can be documented by the ﬁnding of
a female of Andrena tscheki in September, as reported
by Šnoﬂák (1944). This univoltine species is active
in April to May (Kocourek, 1966; Westrich, 1990).
Some species of the genus Andrena spp. are known to
have two generations per year in the Mediterranean
whereas in Central Europe they have only one
generation. Since individual ﬂowers of Allysum
montanum were found on the slopes and rocky parts
of the Steppe (particularly at the transition between
the pasture land and amphitheatre, Tab. II) in late
summer, it is assumed on the basis of this ﬁnding
and its connection with the ﬁnding made by Šnoﬂák
(1944) that there were extreme temperatures on
the Steppe, enabling some part of the A. tscheki
population to raise the second (summer) generation
in late summer.
In order to maintain the high diversity of
xerothermophile communities, we recommend
a systematic reduction in the coverage with woody
plants not only on the slopes of the amphitheatre
but also on the adjacent marginal parts (“Výhon”
and “Askalafův vrch”) in the Steppe. Major reduction
in coverage with woody plants is a key factor to
ensure adequate nutrition not only for bees but also
for other species, followed by applying pasture in
the entire inundation zone (“Čertův ocas”) (detailed
recommendations for the management is provided
in a paper by Přidal and Veselý, 2010d). This is the
only way to revitalize the site conditions that were
in the Steppe in a period of 1930–1940 (Veselý,
2002). A pine tree is a climax on the Steppe (Fig. 2).
Xerothermophile bee species, including their forage
plants were completely displaced from areas where
it was formed.

CONCLUSIONS
The diversity of apidofauna in the Mohelno
Serpentine
Steppe
(Mohelenská
hadcová
step) has signiﬁcantly decreased over the past
70 years. A group of unconﬁrmed species
particularly consisted of cleptoparasites and rare
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xerothermophile species. Recorded bee species also
included rare xerothermophile species.
The density of the bee populations in the
Mohelno Serpentine Steppe has been estimated
at the same level approximatelly over the past 70
years, being comparatively lower than that in other
xerothermophile habitats located in more southern
Moravia.
It is very likely that the diversity of bees decreased
due to changes in site conditions in the Mohelno
Serpentine Steppe. Major changes have taken place
here over the past 40 years, being manifested by
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a signiﬁcant increase in a degree of coverage with
woody plants and being associated with other
changes in site conditions of the Steppe.
In order to maintain favourable site conditions
for precious xerothermophile communities, it is
essential to aﬀect the composition of species in
the grass cover by grazing in the inundation zone
of the river Jihlava and reduce radically the plant
stand of woody species on both rock slopes of the
amphitheatre and adjacent parts on the “Askalafův
vrch” and “Výhon”.

SUMMARY
The main objective of this work was to summarize the results of the apidological survey performed
in the national nature reserve Mohelno Serpentine Steppe (Mohelenská hadcová step) in a period
of 2010–2011, characterize current changes in the composition of bee populations and propose
recommendations for the management of this nature reserve.
The survey was performed within 20 days and includes a total of 91 hours of observations in the ﬁeld
with exact records of survey localization and weather. A total of 2,705 bee individuals were caught
using an insect net and examined. 71 to 276 bee individuals were identiﬁed on individual days of
monitoring. The bee density varied in a range of 18.4–87.1 bees per hour of the pure time of sampling.
A total of 176 bee species were identiﬁed. 115 bee species from the original list of 232 bee species
were conﬁrmed by this survey (50 %). Species that were not conﬁrmed could disappear as a result
of changes which have occurred in the Steppe biotope over the past 40 years or their disappearance
is generally associated with changes in the population of a particular species in Moravia. The
disappearance of 17 % of unconﬁrmed species (20 species) from the Steppe is very likely to occur
but it is not associated with general changes in the population of these species in southern Moravia.
61 out of 176 bee species were recorded in the Steppe for the ﬁrst time. Pyrobombus lapidarius was
eudominant. The highest dominance was observed for Halictus simplex as a representative of the
solitary species and for Nomada succincta as a representative of cleptoparasites. However, the major part
of cleptoparasites (66 %) was not conﬁrmed. The Shannon’s index (H’ = 3.97), Equitability (e = 0.77) and
the Simpson’s index (c = 0.04) were determined for bee populations. The following species occurred
on the Steppe: a) ubiquitous species with an abnormally small population (49 species) and b) steppe
specialists (xerothermophile) with abnormally abundant populations and strongly competitive
to ubiquitous species (9 species). The survey revealed a signiﬁcant decrease in the diversity of
apidofauna on the Steppe, showing that the degradation change took place only partially and that
some rare xerothermophile species on the Steppe were preserved. The composition of apidofauna
still maintains its predominant xerothermophile character. The results of the survey were used to
propose recommendations for managing the maintenance of the national nature reserve Mohelno
Serpentine Steppe (NPR Mohelenská hadcová step).
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VČELY (HYMENOPTERA: APOIDEA) MOHELENSKÉ HADCOVÉ
STEPI – DOLOŽENÝ VÝSKYT DLE LITERÁRNÍCH PRAMENŮ
PUBLIKOVANÝCH DO ROKU 2009
Ing. Antonín Přidal, Ph.D.1), doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.2)
Mendelova univerzita v Brně
1) Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - oddělení včelařství
2) Ústav výživy zvířat a pícninářství
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
Melitta

druh
§ leporina

Macropis
fulvipes
Hylaeus
§ angustatus
annularis
brevicornis

communis
confusus

autor
Kirby, 1802
(Panzer, 1799)
Panzer, 1809
(Fabricius, 1804)
Fabricius, 1793
(Schenck, 1861)
(Kirby, 1802)
Nylander, 1852

Nylander, 1852
Nylander, 1852
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synonyma dle Šnofláka (1944)

jiné zdroje

=Cilisa Leach, 1812

=Prosopis Fabricius, 1804

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

tyto nálezy mohly zahrnovat i někdy neodlišovaný
H. gibbus Saunders, 1850

Tkalců, 1964

rod
Hylaeus
pokračování

druh
difformis
gracilicornis

hyalinatus
leptocephalus
lineolatus
nigritus
pictipes
punctatus
* signatus
sinuatus
* styriacus
§ variegatus

autor
(Eversmann, 1852)
(Morawitz, 1867)

campanularum

Smith, 1842
(Morawitz, 1870)
(Schenck, 1861)
(Fabricius, 1798)
Nylander, 1852
(Brullé, 1832)
(Panzer, 1798)
(Schenck, 1853)
Förster, 1871
(Fabricius, 1798)
Latreille, 1802
Schenck, 1853
Smith, 1846
Noskiewicz, 1936
Smith, 1846
Spinola, 1808
Nylander, 1856
(Linnaeus, 1758)
Latreille, 1809
(Kirby, 1802)

distinctum
florisomne
rapunculi

(Stoeckhert, 1929)
(Linnaeus, 1758)
(Lepeletier, 1841)

