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1. WSTĘP 

Pszczoły, a więc owady należące w serii Apiformes do nadrodziny pszczół, są stworzeniami 
budzącymi uzasadnioną sympatię. W powszechnym odbiorze utożsamiane są przede 
wszystkim z pszczołą miodną (Apis mellifera L.), od której pozyskiwane są cenne produkty 
pszczele, m.in.: miód, wosk pszczeli, kit pszczeli (propolis), pyłek, mleczko oraz jad pszczeli. 

Należy mieć świadomość, że produkty te to tylko efekt uboczny pracy pszczół. Ich najważniejsza 

rola to zapylanie licznych gatunków roślin, a tym samym udział w produkcji żywności. 
W szerokości geograficznej, w której leży Polska większość gatunków roślin – około 78% 
– jest zapylana przez owady. Koewolucja (wspólna ewolucja) roślin kwiatowych i owadów 
zaowocowała wytworzeniem szeregu przystosowań (zarówno w kwiatach, jak i odwiedzających 

je owadach) do jak najefektywniejszego zapylenia roślin z jednej strony, a z drugiej, uzyskaniem 

przez owady nagrody w postaci pyłku (pokarm białkowy) oraz nektaru (pokarm energetyczny). 
Owady przenosząc pyłek w obrębie jednego gatunku z pręcików jednego kwiatu na znamię 

słupka drugiego doprowadzają do zapylenia krzyżowego, które nawet u roślin wysoce 
samopłodnych powoduje wzrost plonu nasion i owoców oraz ich lepszą jakość. Zapylenie 
kwiatów roślin uprawnych jest więc jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtańszym 

czynnikiem plonotwórczym. Proces ten często przebiega bez ingerencji plantatora, a czasem 

i jego wiedzy. 

W Polsce uprawia się około 60 gatunków roślin, których plony uzależnione są od 
zapylania przez owady. Do najważniejszych można zaliczyć rośliny sadownicze, rzepak, 
grykę oraz wiele gatunków zielarskich i warzyw, w szczególności ich plantacje nasienne. 
Wśród owadów największe znaczenie w zapylaniu odgrywają pszczoły, do których poza 

pszczołą miodną należą także pszczoły dziko żyjące – trzmiele oraz pszczoły samotnice. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ocenia, że 
spośród 100 gatunków roślin stanowiących źródło 90% żywności na świecie aż 71 to 
gatunki zapylane właśnie przez te owady. Zyski z ich działalności dla gospodarki światowej 
obecnie szacuje się na 265 mld euro rocznie. Pszczoły są więc najważniejszą ekonomicznie 

grupą zapylaczy na świecie, od której zależy około ⅓ światowej produkcji żywności. Ale 
pszczoły zapylają nie tylko rośliny uprawne, przede wszystkim pełnią niezmiernie 

ważną funkcję w utrzymaniu różnorodności ekosystemów naturalnych i półnaturalnych. 
Dlatego tak ważna jest świadomość roli, jaką odgrywają pszczoły w  naszym życiu i jak 
wiele im zawdzięczamy.  

W większości przypadków dzikie pszczoły są uzupełniającymi zapylaczami w stosunku 

do pszczoły miodnej. Jednak część gatunków roślin jest niechętnie przez nią oblatywana, 

na przykład lucerna. Pręcikosłupkowie w kwiatach lucerny zamknięte jest przez zrośnięte 
płatki tzw. łódeczki i w momencie siadania owada na kwiecie uwalnia się i z dużą siłą uderza 

go od dołu w głowę. Po kilku takich ciosach robotnice pszczół zniechęcają się do kwiatów 
lucerny, dlatego na dużą skalę zaczęto wykorzystywać do jej zapylania dziką pszczołę 
samotnicę – miesiarkę lucernówkę – Megachile rotundata (Fabr.). Potrafi ona w porę 
uniknąć uderzenia, a otwiera nawet 10 kwiatów w ciągu jednej minuty. Z kolei plantacje 
nasienne koniczyny czerwonej znacznie lepiej zapylają trzmiele niż pszczoła miodna. Przewaga 

trzmieli polega na tym, iż posiadają znacznie dłuższe języczki niż robotnice pszczół i bez 
trudu sięgają do nektaru zgromadzonego na dnie kwiatu o wąskiej, rurkowatej koronie, 

a przy okazji go zapylają. Robotnice pszczoły miodnej natomiast, nie mogąc dostać się 
normalną drogą do słodkiej wydzieliny nektarników, często „rabują” nektar przez boczne 
otworki wygryzione np. przez chrząszcze, jednak nie dochodzi wtedy do zapylenia. 
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W ciągu ostatnich kilkunastu lat ogromnie wzrosło wykorzystanie trzmieli do zapylania 
upraw pod osłonami. Na początku były to głównie pomidory, a później wiele innych 
gatunków. W szklarni pszczoła miodna jest całkowicie nieprzydatna, ponieważ bardzo źle 
znosi zamknięte przestrzenie. Trzmiele okazały się bardzo skuteczne, a zwłaszcza stosunkowo 

łatwy w hodowli trzmiel ziemny – Bombus terrestris (L.). Wprowadzenie tych owadów jako 
zapylaczy do szklarni zastąpiło hormonizację kwiatów pomidorów. Wpłynęło to na 

poprawę jakości owoców i zmusiło ogrodników do rezygnacji ze stosowania środków 
toksycznych dla zapylaczy i zwrócenia większej uwagi na biologiczną ochronę roślin. 

Uprawy polowe i sadownicze zapylane są najczęściej przez pszczoły z okolicznych 
pasiek, rzadko zaś przez rodziny podwożone do kwitnących upraw. Problemy z wynajmem 
pszczół do zapylania wynikają między innymi z faktu, iż pszczelarze chętniej wywożą 
pasieki np. na plantacje rzepaku czy gryki, gdzie mogą uzyskać duży wziątek miodu. Gorzej 
jest, gdy wymagające zapylenia gatunki nie dostarczają takich ilości nektaru (surowca do 
produkcji miodu). Taką rośliną jest np. truskawka, która szczególnie wymaga zapylaczy. 

Przy ich braku owoce są małe, zniekształcone i mogą być sprzedane jedynie jako tani 

surowiec dla przemysłu przetwórczego, a nie jako droższe owoce deserowe. Jeżeli plantator 
truskawek nie wynajmie (odpłatnie) rodzin pszczelich, nie zakupi rodzin trzmieli lub nie 
wykorzysta murarki ogrodowej, zdany jest tylko na pszczoły z pobliskich pasiek oraz na 
dzikie owady zapylające. 

W naukowych doniesieniach z całego świata mówi się o stale malejącej liczbie owadów 

z grupy pszczół (Apiformes), a także o zanikaniu niektórych gatunków na ogromnych 
obszarach. Taki stan rzeczy ma wiele przyczyn. Wpływa na to między innymi intensyfikacja 
rolnictwa, czego przejawem są ogromne areały monokulturowych upraw intensywnie 

chronionych chemicznie. Nie bez znaczenia jest także niszczenie roślinności ruderalnej, 
będącej źródłem pożywienia dla owadów, a także miejscem ich gnieżdżenia. W celu zwiększania 

bioróżnorodności zniszczonego środowiska od pewnego czasu podejmowane są próby 
introdukcji wymarłych gatunków na tereny ich wcześniejszego występowania. Zabiegi te 
nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty i muszą być prowadzone z ogromną konsekwencją, 

w niektórych przypadkach nawet wiele lat.  
Ostatnie badania zagęszczenia dzikich zapylaczy na plantacjach roślin entomofilnych 

wykazały, że naturalne, niezdegradowane przyrodniczo sąsiedztwo upraw wpływa na 
wielokrotnie wyższą liczebność dzikich zapylaczy. Natomiast na plantacjach znajdujących 
się w otoczeniu intensywnie prowadzonych upraw dominuje pszczoła miodna, a dzikich 

zapylaczy obserwuje się niewiele. Porównanie wyników badań liczebności dzikich pszczół 
sprzed 1980 r. i późniejszych obserwacji na terenie Wielkiej Brytanii i Holandii wykazało, 
że w niektórych miejscach liczba tych gatunków zmniejszyła się nawet o 80%, a wiele 
z pozostałych jest bliskich wyginięcia. Największe ubytki w liczebności danego gatunku 
obserwowano u taksonów związanych z jednym lub kilkoma gatunkami roślin występujących 

obecnie znacznie rzadziej niż przed laty. Jedynie w przypadku kilku pożytecznych muchówek 

z rodziny bzygowatych (Syrphidae), zapylających niektóre gatunki uprawne, obserwowano 
niezmieniony poziom, a czasem nawet wzrost ich liczebności. W badaniach tych zaobserwowano 

również ciekawą zależność. Otóż gatunki rzadkie w przeszłości po latach okazały się jeszcze 

rzadsze, natomiast liczne przed laty stały się jeszcze liczniejsze.  
Niniejsze opracowanie kierowane jest do osób zainteresowanych poznaniem dzikich 

pszczół, jednak przede wszystkim do producentów rolnych, którzy czerpią wiele korzyści 
z pracy tych pożytecznych owadów i powinni zwrócić uwagę na bogactwo owadów 
zapylających oraz być uwrażliwieni na potrzebę ich ochrony. 
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2. ŚRODOWISKO ŻYCIA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH I POTRZEBA ICH OCHRONY 

Trudno wyobrazić sobie istnienie pszczół bez roślin dostarczających im pokarmu, 
tj. nektaru i pyłku. Wiadomo również, że większość roślin nie mogłaby normalnie plonować, 
a w wielu przypadkach w ogóle istnieć bez udziału pszczół zapylających kwiaty. To właśnie 
od obfitości bazy pożytkowej i jej różnorodności zależy jakość środowiska życia pszczół. 
Chodzi tu nie tylko o jej wymiar ilościowy, od którego zależy wysokość zbiorów miodu 

w pasiece (w przypadku pszczoły miodnej), ale również o jej różnorodność i równomierne 
rozmieszczenie w czasie i przestrzeni, co bardzo korzystnie wpływa na harmonijny rozwój 
populacji pszczół, zarówno tych dziko żyjących, jak również pszczół miodnych, będących 
pod opieką pszczelarzy.  

Degradacja siedlisk, likwidacja miedz 

Harmonia środowiskowa sprzyjająca bytowaniu owadów zapylających została znacznie 

zachwiana na skutek przemian gospodarczych i intensyfikacji rolnictwa. Można powiedzieć, 
że nastąpiła degradacja naturalnych siedlisk dla owadów. Miejsca do gniazdowania są 
szczególne istotne w przypadku dziko żyjących owadów zapylających (np. pszczół samotnic 

i trzmieli). Dziko żyjące owady zapylające mają swoje gniazda głównie w ziemi, a także 
w suchych łodygach różnych roślin lub w otworach w spróchniałym drewnie. Takie 
elementy krajobrazu, gdzie możemy spotkać dogodne warunki do gniazdowania owadów 
są uważane za zaniedbane i są systematycznie eliminowane przez człowieka z powodów 

estetycznych, ale nie środowiskowych. Ubywa nam niestety takich naturalnych elementów 

krajobrazu sprzyjających rozwojowi owadów, jak zadrzewienia śródpolne, oczka wodne 
i tereny wokół nich, miedze, nieużytki z roślinnością naturalną, ekstensywnie użytkowane 
łąki i pastwiska. 

Nie bez znaczenia jest również niszczenie roślinności ruderalnej, będącej źródłem 
pożywienia dla większości owadów oraz częste koszenie łąk. Taka działalność człowieka 
powoduje wielkie zubożenie różnorodności roślin pokarmowych i zachwianie ciągłości 
taśmy pokarmowej tych owadów. Trzeba pamiętać, że każdy dłuższy okres bez pokarmu 
dla dzikiej entomofauny zapylającej drastycznie ogranicza jej liczebność. Dzieje się tak 
dlatego, że owady te, w przeciwieństwie do pszczoły miodnej, nie gromadzą zapasów. Jest 
to wielka szkoda dla przyrody i dla gospodarki człowieka, gdyż są często jedynymi zapylaczami 
tych roślin, których pszczoła miodna zapylić nie może. 

Intensyfikacja rolnictwa, duże areały jednogatunkowe 

Owady w drodze ewolucji przystosowały tempo swojego rozwoju do zwiększających 
się systematycznie od wiosny do lata zasobów dostępnego pokarmu. Aktualnie zasoby 

pokarmu charakteryzują się niekorzystnym rozkładem przestrzenno-czasowym, a zmiany 

te rozpoczęły się w okresie transformacji gospodarczej. Wystąpiły wówczas w Polsce 
istotne zmiany w strukturze zasiewów oraz sposobie użytkowania gruntów, przez co 
największą grupę upraw stanowią obecnie wiatropylne zboża, które zajmują ok. 70% 

powierzchni gruntów ornych. Kwiaty zbóż nie produkują nektaru, a pyłek ich jest sypki, 
łatwo wywiewany przez wiatr i owady nie są w stanie w pełni go wykorzystać. Wyjątek 
stanowi pyłek kukurydzy. 

