HMYZÍ OPYLOVATELÉ
H r a d č a n s k é

v č e l y

Hmyzí opylovatelé nám nedávají med, za to ale opylí i květy, které včely nezvládnou nebo které nechají bez povšimnutí
v době kvetení pro ně lákavějších druhů.
Mezi opylovatele patří u nás nejen včely, ale také čmeláci, vosy, mouchy, pestřenky, motýli, brouci...

Včely samotářky (poustevnice)

foto STANDA KREJČÍK

V přírodě žije vedle včely medonosné
(Apis mellifera) více než 600 druhů velmi
nenápadných samotářských včel. Svá česká
pojmenování, např. maltářky, pískorypky,
stepnice, drvodělky, čalounice, zednice,
ploskočelky, chluponožky, kutilky, dostaly
podle vzhledu, způsobu života či podle
materiálů a postupů stavby hnízd pro své
larvy.
fota samotářek Standa Krejčík

foto STANDA KREJČÍK

▲ vcela samotářka - pískorypka plavá

Některé druhy samotářek jsou vázány
výhradně na určitý druh rostlin. Včelky vylézají
z dutinek až ve chvíli, kdy tyto rostliny kvetou,
a celý proces rozmnožování, kladení vajíček
a zavírání hnízd musí stihnout do odkvětu.

včela samotářka - drvodělka ﬁalová ▲
včela samotářka - zednice rezavá ►

foto STANDA KREJČÍK

Včely dřevo ani zdivo neničí (využívají již
existující otvory).
Samotářky jsou mírumilovné, ty druhy, které
žihadlo mají, ho používají jen v ohrožení
života.

Čmeláci

fotky čmeláků Jaroslav Křížek

Náleží do čeledi včelovití. Je to sociální
hmyz. Čmeláci jsou zdatní opylovači i sběrači
nektaru, létají i za chladného počasí a za
deště. Opylují také rostliny s dlouhými úzkými
kalichy, do kterých včely nedosáhnou.

čmelák lesní ▲

V posledních desetiletích u nás některé
druhy čmeláků vymřely a další jsou
vážně ohroženy.

čmelák skalní (mladá matka) ▲

čmelák skalní matka s rouskami ►►
čmelák hájový

▲ čmelák zahradní

►

▲ čmelák zemní (samec)

▲ čmelák hájový a zemní (samci)

Na květinách lze vidět i např. pestřenky
a mouchy. Pestřenky odlišíte od vos snadno,
jsou menší a dokáží se zastavit ve vzduchu
na jednom místě.
Květy navštěvuje a opyluje
také velké množství motýlů
a brouků; právě brouci
jsou patně vůbec nejstarší
opylovatelé rostlin.
Fotograﬁe čmeláků jsou z webových stránek:
www.vcelkysamotarky.cz a www.cmelaci.cz Byly použity se svolením autora stránek.
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