§§
§§
*
§§

Colletes
* similis
daviesanus
* inexpectatus
§§ marginatus
Heriades
§ crenulatus
truncorum
Chelostoma

synonyma dle Šnofláka (1944)

jiné zdroje

Tímto jménem byly v té době označovány nálezy
především H. paulus Bridwell, 1919 (= lepidulus
Cockerell, 1924). H. gracilicornis je však
významně vzácnější.
=Prosopis bisinuata (Förster, 1871)

=Prosopis pratensis (Geoffroy, 1785)
=Prosopis minuta (Fabricius, 1793)

=Heriades Spin.
=Heriades florisomnis sensu Schmiedeknech,
1930 (nec Linnaeus, 1758)
=Heriades maxillosus (Linaeus, 1767)
=H. fuliginosus (Panzer, 1798)

Tkalců, 1964
=Ch. nigricornis (Nylander,
1848)

§ ventrale
Osmia
aurulenta
caerulescens
* cerinthidis
cornuta
§§ melanogaster

niveata
rufa
Neosmia
bicolor
Hoplitis
adunca
anthocopoides
claviventris
leucomelana
* mitis
§ ravouxi
Allosmia
rufohirta
Anthocopa
§§ papaveris
Chalicodoma
ericetorum
§ parietina
Megachile
§ analis
centuncularis
circumcincta
§ lagopoda
§ lapponica
* ligniseca
maritima
§§ melanopyga
§§ octosignata
§ pilidens
versicolor
Coelioxys
aurolimbata
conoidea
quadridentata
§ inermis

Schletterer, 1889
Panzer, 1806
(Panzer, 1799)
(Linnaeus, 1758)
Morawitz, 1876
(Latreille, 1805)
Spinola, 1808

Tkalců, 1964
=Osmia aenea (Linnaeus, 1761)

=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

(Fabricius, 1804)
(Linnaeus, 1758)
Tkalců, 1974
(Schrank, 1781)
Klug, 1807
(Panzer, 1798)
(Schenck, 1853)
(Thomson, 1872)

=Osmia fulviventris (Panzer, 1798)

(Kirby, 1802)
(Nylander, 1852)
Pérez, 1902
Tkalců, 1974
(Latreille, 1811)
Lepeletier, 1825
(Latreille, 1799)
Lepeletier, 1841
(Lepeletier, 1841)
(Geoffroy, 1785)
Latreille, 1802
Nylander, 1852
(Linnaeus, 1758)
(Kirby, 1802)
(Linnaeus, 1761)
Thomson, 1872
(Kirby, 1802)
(Kirby, 1802)
Costa, 1863
Nylander, 1852
Alfken, 1924
Smith, 1844
Latreille, 1809
Förster, 1853
(Illiger, 1806)
(Linnaeus, 1758)
(Kirby, 1802)

=Osmia parvula Dufour & Perris, 1840

=Osmia bicornis (Linnaeus, 1758)
=Osmia Panzer, 1806 sensu lato
=Osmia bicolor
=Osmia Panzer, 1806 sensu lato

=Osmia leucomelaena auct. (nec Kirby, 1802)

=Osmia brachyceros Blüthgen, 1920
=Osmia Panzer, 1806 sensu lato
=Osmia Panzer, 1806 sensu lato

=Megachile ericetorum Lep.
=Ch. parietum Geoff. - lapsus calami
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rod
Trachusa

druh

byssina
Pseudoanthidium
§ lituratum
Anthidiellum
§ strigatum
Anthidium
§ oblongatum
punctatum
manicatum
Stelis
* breviscula
§ minuta
§§ nasuta
* phaeoptera
punctulatissima
§§ signata
Dioxys
§§ cincta
Andrena
alfkenella
* barbilabris
bicolor
* cineraria
combinata
§ congruens
§
§
*
*

confusus
§§ leucahenea
§§ smaragdula
§ subaurata
tumulorum

(Vachal, 1895)
(Rossius, 1792)
(Linnaeus, 1758)

*
§§

*
*
§
*
*
§
§
§
§§
*
Panurgus

calcaratus
Panurginus
§§ labiatus
Halictus
* compressus
maculatus
§ quadricinctus
§ rubicundus
§ sexcinctus
simplex
Seladonia

jiné zdroje

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

Fabricius, 1793
Eversmann, 1852
(Christ, 1791)
Schenck, 1853
Imhoff, 1832
(Fabricius, 1775)
Imhoff, 1832
Schenck, 1853
(Kirby, 1802)
Fabricius, 1781
Fabricius, 1776
(Kirby, 1802)
Perkins, 1914
(Kirby, 1802)
Schenck, 1853
Pérez, 1895
Smith, 1847
(Scopoli, 1763)
Schenck, 1853
(Kirby, 1802)
Panzer, 1801
Stoeckhert, 1935
Morawitz, 1896
Giraud, 1861
(Kirby, 1802)
Morawitz, 1872
Vierdeck, 1916
(Kirby, 1802)
Panzer, 1806
(Scopoli, 1763)
Nylander, 1848
(Eversmann, 1852)
Latreille, 1804
(Walckenaer, 1802)
Smith, 1848
(Fabricius, 1776)
(Christ, 1791)
(Fabricius, 1775)
Blüthgen, 1923
Robertson, 1918
(Smith, 1853)
(Ebmer, 1972)

§

florea
floricola
fulvago
fulvida
gravida
hattorfiana
humilis
chrysopyga
labialis
labiata
marginata
minutula
minutuloides
nigroaenea
nitidiuscula
pandellei
polita
praecox
propingua
proxima
rosae
rugulosa
schencki
taraxaci
tibialis
tscheki
viridescens
wilkella

autor
synonyma dle Šnofláka (1944)
Panzer, 1804
(Panzer, 1798)
Friese, 1898
=Anthidium lituratum (Pz.)
(Panzer, 1801)
Cockerell, 1904
=Anthidium strigatum (Pz.)
(Panzer, 1805)
Fabricius, 1804
(Illiger, 1806)
Latreille, 1809
(Linnaeus, 1758)
Panzer, 1806
(Nylander, 1848)
Lepeletier et Serville, 1825
(Latreille, 1809)
(Kirby, 1802)
(Kirby, 1802)
(Latreille, 1809)
Lepeletier et Serville, 1825
(Jurine, 1807)
Fabricius, 1775
Perkins, 1914
=A. sericea Christ, 1791
(Kirby, 1802)
Fabricius, 1775
(Linnaeus, 1758)
(Christ, 1971)
Schmiedeknecht, 1884 =A. confinis Stoeckhert, 1930; A. congruens

Tkalců, 1964

Šnoflák (1944) neuvedl

Straka a kol., 2007

Tkalců, 1964

=H. eurygnathus Blüthgen, 1931

Tkalců, 1964
=Halictus Latreille, 1804 - sensu lato
=Halictus perkinsi Blüthgen, 1926
=Halictus fasciatus auct (nec Nylander, 1848)