Wskutek nadmiernej intensyfikacji rolnictwa obserwujemy stałe zmniejszanie się 
bioróżnorodności pożytków pszczelich. Ogromne areały monokulturowych upraw, 
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intensywne zwalczanie roślinności ruderalnej, jak również zmiany stosunków wodno-

powietrznych gleby (obniżanie się poziomu wód gruntowych lub nawadnianie) prowadzą 

do zmian w składzie gatunkowym i ilościowym szaty roślinnej, zarówno na polach uprawnych, 
jak i w stanowiskach naturalnych. Zmiany w składzie gatunkowym roślin pożytkowych 
wpływają na drastyczne zmniejszanie się liczby gatunków oraz liczebności populacji dziko 
żyjących owadów zapylających. Pewną rolę w ciągłym procesie zmian odgrywają również 
inwazyjne gatunki roślin, które mimo dostarczania pożytku owadom stanowią zagrożenie 
dla środowiska przez swoją ekspansywność i wypieranie niektórych rodzimych gatunków, 
czasami szkodząc również zdrowiu człowieka (nawłoć, barszcz Sosnowskiego). 

Intensywne stosowanie środków ochrony roślin (kumulacja pestycydów w środowisku, 
zatrucia) 

Innym aspektem nowoczesnych technologii produkcji rolniczej jest chemizacja rolnictwa. 

Rozwój cywilizacji dostarczył człowiekowi wielu skutecznych narzędzi i środków produkcji, 
ale należy się nimi umiejętnie posługiwać. W przypadku upraw rolniczych w systemie 

intensywnym nieodłącznym czynnikiem plonotwórczym jest ochrona roślin przed chorobami 
i szkodnikami. Przy tego typu zabiegach należy zachować szczególną ostrożność i pamiętać, 
że nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin jest dla pożytecznych owadów bardzo 

groźne. Dzięki większej świadomości plantatorów skala zatruć pszczół pestycydami jest 

obecnie coraz mniejsza, ale pojedyncze przypadki wciąż występują. Jest to stosunkowo 
łatwo zauważalne w przypadku rodzin pszczelich, którymi opiekuje się pszczelarz. Tam reakcje 

są zazwyczaj natychmiastowe. Jednakże skutki tych nierozsądnych działań w środowisku 

dziko żyjących owadów pozostają w wielu przypadkach tajemnicą. Nieprawidłowe stosowanie 

środków ochrony roślin w skali całego środowiska i pszczelarstwa wciąż stanowią bardzo 

istotny problem. 

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na sprawę, której często nie jesteśmy świadomi. Chodzi 

o zatrucia pszczół nie w wyniku oprysku, lecz w wyniku oddziaływania różnych źródeł 
skażenia w okolicy pasieki. Bezpośrednia okolica pasieki to strefa o promieniu około 2 km. 
Tyle wynosi efektywny zasięg lotu pszczół, choć potrafią latać znacznie dalej. Do prawidłowego 

funkcjonowania rodziny pszczelej niezbędne jest pożywienie, czyli nektar i pyłek oraz woda. 
W pełni sezonu, podczas intensywnego rozwoju rodzin, dzienne zapotrzebowanie na wodę 
wynosi około 1,5 litra na rodzinę. Łatwo sobie wyobrazić tragiczne efekty korzystania pszczół 
z wody, do której na skutek zaniedbań przy prowadzeniu zabiegów chemicznych na plantacji 
dostały się środki ochrony roślin. Konsekwencje tego mogą być bardzo groźne, choć 
zagrożenia nie widać. 

Ryzyko zatruć pszczół, nie tylko pszczół miodnych, występuje w zasadzie w trakcie 
całego sezonu pszczelarskiego i trwa od kwietnia aż do sierpnia. Szczególnie niebezpieczne 
są zatrucia dzikich owadów zapylających wiosną, ponieważ następuje to w momencie, 
kiedy zaczynają zakładać swoje gniazda, a śmierć młodej samicy trzmiela czy pszczoły 
samotnicy sprawia, że nie wychowa ona następnego pokolenia tak cennych dla nas zapylaczy. 
Takie postępowanie może sprawić, że jednokrotne niewłaściwe wykonanie oprysku 
insektycydem zniszczy niemal całą pożyteczną entomofaunę w okolicy na wiele lat. Nie 

należy jednak twierdzić, że każde użycie pestycydu jest szkodliwym oddziaływaniem na 
pszczoły. Jeżeli stosuje się środki ochrony roślin ściśle według instrukcji oraz według zasad 

dobrej praktyki ochrony roślin, wówczas jest możliwa chemiczna ochrona upraw bez 

szkody dla pożytecznych owadów zapylających. 
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Do najczęstszych przyczyn szkodliwego oddziaływania środków ochrony roślin na 
pszczoły możemy zaliczyć: 

· stosowanie środków toksycznych dla pszczół, 

· prowadzenie zabiegów w godzinach aktywności polowej owadów, 

· niewłaściwie przeprowadzanie oprysków na kwitnących plantacjach, 

· opryskiwanie plantacji poza okresem kwitnienia, ale z kwitnącymi chwastami, 

· znoszenie przez wiatr cieczy roboczej na kwitnące w sąsiedztwie rośliny, 

· pobieranie przez pszczoły kropel cieczy roboczej jako źródła wody w czasie suszy, 

· wykonywanie zabiegów ochrony roślin na trasie przelotu pszczół na inne pożytki, 

· niewłaściwe mieszanie pestycydów ze sobą lub z nawozami. 

Intensywne użytkowanie łąk i pastwisk, wczesne koszenie i intensywny wypas oraz 
ukierunkowane nawożenie zmniejszające różnorodność gatunkową roślin pokarmowych 

Zmiany w sposobie gospodarowania i użytkowania łąk, muraw oraz pastwisk prowadzą 

do degradacji składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych i wymierania niektórych gatunków 

pożytkowych. Niekorzystne przekształcenia składu gatunkowego zbiorowisk naturalnych 
i półnaturalnych prowadzą do pogłębiania się problemów z dostępnością pokarmu dla 
owadów zapylających. Intensyfikacja użytkowania łąk przez nadmierne nawożenie 
wywołuje dominację pojedynczych gatunków, głównie traw. Coraz wcześniejsze terminy 
koszenia łąk powodują, że dwuliścienne rośliny pożytkowe nie mają szansy zakwitnąć 
przed pierwszym pokosem. Zaniechanie użytkowania muraw (np. wypasu, koszenia) 
powoduje zubożenie składu gatunkowego i prowadzi do stopniowego zaniku cennych 
ostoi flory pożytkowej oraz samoistnego przekształcenia się w zbiorowiska zaroślowe 
o niewielkim udziale gatunków pożytkowych.  

Obserwowane upraszczanie składu gatunkowego „pastwisk pszczelich” jest często 
konsekwencją wzrostu zawartości składników mineralnych w glebie pochodzących 
z nawozów sztucznych, najczęściej dotyczy to azotu. W latach 2005–2015 zużycie nawozów 

NPK wzrosło w Polsce o ok. 30%, z 102,4 kg NPK/ha do 130 kg NPK/ha. Zmiany składu 
mineralnego gleby powodują wypieranie rodzimych roślin pożytkowych przez ekspansywne 

gatunki lepiej przystosowane do nowych warunków, takie jak: trawy (trzcina pospolita, 
trzcinnik piaskowy), bylica oraz pokrzywa. Gatunki te są wiatropylne i bezwartościowe 
jako źródło pokarmu dla pszczół. 

Poważnym zagrożeniem dla różnorodności pożytków mogą być też rośliny inwazyjne, 
które zagłuszają i wypierają roślinność rodzimą. Na wielu siedliskach niektóre ekspansywne 

gatunki wieloletnie (np. nawłoć, rukiewnik wschodni, rdestowiec) tworzą zwarte zbiorowiska 

i potęgują problemy okresowego nadmiaru lub braku pokarmu dla owadów. Przykładowo 
nieużytki opanowane przez nawłoć ubożeją florystycznie i dostarczają pokarmu dopiero 
w okresie późnoletnim. Na tych obszarach do czasu ich kwitnienia brakuje pokarmu dla 

owadów. Ekspansji gatunków inwazyjnych sprzyja zaniechanie wypasu i wykaszania, 

praktykowane w przeszłości, które zwiększało różnorodność roślin na danym terenie. 
 

Wypalanie nieskoszonych łąk i nieużytków 

Wielkim problemem jest wypalanie nieużytków, rowów melioracyjnych, miedz 
i zaniedbanych łąk. Miejsca po pożarze stają się biologiczną pustynią, ponieważ ogień niszczy 

wszystkie przejawy życia na powierzchni ziemi, a także kilkanaście centymetrów w głąb. 
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Dewastowanie środowiska przyrodniczego przez człowieka powoduje również zastraszające 

straty w potencjalnych miejscach do gniazdowania i egzystencji owadów dziko żyjących. 

Przebudowa infrastruktury drogowej i wycinka przydrożnego drzewostanu 

Nie bez wpływu na zasobność bazy pokarmowej owadów zapylających pozostaje 
przebudowa infrastruktury drogowej i wycinka przydrożnego drzewostanu. Według 
raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od listopada 2007 r. do końca 
2013 r. wybudowano: 835,3 km autostrad, 955 km dróg ekspresowych, 212,9 km obwodnic, 

na 687,8 km dokonano ważniejszych przebudów i wzmocnień dróg krajowych. W sumie 

dało to prawie 2700 km. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030” zakłada, 
że nadal ponad 6858 km dróg krajowych wymaga zabiegów interwencyjnych – remontu 

albo przebudowy. Przebudowa dróg zazwyczaj związana jest z poszerzeniem pasa drogowego 

i wycinką przydrożnych drzew. Drzewa te to minimum 70-letnie, duże okazy, będące 
w pełni rozwoju i rosnące w dobrych warunkach oświetleniowych. Są to idealne warunki 

do nektarowania (drzewostan zwarty wykształca kwiaty jedynie w szczytowych partiach 

korony). Przy założeniu, że na przebudowę 1 km drogi potrzeba wyciąć tylko 1 lipę, to baza 

pożytkowa pszczół w ostatnich latach została uszczuplona o 5400 kg, a w najbliższej 
przyszłości stracimy kolejne 13700 kg surowca miodowego. Założenie wycinki tylko jednego 

drzewa na 1 kilometrze drogi do przebudowy jest dalece niedoszacowane. Widać wyraźnie, 

że na polskich drogach zakres tych działań jest dużo większy. Wobec takiego ubytku 

dojrzałego i w pełni nektarującego drzewostanu niezbędne jest przeprowadzenie 

wszelkich działań zmierzających do jego odtworzenia w procesie przebudowy dróg. 

Ocieplanie się klimatu i zmiana warunków egzystencji roślin i terminów kwitnienia  

Istotnym zagrożeniem dla wykorzystania zasobów pokarmowych przez owady 
zapylające może okazać się postępujące ocieplanie się klimatu. Ten czynnik w wielu 

przypadkach mocno ogranicza bazę pożytkową pszczół. Łagodne zimy powodują przyspieszenie 

wegetacji roślin, których kwitnienie przestaje być skorelowane z naturalnym tempem 
rozwoju owadów. Coraz częściej notuje się okresy suszy, spowodowane niskimi opadami 

na poziomie 57,5–91,3% niższym niż średnia wieloletnia, co istotnie ogranicza produkcję 
nektaru i pyłku. Stąd w warunkach stresu suszy następuje spadek zasobów pokarmu dla 

owadów nawet o 30–80% z jednostki powierzchni w porównaniu do lat o przeciętnych 
parametrach pogodowych. 

Zanieczyszczenie środowiska – kumulacja metali ciężkich 

Zanieczyszczenie środowiska związane jest głównie z działalnością człowieka. Emisja 
pyłów przemysłowych i metali ciężkich nie pozostaje bez wpływu na owady zapylające. 
Należy zaznaczyć, że utrzymywane przez pszczelarza pszczoły miodne są doskonałym 
bioindykatorem czystości naszego środowiska. Penetrują przecież obszar w odległości 
nawet 5 km od ula. Wszystko, co znajduje się w powietrzu, dostaje się również do pyłku 
i nektaru roślinności pożytkowej. Jeśli pokarm pszczół będzie zanieczyszczony, to przede 
wszystkim nie będzie optymalnych warunków do funkcjonowania i rozwoju rodzin 
pszczelich. Na szczęście pszczoły potrafią w pewnym stopniu oczyszczać przyniesiony do 
ula wziątek. W dojrzałym miodzie zawartości szkodliwych substancji nie przekraczają 
ustanowionych norm i nie szkodzi to człowiekowi, ale nasze pszczoły kumulują wszystko 

w swoich organizmach, co skraca drastycznie długość ich życia. Podobnie dzieje się w przypadku 

dziko żyjących owadów zapylających. 
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Wszelkie interakcje wymienionych czynników 

Trzeba mieć na uwadze, że wszystkie wymienione powyżej zagrożenia dotyczące 
jakości bazy pożytkowej naszych zapylaczy nie występują w naturze pojedynczo. Zwykle 

jest to zespół czynników, który warunkuje jakość pożytków pszczelich na danym obszarze. 
Należy zdawać sobie sprawę ze znaczenia, jakie odgrywają dla naturalnie egzystującej 
entomofauny zapylającej i utrzymywanych przez pszczelarzy rodzin pszczelich. Decydują 
one o dobrostanie naszych pszczół.  
 

3. WYGLĄD I BUDOWA ZEWNĘTRZNA 

Pod względem morfologii pszczoły są grupą bardzo zróżnicowaną. Ciało pszczół 
przeważnie jest krępe, lecz niektóre są smukłe (na przykład samce pszczół z rodzaju smuklik 

– Halictus). Wielkość ciała krajowych gatunków pszczół waha się od 3,5 mm (łusareczek 
matowy – Nomioides minutissimus (Rossi, 1790)) do około 30 mm (niektóre gatunki z rodzaju 

trzmiel – Bombus oraz zadrzechnia – Xylocopa). Duże zróżnicowanie występuje także 
w ubarwieniu poszczególnych gatunków. Najczęściej pszczoły są czarne lub brunatne, ale 
mogą też być czerwone, niebieskie czy zielone. Powierzchnia kutikuli (oskórka) w mniejszym 

bądź większym stopniu pokryta jest pierzastymi włoskami różnej długości i barwy, niekiedy 

tworzącymi wyraźne wzory barwne pozwalające z dość dużą dokładnością identyfikować 
poszczególne gatunki (np. u trzmieli). 

