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496. Kolejne stanowisko pszczoły samotnicy Xylocopa violacea (LINNAEUS,
1758) (Hymenoptera: Apoidea) w Polsce
The following localization of solitary bee Xylocopa violacea (LINNAEUS, 1758)
(Hymenoptera: Apoidea) in Poland
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Zadrzechnia fioletowa – Xylocopa violacea (LINNAEUS, 1758) nie była notowana w Polsce
przez większą część okresu po II wojnie światowej. Wcześniej (1868–1935) notowano ją kil-
kakrotnie:
– z Krakowa (WIERZEJSKI 1868: Spraw. Kom. Fizjograf., 2: 108-120),
– z Dolnego Śląska: Wrocław, Opole, Strzegom, Legnica (DITRICH 1903: Z. Entom., 28:

19-54),
– z Górnego Śląska: Bytom (SCHOLZ 1912: Ih. Ver. Schles. Ins. Breslau, 5: 15-17), Zawier-

cie (BANASZAK 1979: Bad. fizjogr. Pol. zach., 32, Seria C: 59-68),
– z Kazimierza nad Wisłą (MINKIEWICZ 1935: Fragm. faun. Mas. Zool. Pol., 2: 189-207).

Ze względu na brak późniejszych obserwacji gatunek został uznany przez BANASZAKA
(2004: Polska czerwona księga zwierząt – Bezkręgowce. IOP PAN – Kraków, AR – Poznań:
221-222) za prawdopodobnie wymarły w Polsce. Jednak od 2000 roku Xylocopa violacea zo-
stała stwierdzona na terenie kraju trzykrotnie: w roku 2000 w Poleskim Parku Narodowym

Dryops griseus (ERICHSON, 1847)
– Dyminy ad Kielce, 4 VII 1990 – 1%;
– Kielce - Wietrznia, 20 IV 1996 – 1%;
– Mosty ad Chęciny (DB62), 28 VI 2003 – 1&.

Gatunek znany z 11 krain, głównie na podstawie starych danych. Nowsze wykazania po-
chodzą tylko z Doliny Bugu (PRZEWOŹNY i in. 2006: Nowy Pam. fizjogr., 4, 1-2: 23-54)
i Bieszczadów (KUBISZ i in. 1998: Roczn. Muz. górnośl. w Bytomiu, Przyroda, 15: 5-15).
Z Gór Świętokrzyskich dotychczas niepodawany.

Dryops luridus (ERICHSON, 1847)
– Suków - Papiernia ad Kielce (DB72), 17 VIII 1992 – 1%, 1&.

Gatunek podobnie jak poprzedni podawany z 11 krain, na podstawie dawnych stwier-
dzeń. Współczesne dane pochodzą z Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego na Wyżynie
Lubelskiej (BUCZYŃSKI i in. 2007: Parki nar. Rez. Przyr., 26, 2: 93-111), oraz Górnego Ślą-
ska i Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (KORDYLAS 1994: Latissimus, 4: 9-11). Z Gór Święto-
krzyskich dotychczas niepodawany.

Wszystkie okazy zostały zebrane przez drugiego autora i znajdują się w jego kolekcji.
Całość materiału oznaczył pierwszy autor.
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(BANASZAK, PIOTROWSKI 2005: Wiad. entomol., 24, 2: 77-80) oraz w roku 2007 na Wyżynie
Małopolskiej we Włoszczowej i pod Miechowem (BANASZAK i in. 2008: Wiad. entomol., 27,
1: 37-38).

Interesujące okazało się kolejne odnalezienie Xylocopa violacea, które na dodatek znacz-
nie poszerza dotychczasowy areał zasiedlenia tego gatunku w Polsce, bo o południowo-
wschodnią część kraju. Nowa informacja o występowaniu tego gatunku pochodzi z Bieszcza-
dów Zachodnich:
– Nowy Łupków ad Komańcza (UTM: EV75), 5–10 VI 1998 – 1%, martwy, na poboczu dro-

gi gruntowej sąsiadującej z lasem mieszanym z przewagą buczyny (domieszka olszy sza-
rej). Najprawdopodobniej pszczoła została uderzona przez przejeżdżający pojazd, ale
okaz nie został uszkodzony.
Biorąc pod uwagę, że gatunek ten, łącznie z pokrewnym Xylocopa valga GERSTAECKER,

1872, należy do największych i charakterystycznych naszych żądłówek, był więc trudny do
przeoczenia przez faunistów działających po II wojnie światowej. Stwierdzone w ostatniej
dekadzie XX wieku i na początku obecnego stulecia stanowiska świadczą wymownie o odra-
dzaniu się populacji gatunku, czy też raczej o tworzeniu się jego nowej, wschodniej popula-
cji. Xylocopa violacea występuje często w Europie Południowej, stanowiska na terenie nasze-
go kraju są najbardziej w kierunku północnym wysuniętymi w zasięgu gatunku. Obecną eks-
pansję wiązać możemy zapewne ze zmianami klimatu w Europie, czego konsekwencją są co-
raz częstsze doniesienia o poszerzaniu się areałów przez inne, wcześniej rzadkie, najczęściej
południowe gatunki owadów. Z żądłówek dotyczy to np. Scolia hirta SCHRANK (BANASZAK
i in. 2004: Bad. fizjograf. Pol. zach., 50: 101-132); Formica glauca RUZSKY (CZECHOWSKI

i in. 2004: Fragm. faun., 47, 1: 51-53); Andrena fulva (MÜLLER) (BANASZAK 2006: Pol. Pi-
smo ent., 75: 511-537), czy Parnopes grandior (PALLAS) (JAROSZEWICZ 2007: Fragm. faun.,
50, 1: 19-25; TWERD [w druku]: Chrońmy Przr. ojcz.). Dobrym przykładem niech będzie tak-
że licznie odnajdywana współcześnie na coraz szerszym areale modliszka – Mantis religiosa
(LINNAEUS) (LIANA 2007: Fragm. faun., 50, 2: 91-125). Zastanawiające jest, że jak przedwo-
jenne stanowiska Xylocopa violacea skupione były głównie na Śląsku, tak współczesne zwią-
zane są z południowo-wschodnią częścią kraju. Być może jakąś rolę w wędrówce z ostoi sło-
wackich odgrywa Przełęcz Łupkowska lub Uzacka, tak jak dla wędrówek owadów ze stano-
wisk śląskich czy małopolskich Brama Morawska. Są to jednak tylko przypuszczenia. Kon-
kretniejsze wnioski mogą przynieść ewentualne stwierdzenia kolejnych stanowisk Xylocopa
violacea w Polsce.
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