Tkalců, 1964

Tkalců, 1964
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rod
druh
Lasioglossum
§§ breviventre
§§ costulatum
laevigatum
* lativentre
leucozonium
§ quadrinotatum
sexnotatum
§ xanthopus
Evylaeus
§ aeratus
albipes
§§ buccalis
calceatus
§§ clypearis
§§ convexiusculus
§§ euboeensis
* fratellus
fulvicornis
§§ glabriusculus
§ interruptus
* laevis
laticeps
* leucopus
§ linearis
lucidulus
§§ marginatus
§§ marginellus
minutissimus
morio
nigripes
nitidiusculus
nitidulus
parvulus
pauxillus
politus
* punctatissimus
§§ pygmaeus
§§ quadrisignatus
§ semilucens
§ setulosus
§ tricinctus
villosulus
Sphecodes
§ albilabris
crassus
§ croaticus
ephippius
geoffrellus
gibbus
* longulus
§ marginatus
monilicornis
niger
§ pellucidus
* puncticeps
§ rufiventris
Rophites
§§ algirus
§ quinquespinosus
Rhophitoides
§ canus
Systropha
§§ curvicornis
§§ planidens
Dufourea
* dentiventris
* halictula
* minuta
Ceratina
§ chalybea
cyanea

autor
Curtis, 1833
(Schenck, 1853)
(Kriechbaumer, 1873)
(Kirby, 1802)
(Schenck, 1853)
(Schrank, 1781)
(Kirby, 1802)
(Kirby, 1802)
(Kirby, 1802)
Robertson, 1902
(Kirby, 1802)
(Fabricius, 1781)
(Pérez, 1903)
(Scopoli, 1763)
(Schenck, 1853)
(Schenck, 1853)
(Strand, 1909)
(Pérez, 1903)
(Kirby, 1802)
(Morawitz, 1872)
(Panzer, 1798)
(Kirby, 1802)
(Schenck, 1868)
(Kirby, 1802)
(Schenck, 1868)
(Schenck, 1861)
(Brullé, 1832)
(Schenck, 1853)
(Kirby, 1802)
(Fabricius, 1793)
(Lepeletier, 1841)
(Kirby, 1802)
(Fabricius, 1804)
(Schenck, 1853)
(Schenck, 1853)
(Schenck, 1853)
(Schenck, 1853)
(Schenck, 1853)
(Schenck, 1853)
(Alfken, 1914)
(Strand, 1909)
(Schenck, 1874)
(Kirby, 1802)
Latreille, 1805
(Fabricius, 1793)
Thomson, 1870
Meyer, 1922
(Linné, 1767)
(Kirby, 1802)
(Linnaeus, 1758)
Hagens, 1882
Hagens, 1882
(Kirby, 1802)
Hagens, 1874
Smith, 1845
Thomson, 1870
(Panzer, 1798)
Spinola, 1808
Pérez, 1903
Spinola, 1808
Schenck, 1861
(Eversmann, 1852)
Illiger, 1806
(Scopolli, 1770)
Giraud, 1861
Lepeletier, 1841
(Nylander, 1848)
(Nylander, 1852)
Lepeletier, 1841
Latreille, 1802
Chevrier, 1872
(Kirby, 1802)

synonyma dle Šnofláka (1944)

jiné zdroje

=Halictus Latreille, 1804 - sensu lato

Tkalců, 1964
Tkalců, 1964
=Halictus nitidus (Panzer, 1798) popsaný jako Andrena nitida Panzer, 1798
=Halictus Latreille, 1804 - sensu lato
=Halictus viridiaeneus Blüthgen, 1918

Tkalců, 1964

=Halictus subfasciatus Nylander, 1848

Tkalců, 1964
=Halictus continentalis Blüthgen, 1944
=Halictus minutus sensu Kirby, 1802

=Halictus nitidus Schenck, 1853
Šnoflák (1944) neuvedl

Tkalců, 1964

=S. fuscipennis (Germar, 1819)

=S. fasciatus Hagens, 1882

=S. subovalis Schenck, 1853
=Rhophites trispinosus Pérez, 1903 - synonymus
et lapsus calami
=Rhophites Spinola, 1808 - sensu lato et lapsus calami

=Halictoides dentiventris Nyl.
=D. vulgaris Schenck, 1861
=C. callosa auct. (nec Fabricius, 1794)
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rod
Nomada

druh
* braunsiana
* conjugens
§§ emarginata
flavoguttata
* fulvicornis
§§
*
*
*
§§
§§
§§
*
*
*
*
*
§
§

furvoides
fusciocornis
guttulata
lathburiana
melanopyga
mutabilis
opaca
pleurosticta
rhenana
roberjeotiana
ruficornis
rufipes
stigma
trispinosa
zonata

Epeolus
§§ cruciger
Eucera
§
§
§
§§

interrupta
longicornis
nigrescens
seminuda

Anthophora
§ aestivalis
§ quadrimaculata
Clisodon
furcatus
Heliophila
§§ bimaculata
Melecta
albifrons
Thyreus
§ orbatus
Psithyrus
barbutellus
campestris
rupestris
Confusibombus
* confusus
Bombus
terrestris
Pyrobombus
lapidarius
Megabombus
pascuorum
§ humilis
§§ muscorum
§§ pomorum
* subterraneus
sylvarum
Apis
mellifera

autor
synonyma dle Šnofláka (1944) jiné zdroje
Scopoli, 1770
Schmiedeknecht, 1882
Herrich-Schäffer, 1839
Morawitz, 1878
(Kirby, 1802)
=N. fulvicornis F., =N. lineola Panzer, 1798 - druh
Fabricius, 1793
uveden pod oběma jmény jako dva samostatné
druhy

Stoeckhert, 1944
Nylander, 1848
Schneck, 1861
(Kirby, 1802)
Schmiedeknecht, 1882
Morawitz, 1870
Alfken, 1913
Herrich-Schäffer, 1839
Morawitz, 1872
Panzer, 1799
(Linnaeus, 1758)
Fabricius, 1793
Fabricius, 1804
Schmiedeknecht, 1882
Panzer, 1798
Latreille, 1802
(Panzer, 1799)
Scopoli, 1770
Baer, 1850
(Linnaeus, 1758)
Pérez, 1879
Brullé, 1832
Latreille, 1803
(Panzer, 1801)
(Panzer, 1798)
Patton, 1879
(Panzer, 1798)
Klug, 1807
(Panzer, 1798)
Latreille, 1802
(Forster, 1771)
Panzer, 1806
(Lepeletier, 1841)
Lepeletier, 1832
(Kirby, 1802)
(Panzer, 1801)
(Fabricius, 1793)
Ball, 1914
(Schenck, 1861)
Latreille, 1802
(Linnaeus, 1758)
Dalla Torre, 1880
(Linnaeus, 1758)
Dalla Torre, 1880
(Scopoli, 1763)
(Illiger, 1806)
(Linnaeus, 1758)
(Panzer, 1805)
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1761)
(Linnaeus, 1758)
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Tkalců, 1964
Šnoflák (1944) neuvedl

Straka a kol., 2007

=N. major Morawitz, 1872

=E. tuberculata auct. (nec Fabricius, 1793)