Ciało pszczół, podobnie jak innych owadów, składa się z głowy, tułowia, odwłoka 
i narządów ruchu. Głowa jest prostopadła do osi ciała, znajdują się na niej oczy złożone 
i trzy przyoczka. Oczy złożone są dobrze rozwinięte, duże, owłosione lub nie, u trutni (samców 

pszczoły miodnej) stykają się ze sobą na ciemieniu. Owalne przyoczka ustawione są w trójkąt, 
zwrócony wierzchołkiem do przodu. Gryząco-liżący aparat gębowy pszczół jest typowy dla 
wszystkich błonkówek. Przystosowany jest do gryzienia, picia i zlizywania. Składa się z dobrze 

wykształconej wargi górnej, żuwaczek oraz połączonych za pomocą wiązadełka szczęk 
i wargi dolnej, tworzących kompleks szczękowo-wargowy. Języczek jest przeważnie wąski 
i zaostrzony, służy do pobierania płynów (nektar, woda). Ze względu na jego długość 
pszczoły można podzielić na dwie grupy: pszczoły krótkojęzyczkowe oraz długojęzyczkowe. 

Do pierwszej grupy zaliczamy przedstawicieli lepiarkowatych, pszczolinkowatych, 

smuklikowatych i spójnicowatych, natomiast miesiarkowate i pszczołowate zaliczamy do 
pszczół długojęzyczkowych. Czułki zbudowane są z trzonka, nóżki i 10–11-członowej wici. 

Samce mają przeważnie wici 11-członowe, natomiast samice 10-członowe.  
Tułów pszczół zbudowany jest odmiennie niż u pozostałych owadów. Składa się 

z czterech segmentów: przedtułowia, śródtułowia, zatułowia oraz propodeum (pierwszy 
segment odwłoka zrośnięty z zatułowiem). Każdy segment tworzą: płytka grzbietowa, 
2 płytki boczne i płytka brzuszna. Na przedtułowiu znajduje się pierwsza para odnóży. 
U pszczół charakteryzuje się on obecnością wypukłych, wyraźnie odsuniętych od pokrywek 

skrzydłowych zgrubień tylnych brzegów przedplecza (grzbietowa część przedtułowia) 
– guzów barkowych. Śródtułów zajmuje największą część tułowia. To tutaj znajduje się 
druga para nóg, a także pierwsza para skrzydeł. Grzbietowa część śródtułowia jest wyraźnie 

podzielona na większą część przednią (tarczę) i mniejszą tylną (tarczkę). Zatułów jest niewielki, 
jego grzbietową część nazywamy zatarczką. Na tym segmencie osadzona jest trzecia para 
nóg i druga para skrzydeł. Propodeum jest duże, z dobrze rozwiniętą częścią grzbietową, 
zwykle z wyraźnie wyodrębnionym pólkiem środkowym (trójkąt propodealny). 
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Pojedyncza noga składa się z 5 członów. Pierwszy człon łączy się z tułowiem i nosi 

nazwę biodra. Kolejnym członem nogi jest niewielki krętarz, następnymi są udo, goleń 
i stopa. Stopa jest 5-częściowa. Pierwszy człon stopy (nastopek) jest wyraźnie większy od 
pozostałych. Na ostatnim członie stóp znajdują się parzyste pazurki, pomiędzy którymi 
przeważnie wykształcona jest przylga. Na nogach mogą znajdować się narządy przystosowane 

do pełnienia różnych funkcji. Na pierwszej parze odnóży znajduję się narząd służący do 
czyszczenia czułków, z kolei tylne odnóża u niepasożytniczych samic (wyjątkiem jest 
rodzina miesiarkowatych oraz rodzaj samotka) mają rozwinięty aparat do przenoszenia 
pyłku. Aparat ten może mieć formę szczoteczki na nogach i pędzelka na krętarzach bądź 
koszyczka na goleniach. Ponadto włoski u niektórych pszczół (np. u pszczolinek) mogą 
porastać boki propodeum tworząc tzw. koszyczek propodealny. Narządy te są charakterystyczne 

tylko dla pszczół. Pszczoły, podobnie jak wszystkie błonkówki (Hymenoptera), posiadają 
dwie pary błoniastych skrzydeł, z których tylne są znacznie mniejsze i wyposażone w haczyki, 

dzięki którym łączą się z przednimi w jedną powierzchnie nośną. Użyłkowanie skrzydeł 
poszczególnych rodzajów jest ważną cechą diagnostyczną. 

Między odwłokiem a tułowiem występuje silne przewężenie zwane stylikiem. Taka 
budowa zwiększa ruchliwość odwłoka i usprawnia posługiwanie się żądłem – narządem 
występującym tylko u samic i służącym do obrony. Odwłok pszczół zbudowany jest z płytek 
grzbietowych (tergitów) i płytek brzusznych (sternitów). Samice mają odwłok zbudowany 
z 6 segmentów (widoczne jest 6 tergitów i sternitów), natomiast samce z 7 tergitów 
i 6 sternitów. Na brzusznej stronie odwłoka u niepasożytniczych samic z rodziny 
miesiarkowatych rozwinięta jest szczoteczka do przenoszenia pyłku. 

 

4. BIOLOGIA 

Pszczoły to grupa owadów o bardzo zróżnicowanej biologii. Występujące u nas 
gatunki (z wyjątkiem pszczół społecznych) mają przeważnie jedną (pszczoły monowoltynne) 

lub dwie (biwoltynne) generacje w roku. Pojaw poszczególnych gatunków związany jest 
z zakwitaniem roślin pokarmowych i trwa około 1,5–2 miesiące. Większość gatunków 
pszczół samotnic jest protoandryczna, a więc najpierw pojawiają się samce, a dopiero po 
kilku dniach samice. Z uwagi na fenologię (czas pojawu) krajowe pszczoły możemy podzielić 

na gatunki: wczesnowiosenne – pojawiające się od końca marca do końca maja (np. lepiarka 

wiosenna, murarka ogrodowa), późnowiosenne – pojawiające się od połowy maja do 
końca czerwca (np. pszczolinka ciemnoskrzydła) oraz letnie – pojawiające się po połowie 
czerwca (np. lepiarka wrzosowa, makatka zbójnica). 

Pszczoły, jak wiele innych Hymenoptera, odwiedzają kwiaty w poszukiwaniu pyłku 
(źródło białka) i nektaru (stanowiącego źródło węglowodanów i wody). W przeciwieństwie 
jednak do innych grup błonkówek pokarm ten przyjmują nie tylko imagines (owad dorosły), 
ale także ich postacie larwalne (czerw). Pszczoły są więc całkowicie uzależnione od 
pokarmu kwiatowego. W zależności od stopnia specjalizacji i upodobań pokarmowych 
można podzielić je na trzy grupy: gatunki polilektyczne – nie wykazujące specjalizacji 
w zbieraniu pyłku z określonych roślin (np. murarka ogrodowa, trzmiel ziemny); gatunki 
oligolektyczne – o dość szerokiej specjalizacji, wykorzystujące pyłek z kilku spokrewnionych 

ze sobą rodzajów lub gatunków w obrębie jednej rodziny (np. pszczolinka łysawa, obrostka 
pospolita) oraz posiadające najwęższą specjalizację pokarmową pszczoły monolektyczne, 

odwiedzające zwykle tylko jeden lub kilka gatunków roślin z jednego rodzaju (np. lepiarka 
wrzosowa, obrostka rudonoga).  
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Analizując biologię i zachowanie pszczół można zauważyć ich różne preferencje przy 
wyborze miejsca gniazdowania, a także odmienne sposoby budowy gniazda. Większość 
naszych krajowych gatunków gnieździ się w ziemi. Pszczoły te wykorzystują gotowe 

otwory lub jamy ziemne, ale częściej same drążą kanały w ziemi. Zależnie od gatunku 
jedne preferują gleby piaszczyste, inne gliny lub lessy, tereny płaskie lub skarpy i ścianki. 
Znaczna część gatunków gnieździ się ponadto w pustych pędach roślin, w łodygach o miękkim 
rdzeniu lub w nadpróchniałym drewnie. Niektóre gatunki zasiedlają także opuszczone 
muszle ślimaków, dziuple, różne szczeliny i otwory, puste galasy, jeszcze inne budują swoje 

gniazda z żywicy. Także materiał do budowy komórek larwalnych jest różnorodny, w zależności 
od gatunku pszczoły wykorzystują w tym celu: glinę, ziarna piasku, żywicę, fragmenty liści 
i płatki korony kwiatów, przeżutą masę roślinną, wydzielinę gruczołów Dufoura oraz 

wosk.  

Ze względu na sposób życia pszczoły można podzielić na kilka grup: pszczoły samotne 
(samotnice), gromadne, niemal społeczne (quasi-socjalne), podspołeczne (subsocjalne), 
półspołeczne (semisocjalne), właściwie społeczne (eusocjalne) oraz pasożytnicze. Zapłodnione 

samice pszczół samotnych budują własne gniazda i komórki larwalne oraz same zapewniają 
pożywienie na czas rozwoju larwalnego dla potomstwa; nie korzystają z żadnej pomocy 

innych osobników swojego gatunku i zazwyczaj giną przed osiągnięciem dojrzałości swojego 

potomstwa. Znaczna część pszczół samotnic zakłada gniazda blisko siebie, tworząc różnej 
wielkości agregacje. U gatunków gromadnych kilka samic (z tego samego pokolenia) użytkuje 

jedno gniazdo z wspólnym korytarzem wejściowym, jednak każda samica buduje i zaopatruje 

własne komórki larwalne. Samice tych pszczół nie wykazują współdziałania w opiece nad 
larwami. Z kolei samice gatunków niemal społecznych, w przeciwieństwie do pszczół 
gromadnych, wspólnie opiekują się potomstwem (zazwyczaj jest ich więcej w gnieździe 
niż komórek larwalnych), chociaż podobnie jak one wspólnie budują i prowiantują 
gniazdo, w którym każda samica jest płodna i składa jaja. Pszczoły podspołeczne, podobnie 

jak pszczoły samotnice, budują i prowiantują swoje własne gniazda, jednak samica 
pszczoły podspołecznej przez pewien czas opiekuje się potomstwem (pilnuje jaj oraz karmi 
larwy) i przeważnie dożywa wychodzenia z poczwarek nowego pokolenia. Kolejną grupą 
są pszczoły półspołeczne, które wykazują zachowania podobne do niemal społecznego 
(samice z jednego pokolenia, które dzielą wspólne gniazdo i współpracują w zakresie 
opieki nad potomstwem), ale występuje tutaj podział pracy pomiędzy kastą robotnic 
opiekujących się młodymi a kastą płciową. Najwyższy stopnień organizacji społecznej 
wykazują pszczoły właściwie społeczne, tworzące kolonie, w których występuje współdziałanie 

w opiece nad potomstwem, współistnienie pokoleń oraz podział na kasty – reprodukcyjną 
i niebiorącą udziału w procesie reprodukcji (robotnice). Takie kolonie tworzą niektórzy 
przedstawiciele smuklikowatych oraz trzmiele i pszczoła miodna.  

Odmienną strategię życiową prezentują gatunki pasożytnicze. Takie pszczoły nie 
budują gniazd i nie zaopatrują ich w pokarm, w związku z tym nie mają struktur do przenoszenia 

pyłku. Gatunki pasożytnicze stanowią około 25% fauny pszczół Polski, możemy je podzielić 
na dwie grupy: kleptopasożyty (pszczoły kukułki) i pasożyty społeczne. Kleptopasożytnictwo 

polega na podrzucaniu jaj do zaprowiantowanych komórek larwalnych pszczół gospodarzy, 

gdzie ich larwy odżywiają się zapasami pokarmu, które samica gospodarza zgromadziła dla 
swojego potomstwa. Kleptopasożytnictwo spotykamy u gatunków z rodzin: smuklikowatych, 
miesiarkowatych i pszczołowatych. Pasożytnictwo społeczne występuję u trzmieli z podrodzaju 

trzmielec (Psithyrus, Lepeletier, 1833) i polega na tym, że samica pasożyta wchodzi do 
gniazda, zabija lub podporządkowuje sobie samice gospodarza, składa jaja, a opiekę nad 
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jej potomstwem sprawują robotnice gospodarza. Potomstwem trzmielców są formy 
płciowe, brak jest kasty robotnic. 

Pszczoły przechodzą przeobrażenie zupełne (podobnie jak inne błonkówki), z jaj 

wylęgają się larwy (czerw), a te przeobrażają się w nieruchomą poczwarkę typu wolnego. 
Dopiero z poczwarki wychodzi imago – postać dorosła. U pszczół występuje haplodiploidalna 

determinacja płci – samce rozwijają się z niezapłodnionych komórek jajowych (haploidalne), 
a samice z jaj zapłodnionych (diploidalne). 

 

5. CHARAKTERYSTYKA APIDOFAUNY POLSKI  

Spośród 16 tys. opisanych gatunków pszczół w Polsce dotychczas stwierdzono 
występowanie około 470. Faunę Polski tworzą głównie gatunki szeroko rozprzestrzenione 

– europejskie (zamieszkujące Europę), europejsko-syberyjskie (Europa, północna i środkowa 

Azja) oraz palearktyczne (Europa i Azja bez południowej części). Krajowi przedstawiciele 
nadrodziny pszczół należą do 6 niżej wymienionych rodzin. 