=Anthophora Latreille, 1803 - sensu lato
=Anthophora Latreille, 1803 - sensu lato

=M. punctata (Fabricius, 1775)
=Crocisa Jurine, 1807

Tkalců, 1964
=Bombus Latreille, 1802 sensu lato

=Bombus Latreille, 1802 sensu lato
=Bombus Latreille, 1802 sensu lato
=Bombus agrorum (Fabricius, 1787)

=B. silvarum (l.) - lapsus calami

Tkalců, 1964

Šnoflák (1944) neuvedl

Tkalců, 1964

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.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou Výzkumného záměru č. MSM6215648905
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VČELY MOHELENSKÉ HADCOVÉ STEPI DLE ŠNOFLÁKA (1944)
Z POHLEDU SOUČASNÉ DOBY
Ing. Antonín Přidal, Ph.D.1), doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.2)
Mendelova univerzita v Brně
1) Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - oddělení včelařství
2) Ústav výživy zvířat a pícninářství
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)
1

duben
2 3

1

květen
2
3

1

červen
2 3

červenec
1 2
3

1

srpen
2 3

1

září
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

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.
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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
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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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HADCOVÉ STEPI ZA OBDOBÍ DUBEN–ČERVEN 2010
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Ing. Antonín Přidal, Ph.D.1), doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.2)
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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

d a tu m

in t e r v a l

2 0 .4 .2 0 1 0

1 0 :1 5 - 1 6 :1 5

2 8 .4 .2 0 1 0

1 0 :0 0 - 1 6 :4 0

2 1 .5 .2 0 1 0

1 0 :3 0 - 1 4 :4 5

2 8 .5 .2 0 1 0

1 0 :0 5 - 1 5 :5 5

5 .6 .2 0 1 0

1 0 :2 0 - 1 5 :3 0

1 0 .6 .2 0 1 0

1 0 :2 5 - 1 4 :4 5

2 5 .6 .2 0 1 0

1 0 :2 0 - 1 4 :3 0

2 8 .6 .2 0 1 0

1 0 :4 0 - 1 6 :1 0

č tv e rc e

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
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 .
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
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
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
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
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
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

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:
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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
výskyt na stepi 2010
Hylaeus
angustatus
communis
confusus
difformis
gibbus
hyalinatus
lineolatus
nigritus
Colletes
similis
daviesanus
Heriades
truncorum
Chelostoma
distinctum
emarginatum
florisomne
rapunculi
Osmia
aurulenta
caerulescens
mitis
mustelina
niveata
rufa
Tergosmia
tergestensis
Hoplitis
adunca
claviventris
leucomelana
mitis
Allosmia
rufohirta

Fabricius, 1793
(Schenck, 1861)

potvrzen

zatím ojedinělý

Nylander, 1852

potvrzen

zatím ojedinělý

Nylander, 1852

potvrzen

zatím ojedinělý

(Eversmann, 1852)

potvrzen

zatím ojedinělý

Saunders, 1850

NOVÝ

zatím vzácný

Smith, 1842

potvrzen

zatím vzácný

(Schenck, 1861)

potvrzen

zatím ojedinělý

(Fabricius, 1798)

potvrzen

lokální

Schenck, 1853

potvrzen

lokální

Smith, 1846

potvrzen

lokální

Latreille, 1802

Spinola, 1808
(Linnaeus, 1758)

potvrzen

velmi hojný

potvrzen

lokální

Latreille, 1809
(Stoeckhert, 1929)
(Nylander, 1856)

NOVÝ

hojný

(Linnaeus, 1758)

potvrzen

zatím lokální

(Lepeletier, 1841)

potvrzen

hojný

Panzer, 1806
(Panzer, 1799)

potvrzen

vzácný

(Linnaeus, 1758)

potvrzen

velmi hojný

(Nylander, 1852)

NOVÝ

zatím ojedinělý

Gerstaecker, 1869

NOVÝ

řídký

(Fabricius, 1804)

potvrzen

řídký

(Linnaeus, 1758)

potvrzen

velmi hojný

Warncke, 1988
(Ducke, 1897)

NOVÝ

vzácný

Klug, 1807
(Panzer, 1798)

potvrzen

lokální

(Thomson, 1872)

potvrzen

vzácný

(Kirby, 1802)

potvrzen

řídký

(Nylander, 1852)

potvrzen

zatím ojedinělý

Tkalců, 1974
(Latreille, 1811)

potvrzen

zatím ojedinělý
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Megachile
alpicola
circumcincta
melanopyga
nigriventris
pilidens
willughbiella
Coelioxys
quadridentata
Pseudoanthidium
lituratum
Anthidium
punctatum
manicatum
Dioxys
tridentata
Andrena
aberrans
bicolor
carantonica
cineraria
combinata
curvungula
dorsata
flavipes
florivaga
fulva
gravida
haemorrhoa
helvola
chrysopyga
labialis
labiata
lepida
minutula
nigroaenea

Latreille, 1802
Alfken, 1924

NOVÝ

zatím ojedinělý

(Kirby, 1802)

potvrzen

hojný

Costa, 1863

potvrzen

zatím ojedinělý

Schenck, 1868

NOVÝ

zatím ojedinělý

Alfken, 1924

potvrzen

lokální až hojný

(Kirby, 1802)

NOVÝ

zatím ojedinělý

potvrzen

řídký

potvrzen

zatím ojedinělý

Latreille, 1809

potvrzen

hojný

(Linnaeus, 1758)

potvrzen

hojný

NOVÝ

ojedinělý

Latreille, 1809
(Linnaeus, 1758)
Friese, 1898
(Panzer, 1801)
Fabricius, 1804

Lepeletier et Serville, 1825
(Nylander, 1848)
Fabricius, 1775
Eversmann, 1852

NOVÝ

ojedinělý

Fabricius, 1775

potvrzen

zatím ojedinělý

Pérez, 1902

NOVÝ

vzácně

(Linnaeus, 1758)

potvrzen

lokální

(Christ, 1971)

potvrzen

ojedinělý

Thomson, 1870

NOVÝ

lokální

(Kirby, 1802)

NOVÝ

lokální

Panzer, 1799

NOVÝ

velmi hojný

Eversmann, 1852

NOVÝ

vzácný

(Müller, 1766)

NOVÝ

lokální

Imhoff, 1832

potvrzen

lokální

(Fabricius, 1781)

NOVÝ

zatím ojedinělý

(Linnaeus, 1758)

NOVÝ

řídký

Schenck, 1853

potvrzen

zatím ojedinělý

(Kirby, 1802)

potvrzen

zatím ojedinělý

Fabricius, 1781

potvrzen

hojný

Schenck, 1861

NOVÝ

ojedinělý

(Kirby, 1802)

potvrzen

lokální

(Kirby, 1802)

potvrzen

velmi hojný

nitida
ovatula
pilipes
polita
pusilla
rugulosa
saxonica
similis
susterai
strohmella
taraxaci
tibialis
tscheki
varians
wilkella
Halictus
maculatus
sexcinctus
simplex
Seladonia
kessleri
leucahenea
tumulorum
Lasioglossum
laevigatum
leucozonium
quadrinotatum
xanthopus
Evylaeus
calceatus
convexiusculus
fulvicornis
interruptus
laticeps
leucopus
malachurus
minutulus
morio
nigripes
parvulus
pauxillus
politus
pygmaeus
tricinctus
villosulus
Sphecodes
crassus
ephippius
gibbus
miniatus
niger
Xylocopa
violacea
Ceratina
chalybea
cucurbitina
cyanea
nigrolabiata
Nomada
bifasciata
fucata
fulvicornis
goodeniana
lathburiana
melanopyga
signata
stigma
succincta
trispinosa
Eucera
longicornis
Anthophora
aestivalis
plumipes

(Müller, 1776)

NOVÝ

zatím ojedinělý

(Kirby, 1802)

potvrzen

velmi hojný

Fabricius, 1781

NOVÝ

zatím ojedinělý

Smith, 1847

potvrzen

zatím ojedinělý

Pérez, 1903

NOVÝ

vzácný

Stoeckhert, 1935

potvrzen

velmi vzácný

Stoeckhert, 1935

NOVÝ

hojný

Smith, 1849

NOVÝ

zatím ojedinělý

Alfken, 1914

NOVÝ

zatím ojedinělý

Stoeckhert, 1928

NOVÝ

velmi vzácný

Giraud, 1861

potvrzen

lokální

(Kirby, 1802)

potvrzen

vzácný

Morawitz, 1872

potvrzen

hojný

(Kirby, 1802)

NOVÝ

ojedinělý

(Kirby, 1802)

potvrzen

hojný

Smith, 1848

potvrzen

lokální

(Fabricius, 1775)

potvrzen

lokální

Blüthgen, 1923

potvrzen

velmi hojný

Psithyrus
bohemicus
rupestris
Bombus
terrestris
lucorum
Pyrobombus
hypnorum
lapidarius
pratorum
Megabombus
pascuorum
hortorum
ruderarius
sylvarum

Lepeletier, 1832
(Seidl, 1837)

NOVÝ

hojný

(Fabricius, 1793)

potvrzen

velmi hojný

(Linnaeus, 1758)

potvrzen

velmi hojný

(Linnaeus, 1761)

NOVÝ

Latreille, 1802

Dalla Torre, 1880
(Linnaeus, 1758)

NOVÝ

vzácný

(Linnaeus, 1758)

potvrzen

hojný

(Linnaeus, 1761)

NOVÝ

hojný

(Scopoli, 1763)

potvrzen

hojný

(Linnaeus, 1761)

NOVÝ

velmi hojný

(Müller, 1776)

NOVÝ

řídký

(Linnaeus, 1761)

potvrzen

vzácný

Dalla Torre, 1880

Latreille, 1804

Průzkumem bylo zjištěno 133
druhů (+ Apis mellifera). Z toho bylo
Robertson, 1918
(Bramson, 1879)
NOVÝ
zatím ojedinělý
potvrzeno
85 druhů, které byly v literatuře
(Ebmer, 1972)
potvrzen zatím ojedinělý
uváděny (Šnoflák, 1944; Tkalců, 1964;
(Linnaeus, 1758)
potvrzen velmi hojný
Curtis, 1833
Straka
a kol., 2007) a 46 druhů, tj. 35 %,
(Kirby, 1802)
potvrzen řídký
(Schrank, 1781)
potvrzen řídký
bylo nově zjištěno. Nejvíce jich spadá
(Kirby, 1802)
potvrzen zatím ojedinělý
právě do jarních měsíců, které byly
(Kirby, 1802)
potvrzen lokální
Robertson, 1902
prozkoumány nejméně (Šnoflák, 1944;
(Scopoli, 1763)
potvrzen velmi hojný
Přidal a Veselý, 2010b). Tím se potvrzuje
(Schenck, 1853)
potvrzen lokální
(Kirby, 1802)
potvrzen zatím řídký
předpoklad
Šnofláka (1944), že důkladný
(Panzer, 1798)
potvrzen hojný
(Schenck, 1868)
potvrzen hojný
průzkum v předjaří a na jaře může přinést
(Kirby, 1802)
potvrzen zatím vzácný
nové poznatky o fauně MHS. Celkem
(Kirby, 1802)
NOVÝ
zatím vzácný
(Schenck, 1853)
NOVÝ
zatím řídký
tedy bylo potvrzeno ze známých údajů o
(Fabricius, 1793)
potvrzen velmi hojný
výskytu 37 % druhů a o 20 % počtu druhů
(Lepeletier, 1841)
potvrzen zatím ojedinělý
(Schenck, 1853)
potvrzen lokální
byl
seznam druhů MHS rozšířen. Mezi
(Schenck, 1853)
potvrzen zatím vzácný
nimi figurují i velmi významné nálezy
(Schenck, 1853)
potvrzen hojný
(Schenck, 1853)
potvrzen zatím vzácný
druhů indikačních či vzácných až velmi
(Schenck, 1874)
potvrzen hojný
(Kirby, 1802)
potvrzen hojný
vzácných.
Latreille, 1805
Nález dosud neuváděného druhu
Thomson, 1870
potvrzen zatím vzácný
(Linné, 1767)
potvrzen hojný
Chelostoma
emarginatum
potvrzuje
(Linnaeus, 1758)
potvrzen hojný
některé
předpoklady
o
jeho
postupném
Hagens, 1882
NOVÝ
zatím ojedinělý
Hagens, 1874
potvrzen zatím ojedinělý
šíření ve střední Evropě (Přidal, 1998).
Latreille, 1802
Další takový expandující je Andrena fulva
(Linnaeus, 1758)
NOVÝ
řídký
Latreille, 1802
(Pádr, 1995; Přidal, 1998).
Chevrier, 1872
potvrzen vzácně
(Rossius, 1792)
NOVÝ
vzácný
Nový nález Megachile nigriventris
(Kirby, 1802)
potvrzen lokální
je
dosud
druhým zveřejněným nalezištěm
Friese, 1896
NOVÝ
vzácný až ojedinělý
Scopoli, 1770
tohoto druhu na Moravě (Straka a kol.,
Olivier, 1811
NOVÝ
velmi hojný
2010). Jeho ekologická valence se
Panzer, 1798
NOVÝ
ojedinělý
Fabricius, 1793
potvrzen ojedinělý
s ohledem na jeho naleziště na Moravě
(Kirby, 1802)
NOVÝ
velmi hojný
(Kirby, 1802)
potvrzen lokální
stávají dosti nejasná. Druh byl považován
Schmiedeknecht, 1882
potvrzen vzácný
za téměř montánní. Dochází ke změnám
Jurine, 1807
NOVÝ
ojedinělý
Fabricius, 1804
potvrzen zatím ojedinělý
v požadavcích druhu na prostředí?
Panzer, 1798
NOVÝ
velmi hojný
Megachile
alpicola
a
M.
Schmiedeknecht, 1882
potvrzen lokální
Scopoli, 1770
willughbiella
jsou
druhy
řídké
až
hojné
(Linnaeus, 1758)
potvrzen lokální
v ČR. Je překvapivé, že dosud na stepi
Latreille, 1803
(Panzer, 1801)
potvrzen řídký
nebyly nelezeny. Je možné, že dochází
(Pallas, 1772)
NOVÝ
hojný
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
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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
Melitta
leporina
Macropis
fulvipes
Hylaeus
annularis
brevicornis
punctatus
sinuatus
variegatus
Heriades
crenulatus
Chelostoma
campanularum
Osmia
cornuta
Chalicodoma
ericetorum
Megachile
centuncularis
lagopoda
ligniseca
versicolor