Lepiarkowate (Colletidae) – najbardziej prymitywna rodzina pszczół. Ciało drobne, czarne 

lub brązowe, średnich rozmiarów, u rodzimych gatunków 4–20 mm długości. W zależności 
od rodzaju ciało lepiarkowatych może być prawie nagie (Hylaeus) lub obficie owłosione 
(Colletes). Wszyscy przedstawiciele tej rodziny są pszczołami samotnymi. Charakteryzują 
się najkrótszym języczkiem spotykanym u pszczół, który zazwyczaj jest krótszy niż szerszy. 
Pyłek jest przenoszony na szczoteczkach (gatunki z rodzaju lepiarka), bądź w wolu lub 
zagłębieniu nadustka (rodzaj samotka). 
Pszczolinkowate (Andrenidae) – duża rodzina, w której brak gatunków kleptopasożytniczych. 
Większość pszczolinkowatych to samotne pszczoły, zakładające gniazda w ziemi. Cechą 
odróżniającą Andrenidae od innych pszczół jest obecność dwóch szwów ograniczających 
powierzchnię podczułkową twarzy. Samicę ponadto charakteryzuje występowanie pary 
zagłębień twarzowych. 
Smuklikowate (Halictidae) – są jedną z największych rodzin pszczół. W rodzinie tej znane 
są wszystkie typy rozwoju socjalnego. Gnieżdżą się w ziemi, nierzadko w dużych koloniach. 
Niektórzy przedstawiciele (rodzaj Sphecodes) są kleptopasożytami innych pszczół. 
Spójnicowate (Melittidae) – to niezbyt liczna rodzina reprezentowana w naszym kraju 

przez 11 gatunków średnich i dużych pszczół, gnieżdżących się w ziemi. Można je obserwować 

latem, kiedy tworzą kolonie (czasem pokaźnych rozmiarów). Samice zbierają pyłek na włoski 
porastające golenie tylnych nóg. 
Miesiarkowate (Megachilidae) – w Polsce stwierdzono występowanie 88 przedstawicieli 
tej rodziny. Samice niepasożytniczych rodzajów posiadają na brzusznej stronie odwłoka 
szczoteczkę służącą do zbioru pyłku. Pszczoły te gnieżdżą się w spróchniałym drewnie, 
pustych łodygach roślin, ziemi, różnego rodzaju szczelinach murów czy skał, a także 
w pustych muszlach ślimaków. Należą tu między innymi: hodowana i wykorzystywana na 

coraz większą skalę murarka ogrodowa – Osmia bicornis (L.) – znakomity zapylacz sadów 
oraz miesiarka lucernówka – Megachile rotundata (Fabr.) – ceniony na całym świecie 
owad zapylający lucernę. 
Pszczołowate (Apidae) – duża rodzina obejmująca gatunki o różnym stopniu organizacji 
życia społecznego, od samotnych po właściwie społeczne. U samic zakładających gniazda 
transport pyłku odbywa się za pomocą szczoteczki lub koszyczka. Należą tu gatunki 
najważniejsze dla gospodarki człowieka na czele z pszczołą miodną (Apis mellifera L.) 

i trzmielami (Bombus).  
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Tabela 1. Rodziny oraz rodzaje pszczół wraz z liczbą gatunków występujących w Polsce 

 

 RODZINA  RODZAJE I LICZBA GATUNKÓW 

 Lepiarkowate (Colletidae) – 41  Samotka (Hylaeus Fabricius, 1793) – 28 

 Lepiarka (Colletes Latreille, 1802) – 13 

 Pszczolinkowate (Andrenidae) – ok. 104  Pszczolinka (Andrena Fabricius, 1775) – ok. 100 

 Zbierka (Panurgus Panzer, 1806) – 2 

 Pyleńczyk (Panurginus Nylander, 1848) – 1 

 Trutnica (Melitturga Latreille, 1809) – 1 

 Smuklikowate (Halictidae) – 103  Błyszczka (Dufourea Lepeletier, 1841) – 4 

 Wrzałka (Systropha Illiger, 1806) – 2 

 Łusarek (Nomiapis Cockerell, 1919) – 2 

 Łusareczek (Nomioides Schenck, 1866) – 1 

 Wigorczyk (Rophites Spinola, 1808) – 3 

 Pseudowigorczyk (Rophitoides Schenck, 1861) – 1 

 Nęczyn (Sphecodes Latreille, 1805) – 21 

 Smuklik (Halictus Latreille, 1804) – 12 

 Pseudosmuklik (Lasioglossum Curtis, 1833) – 57 

 Spójnicowate (Melittidae) – 11  Spójnica (Melitta Kirby, 1802) – 6 

 Skrócinka (Macropis Panzer, 1809) – 2 

 Obrostka (Dasypoda Latreille, 1802) – 3 

 Miesiarkowate (Megachilidae) – 88  Smółka (Trachusa Panzer, 1804) – 1 

 Makatka (Anthidium Fabricius, 1804) – 3 

 Makateczka (Anthidiellum Cockerell, 1904) – 1 

 Pseudomakatka (Pseudoanthidium Friese, 1898) – 1 

 Promakatka (Proanthidium Friese, 1898) – 1 

 Szmeronia (Stelis Panzer, 1806) – 9 

 Ogrotek (Aglaoapis Cameron, 1901) – 1 

 Nożycówka (Chelostoma Latreille, 1809) – 6 

 Wałczatka (Heriades Spinola, 1808) – 2 

 Murarka (Osmia Panzer, 1806) – 18 

 Pseudomurarka (Hoplitis Klug, 1807) – 12 

 Miesiarka (Megachile Latreille, 1802) – 20 

 Ścieska (Coelioxys Latreille, 1809) – 13 

 Pszczołowate (Apidae) – ok. 126  Zadrzechnia (Xylocopa Latreille, 1802) – 2 

 Rożyca (Ceratina Latreille, 1802) – 2 

 Koczownica (Nomada Scopoli, 1770) – 50 

 Mamrzyca (Epeolus Latreille, 1802) – 3 

 Podsobka (Biastes Panzer, 1798) – 3 

 Cyga (Ammobates Latreille, 1809) – 1 

 Pseudocyga (Pasites Jurine, 1807) – 1 

 Mamrzyk (Epeoloides Giraud, 1863) – 1 

 Kornutka (Eucera Scopoli, 1770) – 4 

 Rozrożka (Tetralonia Spinola, 1838) – 4 

 Porobnica (Anthophora Latreille, 1803) – 8 

 Pseudoporobnica (Amegilla Friese, 1897) – 1 

 Brzęczka (Melecta Latreille, 1802) – 2 

 Zwężnica (Thyreus Panzer, 1806) – 3 

 Trzmiel (Bombus Latreille, 1802) – ok. 40 

 Pszczoła (Apis Linnaeus, 1758) – 1 
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6. PRZEGLĄD POSPOLITYCH GATUNKÓW PSZCZÓŁ 
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6.1. Samotka pospolita – Hylaeus communis Nylander, 1852 

Rodzina: lepiarkowate – Colletidae 

Rodzaj: samotka – Hylaeus 

Wymiary: samica 5,5–7 mm, samiec 5–6 mm. 

Wygląd. Ciało czarno pigmentowane z jasnym rysunkiem na twarzy i nogach, smukłe oraz 
błyszczące, prawie nieowłosione. Głowa samic z dwiema żółtymi plamkami, sięgającymi 
połowy długości oka złożonego, u samców dodatkowo żółta plamka na nadustku. Samice 

nie posiadają aparatu przenoszącego pyłek na tylnych goleniach. 

Rozmieszczenie na świecie. Gatunek zachodniopalearktyczny, wykazany w całej Europie 
do 66° szerokości północnej, w Alpach do 600 m n.p.m. oraz w Azji Zachodniej (Kaukaz, 
Iran, Turcja). 

Występowanie w Polsce. Pospolity na terenie całego kraju. 

Gniazdowanie. Gniazda naziemne w różnych zagłębieniach, otworach o średnicy 2–4 mm, 

w drewnianych konstrukcjach, suchych pniach, gałęziach i pędach ziół, w pustych galasach. 

Gatunek ubikwistyczny (wszędobylski), występuje w najrozmaitszych siedliskach, 
np.: na polankach leśnych, na obrzeżach lasów, na nasypach piaskowych, żwirowych lub 
glinianych, w ogrodach, parkach, na obszarach ruderalnych. 

Pojaw: loty od czerwca do września. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, odwiedza kwiaty przynajmniej 106 gatunków 
roślin z 26 rodzin, głównie jednak z astrowatych i selerowatych (m.in. podagrycznik 

pospolity (Aegopodium podagraria L.), krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.), ostrożeń 

polny (Cirsium arvense (L.) Scop.), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.), nawłoć 
kanadyjską (Solidago canadensis L.) i wiele innych). 

Pasożyty gniazdowe: wysmuga pięciopunkt – Sapyga quinquepunctata (Fabricius, 1781). 
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Ryc. 1. Samica i samiec samotki pospolitej – Hylaeus communis 
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6.2. Lepiarka wiosenna – Colletes cunicularius (Linnaeus, 1761) 

Rodzina: lepiarkowate – Colletidae 

Rodzaj: lepiarka – Colletes 

Wymiary: samica 12–15 mm, samiec 11–14 mm. 

Wygląd. Ciało masywne. Głowa czarna, szeroka. Tułów gęsto, czerwonobrązowo owłosiony. 
Odwłok dość równomiernie porośnięty długimi i cienkimi włoskami (zwłaszcza na tergitach 

TI i częściowo TII), bez przepasek na tylnych brzegach tergitów. Nogi czarne, żółto owłosione. 
Na tylnych goleniach samicy szczoteczki do zbierania pyłku. Skrzydła przezroczyste. 

Rozmieszczenie na świecie. Gatunek zachodniopalearktyczny, Europa, na północy sięga do 
Finlandii, a na wschodzie do Syberii.  

Występowanie w Polsce. Gatunek pospolity, rozpowszechniony w całym kraju. 

Gniazdowanie. Gniazda ziemne na otwartych, piaszczystych terenach, skąpo pokrytych 
roślinnością. W sprzyjających warunkach gnieździ się w dużych koloniach. 

Pojaw: gatunek wczesnowiosenny, marzec–maj. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek oligolektyczny, związany z wierzbami (Salix L.), odwiedza 

również mniszki (Taraxacum F.H. Wigg.) i podbiał pospolity (Tussilago farfara L.). 

Pasożyty gniazdowe: nęczyn lepiarkowiec – Sphecodes albilabris (Fabricius, 1793), 

prawdopodobnie także nęczyn ciemnoskrzydły – Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1758). 
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Ryc. 2. Samica i samiec lepiarki wiosennej – Colletes cunicularius 
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6.3. Lepiarka wrzosowa – Colletes succinctus (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: lepiarkowate – Colletidae 

Rodzaj: lepiarka – Colletes 

Wymiary: samica 10–12 mm, samiec 8–11 mm. 

Wygląd. Ciało krępe, czarne. Głowa z przodu pokryta żółtoszarymi włoskami. Grzbiet 
tułowia żółtobrunatno, a boki żółtoszaro owłosione. Odwłok z wyraźnymi przepaskami na 

tylnych brzegach tergitów, włoski przepasek normalne, nie łuseczkowate. Tergit TI u samicy 

z przednią przepaską szeroko przerywaną pośrodku, u samców tergity TI–TVI z dość 
szerokimi, żółtawymi, nieprzerywanymi przepaskami. 

Rozmieszczenie na świecie. Gatunek palearktyczny, Europa Południowa i Środkowa, Wielka 
Brytania, na północy po Finlandię oraz w zachodniej i środkowej Azji i Afryce Północnej. 

Występowanie w Polsce. Pospolity, rozpowszechniony w całym kraju. 

Gniazdowanie. Gniazda zakłada głównie w piaszczystych glebach, na obszarach z rozległymi 
stanowiskami wrzosu. 

Pojaw: gatunek letni, od końca lipca do początku września. 

Rośliny pokarmowe. Samice odwiedzają wyłącznie wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris L.), 

natomiast samce również krwawnicę pospolitą (Lythrum salicaria L.) i kocankę piaskową 

(Helichrysum arenarium L.) oraz różne gatunki brodawników (Leontodon L.). 

Pasożyty gniazdowe: mamrzyca czerwonawa – Epeolus cruciger (Panzer, 1799). 
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Ryc. 3. Samica i samiec lepiarki wrzosowej – Colletes succinctus 
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6.4. Pszczolinka niebieskawa – Andrena cineraria (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: pszczolinkowate – Andrenidae 

Rodzaj: pszczolinka – Andrena  

Wymiary: samica 12–16 mm, samiec 9–13 mm. 

Wygląd. Ciało samic niebieskawometalicznie błyszczące, niezaciemnione skrzydła. Tułów 
długo, biało owłosiony z czarną przepaską pośrodku. Głowa biało owłosiona, tylko na nadustku 

i po bokach pojedyncze czarne włosy. Samce: ciało czarne, z metalicznym połyskiem, tułów 

całkowicie pokryty białoszarymi włosami; uda wszystkich par nóg pokryte długimi, białymi 
włoskami. 

Rozmieszczenie na świecie. Gatunek palearktyczny, występuje prawie w całej Europie, 
znany także z Afryki Północnej i zachodniej części Azji aż po północne Chiny. 