Kirby, 1802
(Panzer, 1799)
Panzer, 1809
(Fabricius, 1804)
Fabricius, 1793
(Kirby, 1802)
Nylander, 1852
(Brullé, 1832)
(Schenck, 1853)
(Fabricius, 1798)
Spinola, 1808
Nylander, 1856
Latreille, 1809
(Kirby, 1802)
Panzer, 1806
(Latreille, 1805)
Lepeletier, 1841
(Lepeletier, 1841)
Latreille, 1802
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1761)

Coelioxys
aurolimbata
conoidea
Trachusa
byssina
Anthidiellum
strigatum
Anthidium
oblongatum
Stelis
breviscula
punctulatissima
Andrena
floricola
hattorfiana
minutuloides
nitidiuscula
pandellei
propingua
Panurgus
calcaratus

(Kirby, 1802)
Smith, 1844
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Latreille, 1809
Förster, 1853
(Illiger, 1806)
Panzer, 1804
(Panzer, 1798)
Cockerell, 1904
(Panzer, 1805)
Fabricius, 1804
(Illiger, 1806)
Panzer, 1806
(Nylander, 1848)
(Kirby, 1802)
Fabricius, 1775
Eversmann, 1852
(Fabricius, 1775)
Perkins, 1914
Schenck, 1853
Pérez, 1895
Schenck, 1853
Panzer, 1806
(Scopoli, 1763)

Halictus
compressus
quadricinctus
rubicundus
Seladonia
confusus
subaurata
Lasioglossum
lativentre
sexnotatum
Evylaeus
albipes
fratellus
glabriusculus

Sphecodes
albilabris
croaticus
geoffrellus
marginatus
monilicornis
pellucidus
rufiventris
Rophites
quinquespinosus
Rhophitoides
canus
Nomada
emarginata
Epeolus
cruciger
Anthophora
quadrimaculata
Clisodon
furcatus
Psithyrus
campestris

Latreille, 1804
(Walckenaer, 1802)
(Fabricius, 1776)
(Christ, 1791)
Robertson, 1918
(Smith, 1853)
(Rossius, 1792)
Curtis, 1833
(Schenck, 1853)
(Kirby, 1802)
Robertson, 1902
(Fabricius, 1781)
(Pérez, 1903)
(Morawitz, 1872)

Latreille, 1805
(Fabricius, 1793)
Meyer, 1922
(Kirby, 1802)
Hagens, 1882
(Kirby, 1802)
Smith, 1845
(Panzer, 1798)
Spinola, 1808
Spinola, 1808
Schenck, 1861
(Eversmann, 1852)
Scopoli, 1770
Morawitz, 1878
Latreille, 1802
(Panzer, 1799)
Latreille, 1803
(Panzer, 1798)
Patton, 1879
(Panzer, 1798)
Lepeletier, 1832
(Panzer, 1801)

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
Hylaeus
gracilicornis
leptocephalus
pictipes
signatus
styriacus
Colletes
inexpectatus
marginatus
Chelostoma
ventrale
Osmia
cerinthidis
melanogaster
Neosmia
bicolor
Hoplitis
anthocopoides
ravouxi
Anthocopa
papaveris
Chalicodoma
parietina
Megachile
analis
lapponica
maritima
octosignata

Fabricius, 1793

Coelioxys
inermis
Stelis
minuta
nasuta
phaeoptera
signata
Dioxys
cincta
Andrena
alfkenella
barbilabris
congruens
florea
fulvago
fulvida
humilis
marginata
praecox
proxima
rosae
schencki
viridescens
Panurginus
labiatus
Seladonia
smaragdula

(Morawitz, 1867)
(Morawitz, 1870)
Nylander, 1852

*

(Panzer, 1798)
Förster, 1871
Latreille, 1802
Noskiewicz, 1936

*

Smith, 1846
Latreille, 1809
Schletterer, 1889
Panzer, 1806
Morawitz, 1876
Spinola, 1808

*
*

Tkalců, 1974
(Schrank, 1781)
Klug, 1807
(Schenck, 1853)
Pérez, 1902

*

Lepeletier, 1825
(Latreille, 1799)

*

Lepeletier, 1841
(Geoffroy, 1785)
Latreille, 1802
Nylander, 1852
Thomson, 1872
(Kirby, 1802)
Nylander, 1852

*
*
*
*
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Latreille, 1809
(Kirby, 1802)
Panzer, 1806
Lepeletier et Serville, 1825
(Latreille, 1809)
(Kirby, 1802)
(Latreille, 1809)

*
*
*

Lepeletier et Serville, 1825
(Jurine, 1807)

*

Fabricius, 1775
Perkins, 1914
(Kirby, 1802)
Schmiedeknecht, 1884
Fabricius, 1793
(Christ, 1791)

*

Schenck, 1853
Imhoff, 1832
Fabricius, 1776
(Scopoli, 1763)
(Kirby, 1802)

*
*
*

Panzer, 1801
Morawitz, 1896
Vierdeck, 1916

*
*

Nylander, 1848
(Eversmann, 1852)

*

Robertson, 1918
(Vachal, 1895)

*

Lasioglossum
breviventre
costulatum
Evylaeus
aeratus
buccalis
clypearis
euboeensis
laevis
linearis
lucidulus
marginatus
marginellus
minutissimus
nitidiusculus
nitidulus
punctatissimus
quadrisignatus
semilucens
setulosus
Sphecodes
longulus
puncticeps
Rophites
algirus
Systropha
curvicornis
planidens
Dufourea
dentiventris
halictula
minuta

Curtis, 1833
(Schenck, 1853)
(Kriechbaumer, 1873)

*
*

Robertson, 1902
(Kirby, 1802)
(Pérez, 1903)

*

(Schenck, 1853)
(Strand, 1909)

*

(Kirby, 1802)
(Schenck, 1868)
(Schenck, 1861)
(Brullé, 1832)
(Schenck, 1853)
(Kirby, 1802)
(Kirby, 1802)
(Fabricius, 1804)
(Schenck, 1853)
(Schenck, 1853)
(Alfken, 1914)
(Strand, 1909)
Latreille, 1805
Hagens, 1882
Thomson, 1870
Spinola, 1808
Pérez, 1903