Występowanie w Polsce. Pospolita, wykazana z rozproszonych stanowisk na obszarze 

całego kraju. W Karpatach występuje do wysokości 700 m n.p.m. 

Gniazdowanie. Gniazduje na obszarach wolnych od roślinności lub słabo porośniętych 
roślinnością w dołach piaskowych, na polnych drogach, na łąkach i skrajach lasu, w parkach, 
na nasypach, w różnych glebach, zwykle w małych koloniach. Komórki lęgowe znajdują się 

pod ziemią, na głębokości 10–22 cm. 

Pojaw: połowa kwietnia do początku lipca; czasami możliwa druga generacja – lipiec, sierpień. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, oblatuje przynajmniej 54 gatunki roślin z 21 rodzin, 
głównie astrowate, wierzbowate, kapustowate. Najwierniej i najliczniej odwiedza wierzby 
(Salix L.); wiernie i czasem licznie: jaskry (Ranunculus L.) i mniszki (Taraxacum F.H. Wigg.); 

wiernie, ale raczej mniej licznie – ostrożenie (Cirsium Mill.), starca wiosennego (Senecio 

vernalis Waldst. et Kit), podbiał (Tussilago L.), rzepak (Brassica napus L.), gorczyczniki 

(Barbarea Aiton) i klony (Acer L.). Być może odgrywa pewną rolę w zapylaniu rzepaku. 

Pasożyty gniazdowe: pszczoły z rodzaju koczownica Nomada goodeniana (Kirby, 1802) 

i Nomada lathburiana (Kirby, 1802). 
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Ryc. 4. Samica i samiec pszczolinki niebieskawej – Andrena cineraria 
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6.5. Pszczolinka łysawa – Andrena vaga Panzer, 1799 

Rodzina: pszczolinkowate – Andrenidae 

Rodzaj: pszczolinka – Andrena 

Wymiary: samica 12–16 mm, samiec 9–14 mm. 

Wygląd. Samice: ciało czarne, krępe; głowa, grzbiet tułowia, nogi (bez goleni i członów 
stóp), tergity I–II i spód ciała długo, gęsto, szarobiało owłosione; na pozostałych częściach 
ciała owłosienie krótkie, bardzo rzadkie, czarne lub brązowoczarne. Samce: nadustek i policzki 
czarne; czułki, człony stóp i żuwaczki silnie wydłużone; ciało znacznie węższe, owłosienie 
podobne do samicy.  

Rozmieszczenie na świecie. Gatunek palearktyczny, występuje od Europy Zachodniej po 

zachodnią Syberię i Kazachstan. 

Występowanie w Polsce. Pospolita, wykazana z wielu stanowisk na terenie całego kraju. 

Gniazdowanie. Doliny rzeczne, nasypy, wyrobiska piasku, gliny, polany, ogrody, brzegi pól 
uprawnych; buduje gniazda na mniej lub bardziej płaskich powierzchniach, zarówno 
w małych, jak i dużych agregacjach. Gniazdo ma pionowy korytarz główny o głębokości 
25–60 cm, który łączy się z 4 bocznymi kanałami o długości 4–6 cm, zakończonymi komórkami 
lęgowymi. Zazwyczaj w gnieździe znajduje się 4–8 komórek larwalnych. 

Pojaw: kwiecień, maj. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek oligolektyczny związany z wierzbami (Salix L); ponadto 

odwiedza kwiaty astrowatych, różowatych i jaskrowatych. Z roślin uprawnych spotykany 

był czasem na wiśni (Cerasus Mill.), jabłoni (Malus Mill.) i śliwie (Prunus L.) – być może 
więc odgrywa jakąś rolę w ich zapylaniu. 

Pasożyty gniazdowe: koczownica rudowłosa – Nomada lathburiana (Kirby, 1802), 

prawdopodobnie także nęczyn ciemnoskrzydły – Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1758). 
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Ryc. 5. Samica i samiec pszczolinki łysawej – Andrena vaga 
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6.6. Pszczolinka złocista – Andrena fulva (Müller, 1766) 

Rodzina: pszczolinkowate – Andrenidae 

Rodzaj: pszczolinka – Andrena 

Wymiary: samica 11–13,5 mm, samiec 8,5–12 mm. 

Wygląd. Samica: głowa, spodnia część ciała oraz nogi czarno owłosione; tułów i odwłok 
równomiernie, gęsto i długo porośnięte pomarańczowymi włosami. Samiec: owłosienie 
grzbietowej strony ciała podobne do samic, lecz znacznie rzadsze; głowa i spód ciała 
z żółtobrązowymi włoskami, twarz z domieszką czarnych włosów; nadustek długo, jasnożółto 
owłosiony. 

Rozmieszczenie na świecie. Gatunek palearktyczny, występuje w Europie Południowej 
i Środkowej. 

Występowanie w Polsce. Pospolita, dawniej tylko w zachodniej części niżu po Wisłę, obecnie 

również na wschód od Wisły; na południu – na Pogórzu Karpackim. 

Gniazdowanie. Gnieździ się w dużych koloniach (nawet do 50 gniazd na m2) w ogrodach, 

parkach, skwerach, na drogach, zwykle w glebie rzadko porośniętej roślinnością. 

Pojaw: od połowy kwietnia do połowy maja. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, odwiedza przynajmniej 39 gatunków roślin 
z 17 rodzin, głównie różowate, skalnicowate, kapustowate, astrowate, berberysowate 
i wierzbowate. Samce na wierzbach (Salix L); samice głównie na porzeczkach (Ribes L.), 

mniszkach (Taraxacum F.H. Wigg.), borówkach (Vaccinium L.), a także na berberysie 
zwyczajnym (Berberis vulgaris L.), śliwach (Prunus L.) i wielu innych. 

Pasożyty gniazdowe: pszczoły z rodzaju koczownica Nomada signata Jurine, 1807 

i N. panzeri Lepeletier, 1841. 
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Ryc. 6. Samica i samiec pszczolinki złocistej – Andrena fulva 
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6.7. Nęczyn lepiarkowiec – Sphecodes albilabris (Fabricius 1793) 

Rodzina: smuklikowate – Halictidae 

Rodzaj: nęczyn – Sphecodes 

Wymiary: samica 11–15 mm, samiec 9–14 mm. 

Wygląd. Samica: ciało krępe, prawie nagie, głowa i tułów czarno pigmentowane. Owłosienie 

rzadkie, czarne, miejscami białe. Odwłok czerwony, ostatni tergit u samic czarny. Nogi 
czarne, brak szczoteczki na tylnych goleniach. Skrzydła wyraźnie przyciemnione. Samiec 
podobny do samicy, z wyjątkiem twarzy, która jest biało opylona. Pierwszy tergit u samców 

często z czarną plamą. 

Rozmieszczenie na świecie. Europa Południowa i Środkowo-Wschodnia, po Szwecję 
i Finlandię. 

Występowanie w Polsce. Pospolity, rozpowszechniony na terenie kraju. 

Gniazdowanie. Kleptopasożyt (pasożyt gniazdowy) lepiarki wiosennej (Colletes cunicularius 

(Linnaeus, 1761)), trutnicy lucernowej (Melitturga clavicornis (Latreille, 1806)), a także 
smuklika sześciopasego (Halictus sexcinctus Fabricius, 1775), smuklika czteropasego 

(Halictus quadricinctus (Fabricius, 1777)) i innych pszczół. 

Pojaw: zimujące samice od kwietnia do czerwca, nowe pokolenie lipiec–sierpień. 

Rośliny pokarmowe. Odwiedza wiele gatunków roślin o kwiatach z łatwo dostępnym 
nektarem, głównie z astrowatych, m.in.: starce (Senecio L.), mikołajka płaskolistnego 
(Eryngium planum L.), jastrzębca baldaszkowego (Hieracium umbellatum L.), ostrożenie 

(Cirsium Mill.), osty (Carduus L.) czy złocienie (Chrysanthemum L.). 
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Ryc. 7. Samica i samiec nęczyna lepiarkowca – Sphecodes albilabris 
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6.8. Smuklik sześciopasy – Halictus sexcinctus Fabricius, 1775 

Rodzina: smuklikowate – Halictidae 

Rodzaj: smuklik – Halictus  

Wymiary: samica 13–16 mm, samiec 13–16 mm. 

Wygląd. Ciało krępe (samice) lub smukłe (samce), czarne, pokryte rudawymi i żółtymi 
włoskami. Tylne brzegi tergitów odwłoka z jasnymi, równomiernie szerokimi, włoskowymi 
przepaskami. Ostatni widoczny tergit samic rdzawoczerwono owłosiony z nieowłosioną 
podłużna bruzdą pośrodku. Szczoteczka na tylnych goleniach. Samiec z żółtą plamą na 
nadustku. Wici czułków samców pomarańczowe, z wyjątkiem szczytowych członów, które 
są czarne i hakowato zakrzywione. 

Rozmieszczenie na świecie. Szeroko rozpowszechniony w Europie po Ural, także w Turcji, 

Iranie, Izraelu i na Zakaukaziu. 

Występowanie w Polsce. Gatunek pospolity w całym kraju. 

Gniazdowanie. Gniazda ziemne, na terenach ze skąpą roślinnością, często na stromych, 

piaszczystych zboczach. Preferuje piaski, ale może gnieździć się również w glebach gliniastych. 

Tworzy duże agregacje gniazd. Gniazdo składa się z rozgałęzionego korytarza głównego, 

od którego odchodzą krótkie boczne kanały o długości 11–18 mm, zakończone komórkami 
larwalnymi. 

Pojaw: od końca maja do ostatnich dni września. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny; odwiedza głównie astrowate, np.: dziewięćsiła 

pospolitego (Carlina vulgaris L.), mniszki (Taraxacum F.H. Wigg.), żmijowca zwyczajnego 

(Echium vulgare L.), chabry (Centaurea L.), wrotycza zwyczajnego (Tanacetum vulgare L.), 

jastrzębce (Hieracium L.), notowany także na innych gatunkach z różnych rodzin, 
m.in. driakwi (Scabiosa L.), świerzbnicy (Knautia L.), jasieńcu piaskowym (Jasione montana L.), 

macierzance piaskowej (Thymus serpyllum L.). 

Pasożyty gniazdowe: nęczyn ciemnoskrzydły – Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1758). 
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Ryc. 8. Samica i samiec smuklika sześciopasego – Halictus sexcinctus 
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6.9. Pseudosmuklik szparagowiec (sześcioplamek) – Lasioglossum sexnotatum (Kirby, 1802) 

Rodzina: smuklikowate – Halictidae 

Rodzaj: pseudosmuklik – Lasioglossum  

Wymiary: samica 9–10,5 mm, samiec 9–10,5 mm. 

Wygląd: Ciało krępe (samice) lub smukłe (samce). Tarcza i nogi czarne. Tergity błyszczące, 
czarne, bez metalicznego połysku, z białymi, bocznymi plamkami włoskowymi u podstawy, 
ich tylne brzegi grube, nieprześwitujące. Samica z nieowłosioną, podłużną bruzdą na ostatnim 

widocznym tergicie, na tylnych goleniach szczoteczki. Samiec z żółtą plamką na nadustku. 

Rozmieszczenie na świecie. Gatunek europejsko-syberyjski, docierający na wschodzie do 
Mongolii, a w Europie do południowej Anglii i Dani na północy. 

Występowanie w Polsce. Pospolity na terenie całego kraju. 

Gniazdowanie. Gnieździ się w ziemi, często w suchych i ciepłych miejscach na terenach 

piaszczystych i lessowych, jednak nie wykazuje określonych preferencji siedliskowych. 
Prowadzi najprawdopodobniej samotny tryb życia. 

Pojaw: czasem już w kwietniu, lecz najczęściej w maju, aż do końca sezonu. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, wykazany na przynajmniej 68 gatunkach roślin 

należących do 15 rodzin, m.in.: na wierzbach (Salix L.), mniszkach (Taraxacum F.H. Wigg.), 

chabrze łąkowym (Centaurea jacea L.), krwawniku pospolitym (Achillea millefolium L.), 

jaskrze ostrym (Ranunculus acris L.), gorczyczniku pospolitym (Barbarea vulgaris R. Br.), 

przetaczniku ożankowym (Veronica chamaedrys L.), trędowniku bulwiastym (Scrophularia 

nodosa L.), dziewannie firletkowej (Verbascum lychnitis L.). 

Pasożyty gniazdowe: nieznane. 
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Ryc. 9. Samica i samiec pseudosmuklika szparagowca – Lasioglossum sexnotatum 
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6.10. Pseudosmuklik pospolity – Lasioglossum (Evylaeus) calceatum (Scopoli, 1763) 

Rodzina: smuklikowate – Halictidae 

Rodzaj: pseudosmuklik – Lasioglossum  

Wymiary: samica 9–10 mm, samiec 9–10 mm. 

Wygląd. Ciało krępe (samice) lub smukłe (samce), czarne, tergity z przerywanymi przepaskami 
u podstawy, ich tylne brzegi cienkie i prześwitujące. Tergity odwłoka samic błyszczące, ze 

słabym niebieskim połyskiem, z nieowłosioną bruzdą na ostatnim widocznym tergicie. 

Szczoteczki na goleniach trzeciej pary nóg. Samiec z żółtą plamą na nadustku. Odwłok samców 

z dużą zmiennością barw – od mniej lub bardziej czerwonej do brązowej i czarnej. 

Rozmieszczenie na świecie. Występuje w całym rejonie palearktycznym od Wielkiej Brytanii 

po Japonię, dociera do północnej Finlandii. Południową granicę zasięgu wyznaczają pasma 

górskie: Serra da Estrela, Monte Pollino, Tajget, Taurus; w górach do 1800 m n.p.m. 