*

Illiger, 1806
(Scopolli, 1770)
Giraud, 1861

*
*

Lepeletier, 1841
(Nylander, 1848)
(Nylander, 1852)
Lepeletier, 1841

*
*
*

Nomada
braunsiana
conjugens
flavoguttata
furvoides
fusciocornis
guttulata
mutabilis
opaca
pleurosticta
rhenana
roberjeotiana
ruficornis
rufipes
zonata
Eucera
interrupta
nigrescens
seminuda
Heliophila
bimaculata
Melecta
albifrons
Thyreus
orbatus
Psithyrus
barbutellus
Confusibombus
confusus
Megabombus
humilis
muscorum
pomorum
subterraneus

Scopoli, 1770
Schmiedeknecht, 1882
Herrich-Schäffer, 1839
(Kirby, 1802)
Stoeckhert, 1944
Nylander, 1848
Schneck, 1861
Morawitz, 1870
Alfken, 1913
Herrich-Schäffer, 1839
Morawitz, 1872
Panzer, 1799
(Linnaeus, 1758)
Fabricius, 1793
Panzer, 1798
Scopoli, 1770
Baer, 1850
Pérez, 1879
Brullé, 1832

*

Klug, 1807
(Panzer, 1798)

*

Latreille, 1802
(Forster, 1771)
Panzer, 1806
(Lepeletier, 1841)
Lepeletier, 1832
(Kirby, 1802)

*

Ball, 1914
(Schenck, 1861)
Dalla Torre, 1880
(Illiger, 1806)
(Linnaeus, 1758)
(Panzer, 1805)
(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).
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NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT NÁRODNÍ
PŘÍRODNÍ REZERVACE MOHELENSKÁ HADCOVÁ STEP TAKÉ
S OHLEDEM NA POTŘEBY OPYLOVATELŮ (HYMENOPTERA:
APOIDEA) DLE PRŮZKUMU V ROCE 2010
Ing. Antonín Přidal, Ph.D.1), doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.2)
Mendelova univerzita v Brně
1) Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - oddělení včelařství
2) Ústav výživy zvířat a pícninářství
ÚVOD
Mohelenská hadcová step (MHS) prošla za posledních sto let řadou změn. Na
naprostou většinu z nich měla vliv lidská činnost, která byla velmi rozmanitá (Veselý
2002, 2010). S ohledem na historický a stávají stav apidofauny MHS (Šnoflák, 1944;
Přidal a Veselý, 2010) je v tomto příspěvku formulováno několik doporučení, zaměřených
na realizaci managementu a ochrany stepi s ohledem na její apidofaunu, a to ve třech
tématických okruzích:
a) omezení zvyšující se pokryvnosti stepi dřevinami – redukce lesních ploch;
b) regulace stepních porostů pastvou;
c) regulace stepních porostů kosením.
OMEZENÍ ZVYŠUJÍCÍ SE POKRYVNOSTI STEPI DŘEVINAMI – REDUKCE
LESNÍCH PLOCH
Zarůstání stepi dřevinami (keři a listnatými a jehličnatými stromy) je pro populace
včel obecně škodlivé. Naprostá většina druhů včel je termofilní a vegetační pokryv stínící
plochy na stepi snižuje pro včely jejich atraktivitu. Je sice pravdou, že některé termofilní
druhy včel navzdory značně vysokému zalesnění stepi (Veselý, 2010) dosud z tohoto
biotopu neustoupily a potvrdily tak svou vysokou odolnost proti těmto negativním změnám
(Přidal a Veselý, 2010), ale pokračování v nedávném trendu zvyšování stromové
pokryvnosti stepi by určitě vedlo k vymizení i těchto vzácných druhů. A to nejpozději
těsně před dosažením klimaxu souvislého boru. Bezlesí MHS se považuje za primární,
proto i dnes zůstává aktuální otázkou jaká je optimální míra stromové pokryvnosti stepi,
jak ji dosáhnout a jak ji udržet. Daná problematika je diskutována například v práci
Veselého (2010). Redukci lesních porostů na území stepi, která byla převážně realizována
v posledním desetiletí, lze považovat z pohledu udržení a případného zvýšení diversity
apidofauny MHS, za velmi prospěšnou. Na plochách na kterých proběhla redukce
stromového krytu, se dnes vyskytují významné druhy včel.
Stávají stav stromové pokryvnosti stepi však nelze stále z hlediska potřeby včel
považovat za optimální. A to zejména, porovnáme-li ho se stavem těchto stanovišť, který
měla kolem roku 1943 (Šnoflák, 1944). Z tohoto pohledu je možno považovat za urgentní
zejména odlesnění ploch v inundačním pásmu MHS na levém břehu Jihlavy, které bylo,
dle doložených historických pramenů (Šnoflák, 1944), zásadním územím zabezpečujícím
úživnost MHS pro apidofaunu. Jedná se zejména o okolí Ovčího skoku a okolí Bobšovy
chaty. Jde přibližně o čtverce H-J/15-17 (Veselý, 2010). Pokud by se na těchto plochách
podařilo obnovit někdejší světelnost tohoto biotopu s dostatečnou vláhou, vrátily by se sem
rovněž živné rostliny. V důsledku toho by došlo i ke zvýšení úživnosti tohoto stanoviště a
následně i posílení populací včel a to nejen na něm, ale i na vyšších biotopech stepi. Tato
situace má přitom daleko širší rozpětí – platí přiměřeně prakticky pro celou patu amfiteátru
MHS a netýká se jen zmiňované části fauny, ale v podstatě i dalších zástupců fauny i flóry
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mohelenské stepi. Zarůstání ovčího skoku například silně ohrožuje jedno
z nejvýznamnějších stanovišť výskytu kapradiny podmrvky marantovy (Notholaena
maranthae), která je řazena mezi kriticky ohrožené taxony.
V druhé řadě by bylo pro apidofaunu MHS významné pokračovat v redukci lesních
porostů ve východní části stepi (čtverce F-M/20-22) a na ploše nad Mohelenským mlýnem.
Pro apidofaunu MHS by byla prospěšná (ve vztahu k již zmíněným plochám o něco méně
urgentně) i redukce lesních společenstev na západě stepi. Zejména v oblasti pod tzv.
„Schůdky“ a v jejich okolí. Tato plocha pak navazuje, jak bylo zmíněno výše, na níže
položené plochy před Ovčím skokem a v okolí Bobšovy chaty. Je nám jasné, že
doporučená opatření je třeba zvažovat komplexně, ale jen tak bude možno udržet vysokou
úroveň diversity cenných společenstev apidofauny MHS i do budoucna.
REGULACE STEPNÍCH POROSTŮ PASTVOU
Pro NPR Mohelenská hadcová step je redukce stepních porostů pastvou optimálním
řešením a napomáhá vytvářet příznivé podmínky pro její xerotermní rostlinná
společenstva. Pomocí pastvy došlo v minulých letech k redukci degradovaných stepních
společenstev, což bylo významným opatřením i z hlediska vytvoření nezbytných životních
podmínek pro včely. Degradovaná společenstva jsou totiž z medonosného pohledu téměř
bezvýznamná.
Z apidologického pohledu jsou nejcennější bylinná společenstva ve východní části
pastvinné stepi – od mohyly „Antoníček“ východním směrem. Týká se to jen plochy
spadající do tzv. „pastvinné stepi“ a do nejbližšího okolí zlomu v horní části amfiteátru
(tedy převážně okolí cesty začínající na čtverci D20 a pokračující přes F24 na O25).
Významnější plochou je i konec rokle v západní části stepi – táhnoucí se přibližně z
čtverce C2 na F5.
Pastva v roce 2010 byla realizována na ploše od mohyly „Antoníček“ na západ a
částečně zasahovala i do roklí. Bohužel byla ukončena poměrně brzo, navzdory velmi
bohatému srážkovému úhrnu v měsíci květnu, takže všechny porosty nebyly redukovány
tak, jak by bylo zapotřebí. Registrovali jsme nedopasené plochy invazního druhu trávy i
s obsahem stařiny na západní části stepi (cca čtverec E16). Šlo o plochu porostlou
strdivkou (Melica), v níž byla silně zastoupená nežádoucí třtina křovištní (Calamagrostis
epigeios). Naopak dobře vypasené byly jihozápadní svahy západní rokle. V roklích bylo
možno sledovat i rostliny mahalebky (Prunus mahaleb), poškozované okusem ovcí do
výšky cca 50 cm.
Za velmi nevhodné považujeme redukci bylinných společenstev plošnou pastvou či
kosením v období května a minimálně v prvních polovině června. Ovce primárně a
selektivně vypásají právě nektarodárné a pylodárné druhy, které včely vyhledávají.
Například včela pískorypka dlouhodrápá (Andrena curvungula) obligátně vázaná na
zvonky (Campanula spp.) byla vypasením plochy se zvonky ve čtvercích cca B-C/18-21
v podstatě omezena na několik dnů květu a nestihla založit dostatečně velkou populaci.
Řešení tohoto problému by mohla napomoci zásada managementu pastvy v NPR
Mohelenská hadcová step, že jeden rok bude přepásána východní část stepi (od linie
vymezené cestou k řece zhruba na úrovni D-H/12-12) a další rok západní část stepi.
Ovšem aby tato zásada byla skutečně funkční, tak by se musela skutečně dodržovat.
Pro optimální vývoj biocenózy mohelenské stepi by bylo dobré, kdyby tyto obecné
zásady byly upřesněny specialisty, zabývajícími se detailně jednotlivými složkami této
biocenózy. V dané souvislosti je možno konstatovat, že by bylo nanejvýš žádoucí, aby
budoucí plány péče pro NPR Mohelenská hadcová step vznikaly na základě kolektivního
jednání (a konsensu) odborníků různých specializací tak, jak tomu bylo při tvorbě plánu
péče na období 1996-2005 (Matuška, 1996).
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Odstraněním květů z pastvinné části stepi v roce 2010 došlo k výraznému poklesu
výskytu včel. Lze si z toho dovozovat, že pokud včely nenašly v okolí náhradní zdroje,
které jsou velmi omezené, nebyly s to založit dostatečně silnou generaci, která by byla
zárukou přežití druhu na tomto biotopu i v dalších letech.
REGULACE STEPNÍCH POROSTŮ KOSENÍM.
Na ploše stepi bylo realizováno kosení (kosené je i ochranné pásmo stepi – severně
ležící plocha s výskytem sysla obecného – Spermophilus citellus) v poslední dekádě
měsíce června 2010, a to v její východní části. Kosením byly většinou redukovány porosty
ve výše popsané – z apidologického hlediska nejcennější lokalitě. Na základě pozorování
uskutečněných v roce 2010 doporučujeme tuto redukci provádět postupně tak, aby část
porostu byla vždy zachována pro včely. Rezervy v podobě cca 10–15 metrů nepokoseného
pásu měly včely v tomto případě nad cestou kolem zlomu stepi (čtverce D20, E21-23, F24,
G24 a H24) a dále po cestě k Mohelenskému mlýnu. Zde se vyskytovala téměř celá fauna
včel tohoto období, včetně řídce se vyskytujících druhů. Pokud by došlo k redukci i
porostů na těchto plochách, vedlo by to k výrazné decimaci populace včel. Pokud by bylo
nutno redukovat i tyto uvedené plochy, doporučujeme redukci realizovat postupným
kosením na přelomu června a července, kdy odkvétá čičorka pestrá (Coronilla varia), která
je hlavním zdrojem pastvy pro včely vázané na Fabaceae.
Porosty pokosené koncem června 2010 velmi rychle znovu rozkvetly – především
Lotus a Thymus, místy i Dianthus. Tento porost využívaly včely vzácné, např. Tergosmia
tergestensis či Hoplitis mitis. Bohužel řadu potenciálně kvetoucích rostlin blokovalo
pozdní odstranění sena. Kosení porostu v pásu nad cestou podél zlomu je možno považovat
za pozitivní, protože zabraňuje degradaci porostu a snížení jeho nektarodárné květnatosti.
V daných souvislostech ale může být efektivní jen tehdy, pokud bude prováděno
v optimálním termínu a pokud bude dodržována zásada, že sklizená hmota bude z plochy
stepi odstraněna co nejdříve. Jako optimální formu redukce porostů na uvedené ploše je
však možno považovat i pasení.
ZÁVĚR
Dosavadní recentní management stepi považujme za prospěšný a v souladu
s požadavky apidofauny Mohelenské hadcové stepi. Rozsah dosud provedeného
managementu však nelze považovat za dostatečný. V redukci lesních společenstev je
nezbytné (a to v náležitém rozsahu) pokračovat zejména na patě stepi v inundačním pásmu
a ve východní svažité části stepi. Pastva na stepi je významným faktorem lidské činnosti
působící na stav a ekologickou stabilitu Mohelenské hadcové stepi. Její nekoordinované
provádění je však v období května a června ve východní části stepi nežádoucí. Jde totiž o
hlavní plochy poskytující pastvu většině apidofauny Mohelenské hadcové stepi. Předčasné
odstranění nektarodárné flóry v době na začátku květu vede ke snížení úživné kapacity
stepi a tedy i minimálně k negativnímu ovlivnění density populací včel. Redukci travních
porostů na této ploše lze provést až po odkvetení většiny nektarodárných druhů. Tato
zásada by se měla týkat redukce porostů jak pomocí pastvy, tak i redukce travních porostů
kosením.
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Mapky míst a tras průzkumu
Vysvětlivky:
žlutá tlustá křivka vpravo na mapě – průběh silnice
tenká žlutá linka – trasa a místa průzkumu
tenká červená linka – trasa a místa náhodného průzkumu
žlutý terč – místo začátku průzkumu
červený terč – místo začátku průzkumu a umístění teplotního čidla v meteorolog. skříňce
Poznámka: Použité mapky jsou letecké a nebo letecké se síťováním dle Veselého.
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