Występowanie w Polsce. Gatunek bardzo pospolity w całym kraju. 

Gniazdowanie. Gatunek ubikwistyczny (wszędobylski), gnieździ się w suchych miejscach, 

ale również na wilgotnych łąkach, w miejscach w różnym stopniu porośniętych roślinnością, 

na płaskich podłożach lub na skarpach. Prymitywnie eusocjalny, tworzy duże kolonie. 

Pojaw: samice od wczesnej wiosny do późnego lata, udział samców w populacji rośnie 

późnym latem. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, odwiedza przynajmniej 235 gatunków roślin 

należących do 36 rodzin, głównie jednak astrowate, m.in.: mniszka pospolitego (Taraxacum 

officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg.), starca jakubka (Senecio jacobaea L.), chabry (Centaurea L.), 

ostrożenie (Cirsium Mill), jastrzębce (Hieracium L.), brodawniki (Leontodon L.), nawłocie 

(Solidago L.) czy podbiał pospolity (Tussilago farfara L.). 

Pasożyty gniazdowe: nęczyn szerokolicy – Sphecodes monilicornis (Kirby, 1802). 
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Ryc. 10. Samica i samiec pseudosmuklika pospolitego – Lasioglossum calceatum 
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6.11. Spójnica lucernówka – Melitta leporina (Panzer, 1799) 

Rodzina: spójnicowate – Melittidae 

Rodzaj: spójnica – Melitta 

Wymiary: samica 10,5–13 mm, samiec 9–11 mm. 

Wygląd. Ciało czarne, dość krępe. Ostatnie człony stóp silnie zgrubiałe. Samica ze szczoteczką 

na tylnej goleni. Głowa pokryta żółtawymi, długimi włoskami, z domieszką brązowoczarnych. 

Tułów dość gęsto pokryty długimi, brązowożółtymi i szarobrązowymi włosami. TI z długimi, 

wyprostowanymi, żółtawymi lub brązowożółtymi włoskami. Tylne brzegi TII–TIV z szerokimi 

przepaskami żółtawych włosków, TV z żółtawą strzępiną poniżej wierzchołka tergitu. 

Głowa samca pokryta długimi, brązowożółtymi włoskami. Człony wici czułków nieznacznie 

wygięte. Tułów żółtawo lub brązowożółty (czasami rdzawobrązowy) owłosiony, podobnie 

pierwszy tergit odwłoka (gęste, długie włoski). Tergity TII–TIV z szerokimi końcowymi 

przepaskami, TIII z żółtawymi lub pomarańczowożółtymi włoskami na dysku. 

Rozmieszczenie na świecie. Gatunek zachodniopalearktyczny: od południowej Finlandii 

po północną część Hiszpanii i Bałkanów na południu oraz po Azję Centralną na wschodzie. 

Występowanie w Polsce. Gatunek pospolity, występuje w całym kraju. 

Gniazdowanie. Gniazda ziemne, głównie w zwięzłych glebach, czasami w glebach 

piaszczystych i lessach, mogą tworzyć małe agregacje. 

Pojaw: od drugiej połowy czerwca do końca sierpnia lub początku września. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek oligolektyczny związany z bobowatymi: lucerną (Medicago L.), 

koniczyną (Trifolium L.), wyką (Vicia L.), komonicą (Lotus L.), nostrzykiem (Melilotus (L.) Mill.). 

Pasożyty gniazdowe: koczownica spójnicówka – Nomada flavopicta (Kirby, 1802). 
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Ryc. 11. Samica i samiec spójnicy lucernówki – Melitta leporina 
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6.12. Obrostka pospolita – Dasypoda hirtipes (Fabricius, 1793) 

Rodzina: spójnicowate – Melittidae 

Rodzaj: obrostka – Dasypoda 

Wymiary: samica 11,5–15 mm, samiec 11–14 mm. 

Wygląd. Ciało krępe, czarne z długim i obfitym owłosieniem. Policzki krótkie. Głowa samic 

oraz tułów, I tergit odwłoka, golenie i nastopki I i II pary nóg pokryte żółtobrązowymi 

włoskami. Na śródpleczu samicy plama z czarnych włosków. TII–IV z końcowymi przepaskami 

z jasnych włosków. Na V tergicie grzywka czarnych włosków. Tylne golenie i pierwszy człon 

stopy samicy gęsto pokryte bardzo długimi, rudożółtymi włoskami. U samców włoski na 

głowie, tułowiu i nogach żółtobrązowe; twarz oraz dolna powierzchnia tułowia w białych 

włoskach. Tergity TII–TVI z jasnymi przepaskami. Tylne golenie długo, żółtawo owłosione. 

Rozmieszczenie na świecie. Europa, w tym Anglia, na północy do 63° szerokości geograficznej, 

północne wybrzeże Afryki, Azja Centralna. 

Występowanie w Polsce. Gatunek pospolity na terenie całego kraju. 

Gniazdowanie. Gniazda ziemne, dość głębokie (40–60 cm), drążone w piasku lub glebach 

piaszczystych, na terenach słabo porośniętych roślinnością, czasami tworzą dość duże 

agregacje. 

Pojaw: od połowy czerwca do początku września. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek oligolektyczny związany z rodziną astrowatych. Samice 

w poszukiwaniu pyłku i nektaru najczęściej odwiedzają kwiaty cykorii podróżnika (Cichorium 

intybus L.) oraz różnych gatunków chabrów (Centaurea L.); osobniki obu płci odwiedzają 

kwiaty także innych astrowatych. 

Pasożyty gniazdowe: Miltogramma oestraceum (Fallén, 1820) – muchówka z rodziny 

ścierwicowatych (Sarcophagidae). 
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Ryc. 12. Samica i samiec obrostki pospolitej – Dasypoda hirtipes 
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6.13. Makatka zbójnica – Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: miesiarkowate – Megachilidae 

Rodzaj: makatka – Anthidium 

Wymiary: samica 11–13 mm, samiec 14–18 mm. 

Wygląd. Ciało czarne i krępe, z żółtym rysunkiem. Oczy brązowoczarne. Ostatni człon 
stopy z poduszeczką między pazurkami. Tylna goleń z listwą wzdłuż przedniego brzegu. 
Samice: z żółtym rysunkiem na twarzy (nadustek, pola paraokularne, żuwaczki, plamki na 

ciemieniu); nadustek z czarną plamą u nasady, żółte plamy także na tarczy i tarczce; TI–VI 

odwłoka z szerokimi, żółtymi bocznymi plamami, które nigdy się nie łączą; szczoteczka na 

spodzie odwłoka żółtawa. Samce: nadustek żółty, z czarną plamą u nasady, jego dolna 

krawędź żółta; żuwaczki żółte; TI–TVI z krótkimi, żółtymi lateralnymi plamami, ostatnie 

tergity z zębami na tylnym brzegu. 

Rozmieszczenie na świecie. Europa, północna i środkowa Azja, Kaukaz, Afryka Północna, 

Ameryka Północna, Brazylia, Urugwaj, Argentyna. 

Występowanie w Polsce. Pospolita, najczęściej obserwowany gatunek z tego rodzaju 

w kraju. 

Gniazdowanie. Gniazda najczęściej liniowe, zakładane w najrozmaitszych wcześniej istniejących 

otworach, jamkach w ziemi, pod kamieniami, często w ścianach lessowych lub gliniastych, 

szczelinach skalnych, murach, drewnie, w opuszczonych gniazdach innych pszczół. 
Komórki gniazda składają się z materiału roślinnego podobnego do waty, pozyskiwanego, 

m.in. z pigwy (Cydonia oblonga Mill.), czyśćców (Stachys L.) czy kocanek (Helichrysum Mill.). 

Kokony ciemnobrązowe z wąskimi, zaokrąglonymi biegunami. 

Pojaw: od czerwca do sierpnia. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, preferuje bobowate, takie jak: komonica 

zwyczajna (Lotus corniculatus L.), cieciorka pstra (Coronilla varia L.), wilżyna (Ononis L.), 

lucerna (Medicago L.) i jasnotowate: jasnota (Lamium L.), czyściec (Stachys L.), mierznica 

czarna (Ballota nigra L.), ożanka właściwa (Teucrium chamaedrys L.). 

Pasożyty gniazdowe: szmeronia ciemnoskrzydła – Stelis punctulatissima (Kirby, 1802).  
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Ryc. 13. Samica i samiec makatki zbójnicy – Anthidium manicatum 
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6.14. Nożycówka pospolita – Chelostoma florisomne (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: miesiarkowate – Megachilidae 

Rodzaj: nożycówka – Chelostoma 

Wymiary: samica 7–11 mm, samiec 8–11 mm. 

Wygląd. Ciało czarne, smukłe, walcowate, z nielicznymi krótkimi i jasnymi włoskami. 

Samice: tylne brzegi tergitów z wąskimi, białymi, przerywanymi przepaskami włoskowymi. 
Samica z rzadką, żółtobiałą szczoteczką brzuszną; TVI w kształcie trójkąta, zaokrąglony, 

pokryty gęstym, białawym owłosieniem. Samce: tergity odwłoka czarne, pokryte krótkimi, 
rzadkimi, jasnymi włoskami, bez tylnych przepasek włoskowych, TVII z zębami. 

Rozmieszczenie na świecie. Europa oraz Kaukaz i Afryka Północna. 

Występowanie w Polsce. Gatunek często obserwowany w naszym kraju. 

Gniazdowanie. Zakłada gniazda nad ziemią, zwykle w pustych łodygach roślin zielnych, 
dachach krytych strzechą oraz wszelkiego rodzaju pustych kanałach wydrążonych przez 
inne owady w martwym drewnie. Gniazda typu liniowego, złożone z 2–10 komórek lęgowych. 
Ściany poprzeczne zbudowane z gleby nasączonej nektarem. 

Pojaw: od początku maja do końca czerwca, czasem jeszcze w lipcu. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek oligolektyczny związany z jaskrami (Ranunculus L.), wykazany 

także na wielu innych gatunkach roślin, jak np.: ślazy (Malva L.), starzec jakubek (Senecio 

jacobaea L.), chaber bławatek (Centaurea cyanus L.), mniszek pospolity (Taraxacum 

officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg.), jasieniec piaskowy (Jasione montana L.), świerzbnica 
polna (Knautia arvensis (L.) Coult.), oset nastroszony (Carduus acanthoides L.), szałwia 
lekarska (Salvia officinalis L.), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare L.), pępawy (Crepis L.), 

dzwonki (Campanula L.). Z roślin użytkowych odwiedza m.in. lucerny (Medicago L.). 

Pasożyty gniazdowe: wysmuga buławnica – Monosapyga clavicornis (Linnaeus, 1758), 

złotolitka węgarnikówka (błękitna) – Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758). 
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Ryc. 14. Samica i samiec nożycówki pospolitej – Chelostoma florisomne 
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6.15. Murarka ogrodowa – Osmia bicornis (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: miesiarkowate – Megachilidae 

Rodzaj: murarka – Osmia 

Wymiary: 10–12 mm, 9–12 mm. 

Wygląd. Ciało krępe, czarne, błyszczące. Samice: głowa czarno owłosiona z dwoma wyraźnymi 
rogami na nadustku; tułów z włoskami w kolorze piaskowym; tergity czarne, TI–TIII 

z rudobrązowymi, długimi włoskami, pozostałe z czarnymi. Samica z dość gęstą, rdzawo-
czerwoną szczoteczką brzuszną. Samiec: głowa i tułów z białawymi włoskami, odwłok 
owłosiony podobnie jak u samic. 

Rozmieszczenie na świecie. Europa, Azja Środkowa, Kaukaz. 

Występowanie w Polsce. W naszym kraju jeden z najpospolitszych gatunków pszczół. 

Gniazdowanie. Buduje gniazda we wszystkich możliwych otworach, o średnicy 5–6 mm, 

w ścianach lessowych, glinianych, w pustych łodygach roślin, murach, w suchym drewnie itp. 

Gniazdo składa się z 2–20 komórek lęgowych ułożonych nieregularnie, zbudowanych 
z gleby lub gliny zmieszanych ze śliną. Chętnie gnieździ się w agregacjach. 

Pojaw: występuje w kwietniu i maju, czasem już od marca do czerwca. 

Rośliny pokarmowe. Polilektyczny, odwiedza przynajmniej 113 gatunków roślin z 29 rodzin, 

preferuje różowate – jabłoń (Malus Mill.), śliwę (Prunus L.), gruszę (Pyrus L.), różę (Rosa L.) 

i bobowate – koniczynę (Trifolium L.), karaganę (Caragana Fabr.); w ostatnim czasie 

gatunek chętnie wykorzystywany do zapyleń sadów i jagodników. 

Pasożyty gniazdowe: szmeronia murarka – Stelis phaeoptera (Kirby, 1802), złotolitka ognista 

– Chrysis ignita (Linnaeus, 1758), Cacoxenus (Cacoxenus) indagator (Loew, 1858), 

muchówka z rodziny wywilżnowatych (Drosophilidae) oraz rozkruszek Chaetodactylus 

osmiae (Dufour, 1839) (Acari: Chaetodactylidae). 
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Ryc. 15. Samica i samiec murarki ogrodowej – Osmia bicornis 
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6.16. Miesiarka trójbarwna – Megachile maritima (Kirby, 1802) 

Rodzina: miesiarkowate – Megachilidae 

Rodzaj: miesiarka – Megachile 

Wymiary: samica 14–17 mm, samiec 12–14 mm. 

Wygląd. Ciało krępe, czarne, pokryte gęstymi, żółtobrązowymi włoskami. Ostatni człon 
stopy bez przylgi między pazurkami. TI i II pokryte długimi, żółtoszarymi włoskami. Samica 

z gęstą, wielobarwną szczoteczką brzuszną, z przodu białawą, na pozostałych sternitach 

rdzawą. Tergity TII–TIV z szerokimi tylnymi przepaskami włoskowymi. U samców przednie 

stopy szeroko rozszerzone, żółte, TIII i TIV z szerokimi tylnymi przepaskami włoskowymi, 
niekiedy przerywanymi. 

Rozmieszczenie na świecie. Europa, Kaukaz, Kazachstan, centralna Azja, Rosyjski Daleki 

Wschód. 

Występowanie w Polsce. Pospolita, występuje w całym kraju. 

Gniazdowanie. Gniazda w glebach piaszczystych, składające się z jednego ukośnie biegnącego 

korytarza, na dnie którego znajdują się 1–2 komórki. Poszczególne komórki zbudowane są 
ze starannie przyciętych fragmentów zielonych liści uzyskanych z różnych roślin. Czasami 
gniazda także w spróchniałym drewnie i łodygach bzu czarnego (Sambucus nigra L.). 

Pojaw: loty od czerwca do sierpnia. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, preferuje astrowate – słonecznik (Helianthus L.), 

ostrożeń (Cirsium Mill), popłoch (Onopordum L.), starzec (Senecio L.) i bobowate – groszek 

(Lathyrus L.), koniczynę (Trifolium L.), wykę (Vicia L.), lucernę (Medicago L.), traganka 

(Astragalus L.), wilżynę (Ononis L.). 

Pasożyty gniazdowe: ścieska trójkątówka – Coelioxys conoidea (Illiger, 1806). 
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Ryc. 16. Samica i samiec miesiarki trójbarwnej – Megachile maritima 
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6.17. Ścieska trójkątówka – Coelioxys conoidea (Illiger, 1806) 

Rodzina: miesiarkowate – Megachilidae 

Rodzaj: ścieska – Coelioxys 

Wymiary: samica 14–16 mm, samiec 11–15 mm. 

Wygląd. Ciało krępe. Głowa oraz tułów czarny, oczy owłosione. U samic nadustek pokryty 
jasnobrązowym, przylegającym owłosieniem, natomiast u samców nadustek pokryty 
gęstymi, długimi, szarawymi włoskami. Odwłok czarny; TI–TV z trójkątnymi, bocznymi 
plamami z białych włosków. Odwłok u samic trójkątny, na końcu wydłużony w szpic, bez 
brzusznej szczoteczki. Samiec z kolcami na końcu odwłoka. 

Rozmieszczenie na świecie. Europa Zachodnia i Środkowa, na północy po Finlandię, na 
wschodzie także w Kraju Krasnodarskim (Rosja). 

Występowanie w Polsce. Występuje w całym kraju, choć niezbyt licznie. 

Gniazdowanie. Kleptopasożyt (pasożyt gniazdowy) miesiarki trójbarwnej – Megachile 

maritima (Kirby, 1802), miesiarki chabrówki – Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761) i miesiarki 

dwuzębnej – Megachile ericetorum (Lepeletier, 1841). 

Pojaw: od początku lipca do końca sierpnia. 

Rośliny pokarmowe. W poszukiwaniu nektaru odwiedza m.in.: komonicę zwyczajną 
(Lotus corniculatus L.), żmijowca zwyczajnego (Echium vulgare L.), jasieńca piaskowego 

(Jasione montana L.), świerzbnicę polną (Knautia arvensis (L.) J. M. Coult.), a także gatunki 
z rodzajów: macierzanka (Thymus L.), chaber (Centaurea L.), starzec (Senecio L.). 
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Ryc. 17. Samica i samiec ścieski trójkątówki – Coelioxys conoidea 
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6.18. Koczownica spójnicówka – Nomada flavopicta (Kirby, 1802) 

Rodzina: pszczołowate – Apidae 

Rodzaj: koczownica – Nomada 

Wymiary: samica 8–11 mm, samiec 7–11 mm. 

Wygląd. Ciało smukłe, czarne. Samica bez szczoteczki na tylnych odnóżach. Odwłok prawie 

nagi. U samicy warga górna, żuwaczki, pola malarne, dolna połowa nadustka oraz trzonek, 
nóżka i pierwszy człon wici czułka żółtopomarańczowe, pozostała część głowy przeważnie 
czarna. Tułów czarny, z wyjątkiem przedplecza, pokrywek skrzydłowych oraz guzków 
barkowych, które są żółte. Tarczka z dwoma żółtymi, zwykle rozdzielonymi plamami. Nogi 

pomarańczowe lub pomarańczowożółte, biodra w większości czarne. Odwłok czarny z żółtym 

wzorem: pierwszy tergit z dwoma wydłużonymi, wąsko rozdzielonymi plamami. Plamy na 
II i III tergicie szeroko rozdzielone. Końcowe części IV i V tergitu z żółtymi, poprzecznymi 

przepaskami (czasami przepaska na IV tergicie wąsko przerywana). Samiec: głowa podobnie 

ubarwiona jak u samicy, z wyjątkiem nadustka, który jest prawie cały żółty oraz czułków; 

odwłok z dużymi plamami po bokach tergitów, na I i IV tergicie plamy wąsko rozdzielone, 
natomiast na II i III szeroko rozdzielone, pozostałe tergity z końcowymi żółtymi przepaskami. 

Rozmieszczenie na świecie. Gatunek eurokaukaski. Występuje w Europie, na Kaukazie, 

w Kazachstanie, do 64° szerokości północnej. 

Występowanie w Polsce. Pospolita, wykazana z rozproszonych stanowisk na obszarze 

całego kraju. 

Gniazdowanie. Kleptopasożyt (pasożyt gniazdowy) spójnicy lucernówki (Melitta leporina 

(Panzer, 1799)), spójnicy dzwonkowej (Melitta haemorrhoidalis (Fabricius, 1775)), spójnicy 

zagorzałki (Melitta tricincta Kirby, 1802) oraz spójnicy krwawnicowej (Melitta nigricans 

Alfken, 1905). 

Pojaw: gatunek letni, od końca maja do początku października. 

Rośliny pokarmowe. Odwiedza kwiaty głównie z rodziny astrowatych, m.in.: chabry 

(Centaurea L.), ostrożenie (Cirsium Mill.), omany (Inula L.); jasnotowatych: macierzanki 

(Thymus L.), lebiodkę pospolitą (Origanum vulgare L.) oraz szczeciowatych: driakiew żółtą 

(Scabiosa ochroleuca L.), świerzbnicę polną (Knautia arvensis (L.) J. M. Coult.); notowana 

także na innych roślinach z łatwo dostępnym pokarmem. 
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Ryc. 18. Samica i samiec koczownicy spójnicówki – Nomada flavopicta 
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6.19. Porobnica włochatka – Anthophora plumipes (Pallas, 1772) 

Rodzina: pszczołowate – Apidae 

Rodzaj: porobnica – Anthophora 

Wymiary: samica 14–16 mm, samiec 14–15 mm. 

Wygląd. Ciało krępe, głowa i tułów dość gęsto pokryte długimi, nierównymi włoskami. 
Oczy czarnobrązowe. Samica z gęstą szczoteczką na goleniach tylnych nóg. Kolor włosów 
samic bardzo zmienny – od jasnego do bardzo ciemnego. Występują dwie formy barwne. 

Forma jasna: barwa włosów bardzo zmienna, od szarobrązowej do rdzawoczerwonej; jednak 

głowa i dwa ostatnie tergity odwłoka zawsze czarne; szczotka czerwonawa; tylne brzegi 

tergitów I–III rozjaśnione słomkowobiałymi przepaskami. Druga, ciemna postać samicy 
porobnicy włochatki jest całkowicie czarna, z wyjątkiem rdzawoczerwonej szczotki na 
tylnych nogach. Samce z żółtym rysunkiem na twarzy (nadustek, warga górna, pola 
paraokularne, żuwaczki, trzonki) oraz pęczkiem jasnych włosków. Tułów oraz dwa pierwsze 

tergity odwłoka w ciemnożółtych włoskach, pozostałe tergity odwłoka w czarnych włoskach. 
Wszystkie człony nóg w rzadkich, czarnych włoskach, stopy środkowej pary nóg z długimi 
czarnymi włoskami. 

Rozmieszczenie na świecie. Gatunek szeroko rozpowszechniony w Eurazji, od Wielkiej 

Brytanii po Chiny i Japonię na wschodzie oraz Afrykę Północną na południu. 

Występowanie w Polsce. Pospolita w całym kraju, należy do najczęściej spotykanych 
pszczół wiosennych. 

Gniazdowanie. Gniazduje kolonijnie, w skarpach piaskowych, glinianych przy brzegach 

rzek, a także w murach lub ścianach lessowych oraz w spoinach starych budowli. Gniazdo 
znajduje się przeważnie od 3 do 5 cm (maksymalnie 10 cm) pod powierzchnią ziemi. 
Korytarz główny rozgałęzia się na korytarze boczne, a w nich znajdują się 2–3 komórki 

lęgowe. 

Pojaw: od końca marca do początku czerwca. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, odwiedza przynajmniej 85 gatunków roślin 

z 25 rodzin, głównie jasnotowate, ogórecznikowate i różowate, np.: jasnoty (Lamium L.), 

bluszczyka kurdybanka (Glechoma hederacea L.), miodunkę plamistą (Pulmonaria officinalis 

L.), farbownika lekarskiego (Anchusa officinalis L.), z roślin sadowniczych oblatuje m.in. 

jabłoń domową (Malus domestica Borkh.), gruszę pospolitą (Pyrus communis L.). 

Pasożyty gniazdowe: brzęczka porobnicówka – Melecta albifrons (Foerster, 1771), 

brzęczka białoplamka – Melecta luctuosa (Scopoli, 1770) oraz listewnica skąpofraczka 

– Sitaris (Sitaris) muralis (Forster J.R., 1771) – chrząszcz z rodziny oleicowatych (Meloidae). 
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Ryc. 19a. Formy barwne samic porobnicy włochatki – Anthophora plumipes 

 
 

 

 

Ryc. 19b. Samiec porobnicy włochatki – Anthophora plumipes 
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6.20. Trzmiel ziemny – Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: pszczołowate – Apidae 

Rodzaj: trzmiel – Bombus 

Wymiary: matka 20–23 mm, robotnica 11–17 mm, samiec 14–16 mm. 

Wygląd. Wszystkie osobniki: ciało gęsto i długo owłosione, krępe i czarne. Samica i robotnica 

z koszyczkami na tylnych goleniach. Owłosienie ciała trzmiela ziemnego czarne z dwoma 

ciemnożółtymi, szerokimi przepaskami na przedpleczu i drugim tergicie odwłoka, zakończenie 

odwłoka białe, szare lub szarobiałe. Szerokość pierwszej przepaski jest zmienna. Twarz 

samców z ciemnym owłosieniem. 

Rozmieszczenie na świecie. Od Europy Zachodniej po Turkmenistan na wschodzie i od 

Afryki Północnej i Azji Mniejszej po południową Norwegię na północy; introdukowany na 

Nowej Zelandii. 

Występowanie w Polsce. Pospolity w całym kraju, w Tatrach do 1800 m n.p.m. 

Gniazdowanie. Gniazda podziemne, głównie w norach gryzoni, na łąkach, polanach, nasypach 

kolejowych. Wyprowadza bardzo liczne rodziny (niekiedy ponad 500 osobników). Obecnie 

hodowany w całorocznych, sztucznych hodowlach. 

Pojaw. Matki pojawiają się od połowy marca, robotnice na początku czerwca, pokolenie 

płciowe (samce, młode matki) na przełomie czerwca i lipca. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, odwiedza ogromną liczbę roślin, w tym 

drzewa i krzewy owocowe, np.: jabłonie (Malus Mill.), śliwy (Prunus L.), grusze (Pyrus L.), 

porzeczki (Ribes L.), borówki (Vaccinium L.), jeżyny (Rubus L.), ponadto wierzby (Salix L.) 

czy mniszki (Taraxacum F.H. Wigg.) i wiele innych. Wykorzystywany na szeroką skalę do 

zapyleń sadów, a także upraw szklarniowych, głównie pomidora zwyczajnego (Solanum 

lycopersicum L.). 

Pasożyty gniazdowe: trzmielec ziemny – Bombus vestalis (Geoffroy, 1785). 
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Ryc. 20. Samica i samiec trzmiela ziemnego – Bombus terrestris 
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6.21. Trzmiel gajowy – Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) 

Rodzina: pszczołowate – Apidae 

Rodzaj: trzmiel – Bombus 

Wymiary: matka 18–21 mm; robotnica 9–16 mm; samiec 14–16 mm. 

Wygląd. Owłosienie ciała czarne z dwoma jasnożółtymi przepaskami, na ostatnich 

segmentach białe lub szarobiałe. Odróżnia się go od trzmiela ziemnego po bardzo jasnych, 

żółtawych, czasami cytrynowożółtych przepaskach. Podobnie jak u trzmiela ziemnego 

przepaski te są szerokie, pierwsza przepaska na przedpleczu kończy się przy nasadzie 

skrzydeł. U samców głowa jasnożółto owłosiona, a pierwsza przepaska wydłużona na boki. 

Rozmieszczenie na świecie. Szeroko rozsiedlony gatunek w Europie i północnej części 

kontynentu azjatyckiego. 

Występowanie w Polsce. Pospolity, występuje w całym kraju. 

Gniazdowanie. Gniazda podziemne, głównie w norach gryzoni; gatunek leśny, żyje na 

polanach i w zagajnikach; rodziny liczne (zwykle 200–300 osobników). 

Pojaw. Matki po zimowli w połowie marca, robotnice w końcu maja, młode samice od 

połowy lipca, samce od końca czerwca do końca sierpnia. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, odwiedza wiele gatunków roślin, m.in.: wrzos 

zwyczajny (Calluna vulgaris (L.) Hull), borówki (Vaccinium L.), wierzbówkę kiprzycę 

(Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) oraz malinę właściwą (Rubus idaeus L.). 

Pasożyty gniazdowe: trzmielec gajowy – Bombus bohemicus (Seidl, 1838). 
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Ryc. 21. Samica i samiec trzmiela gajowego – Bombus lucorum 
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6.22. Trzmiel drzewny (parkowy) – Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: pszczołowate – Apidae 

Rodzaj: trzmiel – Bombus 

Wymiary: matka 17–23 mm, robotnica 10–15 mm, samiec 14–16 mm. 

Wygląd. Głowa samic (matki) i robotnic czarno owłosiona, z wyjątkiem rudych włosków 

na wierzchołku. Tułów brunatnożółty lub ciemnobrunatny. Pierwsze trzy segmenty 

odwłoka czarno owłosione. Koniec odwłoka w białych włoskach. U samców głowa i pierwszy 

tergit odwłoka przeważnie w żółtobrunatnych włoskach. 

Rozmieszczenie na świecie. Rozpowszechniony w całej Europie i Azji po Japonię. 

Występowanie w Polsce. Pospolity, w górach występuje do 1200 m n.p.m. 

Gniazdowanie. Gniazda najczęściej nad ziemią, w dziuplach, spróchniałym drewnie, 

szczelinach, ale także w budkach lęgowych ptaków, na strychach, w stajniach i stodołach. 

Częstszy na obszarach zalesionych i w parkach. Rodziny duże, zwykle około 200 osobników. 

Pojaw. Samice wychodzą z zimowli w pierwszej dekadzie kwietnia, robotnice pojawiają się 

pod koniec maja, a pokolenie płciowe w czerwcu. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, wykazany na ponad 240 gatunkach roślin. 

Głównymi roślinami pokarmowymi są drzewa i krzewy, m.in.: wierzby (Salix L.), porzeczki 

(Ribes L.), jeżyny (Rubus L.), jabłonie (Malus Mill.), lipy (Tilia L.), tawuły (Spiraea L.), odwiedza 

także chabry (Centaurea L.), wierzbówkę kiprzycę (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) 

czy żmijowca zwyczajnego (Echium vulgare L.) i wiele innych. 

Pasożyty gniazdowe: trzmielec górski – Bombus norvegicus (Sparre-Schneider, 1918), 

trzmielec ogrodowy – Bombus barbutellus (Kirby, 1802). 
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Ryc. 22. Samica i samiec trzmiela drzewnego – Bombus hypnorum 
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6.23. Trzmiel kamiennik – Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) 

Rodzina: pszczołowate – Apidae 

Rodzaj: trzmiel – Bombus 

Wymiary: matka 18–23 mm, robotnica 10–17 mm, samiec 11–15 mm. 

Wygląd. Owłosienie ciała czarne, krótkie, jedynie końcowe odcinki odwłoka (tergity TIV–TVI) 

z czerwonym lub rudoczerwonym owłosieniem. Koszyczki u samic z czarnymi włoskami. 

U samców głowa i przedplecze (przepaska) z żółtymi włoskami. 

Rozmieszczenie na świecie. Występuje w Europie, Afryce, Turcji i na Kaukazie. 

Występowanie w Polsce. Jeden z najpospolitszych gatunków, w górach występuje 

do 1200 m n.p.m. 

Gniazdowanie. Gniazda zakłada najczęściej w ziemi, w norach gryzoni, czasami także 

gniazda na powierzchni, w starych murach, szczelinach skalnych i w miejscach kamienistych. 

Tworzy duże rodziny (500 osobników i więcej). 

Pojaw. Matki w końcu kwietnia, robotnice na przełomie maja i czerwca, młode matki 

koniec lipca, samce w połowie lipca. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, oblatuje około 360 gatunków roślin, m.in.: 

chabra driakiewnika (Centaurea scabiosa L.), koniczynę łąkową (Trifolium pratense L.), 

komonicę zwyczajną (Lotus corniculatus L.), świerzbnicę polną (Knautia arvensis (L.) 

J. M. Coult.), lucerny (Medicago L.), żmijowca zwyczajnego (Echium vulgare L.) i wykę (Vicia L.). 

Pasożyty gniazdowe: trzmielec czarny – Bombus rupestris (Fabricius, 1793). 
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Ryc. 23. Samica i samiec trzmiela kamiennika – Bombus lapidarius 
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6.24. Trzmiel rudy – Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) 

Rodzina: pszczołowate – Apidae 

Rodzaj: trzmiel – Bombus 

Wymiary: matka 14–18 mm, robotnica 9–15 mm, samiec 11–14 mm. 

Wygląd. Głowa ciemno owłosiona z dodatkiem jasnych włosków. Tułów żółtorudy lub 

rudobrązowy, z różnym udziałem czarnych włosków. Odwłok w końcowej części (trzy 

ostatnie tergity) podobnie owłosiony jak tułów. Pierwsze tergity odwłoka ciemniejsze 

z mniejszą lub większą domieszką czarnych włosków (najczęściej na TII–TIII). Koszyczki 

z ciemnymi włoskami. Samce podobnie owłosione jak samice. 

Rozmieszczenie na świecie. Europa, Azja Północna (od Wysp Brytyjskich po Chiny). 

Występowanie w Polsce. Jeden z najpospolitszych gatunków w naszym kraju, w górach 

do 1600 m n.p.m. 

Gniazdowanie. Gniazda na powierzchni ziemi (w suchej trawie, spróchniałym drewnie, 

budkach lęgowych ptaków) lub podziemne (nory gryzoni). Tworzy duże rodziny (do 500 

osobników). Trzmiel związany z terenami leśnymi i zakrzewionymi. 

Pojaw. Samice po zimowli na początku kwietnia, robotnice pojawiają się w maju, pokolenie 

płciowe w czerwcu. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, odwiedza ponad 380 gatunków roślin. Do 

najważniejszych roślin pokarmowych trzmiela rudego należą m.in.: żmijowiec zwyczajny 

(Echium vulgare L.), koniczyna biała (Trifolium repens L.), koniczyna łąkowa (Trifolium 

pratense L.), jasnota biała (Lamium album L.), pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense 

L.), miodunka ćma (Pulmonaria obscura Dumort.). 

Pasożyty gniazdowe: trzmielec żółty – Bombus campestris (Panzer, 1801), trzmielec 

czarny – Bombus rupestris (Fabricius, 1793). 
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Ryc. 24. Samica i samiec trzmiela rudego – Bombus pascuorum 
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6.25. Pszczoła miodna – Apis mellifera Linnaeus, 1758 

Rodzina: pszczołowate – Apidae 

Rodzaj: pszczoła – Apis 

Wymiary: matka 17–20 mm, robotnica 11–13 mm, samiec 14–16 mm. 

Wygląd. Ciało samic smukłe, u królowych z wydłużonym odwłokiem, samce (trutnie) krępe 

z większą głową i dużymi oczami złożonymi, stykającymi się na ciemieniu. Oczy owłosione. 

Komórka marginalna w przednim skrzydle wąska i długa. Ubarwienie ciemnobrunatne, 

niekiedy na tergitach odwłoka czerwonawe. Owłosienie szarożółte lub jasnobrunatnożółte 

i brunatne, różnej długości. Robotnice z koszyczkami na tylnych goleniach. 

Rozmieszczenie na świecie. Pierwotnie pszczoła miodna występowała w Afryce, na Bliskim 

Wschodzie i w Europie, obecnie poprzez hodowlę rozprzestrzeniona niemal na całym 

świecie, poza zimnymi obszarami wysuniętymi najbardziej na północ i południe. 

Występowanie w Polsce. Bardzo pospolity, liczebność uzależniona od liczby zasiedlonych 

uli w danej okolicy. 

Gniazdowanie. Gatunek właściwie społeczny, buduje duże gniazda (do 80 tys. osobników) 

z plastrów woskowych. Obecnie hodowany w specjalnych konstrukcjach (ulach), w warunkach 

naturalnych gnieździ się w dziuplach drzew. 

Pojaw. Tworzy trwałe kolonie zwane rodzinami pszczelimi, po zimowli robotnice pierwsze 

loty odbywają w marcu, pokolenie płciowe (młode matki i samce) pojawiają się pod koniec 

czerwca i w lipcu. 

Rośliny pokarmowe. Gatunek polilektyczny, zbierający pyłek i nektar z kwiatów roślin 

okrytozalążkowych wszystkich rodzin, zbiera również spadź. Z uwagi na liczebność najważniejszy 

gatunek zapylający, zarówno w ekosystemach naturalnych, półnaturalnych, jak i w sztucznych 

(uprawy). 

Pasożyty gniazdowe: brak. 
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Ryc. 25 a. Królowa (płodna samica) pszczoły miodnej – Apis mellifera 

 

 

 

Ryc. 25 b. Robotnica (niepłodna samica) i samiec pszczoły miodnej – Apis mellifera 
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Fot. 1. Samica samotki na rumianku pospolitym 

 

Fot. 2. Samiec samotki na kwiecie koniczyny białej 
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Fot. 3. Samica lepiarki wiosennej 

 

Fot. 4. Samiec lepiarki wiosennej 
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Fot. 5. Gody lepiarki wiosennej 

 

Fot. 6. Samica lepiarki wrzosowej na kwiatach wrzosu pospolitego 
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Fot. 7. Samica pszczolinki łysawej na kwiatach wierzby 

 

Fot. 8. Samiec pszczolinki łysawej na kwiatach wierzby 
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Fot. 9. Samica pszczolinki niebieskawej na kwiatach rzepaku ozimego 

 

Fot. 10. Samica pszczolinki złotawej na kwiecie berberysu zwyczajnego 
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Fot. 11. Samica nęczyna lepiarkowca 

 

Fot. 12. Samiec nęczyna na kwiatach lebiodki pospolitej 
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Fot. 13. Samica smuklika sześciopasego na świerzbnicy polnej 

 

Fot. 14. Samiec smuklika sześciopasego na chabrze łąkowym 
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Fot. 15. Samice pseudosmuklików z podrodzaju Evylaeus na jastrzębcu 

 

Fot. 16. Samiec pseudosmuklika z podrodzaju Evylaeus 
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Fot. 17. Samica spójnicy lucernówki na kwiatach lucerny siewnej 

 

Fot. 18. Samiec spójnicy lucernówki na macierzance zwyczajnej 
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Fot. 19. Samica obrostki pospolitej na chabrze łąkowym 

 

Fot. 20. Samiec obrostki pospolitej na cykorii podróżniku 
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Fot. 21. Samica makatki zbójnicy na kwiecie szałwii lekarskiej 

 

Fot. 22. Samiec makatki zbójnicy na szałwii lekarskiej 
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Fot. 23. Samica nożycówki pospolitej zakładająca gniazdo w łodygach trzciny 

 

Fot. 24. Samiec nożycówki pospolitej 
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Fot. 25. Samica murarki ogrodowej na kwiecie truskawki 

 

Fot. 26. Samiec murarki ogrodowej na kwiatach wiśni 
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Fot. 27. Samica miesiarki na kwiatach ostu nastroszonego 

 

Fot. 28. Samiec miesiarki na kwiatach ostu nastroszonego 
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Fot. 29. Samica ścieski na kwiatach czyśćca prostego 

 

Fot. 30. Samiec ścieski 
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Fot. 31. Samica koczownicy spójnicówki na jasieńcu piaskowym 

 

Fot. 32. Samce koczownicy spójnicówki na świerzbnicy polnej 
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Fot. 33. Samica porobnicy włochatki (jasna forma) na borówce wysokiej 

 

Fot. 34. Samica porobnicy włochatki (ciemna forma) na żywokoście lekarskim 
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Fot. 35. Samiec porobnicy włochatki na kwiatach brzoskwini 

 

Fot. 36. Samiec brzęczki białoplamki – kleptopasożyta porobnicy włochatki 
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Fot. 37. Matka trzmiela ziemnego na kwiatach lebiodki pospolitej 

 

Fot. 38. Samiec trzmiela ziemnego na przegorzanie pospolitym 
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Fot. 39. Matka trzmiela gajowego na kwiecie róży pomarszczonej 

 

Fot. 40. Samiec trzmiela gajowego na przetaczniku kłosowym 
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Fot. 41. Matka trzmiela drzewnego na kwiatach wierzby 

 

Fot. 42. Samiec trzmiela drzewnego na trojeści krwistej 
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Fot. 43. Matka trzmiela kamiennika na borówce wysokiej 

 

Fot. 44. Samiec trzmiela kamiennika na przegorzanie pospolitym 
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Fot. 45. Matka trzmiela rudego na jasnocie białej 

 

Fot. 46. Samiec trzmiela rudego na poziewniku szorstkim 
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Fot. 47. Zewnętrzna część gniazda trzmiela rudego 

 

Fot. 48. Gniazdo wewnętrzne trzmiela rudego 
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Fot. 49–50. Formy barwne robotnic pszczoły miodnej 
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Fot. 51. Królowa (płodna samica) pszczoły miodnej 

 

Fot. 52. Truteń (samiec) pszczoły miodnej 
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